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الذكرى الستون لحقوق اإلنسان 

] ملحق »الوسط السياسي« المنشور مع عدد اليوم تم تخصيصه 
لالحتفال بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق اإلنسان، وهو يوم 
يحل في 10 ديسمبر / كانون األول، ولكن بسبب العطل البحرينية في 

هذه الفترة فقد فضلنا نشره اليوم. 
لدى  اعتقاد  ساد  الماضي  القرن  من  التسعينيات  مطلع  في 

نظامًا  ب��أن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ج��ال  ف��ي  الناشطين  م��ن  كثير 
منظومة  وتفكك  الصحراء  عاصفة  بعد  ب��دأ  قد  جديداً  عالميًا 

اإلن��س��ان  ح��ق��وق  أج��ن��دة  واع��ت��م��اد  الشرقية  األوروب��ي��ة  ال���دول 
ضمن السياسات الرئيسية لألمم المتحدة. في تلك الفترة كان مجرد 

النطق بمصطلحات حقوق اإلنسان ترسل الشخص المتحدث أو الكاتب إلى السجن. فمصطلحات مثل »منع 
التعذيب«، »منع التمييز«، »ضمان كرامة المواطن«، »انتخابات«، »مساواة«، »برلمان«، »مجتمع مدني«، »منع 
االعتقال العشوائي«، »الحد من قوانين الطوارئ وأمن الدولة«... إلخ، كانت كلها من المحرمات. وفي البحرين 
لم يكن يجرؤ أحد على كتابتها في الصحف، أو التحدث بها في العلن، اللهم إال إذا كان من المناضلين والمتصدين 

إلصالح األوضاع. 
اختلف الوضع حالياً، فهذه المصطلحات تتسابق الجهات الحكومية للتغني بها وتزايد بها على المعارضين، 
له   تسّخر  وهذا  الغونغو(،  )جمعيات  حكومي  مدني  مجتمع  واحدهما  »مجتمعين«،  أصبح  المدني  والمجتمع 
البرلمان  وكذلك  موجودة،  أيضًا  االنتخابات  دولي.  أو  إقليمي  أو  محلي  محفل  كل  في  إلبرازه  الدولة  إمكانات 
والبلديات، وال وجود لمحاكم أمن الدولة أو قانون أمن الدولة، وهذا بال شك يعتبر تقدمًا بالنسبة للماضي. وهذا 

يدعونا إلى إعادة النظر فيما تم تحقيقه أو الفشل في تحقيقه في الذكرى الستين إلعالن حقوق اإلنسان. 
في اعتقادي أن اإلنجازات التي تحققت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي تم 
سبتمبر   11 أحداث  أدت  جانب  فمن  أسباب.  عدة  إلى  يعود  وهذا  قلياًل،  الوراء  إلى  إرجاعها  وربما  احتواؤها، 
اإلرهابية إلى تغليب أجندة مكافحة اإلرهاب على أجندة حقوق اإلنسان، وهذا أثر على األولويات التي تم االتفاق 

عليها دوليًا في مطلع العقد التسعيني. 
وهناك أيضًا سبب آخر يتعلق بإدارة بوش األميركية التي تسلمت رئاسة القوة العظمى الوحيدة منذ مطلع 
المحافظين  إيديولوجية  طرح  بينها  من  لها،  حصر  ال  وأخطاء  حماقات  ارتكبت  اإلدارة  وهذه   ،2001 العام 
الجدد التي تؤمن بأن القوة أساس كل شيء، وممارسة األميركان للتعذيب في سجني غوانتنامو وأبوغريب 
وفي سجون أفغانستان وباكستان وفي السجون الطائرة، ما شجع الحكومات األخرى  على  أن تخترق حقوق 

اإلنسان تحت ذريعة أن أميركا تفعل ذلك أيضًا. 
بأشكال  أخ��ذت  الحكومات  من  كثيراً  أن  فسنجد  المنطقة،  دول  في  المحلية  المستويات  على  نظرنا  وإذا 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ولكنها أفرغت المحتوى وعكسته بشكل خادع ومحترف، بل إنها أحيانًا زادت 
إلى  ننظر  فإننا  وذاك،  هذا  كل  مع  اإلنسان.  كرامة  انتهاكات  أن��واع  مختلف  وممارسة  التمييز  ممارسات  من 
المستقبل بتفاؤل، ألن السياسة األميركية الخاطئة ارتدت عليها، واألزمة المالية العالمية من شأنها أن تعيد 

العقل إلى بعض ممن استغنوا وطغوا. 
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جانيت نابوليتانو
المنتخب  األميركي  الرئيس  رشح   [
ب�����اراك أوب���ام���ا ح��اك��م��ة والي����ة اري���زون���ا 
األمن  وزيرة  لمنصب  نابوليتانو   جانيت 
الجديدة  إدارت��ه  تشكيل  ضمن  الداخلي، 
كانون  يناير/  في  األبيض  البيت  دخوله  قبل 

المقبل. الثاني 

الثاني  تشرين  نوفمبر/   29 مواليد  من   -
نيويورك. مدينة  في   ،1957 العام 

)جنوب  حاليًا  اري��زون��ا  والي��ة  حاكمة   -
غرب(.

