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حقوق اإلنسان 

بني اإلدعاء واحلقيقة
 آية اهللا السيد هادي املدرسي*

يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الكثري من املبادئ اجليدة.. 

كما أن املطالبة باحترام حقوق اإلنسان، هو اآلخر من إجيابيات العمل السياسي املعاصر.

الكرة  مستوى  على  املبادئ،  تلك  تطبيق  يف  متييز  هناك  يكون  أالَّ  من  البد  ولكن 

األرضية.

يؤخذ  أن  والبد  مكان،  كل  يف  واحدة  هي  اإلنسان  حقوق  تكون  أن  املفروض  فمن 

عن  الدفاع  يتم  وأن  الديين،  أو  العرقي  انتمائه  عن  النظر  قطع  مع  بإنسانيته،  اإلنسان 

حقوقه بال شروط، ال أن تكون تلك احلقوق حمترمة بشرط االنتماء إىل احلضارة الغربية 

مثًال، أو بشرط أن يكون اإلنسان املضطهد يهوديًّا أو نصرانيًّا أو من املؤيدين للرأمسالية 

لتتم املطالبة باحترام حقوقه، وُيغض الطرف عن امتهان حقوق غريهم ألم من ديانة 

أخرى، أو ألنه يعارض نظامًا غربيًّا هنا، أو نظامًا غربيًّا هناك، حبيث يتم التعامل مع 

حقوق اإلنسان انتقائيًّا فال يعترب مثًال الدم املسلم دمًا، بل ماًء وإذا أريق هذا الدم يصفق 

له الغرب يف حني يعترب إهانة مقابر اليهود يف أي مكان قضية دولية البد من التنديد ا 

يف كل مكان.

إن من أعجب املفارقات يف العامل الغريب هو أنه ليس كل إنسان لـه حقوق متساوية 

معينة.  وديانات  معينة،  أعراق  إىل  ينتمي  الذي  اإلنسان  بل  هناك.  القرار  أصحاب  لدى 

 مفكر إسالمي، العراق.
*
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حقوق اإلنسان بين اإلدعاء والحقيقة
فاإلنسان األفريقي املسلم املعارض لنظام غريب يف بالده ليست له حتمًا أية حقوق حمترمة 

يف نظر الغربيني وال أحد يدافع عنه إذا تعرضت تلك احلقوق للمصادرة.. وقد رأينا كيف 

أن الغرب اهتم كثريًا بأحد املعارضني السياسيني يف الصني وتدخلت من أجل إطالق سراحه 

املؤسسات السياسية واإلعالمية واحلقوقية يف كل مكان وحتدث الرئيس األمريكي شخصيًّا 

الواليات  إىل  الرجل  وهاجر  ذلك  له  مت  وقد  سراحه،  إطالق  بشأن  الصيين  الرئيس  مع 

املتحدة، يف حني جند يف كثري من البالد العربية التابعة للغرب معارضني يف السجون وال أحد 

يتحدث عنهم، وقد مضى على اعتقاهلم أكثر من عشرين عامًا، و ال أحد يسأل عنهم.

وكذلك وجدنا كيف أن انتماء أي نظام يف العامل إىل الغرب يعطيه مناعة ضد رفع 

شعار حقوق اإلنسان يف بالده، فحينما كان صدام حسني خيوض حربًا ضد إيران، وكانت 

السياسات الغربية تتناغم معه، مل نسمع شيئًا على اإلطالق عن حقوق اإلنسان العراقي 

املعارض لنظام صدام، بل بالعكس كانت الدول األوروبية ال تعطي حق اللجوء السياسي ألي 

عراقي معارض لطاغوت بغداد، بل وحدث لبعض تلك الدول أن سلَّمت بعض املعارضني إىل 

النظام العراقي كما مت ذلك الثنني من املعارضني العراقيني اللذين ُسلِّما، من قبل السلطات 

الفرنسية، إىل النظام العراقي.

ولكن حينما غّير صدام حسني سياسته، ووقف يف وجه الغرب، بدأنا نسمع عن حقوق 

اإلنسان املهدورة يف العراق.

إن هنالك أنظمة كثرية ال ميلك اإلنسان أي حق يف ظلها، ولكن ألن هلا عالقات جيدة 

مع الغرب فال أحد يتحدث عن هدر حقوق اإلنسان هناك، ويكفي أن خيتلف ملك هنا، 

وأمري هناك، ورئيس دولة يف مكان ثالث، مع السياسة الغربية يف قضية ما، حىت ترتفع 

األصوات يف الغرب لتتحدث عن حقوق اإلنسان املهدورة يف تلك البالد.

