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حقوقياض-الر
ة احلالية علىتعمل اجلمعية في الفتر
كاالت األنتاجإنها التعاقد مع أحدى و

طنيـة إلنـتـاج عـدد مـنني الـويوالتـلـفـز
يعة الـتـيالفالشات الـسـراإلعالنـات و

يـونات الـتـلـفـزسـيـتـم بـثـهـا عـبـر قـنــو
ات الفضائيـةبعض القـنـودي والسعـو

ة الىتهدف اجلمعية من هذه اخلطوو
يـحـة ممـكـنـة مــنالـوصـول ألكـبـر شـر

بكيفيةعها وبفرويف بها واجلمهور للتعر
اطننيعية املوالوصول لها إلى جانب تو

قهماملقيمني بحقوو
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حقوق:ياض - الر
استقبل الدكتور بندر بن محمد احلجار

نائبه الدكتور مفلح بنئيس اجلمعية ور
/12/5م الثالثاء بيعان القحطاني يور

م29/5/2007افـــق هــــ املــــو1428
ياضنسيـة بـالـرة الفـر من السـفـارًفداو

ات مــن الــســيــد اآلن جــيــبـــرًضــم كــال
السيد دامنية واملستشار الثاني بالسفار

في بداية اللقاء قدم الدكتوري، وفرستوكر
فد عن اجلمعيةيفية للواحلجار نبذة تعر

م بـه اجلـمـعــيــة مــنشـمـل كـل مــا تــقــو
دات في مجال حقوق اإلنسان، كمامجهو

ض حديثهتطرق الدكتور احلجار في معر
اسة التي أعدتهـاائر إلى الـدرفد الـزللو

اجلـمـعـيـة عـن مـدى انـسـجـام األنـظـمـة
دية مع اتفاقيات حقوق اإلنسـانالسعو

ير األولكذلك حتدث عن التقرئيسية والر
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ال حقوقالذي أعدته اجلمعية عـن أحـو
دية،بية السعواإلنسان في اململكة العـر

كما تبـاحـث اجلـانـبـان فـي الـعـديـد مـن
ك، عقـبالقضايا ذات االهتمام املشـتـر

فـد جــمــلــة مــنذلـك طــرح أعــضــاء الــو
الت شملت عدد من القضايا؛ منالتساؤ

عالقـةيل اجلمعيـة وبينها: مـصـادر متـو
قية األجنبيـةاجلمعية باجلمعيات احلـقـو

د عليهاى رقضايا أخرى املماثلة، واألخر
الــدكــتــور مــفــلـــحالــدكــتــور احلــجـــار و

خاصة فيما يتعلق ببعـضالقحطاني؛ و
عن خطط اجلمعيةاألحكام القضائية. و

حلة القادمة أبان الدكتور احلجارفي املر
اسـة تـضـمــنيأن اجلـمـعـيــة بــصــدد در

احـلات حـقـوق اإلنـسـان فـي املــرمـقـرر
اسية مما يساعد ذلك في حل الكثيرالدر

طرح ثقافة حقوق اإلنسانمن املشاكل، و

ســائــل اإلعــالمســع عــبــر وة أوبــصــور
اخملتلفة، إضافة إلى منهجية اجلمـعـيـة

د إليها.ى التي ترفي استقبالها للشكاو
دائـر اجلـهـوفد الـزمن جـانـبـه ثـمـن الـوو

ة التي تبذلها اجلمعية في مـجـالالكبيـر

الدكتور بندر احلجار و الدكتور مفلح القحطاني خالل لقائهما الوفد الزائر

قت نفسهحقوق اإلنسان، مشيدين في الو
ته اجلمعية عنير األول الذي أصدربالتقر
مـاال حقوق اإلنسان في املـمـلـكـة وأحو

أحـدثـه مـن صـدى إيـجـابـي عـلـى كـافــة
األصعدة  في هذا اجملال.

حقوق:ياض ـ الر
ثيق العالقات بني اجلمـعـيـةفي سبيـل تـو

بـيـةالعـرقية احملـلـيـة واجلمعـيـات احلـقـوو
ات لالستفادة مـنتبادل اخلبرليـة والدوو

يرتطوب في مجال حقوق اإلنسان والتجار
اجلـمــعــيــاتالـعـالقـات بــني اجلــمــعــيــة و

بـيــة أواء احملـلـيـة أو الـعــرى؛ ســواألخـر
قـة عـنة املشـرليـة و إظـهـار الـصـورالـدو

حقوق اإلنسان في اململكـة فـي احملـافـل
سمـي مـن اجلـمـعـيـةفـد رلـيـة، قـام والـدو
ئاسـة األسـتـاذةلنـدا بـرلـة هـوة لدويـاربـز

ئيس اجلمعـيـةي نائـب رة العنقـرهـراجلو
ًائر كـالفد الـزضم الـوة، ولشؤون األسـر

اف (املـنـســقمـن الـدكـتـور عـثـمـان الــرو
يـا عـابـد شــيــخاألسـتـاذة ثــرالـعـلـمــي) و

ف علىيف (املشرالدكتور حسني الشرو
مــة)فـرع اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـة مـكـة املــكــر

فالدكتور عبد اجلليل السـيـف (املـشـرو
قيـة)على فرع اجلمعـيـة بـاملـنـطـقـة الـشـر

ئيس جلنةحمن العناد (رالدكتور عبدالرو
النشر) و الدكتور محمد الفاضلالثقافة و
النـشـر) وئيس جلـنـة الـثـقـافـة و(نـائـب ر
ةة العجالن و األستاذة نورة نورالدكتور

حـمـد اجلـمـيـح و األسـتـاذ عــبــدالــهــادي
ة من جلنـةذلك بدعـوافـق)، وان(مراحليـز

لنـديـة حلـقـوق اإلنـسـانهلـسـيـنـكـى الـهـو
بـيــةأة الـعــربـالـتـعـاون مـع مـنــظــمــة املــر

سسة جتسير اخلليج لألمنمؤلندية والهو
سط.في الشرق األو

ملندا يـوفد اجلمعيـة إلـى هـوقد وصـل وو
عـقــباألحـد الـسـادس مـن شـهـر مـايــو و

منه إلى فندقلهم إلى مطار سكيفول ووصو
فـدلس اخلامس أقيـم حـفـل عـشـاء لـوكـار

ه من جانب جلنة هلسنكياجلمعية و حضر
نـدر مـانشـم بــوجـوالك وكـل مـن يـان تــر

يستينـاكـرفد واملنسق بلجنة املضيفـة لـلـو
فد من قبل املضيفني.افقة للواملر

)7-6... التفاصيل (ص

حقوق:ياض ـ الر
لــت الـــصـــحـــفتـــنـــاو
ير الذيدية التقرالسعو

صـدر عــن اجلــمــعــيــة
الالذي كان (عن أحوو

حـقــوق اإلنــســان فــي
بـــيـــةاملــمـــلـــكـــة الـــعـــر

دية) بكثيـر مـنالسعـو
احلبور الغـامـر، حـيـث

يءوصـــفـــتـــه بــــاجلــــر
لتلقد تناوالشجاع، وو

أقـــالم الـــعـــديــــد مــــن
اهالــكــتــاب مــا احــتـــو

عاتضوير من موالتقر
تـتـسـم بـاخلـصـوصـيـة
احمللية تناقش بشـكـل

يح.علني وصر
دت في صدر صفـحـاتـهـاالصـحـف أفـر

تير، و أشارلى تفاصيل عن الـتـقـراألو
عات كانت تـتـسـمضوإلى أنه ناقـش مـو

ة يـتـمألول مـربـاخلـصـوصـيـة احملـلـيــة و
مـنـاقـشـتـهـا  بــشــكــل
عـــلـــنـــي، و أضـــافـــت

لهـا بـأنـه يـعـد أولبقـو
ضـعيـر يـنـاقـش وتـقـر

حـقـوق اإلنــســان فــي
دياجملـتـمــع الــســعــو

اســـعم الـــوبــاملـــفـــهـــو
الشامل لـكـل احلـقـوق
األساسـيـة لـإلنـسـان،

كـذلـك امـتــدحــت مــاو
اه مـــن رصــــداحـــتــــو

اقع كل حـقشامـل لـو
اعـدالـقــوعـلــى حــدة و

التي حتمي ذلك احلق
ضــــع هــــذا احلـــــقوو

ببيان التقدم الذي أحرز بشأنـه ورصـد
تالفيها.السلبيات التي تخصه و

)5-4التفاصيل ...ص(
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 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية
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حقوق:ياض ـ الر
ة    التقى الدكتور بندر بن محمد حمز

طنيـة حلـقـوقئيس اجلمعـيـة الـوحجـار ر
م األحــــدياض يواإلنسان مبكتـبـه بـالـر

م27/5/2007افق هـ املو10/5/1427
الي لدىأيان بيغز السفير االستربالسيد 

تيريلسون السـكـرم والسيد تـواململكـة و
في بدايةالية. وة االستـرالثالث بالسفار

ً مفصالًحااللقاء قدم الدكتور حجار شر

w?�«d?
�_« dOH��« t�U�I
�« Èb� WOFL'« fOz—

افق له شمل اجلمعيةفد املرالوللسفير و
اتما قامت به من إجنازمنذ إنشائها و

ًضافي مجال حقوق اإلنسان، مـسـتـعـر
ة التيدات الكبيرقت نفسه اجملهوفي الو

عيم بها اجلمعية من أجل نشـر الـوتقو
قد تبـاحـثالثقافي بـحـقـوق اإلنـسـان، و

اجلـانـبـان فـي عـدد مـن الـقـضــايــا ذات
ك.االهتمام املشتر

 لقطة من االستقبال

حقوق:ياض ـ جدة ـ الر
فـــد مـــن الــــلــــجــــنــــةار وز

يـة األديـانيكـيـة حلـراألمـر
اليات املتحدة اجلمعيةبالو
طنيـة حلـقـوق اإلنـسـانالـو

/17/5م األحـــــــــد يــــــــــو
/3/6افـق هـ املـو1428
في بداية اللقاءم، و2006

ئيس اجلمعيةحب نائب رر
بيعانالدكتور/ مفلح بن ر

ةائر و أعطاهم فكرفد الزالقحطاني بالو
معن إنشاء اجلمعية و العمل الذي تـقـو

دت إليـهـا وعدد القـضـايـا الـتـي وربـه و
طرق التعامل معها.

ائر فليفد الزئيسة الوعقب ذلك قدمت ر
م به منما تقوسكاير نبذة عن اللجنة و

ا العديدحوآلية عملها ثم طـرنشاطات و
ات حول القضايـا الـتـيمن االستفـسـار

مدىآلية التعامل معها وتتلقاها اجلمعية و
مية مع اجلمعيـة،ب اجلهات احلكـوجتاو

قـد تـطـرق احلـديـث لـنـشـاطـات بـعــضو
مـيـة املـتـعـلـقـة بـالـشــأنة احلـكــواألجـهـز

ائـرفد الزبينت اجلمعـيـة لـلـوقي، واحلقـو
بعض األمور التي تثار بشـأنـهـا بـعـض

ت اجلمعيةالت في اخلارج، ثم أثارالتساؤ
ياتائر مسألة انتهاك احلرفد الزمع الو

ا.انتاناموالدينية ملعتقلي غو
ائر بالقول بأن اللجنة الفد الزد الوقد رو

تـسـتـطـيـع عــمــل شــيء ألنــه لــيــس مــن
اقبـة حـقـوقصالحيـاتـهـا مـتـابـعـة أو مـر

فـييكية أواضي األمراإلنسان على األر
األمــاكــن الــتــي تــخــضــع لــلــســلــطـــات

يكية.األمر
حضر اللقاء من جانب اجلمعية كل من

ئيسالدكتور/ صالح بن محمد اخلثالن ر
الدكتور/ حـمـداملتابعـة وجلنة الـرصـد و

املـتـابـعــةاملـاجـد عـضـو جلـنـة الــرصــد و
ف علىي املشراألستاذ/ خالد الفاخـرو

ياألستاذ/ غازية واإلدارالشؤون املالية و
تير جلنة الثقافةمحمد عبد الهادي سكر

ظفي اجلمعية.عدد من موالنشر وو
ة لفرعيـارائر بزفد اللجنة الـزكما قـام و

م الثالثاءمة يواجلمعية مبنطقة مكة املكر
/29/5افــــق هـــــ املــــو12/5/1428

م، حيث حضر اللقاء من جـانـب2007
ةهــراجلـمـعـيـة كــل مــن األســتــاذة اجلــو

ةئيس لشـؤون األسـري نائبـة الـرالعنـقـر
ف علـىيف املشـرالدكتور حسني الشـرو

األستاذ  أحمد بن محمد مظهرالفرع و
فيقعضو اجلمعية املتعاون و األستاذ  تو

جـي عـضـو اجلـمـعــيــةهـربـن حـسـن جــو
األستاذ خالد بن أحمد نحاساملتعاون و

مةاملدير التنفيذي بفرع منطقة مكة املكر
يساواألستاذة صفاء بنت محمد الهـوو

لة العالقاتة التنفيذية و مسئوتيرالسكر
 مـنًائر كـالفـد الـزقد ضـم الـوالعـامـة. و

ئيـسـةة جيـر رالدكتـورالسيدة فـيـلـيـس و
يت نائـبمرالسيد ميشـيـل كـرواللجـنـة و

السيد تيدل ستاهنك نائبئيس اللجنة ور
السيد ستيفناملدير للشئون السياسية و

السيداندشم سنو محلل سياسي أعلى ور
يت نبيل بشير إلهي مـحـلـل سـيـاسـيدو

ضسف عيد مفوالشيخ طالل يـوأعلى و
ةالدكتورض ويتا بانسال مفوالسيدة برو

ض، كما حضـرمو مفـودروابيث بـروإليز
يكـيـة كـل مـنة األمـراللـقـاء مـن الـسـفـار

ئيس القسماألستاذ بسام نبيه حسامي ر
السياسي/ االقتصادي بالقنصلية العامة

يرز مسئـولك سوالسيد باتريكية واألمر
سياسي.

فـي بـدايـة  الـلـقـاء قـدمــت األســتــاذةو
ائر نـبـذةفد الـزي لـلـوة العـنـقـرهراجلـو
طنيةة عن اجلمعية الويفية مختصرتعر

يـخقـت إلـى تـارحلـقـوق اإلنـسـان تـطــر
إنشائها، أهدافها، أعضائها، جلانـهـا

عـهـا، الـقـضـايــا الــتــيفـرواجلـمـعـيــة و
اعهـا، عـقـب ذلـك قـامـتأنـولهـا وتـتـنـاو

يـفية األديان بالـتـعـرئيسة جلـنـة حـرر
ت بأن اللـجـنـةأشاربأعضاء الـلـجـنـة و

ضـاع الـتـي تـعـد مـن قـبـلتـعـنـى بـاألو
ياتيح على حرالصراضح والتعدي الو

ماألديان، كما أشادت بالدور الذي تقو
به اجلمعية في اململكة.

U�ôu�U� ÊU�œ_« W�d( WOJ�d�_« WM�K�« s� b�Ë

…b�� UN�d� Ë WOFL�K� w�Ozd�« dI*« —Ëe� …b�
*«

 لقطة من االجتماع

:حقوقياض ـ الر
طنية حلقـوق اإلنـسـان مـاتلقت اجلمـعـيـة الـو

فـاة أحـدسائل اإلعـالم عـن خـبـر وتنـاقـلـتـه و
انتانامـوديني في معتقـل غـواملعتقلني الـسـعـو
حمـةتدعو له بـالـراالستيـاء، وببالغ األسـف و

تـه،اسـاة ألسـراملـواء وتتقـدم بـخـالـص الـعـزو
بغض النظر عن مدى صحة ادعاء السلطاتو

فيكية عن انتحار املعـتـقـل فـإن الـظـرواألمر
ساتالء املعتقلون و املمارضع فيها هؤالتي و

هـماحتـجـازضون لهـا والتعذيب الـتـي يـتـعـرو
ات دون مـحـاكـمـة أوألكثـر مـن خـمـس سـنـو

U�UO� —bB� WOFL'«Îu�U�U
�«u� qI
F� w� 5�œuF��« 5KI
F*« b�√ …U�Ë ‰u� 

 ملبادئًخا صارًاحهم متثل انتهاكاإطالق سر
يكيـةحقوق اإلنسان تتحمل السلطـات األمـر

ةلية اإلدارداد مسؤوتزلية الكاملة عنه، واملسؤو
دي األخيرفاة املعتقل السعويكية بعد واألمر

فيات في املعتقل نفسهث وجسامة بسبب حدو
من ثم كان يجـب عـلـىيقة نفـسـهـا، وبالطـرو

مة ملنـعة املعتقل أخذ االحتياطـات الـالزإدار
مثل هذه احلاالت.

