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:حقوق -ياضالر

األميـر امللـكـي السمـو صاحـب صـرح
بأن الداخلية يروز يزعبدالعز بن نايف

اجلهـات بذلـتـهـا التـي املكثـفـة داجلهـو
منياحلـر خادم مـن جيـهبتـو اخملتـصـة

ثالثة استعادة عن تأسفر قد يفنيالشر
خـلــيــج مــن ديـاسـعــو اطـنــامــو عـشــر

شـخــص إلــى إضـافــة انـتــانــامــو،غــو
املقيمني من الداهو اجلنسية كستانيتر
.اململكة في
األمـنـي املتـحـدث ضـحأو جـهـتـه، مـن
منصور مهندس اءاللو الداخلية ةارلوز
كستانيالتر املقيمو دينيالسعو اطننياملو أسماء أن كي،التر سلطان بن
عبدالقادر هابعبدالو سىمو :كالتالي هي انتاناموغو خليج في فنيقواملو
الله دخيل سرور محمد .السليماني عبدالله خميس سفيو .يساوالهو

.الغامدي عثمان أحمد عثمان .يالشهر يفمر غيثان عبدالسالم  .العتيبي
.البداح يزعبدالعـز حمنعبدالـر يزعبدالعز .اخلثعمـي هيدز علـي صالح

.القايـد قايـد عبداملصلـح اشـدر .كستانـيتر نـور صديـق أحمد صديـق
محمد اهيمإبر .الغامني صالح محمد عبدالله.بياحلر حسن شالح طارق

.سمالو عمر ادعو سمو .البدنه سعد اهيمإبر سعد .الناصر اهيمإبر
غبيرو استعادتهم متت الذين اطننيباملو صلة عالقة له من أن إلى أشارو

. 014034375قـم ر بالهاتف االتصـال له ميكن عنهم االستفسار في
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يفني امللك عبداللهمني الشرأصدر خادم احلر

ة إلى جميـع األجـهـزًيز تعميـمـابن عبدالـعـز
ةكـد فـيـه ضــرورلـة، يـؤمـيـة فـي الــدواحلـكـو

التعاون مع (هيئة حقوق اإلنسان)، بتقدمي
فـيـر مـا تـطـلـبـه مـنتــوكـل مـسـاعـدة لـهـا، و

ات.مات، أو استفسارمعلو
 مع مـاًيعـاب سرة التجـاوأكد التعميـم ضـرورو

 ما يتعلقًمات، خصوصاتطلبه الهيئة من معلو
اطنني أو العاملـنيى املوشكـاومنها بتظلمـات و
اع في ذلكلة كافة، مع اإلسرفي قطاعات الدو

 للهدف من إنشاء اجلمعية.ًحتقيقا
ئيس هيئة حقوقأشار التعميم إلى خطاب رو

فوعي، املـركي بن خالـد الـسـديـراإلنسـان تـر
د إلى الهـيـئـة أعـداديفني، الـذي جـاء فـيـه أنـه «بـدأت تـرمني الـشـرإلى خـادم احلـر

ةتظلمات بحق بعـض األجـهـزى وي على شكـاودة من املعامالت التـي حتـتـومحـدو
جيه خطابـات لـعـدد مـنأن الهيئة قـامـت بـتـومية أو الهيئات الـتـابـعـة لـهـا، واحلكـو

مية، تستفسر فيها عما لديها جتاه ما هو مقدم لهيئة حقوق اإلنساناجلهات احلكو
اجه بالصمت التام من اجلهات املعنية».من أصحاب القضايا، إال أن الهيئة تو

ىسمية األخـرائر الرساء الدواء ورؤجيه الـوزرئيس الهيئة في خطابـه تـواقترح رو
ذلك منة التعاون مع هيئة حقوق اإلنسان في ما يحقق أهدافـهـا، وكافة، بضرور

ماتفير جميع ما تطلبه من معلو من توًخالل تقدمي كل مساعدة ممكنة لها، ابتداء
اطنني أوى من املوشكـاود إليها من تظلـمـات وات، مما له صلة مبا يـراستفسـارو

عني أو ثالثة كحد أقصىذلك خالل مدة ال تتجاوز أسبوالعاملني في قطاعاتها»، و
يخ تسلمها.من تار
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اس: جنيف - و
كي بـنئيس هيئة حقوق اإلنسـان األسـتـاذ تـرأكد ر

يزمني بتعزمة خادم احلري اهتمام حكوخالد السدير
هاإعطاء هذه املسألة قـدرمفاهيم حقوق اإلنسـان و

الثقـافـيـة،بالشكل الذي يـحـفـظ قـيـمـهـا األخـالقـيـة و
ام اإلنسـان الـذيتبطة في املـقـام األول بـاحـتـراملـرو

تنمية ثقافات تدعوقات، ومه الله عن سائر اخمللوكر
عدم التمييز.اة واملساوالعدل وللتسامح و

ي في كلمة اململكة الـتـي ألـقـاهـا أمـامقال السـديـرو

لـىتـه األوأعـضـاء مـجـلـس حـقـوق اإلنـسـان فـي دور
غيربجنيف: « مبا أن جميع حقوق اإلنسان عاملية و

يعزز بعضها بـعـضـا فـإنابطـة ومترئـة وقابلة للتـجـز
من خالل هذا املنبرقر وكد للمجلس املوفد اململكة يؤو

لية ملا فـيـهة الدواد األسـرنه مع جميـع أفـرعلى تعـاو
امتهمبا يحفظ كرار مجتمعنا واستقرسالمة وأمن و

أضاف: «أن اململكة تستمد و.يصون خصوصياته»و
يعة اإلسالميةيعاتها من أحكام الشرتشرانينها وقو

تدعو إلـىي بني جميع البـشـر والسمحة التي تـسـاو

الـتـآلـفالـتـسـامــح و
فـيـمـا بـيـنـهــم، كــمــا

مة اململكةمن حكوتؤ
لية احلفاظبأن مسؤو

على حقوق اإلنسان
تقع في املقـام األول

ماتعلى عاتق احلكو
سسـاتاملؤيدعهما بذلك منظمات اجملـتـمـع املـدنـي و

لية ذات الصلة».الدو
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طنية حلقـوق اإلنـسـاند اجلمعيـة الـوا جلهـواراستمـر

انتاناموديني في غوضاع املعتقلني السعوفي متابعة أو
مفد من اجلـمـعـيـة يـوالهـم، قـام وف عـلـى أحـوقوالـوو

افـقلـى املـوالثـالثـاء الـعـاشـر مـن شـهـر جـمـادى األو
دينية للسجناء السعويارم بز2006نيو للسادس من يو

ذلك بهدف تقـدميانتانامـو، والعائدين من معتـقـل غـو
قهمف على مدى متتعهم بكافة حقوقوالوالتهنئة لهم و

عية في اململكة.اعد الشرالقوالتي كفلتها لهم األنظمة و
بيعان القحطـانـي نـائـبضح الدكتور مفـلـح بـن رأوو
يحات صحفية، أن الـهـدفئيس اجلمعية في تـصـرر

ة هو التحقق من طبيعة املعاملة التي كانيارمن الز
أساليـبانتانـامـو، والء املعتقلني فـي غـواجههـا هـؤيو
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التحققالقضايا التي نسبت إليهم، والتحقيق معهم و
قية أو جنائـيـة أوطهم في قضايا حـقـومن مدى تـور

أضاف أناطنني. واملوطن وأمنية متس مصلحة الـو
يبا التنسيق مع كافة منـظـمـاتاجلمعية ستتبنـى قـر
از هذه القضيـةلية من أجل إبـرحقوق اإلنسان الـدو

اج عن بقيـةيكية لإلفـرمة األمـرالضغط على احلـكـوو
انتانامو.املعتقلني في سجون غو

فد التـقـىجاء في بيان صـادر عـن اجلـمـعـيـة أن الـوو
لـني فـيبـعـض املـسـؤومبديـر عـام سـجـون املـبـاحـث و
استمع لشرح مفصلالسجن، ثم اجتمع بالسجناء و

انتانامو، كما اطمأن علىف اعتقالهم في غوعن ظرو
التأكد من تلقيهم العناية الـصـحـيـةصحة السجنـاء و

ض اململكة.لهم أراملعاملة احلسنة بعد وصوو

دها جلهوتقديرها وبت اجلمعية في بيانها عن شكرأعرو
لون فيـهـا مـن أجـلما يبذلـه املـسـؤوة الداخلـيـة واروز
اء من عاد منهـم أو مـن يـنـتـظـرالء املعتقـلـني، سـوهـؤ
دتهم.عو
أكد البيان بأن اجلمعية ستتابع بالتنسيق مع اجلهاتو

احهم أواملعنية قضية املعتقلني مبا يكفل إطالق سر
لهم على محاكمات عادلة.حصو
فد اجلمعية كل من الدكـتـور بـنـدر بـن مـحـمـدضم و

بيـعـانئيس اجلمعية، الدكتـور مـفـلـح بـن راحلجـار ر
ئيس اجلمـعـيـة، الـدكـتـور صـالـحالقحـطـانـي نـائـب ر

اهيمحمن العناد، الدكتور إبراخلثالن، الدكتور عبد الر
يدة، الدكتور عبد اجلليلالقعيد، الدكتور صالح الشر

ي.األستاذ خالد الفاخرالسيف و
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اتاالســتــشــاراســـات وأعــادت جلــنــة الـــدر

هير حافظباجلمعية انتخاب الدكتور عمر بن ز
اختيـارتها القـادمـة، و للجنـة فـي دورًئيسـار

ًين العابدين حماد نـائـبـااألستاذة سهيـلـة ز
سف، جـاءة اليوة نـور للدكتـورًئيس خلفـاللـر

ذلـك فـي اجـتـمـاع الـلـجـنـة مبـقـر اجلـمــعــيــة
افقة املوياض في األول من جمادى اآلخربالر

 .2006نيو ين من يوالعشرللسابع و
أس االجـتـمـاع الـدكـتـور عــمــر حــافــظ، ر
بحـضـور كـل مـن: الـدكـتـور عـلـي عـبـاسو

اهيـماحلكمي، األستاذ إسمـاعـيـل بـن إبـر
ين العابـديـنسجيني، األستاذة سـهـيـلـة ز

اهيم بن حمد القعيد.الدكتور إبرحماد، و

يريدسلا يكرت

مةي اجلمعية االتصاالت الالزجتر
تيـبلة باململـكـة لـتـرباجلهات املـسـئـو

فد من اجلمعية للدفعة الثانيةة ويارز
ديني العائدين منمن املعتقلني السعو

قع أنمن املتـوانتانامـو، ومعتقـل غـو
عـنية خـالل األسـبـويـارتـتـم هـذه الـز

ةيارهي زلني من الشهر احلالي، واألو
ة الـتـي قـامـت بـهــايـارتـسـتـكـمـل الـز

لى في الـشـهـراجلمعيـة لـلـدفـعـة األو
املاضي.
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 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية

يفنيمني الشرميان من خادم احلرجيهان كر   تو
ان مرورامللك عبدالله حفظه الله ينبغي أن ال مير

يلـةقفات طـوقف عندهـمـا والبد من الـتـوام والكـر
في كل مناسبة.مسئول بهما واطن وتذكير كل موو

ميةة احلكوجيه األول صدر جلميع األجهز   التو
ة التعاون معكد فيه امللك على ضرورلة يؤفي الدو

فير كل ما تـطـلـبـه مـنهيئة حـقـوق اإلنـسـان بـتـو
ميةة احلكـوات من األجهزمات أو استفسـارمعلو

يع معـهـا فـيـمـا يـتـعـلـقب الـسـرة التـجـاوضـرورو
العاملني في مختلفاطنني وي املوشكاوبتظلمات و

جيه مماثلني بتوجيه يذكرلة. هذا التوقطاعات الدو
حمهيفني امللك فهد رمني الشرصدر من خادم احلر
ميـة عـنـدمـا أنـشـئـتة احلكـواللـه جلـمـيـع األجـهـز

طنية حلقوق اإلنسان قبـل أكـثـر مـناجلمعيـة الـو
يـر من سمو وزًجيه تأكـيـداتبع ذلك التـوسنتـني و

ةة التابعة لها بضرورالداخلية إلى جميع األجهز
 أما.طنية حلقوق اإلنسانالتعاون مع اجلمعية الو

ه امللك عبدالله حفظهجيه الثاني الذي أصدرالتو
 إلى اجملتمع ككل حيث جاءًجهاالله فقد كان مو

يعة السمحةاعد الشرفيه «أنه ال يتناسب مع قـو
م البعضطنية أن يقوحدة الوال مع متطلبات الوو

اطنني إلى تصنيفاتء نية بتقسيم املوبجهل أو بسو
هذاما أنزل الله بها من سلطان، فهذا علماني.. و

فهذا إسالمي متـطـرهذا منـافـق..والي .. وليبـر
احلقـيـقـة أن اجلـمـيـعها مـن الـتـسـمـيـات، وغـيـرو

ال نشك في عقيدة أحد أومخلصون إن شاء الله و
طنيته حتى يثبت بالدليـل الـقـاطـع أن هـنـاك مـاو

يدعو للشك ال سمح الله».
مـيـة عـلــىة احلـكــود بـعـض األجـهــز   إن عـدم ر

ًات اجلمعية أو الهيئة يـعـتـبـر انـتـهـاكـااستفـسـار
حلقوق اإلنسان، فهذا اإلنسان جلأ إلى الهيئة أو

لمد ويـق مـسـدواجلمعيـة بـعـد أن وصـل إلـى طـر
اطنيستطع احلصول عـلـى حـقـه. قـد يـكـون املـو

مي علـى حـققد يكون اجلهـاز احلـكـوعلـى حـق و
لكن فـيقد يحتاج النظـام نـفـسـه إلـى تـعـديـل وو

فاملقيم أن يعراطن وجميع احلاالت فمن حق املو
ما هي السبل النظاميةقه وبالتفصيل ما هي حقوو

ميةة احلكـواجب األجهـزمن وللحصول علـيـهـا، و
مات. أما فيـمـا يـتـعـلـقفر له جـمـيـع املـعـلـوأن تـو

تب يتـرًاطن إلى فئات فهـذا أيـضـابتصنيـف املـو
مانهعليه الكثير من االنتهاكات حلقوق اإلنسان حلر

ال ينبغيمن حق العمل أو الصحة أو التعلـيـم، و
 ألنه ينتميًظيفة معينة مثالاطن من وم موأن يحر

جيهات امللكيةلفئة أو فكر معني. تهدف هذه التو
التسامحده احملبة ومية إلى بناء مجتمع تسوالكر

غبة لتحقيق رًحكم القانون، فلنعمل معاالعدل وو
 بثمار هـذاًعاه لننعم جمـيـعـاامللك حفظه الـلـه ور

اجملتمع.

:حقوقياض - الر
ئيس اجلـمـعـيـةاستقـبـل سـعـادة ر

الدكتور بندر بن محمد احلجار في
م االثننيياض يومقر اجلمعية بالر

ـ املو2/5/1427 /29/5افق ه
يطانيجية البرير اخلارم وز2006

دجـالس هــيــرد دواألسـبـق الــلــور
افق له.فد املرالوو

ة ضـمـن جـدوليـارتـأتـي هـذه الـز
لنيير لعدد من املسؤوات الوزيارز

اتف على التطورفي اململكة للتعر
أت على اململكة في جميعالتي طر

اتها.االطالع على أهم إجنازاجملاالت، و
قدم لهيطاني وير البرحب الدكتور احلجار بالوزقد ر و
األعمال الـتـيعها وفـرو عن اجلمعية وجلانـهـا وًاجـزمو

ة في نشر ثـقـافـة حـقـوقدها املسـتـمـرجهـوم بهـا وتقـو
اإلنسان.
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يني لـو من السـيـد بـارًتـه كـالياريـر فـي زافق الـوزر
دارالسيد ادويطاني في اململكـة، ونائب السفير البر

حضـريطانـي، وير البرتير اخلاص لـلـوزجن السكـريو
اللقاء من جانب اجلمعية عضـو اجملـلـس الـتـنـفـيـذي

اد.ّين العابدين حماألستاذة سهيلة بنت ز

جانب من الزيارة

:حقوقياض - الر
بيعان القحـطـانـيبحث سعادة الدكتـور مـفـلـح بـن ر

يطانيـة عـقـدة البـرئيس اجلمعية مـع الـسـفـارنائـب ر
كة تعنى بحقوقحمالت تثقيفية مشتريبية وات تدردور

فد مناإلنسان. جاء ذلك خالل استقبال سعادته لو
ين من السيدة كارًيطانية باململكة ضم كالة البرالسفار

السيدة منىة وتير أول اقتصادي بالسفاربيل سكر
ة.يع أول بالسفارعيسى مسؤول مشار

يطانـيـةة البـرين بيل أن لدى الـسـفـارضحت كـارأوو
اهتمامات قائمة للتعاون مع املنظمات العاملية لتقدمي

عةيبية املتنوات التدرالدورامج التثقيفية وعدد من البر
ًب، خاصـةجهات النظر بـني الـشـعـويب وبهدف تـقـر

ً.اخربعد األحداث التي شهدتها املنطقة مؤ
دية في التعامـلأشادت بيل بدور السلطات السعـوو

يطانينيأكدت أن البرف،  ومع أصحاب الفكر املتطر
بة.غبون االستفادة من هذه التجرير
لنية للمسؤوين دعوفي نهاية اللقاء قدمت السيدة كارو

ة اململكة املـتـحـدة لـاللـتـقـاء بـبـعـضيـارباجلمـعـيـة لـز
جهات النظر.ات ووتبادل اخلبرلني هناك واملسؤو
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:حقوقياض - الر
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمداختير سعادة ر

ف العامالدكتور عبداجلليل السيف املـشـراحلجار و
ين فيقية عضوعلى فرع اجلمعية في املنطقة الشـر

سـسـاتاسة نـظـام املـؤالـلـجـنـة اخلـاصـة بـإعـادة در
اجلمعيات األهلية.و

 تشكيلًاخردي قد أقر مـؤى السعوكان مجلس الشورو
ض معاليفواسة املشروع من جديد، وجلنة خاصة لدر

ضمت اللجنـة الـتـيئيس اجمللس لتسميـة األعـضـاء، ور
يـنيلم، عضوحمن السـوأسها معالي الدكتور عـبـدالـرير

ى.بعة األعضاء في مجلس الشورمن أعضاء اجلمعية األر
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:حقوقياض - الر
افــــــــق اجملــــــــلــــــــسو

التنـفـيـذي بـاجلـمـعـيـة
عـلـى تـشـكــيــل جلــنــة
عـلـمــيــة لــلــنــظــر فــي

اسـاتالـدرث والـبـحـو
ةإجـــازيــر والــتـــقـــارو

ها.نشر
قـد تـقــرر أن يــكــونو

اهــيـــمالــدكــتـــور إبـــر
ين العابديناألستاذة سهيلة ز للجنة، وًئيساالقعيد ر

 من:ًيتها كـالتضم في عـضـوئيس، و للـرًاد نائبـاّحم
ي، الدكتور عبد اخلـالـق آلة لبنى األنـصـارالدكتـور

الدكتور محمد الفاضل.عبداحلي، و
ًاقد طالب اجمللس التنفيذي اللجنة ببدء أعمالها فورو

عقدت اللجنةاسات املقدمة للجمعية، وبالنظر في الدر
لىابع من جمادى األوبعاء الرم األرأول اجتماعاتها يو

هـ.1427
جاء ذلك في اجتماع اجمللس التنفيـذي الـثـانـي فـي

ياض فـي األول مـناملنـعـقـد فـي الـرته الـثـانـيـة ودور
افـق لـلــثــامــنهـــ املــو1427لـى لــعــام جـمــادى األو

قد حضر االجتماع الدكـتـورين من مايـو، والعشـرو
ئيس اجلمـعـيـة،بيعان القحطانـي نـائـب رمفلـح بـن ر

اهيم القعـيـد،الدكتور أحمد البهـكـلـي، الـدكـتـور إبـر
ة لبـنـىعبد اخلالق آل عـبـد احلـي، الـدكـتـورالدكـتـور
اد.ّاألستاذة سهيلة حمي واألنصار
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:حقوقياض - الر
أعــادت جلــنــة الــثـــقـــافـــة

النشر اختـيـار الـدكـتـورو
دحـمـن بـن حـمـوعـبـد الـر

 لـهــا فــيًئـيـســاالـعـنــاد ر
ة الثالثة، كما اختيرالدور

الدكتور محمـد بـن خـالـد
 للجنة، جاءًالفاضل نائبا

ذلـك فـي اجـتـمــاع جلــنــة
مياض يـوالنشر الـثـامـن املـنـعـقـد فـي الـرالثـقـافـة و

ئاسـةلى بـربعاء الثامـن عـشـر مـن جـمـادى األواألر
بحضورئيس اللجنة وحمن العناد رالدكتور عبد الر

أعضاء اللجنة الدكتور محـمـد بـن خـالـد الـفـاضـل،
ةكستاني، الدكتورالدكتور أحمد بن سيف الدين تر

ك فـيشـاري، وحـمـن األنـصــارلـبـنـى بـنـت عـبـد الـر
في مـناالجتماع عبر الهاتف الدكتور مـحـمـد الـعـو

ة.املدينة املنور
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:حقوقياض - الر
انـتــخــبــت جلــنــة الــرصــد