الهجرة  قضية  في  بالخبرة  لها  مشهود   -
الشائكة. الشرعية  غير 

الحقوق. في  شهادة  على  حاصلة   -
األميركي  للقرار  العليا  الدوائر  دخلت   -
ال��رئ��ي��س  ع��ي��ن��ه��ا  ح��ي��ن   ،1993 ال���ع���ام  ف���ي 
المدعي  منصب  ف��ي  كلينتون  بيل  السابق 

اريزونا. لوالية  الفيدرالي 
ام��رأة  أول  أصبحت   ،1998 العام  في   -

اريزونا. في  عامًا  مدعيًا  تنتخب 
في  اريزونا  لوالية  حاكمًا  انتخابها  تم   -

.2002 العام 

 ،2006 العام  في  مجددًا  انتخابها  أعيد   -
ل��ه��ذا  ان��ت��خ��اب��ه��ا  ي��ع��اد  ام�����رأة  أول  ل��ت��ص��ب��ح 

المنصب.
في  أوب��ام��ا  ب���اراك  م��ن��اص��ري  أول  م��ن   -

بالرئاسة. للفوز  االنتخابية  حملته  بداية 
األمن. مجال  في  متواضعة  خبرة  تملك   -

غير  ال��ه��ج��رة  ق��ض��اي��ا  ف��ي  متخصصة   -
كحاكمة  خبرتها  من  ذلك  ويعود  الشرعية، 
منها  تكثر  )ال��ت��ي  للمكسيك  محاذية  والي��ة 

ال���ه���ج���رات غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة إل����ى ال���والي���ات 
المتحدة(.

المهاجرين  حقوق  عن  المدافعون  يأمل   -
ملف  إص�����الح  ف���ي  خ��ب��رت��ه��ا  ت��ت��ي��ح  أن  ف���ي 
وخصوصًا  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
في  يعيشون  مهاجر  مليون   12 وج��ود  مع 

إقامة. وثائق  دون  من  المتحدة  الواليات 
وحبها  ال��دع��اب��ة  روح  ع��ن��ه��ا  م��ع��روف   -
قمتي  ص��ع��دت  أن  ل��ه��ا  وس��ب��ق  ل��ل��م��غ��ام��رة، 

الجبليتين. وكليمانجارو  الهماليا 
ع��م��ل��ي��ة  أج�������رت   2000 ال����ع����ام  ف����ي   -
اس��ت��ئ��ص��ال ال���ث���دي إث���ر إص��اب��ت��ه��ا ب��م��رض 

سرطان.
أنشئت  الداخلي  األمن  وزارة  أن  يذكر   -
العام  من  أيلول  سبتمبر/   11 هجمات  إث��ر 

.2001
أكبر  ثالث  ال��داخ��ل��ي  األم��ن  وزارة  تعد   -
وزارتي  بعد  األميركية  الحكومة  في  وزارة 

المحاربين. وقدامى  الدفاع 
من  ب��ال��وق��اي��ة  م��ك��ل��ف��ة  ال�����وزارة  وه����ذه   -
ال��والي��ات  أراض���ي  على  إره��اب��ي  ه��ج��وم  أي 
والدفاع  الحدود  أم��ن  إل��ى  إضافة  المتحدة، 

طبيعية. كوارث  حدوث  حال  في  المدني 

] وزارة العمل ال تستبعد أن تشهد البحرين جملة من التسريحات 
المالية  ال��م��ؤس��س��ات  ف��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  ص��ف��وف  ب��ي��ن 
والمصرفية وغيرها جراء األزمة المالية العالمية التي تجتاح جميع 

الدول.
الشيخ عبدالرحمن بن عبداهلل آل خليفة
وكيل وزارة العمل

آثار  عن  بالكشف  المركزي  البحرين  مصرف  يقوم  ال  لماذا   [
الكثير  تخوف  مع  وخصوصًا  البحرين،  على  العالمية  المالية  األزمة 
مستقبلهم  على  المصرفي  القطاع  في  يعملون  الذين  المواطنين  من 

