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اإلنسان حلقوق الوطنية تعتزم اجلمعية
تدريس مادة ملناقشة ورشة عمل إقامة
السعودية، باجلامعة اإلنســـان حقوق
بالرياض يوم اجلمعيـــة وذلـــك مبقـــر
املوافق 1428/12/26هـ الســـبت
اللقاء فـــي 2008/1/5م، يشـــارك
دعت وقد اجلمعيـــة من أعضاء عـــدد
اجلامعات ممثلي من اجلمعية مجموعة
العسكرية الكليات وبعض الســـعودية

الندوة. في هذه للمشاركة

حقوق: ـ الرياض
الوطنية استضافت اجلمعية
الفترة خالل حلقوق اإلنسان
القعدة  ذي  18 ـ   14 مــن
 28-24 املوافق ـــ 1428ه
هولنديًا وفدًا 2007م، نوفمبر
فرحكرميي، السيدة من: مكونا
فلنترمان، سيز والبروفيسور
والسيد الك، تر يان والسيد 

جتسير مؤسسة  ميثل ــذي  ال جــوشــم،
الهولندية هلسنكي للجنة التابعة اخلليج
للوفد اجلمعية وقد أعدت اإلنسان، حلقوق
هيئة تشمل: وزيارات عمل برنامج الزائر
العربية نايف وجامعة  اإلنسان،  حقوق
األمنية، ووزارة اخلارجية، وهيئة للعلوم
لعدد باإلضافة السعوديني، الصحفيني
أعضاء واملناقشات مع العمل لقاءات من

حقوق: ـ الرياض
القحطاني مفلح بن ربيعان الدكتور أكد
حلقوق الوطنية اجلمعيـــة رئيس نائب
باسم الرســـمي املتحدث اإلنســـان و
بأن موضوع اليوم العاملي اجلمعيـــة ،
أهمية ينال اإلنسان، بحقوق لالحتفال
التي احلقوق طبيعة من تنبـــع قصوى
كرامة على وأثر حمايتهـــا بها يذكـــر
اليوم : مبناســـبة أضاف اإلنســـان.و
نص القرآن ، اإلنسان حلقوق العاملي
قوله في لإلنسان الله تكرمي الكرمي على
ويقتضي آدم»، بني كرمنا «ولقد تعالى:
احلقوق هذه رعاية اإللهي التكرمي هذا
ينال وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن
اجلمعية أجل ذلك تأسست ومن منها.
اإلنسان كهيئة مستقلة حلقوق الوطنية
مع جنب إلى جنبا تعمل حكومية, غير
األجهزة وبقية حقوق اإلنســـان هيئة
لتحقيق العالقة ذات األخرى احلكومية
أراده كما النبيل السامي الهدف ذلك
العاملي اليوم ولعل وتعالى، سبحانه الله
بوجوب يذكر اإلنسان بحقوق لالحتفال
احلقوق وقيام لهـــذه اجلميع احتـــرام

كما اإلنسان، حلقوق الوطنية اجلمعية
في زيارته برنامج الزائر الوفد استكمل
له نظم ؛ حيث جدة مدينة األخير في يومه
برنامجا املكرمة مكة مبنطقة اجلمعية فرع
إطار في الزيارة هذه وتأتي هناك، إضافيًا
اجلمعية بني املتبادلة الزيارات من عدد
بقضايا املهمة الدولية والهيئات واملنظمات

اإلنسان. حقوق
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ومراجعة بوضع ذات العالقـــة اجلهات
من والتي ، الالزمة القانونيـــة اآلليـــات
اإلنسان حقوق ثقافة نشر خاللها ميكن
بحقوقهم املواطنـــني واملقيمني وتوعيـــة
اإلسالمية في الشريعة عليها املنصوص
النظام احمللية وفي مقدمتها  واألنظمة
الدولية واالتفاقيات األساســـي للحكم

اململكة. إليها انضمت التي
تفعيل اليـــوم هذا كمـــا ينبغـــي في
واالنتهاكات التجـــاوزات ورصـــد
إزالتها على والعمل اإلنسان، حلقوق
ودراســـة تكرارها، عـــدم وضمان 
العالقة ذات  واملشـــاكل القضايـــا
في حتدث التـــي اإلنســـان بحقوق
وتقدمي التوصيات واحللول ، مجتمعنا

بشأنها. الالزمة
أن نقـــول إن لدينا ال يكفي وأضـــاف:
تتضمن التي اإلسالمية الشريعة أحكام
أن نعمل يجب بل اإلنسان؛ حقوق حماية
التنفيذ موضع األحكام وضع هذه على
قبل من ســـواء العملية؛ في املمارســـة
أو األفراد، مع معاملتها في الســـلطات

بينهم. فيما األفراد عالقة في
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حلقوق الوطنية اجلمعية فرع على قام املشرف
البهكلي أحمد الدكتور جازان اإلنسان مبنطقة
الشرعي املستشار بشير العباس يرافقه الشيخ
لسجن بزيارة ، حكمي عواجي األستاذ و بالفرع
العقيد السجن مدير استقبلهم حيث املنطقة؛
، النزالء أحوال احلديث عن ودار املفرجي، محمد
توضح التي املخاطبات بعض على االطالع مت كما
بجولة على الوفد قام ذلك بعد جازان. مهمة سجن

العنابر. وكذلك ، للسجن اجلديد املبنى
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حقوق: ـ الرياض
ماكدونالد الكساندر السيد قام
السياسي القسم مسؤول فيتالي
البريطانية بالسفارة واإلعالمي
حلقوق الوطنية للجمعية بزيارة
يوم وذلك ؛ بالرياض اإلنسان
1428/11/25هـ األربعاء
وكان ، 2007/12/5م املوافق
بن مفلح الدكتور استقباله في
رئيس نائب القحطاني ربيعان

على التعرف و مؤخرًا حدثت القضايا التي إلى بعض حديثهما في وتطرقا اجلمعية،
وقائع معرفة أهمية على اجلمعية رئيس نائب ركز وقد بشأنها. اجلمعية وجهة نظر
عن البعد مع ، احملددة القنوات عبر ويتم ذلك ، بشأنها قرار اتخاذ قضية قبل أي
احلديث تناول كما األحيان، أغلب في آثار سلبية من له اإلعالمية ملا اإلثارة أسلوب
: نظامي بصدور يتعلق فيما اإليجابية والتطورات اململكة ، في الشأن احلقوقي

اململكة. في العدالة و القضاء دعم إلى يهدفان اللذان املظالم، القضاء وديوان
ملسئولي اجلمعية مؤخرًا نظمتها التي احملاضرة في قدم مبا الضيف وقد أشاد

بالرياض. اجلمعية مقر في االحتاد األوروبي سفارات
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حقوق: ـ الرياض
العاملي ليوم  ا مبناسبة 
نظمت اإلنــســان  حلقوق
حلقوق الوطنية اجلمعية
بعنوان: نــدوة اإلنسان
والعامل املواطن (حقوق
الكفالةـ ترتيبات ظل في
والتي وحلول)،  مشكالت 
امللك مركز  فــي أقيمت

والدراسات للبحوث فيصل
1428/11/22هـ األحد يوم اإلسالمية،
فيها تناول 2007/12/2م، املوافق
جوانبه كافة من املوضوع هذا املتحدثون
تلقتها التي الشكاوى بعض ذلك في مبا
عدم األجنبية، حول العمالة من اجلمعية،
العمل، أصحاب من حقوقهم على حصولهم
كما الشكاوى، الرئيس لهذه السبب ويرجع
ذلك نائب رئيس اجلمعية، إلى إلى أشار

التي الكفالة قواعد وجــود
له يكون بأن مقيم  كل تلزم
املواطنني، مما جعل من كفيل
وضع في األجنبي العامل 
نظرًا ملكفوله، تبعية وخضوع
الكفالة من قواعد ملا تعطيه
على واسعة للكفيل سلطات
قــرار صــدور  قبل املكفول
 166 رقم الــوزراء  مجلس
1421/7/12هـــ، وتاريخ
أكد والذي ، الكفيل مصطلح إلغاء تضمنه
املختصة اجلهات على السادسة مادته في
في يتسبب عمل  صاحب مع كل باحلزم
املسجلة الوافدة العمالة أوضاع تعليق
على يعمل أو املالية، أو النظامية عليه،
أخذ أو أجورها أو مستحقاتها سداد تأخير

إجراءاتها... إنهاء مقابل مالية مبالغ
ص 7 - 8 - 9  التفاصيل

من الزيارة لقطة

اخلثالن صالح د.

من الزيارة لقطة
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احلجار بن محمد بندر د.
اجلمعية رئيس
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حقوق: ـ الدمام
األمير امللكي  السمو صاحب استقبل
أمير املنطقة عبدالعزيز بن بن فهد محمد
عضو األمارة، في سموه مبكتب الشرقية
الوطنية اجلمعية عضو الشورى، مجلس
فرع على العام اإلنسان واملشرف حلقوق
بن اجلليل عبد الدكتور الشرقية، املنطقة
اجلديد الفرع يرافقه مدير السيف، علي

الدوسري. عبدالله بن جمعة
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السيف اجلليل عبد د.

حقوق: ـ جدة
اجلمعية فرع على العام املشرف أكد
مكة مبنطقة اإلنسان حلقوق الوطنية
أن الشريف، حسني الدكتور  املكرمة
احلقوقية اخلدمات تقدمي تتابع اجلمعية
مشيرا إلى ، اخلاصة االحتياجات لذوي
كافة قبل من الفئة هذه مع التعامل أن
التعاطف باب من يأتي املجتمع شرائح
التعامل واإلنسانية، ويغيب عن بعضهم أن
وليس منظور حقوقي يكون من أن يجب
واجبة حقوق هي وإمنا منة،  أو تفضال 
اجلمعية مؤكدا أن تصل إليهم. أن يجب
على احلقوق هذه وصول مدى من تتحقق

املطلوب. الوجه
التي التثقيفية احملاضرة في ذلك جاء 
والتعليم للتربية العامة اإلدارة نظمتها
فندق في الطائف محافظة في للبنني
«حقوق عنوان: حتت اإلنتركنتننتال،
اخلاصة»، االحتياجات لذوي اإلنسان 
الطائف محافظة وكيل بحضور وذلك
من  500 تربوي ونحو الربيعان الله عبد
ومعلمي واملرشدين التربويني املشرفني
قبل احلضور واستمع اخلاصة، التربية
ذوي من من اثنني لكلمتني بدء احملاضرة
والبكم الصم فئة من اخلاصة االحتياجات
اإلشارة لغة عن طريق للحضور ترجمتا
وقد الترجمة، في املختصني أحد بواسطة
والتي ، والبكم الصم معاناة أبرز شرحا
إشارة لغة مترجم وجود عدم في تتمثل
سهولة يعيق مما ، اجلهات احلكومية في
لوجود مترجمني واحلاجة معهم ، التعامل
وصول لضمان والبكم الصم معلمي مع

املطلوب. بالشكل املعلومة
كافة في املترجمني أعداد وطالبا بزيادة
وتابع احلكومية. واملدارس اإلدارات
سلط التي التثقيفية محاضرته الشريف
جمعية فكرة على بدايتها في الضوء
واملهام تأسيسها، ومراحل اإلنسان حقوق
الفترة خالل  وإجنازاتها بها، املناطة

املاضية، وطموحاتها وآمالها.
اجلمعية أن الشريف الدكتور وكشف
رئيس نائب منصب مؤخرًا استحدثت
جميع ملتابعة األسرة لشؤون اجلمعية
االنتهاء ومت  األسرة. بقضايا يتعلق ما
جوانتانامو، معتقلي عن اللجنة تقرير من
اجلوف، مبنطقة اجلمعية فرع  وافتتاح
التي االستراتيجية اخلطة على والعمل
عدد في للجمعية 13مكتبا إنشاء تقتضي
خاصة مكتبة وإنشاء اململكة، مناطق من
املتخصصة، األولى تعد اإلنسان حلقوق
هي: لغات، بثالث اجلمعية موقع وتدشني
وإعطاء والفرنسية،  واإلجنليزية العربية
ميزانية في أولوية والتدريب التثقيف
هناك إلى أن الشريف اجلمعية. وأشار
رسائل توجيه تتضمن للتثقيف خطة

عبر واملواطنات املواطنني لكافة قصيرة
.(SMS) الـ خدمة

أثناء الشريف الدكتور حسني تناول كما
االحتياجات ذوي أوضاع  احملاضرة
في اجلمعية ودور اململكة، في  اخلاصة
التميز في أن مشيرا إلى دعم حقوقهم،
اإلنسانية، والنظرة والتعاطف املعاملة
لهذه احلقوق انتهاك مظاهر أبرز من
التعليم في حقوقا لهم أن إلى مبينا الفئة،
بدون لهم أن تعطى والعيش يجب والزواج
الشريف بعض واستعرض منة. وال تفضل
االحتياجات لذوي تكفل التي النصوص
معلم تناول ذلك بعد حقوقهم. اخلاصة
السمع مركز في السلوكية التدريبات
ذوي حقوق الثقفي نايف بالطائف والكالم
من اجلزء الثاني في اخلاصة االحتياجات
عن مختصرة نبذة قدم حيث احملاضرة؛
املجتمع ونظرة اخلاصة االحتياجات ذوي
االحتياجات ذوي حلقوق والتقنني  لهم،

ونظرة اإلسالم لإلنسان. اخلاصة،
اإلنسان حقوق انتهاكات  أثر  تناول ثم
من إليه تؤدي وما  ، السلبية وآثارها
الناحية من  انعكاسات لها اضطرابات 
االحتياجات ذوي أن وذكر النفسية،
العادلة نفسها باملعاملة يحظون ال اخلاصة
قد أنهم عن فضال غيرهم، بها يحظى التي
ختام حقوقهم اخلاصة. وفي من يحرمون
احلضور النقاش بني باب احملاضرة، فتح
منطقة في اجلمعية فرع على العام واملشرف
كثير على اإلجابة خالله من مت املكرمة مكة
وحقوق باجلمعية تتعلق التي التساؤالت من

اخلاصة. االحتياجات ذوي

حقوق: ـ املكرمة مكة
حلقوق الوطنيـــة اجلمعيـــة اســـتنكرت
اللجنة املشـــكلة به ما قامت اإلنســـان
نحو بإزالة املقدسة العاصمة أمانة من
 20 أصل من موســـمية ستة مســـالخ
مكة - شرق املعيصم حي في مســـلخا
يقدر مبا اإلجمالية - بلغت مســـاحتها
مربع، وبإجمالي متر آالف خمسة بنحو
مبدئي بنحو ثالثة خسائر قدرت بشكل
جميع أن مـــن بالرغم ماليـــني ريـــال،
املســـالخ التي تســـتخرجها التصاريح

بلدية املعابدة. من املوسمية تصدر
املوقع بعد على وقوف اجلمعية وشـــهد
اللجنة مغادرة ، الســـتة إزالة املســـالخ
اجلمعية إبراز مندوب منهم طلب أن بعد
أفادوه بدورهم والذين ، الهدم تصريح
العاصمة أمني من قبل أتـــى األمر بأن

املقدسة.
من حيرة فـــي وقعوا مـــالك املســـالخ
ما إذا كانت عن يتســـاءلون وهم أمرهم