املـتـابـعـة فـي اجـتـمـاعـهـاو
تهـا الـثـالـثـةاألول فـي دور

الدكتور صالح بن محـمـد
 للجنة بعـدًئيسااخلثالن ر
 بالنيابة فيًئيساأن كلف ر

ًة املـاضــيــة خــلــفــاالــفــتــر
ئيس السابـق الـدكـتـورللـر

ئيس لرًبيعان القحطاني عقب تعيينه نائبامفلح بن ر
مية األخير، كمـااجلمعية في اجتماع اجلمعية العمو

انتخبت اللجنة الدكـتـور عـبـد اخلـالـق آل عـبـد احلـي
ئيس اللجنة. لرًنائبا

ياضحضر االجتماع الذي عقد مبقر اجلمعية في الـر
افق للثالـثلى املـوم السبت السابع من جـمـادى األويو

م كل من: الدكتور عبد الله اللحيدان،2006نيو من يو
يف،الدكتور عبد اجلليل السيف، الدكتور حسني الشر

ةة اجلميح، الدكتورسف، األستاذة نورة اليوة نورالدكتور
ي أمني عام اللجنة.األستاذ خالد الفاخرة العجالن، ونور
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:حقوق -الدمام
بعاءاألر ميـو قيةالشـر املنطقـة في اجلمعيـة فـرع بدأ

للسابع افقاملو لىاألو جمادى شهر من عشر احلادي
تفقـديـة اتيـارز نامـجبر بتطـبـيـق م2006 نيـويو مـن

نسائي فدو قام حيث العالقة، ذات اجلهات من لعدد
دارو بالدمام، بالدمام البر جلمعية ةياربز الفرع من
الدمـام إصالحية ةيارلز إضافة االجتماعيـة، عايةالر

ستليهاو بالدمـام، يةاألسر التنميـة كزمرو النسائيـة،
فتـاة جمعـيـة :منـهـا ىاألخر اجلهـات مـن عدد ةيـارز

بالدمـام، يةاخلير النسائـيـة اجلمعيـة باخلبر، اخلليـج
ةمبر ية،اخلير اجلبيل جمعية ية،اخلير ىصفو جمعية

بيةالتر دار باخلفجي، البر جمعية باخلبر، اإلحسان
كزمر باألحساء، املعاقني جمعية باألحساء، االجتماعية

بيةللتر سلطان األمير كزمرو للمعاقني، سلطان األمير
.بالدمام االجتماعية

األستـاذة مـن: كل اتيـارالـز هذه فـي اجلمـعـيـة ّلمـث
الباحثةو باجلمعية، املتعاون العضو يدفر مكي عالية

ةتـيـرسكـرو ي،سـرالـدو بـابر األستـاذة االجتـمـاعـيـة
.اكالبر ةلولو األستاذة بالفرع النسائي القسم

الثالثاء ميو بالدمام اجلمعية فرع ارز ى،أخر جهة من
قيـفالـتـو كزمـر لىاألو جـمـادى من يـنالعـشـرو ابعالـر

فـنيقـواملو الأحـو عـلـى اإلطالع بـهـدف الدمـام، مبـرور
داخل السلبـيـات املالحظـات مـن عدد مناقشـةو هنـاك،
.لـهــا املـنـاســبــة احلـلــول إيـجــاد لـةمـحــاوو قـيــف،الـتــو
يضةعو األستاذ من: كل قيفالتو كزملر اجلمعية فدو ضم

نـيالقـانـو البـاحـثو للـفـرع، التنـفـيـذي املديـر املنـصـور
نـنياملتعـاو اجلمعيـة أعضاءو اكـان،ر آل خالد األستـاذ
.الشايب جعفر املهندسو ييراحلر حمنالر عبد الدكتور

:حقوق - انجاز
يـنالعشرو التاسـع األحد ميو انجاز مبنطقـة اجلمعية فـرع نظم
م2006 نيويو من ينالعشرو للخامس افقاملو لىاألو جمادى من
االطالع بهدف ذلكو املنطقة، في اتازباجلو حيلالتر لسجن ةيارز

مالحظاتهم إلى االستماعو السجناء، الأحو تفقدو السجن على
.اهمشكاوو

من لعـدد الفـرع بهـا ميقـو اتيارز نامـجبـر ضمـن ةيارالـز هذه تأتـي
.النساء سجنو انبجاز العام السجن ةيارز مثل العالقة، ذات اجلهات

بن محمد الدكتـور من: كل حيلالتـر سجن إلى اجلمعيـة فدو ضم
األستاذ عيالشر املستشارو املتعاون، اجلمعية ثي عضواحلار عيمر

.حكمي اجيعو األستاذو سفيو آل عادل األستاذو بشير، العباس
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:حقوق -جدة
السبت ميو اجتماعاتها أول في األقليات جلنة أوصت

اجلالية ضعو اسةبدر هـ1427 لىاألو جمادى 21
إيجاد لةمحـاوو مشكالت، من تعانيـه ماو يةمـاوالبر

إقناع على العمـلو ضعها،و لتحسـني يعةسـر حلول
يتهمهو تثبـت بطاقات مبنحهم العالقة ذات اجلهات

خمس كل جتدد األجل يلةطو لهم إقامات إصدار أو
مبقر املنعقد االجتماع خرج كما  .أكثر أو اتسنو

تعيـني علـى افقةباملـو مـةاملكر مكـة مبنطـقـة اجلمعيـة
ماتاملعلو جمع على يعمل أكثر، أو اجتماعي باحث

إعــدادو ضــاعــهــاأو بــحــثو اجلـالــيــة هــذه اســةدرو
هابدور القيام اللجنة لتتمكن عددهم، حتدد إحصائية

.اضحةو منهجية فقو
عضـو قاضي عمـر املهنـدس معالـي االجتمـاع أسر

سليمان الدكتور من:ٍ كل بحضورو املتعاون، اجلمعية
يفالشر حسني الدكتور اللجنة، ئيسر نائب ايديالز

مـة،املكـر مكـة مبنـطـقـة اجلمـعـيـة فرع عـلـى فاملشـر
األستاذ م،جمجو هشام الدكتور حافظ، عمر الدكتور

.الباحث ةحمز األستاذو قستي، طالل
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 عبدالرحمن العناد.د

 صالح اخلثالن.د
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كاالت:، وحقوقاصم -العو
ي فحوصاتها الطبيةدية جترال السلطات السعوال تز

ديني مانع شامان العتيبيين السعوعلى جثتي األسير
 منًااني، الذين استلمتهما أخـيـرهرياسر طالل الـزو

هماة انتحاركية، بعدما أعلنت األخيـرمة األميراحلكو
انتانامو.في معتقل غو

ا على جثمانهماين بعد أن ألقوينتظر أهالي األسيرو
ا من شخصيتهما،تثبتوياض ولهما الرة عند وصونظر

ي الفحصدية التي جترما ستعلنه اللجنة الطبية السعو
اثقتانتني وغم من أن األسراجلنائي عليهما، على الر
ضانا، بل ماتا نتيجة ما يتعرمن أن ابنيهما لم ينتحر

كيني في معتقلله من تعذيب على أيدي احملققني األمير
بية.اضي الكوانتانامو في األرغو
ة بأنالد ياسر إنه على ثقة كبيراني وهرأكد طالل الزو

كيةة األميراية اإلدارأن روابنه لم يقدم على االنتحار و
قال ابنه أحمد شقيق السجني: «ال نصدق.«كاذبة». و

سيستحيل أن ينتحر ياسر». في املقابل، شكـك فـار
: «نشكًه، قائالشقيق مانع العتيبي في قصة انتحـار

، مئة في املئة».ًافاته منتحرفي و
العتيبي إلى جتديد االنتقاداتاني وهرفاة الزأدت وو

كد عدد من اجلماعـات املـدافـعـة عـنللسجن الـذي تـؤ
حقوق اإلنسان على إغالقه.

—œËœ �Fq ŽU*OW

عـه مـنـذد الفـعـل عـلـى احلـادث األول مـن نـودوفـي رو
ام، اعتبر متحدث باسمبعة أعوافتتاح املعتقل قبل أر

ني بلير، أن انتحار الثالثةيطاني تواء البرئيس الوزرر
سفة»، داعيا إلى انتظار نتائج التـحـقـيـق.«حادثة مـؤ
مة بـلـيـرية في حـكـوة الشؤون الـدسـتـوريـرغيـر أن وز

مان ذهبت أبعد من ذلك، إذ طالبت خاللييت هارهار
يطانية بنقل املعتقـل إلـىمقابلة مع هيئة اإلذاعة الـبـر

مان: «ماتساءلت هاركية أو إغالقه. واضي األميراألر
ي علىكل شيء فيه يجرعيا جـدا ودام (املعتقل) شر

كا».نه في أميرام ملاذا ال يقيموما ير
يت أيـضـا، شـكـك مـعـتـقـلـون سـابـقـون فـيفـي الـكـوو

يزكية. ووصف عبد العزاية األميرانتانامو في الروغو
ام،بـعــة أعــوي الـذي قـضـى فـي املــعــتــقــل أرالـشـمــر
مون دينيا.اليمني بأنهم ملتزديني والسعو

مية حلقوق اإلنسان بالالئمةأنحى بيان للجنة احلكوو
قـال: «إناليات املـتـحـدة. وت الثـالثـة عـلـى الـوفـي مـو

عمليات التعذيب دفعتهم لالنتحار».

