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، نقرأ عشنا نحلم بسٌادة القانون والعدل ، وبنٌل حقوقنا المغتصبة ونحن فً الحٌاة 

 .هافٌلنا ال ئحة حقوق اإلنسان وال نلمس اي حق 

 عقال   وهبوا وقد والحقوق، الكرامة فً متساوٌن أحرارا   الناس جمٌع ٌولد 1 مادة) * 

 .اإلخاء بروح بعضا   بعضهم ٌعامل أن وعلٌهم وضمٌرا  

 

 هذا فً الواردة والحرٌات الحقوق بكافة التمتع حق إنسان لكل 2 المادة[ عدل]

 أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العنصر بسبب كالتمٌٌز تمٌٌز، أي دون اإلعالن،

 أو االجتماعً أو الوطنً األصل أو آخر، رأي أي أو السٌاسً الرأي أو الدٌن

 عما وفضال. والنساء الرجال بٌن تفرقة أٌة دون آخر، وضع أي أو المٌالد أو الثروة

 أو لبلد الدولً أو القانونً أو السٌاسً الوضع أساسه تمٌٌز أي هناك ٌكون فلن تقدم

 تحت أو مستقال البقعة تلك أو البلد هذا كان سواء الفرد إلٌها ٌنتمً التً البقعة

 .القٌود من قٌد ألي خاضعة سٌادته كانت أو الذاتً بالحكم متمتع غٌر أو الوصاٌة

 .شخصه وسالمة والحرٌة الحٌاة فً الحق فرد لكل  3 المادة[ عدل]

 االسترقاق وٌحظر شخص، أي استعباد أو استرقاق ٌجوز ال 4 المادة[ عدل] 

 .أوضاعهما بكافة الرقٌق وتجارة

 

 أو القاسٌة المعامالت أو للعقوبات وال للتعذٌب إنسان أي ٌعرض ال  5 المادة[ عدل]

 .بالكرامة الحاطة أو الوحشٌة

 

 .القانونٌة بشخصٌته ٌعترف أن فً الحق وجد أٌنما إنسان لكل 6 المادة[ عدل]

 

 متكافئة بحماٌة التمتع فً الحق ولهم القانون أمام سواسٌة الناس كل 7 المادة[ عدل]

 ٌخل تمٌز أي ضد متساوٌة حماٌة فً الحق جمٌعا لهم أن كما تفرقة، أٌة دون عنه

 .كهذا تمٌٌز على تحرٌض أي وضد اإلعالن بهذا

 



 عن إلنصافه الوطنٌة المحاكم إلى ٌلجؤ أن فً الحق شخص لكل 8 المادة[ عدل]

 .القانون له ٌمنحها التً األساسٌة الحقوق على اعتداء فٌها أعمال

 

 .تعسفا   نفٌه أو حجزه أو إنسان أي على القبض ٌجوز ال 9 المادة

 

 أن فً اآلخرٌن، مع التامة المساواة قدم على الحق، إنسان لكل 11 المادة[ عدل]

 حقوقه فً للفصل علنٌا   عادال   نظرا   نزٌهة مستقلة محكمة أمام قضٌته تنظر

 .إلٌه توجه جنائٌة تهمة وأٌة والتزاماته

 

 قانونا   إدانته تثبت أن إلى برٌئا   ٌعتبر بجرٌمة متهم شخص كل( 1) 11 المادة[ عدل]

 .عنه للدفاع الضرورٌة الضمانات فٌها له تإمن علنٌة بمحاكمة

 

 كان إذا إال عمل أداء عن االمتناع أو عمل أداء جراء من شخص أي ٌدان ال( 2)

 علٌه توقع ال كذلك االرتكاب، وقت الدولً أو الوطنً للقانون وفقا   جرما   ٌعتبر ذلك

 .الجرٌمة ارتكاب وقت توقٌعها ٌجوز كان التً تلك من أشد عقوبة

 

 أو أسرته أو الخاصة حٌاته فً تعسفً لتدخل أحد ٌعرض ال 12 المادة[ عدل]