واللوائح لألنظمة مخالفة املســـالخ فعًال
والقروية، الشئون البلدية تصدرها التي
عام يستخرجون كل في من أنهم بالرغم
وأنهم ثالثة أيام، وملـــدة التصاريح تلك
االشـــتراطات الصحية بجميع ملتزمون
التخلص فيها مبا ، التشغيل ومتطلبات
للبلدية الرخصة وتســـليم من املخالفات
التابعـــة لهم مبجـــرد انتهاء الفرعيـــة

الفترة.
جادة اإلنســـان وقفة حقوق للجنة وكان
املوقع حضـــرت إلى حيث ؛ مع األمـــر
أشارت التي تبلغها بعمليات اإلزالة فور
من كان نظامية، حيث بأنهـــا غير إليها
باإلزالة مالك املســـالخ إبالغ املفترض
مـــع إمهالهم مســـبق، خطي عبر قرار
يتمكنوا  حتى 15 يومًا عن ال تقل مبـــدة
حال بأنفسهم، وفي مساخلهم إزالة من
اللجنة على الواجب من كان تقيدهم عدم
باإلزالة وتبرزه يقضي بقرار حتضر أن

وللجمعية. للمالك
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الشريف حسني د.
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اإلنسان حلقوق دولية اتفاقيات ثمان
أّي إلى دولـــة أي انضمام يتطلـــب
عن تلك دوري منها تقـــدمي تقريـــر
التقرير يتضمـــن بحيث االتفاقيـــة،
التدابير أهم يتناول مفصًال شـــرحًا
التي واإلدارية والتشريعية القضائية
تطبيق الدولة في ســـبيل اتخذتهـــا
حتد التي وكذلك العقبات االتفاقية،
بنود تطبيق بعض من قدرتهـــا على
الدولة بإرســـال تقوم االتفاقيـــة، ثم
االتفاقية جلنـــة ذلـــك التقريـــر إلى
من و بدورها بدراســـته تقوم التـــي
حلضور الدولة تلك ممثلي دعـــوة ثم
من ممثلون يحضرها علنية جلســـة
أعضاء إلى باإلضافة مختلفة، دول
اإلنسان حقوق منظمات و جمعيات

العالم. في
الدولة ممثلو اجللسة يقوم تلك خالل و
أسئلة بالرد على يناقش تقريرها التي
تكتفي ال وقد اللجنة، استفسارات و
من املقدمة باملعلومات التقريــــر جلنة
البحث إلى تلجأ بل قــــد تلــــك الدولة؛
غير حقوقية منظمات من معلومات عن
كاليونسكو دولية، منظمات و حكومية
الدولية. العمل ومنظمة اليونيسيف و
اللجنة ترفع وبعد مناقشــــة التقريــــر
التي حكومــــة الدولة إلى توصياتهــــا
اجلمعية إلى كذلك و تقريرها نوقــــش
االقتصادي طريق املجلس عن العامة،
تقريره يضمنها الــــذي واالجتماعي
أود الســــياق، هذا الســــنوي، وفــــي
األولى: نقطتني؛ على الضوء تســــليط
باململكة منذ اخلارجيــــة وزارة تقــــوم
األربع اململكة لالتفاقيات انضمت أن
عنها دوريه، تقارير تقدمي التي تتطلب
مناقشتها وأيضًا التقارير تلك بإعداد
أنه تقديري وفي االتفاقيات، مع جلان
وهي اإلنسان، حقوق هيئة بعد إنشاء
بتوضيحوجهة نظر معنية هيئة حكومية
اإلنسان، حقوق قضايا في احلكومة
التقارير تلك بإعداد الهيئــــة أن تقوم
أما االتفاقيات. جلان مع ومناقشتها
اجلمعية قيام فهــــي: الثانية، النقطة
بدراســــة اإلنســــان حلقوق الوطنية
للتقارير موازية تقارير إعداد جــــدوى
تقارير وتســــمى الهيئة، التي تعدها
و إلى جلان االتفاقيات ترسلها الظل،
من بدًال مناقشتها، الهيئة مع حتضر
من منظمات التقارير تلك تقدم مثل أن

أخرى. هيئات و
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أسمى تتجلى فيه موسم عظيم احلج
يقف حيث اإلنسان، حقوق معاني
ربهم على صعيد واحد أمام احلجاج
األعراق أو الديانات في متييز دون
أحد تشاهد حيث بشرتهم، ألوان أو
يساعد حاجا وهو الكشــــافة أفراد
و تفاٍن مخيمه بــــكل للعثور علــــى
احلاجات إحدى يساعد وآخر جهد،
باإلضافة مقصدها، إلى تصل حتى
اإلنسانية في الصور من كثير إلى
خاللها مــــن تتضح والتي احلــــج،
احلجاج؛ بني اإلنسانية صور أجمل
ال احلجاج من شخص كل أن رغم

اآلخر. يعرف
اململكة حبا الله مبا و ، احلقيقة في
، الشـــريفني احلرمني باحتضـــان
أنحاء جميع إلـــى بصورة تبعـــث
عن تنبع ، موســـم كل العالـــم في
تهيئة كل علـــى احلكومة حـــرص
، احلجيج أجل راحة من الٌســـبل
وسهولة، يسر بكل مناسكهم وتأدية
جميع املسؤولون في يســـهر حيث
باحلج املعنية احلكومية القطاعات
أو احلاج يحتاجه مـــا كل لتوفيـــر

. فريضتهم لتأدية احلاجة
كثيرا من جنـــد أن ، الواقع وفـــي
القطاعات احلكومية فـــي العاملني
من مبكرة ســـاعات يعملون حتى
لتوفير ، صبـــاح اليـــوم التالـــي
لهؤالء احلجاج، الضرورية اخلدمات
و إرهاق. تعب من ما يعانونه رغم
احلج موســـم فإن ، عام وبشـــكل
عن مدى ـ وضـــوح وبكل ـ يعبـــر
من اجلـــوارح و تالحـــم القلـــوب
يعد من الذي إجناح املوســـم أجل
احلكومة تركز التي املواســـم أهم
أمور احلجيج سير جهودها لضمان

. سهل و يسير بشكل
قيام احلج ، في اإلنسانية ومن صور
السن مبساعدة كبار بعض احلجاج
وإرشـــادهم ، مناســـكهم في أداء
صدر، مقاصدهم بكل رحابة إلـــى
املســـؤولني جتد كثيرة أحيان وفي
ومد احلجاج مبســـاعدة يقومـــون
أثناء شـــخصيًا ، ، لهم يـــد العون
أهداف ذلك أحد ألن ؛ املوسم هذا
تيســـير و تسهيل وهو ، املوســـم
الغاية احلجاج، وهي لهؤالء احلـــج
مع ترابطها و اجلهود من تكثيـــف

بعضها بعضا.

حقوق: ـ الرياض
االحتاد ممثلي ســـفارات من وفد زار
 22 من مكـــّون األوروبـــي باململكـــة،
حلقوق الوطنيـــة اجلمعيـــة شـــخصًا،
االثنني1428/11/9هـ يوم ، اإلنسان
قدم وقد 2007/11/19م، املوافـــق
اشتملت محاضرة اجلمعية رئيس نائب
وما ونشاطاتها، باجلمعية على التعريف
اإلنســـان، عن حقوق تقريرها تضمنه
شـــرح آلية إلى تطرق احملاضر وكذلك
ظل في ، اململكة فـــي العمـــل القانوني
القانون اإلســـالمية هي الشريعة كون
إلى احملاضر كمـــا تطرق العام فيها،
، باململكة القضائي العمل ســـير كيفية
اجلانب من تغيرات هـــذا في طرأ وما
القضاء نظامي : صدور في ظل إيجابية
احملاضرة تضمنت وقد . وديوان املظالم
التي الشكاوى اســـتقبال آلية شـــرح 
تقتصر ال وأنهـــا ــرد إلـــى اجلمعية، ـت
غير وعلى بل ـ فقط ـ؛ على السعوديني
رد هناك كان أيضًا. كما الســـعوديني

تثار في التي التســـاؤالت بعض علـــى
يتعلق فيما اململكة ؛ خاصة الغرب ضد
إلى احملاضر وأشار اإلنسان، بحقوق
حقوق مجلس اململكة فـــي أن  وجـــود
يعد املتحـــدة؛ لألمم التابع اإلنســـان
مفهوم تعزيز وسائل من إيجابية وسيلة
احلديث تنـــاول كما حقوق اإلنســـان.
احلقوقية التي املنظمات بعض مواقف
التوضيح ومت مؤخـــرًا، اجلمعية زارت
موضوعية آراء هناك يكون عندما بأنـــه
واإليجابيات؛ الســـلبيات ذكر تتضمن
األخذ ويســـهل احترامًا، أكثر تكـــون
هناك انتقادات تكون بعكس عندما بها،
غير على أســـس مبنية فيها، أو مبالغ
مغلوطة، معلومات علـــى أو موضوعية
مما أكثر العمـــل احلقوقي ألنها تضر

تفيده.
الدبلوماسية الوفود أشادت اخلتام، وفي
من احملاضرة تضمنتـــه مبا ــرة الزاـئ
والقضائي العمل القانوني بآليات تعريف

اململكة. في
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احملاضرة من لقطة

ـ حقوق: جدة  
اإلنسان، اجلمعية الوطنية حلقوق طالبت
للدواجن مزرعتني بإقفال الزراعة وزارة
األحياء داخل لوجودهما النخل بينبـــع
آخر، مكان إلـــى نقلهما الســـكنية، أو
هذه ملثـــل التصريـــح تفعيـــًال لنظـــام
أرواح صحة و على وحفاظا املشاريع ،
سليمة صحية بيئة في وبقائهم املواطنني

ملعاناتهم. وتخفيفا
ناصر بن قام الدكتور حســـني حيـــث
اجلمعية فرع على املشـــرف الشريف
مكة مبنطقة اإلنســـان حلقوق الوطنية
للمزرعتني بزيارة ، اجلمعية ووفد املكرمة
الفرع بادر، أن وأوضح للوقوف عليها،
بتشـــكيل وفد الشـــكوى، وفـــور تلقي
مدى ومعرفة املزرعتـــني على للوقـــوف
ومدى املنازل الســـكنية، من قربهمـــا
من املواطنني صحـــة على خطورتهما
الطيور كأنفلونزا انتشـــار األمراض؛
عند اتضح ولفـــت إلى أنـــه وغيرهـــا.
في تقعان املزرعتني أن املوقـــع زيارة
الذي األمر الســـكنية، األحياء وســـط
تنص التي الزراعة وزارة نظام يخالف
ملزارع التصريح مجـــال في أنظمتهـــا
املسافة بني املزرعة تكون أن الدواجن
، وأن تقام  10ـ  20 كم بني والعمران
للسكن أو التوسع ال تصلح أراض في
وتقصي وبالرصد . املستقبلي العمراني
اتضح الواقع ؛ أرض علـــى احلقائـــق
تصلح أماكن في أقيمتا املزرعتـــني أن
، وهذا العمراني والتوســـع للســـكن
خصوصا ؛ املواطنني حياة يهدد األمر
ــزا الطيور ، أنفلوـن هلـــع مع انتشـــار
أكدوا حصول األهالي أن إلى إضافة
؛ ألطفال وكبار بأمراض عدة إصابات
جراء انتشار روائح هاتني منها: الربو ،
الدواجن حرق إضافة إلى املزرعتـــني،

ومخلفاتها. النافقة
سيرسل الفرع أن إلى ولفت د.الشــــريف
في للتدخل الزراعــــة لوزير عاجلة برقيــــة
املزرعتني هاتــــني بنقل والتوجيه األمــــر،
اإلدارية الطرق عبر األهالي عجــــز بعدما
النطاق عــــن بعيدا نقلهما األخــــرى فــــي
بعدة تقدموا الســــيما وأنهــــم العمراني،
إلى 1403هـ عام منذ وبرقيات شــــكاوى
يجدوا ولكنهم لم ، املختصة كل اجلهــــات
إلى اجلمعية جلأوا أنهم مؤكدا ، جتاوبــــًا
رفع ملساعدتهم في اإلنسان حلقوق الوطنية

العليا. واجلهات لتلك اجلهات معاناتهم

، اخلثالن محمد بن صالح الدكتور أوضح
الوطنية باجلمعية التابعة الرصد جلنة رئيس
التاسعة الذكرى أن   ، اإلنسان حلقوق
حلقوق العاملي اإلعالن لصدور واخلمسني
االحتفال، مشيرًا تستحق مناسبة اإلنسان
في تاريخ فاصلة مرحلة ُيعد اإلعالن أن إلى
وألول ـ العالم يشهد حيث حقوق اإلنسان،
مشترك نص لتأسيس عامليًا جهدًا ـ  مرة

اإلنسان. حلقوق
حقوق حركة أن ، حديثه في ، د.اخلثالن وأكد
حيث تعود جذورها اإلنسان ليست جديدة ؛
إنساني، وقد ساهمت جتمع أول إلى األولى
اإلنسانية، احلركة بتلك واألمم الشعوب كافة
واحلرية العدالة معركة على شاهد والتاريخ
صدر الذي اإلعالن أن موضحًا واملساواة،
،1948 عام ديسمبر شهر من العاشر في

مشتركًا. املعركة بعدًا عامليًا تلك منح
فيما أصبح اإلعالن إن د.اخلثالن: وقال
التي واملواثيق االتفاقيات لكافة بعد مرجعًا
حماية في يتمثل سام لهدف الحقًا صدرت
وجه في والوقوف اإلنسان، وتعزيز حقوق
للصفة افتقاده ورغــم  والتعسف، الظلم
التزام عن يعبِّر فهو امللزمة؛ القانونية

مرجعيته حول يثار ما وكذلك أخالقي،
املشتركات أحــد أصبح حيث الفكرية،
رغم ؛ جتاوزها يصعب التي اإلنسانية
بقراءة متأنية حوله، ولكن اجلدل استمرار
الباحث القارئ املنصف اإلعالن سيجد ملواد
يجسد أسمى املعاني اإلعالن أن ، احلق عن
أيًا ، فيها اإلنسان التي يشترك اإلنسانية
اإلعالن فبنود وقيمه، ومبادئه معتقداته كانت
واملساواة والعدل، الكرامة واحلرية قيم تؤكد
جميعها. الشعوب فيها تشترك قيم وهي
جتاوزنا وإذا : اخلثالن الدكتور وأضاف 
جند فقد  ؛ الكبرى  اإلنسانية القيم هذه
غربية رؤية عن مما يعبِّر بعضًا في اإلعالن
على لسببني ، طبيعي  أمر وهذا  للحقوق،
في الغربي الدور صدارة (أوال): األقل:
اإلشارة وتكفي اإلنسان، حقوق معركة
، بريطانيا في احلقوق وثيقة  إلــى هنا 
ومبادئ األمريكي، االستقالل  وإعــالن
من وغيره لوك، جان وفكر الفرنسية، الثورة
في الدولي الوضع (ثانيًا): املفكرين. كبار
الدول غالبية نهاية األربعينيات؛ حيث كانت
غّيب مما ، األفريقية واآلسيوية مستعمرات

اإلعالن. صياغة في صوتها
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حقوق: بي بي سي ـ
املتحدة الواليات في العليا بدأت احملكمة
حتديا متثالن قضيتني نظـــر األمريكية
في اإلرهاب بتورطهم املشـــتبه العتقال
األمريكية جوانتانامو خليـــج في قاعدة