محايـدتطالب اجلمعية بتحقيق مستـقـل و و
ائند قرجوفاة املعتقل في ظل وف وحول ظرو

ث ذلك دون علمتشير إلى عدم إمكانية حدو

فىة املعتقل، كما تطالب بإعادة جثة املتوإدار
قت ممـكـن بـعـديـه بـأسـرع ولتسـلـيـمـهـا لـذو

فاته.التحقق من سبب و
التـياتها السـابـقـة وكما تكرر اجلمـعـيـة دعـو

قيةالهيئات احلـقـوكها فيها املنظـمـات وتشـار
اح كافة املعتقلنية إطالق سرلية بضرورالدو

ات دون سندالذين مضى على اعتقالهم سنو
ي للمعتقـلني، و املطالبة باإلغالق الـفـورقانو

س فيه مـنه و ما ميـارارالذي أصبح استمـر
تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبني

اإلنسانية أجمع.
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حقوق:ياض ـ جدة ـ الر
ك سـفـيـرقـام الـسـيـد بـيـت كـالر

ةارشـؤون حـقـوق اإلنـسـان بـوز
افـقــهلـنـديــة يــرجـيـة الــهــواخلــار

ا نائـباملستشار مينـو لـيـنـسـتـر
ةيارلندي باململكة بزالسفير الهو

مياض مساء يوملقر اجلمعية بالر
افقهـ املو4/6/1428الثالثاء 
قد كان فيم، و19/6/2007

ئيس اجلمعيةاستقبالهم نائب ر
عددبيعان القحطاني والدكتور مفلح بن ر

في مستهل اللقاءمن أعضاء اجلمعية ،و
فد للوًحاقدم الدكتور مفلح القحطاني شر

مما تقوة إنشاء اجلمعية وائر حول فكرالز
به من أنشطة في مجال حقوق اإلنسان

ئيس اجلمـعـيـة فـي، كما تـطـرق نـائـب ر
يـر الـذيائر عـن الـتـقـرفد الـزحديـثـه لـلـو

ال حقوقاملتضمن أحوته اجلمعية وأصدر
مادية وبية السعواإلنسان في اململكة العر

جـده مـن صـدى إيـجــابــي عــلــى كــافــةو
عه فـيه األول مـن نـواألصعدة بـاعـتـبـار

اململكة.عقب ذلك قدم الدكتور عبد اجلليل
 عن فرع اجلمعيـةًاجز موًحاالسيف شر

مجمل القضايا التيقية وباملنطقة الشـر
مت استقبالها منذ إنشاء الفرع. من جانبه

ةيــارك أن هـذه الـزضـح الـسـيــد كــالرأو

جاءت لتعميق أطر التفاهم بني اململـكـة
اصـل بـنيات لـلـتـوبـحـث قـنـولـنـدا وهـوو

ميةالعديد من اجلمعيات احلكواجلمعية و
قت في الوًلندا، مشيدامية بهوغير احلكوو

دم به اجلمعية مـن جـهـونفسه مبـا تـقـو
لقد حضـرفي مجال حقوق اإلنسـان، و

ئيس اجلمعـيـةاللقاء إلى جانـب نـائـب ر
ف علىالدكتور عبد اجلليل السيف املشر

قية و الدكتورفرع اجلمعية باملنطقة الشر
ئيس جلنة الثقافـةحمن العناد رعبد الر

الدكتور محمد الفاضل نـائـبالنشـر وو
الدكـتـورالنشـر وئيس جلنـة الـثـقـافـة ور

ةالدكتوراهيم القعيد عضو اجلمعية وإبر
األستاذةة اجلمعية وة العجالن عضونور

كـزئـيـسـة مــريـن الـعـابـديــن رسـهـيـلــة ز
ثيق.التواإلحصاء ومات واملعلو

WOFL'« fOz— VzUM
 wI�K� UJ�d�Q
 ÊU�œ_« W�d WM' s� b�Ë

حقوق:ياض ـ الر
الياتية األديان بالوفد من جلنة حرقام و

ة ملقر اجلمـعـيـةياريكيـة بـزاملتحـدة األمـر
هــ2/6/1428م األحــد يـاض يـوبـالــر
م، كـــان فــــي17/6/2007افــــق املــــو

بيـعـاناستقبـالـهـم الـدكـتـور مـفـلـح بـن ر

من جانبها استقبلت نائبةهذا و
طنية حلقوقئيس اجلمعية الور

ية الـعـنـقــرهـراإلنـسـان اجلــو
مبقـر اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـة مـكـة

مة  سفير حقوق اإلنساناملكر
لندية بيتجية الهوة اخلاراربوز

افق له، حيثفد املرالوك وكالر
ائــر نــبـــذةفــد الــزأعــطــت الـــو

آلية عملها،يفية باجلمعية وتعر
كما ناقشت معهم ما تضمـنـه

ته اجلمـعـيـةير األول الذي أصـدرالتـقـر
منال حقوق اإلنسان باململكة وحول أحو

ك بـالـشـفـافـيــة فــيجـانـبـه أشــاد كــالر
الطرح.

ةهـرمـن جـانـبـهـا قـالـت األسـتـاذة اجلــو
ة تأتـي ضـمـنيـاري إن هـذه الـزالعـنـقـر

ةيارات املتبادلة بني اجلانبني بعد زيارالز
بـيـع اآلخـرفد اجلـمـعـيـة خـالل شـهـر رو

لـنـدا، حـضـر االجـتـمـاع مـن جـانـبلـهـو
ىمجلس الشوراجلمعية عضو اجلمعية و

فيقالعميد متقاعد توايدي وسليمان الز
املدير التـنـفـيـذيجـي وهـربن حسـن جـو

تيرالسكربالنيابة للفرع حسام مالكي و
كـذلــكالـعـام لـلـفـرع خـالـد الـغــامــدي، و

ة التنفيذية للـقـسـم الـنـسـائـيتيـرالسـكـر
بالفرع.
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ئيس اجلمعية و الدكتورالقحطاني نائب ر
ئيس جلـنـةصالح بن محـمـد اخلـثـالن ر

حباملتابعة، في بداية اللقاء رالرصد و
قدمائر وفد الزئيس اجلمعية بالونائب ر

ة إنـشــاء عـن فـكــرًاجـز مــوًحـالـهـم شــر

أهدافها و آليـة الـتـعـامـل مـعاجلمعـيـة و
د علـىد إليهـا، كـمـا رالقضايا الـتـي تـر

ائر حول عدد من القضايافد الزأسئلة الو
ميـةو مدى التعامل مـع اجلـهـات احلـكـو

بها مع اجلمعية.مدى جتاوو
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حقوق:جدة ـ 
ئيس اجلمـعـيـةلفت الدكتور بـنـدر احلـجـار ر

طنية حلقوق اإلنسان إلى أن التنسيق بنيالو
ة الشؤون االجتمـاعـيـةارة الصـحـة ووزاروز

قاف ضعيف.األوة الشؤون اإلسالمية وارووز
اضحا ال سيماة وا لألخيرقال: لم جند دورو
قـافـاة الشـؤون اإلسـالمـيـة أوارأن لـدى وزو
د بالنفع علىيع تعوقفها أهل اخلير ملشارأو

أنآمل أن ينشط هذا التنسيق واحملتاجني، و
يل بـعـضقاف باملـسـاعـدة فـي متـوم األوتقـو

يع املستشفيات، كما طالبت اجلمعـيـةمشار
يـر الــصــحــةطـنـيـة حلـقــوق اإلنــســان وزالــو

ة بالنزول إلى املـيـدانارلني في الـوزاملسئـوو
تـلـمـس احـتـيـاجــاتتـفـقـد املـسـتـشـفـيــات وو

حقوقضى ونشر ثقافة حقوق املرضى واملر
تفعيل التنسيق القائم بني الصحةظفني واملو
الــشـــؤونة الــشــؤون االجــتــمــاعــيـــة وارووز

امـجاسـتـحــداث بــرقـاف، واألواإلسـالمـيــة و
العالج داخل املنازل. الدكتـور بـنـدر حـجـار

ته ملستشفىيارضح عقب زئيس اجلمعية أور

جد فيـهالصحة النفسية أن املستـشـفـى تـو
 سنة حتتاج58ها إلى د عمرمبان قدمية يعو

الة عاجلة، ال سيما أن هذه املـبـانـيإلى إز
قال الدكتور بندر احلجار:مي. وخاصة بالتنو
يـر الـصـحــةة ابـتـداء مـن وزارنـطـالـب الـوز

ة بـتـفــقــدارلـني فـي الــوزانـتـهـاء بـاملــســئــوو
فة احتياجـاتـهـامعر وًاملستشفيات ميـدانـيـا

الــة هــذه املــبــانـــي الـــتـــي رصـــدنـــاهـــاإزو
باملستشفى بشكل عاجل.

فد اجلمعيةة ويارأضاف الدكتور احلجار أن زو
ملستشفى الصحة النفسية بجدة رصدت عددا

ضى داخلة بصفة دائمة ملرة محجوزّمن األسر
لم تسأل عنـهـم،هم وكتهم أسـراملستشفـى تـر

الءهذا األمر يتطلب إنشاء دور متخصصة لهؤو
ضى؛هم مـن املـرة لغـيـرالء إلتاحـة األسـرالنـز

اسات تـشـيـر إلـى أنخصـوصـا أن هـنـاك در
اض٪ مــن اجملـــتـــمـــع يـــصـــابـــون بـــأمـــر20

ة الصحةارئيس اجلمعية وزنفسيه.كما طالب ر
قال: إننا رصدنايادة مساحة املستشفى، وبز
هـذاا داخل املـسـتـشـفـى وير سـر128د جـوو

اهاقـرالعدد ال يتالءم مع حجم سـكـان جـدة و
5الذين يصل عددهم إلى الهجر التابعة لها وو

لة كشـفـتأشار إلى أن اجلـوماليني نـسـمـة. و
قهم، إضافةظفني بحقوفة بعض املوعن عدم معر
فحات أو ما شابـهـهـا تـعـرد لوجـوإلى عـدم و

ضى داخل املستشفى، مـبـيـنـا أنبحقـوق املـر
ضني داخل املستشفى غير متخصـصـنياملمر

د في الدولجويض النفسي كما هو موفي التمر
ي لهـمة الصحة ألن جتـرارى، داعيـا وزاألخر

يض النفسيتفتح تخصصات في التمرات ودور
ى.كما هو متبع في الدول األخر

غمطنية حلقوق اإلنسان ورئيس اجلمعية الور
ظفني مـنحتفظه على ما بـدر مـن أحـد املـو

فد اجلمعية أثناءمشادة كالمية مع أعضاء و
ظفـنيمشاهدته عددا من املـوفـد ودخول الو

كون في إفطار جماعي في أحد عنابريشتر
ا شكلية ال حتتـاجضى اعتبر ذلك أمـوراملر

جد فيهقال:إن املستشفى توإلى تضخيم، و
فد، منها الـعـيـاداتمبان جديدة ملـسـهـا الـو

ئ.ارالطوجية واخلار
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ان كـتـبـت صــحــيــفــةحتـت هــذا الــعــنــو
االقتصادية تقول: كشفت اجلمعـيـة عـن

ى خــالل ثــالث شــكــو8570تــلــقــيــهــا 
ذت قضايا السجـنـاءات، استحـوالسنـو

القضايا العمالية على٪، و18منها على 
٪7ال الـشـخـصـيـة عــلــى األحـو٪ و13

الـقـضـايـا٪ و8ي عـلــى الـعـنـف األسـرو
٪، فيما بلغت القضايا22ية على اإلدار

ما٪ و6ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 
قة .ى متفر٪ لقضايا أخر19نسبته 

ير يعدقالت االقتصادية : إن هذا التقرو
ال حقوق اإلنسانعه عن أحواألول من نو

اجب علينا أن نقدم الشكرفي اململكة ، وو
هـايـرجلمعية حقـوق اإلنـسـان عـلـى تـقـر

حة،مـفـرة وهذه الـبـدايـة مـبـشـراألول، و
عيـا، حـيـث أبـرزضـويـر كـان مـوفـالـتـقـر

اإليجابيات التي عملنا على إيجادها في
أيضاإطار اهتمامنا بحقوق اإلنسان، و

أبـرز الـسـلـبـيـات فـي تـطـبـيـق األنـظــمــة
املــعــتــمـــدة ممـــا أدى إلـــىة والــصـــادر

تها اجلمعية تعدياات نظامية اعتبرجتاوز
على حقوق اإلنسان التي تكفلها األنظمة

الـذي بـرز فـي هـذافي املمـلـكـة، املـهـم و
يةير هو أن لدينا األنظمة الضرورالتقر

حلـمـايـة احلـقـوق األسـاسـيـة لـإلنـسـان،
اغ نظامي فاألصلجد فرطبيعي أال يوو

ديننا العظـيـميعة اإلسالمية، وهو الشـر
إنسانيةية ومة متكاملة حضاريضع منظو

لصيانة احلقوق األساسية لإلنسان.
دت االقتصادية تقول : أن صدوراستطرو

مبا فيـهلية ، وير بهذه الـشـمـوهذا التقـر
يئة) حولعية اجلرضوحة املومن (املصار

يرأيضا ما قدمه التقرعدد من القضايا ، و
ة إنفاذجهة ألجهزاضحة موات ومن دعو

ة إيـــقـــاف بـــعـــضاألنـــظـــمـــة بـــضــــرور
فع كـفـاءتـهـاة رات، أو بـضـرورالـتـجـاوز

اتإمكاناتها حتى تقضي على التجاوزو
التي رصدتها اجلمعية، كل هذا يعطينا

لـةكــدو(الـثـقـة) بـأنـفـسـنــا كــمــجــتــمــع و
مية، فنحن اآلن منضيسسات حكومؤو

في املسار الصحي الذي حلم به ثم حققه
حمه اللـه)يـز (رسس عبد الـعـزامللك املـؤ

طن لشعبلة ووعندما اجته إلى بناء دو
يثق بنفسه .احد يثق بإمكاناته وو
ات بناء الثقةتقول االقتصادية: أن خطوو

لكن ليست صعبةبالنفس ليست سهلة.. و
دية مستقـلـةقيام جمعية أهليـة سـعـو، و
ضـاع حـقـوق اإلنـسـان، كــاناقـب أوتـر

ية لتدعيم  ثقتنا بأنفسنا،ة حضارخطو
مباة صعبة ، ورمبا اعتقدنا أنها خطوور

لكن هااعتقدنا أيضا أنها مستحيلة ، و
ديةجات جمعية سعونحن اآلن أمام مخر

ها األول أكثـريرقالت في تـقـرانتقـدت و
منظمات حقوقبكثير مما قالته جمعيات و

يريصدر هذا التقربيـة ، واإلنسان الغر
األهم من هذاياض، ويوزع هنا في الرو

ة عملـيـةنتخـذه خـطـوأننا نحـتـفـي بـه، و
ميها .تقوضاعنا وإلصالح أو

يرفالشيء املهم الذي يكشفه هذا التقر
هو أن لدينا جميع األنظمة التي تـكـفـل

هذا هو املهمامته، وكرحقوق اإلنسان و
ي الذي تنادي به األمم املتحدةالضرورو
ئيسية التيتنادي به جميع املنظمات الرو

