
هذه  واأ�سفرت  القطرية،  املراأة  تطور  ف�ي  املراحل  من  العديد  املا�سية  �سنوات  الع�سرة  اختزلت      

التطورات عن تبلور �سخ�سية جديدة للمراأة، فظهر ف�ي املجتمع العديد من الن�ساء الواثقات القادرات 

على التعبري عن اأنف�سهن مبا يلزم من الو�سوح.. وال�سدق.. واجلراأة.

     ف�ي اليوم العاملي للمراأة وقطر على اأبواب االن�سمام التفاقية منع التمييز �سد املراأة، ن�ستذكر 

ن�سالها الطويل ال�ساق ف�ي كل اأنحاء العامل، فمن ع�سور ما قبل االإ�سالم ف�ي �سبه اجلزيرة العربية 

وئدت املراأة وهي طفلة حتى جاء االإ�سالم واأوقف هذه العادة البغي�سة وكرم املراأة ورفع من مكانتها..

اأن اعرتفت  رق بحجة تقم�س روح ال�سيطان ف�يها..اإىل  oاأوربا الع�سور الو�سطى حيث كانت حت اإىل 

اأحياء اإىل جانب  رقت الن�ساء  oاأح اأن للمراأة روحًا، و ف�ي �سبه القارة الهندية  الكني�سة على م�س�س 

اأزواجهن املتوف�ني، و قام  ال�سينيون بتقييد اأقدام ال�سبايا ف�ي قوالب جامدة �سغرية حتى ال تنمو 

وال تكرب كونها مقيا�س من مقايي�س اجلمال ف�ي راأيهم، ناهيكم عن حياة القمع والتمييز التي و�سمت 

حياة ماليني الن�ساء باالإخفاق و اأقنعتهن باأنهن ل�سن جديرات.

     واإن كان التاريï ميتلÅ بق�س�س م�سرقة لن�ساء متميزات كانت لهن ب�سمات ف�ي التاريï كبلقي�س 

املهدي  زوجها  خلفاء  ثالثة  حياة  ف�ي  عظيم  اأثر  لها  كان  التي  اخليزران  احلكيمة..اإىل  �سباأ  ملكة 

وابنيها الهادي وهارون الر�سيد ، و اخلن�ساء اأم ال�سهداء و �ساعرة ال�سعراء و زرقاء اليمامة امل�سهورة 

بحدة ب�سرها و ذكائها، و غريهن من اأمهات امل�سلمني اللواتي �سربن لنا اأمثااًل ف�ي الذكاء و ال�سجاعة 

والكرم، اإىل الن�ساء املنا�سالت ف�ي الع�سر احلديث ك�سف�ية زغلول و جميلة بوحريد...، اإال اأن غالبية 

نتغنى  اجلوهر،  ح�ساب  على  اخلارجي،  �سكلهن  بهرجة  اإىل  من�سرفات  العربي  العامل  ف�ي  الن�ساء 

قادرات على  مازلن غري  الن�ساء  االأعظم من  ال�سواد  اأن  نتنا�سى  و  م�سلمات  ن�ساء عربيات  باأجماد 

اإثبات جدارتهن ف�ي املجتمعات التي ت�سيء اللون االأحمر كلما حاولت املراأة ك�سر احل�سار املفرو�س 

عليها با�سم التقاليد والعادات.

        وف�ي دولتنا احلبيبة قطر اأ�سيئت االألوان اخل�سراء اأمام املراأة لتدخل معرتك احلياة ولرتى العامل 

على حقيقته المن خالل االأغ�سية وثقب الباب، و فتحت اأمامها كافة االإمكانيات لتثبت مكانتها ال على 

م�ستوى الن�ساء املتميزات فح�سب بل على م�ستوى ال�سواد االأعظم من جماهري الن�ساء القطريات، وما 

زال الطريق اأمامنا طويال لتثبت املراأة قدميها ف�ي عامل ظل اأمدا طويال مقت�سرا على الرجل، وان 

اإف�ساح املجال  كان هذا ال ينف�ي وجود رجال نبالء موقنني ف�ي اأعماقهم بقدرات املراأة، من خالل 

اأمامها لتحقيق طموحاتها، لت�سف�ي ف�ي النهاية �سعاع فكرها على اأ�سرتها وجمتمعها.

اأن املراأة خملوق م�سارك ف�ي دورة احلياة، بدونها ت�سعف بنية املجتمعات، وتتعر خطوات اأفرادها، 

اأن ت�ستوعب املراأة نف�سها هذا احلق بوعي، وتورثه الأبنائها بلغة العارف ال  لكن االأهم من كل هذا 

بلهجة اجلاهل.

 á«£©dG ˆG óÑY Ëôe

 ô`jôëàdG ô`jóe

على اأبواÜ الإن�سªاΩ لتفاقية املراأة
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الدوحة ت�ست�سي∞ املوD“ر 

العربي الأول حلقوق الإن�سان 

 :¢Tالطيب البكو

وثيقــة الدوحــة Sست�ســاºg فـي 

تطويـر اأو�سا´ حقوق الإن�سان عربيا 

اإPا ” تفعيل¡ا 

تاأمÓت فـي العÓقة مابني

 (الأمø الإن�سـاين) و ق�سايـــا حقــوق

الإن�ســــان والدÁقراطيـــــــة
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مباÇO القـانون الدو› الن�ساين

حلªاية املدنيني 

فـي احلــروÜ والõæاعات امل�سلحة

O. ربيعة الكوار…:

الدور الإعÓمي فـي حªاية 

حقوق الإن�سان

لد الطراونة:

كªة اجلæايات الدولية

Òسûقرار توقي∞ الب

تنويه ..
رؤى  تعكس  بالضرورة  وليس  أصحابها  آراء  عن  تعبر  المجلة  فـي  ــواردة  ال وا´بحاث  المقاالت 

اللجنة.
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حلقوق  الأول  الــعــربــي  ــر  “Dــو امل انعقد 

اجلامعة  احــتــفــال  ـــار  اإط فـي  الإنــ�ــســان 

 Ωلليو الــ�ــســتــني   iـــرcòبـــالـــ ــة  ــي ــعــرب ال

 ±Oي�سا  …òالــ الإن�سان  حلقوق  العاملي 

 ..Ωـــا الــعــاTــســر مــO øيــ�ــســªــÈ مــc øــل ع

  ويعد الأول مø نوع¬ مNO òæول امليثاق 

العربي حلقوق الإن�سان حيõ التæفـيò فـي 

مارS¢ املا�سي. 

حلقوق  الوطæية  اللæéة   âقــامــ وقــد 

رعاية   âــ– املــوD“ــر   ºي¶æبت الإنــ�ــســان 

فـي  Tسار∑  وقد  العربية.  الدول  جامعة 

وحقوق  العدل    AراRو املــوD“ــر  اأعــªــال 

حلقوق  الوطæية  واملوSDس�سات  الإن�سان 

 øم ونîبة  العربي   øالوط فـي  الإن�سان 

مª¶æات املéتª™ املدين .

 Oاªجل�سات¬  اعت ΩتاN ر فـي“Dس¡د املوTو 

ـــل لــلــîــطــة  ªـــ ـــع اإعـــــــــÓن مـــــبـــــاÇO ال

العربية  الدول  جلامعة  الإSسÎاتيéية 

فـي ‹ال تعõيõ وحªاية حقوق الإن�سان 

والÎويè للªيثاق العربي حلقوق الإن�سان 

الدول  جامعة  ‹ل�¢  علي¬  وافق   …òال

العربية على م�ستوi قªة تون�2004¢

جل�سات املوD“ر :

ثالثة  ع��ل��ي  االأول  ال��ي��وم  ب��رن��ام��ج  وا���س��ت��م��ل 

�سعادة  ف�يها  حت��دث  و  افتتاحية  جل�سات: 

 ،Âالغا اهلل  عبد  ح�سن  ال�سيد/  العدل  وزي��ر 

بحوث- �سيما  الدكتورة/  ال�سف�رية  �سعادة  و 

ال�سئون  قطاع  العام،رئي�س  االأم���ني  م�ساعد 

�سعادة  و  العربية،  الدول  االجتماعية-جامعة 

اللجنة  –  رئي�س  املرى   ïالدكتور/ علي �سمي

�سعادة  تناول  حيث  االن�سان  حلقوق  الوطنية 

حقوق  م�ساألة  اأ�سالة  كلمته  ف�ي  العدل  وزي��ر 

االإن�سان املتجذرة ف�ي الفكر و الثقافة العربية 

اأن  حيث  االإن�سانية  االإ�سالم  بها  �سبق  التي  و 

كرم  الكرمي  كتابه  ف�ي  وتعايل  �سبحانه  اهلل 

اآدم علي العاملني، ثم خل�س �سعادته بعد  بني 

حقوق  بق�سايا  قطر  دول��ة  اهتمام  اإيل  ذل��ك 

القرارات  م��ن  العديد  ف�ي  مم��ث��اًل  االن�����س��ان 

و  االإن�سان،  حقوق  بق�سايا  املتعلقة  االأمريية 

االهتمام  اأن هذا  كيف  و   ، التعليم  و  التنمية، 

و  اأكد جديته ف�ي م�ساهمات قطر علي تعزيز 

ال�ساحات  بكل مفاهيمها علي  حماية احلقوق 

امل��ح��ل��ي��ة، و االإق��ل��ي��م��ي��ة و ال��ت��ي جت�����س��دت ف�ي 

ا�ست�سافة قطر للعديد من الفعاليات الداعية 

احل�سر  ال  املثال  �سبيل  علي  معددًا  ذلك  اإيل 

املتابعة  “للموؤمتر  م��وؤخ��را  قطر  ا�ست�سافة 

“املوؤ�س�سة  واإن�ساء  التنمية”،  لتمويل  الدويل 

الدوحة  و“مركز  للدميقراطية”،  العربية 

الت�سريعات  اإيل  باالإ�سافة  االإعالم”;  حلرية 

ع�سوًا  قطر  النتخاب  اأدي  مما  ال�سلة،  ذات 

ف�ي جمل�س حقوق االإن�سان ف�ي االأمم املتحدة.

  اأما �سعادة ال�سف�رية الدكتورة/ �سيما بحوث 

العربية  دور اجلامعة  كلمتها  ف�ي  تناولت  فقد 

حقوق  حماية  و  تعزيز  جم��ال  ف�ي  جهودها  و 

االإعالن  �سدور  قبل  ما  مبرحلة  بدًء  االإن�سان 

الدويل حلقوق االإن�سان ف�ي 1948 و انتهاًء مبا 

فر�سته االأزمة املالية التي يعي�سها العامل حاليًا; 

العربي  امليثاق  تبني  من  ذلك  خالل  مت  ما  و 

امليثاق  و   ،  2008 مار�س  ف�ي  االإن�سان  حلقوق 

الربملان  و   ،1983 ف�ي  الطفل  حلقوق  العربي 

العربي االنتقايل، و برملان ال�سباب ف�ي اأكتوبر 

2008، وت�سكيل جلنة من اخلرباء ملتابعة اتفاقية 

الق�ساء علي كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 

اخلا�سة.  االحتياجات  لذوي  العربي  والعقد 

 وتناول الدكتور/ علي �سميï املرى، املدلوالت 

الهامة التي انبثقت عن �سدور االإعالن الدويل 

حلقوق االإن�سان ف�ي 1948 و الذي جاء موؤكدًا 

الإدراك املجتمع الدويل ملغزى القيم التي يوؤكد 

عليها االإعالن وغاياتها. و لكن الدكتور اأكد علي 

�سرورة التحلي بكثري من ال�سرب و املثابرة ف�ي 

ظل ما ي�سوب الذكري ال�ستني لالإعالن الدويل 

حلقوق االإن�سان من اأ�سي جراء النزاعات ف�ي 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وال�سومال وبع�س 

االأزمات االإن�سانية االأخرى ف�ي العامل العربي. 

عن  بالتعبري  كلمته   امل��ري  الدكتور   واختتم 

االأمل ف�ي اأن يعتمد املوؤمتر ف�ي جل�سته اخلتامية 

عداn  اإ�سرتاتيجية عربية �ساملة موحدة لتعزيز 

العامل  ف�ي  وحرياته  االإن�سان  حقوق  وحماية 

العربي. 

وق∞ اجلراºF الإSسراFيلية:

�سرورة  اإيل  بقوة  اأ�ساروا  قد  املتحدثني  وكان 

اجلرائم  ل��وق��ف  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  تفعيل 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ���س��د  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

خالل  املتحدة  الواليات  انتهاكات  م�ستنكرين 

حربها علي ما ي�سمي باالإرهاب.

اجلل�سة الثانية التي تراأ�ستها منية عمار - رئي�س 

اللجنة الفرعية خلرباء حقوق االإن�سان العرب 

التابعة جلامعة الدول العربية، حتدث كل من 

الدكتور/ علي �سميï املرى-نائب رئي�س اللجنة 

املحامي  و  العرب;  االإن�سان  حلقوق  الفرعية 

طالب ال�سقاف –ع�سو اللجنة الفرعية خلرباء 

رئي�سة  دع��ت  كما  ال��ع��رب;  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 

اللجنة، الدكتور الطيب البكو�س، رئي�س املعهد 

احل�سور. ملخاطبة  االإن�سان  حلقوق  العربي 

التي  التحديات  املرى اىل  الدكتور  وقد تطرق 

للموؤمتر  وهو  الرئي�سية  االأه��داف  اأحد  تواجه 

حتدي و�سع ا�سرتتيجية جلامعة الدول العربية 

ف�����ي جم���ال ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر وح��م��اي��ة حقوق 

عن  البكو�س  الدكتور  حت��دث  ف�يما  االإن�سان 

�سلبيات واإيجابيات العي�س ف�ي عاملنا املعا�سر 

 1914 ف�ي  املدمرتني  العلميتني  احلربني  بعد 

املتنازعني  القطبني  هيمنة  كنف  ف�ي   1939 و 

و  ناحية  م��ن  الغربي  املع�سكر  ف�ي  املتمثلني 

ف�ي  ثم  اأخري;  ناحية  من  ال�سوف�يتي  املع�سكر 

ظل هيمنة القطب الواحد املتمثل ف�ي الواليات 

املتحدة.  اأما املحامي ال�سقاف فتحدث ب�سكل 

جلامعة  ا�سرتتيجية  م�سروع  عن  م�ستف�ي�س 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي جم���ال ت��ع��زي��ز وتطوير 

وحماية حقوق االإن�سان. 

حلقوق  الأول  الــعــربــي  ــر  “Dــو امل انعقد 

اجلامعة  احــتــفــال  ـــار  اإط فـي  الإنــ�ــســان 

 Ωلليو الــ�ــســتــني   iـــرcòبـــالـــ ــة  ــي ــعــرب ال

±Oي�سا  …òالــ الإن�سان  حلقوق  العاملي 

 ..Ωـــا الــعــاTــســر مــO øيــ�ــســªــÈ مــc øــل ع

  ويعد الأول مø نوع¬ مNO òæول امليثاق 

العربي حلقوق الإن�سان حيõ التæفـيò فـي

مارS¢ املا�سي. 

حلقوق  الوطæية  اللæéة   âقــامــ وقــد 

رعاية   âــ– املــوD“ــر   ºي¶æبت الإنــ�ــســان 

فـي  Tسار∑  وقد  العربية.  الدول  جامعة 

وحقوق  العدل    AراRو املــوD“ــر  اأعــªــال 

حلقوق  الوطæية  واملوSDس�سات  الإن�سان 

 øم ونîبة  العربي   øالوط فـي  الإن�سان 

مª¶æات املéتª™ املدين .مª¶æات املéتª™ املدين .

 Oاªجل�سات¬  اعت ΩتاN ر فـي“Dس¡د املوTو 

ـــل لــلــîــطــة  ªـــ ـــع اإعـــــــــÓن مـــــبـــــاÇO ال

العربية  الدول  جلامعة  الإSسÎاتيéية 

فـي ‹ال تعõيõ وحªاية حقوق الإن�سان 

والÎويè للªيثاق العربي حلقوق الإن�سان 

الدول  جامعة  ‹ل�¢  علي¬  وافق   …òال

العربية على م�ستوi قªة تون�2004¢
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العدد السابع أبريل 2009

باأ�سمى  امل�ساركون  يتقدم 

اآيات ال�سكر والتقدير لدولة 

وعلى  و�سعبًا  حكومة  قطر 

�ساحب  ح�����س��رة  راأ���س��ه��م 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��ï ح��م��د بن 

اآل ثاين اأمري البالد  خليفة 

املفدى على ما قدمته دولة 

وم�ساندة  دع���م  م��ن  ق��ط��ر 

العربي  املوؤمتر  تنظيم  ف�ي 

وما  االإن�سان  حلقوق  االأول 

طيب  من  امل�ساركون  الق��اه 

�سيافة  وك����رم  ا���س��ت��ق��ب��ال 

ل���ه بال≠  ودع����م ف��ن��ي ك���ان 

 oامل��وؤمت��ر. اإن ه��ذا  فعاليات  اإجن��اح  ف�ي  االأث��ر 

اإذ  االإن�����س��ان  االأول حل��ق��وق  ال��ع��رب��ي  امل��وؤمت��ر 

�سنة  �ستني  مب��رور  االحتفال  مبنا�سبة  ي��وؤك��د 

وذلك  االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإع��الن  على 

على  للجميع  وال��ع��دال��ة  الكرامة  �سعار  حت��ت 

الدولية  الوثيقة  باعتباره  االإعالن  هذا  اأهمية 

االأوىل واالأ�سا�سية حلقوق االإن�سان،  واإذ يوؤكد 

االإن�سان  حلقوق  العربي  امليثاق  اأهمية  على 

االإن�سان  حلقوق  االأ�سا�س  الوثيقة  باعتباره 

حقوق  ب��اأن  ي�سًلم  العربي. واإذ  امل�ستوى  على 

االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية هي احلد االأدنى 

املتاأ�سلني  االإن�سان وقدره  الذي ي�سمن كرامة 

ي�سدد  منحة. واإذ  اأو  هبة  لي�ست  واأن��ه��ا  ف�يه 

على اأهمية تكري�س حقوق االإن�سان على اأر�س 

الواقع ون�سر ثقافتها على اأو�سع نطاق لت�سبح 

جزءا ال يتجزاأ من �سلوكيات متار�سها االأفراد 

واجلماعات وال�سعوب واحلكومات دون متييز 

الأي �سبب من االأ�سباب. 

االلتزام  تفعيل  ���س��رورة  على  يحر�س  واإذ 

حلقوق  واالإقليمية  الدولية  باملعايري  االإيجابي 

والتمكني  االع����رتاف  جم���االت  ف�ي  االإن�����س��ان 

ف�ي  ي�سع  . واإذ  والتعاون  وال��دع��م  واحلماية 

وال�سمولية  والرتابط  العاملية  مبادئ  اعتباره 

وامل�ساءلة  وامل�ساركة  التمييز  وعدم  وامل�ساواة 

ف�ي جم��ال ح��ق��وق االإن�����س��ان. واإذ ي��وؤك��د على 

والتنمية  االإن�سان  حقوق  بني  الوثيق  الرتابط 

اعتماد  اأه��م��ي��ة  وع��ل��ى  امل�����س��ت��دام��ة  ال�ساملة 

االإن�سان. ح��ق��وق  على  ال��ق��ائ��م  التنمية  نهج 

واملنهجية  ال�سارخة  باالنتهاكات  يندد  واإذ 

الرازحة  العربية  ال�سعوب  لها  تتعر�س  التي 

حت���ت وط�����اأة االح���ت���الل ف�����ي ك���ل م���ن دول���ة 

العراق.  ودول��ة  ال�سوري  واجل���والن  فل�سطني 

واإذ ي�سيد مب�سروع اخلطة االإ�سرتاتيجية الذي 

العرب  االإن�سان  حقوق  خ��رباء  جلنة  و�سعته 

التابعة للجنة العربية الدائمة حلقوق االإن�سان 

مناق�سته  متت  والذي  العربية  الدول  بجامعة 

خالل املوؤمتر.

يوUسي Ãا  ياأتي:

 ح��ث ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى االن�����س��م��ام اإىل 

االتفاقيات الدولية واالإقليمية حلقوق االإن�سان 

وخا�سة امليثاق العربي حلقوق االإن�سان والعمل 

االإن�سان  حقوق  اآليات  مع  التجاوب  دعم  على 

الدولية واالإقليمية.

املوافقة  اإىل  العربية  ال��دول  جامعة  دعوة   -1

على م�سروع اخلطة االإ�سرتاتيجية لتعزيز 

على  وال��ع��م��ل  وحمايتها  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 

متابعتها وتنف�يذها من خالل اأطر فعالة.

2-احلر�س على دعوة الدول اإىل تفعيل اإنفاذ 

واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات  اأح��ك��ام 

على  عليها  امل�سادق   االإن�����س��ان  حل��ق��وق 

طريق  عن  اأ�سا�سا  وذلك  الوطني  امل�ستوى 

القيام باملواءمة الت�سريعية واإحداث اآليات 

هذه  اأح��ك��ام  وتكري�س  الوطنية  احلماية 

ثقافة  ون�سر  الواقع  اأر�س  على  االتفاقيات 

حقوق االإن�سان على اأو�سع نطاق.

3- اإجراء حوارات عربية ودولية حول املعوقات 

االإيجابي  االلتزام  تفعيل  دون  حتول  التي 

باملعايري الدولية حلقوق االإن�سان.

ت�ساركية  واإقليمية  وطنية  عمل  �سي≠  4- تبني 

الوطنية و منظمات  ال�سلطات  بني كل من 

العربية  ال���دول  جامعة  و  امل��دين  املجتمع 

وتطويرها  االإن�سان  تعزيز حقوق  اجل  من 

وحمايتها ون�سر ثقافتها .

احلقوق  على  القائم  التنمية  نهج  5-اعتبار 

واالإقليمية  الوطنية  اجلهود  لكافة  اأ�سا�سًا 

تعزيز  جم��ال  ف�ي  التمكني  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

حقوق االإن�سان وحمايتها.

وا�سحة  وو�سائل  اأهدافا  اخلطة  ت�سمني   -6

وحم�����ددة جت���اه مت��ك��ني وح��م��اي��ة امل����راأة 

والالجئني  واملهاجرين  والعمال  والطفل 

دون  االإعاقة من ممار�سة حقوقهم  وذوي 

متييز الأي �سبب كان.

لالرتقاء  وطنية  خطط  تبني  اإىل  الدعوة   -7

باأو�ساع حقوق االإن�سان ف�ي الدول العربية 

م�ستقلة  وط��ن��ي��ة  اآل��ي��ات  اإن�����س��اء  تت�سمن 

وفعالة.

8- حث الدول العربية التي مل تن�سÅ موؤ�س�سات 

وطنية حلقوق االإن�سان على �سرعة اإن�سائها 

مبا يتوافق مع املعايري الدولية.

9- تعزيز دور االإعالم احلر وامل�سئول وكذلك 

ف�ي  ال��ف��ع��ال��ة  امل���دين  املجتمع  منظمات 

مراقبة ور�سد اأو�ساع حقوق االإن�سان ون�سر 

ثقافتها. 

العربي حلقوق  امليثاق  تعديل  ف�ي   10-النظر 

االإن�سان وتعزيزه بربوتوكوالت اإ�ساف�ية مبا 

حقوق  جلنة  �سالحيات  تو�سيع  �ساأنه  من 

االإن�سان العربية املن�سو�س عليها ف�ي املادة 

45 من امليثاق العربي حلقوق االإن�سان.

11-النظر ف�ي تفعيل االآليات املوجودة بجامعة 

الدول العربية من خالل مزيد من الدعم 

املادي والفني واإحداث اآليات جديدة وفعالة 

وحمايتها  االإن�سان  حقوق  وتطوير  لتعزيز 

على م�ستوى جامعة الدول العربية وخا�سة 

االإن�سان عن  اإن�ساء حمكمة عربية حلقوق 

طريق اإحداث بروتوكوالت ملحقة بامليثاق 

العربي حلقوق االإن�سان .

الدولية  املنظمات  من  بالدعم  12- القبول 

وغريها  واحلكومات  والوطنية  واالإقليمية 

�سروط  تتعار�س  اأال  على  املوؤ�س�سات  من 

الدولية  امل��ع��اي��ري  م��ع  امل��م��ول��ني  واأه����داف 

مع  الوطنية،  والقوانني  االإن�سان  حلقوق 

جتنب قبول االأولويات املفرو�سة من جهات 

التمويل.

13-دعم التعاون وال�سراكة بني جامعة الدول 

ف�ي  امل���دين  املجتمع  ومنظمات  العربية 

الدعم،  تتطلب  التي  االحتياجات  حتديد 

مع تقدمي تو�سيات اإىل احلكومات العربية 

بخ�سو�س اأ�سكال هذا الدعم.

14- النظر ف�ي اإمكانية تاأ�سي�س �سندوق عربي 

جامعة  اإط���ار  ف�ي  االإن�����س��ان  حقوق  لدعم 

احلوار  قنوات  فتح  يتوىل  العربية  ال��دول 

الدولية  وامل��م��ول��ة  ال��داع��م��ة  م��ع اجل��ه��ات 

والوطنية.

عقد  اإىل  العربية  ال��دول  جامعة  دع��وة   -16

املوؤمتر العربي حلقوق االإن�سان واعتبار يوم 

16 مار�س من كل �سنة يوما عربيا حلقوق 

االإن�سان والدعوة لالحتفال به.
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رئي�س   البكو�س  الطيب  الدكتور  قال   

االإن�����س��ان ان } اخلطة  ال��ع��رب��ي حل��ق��وق  امل��ع��ه��د 

الوطن  ف�ي  االإن�سان  حقوق  لتعزيز  االإ�سرتاتيجية 

اواخر  الدوحة  موؤمتر  ف�ي  عر�ست  التي  العربي 

تطوير   ف�ي  ت�ساهم   املا�سي   ميكنها  ان  العام 

حقوق االإن�سان ف�ي الوطن العربي اإذا مت تفعيلها، 

 وقال البكو�س ف�ي حوار مع ال�سحيفة اأجرته معه 

خالل زيارته   للدوحة  اأن   وثيقة الدوحة    حلقوق 

وم���وؤث���رة  اإذا   جرى  ف��اع��ل��ة  �ستكون   االإن�����س��ان 

االإن�سان  العربي حلقوق  تفعيلها   مذكرا  بامليثاق 

الذي انتهت �سياغته و�سودق عليه ف�ي قمة موؤمتر 

تون�س 2004،  وظل دون تفعيل ،  ومطالبا بدخول 

االإن�سان  حيز  حلقوق  العربي  وامليثاق  الوثيقة  

التنف�يذ. 

 واعترب بكو�س  ان املطلوب لكي يدخل امليثاق العري 

االإن�سان  حلقوق  الدوحة  ووثيقة  االإن�سان  حلقوق 

حيز التنف�يذ  توفر اآليات التنف�يذ الناجحة  قائال 

دون هذه االآليات  ف�ستبقى االأمور على حالها ، 

هذه  تفعيل  دون   ي��ح��ول  م��ا  اأن  بكو�س   واعترب  

ال��وث��ائ��ق   غياب  االإرادة  ال�سيا�سية   م�سيفا 

وتطور  ت�سن  ع��رب��ي��ة  اأن  دول���ة  الأي  ان���ه  ميكن 

ولكن   ، االإن�سان  حقوق  طبقًا  لقوانني  ت�سريعاتها 

ف�ي غياب االإرادة  ال�سيا�سية  فان هذه القوانني لن 

تطبق   وهنا تكمن امل�سكلة . 

ف�ي  متوفرة  والتعبري  ال����راأي  حرية  ان   واعترب 

العامل العربي اىل حد كبري لكنه قال ،  اإن امل�سكلة 

تكمن  ف�ي التناحر بني االإعالم وال�سعارات  وبني 

املمار�سة والتطبيق، ، لكن هذا يدخل اأي�سًا ف�ي اإطار 

ال�سراع من اأجل التمتع بهذا احلق االأ�سا�سي من 

حقوق االإن�سان وهو حرية الراأي والتعبري،  م�سريا 

انه توجد  على امل�ستوى  العاملي مادة  حول حرية 

التعبري  حتمل رقم 19 من امليثاق العاملي حلقوق 

االإن�سان. 

الدميقراطية   حتقيق    ورف�س  البكو�س  فكرة 

ان  �سعبية   قائال  بانتفا�سة  اأو  ف��وق��ي  ب��ق��رار 

م�سيفا   الطريقتني   التاأتي  بهاتني  الدميقراطية 

ذل��ك  ال  �سهدت   العربية   ال��دول  بع�س  ان   رغم  

اأو  فوقي  بقرار  الدميقراطية  حتدث  ب��اأن  اأعتقد 

حتتي ف�ي اأي بلد، فالدميقراطية وحقوق االإن�سان 

واع  م��دين  جمتمع  اإرادة  اإرادت����ني،  بالتقاء  تقع 

مبواطنته  املواطن  ف�يه  وي�سعر  وواجباته  بحقوقه 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى اأي اأنه هو م�سدر 

النخبة  من  �سيا�سية  واإرادة  وال�سرعية  ال�سيادة 

تقبل  اأي  ذل���ك،  لتفعيل  ا�ستعداد  لها  احلاكمة 

باالختالف  وتر�سى  ال�سلطة  على  التداول  مببداأ 

اأي احرتام الراأي االآخر وتدخل ف�ي احلوار وتوفر 

الدولة  موؤ�س�سات  بني  للتفاعل  املنا�سبة  الظروف 

وخمتلف فعاليات ومنظمات املجتمع املدين، اإذا ما 

ح�سل كل هذا اأمكن حتقيق تقدم ف�ي جمال حقوق 

االإن�سان، اأما اإذا كان كل هذا غائبًا فبالتاأكيد �سيتم 

اإ�ساعة الكثري من الوقت وهدر جهود كبرية بدون 

فائدة مع االأ�سف، فالفائدة وف�ي ظل غياب االإرادة 

ال�سيا�سية تتوفر فقط اإذا وجد جمتمع مدين واع 

و�سغط  معنوي  ب�سغط  االأ�سياء  حتريك  باإمكانه 

اأدبي ال بالعنف، ولكن بتقوية ودعم ن�سيج اجلماعة 

واملوؤ�س�سات ال�سعبية فاإنك بهذا ت�ستطيع اأن ت�سغط 

واأن تدفع اإىل هذا االجتاه،   

امليثاق  �سي≠  من  اأول  �سيغة  اأن   البكو�س    وبني  

العربية  ال��دول  رف�ستها  االإن�سان  العربي  حلقوق  

فقام  �سنوات  ع�سر  مل��دة  عنها  ال��ط��رف  وغ�ست 

من  ج���دًا  قريبة  �سيغة  ب��اإع��داد  امل���دين  املجتمع 

االإعالن العاملي، بعدها حتركت اجلامعة العربية 

من �سباتها كل هذه ال�سنوات لتقدم �سيغة اأخرى. 

و�سدد على حتمية وجود ال�سغط، فال اأحد ياأتيك 

بالدميقراطية وحقوق االإن�سان بحفاوة. 