وأيضًا ال جند من يدافع عن حقوق األقليات يف الغرب، فاألقليات املسلمة ال حقوق 

هلا لدى واضعي السياسة الغربيني، ألم مسلمون ال غري. حىت أن الربملان النروجيي 

أصدر قانونًا يلزم أبناء املهاجرين املسلمني بتلقي التعاليم املسيحية يف املدارس إجباريًّا، وإال 

فإن السلطات هناك ستصادر األطفال من ذويهم، ومل نسمع من احتج على هذا التمييز 

الديين والعنصري.

إن االمتهان لكرامة املسلمني يف الغرب ال جيد من يدافع عنه، وال أحد يقول هلم: إن 

من أبسط حقوق اإلنسان حقه يف أن يؤمن مبا يريد.

والغريب أننا نسمع الكثري من اللغط حول حقوق البهائيني يف البالد اإلسالمية، مع أن 

البهائيني ال يفرض عليهم وال على غريهم مبادئ معينة، فالبهائي يبقى ائيًّا وال يتعرض 

لشيء، بالرغم من أن التحول من اإلسالم إىل البهائية نوع من االرتداد.

أن  أوالدهم  على  يفرض  أحد  وال  كيهود،  حمترمون  اإلسالمية  البالد  يف  واليهود 
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يتحولوا إىل مسلمني وكذلك األمر مع املسيحيني، لكن يتم جتاهل حقوق اإلنسان يف الغرب 

وهلا  احليوانات  حبقوق  الشديد  االهتمام  جند  الذي  الوقت  يف  باملسلمني،  يرتبط  كان  إذا 

مجعيات كثرية تدافع عن األنواع النادرة من الدببة، والذئاب، وأنواع معينة من احللزون 

من اليت تعيش يف الغرب، ومعىن ذلك فإن حقوق احليوان أيضًا ختضع للعرق واالنتماء، 

فالكالب هلا حقوقها إذا كانت فرنسية أو بريطانية أو أمريكية، أما أبقار بالدنا وأغنامها 

فال أحد، بالطبع، يدافع عن حقوقها.

ويتم إعداد أنواع من األطعمة الفاخرة للحيوانات اليت تعيش يف الغرب كما أعلن يف 

هولندا على صفحات جريدة (trve) املعروفة جبديتها، أن بعض اهلولنديني قاموا بإعداد 

غداء للكالب سهل اهلضم، ويسمح بتخفيف الرباز الذي تتركه يف الشارع، وأكد املخترعون 

هلذا النوع من الطعام أن هذا الغذاء الطازج حمّضر من حلم البقر والدجاج، مع حبوب 

وخضار وفيتامينات مضافة وهي سهلة اهلضم بنسبة تتجاوز ٨٧٪ أي أفضل مبرتني من 

األغذية املعلبة واملجففة اليت تصّدر للبشر إىل بالد العامل الثالث، وأوصوا بتناول هذا النوع 

من الغذاء من قبل الكالب ألن هذا الطعام ال خيّرج إال مرة واحدة يف اليوم، وبرازها أسهل 

للتنظيف وأخف رائحة من الرباز التقليدي بكثري، وبدأ هذا الغذاء يعرف على نطاق واسع، 

والطلب يزداد عليه ولتلبية الطلبات أنشأ املخترعون له مصنعًا ينتج مائتني ومخسني طنًّا 

منه سنويًّا، وقد أعلنت املؤسسة اليت يشرف عليها املخترعون، أم بعد الكالب سيهتمون 

بالقطط اليت تتعرض بدورها ملشاكل يف األمعاء، وأم سيخترعون طعامًا مماثًال هلا.

وللكالب يف البالد الغربية أيضًا خمابز خاصة ا، وقد افتتح يف بريطانيا ثالثة خمابز 

إلنتاج أنواع متعددة من طعام الكالب، مثل فطائر بالقشدة وبسكويت بالعسل وكعك عيد 

أصحاب  ويأمل  املعروضات،  على  الطلب  يزيد  حيث  شديد  املخابز  على  واإلقبال  امليالد، 

املخابز أن حتوز على رضا الزبائن من ذوات األربع، كما حدث يف سبع خمابز كالبية يف 

الواليات املتحدة.