طبـعـا ال أحـدعى حـقـوق اإلنـسـان. وتـر

يدعي الكمال فإشكاالت التطبيق ستظل
ات قادمة.قائمة لسنو

ص الحظت اجلمـعـيـةفي هذا اخلـصـوو
ائح التنفيذيةضع اللوة استكمال وضرور

ئيسية ، مـثـل نـظـاملبعض األنظـمـة الـر
يرقف تـقـرقـد وائيـة ، واءات اجلزاإلجـر

أوصتالهيئة عنده في أكثر من مكان، و
يف بهذا النظامة التعراجلمعية بضرور

دعت إلـىيب اجلهـات املـنـفـذة لـه وتـدرو
ص هـذامحاسبة كل من يخـالـف نـصـو

ميـة أواء كانت جهـات حـكـوالنظـام سـو
ير أن عدم تطبيقجاء في التقرادا ، وأفر

هذا النظام في بعض األحيان أدى إلى
ة لكثير من حقوقإضعاف احلماية املقرر

اإلنسان .
مباى تقول االقتصادية : رية أخراوفي زو

مـن مـصـلـحــةيـكـون مـن مـصـلـحــتــنــا و
مات اجملتمع العادل الذياستتباب مقو

مية ألبنـائـه هـو أنيتطلع إلـى حـيـاة كـر
لـهـامية التـي تـنـاوة احلكـوتعقـد األجـهـز

ذكر بعـض الـسـلـبـيـات لـديـهـايـر والتـقـر
حة حول ما جاءمصار(حلقات نقاش) و

جهاء يولعل مجلس الوزرير ، وفي التقر
ص .مية بهذا اخلصوة احلكواألجهز

في اخلتام تقول االقتصاديـة: بـقـي أنو
نقدم الشكر جلمعية حقوق اإلنسان على

تهاها على دعوها األول، كما نشكريرتقر
ديـةير في الصحف السعـوساء التحررؤ

سة حق التعبيرإلى «إتاحة الفرصة ملمار
أي إلى املدى املتاح الذي تكفـلـهعن الـر

يعة اإلسالمية».الشر
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ة فقد كتبت حتتأما صحيفة املدينة املنور
ير حقوق اإلنسان) تقول:ان (حول تقرعنو
طنية حلـقـوقير اجلمعيـة الـوجب تقـرمبو

ف فعالاد ال نعراإلنسان يتضح أننا كأفر
قنا كما أن هناك مشـكـلـة فـي فـهـمحقـو

عدممة وجيهات احلكولني لتوبعض املسئو
حناهامتدادا ملا طرام بتطبيقهـا، وااللتز

من سلسلة مقاالت (منطقة ألـغـام) فـإن

ه اجلمعيـةة قامت بتفجيراللغم هذه املـر
طنية حلقوق اإلنسان باململـكـة، فـفـيالو

الذي نشر في الصحفير لها وأول تقر
ةير من تعميق النظـراحمللية حذر التـقـر

ير إلى املظاهرلفت التقرأة ونية للمرالدو
منها عدمأة والتي تنتقص من حقوق املر

ف فياشدة من التصـرأة الرمتكني املـر
لي األمـريق وبعض احلاالت إال عن طـر

ةا من تعـمـيـق الـنـظـرمحـذركيـل وأو الـو
النظـامـيـة.عيـة ونية ألهليـتـهـا الـشـرالـدو

ً:ير إلى هذه املظاهر قـائـالأشار التقـرو
ى أمام القضاءفع دعوادت رفحتى لو أر
أة أيا كان سنهـااط على املـرمت االشتـر

ها علىلي أمرافقة وهلها العلمي مومؤو
ال الشخصيةلها على بطاقة األحوحصو
كـداير مؤدف التقـريراز السفـر، وأو جو

غم من التسهيالتبالقول: هذا يحدث بالر
ة مــنة الــصــادرجـيـهــات األخــيــرالــتــوو

اجلهات اخملتـصـة فـي هـذا الـشـأن، إال
ً.يالي األمر ضرورال حضور وأنه ال يز
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حــقـــوقديــة وان (الــســـعـــوحتــت عــنـــوو
اإلنسان... الشجاعة األدبية)
دها (كـلـمـةكتبت مجلـة اجملـلـة فـي عـمـو

تهير الذي أصدراجمللة) تقول:أاظهر التقر
طنية حلـقـوق اإلنـسـان فـياجلمعـيـة الـو

ة فـي الـنـظــرًعـيــا نـوًاديـة تـطــورالـسـعــو
الدية، وللقضايا األساسيـة فـي الـسـعـو
ام حقـوقسيما أنه كشف عن أن احـتـر

نات من مكوًئيسـا رًءااإلنسان ميثل جز
لةالدوابت اجملتمع وثوالفكر السياسي و

ص من ما هو منصوًدية، انطالقاالسعو
مباعليه في النظام األساسي للحكـم، و

مة باتت تفعل ذلـكيشير إلى أن احلـكـو
ة مـنتعطيه أهميـة ظـاهـربشكل كبـيـر و

لياتها التي جتعـلـهـا مـعـنـيـةاقع مسـؤوو
لى عن هذا الشأن.جة األوبالدر

 للحـبـور هـو الـتـفـاعـلًلعـل األكـثـر مـنـحـاو
غم أن إنشاءهايع من قبل اجلمعية رالسر

 من استقاللية تامـةًقد مت حديثا، انطالقا
مهامها، مما جعل نتاجهااجباتها وكة لومدر

املقيـماطـن والذي يصب في مصلـحـة املـو
انا استحق التقدير، نشيردية عنوفي السعو

مـن خــاللك أنـهــا ونــحــن نــدرإلـى ذلــك و
امجها ال تكتفي مبا تفعله حـالـيـا ألجـلبر

من خالل ما أعـلـنـتـهحقوق اإلنسـان بـل و
حلة املقبلة على هدفنيكز خالل املرأنها ستر

عي بحقوق اإلنسانأساسيني هما: نشر الو
ةاألجــهــزاملــقــيـــمـــني واطــنـــني ولــدى املـــو

إدخال مفاهيم حقوق اإلنسانمية، واحلكو
احلاسية في مختلف مرات الدرفي املقرر
على ذات اإلطار تقول اجمللة أنالتعليم ، و

ًطاير كشف أن اجلمعية قد قطعت شوالتقر
اءات من شأنها في سبيل اتخاذ إجرًاكبير

ذلك إمياناحتمي حقوق اإلنسان وأن تعزز و
اجملتمع مبا يتفقد وير الفرمنها بأهمية تطو

لية التيمتطلباته، فالشمومع خصوصياته و
كـد ثـقـة اجملـتـمـعيـر تـؤكـان عـلـيـهـا الـتـقـر

ثـقـتـه بـالـقـيــادةدي بـنـفـسـه، بــل والـسـعــو
من اإليجابيات التي كان عليهاالسياسية، و

قام الفاصلة التي تضمنها، بلير األرالتقر
حتديده لكثير من العطب الذي تعاني منهو

مية إال أنه كشف عنة احلكوبعض األجهز
دجـوهم ال بد من التخـلـص مـنـه ، فـمـع و

األنظمة التي حتمي حـقـوق اإلنـسـان فـي
د آليةجوسسة إال أن عدم ومؤة وكل دائر

لتنفيذها لدى الـبـعـض ممـن لـهـم عـالقـات
احاطـنـني قـد أضـر بـنــوة مـع املـومـبـاشــر

ةاطنني كانت لهم عالقة مباشرقية ملوحقو
لني .لئك املسئوبأو
يرمن خالل التقرة إليه وجبت اإلشارما وو
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بيـةأن حقوق اإلنسان في املـمـلـكـة الـعـر
هي التي عنيت بها اجلمعـيـةدية والسعو

مطنية حلقوق اإلنسان تنطلق من مفهوالو
لم تستق أنظمتها أوإسالمي خالص، و

إن كانـتيـن واتها مـن اآلخـرحتـى عـبـار
ب قد قنن تلك احلقوق لكنهاك أن الغرتدر
ك أكثر أن اإلسالم كان سـبـاقـا فـيتـدر

كل ما يخص احلفاظ على حقوق اإلنسان
لقـدله تعـالـى (وامته انطـالقـا مـن قـوكرو

يـعـةمنا بني آدم) حـيـث كـفـلـت الـسـركـر
قه منذ أن تنفـخاإلسالمية لإلنسان حقو

حتـى بـعـد مـاحم أمـه وفيـه الـروح فـي ر
ه .يدفن في قبر

في خالصة القول تقـول مـجـلـة اجملـلـة:و
ير األخيـر عـنعبر التـقـرديـة وإن السعـو

جت إلى آفاق أكبرحقوق اإلنسان ، خر
تخدم التطور الكبير الذي تعيشه في كل

حـابــة فــيمبـا يـعــطــيــهــا راجملــاالت ، و
هي التي جـعـلـت مـنالتطـور، كـيـف ال و

التفاعلاصل واآلفاق اإلنسانية مجاال للتو
ات العالم.حضارثقافات وبني أبنائها و
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ان(حــقــوق اإلنــســـان فـــيحتــت عـــنـــوو
سط، تقول:دية) كتبت الشرق األوالسعو
ا عـنيـر األول الـذي صـدر أخـيــرالـتـقــر

طنيـة حلـقـوق اإلنـسـان فـياجلمعـيـة الـو
ى التطلعاتيا ملستوازدية جاء موالسعو

للدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه اجلمعية،
يحمد الكثيرون لهذه اجلمعية عقالنيتها،و
بها املتزن البـنـاء فـيأسلوحكمتـهـا ، وو

أة،طــرح الــقــضــايــا مــثــل حــقــوق املـــر
املشكالت املتـصـلـة بـنـظـام اجلـنـسـيـة،و
طضــبـــط شـــروقــضــيــة الــبــطـــالـــة ، وو

ير بإلغاء نظامظيف، كما أوصى التقرالتو
الكفالة لضمان حقوق العمالة األجنبـيـة

ديـة إلــىسـيـع انـضــمــام الــســعــوتــو، و
لـيـة اخلـاصـة بـحــقــوقاالتـفـاقـيـات الــدو

يــف بــنــظــامكــذلــك الــتــعــراإلنــســان، و
مـحـاســبــة مــنائــيــة، واءات اجلـزاإلجــر

ابط.يخالف ما نص عليه النظام من ضو
سـط فـياصل صحـيـفـة الـشـرق األوتـوو

تقول:ير األول للجمعية، وحديثها عن التقر
ير أيـضـا إلـى أن اجلـمـعـيـةأشار الـتـقـر

سـات مـن بـعـض أعـضــاءرصـدت ممــار
اطـنـيقة بني مـواجملتمع تتـضـمـن الـتـفـر

لة على أساس املنطقة أو القبيلـة أوالدو
حدة الشعباملذهب أو األصل مما يهدد و

م االنتـمـاء إلـىثر سـلـبـا عـلـى مـفـهـويـؤو
بـةتـقـتـرح اجلـمـعـيـة سـن عـقــوطـن، والـو

النظامية تطبق على من يصدر عنه أقو
أخـال هـذهاة ، وأفعـال مـاسـة بـاملـسـاوو

افقحات في مجملها تتواملقترجهات والتو
قداهتـمـامـاتـهـا، ولة وجـهـات الـدومع تـو

ها أن حقـوقيـركت اجلمعية فـي تـقـرأدر
ا على ورق إن لم تصبحاإلنسان تظل حبر

ـ فياطن ، فاقتر من ثقافة املوًءاجز حت ـ

اسي جامعيها ــ إعداد مقـرر دريرتقر
دية»يسمى «حقوق اإلنسان في السـعـو

 على جمـيـعًاميـايسـه إلـزأن يكون تـدرو
س بعمقأن يدرالطالب في اجلامعات و

األمنـيـةية وأكبر في الـكـلـيـات الـعـسـكـر
لطالب املعهد العالي للقضاء .و
ففيما يتعلق بجهاز هيئة األمر باملعروو
النهي عن املنكر ، انتقدت اجلمعية املادةو
 من نظام جهاز الهيـئـة، حـيـث جـاء12

لـة دون اتــبــاع الــعــاداتفــيــه (احلــيــلــو
اجباتها بكلالتقاليد السيئة)، (القيام بوو

تـان الـلـتــانهـمـا الـعــبــارم)، وعـزم وحـز
اسع دون تقييد، ما قدصيغتا بشكـل و

بـيات بعـض مـنـسـويتسـبـب فـي جتـاوز
الهيئة بقصد أو بدون قصد .
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انم فقد كتبت حتت عنوأما صحيفة اليو
أبجدية حقوق اإلنسان)ير اجلمعية و(تقر

سسات اجملـتـمـعت مـؤتقول : عـلـو صـو
ياا قوشراملدني في أي مجتمع يعـد مـؤ

اده ، كما يجبمتدن أفره وعلى حتضر
أال تكتفي جمعية حقوق اإلنسان بإصدار

فـف أو فـيحـفـظـه عــلــى األريـر والـتـقــر
إمنا تسعىتر املدمجة ، واص الكمبيوأقر

تـنـفــيــذيــةضـع خـطــة إعــالمــيــة وإلــى و
ى من إصـدار هـذالـالسـتـفـادة الـقـصـو

ه،ض من إصـدارحتقيق الـغـريـر والتقـر
سل اجلمـعـيـة أن تـرًفمن البديـهـي مـثـال

ير إلى أعلى سلطةنسخا من هذا التقر
اطنيهاال موفي البالد إلطالعها على أحو

دية مدنية محـايـدة،جهة نظر سعـومن و
يرم : إن التقرى تقول اليوية أخراوفي زو

دعا إلى احملافظـة عـلـى الـشـفـافـيـة فـي
عدم التـضـيـيـق عـلـىالعـمـل اإلعـالمـي و

سسات اإلعالمية .العاملني في املؤ
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يـر حـقـوقان(تـقـرفقـد كـتـبـت حتـت عـنـو
بةف أن حداثة التجراإلنسان) قائلة: نعر
طنية حلقوق اإلنسانال تتيح للجمعية الو

تـلـبـيـة الـتـطـلـعـات الـضــخــمــةاكـبــة ومـو
مع ذلك فقـد جـاءاملتشعبة للـمـجـتـمـع، و

ًشفافـا وًير األول للجمعية شجـاعـاالتقر
ية،هر لكثير من القضايا اجلـوًمالمساو

 كان يصعبًناير شؤوأيضا تناول التقر
االمس ما كان محظوراحلديث عنهـا، و

دطالب مبا ال يجـرؤ فـراب منه، واإلقتـر
ساتكشف عن ممارعلى املطالبة به ، و

سـع أحـد كـشـفــهــاخـاطـئـة لـم يـكــن بــو
لقد كنا في حاجة ماسة جلهةإعالنها، وو

لـيــةنـيـة تـتـحـمـل مــســؤوقـانــونـظـامـيــة و
املشاكـلالتصدي لكثير من القـضـايـا و

اكمة التي لم يكـن ممـكـنـا كـشـفـهـااملتـر
لن يتقدم أداء جمعـيـةالتعامل معهـا، وو

لن يستـفـيـد اجملـتـمـعحقـوق اإلنـسـان و
جد اأنظمة تساعدها.ا إذا لم توكثير
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هايرمن تقرّان تض فقد كتبت حتت عنو
اتي األول ثــنــاء عــلــى اخلــطــوالــســنــو

يـرطالبت بتـطـواإلصالحية فـي الـبـالد و
الصحة... «جـمـعـيـةالتعلـيـم والقـضـاء و

حقوق اإلنسان» تطالب بحمـايـة حـقـوق
املعلمني:األطفال وأة واملر

طنية حلقوق اإلنسانطالبت اجلمعية الو
سنأة ودية بكفالة حقـوق املـرفي السعـو

حتميهمقهم وأنظمة حتفظ لألطفال حقـو
بات عـلـىض عقـوذلك بفـرمن االعـتـداء و

سون العنف ضـدهـم ،اآلباء الذيـن ميـار
ير إلىأة، أشار التقرضوع املرحول موو

يادةادر زدية بوانه بدأت تظهر في السعو
عدأة في اجملاالت العامة، كالوكة املرمشار

كة في االنتخـابـاتبتمكينـهـا مـن املـشـار
ليها للمناصب القياديةتوالبلدية املقبلة ، و

