
 

 

 الدولية  احلقوقية املنظومة زالت ما عاما، 30 بعد
 لتفعيلها  جديدة ساليبأ عن تبحث

 الطفل حقوق اتفاقية إحداث على سنة 30 مبرور االحتفال مبناسبة واسعة وحتركات أنشطة األايم هذه بالدان تشهد 
 مع عشر الستة األايم اختتام ويتزامن. "النشاط ملناهضة العنف ضد املرأة من يوما 16" الدولية احلملة يف اخنراطها ومبوجب

 .ديسمربكانون األول/  10ـل  املوافق  اإلنسان   حلقوق  العاملي  اليوم
 مع كلي  بشكل تتناقض صورة يعكس الواقع  ألن مناسبات هبكذا حتتفل اليتهي  بالدان أن أوردانه فيما للنظر الالفت

 بالدان خضوع لوال لتطاهلم تكن مل لتهديدات يتعرضون اليوم تونس يف األطفال إن  بل. العاملية احلقوقية املنظومة تصوره ما
 تسلط نتاج من هتديدات كلها  ...دمان واإل واالنتحار والتوحد  النفسية واألمراض والتشرد فالفقر العاملية، للمنظومة التام

 .رقابنا  على  الرأمسايل  النظام
 لتدل الدولة مؤسسات عن أو الدراسات مراكز عن الصادرة حصائياتاإل فإن الرأمسايل النظام ظل يف املرأة واقع  أما

 !حيتفلون؟  فبماذا  ...اليومي  خبزها مع   واملهانة  املذلة  وتتجرع  العيش  ضنك  تعاين  أهنا  صرحية  داللة
 االتفاقيات يف عليها املصادق القوانني مع  الواقع  بتناقض يقرون  بالدان يف احلقوقية املنظمات على القائمني أن والغريب

 !!حيتفلون  مولكنه  الدولية،
 أثناء هذا عاينت   وقد .منزل نآقر  أهنا السامع خيال حىت القوانني هلذه والتمجيد واالحتفاء االحتفال يف يبالغون  إهنم بل
بني الواقع  الطفل "حقوق عنوان  حتت براءة مجعية مع  ابالشرتاك صفاقس بلدية نظمته الذي العلمي امللتقى يف احلضور
 فرع اإلنسان  حقوق عن للدفاع التونسية للرابطة املمثل نإ حىت ،احلقوقية املنظومة هبذه يشيدون املتدخلون فكان  ."والقانون 
. "حقوق ويعرتف ابلطفل ككائن له حق كلمة  فيها تدرج اليت األوىل املرة "هي ابحلرف قال مزيد نعمان األستاذ صفاقس

 !!نيمضطهد كانوا  التفاقية  ا  هذه  قبل  األطفال  كأنو 
 أعمدهتا وأحد ... خرآ حق على حق بتغليب تسمح ال فهي متكاملة نظرة للحقوق االتفاقية "نظرة مادحا   واصل ث   

 ."زالت حتمل أصول التمييز قافتنا ماث  لكن  التمييز،  عدم  احلقوقية(  االتفاقيات  )وسائر  األساسية
 الكوارث رغم تقييمها أو اهتامها أو ملراجعتها جمال وال فيها خطأ وال مثالية الدولية القوانني أن واضح ابستنتاج لنخرج

 وهذه !!نظرهم يف الوحيد  املتهم هي الميةاإلس األصول ذات الثقافية خلفيتنا لكن إحداثها، من سنة 30 بعد  نعيشها اليت
 .هبا  إقناعنا  يراد  اليت  الفكرة  هي

 احلملة هذه خالل العنف ضد  النساء هبا قومت اليت األنشطة بتصوير اإلعالم يقومذاته  إلعجابواب هنفس ملنطقواب
 تصوب املرفوعة الشعارات أن  رغم ةاملرأ واقع  حيصل   حىت الدولية القوانني لتفعيل ومهمة ضرورية حركة أهنا على الدولية

 وسائل عرب النصريي نعيمة لدميقراطياتا للنساء صفاقس فرع رئيسة أقرت فقد  ،اإلسالم(أي ) هانفس اجلهة يف سهامها
 أن إىل واضحة إشارة يف "...األبوي العنف كنس  يف لإلرادة مزير  ،املسرية هذه يف املكانسو  الطبخ أوعية "محل أبن اإلعالم
 جعلهن  ما وهذا ،داخله أعباء من به تقوم وما البيت يف املرأة تعيشه الذي هو تظاهرهن يف سببا وكان أقلقهن الذي العنف
 ...يصان   أن جيب  وعرضا بيت  وربة  اأم  فيه  املرأة  تكون  الذي  اإلسالم  إىل  مباشرة  بمصو   وهذا  ،واألواين  املكانس  حيملن
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 نظام فيه تسبب وقهر وجتويع فقر من املرأة تعانيه ما يعتربن  حني يف عليها، مسلطا عنفا املرأة أصل يتصورن كيف
 !حقا؟  ظله  يف العيش  على  أجربت وضعي

