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حقوق: ـ الرياض
امللكي األمير السمو صاحب اســـتقبل
الداخلية وزيـــر العزيز عبد نايف بـــن
املوافـق 29 /3 /1429هـ األحد يوم
الوطنية اجلمعية 6/ 4 /2008م وفـــد
اإلنسان برئاسة الدكتور بندر حلقوق
محمد حمزة حجار رئيس اجلمعية بن
ربيعان بـــن مفلـــح يرافقـــه الدكتـــور
اجلمعيـــة القحطانـــي نائـــب رئيـــس
بن صالح الدكتور اجلمعية: وأعضـــاء
بن حســـني والدكتور اخلثالن محمـــد
بن عبد صالح والدكتور ناصر الشريف
بن محمد والدكتور الرحمن الشـــريدة
بن عبداجلليل والدكتور العوفي ســـالم
القعيد إبراهيم والدكتور السيف علي
عبداحلـــي آل عبداخلالـــق والدكتـــور
حبيب والدكتور املاجد حمد والدكتور
إسماعيل واألســـتاذ اللويحق معال بن
على للمشـــرف باإلضافـــة ســـجيني،
األســـتاذ واإلدارية املاليـــة الشـــؤون
الفاخري. وفي الرحمن بن عبـــد خالد
الداخلية وزير سمو رحب اللقاء بداية
أن ومتنى وأعضائها اجلمعية برئيس
من فيها ملا اللقاءات هذه مثل تســـتمر
شرح رئيس مشـــتركة. بعد ذلك فائدة
القضايا وزير الداخلية لسمو اجلمعية
ومنها الزيـــارة جـــدول على املدرجـــة

وموضوع األمنيـــني الســـجناء قضايا
وزير ســـمو أكد وقد للمحاكمة، إحالتهم
أن ويأمل األمر بهذا مهتم أنه الداخليـــة
في هذا بواجبها األخرى اجلهـــات تقوم
احلديث تطرق كما ذلك. ليتحقق الشأن
ســـجن من نقل الســـجناء إلى موضوع
ينجم وما ذويهـــم عن بعيـــدًا إلـــى آخر
عند بأســـرهم تلحق أضرار من عن ذلك
وزير أكد سمو وقد في زيارتهم، الرغبة
راحة على حريصة الوزارة أن الداخليـــة
العون يد لهم تقدم وأنها السجناء أســـر
السجني نقل ينبغي ال واملســـاعدة وأنه
مبرر لذلك يكن مالـــم أســـرته بعيدًا عن
االستيعابية طاقة السجن كانت أو أمني
تسهيل إلى اجلانبان وتطرق ال تســـمح،

للســـجون وعلى اجلمعية أعضاء زيارة
وكذلك املباحث سجون اخلصوص وجه
الصحية في الرعاية مستوى بحث تدني
احلديث ملماطلة تطرق كما الســـجون،
مكفوليهم إجـــراءات إنهاء في الكفالء
قواعد ووضع محكوميتهم، انتهاء بعد
التي العمالة إقامـــات جتديـــد لكيفية
خالفات وبـــني مكفوليهم بينهم حتدث
كما النظامـــي معلقا، وضعهم ويبقى
وزير ســـمو بحـــث وفـــد اجلمعية مع
البت حـــل لتأخـــر الداخليـــة إيجـــاد
قبل من الســـجناء بعض في قضايـــا
تكدس من ذلك عن ينجم وما احملاكـــم
سمو الســـجون، وأشار للســـجناء في
املوضوع هذا أن إلـــى الداخلية وزيـــر

وزارة العدل. اختصاصـــات في يدخل
بأن اجلمعية رئيس سعادة وقد أوضح
مع املوضوع ســـتبحث هـــذا اجلمعية

العدل. وزير معالي
وزيـــر الداخلية أن ســـمو كما أشـــار
أجل حثيثة من جهـــودًا ــوزارة تبذل اـل
وغير القدمية السجون مقرات استبدال
فيها تتوفر املناســـبة بأخرى مناســـبة
بالســـجناء للعناية املســـاعدة العوامل
جديدة إصالحيات وهناك وإصالحهم،
تطرق وقد قريبًا، منها ميكن االستفادة
اجلنســـية إلى موضوع أيضًا احلديث
أوراقًا يحملـــون ال ووجود أشـــخاص
الســـعوديات وكذلك أوضاع  ثبوتيـــة،
أبنائهن ومعاملة أجانب من املتزوجات
وجه ســـمو وقد وبناتهـــن وأزواجهن،
املسئولني الله- -حفظه الداخلية وزير
املوضوعات هذه بدراســـة في الوزارة

اجلمعية. في املسؤولني مع
تدعو له وما السفر من املنع بحث مت كما
التي احلاالت على ذلك قصر من احلاجة
قضائي، حكم أو نظامي نص فيها يكون
إلى أن الداخلية وزير ســــمو وقد أشار
الوزارة. له تســــعى ما هو هذا املوضوع
اجلمعية رئيس شكر اللقاء هذا نهاية وفي
هذا وزير الداخلية على وأعضاؤها سمو
والوضوح. بالشفافية متيز الذي اللقاء

حقوق: ـ الرياض
األوروبية املفوضيــــة من قام وفــــد
برئاسة السيدة بينيتا فيريرو ولدنر
املفوضية يرافقها ســــفير مندوبــــة
ســــافيح، برنارد الســــيد األوروبية
حلقوق الوطنيــــة بزيــــارة للجمعيــــة
8 /4 /1429هـ االثنني يوم اإلنسان
كان وقد 14 /4 /2008م، املوافق
بن بندر في أســــتقبالهم الدكتــــور
مفلح حجار والدكتور حمزة محمد
رئيس ربيعان القحطاني نائب ابن
اإلنســــان حلقوق الوطنية اجلمعية
هنيدي العزيز عبد املتقاعد والفريق
خالد بن اجلمعية واألســــتاذ عضو
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على عبد الرحمن الفاخري املشرف
وفي بداية واإلدارية، املالية الشؤون
عن نبذة رئيس اجلمعية اللقاء قــــدم
وإجنازاتها ونشــــاطاتها اجلمعيــــة
وآلية إليهــــا ترد والقضايــــا التــــي
وآلية وفروعهــــا، التعامــــل معهــــا،
اإلنســــان حقوق  مفهــــوم  إدخــــال 
الوعي نشــــر فــــي التعليــــم وأهمية
عام، بشكل اإلنســــان حقوق بثقافة
التنمية فــــي وإلى مســــاهمة املرأة
وكذلك واالجتماعيــــة، االقتصاديــــة
األوروبية مما املفوضية موقــــف إلى
حتت اإلســــالم ضد أوروبا في يثار

التعبير. حرية مظلة
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حقوق: ـ الرياض
مـــن اجلمعيـــة زار وفـــد
اإلنســـان حلقوق الوطنية
بن مفلح الدكتور برئاسة
نائب القحطاني ربيعـــان
كل يرافقه اجلمعية رئيس
البهكلي أحمد الدكتور من
اجلمعية فرع على املشرف
وأعضاء جـــازان مبنطقة
عســـير مبنطقة اجلمعية 
الشـــعبي علي الدكتـــور
مزهر آل والدكتور محمد 

األمير امللكي السمو عسير صاحب منطقة أمير القحطاني سمو منصور والدكتور
وفي بداية 31/ 3 /2008م، املوافق 23/ 3/ 1429هــــ االثنني يوم خالد بن فيصـــل
وإجنازاتها، ونشاطاتها عن اجلمعية مختصرة اجلمعية نبذة رئيس نائب قدم اللقاء
حيث حتتاج املنطقة، منها التي تعاني اخلدمات الصحية إلى نقص احلديث وتطرق
تدعو للمواطنني فاحلاجة اخلدمات تقدمي على متخصصة قادرة مستشـــفيات إلى
اإلسراع في أهمية إلى احلديث وتطرق الصحية، اخلدمات مســـتوى حتسني إلى

ضلع. عقبة مشروع وإجناز خالد جلامعة امللك الدائم إنهاء املقر
بالتعاون الدوائر احلكومية جميع إلى توجيهه عسير أمير منطقة ســـمو أبدى وقد
وبقية عقبة ضلع في إجناز جار العمـــل وأعضائها، وأشـــار إلى أن مع اجلمعية

بخدمة املواطنني. الصلة ذات األخرى املشاريع
أو فرع مكتب افتتاح الله- شـــاء -إن القريب أن اجلمعية تعتزم في بالذكر جدير

املنطقة. في لها

حقوق: ـ الرياض
اليابانية السفارة من نســــائي قام وفد
حلقوق الوطنية اجلمعيــــة إلــــى بزيارة 
23 /3 /1429هـ االثنني يوم اإلنسان
وضم الوفد 31 /3 /2008م، املوافــــق
أويهــــارا ميســــوزو كًال مــــن الســــيدة
اليابانية بالسفارة واملستشارة الباحثة
أيكو والسيدة ميقور يوريكو والســــيدة
ناكانيشــــي هايســــي كنجو والســــيدة
الســــيد يرافقهم تاناما، آوي والســــيدة
للشــــؤون املســــاعدين كبير وائــــل جاد
وقد بالســــفارة، واإلعالميــــة الثقافيــــة
مفلح بن اســــتقبالهم الدكتور كان فــــي
اجلمعية رئيس نائب القحطاني ربيعان
واألســــتاذ اإلنســــان حلقوق الوطنيــــة
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حقوق: ـ الطائف
اجلمعية فرع على العام املشـــرف قام
مكة مبنطقة اإلنســـان حلقوق الوطنية
الشريف يرافقه حسني الدكتور املكرمة
الثبيتي اجلمعية بالطائف عادل عضوًا
شـــرطة ملدير بزيارة ونايـــف الثقفـــي
اللهيبي مساعد اللواء الطائف محافظة
األســـري العنف قضايا بحث مت حيث
والضوابط احملافظـــة فـــي املنتشـــرة
أســـرهم األطفـــال لزيارة في تســـليم
مت كما احلضانـــة، بقضايـــا املتعلقـــة
اتصال ضابط حتديد االجتمـــاع خالل
اإلنســـان حلقوق الوطنية اجلمعية بني
التي وذلك لبحث القضايا والشـــرطة،
الدكتور وأوضح اإلنسان، بحقوق تتعلق
شكاوى بحث مت انه الشـــريف حسني
قبل املواطنني من اجلمعية إلـــى وصلت
من معهم التحقيق عدم عن فيها يعبرون
بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة قبل

االختصاص. صاحبة أنها
سوف أنه الشـــريف الدكتور و أوضح
اجلهات إلـــى القضية هـــذه يتـــم رفع
هيئة ملعرفـــة عدم ممارســـة املختصـــة
مهام بالطائف العام واالدعاء التحقيق
إلى تصل التي القضايـــا التحقيق في

الشرط. أقسام
الطائف بزيارة شـــرطة مدير كما رحب
أي ونقل التوقيف لدور اجلمعية أعضاء
شرطة إدارة أن مؤكدًا فيها، مالحظات
اإلنســـان حقوق على حريصة الطائف
في به الذي تقوم اإلنساني وتقدر العمل
الله. يحفظهم األمر توجيهات والة ظل

Ê—e� ÊËdAF�«Ë WF�U��« W�u�U��«  U��U�
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حقوق: ـ جدة
الســـابعة الثانوية املدرســـة من وفدًا مكة املكرمة مبنطقة فرع اجلمعية اســـتقبل
كان وقد 2 /4 /2008م، املوافق 26 /3 /1429هـ األربعاء يوم وذلك والعشرون،
واألخصائية الهوساوي، صفاء األســـتاذة للفرع التنفيذي املدير في اســـتقبالهن
رمي األستاذة واإلعالم العامة العالقات ومسؤولة املختار، األستاذة سمر النفسية
صفاء األستاذة حتدثت وقد لنجاوي، األستاذة داليا والباحثة القانونية اخلضيري،
حتدثت كما إجنازاتها، وأهم واختصاصاتها وأهدافها اجلمعية نشاط طبيعة عن
وظائفهن طبيعة حســـب منهن كل ومهام طبيعة عن والنجاوي واخلضيري املختار
على ومت الرد اإلنســـان حقوق قضايا حول النقاش ومت فتح بـــاب التخصصيـــة،
والتعرف الزيارة ســـعادتهن بهذه الطالبات عن عبرت وقد جميع استفســـاراتهن،

اجلمعية. نشاط  على
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املشــــرف الفاخري عبدالرحمن بن خالد
بداية في واإلدارية، املالية الشــــؤون على
نبذة اجلمعية رئيــــس نائب اللقاء قــــدم
ونشــــاطاتها وإجنازاتها عن اجلمعيــــة
وآلية التعامل إليها تــــرد التي والقضايا

إلى احلديث تطرق كما وفروعها، معهــــا،
مفهوم حقوق إيصال في اجلمعية تركيز
تقدمي كمــــا مت فــــي املجتمع، اإلنســــان
الشريعة تضمن الزائر عن للوفد شــــرح
اإلنسان. حقوق حماية ملبادئ اإلسالمية