ÆÆÆ Ë—«¹f ðd�i ≈žö�t
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ةيـــرغـــم مـــن أن وزعـــلـــى الـــر
اليزندوكية كوجية األميـراخلار

ت بـــأن مـــعـــتـــقـــلايـــس أقـــرر
بـا يـسـيءانـتـانـامـو فـي كــوغـو

لسمعة بالدها في الـعـالـم، إال
ليـةط الدوفضت الضغـوأنهـا ر

اشنطن الكدة أن وإلغالقه، مؤ
فـة بــإطــالقتـسـتـطــيــع اجملــاز

اح مـــئـــات املـــعـــتـــقــــلــــنيســـر
يــن فـــيـــه بـــســـبـــباحملـــتـــجـــز

تهم وصلتهم بالقاعدة.خطور
ة بـأن املـعـتــقــليـرت الــوزأقـرو

يـسـيء لــســمــعــة بــالدهــا فــي
الياتة إلى أن الوالعالم، مشير
اجـه مـحـنـة حـيــالاملـتـحـدة تــو

كيفية التعامل معه.
كـانــت جلــنــة األمم املــتــحــدةو

اشنطنملكافحة التعذيب دعت و
مـةاءات صـارإلـى اتـخـاذ إجـر

اتسها قـوالستئصال كل أشكال التعذيب التـي متـار
اكز االعتقـالإغالق مـراق، والعـراألمن بأفغانسـتـان و

ـ (اإلري املشتبه في تورالتي تؤو هاب).طهم مبا يسمى ب
قف عـن احـتـجـاز أياشنطـن بـالـتـوطالبت الـلـجـنـة وو

كز االعتقال.إغالق مرانتانامو وشخص في غو

ÆÆÆ ËÐ×d¹Mw �F²Iq ¹JAn �FU½Uðt

انتانامويني محتجز في قاعـدة غـووصف معتقل بحـر
سالة سلمها إلى أحـدبا معاناتـه، بـركية في كـواألمير

يـن األوللتـه االنـتـحـار فـي تـشـرمحامـيـه قـبـيـل مـحـاو
بر) املاضي.(أكتو

ي الذي اعتقل في باكستـان نـهـايـةسرقال جمعـة الـدوو
حيدة إلسماع نداءسيلة الو إن االنتحار «هو الو2001

إلـىجي ليعيد النـظـر فـيـه، واملعتقلني إلـى الـعـالـم اخلـار
ا في حلظة حقيقة مع أنفسهم».كا ليقفواملنصفني في أمير

ة اليأس، ووصف نفسه بأنهارحتدث املعتقل عن مـرو

جرحا وجل تألم كثيرر
كــيــانـــهفــي إميــانـــه و

إنسـانـيـتـه،امتـه وكـرو
مــضــيــفـــا أن مـــئـــات
املـعـتـقـلـني يـعــيــشــون

ضع نفسه بعـد أنالو
اعـــــــذبــــــــوا وأســــــــرو

ا من دون أياعتقلـوو
أي سبب.مخالفة و

قف هذه املأسـاة؟» مـطـالـبـايتساءل «مـتـى سـتـتـوو
سالة إلطالع الـعـالـم عـلـىمحاميه بـنـشـر هـذه الـر

انتانامو.املعاناة الفظيعة التي يعيشها معتقلو غو
يـن األولسالة منتـصـف تـشـري الـرسرسلـم الـدوو

الجنيلوا كوشـوبر) املاضي إلى احملامي جـو(أكتو
اءتها آنذاك، لكنهايان، الذي لم يتمكن من قر- بر

انة بعد أننزكله بعيد ذلك معلقا فـي زعثر على مو

ايينه لكنه علىقطع شر
قيد احلياة.

ضـــحمـــن جـــانـــبـــه، أو
ا أن احملــامــنيشــوجــو

املدنيني الذيـن يـزورون
انـتــانــامــومـعــتــقــل غــو

مون بتسليم اجليشملز
ثــيــقــةكــي أي واألمــيــر

كلهم، ثميسلمها لهم مو
ا استعادتها.ادوية عنها إذا أرفع السرتقدمي طلب لر

سالة إلـى احملـامـي فـيكي الـرأعاد اجليـش األمـيـرو
كز احلقوققال مرس) املاضي. والثاني من آذار (مار

نتقعه على اإلنترسالة على موية الذي نشر الرالدستور
كيلى التي يعيد فيها اجلـيـش األمـيـرة األوإنها املـر

ثيقة من هذا النوع.و
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انتانامو (اف ب)ناشطون في مجال حقوق اإلنسان يتظاهرون في النمسا ضد غو

يبيتعلا عنام ينارهزلا رساي 

نسية:بنهاغن- الفركو
في عنان عـنب األمني العام لألمم املتحـدة كـوأعر

مات بانتهـاك حـقـوق اإلنـسـانقلقه من قـيـام حـكـو
هاب.يات املدنية باسم مكافحة اإلراحلرو
بنهـاغـن: «عـنـدمـاقال عنان لـلـصـحـافـيـني فـي كـوو

ة مقلـقـة، ألناقبون أحداث العالـم هـنـاك ظـاهـرتـر
هاب تتخذ تدابيرمات في إطار مكافحة اإلراحلكو

أضافيات املدنية». واحلرتنتهك حقوق اإلنسان و
ا ال ميكنهمهابيني انتصارأن «هذا األمر مينح اإلر

حتقيقه بأنفسهم».
مات إلى أن تتنبه «لهذه املسألـةدعا عنان احلكـوو
دي إلىهاب ال تؤب على اإلرتتحقق من أن احلـرو

مضى يقول: «عنـدمـاانني األساسيـة. ونسف القـو
اعات أو الـنـشـاطـاتتنـظـرون إلـى مـثـل هـذه الـنـز

هابية، غالبا ما يتـبـني أن حـقـوق اإلنـسـان قـداإلر
تكون انتهكت».
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افتتح مجلس حقوق اإلنسان اجلديد جلسته
م االثنني التاسع عشـر مـنلى بجنيف يـواألو
ة مـن األمـني الــعــام لــألممسـط دعــونـيــو ويـو

في عنان، يطالب فيها ببداية مختلفةاملتحدة، كو
عهد جديد حلقوق اإلنسان.متاما عن املاضي و

قـال األمـني الـعـام أمـام اجلــلــســة الــتــيو
لـة: دو100ها ممثلون مـن أكـثـر مـن حضـر

«ما يجب أن يظهر أكثر مـن أي شـيء آخـر
ى بدالهو التغيير في الثقافة، فيـجـب أن نـر

انعدام الثقة التي سادت جلـنـةاجهة ومن ثقافة املـو
اماالحترحقوق اإلنسان السابقة، ثقافة من التعاون و

طـالـب عـنــان أالوتستمد ثقتها من قيادة ناضجة».
ا لتسجيل نقاط سياسية أو للقياميصبح اجمللس أسير

نـاشـد األعـضـاء عـلـى الـتــفــكــيــرة، وات صـغـيـرمبـنــاور

اء كانت هـذهقهـم سـوسة حقـومني من ممـارباحملـرو
اجتماعـيـةسياسية أو اقتـصـاديـة واحلقوق مدنـيـة و

الء األشخاص يقضون بسبباء كان هؤسوثقافية، وو
نها علـى أيـدي حـكـامحشية الـتـي يـلـقـواملعامـلـة الـو

ض.املراجلوع واستبداديني أو بسبب اجلهل و
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يترز:يد - رومدر
بيةكية - أورولية قبل قمة أمير قالت منظمة العفو الدو

الياتبي أن يطالب الوإنه يتعني على االحتاد األورو
اكزفتح مرانتانامو واملتحدة بإغالق سجن معسكر غو

اقبني أجانب.االعتقال في أنحاء العالم أمام مر
ب في معتقلت ثالثة سجناء عرقالت النمسا أن موو

انتانامو يظهر احلاجة إلغالق السجن الذي يحتجزغو
 شخصا.460به 
لية إنه يتعني أن يطالب االحتادقالت منظمة العفو الدوو

اضحةات واليات املتحدة بتفسيـربي أيضا الواألورو
نامج (التسليم خارج إطار القانون) اخلاص بنقللبر

اكز اعتقال.با إلى مريق أوروالسجناء عن طر
قيـةئيس مكتب املنظـمـة احلـقـوستينـج رقال ديـك اوو

اتبـع سـنـوبي في بـيـان لـه «بـعـد أربـاالحتـاد األورو
ا للمطالـبـةبي مستـعـد أخـيـريبدو أن االحتـاد األورو

انتانامو».بإغالق غو
ةأضـاف فـي بـيـان صـدر بـاألسـبـانـيـة «هـذه خـطــوو

اكزبي ال ميكنه جتاهل مرلكن االحتاد األوروإيجابية، و
نامجى أو ضلوع دول أعضاء به في بـراعتقال أخـر

سالالتسليم خارج إطار القانون الذي استخدم إلر
ى».أماكن أخرانتانامو والسجناء إلى غو

لية إنه يتعني علـى االحتـادقالت منظمة العـفـو الـدوو
اكز االعتقال أمـامبي املطالبة بفتح جمـيـع مـراألورو

معاجلني نفسيني مستقلني، فضال عن جماعاتأطباء و
األمم املتحدة للنظر فيما إذا كانتحقوق اإلنسان و

املعايير املتبعة.لي وتلبي متطلبات القانون الدو
التأفغانسـتـان مـازاق وتابعت املنظـمـة: «فـي الـعـرو

مهمحتركية حتتجز آالف األشخاص والسلطات األمير
ضونمبا يتـعـرمن احلصول على محاكـمـة عـادلـة ور

ء املعاملة».للتعذيب أو سو

كوفي عنان
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كاالت:، وحقوق
تــلــقــت اجلــمـــعـــيـــة

طنية حلقوق اإلنسانالو
فــاة ثــالثـــة مـــنخــبـــر و

املـعـتــقــلــني فــي ســجــن
انتانامو ببالغ األسفغو
دعـت فــياالسـتــيــاء. وو

حــمـــةبــيــان لــهـــا بـــالـــر
قدمتفني وة للمتواملغفرو

اســـاتـــهـــاخـــالـــص مـــو
ت عــنعــبــرهــم، وألســر

تضامنها الكامل معهم،
كـمـا طـالـبـت اجلـمـعــيــة
بفتح حتقيق عاجل حول

كفـاة تـشـارأسـبـاب الـو
لية محايدة.فيه جهات دو

قـالـت اجلـمـعـيـة فـي بـيـانـهـا: «إن هـذا احلــدثو
ةات املتكررعية الدعوكد من جديد مشروي يؤاملأساو
ةلية بضـرورقية الـدوسسات احلقـوة من املؤالصـادر

اح كافة املعتقلني الذين مضى على اعتقالهمإطالق سر
ياملطالبة باإلغالق الفورني، وات دون سند قانوسنو

س فيه مـنما مياره وارللمعتقل الذي أصبح استمـر
نـفـسـي وصـمـة عـار عـلــى جــبــنيتـعـذيـب جـســدي و
اإلنسانية أجمع».