محدد. غير ألجل
معتقلي لصالح احملكمـــة وإذا حكمـــت
غير ألجل احتجازهم فإن جوانتانامـــو؛

غير قانوني. يعد أمرًا مسمى
رفضوا العليا قد احملكمة قضـــاة وكان
في األمريكية احلكومة اتخذتها إجراءات

سابقتني. قضيتني
قاعدة بوضع تتعلق األولى وكانت القضية
لألراضي بالنســـبة جوانتانامو خليـــج

األمريكية.
احملكمة  قضاة حكم 2004 وفي عـــام
الفدرالية للمحاكـــم يحـــق العليـــا بأنه
احتجاز مدى قانونية النظر في األمريكية
خليج جوانتانامو قاعدة أجانب في رعايا
على األمريكية سيطرة احلكومة بسبب ،

مؤجرة من أنها الرغم القاعدة على هذه
كوبا. من

مرتني حكمت األمريكية العليا احملكمـــة
قاعدة بشـــأن األمريكية احلكومة ضـــد

جوانتانامو.
العليا  احملكمة قضت 2006 وفي عـــام
األمريكي محاكمة للرئيس يحق ال بأنـــه
جوانتانامو، خليـــج بقاعـــدة املعتقلـــني
األمريكية الســـلطات الذيـــن تصفهـــم
احملاكم أمام «مقاتلون أعـــداء»، بأنهم

العسكرية.
في احلالتني األمريكية احلكومة رد وكان
يقيد الكوجنرس من تشريع إصدار هو

املدنية. للمحاكم املعتقلني خضوع
 2006 عام في تشريعا الكوجنرس فقد أصدر
قضائي أمر في صـــدور املعتقل يلغي حـــق
عسكرية وأنشئت جلنة احملكمة، أمام للمثول

األمريكيني. غير املعتقلني من حملاكمة
وهو األخضـــر بومدين، من ثـــم قام كل
،2001 عام اعتقل في البوسنة جزائري
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في اعتقل كويتي وهو العودة، وفـــوزي
بهذا دعوى برفع ،2002 عام باكستان
القضيتني دمج احملامون قرر الشأن. ثم
 305 عن بالنيابة واحـــدة فـــي دعوى

جوانتانامو. خليج قاعدة في معتقل
أناحلق فيإصدار أمر ويرىمحاموهما
يجب احملكمة أمام قبل املثول قضائي
خليج جوانتانامو إلـــى قاعدة أن ميتد
الفنية الناحية من أنها من الرغم علـــى

أرضا أمريكية. ليست
محامي املعتقلني، أبـــرز أحد وأوضح
القانون أستاذ واكســـمان وهو سيث
بعد ســـت تاون ،»أنه بجامعـــة جورج
مراجعة بدون الســـجن من ســـنوات
للمحكمة األوان آن فقد ، قانونية فعلية

مدى قانونية اعتقالهم». تنظر أن
محامي كليمنت بول يقول ، جانبه ومن
أرض المتتلك إنها األمريكية احلكومة
فإن وبالتالي جوانتانامو، خليج قاعدة

أي حملاكمة قضائي أمر إصـــدار حق
عليها. ينطبق ال فرد

قاعدة معتقلي إن : كليمنت ويضيـــف
بحقوق يتمتعـــون جوانتانامو خليـــج
عليها حصل التـــي من أكبر قانونيـــة
تاريخ في األعداء» «املقاتلـــني من أي

احلروب.

غوانتاناموا معتقل

حقوق: ـ مقديشو
الصومال بزيارة موجود في وفد دولي قام
األخيرة القتال جولة خالل شردوا الذين

مقديشو. الصومالية العاصمة في
اإلغاثة مكتب رئيس الزاريني فليب وقال
بي الصومال لـ في املتحدة لألمم التابع
على أراد االطالع إن الوفد ، بي سي
من  فروا شخص  ألف  200 أوضاع
حاليا منهم كثيرون ويعيش منازلهم

األشجار. حتت
«سيئة بأنها أحوالهم الزاريني ووصف
مليوني نحو أن إلى  مشيرا  للغاية»،
يعيشون الصومال أنحاء في شخص

الظروف. هذه في
يضم الذي الوفد إن : قائال وأضاف
سيوجه وبريطانيا النرويج  من نوابا
لتقدمي الدولي املجتمع إلى نداء عاجال

مساعدات.
العليا املتحدة األمم مفوضية  وكانت

أنه مؤخرا، لها ، بيان أعلنت في لالجئني
 600 نحو فر املاضي شباط منذ فبراير
مقديشو العاصمة  من شخص  ألف
القوات بني املستمرة املعارك بسبب 
اإلثيوبي باجليش  املدعومة احلكومية

واملسلحني اإلسالميني.
اإلقامة إلى هؤالء معظم  واضطر
اخلدمات تفتقد مؤقتة معسكرات في
لهم أقيمت حيث األساسية، الصحية
و ، عشوائية وأكواخ خيام ، أحيانا ،
مثل هؤالء متعلقات شخصية ، استخدم

البالستيك. حقائب :
العشوائية املعسكرات  هذه وتنتشر
بلدة إلى مقديشو من الطريق طول على
30 كيلو مترا غربي  بعد على أفجوي

الصومالية. العاصمة
األزمة الصومالية أن املتحدة األمم وترى
أفريقيا قارة في األسوأ بذلك أصبحت
من كوارث شعوبها عانت لطاملا التي ،

املسلحة. الصراعات
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أحياء مقديشو نازحون من

ـ حقوق:  القاهرة
مكتباألمماملتحدة املعني باملخدرات يقيم
وشمال األوسط الشرق ملنطقة واجلرمية
التنمية وزارة  مع بالشراكة  أفريقيا، 
احتفالية بالقاهرة، املصرية اإلدارية 
، الفساد ملكافحة العاملي مبناسبة اليوم
اتفاقية على التوقيع ذكرى يوافق الذي
عام الفساد ملكافحة املتحدة األمم
وزارات عن يحضرها ممثلون 2003م،
الفساد. مبكافحة املعنية وهيئات الدولة
التنفيذ حيز دخلت التي االتفاقية وتهدف
التدابير وتدعيم ترويج إلى 2005م، عام
القطاعني إلى مكافحة الفساد في الرامية
التعاون واخلاص، وتيسير ودعم العام
مجال في التقنية واملساعدة  الدولي
استرداد ذلك في الفساد، مبا مكافحة
واملساءلة النزاهة وتعزيز  املوجودات،
واملمتلكات للشؤون السليمة  واإلدارية

ملكتب اإلقليمي املمثل وأكد . العمومية
األوسط الشرق ملنطقة املتحدة األمم
العزيز، عبد أحمد محمد أفريقيا وشمال
اتفاقية ترجمة أهمية على ، له بيان في
على الفساد ملكافحة املتحدة األمم
الفساد إلى أن مشيرا الواقع ، أرض
إلى عرقلة وتوقف مسيرة التنمية يؤدي
على ويؤثر بلد،  أي في واالستثمار 
فضال ، سيادة القانون وحقوق اإلنسان
غير املمارسات ازدياد إلى يؤدي أنه عن

الدميقراطية.
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كل على أشهر ثالثة ملدة بالسجن احلكم على الهندي قانونا ينص البرملان أصدر
أحدهما. أو والديه إهمال تهمة عليه تثبت من

من الستني جتاوز الذي والديه أحد إهمال بتهمة يدان من على القانون ويطبق
العمر.

وينهار يتفكك العاملي الترابط نظام إن االجتماعية الشؤون وزيرة كومار وقالت ميرا
وهجرهم. نبذهم يتم املسنني وأن الهند، في

ليبلغ عاما املاضية والعشرين اخلمسة خالل الهند في املسنني تضاعف عدد وقد
مليونا. ثمانني

للمسنني. دور الدولة تأسيس أيضا على القانون ويفرض
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حقوق: ـ الوكاالت
الالجئني غوث وكالــــة قالت
أنها املتحدة ، لألمم التابعة
العراقيني تشجع الالجئني ال
، ألن بلدهم إلى على العودة
غير زال ما األمني الوضــــع

كبيرة. بدرجة آمن
العليــــا وقالــــت املفوضيــــة
للمنظمة التابعــــة لالجئــــني

في العراق األوضاع ، أن الدولية
نطاق الالجئني على لعودة غيــــر مهيأة

واسع.
الالجئني من كثيرا إن ، الوكالة وقالت
منازلهم إلى العودة على غير قادريــــن

األصلية.
أشارت متعددة تقارير أن إلى يشــــار
العراقيني من مــــن قوافل إلى توجــــه
من بدء احلياة بأمل إلى العراق، سوريا
إن تقول الوكالة لكن بيوتهم. في جديد

متالشية. قد تكون اآلمال هذه
العودة أسباب

الوكالة أجرتها التي املســــوح وتشير
زالوا ما الذين العراقيني صفوف فــــي
الالجئني بعض بينما أنه ، سوريا في
في األمني حتسن الوضع أن يعتقدون
بسبب فإن الكثيرين يعودون ؛ العراق
من بســــبب يأســــهم أو نفاد نقودهم ،

باملدارس. أطفالهم إحلاق
الناطق باســــم ســــبندلير وقــــال وليم
إن الوكالة ، لالجئني العليا املفوضيــــة
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املتحدة السودان انتقادات األمم رفض
األفريقية- السالم حفظ نشر قوات لتأخر

دارفور. إقليم في الدولية املشتركة
الدولة ، وزير الوســـيلة السماني وقال
إن ، اخلارجيـــة الســـوداني للشـــؤون
ألنها االنتقادات بهذه «فوجئت حكومته
في للمساعدة وســـعها في ما كل فعلت

الشأن». هذا
وضع أغلب مت «لقد : الوسيلة وأضاف
في للســـودان وصلت التـــي املعـــدات
تخصيص ومت لها، املخصصة املواضع

السالم». حفظ لقوات أراض
األفريقية الـــدول إن وقـــال الوســـيلة :
القوات من يكفـــي بتوفير ما «تعهـــدت
القوة وأن دارفـــور، في حلفظ الســـالم
تأتي التي يريدون نشـــرها األوروبيـــة
الصينية القوة بعـــد الرابعة في املرتبة

واملصرية». والباكستانية
يحضرون ال «ملاذا : الوســـيلة وتساءل
إلى يقفزون أن قبـــل أوال القوات هـــذه

غيرها؟».
كي بان املتحدة لألمم العام األمني وكان
من كبار اثنني سيرسل أنه أعلن ، مون
البرتغالية لشبونة العاصمة معاونيه إلى
حســـن عمر الســـوداني للقاء الرئيس
مساهمة بقبول إقناعه حملاولة البشـــير
الســـالم حفظ قوة في إفريقية غير دول

دارفور. إقليم في الدولية
مبعوثني سيرســـل إنه مون قال كي بان
السوداني الرئيس ويشارك ، البشير للقاء
تعقد التي ، القمة األفريقية-األوروبية في

احلالي. األسبوع نهاية لشبونة في
تشبث بسبب مون عن قلقه كي بان وعبر
يتعلق بإرسال فيما مبوقفه الســـودان
أفريقيا بني مشـــتركة ســـالم قوة حفظ
والتي دارفور ، إلى األوروبي واالحتاد
 24 خالل أن يتم نشـــرها املفترض من

تاريخه. من يوما

من دولية قوات وجود اخلرطوم وترفض
عداد هذه في القارة األفريقيـــة خـــارج

القوات.
لن إنها الســـودانية وقالـــت احلكومـــة
والنيبال الســـويد من قوات بوجود تقبل
القوات هذه عداد في وتايالند والنرويج
وعشرون ستة عددها يبلغ أن يتوقع التي
حفظ الســـالم مهمة عنصر، تتولى ألف
األفريقية عـــن القوات نيابة اإلقليم في

احلالية.
الغربية على إبداء كي مون الدول وحث
السالم، قوة حفظ مبوضوع التزام أقوى
تتطوع  لم ولكن 24 مروحية، حتتاج التي

بتقدميها. اآلن حتى دولة أي
األمم لدى السوداني وجه الســـفير وقد
اللوم احلليم عبد احملمود عبـــد املتحدة
ســـير بطء بســـبب إلـــى األمم املتحدة
: وقال الســـالم ، موضـــوع قـــوة حفظ
في تأمني املتحدة األمم «كلما أخفقـــت
حتججت العمودية ــرات والطاـئ األموال
السودان إن السوداني، وقالت باملوقف

القوات». قبول هذه في يتلكأ
أكثر على وافقت إن بالده وقال السفير
املتحدة  األمم مطالب من 97% مـــن
وأن ، القوات هذه تشكيلة بخصوص
يعد األفريقية القارة من نشـــر قوات
في لألوضاع أمـــرًا مثاليًا بالنســـبة

دارفور.
بني دارفور إقليم في الصراع أن يذكـــر
تدعمها التي واملليشيا احلكومية القوات
من واملقاتلني باجلنجويد تســـمى والتي
من أكثر تشـــريد إلى أدى قد ؛ اإلقليم
مئتي من ال يقل ومقتل ، شخص مليوني

مدني. ألف
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العودة وسيلة تسهل بأي أو تشجع ال »
العراق». إلى

العراق في « إن الوضع : سبندلير وقال
النطاق». واسعة عودة على يعني ال

العودة في احلق لهم وأضاف: «الناس
ميكنهم شعروا بأنه ، وإذا وطنهم إلى

ذلك». من يقرر فهم أفضل العودة،
الوضع من وجهة نظرنا، «لكن وقــــال:
غياب بسبب يهيئ للعودة العراق ال في

إليه». وما واخلدمات األمن
عادت التي األسر حول وكشــــف مسح
ـ ثلثهــــم أن بالفعــــل إلــــى العــــراق ،
منازلهم إلى العودة فقطـ اســــتطاعوا

األصلية.
منازلهم أن الباقيان الثلثان وجد بينما
لــــذا فبدال ، آخرين قبــــل محتلــــة من
إلى حياتهــــم األصلية ؛ مــــن العــــودة
مشردين ، اآلن ، ببســــاطة أصبحوا

الثانية. للمرة

العراقيني العائدين من لقطة
مون كي بان
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حقوق: بي بي سي ـ
اإلنسانية حقوق عن للدفاع منظمة اتهمت
8040 شخصا  بقتل الكينية الشـــرطة
الدينية موجنيكي جماعة محاربتها خالل

املمنوعة.
وقعوا ضحية إن القتلى ، املنظمة وقالت
رجال يـــد على أو اإلعـــدام للتعذيـــب
4070 شخصا  أن مضيفة ، الشـــرطة

املفقودين. عداد في آخرين
املســـماة للمنظمة كينيـــا ويقـــول فرع
إن الضحايا قتلوا «مؤسسة أوسكار» :
إلى أعوام خمســـة على مدى أو اختفوا

.2007 آب أغسطس غاية
رفض الكينية الشرطة باسم متحدثا لكن
«خيالية»، إنها : قائـــال االتهامات هذه
ملن احلقيقية «األهـــداف عن متســـائال