كتها فـيمشـارالتي تناسب طبيـعـتـهـا، و
ســســاتشـيــح فــي مــؤالـتــراالنـتــخــاب و

ير أيضـاحتدث التـقـراجملتمع املدنـي ، و
فـيـراضـحـة لـتـواعـد ود قـوجـوعـن عـدم و

احلفاظ علـىمة للمعلـمـني واحلماية الـالز
اعدد قوجوقهم، باإلضافة إلى عدم وحقو

فير احلمايـة لـلـطـالب الـذيـناضحة لـتـوو
ضون لإليذاء من املعلمني.يتعر

عاية الصحية قالت احلياة : إنعن الرو
جه القصور الـتـيير حتدث عـن أوالتقـر

عايةط الرفاء بشرويجب النظر إليها للو
مـنـهـامـهـا الـشـامـل، والـصـحـيـة مبـفـهـو

ى اخلدمات الصحية املقدمةضعف مستو
اكز الصحيةاملرمن بعض املستشفيات و

يلة إضافة إلى الطابع التجارالتابعة للدو
الذي تتصف به اخلدمات الصحـيـة فـي

اكز اخلاصة.املراملستشفيات و
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ان حقوقير حتت عنـولت التقـرفقد تنـاو
ى ورصــــد شــــكـــــو8570اإلنــــســــان: 

مية.ة احلكوات في األجهزجتاوز
قامد ألرة بسريرفي هذا اجلانب اكتفت اجلز

التي تضمنهادة للجمعيـة وارى الوالشكاو
ًير ضم عـدداهة إلى أن التقرير، منـوالتقر

ات التي سجلتها اجلمعية فيمامن التجاوز
ة سابقا مع التأكيديخص احلقوق املذكور

يات التي يضمنها قانون اململكةعلى احلر
كفلها النظام األساسي.و
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ان التغطيةير حتت العنولت التقرفقد تناو
ير حقوق اإلنسان، تقول: إنة لتقرالفقير

ير حقوق اإلنسان  في اململكة الذيتقر
طنية يستحق متابعةته اجلمعية الوأصدر

سائلجدناه حتى اآلن فـي وأكبر مما و
اإلعالم احمللية، كان ينبغي للجمعية أن
حتتذي نهج املنظمات املماثلة التي جتعل

ية احلدث األبـرزها السنويـرإطالق تقار
في عملها خالل العام .

ى تقول عكاظ: إن نشـرية أخـراوفي زو
نتقع اجلمعية على االنترير على موالتقر

ليس إعالما، اإلعـالمثيقـي وهو عمل تـو
ير كخبر أو كتفاصـيـلهو إيصال التقـر

اطنني املستهـدفـني الإلى نسبة مـن املـو
مشاهدياء الصحف وتقل عن نصف قر

على حد قول عكاظ ــ هذايون ــ والتلفز
يتطلب بطبيعة احلال حملة عالقات عامة

سائل اإلعالم هدفها احملدد حـجـزمع و
املكانقت ومساحة محددة من حيث الو

اجلمعيـةير وضوع التقـرلإلعالن عن مـو
ف من خالل التغطيةنعرته، والذي أصدر

ير أن ذلك لم يحدث أو أنهة للتقرالفقير
لم يحدث بالشكل املناسب.

يردت عكاظ تقول : يتضمن التقراستطرو
األول عن حالة حقوق اإلنسان في اململكة

مبا لم يسبقمادة في غاية األهميـة، ور
لهيئة محلية أن عاجلتها على هذا النحو

أظـن أن هـذهة واملـبـاشـرسـع ومـن الـتـو
يبسيلة لـتـقـرى واملادة بذاتهـا هـي أقـو

سة،كممارم وة حقوق اإلنسان كمفهوفكر
ة قاطعة علىير تدل بصورلكن مادة التقر

ـ رأن اجلمعية قادر داحلدوقات وغم املعوة 
معاجلةة املسألة وفة ـ على مباشراملعرو

يـرائها، أو عـلـى أقـل الـتـقـاربعـض أجـز
يـتـهـا مــنتـعـرء عـلـيـهـا وتـسـلـيـط الـضــو

ت أهميـةذكـرعادت عـكـاظ وات. واملبـرر
سع اخلـارج عـنالنشـاط اإلعـالمـي املـو

مية للجـمـعـيـة حـتـىنطاق األعـمـال الـيـو
يتسنـى لـلـجـمـعـيـة الـوصـول إلـى نـسـبـة

سائل اإلعالم.ة من متابعي ومعتبر

U�U�� d�dI��« ¡U� ∫su�«ÎU�UH�Ë ÎU��ö�Ë ÎW�d	u'« U�UCI�« s� dO�J� 

œö��« w� WO�ö�ù« �«uD)« vK� wM�� ÊU��ù« ‚uI( ‰Ë_« d�dI��« ∫…UO(«

UN�'U� Ê√ WOK�� W�ON� o��� r� U0—Ë WOL	_« W�U� w� …œU� vK� Íu��� d�dI��« ∫ÿUJ�
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حقوق:ياض ـ الر
ثيق العالقات بني اجلمعـيـةفي سبيل تـو

بيـةالعـرقية احملـلـيـة واجلمعيـات احلـقـوو
ات ألجل االستفادةتبادل اخلبرلية والدوو

ب في مجال حقوق اإلنسـانمن التجـار
اجلمعياتير العالقات بني اجلمعية وتطوو

ليةبية أو الدواء احمللية أو العرى سواألخر
قـة عـن حـقـوقة املشـرو أظـهـار الـصـور

لية،اإلنسان في اململكة في احملافل الدو
لةة لدويارسمي من اجلمعية بزفد رقام و
ةهــرئـاســة األســتــاذة اجلــولـنــدا بــرهــو

ئيس اجلمعـيـة لـشـؤوني نائـب رالعنـقـر
 مــنًائـر كــالفــد الــزضـم الــوة، واألســر

اف (املنسق العلمي)الدكتور عثمان الرو
يا عابـد شـيـخ و الـدكـتـوراألستـاذة ثـرو

ف عـلـى فــرعيـف (املـشـرحـسـني الـشــر
الدكتورمـة) واجلمعية مبنطقة مكة املكر
ف على فرععبد اجلليل السيف (املشـر

الدكتـورقـيـة) واجلمعية باملـنـطـقـة الـشـر
ئيس جلنة الثقافـةحمن العنـاد (رعبدالر

النشر) و الدكتور محمد الفاضل (نائبو
ةالدكتورالنشـر) وئيس جلنة الثقـافـة ور

ة حـمـدة الـعـجـالن و األسـتـاذة نــورنـور
اجلـــمـــيـــح و األســـتـــاذ عـــبــــدالــــهــــادي

ة من جلنـةذلك بدعوافق)، وان(مـراحليز
لنديـة حلـقـوق اإلنـسـانهلسـيـنـكـى الـهـو

بـيــةأة الـعـربـالـتـعـاون مـع مـنـظــمــة املــر
سسة جتسير اخلليج لألمنمؤلندية والهو

سط.في الشرق األو

‰Ë_« ÂuO�«

ملندا يوفد اجلمعية إلى هوهذا ووصل و
األحد السادس من شهر مايو بعد وصول

مـنـهـا إلـى فـنـدقفد إلـى سـكـيـفـول والـو
لس اخلامس.كار

فد اجلمـعـيـةه وأقيم حفل عـشـاء حـضـر
ه كـلمن جانب جلنة هلـسـنـكـي حـضـرو

ندر مان املنسقشم بوجوالك ومن يان تر
افقةيستينا املركرفد وبلجنة املضيفة للو

فد من قبل املضيفني.للو

w�U��« ÂuO�«

لندية للمعهد الهويارفد اجلمعية بزقام و
ا لشرححلقوق اإلنسان حيث اسـتـمـعـو

مانفسور كيس فلتترعن املعهد من البرو
كـزلندا، ورعن حقوق اإلنسـان فـي هـوو

العالقة بنيية الدينيـة وحديثه على احلـر
ى،يات األخراحلرية الدينية ومسألة احلر

لـنـدا تـعـتـبـر مــن الــدولأشـار بـأن هــوو
يات الدينية ليستالعلمانية إال أن احلر

، حيث إن االختالفاتًنسا مثالشبيهة بفر
الدينية فيها ليست في األسـس الـعـامـة

أضافة العلمانية، ولة لسيطرغير مقبوو
لندا مختلفعي في هوفي حديثه بأن الو
ال ميكـن أنيات دينـيـة وحيث هنـاك حـر

البعض يتصـورية، ويكون هناك عنصـر
من هناأن االختالفات تخلق مشكـلـة، و

ية الدينيـةتأتي أهمية  نشر ثقافـة احلـر
ة مناقشة مسألة حقوق اإلنسانضرورو

هناك قضـايـافي اجلماعات اخملتلـفـة. و
تـلــخــص فــيهـي حتـديـات أســاســيــة و
يات الديـنـيـةاملعادلة الصـعـبـة بـني احلـر

ي اليات العامة مثل العنف األسراحلرو
ميكن أن يقبل ألي مبرر.

فــدئـيـســة الــوضـحــت رمـن جـانـبــهــا أو
ي بأن الـديـنة العنقـرهـراألستاذة اجلـو

امتهكريته واإلسالمي أعطى اإلنسان حر
بـأن أيالسنـة وآن ولتني في الـقـراملكفـو
م هي مخالفةسة مخالفة لهذا املفهوممار

فدلقد ناقش أعضاء الولإلسالم كمنهج. و
عاتضومع مدير املعهد العديد من املـو

ض لها األقليات فيالقضايا التي يتعرو
طرق كفالة تلك احلقوق لهم.لندا وهو
بةال للدكتور السيـف عـن جتـرفي سـؤو

لـنــدا فــي الــتــســامــح الــديــنــي قــالهــو
نــونازمـان أنـهـم يـوفـسـور فـلـتــتــرالـبـرو
همين مهم  وازن هذين األمرتوبة، وبصعو

ين، ألن القانونكزون على حقوق اآلخرير
نشـرالتعليـم وقهم الدينـيـة ويحمي حـقـو

عي.الو
من جانبه قال الدكتور الفاضل: املشكلة

فت املتطرفي اإلسالم هو وصول الصو
تت اإلسالمي املعتدل هـو صـوو الصو

ةب، و الصورلم يصل إلى الغرضعيف و
جمـةدة في تـرجواحلقيقية لـإلسـالم  مـو

مي.آن الكرالقر
فـســورة قـدم الــبــرويـارفـي نـهــايــة الــزو

ضيح،ه للجميع على التـومان شكرفلتتر
قال بأن حقـوق اإلنـسـان فـي اإلسـالمو

ضـحـتاملـنـاقـشـة واضحـة وأصـبـحـت و
لندا.هونة بني اململكة وباملقاراالختالف و

شةفد في  ورك أعضاء الوعقب ذلك شار
اء مـنأة مع خـبـرعمل حـول حـقـوق املـر

لندي حلقوق اإلنسان حـيـثاملعهد الـهـو
فــدلـنـدي بــوئـيـس املـعــهــد الــهــوحـب رر

لدة جيني جوضحت الدكتورأواجلمعية، و
شة العمل) أنهاشمايدت (املتكلمة في ور

أة من أيتهتم بقضايا العنف ضد املـر
أةسات العنف ضد املـرجهة، مثل ممـار

يةطة العسكرعنف الشرلة وعنف  الدوو
بالنـسـبـةلهـا: وأضافت بـقـوأة، ومع املـر

للمجتمع قد يكون العنف في الشارع أو
اجلي مثل عنف األزوالعنف املنزاملنزل، و

ت في املاضي لم يكن هذاأشاره، وغيرو
عات حقـوقضـوضوع من ضمـن مـواملو

م أصبح من قضايا حقوقاليواإلنسان، و
متـرا عـلـى ذلـك فـي مــؤاإلنـسـان، أكــدو

ا أن هذه القضـايـاحوجنيف حيـث صـر
البد من مناقشتها في حـقـوق اإلنـسـان

ا أن بـعـض احلــقــوق لــم تــكــنالحـظــوو
قـتفـي الــومـعـتـمـدة فـي االتـفــاقــيــات و

احلاضر تقبل مناقشة هذه القضايا في
حقوق اإلنسان.

من جانبه علق الدكتور الفاضل على مدى
تكـزطة الـتـي يـره على عمـل الـشـرتأثـيـر

أضح الدكتورعملها على حفظ األمن، و
نامج إلى آليةالسيف إلى حاجة هذا البر

امجإلى برعمل معينة حتى ميكن تطبيقه و
لها:ي بقوأكدت األستاذة العنقرتأهيلية. و

 منًات عدداحت في إحدى احملاضراقتر
علقية. وطة األسرالتوصيات منها الشر

ةياراف على مدى تـقـبـل زالدكتـور الـرو
أة عنإمكانية تبليغ املرطة للمنزل والشر

أضاف الدكتور العناد أن حقوقجها، وزو
ةة خطوحقوق اإلنسان بدأت خطوأة واملر

عـلـقــتأصـبـح لـديـنـا دور لـلـحـمــايــة. وو
أة فـية الـعـجـالن أن املـرة نـورالـدكـتـور

ثابتةجة وات متدردية تخطو خطوالسعو
مات إلـى أن وصـلــت  الــيــولـيـس قــفــزو
التـمـكـنيكـة وجة مـن املـشـارحقـقـت درو
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التشغيل  إلىخاصة في مجال التعليم و
جة من التمكنيهي أعلى درة ذاتها وإدار

خاصة في مجال التعليم.