الوظيفي؟

سينمائي عرض  أول 
35 عامًا السعودية منذ   في 

عروض   3 الحركة  بأفالم  متخّصصة  قنوات  شبكة  نظمت   [
قاعة  في  العالمية  األف��الم  ألح��دث  أي��ام   9 ولمدة  يومّيًا  مصّغرة 

السعودية(.  )غرب  جدة  مدينة  في  )افتراضية(  سينمائية 
ضفاف  على  مطّلة  أرض  قطعة  فوق  بنيت  التي  القاعة،  وتتسع 
الحصول  ل��ه��م  يمكن  ف��ق��ط  م��ش��اه��دًا   15 ل���  ال��ح��م��راء،   ك��ورن��ي��ش 
العرض  م��دة  ط��وال  خفيفة  ووج��ب��ات  وف��وش��ار  م��ش��روب��ات  على 
اإلع��الن��ات  م��ن  تخلو  م��خ��ت��ارة  ألف���الم  دقيقة   90 تستغرق  ال��ت��ي 

. ية ر لتجا ا
مشاهدة  في  حية  تجربة  أول  جدة  في  شاّبًا   45 من  أكثر  وعاش   
دور  بإقامة  يسمح  كان  عندما  عامًا،   35 نحو  منذ  سينمائي  فيلم 

آنذاك. المدينة  في  سينمائية  عرض 
وع���وازل  م��خ��ت��ارة  ب��دي��ك��ورات  السينمائية  ال��ق��اع��ة  وزّودت   
في  الصوتية،  األنظمة  وبأحدث  الخارجية  واإلن��ارة  للضوضاء 
عالمية  ق��ن��وات  مجموعة  تنظمها  التي  الترويجية  الحملة  إط��ار 
»م��ي��دان  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ض��م��ن  ال��ح��رك��ة  ب��أف��الم  متخصصة 
ديسمبر/   11 إلى  تستمر  والتي  للشباب  المخّصصة  التحدي« 

الجاري. األول  كانون 
راكان  عن  )الجمعة(  أمس  السعودية  »الوطن«  صحيفة  ونقلت 
من  الثاني  العقد  )ف��ي  عطية  وخ��ال��د  راض��ي  وسلطان  ري��اض  آل 
تجربة  مصغر،  سينمائي  عرض  أول  حضورهم  إن  قولهم  العمر( 

للغاية.        مثيرة 

تنجب من توأم زوجها والمحكمة تنسبه للزوج 
بها  يتمتع  التي  الكثيرة  الفوائد  من  الرغم  على   [
األشقاء التوأم، إال أن المشاكل المتعلقة بهم تدعو في 
التقاضي  حد  إلى  وتصل  الدهشة  إلى  األحيان  بعض 

كما حدث في ألمانيا.
وترجع المشكلة إلى زوجة عاشرت شقيق زوجها 
وفشلت  إليه  نسبه  الزوج  رفض  طفاًل  وأنجبت  التوأم 
لتطابق  نظراً  الطفل  والد  تحديد  في  الطبية  التحاليل 

الحمض النووي بين الشقيقين التوأم.
أمس  ألمانيا(  )غــرب  هام  مدينة  محكمة  ــررت  وق  
عجز  بسبب  الــــزوج  إلـــى  الــطــفــل  نــســب   ) )الــجــمــعــة 
الطفل  نسب  تحديد  عن  المتاحة  العلمية  اإلمكانيات 

من  ألي  الــطــفــل  نــســب  احــتــمــال  أن  األطــبــاء  وتــأكــيــد 
الشقيقين يبلغ 50 في المئة.

ــرت في  ــاش ــا ع ــه ــد اعــتــرفــت أن ــت الــزوجــة ق ــان  وك
أكدت  ولكنها  الــتــوأم  وشقيقه  زوجها   1998 العام 
رفضت  أمر  وهو  أكثر  بشكل  الشقيق  مع  مارست  أنها 
لتوأم  الطفل  نسب  على  كدليل  به  االعتداد  المحكمة 

الزوج.
البالغ  الطفل  نسب  تفسير  في  المحكمة  وقالت 
نسب  بتحمل  ملزم  الزوج  أن  سنوات  عشر  العمر  من 
بعقد  الطفل  أم  مع  مرتبطًا  كان  ألنه  نظراً  إليه  الطفل 

زواج خالل فترة الحمل واإلنجاب.