االدعاءات». هذه ينشر
الشرطة من وحدات إن : التقرير ويقول

أثناء القتـــل عمليات نفـــذت الكينيـــة
في صفيح أحيـــاء في عمليـــات أمنية

وغيرها. نيروبي العاصمة
املنظمة يســـتند إلى تقريـــر يذكـــر أن
وتقارير ، الضحايا أقارب شـــهادات
، الشرطة من ووثائق ، الشرعي الطب

ومصادر أخرى.
لإلرشاد أوســـكار مؤسسة ونشـــرت
اللجنة اتهمت بعدما تقريرها القانوني
اإلنسان الشرطة حلقوق الكينية القومية
500 من  حوالي إعدام فـــي بالضلوع
خالل املذكورة الدينية أتباع اجلماعـــة

املاضية. اخلمسة األشهر
االتهامات تلك رفضت الشـــرطة لكن
املســـؤولون هم «مجرمني» إن : قائلة

ذلك. عن
في وقت حساس االتهامات هذه وتأتي
الرئاسي االنتخابات وعد يقترب حيث ،

الكينية.
حتركـــت ملواجهة الشـــرطة يذكـــر أن
الرعب بثت بعدما املوجنيكـــي جماعة
في نيروبي متعددة في ســـكان مناطق
سابق في وقت البالد وسط في وغيرها

هذا العام. من



6

 «—UA��«

اإللكتروني البريد على أسئلتكم نستقبل
k_ss11@yahoo.com
الرحمن الفاخري بن عبد خالد
واملالية اإلدارية الشؤون املشرف على
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حق عن املاضي  العدد في حتدثنا
التي العمرية املراحل في احلضانة
تخيير أن وتوقفنا عند الطفل ، بها مير
احلضانة بيده تكون من الختيار الطفل
وإمنا املطلق هو ؛ مطلقة قاعدة ليس
معها تدور  والتي ، الصغير مصلحة 
وكلما ، العلة حيث من عموما األحكام
أحد السن هذه في الصبي اختار
وإذا يشتهيه ، ملا صار اتباعا ؛ األبوين
اختارهما أو أحدهما  يختر  ولم خير
كانت وإذا ، إلى القرعة اللجوء يتم معا،
مثال، األب واختار األم لصالح القرعة
املميز، الوالد مرض وإذا ، ألبيه ُضم
في أمه مترضه ، أنثى أم كان ذكرا
أما حاضنته . لم تكن ولو بيتها، حتى
فالرأي ، في هذه السن البنت حضانة
عند تكون حضانتها هو: أن ؛ الغالب
من على البنات أغير ألن الرجل أبيها،
جعل وغيره، املعنى، ولهذا النساء،
، أمها دون بيد أبيها تزويجها الشرع
نفسها وال على والية ألمها يجعل ولم
الشيخ سماحة أفتى وقد مالها، على
رحمة عليه السعدي، عبدالرحمن
بحضانة عندما سئل عمن أحق الله،
؟ فأجاب سنني سبع متام األنثى بعد
أحمد مذهب اإلمام بأن املشهور من
ألمها الثانية والرواية   ، ألبيها أنها 
ما أهمل  إذا فأما ، ويلزم يجب مبا 
، عما يصلحه ولده عليه حضانة يجب
، ألن ويتعني اآلخر تسقط واليته فإن
وقد . احملضون مصلحة هنا املنظور
إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة سئل
بنت عن ، الله رحمة عليه ، الشيخ آل
وقد  ، سنوات ثمان العمر من تبلغ 
أمها بني نزاع حضانتها في حصل
أحق فأيهما ، ألبيها وأخيها املتزوجة
الله: رحمة عليه فأجاب، ؟ باحلضانة
البنت متزوجة والدة هذه ما دام بأنه
في حقها فيسقط  ، عنها أجنبي  من
لم ما أحق به « أنت حلديث ، احلضانة
أحق للبنت أخ لم يكن فإذا ، » تنكحي
فهو ؛ بحضانتها املطالب أخيها من
يكن لم ما حضانتها له والدها، مبنزلة
، في احلضانة حقه مانع يسقط هناك
أو له أو فاسقا ، كأن يكون سفيها ،
؛ كأن مبا حتتاجه نحوها تقوم ال زوجة
فلألم ، مصلحتها في تقصر أو تؤذيها

زوجها. عن رضى حضانتها

كوراك الله عوض محمد
 ، اقتلعت اإلقطاع التــــي هي  فرنســــا
للشــــعوب في كل العالم شعار وحققت
يأِت ولم ، واملســــاواة احلرية، اإلخاء ،
فكري عمل ســــبقه فقد ؛ ذلــــك صدفة
، للشعب الســــيادة بقيمة انتهى نبيل،
، وقيم الســــلطات بني الفصل وبقيــــم
وعبر .. املساواة على والتأكيد احلرية
العاملي اإلعالن صدر ، الســــياق هذا
1789م، العام حلقوق اإلنســــان فــــي
من أبناء والفالســــفة الكّتاب وتنــــاول
اإلنساني الفكر ُبشريات وغيرها فرنسا
إبداعا الفكر هــــذا الرائع ، فجســــدوا
والقصصية، الشعرية املجاالت كل في
املجاالت بجانب ، والفكريــــة الروائيــــة
من التي نهلت واالجتماعية السياسية

املعني. هذا
َمن  كبيــــر ِمن عــــدد     لذلــــك اختــــار
للحصول مكانا فرنسا العلم ينشــــدون
لبالد بديــــال العليا علــــى دراســــاتهم
باريس هي وها ، ساكســــون األجنلو
البشــــر متاما بحرية بلد النور ارتبطت
، التعبير وحقوقهم فــــي ومســــاواتهم
تكون أن فرنسا على الطبيعي من وكان
من كبير أخالقية شــــيدها إرث وجهة
املستويني على اخلالقة القيم اإلنسانية
قاعدة لكل ) ، ولكن والشعبي احلكومي

. ( استثناء
( زوي دي آرش ) منظمة به قامت وما
من يقرب ما إلى باختطافها الفرنسية
إقليم  من 103 ) أطفال ســـودانيني )
عام بني ( أعمارهم تراوحت ، دارفـــور
حقيقية مشكلة ، ( أعوام وثمانية واحد
البحث مجرد عند تتوقف ال ، رأيي في
التصرف لهذا أدت في الدوافع التـــي
إنســـانيني عماال الـــذي جعل الشـــاذ
أنهم منهم أطفاال اعتقـــادا يخطفـــون
وشـــيك، هالك دارفوريني من ينقـــذون
في البحث مجـــرد أكبر من فالقضيـــة
في العمل هـــؤالء كانـــت نيات مـــا إذا
األمور فهذه ، ال أم صادقة اإلنســـاني
الشجرة سوى ، احلقيقة ، في ليســـت
الســـؤال الغابة ، ويبقى التي تغطـــي
هي أوروبـــا التي تدافع أهذه قائمـــا:
كل األحوال ففي ؟ اإلنسان حقوق عن
جرمية املنظمة هـــذه من بدر يعد مـــا
قبلها ما لها احللقات، مكتملـــة قانونية

بعدها. وما
مطالبة،  فهي ؛ الفرنسية أما احلكومة
الفاضح العمل هذا بإدانة ، سواها دون
من والذي ، فرنســــا واملســــيء لتاريخ
من دول بعالقات كثير اإلطاحة شــــأنه
املنظمة ومــــا فعلته ، القارة بفرنســــا
التساؤالت؛ يطرح عددا من الفرنسية
لعدد احلقيقي الــــدور ما مــــن أبرزها:
املتدثرة الغربيــــة املنظمات كبير مــــن
دارفور في ليس اإلنساني، العمل برداء
أنحاء كل في ؛ بل فحسب بالســــودان

عليه املنظمة أقدمــــت ألن ما العالــــم،
قبيل يعــــد من دارفور في الفرنســــية

. اإلنسانية القبيحة وغير العنصرية
قائما:  يبقى أن يجب الذي والسؤال  
تفعله املنظمة أن هذه تريد كانت مــــاذا
، االجتهادية واإلجابة ؟ األطفال بهؤالء
هذه كون من تخرج ال ، بطبيعة احلال
هؤالء تســــتخدم أن تريد كانت املنظمة
كانت أو الدعارة ، في شبكات األطفال
األطفال أن هؤالء من تريد املنظمة هذه
أو ، البشرية  لألعضاء مصنعا يكونوا
إعدادا تعدهم أن املنظمة أرادت رمبا
باملسيحية لواء التبشير ليحملوا كنسي
أن بعد الســــمراء القارة فــــي أدغــــال
بشكل بات أوروبا في اإلســــالم متدد
اإلنســــاني الضمير وأين أين يؤرقهم.
، باآلثام هذا الوجه امللطخ وهل احلي؟؟
الوجه احلقيقي بالفضائح، ميثل واملطرز
هذه املنظمة ضربــــت وهل ؟؟ ألوروبــــا
، 1924م لعام الطفل حقوق باتفاقيــــة
واملواثيق واملعاهدات االتفاقيات وبكل
عرض ، اإلنسان بحقوق املعنية الدولية
مياه في أوراقها وأغرقــــت احلائــــض،

واحمليطات؟. البحار
مفاد ما : أخــــرى وإذا تســــاءلنا مرة
هذه توجهها أن أرادت التي الرســــالة
بصــــورة أو بأخرى ، للعالم ، املنظمة
أنها ؟ أظن  هــــذه بعد فعلتها الثالــــث
الثالث العالم لشــــعوب تقول أن أرادت
معنا تعيشــــوا أن أنكم ال تســــتحقون
معنا تتقاســــمون واحد، على كوكــــب
املنظمة هذه فأعادت والزفير، الشهيق
، النخاســــة ســــوق تأريخ إلى أذهاننا
ويشترون البشــــر يبيعون كان حينما
قد سادت حسبناها عهود في البشر ،

بادت. ثم
الرسالة قبيل من يعد املنظمة فعلته وما
إلى أمريكا املعالــــم والبينة الواضحة
تتشــــدق فتئت التي ما ، ودول أوروبا
وحقــــوق والدميقراطيــــات باحلريــــات
من لكثير اتهاماتها وتوزع بل اإلنسان،
إنسانية حتترم ال أنها على العالم دول
واضحة ُأخر مآرب ذلك في ولها ، البشر

وغوانتانامو غريب، أبو وما للعيان، وبينة
والســــجون ، املتحركــــة ، واألقفــــاص
إال األطفال؛ اختطاف وظاهرة السرية،

. وأوروبا أمريكا غطرسة على دليل
الفرنسية،  زوي) دي (آرش فضيحة  إن
أوروبية ملنظمــــات امتداد إال ما هــــي
داخل تتــــوارى األفكار)، (شــــيطانية 
لها أكبر تضمن أقنعة إنســــانية حتــــى
لهذا ومثــــال ، قــــدر مــــن املصداقيــــة
التي عاجل» «دارفــــور فريق املنظمات
ليفي، هنري برنار «املتصهني» أسسها
ملســــألة الشــــديدة مبعارضته املعروف
للســــلطة األوروبية متويــــل املجموعــــة
منظمة هي الثاني واملثال الفلسطينية.
ويرعاها ميولها التي «أنقذوا دارفور»،
هذه ، فقــــد ذهبت اجلدد احملافظــــون
حينما ، أبعد من ذلــــك املنظمــــة إلــــى
احلكومة الصني مع بتواطؤ تلّوح أخذت
دارفور، إنسان إبادة أجل من السودانية
األلعاب مبقاطعــــة تطالب ومــــا فتئــــت
هذه للصــــني... (ألــــم تكحل األوملبيــــة
املنظمات به تقوم عينيها مبــــا املنظمة
إنسانية أعمال الصينية من اإلنسانية
حتى خفيــــة، سياســــية دومنــــا أجندة
الشعوب)؟ لكل صديقة الصني صارت
املنظمــــات اخلطيرة، ال هــــذه إن مثل
وتضخيم احلقائق بتزييف فقط تكتفي
بل ، يعقوب نفس في حلاجة األخطــــار
، النزيهة املنظمات ســــمعة تشوه إنها
التي احلمراء اخلطوط تتعدى وهي بذلك
، اإلنساني العمل عن السياسة تفصل
أصوات إال املنظمات وغيرها هذه وما

النار. في تنفخ
زوي) دي (آرش به أقدمت ما وســـيبقى
العمل مجازًا، واملدعية، الفرنسية املنظمة
حادثة أخطـــر اإلنســـاني، فـــي املجال
العصر اإلنســـان فـــي حقوق النتهـــاك
بأي تشـــبه ال عار ووصمة بل احلديث،
أخالق الشعب األحوال قيم أو من حال
واملدافع املتطلع إلى احلرية، الفرنســـي

اإلنسان.  حقوق عن
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محمد بن األستاذ حتدث وفي املســـتهل
الشـــؤون الدويش، مدير عام ســـليمان
أن العمـــل، موضحا بوزارة القانونيـــة
الكفالة بنقل ما يعرف استبدلت الوزارة
حدة لتخفيف اخلدمـــات؛ وذلك نقل إلى
أن بـــأن اجلميع يعرف قائال التســـمية،
تصرفات وما تبعه مـــن كفيل مســـمى
كثيرا قد أساءت باســـم سلطته يرتكبها
؛ الدولية احملافـــل في اململكة لســـمعة
اإلنســـان، منظمات حقوق لدى وخاصة
كثيرة جهودا تبذل العمل وزارة فإن لذلك
ومن هذه اجلهود: من هذه السلطة، للحد
التنفيذية لنظام الالئحـــة في ما حـــدث
نصت حيث طبق قبل شهور؛ الذي العمل
يشترط ال استثنائية حاالت الالئحة على
ومنها: أو موافقة الكفيل، التنـــازل فيها
االســـتثنائية األجـــور، واحلاالت تأخر
ووجود األطفال، العائلة وجود املتمثلة في
أم عمالية كانت ؛ ســـواء قضايا ووجود
ويكون النظـــر فيها يطول غيـــر عمالية،
في هذه املتســـبب هو العمل صاحـــب
يرى التي وغيرها من احلاالت اإلطالـــة،
خدمات العمل صالحية نقل معالي وزير
العمل، صاحب إلى الرجوع دون العامل
الطريق جيـــدة في تعتبر خطوة وهـــذه
لكنها بعض الشـــيء، يطول الذي قـــد
السلطة أو السيف سحب مبثابة خطوة
. إلى األبد العمل صاحب يد املطلقة من
سلطة من حتد التي األشياء ومن ضمن
كفالة الفرد تبديل في التفكير الكفيـــل ؛
وإذا اعتبارية، شخصية ذات كفالة إلى
كثيرا من ســـيخفف األمر حـــدث هـــذا
باسم ترتكب التي الفردية املمارســـات

الفردية. الكفالة
السويدان، وليد األستاذ ذلك، حتدث عقب
بالغرفة التجارية االستقدام جلنة رئيس
أن العمالة الصناعية بالرياض، موضحا
وليست متعاقدة عمالة باململكة املوجودة
الكفالة، نظـــام وعن عمالـــة مهاجـــرة .
أولتها ترتيبـــات هي : قال الســـويدان
وذلك لتنظيم ؛ احلالية و السابقة املرحلة
خرقه لبنود حالـــة والعامل في العمـــل،
العمل، وبني صاحب بينـــه املبرم العقد