Y�U��« ÂuO�«

ً صحفياًفد لقاءى أعضاء الـوأجرهذا و
Ms gudit Neuynkمع الصحفية 

هي صـحـيـفـة  وtrouwمـن صـحـيـفـة 
سط،متخصصة في شؤون الشرق األو

فـدحيث قدمـت نـبـذة عـن الـصـحـيـفـة لـو
تكزقالت بأن الصحـيـفـة  تـراجلمعيـة و

الأحولندا وعي اإلعالم في هوضوعلى مو
لقد دار حـديـث بـنيسـط ، والشـرق األو

فـد اجلـمـعـيـة و الـصـحـفـيــة فــي شــأنو
أي العاميات الصحفية و كذلك الراحلر

ضـاع فـي الـشـرقلـنـدا عــن األوفـي هـو
سط.األو

ىم نفسه كان هناك جلسة أخرفي اليوو
اءشة عمل خبركني في ورفد مع املشارللو

نـامـجت احلـر و املـسـؤول عـن بــرالـصـو
نـامـجاالستـثـمـار فـي املـسـتـقـبـل فـي بـر

Mr janاملساعد لإلعالم في الشرق  

Keulenفد عن منظمة  حيث شرح للو
مامتى أنشـئـت وت احلـر واء الصوخبـر
النشاطـات الـتـيم بها مـن أعـمـال وتقـو
الشرقبية خاصة ولها في الدول العراوتز

سط بشكل عام.األو
اديوة ريارفد اجلمعية بزعقب ذلك قام و

سبرلندي  ويب الهوكز التدرمرلندا وهو
الدكتورب وت احلر حيث قدم جونو الصو
يو تهندكس املسئول عن القسممجور ور

يف عـنلندا بتـعـراديو هـوبي  في رالعـر
سسـاتبأنها تختلف عن املـؤسسة واملؤ

يبى، حيث تدخـل قـضـايـا الـتـدراألخـر
هي لـيـسـت لـلـعـامـلـنيضمـن مـهـامـهـا و

سـســاتلـكـن لـلـمــؤاإلعـالمـيـني فــقــط وو
ةيـارفد بـزاإلعالمية كـكـل، كـمـا قـام الـو

ف  فيهاقام املسؤل املشرمانه واديو زلر
فد على أنشطةيف الومهدي جامى بتعر

ني.قعها اإللكترومواحملطة و
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ة لـلـمـجـلـس الـعــلــمــييـارفـد بــزقـام الــو
ا بالسيد جانالتقومية ولسياسات احلكو

قدم لهـمحب بهـم وم الذي رنينبـوسكـوو
نشاطـاتـه،يفية عن  اجملـلـس ونبذة تـعـر

ًضاندى اسبكالتي عرة وقدمت الدكتورو
عن ما وWWRعن ما أعده اجمللـس 

ان (الديناميكية في األنشطةقام  به  بعنو
ئيـسـةاإلسالمية)، من جانـبـهـا قـدمـت ر

طنية حلقـوقفد نبذة عن اجلمعية الـوالو
حتدثـت عـن فـروع اجلـمـعـيـةاإلنـسـان و

أسباب فتح الفروع في مناطق اململكة.و
ة ميدانية لعدد مـنيـارفد بزكما قام الـو
ة مـنـطـقـةيارفي مـسـتـهـلـهـا زاملـنـاطـق و
الـتـي قـام بـهـا الـعـنـصـريــن ولـلـمـهـاجـر

هــي مــنــطــقـــةفــد، وجــالــي مــن الـــوالــر
جكى في منطقة  في الهدج تكـثـرشلدر

جد بـهـايـوبهـا املـشـاكـل االقـتـصـاديـة و

ين الذين يعيشون فيهاالعديد من املهاجر
عة، كما قام اجلـانـبعلى خلفيات مـتـنـو

اءكز إيـوة  ملريـارفد بـزالنسائي مـن الـو
ضات لـلـعـنـفاملـتـعـرلإلنـاث املـعـنـفـات و

اء اإلنـاث املـعـنـفــاتكـز إيــويـعـتـبـر مــرو
ًنامجالندا برضات للعنف في هواملتعرو

ضاتذا آلية متميز حلماية النساء املتعر
للعنف.
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التقىجية وة اخلارارة لوزيارفد بزقام الو
نتليمـوجية البـارمع هيئة شئون اخلـار

Mr  Pietير حقوق اإلنسان منهم  وز

de Klerkضح أن هذا اللقاء الذي أو
فـدة لــويـارالـثـانـي حـيـث كـان هــنــاك  ز

ةاردي من خمسة أشخاص من وزسعو
أشاد بـإنـشـاءالداخليـة مـن الـسـجـون و

أنمتنى أن تكون مسـتـقـلـة واجلمعـيـة و
هوى حلقوق اإلنسان  وهناك هيئة أخر

من جانـبـهـاه، وتطور في املـمـلـكـة يـقـدر
ةهـرفد األستاذة اجلـوئيسـة الـوقدمـت ر

لندي علىها للجانب الهـوي شكرالعنقر
أعطتأنه بداية تعاون واللقاء وة والدعو
طنية حلقوقة عن إنشاء اجلمعية الوفكر

آليـةالقضايا التي تتـبـنـاهـا واإلنسـان و
ت بأنأشـارمعاجلتها لتلك الـقـضـايـا، و

العمالةالعنف ،وأي ومن أهمها قضايا الر
متابعةكذلك رصد واألجنبية في اململكة و

جاليةاء الـري في السجون؛ سوما يجـر
أو النسائية.

فد مع السيدة دبلنكما التقى أعضاء الو
ةارة قسم اخلليج في وزجسما مديربير

نائبتـهـا الـسـيـدةلـنـديـة وجية الـهـواخلـار
حتا عـن مـاينجا الـلـتـني شـركي بـورجـو
نشاطات، حيـثمون به من أعـمـال ويقو

ابط االقـتـصـادي بـنيت إلى  الـتـرأشـار
دية أكبرلندا، حيث تعد السعوهواململكة و

أضافت بأن اجملاللندا، ود للنفط لهومور
م عليـه الـعـالقـات بـنيالثـانـي الـذي تـقـو

اململكة مجال التعاون االجتماعيلندا وهو
فيدي إلى تطور العالقات، وهو ما يؤو

لندا ننظر للعالقات من خالل التعليمهو
ير في هـذيـننأمل التطـوأة وضع املـروو

اجملالني.
فــدئــيــســة الــوت رمــن جــانــبــهــا شــكــر

ة عنجزة مـوأعطتهما فـكـراملتحـدثـات و
طـنـيـة حلـقـوق اإلنـســان واجلـمـعـيـة الــو

كأنها يشترطبيعة العمل فيها ونشأتها و
فيها جلنـة خـاصـةجال، وفيها نـسـاء ور

ةقالت بأن اللجنة قدونها، وشئوة وباألسر
إعادة النظر في دوراإلصالح وللتطور و

أة في اجملتمع.املر
ة حملكمـةيـارفد بـزقام أعضـاء الـوهذا و

ا لشرح عن عملاجلنايات، حيث استمعو
طبـيـعـةعدد العـامـلـني فـيـهـا واحملكـمـة و

مةبني احلكومدى العالقة بينها وعملهم و
أهم القضاياالعاملني فيهـا ولندية والهو

اءات التي تتم، ثـماإلجـرلتها والتي تنـاو
إحدىلة في مبنى احملكمة وتبع ذلك جو

يقـة لطرٍافقاعات احملكمـة مـع شـرح و

اءات التي تتفق مع حقوقاإلجرالعمل و
اإلنسان.
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ة للمعهـديارفد بـزكما قام أعضاء الـو
ااستمعولندا والعاملي للعالقات في هو

ىئيس مكتب تقدمي الشكاولشرح من ر
 عن عملًضيحاقدم توحب بهم والذي ر

املكتب، حيث أشار إلى أن مكتبهم هو
تتلقىبا وة في أورومثل املكاتب املنتشر
اطنني ما عداى املوهذه املكاتب شكو

كمكتبهم  مثل مكتب  الدمناراملانيا و
قال: إن هذه املكاتب أكثريد، والسوو

اقة من مكتبهم حـيـث أن مـكـتـبـهـمعـر
مكتبهم له أساس فقط، وًعاما25ه عمر
لذا فإنلندي؛ وني في القانون الهوقانو
هـو بـاإلضـافـة لـتــلــقــيي وقـعـه قــومـو

اقبة املاليةفة املرتبط بغـرى مرالشكاو
اقبةينظر لها الدستور من ضمن مرو

ى.القو
كما أشار أن سلطة املكـتـب تـعـمـل مـن

السببيةعية العمل وخالل نقطتني، هما نو
في الـعـادةير، والتي يبنى علـيـهـا الـتـقـر

لقدات، واملبرراقع وة عن الوير عبارالتقر
ئــيــس املــكــتــب عــلــى أســـئـــلـــةأجــاب ر

فد.ات أعضاء الواستفسارو
فدلقد أقيمت مأدبة غـداء ألعـضـاء الـوو

اء السابق  الدكتورئيس الوزربحضور ر
ئيس هلسينكى تيدو هفت ورد برناربر

قـال إن هــذاحـب بـهــم واسـتـى الــذي ر
 لـكــمًال مـشـغـوًعــااألسـبـوع كـان أسـبــو

ا قـد اسـتـفـدمت مــنــهنـوأمتـنـى أن تـكــوو
حققتم ما جئتم من أجله.و

فد األستاذةئيسة الوبت  رمن جانبها أعر
تـقـديــري عـن شـكــر وة الـعـنـقــرهـراجلـو

ير،الوزفد جلمعية هلسينكى وأعضاء الو
ى تباحث العديد مـن الـقـضـايـاقد جـرو

التي تعنى بجانـب حـقـوق اإلنـسـان فـي
الـكـثـيـر مـن الـقـضـايـا الـتـي تـشـهــدهــا

العاملية.بية والساحتني العر
متر صحفي مفتوحعقب ذلك عقد  مؤ

فدمناقشة  جمعت بني وللصحافة و
ذلـكلنـدي وف الـهـواجلمعـيـة بـالـطـر

هابدية و اإلرالسعوبا  وحول أورو
ئيسـيقد كان املتـحـدث الـربا وأورو

ك   اشترMr Girjs de Vriesهو 
متر،ميى كمقدمة للمؤفيه كل من فرح كار

حـة كـل مــنقـة املـطــروعـلـق عـلــى الــورو
الدكتور  حسنياف والدكتور عثمان الرو

فد اجلمعية.يف من والشر
لندا أقامـتفد لهوة الويـارفي ختام زو

ً ختاميـاًلندية حـفـالأة الهومنظمـة املـر
في مـنـزل األسـتـاذة متـاضـر حـسـون

ه كـل مـن ممـثــلــي املــنــظــمــاتحـضــر
فدميى ووفرح كاراجلهات املضيفة وو

بي من املنظماتمن دول اخلليج العـر
قـيـة فــي كــل مــناحلـقــواإلنـســانــيــة و

اقين ،الـعـريت، البـحـرات، الكـواألمار
دية.ممثالت  منظمات كرو

فد اجلمعيةف لو- لقاء تعار

مؤمتر صحفي عقد مع الوفد
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ة التي ألقاها الدكتور أحمدفي احملاضر
انالتي جـاءت  حتـت عـنـواخلملـيـشـي و

يعة اإلسالمية»«حقوق اإلنسان في الشر
بـيى في العالم العـرحيد الفتـودعا  لتـو

أمل د. اخلمليـشـي مـديـراإلسالمـي، وو
ب خـاللة احلديث احلسنـيـة بـاملـغـرإدار

اثي للتركز البابطني اخليرته مبرمحاضر
ياض التي نظمـتـهـا جلـنـةالثقـافـة بـالـرو

طنية حلقوقالنشر باجلمعية الوالثقافة و
هـ18/5/1428م االثنني اإلنسان  يو

م  أن يكون مجمع4/6/2007افق املو
ى فــيالـفـقـه اإلسـالمـي مـصـدر الــفــتــو

حـقـوقيـعـة اإلسـالمـيــة ومـسـائـل الـشــر
اإلنسان داعيا الدول األعضاء إلى دعم

تهقال في محاضراجبه. واجملمع للقيام بو
طنيةالتي تأتي ضمن أنشطة اجلمعية الو

يعة اإلسالميةحلقوق اإلنسان أن الشـر
يـعــاتهـي املـصـدر األسـاسـي لــلــتــشــر

اخلاصة بحقوق اإلنسان فهي تتضـمـن
مبادئ حقوق اإلنسان التي تتـضـمـنـهـا

مـنلـيـة، مـضـيـفـا أن زاالتـفـاقـيـات الـدو
أن هناكاالجتهادات املطلقة انـقـضـى و

ة فـية معاصـرمسائل حتتاج إلـى نـظـر
عية القطـعـيـة، أمـاص الشـرظل النـصـو

ص الـظـنـيـة فـإنـهـا حتـتـاج إلــىالـنـصـو
اسات، مبينا أن هنـاك تـداخـال فـيالدر

اتبـعـض األمـور املـتـعـلـقـة بـالـتــفــســيــر
احملتملة لبعض احلقوق .

حيآخر ويعة الله، واإلسالم بوصفه شرو
ميتـقــوشـاد اإلنـســان ومـن الـسـمــاء إلر

كه، ال ميكن أن يكون إال شامال فيسلو
مه احلقيعه حلقوق اإلنسان مبفهـوتشر

ه اإلسـالم مـن هــذهمـا قـررشـيـد، والـرو
ص خاصة أو مبادئ كليةاحلقوق بنصو

يـة الـتـي يـتــعــددجـاء بـالـصـيـغـة الــلــغــو
يخـتـلـفيـن، وها بـتـعـدد املـفـسـرتفـسـيـر

لذلكاملكان، ومان وباختالف مالبسات الز
بلم يتحدث الدكتور اخلمليشي بـأسـلـو

إصدار األحكام باسم اإلسالم عن هذه
إمنا اكتفىالقائمة من احلقوق أو تلك، و

ةة بعض املالحظات التي تقدم فكربإثار
صعامة عن تعامل التفسير مع النصـو

املبادئ املتعلقة مبا يطلق عليها مصطلحو
من هذه املالحظات(حقوق اإلنسان)، و

ذكر اخلمليشي ما يلي :
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أي قـال اخلـمـلـيـشـي إنعـن تـعـدد الــرو
االجتاه الذي سلكه الفقه اإلسالمي هو

أي صادر عن مجتهد حكمااعتبار كل ر

امة صفتي اإللزعيا يكتسب مبـاشـرشر
ب االمتثال له من املقـلـديـن الـذيـنجووو

فـر فـيـهـم صـفــةهـم جـمـيـع مـن لـم تــتــو
حمـةفسر مـبـدأ االخـتـالف راجملتـهـد، و

سعة على املسلم الذي ميكنهالتوباليسر و
يـأخـذاء اخملـتـلـفــة وض اآلرأن يـسـتـعــر

جح لديه دليلـه، أو كـانأي الذي تـربالـر
ذهـبعـا، والقـائـل بـه أكـثـر عـلـمـا أو ور

هذا ما أدى إلى تعدد: وًاخلمليشي قائال
ءنشواحدة، واقعة الوعية للواألحكام الشر

اجــح،املــذاهــب ثــم مــصــطــلــحـــات الـــر
املــــشــــهــــور،و
املفـتـى بـه أوو

ى بـــهمـــا جـــر
الــــعـــــمـــــل ...
داخل املـذهـب

غـاباحـد والـو
الـتـفـكــيــر فــي

سائـلض وفـر
لــــــتــــــدبــــــيـــــــر
االختالف مثل
أن يــــعــــتــــبــــر
االجـــــتـــــهــــــاد

دي غـيــرالــفــر
م، مـــــعمـــــلـــــز

إيجاد جهة أو
سسة تقارنمؤ

تقرر احلـكـم الـذياء اخملتلـفـة وبـني اآلر
بـاألخـص فــي مــجــاليـجـب تـطـبــيــقــه و

املعامالت التي يتعذر فيها تعدد األحكام
هياحدة وما دامت اجلهة التي تطبقها و

قال اخلمليشي أن ما يهـمـنـاالقضـاء، و
اء  فـي حـاالت غـيـراآلن هـو تـعــدد اآلر

مقليلة من العالقات الـتـي تـصـنـف الـيـو
من أمثلة ذلكفي قائمة حقوق اإلنسان و

أبان اخلمليشي اآلتي :
شد الذيالرـ اكتساب األهلية املدنية،  و

يـفد حق االستقـالل بـتـصـريخول الـفـر
املالية حيث جند مننه الشخصية وشئو

منبط ذلك بالبلوغ، أو بسن معـني، وير
ادة األب أو الوصي .هنه بإرير

ـ املشار كة في اختيار احلاكم ( اخلليفةـ
) الذي يجعله البعض حقا جلميـع أهـل

العقد أو أغلبهم على األقل بينمااحلل و
د قدى آخرون االكتفـاء بـعـدد مـحـدويـر

قـد تـكـفـي مـبـايـعــةة، ويـقـل عـن الـعـشـر
احد  استنادا إلى ما نقل عنشخص و

ضي الله عنـهالعباس بن عبد املطـلـب ر
جهه:م الله وأن قال لعلي بن أبي طالب كر

«امـدد يـدك أبـايـعـك فـيـقـول الـنـاس عـم
سلم بايـعسول الله صلى الـلـه عـلـيـه ور

ألنابن عمه فال يختلف علـيـك اثـنـان» و
الـبــيــعــة حــكــم

احـــدحــكــم و«و
نافذ».

