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41 في الضوء
شخصيات هذه الصفحة

رجال ونساء كانت لهم بصماتهم الناجحة في مسيرة 
الكويت بكل املجاالت وامليادين، فكانت صفحة »وجوه 

في الضوء«

إعداد: محمد ناصر

مبارك المطوع.. 
محامي حقوق اإلنسان

في منتصف التس����عينيات وفي خضم األزمة الصومالية توجه 
نحو ارض احلدث لتلمس قضايا النزاع مباشرة وليعاين القضايا 
التي متس اإلنسان اينما كان او في اي موضع يتعرض فيه إلهدار 
حقوقه او التعرض ألمنه وس����امته وكرامته التي اقرها له الشرع 

االسامي.
وفي العام 2003 انضم الى الفريق القانوني الدولي الذي يتولى 
الدفاع في قضية البوسنة امام محكمة العدل الدولية في الهاي في 

الشكوى على صربيا.
وقبل ايام قليلة كانت وجهت����ه لنصرة املظلوم واحقاق العدل 
عبر املشاركة في قافلة احلرية ضمن وفد كويتي وليضيف ملسيرته 

التطوعية واخليرية وساما يعلق على الصدور.

حقوق اإلنسان

يعد احد ابرز وانشط العاملني في مجال حقوق اإلنسان اساميا 
على مستوى الكويت وايضا عربيا واقليميا من منطلق كونه االمني 

العام للجنة االسامية العاملية حلقوق االنسان.
ينطلق في عمله من احلديث الش����ريف: »ال يقفن احدكم موقفا 
يض����رب فيه رجل ظلما فإن اللعن����ة تنزل على من حضره حني لم 
يدفعوا عنه« لينجز ما تس����تطيع يداه تقدميه وال يكتفي مبوقف 

املتفرج.

اتحاد المنظمات األهلية

حمل مشروع اللجنة االسامية حلقوق االنسان قبل 16 عاما 
من الكويت الى القاهرة فكانت السنة األولى للجنة حتضيرية 
والثانية لإلش����هار لتبصر اللجنة النور لتطرح معاجلاتها 
لقضايا عديدة على املستوى احمللي كالبدون واملرأة والتعليم 

إضافة الى املشاركات املتعددة في املؤمترات املختلفة.
يفتخر مبش����اركته ايضا في تأس����يس االحتاد العاملي 
للمنظمات األهلية في العالم االس����امي ومقره اس����طنبول 
وذلك برعاية من املنظمات االس����امية الكبرى، حيث انتخب 
نائبا للرئيس ودائما ما يرد على االنتقادات التي تطول اللجنة 
بعدم فاعلية دورها بأن االحداث التي تتوالى وتتسارع في العالم 

االسامي اكبر من قدرة اللجنة.

مجال الدعوة

نش����أ في مجال الدعوة رغم اعترافه بأنه ليس بداعية ويحرص 
على إلقاء محاضرة يومية في املس����جد خال ش����هر رمضان، كما 
يحرص على قراءة الكتب الفقهية ويعتبرها مبنزلة املراجع الطبية 
للطبيب، ويهوى الكتب التاريخية خاصة املتعلقة بتاريخ العصر 

احلديث بعد سقوط اخلافة.
عائلته مبنزلة مملكته، فم����ن أبنائه من اختار احملاماة، ومنهم 
م����ن فّضل املجال الدعوي، ويش����دد املطوع عل����ى أهمية نصح كل 
مس����لم بأن يكرم أباه وأمه ألن اهلل عز وجل أمر بحسن معاملتهما 
خصوص����ا ان اجلنة حتت أقدام األمه����ات، ويدعو لاهتمام بتربية 
األوالد بالصورة اإليجابية الس����ليمة حتى تزرع في نفوسهم القيم 

واألخاقيات النبيلة منذ صغرهم.