 حماٌة فً الحق شخص ولكل وسمعته، شرفه على لحمالت أو مراسالته أو مسكنه

 .الحمالت تلك أو التدخل هذا مثل من القانون

 

 كل حدود داخل إقامته محل واختٌار التنقل حرٌة فرد لكل( 1) 13 المادة[ عدل]

 .دولة

 

 .إلٌه العودة له ٌحق كما بلده ذلك فً بما بالد أٌة ٌغادر أن فرد لكل ٌحق(  2)

 



 االلتجاء ٌحاول أو أخرى بالد إلى ٌلجؤ أن فً الحق فرد لكل( 1) 14 المادة[ عدل]

 .االضطهاد من هربا   إلٌها

 

 تناقض ألعمال أو سٌاسٌة غٌر جرائم فً للمحاكمة قدم من الحق بهذا ٌنتفع ال( 2)

 .ومبادئها المتحدة األمم أغراض

 

 .ما بجنسٌة التمتع حق فرد لكل( 1) 15 المادة[ عدل]

 

 .تغٌٌرها فً حقه إنكار أو تعسفا   جنسٌته من شخص حرمان ٌجوز ال( 2)

 

 وتؤسٌس التزوج حق الزواج سن بلغا متى والمرأة للرجل(  1) 16 المادة[ عدل]

 وأثناء الزواج عند متساوٌة حقوق ولهما الدٌن، أو الجنس بسبب قٌد أي دون أسرة

 .انحالله وعند قٌامه

 

 ال كامال   رضى الزواج فً الراغبٌن الطرفٌن برضى إال الزواج عقد ٌبرم ال(  2) 

 .فٌه إكراه

 

 بحماٌة التمتع حق ولها للمجتمع األساسٌة الطبٌعٌة الوحدة هً األسرة(  3) 

 .والدولة المجتمع

 

 .غٌره مع باالشتراك أو بمفرده التملك حق شخص لكل(  1) 17 المادة[ عدل]

 

 .تعسفا   ملكه من أحد تجرٌد ٌجوز ال(  2) 

 



 هذا وٌشمل والدٌن، والضمٌر التفكٌر حرٌة فً الحق شخص لكل18 المادة[ عدل]

 والممارسة بالتعلٌم عنهما اإلعراب وحرٌة عقٌدته، أو دٌانته تغٌٌر حرٌة الحق

 .الجماعة مع أم سرا   ذلك أكان سواء ومراعاتها الشعائر وإقامة

 

 الحق هذا وٌشمل والتعبٌر، الرأي حرٌة فً الحق شخص لكل19 المادة[ عدل]

 بؤٌة وإذاعتها وتلقٌها واألفكار األنباء واستقاء تدخل، أي دون اآلراء اعتناق حرٌة

 .الجغرافٌة بالحدود تقٌد دون كانت وسٌلة

 

 الجمعٌات فً االشتراك حرٌة فً الحق شخص لكل(  1) 21 المادة[ عدل]

 .السلمٌة والجماعات

 

 .ما جمعٌة إلى االنضمام على أحد إرغام ٌجوز ال(  2) 

 

 لبالده العامة الشإون إدارة فً االشتراك فً الحق فرد لكل(  1) 21 المادة[ عدل]

 .حرا   اختٌارا   ٌختارون ممثلٌن بواسطة وإما مباشرة إما

 

 .البالد فً العامة الوظائف تقلد فً لغٌره الذي الحق نفس شخص لكل(  2) 

 

 بانتخابات اإلرادة هذه عن وٌعبر الحكومة، سلطة مصدر هً الشعب إرادة إن(  3) 

 أو الجمٌع بٌن المساواة قدم وعلى السري االقتراع أساس على تجري دورٌة نزٌهة

 .التصوٌت حرٌة ٌضمن مماثل إجراء أي حسب

 

 الضمانة فً الحق المجتمع فً عضوا   بصفته شخص لكل22 المادة[ عدل]