فهم   البكو�س  ق�سور  انتقد  اأخ���رى  جهة   من 

وفهمهم   الدولية  املحاكم  ف�ي  ال��ع��رب  اخل���رباء 

املحاكم  مقارنة  ه��ذه  عمل  حتكم  التي  لالآليات 

باخلرباء االإ�سرائيليني  وقال   تعقيبا  على ما ذكر 

�سد  �سكوى  اآالف  ثمانية  قدمت  اإ�سرائيل  اأن  من 

العربية  ال��دول  تقدمت  حني  ف�ي  الفل�سطينيني، 

جمتمعة باألف �سكوى �سد االنتهاكات االإ�سرائيلية 

اأن  ف�ي  اأوال  يكمن  كبرية  ان  اخللل  مفارقة  ف�ي 

ال  الدولية  املحاكم  ف�ي  كخرباء  العرب  مبعوثي 

الالزمة  الكفاءة  لهم  لي�ست  اأو  بواجبهم  يقومون 

املتحدة  ك���االأمم  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اك��م  فف�ي  ل��ذل��ك 

واللجان املنبثقة عن ذلك ال بد من معرفة دقيقة 

معمقة لالآليات وكيف�ية ا�ستغاللها، واأغلب املمثلني 

للدول العربية وللهياكل العربية اإذا كان ح�سورهم 

منتظمًا فاإنهم كثريًا ما يجهلون هذه االآليات، اأما 

ممثلو اإ�سرائيل فهم على دراية جيدة بهذه االآليات 

ل�ساحلهم، هذا هو  ا�ستغالل  اأح�سن  وي�ستغلونها 

اخللل، وكان من املفرو�س اأن يتحقق العك�س; الأن 

الق�سية ق�سية ظلم، ويتوجب على املظلوم االإملام 

�سخ�س  باإمكان  فكيف  منه  �سلبت  التي  باحلقوق 

الدفاع  اآليات  ويجهل  يجهلها  حقوق  عن  الدفاع 

عنها. 

الذي   االإن�سان  العربي حلقوق  املعهد   دور   وحول 

قال  عاما   ع�سر  تاأ�سي�سه   خم�سة  على   م�سى  

البكو�س  اأن  املعهد اأن�سÅ كمنظمة غري حكومية، 

ومن طرف منظمات غري حكومية وكانت وظيفته 

االأوىل هي دعم املجتمع املدين، ودوره و�سع االأطر 

االأ�سا�سية واأغلب اجلمعيات التي مت تاأ�سي�سها ف�ي 

العامل العربي ف�ي هذا املجال اأ�س�سها اأنا�س تخرجوا 

املرحلة  ف�ي  اأما  املعهد،  لهذا  تدريبية  دورات  من 

من  تطلب  بنف�سها  احلكومات  اأ�سبحت  الثانية 

املعهد اأن يقوم بتدريب  موظف�يها وكوادرها ، لكن 

هذا بقي بعدد حمدود، فاأغلب الطلبات تاأتي من 

املجتمع املدين  ووجود رغبة ف�ي التطور، واأ�ساف 

االإن�سان  قام  حلقوق  العربي  اأن  املعهد  البكو�س  

و�سابة  ���س��اب  اآالف  �سبعة  ب��ت��دري��ب  اأك���ر  من 

ال�سنوات  لكن  ه��ذه  خ��الل  العربية،  ال��ب��الد  م��ن 

اإمكانيات املعهد الب�سرية واملادية حمدودة،  فرغم 

التمويل  اإقليمي،  لكن  عربي  ان  املعهد  معهد 

عدم  البكو�س  اأن  �سفر،  واعترب  ميثل  العربي 

وجود متويل عربي  يعود   لعدم توفر  اإرادة لتطوير 

عن  يتم  التمويل  اأن  االإن�����س��ان،  م�سيفا   حقوق 

طريق االحتاد االأوربي ومن املوؤ�س�سات الكربى من 

واليون�سكو،  ال�سامية،  واملفو�سية  املتحدة،  االأمم 

واليوني�سيف;  وم�سددا ان املعهد  ال يتلقى متوياًل 

رف�س  عن  البكو�س  اأح��د،  وك�سف   من  م�سروطًا 

املعهد  لعر�س املوؤ�س�سة التمويلية االأمريكية التابعة 

التام  ا�ستعدادها  اأب��دت  التي  االأمريكية  للحكومة 

لتمويل املعهد فكان جوابنا باأنه ما دامت ال�سيا�سة 

االأمريكية ف�ي فل�سطني والعراق مثلما هي عليه فال 

نقبل منكم ذلك، م�سيفا  اأن بع�س الدول العربية 

امل�ساعدة  ان  �سعرنا   لكننا  م�ساعدتنا   اأرادت 

العر�س  ومل  توظيفنا ل�ساحلها فرف�سنا  بغر�س 

نر�س بهذا التوظيف. 

احلقوقية  املنظمات  املعهد  مع  عالقات    وحول 

منها  املرتبطة  العربية  وخا�سة  احلكومية  غري 

باملعار�سة  قال البكو�س - توجد عالقات مع هذه 

املنظمات  لكن لي�س  باإمكان املعهد العربي الذهاب 

الأي بلد وتنظيم دورة حقوقية دون موافقة �سلطات 

هذا البلد فبالطبع 

ت�������س���ت���ط���ي���ع  ال 

هناك  ال���ذه���اب 

دون  التنظيم  و 

ال�سلطة  موافقة 

وه����ذا ف�����ي راأي���ي 

�سيء طبيعي. 

 وع���������ن راي���������ة  

ب��ال��ت��ق��اري��ر  التي 

تتحدث  عن  انتهاكات حلقوق املوقف�ني وال�سجناء 

ف�ي ال�سجون العربية قال   البكو�س: 

كاملنظمة  ع��دي��دة  منظمات  م��ن  تقارير  ت�سلنا 

العربية حلقوق االإن�سان والرابطة الثالثية للدفاع 

وقد  ي�سلنا،  م��ا  وبتوثيق  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  ع��ن 

ن�ستعمل ونعر�س بع�س احلاالت للمناق�سة كاأدوات 

تدري�س وهذا من مهام املعهد املتمثلة ف�ي التوثيق، 

والتدريب  واالإع����الم،  والتدري�س،  وال��درا���س��ات، 

والتثقيف والندوات الفكرية التي نعقدها للتعمق ف�ي 

ق�سايا حقوق االإن�سان وامل�ستجدات  لكننا كمعهد  

نتناول كذلك  بل  االأف��راد فقط،  نتناول ق�سايا  ال 

التظاهرات  من  الكثري  ونظمنا  ال�سعوب،  ق�سايا 

وال�سعب  العراقي  بال�سعب  املتعلقة  والن�ساطات 

املا�سية  ال�سنة  ف�ي  كذلك  وطرحنا  الفل�سطيني، 

ق�سية دارفور وقمنا با�ستدعاء ال�سف�ري ال�سوداين 

حتى يتمكن النا�س من اال�ستماع اإىل الراأي الر�سمي 

واال�ستماع لراأي الغري اأو الراأي االآخر.  

 W??ŠËb�« W??IOŁË
 d?¹uDð w?� r¼U??�²Ý
 ÊU�½ù« ‚uIŠ ŸU{Ë√
 UNKOFHð - «–≈ UOÐdŽ

 ô  W????????OÞ«dI1b�«
 w�u� —«d??IÐ w??ðQð
 WO³Fý W{U?H²½« Ë√

ºد ي�سلª-ال�سحيفة

 ∫WHO×BK� ÊU�½ù« ‚uI( wÐdF�« bNF*« fOz— ‘uJ³�« VOD�«
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العدد السابع أبريل 2009

الدcتور:

 ح�سø عبد الرحيº ال�سيد

عªيد cلية القانون

جامعة قطــــر

ف�ي  واحل��ري��ات  احلقوق  اإدراج  ب��اأن  �سك  وال 

جمرد  منها  يجعل  ق��د  الد�ستورية  الوثيقة 

اأهمية  اأو  قيمة  اأي��ة  لها  لي�س  نظرية  ن�سو�س 

ممار�ستها  ت�سمن  مل  لو  الواقعية  احلياة  ف�ي 

العملي.  الواقع  ف�ي  انتهاك  اأي  من  وحمايتها 

فكثريًا ما يتخذ اأ�سحاب ال�سلطة اأو امل�سوؤولون 

مملة  م��ادة  الد�ستورية  الن�سو�س  ه��ذه  م��ن 

املنا�سبات  اأو  الدولية  املحافل  ف�ي  بها  يتغنون 

املمار�سة  عن  تكون  ما  اأبعد  وه��ي  الوطنية، 

الفعلية. وال �سك باأن لثقافة املجتمع وم�ستوى 

ال�سيا�سي  ووعيهم  ون�سجهم  التعليمي  اأفراده 

حقوق  �سيانة  ف�ي  كبرية  اأهمية  وال��ق��ان��وين 

لوجود  اأن  كما  وكفالتها،  وحرياته  االإن�سان 

ومنظمات  والنقابات  ال�سيا�سية  االأح����زاب 

املجتمع املدين واملوؤ�س�سات غري احلكومية دور 

لهذه احلقوق  االنتهاكات  بع�س  منع  ف�ي  مهم 

ف�ي هذا  عليه  نقت�سر  ما  اأن  واحلريات. غري 

ف�ي  وردت  التي  ال�سمانات  ذك��ر  ه��و  امل��ق��ال 

احلرية.  لكفالة  قطر  لدولة  الدائم  الد�ستور 

اأربعة  اإىل  ال�سمانات  ه��ذه  نعيد  اأن  وميكن 

مبادئ جوهرية هي:

القانون. �سيادة  • مبداأ 
ال�سلطات. بني  الف�سل  • مبداأ 

امل�ساواة. • مبداأ 
التقا�سي. حق  • كفالة 

و�سوف نتناول هذه ال�سمانات على التوايل.

اأوًل: مبداأ SسياOة القانون:

لهذا  الوا�سع  املعنى  هنا  ب�)القانون(  يق�سد   

امل�سطلح لي�سمل جميع الت�سريعات التي ت�سدر 

عن الدولة وفقًا لتدرجها ف�ي النظام القانوين 

ف�ي الدولة لت�سم بالتايل الد�ستور الذي ي�سدر 

عن ال�سلطة التاأ�سي�سية، والقانون العادي الذي 

ت�سدر  التي  والالئحة  ال��ربمل��ان،  عن  ي�سدر 

التنف�يذية. و�سيادة القانون بهذا  عن ال�سلطة 

املعنى يعني احرتام الت�سريع من كافة �سلطات 

الدولة، ومن قبل اأفراد املجتمع اأي�سًا. واأ�سا�س 

كون  اإىل  ين�سرف  امل��ب��داأ  ه��ذا  ف�ي  الكفالة 

الت�سريع قاعدة عامة جمردة مو�سوعة م�سبقًا 

اأو  النا�س  من  �سخ�سًا  لتنا�سب  مف�سلة  وغري 

تظلم اآخر، وخ�سوع اجلميع له يحقق العدالة 

فهو مل يو�سع ليطبق على ال�سعفاء واملعدمني 

ويفلت منه االأغنياء واأ�سحاب النفوذ.

القانون  ���س��ي��ادة  م��ب��داأ  تعريف  ب���اأن  وال���س��ك 

عن�سر  على  ق�سره  وه��و  ال�سابق  بال�سكل 

و�سلطات  املجتمع  اأفراد  �سكلي )التزام جميع 

كاأ�سا�س  القانون  باحرتام  ال�سواء  على  الدولة 

مل�سروعية اأعمالهم( يوؤدي اإىل نتيجة قد تكون 

كان  اإذا  فماذا   ! �سليمة  غري  اأو  منطقية  غري 

القانون نف�سه يكر�س العن�سرية والتفرقة بني 

يعقل  فهل  اال�ستبداد!،  ويكفل  املجتمع  اأف��راد 

اأن يطالب اأحد ب�سيادة قانون غري عادل وغري 

اإن�ساين? . لذا يذهب جانب من الفقه اإىل اأن 

مبداأ �سيادة القانون يجب اأن يفهم من خالل 

القانون  ف�ي م�سمون  ينظر  مو�سوعي  عن�سر 

االإن�سان  اح���رتام  يكفل  ك��ان  ف���اإن  وج��وه��ره، 

وعلى.  �ساد  العدالة  ويحقق  حقوقه  وي�سمن 

فالقانون ال يعلو وال ي�سمو وال ي�سود اإال لكفالته 

املتمثلة  فال�سيادة  العامة،  واحلريات  احلقوق 

ف�ي احرتام القانون ون�سو�سه ما هي اإال نتيجة 

مل�سمون هذا القانون. 

ويجد مبداأ �سيادة القانون اأ�سا�سه ف�ي الد�ستور 

القطري من ن�س املادة )57( منه التي توؤكد 

للقوانني  واالمتثال  الد�ستور  اأن )احرتام  على 

تعد املباÇO والقواعد التي تكفل حقوق الإن�سان وحريات¬ ثªرة cفاì طويل ومرير مø قبل 

الûسعوÜ والأفراO اŒا√ احلكº املطلق للªلو∑ اأو اجل¡ات والقوi امل�سيطرة على ال�سلطة. 

gPب ÓNل ògا الكفاì عدO ل يح�سى مø البûسر اإ¤ Zياgب ال�سéون واإ¤ مæ�سات املûسانق 

 âالتي نا�سل Üسعوûلل ìاéæت�سر احلرية ويكتب الæدما تæالبدي¡ي ع øان مc اòس∞, لUواملقا

مø اأجل حقوق¡ا, اأن تفكر فـي حªايت¡ا وجعل¡ا æÃاأi عø العتداA علي¡ا ثانية مø قبل اأ… 

م�ستبد, Sسلطة cانâ اأو قوi, لòا وحرUسًا على حªايت¡ا اأOرجâ فـي اإعÓنات اأو وثاFق تتªت™ 

 iرNول اأO سارتS اªc .ستورSامية ما يفوق ويعلو الدõالإل øسة, قد يكون ل¡ا مUاN سيةSبقد

والتي Nرجâ مø نÒ الSستعªار اأو مS øسيطرة الدول احلامية اإ¤ ت�سªني الدSساتÒ التي 

و�سعت¡ا بعد الSستقÓل ن�سوU¢ وقواعد تكفل حقوق الأفراO وحريات¡º, لكون الدSستور 

الوثيقة التûسريعية الأو¤ فـي املæ¶ومة القانونية, فكل التûسريعات الأNرi مø قوانني 

ولواíF تدور فـي فلك¡ا ول تîال∞ اأحكام¡ا. 

W¹d(«  U½UL{
ÍdDI�« —u²Ýb�« w?�             
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ال�سادرة عن ال�سلطة العامة وااللتزام بالنظام 

العام واالآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية 

من  جميع  على  واج��ب  امل�ستقرة  واالأع����راف 

ي�سكن دولة قطر اأو يحل باإقليمها(. كما األزم 

الد�ستور جميع من يتقلد املنا�سب الد�ستورية 

ف�ي الدولة باأن يق�سم قبل تقلده مهام من�سبه 

يق�سم  فاالأمري  والقوانني،  الد�ستور  باحرتام 

باهلل العظيم باأن يحرتم الد�ستور والقوانني.

احلقوق  ت��درج  جمملها  ف�ي  ال��دول  كانت  ومل��ا 

فاإننا  ف�ي �سلب د�ساتريها،  العامة  واحلريات 

جن��د م��ن ال��ف��ائ��دة االإ���س��ارة اإىل م��ب��داأ �سمو 

الد�ستور والذي يعني اأن الد�ستور هو الت�سريع 

االأ�سمى واالأعلى ف�ي النظام القانوين للدولة، 

ف�ي  الت�سريعات  هرم  قمة  على  تاأتي  فقواعده 

كالقوانني  ت�سريعات  من  عداها  ما  و  الدولة 

العادية واللوائح تاأتي قواعدها ف�ي مرتبة اأدنى 

خا�سعة  تكون  اأن  يجب  االأخ��رية  فهذه  منها، 

للد�ستور وغري خمالفة الأحكامه. 

ويجد �سمو الد�ستور اأ�سا�سه من كونه الت�سريع 

نظام  ق��واع��ده  تبني  ال��ذي  للدولة  االأ�سا�سي 

وكيف�ية  ف�يها  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ل��ط��ات  احل��ك��م 

ممار�سة هذه ال�سلطات الخت�سا�ساتها وحدود 

هذه االخت�سا�سات، كما تبني قواعد الد�ستور 

واالقت�سادي  وال�سيا�سي  االجتماعي  التنظيم 

فاإن  ل��ذا  وحرياتهم.  االأف���راد  وحقوق  للدولة 

لوظيفتها  ممار�ستها  عند  العامة  ال�سلطات 

تخرج  فال  الد�ستور  باأحكام  تتقيد  اأن  يجب 

اأجازت  ما  ح��دود  عن  وت�سرفاتها  اأعمالها 

املعنى  بهذا  وال�سمو  الد�ستورية.  القواعد  لها 

القواعد  وجوهر  م�سمون  على  يعتمد  ال��ذي 

الد�ستورية يعرف بال�سمو املو�سوعي وهو مقرر 

جلميع الد�ساتري �سواء كانت مرنة اأو جامدة. 

اإال اأن هناك مظهر اآخر ل�سمو الد�ستور يتمثل 

الطريقة  اإىل  وي�ستند  ال�سكلي،  ال�سمو  ف�ي 

واالإجراءات التي يتم بها تعديل مواد الد�ستور، 

اإج��راءات  من  وتعقيدًا  �سدة  اأك��ر  ك��ان  ف��اإذا 

تعديل القوانني العادية حتقق له هذا ال�سمو.

ثانيًا: مبداأ الف�سل بني ال�سلطات:

ب��ه��دف احل��د م��ن �سلطات  امل��ب��داأ  ظهر ه��ذا 

بوظائف  وانفراده  وا�ستبداده  املطلقة  احلاكم 

احلرية  ح��م��اي��ة  بق�سد  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال���دول���ة 

الكتاب  اأبرز  من  كان  وقد  الفردية،  واحلقوق 

ومونت�سكيو.  ل��وك،  امل��ب��داأ  بهذا  ن��ادوا  الذين 

تتوىل  اأن  اأ�سا�س  على  املبداأ  هذا  فكرة  وتقوم 

العامة  ال�سلطات  م��ن  �سلطة  ك��ل  مم��ار���س��ة 

والق�سائية(،  والتنف�يذية  )الت�سريعية  الثالث 

عن  وم�ستقلون  خمتلفون  اأ�سخا�س  اأو  هيئة 

ا�ستئثار  لعدم  �سمانًا  وذلك  البع�س  بع�سهم 

اأو �سخ�س واحد دون غريه بهذه  هيئة واحدة 

املتحكم  الناهي،  االآم��ر  هو  ف�يكون  ال�سلطات 

ف�ي م�سري االأمة والعباد، فف�ي تويل كل �سلطة 

لدولة  وتكري�س  لال�ستبداد  منع  م�ستقلة  هيئة 

املوؤ�س�سات.

التوازن  من  نوع  هناك  يكون  اأن  يفرت�س  كما 

لل�سلطات  املتولية  الهيئات  اخت�سا�س  ف�ي 

باالخت�سا�سات  اإحداها  ت�ستاأثر  فال  العامة 

اخت�سا�سات  االأخ����رى  ومت��ار���س  احلقيقية 

برملان  وج��ود  من  حكمة  فال  �سكلية.  �سورية 

اإذا كان دوره يقت�سر على اال�ست�سارة وتقدمي 

وال حكمة من  للحكومة،  تو�سيات غري ملزمة 

وجود ق�ساء اإذا مل تكن اأحكامه نهائية وحتتاج 

اإىل ت�سديق من رئي�س الدولة. 

كما يفرت�س اأن يكون هناك نوع من الرقابة من 

الت�سريعية  فال�سلطة  االأخ��رى،  على  �سلطة  كل 

ت�ستو�سح احلكومة وت�ساألها عن االأمور الداخلة 

وتطرح  الوزراء  وت�ستجوب  اخت�سا�ساتها  ف�ي 

الثقة ف�يهم و ت�سكل جلانًا للتحقيق عند حدوث 

خلل اأو ف�سيحة �سيا�سية اأو مالية تتعلق بجهاز 

من اأجهزة الدولة. وال�سلطة التنف�يذية تراقب 

قبل  م��ن  لها  امل��رف��وع��ة  ال��ق��وان��ني  م�سروعات 

اأو  وت�سدرها  عليها  ت�سدق  اأن  فلها  الربملان 

الربملان  اإىل  ثانية  وتعيدها  عليها  تعرت�س  اأن 

الإعادة النظر ف�يها. وال�سلطة الق�سائية تنظر 

ف�ي القوانني ال�سادرة عن الربملان والقرارات 

تطبقها  فال  التنف�يذية  ال�سلطة  عن  ال�سادرة 

على اأحكامها اإذا كانت خمالفة للد�ستور. 

ويجد مبداأ الف�سل بني ال�سلطات اأ�سا�سه ف�ي 

التي  منه   )60( امل��ادة  ف�ي  القطري  الد�ستور 

اأ�سا�س  على  احلكم  “نظام  قيام  على  تن�س 

ال�سلطات مع تعاونها على الوجه املبني  ف�سل 

ف�ي الد�ستور”. وبينت املذكرة التف�سريية باأن 

ثالث  �سلطات  وج��ود  “مبداأ  اأر�سى  الد�ستور 

متوازنة وم�ستقلة عن بع�سها البع�س ومتعاونة 

ويقوم  االأخ��رى  على  اإحداها  تطغى  ال  بحيث 

ال�سالح  يحقق  مب��ا  ال��رق��اب��ة  م��ن  ن��وع  بينها 

العام..”.

ثالثًا: مبداأ امل�ساواة:

لتفعيل  اأ�سا�سية  �سمانة  امل�ساواة  مبداأ  يعترب 

غريه  فمن  العامة،  واحلريات  احلقوق  فكرة 

تهدم هذه الفكرة وال تعد ذات جدوى اأو قيمة. 

مل  اإذا  العامة  واحلريات  احلقوق  اأهمية  فما 

تكفل اإال للقوي دون الفقري، اأو لرب املال دون 

العامل، اأو للرجل دون املراأة، اأو ل�ساحب دين 

االأقلية  دون  لالأغلبية  اأو  اآخر،  دون  مذهب  اأو 

ف�ي املجتمع. وملا كان املنطق ال�سليم والفطري 

لذا ال غرابة من  املبداأ  اأهمية هذا  يوؤكد على 

واأن  ال�سماوية،  االأدي��ان  ف�ي  اأ�سا�سه  جند  اأن 

والقانونية  االجتماعية  النظريات  عليه  تتفق 

الطبيعي  والقانون  االجتماعي  العقد  كنظرية 

وغريها، واأن تاأتي الد�ساتري لتن�س عليه. 

    وف�ي االإ�سالم يعد مبداأ امل�ساواة اأ�سل هام من 

اأ�سول العالقات االإن�سانية ب�سفة عامة ومبداأ 

فالنا�س  احل��ك��م،  نظام  م��ب��ادئ  م��ن  اأ�سا�سي 

ال  والواجبات  احلقوق  ف�ي  مت�ساوون  جميعًا 

وال  غنيهم  وال  واأ�سودهم،  اأبي�سهم  بني  فرق 

اأو  حكامًا  ذك��ران��ا،  اأو  كانوا  اإن��اث��ا  فقريهم، 

اإّنا  النا�س  اأيها  )ي��ا  تعاىل:  ق��ال  حمكومني. 

�سعوبًا  وجعلناكم  واأن��ث��ى،  ذك��ر  من  خلقناكم 

وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم، 

اهلل  �سلى  النبي  وق��ال  خبري(.  عليم  اهلل  اإن 

عليه و�سلم: )النا�س �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط، 

وال ف�سل لعربي على اأعجمي اإال بالتقوى(. 

ك��م��ا ن�����س ع��ل��ى ه���ذا امل���ب���داأ اإع����الن حقوق 

االإن�سان العاملي ال�سادر ف�ي 1948 عن االأمم 

املتحدة: )يولد جميع النا�س اأحرارًا مت�ساوين 

الد�ستور  وف�ي   .)... واحل��ق��وق  الكرامة  ف�ي 

اأ�سا�سه ف�ي ن�سو�س  القطري يجد هذا املبداأ 

لتقرر  ج��اءت  التي   )18( امل��ادة  منها  عديدة 

فن�ست  االأ�سا�سية  القطري  املجتمع  مقومات 

على اأن هذا املجتمع يقوم على دعامات العدل 

واالإح�سان واحلرية وامل�ساواة ومكارم االأخالق. 

)املواطنون  اأن  ت��ق��رر  ال��ت��ي   )34( وامل����ادة 

العامة(،  والواجبات  احلقوق  ف�ي  مت�ساوون 

يقت�سر  االأمر ال  باأن  توؤكد  التي  واملادة )35( 

على امل�ساواة بني املواطنني فقط بل بني النا�س 

جميعًا فكلهم مت�ساوون اأمام القانون ال متييز 

اأو  االأ�سل  اأو  اجلن�س  ب�سبب  ذلك  ف�ي  بينهم 

اللغة اأو الدين.  

بني  امل�ساواة  اأن  على  اأخ���ريًا  التاأكيد  ويجب 

بتماثل  ن�سبية مقيدة  بل  لي�ست مطلقة  النا�س 

يت�ساوى  ف���ال  ال�����س��روط  وت���واف���ر  ال���ظ���روف 

اخلربة  ميتلك  �سخ�س  م��ث��اًل  الوظيفة  ف�ي 

وال�سهادات باآخر يفتقر للمهارات واملوؤهالت.  

رابعًا: حق التقا�سي:

ق�سائية  جهة  وج���ود  التقا�سي  بحق  يق�سد 

حمايدة تخت�س ف�ي الف�سل ف�ي املنازعات على 

واجلنائية  والتجارية  املدنية  اأنواعها  اختالف 

واالأ�سرية واالإدارية وغريها. ووجود جهة ق�سائية 

حمايدة للنظر ف�ي هذه املنازعات التي تن�ساأ بني 

االأفراد بع�سهم ببع�س اأو بني االأفراد واالأجهزة 

�سمانة  املختلفة  الدولة  وموؤ�س�سات  احلكومية 

االإن�سان وحرياته من قبل  حقيقة لكفالة حقوق 

مببادئ  مرتبط  امل��ب��داأ  ه��ذا  ف��اإن  ل��ذا  اجلميع. 

د�ستورية اأخرى  كا�ستقالل الق�ساء وعدم تدخل 

واأن ال  العدالة،  �سري  اأو  الق�سايا  ف�ي  �سلطة  اأية 

�سلطان على الق�ساة ف�ي ق�سائهم لغري القانون. 

يفرت�س  التقا�سي  ح��ق  لتفعيل  ب���اأن  �سك  وال 

عدم خروج اأية منازعة من والية اأو اخت�سا�س 

حت�سني  وع��دم  الدولة،  ف�ي  املوجودة  املحاكم 

كونها  بحجة  الق�ساء  نظر  من  االأعمال  بع�س 

م�سائل �سيادية.  ويجد حق التقا�سي اأ�سا�سه ف�ي 

التي  منه   )135( امل��ادة  ف�ي  القطري  الد�ستور 

ومكفول  م�سون  حق  )التقا�سي  اأن  على  تن�س 

للنا�س كافة(.  

كان ما �سبق ذكره �سمانات نرى اأهميتها الكبرية 

بد  ال  احلرية  تعي�س  فلكي  احلرية،  كفالة  ف�ي 

من اأن ي�سود القانون ويعلو، ويخ�سع له احلكام 

واملحكوم، ولكي تعي�س احلرية ال بد من اأن ت�سند 

متوازنة،  م�ستقلة  �سلطات  اإىل  الدولة  وظائف 

تراقب بع�سها بع�سًا وال تنفرد اإحداها بال�سلطة، 

تعي�س  ولكي  مطلقة،  مف�سدة  املطلقة  فال�سلطة 

احلرية ال بد من اأن ميار�سها اجلميع على قدم 

امل�ساواة فال قيمة حلرية يتمتع بها بع�س اأفراد 

املجتمع ويحرم منها االآخرين ب�سبب اجلن�س اأو 

العرق اأو الدين اأو اللون، ولكي تعي�س احلرية ال 

من  املظلوم  ف�يجد  التقا�سي  حق  كفالة  من  بد 

ين�سره ف�ي حياد تام. 
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اأSسامة ثابâ الألوSسي 

NبÒ قانوين اأول 

بوRارة الداNلية 

الت�سعيæات  ــي  فـــ ـــ¬  ـــداول ت  iجــــر  íمــ�ــســطــلــ ثــªــة 

علي¬ الـــتـــعـــار±   iجـــــر  Ωـــ�ـــســـرæاملـــ الــــقــــرن   øمــــ

 øلة مªور√ ج¡X ساعدت علىS , ( الإن�ساين øبالأم ) 

 , والإن�سانية   , الجتªاعية  وامل�ستéدات  املتغÒات 

 ¢�æة باجلªيªالع�سوية احل ال�سلة  , Pات  والثقافـية 

 , الæاS¢ واحتياجات¡º اجلوgرية  وTسواZل  البûسر…  

واأ‰ا•  اأSساليب  –�سني  حول  املتæامية   º¡وتطلعات

حيات¡º , واأمº¡æ حا�سرًا وم�ستقبÓً وSسواA على Uسعيد 

فـي  اأو   , الجتªاعي  املحي§  اأو   , العªل  اأو   , الأSسرة 

عÓقت¡ªc ºواطæني بالدولة . 

حقوق   ) و  الإنــ�ــســاين)   øـــ (الأم مف¡ومي  يق∞   Pواإ

 ∑Îسûد± مg اª¡عªéالإن�سان)على اأر�سية واحدة وي

على  واحلفا®   , الإن�سانية  القيªة   AÓباإع يتªثل 

وترقية   Aو‰ــا  ÜسباSاأ  Òوتوفـ  , البûسرية  الكرامة 

احلياة الإن�سانية و–رير البûسر مø احلاجة واÿو± 

معًا.

 øمة مõحقًا جامعًا حل Ωاليو âقراطية باتÁولأن الد

احلقوق ال�سياSسية التي انطوت علي¡ا الوثاFق الدولية 

حلقوق الإن�سان , فقد اأ�سحâ عامÓً مو�سوعيًا ومتطلبا 

حقوق  بني  ما  العÓقة  بديæامية   ºيتحك ًجوgريًا 

 Aاإلقا مªFÓًا  وجدنا  فقد   , الإن�ساين   øوالأم الإن�سان 

مو�سوعات  øم يلي  ما  على  املقالة   √òg فـي   Aال�سو

 وتûسªل :

فكرة ( الأمø ) , Oللت¡ا العامة والUسطÓحية .

اإطروحة ( الأمø الإن�ساين ) , اÿلفـية وامل�سªون .

مقاربة بني ( حقوق الإن�سان ) و( الأمø الإن�ساين ) .

الدÁوقراطية متطلبًا لتحقيق الأمø الإن�ساين .
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( øفكرة الأم )   / اأوًل

 الدللت العامة والUسطÓحية :

ميكن القول باأن مفهوم االأمن قدمي قدم احلياة 

احد  ان��ه  على  اإليه  وينظر   ، ذاتها  الب�سرية 

، وحاجة  االإن�سانية  للحياة  الرئي�سة  املقومات 

جوهرية ت�سكل مع احلاجات االإن�سانية االأخرى

  ، وامل���اأوى    ، والطعام   ، امل��اء  اإىل  احلاجة   (

وغريها ( ، االأر�سية ال�سلبة التي يقوم عليها 

هرم احلاجات االإن�سانية .