الوفاق الوطني

عرض عام 2006 مش����روعا أسماه وثيقة الوفاق الوطني ضمن 
حركة املجتمع الكويتي.. )حماك( للّم الشمل وتوحيد الصف ألبناء 
البل����د الواحد عما بالواجب وحق املواطنة ويدور حول مش����روع 
الدوائ����ر االنتخابية الذي ش����غل الباد في تل����ك الفترة، واعتبرها 
حركة اجتماعية تصحيحية بالدرجة األولى، وليست السياسة من 

أولوياتها على الرغم من تداخل القضايا في الكويت.

رحيل فلذة كبده

فاجعة أليمة تعرض لها املطوع في صيف 2008 عندما فقد ابنه 
معتصم باهلل )9 س����نوات( جراء حادث مروري تعرض له من قبل 
أحد الشباب املستهترين أثناء توجهه حلضور احدى جلسات الذكر 
في املس����جد وفي طريق عودته إذا بأح����د أبناء املنطقة يصدم ابنه 

ليفقد فلذة كبده.
تقدم املط����وع على اثر ذلك مبذكرة الى النائب العام طالب فيها 
بإعمال نصوص القانون على بعض حوادث الس����ير املرورية التي 
يظهر منها م����ا يفيد بأن قائد املركب����ة كان متوقعا للحادث او انه 
يتصرف باملركبة كوس����يلة للقتل وتتحول بفعله الى ساح قاتل 
بطبيعة االس����تخدام ال بطبيعته الذاتية، وهذا ينطبق على حاالت 
كثيرة بتحول األدوات كالروافع وآالت احلفر والتقطيع أو الزراعة 
أو النقل كالسيارة وغيرها الى أدوات للقتل بحسب االستخدام وان 
النية لدى القاتل ليس����ت متوافرة للقتل ولكنها بحكم االس����تخدام 
بطريقة غير حريصة أو غير مدرك أو متمكن أو متدرب عليها فإنها 
حتول الى جرمية عمدية ولو من باب اإليذاء أو الضرب وهي ال شك 
وال محالة ستؤدي الى ذلك في هذه األحوال، وهنا يجب ان يتدخل 
القضاء والنيابة العامة املمثلة للمجتمع في حمايته وحتريك الدعاوى 

اجلزائية اجلنايات، وكذا اجلنح، وان أنيطت استثناء بالداخلية.

ثالثة عقود

رجل قان����ون ذو باع طويل، ميارس احملام����اة منذ ثاثة عقود 
ويعتبر ان من واجبات املهنة االساس����ية التي مت القسم عليها هي 
صون احلقوق والدفاع عن العدالة والقيم القانونية والدس����تورية 
وهي دعائم استمرار الكويت مميزة ومتقدمة، رفع العديد من القضايا 
التي رأى فيها ضرورة تسليط الضوء عليها والصاح مكامن اخللل 
فيها ففي عام 2009 شهدت اروقة القضاء سابقة اذ للمرة األولى في 

تاريخ القضاء يتقدم املطوع بالطعن بالتزوير في االنتخابات.
قضية أخرى أخذت حيزا واس����عا من اجلدل والنقاش����ات تقدم 
بها املطوع ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء بصفته، وضد رئيس مجلس األمة بصفته وطالب 
فيها بإيقاف العمل بالنشاط احلزبي القائم ملدة كافية الصدار قانون 
تنظيم االحزاب وممارسة احلقوق السياسية وملدة قابلة للتمديد، 
وملرة واحدة مماثلة تلتزم احلكومة خالها بتقدمي مشروع القانون الى 

مجلس األمة للنظر فيه وإقراره عما بنص مواد الدستور.
وطالب املطوع في دعواه بالزام املعلن اليه بصفته نائبا 
لرئي����س مجلس ال����وزراء ووزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء وبصفته ممثا حلكومة الكويت، بتقدمي مش����روع 
قانون تنظيم االحزاب وممارسة احلقوق السياسية واتاحة 
الفرصة جلميع االفراد من املواطنني واجلماعات لتش����كيل 

االحزاب عما بنصوص الدستور ووفقا 
القانون  القانونية لهذا  للضوابط 

واالذن للمدعي بإنشاء وتأسيس 
حزب وفقا للقانون.