‚uI�Ë œU�H�«
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بحقوق واإلداري املالي الفساد عالقة ما
وملاذا تنادي اجلمعية الوطنية اإلنسان؟
مكافحة بضـــرورة اإلنســـان حلقـــوق 
النزاهة تقوية أهمية إلى وتدعو الفســـاد
ببساطة اإلجابة واملســـاءلة؟ والشفافية
اقتصـــادي مـــرض هـــي ألن الفســـاد
مجتمع أي إذا استشرى في واجتماعي
االقتصادية حقوقهم من الناس يحرم فإنه
ألنه والثقافية، والسياسية واالجتماعية
والبشرية املالية املوارد توجيه على يعمل
التنمية عملية تخدم استخدامات ال نحو
من املستفيدين األشخاص تخدم وإمنا
تردي السلع هي النتيجة الفساد وتكون
في وارتفـــاع تكلفتها وعجز واخلدمات
املديونيات في وتصاعد املدفوعات ميزان
وانحدار للخارج األموال رؤوس وهروب
مســـتوى في وانخفاض واألخالق القيم
يتم االستيالء فاألموال التي املعيشـــة،
مت توجيهها طريق الفســـاد لو عن عليها
لبنـــت الســـليمة نحـــو االســـتخدامات
والطرق واملستشـــفيات آالف املـــدارس
علـــى احلصـــول والســـتطاع النـــاس
وفرة في املتمثلـــة املشـــروعة حقوقهـــم
األســـباب وجودتهـــا، ولهذه اخلدمـــات
اجلمعيـــة بزيارة أعضـــاء قام بعـــض
احلكوميـــة، كديوان الرقابة ملؤسســـات
والتحقيق، الرقابة وهيئة العامة املراقبة
األجهزة هذه اجلمعية بتقويـــة وطالبـــت
الرقابي دورها ممارسة من تتمكن حتى
وقد أكد اإلنســـان، حقوق الذي يعـــزز
عبدالله امللك الشـــريفني احلرمني خادم
مناســـبة من أكثر فـــي -حفظـــه الله-
الفســـاد، مكافحة وضرورة على أهمية
سلطة من أعلى السياســـي الدعم فهذا
لنجاح أساســـي مطلب فـــي الدولة هو
وتقوية اســـتراتيجية مكافحة الفســـاد
حاجة فهناك ذلك إلى باإلضافة النزاهة،
التطبيق األنظمة، وإلى بعض تفعيل إلى
املوافقات تقليل وإلى للعقوبات، الصارم
في والتدخـــل احلكوميـــة والتصاريـــح
مفهوم االقتصاد، وإلى استبدال شؤون
مجلس به يقوم الذي الوزراء استيضاح
واملسؤولني مساءلة الوزراء إلى الشورى
بني فالعالقة التنفيذيـــة، فـــي الســـلطة
عكسية، اإلنسان عالقة وحقوق الفساد
الناس متتع زاد الفساد فكلما انخفض

بحقوقهم.
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هناك نعيشــــه فــــي العالــــم الذي
كل أن مثــــل مؤكــــدة، حقائــــق 
مهما في انتظاره قدر له شخص
جميع حتب األم وبأن طال عمره،
الشمس دون تفريق، وبأن أبنائها
األرض على بيوم غدًا تشرق سوف

شخص. كل أحالم تتحقق قد
أعماقنا عن داخل فــــي ولو بحثنا
الراحة منا يجــــد أي فلن الراحة
مكانة التي ينشــــدها مهما كانت
على في مجتمعه حتى الشــــخص
ملاذا؟ لسبب العمل، بيئة مستوى
في أن النفس البشرية هو، بسيط
كل من في طلب املزيد دائم سباق
لديهم مبا قانعون هم من إال شيء
ســــوف املســــتقبل في أمــــًال بأن
مما لديهم. أفضل على يحصلون
الشخص يستطيع ال وهناك أشياء
من الكثير بـــذل في حاول مهمـــا
اخلبرة منها عليها، للحصول املال
قيمتها في فلها بســـيطة ولو كانت
الكثير من في ولكن األماكن، أحد
هنا هناك خبرات متراكمة األوقات
االستفادة منها يتم ال ولكن وهناك
أجل من وذلك الصحيحة، بالطريقة
أفضل احللول إلى يتم التوصل أن
املجاالت في شـــتى الطرق وأجنع
األمور هي هكذا والتخصصـــات،
املتقدم العالم دول من في الكثيـــر
الكثير خبرات من تســـتفيد والتي
األوضاع لتحسني األشخاص من
والضمان والطب التعليم مجال في
احلراك االجتماعـــي وغيرها، ألن
جميع املجتمعات فـــي االجتماعي
واستخالص التراكمية  على  يبنى
في وإقحامهـــا فائـــدة اخلبـــرات
حتى األمور اليومية لألشـــخاص
وأجنح احللـــول بأفضل ينعمـــوا
ممارسة عليهم تسهل التي الطرق

اليومية. أعمالهم

حقوق: ـ الرياض
أمريكا اجلديدة من مؤسســـة زار وفـــد
يوم اإلنســـان حلقوق الوطنية اجلمعية
املوافـــق 3 /4/ 1429هــــ األربعــــــاء
كان في أستقبالهم وقد 9/ 4 /2008م،
القحطاني ربيعـــان مفلح بن الدكتـــور
والدكتـــور عبد اجلمعية نائـــب رئيـــس
فرع علـــى املشـــرف اجلليل الســـيف
واألســـتاذ الشـــرقية باملنطقة اجلمعية
املشرف الفاخري عبدالرحمن بن خالد
وفي واإلدارية، املاليـــة على الشـــؤون
نائـــب رئيس رحب بدايـــة االجتمـــاع
شاهد ذلك عقب الزائر، بالوفد اجلمعية
قدم ثم اجلمعية، عن تعريفيًا فيلمًا الوفد
الدكتور مفلح القحطاني نبذة مختصرة
ونشـــاطاتها وإجنازاتها اجلمعية عـــن
اجلمعية إلى وردت التي القضايا وعدد
بأن وآليـــة التعامـــل معها، وأضـــاف
نشر على في هذه الفترة تركز اجلمعية
املجتمع، فـــي اإلنســـان حقوق ثقافـــة
الكتب من عدد خالل طباعـــة من وذلك
احملاضرات إقامة وكذلـــك واملطويات،
املجتمـــع، والنـــدوات لكافـــة شـــرائح
حقوق اإلنسان تدريس واقتراح مشروع
من والعالي التعليم العام مؤسسات في
عقب اإلنسان، حقوق ثقافة نشـــر أجل
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مت األسئلة من عدد بطرح الوفد قام ذلك
ترد التي بالقضايا تتعلق عليها اإلجابة
لدينا الســـجون وأوضاع اجلمعية إلى
الدولية املنظمات بزيارة الترحيب ومدى
اجلمعية نائب رئيس بني وقد للمملكـــة،
زيارتها عقـــب بـــأن الوفـــود األجنبية
فيها تركز قاسية تقارير تقدم للسجون
اإليجابيات وتتجنـــب الســـلبيات على 
رئيس نائب طرح ثم الســـجون، داخل
بيان موقفهم الزائر الوفد اجلمعية على
بأن قالوا حيث غوانتاناموا، معتقل من
يعملون املتحدة الواليات في املسؤولني
هذا جدي إلغالق ســـنوات وبشكل منذ
تتطلب املعتقل، وأوضحوا بأن املســـألة
القضية هذه حلل جديدة إيجاد قوانني
قريبة وهي حلـــول هناك ولكن ليســـت

ووجه القادمة، األمريكية رهـــن اإلدارة
للوفد ســـؤاًال القحطاني مفلح الدكتور
اتفاقية عقـــد فكرة طرح عن إمكانيـــة
املتحدة والواليات اململكة حكومتـــي بني
بأن وقالوا البلدين، بني السجناء لتبادل
يحصل والســـبب في األمر لن هذا مثل
حيث األمريكي، القانون إلى يعـــود ذلك
مبخالفـــة القانون في شـــخص إذا قام
مدة يقضي األمريكية فإنـــه األراضـــي
األمريكية، ونحن األراضي على احلكـــم
مع النوع هذا من اتفاقية أي لم نوقـــع
نهاية اللقاء وفـــي في العالم، أي دولـــة
الســـيف طـــرح الدكتور عبـــد اجلليل
الطلبة مع التعامـــل طريقة عن ســـؤاًال
وطرق الواليات املتحدة في الســـعوديني

معهم. التعامل
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حقوق: ـ جدة
الوطنية اجلمعيــــة أعضاء فرع اجتمــــع
املكرمة مكــــة مبنطقة حلقوق اإلنســــان
علــــى الفرع العام برئاســــة املشــــرف
كل وحضور الشــــريف حسني الدكتور
والدكتور سجيني إسماعيل األستاذ من
قاروب ماجــــد والدكتور أحمد مظهــــر
واألســــتاذ جمجوم هشــــام والدكتــــور
الشريف، معتوق واألستاذ قستي طالل
24 /3 /1429هـ الثالثاء يوم في وذلك
حتدث 1/ 4 /2008م، وقــــد املوافــــق
أنشــــطة الدكتــــور الشــــريف عن أهم
هيكلة إعادة ومنهــــا الفرع، وإجنازات
املوظفني اجلدد من عدد وانضمام الفرع
محاضرة وإلقاء برميان ســــجن وزيارة
على للقضاء العاملــــي مبناســــبة اليــــوم
طرحت العديد العنصــــري، كما التمييز

فكرة كل تناول ســــيتم التي من األفكار
بعدها يتم اجتماع مستقل، حيث في منها
الرئيس أن الهدف التوصيات. يذكر رفع
األعضاء إحاطة هو، اللقــــاءات من هذه
األفكار وتبــــادل وطرح الفرع بأنشــــطة
حقوق مجــــال في تصب واآلراء التــــي
وحتديد املشكلة التثقيف بهدف اإلنسان
دعوة إلى باإلضافــــة ونوع املســــاعدة،
هــــذه اللقاءات، إلثراء ضيف كل شــــهر
األخطاء قضية أن على مت االتفاق وقــــد
االجتماع فــــي طرحها الطبيــــة ســــيتم
من استضافة عدد أيضا القادم، وسيتم
ختام املجــــال، وفي في هذا املســــؤولني
على الشــــريف الدكتور االجتماع أثنى
تفعيل على أهمية األعضاء وركز حضور

معهم. والتواصل دورهم

حقوق: ـ الدمام
الوطنية اجلمعيـــة فـــرع من قـــام وفد
الشـــرقية باملنطقة اإلنســـان حلقـــوق
املرور بشارع حوادث توقيف ملقر بزيارة
التوقيف ومقـــر بالدمام األمير ســـعد
28 بالدمام  بشـــارع الســـير ملخالفات
املوافق 25 /3 /1429هـ األربعـــاء يوم
اجلمعية وفد ضم حيث 2 /4 /2008م،
الســـيف اجلليل عبد الدكتور كل مـــن
باملنطقة اجلمعيـــة على فرع املشـــرف
الفرع مدير الدوسري جمعة واألســـتاذ
اجلمعية عضو الشايب جعفر واملهندس

ركان خالـــد آل واألســـتاذ املتعـــاون
واحملامي عويضة القانونـــي الباحـــث
والدكتور املتعـــاون العضو املنصـــور
حريـــري العضو املتعاون، عبدالرحمن
اجلمعيـــة وفـــد وكان فـــي أســـتقبال
مرور الشهري مدير علي محمد العقيد
السماعيل واملقدم مبارك صالح الدمام
والنقيب بندر الدمام مرور مساعد مدير
احلوادث، قســـم احلافي رئيس مطلق
مرور مدير الزيارة رحـــب وفـــي بداية
وفد قام ذلك بعد بوفد اجلمعية، الدمام
توقيف احلوادث مقـــر بزيارة اجلمعية

من املوقوفني بعدد التقى املرورية حيث
مت توقيفهم، كما أســـباب إلى واستمع
قسم ورئيس املرور مدير إلى االستماع
ذلك بعد أسباب توقيفهم، حول احلوادث
مخالفات توقيف ملقر بزيارة الوفـــد قام
املوقوفني مـــن بعدد واإللتقاء الســـير،
مقر عن للمســـئولني وكذلك االستماع

توقيفهم. أسباب حول التوقيف
اجلمعية وفد قـــدم الزيارة نهاية وفـــي
على حسن مرور الدمام ملدير شـــكره
الوفد تلمسه الذي والتعاون االستقبال

الزيارة. خالل

ÍdNA�« t�UL��« bIF� WJ� WIDM0 WOFL'« Ÿd�
 U�u{u*« s� Î«œb� g�UM�Ë

bIF� WOFL'«
ÍcOHM��« UN�K��

—u��b�« W�Uzd�
—U�(«

حقوق: ـ الرياض
حلقوق الوطنية اجلمعيـــة عقد مبقـــر
املجلس اجتماع بالرياض اإلنســـان
األحد يوم مســـاء التنفيـــذي للجمعية
 /4  /20 املوافق 14 /4 /1429هــــ
بن بندر الدكتـــور 2008م، برئاســـة
اجلمعية رئيس حجـــار حمزة محمـــد
ربيعان بن مفلـــح الدكتور وبحضـــور
وأعضاء الرئيـــس نائب القحطانـــي
عدد االجتماع بحث في وقد املجلس،
جدول في املدرجـــة املوضوعات مـــن

املجلس. أعمال
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حقوق: ـ الرياض
اإلنسان اجلمعية الوطنية حلقوق تشيد
خادم إليها دعا التي الكرمية باملبـــادرة
عبد الله بن امللك عبد الشريفني احلرمني
قيم «حوار تعزيز حول سعود العزيز آل
املبادرة هذه وتعتبر السماوية»، األديان
وبشكل سوف تساهم املبادرات التي من
عن املغلوطة الصورة تصحيح في رئيس

اإلسالمي. الدين
حلقوق اإلنســـان الوطنية إن اجلمعيـــة
ملبادئ ترســـيخ املبادرة هذه أن تؤكـــد
والتطرف العنف ونبذ التسامح واحلوار
مـــع للتعايـــش وتدعـــو والتعصـــب، 
قنوات فتح علـــى وســـتعمل االختالف،
األديان جميع أتباع مـــع البناء احلوار
احترام في حتقيق مبا يساهم السماوية

اإلنسان. حقوق

Ÿd� —Ëe� wA�œö�M��« ÂUF�« qBMI�«
W�dJ*« WJ� WIDM0 WOFL'«

حقوق: ـ جدة
حسني الدكتور استقبل
على املشرف الشـــريف
الوطنية اجلمعيـــة فرع
مبنطقة حلقوق اإلنسان
االثنني يوم املكرمة مكة
املوافق 8/ 4 /1429هـ
/2008م  4/  14
العـــام القنصـــل
السيد/ البنجالديشـــي

جاءت إسالم، حيث قيصر السيد/ البنجالديشي العمالي القنصل يرافقه علي أكبر،
وفي السفارة، وبني التواصل بينها ومد جسور باجلمعية التعريف إطار في الزيارة
وأهدافها ونشاطاتها اجلمعية عن تعريفية نبذة الشـــريف الدكتور قدم اللقاء بداية
القضايا مجمل ومناقشة التعاون، سبل تعزيز اجلانبان بحث كما إجنازاتها، وأهم
املستحقات موضوع وخصوصًا اململكة؛ في البنجالديشية املقيمة باجلالية املتعلقة
مدارس في تعليمهم استكمال من اجلالية أبناء قدر بعض وعدم الكفالء املالية من

ذويهم. إقامة عن فصلهم وضرورة عشرة، الثامنة سن بلوغهم نتيجة السفارة
مجهودات من تقـــوم به وما باجلمعية البنجالديشـــي القنصل أشـــاد ومن جانبه

ملموسة.