ــــ اســتــعـــمـــال
الــــعــــنــــف فــــي
الـتـحــقــيــق مــع
املـتـهـم . يــقــول

الياإلمام الـغـز
حمه الله: «فإنر

بقـيـل فـالــضــر
بـــــالـــــتـــــهـــــمـــــة
لــالســتـــنـــطـــاق

قـــــةبـــــالــــــســــــر
مـصـلـحـة فــهــل

لون بها؟ قلناتقو
قد قال بها مالك

ال نقول به، ال إلبطال النظـرحمه اللـه ور
إلى جنس املصلحة لكن الن هذه املصلحة

ب،هي مصلحة املضروى وضها أخرتعار
كتـريئا من الـذنـب، ومبا يكـون بـرفانـه ر
ئ،ب برب في مذنب أهون من ضرالضر

اعفان كان فيه فتح باب يعسر معه انتز
ب فتح باب إلى تعذيبال، ففي الضراألمو
يء» بينما يقول الشاطبي من مذهبالبر

با في الضـرمالك : «إن العلماء اختلفـو
از السجن فيذهب مالك إلى جوبالتهم و
 من العذاب،ًعاإن كان السجن نوالتهم و

ب ... فإناز الضرنص أصحابه على جوو
يء ؟ قيلقيل هذا فتح باب لتعذيب الـبـر

جـاعاض عـنـه إبـطـال اسـتــرفـفـي اإلعــر

اب عن التعذيب اشدال، بل اإلضراألمو
ىد الدعـوا، إذ ال يعذب أحـد جملـرضـرر

ثرتؤينة حتيك في النفس وان قربل مع اقتر
عا من الظن، فالتعذيـب فـيفي القلب نـو

إن أمـكــنيء والـغـالـب ال يـصـادف الـبــر
مصادفته فتغتفر كما اغتفر في تضمني

الصناع».
أضاف الشاطـبـي: فـإن قـيـل ال فـائـدةو

هارهو لو أقر لم يقبل إقـرب وفي الضـر
اب أن له فائدتني:في تلك احلال، فاجلو

إحداهما أن يعني املتاع فـتـشـهـد عـلـيـه
ة .هي فائدة ظاهربه، والبينة لر

دجر حتى ال يكثره قد يزالثانية أن غير
اع هذا الفساد .اإلقدام فتقل أنو

ـ تو هظيفة القضاء حيث يجيزأة ولي املرـ
أي ثالـثسـط ريتـومينعـه آخـر، وأي، ور

اع من القضاياة قضائها في أنوبإجاز
ى .اع أخردون أنو

أي إلـىأة الـتـي يـذهـب ر- شـهـادة املـر
ى مااء أخرلها مطلقا بينما حتدد آرقبو

تقبل فيه شهادتها أمام القضاء .
يج نفسهاأة البالغة بتزو- استقالل املر

ام الـعـقـد حـيـث جنـد مــن يــجــيــزبـإبــرو
من يقتصر علىاج، وها على الزوإجبار

من يثبت لـهـاام العـقـد، ومنعها مـن إبـر
ام العقد ألنه «بالبلوغإبراج وأهلية الزو

ة حقيقة،ثبتت القدرال العجز والعقل زو
ت من أهل اخلطاب في أحكاملهذا صارو

ةتها حقيقة عاجزالشرع إال أنها مع قدر
استحبابة النكاح عجز ندب وعن مباشر

ألنها حتتـاج إلـى اخلـروج إلـى مـحـافـل
اخلروجة، وة مستورأة مخدراملرجال والر

جال من النساء عيب فـيإلى محفل الـر
هــا عـــجـــز نـــدبالــعــادة فـــكـــان عـــجـــز

استحباب ال حقيقة».و
د عن عالقة غـيـرلـو- حقوق الطـفـل املـو

عية على أبيه: إذ تذهب أغلبية املذاهبشر
هاآثارابة والفقهية إلى نفي كل صلة قر

مةبينهما حتى يبالغ البعض فال يقول بحر
كـلنـا، وجل من ابـنـتـه مـن الـزاج الـرزو

لـدذلك مع اعتبار عالقتـه بـأمـه مـثـل الـو
عي في جميع اآلثار، بينما تـذهـبالشر

ةالفقهاء إلى أن البنوطائفة من األئمة و
لدف بها األب فإن الونا إذا اعترمن الز

تب على ذلك جميع اآلثارتترينتسب إليه و
عية للنسب، يقول ابن القيم: «فـإنالشر

قيل فقد دل احلديث على حكم استلحاق
لوناش، فما تقولد للفرعلى أن الولد، والو

اش هنـاكلدا ال فراني ولو استلحق الـز
يثبت له أحكامضه؟ هل يلحقه نسبه ويعار

النسب؟» . قيل هذه املسالة جليلة اختلف
يه:اهوأهل العلم فيها، فكان إسحق بن ر

نا إذا لـمد مـن الـزلـويذهـب إلـى أن املـو
اش يدعيه صاحـبـه،لدا علـى فـريكن مـو

أول قول النبياني أحلق به وادعاه الزو
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اش» علىلد للفرسلم «الوصلى الله عليه و
اني صاحبأنه حكم بذلك عند تنازع الز

اش كما تقدم.الفر
اه عنهي وروهذا مذهب احلسن البصرو

أةنى بـامـرجـل زإسحق بـإسـنـاده فـي ر
لدها فقال: «يـجـلـدلدا فادعى ولـدت وفو
لد».مه الويلزو
سليمان بنبير وة بن الزهذا مذهب عروو

جل: «أميا رًياسر ذكر عنهما أنهما قاال
نىأنه زعم أنه ابن لـه وأتى إلى غالم يز

لم يدع ذلك الغالم أحد فهو ابـنـهبأمـه و
،ًحاضوة ووى قوهذا املذهب كما تر...» و

لــدلـيـس مـع اجلـمـهـور أكــثــر مــن «الــوو
كان صاحب هذا املذهب أولاش» وللفر

القياس الصحيح يقتضيه «فإنقائل به و
هو إذا كان يـلـحـقانـيـني واألب أحد الـز

يثبـتثهـا ويرثـه وترينسب إليـهـا وبأمـه و
نهاب أمه مـع كـوبني أقارالنسب بـيـنـه و

انينيلد من مـاء الـزجد الوقد ونت بـه وز
اتفقا على انه ابنهمـاكا فيه، وقد اشترو

قه باألب إذا لم يـدعـهفما املانع من حلـو
ه، فهذا محض القياس».غير

 U�dE� UNM
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كثير من الكتابات التـي تـتـحـدث بـاسـم
اإلسـالم عـن حـقـوق اإلنـسـان تــكــتــفــي

ات العـامـةاستعمـال الـعـبـاربالتـنـظـيـر و
اءة العميقةها إلى القرال تتجاوزاجلذابة و
تـقـدمي األفــكــاريـعــة وص الـشــرلـنــصــو

يقتصراءات الكفيلة بتطبيقها . واإلجرو
أاحمد اخلمليشي على ثالثة أمثلةالدكتور
ها مناذج من احلقوق السياسية،باعتبار

املدنية .االقتصادية، وو
. حق املشاركة في تدبير الشأن العام.1

ال فـيأ هذا احلـق مـخـتـزا مـا نـقـركـثـيـر
ة: األمة هي التي تخـتـار حـاكـمـهـاعبـار

اجبـاتـه ...له إذا قـصـر فـي أداء وتعـزو
جاء في البيان العاملي حلقوق اإلنسانو

في اإلسالم «مـن حـق األمـة أن تـخـتـار
لها احلـقة ... وادتها احلـرحاكمهـا بـإر

الهم إذا حـادوفي عـزفي محاسـبـتـهـم و
يعة».عن الشر

لكن من الناحية العملية انتقـل احلـديـث
من اختيار األمة إلى اختيار «أهل احلل

العقد» الذين نزل البعض بعددهم إلىو
احـد فـضـال عـن عـدم تـقــدمي أيجـل ور

تصور قابل للتطـبـيـق حـول تـعـيـني أهـل
اءاتإجـراجـتـمـاعـهـم، والـعـقــد واحلـل و

محاسبته.اقبة احلاكم ومر
. احلقوق االقتصادية.2

لةين: على الدويقول أحد الدعاة املعاصر
مية التياإلسالمية «كفالة املعيشة الكـر

افر فيها احلاجات األصـيـلـة... لـكـلتتـو
ا أصليا أواطن عجز عن العمل، عجزمو

ائا، عقليا أو جسديا، أو كـان قـادرطار
لم تسـتـطـع، وًلكنه لم يـجـد عـمـالعليـه و

لة أن تهيئ له سبيل العمل املناسبالدو
لكن كان دخله منـه وًجد عمالملثله، أو و

فة أعبائه العائلية، أو لظروال يكفيه لكثر
ضادت في معدل نفقاته كـمـرضه زعار

تـه، أو لـغــالءـم بـه أو بـأحـد مــن أســرّأل
لةاجب الدواألسعار أو نحو ذلك . فمن و

فر لكل إنسان يعيش فـياملسلمة أن تو
كنفها ـ مسلما أو غيـر مـسـلـم ـ الـغـذاء

اقي للجسمامللبس الوم، والصحي الالز
فـر لـهأن تـود، والـبـرفـي حـالـتـي احلـر و

هيـسـتـراملـسـكـن الـذي يـكـن صـاحــبــه و
فران توه، وه باستقالله عن غيـريشعـرو

ضيـل عـنـه آالم املـرله الـعـالج الـذي يـز
فقا لسنن الله تعالى،ييسر له الشفاء وو
جهفر له التعليم اجملاني الذي يخران توو

فةاجلهالة إلى نور املعرمن ظلمة األمية و
لةاطن في دومن حق كل مـوالثقافـة، وو

لة بهذه احلاجاتاإلسالم أن يطالب الدو
هافيرلة في توت الدواألساسية إذا قصر

الداعية ـ عفا الله عنه ـ لمملستحقيها» و
لةن الدوّد التي متكاريسأل نفسه عن املو

من تلبيـة احلـاجـات الـتـي عـددهـا، فـقـد
كاة الـتـية إلى الـزاقتصر عـلـى اإلشـار

يستحيل أن تفي مبـا دعـا إلـيـه الـشـيـخ
على األقل فـي أغـلـب الـدول اإلسـالمـيـة

داريـع مــن املــوفـر عــلــى رالـتــي ال تــتــو
الطبيعية.

لة بأن بيت املال الذي تنفق منه الدوًعلما
الده كلهـا هـي أمـواريقول الفقـه إن مـو

أما املسلمون فليس علـيـهـم إالالكفـار و
جاءتآن وكاة هذا الذي نطق به القرالز

ة على صاحبها أفضليعة املطهربه الشر
االذيـن أجـازوأمت التسليـم ، والصـالة و

نة من األغنياء فيلي األمر أخذ املعـولو
ه علىاغ بيت املال قصورفرحالة عجز و

ليسيل اجلهاد أو االسـتـعـداد لـه، ومتو
ـ بإباحة أخذ ـ فيما نعلم  هناك من أفتى 

سا لبناء املدارلي األمر من األغنياء جبرو
ى لـتـغـطـيــةأو املـسـتـشـفـيـات فــبــاألحــر

يـفئة أو ألداء مصـاريف الـطـاراملصـار
العالج ...

. احلق في التعليم .3
أ أن تعليم الطفل مجاناا ما نقر   كثير

لـةتـه، أو الـدوحق لـه عـلـى أبـيـه أو أسـر
ب تعليم غير املتعلمجومنهم من يضيف وو

أ إنه، لكن في أصول الفقه نقرعلى جار

ـ حتى الشرتعلم العلو ـ فرم  ضعية منها 
هو ما يعني:كفاية، و

اجـب- إن التعلم حكـم تـكـلـيـفـي فـهـو و
التكاليف مقابلة لـلـحـقـوقليس حـقـا، وو
هو أمر بديهي.احدا وليست شيئا وو

اجب التكليفي يخاطب بـه- إن هذا الو
لة .ال الدوة وليس األسرد والفر

د بعد سن البلوغ أما- يخاطب به الفر
قبله فهو غير مطالب بشي لإلجماع على

لة، فمـاذاحلة الطفونفي التكليف في مر
ةك من يبدأ التعلم بعد اخلامسة عشريدر

ه ؟ .ة من عمرأو الثامنة عشر
- التكليف بالتعلم ليس عـامـا عـلـى كـل

إمنا قاصر على الذي يعلم بعداد واألفر
ه الــشــخــصــي ـ أنبـتــقــديــرغــه ـ وبــلــو

جد فيه العدد الكافيتخصصا ما ال يو
مـن املـتـعـلـمـني فـيـتـعـني عـلـيـه أن يــســد

اخلصاص .
فكيف ينسجـم كـل هـذا مـع الـقـول بـأن

ا أو أنثى يجبالتعلم حق لكل طفل ذكر
يقوله له باجملان ؟ وفرلة أن توعلى الدو

اخلمليشي لعل هذه النماذج الثالثة كافية
كيز على التنظيـر عـنـدإلثبات مدى الـتـر

احلديث عن حقوق اإلنسان دون االهتمام
سائل التطبيق لتـلـكباجلانب العملـي وو

احلقوق.
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: إنًد الدكتور اخلمليشي قائاليستطرو
امات الـتـيحقوق اإلنسان تعـنـي االلـتـز

دالتي على الفرد، واء الفرعلى اجلماعة إز
لذلك فهي في تـغـيـرلصالح اجلـمـاعـة، و

تباط مستمر بثـقـافـة اجملـتـمـعاردائم، و
كـلاالقـتـصــادي وفـي واه املـعـرمـسـتــوو

ة علىثراته املؤة على تصورثرامل املؤالعو
د داخلها،كز الفرمرحتديد قيم التعايش و

يتساءل الدكتور اخلمليشي: هل خضعو
مضمـون حـقـوق اإلنـسـان فـي اإلسـالم

يجيـبلهذا التطور الطبيعي احلتـمـي؟ و
فـي ذاتاب باإلثبـات، وبـ يصـعـب اجلـو

ضوع هذهالسياق يقول اخلمليشي إن مو
اع احلــقـــوقاحلــقــوق مــثــل بــاقـــي أنـــو

امات في احلياة االجتماعية حتددااللتزو
يـعـةص الشـريـق تـفـسـيـر نـصـوعـن طـر

الــعــامـــة،اإلســالمــيــة الــتــفــصــيــلـــيـــة و

خـصـائـص هـذا الـتـفـسـيـر حتـول دونو
يتساءل كيف ذلك؟.ه. وتطوره وتغير

صمـن أهـم خـصـائـص تـفـسـيـر نــصــو
منها املتعلقة بحقوق اإلنسانيعة، والشر

ما يلي:
هو «اجملتهد».د وم به فر- الذي يقو

عيد حكم شر- تفسير «اجملتهد» الـفـر
م.ملز

إذاه هذا غير قابل لـإللـغـاء، و- تفسـيـر
قال مجتهد آخر بتفسير مخالف للنص

ال أثر وً» ثانياًعيا شرًنفسه كان «حكما
له على التفسير األول.

دي حتما إلى تعدددي يؤ- االجتهاد الفر
احدة مـع وصـفـهـااقعـة الـواألحكـام لـلـو

عية».جميعها بـ «الشر
ير استحقاقسيلة عملية لتقرد لوجو- ال و

د ما صفة «مجتهد» أو عدم استحقاقهفر
باألخص في املذاهب السنية .لها و

ـ يقول- املتحدثون اليو م باسم اإلسالم 
احد منهم بصفةف لواخلمليشي: ال يعتر

اصل اخلمليشي في حديثهيو«مجتهد»، و
: بل إن إنكار هذه الصفة أعلن قبلًقائال

ة قرون، يـقـول صـاحـبأكـثـر مـن عـشـر
اعد الـسـنـيـة فـيالقـو«تهـذيـب الـفـروق و

ار الفقهية» : «اجلـمـهـور عـلـى أناألسر
ط االجتهاد املطلق املذكور لم تتحققشر

ابع فمافي شخص من علماء القرن الر
بعده».