العامة  دالل��ت��ه  ف�ي  االأم���ن  معنى  وين�سرف 

النف�س   طماأنينة  اإىل  ي�سري  ما  لكل  املبا�سرة 

وهو نقي�س اخلوف قال تعاىل ) الإيالف قري�س 

فليعبدوا رب  وال�سيف  ال�ستاء  رحلة  اإيالفهم 

واآمنهم  جوع  من  اأطعمهم  ال��ذي  البيت  هذا 

واإذ قال   (  ، �سورة قري�س كاملة  من خوف ( 

�سورة   ) اآمنًا  البلد  هذا  اجعل  رب  اإبراهيم 

اإبراهيم اآية )35( ،  وقال تعاىل جلت قدرته 

ف�ي  م�ست�سعفون  قليل  انتم  اإذ  واذك���روا   (

فاآواكم  النا�س  يتخطفكم  اأن  تخافون  االأر�س 

واأيدكم بن�سره ورزقكم من الطيبات ( �سورة 

االأنفال اآية )26( .

ول���ق���د ت���ع���ارف امل�����س��ت��غ��ل��ون ف�����ي م��ي��ادي��ن 

ال���ب���ح���ث اجل���ن���ائ���ي واالأم��������ن االج��ت��م��اع��ي 

ع��ل��ى م��ف��ه��وم  ل���الأم���ن ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ف��ظ امن 

اجلرمية  مواجهة  ف�ي  واجل��م��اع��ات  االأف���راد 

ت�سميته  ج��رت  ما  وه��و   ، املختلفة  باأ�سكالها 

ب�) االأمن اجلنائي ( تارة و) االأمن الوقائي  ( 

تارة اأخرى .

ترتبط  ل���الأم���ن  ا���س��ط��الح��ي��ة  دالل����ة  وث��م��ة 

من  واخلارجي  الداخلي  الدولة  اأمن  بحماية 

وا�ستقاللها  �سيادتها  مت�س  التي  التهديدات 

ومتا�سكها  اأرا���س��ي��ه��ا  و���س��الم��ة  ال��وط��ن��ي 

وتنميتها  ال�سيا�سي  وا�ستقرارها   ، االجتماعي 

بعبارة  العليا  احليوية  وم�ساحلها  ال�ساملة 

كل  مواجهة  ف�ي  ال��دول��ة  ام��ن  حماية  اأخ���رى 

الذاتية  قدرتها  عنا�سر  تهدد  التي  االأخطار 

املختلفة)  االأ���س��ع��دة  ع��ل��ى  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

دميغراف�ية، ع�سكرية، اقت�سادية، اجتماعية، 

ثقاف�ية ... الï ( وهو ما ا�سطلح على ت�سميته 

ب�)االأمن القومي ( .

اأدبيات  ف�ي  وحتديدًا  ال��دويل  امل�ستوى  وعلى 

االأمم  ميثاق  مقدمتها  وف�ي  املتحدة  االأمم 

ي���رد م��ق��رتن��ًا بفكرة  ف����اأن االأم����ن  امل��ت��ح��دة 

م���ع مركب  ل��ن�����س��ح��ى  ال�������دويل(  )ال�����س��ل��م 

اثر  العاملية  مفاهيمي  ولد مع ميالد املنظمة 

االأمن   ( عنوان  حتت  االأوىل  الكونية  احلرب 

على  ينطوي  مركب  وهو   ) الدوليني  وال�سلم 

االأم���ن،  جمل�س  اأن  جلهة  �سيا�سي  عن�سر 

االأمم  اإط��ار  ف�ي  القائمة  التنف�يذية  الهيئة 

حفظ  مب�سوؤولية  يتكفل  ال���ذي  ه��و  امل��ت��ح��دة 

اإىل  ا�ستنادًا   ) ال��دول��ي��ني  وال�سلم  االأم���ن   (

اأي  مواجهة  ف�ي  امليثاق   من  ال�سابع  الف�سل 

من  عمل  اأواأي  ل��ه   تهديد  او  بال�سلم  اإخ��الل 

اأعمال العدوان .

والإعتبار اآخر مفاده اأن   االأمن  وال�سلم الدوليني  

لدرء  الت�سامن  ال��دويل  املجتمع  من  يقت�سي 

النزاعات امل�سلحة ما بني الدول وتفادي خطر 

ال�سالح  لنزع  وال�سعي  كونية،  ح��روب  ان��دالع 

وحظر انت�سار االأ�سلحة النووية .

  

ثانيًا / اأطروحة (الأمø الإن�ساين) 

اÿلفـية وامل�سªون .

اأطروحة ) االأمن االإن�ساين (، اخللف�ية :

اأنه منذ ت�سعينات القرن املا�سي  ميكن القول 

املتحدة  االأمم  ف�ي  املتخ�س�سة  الوكاالت  فاأن 

االأمم  ف�ي  االإ‰��ائ��ي  الربنامج  اليون�سكو،   (

املتحدة، برنامج االأمم املتحدة للبيئة، منظمة 

والزراعة،  االأغذية  منظمة  العاملية،  ال�سحة 

وبفعل   ) وغ��ريه��ا  ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة 

وتقارير  اإعالنات  من  اأ�سدرته  مما  املرتاكم 

ووثائق، قد دفعت اإىل الواجهة بحقيقة مفادها 

مب�سكالت  ين�سغل  ب��ات  ال���دويل  املجتمع  اأن 

التفكري  تتجاوز  مت�ساعدة،  واآم��ال  وظواهر 

ال�سيا�سي  الطابع  ذات  العاملية  بامل�سكالت 

لتم�س حاجات النا�س االأ�سا�سية والفعلية التي 

هذه  حول  الدائر  اجل��دل  زحمة  ف�ي  �ساعت 

امل�سكالت .

يعني  االأم��ن  فاأن  العاديني  لالأفراد  وبالن�سبة 

تتمثل  مبا�سرة  جدية  تهديدات  من  احلماية 

وال�سراعات  والبطالة  واجلوع  املر�س  بخطر 

االجتماعية والقمع ال�سيا�سي والتلوث البيئي .

حالة  تعد  مل  ال��ب��اردة  احل��رب  انح�سار  واأث��ر 

الدولية  ال��ع��الق��ات  ف�ي  ال�سيا�سي  ال�����س��راع 

الدول،  بني  امل�سلحة  النزاعات  على  تقت�سر 

داخل  حت��دث  ال�سراعات  اأ�سحت  ما  بقدر 

واأمنية  عن�سرية  ل��دواع��ي  نف�سها  ال����دول 

اإىل  االإح�����س��اءات  ت�سري  حيث  واجتماعية 

عقد  �سهدها  م�سلحًا  �سراعًا   61 بني  من  انه 

 )58( كان  الع�سرين  القرن  من  الت�سعينات 

منها �سراعًا داخليًا اأي بن�سبة 95% تقريبًا كما 

املدنيني  من  ال�سراعات هم  هذه  �سحايا  اأن 

الن�ساء  م��ن  ومعظمهم  الع�سكريني  ولي�س 

امل�سلحة  ال��ن��زاع��ات  ع��ن  ناهيك  واالأط��ف��ال، 

ال�سومال  ف�ي  االآن  حلد  قائمة  زالت  ال  التي 

ودارفور وف�ي العديد من املناطق ف�ي افريقيا 

واآ�سيا، حيث خلفت قوافل باالآالف من القتلى 

اأب�سط  من  واملحرومني  والنازحني  واملعوقني 

�سروط احلياة االإن�سانية .

طراأت  نوعية  حت��والت  اأن  ذل��ك  على  اأ���س��ف 

باالأ‰اط  تتمثل  وال��ت��ي  ال���دويل  امل�سهد  على 

امل�ستحدثة من التهديدات التي �سارت حتيط 

لالأمن  التقليدي  املنظور  ظل  حيث  بالدولة، 

الذي ين�سغل بالتهديد اخلارجي املبا�سر للدولة 

عاجزًا عن تف�سريها اأو التعامل معها .

غري  تهديد  مب�سادر  التحوالت  ه��ذه  وتتمثل 

وخا�سة  بالب�سر  االإجت��ار  قبيل،  من  م�سلحة 

عرب  املنظمة  واجل��رمي��ة  واالأط��ف��ال،  الن�ساء 

االأمرا�س  وانت�سار  الدويل  واالإرهاب  الوطنية 

املناعة  نق�س  م��ر���س  بينها  م��ن  واالأوب���ئ���ة 

املكت�سبة )االإيدز( وق�سايا الالجئني والتلوث 

واالإجتار باالأ�سلحة واملخدرات وجرائم غ�سيل 

االأموال ، وجرائم االإنرتنت وغريها .

)االأمن  اأن  اإىل  نخل�س  اأن  ميكن  تقدم  مما 

العاديون(  )االأفراد  النا�س  حموره  الب�سري( 

�سناع احلياة ، وملح التنمية والنه�سة ، ولي�س 

يت�سم  املفهوم  هذا  فاأن  اآخر  باب  ومن  الدول 

ب�سموليته ، ويقوم هذا الفهم على اأ�سا�سني :

م�سكالت  من  مرئي  هو  مبا  يعنى  ال  الأن��ه   •
واملر�س  اجل���وع  مثل  مزمنة  وت��ه��دي��دات 

االجتماعي  وال��ق��ه��ر  ال�سيا�سي  وال��ق��م��ع 

االأفراد  بحماية  معني  هو  واإ‰��ا   ، فح�سب 

املفاجئة  االإخ���ت���الالت  م��ن  واجل��م��اع��ات 

اإ�سابة العمل،  واملوؤملة ، التي حتدث ب�سبب 

او فقدان الوظيفة، اأو بفعل االأزمات املالية 

وارتفاع معدل الت�سخم مبا يوؤثر على اأ‰اط 

اأو  االأ�سرة  �سعيد  على  ومتطلباتها  احلياة 

نطاق العمل اأو املجتمع املحلي .

طبيعة  ذات  ق�سية  االإن�ساين  االأم��ن  والأن   •
واجلماعات  ل��الأف��راد  مهم  فهو  ع��امل��ي��ة، 

ف�ي  كما  ال�سمال،  دول  ف�ي  مكان،  كل  ف�ي 

دول اجلنوب، وبقدر ما يعاين االأفراد من 

اجلوع والفقر واملر�س ف�ي الدول الفقرية، 

الغنية  ال�سناعية  ال��دول  ف�ي  االأف��راد  فاأن 

واجلرمية  املخدرات،  خماطر  من  يعانون 

وتاآكل   ، املكت�سبة  املناعة  ونق�س  املنظمة، 

الوجدانية  والهزائم  االجتماعي،  الن�سيج 

والروحية .

تطورات  من  تقدم  ما  اأ�سا�س  وعلى  هكذا 

لالأمن  ج��دي��د  م��ف��ه��وم  ي��ت��ب��ل��ور  وم��ع��ط��ي��ات 

ي��ت��ج��اوز اأم���ن ال���دول ج��رى ال��ت��ع��ارف على 

عن  م��ع��ربًا   ) االإن�����س��اين  ب��االأم��ن   ( ت�سميته 

حول  الروؤية  وتكامل  االإن�ساين  الهم  ترابط 

. م�سكالت  من  االإن�سانية  تواجهه  ما 

مكونات (مرcبات) الأمø الإن�ساين , 

امل�سªون :

ومكونات  مبركبات  التنويه  هنا  مالئمًا  يبدو 

تداولها  جرى  والتي  االإن�ساين  االأم��ن  مفهوم 

�سورتها  جت��د  اإذ   ، االأخ��ريي��ن  العقدين  ف�ي 

ف�ي  املو�سح  الوجه  على  هي  فرعية  ب��دالالت 

االآتي :

اأمø اإن�ساين اقت�ساO… واجتªاعي :

و ي�سمل، اأ�سكال احلماية ف�ي مواجهة البطالة 

والفقر واجلوع واملر�س ، وعدم وجود ماأوى .
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هذا  تواجه  التي  التحديات  اأن  بالذكر  جدير 

النمط من االأمن اإ‰ا تتاأتى :

تعر�سها  اأو  ال��دول��ة،  م��وارد  �سحة  بفعل   •
�سوء  ب�سبب  اأو  وطبيعية،  بيئية  ل��ك��وارث 

وبرامج  االقت�سادية  للعملية  التخطيط 

االأم���ن االج��ت��م��اع��ي م��ع وف���رة راأ����س املال 

واملوارد .

ما  العالقة  ف�ي  تكافوؤ  الال  حالة  ب�سبب  اأو   •
بني دول املركز واالأطراف ف�ي اإطار النظام 

الدول  ت�سع  والتي   ، ال��دويل  االقت�سادي 

على  القائمة  الهائلة  الفجوة  بفعل  النامية 

الدول  وبني  بينها  وتقني  اقت�سادي  �سعيد 

ال�سناعية الكبار ، ف�ي موقف �سعيف وغري 

قادر اأو موؤهل لتنف�يذ ما ينبغي من برامج 

تنموية واجتماعية ل�سالح مواطنيها .

حتت تاأثري ما فر�سته اأزمة الطاقة ف�ي  • اأو 
)بدائل  من  املتقدمة  ال�سناعية  البلدان 

ا�ستريادها  ع��ن  للتعوي�س  اإن�����س��ان��ي��ة(  ال 

)الوقود  اإنتاج  اإىل  باللجوء  اخل��ام  للنفط 

، الذي ي�ستخل�س من املحا�سيل  احليوي( 

م��ن طعنة  ذل���ك  م��ا ميثله  م��ع  ال��زراع��ي��ة 

بتوف�ري  العاملية  لالإ�سرتاتيجيات  جن��الء 

باأمنهم  املفجوعني  اجلياع  ملاليني  الغذاء 

الغذائي .

و�سحب  الهيكلي  التثبيت  �سيا�سات  بفعل  • اأو 
ال�سرورية  االإ�ستهالكية  امل��واد  عن  الدعم 

وال��ت��ق�����س��ف ف�����ي االإن����ف����اق ع��ل��ى امل��راف��ق 

االجتماعي  ال��ط��اب��ع  ذات  وامل�����س��روع��ات 

ف�ي  ال��دويل  النقد  �سندوق  ميار�سها  التي 

مواجهة البلدان النامية 

تنعك�س  ال����ت����ي   ،

الفادح  بال�سرر 

ع��ل��ى احل��ق��وق 

ية  د قت�سا ال ا

النا�س  م��ن  عري�سة  لفئات  واالجتماعية 

من ذوي الدخل املحدود وهو ما يوؤدي  اإىل 

تهديد اأمنهم االإن�ساين .

على  احلث  �سيا�سة  فاأن  مت�سل  �سعيد  وعلى 

ال��ت�����س��دي��ر ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا ال��ب��ن��ك ال���دويل 

لالإن�ساء والتعمري و�سندوق النقد الدويل على 

الدول املدينة ، بهدف �سمان خال�س الدين، 

اإ‰ا تهدد االأمن الغذائي على نحو خطري ف�ي 

الربازيل حيث  ف�ي  لوحظ  االأحيان كما  بع�س 

ي�سكو 60 مليون ن�سمة من �سوء التغذية .

اأمø اإن�ساين ثقافـي :

ف�ي  حقهم  من  االأف��راد  متكني  اإق��رار  وي�سمل 

حقهم  ج��ان��ب  اإىل   ، واملهني  ال��ع��ام  التعليم 

الثقاف�ية،  املجتمع  حياة  ف�ي  امل�ساركة  ف�ي 

حماية  االأم���ن  م��ن  النمط  ه��ذا  ي�سمل  كما 

لالأمم  احل�ساري  وامل���وروث  الثقاف�ي  التنوع 

الثقاف�ية،  ذاتيتها  واح��رتام  وتعزيز  املختلفة 

التي  الثقاف�ية  العوملة  ت��ي��ارات  مواجهة  ف�ي 

االآخر،  وثقافة  ح�سارة  حل�ساب  االأن��ا  تلغي 

الوطنية(  الهوية  )اخ��رتاق  ثقافة  خالل  من 

ول��ك��ل م���ا ه���و )خ�����س��و���س��ي(، وه���ي ثقافة 

له�سم  االقت�سادية  بالعوملة  التب�سري  تواكب 

على  حم�سو�س  واقع  اإىل  وحتويلها  مفاهيمها 

�سعيد ال�سلوك واملمار�سة ، وذلك عرب الكلمة 

اإىل  ترمي  التي  واملكتوبة  واملرئية  امل�سموعة 

والت�سوي�س على  العقل  وتغييب  الوعي  ت�سطيح 

ال�سلوك  وقولبة  ال��ذوق  وتكييف  القيم  نظام 

حتت الفتة )تاأ�سي�س عامل بثقافة واحدة!!( .

‰ط  اأم��ام  ي�سعنا  حيثيات  من  تقدم  ما  اأن 

خ��ط��ري م��ن ا���س��ت��الب امل��اه��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف�ي 

جانبها الوجداين وال�سعوري، وباإزاء �سكل من 

اأمن  يهدد  الذي  املنظور  الثقاف�ي غري  الق�سر 

مبا  الواحد  الوطن  ف�ي  واجلماعات  االأف��راد 

توا�سعوا عليه من قيم واأعراف وثوابت دينية 

واأخالقية .

اأمø مدين وSسياSسي :

حقوقه  بجميع  االإن�سان  متتع  �سمان  وي�سمل 

املدنية وال�سيا�سية مبا يكر�س اإح�سا�سه باالأمن 

اإطار  ف�ي  بالذات  امل�سروع  واالإعتداد  املعنوي 

اجلماعة .

ومن بني اأبرز ما ينطوي عليه هذا النمط من 

وحرية   ، ال�سيا�سية  امل�ساركة   : يلي  ما  حقوق 

الراأي والتعبري ، وتاأ�سي�س اجلمعيات والتجمع 

ال�سلمي ، واالإ�سراب ، وامل�ساواة اأمام القانون 

ف�ي  واحل���ق   ، بجن�سية  والتمتع   ، والق�ساء 

اخل�سو�سية  ف�ي  واحل��ق   ، والتنقل  االإق��ام��ة 

ف�ي  والق�سائية  القانونية  احلقوق  من  وجملة 

اإطار العدالة اجلنائية وغريها .

اأن هذا النمط من االأمن االإن�ساين مبا ينطوي 

الواجهة  اإىل  ي��دف��ع  اإ‰���ا  ح��ق��وق  م��ن  عليه 

قبيل  من  االأهمية  من  كبري  قدر  على  م�سائل 

واحلكم   ، ال��ق��ان��ون  و���س��ي��ادة  )امل�����س��روع��ي��ة 

الر�سيد ، وتوطيد فكرة املوؤ�س�سية واملواطنة ، 

 ، واحلوار  امل�ساركة  وثقافة   ، املدنية  والرتبية 

وتفعيل دور   ، ال�سيا�سية  والتنمية   ، والتعددية 

املجتمع املدين قوة للرقابة والتغيري ، وغريها 

من مو�سوعات( .

 øالأم يûسªل   …òالــ احليو…   øــ الأم

البيÄي :

وهو اأمن يتحقق عرب حماية البيئة واحرتامها 

وعدم ا�ستنزاف مواردها مما يج�سد وجهًا من 

وجوه فكرة )االإ�ستدامة( ، التي تقوم عن�سرًا 

رئي�سًا من عنا�سر التنمية الب�سرية  .

يكر�س  اإ‰ا  البيئة  فاأن حماية  اآخر  باب  ومن 

حقوق  م��ن  ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل  اإىل  ينتمي  ح��ق��ًا 

التعارف عليه )باحلق  االإن�سان وهو ما جرى 

ف�ي بيئة نظيفة و�سليمة( وهو حق مركب من 

الدولية  الوثائق  ف�ي  عليها  ن�س  عدة  حقوق 

 ، الغذاء  ف�ي  باحلق   ( تتمثل  االإن�سان  حلقوق 
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واحلق ف�ي ال�سحة ، واحلق ف�ي املاء ال�سالح 

لل�سرب، واحلق ف�ي �سكن مالئم، واحلق ف�ي 

التنمية (، حيث ينظر اإىل هذه احلقوق على 

اإنها �سروط الزمة الإ�ستمرار احلياة ، وحمايتها 

على خلف�ية بيئية ، ولي�س جنائية فح�سب.

 øثالثًا : مقاربة مابني فكرة ( الأم

الإن�ساين ) و ( حقوق الإن�سان ) : 

اأحكمت  اإ�سارة  اأول  باأن  التنويه  ال منا�س من 

االإن�سان  وحقوق  االأم��ن  فكرة  بني  ما  الربط 

ميثاق  ف�ي  وردت  التي  االأث���رية  العبارة  تلك 

نحن   ( باالآتي  ا�ستهل  حيث   ، املتحدة  االأمم 

�سعوب االأمم املتحدة وقد اآلينا على اأنف�سنا اأن 

التي  املقبلة من ويالت احلرب  االأجيال  ننقذ 

يعجز  اأح��زان��ا  مرتني  االإن�سانية  على  جلبت 

اإمياننا  جديد  من  نوؤكد  وان   ، الو�سف  عنها 

الفرد  وبكرامة  لالإن�سان  االأ�سا�سية  باحلقوق 

وقدره ، ومبا للرجال والن�ساء واالأمم كبريها 

من حقوق مت�ساوية ( .

 nاإن ا�ستهالل امليثاق باإ�سم �سعوب العامل بدياًل

عن ) الدول االأطراف ال�سامية ( التي ت�ستهل 

بها املعاهدات الدولية ف�ي العادة والتاأكيد على 

التم�سك بحقوق االإن�سان ، التزامًا الفكاك منه 

انتهاك  مظاهر  ا�سد  تعد  التي  احلرب  لدرء 

حقوق االإن�سان وذروتها ق�سوة، لهو ابل≠ تعبري 

اإقرار  موجبات  بني  ما  الع�سوية  ال�سلة  عن 

اإعمال  ال�سلم ، وبني متطلبات  واإ�ساعة  االأمن 

حقوق االإن�سان .

امليثاق  من   2/24 املادة  ف�ي  ورد  عما  ناهيك 

اأداء  ف�����ي  االأم����ن  جمل�س  يعمل   (( ب��ال��ق��ول 

املتحدة  االأمم  ملقا�سد  وفقًا  الواجبات  هذه 

ومبادئها (( .

اخت�سا�سات  �سوء  على  ي�سري  ال��ذي  االأم��ر 

ف�ي  مهامه  اأداء  ف�ي  يعمل  انه  اإىل   ، املجل�س 

اإىل  ا�ستنادًا  الدوليني  وال�سلم  االأم��ن  حفظ 

ت�سكل  التي  االإن�سان  حقوق  واح��رتام  تعزيز 

احد مقا�سد االأمم املتحدة .

الذي  القرار  ب��اأن  هنا  التذكري  املالئم  وم��ن 

العقد  منت�سف  ف�ي  االأم��ن  جمل�س  عن  �سدر 

املحكمة  باإن�ساء  املا�سي  القرن  من  التا�سع 

مرتكبي  االأ���س��خ��ا���س  مل��ق��ا���س��اة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

احلرب  وج��رائ��م  االإن�سانية  �سد  اجل��رائ��م 

ا�ستند  اإ‰ا  ال�سابقة،  يوغ�سالف�يا  اإقليم  ف�ي 

اإ‰ا  اجل��رائ��م  ه��ذه  اإن  مفادها  حقيقة  اإىل 

وا�سعة  ج�سيمة  انتهاكات  االأ�سا�س  ف�ي  ت�سكل 

واالأمن  بال�سلم   tتخل االإن�سان  حلقوق  النطاق 

الدوليني .

هذه  لتاأكيد  اأي�����س��ًا  ي��رد  ال�سياق  ه��ذا  وف�����ي 

العاملي  االإع����الن  دي��ب��اج��ة  ف�����ي    ، احلقيقة 

حلقوق االإن�سان ال�سادر عام 1948 ما يلي  ) 

االأ�س��رة  اأع�س�اء  االإق�رار مب�ا جلمي�ع  ك�ان  مل�ا 

وم�ن  ف�يه��م  اأ�سيل�ة  ك�رام�ة  م�ن  الب�س�ري�ة 

اأ�س�ا�س  ي�سك��ل  اإ‰�ا   ، ثابت�ة  مت�س�اوي�ة  حق��وق 

الع��ال����م،  ف�ي  وال�س��الم  والع��دل  احل�ري��ة 

قد  وازدراءه����ا  االإن�����س��ان  حقوق  جتاهل  وان 

ال�سمري بربريتها  اأث��ارت  اإعمال  اإىل  اأف�سيا 

 االإن�ساين (.

االإن�سان  حقوق   بني  ما  العالقة  اإط��ار  وف�ي 

وع��ل��ى �سوء   ) االإن�����س��اين  االأم����ن   ( وف��ك��رة 

الوقوف على مركبات االأخري ومكوناته ، فاأنه 

يغدو مالئمًا اإثارة املالحظات التالية :

مبا انطوت عليه  املكونات  هذه  مقارنة  • اإن 
ال�سرعة الدولية حلقوق االإن�سان من حقوق 

واحلقوق  وال�سيا�سية،  املدنية  )احل��ق��وق 

االقت�سادية واالجتماعية والثقاف�ية(،جتعل 

كبري  نحو  على  تداخل  ثمة  اأن  يلحظ  املرء 

بحد   ) )االأم��ن  اأن  جلهة  املفهومني  مابني 

االإن�سان،  اأ�سا�سي من حقوق   ذاته هو حق 

بال�سفة  ل�سيق  �سرمدي  اأزيل  ح��ق  وه��و 

االإن�����س��ان��ي��ة وب��االإن�����س��ان ال��ف��رد  وم���ن ثم 

وح�سارة  ثقافة  كل  على  �سابق   ، اجلماعة 

وعلى الدولة والتنظيم الدويل .

االإن�سان  حقوق  منظومة  اإعمال  اأن  • وجلهة 
واالقت�سادية    ، وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��دن��ي��ة 

حتقيق  يكفل  اإ‰ا  والثقاف�ية   واالجتماعية 

) االأمن االإن�س�����اين ( ، حيث يلتقي االثنان 

وهي   ، الغاية  ذات  اإىل  يوؤدي  مقرتب  عند 

اخل��وف  م��ن  االإن�����س��ان  ب��ت��ح��ري��ر  املتمثلة 

والفاقة .

االإن�سان  حل��ق��وق  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  والأن   •
جلهة ثالثة قد ا�ستوعب وعالج العديد من 

امل�سكالت والتحديات والظواهر التي مت�س 

اجلن�س الب�سري والتي كانت وراء بزوÆ مفهوم 

) االأمن االإن�ساين ( .

• من قبيل احلق ف�ي التنمية، وحماية امل�سنني، 
وعدميي  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي 

ف�ي  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  اجلن�سية  

مواجهة مر�س املناعة املكت�سبة )االإيدز (، 

والتنوع الثقاف�ي، واحلق ف�ي ال�سلم، واحلق 

ف�ي الت�سامن وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية 

واالأوبئة  الطبيعية  ال��ك��وارث  ح���االت  ف�ي 

وا�ستخدام  االأ���س��ري،  العنف  ومناه�سة 

التقدم العلمي والتكنولوجي ل�سالح ال�سلم 

االأ�سلية  ال�سعوب  وحماية  الب�سرية   وخري 

والقبلية ، وحقوق العمال املهاجرين وغريها 

وذلك عرب جملة من ال�سكوك الدولية من 

بينها :

- ال�سرعية الدولية حلقوق االإن�سان .

- اعالن روما اخلا�س باالأمن الغذائي العاملي 

1996م .

باإ�ستئ�سال اجلوع  العاملي اخلا�س  االعالن   -

13
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و�سوء التغذية العاملي 1974م .

- االتفاقية اخلا�سة بو�سع الالجئني 1951م 

حاالت  خف�س  ب�ساأن  اخلا�سة  االتفاقية   -

انعدام اجلن�سية 1954م .

حقوق  جميع  بحماية  اخلا�سة  االتفاقية   -

العمال املهاجرين 1990م .

البيانات  ملفات  لتنظيم  توجيهية  مبادئ   -

االإلكرتونية  باحلا�سبة  املعدة  ال�سخ�سية 

)حماية احلق ف�ي اخل�سو�سية( 1990م .

- اإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف �سد املراأة 

1993م .

- اعالن كوبنهاجن ب�ساأن التنمية االجتماعية 

1995م .

العلمي  التقدم  باإ�ستخدام  - االعالن اخلا�س 

والتكنولوجي ل�سالح ال�سلم وخري الب�سرية 

1975م .

اإلتزام دويل ب�ساأن مكافحة ف�ريو�س  - اعالن 

نق�س املناعة الب�سرية / االإيدز 2001م .

من  االأ�سخا�س  جميع  حماية  ب�ساأن  اع��الن   -

االإختفاء الق�سري 1992م .

الثقاف�ي  التنوع  ب�ساأن  اليون�سكو  اع���الن   -

2001م .

ت�ساوDلني  يثار   Ωتقد ما   Aسو� وعلى 

م¡ªني : 

هل اأن مفهوم ) االأمن االإن�ساين ( ، ب�سدد اأن 

يحل بدياًل عن منظومة حقوق االإن�سان ?

بالنظر  بالنف�ي  بداهة  االإج��اب��ة  كانت  واإذا 

لر�سوñ وعراقة وو�سوح مفهوم حقوق االإن�سان 

وعلى  اإذن  بالقول،  يرد  الثاين  الت�ساوؤل  فاأن 

اأ�سا�س هذا املاآل اأو هذه النتيجة، ترى ما هي 

االأمن   ( مفهوم  عليها  يقوم  التي  ال�سرورة 

االإن�ساين ( ?

 Ωتقو اإ‰ا  ال�سرورة   √òg اأن  نعتقد 

على اأSساSسني  م¡ªني ªgا :

ا���س��ت��ق��رار  مب��ع��ن��ى  االأم������ن  حت��ق��ي��ق  اإن   •
لالأفراد  الطماأنينة  وكفالة  العام  النظام 

واملجتمع،  الدولة  امن  وحفظ  واجلماعات 

هو مفتاح كل احلقوق وان ا�سطراب االأمن 

ال�سبط  م��وؤ���س�����س��ات  ع��ق��د  ان��ف��راط  يعني 

االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��اب ال��ق��ان��ون واالأ���س��رار 

وحرياتهم  اأنف�سهم  ف�ي  النا�س  بحقوق 

واأع��را���س��ه��م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ن��اه��ي��ك عن 

اأن  مبعنى  وموؤ�س�ساتها،  بالدولة  االأ�سرار 

هدر االأمن ، هو هدر للحياة االإن�سانية ف�ي 

االأمن  لفكرة   ( وتقوي�س  مقوماتها  اع��ز 

االإن�ساين ( ذاتها .

اجلماعية  احلقوق  الأن�سنة  املا�سة  احلاجة   •
وحق   ) التنمية  ف�����ي  احل���ق   ( قبيل  م��ن 

ال�����س��ع��وب ف�����ي ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��وارده��ا 

تنعك�س  ب��ح��ي��ث   ، ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة   وث��روات��ه��ا 

النا�س  اإيجابا على نوعية حياة  خمرجاتها 

ورفاهيتهم وتطوير قدراتهم  .