WOFL'« Ÿd�
bIF� WJ� WIDM0

WKL� WA�UM* U�UL��«
b{ nMF�U� WO�u��«

‰UH�_«

حقوق: ـ جدة
حملة وتنظيم إعداد ملناقشة استكماال
فرع عقد األطفال، ضد التوعية بالعنف
اجتماعا املكرمة مكة مبنطقة اجلمعيــــة
واإلعداد احلملة تنظيم ملناقشــــة كيفية
الشريف حسني الدكتور لها برئاســــة
اجلمعية فــــرع على املشــــرف العــــام
مكة مبنطقة حلقوق اإلنســــان الوطنية
األســــتاذ املكرمــــة وبحضــــور كل من
شــــركــــة صاحب قســــورة اخلطيــــب
واإلعالن واألستاذ  للدعاية full stop
 full stop شــــركة جابر من خالد با
املتعاون العضو رمي احلارثي والدكتورة
العضو فاطمة الهوساوي واألســــتاذة
اخلضيري رمي واألســــتاذة املتعــــاون
في واإلعالم العامة العالقات مســــؤولة
2 /4/ 1429هـ الثالثــــاء الفرع يــــوم
بديء 8/ 4 /2008م، وقــــد املوافــــق
الشريف الدكتور من بشرح االجتماع
نشــــر وهو منها والهدف احلملة ملفهوم
بأن والوعي اإلنســــان ثقافــــة حقــــوق
أسرهم أعناق في أمانه هؤالء األطفال
عدة وسائل خالل من ملكية، وليســــوا
يكــــون موجه على أن ومنهــــا اإلعــــالم
املســــؤولة وللجهات للطفــــل ولألســــرة
على رســــائل توعوية حتتوي ومطويات

املختصني. قبل من
احلارثي رمي الدكتورة قدمت جهتها من
أسباب فيها إلى مقترحة أشارت خطة
الرئيسة واألهداف العنف حاالت زيادة

املستهدفة. والشرائح للحملة
على اخلطيب قســــورة األستاذ و ركز
من مراحل احلملة على استمرار أهمية
واملطبوعات واإلعــــالن اإلعالم، خالل
مجرد فقاعــــة صابون حتى ال تكــــون
أشــــار إلى كما انطالقها، تخبو بعــــد
في ومؤثرة ناجحــــة جتــــارب حمــــالت
العديد طــــرح مت وقد هذا عــــدة دول،
إقامة منها من األفــــكار واالقتراحات،
برقم احلملــــة وربط معــــرض متنقــــل،
على موقع وإنشــــاء مجانــــي للتبليــــغ،
حتديد مت االتفاق على وقــــد اإلنترنت،
الســــتكمال القادم موعــــد االجتمــــاع
تكلفة احلملة ميزانيــــة ورفع النقــــاش

املجلس التنفيذي. إلى اإلعالنية

حقوق: ـ الرياض
حلقوق الوطنية اجلمعيــــة مــــن قــــام وفد
محمد بن بندر الدكتور برئاسة اإلنسان
يرافقه اجلمعيــــة رئيــــس حمــــزة حجار
القحطاني ربيعــــان بــــن الدكتــــور مفلح
والدكتور عبداجلليل اجلمعية رئيس نائب
تركســــتاني أحمد والدكتــــور الســــيف 
خالد واألســــتاذ حافظ والدكتــــور عمــــر
الصحة وزير معالي إلى بزيارة الفاخري
 4/ 15 االثنني يــــوم املانع حمد الدكتــــور
وذلك 4 /2008م املوافــــق21/  /1429هـ 
توزيع عدم منها: مواضيع، عدة ملناقشة
مناطق علــــى متوازن اخلدمات بشــــكل
من وذويهم املرضــــى ومعاناة اململكــــة،
على للحصول الرئيسية إلى املدن التنقل
اتخاذ إجــــراءات فعالة ووجوب العــــالج
ونقص األدوية الطبية، األخطاء من للحد
واضطرار املستشــــفيات فــــي صيدليات
األدوية هــــذه لتأمني بعــــض املواطنــــني
مراكز وعدم فتح اخلاص، حسابهم على
املناطق في بعــــض متخصصة أبحــــاث
الوبائية، األمراض بعض تكثر فيها التي
معالي الوزير مع اجلمعية وفد بحث كما
املرضى أقــــارب مــــن موضــــوع الطلب
شــــاغرة أســــرة التنســــيق والبحث عن
إليها، حتويل ذويهــــم من أجل ضمــــان
في التمريضي الــــكادر وكذلك ضعــــف
خدمة على ذلك وانعكاس املستشــــفيات
املتوفرة املرضــــى وضعــــف اإلمكانــــات
األحياء داخــــل الصحيــــة فــــي املراكــــز
طول موضــــوع نوقــــش والقــــرى، كمــــا
ملراجعة للمرضى املعطــــاة املواعيد مدد

U�UCI�« s� Î«œb� tF� Y���Ë W�B�« d�“Ë —Ëe� WOFL'« s� b�Ë

الطوارئ أقســــام  وضعف العيــــادات
الكوادر وضعــــف فــــي املستشــــفيات
املستوصفات أغلب في الطبية البشرية
اخلصوص وجه وعلى واملستشــــفيات
التحدث مت وأخيرًا النائية، املناطق في
املقدمة اخلدمــــات الصحية عن ضعف
اإليــــدز مرضــــى للســــجناء وخاصــــة
هذه مناقشة وبعد النفسانيني واملرضى
الصحة وزير معالــــي مع املوضوعــــات
معالي أشــــار الوزارة واملســــئولني في
املوضوعات هذه أن إلى الصحــــة وزير
تاريخ من محــــل اهتمام الوزارة وأنــــه
وِضَعت الوزارة مهام مســــؤولية تقليده
في علــــى حتقيقهــــا، خطــــوات ُيعمــــل
الطبية ومنها املــــدن مقدمتها تشــــغيل
بالرياض الطبيــــة فهــــد مدينــــة امللــــك
الصحي احلــــزام إلمتــــام والتخطيــــط
نظام علــــى حتقيق والعمل فــــي اململكة
نشر صحي متكامل ومتابعة معلوماتي

بعض هنــــاك أن املراكــــز الصحيــــة، إال
هذه حتقيق من حتــــد قد التي العراقيل
العاملني رواتب ضعف ومنها املشاريع،
على احلصول وصعوبة الطبي في احلقل
في الرواتــــب، والصعوبة من يقبل بهذه
في االعتمــــادات املالية احلصول علــــى

. األحيان بعض
وزارة تقــــوم أهمية أن واجلمعيــــة تــــرى
خالل في هذا الشــــأن من بدورها املالية
لتنفيذ الــــالزم املالي تخصيص الدعــــم
مختلف في استكمالها أو املشاريع هذه
أجل حصول من وذلــــك اململكة، مناطق
مناطق مختلــــف في جميــــع املواطنــــني
كما الالزمة، العناية الطبية اململكة علــــى
الصحة مواصلــــة وزارة اجلمعية تأمــــل
يكون وأن الشــــأن، هــــذا جلهودها في
من شــــأنها هناك تذليــــل للعقبات التي
في على حقه املواطن حصــــول من احلد

العناية الصحية.
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حقوق: ـ الرياض
W�uHDK� WOM�u�« W?M�K�« dO�� b�√
vK� w�O�B�« sL�d�« b?�� —u��b�«
YO� ¨qHD�U�  WJKL*« W�uJ� ÂUL��«
W�uHD�« W�UL( WOM�u�« W?M�K�« X�U�
¡«c�ù« s� qHD�« W?�UL� ÂUE� œ«b�S�
WI�«uLK� w�U?��« ÂUI*« v?�≈ tF�—Ë

ÆtOK�
Y�b� w?� w?�O�B�« Æœ ‰U?�Ë
‰Ëb�« s� bF� WJKL*« Ê≈ “÷U�d�«”?�
¨‰UH�ú� t�u*« nMF�« r�� w� q�_«
rNOK� Èb�F*« —u� ÷d� Ê√ ÎU�{u�
d���« l� ÷—UF�� Âö�ù« qzU?�Ë w�

Æw�ö�ù« UMM�œ tO�≈ U�U�œ Íc�«
“÷U�d�«”?� w�O�B�« Æœ Àb%Ë
ÂUL��«Ë qHD�« U�UCI� oKF�� U� q� s�
WOL?�d�« ÊU�K�« ‰ö?� s� W?�Ëb�«

ÆWOM�u�«Ë
احلوار: نص يلي وفيما

s� qHD�« W�UL� l�dA�
ÎU��d� ÆÆ¡«c�ù«

œbB� W�uHD�« W?�UL( WOM�u�« W?M�K�« q�
nMF�« Âd�� l�dA� —«b�≈ qOFH� vK� qLF�«
qJA� ‰UH�_« l� nMF�«Ë ÂU� qJA� Íd�_«

ø’U�
أن قامت للطفولة الوطنية سبق للجنة -
اإليذاء، نظام حماية الطفل من بإعـــداد
الســـامي، أمر من املقام على بناء وذلك
الوزراء مجلـــس إلى النظام ومت رفـــع
من مناقشته مت االنتهاء وحاليًا إلقراره،
ــوزراء، اـل مبجلس اخلبـــراء فـــي هيئة
خالل املدة السامي للمقام رفعه وسيتم

القادمة.
بشكل عام، األسري بالعنف يتعلق وفيما
إلى وزارة الشؤون االجتماعية فقد رفعت
به مؤسسة تقدمت نظامًا املقام السامي
النظام هذا وأحيل خالد اخليرية، امللـــك
زال لدراســـته، وما اخلبراء إلى هيئـــة
هذا بأن علمًا ذلـــك، على جاريًا العمـــل
املجتمع فئات حماية كافة يشمل النظام
خاص نظام له الذي وضع عدا األطفال
أهميـــة ووضعية من لألطفـــال بـــه، ملا

عن بقية فئات املجتمع. تختلف
nMF�« d�UE�

w� ‰UH�_« b?{ nMF�« WKJ?A� r�� U�
“d�√ U?�Ë ør�UF�« ‰Ëb?� ÎU?�UO� U?MFL���

øÁd�UE�
املوجه العنف بني حجـــم قارنـــا - إذا
جند العالم، ودول اململكـــة في لألطفال
حجم في األقل الدول من تعد أن اململكة
ال هذا ولكن لألطفـــال، املوجه العنـــف
فمهما معاجلة هذه الظاهرة، عـــدم يبني
نحو واجبنا من فإن الظاهرة حجم يكن
أشـــكال كافة من حمايتهم هو أبنائنـــا
وحول واإلهمـــال، واإلســـاءة اإليـــذاء

ÎU��d� W�œuF��« ‰UH�_ È—u� fK�� ¡UA�≈ s� sK�√

w�U��« ÂUI*« Èb� ÎUO�U� dEM� ¡«c�ù« s� ‰UH�_« W�UL� ÂUE� ∫w�O�B�« Æœ
العنف مظاهـــر أبـــرز
األطفال نحـــو املوجه
السعودي، املجتمع في
اجلســـدي اإليذاء فإن
واألكثر األبـــرز يعـــد
حـــني فـــي وضوحـــًا،
العاطفـــي أن اإليـــذاء
كبيرة بصورة ميارس
الصعوبة مـــن أنه إال 
ويأتي بدقـــة، رصـــده

أشـــكال بني األقل اجلنســـي اإليذاء
اإليذاء.

WLE�_«Ë Âö�ù«
nMF�« U�UC� rO�C�� rN�� ÍœuF��« Âö�ù«
 œ—Ë nMF�« Ê√ l?� qHD�«Ë …√d?*« b{
n?�u� WBI� Ê¬dI�« w� t�–U/ iF�

øÂö��« tOK�
في بدوره اإلعالم يقـــوم أن مع - أنا
العنف، وتســـليط حاالت عن اإلعالن
وتوعية املعتـــدي لردع عليها الضـــوء
أني هذا اخلصوص، إال فـــي املجتمع
يقوم بعرض حني اإلعالم أختلف مـــع
صـــورة املعتـــدى عليهم، والتشـــهير
الكاملة أســـمائهم خالل ذكر من بهم
الستر يتعارض مع والصريحة، فهذا
اإلســـالمي، ديننا إليه الـــذي دعانـــا
حقوق حول الدولية األنظمـــة ويخالف

اإلنسان.
لقضايا اإلعالم بتضخيم وفيما يتعلق
وهو مرفوض، أمر أنه شك فال العنف
اإلعالمية، الوســـيلة صالح في غيـــر
فيها حني املتلقي يفقد الثقة إن حيـــث
بعض يحوي مت عرضه أن ما يكتشف

الكذب. أو املبالغة
W�uHD�« WO�O�«d��«

—uB� s� w�UF� UMFL��� w� qHD�« ‰«“ U�
 U��R*« Ë√ …d�_« w� ¡«u�  U�b)« w�

ø»U��_« w� UL� W�u�d��«Ë WOLOKF��«
عدم هو األســـباب أهـــم - لعـــل من
للطفولة، وطنيـــة وجود اســـتراتيجية
ما حســـب الطفل يحتاج ملعرفة ماذا
وبني الواقع أرض على حاليًا متاح هو
السبب مستقبًال. وهذا هو مطلوب ما
تعمل حيث قريبًا، منتفيًا سيكون بذات
مع بالتعاون للطفولة اللجنة الوطنيـــة
اســـتراتيجية علـــى إعداد ”أجفنـــد“
خالل تصدر أن متوقع للطفولة، وطنية