هذه اخلصائص كـانـت لـهـا نـتـيـجـتـانو
ئيسيتان هما:ر

م حقوق اإلنسان بالتمسكد مفهوأ- جمو
ضاع اجتماعيةاء التي قيلت في أوباآلر

يا عن التي نعـيـشثقافية تختلـف جـذرو
م.فيها اليو

ب- تعذر الوصـول إلـى حـكـم إسـالمـي
قائع التي تصنفاحد في كثير من الوو

ضمن قائـمـة حـقـوق اإلنـسـان كـمـا فـي
هذا التعذرادها، واألمثلة التي سبق إير

دي مع إضفاءنتيجة حتمية لالجتهاد الفر
عي عليه دون التفكيرصفة احلكم الشر

اداء األفرسيلة لتدبيـر اخـتـالف آرفي و
احد .أي والفصل فيها برو
ك أنقال اخلمليشي: لذلك يجب أن ندرو

املعقدة في البحث عنية وهراملشكلة اجلو
هـا ـغيرحقوق اإلنسان في اإلسـالم ـ و

اقع الـسـائـديـن،الـويكمن فـي الـثـقـافـة و
فـالـثـقـافـة الـقـائـمـة عـلـى دمـج األحـكــام

يعة اإلسالميةاالجتهادية في أحكام الشر
السموالنصية أكسبتها بذلـك الـثـبـات و

اقعى فإن الومن ناحية أخرعن التعديل، و
دية باسـمى الفرد فيه الفـتـاوالذي تسـو

سـسـيض إقـامـة نـظـام مـؤاإلسـالم عـو
اءاعتبـار آرم وير املـلـزيسند إليـه الـتـقـر

ص ال للنصـوً شخصيـاًااد تفسـيـراألفر
يعة .تنطق باسم الشر

في اخلتام قال اخلمليشي: هذا ما يتعنيو
أن يـسـاهـم اجلـمـيـع فـي الـتـفـكـيـر فـيــه

سائل الكفيلة بعالجه .اح الواقترو
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في.باعي:محمد سالم شديد العواالسم الر
ة.هـ املدينة املنور1374محل امليالد:يخ وتار

احلالة االجتماعية:متزوج.
يخ.اه في التارهالت العلمية:دكتوراملؤ

∫WOKLF�« …UO(«

هـ.1394ياض م االجتماعية بالر- معيد بكلية العلو
هـ.1398ياض م االجتماعية بالر- محاضر بكلية العلو

هـ.1402ياض م االجتماعية بالر- أستاذ مساعد بكلية العلو
هـ.1407ياض م االجتماعية بالرك بكلية العلو- أستاذ مشار

هـ.1414ياض م االجتماعية بالر- أستاذ بكلية العلو
∫f�U:« W	uC�

ة.اسات املدينة املنوردرث وكز بحوة مر- عضو مجلس إدار
هـ1411ة منذ عام مي مبنطقة املدينة املنورآن الكرئيس جمعية حتفيظ القر- ر

حتى اآلن.
هـ حتى اآلن.1416ة منذ عام ة املدينة املنور- أمني عام جائز

ة.ب بالقاهرخني العر- عضو احتاد املؤر
طنية حلقوق اإلنسان.سس باجلمعية الو- عضو مؤ

∫wLKF�« ÃU�
ù«

قي.لة العباسية في العصر السلجوالدولة الفاطمية و- كتاب العالقات بني الدو
مات).اجهة األزمو- كتاب (العباسيون و

اسةي ، در- كتاب مسالك األبصار في محالك األنظار، ألبن فضل الله العمر
حتقيق الباب األول.و

حتقيق في ثالثة مجلدات.اسة ويخ البقاعي ، در- كتاب تار
ام.ة املسجد احلر- كتاب عمار

حمه الله.يز رانب من شخصية امللك عبد العز- بحث جو

w�d� ‚«Ë—

»U�J�« rاق/ رو»
).33بي (العدد عر

Á—«b�≈ WN�/
ةكـز الـقـاهـرمـر
اسات حقوقلدر

.اإلنسان
t�u{uهذا� :

الــكــتــاب يــأتــي
ضـمـن سـلـسـلـة
من الكـتـب غـيـر

يــة الــتـــيالـــدور
اسـاتة لـدركز الـقـاهـرت عن مـرصـدر

يتناول هـذا الـعـدد:حقوق اإلنـسـان، و
حــــقـــــوقاســــات حــــول اإلســـــالم ودر

كـــة الــــنــــقــــابــــيــــةاحلــــراإلنــــســــان، و
اسـة حـالـة نـقـابــةاطـيـة (درقـرالـدميـوو

مقاالت حول الغـيـبـيـاتالصحـفـيـني) و
العلمانية عند الشيخحكم االستبداد، وو

ير عنلي، باإلضافة إلى تقارأمني اخلو
باملصاحلة في املغـرهيئة اإلنصاف و

ني، كمااالستيطان الصهيـوبي. والعر
 لكـتـب مـخـتـلـفـةًضـايضـم أيـضـا عـرو

عة منهـا شـهـادة الـلـجـنـةثائق مـتـنـووو
الشعبية إلصالح السجون.

s?�u?�« w� ÊU�
ù« ‚uI�

w�dF�«

»U?�?J�« r«/
حقوق اإلنسان فـي

بي.طن العرالو
يــر املــنـــظـــمـــةتــقـــر
بــيــة حلـــقـــوقالــعـــر

اإلنـسـان عـن حـالـة
حقوق اإلنسان فـي

بـــيطـــن الـــعــــرالـــو
»2005.«

 Á—«b�≈ WNبية حلقوق اإلنسان./ املنظمة العر�
t�u{uيرة عن التقر: الكتـاب عـبـار�

بية حلقوق اإلنسان،الثامن للمنظمة العر
ضـاع حـقـوق اإلنـسـان فـييـتـنـاول أوو

2004س ة من ماربي للفترطن العرالو
منيالكنه يتسع ز، و2005س إلى مار
قائع األحدثالوات األقدم وشرنحو املؤ

بجانب ما رصديز سياق التحليل. ولتعز
سلـبـيـات فـيير مـن إيـجـابـيـات والـتـقـر

بـي فـقـد مت رصــد اآلثــارطـن الــعــرالـو
تبنى سياساتملة وط العوالسلبية لضغو

اتشرمؤالتكييف الهيكلي على خطط و
اجع معـدالتالتنمية، ممـا أدى إلـى تـر

ت عمليةبالتالي تأثرالنمو االقتصادي و
بية إلعمال احلقوقامات العرتنفيذ االلتز

حتقيق التنميةاالجتماعية واالقتصادية و
ية في هذه املنطقة من العالم.البشر

U	—u w� qHD�« W	UL� WOFL�

تأسـسـت جـمـعـيـة حـمـايـة الـطـفـل فـي
يتناول، و2005يا - حمص عام سور

WOFL'« ◊UA
:
,حماية الطفل من العنف (اجلـسـدي 

لـيالعـنـف املـنـزي) واجلنـسـي، املـعـنـو
العمالة.د وحماية الطفل من التشرو

WOFL'« qL� qzUË:
ôË√Î∫

بيةالترجه لألسر في مجال حقوق الطفل وشاد موإرعية وتوامج تأهيل و- بر1
يق جميعات - لقاءات) مع القيام بحمالت إعالمية عن طـرات - ندو(محاضر

ءة).ئية - املقروعة - املرسائل اإلعالم (املسموو
بية و حماية الطفل.ات حول و سائل التر- إصدار نشر2
تبةنامج تأهيل لآلباء (املسيئني للطفل) و معاجلة املشاكل النفسية املتر- بر3

كهم.على اإلساءة أو العنف مما يساعد املسيئني بتعلم كيفية تعديل سلو
س -يني بـاملـداربوجهـني تـريبية عـن حـقـوق الـطـفـل (مـوات تدر- إعـداد دور4

جيه كيفية التعامل مع األطفالاألخصائيني النفسانيني العاملني في اجلمعية)، لتو
مبا في ذلك أساليب التأديب التي تخلو من العقاب البدني من خالل االستعانة

اء في هذا اجملال.بخبر
UO
U�Î∫

ة (في حال كون املعيل هوة نتيجة غياب معيل األسرتأمني دخل لألسر املتضرر
املسيء) حتى االنتهاء من إعادة التأهيل.

U��U�Î∫ 

ارة) و اضطرد معيل لألسرجوت عدم وة (في حال ثبوتأمني دخل لألسر الفقير
د أو العمالة.الطفل إلى التشر

∫UF�«—

ت عطالتهم عن العمل التي أدتين في حال ثبولة تأمني عمل ألحد األبـومحاو
د أو عمالة الطفل.إلى تشر

U��U�Î∫

ضهم للعنف.النفسية في حال تعرار اجلسدية ومعاجلة األطفال من األضر
UœUÎ∫

س -قهم اإلنسانية لضمان إملامهم بها من خالل ( املدارعية األطفال بحقوتو
قع اجلمعية).نت من خالل موادي األطفال - املسرح - التلفاز و اإلنترنو

UF�UÎ∫

دة للجمعية و ضمان قـيـامارى الوية لتلقي الشـكـاوسراءات فعالـة وضع إجرو
عـة وجه السـرى و علـى وجية مستقلة للـتـحـقـيـق فـي هـذه الـشـكـاوسلطـة خـار

افية.ة وبصور
UM�U�Î∫

اكـزاملراملشـافـي واالحتاد النـسـائـي وس واملداركز األحـداث والتعـاون مـع مـر
ض لهـاالصحية للحصول على مسح شامل لكافـة حـاالت الـعـنـف الـتـي يـتـعـر

األطفال و معاجلتها.
UFU�Î∫

فيهي اجتماعي،م بدور تر سنة يقو18 حتى ً اجتماعي يضم أطفاالٍإنشاء ناد
ات األطفال و إبداعاتهم في كافة اجملاالت، باإلضافةو يساعد على تنمية مهار

سيلة عالج أساسيـةساء إليهم مع األطفال األصحـاء كـوُإلى دمج األطفـال امل
اف أخصائيني.ياتهم و إعادة ثقتهم بالنفس و بإشرفع معنولر

«d�U�Î∫

اجلهات املعنية لتأمني أقصى حمايةات وارالتنسيق مع مختلف الوزالتعاون و
للطفل.

∫dA� ÍœU�

لية التي تهتم بحمايةبية و الدوالتعاون و التنسيق مع املنظمات احمللية و العر
ب للوصول إلى الغاية األسمى و لتحقيق أهدافالتجارات والطفل بتبادل اخلبر

اجلمعية.
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قد دعاهلية، ومتر العام ملنظمة العمل الدواملؤ
لي إلى االنعقادة مكتب العمل الدومجلس إدار

ابـعـةته الـرانعقد فـيـهـا فـي دورفي جـنـيـف، و
إذ،و1978نـيـه ان/يويـر حـز7م السـتـني يـوو

ية النقابيةه أحكام اتفاقية احلريضع في اعتبار
،1948حماية حق التنظيم الـنـقـابـي لـعـام و
ضةاملـفـاواتفاقـيـة حـق الـتـنـظـيـم الـنـقـابـي وو

التوصيةاالتفاقية و، و1949اجلماعية لعـام 
إذو، 1971اخلاصتني مبمثلي العمال لعـام 

ة أن اتفاقية حق التنـظـيـميعيد إلى الـذاكـر
1949ضة اجلماعية لـعـام املفـاوالنقابـي و

ميني،ظفني العمـوال تشمل بعض فئـات املـو
التوصية اخلاصتني مبمثلـيأن االتفاقية وو

 تنطـبـق عـلـى ممـثـلـي1971العـمـال لـعـام 
سـعإذ يلـحـظ الـتـوسسـة، والعـمـال فـي املـؤ

الكبير في أنشطة اخلدمة العامة في بلدان
احلاجة إلى قيام عالقات عمل سليمةة، وكثير

ظفـنيمنظـمـات املـوبني السلـطـات الـعـامـة و
 لتنوع األنظمة السياسيةًانظرميني، والعمو

ا فيعا كبيـراالقتصادية تـنـواالجتماعيـة وو
الخـتـالفـهـا عـلـى صـعـيــدالـدول األعـضـاء و

ظائـفسة (في مـا يـتـصـل، مـثـال، بـواملـمـار
ظائـفبـواحلكم احملـلـي، وي وكزاحلكـم املـر

اليـاتسـلـطـات الــوالـسـلـطـات االحتــاديــة و
كةسسات اململوباملـؤالسلطات اإلقليمية، وو

ة العـامـةمختـلـف أصـنـاف األجـهـزلـة وللـدو
كذلك لـطـبـيـعـةشبه املـسـتـقـلـة، واملستـقـلـة و

هإذ يضع في اعتبارعالقات االستخدام)، و
اجه على صعـيـداملشاكل اخلاصة الـتـي تـو

يفعلى صعيد التعارلي ونطاق أي صك دو
اض مثل هذا الـصـك،خذ بهـا ألغـرالتي يـؤ

ارق بني أسـالـيـب االسـتـخـدامبـسـبـب الـفـو
كذلك بسبـب مـصـاعـبالعـامـة، واخلاصـة و

التفسير التي نشأت بصدد تطبيق املناسب
من أحكام اتفاقـيـة حـق الـتـنـظـيـم الـنـقـابـي

 عـلـى1949ضـة اجلـمـاعـيـة لــعــام املـفــاوو
ظـفـي اخلـدمـة الـعـامـة، كـمـا يــضــع فــيمـو

قابية في مكتبة الرحسبانه ما أبدته األجهز
لـي فـي مـنـاسـبـات عـديـدة مــنالـعـمـل الــدو

مـاتمالحظات تشير إلى أن بـعـض احلـكـو
يقة تستبعد فئاتقد طبقت تلك األحكام بطر

ميني مـن نـطـاقظفني العـمـواسعة مـن املـوو
أيهقد استقر رة، وتطبيق االتفاقية املـذكـور

ضوعحات معينة حول موعلى اعتماد مقتر
طاءات حتديـد شـروإجـرية الـنـقـابـيـة واحلـر

ضوعهو مواالستخدام في اخلدمة العامة، و
ملاة، والبند اخلامس في جدول أعمال الدور

حات شكلكان قد قرر أن تتخذ هذه املقتر
م السابعلية، يعتمد، في هذا اليواتفاقية دو

نيه عام ألفان/يويرين من شهر حزالعشرو
سبعني، االتفاقية التاليةثمانية وتسعمائة وو

التي ستدعي «اتفاقية عالقات الـعـمـل (فـي
»:1978اخلدمة العامة) لعام 

n¹—UF²�«Ë ‚UDM�« ∫‰Ë_« »U³�«
 …œU*«1

- تـنـطـبـق هـذه االتـفـاقـيــة عــلــى جــمــيــع1
األشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة،

إلى املدى الذي ال تنطبق فيه عليهم أحكام
ها من اتفاقيات العمـلاتاة في غيرأكثر مو

لية.الدو
طنية مدىائح الوانني أو اللو- حتدد القو2

ص عليها في هذهانطباق الضمانات املنصو
يات العلياي املستواالتفاقية على العاملني ذو

ظائفظائفهم في العادة من والذين تعتبر و
جيهية، أو علىة التواإلدارسم السياسات ور

العاملني الذين تكون مهامـهـم ذات طـبـيـعـة
ية.بالغة السر

طنية مدىائح الوانني أو اللو- حتدد القو3
ص عليها في هذهانطباق الضمانات املنصو

طة.الشرات املسلحة واالتفاقية على القو
 …œU*«2

اد مبـصـطـلـحاض هـذه االتـفـاقـيـة، يــرألغـر
مـي» أي شـخـص تـشـمـلــهظـف الـعـمــو«املـو

 منها.1االتفاقية طبقا للمادة 
 …œU*«3

اد مبـصـطـلـحاض هـذه االتـفـاقـيـة، يــرألغـر
ميني» أية منظمة، أيـاظفني عمو«منظمة مـو

يز مصالحضها تعزكان تشكيلها، يكون غر
الدفاع عنها.ميني وظفني العمواملو

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
 …œU*«4

ميني حماية كافيـةظفني العموفر للمو- تو1
يــة عــلــى صــعــيـــدمــن أيــة أعــمــال متــيــيـــز

يتهـماستخدامهم تسـتـهـدف املـسـاس بـحـر
النقابية.