االأم��ن  اأن  حقيقة  على  وقفنا  ق��د  كنا  واإذا 

حقوق  الإع���م���ال  الزم  ���س��رط  ه��و  االإن�����س��اين 

الفردية  االإن�سان  حقوق  اختالل  فاأن  االإن�سان 

او اجلماعية ، �سيوؤدي اإىل حالة من النكو�س 

واالرتداد على االأن�ساق االجتماعية واالأعراف 

النافذة،  القوانني  على  والتمرد  ال�سائدة، 

و�سعف  ب���االغ���رتاب  امل��ت��ع��اظ��م  واالإح�����س��ا���س 

 ، الوطنية  للجماعة  واالنتماء  للدولة  ال��والء 

النا�س  جتعل  التي  التوترات  من  املزيد  واىل 

يهدد  مما   ، للعنف  مياًل  واأك��ر  ت�ساحمًا  اقل 

اأ�س�س االأمن االجتماعي واالأمن ال�سيا�سي ف�ي 

اآن واحد .

ي�ستتب  اأن  لالأمن  ميكن  فانه  اآخر  باب  ومن 

بعبارة  االإن�سان   حقوق  تعزيز  و  احرتام  دون 

براقًا  ط��الءًا خارجيًا  االأم��ن  يكون  اأن  اأخ��رى 

لظلم اجتماعي وا�سع النطاق ، غري منظور ال 

تعرب عنه مظاهر احتجاج او ا�ستنكار او مترد  

القمع  نتيجة  وذل��ك   ، �سلمية  غري  اأو  �سلمية 

ال�سديد ، واآنذاك �سنكون باإزاء �سالم روماين 

االآالم  من  جبااًل  ال�سطح  حتت  يخف�ي  زائ��ف 

حقيقتها  ف�ي  هي  والتي  املكبوتة  االإن�سانية 

واملوؤ�س�سات  وال��وط��ن  للمواطن  ه��دم  عوامل 

وفكرة الدولة ذاتها .

�سواهد  ف��اأن  مت��ام��ًا  ذل��ك  م��ن  العك�س  وعلى 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ف�����ي ك��ل زم����ان ومكان  اخل����ربة 

انهيار  اإىل  ي��وؤدي  االأم��ن   ب��اأن اختالل  تو�سح 

منظومة حقوق االإن�سان التي تكون املجتمعات 

فاتورة  يدفع  من  واأول  ال�سحايا  مقدمة  ف�ي 

الفو�سى وغياب القانون .

متطلب  الــدÁــوقــراطــيــة,   : ــًا  ــع راب

لتحقيق ( الأمø الإن�ساين ) :

رديفًا  ي��ك��ون  اأن   ) ل��الأم��ن   ( اأري����د  م��ا  اإذا 

اأوىل  ف��اأن   ، االإن�سان  حقوق  الح��رتام  حتميًا 

اأن   ، ال�سلة  لهذه  املو�سوعية  اال���س��رتاط��ات 

واالأ�سا�س  امل��دخ��ل  ه��ي  الدميقراطية  ت��ك��ون 

لدميومة هذه العالقة .

الدميقراطية  عن  احلديث  ب�سدد  ومادمنا 

فال منا�س من التعر�س لفكرة ) ال�سلطة ( ، 

و�سرعيتها  يتوقف على ‰طها وطبيعتها  التي 

من  ال��ع��دي��د   ، باملحكومني  عالقتها  وواق���ع 

بعيدة  روؤي��ة  اأي��ة  عليها  تنطوي  التي  امل�سائل 

 ،) االإن�ساين  االأمن   ( لفكرة  امل�سمون  عميقة 

وال�سعارات  ال�سطحية  املقاربات  عن  بعيدًا 

الظرف�ية .

امل�����س��ائ��ل ، ق�سية  ف�����ي م��ق��دم��ة ه���ذه  وت��ق��ف 

اإ‰ا  ال�سلطة  اأ�سا�س  اأن  تعني  التي  ال�سرعية 

ي��ق��وم على ر���س��ا اجل��م��ه��ور ، وه��و ر���س��ا من 

قيم  ات��ف��اق  دون  م��ن  يتوافر  اأن  املمكن  غ��ري 

ومعايري ال�سلطة وممار�ستها مع قيم ومعايري 

املجتمعات التي تخ�سع لها ، وبهذا املعنى فاأن 

ال  كي  الفعلية  ال�سمانة  توؤلف  اإ‰ا  ال�سرعية 

خارجًة  او  املجتمع  على  غريبة  ال�سلطة  تكون 

عنه ف�ي اأهدافها و�سبل ممار�ستها والقيم التي 

تدافع عنها ، من ثم فاأن ال�سرعية هي �سمانة 

م�سدرًا  وبالتايل  بينهما  والتوافق  االن�سجام 

لال�ستمرارية والتداول ال�سلمي للحكم ووجود 

العربي  املفكر  تعبري  وذلك على حد   ، الدولة 

املرموق االأ�ستاذ برهان غليون .

مفهوم  خاللها  من  يطل  التي  النافذة  اإن 

اإ‰ا  الدميقراطية  على   ) االإن�ساين  االأمن   (

لهذا  الفرعية  الداللة  عليه  تنطوي  مبا  تتمثل 

باالأمن  عنها  التعبري  ج��رى  وال��ت��ي  امل��ف��ه��وم 

توؤول  �سيا�سية  حقوق  من   ، وال�سيا�سي  املدين 

ف�ي   ) املواطن   ( الفرد  م�ساركة  تو�سيع  اإىل 

واال�سرتاجتيات  ال�سيا�سات  ور�سم  �سياغة 

مب�سالح  املتعلقة  القرارات  واتخاذ  الوطنية 

احلقوق،  هذه  ابرز  ومن   ، الوطنية  اجلماعة 

اإقرار حقوق االأفراد ف�ي اأن يكونوا ناخبني او 

منتخبني ، وحريتهم ف�ي نقد االأداء احلكومي 

تفعيل  ع��ن  ف�سال  االأداء،  ل��ه��ذا  وتقوميهم 

القوانني  م�����س��روع��ات  مناق�سة  ف�ي  دوره���م 

والت�سجيع على مهارات التفكري النقدي بروح 

 ، ال��ع��ام  ال�سالح  على  واحل��ر���س  امل�سوؤولية 

بحيث تتحول ممار�سة هذه احلقوق اإىل ‰ط 

ال�سوؤون العامة  اإدارة  خالق من امل�ساركة ف�ي 

موقع  يعزز  مما  ومراقبتها  املوؤ�س�سات  وعمل 

ويجعله  ال�سلطة  جت��اه   ،) امل��واط��ن   ( ال��ف��رد 

جزءًا منها .

احلكومي،  االأداء  نقد  ف�ي  االأف��راد  حرية  اإن 

غري  تع�سف�ية  عواقب  من  ثقيلة  هواج�س  دون 

يكف���ل  االأمن  اإ‰���ا تر�س���ي ‰طًا من  مربرة، 

) حتقيق الذات االإن�سانية ( للفرد )املواطن ( 

الذي تزدهر قدراته الذاتية وملكاته الفردية 

على  توا�سع  التي  القيم  اح���رتام  اإط���ار  ف�ي 

حد  على  واملحكومون  احلاكمون  احرتامها 

املمار�سة  هذه  معه  تتحول  الذي  االأمر  �سواء، 

النقدية امل�سئولة اإىل معار�سة بناءه م�سروعة 

من  ن��وع��ًا  لل�سلطة  اخل�سوع  جتعل  ومقبولة 

احلرية، او �سربًا من �سروب التوافق االإرادي 

مع النظام .

ف�ي   ) االإن�����س��اين  االأم���ن   ( ف��ك��رة  حتقيق  اإن 

اجل���ان���ب امل��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ) ب���االأم���ن امل���دين 

وال�سيا�سي ( ي�ستلزم بال�سرورة تفعيل اأنظمة 

مبداأ  باإعمال  تتعلق   ) للدميقراطية   ( فرعية 

ال�سلطة  اأداء  ومراقبة  وامل�سائلة  ال�سفاف�ية 

�سواء من خالل االإفراد ب�سفتهم مواطنني ، او 

عرب ال�سحافة املحلية ، او االأجهزة التمثيلية، 

املجال�س   ، ال��ربمل��ان   ( املحلية  و  امل��رك��زي��ة 

موؤ�س�سات  تفعيل  خ��الل  م��ن  او   ،  ) البلدية 

ف�ي  والرقابة  ل��الق��رتاح  ق��وة  امل��دين  املجتمع 

ذات الوقت .

املدين  واملجتمع  االأفراد  فاإن متكني  هنا  ومن 

العامة   ال�����س��وؤون  اإدارة  ف�����ي  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

ف�ي   ، واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  وال��و���س��ول 

احلرية  وم�سادرة  التع�سف  من  اآمنه  اأج��واء 

ف�ي الراأي والتعبري ، اإ‰ا ينعك�س اإيجابا على 

اجلانب   ،) االإن�ساين  االأم��ن   ( فكرة  تفعيل 

واالجتماعي  االقت�سادي  باالأمن  منها  املتعلق 
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هو مفتاح كل احلقوق وان ا�سطراب االأمن 

ال�سبط  م��وؤ���س�����س��ات  ع��ق��د  ان��ف��راط  يعني 

االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��اب ال��ق��ان��ون واالأ���س��رار 

وحرياتهم  اأنف�سهم  ف�ي  النا�س  بحقوق 

واأع��را���س��ه��م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ن��اه��ي��ك عن 

اأن  مبعنى  وموؤ�س�ساتها،  بالدولة  االأ�سرار 

هدر االأمن ، هو هدر للحياة االإن�سانية ف�ي 

االأمن  لفكرة   ( وتقوي�س  مقوماتها  اع��ز 

االإن�ساين ( ذاتها .

اجلماعية  احلقوق  الأن�سنة  املا�سة  احلاجة   •
وحق   ) التنمية  ف�����ي  احل���ق   ( قبيل  م��ن 

ال�����س��ع��وب ف�����ي ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��وارده��ا 

تنعك�س  ب��ح��ي��ث   ، ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة   وث��روات��ه��ا 

النا�س  اإيجابا على نوعية حياة  خمرجاتها 

ورفاهيتهم وتطوير قدراتهم  .

فال منا�س من التعر�س لفكرة ) ال�سلطة ( ، 

و�سرعيتها  يتوقف على ‰طها وطبيعتها  التي 

من  ال��ع��دي��د   ، باملحكومني  عالقتها  وواق���ع 

بعيدة  روؤي��ة  اأي��ة  عليها  تنطوي  التي  امل�سائل 

 ،) االإن�ساين  االأمن   ( لفكرة  امل�سمون  عميقة 

وال�سعارات  ال�سطحية  املقاربات  عن  بعيدًا 

 ،) االإن�ساين  االأمن   ( لفكرة  امل�سمون  عميقة 

وال�سعارات  ال�سطحية  املقاربات  عن  بعيدًا 

 ،) االإن�ساين  االأمن   ( لفكرة  امل�سمون  عميقة 

الظرف�ية .

امل�����س��ائ��ل ، ق�سية  ف�����ي م��ق��دم��ة ه���ذه  وت��ق��ف 

اإ‰ا  ال�سلطة  اأ�سا�س  اأن  تعني  التي  ال�سرعية 

ي��ق��وم على ر���س��ا اجل��م��ه��ور ، وه��و ر���س��ا من 

قيم  ات��ف��اق  دون  م��ن  يتوافر  اأن  املمكن  غ��ري 

ومعايري ال�سلطة وممار�ستها مع قيم ومعايري 

املجتمعات التي تخ�سع لها ، وبهذا املعنى فاأن 

ال  كي  الفعلية  ال�سمانة  توؤلف  اإ‰ا  ال�سرعية 

خارجًة  او  املجتمع  على  غريبة  ال�سلطة  تكون 

ال  كي  الفعلية  ال�سمانة  توؤلف  اإ‰ا  ال�سرعية 

خارجًة  او  املجتمع  على  غريبة  ال�سلطة  تكون 

ال  كي  الفعلية  ال�سمانة  توؤلف  اإ‰ا  ال�سرعية 

عنه ف�ي اأهدافها و�سبل ممار�ستها والقيم التي 

تدافع عنها ، من ثم فاأن ال�سرعية هي �سمانة 

وال�سيا�سي ( ي�ستلزم بال�سرورة تفعيل اأنظمة 

مبداأ  باإعمال  تتعلق   ) للدميقراطية   ( فرعية 

ال�سلطة  اأداء  ومراقبة  وامل�سائلة  ال�سفاف�ية 

�سواء من خالل االإفراد ب�سفتهم مواطنني ، او 

عرب ال�سحافة املحلية ، او االأجهزة التمثيلية، 

املجال�س   ، ال��ربمل��ان   ( املحلية  و  امل��رك��زي��ة 

موؤ�س�سات  تفعيل  خ��الل  م��ن  او   ،  ) البلدية 

ف�ي  والرقابة  ل��الق��رتاح  ق��وة  امل��دين  املجتمع 

ذات الوقت .

املدين  واملجتمع  االأفراد  فاإن متكني  هنا  ومن 

العامة   ال�����س��وؤون  اإدارة  ف�����ي  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

ف�ي   ، واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  وال��و���س��ول 

احلرية  وم�سادرة  التع�سف  من  اآمنه  اأج��واء 

ف�ي الراأي والتعبري ، اإ‰ا ينعك�س اإيجابا على 

اجلانب   ،) االإن�ساين  االأم��ن   ( فكرة  تفعيل 

واالجتماعي  االقت�سادي  باالأمن  منها  املتعلق 
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تعديل  امل�ساركة  و�سيكون ح�ساد هذه   ، اأي�سا 

املو�سوعة  واخلطط  اال�سرتاتيجيات  وتقومي 

القومي  ال��ع��ائ��د  ت��وزي��ع  ق�سايا  حت��ك��م  ال��ت��ي 

املتعلقة  وال�سيا�سات  امل��ادي��ة،  ال���روات  م��ن 

واالإ�سكان،  وال��غ��ذاء،  والتعليم،  بال�سحة، 

ماء   ( االرت��ك��ازي��ة  واخل���دم���ات  والت�سغيل، 

ون�سر   ،) ات�����س��االت  و  م��وا���س��الت  ك��ه��رب��اء  

الثقافة ، وحماية االأمومة والطفولة ، وحت�سني 

البطالة  �سد  االجتماعي  وال�سمان  البيئة، 

ق�سايا  وهي   ، وغريها  وال�سيخوخة  والعجز 

االأ�سا�سي�ة  وحاجاتهم  النا�س  هموم  مت�س 

حا�سرهم  على  واأمنهم  اليومي�ة  و�سواغله�م 

وثقتهم بغدهم . 

الع�سوية  ال�سلة  تتبدى  تقدم  ما  �سوء  على 

احلميمة بني ) الدميقراطية ( وفكرة التمكني 

جهة،  م��ن  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

بيئة  ف�ي  احلياة  �سروط  حت�سني  وبني 

اأف�سل   اأف�سل، وتعليم  ، و�سحة  اأف�سل 

�سروط  من  ذلك  وغري  اأف�سل  واأج��ور 

ت�سب عملية تاأمينها ف�ي �سلب مفهوم 

) االأمن االإن�ساين (، من جهة اأخرى .

امل�ساركة  اإىل  ال��دع��وة  ف��اإن  وباملقابل 

الدميقراطية  واإ���س��اع��ة  ال�سيا�سية، 

مناخا عامًا ، ووعيًا واآليات  �ستفرÆ من 

تظاهرات  جم��رد  و�ستبقى  حمتواها 

دعائية مقطوعة ال�سلة بالواقع املعا�س 

، وذلك ف�ي ظل تف�سي االأمية ، وتدين 

قدرات النا�س ف�ي الو�سول اإىل الفر�س 

 ، والثقاف�ية  واالجتماعية  االقت�سادية 

و�سعف اخلدمات االرتكازية ، واملعاناة 

من االأزمات الدورية .

وهنا �سنكون باإزاء مفارقة ممعنة ف�ي 

ال�سيا�سية  احلقوق  اإق��رار  بني  الق�سوة 

ف�ي الوثائق الدولية والد�ساتري الوطنية 

القدرة  و�سعف  وه�سا�سة  جانب،  من 

 ، اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن  ممار�ساتها  على 

االأمر الذي يعيد ترتيب االأولويات ف�ي 

�سعيد  على  العامة  ال�سعبية  الذهنية 

اأ���س��ب��ق��ي��ة احل��اج��ات وامل��ط��ال��ب، ولن 

ال�سيا�سية  امل�ساركة  ف�ي  املطالبة  حظ  يكون 

يلحق  ما  وهو   ، االأول��وي��ات  �سلم  نهاية  ف�ي  اإال 

والوعي  الدميقراطية  بق�سية  فادحًا  �سررًا 

الدميقراطي .

اSستUÓîسات :

وردت  ال��ت��ي  وامل��ف��اه��ي��م  االأط���روح���ات  اأن  اأ- 

)االأم���ن  ب�����س��اأن  امل��ق��ال��ة  ه��ذه  مفتتح  ف�ي 

الوقائي،  اأو  اجل��ن��ائ��ي،  اأو  االج��ت��م��اع��ي، 

وال�س��لم  واالأم�������ن  ال���ق���وم���ي،  واالأم�������ن 

فكرة عن  معزولة  لي�ست  هي   ،) الدوليني 

) االأمن االإن�ساين ( ، باملعنى الذي جرى 

العك�س من  االأمر على  واإ‰ا  اآنفًا  تف�سيله 

ذلك متاما ، واآية ذلك  اإن تقوي�س االأمن 

املنازعات  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ني  وال�سلم 

�س����يقو�س  امل�سلحة،  الدولية  واملجابهات 

) االأمن االإن�ساين ( لل�سعوب املكتوية بنار 

حلياة  االأ�سا�سية  املقومات  ف�ي  احل��رب، 

االأف���راد واجل��م��اع��ات ، وذل��ك م��ن خالل 

ا�ستهداف حياة النا�س و�سالمتهم وتعطيل 

التي  التحتية  البنى  وحتطيم  م�ساحلهم 

توفر اخلدمات احليوية االرتكازية لهم .

ب- وا�ستكمااًل ملا �سبق فاأن ما يتخذ من قرارات 

عن جمل�س االأمن ا�س�تنادًا ) للف�سل ال�س�ابع 

العقوبات  بتقرير  ال��دول  مواجهة  ف�ي   ،)

اإخاللها  اأ�سا�س  على  عليها  االقت�سادية 

يفرق  ال   ) ال��دول��ي��ني  وال�سلم  االأم���ن  ب���) 

العقوبات  بهذه  امل�ستهدفة  احلكومات  بني 

من  غاليًا  الثمن  تدفع  التي  �سعوبها  وبني 

باملقومات   ) ال�سامل  االإن�ساين  اأمنها   (

اأحيان  وف�ي   ، ذكرها  ال�سابق  وال�سروط 

تتخذ  هذه  االأممية  القرارات  ف��اإن  معينة 

النطاق  وا�سعة  منهجية  انتهاكات  ب�سبب 

طالتها  التي  الدولة  ف�ي  االإن�سان  حلقوق 

العقوبات واآنذاك �سيعاقب النا�س مرتني، 

املجتمع  من  وثانية  حكوماتهم  من  م��رة  

ان�سننة  اإىل  يدعو  ال��ذي  االأم��ر   ، ال��دويل 

قرارات جمل�س االأمن ذاتها .

الدولة  ت�س��تهدف  التي  التهديدات  اإن   - ج 

جرى  م��ا  ك��ث��ريًا   ،) القومي  اأمنها   ( ف�ي 

من  حزمة  لتعطيل  ذري��ع��ة  بها  التم�سك 

وتاأجيل  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق 

متطلبات امل�سروعات والربامج االجتماعية 

واالقت�سادية والثقاف�ية ،مما يلحق �سررًا 

لالإفراد   ،  ) االإن�ساين  االأم��ن  ب��)  فادحًا 

واجلماعات .

ال�سراعات  اأن  اإىل  هنا  ب��االإ���س��ارة  وج��دي��ر 

ال��ت��ي ت��ق��وم ف�ي ن��ط��اق ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ، 

من  ح��ادة  اأ�سكاال  تاأخذ  حني  االأخ�����س  وعلى 

اأو  التح�سبية  االإ�سرتاتيجية  اال���س��ت��ع��دادات 

االأ�ستباقية  قد تقلب اأولويات ال�سيا�سات العامة 

داخل الدول املعنية ، وذلك برتجيح مقت�سيات 

الت�سلح والدفاع على موجبات التنمية واالإعمار 

وتطوير نوعية حياة النا�س، مما ينعك�س �سلبًا، 

هذه  ف�ي   ، االإن�ساين(  )االأم��ن  مقومات  على 

الدول .

مفهومًا   ،) االإن�ساين  االأم��ن   ( ك��ان  واإذا  د- 

منت�سف  م��ن��ذ  ت���داول���ه  ج����رى  ح��دي��ث��ًا 

فانه  املن�سرم   القرن  من  الت�سعينات 

القانونية  احلقائق  اإق���رار  ب��اب  وم��ن 

وعلى  ال��دويل  بالقانون  ال�سلة  ذات 

املفهوم  هذا  ي�سعى  الني  الغاية  �سوء 

القول   ، وحت��ق��ي��ق��ه��ا  تكري�سها  اإىل 

الذي  االإن�ساين  ال��دويل  القانون  ب��ان 

املتحاربة  االأط���راف  و�سع  ي�ستهدف 

حيث  م��ن   مت�ساو  قانوين  مركز  ف�ي 

النظر  ب�سرف   ، والواجبات  احلقوق 

حماية   ، امل�سلح  ال��ن��زاع  دواع���ي  ع��ن 

املدنيني  وال�سكان  احل��رب  ل�سحايا 

قد   ، احل��رب  وي��الت  من  وللتخف�يف 

القانون ( ، رحاب )  اأي هذا  دخل ) 

العري�س  بابها  من   ) االإن�ساين  االأمن 

العمليات احلربية  ان�سنة  ، من خالل 

والتخف�يف من ويالتها .

املراج™:

االأمن  بني  البكو�س/الرتابط  الطيب 

االإن�����س��اين وح��ق��وق االإن�����س��ان/ املجلة 

ال�سنة  االإن�����س��ان/  حل��ق��وق  ال��ع��رب��ي��ة 

العا�سرة/ العدد10/ حزيران/2003م 

، تون�س .

القانون  االآل��و���س��ي/  ثابت  اأ�سامه  د. 

ال�����دويل حل��ق��وق االإن�������س���ان ف�����ي ظل 

اإ�سرتاتيجية/مركز  درا�سات  �سل�سلة  العوملة/ 

العدد  ب��غ��داد/  جامعة  الدولية/  ال��درا���س��ات 

49/بغداد/2003م .

نيويورك  اع���ت���داءات  بعد  اأب���وزه���رة/  ع���ادل 

االإن�ساين/  لالأمن  جديد  مفهوم   ، ووا�سنطن 

 ، 2001م  نوفمرب/  ال��ع��دد34/  نظر/  وجهة 

القاهرة .

االإن�سان/  حلقوق  داع��م��ة  االأم��ن��ي��ة  الوظيفة 

والثالثون  الثاين  املوؤمتر  اإىل  مقدمة  درا�سة 

-28 تون�س،  العرب/  واالأم��ن  ال�سرطة  لقادة 

اإدارة  الداخلية/  وزارة  2008/10/29م/ 

واملعلومات  البحوث  برنامج  االإن�سان/  حقوق 

/ الدوحة .
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و�ستبقى  هي  ك��ان��ت خم��اط��ر احل���روب  وق��د 

ح��ق��وق وحريات  ك��اف��ة  االع��ظ��م على  اخل��ط��ر 

االن�سان وم�سرية االن�سانية وم�سريها الآثارها 

واملكان  الزمان  ح��دود  تتجاوز  التي  الفادحة 

جميعها،  ال�سماوية  ال�سرائع  اأك��دت  فقد  ل��ذا، 

اإال  احل��روب  نبذ  على  اال�سالم  مقدمتها  وف�ي 

اإن  ف�يها  امل�سى  وعدم  العدوان،  دفع  ل�سرورة 

دارت رحى احلرب  واإن  ال�سالم،  بوادر  الحت 

اإذ  واالن�سانية،  الرحمة  القلوب  من  تنزع  فال 

"ويطعمون  العزيز  كتابه  ف�ي  تعاىل  اهلل  يقول 

واأ�سريًا"،  ويتيمًا  م�سكينًا  حبه  على  الطعام 

فاإيثار اال�سرى الطعام على حبه واحلاجة اإليه 

وحما�سن  االخ��الق  مكارم  من  اال�سالم  جعله 

العبادات.

ال�سالم  اىل  امل�سيحية  ال�سريعة  دع��ت  كما 

واأعلت  ال�سالم  �سناع  وكرمت  احل��روب  ونبذ 

"طوبى  متى  اإجنيل  عن  نقل  فقد  مكانتهم، 

ل�سناع ال�سالم".

والقانون  الإن�ساين  الدو›  القانون 

الدو› حلقوق الن�سان :-

ي�سري م�سطلح القانون الدويل حلقوق االإن�سان 

اإىل املبادئ الدولية الواردة باملواثيق واالعالنات 

االإن�سان  حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  والعهود 

التي تنظم االحكام واملبادئ واملعايري الدولية 

حلماية حقوق االإن�سان اأوقات ال�سلم.

اأما م�سطلح القانون الدويل االإن�ساين ف�ي�سري 

ال��ت��ي توافق  ال��دول��ي��ة  وامل��ب��ادئ  ال��ق��واع��د  اإىل 

عليها املجتمع الدويل حلماية �سحايا احلروب 

واجلرحى  املدنيني  من  امل�سلحة  وال��ن��زاع��ات 

وامل�����س��اب��ني م��ن امل��ق��ات��ل��ني وح��م��اي��ة االأم����وال 

واملمتلكات اأثناء احلروب والنزاعات امل�سلحة.

حروبها  خ���الل  الب�سرية  اأ���س��اب  م��ا  ف����اإزاء 

الدويل  املجتمع  اإ�ست�سعر  دمار،  من  املعا�سرة 

دولية  ومبادئ  قواعد  و�سع  اىل  احلاجة  مدى 

ملزمة للحد من اآثار احلروب وويالتها، ت�ستند 

اىل مبادئ االن�سانية والقيم االخالقية الالزمة 

احلروب  اأوق���ات  االن�سانية  احل��ق��وق  ل�سمان 

اأعمال  جت���اوز  وع���دم  امل�سلحة،  وال��ن��زاع��ات 

وحماية  الع�سكرية،  ال�سرورة  لنطاق  احلروب 

اأ�سرار  م��ن  وامل�سابني  واجل��رح��ى  املدنيني 

لالطفال  اخلا�سة  احلماية  وتوف�ري  القتال، 

والن�ساء.

اإبرام  عن  ال��دويل  املجتمع  جهود  ومتخ�ست 

االن�سان  حقوق  حلماية  دولية  اإتفاقيات  عدة 

من  كان  امل�سلحة،  والنزاعات  احلروب  اأوقات 

 Êu½U?I�« ∆œU³�
w½U�½ô« w�Ëb�«
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م�سÒة  Tــســ¡ــدتــ¬  مــا   ºـــZر  

ح�سار…  ورقي   Ωتقد  øم الن�سانية 

 øيOستى مياT فـي iبل≠ حدًا بعيد املد

 ™æم على   iتقو  ⁄ اأن¡ا  اإل  احلياة, 

نÒان احلروÜ وجراªF¡ا ع Èتل∞ 

بûسرية  نــõعــة   Üفــاحلــر الــعــ�ــســور, 

cامæ¬ فـي عقول البûسر مòæ اأن وجد 

واأÓNقية  فكرية  جرÁة  الإن�سان, 

الõæا´  ا¤  نûساأت¡ا  اأUسل  فـي  عاFدة 

الûسر,   iوقو  Òÿا  ºقي بني  اÿالد 

وقد جاA فـي مقدمة SOستور اليون�سكو 

عقول  فـي  تبداأ   Üاحلرو  âانc "ملا 
اأن  يéب  العقول   √òــg ففـي   ¢Sاæال

تبæى ح�سون ال�سΩÓ", وب¡ò√ العقول 

التي تقوO ال�سلو∑ البûسر… Áكø اأن 

اإ¤  طريق¡ا  فـي  الإن�سانية  “�سى 

والدمار   Aسقاûال  Ωاأ  AاNوالر  Ωالتقد

.Aاæوالف

احلرÜ والن�سانية 

امل�ستûسار/ ªد البليد…
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 1949 لعام  االرب���ع  جنيف  اإتفاقيات  اأهمها 

اإ�سافة  جنيف"،  "قانون  با�سم  تعرف  والتي 

والتي   1907  ،1899 لعام  اله��اي  التفاقيات 

تعرف بدورها "بقانون الهاي"، واأ�سحت هذه 

االتفاقيات ت�سكل اأهم قواعد ومبادئ القانون 

الدويل االإن�ساين ف�ي الع�سر احلديث.

"قانون  الأربــــ™  جæي∞  اإتــفــاقــيــات 

جæي∞":-

الب�سر من  املاليني من  الإب��ادة ع�سرات  نتيجة 

املحاربني واملدنيني من االطفال والن�ساء اإبان 

احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها من دمار 

كان خال�سة ما جادت به عبقرية االإن�سان من 

ت�سارعت  فقد  اآن��ذاك،  واالإي��ذاء  ال�سر  و�سائل 

خ��ط��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��و���س��ع امل��زي��د من 

هذه  من  الب�سرية  لوقاية  الالزمة  ال�سمانات 

ال�ساأن عن  ف�ي هذا  واأثمرت جهوده  االأه��وال، 

اإبرام اإتفاقيات جنيف االربع لعام 1949.

املبادئ  االأوىل  االإتفاقية  ت�سمنت  حيث 

املر�سى  اأو���س��اع  بتح�سني  اخل��ا���س��ة 

امل�سلحة  القوات  اأف��راد  من  واجلرحى 

ف�ي امليدان.

املبادئ  الثانيه  االإت��ف��اق��ي��ة  وت��ن��اول��ت 

مر�سى  اأو����س���اع  بتح�سني  املتعلقة 

وجرحى القوات امل�سلحة ف�ي البحرية.

املبادئ  الثالثة  االت��ف��اق��ي��ة  وو���س��ع��ت 

املتعلقة باأ�سرى احلرب.

املبادئ  الرابعة  االتفاقية  وت�سمنت 

املدنيني  بحماية  اخلا�سة  والقواعد 

اأثناء احلروب والنزاعات امل�سلحة.

االتفاقيات  ه��ذه  تت�سمنه  مل��ا  ون��ظ��رًا 

االربع من مبادئ وقيم �سامية حلماية 

احلقوق االن�سانية، فقد اإ�ستقرت هذه 

االن�ساين  ال�سمري  ف�ي  االت��ف��اق��ي��ات 

على  ال���دويل  ال��ع��رف  وت��وات��ر  العاملي 

و�سارت  و�سعت  اأن  منذ  اإح��رتام��ه��ا 

الدويل  القانون  لبنيان  رئي�سيًا  عمادًا 

االن�ساين املعا�سر.

بروتوكولني  اإب������رام  مت   1977 ع����ام  وف�����ي 

الربوتوكول  هما  االتفاقيات  بهذه  واحلاقهما 

النزاعات  �سحايا  بحماية  واخل��ا���س  االول 

الثاين اخلا�س  والربوتوكول  الدولية،  امل�سلحة 

باملنازعات امل�سلحة غري الدولية.