 كل  فإن  وعقيدهتم، املسلمني بني اهلوة تعميق من لتزيد  اإلسالم إىل اتالتحرك هذه توجهها اليت التهمة إىل ابإلضافة
 الغرب  إن نعم.  حياهتم عن  إسالمهم وفصل  املسلمة  الشعوب  على الغرب  ارسهمي  الذي  الضغط  سياق  يف  أتيت  التحركات  هذه

 من حققه ما ورغم ،املسلمني على نفوذه لبسط العميلة احلكومات على السابق يف اعتمد فقد، أساليبه ويبدل جيدد يفتأ ما
 اليت اإلسالمية واملفاهيم األفكار بعض على التام القضاء من يتمكن مل أنه إال وثقايف وفكري واقتصادي سياسي استعمار
 على لتعينه جديدة أطراف إىل أوعز لذلك ،املسلمني على تسلطه استمرار دون  وحيول الرأمسايل هأمبد يهدد خطرا تشكل
 املتحدة األمم منظمة لدى الطفل حقوق جمال يف واخلبري املستشار صرح وقد، بذلك التصريح من يستحي ال وهو املهمة

 2019 نوفمربتشرين الثاين/ 23 يوم املنعقد  العلمي امللتقى يف كلمته  أثناء عيشة مصطفى بسام ف(ي)اليونس للطفولة
 املتحدة مماأل أن ي حباجة لدعم من هيئات أخرى، و وه هامبفرد املهمة على قادرة غري اإلنسان  حقوق هيئةبصفاقس أن "

تقل احلكم  ين أن  واحلرايت( احلقوق على يقوم الذي اإلمنائي املشروع هو البشرية التنمية) اإلمنائي املشروع إطار يف طالبت
 اليوم البلدايت فإن هلذا بشعاهبا، أدرى مكة أهل فإن  احملليات حبسب االتفاقيات بتفعيل ليقوم ."املركزي إىل حكم حملي

 للغرب يضمن قانون  فكرة أي مترير يسهل للمجتمع  التجزئة وهبذه املدين، اجملتمع  منظمات مع الدور هبذا تقوم أن  جيب
 ...العمر  وإطالة  املصاحل  من  مزيدا

 .املنابر  كل  على  وعرضت  الوالايت  كل  مشلت  واسع  نطاق  وعلى كثرية  التحركات  كانت  األسباب  هلذه
 هنمإ حىت عنها، الدفاع يف يستميتونو  أبناؤان حيملها حةأسل ،عقيدتنا ضد الغرب يستخدمها ةجديد  أسلحة هذه

 قطران  حات  والدكتور ةشعي مصطفى بسام املستشار من كل  أجاب فقد  ،الغرب قوانني صحة ليثبتوا اإلسالم إىل يلجؤون 
 القوانني هذه تستوردون ذلك ورغم أفضل كان  ياملاض أن وتؤكدون والقوانني الواقع  بني ابلتناقض تقرون "كيف سؤال على

 "وثقافتنا؟  لعقيدتنا  املناقضة
 أما ،كلماهتم  من البسملة حىت غابت بعدما نبوي ثيوحد الكرمي نآالقر  من ةيآب قطران  الدكتور استنجد حيث

 املتحدة ألمما مكنت اليت االستشارة عن يتحدث وراح ،الطفل حقوق اتفاقية كونية  وصف يف استفاض فقد املستشار
 وبند  والتفكري، والدين الضمري حرية يقر الذي 14 البند  على اعرتضوا أهنم وكيف ،إقرارها قبل املسلمني وعلماء مشايخ

 صدر ث . 14 البند  به جاء ما أيضا وعدل الكفالة مبفهوم التبين مفهوم وتغري ن االبند  دلع   مفاوضات وبعد  (21) التبين
 اإلسالم مع  تتعارض ال اليت االتفاقية هذه بقبول اإلسالمي القائمة يف العامل الدول يوصي الميةاإلس املذاهب كافة  عن بيان 

 أبسلوب ألفكارهم رفضنا يغريوا أن  وحياولون إلينا يتوجهون اخلطاب هبذا ...ابإلمجاع يتحظ اليت الوحيدة االتفاقية فكانت
  على وسنعمل أهدافهم ليحققوا اجملال هلم نرتك ولن غاايهتم كوندر  خلفيتهم نعلم وحنن مصاحلنا على واحلريصني الناصحني

 .إبذن هللا  النصر لنا  ويتحقق  هللا  لنا ميكن  حىت  وأساليبهم  خططهم  كل  كشف

 كتبته إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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