العلمية التجارب  في  دقائق   7 كل  قرد  مقتل 
أن  أظهر  األميركية  الزراعة  وزارة  عن  صــادراً  تقريراً  إن  الحيوان  حقوق  عن  تدافع  مجموعة  قالت   [

حيوانًا.  990 و ألفًا   69 وهو  قياسيًا  رقمًا  بلغ  العلمية  التجارب  إطار  في  تقتل  التي  الحيوانات  عدد 
في  يقتل  واحـــداً  قــرداً  أن  يعني  الــرقــم  ــذا  ه أن  ــاو«  ن إكسبلويتايشن  أنيمل  »ســتــوب  منظمة  وذكــرت 

ونصف.  دقائق   7 كل  التجارب 
تشير  المختبرات  عشرات  من  داخلية  وثائق  على  استحصل  أنه  بادكي  مايكل  المنظمة  مدير  وأوضح 
عانوه  ما  بين  ومن  التجارب  خالل  مسكنات  دون  من  آلالم  تعرضوا  حيوانًا   766 و ألفًا   77 نحو  أن  إلى 
حاالت  ثمة  ان  إلى  وأشــار  مرتفعة.  حــرارة  لدرجات  تعريضهم  أو  طويلة  لفترة  المياه  من  حرمانهم  هو 

الحيوان.  نفوق  قبل  تشريح 

الثاني ألكسي  األرثوذكسية  الكنيسة  رئيس  وفاة 
ــرك  ــري ــط ب )الـــجـــمـــعـــة(  ــــس  أم تـــوفـــي   [
عن  الثاني  ألكسي  روسيا  وسائر  موسكو 

عامًا.  80 الـ ناهز  عمر 
الحقيقي  واسمه  الثاني،  ألكسي  ــان  وك
عشر  الخامس  الرئيس  ريديغير،  ألكسي 
)أكــبــر  ــة  ــي ــروس ال ــة  ــي ــس ــوذك األرث للكنيسة 
ـــم( مــنــذ  ـــال ـــع ـــي ال ــة أرثـــوذكـــســـيـــة ف ــس ــي ــن ك
 .1589 العام  في  المنصب  هذا  استحداث 
ــام  ــع ال ـــن  م شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/   23 ـــي  ف ولــــد 
بطريركًا  وانتخب  تالين،  مدينة  في   1929
يونيو/   10 ــي  ف ــا  ــي روس ــر  ــائ وس لموسكو 
عهده  في  وجرى   .1990 العام  من  حزيران 
ــات الــجــديــدة،  ــي ــرش ــن األب ــاء الــعــديــد م ــش إن
ــس  ــائ ــن ــك ال آالف  بـــنـــاء  وإعــــــادة  ــد  ــي ــي ــش وت
 100 من  أكثر  افتتاح  جانب  إلــى  واألديـــرة 

والمتوسطة. العالية  الدينية  المعاهد  من 
الثاني الكسي 

كبش العيد يقتل صاحبه نطحًا
حتفه  عمره  من  الخامس  العقد  في  تونسي  لقي   [
لعيد  استعداداً  اشتراه  كبش  من  قوية  نطحة  جــراء 

األضحى الذي يصادف يوم اإلثنين المقبل.
المستقلة  التونسية  »الصباح«  صحيفة  وذكرت 
ــوب -  ــرق ــوع ــدة ب ــل ــن ب ـــاًل م أمـــس )الــجــمــعــة( أن رج
محافظة نابل )67 كم( شمال شرق تونس العاصمة 

منزله  سطح  فــوق  مــكــانــًا  ــه  ل وهــيــأ  كــبــشــًا،  ــرى  ــت اش
لتفقد  الــرجــل  ــاء  ج وحــيــن  ــى.  ــح األض لعيد  انــتــظــاراً 
توازنه  أفقدته  بقوة  ونطحه  الحيوان  غافله  الكبش، 

فسقط عن السطح الذي يعلو عدة أمتار عن األرض.
وتبّين  منزله،  أمام  األخيرة  أنفاسه  الرجل  ولفظ 

بعد نقله إلى المستشفى وجود كسر في الجمجمة.