ونظرًا للقيمة الكربى التي تخطى بها اإتفاقية 

جنيف الرابعة ف�ي الواقع الدويل املعا�سر وملا 

ت�سمنته من قواعد ومبادئ اإن�سانية واخالقية 

امل�سلحة  والنزاعات  احلروب  �سحايا  حلماية 

م��ن امل��دن��ي��ني واجل���رح���ى وامل�����س��اب��ني، فقد 

ال�سطور  ف�ي  التف�سيل  ب�سÅ من  تناولها  اآثرنا 

القادمة.

املدنيني  حلªاية  جæي∞  اإتفاقية 

-: Üاحلر âوق

واملبادئ  القواعد  من  جملة  االتفاقية  و�سعت 

واملعايري التي يتعني االلتزام بها اأوقات احلروب 

والنزاعات امل�سلحة وجاءت اأحكامها ف�ي 159 

مادة ت�سمنت املبادئ اخلا�سة بحماية احلقوق 

امل�سمولني  واالأ�سخا�س  للمدنيني  االإن�سانية 

بحمايتها، واالأحكام اخلا�سة باالأرا�سي الواقعة 

باالعتقال،  اخلا�سة  والقواعد  االحتالل  حتت 

و�سن�سري ف�يما يلي الأهم ما ت�سمنته االتفاقية 

من مبادئ على النحو االتي

 

اأºg املباÇO الوارOة بالتفاقية:-

اأوجبت االتفاقية على الدول االطراف االإلتزام 

والنزاعات  احل��روب  ح��االت  ف�ي  مبادئ  بعدة 

امل�سلحة، مبا ف�ي ذلك جميع حاالت االحتالل 

االأط��راف  ال��دول  واإل��ت��زام  الكلي،  اأو  اجلزئي 

بهذه املبادئ حتى اإذا مل تكن اإحدى دول النزاع 

طرفًا ف�يها.

-:ÇOاملبا √òg ºgواأ

مبا�سرة  ي�سرتكون  ال  والذين  املدنيني  معاملة 

اأف���راد  ال��ع��دائ��ي��ة، مب��ن ف�يهم  ف�����ي االع��م��ال 

اأ�سلحتهم  عنهم  األقوا  الذين  امل�سلحة  القوات 

�سبب  الأي  القتال  عن  العاجزون  واال�سخا�س 

من  اأ�سا�س  على  متييز  دون  اإن�سانية  معاملة 

اللون اأو اجلن�س او الدين او املعتقد اأو املولد اأو 

الأي �سبب اآخر "مادة 3 من االتفاقية".

واملر�سى  ل��ل��ج��رح��ى  خ��ا���س��ة  ح��م��اي��ة  ت��وف�����ري 

وت�سهيل  احل��وام��ل  م��ن  والن�ساء  وال��ع��ج��زة 

اإجراءات البحث عن القتلى واجلرحى بقدر 

ما ت�سمع به املقت�سيات الع�سكرية "مادة 16 

من االتفاقية".

اجلرحى  نقل  عمليات  وح��م��اي��ة  اإح����رتام   •
واملر�سى املدنيني والعجزة والن�ساء التي يتم 

"املادتني  واجلو  والبحر  الرب  عرب  اإجرائها 

."22،21

• كفالة مرور االأدوية واملهمات الطبية واالأغذية 
ال�����س��روري��ة وامل��الب�����س واالأغ���ذي���ة وامل���واد 

اخلا�سة باالأطفال دون اخلام�سة ع�سر من 

العمر والن�ساء احلوامل "مادة 23".

• ت�سهيل االإجراءات اخلا�سة باأعمال البحث 
التي يقوم بها اأفراد العائالت امل�ستتة ب�سبب 

الهيئات  مهام  وت�سهيل  احل���روب،  اأع��م��ال 

من   26 "مادة  امل��ج��ال  ه��ذا  ف�ي  العاملة 

االتفاقية".

امل�سمولني  م��ن  اال���س��خ��ا���س  جميع  متكني   •
طلباتهم  تقدمي  من  باالتفاقية  باحلماية 

اىل اللجنة الدولية لل�سليب االحمر التابعة 

هيئة  اأي���ة  واىل  ب��ه  ي��وج��دون  ال��ذي��ن  للبلد 

ميكنها معاونتهم، ومنح جميع هذه الهيئات 

الت�سهيالت الالزمة ف�ي هذا ال�ساأن ف�ي نطاق 

احلدود التي تفر�سها املقت�سيات الع�سكرية 

واالأمنية "مادة 30 من االتفاقية".

املخت�سني  امل��وظ��ف�����ني  وح��م��اي��ة  اح����رتام   •
مبن  املدنية  امل�ست�سف�يات  واإدارة  بت�سغيل 

عن  بالبحث  املكلفون  االأ���س��خ��ا���س  ف�يهم 

اجلرحى واملر�سى والعجزة والن�ساء ونقلهم 

ومعاجلتهم "مادة 22 من االتفاقية".

املغادرة  م��ن  االأج��ان��ب  االأ�سخا�س  متكني   •
من   35 " مادة  اأو خالله  النزاع  بداية  ف�ي 

االتفاقية"

ال�سرورية  التدابري  اإتخاذ   •
�سن  دون  االأط���ف���ال  ل��رع��اي��ة 

فقدوا  الذين  ع�سر  اخلام�سة 

عائالتهم  ع���ن  اف���رتق���وا  اأو 

وتي�سري  اأعمال احلرب  ب�سبب 

اإعالتهم اأو ت�سهيل اإيوائهم ف�ي 

بلد اآخر حمايد "مادة 24 من 

االتفاقية".

• توف�ري حماية خا�سة للن�ساء 
�سرفهن  على  اإعتداء  اأي  �سد 

تعر�سهن  ع����دم  ���س��ي��م��ا  وال 

على  االك���راه  اأو  لالغت�ساب 

اأعرا�سهن  هتك  اأو  ال��دع��ارة 

27 من االتفاقية". "مادة 

ــورة  ــ¶ ــح الأعــــªــــال امل

Ãوجب التفاقية :-

ت�سمنت االتفاقية الن�س على 

ارتكاب  بعدم  ال���دول  ال��ت��زام 

احلروب  اأثناء  املحظورة  االعمال  من  العديد 

والنزاعات امل�سلحة اأهمها ما يلي :-

• حظر اأعمال االعتداء على احلياة وال�سالمة 
اأ�سكاله  بجميع  ال��ق��ت��ل  وخ��ا���س��ة  ال��ب��دن��ي��ة 

اأو  والتعذيب،  القا�سية  واملعاملة  والت�سويه 

الكرامة  على  االع��ت��داء  اأو  الرهائن،  اأخ��ذ 

�سد  وذلك  املهينة  املعاملة  اأو  ال�سخ�سية، 

ي�سرتكون  ال  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  م��ن  اأي 

ف�يهم  الع�سكرية مبن  االأعمال  ف�ي  مبا�سرة 

عنهم  األقوا  الذين  امل�سلحة  القوات  اأف��راد 

ب�سبب  القتال  ع��ن  وال��ع��اج��زون  اأ�سلحتهم 

املر�س اأو اجلرح اأو الي �سبب اآخر "مادة 3 

من االتفاقية" .

• عدم جواز الهجوم باأي حال على امل�ست�سف�يات 
للجرحى  الرعاية  لتقدمي  املن�ساأة  املدنية 

الدول  والتزام  والن�ساء،  والعجزة  واملر�سى 

مت  م��ت��ى  االوق�����ات،  جميع  ف�����ي  بحمايتها 

للم�ست�سف�يات  املميزة  لل�سارة  ا�ستخدامها 

املدنية "مادة 18 من االتفاقية ".
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تنف�يذ عقوبات  اأو  اأحكام  اأي  اإ�سدار  حظر   •
حمكمة  اأم��ام  �سابقة  حماكمة  اإج��راء  دون 

ت�سكل طبقًا للقانون وتكفل ف�يها ال�سمانات 

ال���دول  ملعايري  وف��ق��ًا  ال��الزم��ة  الق�سائية 

3 من  "مادة  ال�ساأن  ف�ي هذا  الدميقراطيه 

االتفاقية".

التي  ال��ط��ائ��رات  على  الهجوم  ج��واز  ع��دم   •
املدنيني  نقل  على  ا�ستخدامها  يقت�سر 

اجلرحى واملر�سى اأو نقل املوظف�ني الطبيني 

واملهمات الطبية "مادة 22 من االتفاقية".

• حظر ممار�سة اأي اإكراه بدين اأو معنوي اإزاء 
على  احل�سول  ابتغاء  املحميني  االأ�سخا�س 

معلومات منهم اأو من اآخرين "مادة 31 من 

االتفاقية".

اال�سخا�س  م��ن  اأي  اع��ت��ق��ال  ج���واز  ع���دم   •
املحميني اأو فر�س االقامة اجلربية عليه اال 

اذا اقت�سى ذلك ب�سورة مطلقة اأمن الدولة 

ف�ي  متكينه  مع  �سلطتها،  حتت  يوجد  التي 

هذه احلالة من اإعادة النظر امام حمكمة اأو 

جلنة خمت�سة تن�سئها الدولة احلاجزة لهذا 

الغر�س "مادتني 43،42 من االتفاقية".

املحميون   اال�سخا�س  ح��رم��ان  ج��واز  ع��دم   •
اإقليم  ف�ي  يوجدون  والذين  االتفاقية  بهذه 

حمتل باأي حال وال باأي كيف�ية من االنتفاع 

بهذه االتفاقية "مادة 47 من االتفاقية".

• حظر النقل الفردي اأو اجلماعي لال�سخا�س 
املحميني اأو نف�يهم من االا�سي املحتلة اىل 

ارا�سي دولة االحتالل اأو اأي دولة اخرى ايا 

كانت دواعي ذلك "مادة 48 من االتفاقية "

على  املحميني  اال���س��خ��ا���س  ارغ����ام  ح��ظ��ر   •
اخلدمة ف�ي القوات امل�سلحة لدولة االحتالل، 

وحظر اأي دعاية الغرائهم على التطوع اىل 

ذلك "مادة 51 من االتفاقية ".

اأو  ثابتة  خا�سة  ممتلكات  اأي  تدمري  حظر   •
منقولة تتعلق باأفراد اأو جماعات اأو بالدولة 

اأو ال�سلطات العامة اأو املنظمات االجتماعية 

اأو التعاونية اال اذا كانت العمليات الع�سكرية 

من   53 "مادة  التدمري  هذا  حتما  تقت�سي 

االتفاقية. 

االن�سانية  االغاثة  لعمليات  التعر�س  حظر   •
من املوؤمن الكاف�ية لل�سكان "مادتني 60،59 

من االتفاقية ".

جـــراFـــº احلــــرÜ واجلــــراFــــº �سد 

الن�سانية وجرÁة الباOة اجلªاعية 

-:ΩÓسد ال�س� ºFواجلرا

احلرب  انتهاء  اأعقاب  ال��دويل  العرف  ا�ستقر 

جرائم  م��ن  ك��ل  اعتبار  على  الثانية  العاملية 

وجرائم  االن�سانية  �سد  واجل��رائ��م  احل���رب 

ال�سالم  �سد  واجل��رائ��م  اجلماعية  االإب����ادة 

جرائم دولية توجب مالحقة مرتكبيها وخ�سوع 

هذه اجلرائم لالخت�سا�س الق�سائي الدويل، 

العديد من  اي�سًا  اأكدت عليه  الذي  وهو االمر 

وف�ي  املتحدة  االمم  عن  ال�سادرة  ال��ق��رارات 

ل�سنة   95 رقم  العامة  قرار اجلمعية  مقدمتها 

1946، والذي ت�سمن اعتبار االعتداء وجرائم 

احلرب واجلرائم �سد االن�سانية جرائم دولية 

التاأكيد  ال��ق��رار  ت�سمن  كما  للعقاب،  موجبة 

التي اعرتفت بها  القانون الدويل  على مبادئ 

جمرمي  ملحاكمة  وامل�سكلة  نورمربج  حمكمة 

احلرب عن اجلرائم الدولية التي مت ارتكابها 

اأثناء معارك احلرب العاملية الثانية.

كما �سدر قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة 

رقم 177 ل�سنة 1947 الذي اأوكل للجنة القانون 

الدويل  القانون  مبادئ  �سياغة  مهمة  ال��دويل 

واالأح��ك��ام  م��ربج  ن���ور/  حمكمة  مليثاق  وف��ق��ًا 

اجلرائم  عن  م�سروع  واع��داد  عنها  ال�سادرة 

واعتمدت  امل��ب��ادئ،  ه��ذه  ���س��وء  ف�ي  ال��دول��ي��ة 

اللجنة جملة من املبادئ �سملت اقرار امل�سوؤلية 

للفرد عن ارتكاب اجلرمية  الفردية  اجلنائية 

الدولية، و�سيادة القانون الدويل على القانون 

للجرائم  الثالثي  التق�سيم  واعتماد  الداخلي 

ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اخ���ذت ب��ه حمكمة ن��ور مربج 

وتق�سيم اجلرائم الدولية اىل ثالث طوائف:-

-: ΩÓسد ال�س� ºFف¬ الو¤ : اجلراFالطا

وتتمثل هذه اجلرائم ف�ي كل تدبري اأو حت�سري 

اأو اإثارة اأو ابتداء حرب عدوانية وت�سمل:-

الدولة  �سلطات  ا�ستخدام  يت�سمن  عدوان  كل 

قواتها امل�سلحة �سد دولة اأخرى الأغرا�س غري 

الدفاع ال�سرعي .

كل تهديد باللجوء اإىل العدوان تقوم به �سلطات 

دولة �سد دولة اأخرى 

قيام �سلطات دولة بالتح�سري ال�ستخدام قواتها 

اأغرا�س  غري  ف�ي  اخ��رى  دول��ة  �سد  امل�سلحة 

الدفاع ال�سرعي اأو اجلماعي 

-:Üاحلر ºFفة الثانية: جراFالطا

وت�سمل املخالفات املرتكبة �سد قوانني احلرب 

اال�سرى  معاملة  و�سوء  املدنيني  كقتل  وعادتها 

والتنكيل بهم وتدمري املن�ساآت واملمتلكات 

الطاFفة الثالثة: اجلراºF �سد الن�سانية :-

وت�سمل جرائم االبادة واال�سرتقاق واال�سطهاد 

املذهبى والف�سل العن�سري.

 

باتفاقيات  الــوارOة   Üاحلــر  ºFجرا

جæي∞:-

 1949 لعام  االرب��ع  جنيف  اتفاقيات  ت�سمنت 

بها  امللحقني  وال��ث��اين  االول  وال��ربوت��وك��ول��ني 

�سور  من  العديد  ارت��ك��اب  حظر  على  الن�س 

االنتهاكات اجل�سيمة اأثناء احلروب والنزاعات 

"جرائم  االن��ت��ه��اك��ات  ه��ذه  معتربة  امل�سلحة 

خطرية" اأهمها :-

واإجراء  والتعذيب،  العمد  القتل  جرائم   •
اآالم  واإح�������داث  ال��ب��ي��وجل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب 

اخلطرية  واإالي����ذاءات  مق�سودة،  ك��ربى 

غري  واملعاملة  اجل�سدية  ال�سالمة  �سد 

. االن�سانية 

�سرورة  ب��غ��ري  ومتلكها  االم����وال  ت��خ��ري��ب   •
ع�سكرية

حرمان اال�سخا�س من احلق ف�ي املحاكمة   •
القانونية احليادية

اأماكن  م��ن  ونقلهم  اال���س��خ��ا���س  اق�����س��اء   •
تواجدهم بطرق غري م�سروعة 

• االعتقال غري امل�سروع واخذ الرهائن
املدنيني  االأف��راد  اأو  املدنيني  ال�سكان  جعل   •

هدفًا للهجوم

• �سن هجوم ع�سوائي ي�سيب ال�سكان املدنيني 

اأو االأعيان املدنية 

• اتخاذ املواقع املجردة من و�سائل الدفاع اأو 
املناطق املنزوعه ال�سالح هدفًا للهجوم

القتال  ع��ن  العاجزين  االأ�سخا�س  ات��خ��اذ   •
هدفًا للهجوم

• كل تاأخري ال مربر له ف�ي اإعادة اأ�سرى احلرب 
اأو املدنيني اإىل اأوطانهم 

• �سن الهجمات على االآثار التاريخية اأو اأماكن 
الرتاث  متثل  التي  الفنية  واالأعمال  العبادة 

الثقاف�ي اأو الروحي لل�سعوب .

الإن�ساين  ـــدو›  ال الــقــانــون  ــيــات  اBل

: Üاحلر ºFحقة مرتكبي جراÓمل

الدولية  اجلنائية  "املحاكم  االأم���ن:  جمل�س 

اخلا�سة ":-

الرئي�سى  اجلهاز  االأمن  لكون جمل�س  ا�ستنادًا 

ب��ه م�����س��وؤول��ي��ة ح��ف��ظ االم���ن وال�سلم  امل��ن��وط 
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الدوليني وفقًا لن�س املادة 24 من ميثاق االمم 

ت�سكله جرائم احلرب من  ملا  ونظرًا  املتحدة، 

اعتداء وتهديد �سريح لالأمن وال�سلم الدوليني 

ومن ثم فاإن اخت�سا�س جمل�س االمن مبالحقة 

ياأتي  ان  املفرت�س  مرتكب جرائم احلرب من 

ف�ي طليعة االآليات املعنية ف�ي هذا ال�ساأن.

ووفقًا لن�س املادة 39 من امليثاق يقرر جمل�س 

االآمن ما اذا كان قد وقع تهديد لالأمن وال�سلم 

الدويل اأو اإخالل به ويقدم ف�ي ذلك تو�سياته 

طبقًا  التدابري  من  اتخاذه  يجب  ما  يقرر  اأو 

اإعادته  اأو  امليثاق  من   42،41 املادتني  الحكام 

اىل ن�سابه .

ومن التدابري الفاعلة التي ميكن ملجل�س االمن 

حمكمة  ت�سكيل  هو  ال�ساأن  هذا  ف�ي  اتخاذها 

جنائية دولية خا�سة ملحاكمة مرتكبى جرائم 

اأن اتخذه املجل�س بقراره  حرب، وهو ما �سبق 

حمكمة  ت�سكيل  ب�ساأن   1992 ل�سنة   827 رقم 

جنائية دولية خا�سة ملحاكمة جمرمي احلرب 

ف�ي يوغو�سالف�يا ال�سابقة اأعقاب ارتكاب مذابح 

جماعية �سد م�سلمى البو�سنه والهر�سك، وكذا 

قراره رقم 455 ل�سنة 1994، بت�سكيل حمكمة 

دولية ملحاكمة جمرمي احلرب ف�ي رواندا .

اجلªعية العامة لÓأ· املتحدة : 

العامة  للجمعية  امليثاق  "11" من  املادة  جتيز 

االمن  بحفظ  �سلة  ذات  م�ساألة  اأي  مناق�سة 

ال���دول  م��ن  اإل��ي��ه��ا  برفعها  ال����دويل  وال�����س��ل��م 

االأمن،  جمل�س  اأو  املتحدة،  ب��االأمم  االأع�ساء 

واأن تقدم تو�سياتها ف�ي هذا ال�ساأن اىل اأي من 

يجيز  كما  االأم��ن،  جمل�س  اأو  االأع�ساء  ال��دول 

البند رقم 3 من هذه املادة للجمعية العامة اأن 

ت�سرتعى نظر املجل�س اىل االأحوال التي يحتمل 

اأن يتعر�س ال�سلم واالأمن الدوىل ف�يها للخطر.

اجلمعية  اأك��دت  اأن  �سبق  تقدم،  ملا  وا�ستنادًا 

العامة اخت�سا�سها ف�ي احلاالت التي ترى ان 

هناك تهديد لالمن وال�سلم ومل يتخذ جمل�س 

االأمن قرارًا ب�ساأنه، فللجمعية العامة اأن تنظر 

ف�ي هذه امل�سائل وتتخذ تدابري جماعية الإعادة 

االأمن وال�سلم الدويل، وذلك بقرارها التاريخي 

ال�سادر ف�ي ت�سرين / نوفمرب عام 1950 والذي 

يحمل عنوان "متحدون من اأجل ال�سالم".

املحكªة اجلæاFية الدولية:

مبوجب  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإن�ساء  مت 

عام  يوليو  ف�ي  بروما  اأب��رم��ت  دولية  اتفاقية 

 1 م��ن  اع��ت��ب��ارًا  النفاذ  حيز  ودخ��ل��ت   ،1998

يوليو 2002 بعد ت�سديق 60 دولة على النظام 

االأ�سا�سي لها.

هي  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  اأن  واالأ���س��ل 

على  قائمة  دول��ي��ة  جنائية  ق�سائية  موؤ�س�سة 

االأطراف  للدول  فقط  ملزمة  دولية  معاهدة 

التحقيق  اإج������راءات  ات��خ��اذ  ب��غ��ر���س  ف�يها 

واملحاكمة لالأ�سخا�س مرتكبي اجلرائم االأ�سد 

جرائم  وهي  ال��دويل  االهتمام  مو�سع  خطورة 

االإن�سانية  �سد  واجلرائم  اجلماعية،  االإب��ادة 

لي�ست  النحو  وجرائم احلرب، وهي على هذا 

النظام  اأن  اإال  امل��ت��ح��دة،  االأمم  اأج��ه��زة  م��ن 

االأ�سا�سي لها يجيز ملجل�س االأمن اأن يحيل حالة 

اأنها ت�سكل جرمية من  من احلاالت التي يرى 

هذه اجلرائم اإىل املحكمة، وذلك ا�ستنادا اإىل 

ال�سلطة املخولة له مبوجب ميثاق االأمم املتحدة 

ف�ي الف�سل ال�سابع منه وهي تقريره اأن هناك 

تهديد لل�سلم واالأمن الدوليني قد وقع واتخاذ 

االأمن  حلفظ  ال��الزم��ة  التدابري  من  ي��راه  ما 

من   42  ،41 للمادتني  وفقًا  الدوليني  وال�سلم 

وف�ساًل عن ذلك يحيز  املتحدة،  االأمم  ميثاق 

النظام االأ�سا�سي ملجل�س االأمن اأن يطلب وقف 

االإجراءات اأمام املحكمة ملدة اثني ع�سر �سهر 

كما له اأن يطلب جتديدها ملدة اأخرى.

اNت�ساU¢ املحكªة:

االأ�سا�سي  النظام  من   17 امل��ادة  لن�س  وفقًا 

ف�ي  املحكمة  اخت�سا�س  يعترب  ال  للمحكمة 

اخت�سا�س  ع��ن  ب��دي��اًل  اخت�سا�سًا  االأ���س��ل 

اأو  تكميلي  اخت�سا�س  هو  بل  الوطني  الق�ساء 

احتياطي، اإذ يظل اخت�سا�س الق�ساء الوطني 

بهذه اجلرائم قائمًا، اإال اإذا تبني انه غري قادر 

االخت�سا�س،  هذا  مبا�سرة  ف�ي  راغب  اأوغ��ري 

وهو ما يظهر ف�ي حالة امتناع الدولة عن تقدمي 

مرتكبي هذه اجلرائم اإىل ق�سائها الوطني اأو 

حماية  اإىل  تهدف  تدابري  اأي��ه  اتخاذها  عدم 

اأ�سخا�س مرتكبي هذه اجلرائم اأو كان هناك 

تاأخري ف�ي �سري اإجراءات املحاكمة لي�س له ما 

املتهمني  مثول  نية عدم  يك�سف عن  يربره مبا 

اأمام العدالة، اأو مل تتوافر الإجراءات املحاكمة 

اال�ستقالل واحليدة.

تîت�¢  الــتــي  ــيــة  ــدول ال  ºـــFاجلـــرا

املحكªة بæ¶رgا :-

وفقًا  للمحكمة  االخت�سا�س  النعقاد  ي�سرتط 

لها  االأ�سا�سي  النظام  " من   5 " امل��ادة  لن�س 

االإبادة  جرائم  اإح��دى  هي  اجلرمية  تكون  اأن 

اجلماعية، اأو اجلرائم �سد االإن�سانية اأو جرائم 

احلرب.

وقد عرفت املادة " 6 " من النظام االأ�سا�سي 

من  فعل   كل  باأنها  اجلماعية  االإب��ادة  جرمية 

يتم  بها  عليها  املن�سو�س  اخلم�س  االأف��ع��ال 

اأثنية  اأو  ارتكابه بق�سد اإهالك جماعة قومية 

اأو دينية اأو عرقية اإهالكا كليا اأو جزئيا، وهذه 

االأفعال هي: قتل اأفراد اجلماعة، اإحلاق �سرر 

اإخ�ساع  اجلماعة،  ب��اأف��راد  عقلي  اأو  ج�سدي 

بها  يق�سد  معي�سية  الأح���وال  عمدًا  اجلماعة 

اجلماعة  اأطفال  نقل  اأو جزئيا،  كليا  اإهالكها 

تدابري  ف��ر���س  اأخ�����رى،  ج��م��اع��ة  اإىل  ع��ن��وة 

ت�ستهدف منع االإجناب داخل اجلماعة.

" من النظام االأ�سا�سي   7 " كما عرفت املادة 

من  فعل  ك��ل  باأنها  االإن�سانية  �سد  اجل��رائ��م 

ف�ي  ارتكب  اإذا  بها  عليها  املن�سو�س  االأفعال 

موجه  منهجي  اأو  النطاق  وا�سع  هجوم  اإط��ار 

�سد اأية جمموعة من ال�سكان املدنيني، ون�ست 

هذه  م��ن  فعل  ع�سر  " �ستة   16 " على  امل���ادة 

اأي  واال�سرتقاق  العمد،  القتل  منها:  االأفعال 

ف�يها  عليه  متار�س  حالة  ف�ي  ال�سخ�س  و�سع 

ال�سلطة الناجتة عن حق امللكية، النقل الق�سري 

لل�سكان، واالغت�ساب والعنف اجلن�سي ب�سوره 

املختلفة، والف�سل العن�سري، وي�سرتط اأن يتم 

�سياق  ف�ي  اأو  اإط��ار  ف�ي  ارتكاب هذه اجلرائم 

ما  وهو  حكومية  غري  منظمة  اأو  دول��ة  �سيا�سة 

يعني تكرار اإرتكاب هذه االأفعال.

كما ت�سمنت املادة " 8 " من النظام االأ�سا�سي 

تعني  باأنها  احل��رب  بجرائم  املق�سود  حتديد 

االأربع  جنيف  التفاقيات  اجل�سيمة  االنتهاكات 

املتعلقة  احلرب  بجرائم  اخلا�سة   1949 لعام 

بحماية اأ�سرى احلرب، وحماية ال�سكان املدنيني 

اأثناء احلرب، وحماية اجلرحى واملر�سى من 

القتال،  عمليات  اأثناء  امل�سلحة  القوات  اأف��راد 

اإحلاق  اأو  قتلهم  اأو  االأ���س��رى  تعذيب  كجرائم 

النطاق  وا�سع  تدمري  اأو  بهم  اجل�سيم  االأذى 

جعل  اأو  ع�سكرية،  ���س��رورة  دون  للممتلكات 

ال�سكان املدنيني هدفًا للهجوم، وتدمري املباين 

التعليمية.  اأو  الدينية  لالأغرا�س  املخ�س�سة 

من  جرمية   67 على  االأ�سا�سي  النظام  ون�س 

جرائم احلرب.

هذه  من  ب��اأي  املحكمة  االإخت�سا�س  وي�سرتط 
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النظام  ف�ي  طرف  دولة  باإقليم  ارتكابها  يتم  اأن  اجلرائم 

اأو  رعاياها،  اأحد  اجلاين  يكون  اأن  اأو  للمحكمة  االأ�سا�سي 

النظام  اإىل  ان�سمامها بعد ذلك  اأعلنت  الدولة  كانت هذه 

كان  اأو  باإقليميها  اجلرمية  وارتكبت  للمحكمة  االأ�سا�سي 

التي  احل��االت  ذل��ك  من  وي�ستثنى  رعاياها،  اح��د  اجل��اين 

يتم اإحالتها اإىل املحكمة بناء على طلب جمل�س االأمن وفقًا 

جمل�س  قرر  اأي  املتحدة  االأم��ن  ميثاق  من  ال�سابع  للف�سل 

فال  الدوليني  وال�سلم  ل��الأمم  تهديدا  ت�سكل  اأن��ه��ا  االأم���ن 

ي�سرتط ف�ي هذه احلاالت ارتكاب اجلرمية باإقليم دولة من 

الدول االأطراف ف�ي النظام االأ�سا�سي اأو اأن يكون املتهمون 

ف�يها من رعاياها.

بناء على  اإما  ف�ي هذه اجلرائم  بالنظر  املحكمة  وتخت�س 

اإذا  االأ�سا�سي  النظام  ف�ي  الطرف  الدولة  من  مقدم  طلب 

احد  اجل��اين  ك��ان  اأو  باإقليمها  وقعت  قد  اجلرمية  كانت 

رعاياها، اأو بناء على طلب من املدعي العام للمحكمة من 

تلقاء نف�سه، اأو بناء على طلب جمل�س االأمن، ويجب اأن يتم 

ف�يه  البدء  اأو  التحقيق  مبا�سرة  –قبل  الطلب  هذا  عر�س 

قبل  ما  "دائرة  ت�سمى  املحكمة  بدوائر  خا�سة  دائ��رة  على 

اأن هناك  راأت  اإذا  التحقيق  اإج��راء  ف�ي  املحاكمة" ل��الإذن 

الدعوى  وان  التحقيق  اإج��راء  ف�ي  لل�سروع  معقواًل  اأ�سا�سا 

مبا  امل�سا�س  دون  وذل��ك  املحكمة،  اخت�سا�س  ف�ي  تدخل 

تقرره املحكمة ف�يما يعد ب�ساأن االخت�سا�س واحلكم بقبول 

الدعوى اأو رف�سها، وذلك وفقًا لن�س املادة 15 من النظام 

االأ�سا�سي.

يتم  التي  اجلرائم  على  اإال  املحكمة  اخت�سا�س  ي�سرى  وال 

ارتكابها بعد دخولها حيز النفاذ اعتبارا من تاريï 1 يوليو 

 ،2002

القانون الواجب التطبيق :-

العقوبات :-

يعترب  االأ�سا�سي،  النظام  12 من   ،  10 املادتني  وفقًا لن�س 

التطبيق  الواجب  القانون  هو  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام 

اأو  ف�ي املقام االأول، ثم ن�سو�س املعاهدات الدولية العامة 

للقانون  العامة  القواعد  ثم  ال��دويل،  العرف  ثم  اخلا�سة، 

االأحكام  ث��م  امل��ت��ح�����س��رة،  االأمم  ق��ب��ل  م��ن  ب��ه��ا  امل��ع��رتف 

لدى  قبواًل  املوؤلفات  باأكر  ال��واردة  والدرا�سات  الق�سائية 

االأمم املتح�سرة.

ويقع مقر املحكمة "بال هاي" وتتاألف هيئة املحكمة من " 18 

" ثمانية ع�سر قا�سي يتم اختيارهم من قبل جمعية الدول 

االأطراف ف�ي النظام االأ�سا�سي ملدة ت�سعة �سنوات وي�سرتط 

ال�سروط  ف�ي كل منهم ف�ساًل عن احليدة والنزاهة توافر 

املوؤهلة للتعيني ف�ي ارفع املنا�سب الق�سائية ف�ي دولته.