 ونظم ٌتفق وبما الدولً والتعاون القومً المجهود بوساطة تحقق أن وفً االجتماعٌة

 عنها الغنى التً والتربوٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الحقوق ومواردها دولة كل

 .لشخصٌته الحر وللنمو لكرامته



 

 بشروط اختٌاره حرٌة وله العمل، فً الحق شخص لكل(  1) 23 المادة[ عدل]

 .البطالة من الحماٌة حق له أن كما مرضٌة عادلة

 

 .للعمل متساو أجر فً الحق تمٌٌز أي دون فرد لكل(  2) 

 

 الئقة عٌشة وألسرته له ٌكفل مرض عادل أجر فً الحق بعمل ٌقوم فرد لكل(  3) 

 .االجتماعٌة للحماٌة أخرى وسائل اللزوم، عند إلٌه، تضاف اإلنسان بكرامة

 

 .لمصلحته حماٌة نقابات إلى وٌنضم ٌنشئ أن فً الحق شخص لكل(  4) 

 

 فً والسٌما الفراغ، أوقات وفً الراحة، فً الحق شخص لكل24 المادة[ عدل]

 .بؤجر دورٌة عطالت وفً العمل لساعات معقول تحدٌد

 

 للمحافظة كاف المعٌشة من مستوى فً الحق شخص لكل(  1) 25 المادة[ عدل]

 والمسكن والملبس التغذٌة ذلك وٌتضمن وألسرته، له والرفاهٌة الصحة على

 فً معٌشته تؤمٌن فً الحق وله الالزمة، االجتماعٌة الخدمات وكذلك الطبٌة والعناٌة

 وسائل فقدان من ذلك وغٌر والشٌخوخة والترمل والعجز والمرض البطالة حاالت

 .إرادته عن خارجة لظروف نتٌجة العٌش

 

 األطفال كل وٌنعم خاصتٌن، ورعاٌة مساعدة فً الحق والطفولة لؤلمومة(  2) 

 بطرٌقة أو شرعً رباط عن ناتجة والدتهم أكانت سواء االجتماعٌة الحماٌة بنفس

 .شرعٌة غٌر

 



 فً التعلٌم ٌكون أن وٌجب التعلم، فً الحق شخص لكل(  1) 26 المادة[ عدل]

 إلزامٌا   األولً التعلٌم ٌكون وأن بالمجان، األقل على واألساسٌة األولى مراحله

 قدم على العالً للتعلٌم القبول ٌٌسر وأن والمهنً، الفنً التعلٌم ٌعمم أن وٌنبغً

 .الكفاءة أساس وعلى للجمٌع التامة المساواة

 

 تعزٌز وإلى كامال ، إنماء اإلنسان شخصٌة إنماء إلى التربٌة تهدف أن ٌجب(  2) 

 جمٌع بٌن والصداقة والتسامح التفاهم وتنمٌة األساسٌة والحرٌات اإلنسان احترام

 لحفظ المتحدة األمم مجهود زٌادة وإلى الدٌنٌة، أو العنصرٌة والجماعات الشعوب

 (     .السالم

 

 .أوالدهم تربٌة نوع اختٌار فً األول الحق لآلباء(  3) 

 

 المجتمع حٌاة فً حرا   اشتراكا   ٌشترك أن فً الحق فرد لكل( 1) 27  المادة[ عدل]

 .نتائجه من واالستفادة العلمً التقدم فً والمساهمة بالفنون االستمتاع وفً الثقافً

 

 العلمً إنتاجه على المترتبة والمادٌة األدبٌة المصالح حماٌة فً الحق فرد لكل( 2)

 .الفنً أو األدبً أو

 

 بمقتضاه تتحقق دولً اجتماعً بنظام التمتع فً الحق فرد لكل 28 المادة[ عدل]

 .تاما تحققا   اإلعالن هذا فً علٌها المنصوص والحرٌات الحقوق

 

 وحده فٌه ٌتاح الذي المجتمع نحو واجبات فرد كل على( 1) 29 المادة[ عدل]