بوش يشتري منزاًلاستعدادًا 
لمغادرة البيت األبيض

أن  )الــخــمــيــس(  األول  ــس  أم األبــيــض  البيت  ــر  ذك  [
ــوش  ــي الــمــنــتــهــيــة واليــتــه جــــورج ب ــرك ــي ــس األم ــي ــرئ ال
مسقط  إلـــى  الــعــودة  يــعــتــزمــان  بـــوش  ـــورا  ل وقــريــنــتــه 
األبيض،  البيت  في  قضياها  سنوات   8 عقب  رأسيهما 

داالس. بمدينة  جديداً  منزاًل  اشتريا  أنهما  إلى  مشيراً 
مكدونو  سالي  بــوش   لــورا  باسم  المتحدثة  وقالت 
عقب  ــد  ــدي ــج ال ــزل  ــن ــم ال ـــى  إل ســيــنــتــقــالن  ــن  ــي ــزوج ال إن 
األبيض  البيت  وتسليمه  بـــوش،  واليـــة  فــتــرة  انــتــهــاء 
المنتخب  الرئيس  إلى  المقبل  الشهر  من  العشرين  في 

وعائلته. أوباما  باراك 
بــواليــة  ــورد  ــروف ك ــي  ف ــة  ــزرع م ــًا  ــض أي ــوش  ب ويمتلك 
خالل  ــازات  اإلج من  العديد  يقضي  كان  حيث  تكساس 

المتحدة. للواليات  كرئيس  حكمه  سنوات 
»إنــي  ــس:  أم للصحافيين  قالت  بــوش  ــورا  ل وكــانــت 
أتطلع  ولكنني  الــجــمــيــل...  الــمــنــزل  ــذا  ه لــتــرك  حزينة 
حياة  عيش  خاللها  نستطيع  أخرى...  حياة  إلى  أيضًا 
ــداد  إع أتــولــى  قــد  ــاص...  ــخ ال منزلنا  فــي  طبيعية  أكثر 

بنفسي«. الطعام 

سيارة تعمل بالطاقة 
الشمسية تدور حول العالم

يــوم  ســـويـــســـري  ــم  ــل ــع م ـــل  ـــم أك  [
رحــلــة  أول  ــس(  ــي ــم ــخ )ال األول  ـــس  أم
بالطاقة  تعمل  بسيارة  العالم  حول 
تحفز  ان  يــأمــل  إنــه  وقـــال  الشمسية 
ــف  أل  52 ــا  ــه ــي ف ــع  ــط ق الـــتـــي  الــرحــلــة 
ــة  ــع ــن ــص ــم ال ــــات  ــــرك ــــش ال كـــيـــلـــومـــتـــر 
ـــارات  ـــي س صـــنـــع  عـــلـــى  ـــارات  ـــي ـــس ـــل ل

للبيئة. صديقة 
ــه  ــارت ــي س بـــالـــمـــر  ـــس  ـــوي ل ـــم  ـــط وح
من  ــط  ــائ ح فـــي  الــشــمــســي  ــي  ــس ــاك ــت ال
انــتــهــاء  مــعــلــنــًا  الــبــولــيــســتــريــن  ــل  ــت ك
موقع  خارج  شهراً   17 استمرت  رحلة 
التابعة  ــاخ  ــن ــم ال ــات  ــادث ــح م ــاد  ــق ــع ان
كان  بينما  بولندا  في  المتحدة  لألمم 
المتحدة  االمم  حملة  في  مسئول  أعلى 
دو  ييفو  المناخية  التغيرات  لمكافحة 

الركاب.  مقعد  في  جالسا  بوير 
من  ــه  ــروج خ بــعــد  ــر  ــوي ب دو  وقـــال 

وهي  الثالث  العجالت  ذات  السيارة 
وتــجــر  واألبـــيـــض  األزرق  بــالــلــونــيــن 
مــــزودة  ــف  ــق ــس ال مــســطــحــة  مــقــطــورة 
 6 مــســاحــتــهــا  شــمــســيــة  ألــــواح  بــســتــة 
شــيء  هـــذا  أن  ــد  ــق ــت »اع مــربــعــة  ــار  ــت ام
هذا  في  العالم  حــول  طــاف  أنــه  عظيم 
قياسي  رقــم  فهذا  ذلــك  وعلى  الــشــيء  
بعد  عامًا(   36 ( بالمر  وقال  عالمي«. 
والتي  دولــة   38 شملت  التي  الرحلة 
فقط  يــومــيــن  خــاللــهــا  قــضــى  انـــه  قـــال 
رحلته  بدأ  أن  منذ  الصيانة  أعمال  في 
السيارة  إن   2007 تموز  يوليو/  في 
ســـويـــســـريـــة.  ســـاعـــة  ـــل  ـــث م ــــــارت  س
في  حماسيًا  ترحيبًا  لقي  أنه  وأضاف 
رحلة  في  بها  مر  التي  االماكن  جميع 
والــشــرق  ـــا  أوروب ــاء  ــح أن عــبــر  ــه  ــذت أخ
واميركا  واســتــرالــيــا  واســيــا  االوســـط 

. لية لشما ا