دها فـي بـذل اجلـهـوارأكدت اجلـمـعـيـة اسـتـمـرو
ضدتهم ألرعوديني واج عن بقية املعتقلني السعولإلفر

طن.الو
دية قد أعلنـت مـنة الداخلية السـعـواركانت وزو

كي عـناء منصـور الـتـرخالل  املتحدث األمـنـي الـلـو
انتانامو هما: مانع بـنديني في معتقل غـوفاة سعوو

ياسر طالل عبددي العتيبي وكي احلبرشامان بن تر
اني.هرالله يحيى الز

حرصها على اتخاذكي اهتمام اململكة وأكد الترو
دينين تبقى من السعوَعة استعادة ماءات لسراإلجر

في املعتقل.
من جانب آخر، طالب الدكتور بنـدر بـن مـحـمـد

طنـيـة حلـقـوق اإلنـسـانئيس اجلـمـعـيـة الـواحلـجـار ر
نقـلانتانامـو، ويكية بإغالق مـعـتـقـل غـوة األمراإلدار

يكية.ى إلى السجون األمرجميع األسر
يحـاتضح الدكتور بنـدر احلـجـار فـي تـصـرأوو

ديني باملعسكر -صحفية، أن انتحار املعتقلني السعو
امـلد لعـدة عـواية - فـإنـه يـعـوإذا صحـت هـذه الـرو

ى فياليأس، حـيـث يـعـيـش األسـرمنهـا: اإلحـبـاط و
لية،ف صعبة بعيدة كل البعد عن املعـايـيـر الـدوظرو

فة ما حدث.مطالبا بتشكيل جلنة محايدة ملعر
جـيـه تـهـم مــحــددةعـة تــوطـالـب احلـجـار بــســرو

اننيمعاقبة من تثبت إدانته حـسـب الـقـوللمعتقـلـني و
اءته دون قيد أواج عن من تثبت براإلفريكية، واألمر
اءات ضد املعتقلنيط. كما دعا إلى اتخاذ اإلجرشر

السماحمعاملتهم معاملة إنسانية وانني وحسب القو

من جانبه، شكك الدكتور مفلح بنتهم.ياربز
ايـةئيس اجلمعيـة فـي (روبيعان القحطانـي نـائـب رر

قال: «من غير املعقول أن يكون الثالثة قداالنتحار) و
باتفاق منهم علىاحدة وا على االنتحار دفعة وأقدمو
كد أن هناك أسبابا دفعت بهم إلى هذامن املؤذلك، و

جت العملية عـلـىأخرالعمل، أو مت القضاء علـيـهـم و
أنها انتحار».

دها في متابعـةجهو لعمل اجلمعيـة وًااراستمـرو
انتانامو فقد عقدتديني في غوضاع املعتقلني السعوأو

م الثالثاء السابع عشر من شهر جمادىاجلمعية يو
افـــق لـــلـــثـــالـــث عـــشـــر مـــنهــــ املـــو1427لـــى األو
ه بعضياض حـضـرم اجتماعا فـي الـر2006نيـويو

ديني فيضاع املعتقلني السعوأعضاء جلنة متابعة أو
فاة ثالثةمناقشة حادثة وانتانامو، لبحث ومعتقل غو

شكك اجملتمعون في صحةمن املعتقلني في املعتقل، و
هم فـي ضـليكية حول مسـألـة انـتـحـاراية األمـرالـرو

ث ذلـك،ائن تشيـر إلـى عـدم إمـكـانـيـة حـدود قـرجـوو
الءفاة هؤفة سبب واء حتقيق محايد ملعرا بإجرطالبوو

املعتقلني.
اءات التي يجب من اإلجرًكما بحثت اللجنة عددا

قد تقرر عقدات احلديثة، وء التطوراتخاذها في ضو
عده الحقا.اجتماع آخر للجنة يحدد مو
كـيـل أســر املــعــتــقــلــنيمـن جـانــب آخــر، قــال و

انتانامـو احملـامـي كـاتـبديني في معـتـقـل غـوالسـعـو
كيةاية األميرس أن: « الروانس بركالة فري لوالشمر

فاة املعتقلني الثالثة نتيجة عملية انتحارت والتي اعتبر
فاة حصلتضع شك كبير لدينا، خاصة أن الوتعتبر مو
س خاللها السلطاتف اعتقال غير عادية متارفي ظرو
اءة على املعتقلني سومستمرقابة لصيقة وكية راألمير

اقبةات املردية أو من خالل كاميراقبة الفرمن خالل املر
م». ساعة في اليو24التي تعمل 

دي أنه اتصل بأهـالـيأضاف احملامي السـعـوو
انيهرياسر الزديني مانع العتيبـي واملعتقلني السعـو

جد أن أهاليهما ال يصدقونفاتهما وود أنباء وبعد ورو
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نهما شهيدين».أنهم يعتبروا وأنهما انتحر
اء كانـتفاة املعتقـلـني سـواعتبر احملـامـي أن وو

ى تضاف إلـىمية أخربسبب القتل أو االنتحـار جـر
ميا بحق املعتقلنيات التي حتصل يوالتجاوزائم واجلر

خة ملبادئ القانـوناضحة وصـارتشكل مخالفـات وو
كي.الي األميرالقانون الفدرلي اإلنساني والدو

ي إلى تشكيل جلـنـة مـسـتـقـلـة مـندعا الـشـمـرو
فاةف واإلنسانية للتحقيق في ظرولية واملنظمات الدو

نية التي حتصلات غير القانوفي التجاوزاملعتقلني و
انتانامو.م في غوكل يو
يكية بعد ساعات من إعالنة األمرقامت اإلدارو

فاة املعتقلني بسلسلة اتصاالت بشأن هذه احلادثةو
االحتادشملت االتصاالت منظـمـة األمم املـتـحـدة وو

قـادةاللجنة العـاملـيـة لـلـصـلـيـب األحـمـر وبـي واألورو
سطات دول الشرق األوسفاريكي وس األمرنغرالكو
اشنطن.في و
ني سنو املتحدث باسم البـيـت األبـيـضقال تـوو
ةجه بالتعامل بصورش عبر عن قلقه ووئيس بوإن الر

فنياعية للحساسية الثقافية مع جثث املتومرإنسانية و
بأن يتم التحقيق في هذه احلادثة.و

ة معـتـقـليس قائـد قـوي هـارال هارقال األمـيـرو
ا املالبـسفني الثالثة استـخـدمـوانتانامـو إن املـتـوغو
أغطية السرر لشنق أنفسهم بها.و

بيةكي قائد القيادة اجلنوادوال جون كرقال اجلنرو
بـة لــدىات مـكـتـوا مـذكــركـوفـني الـثـالثـة تــرإن املـتــو
ياتها.لكنه لم يفصح عن محتوهم وانتحار
يةة التحقيق اجلنائي في البحرأضاف بأن إدارو
لى التحقيق في هذه احلادثة.يكية تتواألمر
ابـريحا لـبـارس تصـرشيتـدبـركالـة اسـونقـلـت وو

يـة فـيكز احلقـوق الـدسـتـورلشانـسـكـي عـضـو مـرأو
انتانامو يعيشونك قالت فيه: إن املعتقلني في غويورنيو

ا أبدا علىأنهم لن يحصلوفي حالة يأس ال تصدق و
ا أي محاكمة.ا اآلن بدون أن يشهدوقد ماتوالعدل، و

اليات املتـحـدةأضافت بأنها ال تعـتـقـد بـأن الـوو
ات عديـدةفة بالظلم لسنوغب في أن تكون موصـوتر

قادمة.
سول الذي كان معتـقـالمن جهته، قال شفـيـق ر

اليمنـي فـيديني وانتانامو أن انتحـار الـسـعـوفي غـو
املعتقل ليس مفاجئا.

انتانامو عامنيسول الذي أمضى في غووصرح ر
جيه أي اتهـام لـه،اج عنه بـدون تـوقبل أن يتـم اإلفـر

م لكن هذا ما كـانلشبكة سكاي نيوز: «إني مصدو
الت انتحار عـديـدةأضاف «حدثت محـاوقعـا». ومتـو

عندما كنت هناك».
د» اليمنية األهليةجهت منظمة «هومن جهتها، و

كي في صنعاء مطالبة بإغالقسالة إلى السفير األميرر
ة أنه ميثـل أبـشـع صـورانتانـامـو مـعـتـبـرمعـتـقـل غـو

عايتهالة التي تدعي رانتهاكات حقوق اإلنسان من الدو
حلقوق اإلنسان.

محاميان مينيان يعلقان تقارير أمريكية عن وفاة السجني اليمني
صالح الدين علي عبدالله السلمي في صنعاء

:حقوقجدة - 
ي نائبة بنت محمد العنقرهرعقدت األستاذة اجلو

ة اجتماعا مع الدكتـورئيس اجلمعية لشؤون األسـرر
ة احلماية االجتمـاعـيـةبي مدير عـام إدارمحمـد احلـر

ذلك ملناقشة آلية عـمـلة الشؤون االجتماعـيـة، واربوز
جه التعاونبحث أوم بها، وار التي تقواألدوة واإلدار
ك.املشتر

 لفرعًاخرته مؤياربي خالل زقد أبدى الدكتور احلرو
حرصـهمة اهتمـامـه واجلمعية في منـطـقـة مـكـة املـكـر

طنية حلقوق اإلنسانبة اجلمعية الوف على جترقوللو
ي.فيما يتعلق بالتعامل مع حاالت العنف األسر

ية العنـقـرهـرمن جانبها، أشـادت األسـتـاذة اجلـو
ةة احلماية االجتماعية، مشيرم به إداربالدور الذي تقو

عاية االجتماعـيـةيد من دور الرإلى أهمية إيجـاد املـز
ى مـن املـمـلـكـة، خـاصـة فـي مـديـنـةفـي مـنـاطـق أخـر

الطائف.
ية،أكد اجملتمعون على أهمية إنشاء احملاكم األسرو

ها فـي حـل مـشـكـلـة تـأخـر األحـكـام الـقـضـائـيـةدورو
بي عن عدمر الدكتور احلـرّقد عبة. واخلاصة باألسر

له الكبير في إنشاء مثل هذه احملاكم في املستقبلتفاؤ
مبا يكون احلل في إنشاء محاكمأى أنه ريب، ورالقر

ية.ال الشخصية التي ستشمل القضايا األسراألحو
م بهي الذي يقـونامج األمان األسرتطرق اللقاء لبرو

طني بالتـعـاون مـع اجلـمـعـيـةس الومستـشـفـى احلـر
ى،بعض اجلـهـات األخـرطنية حلـقـوق اإلنـسـان والـو

نامجي إلى أنه قد رصدت لهذا البـرت العنقرأشارو
نامجهو بريال، وانية تصل إلى خمسة مـاليـني رميز

عية االجتماعية.طني هدفه األساسي التوو
اجهقات التي توبعد ذلك ناقش اجملتمعون أهم املعو

منها علىالعاملني في مجال احلماية االجتماعـيـة، و
سبيل املثال ال احلصر:

ة الـعـامـلــني فــي هــذا اجملــال،ديـة خــبــر- مـحــدو
اتهـم عـلـىقدراتـهـم ويز مـهـارحاجتهم املـلـحـة لـتـعـزو

التعامل مع بعض احلاالت.
ايـد-  قلة عدد الـعـامـلـني فـي هـذا اجملـال مـع تـز

ي.حاالت العنف األسر
اآلليات في التعامل معاءات وضوح اإلجر- عدم و

اجلهات ذات العالقة.