الرئا�سة  هيئة  ه��ي:  اأج��ه��زة  اأرب��ع��ة  م��ن  املحكمة  وتتكون 

اخلا�سة بها، هيئة ال�سعب وهي مكونة من ثالث �سعب هي: 

�سعبة ما قبل املحاكمة، وال�سعبة اأو الدائرة االبتدائية، �سعبة 

اال�ستئناف، واأخريا مكتب املدعي العام.

املحكمة  ت�سدر  االأ�سا�سي  النظام  من   70 للمادة  ووفقًا 

وكذا  املوؤبد،  اأو  احلياة  مدى  احلب�س  عقوبة  هي  عقوبات 

ث��الث��ني ع��ام��ا، ويجوز  ي��زي��د م��دت��ه ع��ن  ال���ذي ال  احلب�س 

االأق�سى عن  يزيد حدها  ال  تفر�س غرامات  اأن  للمحكمة 

قيمة 75% من قيمة االأ�سول واملمتلكات اخلا�سة مبرتكبي 

االأ�سول  هذه  مب�سادرة  الق�ساء  لها  يجوز  كما  اجلرمية، 

الق�ساء  للمحكمة  يجوز  ذل��ك  ع��ن  وف�ساًل  واملمتلكات، 

بالتعوي�س ملن حلقهم �سرر عن اجلرمية بناء على طلبهم 

اأو من تلقاء نف�سها.

االأحكام  ا�ستئناف  العام  واملدعي  عليه  للمحكوم  ويجوز 

بنظر  املخت�سة  ال��دائ��رة  اأم���ام  املحكمة  م��ن  ال�����س��ادرة 

اال�ستئناف خالل 30يومًا من تاريï اإعالن احلكم للمحكوم 

عليه.

‹ل�¢ حقوق الن�سان :-

ت�سمن قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 251/60 

ال�سادر بتاريï 15 اآذار مار�س 2006، باإن�ساء جمل�س حقوق 

االن�سان، الن�س على اخت�سا�س املجل�س بتعزيز االحرتام 

اال�سا�سية  االن�سان واحلريات  العاملي حلماية جميع حقوق 

ذلك  "جلان  االن�سان  حقوق  اإنتهاكات  ومعاجلة  للجميع، 

ب�ساأنها"  تو�سيات  وتقدمي  واملنهجية  اجل�سيمة  االنتهاكات 

باتفاقيات  ال���واردة  احل��رب  جرائم  اأن  ف�يه  �سك  ال  ومم��ا 

املدنيني  ال�سكان  على  الواقعة  واجل��رائ��م  االرب���ع،  جنيف 

لت�سكيل انتهاكات ج�سيمة اأي�سًا بحقوق االن�سان مما يجوز 

ملجل�س حقوق االن�سان الت�سدي لها.

 9/9 رق��م  ق���راره  ف�ي  االن�سان  حقوق  جمل�س  اأ���س��ار  وق��د 

ال�سادر بتاريï 23 اأيلول/�سبتمرب 2008 واخلا�س "بحماية 

ان  اىل  امل�سلح"  ال�سراع  ف�ي  للمدنيني  االن�سان  حقوق 

االن�ساين  والقانون  االن�سان  حقوق  باأن  ي�سلم  "اإذ  املجل�س 

القلق  ي�ساورة  واإذ  االآخر،  اأحدهما  ويعزز  متكاماًل  الدوىل 

الدويل  االن�ساين  والقانون  االن�سان  حقوق  انتهاكات  اإزاء 

على  وتاأثريها  حت��دث،  حيثما  امل�سلحة  ال�سراعات  اأثناء 

واالطفال  الن�ساء  وخا�سة  املدنيني  ال�سكان 

والفئات ال�سعيفة، يوؤكد اأن االفعال التي تنهك 

ف�ي ذلك  ال���دول مب��ا  ف�ي  االن�����س��اين  ال��ق��ان��ون 

لعام  جنيف  التفاقيات  اجل�سيمة  االنتهاكات 

1949 والربوتوكول اال�سناف امللحق بها واملتعلق 

الدولية قد  امل�سلحة  املنازعات  بحماية �سحايا 

االن�سان،  حلقوق  ج�سيمًا  اإنتهاكًا  اأي�سًا  ت�سكل 

وي�سدد على اأهمية مكافحة االفالت من العقاب 

الدويل  االن�سان  حقوق  قانون  النتهاكات  منعًا 

�سد  ترتكب  التي  ال��دويل  االن�ساين  والقانون 

املدنيني ف�ي ال�سراعات امل�سلحة، ويحث الدول 

على اأن تقدم مرتكب هذه اجلرائم اىل العدالة 

وفقًا اللتزاماتها الدولية، ويعقد العزم على اأن 

يت�سدى لالنتهاكات اجل�سيمة واملنهجية حلقوق 

االن�سان للمدنيني ف�ي ال�سراعات امل�سلحة وفقًا 

العامة  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  املن�ساأة  لواليته 

"251/60
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أستاذ القانون الدولي وحقوق اإلنسان 
بجامعة قطر  د. مخلد الطراونة 

 الدوحة–ال�سحيفة–اأنور اÿطيب  

  Ωلد الطراونة على �سرورة  ان تقو تورcسار∑  الدûالقانون الدو› وحقوق الإن�سان امل PستاSاأ اأcد  

 âسة والوقUالفر íæÁ ⁄ اينOي ال�سوFالق�سا Ωا¶æاأن ال احلكومة ال�سوOانية   بالتª�س∂  فـي موقف¡ا  

الكافـي لإجراA التحقيقات الRÓمة  فـي ق�سية Oارفور ومÓحقة املت¡ªني. 

égوم¡ا  ترõc  فـي  اأن  ال�سوOانية  على  احلكومة  ان   { }ال�سحيفة  م™  مقابلة  فـي  الطراونة   واأ�سا± 

عªر  ال�سوOاين  الرFي�¢  باإيقا±   الدولية  اجلæاFية  املحكªة  مcòرة  على  رOا  والدبلوماSسي  ال�سياSسي 

 ¢Uت�ساNا وان  املحكªة  فـي  ع�سوًا   âاأن¡ا  لي�س ومæ¡ا   القانونية  ال¡امة   الæقا•  بع�¢  على   Òسûالب

اإل   Ωõدة ل تلتgاأن املعا اأcدت على  اأن اتفاقية فـيæا لقانون املعاgدات قد  املحكªة ل يûسªل¡ا NاUسة 

 òفـيæمطالب بت ÒZ ¬سل انUة, فالأªاملحك Aساûسوت �سد اإنU ان لي�¢ طرفًا وقدOا اأن ال�سوÃعاقدي¡ا و

ن�سوU¢ التفاقية. 

القانون  تعامل  وcي∞  الدول   AساSDرو ح�سانات  مو�سو´  على  الcÎيõ  اأي�سا   øكÁ  ¬ان الطراونة    وبني 

الدو› العرفـي والتفاقي  حول ògا  املو�سو´ امل¡N ,ºاUسة اأن اتفاقية روما املûæسÄة للªحكªة قد اأcدت 

فـي ن�¢ املاOة 98 اأªgية احÎاΩ مو�سو´ احل�سانات التي يتªت™ ب¡ا روSDساA الدول. 
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cــــــيــــــ∞ 

املحكªة   ºحك تــرون 

اجلæاFية الدولية حول ق�سية الرFي�¢ 

البûسÒ وgل Áكø اأن تتكرر عربيا ؟؟ 

هذه املذكرة من قبل الدائرة التمهيدية التابعة 

متوقعا   �سيئا  كان  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

توقعت  التي  ال�سودانية  احلكومة   Åيفاج ومل 

القول  من  البد  لكن  ال�سيء،  هذا  مثل  �سدور 

كونه  خطرية  �سابقة  ي�سكل  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن 

ي�ستهدف اعتقال رئي�س دولة ال زال على راأ�س 

الد�ستورية،  �سالحياته  كافة  وميار�س  عمله 

دولة  رئي�س  �سد  �ستبا�سر  ق�سية  اأول  وه��ي 

ال�سابقة  االعتقال  فمذكرات  املحكمة.  اأم��ام 

بعد  كانت  امل�سئولني  بع�س  بحق  �سدرت  التي 

انتهاء مهام عملهم كما حدث مثال ف�ي ق�سية 

امل�سئولني  من  وغريهم  وملوزف�يت�س  بون�سيه 

االآخرين. كما ان مذكرة االعتقال تخالف من 

جانب اآخر قواعد القانون الدويل خا�سة تلك 

املتعلقة باحل�سانة التي متتع بها روؤ�ساء الدول 

وفقا لقواعد القانون الدويل العرف�ي واتفاقية 

 1961 ل��ع��ام  الدبلوما�سية  للعالقات  ف�ينا 

ناق�ست  اأن  الدولية  العدل  ملحكمة  �سبق  وقد 

روؤ�ساء  بها  يتمتع  التي  احل�سانات  مو�سوع 

الدول وامل�سئولني الر�سمني االآخرين ف�ي ق�سية 

بلجيكا  �سد  الكونغو  جمهورية  رفعتها  �سابقة 

ف�ي عام 2002 مبنا�سبة اإ�سدار مذكرة اعتقال 

بحق وزير خارجية الكونغو الذي اتهم بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية ف�ي ذلك 

هذه  اإ���س��دار  اأن  راأت  املحكمة  لكن  ال��وق��ت 

املذكرة غري �سحيح من الناحية القانونية الأنة 

يتعار�س مع احل�سانات الدبلوما�سية لروؤ�ساء 

ولكن  االآخ��ري��ن.  الر�سمني  وامل�سئولني  ال��دول 

على الرغم من وجود هذه االأمر اإال اأن اتفاقية 

روم��ا اأك��دت على ع��دم االع��ت��داد واالع��رتاف 

بال�سفة الر�سمية كما جاء ف�ي ن�س املادة 27 

وهو االأمر الذي يف�سر مع االأ�سف التناق�س ف�ي 

قواعد القانون الدويل خا�سة بع�س الن�سو�س 

الواردة ف�ي اتفاقية روما.اأما عن اإمكانية تكرار 

اإ�سدار مثل هذه املذكرات بحق بع�س روؤ�ساء 

وجهة  م�ستقبال،فمن  االأخرى  العربية  الدول 

القطبية  االأحادية  وج��ود  ظل  ف�ي  انه  نظري 

الغربية  والقوى  املتحدة  الواليات  و�سيطرت 

املتحدة  االأمم  ع��ل��ى  االأخ������رى 

وف�ي  االأمن  جمل�س  وبخا�سة 

ظ���ل ع����دم م��واف��ق��ة هذه 

القوى على تعديل تركيبة 

جم��ل�����س االأم���ن 

ب�����س��ورت��ه 

فكل  احل����ال����ي����ة 

اأن  خ��ا���س��ة  وارد  ����س���يء 

م�ستهدفه  عموما  واالإ�سالمية  العربية  ال��دول 

عل  تقوم  عاملية  معايري  وج��ود  ع��دم  وب�سبب 

يتكرر مثل هذه  وامل�ساواة فقد  العدالة  اأ�سا�س 

امل�سهد كثريا وان كنا ال نتمنى ذلك االأمر الذي 

الوحدة  من  مزيد  العربية  ال��دول  من  يتطلب 

والتالحم للوقوف �سف واحد ملواجهة احلملة 

املنطقة  هذه  ت�ستهدف  التي  ال�سر�سة  العاملية 

على وجه التحديد والتي بداأت حلقاتها االأوىل 

والعراق  اأفغان�ستان  ث��م  فل�سطني  باحتالل 

واأخريا ا�ستهداف ال�سودان. 

املوق∞ القانوين 

 Òسûالب الرFي�¢  مــوقــ∞  تـــرون  cي∞ 

قانونيا وcي∞ Áكø للحكومة ال�سوOانية 

اأن تتعامل م™ òg√ الق�سية قانونيًا ؟؟ 

البحث  تقت�سي  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اإن 

ف�ي  اب��ت��داء  املحكمة  اخت�سا�س  م��دى  ف�ي 

تخت�س  ال  املحكمة  اأن  فاالأ�سل  الق�سية،  نظر 

الدولة  كانت  اإذا  اإال  ال��دع��اوى  ف�ي  بالنظر 

للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  ف�ي  طرفًا  املعنية 

لهذا  ان�سمت  اأو  و�سادقت  وقعت  قد  اأنها  اإي 

النظام كما اأن للمحكمة اخت�سا�س زماين اإي 

النظر باجلرائم املن�سو�س عليها باملادة 5 من 

لها حيز  االأ�سا�سي  النظام  بعد دخول  النظام 

اخت�سا�س  ولها  2002/7/1م  بعد  اإي  النفاذ 

تدخل  التي  اجل��رائ��م  ف�ي  النظر  اإي  مكاين 

االإبادة  جرائم  وهي  املحكمة  اخت�سا�س  ف�ي 

وجرائم  االإن�سانية  �سد  واجلرائم  اجلماعية 

الدول  اأقاليم  على  ارتكبت  اإذا  ف�يما  احلرب 

احد مواطنيها واجلهات  اأو مبعرفة  االأطراف 

املحكمة  اأم��ام  دع��وى  حتريك  لها  يحق  التي 

هي الدول االأطراف كما اأعطى النظام احلق 

ملجل�س االأمن واملدعي العام للمحكمة حتريك 

ملف  اأن  ومب��ا  وعلية  املحكمة،  اأم���ام  دع���اوى 

دارفور قد مت اإحالته من جمل�س االأمن فبالتايل 

االإجرائية  القانونية  الناحية  من  االإحالة  فان 

االأ�سا�سي  للنظام  وف��ق��ًا  مت��ت  وق��د  �سحيحة 

ولكن يجب االعرتاف اأن ق�سية دارفور وقرار 

تاأتي  �سيا�سية  اأب��ع��ادا  ل��ه  ك��ان  ف�يها  االإح��ال��ة 

عموما ف�ي اإطار �سيا�سة ال�سغط املتوا�سل التي 

ظلت متار�س على ال�سودان منذ �سنوات طويلة 

وعلى الرغم من وقوع بع�س اجلرائم ف�ي اإقليم 

اأن دول اأخرى �سهدت جرائم ا�سد  اإال  دارفور 

دارفور  ف�ي  املرتكبة  تلك  من  وفظاعة  ب�ساعة 

فلماذا مل يتحرك جمل�س االأمن بنف�س ال�سرعة 

والطريقة التي حترك بها هنا . 

تتعامل  اأن  ينبغي  التي  الكيف�ية  عن  اأم��ا 

معها احلكومة ال�سودانية فعلى احلكومة 

النقاط  بع�س  على  تركز  اأن  ال�سودانية 

لي�ست  اأنها  مب�ساألة  املتعلقة  القانونية 

ع�سوًا ف�ي املحكمة وان اخت�سا�س املحكمة 

لقانون  ف�ينا  اتفاقية  اأن  خا�سة  ي�سملها  ال 

املعاهدات قد اأكدت على اأن املعاهدة ال تلتزم 

اأن ال�سودان لي�س طرفًا وقد  اإال عاقديها ومبا 

غري  انه  فاالأ�سل  املحكمة،  اإن�ساء  �سد  �سوت 

مطالب بتنف�يذ ن�سو�س االتفاقية. كما ميكن 

تكميلي  املحكمة  اخت�سا�س  اأن  م�سالة  اإب��راز 

بديال  ولي�س  الوطني  للق�ساء  مكمل  ان��ه  اأي 

عنه، واأن النظام الق�سائي ال�سوداين مل مينح 

التحقيقات  الإج��راء  الكاف�ي  والوقت  الفر�سة 

الالزمة ملالحقة املتهمني. كما ميكن  اال�ستناد 

اإىل قرار جمل�س االأمن 1422الذي اأكد عندما 

غري  ال��دول  اأن  التنف�يذ  حيز  املحكمة  دخلت 

ف�ي املحكمة   غري ملزمة بن�سو�س  االأطراف 

ات��ف��اق��ي��ة روم���ا واأن���ه���ا ل��ه��ذا ال��غ��ر���س �سوف 

كما   ، الوطني  قانونها  وف��ق  بواجباتها  تقوم 

�سادرة  �سابقة  ب��ق��رارات  اال�ست�سهاد  ميكن 

با�ستثناء  تتعلق  التي  كتلك  ذات��ه  املجل�س  عن 

مواطني الواليات املتحدة االأمريكية من املثول 

اأمام املحكمة اجلنائية الدولية. 

ح�سانات  مو�سوع  على  الرتكيز  ميكن  كما 

الدويل  القانون  ج��رى  وكيف  ال���دول  روؤ���س��اء 

املهم،  املو�سوع  هذا  حيال  واالتفاقي  العرف�ي 

للمحكمة  املن�سئة  روم��ا  اتفاقية  اأن  خا�سة 

احرتام  اأهمية   98 امل��ادة  ن�س  ف�ي  اأك��دت  قد 

روؤ�ساء  بها  يتمتع  التي  احل�سانات  مو�سوع 

الدول. من ناحية اأخرى يتوجب على احلكومة 

الدبلوما�سية  م�ساعيها  موا�سلة  ال�سودانية 

املت�سامنة  الدول  كافة  مع  وبالتعاون  احلثيثة 

معها للعمل واحليلولة دون تنف�يذ هذا القرار 

وانعكا�ساتها  املذكرة  هذه  مثل  خطورة  وبيان 

حلل  ال��رام��ي��ة  ال�����س��الم  ج��ه��ود  على  ال�سلبية 

اأفق  اإي��ج��اد  و���س��رورة  دارف����ور  ف�ي  امل�سكلة 

الدخول  من  ب��دال  امل�سكلة  ه��ذه  حلل  �سيا�سي 

ف�ي مو�سوع املحاكم الدولية والعمل بالتن�سيق 

االإفريقي  واالحت��اد  العربية  ال��دول  مع جامعة 

ومنظمة عدم االنحياز على اإقناع الدول دائمة 

الع�سوية ف�ي جمل�س االأمن على �سرورة تعليق 

الإف�ساح  كامل  ع��ام  مل��دة  املالحقة  اإج���راءات 

امل�سكلة  ه��ذه  حل��ل  ال��دول��ي��ة  للجهود  امل��ج��ال 

تنهي  �ساملة  وطنية  م�ساحلة  اإىل  والو�سول 

ال�سحيح،  الطريق  اإىل  االأمور  وتعيد  ال�سراع 

وفـيªا يلي املقابلة م™ الدcتور الطراونة :
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خا�سة اأن املجل�س ميلك هذه ال�سالحية وفقا 

لن�س املادة 16 من اتفاقية روما لعام 1998. 

توقيف الب�سري .

العربية  الــدول  اأن  ترون  gل  عربيا.. 

رومــا  اتفاقية  على  املــوقــعــة  NاUسة 

حال    Òسûالب الرFي�¢  بتوقي∞  ملõمة 

Rيارت¡ا. 

من املعلوم اأن عدد الدول العربية التي ان�سمت 

اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  للنظام  ر�سميا 

االأردن  وه��ي  فقط  دول  ث��الث  ه��ي  ال��دول��ي��ة 

هذه  ف��ان  هنا  م��ن  ال��ق��م��ر،  وج���زر  وجيبوتي 

�ستكون  املحكمة  ف�ي  ع�سويتها  وبحكم  الدول 

الإحكام  و�سندا  القانونية  الناحية  من  ملزمة 

 1969 لعام  ف�ينا  واتفاقية  االأ�سا�سي  النظام 

من  املحكمة  ع��ن  ي�سدر  م��ا  بكل  ب��االل��ت��زام 

قرارات ويتعني عليها التعاون التام مع املحكمة 

ما  وه��ذا  تتخذها،  التي  االإج����راءات  كل  ف�ي 

التا�سع  الف�سل  ف�ي  االأ�سا�سي  النظام  ق��رره 

املتعلق بالتعاون الدويل وامل�ساعدة الق�سائية، 

فاملادة 86 على �سبيل املثال، ت�سري اإىل �سرورة 

الإحكام هذا  وفقا  االأط��راف  الدول  تتعاون  اأن 

املحكمة  م��ع  ت��ام��ا  تعاونا  االأ���س��ا���س��ي  النظام 

املحكمة  اخت�سا�س  اإط���ار  ف�ي  جتريه  ف�يما 

عليها،  واملقا�ساة  اجلرائم  ف�ي  حتقيقات  من 

وبالتايل لو زار الرئي�س ال�سوداين هذه الدول 

ال��دول �ستكون ف�ي ح��رج كبري، من  ف��ان ه��ذه 

الطرق  الدول ومن خالل  تعمد هذه  هنا فقد 

الدبلوما�سية باالت�سال مع احلكومة ال�سودانية 

للعمل على عدم وقوع مثل هذا االأمر وبالتايل 

اتفاقية  ن�سو�س  خمالفة  ف�ي  الوقوع  جتنيبها 

روما، وهذا االأمر قامت به احلكومة االأردنية 

حديثا ح�سبما �سمعت من اأنها طلبت من بع�س 

بزيارات  القيام  عدم  االإ�سرائيليني  امل�سئولني 

لالأردن نظرا لقيام الربملان االأردين وبالتعاون 

بتحريك  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  بع�س  مع 

االإ�سرائيليني  احل���رب  جم��رم��ي  �سد  دع���وى 

غزة.  على  االأخ��ري  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  بعد 

الرئي�س  مو�سوع  ف�ي  امل�سكلة  تكمن  اأين  ولكن 

ال�سوداين الب�سري، اإن امل�سكلة ف�ي راأي اأن قرار 

 1593 رقم  القرار  مبوجب  �سدر  قد  االإحالة 

اتخاذه  ق��د مت  ال��ق��رار  وه��ذا   2002 ع��ام  ف�ي 

هنا  وم��ن  امليثاق،  م��ن  ال�سابع  للف�سل  وفقا 

تاأتي اخلطورة، فالدول عموما ملزمة باحرتام 

وتنف�يذ القرارات التي ت�سدر عن هذا املجل�س 

وفقا لهذا الف�سل وبغ�س النظر عن ان�سمامها 

اإذا  وبالتايل  للمحكمة،  ان�سمامها  ع��دم  اأو 

ما  وهذا  الت�سليم  ال�سودانية  رف�ست احلكومة 

اأعلنته احلكومة ال�سودانية مرارا وتكرارا من 

للمحكمة  �سوداين  مواطن  اأي  ت�سلم  لن  اأنها 

املحكمة  ب�سالحية  ت��ع��رتف  ال  اأ���س��ال  واأن��ه��ا 

بع�س  اأو  املحكمة  تلجا  فقد  بهذا اخل�سو�س، 

االأمن  جمل�س  ف�ي  اأو  ف�يها  االأط���راف  ال��دول 

ال�ست�سدار قرار اآخر وفقا للف�سل ال�سابع من 

احرتام  على  ال�سودانية  احلكومة  اإجبار  اجل 

تطبيقه  على  االأخ��رى  ال��دول  واإل��زام  القرار، 

بعيدا عن م�سالة كونها طرف اأو ال ف�ي اتفاقية 

ال�سودانية  احلكومة  اأ���س��رت  ما  واإذا  روم��ا، 

فر�س  اإىل  االأم���ر  يتطور  فقد  موقفها  على 

اأو حتى ا�ستخدام القوة،وهذا  عقوبات �ساملة 

ال�سيناريو قد يتم التفكري به من جانب بع�س 

الدول مثل الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا 

رو�سي-�سيني  بف�يتو  رمبا  ي�سطدم  قد  ولكنة 

وهذا اعتقد ما تعول علية احلكومة ال�سودانية 

التي تتمتع بعالقات جيدة مع  هذين البلدين 

الوا�سحة من  االإدان��ة  وهو ما ظهر من خالل 

جانب هذين البلدين بعد �سدور قرار املحكمة 

القرار  هذا  خطورة  من  ال�سريح  وتعبريهما 

على الو�سع ف�ي دارفور. 

  

ق�سية Oارفور 

الداªFة  الــدول   âح‚ cي∞  بــراأيــ∂ 

املcòرة   √òg مثل  اإUسدار  فـي  الع�سوية 

الدولية  اجلæاFية  املحكªة  ÓNل   øم

فـيªا اNفق العرÜ فـي ال�سغ§ لإUسدار  

ترتكب¡ا  ــتــي  ال  ºـــFاجلـــرا فـــــي  مثل¡ا 

اإSسراFيل �سد الûسعب الفل�سطيæي . 

الق�سية من وجهة نظري ب�سيطة للغاية، فف�ي 

دورا  لعبت  ال�سيا�سة  اأن  دارف��ور جند  مو�سوع 

كبريا ف�ي لفت االأنظار اإليها، فعلى الرغم من 

وجود انتهاكات حلقوق االإن�سان ف�ي هذا االإقليم 

وان هذه االنتهاكات ينبغي اأن ال ت�ستمر ويتعني 

مالحقة مرتكبيها اأمام الق�ساء ال�سوداين، اإال 

ب�سكل  وت�سخيمه  ت�سيي�سه  مت  قد  املو�سوع  اإن 

ك��ب��ري ج���دا خ��ا���س��ة م��ن ج��ان��ب بع�س ال���دول 

االإن�سانية ورمبا من  املنظمات  وبع�س  الغربية 

تاأتي  �سيا�سية  واأه��داف  اأغرا�س  حتقيق  اجل 

على  ال�سغط  م��ن  مزيد  خلق  مقدمتها  ف�ي 

فرتة  منذ  تتعر�س  التي  ال�سودانية  احلكومة 

اأن  واحلقيقة  �سر�سة،  دول��ي��ة  حلملة  طويلة 

العدالة ولكن البد من  لتحقيق  ي�سعى  اجلميع 

القول اأن العدالة كل واحد ال يتجزاأ فاإذا كان 

املجتمع الدويل عموما والدول الغربية على وجه 

ف�ي  االإن�سان  تهتم مبو�سوع حقوق  اخل�سو�س 

دارفور فان ذات املجتمع الدويل وذات الدول 

جمل�س  ف�ي  الع�سوية  دائمة  وخا�سة  الغربية 

االأمن تغظ الطرف والنظر عن اجلرائم التي 

تقع ف�ي اأقاليم وبالد اأخرى، فالواليات املتحدة 

حرب  ج��رائ��م  ارت��ك��ب��وا  الع�سكريني  وق��ادت��ه��ا 

اأفغان�ستان  ف�ي  االإن�سانية  واإبادة وجرائم �سد 

االإ�سرائيليني  ال��ق��ادة  وك��ذل��ك  مثال  وال��ع��راق 

وحما�سبتهم  م��الح��ق��ت��ه��م  ي��ت��م  مل  ف��ل��م��اذا 

واالإ�سالمية  العربية  ال���دول  اإن  ذل���ك.  ع��ن 

وال�سعيفة مع االأ�سف هي امل�ستهدفة من خالل 

اجلنائية  فاملحكمة  ال��دول��ي��ة،  املحاكم  ه��ذه 

دخول  بعد  ن�ساطاتها  باكورة  ب��داأت  الدولية 

نظامها حيز النفاذ باإجراء مالحقات لبع�س 

االأ�سخا�س املتهمني بارتكاب انتهاكات �سارخة 

حلقوق االإن�سان ف�ي بع�س الدول االإفريقية مثل 

الكونغو واأوغندا ثم حديثًا ال�سودان ولكنها مع 

واآهات  واأنات  االأ�سف جتاهلت متاما عذابات 

اآالف ال�سحايا الذين لقوا حتفهم على يد قادة 

وجنود الدول الغربية التي تدعي وتتغنى دائما 

حدث  كما  االإن�����س��ان  وح��ق��وق  بالدميقراطية 

االأمثلة.  من  وغريها  واأفغان�ستان  العراق  ف�ي 

هذا  حقيقة  لنا  تف�سر  املفارقات  هذه  مثل  اإن 

املزعومة  العدالة  اأن  وكيف  ال��دويل  املجتمع 

خمتارة  ع��دال��ة  ه��ي  لتحقيقها   ي�سعى  ال��ت��ي 

على  يطبق  الدويل  القانون  اأن  وكيف  ومنتقاة 

وطليقة  اأخ��رى حرة  دول  ف�ي حني ترتك  دول 

لتفعل ما ت�ساء دون ح�ساب اأو عقاب. من هذا 

املنطلق جند اأن بع�س الدول خا�سة االإفريقية 

من  باالن�سحاب  جديا  التفكري  فعليا  ب���داأت 

ت�سبح  اأن  خ�سية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام 

هذه املحكمة التي بنت هذه الدول عليها 

ودون  للجميع  العدالة احلقيقية  لتحقيق  اآمال 

متييز �سيفا م�سلطا عليها ف�ي امل�ستقبل خا�سة 

بحق  االعتقال  مذكرة  اإ�سدار  تداعيات  بعد 

الرئي�س ال�سوداين. 

ف�ي  العربية  ال��دول  اأو  العرب  اخفق  مل��اذا  اأم��ا 

احلرب  جم��رم��ي  بحق  م��ذك��رات  ا�ست�سدار 

املتوا�سعة  نظري  وجهة  فمن  االإ�سرائيليني، 

اأ�سال  الأنهم مل يحاولوا  العرب مل يخفقوا  اأن 

يوجد حترك عربي  ال  فر�سميا  بذلك،  القيام 

من  الرغم  على  ذل��ك  لتحقيق  وحقيقي  ج��اد 

القيام  �سرورة  من  واملتكرر  الدائم  �سماعنا 

كمجرمي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ال��ق��ادة  مب��الح��ق��ة 

ومازالوا  ارتكبوها  التي  اجلرائم  ب�سب  حرب 

يرتكبونها بحق اأبناء ال�سعب الفل�سطيني العزل 

ولعل احلرب العدوانية االأخرية على غزة خري 

مثال على ذلك. لكن ال بد من التنويه اأن هناك 

بع�س اجلهود لبع�س املنظمات غري احلكومية 

البلدان  بع�س  ف�ي  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

العربية حيث تتعاون هذه املنظمات مع بع�س 

االإن�سان  بحقوق  تعنى  التي  العاملية  املنظمات 

االإ�سرائيليني  ال��ق��ادة  �سد  دع���اوى  لتقدمي 

عام  املدعي  مكتب  اأمام  دعاوى  حاليا  وتوجد 

املحكمة اجلنائية الدولية ال�سيد اوكامبو ناأمل 

اأن يتعامل معها بنف�س درجة احلما�س واجلدية 

التي تعامل بها مع ق�سية دارفور، واحلقيقة اأن 

واملحكمة مع مثل  العام  املدعي  تعامل  طريقة 

هذه الدعاوى �ستثبت بالفعل  مدى م�سداقية 

ف�ي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ومكتب  املحكمة  وج��دي��ة 

ظلت  التي  االإ�سرائيلية  اجلرائم  مع  التعاطي 

على  م�ساءلة  وال  مالحقة  بال  طويلة  ل�سنوات 

تفوق  والتي  وفظاعتها  ب�ساعتها  من  الرغم 

االنتهاكات التي جرت ف�ي دارفور. 