صاحب العمل، علـــى الضرر هنـــا يقع
نفســـه من ينصفه، ويجد يجد ال الذي
سفارات عدة جهات؛ منها: من محاصرا
. لدينا الرســـمية واجلهات العمالة، دول
عقد عمل ويرى السويدان ضرورة وجود
اململكة، إلى القادمة العمالة جلميع موحد
عقد إصدار ضرورة العمل وزارة وطالب
تعبيره حد على ويعتبر ذلكـ  موحد، عمل

. العمالة ملشكلة حال ـ
أبان الســـويدان، كلمة علـــى وتعليقـــا
باململكة املوجودة العمالـــة أن الدويـــش
عمالة هي بل ؛ مهاجـــرة عمالة ليســـت
تقوله على ما أســـفه . وأبدى متعاقـــدة
بشؤون العمالة املعنية الدولية املنظمات
العمالة أن التي تصر علـــى املهاجـــرة،
عمالة اخلليج ودول في اململكة املوجودة
قال املوحد، العمل عقد وعن . مهاجـــرة
من مبكان، الصعوبة من إنـــه الدويش:
عمل عقود تعطى أن القانونية، الناحيـــة
الختالف نســـبة العاملني، لكل موحـــدة
عقد أصدرت العمل ووزارة األنشـــطة،
إال أن استرشاديا، ويعتبر واحد، عمل
عدم وجود من يشـــكون العمل أصحاب

فيه. وافية تفاصيل
مدير عمر احلربي، حتدث العقيد بعد ذلك
العامة باملديرية الوافدين شـــؤون إدارة
مسمى «الكفيل» أن للجوازات، موضحا
العمل»، وأن «صاحب مسمى تبدل إلى
مسمى تبدل إلى «نقل الكفالة» مســـمى
األوامر مبوجب وذلك ؛ اخلدمات» «نقـــل
بيننا الرابط أن إلى مشـــيرا الســـامية،
هو العامل؛ وبـــني الداخلية فـــي وزارة
مع نتعامل ونحن اإلســـالمية، الشريعة
والتعليمات الكفالة نظام مبوجب العمالة
ونظام العمل نظام ونعتبـــر به، امللحقة
خاللها من التي املرجعية اإلقامة؛ هـــي
العامل بني تقع التي اخلالفـــات نتدارك
أن أغلب منوهـــا إلى العمل، وصاحـــب
ال الطرفني بـــني حتدث التي املشـــاكل
عدم التزام أو تقصيرا، من كونها تخرج
وعدم املشكلة، تتولد هنا ومن الطرفني،
املشاكل أدى هذه مثل في البت ســـرعة
ومن . مشكلة العمالة املوقوفة إلى وجود
وجود إلى أدت التي األخرى األســـباب
هي احلربي : قال النوع، هذا من مشاكل
وأضاف املقننة، غير االســـتقدام طريقة
حدوث في الروتني ســـاهمت عملية بأن
من القضاء بد املشـــاكل، وال هذه مثل
مثل: املعنية؛ اجلهات وطالب من عليها.

وإدارة التجارة، ووزارة العمـــل، وزارة
أجل من بينها فيما التنسيق اجلوازات،

املشاكل. هذه مثل حل
ربيعان بن مفلح الدكتور حتدث ذلك، بعد
الوطنية اجلمعية رئيس نائب القحطاني،
القانون قســـم ورئيس حلقوق اإلنســـان
خمسة عن ســـعود، امللك بجامعة املدني

: هي محاور؛
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القحطاني الدكتور قال احملور، هذا وحتت
اململكة في للحكم األساس النظام كفل :
(41) املادة للمقيمني، تضمنتها حقوقا
النظام وبني النظام، هذا من واملادة(47)
يتمتع التي بالضمانات يتمتع أن املقيـــم
إلى بحق اللجوء يتعلق بها املواطن فيما
السعودي نص نظام العمل وقد القضاء،
كحقه في للعامل ؛ احلقوق من العديد على
إلخ... اخلدمة وشهادة اخلدمة، مكافأة
ينظم الذي هو العمل عقد أن املعلوم ومن
العمل وصاحب الوافد العامل بني العالقة
ال العامـــل األجنبي أن إال ؛ الســـعودي
الناحية من اململكة في يســـتطيع العمل
مواطن ســـعودي بوجود إال النظاميـــة،
بعض تضمنتها استثناءات (هناك يكفله
نظام اخلصوص وجـــه وعلى األنظمـــة،
الكفيل حاليا)،وهذا الساري االستثمار
يتقدم الذي غالبـــًا، العمل هـــو صاحب
للحصول على العمل، وزارة إلـــى بطلب
وعند أجنبية،  عمالة تأشـــيرة باستقدام
على املوافقة تتم الشروط بعض استيفاء
العمل (صاحب ذلك بعد يقوم ثم طلبـــه،
مكاتب عبر العامل باستقدام الكفيل)، أو
وعندما شخصي. بشكل أو االســـتقدام
ملزمًا يصبح اململكة، إلى العامل يصـــل
االنتقال له يحق وال لدى كفيله، بالعمـــل
لفترة إال بإعارته ؛ غيـــره للعمـــل لـــدى
والكفيل كفالته، نقل خالل من أو محددة،
النظرية الناحية من يعد العمل صاحب أو
معامالت، فأغلب املكفول، عن مســـئوال
تتم عن احلكومية مع اجلهات األخير، هذا
تعامالته حتى بعض الكفيل، بل طريـــق
على احلصول كفتح حساب، أو ؛ األخرى
زوجته اســـتقدام طلب أو قيادة، رخصة
أو الكفيل حتتاج إلى موافقة قد وأوالده،
بجواز الكفيل ويحتفظ العمـــل، صاحب
البلد يغادر العامل، وال يجوز أن ســـفر
نزاع قد الطرفني بني ويحدث بإذنـــه، إال
مما طويال، وقتا الفصل فيـــه يســـتغرق

ـ بقاء األحيان أغلب فـــي ـ عليه يترتـــب
أو دون راتب، أو تغطية عالجية، العامل

نظامية. إقامة حتى
تلقتها التـــي الشـــكاوى وهناك بعض
حول األجنبية، العمالـــة من اجلمعيـــة،
أصحاب من حقوقهم على حصولهم عدم
لهذه الســـبب الرئيس ويرجع العمـــل،
التي الكفالة قواعد وجود إلى الشكاوى
من كفيل له يكـــون بأن مقيم كل تلـــزم
األجنبي جعـــل العامل مما املواطنـــني،
؛ نظرًا ملكفوله وخضوع تبعية وضع في
من ســـلطات الكفالة ملا تعطيـــه قواعد
قبل صدور على املكفول للكفيل واســـعة
166 وتاريخ  الوزراء رقم مجلـــس قرار
إلغاء تضمن الذي 1421/7/12هـ،
مادته في الكفيل، والذي أكد مصطلـــح
باحلزم املختصة اجلهات على السادسة
تعليق في يتســـبب عمل صاحب مع كل
عليه، املســـجلة الوافدة العمالة أوضاع
تأخير على يعمل أو املالية، النظامية، أو
أو أخذ مستحقاتها، أو ســـداد أجورها
كما إجراءاتها، إنهاء مقابل مالية مبالغ
من العديد تضمـــن أن هـــذا القرار قد

: ومنها ؛ العامل لصالح األمور
داخل بحرية بالتنقـــل للعامل الســـماح
إقامة دام يحمل رخصـــة مـــا اململكـــة

املفعول، سارية
مبراجعـــة اجلهات للعامـــل الســـماح
على للحصـــول وغيرهـــا، احلكوميـــة،
: مثل ولعائلته، له توفـــر التي اخلدمات
السيارات، وشراء القيادة، رخص إصدار
دون ذلك، وغير الهاتف، على واحلصول
صاحب موافقة علـــى احلصول شـــرط

العمل.
أن يحتفظ اليجـــوز لصاحـــب العمـــل
جوازات أو الوافد العامل ســـفر بجواز
عدم أنه يالحظ إال عائلته، أفراد ســـفر
كلي، وتظل بشـــكل القرار هذا تطبيـــق
شامل وكامل، عالج إلى بحاجة املشكلة
الكفالة اشتراط عن الناجتة فالسلبيات

الزالت قائمة.
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تشاء ما وضع في احلق كان لكل دولة إذا
دخول العمالة لتنظيم وقوانني أنظمة من
الوفاء ومبجرد ينبغي، فإنه أراضيها، إلى
بالتمتع للعامل السماح الشروط، بهذه
كعامل وكإنســـان، ولكن حقوقه بجميع
العمل وصاحب العامل بني عالقة الكفالة
الســـلبية، من اآلثار كثير عليها ترتـــب
اســـتقبال آليات ضعف والتي ســـاعد
في فيها الفصل مدد وطول الشـــكاوى

تعميقها.
منها  تعاني التي فمن أسباب املشاكل
آليات غياب هـــو: اململكة، في العمالـــة
من للحد إيجادها ينبغي التـــي احلماية
أن كما العامـــل، على الكفيل ضغـــوط
متابعة في العمال سفارات دور ســـلبية
للوفاء إرشـــادهم على والعمل رعاياها،
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في واملســـاعدة التعاقدية، بالتزاماتهم
من املشـــاكل ؛ على حقوقهم حصولهم
مكاتب كانت وإذا يواجهونهـــا، التـــي
بتلقي الشكاوى تختص اململكة في العمل
الكفيل بني وديًا حللها وتسعى العمالية
بتلك العمـــال جهل فـــإن واملكفـــول،
وظائفهم، خســـارة من وخوفهم اآللية،
احلاالت بعض في يحجمون يجعالنهـــم
العمل ال كما أن مكاتب عن الشـــكوى،
الكفيل على إلجبـــار ســـلطة متلك أي
لذا حتى حلضوره، عمالـــه أو إنصاف
حلل مرض بني التوصل عدم حال ففـــي
القضاء إلى حتّول القضيـــة الطرفـــني،
بترحيل ما تنتهي التي غالبًا العمالـــي،
طويل وقت وبعد موطنـــه، إلى املكفـــول
بأن يشـــعر العامل مما من التقاضي،
ممارسة من الكفيل متكن عالقة الكفالة
العامل، وقد على الضغوط كافـــة أنواع
سوء من العمالة شكاوى بعض رصد مت
أو بالتسفير، والتهديد والضرب املعاملة

الكفيل. قبل من بالسجن
أجل من الكفالة شـــرط وضع هل مت * 
على واحملافظة حقوق املواطنني حماية

املجتمع؟ أمن
القحطاني يقـــول التســـاؤل، حتت هذا
أقر الكفالة شـــرط أن : يعتقـــد البعض
صاحب أموال أو أموال املواطنني حلماية
شـــيئا أجنبي العمـــل، فإذا اشـــترى
من خرج مثال، ثم  باألجل أو بالتقسيط
أو ذمته، في ما يســـدد أن البـــالد دون
اختالس أو سرقة على العامل أقدم إذا
الكفالة أو عالقة شرط ؛ فإن كفيله أموال
على منح الكفيل مبوافقة تقضـــي التي
من ســـتمكن املغادرة تأشـــيرة املكفول
ولكن احلاالت، هـــذه مثل التغلـــب على
ليس فالكفيل ؛ ذلـــك الواقـــع يخالف
تصرف عن أي ـ شرعا ونظاماـ  مسئوال
يلتزم لم ما غيـــره، مع املكفول يجريـــه
االلتزام بهذا بالوفاء واختياره برضـــاه
ذلـــك، فالكفالء من العكس . بل علـــى
من جتاوزات حتصل هناك أن يعتقدون
وجود بحقهم، وأن املكفولني أو العمـــال
فالكفيل الوضع، يحل لم الكفالة شـــرط
من األضرار يتعرض لكثيـــر أنه يـــرى
وعدم العامل سلوك واملصاعب بســـبب
فقد معه، املوقع العقـــد ببنود التزامـــه
في الكفيل وضـــع يهرب، وقد يســـتغل
مزايا علـــى للحصول بعض احلـــاالت
العمال بعض يحدث مـــن وقد أفضـــل،
الكفيل، وقد ألموال اختالس أو ســـرقة
الكفيل على شكاوى برفع بعضهم يقوم
يسمح أن أجل عليه من الضغط بهدف

ملصلحته. أو بالعمل حلسابه له
عشـــرة  مـــا يقارب   فالكفيـــل يدفـــع
رســـوم التأشيرة عن عبارة ريال آالف
البشـــرية املوارد وصنـــدوق واإلقامـــة
الطبي، والفحـــص وأجور االســـتقدام
القيام عـــن العامل ميتنـــع وبعـــد ذلك
له يدفع من وجد ألنه يهرب ؛ أو بالعمل
ويريد هروبه كفيله يبلغ عندما ثم أكثر،
تذكرة قيمة يدفع بأن يلزم أن يســـفره،
الهروب بالغ يلغي أن أراد وإذا سفره،

من بد فال ؛ العامل مع تصالح قد ألنـــه
يتساءل ولذلك ذلك، لقاء عالية رسوم دفع
يضمن أو يعيد لنا أموالنا، من : الكفالء
من أجله؟ استقدمت مبا العمالة التزام
الكفيل تلزم ـ حاليا ـ القائمة فاألنظمـــة
كفالته، حتت ليس عامل أي تشغيل بعدم

حيث من : املكفول عن مسؤوليته وتقرر
حال عنه والتبليغ لديه، بالعمل ارتباطه
تأشـــيرة وترحيله للحصول على هروبه،
للعمالة انضمامه عدم وضمان أخـــرى،

. السائبة
العمالة بحقوق الكفالة شرط أضر هل *

الوافدة؟
يقول القحطاني  التساؤل، على هذا  للرد
وخاصة ؛ الوافدة العمالة معظم يعتقد :
أن اخلاص، القطاع في العاملني أولئك
آثار، من عليه يترتب وما الكفالة شـــرط
األضرار، ومن العديد مـــن بهم يلحـــق
في كل أمور يتحكم أن الكفيـــل ذلـــك :
معظم إلجناز موافقته وتطلب حياتهـــم،
حســـاب فتح أراد فإذا احتياجاتهـــم،
موافقة عليه إحضـــار بنكـــي ؛ فيجـــب
أو اســـتئجار بيت أراد وإذا الكفيـــل،
وأوالده، زوجته استقدام أو سيارة شراء
فإذن قيادة، رخصة علـــى أو احلصول
فإن العمل، نطاق وفي . مطلوب الكفيل
مهما بالعمل لـــدى كفيله ملزم العامـــل
لغيره االنتقال يحـــق له وال ظلمه، كان
كفالة، نقل : كإعـــارة، أو إال مبوافقتـــه
نهائي خروج بتأشـــيرة غادر البلد وإذا
معينة، بعد مدة الرجوع إال له يجوز فال
اململكة إال من السفر للعامل يجوز ال كما
حلضور مضطرا كان ولو الكفيل مبوافقة
وتتضاعف . أقاربه دفن أحـــد أو وفاة
في خلدم املنازل، ومن بالنسبة املشكلة
خضوعهم لنظام عدم بســـبب حكمهم،
في العمل من يعاني العمل، فبعضهـــم
يعرف وال ظـــروف معيشـــية صعبـــة،
في إليها يلجأ أن له يحق التي اجلهات
تعرضه أو حقوقه على حصوله عدم حالة

. املعاملة لسوء

على للرقابة واضحة آلية وجود عدم إن
مكفوليه، وأيضا الكفيل جتاه تصرفات
التعاقدية اللتزاماتهم تنفيذ العمال على
حتدث التي تفاقم املشاكل في يساعد ؛
انتهاك إلى بهم يؤدي مما الطرفني، بني