جه أخص- يجب أن تنطبق هذه احلماية بو2
اء األعمال التي يقصد منها:إز

ناهومي مرظف العمو(أ) جعل استخدام املو
ط أال ينضم إلى نقابة أو يـتـخـلـى عـنبشـر
يته النقابية.عضو

ميظف العـمـو(ب) التوصل إلى فصـل املـو
ى بسبـبسيلـة أخـرأو اإلجحاف بـه بـأيـة و

ميـني أوظفني عـمـويته في منـظـمـة مـوعضـو
اكه في األنشـطـة املـعـتـادة ملـثـل هـذهاشـتـر

املنظمة.
 …œU*«5

مـيــنيظـفـني الـعـمـوفـر ملـنـظـمـات املــو- تـو1
االستقالل الكلي عن السلطات العامة.

ميني حمايةظفني العموفر ملنظمات املو- تو2
كافية من أي تدخل من سلطة عامة ما في

تها.ب عملها أو إدارينها أو أسلوتكو
ص، تعتبر من أعمالجه اخلصوعلى و- و3

د في هذه املادة أيةالتدخل باملعني املقـصـو
تدابير يقصد بها الدفع إلى إنشاء منظمات

ميني تخضع لهيمنة سلطة عامةظفني عمومو
ميني باملالظفني العموما، أو دعم منظمات املو

سائل على قـصـد إخـضـاعه من الـوأو بغيـر
هذه املنظمات لهيمنة سلطة عامة.

UN1bIð Vł«u�«  öON�²�« ∫Y�U¦�« »U³�«
5O�uLF�« 5Hþu*«  ULEM*

 …œU*«6
مينيظفني العمو- مينح ممثلو منظمات املو1

ف بها من التسهيالت ما يكون مناسبااملعتر

يعـةة سرلتمكينهم من أداء مهامهـم بـصـور
جها علىخارفعالة، خالل ساعات العمل وو

اء.السو
. ال ينبغي أن يكون في منح التسـهـيـالت2

ةهن من فعالية سير العمل في اإلدارما يو
فق املعني.املعنية أو املر

نطاقهـا. حتدد طبيعة هذه التسـهـيـالت و3
 من7ائق املشار إليها في املادة طبقا للطر

ى مناسبة.سائل أخرهذه االتفاقية أو بو
ÂUJŠ√ b¹b%  «¡«dł≈ ∫lÐ«d�« »U³�«

Â«b�²Ýô« ◊ËdýË

 …œU*«7
ة إلى ذلك، تتخذ تدابيرحيثما دعت الضرور

طنية على هدف تشجيـعف الوافق الظروتو
االستخدام الكليني آللياتير وتيسير التطوو

ط االستخـدامشروض على أحـكـام والتفـاو
مـنـظـمـاتبني الـسـلـطـات الـعـامـة املـعـنـيـة و

ىائق أخـرميني، أو ألية طـرظفني العـمـواملو
ظـفـنيمـن هـذا الـقـبـيـل تـتـيـح ملــمــثــلــي املــو

ا في البت فـي هـذهكـوميني أن يـشـارالعمـو
الشؤون.

 UŽ“UM*« W¹u�ð ∫f�U)« »U³�«
 …œU*«8

عات الناجمة بصدد البتية املنازتلتمس تسو
فـقـا ملـاط االسـتـخـدام، وشـروفـي أحـكـام و
ضطنية، من خالل التفاوف الويناسب الظرو

اف أو مـن خـالل آلـيـة مـسـتـقــلــةبـني األطـر
التحكيم،فيق والتوساطة ومحايدة، مثل الوو

فنيها على نحو يكفل لها ثقة الطريتم إنشاؤ
املعنيني.

WOÝUO��«Ë WO½b*« ‚uI(« ∫”œU��« »U³�«

 …œU*«9
ميني، شـأنـهـم شـأنظفـني الـعـمـوفر للـمـوتـو

السياسيةهم من العمال، احلقوق املدنية وغير
ية النقابيةستهم احلرالتي ال غنى عنها ملمار

نـاهوسة اعتياديـة، دون جـعـل ذلـك مـرممار
طبيعةهم وكزامات الناشئة عن مرإال بااللتز

ظائفهم.و
WO�U²š ÂUJŠ√ ∫lÐU��« »U³�«

 …œU*«10
سـمـيـة لـهــذهك الـتـصـديـق الــرجـه صـكــوتـو

لي،االتفاقية إلى املدير العام ملكتب العمل الدو
م بتسجيلها.الذي يقو

 …œU*«11
م هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة- ال تلز1

كليـة الـذيـن مت تـسـجـيـل صـكـوالعـمـل الـدو
تصديقهم لها لدى املدير العام.

ا منيبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهر- و2
يخ الذي يكون قد مت فيه تسجيل املديرالتار

ين.العام لصكي تصديق عضو
اءبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقيـة إز- و3

يخا من التاركل عضو بعد اثني عشر شهر
الذي يكون قد مت فيه تسجيل صك تصديقه.

 …œU*«12
- ألي عـضـو صـدق هـذه االتــفــاقــيــة أن1

اتينسحب منها لدى انـقـضـاء عـشـر سـنـو
جهثيقة توذلك بوضع النفاذ، وضعها موعلى و

لي، الذيإلى املدير العام ملكتب العمل الدو

ي مفـعـول هـذاال يـسـرم بتسـجـيـلـهـا. ويـقـو
يخ تسجيله.االنسحاب إال بعد سنة من تار

لــم- كـل عـضـو صـدق هـذه االتـفـاقـيـة و2
ةس، خالل السنة التي تلي انقضاء فترميار

ةة فـي الـفــقــرات الـعـشــر املــذكــورالـســنــو
السابقة، حق االنسحاب الذي تنص علـيـه

ة عشـرتبطا بها لـفـتـرهذه املادة، يظـل مـر
بعد ذلك يجوز له االنسحابى، وات أخرسنو

ةمن هذه االتفاقيـة لـدى انـقـضـاء كـل فـتـر
ص عليهـاط املنصـوات بالـشـروعشر سنـو

في هذه املادة.
 …œU*«13

ليم املدير العام ملكتب العـمـل الـدو- يقـو1
ليةبإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدو

ثائق االنسحابك التصديق ووبجميع صكو
جهها إليه أعضاء املنظمة.التي يو

م بإشعـار- على املديـر الـعـام، حـني يـقـو2
أعضاء املنظمة بتـسـجـيـل صـك الـتـصـديـق

عي نظر أعضاءجه إليه، أن يسترالثاني املو
يخ الذي سيبدأ فيه نـفـاذاملنظمة إلى الـتـار

هذه االتفاقية.
 …œU*«14

لي بإيداعم املدير العام ملكتب العمل الدويقو
األمني العام لألمم املتحدة بيـانـات كـامـلـة

ثـائــقك الـتـصــديــق ووعـن جـمــيــع صــكــو
ادفقا للمواالنسحاب التي قام بتسجيلها و

م هذا األخير بتسجيلهـاالسابقة، كما يقو
 من ميثاق األمم102فقا ألحكام املادة و

املتحدة.
 …œU*«15

لي، كلماة مكتب العمل الدوم مجلس إداريقو
مترير إلى املؤيا، بتقدمي تقرأى ذلك ضرورر

العام حول سير تطبيق هذه االتفاقية، كما
اجة إدرة أو عدم ضرورس مسألة ضروريدر

متر حول تنقيحهـابند في جدول أعمال املؤ
ً.ئيا أو جزًكليا

 …œU*«16
متر اتفاقية جديدة- إذا حدث أن اعتمد املؤ1

ما لـمئي، وي على تنقـيـح كـلـي أو جـزتنطـو
تنص االتفاقية اجلديدة على خالف ذلك:

(أ) يستتبع تـصـديـق أي عـضـو لـالتـفـاقـيـة
د قيامية على التنقيح، مبجراجلديدة املنطو

ف النظر عن أحكـامبصـرهذا التصديـق، و
ي من هذه أعاله، انسحابه الفور12املادة 

متى، أصبـحـت االتـفـاقـيـةاالتفـاقـيـة، إذا، و
ية على التنقيح نافذة املفعول،اجلديدة املنطو

ا من بدء(ب) تصبح هذه االتفاقية، اعتبـار
ية على التنقيح،نفاذ االتفاقية اجلديدة املنطو

غير متاحة للتصديق من قبل األعضاء.
- تظل هذه االتـفـاقـيـة عـلـى أيـة حـال،2

اهـنـني، نـافـذةنـهـا الـرمضـمـوبـشـكـلـهـا و
هـااء األعضـاء الـذيـن صـدقـواملفـعـول إز

ية علىا االتفاقية املنطولكنهم لم يصدقوو
التنقيح.

 …œU*«17
نسي لـهـذهالفـري ويكون النصان اإلنـكـلـيـز

يني في احلجية.االتفاقية متساو
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حقوق :اشنطن - بي بي سي - و
يكـيـةات األمـركالة االسـتـخـبـارت وأنكـر

ير جمللس(سي أي أيه) ما جاء في تقر
ية للمشتبه سرًنات سجوبا أنها أدارأورو

11هـابـيـون عـقــب هــجــمــات بـأنـهــم إر
اليات املتحدة.سبتمبر في الو

قـال مـتـحـدث بـاسـم (ســي أي أيــه) أنو
ه)، ووصف العملياتمشوير (متحيز والتقر

فعالة،نية وكالة بأنها (قانوم بها الوالتي تقو
ائد لدولحققت فوتتم متابعتها عن كثب، وو

بية، باكتشافة، من بينها دول أوروكثير
اد).إنقاذ حياة أفرات، وامرمؤ
ي السيناتور ديكيسركان احملقق السوو

بي،ملان األوروهو نائب في البرتي، ومار
ضوعبا ببحث مـوقد كلفه مجـلـس أورو

يكـيـةية األمـرالسجـون الـسـر
با.في أورو

تي أن لديه أدلة علىقال مارو
تأن الــــســـــي أي أيـــــه إدار

لنـداية في بـوات سرمعسـكـر
2003مانيا بـني عـامـي ورو

اب مشتـبـه الستجـو2005و
ب عـلـىبـهـم فـي إطــار احلــر

هاب.اإلر
تي أسماء عـددكما ذكر مـار

من املشتبه بهم الذين مت اعتقالـهـم فـي
با.ات السي أي أيه في أورومعسكر

 بني األعضاءًيا سرًتي إن اتفاقاقال مارو
ةفي حلف الناتو سمح للسي أي أيه بإدار

با.ات في أوروهذه املعسكر

على اجلانب اآلخر أنكر كل من حـلـفو
يـرد بتقـرلنـدا مـاوربـومانيـا والنـاتـو ورو

با.مجلس أورو

حقوق:بي بي سي ـ 
صدر حكم بالسجن ملدة عام على جندي في

ده مـن اجلـيـشيـطـانـي مـع طـراجلـيـش الـبـر
يقة غير إنسانية.اقيني بطرملعاملته سجناء عر

الذي أصبـحنالد بـني، وال دوبـورأقر الكـورو
يبلغ مـنيطانـي مـدان، وب برم حرأول مجـر

، بإساءة معاملـة مـعـتـقـلـنيً عامـا36العـمـر 
بـيـة عــامة اجلـنــواقـيـني مبـديـنــة الــبــصــرعـر

م.2003
ين في قـضـيـةد آخر جنـو6ئـة كما متت تـبـر

هـياقي بهاء عـيـسـى، واطن الـعـرمقـتـل املـو
يني كبار التهاماتضت قادة عسكرقضية عر

ا إساءة املعاملة.بأنهم أجازو

ظف استقبالكان يعمل مـوسى، وفي موتوو
ًحا جر93اقي، بعد إصابته بنحو في فندق عر

ه لدى اجليشب أثناء احتجازناجتة عن الضر
م.2003يطاني في عام البر

ئيـسد دانات، ريتشـارال سيـر رقال اجلنـرو
ييطاني، إن القضية تنضوكان اجليش البرأر

سـىهي أن مـويحـة» وعلى «حقيـقـة غـيـر مـر
يطاني.مات بينما كان في يد اجليش البر

اقيني كـانه من الـعـرغيـرأضاف أن بهـاء وو
هونية وقانـوا معاملة سليـمـة ويجب أن يلقـو
مالم يحدث.

ام هي أن جمـيـعأضاف «سياستنـا عـلـى الـدوو
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ئـيـسة الـتـي قـام بـهــا ريــارالـز
ف على فـرعفقة املـشـراجلمعيـة بـر

مــةاجلـمـعـيـة مبـنـطـقــة مــكــة املــكــر
ملستشفى الصحة النفسية مبديـنـة

ء علىجدة جنحت في تسليط الضو
فق الذيدية لهذا املرضاع املتراألو

ةارميثل قطاعا مهما من قطاعات وز
م»يبدو أنه القطاع «املظلوالصحة، و

بينها، فهو بحكم طبيعة الفئات التي
عاجـامبا يكـون األقـل إزيخدمـهـا ر

ة الصحة كون املستفيدين منارلوز
خدماتـه هـم عـادة مـن أقـل الـنـاس

الــتــظــلـــمى وة عــلــى الــشـــكـــوقــدر
املطالبة.و

ضىي املرصحيح أن بعض ذو
مبا يجدون شجاعة كافيةالنفسيني ر

اتهم للـمـعـنـيـني مـنلتـوصـيـل أصـو
لـكـن األغـلـبـيـة مـنـهــملـني، واملـسـؤو

يهم بهذاذويفضلون إنكار عالقتهم و
هـومون الـصـمـت، والقـطـاع، فـيـلـز

يحةصمت قاتل، يجعل هـذه الـشـر
ائــحار مــن أقــل الــشـــربــاســتــمــرو

االجتماعية حظا في احلصول على
احلـقـوق األسـاسـيــة، نــاهــيــك عــن

ات اخلاصة التي يجدر بنااالمتياز
نحميها.هـا ونعززأن مننحها لهم و

هـية معانيـهـا، ويارلهذا، فإن لـلـزو
تعكسية، وسالة إنسانية قوحتمل ر

يـات اهــتــمــامــاتلــوجـانــبــا مــن أو
ائحالشرجهة للفئـات واجلمعية املـو

ها فيبة على أمراملغلومة» و«املظلو
هي الفئات التي ال جتيداجملتمع ، و

ات التعبير أو ال متلكهااستخدام أدو
قها.اصال للمطالبة بحقو

متنة للتأكدكما أن اجلمعية مؤو
من صيـانـة حـقـوق جـمـيـع الـفـئـات

ةارائح االجتماعـيـة، فـإن وزالشـرو
علىمتنة على صحتنـا والصحة مؤ

ىحتـقـيـق حــد أدنــى مــن املــســتــو
ض الذي يتطلع إليه اجلميع.املفتر

مهما بالغنا فـإن تـطـلـعـاتـنـا تـظـلو
كثير منهاأساسية سهلة التحقيق، و

يـنـدرج حتـت قـائـمـة األسـاسـيـات؛
كـاملـبـنـى الـذي ظـهـر مـتـهـالـكـا فـي

هيتها الصحف، والصور التي نشر
د قيادةجو بوًدة جداتطلعات محدو

إمــكــانـــاتيــر نــشـــط وداعــمــة ووز
النهـايـةهي في البـدايـة وة، وممتـاز

ات».ليست «امتياز«حقوق» و

يطاني املنتدبون للقيام بعملياتاد اجليش البرأفر
اجـبــهــمك بـشـأن وهـم شــكــويـتـعـني أال تــســاور

اجبيبدو اآلن أن هذا الو للقانون. وًفقاف والتصر
ه في هذه القضية».ى نسيانه أو جتاوزجر
كلهخالل احملاكمة وصف مـحـامـي بـني مـوو

قب علـى تـنـفـيـذهأنه عـوبأنـه «كـبـش فـداء» و
امر.األو

أقر بني بأنه مذنب بإساءة معاملة السجناءو
ب عند بداية احملاكمة التـيمية حـرهي جرو

التي أخفـقـت فـيقت ثمانـيـة أشـهـر واستغـر
ين بينهم قـائـدتثبيت اإلدانة ضد سـتـة آخـر

نكا.نيل جورج ميندولوحدته الليفتانت كوو
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