  

cي∞ Áكø للدول العربية اأن تتحر∑   

لل�سغ§ على املحكªة اجلæاFية الدولية 

مø اجل اإUسدار مcòرات ‡اثلة  لقاOة 

 Üاحلر  ºFجرا  øع امل�سÄولني  اإSسراFيل 

�سد الûسعب الفل�سطيæي .؟ 

  

ل��ق��د ذك����رت ���س��اب��ق��ا اأن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة مل 

املو�سوع،  هذا  ملتابعة  جدية  ب�سورة  تتحرك 

فبا�ستثناء اإن�ساء جلنة خا�سة لتوثيق اجلرائم 

العربية  ال��دول  جامعة  اإط��ار  ف�ي  االإ�سرائيلية 

غزة  اأحداث  خلف�ية  على  موؤخرا  اأن�سئت  التي 
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بقيت اجلهود العربية الر�سمية حبي�سة �سيا�سة 

ل��غ��ة ال  وه���ي  واالإدان�����ة  واال���س��ت��ن��ك��ار  ال�سجب 

العدوان  ولكن  حلفائها،  وال  اإ�سرائيل  تفهمها 

االأم��ور  ح��رك  غ��زة  على  االأخ���ري  االإ�سرائيلي 

قليال وبداأنا ن�سمع بع�س الدول العربية تتحدث 

عن اإمكانية اللجوء اإىل املحاكم الدولية لردع 

قيام  ول��ع��ل  االإ�سرائيليني،  احل���رب  جم��رم��ي 

دعوى  ملف  بتجهيز  االأردين  النواب  جمل�س 

لتقدميه للمحكمة كاأول برملان عربي واإ�سالمي 

ت�ستحق  مهمة  ايجابية  خ��ط��وة  ب��ذل��ك  ي��ق��وم 

الن  بها  اال�ستمرار  وناأمل  والت�سجيع  التقدير 

موؤقتا  االإج���راء  ه��ذا  وق��ف  عن  حديث  هناك 

ريثما يتم التاأكد من مدى اخت�سا�س املحكمة 

اإ�سرائيل  �سد  الدعاوى  هذه  مثل  ف�ي  بالنظر 

كونها لي�ست طرفا ف�ي اتفاقية روما، ولكن ما 

يجب الرتكيز عليه اأالن وف�ي هذه املرحلة هو 

�سرورة اأن تقوم الدول العربية وبالتن�سيق مع 

اآليات  ف�ي  بالبحث  االأخ��رى  والتكتالت  الدول 

االإ�سرائيليني  احلرب  جمرمي  ملالحقة  اأخرى 

من  الدعوى  ملف  اإحالة  اإمكانية  اأن  خا�سة 

دارفور  ف�ي  ح�سل  كما  االأم��ن  جمل�س  جانب 

هنا  من  االأم��ري��ك��ي،  بالف�يتو  حتما  �ست�سدم 

الدبلوما�سية  اجل��ه��ود  م�ساعفة  يتعني  فانه 

لتقدمي  اأخ��رى  بدائل  اإىل  الو�سول  اج��ل  من 

للمحاكمة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  احل���رب  جم��رم��ي 

بتحمل  االأم��ن  جمل�س  من  الطلب  منها  والتي 

اإن�ساء  اج��ل  م��ن  للعمل  ال��دول��ي��ة  م�سوؤولياته 

جمرمي  ملالحقة  خا�سة  دولية  جزاء  حمكمة 

احل���رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني ع��ل��ى غ���رار حمكمة 

واإذا  احلريري،  وحمكمة  ورواندا  يوغ�سالف�يا 

ذلك  لتحقيق  ت�سعى  اأن  فعليها  ذل��ك  يتم  مل 

وفقا  متلك  التي  العامة  اجلمعية  خ��الل  من 

لقرار االحتاد من اجل ال�سالم مثل هذا االأمر 

خا�سة ف�ي حال ف�سل جمل�س االأمن ف�ي القيام 

بذلك ب�سبب ا�ستخدام االأع�ساء الدائمني حلق 

الف�يتو. كما ميكن اال�ستفادة من قوانني بع�س 

انتهاكات  ل�سحايا  ت�سمح  التي  الغربية  الدول 

تقدمي  ف�ي  احل��ق  االإن�����س��اين  ال���دويل  القانون 

دعاوى �سد املجرمني كما ف�ي ا�سبانيا وبلجيكا 

وبريطانيا وكندا وغريها من الدول، كما يتعني 

زمام  اأي�سا  هي  تاأخذ  اأن  العربية  الدول  على 

ت�سريعات  اأو  قوانني  تبني  خالل  من  املبادرة 

ت�سمح مبالحقة جمرمي احلرب بغ�س النظر 

ارتكاب اجلرمية وجن�سية مرتكبها  عن مكان 

ملالحقة  العاملي  االخت�سا�س  مبداأ  تطبق  اأي 

ذكرت  كما  االإ���س��ارة  من  البد  كما  املجرمني. 

�سابقا اأن هناك االآن �سكاوى اأمام املدعي العام 

قدمت من جانب العديد من املنظمات املعنية 

االأخري  العدوان  بعد  خا�سة  االإن�سان  بحقوق 

على غزة، وهذا �سيء جيد ويجب اأن ينظر له 

على اأ�سا�س انه خطوة ايجابية ت�ستحق الدعم 

والتاأيد من جانب جميع الدول العربية. 

كما اأن تفكري بع�س الدول االأخرى مثل بوليف�يا 

االإ�سرائيلية  االنتهاكات  �سد  دع��وى  بتقدمي 

رمبا ي�سجع ويحفز الدول العربية وغري العربية 

الفل�سطينية  الق�سية  م��ع  املتعاطفة  خا�سة 

بالقيام ببع�س اخلطوات ف�ي هذا االإطار. 

 كªة احلرير… ..

ملاPا جرi تî�سي�¢ كªة NاUسة  فـي 

ال�سابق  اللبæاين  رFي�¢  اZتيال  ق�سية 

التعامل   iجر فـيªا  احلرير…   رFي�¢ 

املحكªة  NــÓل   øم Oارفـــور  ق�سية  م™ 

اجلæاFية الدولية ؟؟ 

رئي�س  باغتيال  اخلا�سة  املحكمة  اإن�ساء  اإن 

بناء  ج��اء  احل��ري��ري  رف�يق  ال�سابق  ال����وزراء 

على قرار �سدر عن جمل�س االأمن ف�ي 7-30-

املادة  لن�س  وفقا  املجل�س  ميلك  حيث   ،2007

 Å29من ميثاق االأمم املتحدة احلق ف�ي اأن ين�س

الأداء  �سرورة  له  يرى  ما  الثانوية  الفروع  من 

باإن�ساء  قام  اأن  للمجل�س  �سبق  ولقد  وظائفه، 

الدولية  اجل��زاء  حمكمة  مثل  خا�سة  حماكم 

رواندا  حمكمة  وكذلك  بيوغ�سالف�يا  اخلا�سة 

املحكمة اخلا�سة  اأما بخ�سو�س   . و�سرياليون 

جاءت  فقد  احلريري  ال��وزراء  رئي�س  باغتيال 

املتكررة  اللبنانية  احلكومة  مطالبة  نتيجة 

ملجل�س االأمن باإن�سائها بعد اأن اأ�سعرت احلكومة 

اللبنانية جمل�س االأمن اأنه لن يكون مبقدورها 

القيام باإجراء التحقيقات واملالحقات داخليا 

نظرا ل�سعوبة حتقيق ذلك ب�سبب االختالفات 

بع�س  ورف�س  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول  ال�سيا�سية 

اجلهات التعاون مع الق�ساء اللبناين واحتمالية 

غري  وال�سخ�سيات  االأج���ه���زة  بع�س  ت���ورط 

ونتيجة  هنا  من  االغتيال.  مبو�سوع  اللبنانية 

القوى  بع�س  من  املدعومة  اللبنانية  لل�سغوط 

الغربية مثل فرن�سا والواليات املتحدة فقد مت 

االتفاق بني لبنان واالأمم املتحدة على �سرورة 

مالب�سات  ف�ي  للبحث  خا�سة  حمكمة  اإن�ساء 

اغتيال رف�يق احلريري وتقدمي امل�سئولني عن 

جمل�س  ق��رر  وفعال  للعدالة،  االغتيال  عملية 

امليثاق  من  ال�سابع  للف�سل  وفقا  العمل  االأمن 

وقرر تبني قرار اإن�ساء املحكمة، وهذه املحكمة 

خمتلطة   طبيعة  ذات  قا�سي   11 من  املكونة 

اأربع  لبنانني )عددهم  ق�ساة  بها  يوجد  حيث 

ق�ساة ( و7 ق�ساة دوليني، و�ستعتمد باالأ�سا�س 

اللبناين،  وامل��راف��ع��ات  العقوبات  قانون  على 

على  ن�سفه  تقريبا  يعتمد  متويلها  اأن  كما 

ف�ي   %49 من  يقرب  ما  اأي  اللبنانية  احلكومة 

جانب  من  متويله  يتم  �سوف  الباقي  اأن  حني 

حمددة  املحكمة  ه��ذه  اأن  كما  املتحدة  االأمم 

فقط  �ستخت�س  بحيث  الزمنية،  الناحية  من 

واالغتياالت  احلريري  رف�يق  باغتيال  بالنظر 

اغتيال،   22 وعددها  ذلك  تلت  التي  االأخ��رى 

مبعنى اآخر �ستبداأ النظر ف�ي االغتياالت التي 

ال�سيد  اغتيال   ïتاري منذ2005-2-13  وقعت 

احلريري، كما اأن املحكمة حمددة من الناحية 

املكانية الأنها �ستنظر ف�ي اجلرائم التي وقعت 

موؤقتة  حمكمة  وه��ي  اللبناين،  االإقليم  على 

�ستنتهي مبجرد تقدمي املتورطني ف�ي عمليات 

ت�ستمر  اآن  يتوقع  والتي  للمحاكمة  االغتيال 

املحكمة  ف��ان  نعلم  كما  لكن  ���س��ن��وات.   5-3

اجلنائية هي هيئة دولية دائمة اأن�سئت ملالحقة 

اجلرائم  ا���س��د  يرتكبون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 

مثل  ال��دويل  املجتمع  اهتمام  مو�سع  خطورة 

البد  كما  اجلماعية.  واالإب��ادة  احلرب  جرائم 

التي  االأح����داث  اإىل جم��ري��ات  االإ����س���ارة  م��ن 

ال�سيا�سية  واالنق�سامات  االغتيال  عملية  تلت 

لعبت  كلها  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  واالأج���ن���دة 

بهذه  واإظ��ه��اره  احل��دث  ه��ذا  تدويل  ف�ي  دورا 

طالب  اللبنانية  القوى  من  فالكثري  ال�سورة، 

دوما ب�سرورة اأن يتم التعامل مع هذا امللف من 

املو�سوع  اإحالة  وعدم  اللبناين  الق�ساء  خالل 

ملجل�س االأمن خوفا على م�ستقبل لبنان وال�سلم 

االأهلي ف�يه. اأما ملاذا مل يتم اإحالة ملف ق�سية 

احلريري ورفاقه اإىل املحكمة اجلنائية للنظر 

ف�يه، فمن وجهة نظري فان املحكمة اجلنائية 

جرائم  ف�ي  بالنظر  �سابقا  قلت  كما  تخت�س 

االإن�سانية  �سد  واجل��رائ��م  اجلماعية  االإب���ادة 

وجرائم احلرب وجرمية العدوان، ح�سبما مت 

الن�س عليه ف�ي املادة 5 من النظام االأ�سا�سي، 

وهذه اجلرائم وردت على �سبيل احل�سر، ومبا 

احلريري  رف�يق  ال�سهيد  الرئي�س  اغتيال  اإن 

جرائم  هي  االأخ��رى  اللبنانية  وال�سخ�سيات 

اغتياالت  ك��ذل��ك  باأنها   وت��و���س��ف  �سيا�سية 

اإرهابية،  جرائم  اأنها  يقول  والبع�س  �سيا�سية 

بالنظر  الدولية ال تخت�س  فاملحكمة اجلنائية 

املادة  ن�س  منطوق  ف�ي  تدخل  ال  كونها  ف�يها، 

اخل��ام�����س��ة م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���س��ا���س��ي. ك��م��ا اأن 

تخت�س  ال  للعلم  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

اأي�سا بالنظر ف�ي جرائم االإرهاب واملخدرات 

وغريها. 

  

احلرير…  كªة  ت�سدر  اأن   øكÁ gل 

اأي�سا مcòرات توقي∞ �سد روSDساO Aول 

بغ�¢ الæ¶ر عø احل�سانة التي يتªتعون 

ب¡ا ؟؟. 

  

الت�ساوؤل  االإجابة على هذا  ال�سابق الأوانه   من 

الن املحكمة ال زالت ف�ي بدايتها وناأمل اأن تعمل 

وان  وحيادية  ومو�سوعية  مهنية  بكل  املحكمة 

واملوؤثرات  ال�سغوط  عن  البعد  كل  بعيد  تكون 

راغب  حقيقة  الكل  اأن  خا�سة   ، ال�سيا�سية 

امل�سئولني  وتقدمي  احلقيقة،  اإىل  الو�سول  ف�ي 

عن االغتياالت للعدالة، اأما عن اإمكانية قيام 

املحكمة باإ�سدار مذكرات اعتقال بحق روؤ�ساء 

بع�س الدول فهذا �سيء وارد وممكن خا�سة اأن 

النظام االأ�سا�سي للمحكمة ال مينع ذلك، وهو 

ما اأكده مدعي عام املحكمة ال�سيد بليمار الذي 

اأكد اإن ال ح�سانة لرئي�س اأي دولة. لكن ناأمل 

بالتاأكيد  له  �سيكون  يتم ذلك، الن ذلك  اأن ال 

تداعيات خطرية على لبنان واملنطقة و�سيجعل 

االآن  عليه  اأكر مما هي  تعقيدا  تزداد  االأمور 

عدم  من  �سنوات  منذ  يعاين  الذي  لبنان  ف�ي 

ا�ستقرار �سيا�سي ب�سبب االنق�سامات املذهبية 

مو�سوع  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق  وع���دم  وال�سيا�سية 

االنق�سامات  ه��ذه  مثل  اإن  الدولية.  املحكمة 

واالختالفات اإذا ما ا�ستمرت قد تقود ال �سمح 

اهلل لبنان اإىل العودة اإىل اأتون احلرب االأهلية 

التي عانى منها ال�سعب اللبناين كثريا وهو ما 

ال يتمناه كل اإن�سان حمب وغيور على هذا البلد 

العزيز. 
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اأ�سكال العنف الذي كان وال يزال ي�سقط عليها �سواء من االأ�سرة   ومل تكن املراأة مبعزل عن 

انتهاكا �سافرا بحقها كامراأة  ومن هذه املمار�سات ال�سرب،ال�سيطرة  اأو املجتمع والذي يعد 

االأبوية، الزواج املبكر وغريه   باالإ�سافة لثمة مظهر من مظاهر العنف �سد املراأة ميار�س على 

نطاق وا�سع، هذا املظهر : يتمثل ف�ي ممار�سة االأ�سرة للعنف �سد املراأة، ويتمثل هذا العنف 

ف�ي ت�سلط الرجل الذي يطالبها اأن تكون كل �سيء ف�ي حني انه قد ال ميثل �سوى القدر الي�سري 

لهذه االأ�سرة، فعمل املراأة طوال ثماين �ساعات وم�ساواتها بالرجل ف�ي هذا االأمر هو ظلم فادح 

بحقها، الأنه يعني جتاهل م�سئولياتها االأ�سرية، واالأم العاملة م�سطرة ف�ي �سبيل احل�سول اأو 

املحافظة على م�سدر رزقها واإر�ساء زوجها الذي ميتد ت�سلطه ف�ي االأ�سرة اإىل حد م�سادرة 

حقوقها االأ�سا�سية التي �سمنها الدين احلنيف، وذلك بحجة القوامة وهي قوامة ال تتحقق دون 

 rم oه nس� rع nب 
o ّ
لn اهلل sس� nا ف n pاء مب nس� uى النnل nع nون oام sو nق oال nج uاالأف�سلية اأوال، واالإنفاق ثانيا لقوله تعاىل: |الر

ال�سماح  لقاء  منها  ف�يطلب   ،  34  � االآية  الن�ساء  �سورة   } rم pه pال nو rم
n
اأ  rن pم  rوا oق nنف

n
اأ ا  n pمب nو  mس� rع nب لnى  nع

لعملية  على اخل�سوع  ترغمها  وف�ي ظل ظروف  راتبها،  من  االأ�سرة  على  باالإنفاق  بالعمل  لها 

امل�ساومة، والعمل لتوف�ري املتطلبات املادية الحتياجاتها االأ�سا�سية?! واحتياجات اأطفالها، جتد 

نف�سها م�سطرة الأن تكون بني مطرقة العمل، و�سندان االعتماد على اخلادمة ف�ي تربية اأوالدها، 

اأي بني اجلوع اإذا تركت عملها، وبني �سوء الرتبية اإذا تركت اأوالدها حتت رحمة اخلادمة، وف�ي 

ظل هذه الظروف تن�ساأ اأجيال م�سوهة عاطف�يا لغياب انتمائها العاطف�ي اإىل االأم، اإىل جانب 

ما قد يتعر�س له االأطفال من عنف من قبل اخلادمات، وما ي�سببه ذلك من �سرر ج�سدي اأو 

نف�سي.

لوجود  اأطفالها  على  فهي مطمئنة  الرجل،  مع  �ساعات عملها  ت�ساوت  اإذا  الغرب  ف�ي  وامل��راأة 

ح�سانات تابعة جلهة عملها، كما اأن وجود نظام جلي�سة االأطفال بدوام جزئي يحد من اآثار هذه 

امل�سكلة، كما اأن الرجل يلزمه النظام اأن يقوم مب�ساعدتها ف�ي رعاية االأطفال.

كل  حر�ست  لذلك  املطلوبة،  املناخات  لها  تتوفر  مل  ما  معانيها  تكتمل  لن  االأمومة  هذه  والأن 

الرتبوي  م�سارها  ي�سوب  ما  كل  من  والطفولة  االأمومة  حتمي  التي  القوانني  �سن  على  ال��دول 

حتمل  على  قادرة  اأجيال  تن�سئة  اإىل  املطاف  نهاية  ف�ي  يهدف  الذي  الطبيعي  ‰وها  يعيق  اأو 

امل�سئولية ف�ي بناء الوطن مت�سلحة بالرتبية الدينية واالأخالقية والتعليمية ال�سليمة، بعيدا عن 

 ÆÆ q??LF�UÐ Í—U??³ł≈ ÊU??Nð—≈
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الـــكـــوار…  Èجـــ  ºــ ــث ــل c  .O

اأSستاP م�ساعد

بق�سº العلوΩ الجتªاعية

رºZ ما يطراأ على البûسرية   

ـ   Ωالتقد gــòا  ـ   √Rيفر ومــا   ,Ωتقد  øم

مø قيº جاAت ب¡ا الأOيان, وج�سدgا 

الûسرفاA وال�ساحلون, اإل اأن البûسرية 

وgي   ,∞æالع وتتæéب  بعد,  ترعو   ⁄

التي عانâ مæ¬ فـي احلروÜ الطاحæة 

البûسر,   øم املÓيني  وقوgOا  cان  التي 

العامليتني,  احلــربــني  فـي   çحــد ªcا 

 øم cثÒة  مæاطق  فـي  الBن   çويحد

 ∞æــســكــال العTاأ  Rا تــفــرòالـــعـــا⁄,  لـــ

 ∞æل∂ العP êي نتاg اميةæبيات متOاأ

وògا  واألوان¬,  اأTسكال¬   ±ÓتNا على 

 øع  Èاملع الفكر…   èتæامل يــوcDــد√  مــا 

 øم�سطلحات ⁄ تك øا فـي¬ مÃ ∞æالع

معاني¡ا   òNتاأ  ⁄ اأو  قبل   øم معروفة 

اجل�سد…,  الــعــæــ∞  مــثــل   , ــدة  ــدي اجل

الæف�سي,   ∞æالع اجلæ�سي,   ∞æالع

 ,…Oالقت�سا  ∞æالقانوين,الع  ∞æالع

يæفـي  اأن  ي�ستطي™  ل  اأحـــدا  اأن  مــ™ 

م¶اgر العæ∞ التي اأUسبحâ البûسرية 

اÿليقة,   Aبــــد  òــæمــ مــæــ¡ــا  تــعــاين 

اإ¤  وابتداA مø ق�سة قابيل وgابيل 

 øسيلة مSال وR ما ∞æا, والعòg اæيوم

للªواق∞  ال�سو…   ÒZ  Òالتعب وSساFل 

 ,ºال�سلي Òسحاب¡ا التفكUالتي ي�سيق باأ

ال�سحيحة,  الــروDيــة   º¡لدي  Ωعدæوت

 Åال�سي ÜسلوSا الأòg iسوS دونéي Óف

لتحديد òg√ املوق∞ اأو الإعÓن عæ¡ا, 

بكل �سراوة واSستªاتة.
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اأو ق�سورها عن بلوÆ تلك  اأي ت�سوهات �سلوكية ناجمة عن �سوء الرتبية 

الغايات النبيلة التي يجني ثمارها املجتمع والوطن واالأمة، مادامت االأم 

ت�سري ف�ي م�سارها ال�سحيح، مب�ساندة القوانني واالأنظمة التي ت�ساعدها 

ف�ي مهماتها الرتبوية. 

وهذا الع�سر لي�س الوحيد املتفرد بظاهرة العنف من بني كل الع�سور، 

لكن.. والأنه االأكر تقدما ف�ي تاريï العامل، فقد كان االأجدر به اأن يتبنى 

امل�سطلحات امل�ساعدة لدرء العنف عن املراأة ويه�سمها وبتمثلها كمبداأ 

و�سلوك، بدال اأن يدفع حياة تلك املراأة ال�ساعية لتدبري قوتها اليومي اإىل 

دمار �سامل ما مل يتم االحتكام اإىل العقل الذي وهبه اهلل لالإن�سان، فعمل 

على تعطيله وعدم اال�ستفادة منه، وا�ستغالله ف�ي اإ�سعاد الب�سرية، واإنقاذ 

العامل من ال�سرور.

وال�ساعني الإ�ساعة  العاملة ف�ي ظل واقع خميب الآمال امل�سلحني  واالأم   

التوازن االإن�ساين  م�سطرة اأن تقتطع جزًء من الوقت لعملها، وكلما طال 

هذا الوقت قلت باملقابل عنايتها باأطفالها ، وهي ف�ي وقت غيابها تعتمد 

على اخلادمة ف�ي �سغل ذلك الوقت، ولن تكون اخلادمة بديال لالأم مهما 

حاولت، وكلنا نعرف تلك املاآ�سي الفظيعة التي تق�سعر منها االأبدان والتي 

حدث الأطفال �سغار على اأيدي اخلادمات، لكن ماذا بيد االأم اأن تفعل 

وظروف احلياة ترغمها على العمل لتوف�ري املتطلبات املادية الحتياجاتها 

االأ�سا�سية?! 

لقد طبعت اأدبيات العنف �سد املراأة ف�ي اأكر من وجه من وجوهه بطابع 

اأ�سبح  العربية  املراأة  و�سع  اإ�سالح  وكاأن  الت�ساوؤم،  على  يبعث  ماأ�ساوي 

التفاوؤل  حتى  اأو  الت�ساوؤم  م�ساألة  الأن  �سحيح  وهذا  منها،  ميئو�س  حالة 

ينظر  عندما  االإن�سان  يختاره  الذي  واملوقع  الظروف  باختالف  تختلف 

اأنه  يعني  ثابتة ف�ي عامل متغري، وهذا  االأم��ور، فما من حالة  اإىل بع�س 

اأو  الت�ساوؤم  عن  وبعيدا  به،  والتاأثر  التغري  ذلك  يتجاهل  موقف  من  ما 

التفاوؤل، اأو حتى الت�ساوؤل الذي يق�سد به اجلمع بني الت�ساوؤم والتفاوؤل، 

اإ‰ا كل ذلك نتيجة ولي�س �سببا، 

وهي نتيجة ت�سيف الكثري اإىل 

اأدبيات العنف �سد املراأة �سلبا 

و اإيجابا.

ملء  اأ�سبحت  االأدبيات  وه��ذه 

اجلديدة،  االأج���ي���ال  م�سامع 

االأجيال  هذه  على  وخطورتها 

متخمة  اإل��ي��ه��م  ت�����س��ل  اأن���ه���ا 

واإيحاءات  التحري�س  مبعاين 

ال��ت��ربي��ر الرت��ك��اب امل��زي��د من 

ال��ع��ن��ف ب���ا����س���م  ال��ت�����س��ل��ط ، 

الزوجة،  على  ال���زوج  ت�سلط 

ت�سلط االأñ االأكرب على االأخت 

ال�سغرى، ت�سلط املجتمع على 

ي�ستوجب  ، مما  العاملة  املراأة 

حت�سني االأجيال اجلديدة بالقيم القادرة على �سد كل حماوالت الت�سليل 

والتغريب واالإق�ساء التي يقوم بها كل من يتبنى العنف و�سيلة لتحقيق 

املاآرب ذات االأهداف املريبة. 

هذه القيم النبيلة وما ينجم عنها من اأجواء احلرية والعدالة االجتماعية. 

ال بد من زرعها ف�ي عقول النا�سئة ابتداء من املنزل، ومرورا باملدر�سة 

من  العامة  احلياة  اإىل  وو�سوال  واملدنية،  الر�سمية  وموؤ�س�ساته  واملجتمع 

حيث املمار�سات الفردية، وال�سلوك ال�سوي، واالبتعاد عن مواطن الزلل 

وال�سبهة.. وكل ذلك ي�سكل قاعدة �سلبة لالنطالق منها، اإىل ممار�سة 

�سواء كانت  اأ�سكالها  املراأة بجميع  العنف �سد  اأعمال  ف�يها  تقل  حياتية 

زوجة، اأم، اأخت، موظفة، طالبة، اأم �سحية من �سحايا املجتمع ويتال�سى 

واأنيابه عندما  الت�سلط  ف�ي خمالب  الوقوع  احتماالت  معها اخلوف من 

تنتف�ي اأ�سبابه وتنتف�ي معها حجج اأ�سحابه واأتباعهم من ال�سالني �سواء 

ال�سبيل.

العامل  اأنحاء  ف�ي جميع  العاملة حتظى  امل��راأة  م�سكالت  اأن  لذلك جند 

باهتمام املنظمات واملوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية، كما حتتل جزء 

كبريا من اهتمام امل�سلحني والنا�سطني ف�ي جمال حقوق االإن�سان، فهي 

ال�سغل ال�ساغل لهم، ف�ي ظل غياب القوانني واالأنظمة وموؤ�س�سات املجتمع 

لالإنتاج  املنا�سب   ñاملنا لها  وتوفر  حقوقها  للمراأة  ت�سمن  التي  امل��دين 

وقد  والوطني  االجتماعي  امل�ستوى  على  التنموي  البناء  ف�ي  وامل�ساركة 

�سعت بع�س العقائد القدمية وكذلك بع�س العادات والتقاليد اإىل تهمي�س 

دور املراأة ف�ي احلياة العامة للمجتمع. 

ل�سري  بال�سيء اجلديد، واملعرقل  العمل  اإىل �سوق  املراأة  ومل يكن خروج 

بع�س  ف�ي  ت��زال  وال  كانت  فقد   ، اجتماعية  ك��وح��دة  االأ���س��رة  متا�سك 

الريف�ية  املجتمعات  ف�ي  خا�سة  للرجل  االأمي��ن  ال�ساعد  العامل  مناطق 

وال�سحراوية، ف�ي املجاالت الزراعية اأو الرعوية، اأو ممار�سة ال�سناعات 

ف�ي  معروف  اأثر  ذات  وجميعها  املختلفة،  ال�سعبية  واحلرف  التقليدية، 

تاأ�سيل القيم االإنتاجية من ناحية، وف�ي دعم اقت�ساد االأ�سرة من ناحية 

اأخرى، لكن ظروفا كونية وحتوالت اقت�سادية دفعت دور املراأة اإىل الوراء 

اأن  بعد  الفاعل  ال��دور  ذلك  لها  يعد  فلم  ال�سفر..  نقطة  عند  وجمدته 

واملر�س،  والفقر  اجلهل  الطبيعية..  والكوارث  العاملية  احلروب  خلفت 

�ساحب  هو  ف�يها  الرجل  اأ�سبح  للحياة  وجوها جديدة  كله  ذلك  واأف��رز 

املبادرة ف�ي االإم�ساك بدفة احلياة االأ�سرية، وال�سيطرة على مقدراتها، 

اأحدث فجوة  وتكري�س م�سطلح اجلن�س ال�سعيف بالن�سبة للمراأة، مما 

بني الطرف�ني احتاج ردمها اإىل جهود م�سنية واأزمنة طويلة كان الرجل 

ف�يها يرتبع على عر�س احلياة ومن عداه لي�س �سوى اأدوات لتلبية رغباته، 

لتطحن  ال�سناعية  الثورة  ج��اءت  حتى  واإ�سعاده،  راحته  على  والعمل 

بعجلتها املراأة كاأداة منتجة باأقل التكاليف وف�ي ظروف عمل تفتقر اإىل 

احلد االأدنى من املعاملة االإن�سانية الالئقة، و�ساهمت ف�ي تكري�س هذا 

الدور النمطي للمراأة تقاليد وعادات تر�سخت عرب اأجيال كثرية لتكت�سب 

اأو  قريب  من  الدين  اإىل  انتمائها  عدم  رغم  الدينية،  التعاليم  �سرعية 

بعيد، كما �ساهمت املراأة ذاتها ف�ي ا�ستمرار هذه احلالة لقرون عديدة 

من خالل خ�سوعها املهني للمت�سلطني عليها من الرجال.

االأ�سرى  الوعي  غياب  اأدى  وق��د 

املراأة  حلماية  اأ�سا�سيا  معوقا 

االأخ���وان  اأو  االآب����اء  بع�س  الأن 

اإىل  ينظر  زال  ال  االأزواج  اأو 

االأدوار،  متعددة  كونها  امل��راأة 

وهي نظرة منطلقة اأ�سا�سا من 

اأن اأخذت  عدم الثقة حتى بعد 

املراأة بن�سيب وافر من العلم، 

احلياة  مواجهة  على  واأ���س��رت 

بدينها  مت�سلحة  وه��ي  العملية 

وخلقها وعلمها .

وي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ï هذا 

امل���راأة  ل���دور    Å��الفهم اخل��اط

عمل  ب�ساعات  اإرهاقها  املتعدد 

متوا�سلة، واالأجدى هو تخف�يف 

�ساعات العمل للمراأة العاملة ف�ي جمتمعنا، حتى ال يتحول العمل اإىل نوع 

من العبودية، الأنه ي�ستهلك كل طاقات املراأة، فال ت�سل منزلها اإال وقد 

اخذ منها التعب كل ماأخذ، ومل يعد لديها وقت الأطفالها اأو الأ�سرتها، علما 

باأن طول �ساعات العمل لي�س هو امل�سكلة الوحيدة، حيث اأن غياب االأنظمة 

والقوانني  االأنظمة  ووجود  عليها،  ال�سغط  من  يزيد  املراأة  ت�ساعد  التي 

غري املن�سفة اأ�سواأ من عدم وجودها فف�ي ظلها ميكن اأن تتعر�س املراأة 

للطرد من العمل اإذا ا�سطرت لتجاوز املدة التي حددها النظام الإجازة 

الوالدة اأو الر�ساعة، اإذن ماذا ت�ستف�يد املراأة من وجود نظام ال يراعي 

م�ساحلها وم�سالح اأ�سرتها.