 .كامال   حرا   نموا   تنمو أن لشخصٌته

 



 فقط، القانون ٌقررها التً القٌود لتلك وحرٌاته حقوقه ممارسة فً الفرد ٌخضع( 2)

 العادلة المقتضٌات ولتحقٌق واحترامها وحرٌاته الغٌر بحقوق االعتراف لضمان

 .دٌمقراطً مجتمع فً واألخالق العامة والمصلحة العام للنظام

 

 مع تتناقض ممارسة الحقوق هذه تمارس أن األحوال من بحال ٌصح ال( 3)

 .ومبادئها المتحدة األمم أغراض

 

 أو لدولة ٌخول أنه على تؤوٌله ٌجوز نص اإلعالن هذا فً لٌس 31 المادة[ عدل]

 الحقوق هدم إلى ٌهدف عمل تؤدٌة أو بنشاط القٌام فً حق أي فرد أو جماعة

 (    فٌه الواردة والحرٌات

   هل حقا ينعم األنسان بهذه الحقوق

 وٌبدوقٌل وٌقال  وسمعنا ولمسنا أن العالم قسم الى انماط دول متقدمة ودول نامٌه 

من سوء حظنا أن نكون ضمن الدول التً الهم لها سوى عبادة األصنام وخلق 

الدكتاتورٌات بكل اشكالها السٌاسٌة والدٌنٌة والقومٌة ، فؤخذنا نتجرع المر ونبحث 

تحقٌق العدالة فً مجتمعاتهم فوجدنا انفسنا ، فً فً  اعن موطئ قدم فٌمن سبقن

ونحن فً ( فً الصٌف ضٌعنا اللبن ) وضع غرٌب بائس وانطبق علٌنا القول 

 . أصٌافنا السٌاسٌة الحارقة ضٌعنا كل شً 

اصبحنا ضائعٌن بالوراثة ألننا آمنا بالحق والعدل أساسا للحكم فصار الحكم ولم 

الذي تالشت  قدم آباإنا حٌاتهم وشبابهم لبناء مجتمعنا .  العدل حقٌولم ٌحق الحق 

اكهلت الرضٌع ، واحالت البسمات أنٌنا  به العدالة عبر سنوات طوال عجاف ،

  ٌ س لجؤ لتلك الدول ئِ وتوجت حٌاتنا بالموت والدمار والظلم والتسلط واإلذالل ، فمن 

لٌجد انها ال تقل قسوة وغربة عما تركناه فً دٌارنا ، الوٌل له لمن ٌطؤ ، الحلم 

هم الٌتجاوزسعارا ، فما ٌنادون به  ضها هاربا من جحٌم وطنه لٌلقى جحٌما أشداار

ولكل  .، فلمواطنٌهم االهمٌة القصوى ولغٌرهم الفتات وما ٌتفضلون به ان وجد 

 .حظه 

تلك األراضً فال ٌتلقى سوى  من ٌتجرأ وٌطؤ!   اي الئحة لحقوق األنسان 

ٌصبح فً مرمى نٌرانهم  ومن ٌضعه حظه العاثر فً طرٌقهم قد، المطارده والطرد 

بلدان صنفت انها بلدان لجوء ولكن فً   فً تلك البحار المحٌطه بهم ، غرٌقااو 