محامي البوسنة

البوس����نة  جتربته في 
كان لها اث����ر كبير عندما مت 
تكليف����ه باع����ادة فتح ملف 

قضية البوس����نة ضد جرائم الصرب، ودعمها عربيا واساميا من 
خال تعيينه محاميا مش����اركا في الدفاع عن القضية امام محكمة 
الع����دل الدولية ضم����ن فريق الدفاع املكلف بهذا الش����أن، إذ فوض 
باختيار محامني آخرين من دول العالم االس����امي لتدعيم الفريق 
بخبرات اقوى اس����همت الكويت من خالها ف����ي اعادة إحياء ملف 
القضية مرة اخرى، واملرفوعة منذ عام 1993 للحصول على الدعم 

املادي واملعنوي الازم للقضية.

فصائل الصومال

أما الصومال فقد قام برحلة اليها مع اللجنة بعدما مت طرح مشروع 
املصاحلة بني الفصائل الصومالية عامي 96 و97 والتقى بالفصائل 
كله����ا ومنهم املرحوم محمد فارح عيدي����د رئيس الفصائل الكبيرة 
وأبدوا كل االس����تعداد للمصاحلة والتفاهم وايدوا فكرة املصاحلة 
على مستوى رجال القبائل األخرى. ومت عقد املؤمتر الذي نتج عنه 

تشكيل برملان أو جمعية عامة وتشكيل حكومة ورئيس منتخب.

شريعة الغاب

ومن الصومال الى فلسطني فالكويت التي استقبلته مع أعضاء 
قافلة احلرية الكويتيني استقبال األبطال ولم يفوت املطوع استعمال 
مقدرته القانونية عندما أوضح ان س����جن »بئر السبع« فيه خطأ 
قانوني واضح عندما أرادوا ترحيلهم للسجن ألن مثل تلك احلركة 

تخالف القوانني.
فمسيرة املطوع مع فضح االعتداءات اإلسرائيلية طويلة إذ تقدم 
ع����ام 2000 بورقة عمل أمام االجتماع الطارئ للمجلس اإلس����امي 
العاملي للدعوة واإلغاثة أكد خالها ان املمارسات اإلسرائيلية بحق 
املدنيني الفلسطينيني تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق 

اإلنسان التي أقرتها املنظمات الدولية في وثائقها.

اتفاقيات جنيڤ

وحّمل املطوع اس����رائيل حينها املسؤولية الكاملة عن األضرار 
املادي����ة واملعنوية الناجمة عن تلك املمارس����ات التي وصفها بأنها 
ال إنس����انية، وأش����ار الى اتفاقيات جنيڤ التي تلزم الدول احملتلة 
باحترام حقوق املدنيني وضمان سامة األطفال والنساء الذين كفلت 

لهم االتفاقية معاملة خاصة.
واعتبر ان اإلس����رائيليني يطبقون على الشعب املسلم في أرض 
اإلسراء ش����ريعة الغاب، وعليهم ان يتحملوا املسؤولية اجلنائية 
وتعويض أهالي الضحايا عن اخلسائر البشرية التي حلقت بذويهم، 
مشيرا الى ضرورة تطبيق نظام محكمة نورمبرج الذي أيدته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، والذي ال يعفي رؤساء الدول أو ذوي احلصانة 

من تطبيق القانون والعقوبة بعد محاكمتهم.
وطال����ب املط���وع ف���ي ورق���ته حي���نها بإن���ش����اء مح���كمة 
دولية حملاكمة رئيس وزرائهم ومجرمي احلرب اإلس����رائيليني كما 

مت في يوغوسافيا ورواندا وطوكيو ونورمبرج.
قدم باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن اللجنة اإلسامية العاملية 
حلقوق اإلنسان دعوى للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يختصم 
فيها االحتاد األوروبي واألط����راف املوقعة على اتفاقية املعابر بني 
جمهورية مصر العربية وفلسطني والتي مت مبوجبها إغاق معبر 

رفح األساسي واحليوي على احلدود املصرية � الفلسطينية.