العام. هذا
الكثير عدم إدراك الثاني هو والسبب
الطفولة، مرحلة بأهمية املسؤولني من
تأتـــي لـــذا وحتقيـــق احتياجاتهـــا،
ذيل أولويات فـــي الطفولة احتياجات

بالطفولة. املعنية اجلهات
الوعـــي هـــو قلـــة والســـبب الثالـــث
الوالديـــن وخصوصـــًا املجتمعـــي
السليمة والطرق باألساليب واملعلمني

لتحقيق احتياجات الطفل
املتعلقة تلك وخصوصـــًا
”احلب باجلانب الروحي

والعطف واحلنان“.
q�  Áƒ«c�Ë q?HD�« W��
WM�K�«   U�UL��«  sL{ bF�
W�U� W?�uHDK� WOM�u�«
Âb�« ÷«d?�√ —U?A��«  l�
qAH�«  ôU�Ë WOBF��*«
q�UI*U� ¨U?�dO�Ë Íu?KJ�«
ú9 WFMB*« ‰UH�_« W�c�Q�
ÂUL��« ÊËœ ÆÆWO?�—b*« n�UI*«Ë ‚«u�_«

øV�U'« «c� s� 5�ËR�*« s� `{«Ë
بكافة معنية للطفولة الوطنية - اللجنـــة
فهي اجلهة باململكـــة، الطفولة قضايـــا
السامي، املقام من قبل املكلفة الوحيدة
الظواهر كافة رصد في دورها ويكمـــن
بالطفـــل، والعمل حتيط التي الســـلبية
ملعاجلة واحللـــول الســـبل على إيجاد
اجلهات توجيه خالل الظواهـــر من تلك
على للعمل املعنية بأي ظاهرة احلكومية

معاجلتها. على اجلهود تسليط
qHD�« W�u�Ë√

q�UA� b�«e� v�≈ dO?A� WOLKF�«  «¡UB�ù«
p�– œuF� qN� ¨W?O�UM�« ‰Ëb�«  w� W�uHD�«
Â«d��«Ë qHD�« WO�d� W?OL�Q� w�u�« »UOG�

øw� szUJ� t�«–
أساسًا يعد السبب هذا فإن بالتأكيد -
الدول في الطفولـــة مشـــاكل في تزايد
تقل ال أخرى أسبابًا هناك لكن النامية،
الوعـــي لعل من أهمها عن قلة أهميتـــه
االهتمام األطفـــال قضايا عدم إيـــالء
واملشاريع البرامج في واألولوية الكافي
والتمويل الدعم قلة إلى إضافة الوطنية،
تعصف التي املشـــكالت ملواجهة الالزم

باألطفال.
وضعت الطفولة التـــي الدول فإن ولذا
حتقق أن اســـتطاعت فـــي أولوياتهـــا
إلى بهم تصل الكثيـــر ألطفالهـــا، وأن
وتنميته الطفل رفاه وهو املرجو الهدف

املستقبل. في صاحلًا مواطنًا ليكون
ÂUL��«  q?�% ô UM�UH�_ W?O�UI��« WOLM��«
d�UE� s� —Ëb�« «c� wF� ô w��«Ë …d?�_«
ÍdF�«Ë n?MF�« b�U?A* ¡UM�_« „d?� p�–
W�uHD�«  wL�� nOJ� ÆÆWO�D��«  Z�«d��«Ë

øV�U'« «c� s�
من نشـــهد قصورًا الذي الوقت - في
الثقافي اجلانب تنمية في األســـر قبل
بأهمية الوعي لقلة يعد والذي ألطفالها،
األطفال اكتساب وخطورة اجلانب هذا
فإن للدولة دورًا للمبدأ والقيم السلبية،
العمل خالل من هذا اجلانب فـــي هامًا
يتعارض مع ما كل ومنـــع على حجب
فمثلما والتقاليد، والعادات والقيم الدين
اإلنترنت مواقع حجب الدول استطاعت
بإمكانها العمل فإن باملجتمع، الضارة

تبث التي اإلعـــالم وســـائل على منع
اجلانب وفي والعري، العنف مشـــاهد
واإلعالم الثقافـــة وزارة فـــإن اآلخـــر
جهودهـــا إلنتاج تكثف بـــأن مطالبة
تتيح وأن لألطفـــال، املفيدة البرامـــج
املقدرة لديـــه يجد لـــكل من الفرصـــة
بكافة اإلعالمـــي لإلنتـــاج  واملوهبـــة

الطفل. ثقافة يخدم فيما أشكاله
w�u�«Ë r�b�« »UO�

t�«u� w��«  U�b���«Ë  öJ?A*«  w� U�
øW�uHDK� WOM�u�« WM�K�«

حكومية جهة كأي الوطنيـــة - اللجنة
احلكومة، ودعم باهتمام حتظى أخرى
الدكتور معالي اللجنـــة رئيس ويعمل
تذليل العبيـــد على صالح بن عبداللـــه
التي تقف والعوائق الصعوبـــات كافة
أن إال طريق حتقيقهـــا ألهدافها، في
وظهور باململكة األطفال أعـــداد تزايد
بالتحضر واملدنية املرتبطة املشـــكالت
إلى بذل يحتاج اململكة تعيشـــها التي
والبشـــري املادي الدعـــم من املزيـــد
تســـتطيع مواكبة التحديات لكي للجنة
التحدي ويتمثل أطفالنا، يواجهها التي
من املرجوة االستجابة عدم في اآلخر
نلحظ حيث احلكومية، اجلهـــات بعض
نحو املوجهة البرامج تنفيذ في التباطؤ
أن عنه ما نتحدث ولعل أبرز األطفال،
حتقيق على اجلهات لم تعمل تلك بعض
مما اخلطـــة للطفولة، كل مـــا تضمنته
اخلدمات كافة تقدمي تأخـــرًا في يعني

ألطفالنا. املرجوة
‰UH�ú� ‚ËbM�

‰UH�ú� ‚ËbM� ¡UA�≈ WM�K�« vM���?� q�
W�U� w� ÎU?O��Ë ÎU�œU� rNL�b� ¡«d?IH�«

ø÷d*«
الصندوق مثل هذا أن إنشاء احلقيقة -
لصالح وطنيًا ومطلبًا ممتازة فكرة يعد
يدخل ذلك ال لكـــن األطفـــال الفقراء،
للطفولة، الوطنية اللجنـــة ضمن مهام
إنشائه من الصعب العمل على فإنه لذا
ميكن جهات اللجنة، لكن هناك قبل من
من املشـــروع لعل هذا مثل أن تبنـــى
برئاســـة ”أجفنـــد“ منظمـــة أهمهـــا
امللكـــي األمير طالل الســـمو صاحب
إنشاء رواد من فسموه عبدالعزيز، بن
املناســـبة بهذه ولعلي بنوك للفقـــراء،
مثل يتبنى أن ســـمو األمير من أمتنى

الرائد. اإلنساني املشروع هذا
ÎU��d� ÆÆ‰UH�ú� È—u� fK��

øUN�d� ÊËœu�  U�U{≈
وهي هامـــة، معلومـــة - أود إضافـــة
إنشاء الله- -بإذن قريبًا أنه ســـيعلن
الســـعودية، أطفال مجلـــس شـــورى
إضافـــة نوعية تخدم والذي ســـيكون
احلوار تنميـــة في وتســـهم األطفال،

بينهم. فيما والتشاور
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حقوق: ـ سي بي بي ـ نيويورك
بان املتحدة لألمم العام األمني استنكر
مؤخرا بث الذي ”فتنـــة“ فيلم مون كي
” إياه معتبـــرا اإلنترنت، على شـــبكة

مهينة“. بصورة لإلسالم معاديا
اإلســـالمية الدول من العديـــد ونددت
البرملاني الذي أعده النائب الفيلم بهذا
والذي ويلدر، خيرت الهولندي اليمينـــي

15 دقيقة.  يستغرق
وإيران وإندونيســـيا وكانت باكســـتان
التي الـــدول هذه بني من وبنغالديـــش

الفيلم. استنكرت
بكل ”أنا أنـــدد، مـــون كي بان وقـــال
خيـــرت ويلدر فيلم صرامـــة، بإذاعـــة

مهني“. بشكل املسيء لإلسالم
هنا التعبير ”إن حريـــة كذلـــك: وقـــال
حلرية ينبغـــي املوضـــوع، ليســـت هي
املسؤولية بروح مرفوقة تكون أن التعبير

االجتماعية“.
لالحتاد الســـلوفينية الرئاسة واعتبرت
إلى يهدف ســـوى الفيلم ال أن األوروبي

“WM��” rKOH� œbM� …b��*« 3ú� ÂUF�« 5�_«
Âö�û� ¡w�*«

احلقد“. ”تأجيج
للطريقة التي سروره عن وأعرب ويلدر

هولندا. في شريطه بها استقبل
بيتر الهولندي يان رئيس الوزراء وكان
يجعل ”ألنه الفيلم انتقـــد بالكينيندهن

العنف مرادفا لإلسالم“.
نرفض :“نحن الهولندي املسؤول وقال
املســـلمني من فالكثير هذا التفســـير،
يســـقطون وأحيانا العنـــف ينبـــذون 

العنف“. ضحية

W�uJ(«
—c�F� WO�UD�d��«

5��  u*
w�«d�
حقوق: ـ سي بي بي ـ لندن

اعتذارا البريطانية احلكومة قدمت
العراقي موسى، بهاء ألسرة رسميا
اجليش قبضة في معتقل وهو مات الذي

.2003 عام البصرة في البريطاني
أنها البريطانية  احلكومة وقالت
من جنودا أن احملكمة أمام ستعترف
البصرة في العاملة البريطانية القوات
موسى لبهاء اإلنسانية احلقوق انتهكوا
معتقلني كانوا  آخرين عراقيني وثمانية

البريطانية. القوات سجون في
الضحايا هؤالء ميثلون محامون وكان
احملاكم في مدنية قضايا رفعوا قد
البريطانية احلكومة ضد البريطانية 
للضحايا اإلنسان حقوق انتهاك بتهم

التسعة.
فندقي، موظف وهو موسى، بهاء وكان
من أكثر على عثر حيث ميتا وجد قد

جثته. في مختلفة إصابة تسعني
بريطانيني جنود سبعة ساحة برئت وقد
عراقيني معتقلني معاملة سوء تهم  من
في البريطانية القوات قبضة في كانوا
وعوقب ثامن أدين لكن الوقت، ذلك

بالسجن لسنة.
أعلنت أن البريطانية للسلطات وسبق
اجليش ضلوع على أدلة متلك ال أنها
سجناء تعذيب بعمليات البريطاني

واسع. على نطاق عراقيني
في  يعمل (26 عاما) موسى بهاء وكان
يعتقل، أن قبل بالبصرة الفنادق أحد

في السجن. مات خنقا وقد
طالبت قد الدولية العفو  منظمة وكانت
مقتل قضية في مستقل حتقيق بإجراء

موسى. بهاء
أدخل قد البريطاني اجليش أن  يذكر 
ومنها جديدة بعد هذه احلوادث تدريبات
اجلنود لتدريب مصور، شريط إعداد
”السليمة“ الطريقة على البريطانيني

العراقيني. السجناء ملعاملة

WK;U� s�d�UE�*« s� 5�UB*« bOOI� ∫dB�
 UOHA��*U� …d�_« w� q�ö��U�

حقوق: ـ سي بي بي ـ القاهرة
حقوق منظمات انتقدت
قوات قيام املصرية اإلنسان
املتظاهرين بتقييد الشرطة
في بالسالسل اجلرحى
التي باملستشفيات أسرتهم

فيها. يعاجلون
بعد االنتقادات هذه وتعالت

في مقيدون جرحى وهم املصرية صورا ملتظاهرين الصحف من عدد نشرت أن
الشغب. مكافحة شرطة مع اشتباكات في أصيبوا أن بعد أسرتهم

في العمال إضراب نفذه في مائتي شخص أكثر من املصرية السلطات واعتقلت
وتواضع املعيشة تكلفة ارتفاع على احتجاجا  النيل  بدلتا الكبرى احمللة مدينة

الشرطة. مع اشتباكات إلى اإلضراب الرواتب. وحتول

”—U9 qOz«d�≈
w�HM�« V�cF��«

5KI�F*« vK�
5OMOD�KH�«

حقوق: ـ بي سي بي القدس ـ
في اإلنسان حلقوق جماعة اتهمت
اإلسرائيلية األمن أجهزة إسرائيل
سجناء ضد النفسي التعذيب مبمارسة
بعقاب تهديدهم طريق عن فلسطينيني
في السجناء عدم تعاون حالة في ذويهم

التحقيقات.
التعذيب ملناهضة العامة اللجنة وقالـــت
حاالت ست رصدت أنها في إســـرائيل
إن ســـجناء قال حيث العام احلالـــي،
أخبرتهم اإلســـرائيلية األمـــن أجهـــزة
يحدث، مالـــم وهـــو باعتقـــال ذويهـــم
فيها مت أخـــرى حاالت إلى باإلضافـــة
ســـبب دون ســـجناء اعتقـــال أقـــارب

قانوني.
وحـــدة رئيـــس أقـــر جانبـــه  ومـــن 
الداخلي األمـــن جهاز في التحقيقـــات
جلســـة أمام بيت) اإلسرائيلي(شـــني
التي احلاالت إحدى بحدوث االستماع

اللجنة. تقرير تضمنها
األمن ارتكب جهاز أن املسؤول واعتبر
مبحاولة الضغط احلالة هـــذه في خطأ
خالل من على الســـجني الفلســـطيني

عائلته.
املســـؤول األمني أمام إفـــادة وجاءت
بيانا بيت الشني إصدار بعد الكنيست
وهمية عمليـــات اعتقال تنفيذ نفـــى فيه
دون الســـجناء أقارب على أو القبـــض

مبرر.
العـــام املدعـــي إن وقالـــت اجلماعـــة
أسلوب اللجوء إلى اإلســـرائيلي حظر
لكن ذويهم، باعتقـــال إبالغ الســـجناء

استخدامه. واصلت األمن أجهزة
باســـتغالل وصفه عما التقرير وحتدث
وفي الســـجناء، ألقارب غيـــر قانونـــي
من غير هـــؤالء كان احلـــاالت معظـــم
معاناة ” إلى أدى ما وهو فيهم، املشتبه