بعضا. بعضهم حقوق

ومن  : قائـــال القحطانـــي  ويســـتطرد
للعمالة الكفالـــة اشـــتراط الواضح أن
في بالنسبة للعاملني األقل على الوافدة
العديد عليها تترتب قد ؛ القطاع اخلاص
ألصحاب ؛ سواء بالنسبة اإلشكاالت من

. أو للعمال العمل
العمل، مطلوب  بأصحاب  ففيمـــا يتعلق
الستقدام مثل هذه كبيرة مبالغ دفع منهم
عمل تأشيرات، ورخص : كرسوم العمالة
على العامل يكون قد ال ثم واســـتقدام،
أو الكفاءة املطلوب من حيث املســـتوى
مما كفيله، من يهرب االنضباط، ورمبا
اإلجراءات ببعض بالقيام الكفيـــل يلزم
بعض مصاحله في تعطل قد عنه، للتبليغ
املال الكفيل يخســـر األحيـــان، وبذلك
هذه احلاالت. مثل في واجلهد والوقت

إيراد فلعل يتعلق بالعامـــل، أما فيمـــا
تقع التي أو احلاالت بعض املشـــكالت
قد التي العملـــي، كاملعاناة فـــي الواقع
التعامل بســـبب بعض العمال يواجهها

. من قبل كفالئهم السيئ
العامل وكفيله، وقوع خالف بني حالة ففي
ـ إلى األحيان أغلب في ـ يعمـــد الكفيل
العمل، عـــن العامل فصـــل أو إيقـــاف
املالية، حقوقـــه صرف عن واالمتنـــاع
األخرى اإلجراءات بعـــض يتخذ ورمبا
باملقابل العامل فيقـــوم ترحيله، بهـــدف
صاحب أو الكفيل ضد شـــكوى بتقدمي
إعادته لطلب العمـــل مكتب في العمـــل
املالية، مســـتحقاته وصرف العمل إلى
هنا ومن . كفالته بنقل السماح لطلب أو
في رفض أولها يتمثل والتي املعاناة، تبدأ
احلضور العمل أصحاب أو الكفالء بعض
تطول قد مدة إال بعد العمل أمام مكاتب
ففي حضروا ؛ وإذا األحيان، بعض في

العمل مكتب يســـتطيع ال األحيان أغلب
الطرفني، بني الصلح إجراء التوفيـــق أو
االبتدائية الهيئة إلى النزاع يحال وهنا
القضية نظر القضية، ومدة في للفصـــل
من أكثر إلى يطول قد املرحلة فـــي هذه
صاحب أو الكفيل غياب بســـبب ســـنة،
جانبية إثارته لقضايا أحيانا، أو العمل،
للعامل باالختالس كاتهامه آخر ؛ حينـــا
احلكم وبعد صدور أو الســـرقة، إلخ...
األحيان معظم ففي االبتدائية، الهيئة من
العامل أو قبل عليه من االعتـــراض يتم
يرفع إلى وهنا كليهما، أو صاحب العمل
العمالية، اخلالفات لتسوية العليا الهيئة
أمامها احلضور من العامل يعاني والتي
قد فترة بعد يصدر حكمها إال كثيرا، وال

القضايا. بعض في تطول
أن أغلب جنـــد الفتـــرة، وخـــالل هـــذه
إال دخل، ودون عمل دون يبقون العمـــال
مشروع، أو غير لدى بشـــكل إذا عملوا
مؤقت ترخيص احلصول على استطاعوا
من قبل اجلهات كفيلهم بالعمل لدى غير
غير الترخيص وإعطاء هـــذا املختصة،
في عليه احلصول مضمون وغير منظـــم
العمال يجهل بعض وقـــد كل األحوال،
غير يكون وقد عليه، احلصول إجراءات
أنه إذا العتقادهم ؛ العمال لبعض مفيد
فقد يحول التقاضي، فترة خالل عملـــوا
دون حصولهم على حقوقهم املادية ذلك
إيقاف كان إذا خاصة ؛ الفترة هذه خالل
أو العقد، فصله يخالف بنود أو العامل

. بشكل تعسفي مت
الفترة هذه خالل العمال بعض يعاني كما
ورفض إقاماتهم صالحيـــة مـــن انتهاء
اجلهات املختصة وربط جتديدها، الكفالء
معظم في الكفالء بـــإرادة التجديد ذلك
تكون عندما املعانـــاة وتزداد األحيان،
أفراد ألن حقوق مرافقة له، العامل أسرة
مجال في االنتقاص إلى األسرة تتعرض

. الكرمية والعالج واملعيشة التعليم
يكون عندما سوءا يزداد الوضع أن كما
بالنســـبة احلال هو كما امرأة، العامـــل
فعندما إلخ... والطبيبـــات، للممرضات
يصبح العمل صاحب مـــع نزاع يحدث
ألن صعبا ؛ أمـــرا موضوع الشـــكوى
يوفر الذي هو العمل صاحب أو الكفيـــل
: النسوة، وبالتالي هؤالء وتنقالت سكن
اإلدارية للجهات إيصالهم إمكانية فـــإن
ضده، دعوى لرفع والقضائية املختصة
السماح إحضارهم أو واالســـتمرار في
يتعذر يعد أمرا مبتابعة شكواهم ؛ لهم
على يجبر لـــم ما احلـــاالت، فـــي أغلب

. ذلك
يقول مت رصدها، التي املشـــكالت ومن
إصابة للعامل يحدث عندما : القحطاني
جزئي، كلـــي أو عمـــل ويصـــاب بعجز
وتنتهي عالقته للعالج، العمل عن ويتوقف
جتديد وال يتم العمل بصاحب أو بكفيله
استطاعته عدم في يتســـبب مما إقامته،
اســـتالم عدم وكذلك عالجـــه، متابعـــة

. لدى البنوك حساباته مستحقاته من
كان يعمل لدى لطبيب وهذه حالة أخرى
من كفيله وطلب مبرض، وأصيب كفيله،
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رفض ذلك، ولكنه عالجه، نفقات تغطيـــة
عن وامتنع فرفـــض كفالته فطلب نقـــل
ملدة احلالة هذه على وبقي جوازه، تسليم
بضرورة التوجيهات صدور رغم طويلة،

الطبيب. جواز تسليم
العمالة، من كثير شـــكوى حاالت وهناك
وبني بينهم النزاع حدوث بعد مما يالقونه
وضع وال دخل وال عمـــل كفالئهـــم، فال
ســـوءا الوضع ويزداد صحيح، نظامي
بد ولذلك ال أسرهم، العامل عندما ترافق
بصورة قانونية البالد في العامل إبقاء من

كفيله. عندما يحدث نزاع بينه وبني
Æ W�UHJ�« ◊«d��« qz«b� ≠ 3

الدكتور  قال الكفالة، اشتراط بدائل  وعن
البدائل لشـــرط بعض هناك القحطاني :
األهداف حتقق أن التي ميكن الكفالـــة،
ســـلبياته، وتتالفى من أجلها وضع التي
أن تكـــون الدولة البدائل : ومـــن هـــذه
بإنشـــاء تقوم بحيث الكفيـــل الوحيـــد،
(هيئة تسمى األمر، قد بهذا تتكفل جهة
: هذه الهيئة وميثل العمل)، سوق تنظيم
العام والقطاع اخلاص، ويكون القطاع
الواضحة، أنظمتها وصالحياتهـــا لهـــا
اخلارج، من العمالة جلب مبهمة وتقـــوم
أو وإعادتها عمل، عقود مبوجب وتشغيلها
: مهامها من ويكون األمر، لزم إن إيوائها
إدخالها املطلوب والعمالة املهن تصنيف
تقتصر الســـعودي، وأن العمل لســـوق
على العمل وصاحب العامل بني العالقة
صاحب يتدخل أن دون العمل، عقد بنود

أخرى. أي أمور في العمل
 5� UO�U� rzUI�« l{u�« 5�% ≠ 4

ÆqLF�« V�U�Ë q�UF�«
لشرط املناســــب البديل يتم إيجاد وحتى
ميكن التفكير : القحطاني يقول الكفالــــة،
تشــــجيع خالل من القائم الوضع بتطوير
بني انتقال طالبي العمل اخلليجيني حركة
إنشــــاء على والعمل التعاون، دول مجلس
املعلومات وتبادل لتجميــــع آلية مناســــبة
دول املجلس، فــــي حول فــــرص العمــــل
وصياغة اســــتراتيجية خليجيــــة موحدة
بني الدولة وقيام الوافدة، العمالة بشــــأن
قوانني وتعديل مبراجعــــة واآلخر احلــــني
مع يتالءم مبــــا واإلقامة العمل وأنظمــــة
يتوافق وما العمل، سوق في املستجدات
على والتأمني اإلنسان، حقوق مع مبادئ
ضد معينة ملدة والوافدة الوطنية العمالــــة
بني قد يحدث البطالــــة، لتغطية أي نزاع
األجهزة فتدعيم العمل. وصاحب العامل
في العمل بتطبيــــق أحكام قانون املعنية 
الالزمة الصالحيات وإعطائها العمل وزارة
غايتها حتقيق ميكنها من الذي  النحو على
حقوق العاملني على في احملافظة املتمثلة
على احملافظة وكذلك اخلاص، القطاع في
نتائج حقــــوق أصحاب العمل ؛ ســــيحقق
؛ ذلك املجال، ومن أجل هذا في إيجابيــــة

: األجهزة التالية قيام من بد فال
كبرى لالستقدام: بحيث شركة إنشاء – أ
احلالية االســـتقدام مكاتب دمج يجري
العمالة استقدام تتولى كبرى شركة في
قاعدة لديها اخلارج، ويكون من املؤهلـــة
واملؤسسات بالشـــركات خاصة بيانات

تقوم املســـتقدمة، و والعمالـــة احملليـــة
من بالتأكد احلكومية الرقابيـــة اجلهات
باستقدام اإلجراءات اخلاصة ســـالمة
على املوافقة قبل اخلـــارج، من العمالة
األعمال، أصحاب من الطلبـــات املقدمة
ســـعوديني وجود عدم من التأكد وبعـــد
باألعمال املطلوب شغلها القيام ميكنهم

بأجانب.
تدعيم يجب العمالـــي: ب - التفتيـــش
كبير العمل بعدد وزارة اجلهاز في هذا
عقد خالل املدربـــني، من املفتشـــني من
إلى وإرشـــادهم لهم، دورات تدريبيـــة
اتباعها من خالل الوســـائل التي أفضل
التي املخالفات وضبط اكتشـــاف ميكن
ومبا العمال، بحق العمل أرباب يرتكبها
املنشآت جميع على التفتيش من ميكنهم

من والتأكد العمـــل، لنظام اخلاضعـــة
. هذا النظام التزامها بأحكام

العمل: مكاتب – ج
العالقات تعزيز املكاتب على هذه وتعمل
الثقة وتعمق العمل، وأصحاب العّمال بني
التي املناسبة اآلليات بينهما، وتضع فيما
حال في اللجوء إليها العّمال من متّكـــن
كانت لديهم أو إســـاءة، ألي تعرضـــوا
أو عدم العمل، عقد بتنفيذ شكوى تتعلق
ومســـتحقاتهم حقوقهم على حصولهم
وفي أصحاب العمل، كفالئهـــم أو لدى
حالة فعليهـــا في الشـــكوى حالـــة رفع
من تطلب أن الطرفني بني الصلح تعذر
العمل، إلى العامل إعادة العمل صاحب
الدعوى حتى تنتهي مجز له راتب وصرف
كفالة نقل على املوافقة أو بينهما، فيمـــا
صاحب يجبر احلل هذا فمثل . العامـــل
القضية إنهاء على احلرص على العمـــل
كفالة عن التنازل يقبل أو سريع، بشكل
سريعة آلية وضع ينبغي ولذلك العامل،
جلانا تتضمـــن العمل داخـــل مكاتـــب
مزودة تكون للتفاوض، وجلانا للتحكيم،
املدة وحتدد ومكتوبة، محددة بصالحيات
الفصل اللجان هذه مثل على يجب التي
وتكون صالحياتها خاللها، النـــزاع في
لإلحالة وقابلة القضايا، بعض في نهائية
القضايا بعض العمالية فـــي للهيئـــات
يجب احلالة األخيرة هذه وفي األخرى،
وحتدد السرعة، وجه على الدعوى نظر
نهائي حكم إصـــدار يجب مدة قصوى
ما خالل ومـــن فـــي القضيـــة خاللها .
التي الشـــكاوى والتظلمات من لوحـــظ
حلقوق اإلنسان الوطنية اجلمعية إلى ترد
الســـماح ينبغي فإنه ؛ في هذا الشـــأن
في آخر إلى عمل من للعامـــل باالنتقال

اآلتية: احلاالت 

العمل  انتهاء مـــدة عقد حالة 1 - فـــي
أخرى، عمل فرصة أو عمل عقد ووجود
برغبته العمل رب العامل يخطر أن على
تركه من أشـــهر قبل ثالثة االنتقال في
من عليه صرفـــه ما لـــه للعمـــل ويدفع
يلتزم وال اســـتقدام، أو حكومية رسوم
قد كان املبالـــغ إذا هذه بدفع العامـــل
األول ثالث العمل صاحب عنـــد أمضى

فأكثر. سنوات
بالتزاماته  العمل رب حالة إخالل في - 2
نظام أو العمل عقد في عليها املنصوص
التفاوض أو الصلح جلان وتأييد العمل،

. لذلك
صاحـــب  بـــني ــزاع ـن  3 - إذا حـــدث
العمل صاحب ورفض والعامـــل العمل
حتى ودفع رواتبه في العمل اســـتمراره

يســـمح احلالة هذه ففي النزاع، ينتهي
ينبغي إلزام كفالته. كمـــا بنقل للعامـــل
ملكفوله، مصرفي بفتح حســـاب الكفيل
وذلك من خالله، الشـــهرية رواتبه ودفع
أي وإثبات بانتظام، رواتبه دفع لضمان
في حق صاحب الرواتب تأخير في دفع

أو الكفيل. العمل
من من العمال اشـــتكوا فهناك نســـبة
الشهرية، مرتباتها صرف الكفيل رفض
قد الدولة فإن ؛ ولألسف أشهر، ولعدة
في بعـــض األحيان، ذلك في تتســـبب
مســـتخلصات صرف في تتأخر عندما
ميضي وقد معها، املتعاقدين املقاولـــني
يتسلم أن دون العامل على عدة أشـــهر
يشتكي من العمال ومن . البسيط مرتبه
هذا مع يعمل عدة ســـنوات وهو بأن له
يحصـــل علـــى زيادة أن الكفيـــل دون
ملأكله كاف غير مما يجعلـــه راتبه، في
في التأخر أن كما ومشربه ومســـكنه.
العمالية الهيئات أمام التقاضي إجراءات
العمل صاحب اكتراث عدم فيه يتسبب
معاناة إلى باإلضافة العامل، بشـــكوى
تنفيذ في اجلدية عدم من العمال بعض
ولعل حتديد العمالية، الهيئات أحـــكام 
إصدار العليا الهيئة على يجب التي املدة
إلى زيادة باإلضافـــة خاللها، قرارهـــا
الفصل البطء في مـــن ؛ يحد دوائرهـــا
إلى ونشـــير العمالية، فـــي اخلالفـــات
الداخلية وزير سمو تعميم تفعيل ضرورة
5568 وتاريـــخ 1421/6/1هـ، رقم
ملن كفالـــة العامل تنقل بـــأن القاضي
بينه وبني نزاع وجود حالة في يرغب به
على معارضة كفيله حالـــة وفي كفيله،
إعادته الكفيل على فيتوجب الكفالة، نقل
له ومجز ثابت راتب صرف مع للعمـــل