ية التامة في التعامل مع احلاالت.كز-  املر
اءات في التعامل مع احلاالت.-  بطء اإلجر

في نهاية االجتماع اتفق احلاضرون على مايلي:و
فع بجميع املالحظات اخلاصة بالتعامل مع-  الر

م به جهاتالدور الذي تـقـوي وحاالت العنف األسـر
بالتاليير الشؤون االجتماعية واالختصاص إلى وز

فعها للمقام السامي.ر
اءات التي يجبضح اإلجر-  جتهيز دليل عمل يو

مي، على أن تقـواتخاذها في حاالت الـعـنـف األسـر
به في أقرطنية حلقوق اإلنسان بتجهيزاجلمعية الو

تطبيقه.افقة على تعميمه وخذ املوقت ممكن لتؤو
ةارظفـات فـي وزاملوظفـني و-  التشديـد عـلـى املـو

ارة احلماية بعدم اتخاذ القرإدارالشئون االجتماعية و
لةجوع إلى اجلهات احملوفيما يتعلق باحلاالت دون الر

التنسيق فيما بينهم.منها احلاالت و
 حضر االجتماع كل مـن األسـتـاذ خـالـد نـحـاس

مة، األستـاذةاملدير التنفيذي لفرع منطقة مكة املكـر
تـيـر الـتـنـفـيـذي بـالـفـرع،ي الـسـكــرسـاوصـفـاء الـهـو

بي.األخصائية االجتماعية اعتدال احلرو
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اس:ة - والقاهر
بية حلقوق اإلنسان في ختامطالبت اللجنة العـر

م مبقـر2006نيو  يـو8م اخلميـس  اجتماعاتهـا يـو
عاتضوبية العمل على تثبيت املـوجامعة الدول العر

بـياع العـرالصـراملتعلقة بالـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة و
د دائمة في جدول أعمـال مـجـلـسائيلي كـبـنـواإلسر

دولبية وعة العرة اجملمودعولي وحقوق اإلنسان الدو
دها لدعـمعدم االنحياز في جنيف إلى تكثيف جـهـو

جه.هذا التو
ئاسة الدكتور خالدأدانت اللجنة في توصياتها برو

بجية العراء اخلارفعها لـوزرالتي ستـري، والناصر
االنتهاكاتية وسات العنصرفي سبتمبر املقبل، املمار

اضياصلة حلقوق اإلنسان في األرائيلية املتواإلسر
بية احملتلة.العر
ضع حدلي إلى العمل على ودعت اجملتمع الدوو

عيةملبادئ الشرلي وائيل للقانون الدوالنتهاكات إسر
قف بناء جـدارامها بـوإلزلية حلقوق اإلنسـان، والدو

قفإجبار سلطات االحتالل لوي، والفصل العنصـر
اضي احملتلة.حمالت االعتقال في األر

ائيلغام إسرلي بإرطالبت اللجنة اجملتمع الدو  و
بـيالن العرإنهاء احتاللها للجوانهـا وقف عدوعلى و
إدانـة سـيـاسـة سـلـطـة االحـتـاللي احملـتـل والـسـور
اءاتها القمعيـة ضـدإجـرائيلية االستيطـانـيـة واإلسر

التي تشكلالن احملتل ويني في اجلواطنني السوراملو
التفاقيات جنيـفخا حلقوق اإلنسان وانتهاكا صـار

 م.1949عام 
ةبية بتنفيذ املبادرأكدت أهمية قيام الدول العرو
بية علـىبية حول الـتـراسة الـعـربية لتنفـيـذ الـدرالعـر

بي من خاللطن العرمبادئ حقوق اإلنسان في الـو
استحداث آليات متابعةاسية والدراملناهج التعليمية و

بية عليها.الترلضمان نشر ثقافة حقوق اإلنسان و
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اس:ط - واكشونو
اء مهتمون بالقضايا االجتماعيةخبرناقش علماء و

ةذلك ضمن ندوأة في اإلسالم، وضوع مكانة املرمو
ط منتدى الفكر اإلسالمياكشو بنوًاخرعلمية نظمها مؤ

كالةيتانيا بالتعـاون مـع الـوار الثقافات فـي مـورحوو
األملانية للتعاون في مجال التنمية.

أة كانت تعانـي فـياء على أن املـرأجمع اخلـبـرو
فيبخاصة في العصر اجلاهلي واجملتمعات القدمية و

ين أنها ظلتاالضطهاد، مبـرزآسيا الظلم وبا وأورو
حـقمة من كل احلقوق مبا فيها حـق احلـيـاة ومحـرو

التملك.
كون إلى أن اإلسالم أعطىأشار العلماء املشارو
ده؛ بلجـوأة من احلقوق ما لم تكن تـفـكـر فـي وللمـر

جل في مجمل احلقوقاة مع الرجة املساوفعها إلى درر
اجبات.الوو
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كاالت:اشنطن - وو
يكية (البنـتـاجـون) أنة الدفاع األمـرارأعلنـت وز

مينـيديني وسلت جثـامـني سـعـواليات املتـحـدة أرالو
انتانـامـو إلـىا» في معـتـقـل غـوقالت إنـهـم «انـتـحـرو

طانهم.أو
ا أنفسهماليات املتحدة إن الثالثة شنقوقالت الوو

ي باستخدامان) اجلاريرنيو (حزم العاشر من يويو
ا أول سجناء يلقونة، ليصبحـوأغطية أسرمالبس و

حتفهم في السجن املثير للجدل الذي يستغل الحتجاز
هاب منذ افتتاحهعهم باإلراألجانب املشتبه في ضلو

با.يكية في كوية األمر في القاعدة البحر2002عام 

ياض - عبدالله العتيبي:الر
، إلقامةًطنية حلقوق اإلنسان حالياتستعد اجلمعية الو

ة املقبلة لبحث قضيةقي خالل الفترمتر عاملي حقومؤ
عةة مجموم اجلمعية دعوتعتزانتانامو. واملعتقلني في غو

الناشطني في مجال حقوق اإلنسـانقيني ومن احلقو
ديةمتر الذي سيقام في العاصمة السعوحلضور املؤ

الء املعتقلني.ضع هؤياض، للمطالبة بإنهاء والر
طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الوكشف نائب رو

بيعان القحطاني، أن اجلـمـعـيـة تـعـدالدكتور مفـلـح ر
متر بتشكيل اللجانالعدة للبدء في اإلعداد لهذا املؤ

ضوع الذي سيناقشه،حتديد محاور املوالعاملة فيه و
ات االجتماعمتر، أحد ثمر إلى أن تنظيم هذا املؤًالفتا

ى، ألهـالــي األســرًاالـذي عــقــدتــه اجلــمــعــيــة أخــيــر
ه عدد منحضـرانتانامو، وديني في معتقل غـوالسعو

كليهم.موى وب األسرأقار
متخض االجتماع عن عدد من التـوصـيـات، مـنـهـا:و

اح املعتـقـلـنيكية إلطالق سـرمناشدة القـيـادة األمـيـر
ديابط اجليدة بني اجملتمع السـعـوللحفاظ على الـرو

ة فـيثرمخاطـبـة اجلـهـات املـؤكـي، واجملتمـع األمـيـرو
ضع حل نهائـيكية للتدخل من أجـل والقيادة األميـر

الء املعتقلني.لقضية هؤ
أكد اجملتمعون على أن تتضمن التوصـيـات تـثـمـنيو

أهالي املعتـقـلـنيطنية حلقوق اإلنـسـان واجلمعيـة الـو

مـــةد احلــكـــوجـــهـــو
دية الساعيـةالسعـو

إلعـادة املــعــتــقــلــني
ديــني إلـــىالــســـعـــو

الـتـأكـيــدطـنـهــم، وو
عــلــى أهــمـــيـــة دور

طـنـيـةاجلـمـعـيـة الــو
حلــقـــوق اإلنـــســـان

الءملـــســــاعــــدة هــــؤ
الـعـمـلاملعـتـقـلـني، و

على متكني ممـثـلـني
مــــــــن األهــــــــالــــــــي

اتمترللوصول للمؤ
انتانامو.ضاع معتقلي غولية التي تناقش أوالدو

اصل مع اجلمعـيـاتضمت التوصيات تكثيـف الـتـوو
اراستمرلية املعنية في هذا الشأن، واملنظمات الدوو

كيةمة األميرالسعي لضمان السماح من قبل احلكو
تهم فيياري املعتقلني لزذولبعض أعضاء اجلمعية و

ضـاعتشكيل جلـنـة ملـتـابـعـة أوانتـانـامـو، وسجـن غـو
املعتقلني.

ىمت تـشـكـيـل جلـنـة جـديـدة ملـتـابـعـة قـضـيـة األسـرو
انتانـامـو، حتـت مـظـلـةديني املعتـقـلـني فـي غـوالسـعـو

كاتبتتكون من: احملاميني أحمد مظهر واجلمعية، و
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بي، في املقابل، مت انتخاب ثمانيـة مـن أقـارالشمـر
يز فهد السبيل، محمد سـعـدهم: عبدالعزاملعتقلـني و

يز سليمانيض اجلعيد، عبدالعزشن، عبدالله عوالعو
بيش، عبدالله حسن القـحـطـانـي، طـالل عـبـدالـلـهالـر
هـابعـبـدالـوانـي، عـبـدالـلـه بـدن الـسـبـيـعــي، وهـرالـز

أس اللجنة املـشـكـلـة مـنيـتـرسى، وحمـن املـوعبـدالـر
نائبه الدكتوراجلمعية الدكتور بندر محمد احلجار و

ادتتاح الفرصة ملن أربيعان القحطاني. ومفلح بن ر
ى في نفسه إمكانية، ممن يرًاالنضمام للجنة الحقا

الء املعتقلني.تقدمي أي خدمة ملصلحة هؤ

اجملتمعون يبحثون أفضل السبل ملعاجلة قضية املعتقلني في غوانتانامو،
وفي اإلطار الدكتور مفلح القحطاني أثناء االجتماع
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ديةة الداخلية السعوارضح املتحدث األمني لوزأوو
ديةكالة األنباء السعـويح لوكي في تصرمنصور التـر

أن اجلهات اخملتصة باململكة استلمت بعد منتصـف
ديني اللذينهـ جثماني السعو21/5/1427ليلة السبت 

نقلتانتانامو، وفاتهما في معتقل جوسبق اإلعالن عن و
صاجلثمانني إلى املستـشـفـى إلخـضـاعـهـمـا لـلـفـحـو

اءات النظامية املتبعة في البالد.اإلجرالطبية و
دي احمللي غير مصـدقال الشارع السـعـوال يزو

ت إلى أنكية التي أشارسمية األميراية الرالبتة للرو
اما بعد قضائهما عدة أعوديني انتحراطنني السعواملو

انتانامو.انة داخل املعتقل سيئ السمعة غونزفي ز
م16/6/2006قال البنتاجون في بيان له اجلمعة و

ام شديـد.ملت باحـتـرفني عوفات املعتقلـني املـتـوأن ر
فهو إمام مسلم - أشرية - وأن ضابطا في البحرو

فنيتكفني املتوعلى غسل وعلى جتهيز اجلثامني للنقل، و
ةطانهم على منت طائـرالصالة عليهم لنقلهم إلى أوو