وليست الرعاية اليت تتلقاها الكالب خاصة مبا يرتبط بطعامها فحسب، بل إا تشمل 

أيضا ما يرتبط باجلوانب الصحية، وقضايا أخرى.

فمثال احتاجت كلبة يف أملانيا إىل عملية قيصرية لتوليدها سبع توائم.. فأجريت هلا 

العملية، ومت ذلك على حساب الدولة..

وللكالب امتيازات خاصة حىت يف املحاكم، فقد نقضت حمكمة استئناف بريطانية حكمًا 

بإعدام الكلب (هانكي). الذي كان السبب يف جرح أحد سعاة الربيد جبرح يبلغ عمقه مخسة 

سنتيمترات يف أسفل رجله، مما دفع املحكمة إىل أن تقرر إعدامه. وجنح حمامو (هانكي) 

يف دفع املحكمة إىل تبين تقرير الطبيب البيطري (روجر ماغفورد) املتخصص يف تصرفات 

احليوانات الذي استعانت به امللكة الربيطانية (اليزابيت الثانية) مستشارًا لتربية كالا، 
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حقوق اإلنسان بين اإلدعاء والحقيقة
وقد فحص (ماغفورد) الكلب والحظ بأنه كلب متسامح وليس على درجة غري طبيعية من 

اخلطورة، لكن على ما يبدو أنه ال حيب سعاة الربيد، وهذه املرة األوىل اليت حيكم فيها 

على كلب باإلعدام بعد تعديل القانون الربيطاين اخلاص بالكالب اخلطرية.

اجلانب  يف  فقط  ليس  وسالمتها،  الكالب  بصحة  الدواء  صناعة  شركات  وتم  هذا، 

جديدًا  عقارًا  السويسرية  شركة (نوفارتيس)  طرحت  فقد  أيضًا  والنفسي  بل  اجلسمي، 

لعالج القلق لدى الكالب، وقالت الشركة يف بيان هلا: إن قلق ابتعاد الكالب عن أصحاا 

(كلومكامل)  يسمى  الذي  اجلديد  والعقار  مدمر،  وسلوك  متواصل  نباح  إىل  يؤدي  رمبا 

سيحسن سلوكها، وسيتم تسويق الدواء يف أوروبا أوًال وبعد موافقة االحتاد األورويب عليه 

كما ستجري حماوالت لتسويقه يف أمريكا أيضًا.

وللتدليل على ما حتظى به الكالب والقطط من االهتمام على أرفع املستويات، يكفي 

أن نعرف أن زوجة الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون كتبت كتاا األول -بعد دخوهلا 

البيت األبيض- حتت عنوان «عزيزي سوكس، عزيزيت باري» وهو عبارة عن (أسرار) 

حياة كلبة البيت األبيض، ويضم الكتاب جمموعة من رسائل األطفال الذين يستفسرون 

عن أخبار كل من الكلب «سوكس» والقطة «باري» وأجوبة «السيدة األوىل» يف الواليات 

املتحدة على ذلك.

ترى من يهتم حبقوق الالجئني القابعني يف املخيمات يف البالد الغربية؟ وكيف تعيش 

العوائل التركية الفقرية يف أملانيا؟ ومن يهتم حبقوق اإلنسان يف بالدنا؟ ومن يهتم بفقراء 

أفريقيا؟

ال أحد يف الغرب يفرض على الكلب أن يغّير طبيعته، بل يتعاملون معه كما هو ولكنهم 

يفرضون على املسلمني أن ُيغّيروا دينهم، وعادام، وتقاليدهم.

وال أحد يفرض على الكلب أن يسكت عن النباح، ولكنهم فرضوا على املسلمني أن 

تبقى مآذم صامتة يف البالد الغربية، فال جيوز أن يذكر اسم اهللا فيها.

أي متييز هذا يف حقوق اإلنسان؟

إن كثريًا من املسلمني يف الغرب تناسوا املطالبة حبقوقهم اإلنسانية، وإمنا يطالبون 

أن  أحيانًا  اآلخرين  من  يريدون  ما  وكل  ألنفسهم!.  احليوان  حقوق  ببعض  فقط  اليوم 

يتركوهم وشأم، ألن تدخالم اليومية يف شؤوم يسلبهم حقوقهم كبشر 