حقٌقة امرها بلدان الٌجد الكثٌر من الالجئٌن الٌها سوى المهانه ولعنة الحظ الذي 

  .ترافقه منذ مولده لموته 

اال ربٌعا فالربٌع العربً ما هو ، فالقضٌة اتعس واعقد واكثر استعصاء   ما نحٌاهأما 

وما ٌطمح ، مازال حب اإلنتقام ٌغزو النفس البشرٌة فكل الحاكم والمحكوم ، دموٌا ٌؤ

الٌه العقل البشري الممتلئ حضارة ووعٌا ابعد ما ٌكون عن تحقٌقه ، فما ان ٌخرج 

 .من مجزرة اال وٌدخل فً اخرى اشد ضراوة وشراسة من التً سبقتها  مجتمع

ضعت مجتمعاتنا فً مسالخ الذباحٌن تحت  والدٌمقراطٌة  راٌة الحرٌةوهكذا و 

ال الحاكم ٌستجٌب لرغبة الناس وال الناس ٌستطٌعون كبح جماح المعجونة بالدم ، ف

 .ؤخذان حقوقهم من مستلبٌهم توحشهم وتركهم للعدالة والقانون ٌ

وبدماء جالدٌهم قبل ، أهذا هو الربٌع العربً الذي توج بدماء شباب هذه األمه 

كل  جباهتندى خجال  ، ل ادانتهم بما ارتكبوه من فضائعامتثالهم امام القضاء وقب

فالقانون والعدل ٌدٌن كل من ٌغتال نفسا دون  .القاتل والقتٌل  ىوهنا تساو ، الشرفاء

 .محاكمة عادلة 

ِهلت ، فكل ٌوم  مجتمعاتنا فقدت انسانٌتها منذ عقود بل قرون ، ا فِقرت وه ِمشت وج 

ال بل كل ساعة وفً كل دقٌقة وفً كل لحظة فناسنا مشارٌع ، لنا فٌها قاتل وقتٌل 

، ولم تحٌا فً ـ الضحٌة والجالد ـ غزوا وذبحا وقتال والكل مشارٌع موت ، للموت 

مجتمعاتنا اال شرائع الغاب والثؤر والغدر وانمحت قٌم اإلنسانٌة والرحمة والعدالة ، 

قائق ضحاٌا للعنف والال اخالق المثقفٌن والواعٌٌن والباحثٌن عن الحو العلماءفصار

 .شتى التً سادت واتخذت اسماء 

أستؤخذنا دوامة الظلم وتوحش السلطات عقودا اخر لنبدأ من حٌث انتهٌنا ، ام 

وهنا . سٌصحا من بٌده السلطة لٌجعلها متداولة بما تحققه صنادٌق اإلنتخابات النزٌه 

زمن حرمان عقودا من الندخل فً متاهة شعوبنا التً خدرها الموت والجوع وال

وصادق وامٌن وبمن هو مدعً وظف هو صالح من  نٌففقدت القدرة على التمٌٌز ب

ما هٌؤته له الظروف لٌصعد على اكتافها وٌسوس البلد وٌقودها ثانٌة الى المهلكة  كل

. 