. نفسية شديدة“
فـــي احلاالت أنـــه وأضافـــت اللجنـــة
الطريقة هـــذه تتحول كانت الشـــديدة
للسجناء. شديد نفسي تعذيب ألسلوب

w�J�d� W��UF0 V�UD� ÊU��ù« ‚uI�
—u�—«œ w� nMF�« ‰UL�√

حقوق: بي بي سي ـ  جنيف –
أعمال معاقبة مرتكبي اخلرطوم من املتحدة األمم من املنبثق اإلنسان حقوق مجلس طلب

سنوات. منذ أهلية ويشهد حربًا السودان غرب اإلقليم الواقع دارفور في العنف
وسطًا  حًال ل شكَّ نصًا تصويت وبال املجلس باإلجماع في الـ47 األعضاء البلدان وتبنت
على الهجمات في دورها بسبب  اخلرطوم يدين  ال واإلفريقية، األوروبية البلدان  بني

املدنيني في دارفور.
اإلنساني والقانون اإلنسان حلقوق اخلطيرة لالنتهاكات قلقه العميق املجلس عن وعبَّر

دارفور. بعض مناطق اجلارية في الدولي
اإلنسان حقوق بانتهاكات االدعاءات بعمق في كل إلى التحقيق اخلرطوم النص ودعا
وعبَّر القضاء. إلى االنتهاكات منفذي هذه إحالة لإلسراع في الدولي اإلنساني والقانون
تؤد (لم الوضع السودانية ملعاجلة احلكومة تبنتها التدابير التي ألن (قلقه) عن املجلس
سكان أن املجلس في كندا مندوب املرجوة ميدانيًا).. ورأى النتيجة اإليجابية إلى بعد

هذا النص. من أفضل) دارفور (يستحقون
هجمات خالل بدارفور قرى في املدنيني تشمل التي االنتهاكات أن املتحدة األمم واعتبرت
متعمدة). عسكرية (استراتيجية عن كشفت املاضيني الشهرين السوداني في للجيش
من  أكثر هجر فيما قتيًال على األقل، 15 عن غرب دارفور في تلك الهجمات وأسفرت

تشاد. إلى جزء كبير منهم شخص بالقوة، ألف ثالثني

‚uI� r�U�
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اإللكتروني البريد على أسئلتكم نستقبل
k_ss11@yahoo.com
الرحمن الفاخري بن عبد خالد
واملالية اإلدارية الشؤون املشرف على

 ôUI�

مصطفى حنوره
من به شـــريعتنا الغراء إن مـــا جـــاءت
ثم ومن الفـــرد، مبـــادئ تســـمو بحياة
يحفظ مـــا ذلـــك وفـــي باملجتمـــع ككل
في واملتمثلة كرامته واإلنسان لإلنسانية
النفس ـ وهم (الدين خمس ضروريـــات
له منحت وقد العقل)، ـ املال ـ النســـل ـ
ومنع اإلضرار عنهما فـــي الدفاع احلق
وبالتالي فقد حـــق، وجه من غير بهمـــا
التعويض مبدأ اإلسالمية الشريعة أقرت
هذا ويستمد األضرار لهذه جبرًا املالي
قال فقد والسنة، القرآن من قوته املبدأ

آياته: محكم في تعالى
عليه مبثل فاعتدوا عليكم اعتـــدى (فمن
(أيه البقرة ما اعتـــدى عليكم) ســـورة

.(124
ما عوقبتم به) مبثل فعاقبوا عاقبتم (وإن

.(126 (أيه النحل سورة
احلرث في يحكمان إذ وسليمان (وداود
حلكمهم القوم وكنا فيه غنم إذ نفشـــت

.(78) األنبياء سورة شاهدين)
لتؤكد النبوية الســـنة جـــاءت هذا وقد
الله -صلى قـــال فقد هذا املبدأ، علـــى
(ال احلديث الشريف في وســـلم- عليه
الشـــريعة والقاعدة ضرار)، وال ضـــرر
ويتضح منه (الضرر يزال)، املســـتنبطة
عائشة السيدة حديث في لذلك التطبيق

: قولها في عنها الله رضى
أهدت صفية صانعة طعام مثل رأيت (ما
إناء وسلم- عليه الله -صلى النبي إلى
كسرته أن نفســـي ملكت فما من طعام
إناء قال: كفارته؟ ما الله رسول يا فقلت

s���« s� i�uF��«
كطعام). وطعام كإناء

وإقرارا عمليـــًا فهـــذا احلديـــث تطبيقًا
تتبعنا وإذا الضرر، عن التعويض ملبدأ
في بها املعمول األنظمة في تطبيق ذلك
تستمد والتي السعودية العربية اململكة
اإلسالميه؛ جندها الشـــريعة من قوتها
اإلجراءات نظـــام في ذلك نصت علـــى
(كل 210على اآلتي املادة في اجلزائية
طلب اإلدانة بناء على بعدم حكم صادر
تعويضًا يتضمن أن يجب النظر إعادة
أصابه ملا عليه للمحكوم وماديًا معنويًا

ذلك). طلب إذا ضرر من
اآلتي (كل  على 217 املادة نصت كمـــا
كيدًا اتهامه نتيجـــة ضرر من أصابـــه
توقيفه أو مدة ســـجنه إطالة أو نتيجـــة
احلق في طلب أكثـــر من املدة املقـــررة

التعويض).
إحدى صور واحلبس الســـجن كان وملا
والتي اإلنســـان على تقع التي الضرر
كان إذا ما حـــال في إزالته يســـتوجب
بدون مت قـــد هذا الســـجن أو احلبس
مبرر، وبـــدون قانوني أو وجه شـــرعي
باإلنسان محيط ضرر العقوبة هذه فإن
حلريته وتعطيل ألعماله وإهدار تقيد من
ومجتمعه، وسط أقرأنه لسمعته وتشويه
الفرد في على بالغه خطورة متثل فهـــي
ال ما وأسرته، وهذا وشرفه وماله نفسه
بدون وقعت فإذا قانون، وال يقره شرع
كامل للمتضرر فإن مبرر أو حق وجـــه
في اللجوء إلى احلق الشرعي والقانوني
هذا في القضاء والرجوع على املتسبب
ذهب إليه ما وهذا الضـــرر بالتعويض،

هو كما أدلته لقوة وذلك الفقهـــاء اغلب
الذكر. بالنصوص سالفة مبني

فإن التعويض، قيمة هذا تقدير عن أما
النزاع ناظر بالقاضي يتعلق األمر هذا
هو القاضي يكون أن الصواب من ألنه
األضرار هذه تقدير في احلـــق صاحب
وقائع من عليـــه يعرض مـــا بناء على
التشريعات أغلب ذهبت وقد وأسانيد،
للقاضي، ألن هذا احلـــق إلى إعطـــاء
فهو العدالة، حتقيق مـــن في ذلك نوعًا
تقيد حريته وفي ذلك تقدير األقدر على
وفي التقيد اجلور من في هذا الشـــأن

للحقوق. إضاعة ذلك
بعني يأخذها القاضي ومن األشياء التي
املسجون حلق ما على قياسيًا االعتبار
مبرر بدون ســـجنه خالل مـــن أضرار
وتعطيل ماله تلف أو وظيفته فقدان هي
كأن وما يلحقه من إضرار بدنية أعماله
عضوية أو نفســـية يصـــاب بأمـــراض

ذلك. نتيجة
مـــن أضرار أيضا له ومـــا قد يحـــدث
عن أهله وذويه بســـبب انقطاعه معنوية
ســـمعته وضيـــاع أو بســـبب إهانتـــه
كامل يشـــمل التعويض وكرامته، فإن
هنـــاك أدلة وأســـانيد الضـــرر مادام
القاضي ناظر أمام الضرر دامغة تعزز

الدعوى.
التي الشرعية املبادئ يعد من فالتعويض
السمحاء الشـــريعة مقاصد بها يتحقق

العدالة. وحتقيق الظلم دفع في

HANOUR4@HOTMAIL.COM

كوراك الله عوض محمد
األطفال  ضد العنف ظاهرة تعتبر
القدمية وهي من الظواهر كونية ظاهرة
ألنها احلداثة صفة وأخذت احلديثة،
تسارع مع مؤخرًا السطح على طفت
من كانت رمبا وقدميا  احلياة، عجلة
للحساسية نسبة عنها املسكوت القضايا
وقضية جانب، كل من بها حتيط التي
منها يستثنى  ال األطفال ضد العنف
أخرى والدليل عن دولة أو عن آخر مجتمع
األطفال في ضد العنف وجود ذلك على
العالم مثل في الدول االقتصادية كبرى
يوجد كما االمريكية، املتحدة الواليات
دول أفقر في األطفال ضد  العنف
ظاهرة فتئت  وما اإلطالق، على العالم
يوم يوما بعد تتفاقم األطفال ضد العنف
ُحكم في عليها السيطرة أمر بات حتى
أسباب ومسببات لتجزر املستحيل نسبة
البائن االختالف إلى باإلضافة املشكلة،

. دولة كل حتكم التي التشريعات في
عدد  على سريعة نظرة وبإلقاء  
يتبّني العالم دول في املعنفني األطفال
أجريت فلقد الظاهرة،  حجم  مدى لنا

° œU�d�« X% …¡u��� —U� ÆÆÆ ‰UH�_« b{ nMF�«
دول في اإلحصائيات من العديد 
آسيا دول من وبعض وأمريكا أوروبا
أن وجد وحدها أمريكا  ففي  وأفريقية،
أللوان يتعرضون طفل مليوني هناك
منهم واالضطهاد، العنف  من مختلفة
لالعتداء  يتعرضون طفل 300000
وقد ساعة، كل  رأس على  اجلنسي
يتم مالي دولة مثل القارئ أن يستغرب
والشمس األسواق في األطفال بيع فيها
جتارية سلعة أي مثل  مثلهم  كبدها في
احلارقة، الشمس  أشعة حتت  تعرض
فتاة املليونني حوالي هناك أوروبا وفي 
االجتار  يتم سنة 18 هن حتت سن ممن
أملانيا مثل دولة وفي بالبغاء، للعمل بهن
يتعرضون الذين األطفال نسبة أن جند
5 إلى 10% من  بني ما تتراوح للعنف
نصف إحصاء ومت أملانيا، سكان  عدد
ميتهنون باليمن صنعاء في طفل مليون
مثل السنية، وأعمارهم تتناسب ال أعماًال
وجمع السيارات وغسل األحذية مسح
وفي املهن الهامشية، من وغيرها القمامة
أن تبّني البشرية للتنمية سابقة تقديرات
العربية البلدان األميني في األطفال عدد

يتركون  طفل مليون  70 حوالي يبلغون 
ظروف مجابهة  بسبب الدراسة مقاعد 
قارة أن يعلم وجميعنا القاسية، احلياة
يتجه العالم لذلك قارات من أفقر إفريقيا
الى القارة هذه اجلنسني في من األطفال
قيد على البقاء أجل من العمل مواقع
االجتاه هذا  وفي  وألسرهم لهم احلياة
أي في أن الدولية العمل منظمة قالت
سن دون فتيات  جتد إفريقيا في مكان
ومن كخادمات يعملن العمر من اخلامسة
وهناك الدعارة براثن في بهن يُرمى ثم
حيث الليلية، املقاهي في يعملن هن من
أجل من اجلنسية، لالعتداءات يتعرضن
باملرض اإلفريقية القارة ُأصيبت هذا
أختم أن والتخلف والفقر، وقبيل واجلهل
األول هامان، سؤاالن لدّي هذا اجلانب
هذه في بالالئمة نرمي من على منهم:
هذه كانت إذا الثاني: والسؤال املأساة؟
األرقام وهذه  مستمر تفاقم في املأساة 
شكل سيكون كيف مضطرد، تزايد في

اآلن؟؟ من عاما ثالثني العالم بعد
Bmohammed12005@hotmail..  

 UFL��*« w�—Ë ÆÆÆ —«u(«

واستيعاب والتفاوض  احلوار  يعد
إلى الوصول ومحاولة ، واحترامه اآلخر
هي ، عن االختالف االتفاق عوضا نقاط
احلضاري الرقي ركائز من ركيزة أهم
أن عن عوضا هذا ، اإلنساني والتطور
األفكار لتبادل خالقة وسيلة احلوار هو
السبل أفضل إلى والوصول وتطويرها
إلى باإلضافة اآلخر، مع للتعايش
وتقبل كونه وسيلة للتعلم وتوسيع األفق

. االختالف
للقيم مرسخًا اإلسالم جاء وقد
فنجد عليها، ومؤكدا النبيلة اإلنسانية
واحترامه اآلخر تقبل على حسن احلث
هو دين اإلسالم إن حيث حقوقه، وحفظ
التعايش ويشكل والتسامح، السالم
هذا دعائم أهم أحد  واحلوار  السلمي
الناس أيها (يا تعالى قال املفهوم،
وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا
عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا
للتقارب اآلية دعوة هذه وفي أتقاكم)، الله
إال ذلك يكون وكيف االختالف ولتقبل
قد اإلسالمي أن  الدين وجند باحلوار،
اإلنسانية احلقوق كافة املسلمني لغير كفل
وصيانتها، ومن احترامها وحرص على
السماوية األديان كافة احترام ذلك
تعالى قال الله املساس بقدسيتها، وعدم
يقاتلوكم لم الذين عن  الله ينهاكم (ال
أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في
يحب الله إن إليهم، وتقسطوا تولوهم،
أهل جتادلوا (وال تعالى وقال املقسطني)
آمنا وقولوا أحسن هي بالتي إال الكتاب
وإلهكم وإلهنا وإليكم إلينا أنزل بالذي
رسول في ولنا مسلمون) له ونحن واحد
كان جاره صلى حيث الله أسوة حسنة،
للرسول أذيته ورغم يهوديا وسلم عليه الله
ذلك عكس على بل له يتعرض لم أنه إال
كان حتى باإلحسان اإلساءة فقابل متاما
وتعاليمه الدين بهذا إعجابه في سببا ذلك