يا.متعاقد عليها جتار
انتاناموادث االنتقادات ملعتقل غوجددت هذه احلوو

بعضالذي تقول الكثير من جماعات حقوق اإلنسان و
اليات املتحدةقالت الومات إنه يتعني إغالقه. واحلكو

ة فيي ملنع الشخصيات اخلطـربأن السجن ضـرور
دة مليدانكة طالبان مـن الـعـوتنظيم الـقـاعـدة أو حـر

مات قد تساعد على تفاديالستخالص معلوكة واملعر
قوع هجمات في املستقبل.و

:حقوقصنعاء - 
ين في منظمة العفونيغا كبير املديرقال خافيير زو

انتانامـو متـثـلضاع في خلـيـج غـوليـة: «إن األوالدو
اقبها الـتـيى حلقوق اإلنسـان لـهـا عـوفضيحـة كـبـر

متر دامأضاف في ختام مؤه». وتشمل العالم بأسر
تبة عـلـىمني عقد في صنـعـاء بـشـأن اآلثـار املـتـريـو

انتانامـو:ني ملعتقلي خلـيـج غـواالحتجاز غير القـانـو
«إن هذه السياسة ال تبـشـر إال بـعـالـم تـصـبـح فـيـه

ًاضاعمليات االعتقال التعسفي التي ال تـلـقـى اعـتـر
ت في ختامثيقة صدرأكدت وال». و مقبوًامن أحد أمر

يد املـعـتـقـلـني مـن أي فـرصـةمتر عـلـى أن «جتـراملـؤ
اجبة، أونية الواءات القانـوجب اإلجرللمقاضاة مبـو

جبا مبـوحتى من حقهم األساسي فـي أن يـعـامـلـو
املعايير األكثر أساسية حلقوق اإلنسان، إمنا يشكل

بصفتـنـافضيحة ال سابقـة لـهـا حلـقـوق اإلنـسـان. و
منيمدافعني عن حقوق اإلنسان، فإننا نـعـتـقـد جـاز

ًقـاكل طفـل، ميـلـك حـقـوجـل، وكـل رأة، وأن كل امـر
».ًيا بشرًنه كائناطبيعية ينبغي أن يتمتع بها بحكم كو

ان «نـداءت حتت عنـوثيقـة، الـتـي صـدرانتقـدت الـوو
لدتها التدابير األمـنـيـةصنعاء»، االنتهاكـات الـتـي و

مات فـيالكاسحة التي اتخذتها العـديـد مـن احلـكـو
 فـي2001 سـبـتـمـبـر/أيـلـول 11أعـقـاب هـجـمـات 

مة حلقوقتبة «أزقى إلى مرالتي تراليات املتحدة، والو
يوصـــرح تــــيــــرية كلها». للبشرًتهديدااإلنسان، و

هينةالـرايت، الناشط في ميدان حقوق اإلنـسـان وو
اد فـي خـلــيــجالـسـابـق قـائــال: «إن احــتــجــاز األفــر

ام في أفغانسـتـان،في باغـربـا، وانتانامو فـي كـوغو
عية إمنا ميـثـلاءات املـرمنا إعطاء اعتـبـار لـإلجـردو

ياتنا». جلميع حرً عظيماًتهديدا
متر على أنه يتعنيأكد البيان الصادر عن املؤو

لي ضمان أن تتصـدى آلـيـاتعلى اجملتـمـع الـدو
األمم املتحدة اخلاصة بحقوق اإلنسان على نحو

قات للمبادئ األساسية لالحتجازحثيث لهذه اخلرو
قاعدةانتانامو، ومعاملة األشخاص في خليج غوو

ها من األماكن التي لم يـتـمغيرية، وام اجلـوباغر
الكشف عنها.
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ة عــلــىاملــتــابــع لــألحــداث األخــيــر
ًلي يلحظ أن هناك حرصاالصعيد الدو

ام من أغلب دول العالم على احترًاكبير
اثيقاملـواملعاهدات ولـي والقانون الـدو

ذلك مـن خـاللليـة، واالتفاقـيـات الـدوو
اتمتــــرإقــــامــــة الــــعــــديــــد مــــن املـــــؤ

االجتماعات على نطاق األمم املتحدةو
لبحث كل ما من شـأنـه احلـفـاظ عـلـى

هنا يثورلكن وليني، والسلم الدواألمن و
ي ما هو مصيريدور في فكرالتساؤل و
ضعهمانتانامو، بغض النظر عن تكيف ومعتقلي غو

مونمحروني، فهم معتقلون دون محاكمـات والقانو
هذا بالطبعكيل محام، وحق تومن حق التقاضي و
اثيق.املولي وجلميع االتفاقيات ومخالف للقانون الدو

يكية؟ و الـتـي مـنفما هي إذن حقيـقـة الـقـيـم األمـر
محافظةلي وض أن تكون حامية للقانون الدواملفتر

ليس مـا كـمـا هـو حـادث اآلن فـييـات، وعلـى احلـر
ليانتانامو من انتهاك صارخ للقانون الدومعتقل غو

املعاهـداتحلقوق اإلنسان وجلميع  االتـفـاقـيـات وو
انتانامو،لية، فاملعتقلون في معتقل غواثيق الدواملوو

ضاع اعتقالهمبغض النظر عن أو
ا به أوأو طبيعة العمل الذي قامو

نـي، مـن حـقــهــمتـكـيـفـهــم الــقــانــو
ًفقااحلصول على محاكمات عادله و

اثـــيـــقاملـــولــــي ولـــلـــقـــانـــون الــــدو
املعاهدات.و

تستمر هذه املأساة اإلنسانية التي
4يد عن التي تزيعيشها املعتقلون و

فة التهمة التي منات  دون معرسنو
دونأجـلـهـا اسـتـمـر اعـتــقــالــهــم، و

اثيقاملوإعطائهم احلق الذي كفلته لهم جميع الدساتير و
لية في احلصول على محاكمة عادلـة، نـاهـيـك عـنالدو

ًالاحي، وصوالء املعتقلني من جميع النوانتهاك آلدمية هؤ
 من املعتقلـني.3فاة ة في وللمأساة اإلنسانية األخـيـر

الياتاطية التي تنـادي بـهـا الـوفهل هذه هي الـدميـقـر
ليت اجملتمع الـدوإلى متى سكـويكية؟ واملتحدة األمـر

ت املعتقلني أنفسهمالتي جتاوزعلى مثل هذا االنتهاك و
أصبحت هذه املـأسـاة اإلنـسـانـيـة تـعـيـشـهـا عـائـالتو

املعتقلني بسبب بعد أبنائهم عنهم طول هذه املدة؟.

 أمني عام جلنة الرصد واملتابعة*

*خالد بن عبد الرحمن الفاخري

يـكــيكـثـر مـسـلـســل الــكــذب األمــر
ةيكا - بجدارة تستحق معها أمربصور

- لـقـب (أم الـكـذب) أو (أم الـكـذابـني
أمك وار:( أم املعارالكذابات) على غرو

من آخر أكاذيبها الصلعاءائم). والهز
امالتي ال تنطلي حتى على بعض العو

ا يصدقون بكلمن شعبها الذين كانو
ى انتحار املساجني الثالثةشيء، دعو

ىهذه الدعـواليمنـي)، وديني و(السعـو
تدحضهايكيني أنفسهم، ويحات األمرتدحضها تصر

تدحضـهـا عـقـيـدة املـسـاجـنيطبيـعـة هـذا الـسـجـن، و
.عيتهمنوو

كدونيكيني: فهم يؤلني األمريحات املسؤوفأما تصر
الت من مـحـاوًا عدداآخر أنهم قـد أفـشـلـوبني حـني و

ة علـىأن لديهم القـدرعمهـم - واالنتحار - حـسـب ز
ً.إفشال ذلك مستقبال

تقنية الاقبة وم مبرأما طبيعة السجن: فإنه مخدوو
ا على املسـاجـنيالنهار، لـيـحـصـوال الليـل وتفتـر طـو

 منٍكاتهم، كما أن السجن خالأنفاسهم، فكيف بحر
اد تساعد على االنتحار.أي مو

عيتهـم: فـهـم مـسـلـمـوننـوأما عقـيـدة املـسـاجـني وو
عيد ملن قتل نـفـسـه، ثـم إن أغـلـبـهـميعلمـون عـظـم الـو

ا منها لإلغاثةا إلى تلك البالد التي خطفوشباب ذهبو
ت عن كثير منهم،مات التي نشرة، حسب املعلوأو الدعو

فهم في اجلملة بعيدون عن تلك املسالك املشينة.
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*د. محمد خالد الفاضل

السالم علىالصالة ولله و   احلمد 
منأصحابه وعلى آله وسول الله ور

اهتدى بهداه أما بعد:
ات املنادية بإغالقت األصوفقد كثر

انتانامو السيء السمعـة،معتقل غـو
انتقاد ما يحصل فيه من انتهاكاتو

ماتحتى من غير املسلمني من حكو
مـنـظـمـات حــقــوقلـيــة وهـيـئــات دوو

إني أعجب مناإلنسان في العالم. و
ا يـقـدمــون لــنــالـئـك الـذيــن كــانــوأو

عـون انـتـهـاك حـقـوقّيـدالـنـصـائـح و
اإلنسـان فـي بـالدنـا اإلسـالمـيـة أيـن هـم اآلن ؟ مـا

هما عن األنظار واروتواتهم وبالهم قد ضعفت أصو
ائـعته الـشـريرون أبسـط حـقـوق اإلنـسـان ممـا قـرر

تستباح حتت سمعلية تنتهك وانني الدوالقوية والسماو
ً،بصر العالم، في سابقة ما شهد لها العالم مثيالو

انـاتا في أقفاص كـاحلـيـوضعـوالء املساجـني وفهـؤ
اءجيـه تـهـم مـحـددة أو إجـرات عـدة بـدون تـولـسـنـو

محاكمة عادلة لهم أو تسليمهم لبلدانهـم لـلـتـحـقـيـق
اءتـه،اج عمن ثبتـت بـراإلفـرمعاقبة املـذنـب ومعهـم و

ا قيل أنه عملية انتحار اثننيّ عمًاخرقد سمعنا مؤو
الءإذا ما علـمـنـا أن هـؤديـني ومن املعتقـلـني الـسـعـو

م االنتحاراإلسالم يحراملعتقلني هم من املسلمـني و
اية البد مـنب فإن هذه الـرويعده من كبائـر الـذنـوو

انـتـنــامــو ثـالثـة مـن مـعـتــقــلــي غــو
يكيـة!!اية األمـرا بحسب الـروانتحـرو

ملـاذا ال نـصـدقكـيـف نـصـدق ذلـك؟ و
التذلك؟ ألم يحدث في املعتقل محاو

اية حسب الروًأيضاسابقة لالنتحار و
يكية؟!األمر
اس مكلفون باملرور كل دقيقتنيحر
اقبةات مرانة كل معتقل، كاميرنزعلى ز

انه، غيابنزاقب كل ما يدور في كل زتر
لة إليذاء النـفـس،سائل املساعـدة عـلـى أي مـحـاوالو
ا!!، بليكية انتحروة الدفاع األمرارمع ذلك تقول وزو

بسائل احلرسيلة مـن وهم هو وا أن انتحـارأضافو
القال األدميـرهو مبثابة عمل قتالي، ويكا وعلى أمر

يكية فـيية األمـريس قائد القاعدة الـبـحـري هـارهار
أنهمبا، أن انتحار املعتقلني الثالثة عمل قـتـالـي وكو

التصميـم،ة على االبتكـار وماكرون يتمتعون بالـقـدر
أضاف، أنـهأنهم ال يقيمـون أي اعـتـبـار لـلـحـيـاة، وو

 عن اليأس بلً ناجماًهم ليس عماليعتقد أن انتحار
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ازن ضـدنـا!!بـي غـيـر مـتــوعـمـل حـر
تبـرمانـدوز رويقول اللـفـتـنـانـت كـوو

يـكـيـة أنيـة األمـرانـد مـن الـبـحـردور
ا أنفسهم عـنالسجناء الثالثة أخفـو

انةنز الزًا، طبعااس لكي ينتحرواحلر
تكثر بها األشياء التي ميكناسعة وو

أن يـخـتـفـي خـلـفـهـا الـسـجــني لــكــي
ينتحر!!.