دعواهما. تنتهي حتى

Æ‰uK�Ë  öJA� ≠ 5
تســــاءل احلروف، على النقاط ولوضع
العديد على القحطاني الدكتور وأجاب
أن شــــأنها من التي من التســــاؤالت
ومن هذه األمثل، للحل إشارات تكون

: التساؤالت
عن بديًال  تكون الدولة أن ميكن - هل
في والشــــركات األفراد واملؤسســــات

العاملة؟ القوى استقدام
وجود ويدعمه قلة ممكــــن، األمر هــــذا
في الكفيل، ضد العمال من الشكاوى

الدولة. هو الكفيل كان حالة
تكــــون الكفالة على أن - هــــل ميكــــن
هو العمل عقــــد الدولــــة، وأن يكــــون
العمل صاحب بني الذي ينظم العالقة

والعامل أو املوظف؟
اآلثار من العديد وله ممكن، أمر هــــذا

. اإليجابية
أبواب أحد الكفالة شرط أصبح هل -

في مجتمعنا؟ االستغالل والتالعب
أحد طرق الشــــرط هذا نعــــم، أصبح
فهناك البالد، والفساد في االستغالل
واملؤسســــات املنشــــآت العديــــد من
بالتأشــــيرات، تتاجر الوهميــــة التــــي
هذه فأصحاب محاربتها، يجب والتي
يخالفون األنظمة الوهميــــة املنشــــآت
بتــــرك عمالتهــــم يعملون حلســــابهم،
أو شهرية مبالغ دفع عليهم ويفرضون
هل وجدوا عن النظر ســــنوية، بغض
إقاماتهم جتديد ويرفضون ال، أم عمل
تزيد ورمبا املبالغ، هــــذه بعد دفع إال
عند احلاالت في بعــــض املبالغ هــــذه
الرغبة عند أو جتديد اإلقامــــة، حلظة
تكون أن مما يستوجب الكفالة، نقل في
من ممارســــة للتأكد رقابة فعالة هناك
الواقع، أرض على املنشآت هذه أعمال
عمل، ومواقع مكاتب لها أن من والتأكد
عبر وعمالها موظفيهــــا رواتب وتدفع
بذلك تقضي مصرفية، كما حســــابات
قبل وذلك ؛ تعليمات مؤسســــة النقــــد
أو جتديد التجارية ســــجالتها جتديد

عمالتها. إقامات
بســــمعة  الكفالة شــــرط  - هــــل أضر

اململكة في اخلارج؟
التي تربط أن عالقة الكفالــــة ال شــــك
العمل بصاحــــب  العامــــل األجنبــــي
سمعة على سلبية آثار لها السعودي،
مت فقد اخلارج، في وشــــعبها اململكة
يقوم احلاالت التي مــــن العديد رصد
مقابل مالية مبالغ بدفــــع فيها العامل
يدخل إلى وعندما شــــراء التأشــــيرة،
غيره، لدى يعمل كفيله يتركه اململكــــة
مالي مقابل عوض أو كعمالة ســــائبة،
يريد وعندما كل سنة، أو شهر كل يدفع
أو آخر مواطن كفالته على نقل العامل
الكفيل منه يطلــــب فقد ؛ جهــــة أخرى
مقابل املال مبلــــغ من دفع ـ ـ أحيانــــا
الصور تعد أن مثل هذه شك وال ذلك،

بالبشر. اجتارا

 r�— WOK�«b�« d�“Ë uL� rOLF� qOFH� …—Ëd{ v�≈ dOA� ∫ w�UD�I�« 
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 U???�uM� ?�1429 Âd�� ≠ Â2008 d�UM� ≠ÊËdAF�«Ë f�U)« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

:WOB�A�«  U�uKF*«
اد د حمَّ العابدين محمَّ سهيلة زين االسم:

املنورة امليالد: املدينة مكان
∫WOLKF�«  ö�R*«

(سيرة نبوية). مرشحة للدكتوراه ـ
بتقدير ، األزهر جامعة - اإلنسانية الدراسات كلية ، إسالمي» عليا «تاريخ دراسات ـ

وعودلت باملاجستير. ، عام1995م ممتاز
سابقا). (الرياض سعود امللك ، جامعة تاريخ قسم ، آداب بكالوريوس ـ

1994م. عام بالقاهرة إمدست من توفل شهادة ـ
∫WOKLF�«  «d�)«

املتوسطة األولى للبنات في سنة مساعدة ملدة ثمَّ سنة، ملدة وجغرافيا تاريخ معلمة ـ
املنورة. باملدينة

باملدينة القرآن الكرمي لتحفيظ اخليرية للجماعة النسوية املدارس ورئيسة مؤسسة ـ
. 1412هـ 1406ـ من الفترة في ، املنورة

ثالث ملدة العاملية اإلسالمي األدب برابطة اإلسالمية األديبات جلنة رئيسة ـ
سنوات.

من ، حلقوق اإلنسان الوطنية باجلمعية والتوثيق واإلحصاء املعلومات مركز رئيسة ـ
اآلن. حتى / 2005م 1426 هـ عام القعدة ذي

والقنوات مختلف اإلذاعات في التلفازية اإلذاعية البرامج من العديد شاركت في ـ
الصحف مختلف في املقاالت مئات وكتبت والعاملية ، والعربية احمللية الفضائية

والعربية. احمللية واملجالت
∫WO*UF�«  «œU%ô«Ë ÊU�K�«Ë  UOFL'« W�uC�

، ونائبة رئيس واالستشارات الدراسات رئيس جلنة ونائبة املجلس التنفيذي عضو ـ
اإلنسان. حلقوق الوطنية للجمعية االستراتيجية جلنة اخلطة وعضو ، العلمية اللجنة

املسلمني. لعلماء االحتاد العاملي عضو ـ

بالقاهرة. العرب املؤرخني احتاد عضو ـ
العاملية. اإلسالمي األدب عضو رابطة ـ
املنورة. باملدينة اإلدالء مؤسسة عضو ـ

العاملي. النسائي العلمي املجلس وعضو العاملي، االحتاد النسائي عضو ـ
العدوان. ملقاومة العاملية للحملة التأسيسي عضو املجلس ـ

«كوثر». املرأة للتدريب والدراسات مركز عضو ـ
مرضاه. على حقوق واحلفاظ اإليدز انتشار من للحد «شهامة» عضو مجموعة ـ

∫ «d{U;«Ë  «ËbM�«Ë  «d9R*«
أهمها:  ثقافيًا.من ومهرجانًا ومحاضرة وندوة مؤمترًا من (47) أكثر في ـ شاركت
العاملي الشباب لندوة التاسع املؤمتر في العوملة» أمام حتديات املسلمة بحث «الفتاة

22ـ25 / 2002/10م. /1423/8هـ/ 16ـ19 من بالرياض
∫ U�«—b�«Ë Àu���«Ë  UH�R*«

النقد في اإلسالمي التصور نظرية وفق نقديًا مؤلفًا منها (26) (103) مؤلفات لها
مجهر حتت العربي الفكر سلسلة ،وهي وتطبيقها تنظيرها في أسهمت التي األدبي
النبوية، والسيرة االستشراق مؤلفًا في و(17) أدبية، مؤلفات و(6) اإلسالمي، التصور
تتناول مؤلفات و(10) حقوقية، كتب و(7) في دراسات تاريخية، مؤلفات و(10)
وتعليمية، تربوية كتب وثالثة في اإلعالم، واحد ومؤلف معاصرة، سياسية قضايا

مؤلفًا. املؤلفات (20) هذه من املرأة. صدر قضايا مؤلفًا يعالج و(23)

 2002 dB� w� dO�F��« W�d�ò —uM��«Ë WKBI*«
‰uK(«Ë  öJA*« å2003 ≠

 . من القطع املتوسط صفحات 710 الصفحات: عدد
. املتحدة املجموعة إصداره: جهة

الرأي حرية ألوضاع دراسة عن عبارة :الكتاب املوضوع
 2002 عام من مصر اجلمعيات في تكوين ، وحق والتعبير
، تتناول العوامل املختلفة املؤثرة فصال عشر أحد الدراسة تتضمن .2003 إلى
العوامل يتناول األول الفصل أن جند حيث وتطوراتها، الرأي والتعبير حرية في
الثاني الفصل أما ، التعبير في حرية املؤثرة واالقتصادية واالجتماعية الثقافية
دستور 1971،  1923 إلى دستور من للتعبير، الدستوري الوضع فيتناول
التعبير، حلرية احلاكم املصري القانوني البناء الثالث الفصل يناقش بينما
املصرية، للصحافة اخلامس الفصل ويعرض املصري، الدولة مجلس وموقف

 2002 من التعبير من حريتها في حتد التي واملعوقات
حرية  ـ أيضا ـ السادس الفصل ويتناول ، 2003 إلى
لها، الناظمة التشريعية والبنية السينما في التعبير
على الدينية الرقابة  دور السابع الفصل يتناول  بينما
حلرية تقييدها ومدى األزهر، في املتمثلة التعبير حرية
وحرية التنظيم حق الثامن الفصل ويتناول اإلبداع،
في تناوله احلق باإلضافة إلى ، مصر في الغائبة األحزاب
واملؤسسات اخلاصة، اجلمعيات طريق إنشاء عن التعبير
مصر، في وتطوراتها الناظمة التشريعية البنية متناوال

والتظاهر اإلضراب طريق عن التعبير في احلق : األخيرين الفصلني في ويتناول
السلميني. االجتماع أو

بالتعاون البرعي، جناد ، بالنقض واحملامي القانوني الباحث : إعداد من التقرير
القانونيني والصحفيني. الباحثني من عدد مع

ملســـاعدة  اإلنســـان حقوق مركز  مت تأســـيس
غير  1997 كشركة مدنية ، عام الســـجناء في
هدفها ، سياســـي نشـــاط ذات غير ربحيـــة ،
وتطالب ، للسجناء القانونية املســـاعدات تقدمي
تصبح أماكن حتى السجون بإصالح أوضاع
صدور قانون ومع . والتأهيل لإلصالح مناسبة
مت  84 لســـنة 2002 رقم األهلية اجلمعيـــات
القانون لهذا وفقا أهلية، كجمعية املركز توفيـــق
التوضيح  مع ، 2003/1820 برقم وأشهرت ،
، على الشكل فقط أن هذا التوفيق انصب ، إلى
من أي على ينصب ولـــم للمؤسســـة، القانوني

. تغيير هي دون التي استمرت كما أنشطته
اإلنســـان ملســـاعدة حقوق جمعية مركز ملاذا
تعمل متعددة وجود منظمات برغم ؟ الســـجناء
لكافة من التعرض اإلنســـان حماية في مجال
سواء القانونية؛ وغير اإلنسانية غير املعامالت
موضوع أن إال خارجهـــا. داخل الســـجون أو
يلـــق العناية لم الســـجناء انتهـــاكات حقـــوق
السجناء هؤالء زيادة مع وخصوصًا الالزمة ؛
من القضية هذه كانت األخيرة. وملا اآلونة في
آلية إيجاد التي تســـتدعي اخلطورة واألهمية
والبحث أســـبابها ومعرفة ، لرصدها خاصـــة
على ، لهـــا والتطبيقية العمليـــة عن احللـــول
والتركيز بالتخصـــص اآللية هـــذه أن تتمتـــع
وتقصي ورصد ، الســـجناء حقوق فـــي مجال
وبذل الســـجون ، داخل احلقائـــق واألوضاع
وعمل املســـتويات ، كافة على اجلهود من مزيد
احلقوق، ودورات وأبحاث توعوية بهذه نـــدوات
الدراســـات وإصـــدار وتقـــدمي التوصيـــات ،
حاليا املتبعة للفلســـفة واألكادمييـــة العمليـــة
ودفعها تطويرها على والعمل ، السجون داخل
لتســـاير ، الســـجناء حقوق احترام في مجال
ويكون دوليا ، حاليا احلديثة العقابية الفلسفات
وإعادة وإصالحهم السجناء تأهيل منها الهدف
عملية بطريقة املجتمع مرة أخرى مع إدماجهم
الطاقات هذه من املجتمع ، حتى يستفيد سليمة
يهدد داهما خطرا يشـــكلوا ال وحتى املهدرة ،
إلى ملحة حاجة هناك أن كما . املجتمع استقرار
على السجون داخل العاملني واإلداريني تدريب
النظرة تغير وضرورة السجناء ، معاملة أساليب
تغير تساعد على ، إنسانية نظرة البوليسية إلى
مفهوم ، وتغير السجن أوضاع السجني داخل
باملعتقلني فيما يتعلق خاصة والدولة ؛ املجتمع
التي تتناولها اجلسام املهام وهذه . السياسيني
السجناء؛ اإلنســـان ملســـاعدة حقوق جمعية
أوضاع إلصـــالح متكامًال برنامجـــا تشـــكل

. مصر في والسجون السجناء
أخرى أية مؤسسة يتناوله لم البرنامج الذي هذا

لهذا ، الهادف املتعمق املتخصص الشكل بهذا
؛ السجناء ملساعدة اإلنســـان حقوق تعد جمعية
الرأي سجناء حقوق إقرار نحو األساسية الدعامة

. في مصر والفكر والعقيدة
اجلمعية: أهداف

في  املطبقة العقابية بالنظم الرقي على - العمل 1
العالم بلدان علية استقرت ما مع لتتوافق مصر
الســـجناء ملعاملة الدنيا في القواعد النموذجية
الدولي واإلعالن التعذيب ملنع الدولية واالتفاقية
الدولي العهد ، وكذلك أطباء الســـجون بشـــأن
والعمل املدنية والسياســـية، باحلقوق اخلـــاص
هذه لتطبيق التنفيذيـــة اإلجراءات على إيجـــاد

. الدولية املواثيق
الســـجون وحتليل  أوضاع وتقصي 2 - رصـــد
وتقدمي ، الرصد من أعمال احملصلة املعلومـــات
. السجناء أوضاع لتحسني الالزمة التوصيات

وبخاصة  ؛ تقدمي املساعدة القانونية للسجناء - 3
. والعقيدة والفكر الرأي سجناء

قانوني لدى املواطنني  وعي العمل على تكوين - 4
املؤسسات العقابية في العاملني وكافة واحملامني

. السجناء بحقوق
املعيشية  السجناء أوضاع بتحسني املطالبة - 5
مع يتوافق ال مبـــا ألوضاع الســـجون املنظمة

. السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد
الدراسات  لعمل والدارسني الباحثني تشجيع - 6
وتوفير السجون ، ألوضاع والتطبيقية التحليلية
قاعدة لتكويـــن الالزمة والبيانـــات املعلومـــات

. عن السجون والسجناء معلومات
تأهيل  الســـجون أماكن جعل على 7 - العمـــل
إلى احلياة بهم للعودة للسجناء وإصالح حقيقة