اعتناقه اإلسالم. ثم السمحة ومن
الوطني احلوار  مشروع  في ونرى
الله- -حفظه الله عبد امللك أطلقة الذي
واحلضاري اإلسالمي املبدأ لهذا تطبيقا
مبادرة إلى باإلضافة له، وانعكاسا
األديان، وتعد بني للحوار الله عبد امللك
نطمح حكيمة خطوات هي القرارات هذه
وتقدمي األمة هذه ارتقاء في تساهم بأن
حضاري كنموذج الدين اإلسالمي حقيقة

. والرقي للتسامح
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قاسم ســـعود الشـــاب مع كانت البداية

قال: الذي الظافري،
انتشـــرت هـــذه الظاهرة، لألســـف فقد
البلوتوث، عبر بالفتيات، التشهير ظاهرة
مجتمعنا فـــي اإللكترونية املواقع ومـــن
بشكل واإلسالمي، عام، بشكل العربي،
باختراع قـــام من ولننظر عن خـــاص.
الغرب، بأنهـــم فنجد تقنيـــة البلوتـــوث،
تشويه إلى دائمًا وأبدًا، يســـعون، الذي
ولكن معركة؛ تعد وهي اإلسالم، صورة
والدمار بالتخريب آخر، ليســـت من نوع
معركة حقيقتها وإمنـــا الدماء، وســـفك
غزو اســـتطاعوا بأنهم واحملزن فكريـــة.
تعد من أخطر وهي الفكر في مجتمعنا،
احلاضر، وقتنا في اإلســـالم يواجهه ما
السلبي الفكري الغزو هذا فهل ســـيظل
أن شـــبابنا؟ أم فـــي مســـتمرا ومؤثرا

كلمة أخرى؟ املسلمني لشباب
األســـر في مـــن كثيـــر وقـــد تهاونـــت
الســـن صغار وخاصة أبنائها؛ إعطـــاء
تقنية على واملراهقني، جواالت حتتـــوي
ذو ســـالح بأنه نعلم ونحـــن البلوتـــوث،
أضرار، مـــن يخفيه مـــا حديـــن، ونعلم
املقاطع يستقبل هذه الواحد منهم فنجد
كانت سواء لغيره؛ يرسلها ثم الفاسدة،
حتمل (فيديو)، مرئية مقاطـــع أم صورًا
الزنا احلث على وثوانيهـــا؛ في دقائقها
الفواحش إلـــى وتدعـــو واالغتصـــاب،
بإرســـال يقوم من يكون وقد والفجـــور.
وما بحكم حترميها، عاملـــًا هذه املقاطع
فقد مصائب، من الدنيا في له يحصل قد
بأمراض يصاب وبعدها الزنـــا، يقع في
في البسيط تصرفه هو ســـببها خطير،
حتى خطورته، مدى يعلم ال ولكن نظره،
إحدى في تكـــون وقد مصيبة، تقع لـــه

بالله. والعياذ محارمه،
الظافري: ويضيف

أشخاص يقوم بإرسال الفساد إلى من إن

بذلك فهم آخرين، إلى يرسلونها بدورهم
صلة له من ذنوبهم. فينبغي على يحملون
طريق عن النصح واإلرشاد، األمر، بهذا

واملنشورات. والكتيبات الندوات
تنافي التي ومن يقـــوم بهذه األعمـــال،
دون اإلســـالمي احلميدة، ديننا خلقيات
فيجب حينها أعمالـــه، لعواقب مراعـــاة

عليه. العقوبات أشد فرض
محمد، محمـــد عبداللـــه أمـــا الشـــاب
اآلونة فـــي ظهـــرت فشـــاركنا بقولـــه:
في الفتيات صور نشر ظاهرة األخيرة،
البلوتوث، تقنية وعبر اإللكترونية، املواقع
فإمنا يدل شيء؛ على دل إن الفعل وهذا
وضعـــف الوازع اإلميان، ضعف علـــى

الشـــباب، الذين هؤالء نفوس في الديني
البائسة. التجارة لهذه يروجون

الشـــباب إخوانـــي ويضيـــف: أحـــذر
هذا من اإللكترونية املواقـــع وأصحاب
ألن أنفســـهم؛ في الله يتقوا الفعل، وأن
تدمير أدت إلى األعمال، وهذه الفعل، هذا
اآلمنة األسر من كثير وتشـــتيت بيوت،
في تستظل األمان كانت املطمئنة، التي
تلك بشـــري ذئب التقط أن إلى دورها،

ونشرها. املقطع، الصورة أو
أنفســـهن، الفتيات عبدالله، كما حـــّذر،
باحلجـــاب التمســـك  إلـــى ودعاهـــن 
الفتيات الشـــرعي، قائًال: أدعو أخواتي
الشـــرعي؛ ألن باحلجاب إلى التمســـك
هو: تعمد املشاكل هذه في معظم السبب
غير باللبس العامة األماكن في الظهـــور
قبل من الشهوات يثير الذي احملتشـــم،

الضعيفة. النفوس ذوي
العظيم أســـأل الله بقوله: حديثه واختتم
اإلميـــان والعمل على شـــبابنا أن يثبت
ويحفظ عوراتنا، يســـتر وأن الصالـــح،

املسلمني. وبنات شباب
حديثه الصباغ فوزي أحمد الشاب وبدأ
اجلميع؛ معلوم لدى هو قائال: كما لنــــا،
وأخطار، وتقنية فوائــــد جديد فإن لكل

إرســــال فوائدها: فمن كذلك، البلوتوث
واألحاديث األذكار وتبادل مباحة، صور
مباح.أما األخطار، هو ما واآليات، وكل
الشــــبـاب من فكثير حرج، وال فحــــدث
هذه أســــاؤوا استخدام الله- -هداهم
ذلك وجتاوزوا في بل احلديثــــة، التقنية
من بالعواقب، املباالة وعدم التهاون حد
واملقاطع اخلالعة، الصــــور تبادل حيث
احلنيف، وكذلك ديننــــا بتعاليم املخلــــة
يعلموا املســــلمات، ولم فضح أخواتهم
محكم فــــي وجل- قال أن اللــــه -عــــز
تشــــيع (إن الذين يحبون أن التنزيــــل:
عذاب لهم آمنــــوا الذين في الفاحشــــة
وأنتم يعلم والله واآلخرة الدنيا في أليم

التعلمون).
إخواني أنصح بقوله: الصباغ، واختتـــم
التقنيات إساءة استخدام بعدم الشباب
اإللكترونية، واملواقع كالبلوتوث احلديثة،
من اخلبيث به مييز املؤمن، زينة فالعقل
أن يعاهد شـــاب عاقل كل وعلى الطيب،
ستر أعراض املسلمني، فمن على نفسه
يـــوم القيامة، الله ســـتره ســـتر مؤمنا
ألخواته تســـيء مقاطع لديه كانت ومن
إلى اآلن أن يبـــادر املســـلمات، عليـــه

للجميع. الله الهداية أسأل حذفها.
من ،بقوله: أنا أ م. الشـــاب وشـــاركنا
عن البحث يهـــوون الذين األشـــخاص
تقنية عبـــر الفتيـــات، جديـــد فضائـــح
للمشاهدة اإللكترونية، واملواقع البلوتوث
هناك بأن أســـمع فقط، فعندما واملتعـــة
أســـعى بكل ما، لفتاة مقطـــع بلوتـــوث
األصدقاء مـــع عنه البحث إلى الطـــرق

اإللكترونية. املواقع وعبر
اإلثارة، عن بحثي رغم أ.: م. واستطرد
تصوير الفتيات يتعمدون ضد من فإنني
عمًال هذا العمل صورهن، وأعتبر ونشر
القانون عليـــه يعاقب أن يجب مشـــينًا
يجب حاليًا، ظاهرة، أصبح ألنه بشـــدة،

بحزم. لها التصدي

°øwN�M�Ë W�UI� ådA� U�√ò WKL� q�

dNA� l�UI� Í√ s� W�UIM�« n�«uN�«Ë X�d��ù« l�«u� dOND�
°ø‰UO� Â√ WIOI� ∫¡U�M�U�

wM�b�« Ÿ“«u�« nF{ ∫bL�� tK�« b��
ÆwIOI(« V���« u�

ÆW�UOI�« Âu� tK�« Ád�� UM�R� d�� s� ∫⁄U�B�«
°…—U�ù« s� U��� WO�dF�«  U�b�M*« —Ë“√ ∫√ÆÂ

Â«b���ô« rNLOKF�Ë »U�A�« —u�√ ¡UO�Ë√ W�U�— s�√ ∫V�dG�«
øW�uM�*« ‰UB�ô« qzU�u� q��_«

u� q�Ë ø…dNA�«Ë `�dK� W�–U� `zUCH�« WO�NM� bF� q�
Ÿu{u� …¡«d� Ë√ Àu�uK� l�UI� qOL��� UMF�b� Íc�« ‰uCH�«
w� ÎUOI�u�� ÎUL�« …U�H�« X���√ «–U*Ë øU� W�OC� vK� Íu���
w��« ¨…d�UE�« Ác� q�� W�—U�� VO�U�√ w� U�Ë øl�«u*« s� dO��
w��« ¨ådA� U�√ WKL�ò?� «dO�� ‰¡UH�� q�ËøqJ� lL��*« vK� d�R�

øÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'« ≠Î«d�R�≠ UN�M��
ÊU�Ë ¨—uNL'« vK�  ôƒU���« Ác� UM�d� ¨‚uI� …dA� d��

ÆÆoOI���« «c� UM�
األستاذ فهد الشرميي

الزهراني حسن بن علي حتقيق:
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الغريب، الرأي الشاب هشام ويشـــاركه
الذي قال:

وخالل العربية، املنتديـــات أزور دائمـــًا
األقســـام حنايا بـــني زيارتـــي، أجـــد
أو ســـعوديات «بنات بعنوان: موضوعًا

حتت املراقبة. وكأنهن عربيات»،
أن نظرة املؤلـــم من الغريب: ويضيـــف
نشر حول تدور أصبحت للفتاة املجتمع
مسمى وارتبط والشـــائعات، الفضائح
بدءًا «فضيحـــة» بالفتـــاة، أو «شـــائعة»
غرف وصوًال إلى البلوتوث، من لقطـــات
رمزًا الفتاة أصبحت ولألسف: البالتوك.
اجلنس على وعالمة اخللقي، لالنحطـــاط
ملثل هؤالء املروجون ينس ولم والتفسخ،
حســـيب، رقيب الله أن تلـــك املقاطـــع،
وجل ـ عز حرم اللـــه وأن هـــذه أعراض

انتهاكها. ـ
لهذه املروجني الشـــباب ودعا الغريـــب
وجل، عز الله، إلى تقوى تلك، أو املقاطع
من ستر الفضائح، ألن اللهث وراء وعدم

القيامة. ستره الله يوم مؤمنًا،
والفتيات، الشـــباب أولياء أمور كما حث
وتعليمهم الصاحلة، التربية تربيتهم على
ووسائل لإلنترنت الصحيح االســـتخدام
فيها مبا واملتجـــددة، املتنوعة االتصال

النقال. الهاتف
ÆÆ5B��*« Í√—

األســـتاذ على هـــذه طرحنـــا قضيتنـــا
طالبي، مرشد احلســـينان، عبدالرحمن
أصبحت الفتاة لألسف، قائًال: وشاركنا
لتسويقها ضعاف يســـعى جتارية عالمة
زوار عدد يبحث عن منهم من النفـــوس،
يبحث ومنهم من بـــاآلالف، ومتصفحني
من ومنهم وانتشاره، املوقع عن شـــهرة
الفتاة املسلمة، سمعة إلى تشويه يسعى
وعفة حشـــمة من عنها معروف وما هو

ووقار.
للمرأة، مسيئة مقاطع ينشـــرون إن من
وثقة بأنفسنا، ثقتنا يزعزعوا أن يريدون

بأنفسهن. فتياتنا
توعية علينا يجب احلســـينان: وأضاف
من بهم؛ احملدق باخلطر وفتياتنا شبابنا
كل في والندوات احملاضرات خالل إلقاء
إن حيث املـــدارس، في مكان؛ وخاصة
واإلرشاد، التوعية في كبير املدرسة دور
من الســـنية الفئات معظم بحكم تركـــز

13–17سنة.
في عملي خـــالل من وقال احلســـينان:
عشر خمسة من ألكثر اإلرشاد الطالبي
طالب مع التعامل ومن خالل خلت؛ عامًا
أن وجدت املتوسطة والثانوية، املرحلتني:
يتعاملون بالبلوتوث، الطالب الذين معظم
أولياء أرجعوا األسباب إلى عدم مراقبة
متابعتهم وعدم النقالة، لهواتفهم أمورهم
مقاهي إلى يذهبون حيث املنزل، خارج
والصور عـــن املقاطع للبحث اإلنترنـــت

املثيرة.