السلطة  فٌهكنا نحلم وسنظل نحلم بربٌع انسانً ال بربٌع دموي ، بربٌع تستجٌب 

، فتنشر بشفافٌة برامجها ومشارٌعها ومستلزمات انجاح تلك المشارٌع ، لمعارضٌها 

الناس والزمن واخذوا ٌعبون خٌرات  وابعاد المفسدٌن واالمعات الذٌن استغفلوا

ألرامل واألطفال متناسٌن الضحاٌا والشهداء والمعوقٌن وا ، لمصالحهمالشعب 



والخدمات التً البد من توفرها فً اي ، المسلوبٌن لقمة العٌش والشٌوخ والشباب 

 . مجتمع آدمً 

ونسً اٌن كان وسبب مجٌئه مطالب أكثر من اي ، ان من جاء فً غفلة من الزمن 

فقد ، وقت مضى فً عواقب من سبقه على كرسً الحكم والتحكم فً رقاب الناس 

:  لك كان فؤن:  علٌك ٌوم و لك ٌوم:  ٌومان الدهر))  علٌه السالم  االمام علً قال

فحذار حذار من ان ٌؤتً ٌوم الٌنفع فٌه ((  تكفر فال:  علٌك كان أن و تبطر فال

 .عض األصابع ندما 

لقد تجاوزت حكوماتها المتعددة ، متكامال برغم الصعوبات  تحٌا اوربا اتحادا

ما  ، بل هم كثٌرا بعضعلى  بعضها خالفاتها وبنت اتحادا ال تآمر فٌه ،االنماط 

ولٌس ،   ولون رأب الصدوع وانتشال من ٌتعرض منهم الى ازمة اقتصادٌة اٌح

 .موقفهم من الٌونان ازاء ازمته اإلقتصادٌة الراهنه ببعٌد 

كل الحكومات  فقد استفتحنا عٌوننا والبطش ٌالحقنا تحت ظل بأما نحن العر 

توارثها المتعاقبة ، وكؤن دورة الذبح والدمار والموت التكفً فً جٌل واحد بل ت

 أوقد رحل بطرٌقة سلمٌة  األجٌال  فعند استعراضنا للتارٌخ النجد اي من الحكام

حتى الخلفاء ) ،  الشعب ٌختاره لمن الحكم وتركه استراحته اوان آن انه أ درك  

 .بعض الحكام انفسهم ٌتآمر بعضهم على وحتى  ،( غتٌلوا ا  الراشدٌن 

جد أن ، واستقرأ اجزاء من التارٌخ ألوانا ادون افكاري التً تراودنً فً كل حٌن 

الحكام الذٌن لم ٌرحمهم هللا بموتة طبٌعٌة ٌذبحون بغضب الجماهٌر كما تذبح النعاج 

ت جًء زمن ٌنال فٌه الفرد عقابه تحوهكذا افقد األمل بم، بل اشد قسوة وضراوة 

 ؤرجح عواطفً وتنهار بٌن القاتل والقتٌل واي منهماوهنا تت. حكم القانون والعداله 

ل على تحول وما جرى فً لٌبٌا خٌر دلٌ !   أشرف من اآلخر واكثر انسانٌة

 .ضحٌة الى جالد لالضحٌة الى جالد ، وا

 (طغاة وكرنفاالت وقبائل   )وأنا فً دوامة محنتً وصلنً هذا اإلٌمٌل بعنوان 

group messages by conversation.  لعماد عبد الطٌف سالم 

 . ولً األلباب معبرا فٌه عما ٌجول فً خاطري منذ زمن بعٌد وهو تذكرة أل   

ن المفروض ان تنقرض وتمسكنا بمفردات كان م، لقد فقدنا روح المواطنة والوطن 

ا امسى فٌه معٌار اإلنسانٌة هو اإلحتكام الى القانون واإلبتعاد عن ونحن نلج عصر

ولكن ٌبدو أننا مازلنا نسٌر فً منعرجات ومطبات تقذف بنا للخلف ، شرٌعة الغاب 

 .بدال من االسراع بنا لؤلمام 



ا ولماذا ال نجد الى داخل أوطانهم وخارجه، لماذا تزداد اعداد المهاجرٌن العرب 

عواصم ومدن العالم الغربً واألوربً وحتى اآلسٌوي كما مثل هذه الهجرة فً 

 .لعراقٌٌن خاصة نجدها بٌن العرب عامة وا

قبل خمسٌن عام كان من ٌذهب للدراسة ولن ٌعود ٌتهم بالخٌانة وبضعف وطنٌته ، 

ظنا . وامال ٌفوق كل آمالهم ، اما الٌوم فقد اصبحت الهجرة حلما من احالم الشباب 

منهم أنهم سٌجدون االمان والطمؤنٌنة ولقمة العٌش  ، غٌر آبهٌن بما ٌصادفهم من 

 .تصل الى حد الموت والدمار  احباطات وآالم قد

 ! أهذا ما نحلم به ونرٌد  

..................... 

 ،ارتطم واصفن بٌن جدران بٌت واسع فً مدٌنة احتظنتا فعمرها هللا بؤصحابها  

ومسمٌات واحداث ما انزل هللا بها ، وابعد عنهم الفوضى الخالقة والربٌع العربً 

مال وال وال األرض لٌس لهم أهل والسكن  واوالدي مشتتٌن فً بقاع .من سلطان 

 . أمل قرٌب بالعودة الى مرابع طفولتهم 

ستعيد لحياتنا توازنها وحكومات قادمة وثورات  فأي لوائح وبنود

 !!! مها وممالها حالوأ

 