. العقوبة فترة انقضاء بعد الطبيعية
: األهداف تلك حتقيق كيفية

السجون. في يجري ما حقائق الكتشاف السعي - 1
النصائح القانونية للسجناء. املساعدات و توفير - 2

حاالت  و اإلنسان انتهاك حقوق حاالت رصد - 3
تقدمي إلى باإلضافة الســـجون ، التعذيب داخل

األمر. إذا لزم املساعدات القانونية
حول  احلوار ندوات و العمل بورش 4 - القيـــام

. املسجونني و السجون أحوال
األوضاع  عـــن الدورية التقاريـــر 5 - إصـــدار

. السجون داخل
على معلومات  حتتوي كتيبات توزيع و طبع - 6

السجناء. بحقوق خاصة
في  الباحثني ملساعدة قانونية مكتبة تأسيس - 7

. السجون مجال
اخلاصة،  و جلانها املتحــــدة األمم مع 8 - التعــــاون
السجون بأوضاع  املهتمة الدولية للمنظمات باإلضافة

السجناء. وأحوال

¡UM���« …b�U�* ÊU��ù« ‚uI� WOFL�
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oO�«u�Ë
أن جديد من تؤكد إذ العامة 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

الدين، أو
بحقوق إميانهـــا تأكيـــد وإذ تعيـــد
وبكرامة اإلنسان األساســـية اإلنسان
املتســـاوية للرجال وباحلقوق وقيمتـــه،
وصغيرها، كبيرهـــا ولألمم والنســـاء
املبادئ إعمـــال تعزيز فـــي وإذ ترغـــب
حلقوق العاملي واإلعالن امليثاق، الواردة
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 ، أو اإلقليمي العاملي
األمم في األعضـــاء اآلحـــاد من الدول
املادة أحـــكام تســـتلهم وإذ ، املتحـــدة
باحلقوق  اخلاص الدولي العهد من 27
بحقوق املتعلقـــة والسياســـية، املدنية
إثنية أقليات األشـــخاص املنتمني إلـــى
تعزيز أن ترى وإذ لغويـــة، أو أو دينيـــة
إلى األشخاص املنتمني حقوق وحماية
أقليات دينية وإلى إثنية أو أقليات قومية
السياسي االستقرار في يسهمان ولغوية
فيها، يعيشون التي للدول واالجتماعي
التعزيز واإلعمال أن علـــى وإذ تشـــدد
املنتمني األشخاص حلقوق املســـتمرين
أقليات وإلى إثنية 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 بحقوق اخلاصني الدوليني
الصلة ذات األخرى الدولية والصكـــوك
تعزيز في اإلنســـان، املتعلقـــة بحقوق

إلى األشخاص املنتمني حقوق وحماية
أقليات دينية وإلى إثنيه أو أقليات قومية
العمل تضع في اعتبارها وإذ ولغويـــة،
احلكومية الذي تؤديـــه املنظمات املهـــم
في احلكومية غيـــر واملنظمات الدوليـــة
وحماية تعزيز ، وفـــي األقليات حمايـــة
أقليات إلى املنتمني األشـــخاص حقوق
دينية أقليـــات وإلـــى قوميـــة أو إثنيـــة
مزيد ضمان تدرك ضرورة وإذ ولغوية،
الصكوك تنفيذ أيضـــا في من الفعالية
بحقوق املتعلقة حلقوق اإلنسان، الدولية
أو قومية األشخاص املنتمني إلى أقليات

ولغوية: دينية أقليات وإلى إثنية
حقوق بشـــأن اإلعـــالن تصـــدر هـــذا
أو قومية األشخاص املنتمني إلى أقليات

لغوية. أو دينية أقليات وإلى إثنية

1 …œU*«
إقليمها، في كل تقوم، أن الدول على .1
القومية وهويتها األقليات وجود بحماية
والدينية الثقافية وهويتهـــا أو اإلثنيـــة،
بتعزيز الكفيلة الظروف وبتهيئة واللغوية،

الهوية. هذه
الدول التدابير التشـــريعية 2. تعتمـــد
تلك لتحقيق املالئمة األخـــرى والتدابير

الغايات.
2 …œU*«

أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .1
ولغوية دينية أقليات وإلى إثنية أو قومية
باألشخاص يلي فيما إليهم (املشـــار
في احلق ؛ املنتمـــني إلـــى أقليـــات)
اخلاصة، وإعالن بثقافتهـــم التمتـــع
اخلاص،واستخدام دينهم وممارسة
ســـرا وعالنية، وذلك اخلاصة، لغتهم
من أي شـــكل أو ودون تدخل بحرية

التمييز. أشكال
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .2
الثقافية احلياة في في املشاركة احلق
واالقتصادية واالجتماعيـــة والدينية

فعلية. مشاركة ، والعامة
إلى لألشـــخاص املنتمـــني 3. يكـــون
الفعالة املشـــاركة في احلق أقليـــات
على الوطنـــي، وكذلك علـــى الصعيد
ذلك كان حيثمـــا الصعيـــد اإلقليمي
باألقلية اخلاصة القرارات مالئما، في
التي باملناطق أو إليها ينتمـــون التي
هذه تكون فيها، علـــى أن يعيشـــون
مع تتعارض ال بصـــورة املشـــاركة

التشريع الوطني.
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يكون .4
اخلاصة الرابطات إنشـــاء في احلق

استمرارها. على واحلفاظ بهم
احلق أقليات إلى 5. لألشخاص املنتمني
استمرار يقيموا ويحافظوا على أن في

ســـائر حرة وســـلمية مع اتصاالت
األشـــخاص ومع ، جماعتهم أفراد
وكذلك أقليـــات أخرى، إلى املنتمني
مع مواطني احلـــدود عبر اتصاالت
بهم تربطهم الذيـــن األخرى الـــدول
دينية وصالت إثنية أو قومية صالت

متييز. أي دون لغوية، أو

3 …œU*«
أقليات إلى املنتمني لألشخاص يجوز .1
املبينة تلك فيها مبا ممارســـة حقوقهم،
كذلك ، فردية بصفة اإلعالن، هـــذا في
أفراد جماعتهم، سائر باالشـــتراك مع

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

أقليات. إلى

4 …œU*«
دعت حيثما تتخذ، أن الـــدول 1. على
يتســـنى أن تضمن تدابير احلـــال،
إلـــى أقليات املنتمـــني لألشـــخاص
اإلنســـان حقوق جميـــع ممارســـة
، بهم اخلاصة األساسية واحلريات
، متييز أي دون وفعالة، تامة ممارسة

القانون. أمام تامة مساواة وفي
لتهيئة اتخاذ تدابيـــر 2. على الـــدول
األشخاص لتمكني املواتية الظروف
عن التعبير من أقليات إلى املنتمـــني
ثقافتهم تطوير ومـــن ، خصائصهم
وعاداتهم، وتقاليدهم ودينهم ولغتهم
فيها تكـــون التي احلـــاالت إال فـــي
للقانون منتهكـــة معينة ممارســـات

الدولية. للمعايير ومخالفة الوطني
مالئمة تتخذ تدابير للدول أن ينبغي .3
ذلك، أمكـــن كـــي تضمـــن، حيثما
املنتمني إلى حصـــول األشـــخاص
لتعلم لغتهم كافية فرص أقليات على

بلغتهم األم. دروس لتلقي األم أو
كان حيثما أن تتخذ، للدول 4. ينبغـــي
التعليم حقل في تدابير مالئما، ذلك
بتاريخ تشـــجيع املعرفة أجل ، مـــن
داخل أراضيها املوجـــودة األقليات
وينبغي ولغتها وثقافتها. وبتقاليدها
إلى املنتمني لألشـــخاص أن تتـــاح
على للتعرف مالئمـــة أقليات فرص

املجتمع في مجموعه.
اتخاذ في تنظـــر أن للدول 5. ينبغـــي
تكفـــل التـــي  املالئمـــة التدابيـــر
أن أقليات إلى املنتمني لألشـــخاص
في التقدم كاملة يشـــاركوا مشاركة

بلدهم. االقتصادي والتنمية في

5 …œU*«
الوطنية والبرامج السياسات تخطط .1
االهتمام الواجب إيـــالء مع ، وتنفذ
لألشـــخاص املشـــروعة للمصالـــح

أقليات. إلى املنتمني
التعاون برامج وتنفيذ تخطيط ينبغي .2
، وتنفذ بني الدول فيما واملســـاعدة
الواجب للمصالح االهتمام إيالء مع
إلى املنتمني لألشـــخاص املشروعة

أقليات.
6 …œU*«

املســـائل في تتعاون أن للدول ينبغـــي
إلى أقليات. املنتمني باألشخاص املتعلقة
املعلومات بتبادل أمور، جملة في وذلك،
والثقة التفاهم تعزيز أجل من واخلبرات،

املتبادلني.

7 …œU*«
أجل مـــن تتعـــاون أن ينبغـــي للـــدول
هذا في املبينة احلقـــوق تعزيز احترام

اإلعالن.
8 …œU*«

مـــا يحول اإلعالن هـــذا في 1. ليـــس
بالتزاماتها الدولية دون وفـــاء الدول
املنتمني إلى يتعلق باألشخاص فيما
خاصة بصفة وعلى الدول ، أقليات.
بااللتزامات نيـــة بحســـن ، أن تفي
عاتقها على أخذتها التي والتعهدات
الدولية واالتفاقات املعاهدات مبوجب

فيها. أطراف هي التي
في املبينة احلقوق ممارســـة تخل ال .2
األشخاص جميع بتمتع اإلعالن هذا
األساسية واحلريات اإلنسان بحقوق

عامليا. بها املعترف
الدول التـــي تتخذها 3. إن التدابيـــر
املبينة باحلقوق الفعلي التمتع لضمان
اعتبارها، يجوز اإلعالن ال هذا فـــي
مخالفة االفتراض املبدئي، حيث من
اإلعالن في ــوارد اـل املســـاواة ملبدأ

حلقوق اإلنسان. العاملي
أي جزء تفســـير حال بأي يجوز 4. ال
يســـمح أنه على مـــن هـــذا اإلعالن
مقاصد مـــع يتعارض بأي نشـــاط
ذلك في مبا ومبادئها، األمم املتحدة
الدول، بني الســـيادة في املســـاواة
واســـتقاللها اإلقليمية، وســـالمتها

السياسي.

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

اإلعالن.
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حقوق: بي بي سي ـ
احتاد عـــن أخيرا صـــدر قـــال تقريـــر
املشاعر إن ، إسرائيل في احلقوق املدنية
ارتفعت قد للعـــرب املعادية العنصريـــة

املاضي. العام خالل كبير بشكل
املعاديـــة اآلراء أن التقريـــر وأوضـــح
من تضاعفت إســـرائيل قـــد للعرب في
ذات احلوادث كما زادت احلجم، ناحية
 26 بنسبة العرب ضد العنصرية السمة

املائة. في
استطالعات نتائج إلى التقرير واســـتند
اليهود نصف أن إلى أشارت التي الرأي
املواطنني أن يعتقدون ال اإلســـرائيليني
أن يتمتعوا يجـــب إســـرائيل العرب في

حلقوقهم. مساوية بحقوق
اليهود مـــن مشـــابهة وقالـــت نســـبة
تشـــجع أن يريدون إنهم اإلســـرائيليني
على الهجرة اإلسرائيليني العرب احلكومة

اخلارج. إلى
يقرب من اســـتطالع آخر ، قال ما وفي
املواطنني اليهودي إن أرباع الشباب ثالثة

اليهود. من ونظافة ذكاء أقل العرب
وضعت قد كانت السلطات اإلسرائيلية
العرب، العمال رؤوس على عالمات مميزة

أمنية. ألسباب إنها قالت

احتاد رئيس ، ميخائيـــل وقال ســـامي
(وهو يهودي إسرائيل في املدنية احلقوق
قد إن «العنصرية عراقي) ، من أصـــل
باحلريات متأصلة بحيث تضر أصبحت

في إسرائيل». املدنية
اإلسرائيلي املجتمع «إن قائال: وأضاف
مما يضر ، العنصرية في تصاعدا يشهد

واخلصوصية». التعبير بحرية
أسبوع مبناسبة التقرير صدور جاء وقد

اإلنسان. حقوق
إسرائيل في احلريات املدنية احتاد وقال
الكنيست إلى قدمت مشاريع قوانني إن ،

في العرب املواطنني عن الشرعية تنزع
أن تريد التي : تلـــك منها ؛ إســـرائيل
واحلصول على التصويـــت حق جتعل
الذين على قاصرا املساعدات احلكومية

اجليش. في خدموا
في العربي العضـــو ، بركة وقال محمـــد
أحد يندهش ينبغي أن «ال ، إنه الكنيست
نتيجة ورد فيه ما ؛ ألن التقرير في ورد مما
القادة التي يشنها للحملة العنصرية طبيعية
نتيجة وكذلك السياسيون والعســـكريون،
تطبقها التي ، للعرب املعادية للسياســـات

إسرائيل». في احلكومات املتعاقبة

qOz«d�≈ w� »dF�« b{ W�dBMF�« b�UB�

اجلنود اإلسرائيليني أحد

wJK*« uHF�«
املتضمن الكرمي امللكي العفو جاء
القضائي احلكـــم تنفيذ إيقـــاف
بـ «فتاة ســـمي ما بحق الصادر
على الســـتار ليســـدل القطيف»
باهتمام حظيت التي القضية هذه
اإلعالم ووسائل العام احمللي الرأي
اإلنسان حقوق ومنظمات األجنبية
األبعاد عن النظر وبغض الدولية.
اإلنسانية واإلشكاالت واملالبسات
هـــذه القضية، فإن أثارتها التي
حقيقة علـــى التركيز مـــن املهـــم
القضية اســـتغالل هـــذه أنـــه مت
وســـائل اإلعالم من عدد قبل من
حقوق منظمات وبعض األجنبيـــة
أجل اإلساءة من اإلنسان الدولية
وقضاتها ومحاكمهـــا للمملكـــة
ركزت فقد القضائـــي، ونظامها
على واحلقوقية اإلعالمية التقارير
وأن «ضحيـــة» فقط، أن الفتـــاة
تعاقب باململكة الشرعية احملاكم
ومن «ضحايا» االغتصاب، دائما
الفهم هـــذا يثيـــر أن الطبيعـــي
إنسان أينما أي السطحي امتعاظ
واحلقوقية اإلعالمية فالتقارير كان،
التي الشـــرعية املخالفة جتاهلت
وركزت نفسها، الفتاة فيها وقعت
ركزت كما الضحية»، «معاقبة على
أن االســـتئناف التقارير على تلك
من محامـــي الفتاة كان بطلـــب
املغتصبني، على العقوبة لتشديد
نفسها، الفتاة على التشديد فجاء
حدث التشـــديد الذي ومت إغفال

اجلناة. عقوبات في
أهمية ذا امللكي العفـــو ما يجعل
الفهم هذا هو نظري، في خاصة،
والذي تسويقه، مت الذي اخلاطيء
ونظامها للمملكة لإلساءة استغل
ينبغي كلها والقضية القضائـــي،
الدوام، على مدركني، جتعلنـــا أن
وجزء مفتوح كتاب إال ليـــس أننا

العالم. هذا في مهم إنساني