عبر تقنية األعراض نشـــر إن وأضاف:
جرمية اإلنترنـــت؛ ومواقـــع البلوتـــوث
القانون عليها يعاقـــب أن يجب منظمة
النصح قبل ليس ولكن العقوبات، بأغلظ

والتوجيه. واإلرشاد
الوطنية اجلمعية بتبني احلسينان وأشاد
بشـــر»، «أنا اإلنســـان حلملة حلقـــوق
محاربة إلى والصريح الواضح وهدفها
يشـــهر بأعراض من لـــكل والتصـــدي
اإلنترنـــت النســـاء، وتطهيـــر مواقـــع
أو صوتي مقطـــع أي واجلواالت مـــن
بأن أو متامًا، املوقع بإيقاف مرئي، إما
بحذف من تلقاء نفســـه صاحبه يقـــوم
األعراض وينتهك باآلداب، يخل مـــا كل

واحلرمات.
أهداف سرعة تطبيق اجلمعية إلى ودعا
ذلك الواقع، وإعالن احلملة علـــى أرض
للتشـــهير؛ ليس اإلعالم، عبر وســـائل

والعظة. للعبرة وإمنا
األستاذ القضية، هذه حول شاركنا كما

lOL� vK� rOE� dD�� —cM� d�«uE�« Ác� q�� ∫w1dA�«

ÆlL��*« œ«d�√

UN�KL� ·«b�√ oO�D� W�d� v�≈ WOFL'« u�b� ∫ÊUMO�(«

ÆÂö�ù« qzU�Ë d�� ZzU�M�« Êö�≈Ë ¨ådA� U�√ò

ÆUM�U�� vK� rOE� dD� ÍdJH�« ËeG�« ∫Íd�UE�«

طالبي، مرشـــد الشـــرميي، فهد محمد
الذي قال:

ـ الله أن مســـلم، كل قلب في لقـــد تقرر
يجوز ال فرض فرائض وتعالى ـ سبحانه
يجوز تعديها، ال وحد حدودًا تضييعها،
انتهاكها. قال يجـــوز ال وحـــرم أشـــياء
الله حدود يتعد ((ومن وتعالى: سبحانه
((ومن وعال: جل وقال نفسه)). ظلم فقد
يدخله حدوده ويتعد ورســـوله يعص الله

مهني)). عذاب وله فيها خالدًا نارًا
وأوضاع فاضحة، وصور مخجلة، مناظر
أو نقال هاتف منها يخلو يكاد ال مخزية،
لبعض شـــبابنا، ذكورًا محمول كمبيوتر

الله. هداهم إناثًا، أو
بخطر لتنـــذر الظواهر إن مثـــل هـــذه
أفـــراد املجتمع، جميـــع عظيـــم علـــى
ســـواء، حد على صاحلهم وفاســـدهم،
احلق، وبيان اإلنـــكار، جتد ال دامت ما
الســـفيه يد على واألخذ الغافل، وتوجيه
إسرائيل بني عن الله ذكر فقد املستهتر،

بني من كفروا الذين الذيـــن ((لعن قوله:
بن وعيسى داود لســـان على إســـرائيل
يعتدون.كانوا وكانوا عصوا مبا ذلك مرمي
«املائدة». فعلوه...)) منكر عن اليتناهون
مجتمعنا يهدد واحدة ضد من يدًا فلنكن

والتشهير. بالتشويه وأعراضنا
في تشـــارك أخـــي، يا من لك ثـــم كلمة
موقع في عبر الفواحش هذه نشـــر مثل
غيرها، برســـائل بلوتوث ،أو أو اإلنترنت
علمت أما وقت يسير، بها في تبلغ اآلفاق
بها وتأثر شـــاهدها أن عليك وزرها ومن
تستشـــعر أن أرجو الســـاعة، إلى قيام

هذا.
املقاطع أن هذه ملثل الناقل يخشـــى أما
أن الذين يحبون ((إن بقولـــه: الله يعمـــه
عذاب لهم في الذين آمنوا الفاحشة تشيع
ال وأنتم يعلم والله واآلخرة في الدنيا أليم

تعلمون)) «النور».
يقول وســـلم، عليه صلى اللـــه والنبـــي،
«يا أبي برزة األســـلمي: في حديث كمـــا
اإلميان ولم يدخل آمن بلسانه من معشر
تتبعوا وال املســـلمني ال تغتابوا قلبه، في
الله يتبع عوراتهم اتبع من فإن عوراتهم؛
في يفضحه يتبع الله عورته ومن عورتـــه،

داود. أبو رواه بيته»،
الشرميي: وأضاف

هذه أن وأعلـــم أخي، بـــارك الله فيـــك،
هي احلديثة في االتصال؛ إمنا الوســـائل
أو تهوي درجات الله عند وســـائل ترفعك

درجات. النار في بك
اخلير ملن نشـــر يحصل فكم مـــن األجر
والعفاف الناس بني واإلصـــالح والدعوة
الرذيلة نشر ملن من األوزار وكم والهدى،
في الفاحشة وإشـــاعة والشر والفســـاد

آمنوا. الذين
بالتوجيه إلى حديثـــه وختـــم الشـــرميي
كل قائًال: بعد اجلنســـني، الشـــباب، من
الشابة، أختي – الشاب أخي انظر هذا،
احفظ اللهم ســـالك. أنت الطريق إلى أي
ســـواء واهدنا قلوبنا، ونـــق أعراضنـــا

الصراط...

الصباغ أحمد الظافري   سعود
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ÊU��ù« ‚uI( WO�uJ(« dO�  ULEM*« l�«Ë

محمد أ.د / املؤلف اسم
عبدالباقي املخالفي د. أحمد

شمسان.
/2006م اإلصدار تاريخ

 208 / الصفحات عدد
صفحة.

جزأين من / يتكون الكتاب الكتاب عن نبذة
على املخالفي / الدكتور فيه يركز األول
احلكومية غير للمنظمات القانوني املركز
في الشراكة على وأثره اإلنسان حلقوق

ومعايير التنظيم حرية ومعايير والنشاط الوجود شرعية فيه ويتناول اليمن،
الثاني منه الفصل في يتناول فيما ، الدفاع في الرأي والتعبير واحلق حرية
ويتناول والشراكة. االنتقال وشروط املستقل للمركز اخلاص القانون ضمانات
مجال في  العاملة اليمنية احلكومية غير املنظمات الكتاب  من الثاني اجلزء
هذه وتعد شمسان، الباقي عبد للدكتور/ ” ميدانية ”دراسة اإلنسان حقوق
اليمنية احلكومية غير املنظمات واقع عن حديثة ميدانية دراسة أول الدراسة

. اإلنسان حقوق مجال في العاملة

∫WOB�A�«  U�uKF*«
شيخ بنت عابد االسم: ثريا ـ

جدة. امليالد: مكان ـ
متزوجة. االجتماعية: احلالة ـ

∫WOLKF�«  ö�R*«
عامة. ثانوية ـ

النسنج/ مشيجان/ إيست املتخصصة الدورات من عدد ـ
أميركا.

∫WOKLF�«  «d�)«
1392هـ. والطيران الدفاع بوزارة مراقب ـ

∫ UOFL'«Ë f�U�*« W�uC�
1399 - 1400هـ اخليرية النسائية الوفاء جمعية عضو ـ

 -  1400 الوفاء جمعية الفنية/ اللجنة جلنة: رئيس  ـ
1401هـ.

1402 - 1406هـ الوفاء اللجنة الصحية: جمعية رئيس ـ
اآلن. حتى 1407هـ- الوفاء جمعية اجلمعية: نائب رئيس ـ

∫ «ËbM�«Ë  «d9R*«
التعاون مجلس دول في املرأة ضد والعنف مؤمتر التمييز ـ

البحرين. – اخلليجي

W�—u� ¡U��
أوضاع رصد إلى املرصد ويهدف سوريا، في يهتم بقضايا املجتمع مرصد حر
املرأة والطفل التمييز ضد قضايا خاصة نواحيه، مختلف سورية من في املجتمع
املساواة ثقافة ونشر  املجتمعي، احلوار بضرورة  الوعي نشر على والعمل 
ورجل وامرأة أسرة أجل  من  والعمل املجتمع مكونات بني والتكافؤ والعدالة
واملساهمة ومالئم، صحيح وصحي جنسي وعي ونشر ومستقلني شركاء وطفل
الشباب قضايا لهم وطرح السلبية النظرة ومكافحة املجتمع في املعوقني دمج في
مختلف في  واملدنية احلكومية املختلفة اجلهات مع والتشارك دورهم وتأكيد
املختلفة اآلراء حلوار حر بشكل املوقع صفحات وفتح العمل املجتمعي جوانب
ملختلف مستقلة توفير نافذة وكذلك املستقبل تصورات وفي املجتمع واقع في
تصوراتها عن لتعبر باملشاركة الراغبة والرسمية األهلية واملؤسسات الهيئات
البلدان مختلف في التغيرات املهمة بعض ورصد ومتابعة أو شرط، قيد أي دون
أمكن ما منها وتقدمي واالستفادة بهدف دراستها ثانيًا، والعاملية أوًال، العربية

وقانونية. وميدانية وتصورات وحلول نظرية تدريبية برامج من
قاعدة إلى العنف“ ”مرصد املسماة األيقونة تطوير إلى خاصة، ويطمح املوقع،
املرأة ضد  منها املوجهة وخاصة املختلفة، العنف  حلوادث  أساسية بيانات 
مجتمعنا. في الظاهرة يتناول هذه وعلمي جاد أي بحث يحتاجه ما وهو والطفل.
إليه فيما الواردة للمعلومات املطلقة السرية بضمان سورية“ ”نساء يلتزم موقع
وكل األماكن وأسماء تغيير األسماء سيجري يؤكد أنه كما الوقائع. هذه يخص
على للحفاظ كان، شكل بأي به واملفعول الفاعل شخص على أن يدل ما ميكن
وعنوان املرسل، عنون فيها كاملة، مبا يلتزم مبسح الرسالة وأمنه. كما سريته

اخلبرية. الصيغة إلى ورود الرسالة وحتويلها االلكتروني فور البريد
حوادث وقائع فقط بل كانت، أيًا آراًء ينشر ال العنف“ ”مرصد إن القول ويجدر

العنف.
وطنية حوار حالة تكوين إلى سورية“ ”نساء موقع يسعى األساس، هذا على
الزاوية من إليها منظورًا القضايا مختلف أي املجتمع، قضايا يخص فيما عامة
بينهما. والتفاعلي االرتباط احليوي رغم السياسية، وليس الزاوية االجتماعية،
فيه، باستثناء ما واملنشورة إليه، املقدمة اآلراء على شرط أو قيد يفترض أي وال

”قواعد النشر“. صفحة في وارد هو

WOMLO�« …√dLK� WO�UO��« W�—UA*«

مؤلفني مجموعة / املؤلف اسم
سعيد الدين  عز  / وتقدمي حترير

أحمد.
2003م. ابريل تاريخ اإلصدار/
 . /158 صفحة الصفحات عدد

هذا الكتاب يحوي عن الكتاب/ نبذة
لعدد املختلفة  الدراسات من عددًا
أجل من والباحثات الباحثني من
املشاركة لقضية مينية رؤيا تقدمي
وهذه ، اليمن في للمرأة السياسية
املرأة مشاركة هي: الدراسات

املرأة قضايا تبني اإلعالم في وسائل دور ، لإلنصاف أولى خطوة ، السياسية
للمرأة السياسية املشاركة الدينية ، الناحية للمرأة من السياسية املشاركة ،
الدستورية احلقوق اليمنية، للمرأة واحلزبية السياسية املشاركة ، اليمنية 
السياسية واملشاركة النساء  ، االنتخابات في اليمنية للمرأة  والقانونية

. ومشاركة املرأة السلطة احمللية ، قانون امليدياتيكي والوسيط
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أن جديد من تؤكد إذ العامـــة اجلمعية
املتحدة، لألمم األهداف األساسية أحد
حقوق تعزيز هـــو امليثاق، أعلنها كمـــا
والتشجيع األساسية اإلنسان واحلريات
دون بالنســـبة للجميع، علـــى احترامها
اللغة أو اجلنس أو العرق بســـبب متييز
بحقوق تأكيد إميانها وإذ تعيد الدين، أو
وبكرامة اإلنسان األساســـية اإلنسان
املتســـاوية للرجال وباحلقوق وقيمتـــه،
وصغيرها،وإذ كبيرها ولألمم والنســـاء
الواردة املبادئ إعمال في تعزيز ترغـــب
حلقوق العاملي واإلعـــالن امليثـــاق، في
إبادة جرمية منـــع اإلنســـان، واتفاقية
واالتفاقية عليهـــا، واملعاقبة األجنـــاس
أشـــكال للقضـــاء على جميع الدوليـــة
والعهـــد الدولي العنصـــري، التمييـــز
والسياســـية، املدنية باحلقوق  اخلاص
باحلقـــوق اخلـــاص والعهـــد الدولـــي
والثقافية، واالجتماعيـــة االقتصاديـــة
جميع على بالقضـــاء املتعلق واإلعالن
على التعصب والتمييز القائمني أشكال
حقوق واتفاقية أو املعتقد، أساس الدين
الدولية األخرى الصكوك الطفل، وكذلك
الصعيد على اعتمدت التي الصلة ذات
بني املعقودة وتلك اإلقليمـــي أو العاملي
األمم في األعضـــاء اآلحـــاد من الدول
 27 املادة تســـتلهم أحكام وإذ املتحدة،
باحلقوق الدولي اخلـــاص مـــن العهـــد
بحقوق املتعلقـــة والسياســـية، املدنية
أثنية أقليات األشـــخاص املنتمني إلـــى
تعزيز أن ترى وإذ لغويـــة، أو أو دينيـــة
إلى األشخاص املنتمني حقوق وحماية
أقليات دينية وإلى أثنية أو أقليات قومية
السياسي االستقرار في يسهمان ولغوية
فيها، يعيشون التي للدول واالجتماعي
ــز واإلعمال التعزـي أن على وإذ تشـــدد
املنتمني األشخاص حلقوق املســـتمرين
أقليات وإلى أثنية أو قومية أقليات إلـــى
تنمية من يتجزأ ال كجزء دينيـــة ولغوية،
دميقراطي بأسره وداخل إطار املجتمع
شأنهما من القانون، حكم إلى يســـتند
والتعاون تدعيم الصداقة في يسهما أن
والـــدول، وإذ ترى الشـــعوب فيما بني
في تؤديه مهما دورا املتحـــدة لألمم أن
اعتبارها في تضع وإذ األقليات، حماية
اآلن داخل إجنازه حتى مت الذي العمل
من خاصـــة املتحـــدة، منظومـــة األمم
واللجنة اإلنســـان، حقوق جلنة جانـــب
األقليات، وحماية التمييز ملنـــع الفرعية
املنشـــأة مبوجـــب العهدين والهيئـــات
اإلنســـان الدوليـــني اخلاصني بحقوق
الصلة ذات األخرى الدولية والصكـــوك

تعزيز في اإلنســـان، املتعلقـــة بحقوق
إلى األشخاص املنتمني حقوق وحماية
أقليات دينية وإلى أثنية أو أقليات قومية
العمل اعتبارها فـــي تضع ولغوية،وإذ
احلكومية الذي تؤديـــه املنظمات املهم
في احلكومية غيـــر واملنظمات الدوليـــة
وحماية ــز تعزـي وفي حماية األقليـــات
أقليات إلى املنتمني األشـــخاص حقوق
دينية أقليـــات وإلـــى قوميـــة أو أثنيـــة
مزيد ضمان تدرك ضرورة وإذ ولغوية،
الصكوك تنفيذ أيضـــا في من الفعالية
بحقوق املتعلقة حلقوق اإلنسان، الدولية
قومية أقليات إلى املنتمني األشـــخاص