هذه اإ�سكالية لن حتل اإال بوجود قوانني تخفف من عبÅ هدر طاقتها قدر 

كل  وت�ستهلك  طاقاتها،  كل  ت�ستنفذ  الطويلة  العمل  ف�ساعات  امل�ستطاع، 

قدراتها على االهتمام ب�سئون اأ�سرتها، مع اأن بع�س االأمهات العامالت ال 

ينتهي عملهن بانتهاء الدوام الر�سمي بل قد ميتد اإىل ما بعد ذلك عندما 

ت�سطر االأم العاملة اإىل جلب العمل معها اإىل املنزل الإنهائه، الأن وقت 

الدوام ال يكف�ي لذلك، األي�س هذا ارتهان اإجباري بالعمل، وا�ستعباد مقنع 

للمراأة، با�سم العمل الذي ت�سطر االأم ملمار�سته حتت �سغوط احلاجة?
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وال جدال ف�ي اأهمية احرتام من�سو�س املواثيق 

الدولية الراعية حلقوق االإن�سان، فعدم احرتام 

دولية  التفاقيات  خرقًا  ميثل  ال  املواثيق  هذه 

الدول  �سورة  ت�سويه  اإىل  ي��وؤدي  بل  فح�سب، 

مما  االإن�سان  حلقوق  الدولية  ال�سجالت  ف�ي 

لعقوبات  �سحية  الوقوع  طائلة  حتت  يجعلها 

اال�ستثمارية  ال�سركات  اأن  على  ع��الوة  دولية 

الكربى تتجنب الدخول ف�ي اأ�سواق الدول التي 

ف�ي جمال حقوق  نا�سع  �سجل غري  تعاين من 

االإن�سان. 

والأن مفهوم حقوق االإن�سان يت�سع لي�سمل العديد 

الق�سايا  اأب��رز  ا�ستعر�س  فاإنني  املجاالت  من 

على العيد الدويل خالل العقوق االأخرية والتي 

من  اأكر  ف�ي  العاملي  لل�سجال  تزال حم��ورًا  ال 

حمكمة  رده��ات  اإىل  ال��ن��زاع  و�سل  بل  حمفل 

العدل الدولية. 

 Ωالعا ــــراأ…  ال ــــارت  اأث الــتــي   ºــ Fــرا اجل

العاملي:

ف�ي  االإ�سرائيلية  واالإبادة  التطهري  •  عمليات 
حق ال�سعب الفل�سطيني و�سملت العديد من 

املجازر ال�سهرية والتي مل جتد اأذنا �ساغية 

ف�ي املحافل الدولية وظلت متثل و�سمة عار 

ف�ي ال�سجل االإ�سرائيلي ل�سنوات طويلة. 

العرقي  التطهري  وعمليات  االأهلية  • احلرب 
حمكمة  وجن��ح��ت  والتوت�سي،  ال��ه��وت��و  ب��ني 

اإىل  االتهامات  توجيه  ف�ي  الدولية  العدل 

العديد من اأمراء احلرب من املتورطني ف�ي 

هذه اجلرائم. 

جي�س  جماعة  بها  قامت  التي  العمليات   •
من  االآالف  قتل  حيث  يوغندا،  جنود  الرب 

هذا  تتابع  املتحدة  االأمم  والزال��ت  املدنيني 

امللف بعد اأن �سدر قرار ب�سرورة القبل على 

الرب  جي�س  قائد  ك��وين  جوزيف  االأ�سقف 

الذي ينادي بتطبيق مبادئ الو�سايا الع�سر 

التي جاءت ف�ي االإجنيل، اإىل اأنه اتخذ من 

اإىل  للو�سول  �سبياًل  االأبرياء  املدنيني  قتل 

ال�سلطة.

قادها  ال��ت��ي  ال��ع��رق��ي  التطهري  عمليات   •
البو�سنة والهر�سك. ون�سطت  ال�سرب �سد 

املتورطني  حماكمة  ف�ي  الدولية  املحكمة 

ف�يها. 

 U??¹UC�Ë  W??¹dDI�«  W??�U×B�«
ÆÆ ÊU?????�½ù« ‚u???I?Š

الأ·  ملكانة  م¡ªًا  Oوليًا  معيارًا   âسبحUواأ الدولية,  املحافل  فـي   Óًفاع ح�سورًا  الإن�سان  حقوق  ق�سايا   âت�سبcا  

على  الرقابة  ‹ال  فـي  العاملة  ال�سياSسية  املª¶æات  انتûسرت  ªcا  ال�سياSسي,  والSستقرار  احل�سار…   Ωالتقد Nارطة  على 

فـي  املتî�س�سة  العاملية  واللéان   ¢ûووت رايت�¢  وgيومان  الدولية  العفو  مª¶æة  مثل  نفوgPا,  وقو…  الإن�سان  حقوق 

اإن  اأجæدت¡ا  بع�¢  اأو  املª¶æات,   √òg بع�¢  اأن   øم  ºZالر وعلى   .Aعاªج لÓإن�سانية  والقانونية  املدنية  احلقوق  حªاية 

على  للح�سول  �سغ§  cورقة   Ωدîت�ست cاأن  الغر�¢   øم تîلو  ل  انتقاFية  واأgدا±  SسياSسية   ÒعايÃ ترتب§  الدقة,  TسæÄا 

الدو›.  ال�سياSسي  ال�سرا´  اأروقة  فـي  معيæة  مكاSسب 

O. عبد املطلب Uسديق
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التي  واملذهبي  العرقي  التطهري  عمليات   •
ف�ي حمل  تزال  والتي ال  العراق،  ف�ي  جرت 

ي��زال ف�ي قب�سة  ال��ع��راق ال  اأخ��ذ ورد ك��ون 

االحتالل االأمريكي. 

ف�ي  البي�س  ارتكبها  التي  التطهري  • عمليات 
جنوب اأفريقيا

االأبي�س والرقيق  بالب�سر  االإجتار  • عمليات 
التجارية  االإعالنات  ف�ي  الن�ساء  توظيف   •

الفا�سحة والتعري واملالهي الليلية.

الإطار املدين حلقوق الإن�سان:

والعقلية اجل�سدية  االإعاقة  ذوي  •  حقوق 
االإن�سان حقوق  وق�سايا  •  الفقر 

التعليم •  حق 
املعرفة •  حق 

الرتف�يه •  حق 
العبادة •  حق 

ال�سمل مل  •  حق 
العادلة املحاكمات  •  حق 

املقبول املعي�سي  امل�ستوى  •  حق 

ق�سايا حقوق الإن�سان على ال�سعيد 

املحلي:

اإىل  بلد  م��ن  االإن�����س��ان  حقوق  اأج��ن��دة  تختلف 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  لالأو�ساع  وفقًا  اآخ��ر 

العالقة  تنظم  التي  والقانونية  واالقت�سادية 

باملجتمع.  وعالقتها  ال�سلطات  خمتلف  ب��ني 

ف�ي  االإن�سان  حقوق  ق�سايا  اأه��م  ون�ستعر�س 

املجتمع القطري:

تعترب قطر من الدول التي تتمتع ب�سجل ممتاز 

ف�ي جمال حقوق االإن�سان ا�ستنادًا على التقارير 

واملوؤ�س�سات  الدولية  املنظمات  من  ال�سادرة 

الدولية  اللجنة  مثل  االإن�سان،  بحقوق  املعنية 

رايت�س  هيومان  ومنظمة  االإن�����س��ان،  حلقوق 

واملنظمات  ال��دول��ي��ة،  العفو  ومنظمة  ووت�����س 

ف�ي  االإن�سان  حقوق  اأو���س��اع  مبراقبة  املعنية 

خمتلف دول العامل.

من  املجتمعات  من  جمتمع  يخلو  ال  ذلك  ومع 

بع�س امللفات التي حتتاج اإىل درا�سة ومعاجلات 

نا�سع  ب�سجل  الدولة  حتتفظ  حتى  مو�سوعية 

ف�ي هذا املجال:

القانون اجلديد لكفالة واإقامة 

الأجانب:

ك���ربى ب�سدور  ق��ط��ر خ��ط��وة  دول����ة  ح��ق��ق��ت 

دخ��ول  لتنظيم  اجل��دي��د  االأم����ريي  ال��ق��ان��ون 

دولة  القانون  ه��ذا  وي�سع  املقيمني،  وخ��روج 

حقوق  ت��رع��ى  ال��ت��ي  ال���دول  مقدمة  ف�ي  قطر 

العمالة الوافدة بتوف�ري احلماية القانونية لها 

ف�ي  احلق  الداخلية  وزي��ر  منح  بل  للتقا�سي، 

نقل الكفالة ف�ي حالة تع�سف الكف�يل. 

للعاملني  احلقوق  من  العديد  القانون  وحفظ 

وهو بال �سك خطوة متقدمة مقارنة بالقانون 

العديد من  ف�ي  بها  املعمول  والقوانني  ال�سابق 

الدول االأخرى. وميكن تعريف القانون اجلديد 

باأنه خطوة مهمة واأنه منح املكفولني احلماية 

القانونية ال�سرورية وهي االأ�سا�س الذي ي�ستند 

عليه مفهوم حماية حقوق االإن�سان.

قد  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وكانت 

اخلا�سة  البنود  من  العديد  بتعديل  طالبت 

ف�ي  �ساهم  مم��ا  قطر  ف�ي  االإن�����س��ان  بحقوق 

وجاءت  ال��دول��ة  ف�ي  العمال  اأو���س��اع  حت�سني 

التقارير الدولية من�سجمة مع التغريات الكبرية 

اللجنة  تاأ�سي�س  منذ  ال��دول��ة  �سهدتها  التي 

الوطنية حلقوق االإن�سان، ومن 

عاجلتها  التي  املهمة  امللفات 

اللجنة الوطنية �سجن االإبعاد، 

وق�سية  اال���س��ت��ق��دام،  وجل��ن��ة 

توقيف االأ�سخا�س دون توجيه 

اتهام حمدد لهم وعدم اإخالء 

���س��راح��ه��م ف�����ورًا ف�����ي ح��ال 

االتهام،  منطوق  توافر  ع��دم 

والزواج من  املنزلية  والعمالة 

اأجنبية.

حال ال�سحافة القطرية 

فـي تغطية ق�سايا حقوق 

الإن�سان:

�سقف  م��ن  ال��ق��ط��ري��ة  ال�سحافة  ت�ستفد  مل 

على  الرقابة  اإلغاء  منذ  لها  املمنوح  احلرية 

ال�سحف وعدم تدخل احلكومة ف�ي ال�سيا�سات 

ثم  وال�سحف�ي،  االإعالمي  االأداء  حتكم  التي 

اأعقب ذلك تاأ�سي�س قناة اجلزيرة التي حركت 

بركة االإعالم العربي الراكد، ومع ذلك حدثت 

قطر  ف�ي  ك��ربى  و�سحف�ية  اإعالمية  حت��والت 

اأبرز  وم��ن  املا�سية.  الع�سر  ال�سنوات  خ��الل 

هذه التحوالت التي تخدم ق�سية حماية حقوق 

االإن�سان ما يلي: 

ن�سرت �سحيفة ال�سرق القطرية حتقيقًا جريئًا 

على  املهدرة  الطفولة  بعنوان   1997 عام  ف�ي 

ظهور االإبل، وقد ن�سر هذه التحقيق عام 1999، 

اأجراه ال�سحف�ي �سمري احلجازي ويعمل بقناة 

انتقادات  التحقيق  وجه  وقد  حاليًا،  اجلزيرة 

الذعة ملالك االإبل الذين ي�ستخدمون االأطفال 

التحقيق �سببًا ف�ي  ال�سباقات، وكان ذلك  ف�ي 

اأجهزة  لتبداأ  الق�سية  هذه  اإىل  االأنظار  لفت 

اأو�سع  نطاق  ف�ي  الق�سية  تناول  ف�ي  االإع��الم 

اأ�سفرت  على م�ستوى قطر ودول اخلليج، وقد 

االأطفال  ا�ستخدام  اإيقاف  ف�ي  اجلهود  ه��ذه 

ف�ي �سباقات الهجن ومت ابتكار الروبوت كبديل 

االإم���ارات  ودول���ة  ف�ي قطر  ل��الأط��ف��ال وذل���ك 

العربية املتحدة. 

وتن�سر ال�سحافة القطرية العديد من ال�سكاوى 

بع�س  تع�سف  ح��ول  املقيمون  بها  يتقدم  التي 

اأو  اخل��روج،  ماأذونيات  منحهم  ف�ي  الكفالء 

حرمانهم من حقوق نهاية اخلدمة، اأو منعهم 

من حق نقل الكفالة اإىل خمدم اآخر. 

االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء  ومنذ 

املعلومات  على  حت�سل  ال�سحافة  اأ�سبحت 

حول ق�سايا حقوق االإن�سان من اللجنة الوطنية 

متقدمة  حالة  ف�ي  بالتايل  اللجنة  واأ�سبحت 

االأ�سل  اأن  ح��ني  ف�ي  ال�سحافة  م��ن  واأف�سل 

من  امل��ع��ل��وم��ات  على  اللجنة  حت�سل  اأن  ه��و 

م�سدرين هما ال�سكاوى املبا�سرة ومن اأجهزة 

الرقيب  ب��دور  تقوم  اأن  ينبغي  التي  االإع���الم 

ال�سحافة  ت��زال  وال  املكفولني  حقوق  حلماية 

الأ�سباب  الواجب  بهذا  للقيام  بعيدة  املحلية 

ولعدم  التحريرية  بال�سيا�سات  تتعلق  عديد 

فهم املندوبني ال�سحف�يني لطبيعة الدور الذي 

ينبغي اأن يقوموا به.  
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يجد  االإع���الم  لو�سائل  املتتبع   

ت�سكيل  ف�����ي  م��ب��ا���س��را  ت��اأث��ريا  ت��وؤث��ر  اأن��ه��ا 

املجتمعات  ف�ي  مكانة  من  لها  ملا  العقول 

كبري  ب�سكل  ت�سهم  ل��ك��ون��ه��ا  امل��ع��ا���س��رة، 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التنمية  ف�����ي 

ف�ي  اأنها  كما   .. والثقاف�ية  واالجتماعية 

وعيا  اأك���ر  االإن�����س��ان  جتعل  ال��وق��ت  نف�س 

بكرامته  االع��رتاف  ت�سمل  التي  بحقوقه 

عليها  املتعارف  حقوقه  وجميع  االأ�سيلة 

وحرية  عدل  من  االإن�سانية  االأ�سرة  داخل 

و�سالم .

خالل  من  االإعالم  و�سائل  ا�ستطاعت  لقد 

�سيطرتها اليوم على عقول الب�سر وبخا�سة 

ت�سبح  اأن  “ منها  وااللكرتونية  “ املرئية 
العقول  اخ��رتاق  على  وق��درة  خطورة  اأكر 

ما  خا�سة   ، فائقة  ب�سرعة  عليها  والتاأثري 

ف�ي  ث��ورة  من  اليوم  الو�سائل  هذه  تعي�سه 

ف�ي  م�سبوق  وغري  هائل  وتطور  املعلومات 

ب�سكل  تتطور  التي  االت�سال  تكنولوجيا 

يومي دون الوقوف عند حدود معينة .

وما من �سك باأن هذه الو�سائل تعنى بن�سر 

ف�ي  االإقناع  روح  بث  على  والعمل   ، الفكر 

وهي   ، اأب��ع��اده��ا  مبختلف  املتلقني  نفو�س 

اإيجابا .. مبعنى : اأو  التي توؤثر �سلبا 

وم�ستمر  دائم  ن�ساط  االإع��الم  و�سائل  اأن 

 ، ال��ت��وق��ف  ي�ستطيع  وال  ح���دود  ل��ه  ل��ي�����س 

ميكن  ال  ���س��روري��ة  عملية  االت�����س��ال  الأن 

ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  رغ��م  عنها  اال���س��ت��غ��ن��اء 

�سمويل  يقول   .. االإع��الم  لو�سائل  اأحيانا 

: بر�سكا 

لتتبع  عديدة  �ساعات  يق�سي  الفرد  اإن   {

للهرب من  ي�ستخدمها  انه  الو�سائل..  هذه 

هو  املهم  ال�سيء  ولكن   .. احلقيقي  العامل 

وحمتوياتها..  الو�سائل  تلك  ف�ي  يجده  ما 

اأن  االإع�����الم  و���س��ائ��ل  ت�ستطيع  وح��ي��ن��ئ��ذ 

ت�ستطيع  ولكنها  ال��ه��رب..  على  ت�ساعده 

االجتماعية  عالقاته  ف�ي  توؤثر  اأن  كذلك 

ت�ستطيع  اأنها  اأي   .. تاأثريا  اأك��ر  وجتعلها 

اأن تر�سده اإىل حياة ايجابية اأو �سلبية } .

وثيقا  ارتباطا  ترتبط  االإع���الم  وو�سائل 

وق�سايا  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��ري��ة  بن�سر 

حقوق االإن�سان .. كما ت�ستطيع ن�سر الوعي 

االإعالم  و�سائل  اأن  .. ذلك  بني اجلماهري 

ال��ي��وم ه��ي اأه���م امل��ن��اب��ر ال��ت��ي مي��ك��ن من 

واالإر�ساد  الوعي  ف�ي بث  امل�ساهمة  خاللها 

ل��ك��ل ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع.. كما  وال��ت��وج��ي��ه 

والنقا�س  التحليل  لنا  يقدم  االإع��الم  اأن 

فهو   .. الق�سايا  ملجمل  واحلوار  والتف�سري 

الب�سر  بحقوق  وامل��درك  واملعرب  املتحدث 

دائما .

ق�سية  ال��ي��وم  ت��ع��د  مل  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  و 

خالل  م��ن  اإقليمية  اأو  وطنية  اأو  ف��ردي��ة 

االأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني ال��داخ��ل��ي��ة، ب��ق��در ما 

املوؤ�س�سات  بها  تهتم  عاملية  ق�سية  ه��ي 

الدولية  اأو  العاملية  واملحافل  واملنظمات 

ك�سرط  احرتامها  يجب  ف�يجب  هنا  ومن 

الدميقراطية. مع  للتعامل  اأ�سا�سي 

من  اأكر  اليوم  توجد  العربي  الوطن  وف�ي 

ت�ستطع  مل  مرئية  ف�سائية  حمطة   400

مع  ال�سحيح  بال�سكل  التعامل  جميعها 

الدميقراطية  ن�سر  ف�ي  العربية  جمتمعاتنا 

االإن�سان  بحقوق  وال��ت��ع��ري��ف  ال�سحيحة 

هذه  اإط��الق  ف�ي  الفو�سى  انت�سار  ب�سبب 

االإعالمية  الت�سريعات  وغياب  الف�سائيات 

املقام  ف�ي  جتارية  اأ�سبحت  امل�ساألة  الأن 

مل  ال��ف�����س��ائ��ي��ات  ه���ذه  اأن  ك��م��ا   .. االأول 

بالطريقة  العربية  جمتمعاتنا  مع  تتعامل 

التنوع  ب�سبب  االإع���الم  لر�سالة  املهنية 

خالل  م��ن  العربية  ملجتمعاتنا  الثقاف�ي 

وامل�سالح  النف�سي  التكوين  والرتاث  اللغة 

. امل�سرتكة 

اليوم  االإعالمية  املوؤ�س�سات  من  واملطلوب 

وال�سعي  ف�ي براجمها  االإن�سان  دمج حقوق 

الطرح  خالل  من  ق�ساياها  على  للرتكيز 

ويعزز  امل��ج��ت��م��ع��ات  ي��خ��دم  ال���ذي  ال��ب��ن��اء 

املعرب  بال�سكل  ون�سرها  االإن�����س��ان  ثقافة 

. املوؤ�س�سات  هذه 

وقد قامت قناة اجلزيرة قبل �سنوات بعمل 

التدريبية  للدورة  رعايتها  خالل  من  رائد 

حول “ دور االإعالميني ف�ي تعزيز وحماية 

حقوق االإن�سان “ �سعيا منها لتعزيز مفهوم 

ف�ي  عقدت  والتي   ، االإن�سان  حقوق  وثقافة 

.. و اجلزيرة ينظر  2004 م  الدوحة �سنة 

ف�ي  �سعبية  الف�سائيات  اأك��ر  باأنها  لها 

دائما  لل�سري  ت�سعى  وه��ي  العربية  البالد 

االإعالمية  ال�����س��رف  م��واث��ي��ق  تطبيق  ف�ي 

منذ  رف�ست  وق��د  االأف����واه  تكميم  وع���دم 

بتقييد  الف�سائية  ال��ق��ن��وات  ميثاق  ف��رتة 

امليثاق  ذلك  خالل  من  ال�سيا�سي  التعبري 

الذي وقعه وزراء االإعالم العرب .

: ºبقل

الكوار…  ìسباU  øب ربيعــة  الدcتور 

z الثالثة  } احللقة 
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تساؤالت :

اأحªد فوDاO /م�ستûسار باللæéة الوطæية 

التي  ــدOات  ــح امل اأو   Òاملعاي gــي  مــا 

لعتبار  القطر…  القانون  ب¡ا   òNياأ

الûسî�¢ قطريا ؟

فرق القانون بني القطري بامليالد والقطري 

بالتجن�س، والبد اأن ن�سري هنا اإيل اأن هناك 

معايري وحمددات خمتلفة تاأخذ بها الدول 

الداخلية  ونظمه  قوانينه  ح�سب  علي  كاًل 

وهي اإما اأن تكون وفقًا ملحل امليالد، اأو مكان 

اأحدهما،  اأو  الوالدين  جن�سية  اأو  االإقامة، 

وقد اأخذت دولة قطر مبعيار جن�سية الوالد 

القطرية  اجلن�سية  الكت�ساب  فقط كمحدد 

بامليالد  فجاءت الفقرة الرابعة من املادة 

 2005 ل�سنة   38 رق��م  القانون  من  االأوىل 

كل  اأن  معتربة  القطرية  اجلن�سية  ب�ساأن 

من ولد ‘ قطر اأو ‘ اخلارج الأب قطري 

فهو قطريًا بامليالد وحددت ذات املادة ‘ 

الفقرات من 1- 3 منها من هم القطريون 

اأ�سا�سًا حيث ن�ست املادة رقم )1( على اأن 

القطريون اأ�سا�سًا هم :-

1-  املتوطنون ‘ قطر قبل 1930 ميالدية 

 ، فيها  العادية  اإقامتهم  على  حافظو  و 

حتى  القطرية  بجن�سيتهم  احتفظوا  و 

بالقانون رقم    )2( ل�سنة  العمل   ïتاري

 .1961

و مل   ، اأ�سول قطرية  اأنة من  ثبت  2-  من 

تتوفر فيه ال�سروط املن�سو�س عليها ‘ 

كذلك  باعتباره  �سدر  و   ، ال�سابق  البند 

قرار اأمريي .  

القطرية  اجلن�سية  اإليهم  ردت  3-  م��ن 

طبقًا الأحكام القانون . 

الأب  اخل���ارج  اأو ‘  ول��د ‘ قطر  4-  م��ن 

قطري مبوجب البنود ال�سابقة  .

توافرgا   ΩRÓـــ ال الــûــســرو•  gــي  مــا 

اجلæ�سية   Üــتــ�ــســاcل  ¢�îسûال  ‘

القطر…؟

ب�ساأن   2005 ل�سنة   38 رقم  القانون  جاء 

اجلن�سية القطرية ليحدد ال�سروط الواجب 

توافرها ‘ ال�سخ�س طالب اجلن�سية حيث 

يجوز   . اأنه  اإىل  منه  الثانية  املادة  اأ�سارت 

بقرار اأمريي منح اجلن�سية القطرية لغري 

القطري اإذا توفرت فيه ال�سروط التالية : 

 ، م�سروعة  بطرق   ، جعل  قد  يكون  1- اأن 

تقل عن  ال  ملدة  العادية ‘ قطر  اإقامته 

�سابقة  متتالية  �سنة  ع�سرين  و  خم�س 

على  احل�سول  طلب  تقدمي   ïتاري على 

الزمني  بالتتايل  يخل  ال  و   . اجلن�سية 

ال  ملدة  اجلن�سية من قطر  خروج طالب 

تزيد على �سهرين ‘ ال�سنة مع احتفاظه 

بنية العودة . و ‘ جميع االأحوال ت�ستنزل 

 ‘ اإقامته  م��دة  ح�ساب  من  امل��دة  ه��ذه 

قطر . 

بعد  قطر  اجلن�سية  ط��ال��ب  غ���ادر  واإذا    

اجلن�سية  على  احل�سول  طلب  تقدميه 

لوزير  ، جاز  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ملدة 

ال�سابقة  اإقامته  يعترب مدة  اأن  الداخلية 

‘ قطر كاأن مل تكن . 

2- اأن يكون له و�سيلة م�سروعة للرزق تكفي 

ل�سد حاجاته . 

3- اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة 

، و مل ي�سبق اإدانته بحكم نهائي ‘ قطر 

اأو ‘ اخلارج ‘ جرمية خملة بال�سرف 

اأو االأمانة .   

اإملامًا  العربية  باللغة  ملمًا  يكون  اأن   -4

كافيًا .  

منح  اأن  امل���ادة  ه��ذه  ن�س  م��ن  وي�ستفاد 

اأمر  هو  عدمه  من  القطرية  اجلن�سية 

ال�سلطات  ت��ق��دي��ر  اإيل  ي��رج��ع  ج����وازي 

املخت�سة باإ�سدار مثل هذا القرار حتى 

واإن توافرت ‘ ال�سخ�س طالب التجن�س 

واملن�سو�س  املطلوبة  ال�����س��روط  ك��اف��ة 

عليها ‘ هذا القانون 

 Ωلأ  Oاملـــولـــو الــطــفــل  يكت�سب  gــل 

اجلæ�سية  قطر…   ÒZ  Üواأ قطرية 

القطرية؟

مل يعطي القانون احلق للمراأة القطرية ‘ 

منح جن�سيتها الأبنائها، لكنه اأعطي اأولوية 

ملن كانت اأمة قطرية ‘ اكت�ساب اجلن�سية 

القطرية متى انطبقت عليه قواعد و�سروط 

اإليها  وامل�����س��ار  القطرية  اجلن�سية  منح 

�سلفًا.

 øــــد لأبـــويـــ ـــø ول ـــو حــكــº م g ـــا م

؟ ‹¡ولني 

مولود  كونه  فر�سني  بني  القانون  ف��رق 

جاءت  ح��ي��ث  ق��ط��ر  خ���ارج  اأو  ق��ط��ر    ‘

لتمنح  القانون  ذات  من  الثانية  امل��ادة 

ب��وي��ن  اجل��ن�����س��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة مل���ن ول���د الأ

كما  قطر   ‘ مولود  كان  متى  جمهولني 

مولود  هو  لقيط  كل  اأن  القانون  افرت�س 

باأدلة  ذل��ك  عك�س  يثبت  مل  ما  قطر   ‘

عليه  اأ�سب≠  قد  القانون  اأن  اإال  وا�سحة، 

هنا  وجن��د  بالتجن�س،  ال��ق��ط��ري  ح��ك��م 

جمهول  مي��ن��ح  اأن   ‘ امل��ف��ارق��ة  ب��ع�����س 

مينح  وال  ال��ق��ط��ري��ة  اجلن�سية  ب��وي��ن  االأ

القطرية. اجلن�سية  القطرية  اأبناء 
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وقعت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان بتاريï 3/17/ 2009  مذكرة تفاهم 

مع مركز  الت�سامن العمايل االأمريكي ب�ساأن التعاون بني اجلانبني ‘ جماالت 

التدريب وتبادل املعلومات واخلربات التي تعنى بالعمالة ‘ دولة قطر.

علي  ال��دك��ت��ور  رئي�سها  اللجنة  جانب  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة  على  وق��ع 

الر�سون  اأيلي  التنفيذية  مديرته  املركز  ط��رف  وم��ن  امل��ري   ïسمي� بن 

و مرمي  الدولة  لدى  االأمريكي  ال�سفري  ليبارون  �سعادة جوزيف  بح�سور 

وهبة  بالب�سر  االجت��ار  ملكافحة  القطرية  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  املالكي 

االأو�سط. ال�سرق  مبنطقة  للمركز  االإقليمية  الربامج  مديرة  ال�ساذيل 

التفاهم  مبذكرة  املري  الدكتور  نوه  املنا�سبة  بهذه  �سحفي  موؤمتر  و‘ 

واعتربها مبثابة نوع من ال�سراكة بني اللجنة الوطنية ومركز الت�سامن 

‘ كل ما يت�سل بتوفري فر�س التدريب واخلربات الفنية والتقنية ذات 

العالقة بحقوق العمال وباالأخ�س العمالة الوافدة وحتى الأ�سحاب العمل 

اأنف�سهم مما يتيح املجال نحو اإيجاد احللول املنا�سبة الأية م�ساكل تواجه 

اإىل  التي حتتاج  بالب�سر  االجتار  م�سكالت  من  ذلك  وغري  العمالة  هذه 

والت�سريعات  االآليات  من  ومنظومة  تن�سيق  واإىل  الدول  كافة  بني  تعاون 

والتي وفرتها قطر. 

من ناحيتها اأعربت اأيلي الر�سون عن �سعادتها بالتوقيع على مذكرة التفاهم 

مع اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان التي توؤ�سر على بداية لعالقة ايجابية 

بني الطرفني على املدى الطويل وبخا�سة اإنهما يت�ساطران ‘ ذات الهموم 

واالهتمامات من حيث الدفاع عن حقوق االإن�سان ‘ العامل ومنها حقوق 

العمال االأ�سا�سية طبقا التفاقيات االأمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية.

وا�ستعر�ست الر�سون بع�سا من اأهداف املذكرة من حيث توفري التدريب 

والتوعية بحقوق العمال وتاأهيلهم وتثقيفهم بهذه االأمور التقنية وتبادل 

قطر  املعنية ‘  اجل��ه��ات  ب��ني  وال��زي��ارات  واخل���ربات  واالأف��ك��ار  االآراء 

والواليات املتحدة االأمريكية والدول االأخرى ب�ساأن هذه امل�سائل والعمل 

بالب�سر. االجت��ار  �سحايا  حلماية  اجليدة  واالآليات  النظم  توفري  على 

بالب�سر  االجت��ار  ملكافحة  الوطني  املن�سق  املالكي  م��رمي  ال�سيدة  اأم��ا 

خالل  فاأكدت  بالب�سر  االجتار  ملكافحة  القطرية  للموؤ�س�سة  عام  ومدير 

املوؤمتر ال�سحفي على اأن القطاع العمايل ي�سطلع بدور كبري ‘ التنمية 

اأن  اإىل  دولة قطر، م�سرية  وباالأخ�س ‘  ال��دول   االقت�سادية ‘ جميع 

التنمية باعتبارها حمور  العمالة  2030 ركزت على  الوطنية  روؤية قطر 

وكان �سعادة ال�سيد جوزيف ليبارون �سفري الواليات املتحدة االأمريكية ‘ 

الدوحة قد األقى كلمة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم هناأ فيها اللجنة 

اللجنة  اأن  ونوه  املذكرة،  على  توقيعهما  على  الت�سامن  ومركز  الوطنية 

بالتزامها بحماية حقوق االإن�سان واملركز بخربته الطويلة ‘ هذا املجال 

، �سي�سكالن معا ائتالفا قويا.

الدوحة ـ ال�سحيفة 
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