اتفاقية المعابر

واعتبر ان هذا اإلغاق املتواصل واملتكرر � وإن تخلله فتح مؤقت 
أليام معدودة � ال يستند من الناحية القانونية والدولية الى أساس 

صحيح وال اتفاقية سليمة.
واعتبر ان االتفاقي����ة أصا غير ملزمة ألطرافها وطالب باحلكم 

ببطانها وعدم شرعيتها.

اإلسالم والقوانين الوضعية

صاحب خبرة كبيرة في مجال املطالبات بحقوق االنسان منذ عام 
1993 ومشارك فعال في منتديات اقليمية وعاملية عديدة وصاحب 
مواقف وجهود مشرفة اضافة ملساهمات عديدة قام بها خال عضويته 

للجنة االسامية حلقوق االنسان.
يعت����بر ان االسام هو الذي كفل حقوق االنس���ان، وق�����د سبق 
كل الدساتير في اقرار وحتديد هذه احلقوق، ب�����دأها بحق االنسان 
املؤمن ثم املسلم واتسعت لتش����مل ك������ل الناس ويستدل بقوله 
تعالى )ولقد كرمنا بني آدم( ومبا قاله الرسول الكرمي ژ في خطبة 
الوداع: »يا أيها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا«، بل ان االنس����ان بنظره ليتعمق 
اميانه كلما قرأ حقوق االنس����ان في القرآن، متاما كما يتعمق اميان 
العالم الفيزيائي، كلما قرأ في اآليات العلمية والطبيب كلما قرأ في 

آيات التشريح، والفلكي عندما يقرأ في آيات الكون.

المستقبل األفضل

الف����ارق عن����ده بني حق����وق االنسان في 
االسام وفي الق����وانني الوضعية هو كالفرق 

بني السماء واالرض، فاالسام عامل 
االنسان مبفهوم اعمق يتجاوز مفهوم 
االنسان كم���نتج او كمواطن ، ولكن 
نظر له نظرة مقدسة حيث اعتبره من 
روح اهلل، وهو بالفعل كذلك، لذلك 

وضع الق����رآن العقوبات 
والرادع����ة  الزاج����رة 
لضمان حقوق االنسان، 

واآلية الكرمية تقول )ولكم في 
القص����اص حياة يا اولي االلباب(، 

فالقصاص قد يكون دما وازهاق روح، 
ولكن تقابله حياة، البعض يدعو اللغاء 

عقوب����ة االعدام، وأولهم اليهود، الن معظمهم 
مجرمون، ويخافون ان يعاقبوا باالعدام.

يرى بحالة حقوق االنسان في العالم العربي 
بانها في طور النمو والتقدم واحللح���لة، الن 
الع���املني الع����ربي واالسامي بنظره يعانيان 
منذ سنني طويلة في جانب حقوق االنسان 

والوعي في ازدياد ويبشر مبستقبل افضل، 
ويعتبر العالم يتجه نحو الدميوقراطية 

باتفاق وهيمنة دولية.
 ولك��ن ينك����ش����ف مع الوقت انها 
بص�ورتها احلالي����ة ال تتوافق %100 
مع احوال الدول العربية واالسامية 
متاما، كالبدلة التي تفصل باخلارج 
ثم يؤتي بها لتلبس هنا، النها 

حتتاج بنظره الى ضبط على 
مق����اس العاملني العربي 

واالسامي.