ولغوية: وإلى أقليات دينية أثنية أو
حقوق بشـــأن اإلعـــالن تصدر هـــذا
قومية أقليات إلى املنتمني األشـــخاص

لغوية. أو دينية أقليات وإلى أثنية أو

1 …œU*«
إقليمها، في كل تقوم، أن الدول على .1
القومية وهويتها األقليات وجود بحماية
والدينية الثقافية أو األثينية، وهويتهـــا
الكفيلة الظـــروف وبتهيئـــة واللغويـــة،

الهوية. هذه بتعزيز
الـــدول التدابير التشـــريعية 2. تعتمد
تلك لتحقيق املالئمة األخـــرى والتدابير

الغايات.
2 …œU*«

أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .1
ولغوية دينية أقليات وإلى أثنية أو قومية
باألشـــخاص يلي فيما إليهم (املشـــار
التمتع في احلق إلى أقليـــات) املنتمني
وممارســـة وإعالن اخلاصة،  بثقافتهم 
لغتهم واســـتخدام دينهـــم اخلـــاص،
بحرية وعالنيـــة، وذلك ســـرا اخلاصة،
أو أي شـــكل من أشـــكال ودون تدخل

التمييز.
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .2
الثقافية احلياة في املشـــاركة في احلق
واالقتصادية واالجتماعيـــة والدينيـــة

فعلية. مشاركة والعامة
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .3
على الصعيد الفعالة املشاركة في احلق
اإلقليمي الصعيد على وكذلك الوطني،
في القرارات مالئمـــا، ذلك كان حيثما
أو إليها ينتمون التي باألقليـــة اخلاصة
أن على يعيشـــون فيها، التي باملناطق
تتعارض ال بصورة هذه املشاركة تكون

الوطني. التشريع مع
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .4
اخلاصة بهم الرابطات إنشاء في احلق

استمرارها. على واحلفاظ

احلق أقليات إلى 5. لألشخاص املنتمني
استمرار يقيموا ويحافظوا على أن في
أفراد مع سائر حرة وسلمية اتصاالت
إلى األشخاص املنتمني ومع جماعتهم
عبر اتصاالت وكذلـــك أقليـــات أخرى،
الـــدول األخرى مـــع مواطني احلـــدود
أو قومية بهم صـــالت الذيـــن تربطهم
أي دون لغوية، دينية أو أثنية وصـــالت

متييز.
3 …œU*«

أقليات إلى املنتمني لألشخاص يجوز .1
املبينة تلك فيها مبا ممارســـة حقوقهم،
كذلك فردية بصفـــة في هـــذا اإلعالن،
أفراد جماعتهم، مع ســـائر باالشتراك

متييز. أي ودون
احلقوق عن ممارسة أن ينتج يجوز ال .2
ممارستها عدم أو اإلعالن في هذا املبينة
املنتمني أضرار باألشخاص أية إحلاق

أقليات. إلى
4 …œU*«

دعت حيثما تتخـــذ، أن الدول 1. علـــى
يتســـنى أن تضمـــن احلـــال، تدابيـــر
ممارسة أقليات إلى املنتمني لألشخاص
واحلريـــات اإلنســـان جميـــع حقـــوق
تامة ممارسة اخلاصة بهم األساســـية
مســـاواة متييز وفي أي دون وفعالـــة،

القانون. أمام تامة
لتهيئة اتخاذ تدابيـــر 2. علـــى الـــدول
األشـــخاص لتمكني املواتية الظـــروف
عن التعبير مـــن أقليات إلـــى املنتمني
تطويـــر ثقافتهـــم خصائصهـــم ومـــن
إال ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، ولغتهم
ممارسات فيها تكون التي احلاالت في
ومخالفة الوطني للقانون منتهكة معينة

للمعايير الدولية.
مالئمة تتخذ تدابير للدول أن ينبغي .3
حصول ذلك، أمكن حيثما تضمن، كي
على أقليات إلـــى املنتمني األشـــخاص
لتلقى األم أو لغتهم لتعلم كافيـــة فرص

دروس بلغتهم األم.
كان حيثما أن تتخذ، 4. ينبغي للـــدول
حقل التعليم من مالئما، تدابير في ذلك
األقليات بتاريخ املعرفة تشـــجيع أجل
وبتقاليدها أراضيهـــا داخل املوجـــودة
تتاح أن وينبغـــي ولغتهـــا وثقافتهـــا.
فرص أقليات إلى املنتمني لألشـــخاص
في علـــى املجتمـــع مالئمـــة للتعـــرف

مجموعه.
اتخاذ في تنظـــر أن للدول 5. ينبغـــي
لألشخاص تكفل املالئمة التي التدابير
يشـــاركوا أن أقليـــات املنتمـــني إلـــى
االقتصادي التقدم في كاملة مشـــاركة

بلدهم. في والتنمية
5 …œU*«

الوطنية والبرامج السياسات تخطط .1
الواجب االهتمـــام إيـــالء وتنفذ مـــع
لألشخاص املنتمني املشروعة للمصالح

أقليات. إلى
التعاون برامج وتنفيذ تخطيط ينبغي .2
إيالء مع الدول وتنفذ بني فيما واملساعدة
املشـــروعة للمصالح الواجب االهتمام

إلى أقليات. املنتمني لألشخاص
6 …œU*«

املســـائل في تتعاون أن للدول ينبغـــي
إلى املنتمـــني باألشـــخاص املتعلقـــة
جملة أمور، بتبادل أقليـــات. وذلك، في
تعزيز أجل من واخلبـــرات، املعلومات

املتبادلني. والثقة التفاهم
7 …œU*«

أجل مـــن تتعاون أن ينبغـــي للـــدول
هذا في املبينة احلقوق تعزيز احتـــرام

اإلعالن.
8 …œU*«

دون يحول اإلعالن ما هذا في ليس .1
فيما الدولية بالتزاماتهـــا الدول وفـــاء
أقليات. إلى املنتمني يتعلق باألشخاص
أن تفي وعلى الـــدول بصفة خاصـــة
التي والتعهدات بااللتزامات بحسن نية
املعاهدات مبوجب عاتقها على أخذتها
أطراف هي التي الدوليـــة واالتفاقات

فيها.
في املبينة احلقوق ممارســـة تخل ال .2
األشـــخاص جميع بتمتع اإلعالن هذا
األساسية واحلريات اإلنســـان بحقوق

عامليا. بها املعترف
الدول التـــي تتخذها 3. إن التدابيـــر
املبينة باحلقوق الفعلي التمتع لضمان
من اعتبارها، يجوز ال اإلعالن هذا في
ملبدأ املبدئي، مخالفة حيـــث االفتراض
العاملي اإلعـــالن في املســـاواة الوارد

اإلنسان. حلقوق
أي بــــأي حال تفســــير 4. ال يجــــوز
يســــمح أنه على اإلعالن هذا من جزء
مقاصد مــــع يتعارض بــــأي نشــــاط
ذلك في مبا ومبادئها، املتحــــدة األمم
الدول، بــــني الســــيادة في املســــاواة
واســــتقاللها اإلقليميــــة، وســــالمتها

السياسي.
9 …œU*«

وسائر الوكاالت املتخصصة تســـاهم
كل املتحدة، األمم منظومة مؤسســـات
فـــي اإلعمال اختصاصه، في مجـــال
هذا في املبينة للحقوق واملبادئ الكامل

اإلعالن.

5L�M*« ’U��_« ‚uI� ÊQA� Êö�≈
W�uG�Ë WOM�œ  UOK�√ v�≈Ë WOM�√ Ë√ WO�u�  UOK�√ v�≈

…b��*« 3ú� W�UF�« WOFL'« —«d� V�u0 ú*« wK� dA�Ë bL��«
1992  d�L��œØ‰Ë_« Êu�U� 18  w� Œ—R*« 135Ø47
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حقوق: ـ سي بي بي ـ نيويورك
التابعة لالجئني العليــــا املفوضية قالت
التريث باكستان على إن املتحدة لألمم
أكثر بإعادة القاضية خطتها تنفيذ في
بالدهم إلى أفغاني من مليوني الجــــئ

.2009 املقبل العام نهاية بحلول
عن بريس اسوشــــييتيد ونقلت وكالــــة
ممثل مســــاعد كالينشــــميت كيليــــان 
باكســــتان لالجئني في العليا املفوضية
عملية غير الباكســــتانية اخلطة إن قوله

سلبية. بنتائج تأتي وقد
تأمل زالت ما إنها تقول باكستان أن إال
ديارهم إلى الالجئني معظم أن يعود في

لهم. احملددة املهلة في ضمن
مقاتلي إن الباكستانية احلكومة وتقول
في برحــــوا يختبئون ما حركــــة طالبان

الالجئني. معسكرات
قد لالجئني العليــــا وكانــــت املفوضيــــة
باكســــتان خطة على صدقت بالفعــــل
هــــذه مــــن أربعــــة القاضيــــة بإغــــالق
إنها إســــالم آبــــاد تقول املعســــكرات

أمنيًا. تهديدًا تشكل
فروا الالجئني من هؤالء العديد أن يذكر
السوفييتي عقب الغزو من أفغانســــتان
ثمانينيــــات القرن أوائــــل للبــــالد فــــي
املدن في معظمهــــم ويقطن املاضــــي،
باكستان وكانت معسكرات، في وليس
أوائل الالجئني إعادة خطة عن أعلنت قد
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عالقاتها كانــــت املاضي عندما العــــام
توتر. بفترة متر بأفغانستان

تقضي أن اخلطة بالذكــــر اجلدير ومن
ولكن اختياريا، بأن يعــــود الالجئــــون
إلى العــــودة يرفضون العديــــد منهــــم

أفغانستان.
النظر إعادة إنه ينبغي كالينشميت وقال
من احملتمل إنه حيث باخلطة وتغييرها،
باكســــتان إلى يعود الالجئون جدا أن
مهاجرين بصفة املــــرة هذه ولكن ثانية

شرعيني. غير
من يكون ”قد األممي: وأضاف املسؤول
العائدين الالجئني هؤالء دفع ذلك شأن

ذلك ســــيكون املتطرفني. أحضان إلــــى
لالســــتقرار ومقوضا تطــــورا ســــلبيا

اإلقليمي.“
لشــــؤون الباكســــتاني ولكــــن املفوض
إنه خان قال عمران األفغــــان الالجئني
مسؤولية الالجئني حتمل بالده على ليس
على مصممة باكستان أن وأكد لوحدها،

احملدد. الوقت في هدفها حتقيق
الالجئني األفغان مــــن املاليني أن يذكر
من باكستان فعال بالدهم إلى عادوا قد
ســــقوط منذ الدول من وغيرهما وإيران
فــــي عام طالبان نظــــام حكــــم حركــــة

.2001

ÊU��ù« ‚uI� qO�Q�    
اإلنسان حلقوق للدعوة احلقيقية املهمة
في تكمن السعودية العربية اململكة في 
املجتمع في العالية القيمة هذه تعزيز
حقوق ثقافة نشر طريق  عن السعودي
الثقافة ال والعدالة للحق املتمحضة اإلنسان
إال هذا يكون وال .. اإلعالمية االستهالكية
مؤسساتها لنشاط الكامل باالستقالل
الطبقية وانحسار القانون سلطة وتقوية
يتم ومالم .. الشعور هذا لتشرب املمانعة
على القائم التقليدي للعمل يكون فلن هذا
االجتماعية والوجاهة العلنية الزيارات تبادل
في اإلنسان حقوق  تعزيز في  قيمة أي 
وفي عامة واإلسالمية  العربية املجتمعات

.. خاص بشكل السعودي مجتمعنا
اإلنســـان حلقوق - إن التأصيل الشـــرعي
أن ذلك هذا السياق؛ من أهم املهمات في
أي من خيفة املســـلمة تتوجس املجتمعات
فمن ولذا الدولية .. املنظمات تتبناه مشروع
الرصني الشرعي التأصيل بيان الضروري
العظيم الدين وبيان أن هذا الدعـــوة لهذه
على اإلنســـان حقوق يكفل نظام هو أعظم
حق ففيها وأما الدعوة الدولية الكامل الوجه
؛ ذلك نرده يجب أن نتبناه وباطل يحسن أن
القرون في الضخمة اإلنسان مع معاناة أنه
من الكوارث مريعة سالسل وبعد األخيرة،
سقط البشـــعة واملجازر الطاحنة واحلروب
واجلرحى القتلى من عشرات املاليني فيها 
باحثة تستفيق البشـــرية واملشوهني بدأت
من الباقية للبقيـــة يحفظ عـــن عهد بينهـــا
دون مساس بســـالم العيش حق البشـــر
هنا ومن ومكتســـباتهم؛ وكرامتهم بأمنهم
عام اإلنســـان العاملي حلقوق اإلعالن ولـــد
املتحدة األمم ميثاق أرسى بعد أن 1948م
لهذا األولى اللبنات 1945م عـــام الصادر
ذلك العهود بعـــد وتوالت العاملي؛ اإلعـــالن
الشـــأن.. وهي في مجملها في هذا الدولية
.. ومن صميم ديننا مـــن بنودا هي حتوي
قيام املهتمني من كان البد ذلـــك كله أجل
القضايا هذه تأصيل على اإلنسان بحقوق
لكل املرجعية الكاملة يجعل شرعيا تأصيال
للغاية متهيدا املطهر للشرع إنساني نشاط
من تسعى األمة أن على يجب التي الكبرى
متكامل دولي وهي تقدمي مشـــروع أجلهـــا
وتدعو اإلســـالم  في اإلنســـان في حقوق
إلنقاذ عليه واالتفاق لقبوله الدولية املنظمات
الوثنيات ســـراديب في التائهـــة البشـــرية
اجلزئيات في االســـتغراق أما .. واملاديات
فهذا الكبرى األهداف الصغيرة ونســـيان

األعمار واألعمال .. به تفنى مما
 