الءت هـؤيب عجيـب فـمـوير غـرتبـر
ًاءيكية سوة األمرليته على اإلداراملعتقلني تقع مسئو

السيلة أم النتيجة، ألنه ليس من املعقول وا بالونحرو
نيـةعيـة الـقـانـو عن عـدم املـشـروًمن املـقـبـول، فـضـال

اتبع سنويد عن أرعة من الناس ملدة تزاحتجاز مجمو
دون إحالتهم لـلـمـحـاكـمـةدون إثبات تهـم ضـدهـم، و

يكـاف تسـعـى أمـريكية، بهـذا الـتـصـرة األمـراإلدارو
ة فـياحة بلدها من أن يكـون قـدوة حثيثـة إلزبصـور
ام حقوق اإلنسان.احتر

*د. مفـــلح بن ربيعان القحطاني

نائب رئيس اجلمعية

ينقلهه مما نسمع ولغيرلهذا كله و
ف الــتــعــذيــبالــنــاجــون مــن صــنــو

لئك بها أوّالنفسي التي مراجلسدي و
املستضعفون في هذا السجن العار،

لئك املساكـنيجح بل يتأكد أن أويتر
أن الباقنيا حتت التعذيـب وقد ماتو

في السجن مهددون باملصير نفسه،
ضّيقيلى بلطفه وكهم املوإن لم يتدار

لهم أهل الضمائر احلية من املسلمني
هم.املنصفني من غيرو

مـاتة عـلـى احلـكـولـيـة كـبـيــرال شـك بـأن املـسـؤوو
هيئـاتاملنظمات اإلسالميـة والهيئـات واإلسالميـة، و

أهل الضمائر احليةحقوق اإلنسان في أنحاء العالم، و
حشيةسات الوف أمام هذه املمارقوفي كل مكان، للو

انتاناموسة في جولة املتغطرسها هذه الدوالتي متار
يكاأفغانستان، بل في سجون أمرفلسطني واق والعرو

ميل حميـدانليست قضيـة الـزنفسها في الـداخـل، و
ليسـتلى وكي عنا ببعيد، كما أنـهـا لـيـسـت األوالتـر

قضيةقبلها قضية سامي احلصني وة فمعها واألخير
ابطة فـيشان مدير مكـتـب الـرالدكتور عبدالـلـه الـنـو

ها من القضايا.غيريكا وأمر
فع الشدة عن املسلـمـني فـي كـلنسأل اللـه أن يـر

بنيأن يشغل األعداء احملارم، وعن كل مظلومكان و
في أنفسهم.

 نائب رئيس جلنة الثقافة والنشر باجلمعية*
إذا ثـبــتالـتـثــبــت فــي شــأنــهــا، و

االنـتـحـار فـهـذا يــدل عــلــى أنــهــم
طا أثناء اعتقالـهـم لـضـغـوضوتعـر

جسديـة هـائـلـة دفـعـتـهـمنـفـسـيـة و
لإلقدام على مثل هذا العمل.

قفيشكر هنا هـو مـومما يذكـر وو
يفني -مني الشرمة خادم احلرحكو

ة الداخليةار في وزً ممثال-حفظه الله
ير الداخلية األميرئاسة سمو وزبر

مـسـاعـدهيـز ونـايـف بـن عـبـد الـعـز
للشؤون األمنية سمو األمير محمد

ا هذه القضية غايةلوبن نايف - حفظهما الله، فقد أو
ا على إعادة املعتقلني لبلدانهم،عملواالهتمام والعناية و

 إعادة عدد من املعتقلني إلى اململكة ممـاًقد مت فعالو
املعتقلني،ى وي األسرس ذوكان لـه أطيب األثر في نفو

الشكر موصول جلمعية حقوق اإلنسان في املمـلـكـةو
ة بالتعاون مـع املـنـظـمـاتد مشكـورفقد قامـت بـجـهـو

ضاع املعتـقـلـنيلية في سبـيـل تـفـقـد أوالهيئـات الـدوو
العمل على إعادتهم إلى بلدانهم.و

فيق أسأل الله تعالى أن يكلل مساعي اجلميع بالتو
العباد .. وصلىالنجاح ملا فيه خير وصالح البالد وو

سلم.آله وصحبه والله على نبينا محمد و

 داعية إسالمي وإمام مسجد الصرامي*        
بحي الشهداء - الرياض
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هم .- متابعة أخبار
- الدعاء لهم .

اصل مع أهاليهم.-  التو
منتـديـاتاجملـالت و- الكتابة عنـهـم فـي الـصـحـف و

نت.اإلنتر
-  نظم القصائد عنهم.

ضاعهم.القصص في بيان أو-  صياغة املقاالت و
مالءية عنهم إلى الز  التذكيرSMSسائل سال ر-  إر

ب.األقارو

امجات باستخدام برسترالبوات و- تصميم النشر
افية.التصميم االحتر

الهـمي أحـوعة التـي تـرو- إنتاج األناشـيـد املـتـنـو
تتعاطف معهم.و

لـيـة املـعــنــيــة بــهــذه- مـخـاطـبـة املــنــظــمــات الــدو
االنتهاكات.

عةحثها على سريكية ومة األمر-  مخاطبة احلكو
اج عنهم.اإلفر

-  التعاون مع اجلهات احمللية املعنية بقضـيـتـهـم
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*شنمحمد بن سعد العو

طنية حلقوق اإلنسان.من ذلك: اجلمعية الوو
اقع األجنبيةاء املساحات اإلعالنية في املـو-  شر
يـف) لـلـتـعــرAOL و Yahoo æMSN(مـثـل 

بقضيتهم .
يـدهـاتـزوبيـة وسـائـل اإلعـالم الـغـراصـل مـع و- الـتـو
مات املناسبة التي جتلب التعاطف مع قضيتهمباملعلو

.

انتانامو أخ ملعتقلني في غو*
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يكـيـةاليات املـتـحـدة األمـرجدت الـو    مـنـذ أن أو
بها على أفغانستانبا بعد حرانتانامو في كومعتقل غو

ض للنقد من املنصفني في مختلفهذا املعتقل يتعرو
آخر هذه االنتقادات هو مطالبة االحتاددول العالم، و

إلغاء هذا املعتقل.بي بحل واألور
ى احملافظة علـى حـقـوقطاملا سمع الـعـالـم دعـوو

بهذهد هذا املعتقل وجولكن والدفاع عنها واإلنسان و
الت، أين حـقـوقة يثيـر الـكـثـيـر مـن الـتـسـاؤالـصـور

تنصالء؟ أليست حقوق اإلنسان تدل واإلنسان مع هؤ
يءأما الـبـرعلى أن املذنب يحاكم محاكـمـة عـادلـة و

احه؟.فيطلق سر
الء املعتقلني حتىات متضي على هـؤهاهي السنو

ات دون محاكمة أو حتىب خمس سنوبلغت ما يقار
ضح الدين اإلسالمي أنـه ديـنلقـد أوجيه تهـمـة. وتو
يـاء؛ينهى عـن قـتـل األبـرم الظـلـم وعدل يـحـرحمـة ور

م إحلاقا مسلمني أو غير مسلمني، كما يحراء كانوسو
ة كانت، فاألصل أنبأية صوراألذى بأي شكل كان و

لذلك جند أن اإلسالمئ حتى تثبت إدانته، واإلنسان بر
عالالنهي عنه، قال الله جل ومي الظلم وقد جاء بتحر

م القيامة: «مامي مبينا حال الظاملني يوفي كتابه الكر

ال شفيع يـطـاعللظاملني من حـمـيـم و
احلميم، و18ة غافر اآلية: ....» سور
كيقول الله تباريب املشفق، وهو: القر

تعالـى فـي احلـديـث الـقـدسـي: « يـاو
مت الظلم على نفسيعبادي إني حر

اما فـال تـظـاملـوجعلـتـه بـيـنـكـم مـحـرو
في الصحـيـحـني،اه مسـلـم. و....»رو

ي لنا عبـدالـلـه بـن عـمـر بـنكمـا يـرو
ضي الله عنهما قـال: قـالاخلطاب ر

سلم: «إنسول الله صلى الله عليه ور
سول الـلـهم القيامـة»،  كـمـا حـذر رالظلم ظـلـمـات يـو
سلم من الظلم أشد حتذير فقال: إنصلى الله عليه و

الله ليملي للظالم (أي ميهله) حتى إذا أخذه لم يفلته،
هي ظاملةى وبك إذا أخذ القركذلك أخـذ رأ: «وثم قر

اه» رو102د اآلية:ة هوإن أخذه أليم شديد....«سور
مسلم.

إن مطالبة العقالء في مختلف دول العالـم بـحـفـظ
الء املعتقلني التي تنادي بها كافة املنظماتحقوق هؤ

لية املعنية بحقوق اإلنسان، هي بال شك مطالباتالدو

 د. نهار بن عبدالرحمن العتيبي

اقعية، فليس من املعقولصحيحة وو
ال هذه املـدةأن يبقى شـخـص طـو

ات دون أنالـتـي بـلـغـت عـدة سـنــو
اب هو ماذاما يثير االستغريحاكم! و

يقال عن هذا الشخص املعتقل، هل
ًمائ، فإذا كان مجرم أم برهو مجر

إذا كـانميتـه، وفليـحـاكـم عـلـى جـر
بأغر فلماذا يتم اعتـقـالـه؟، وًيئـابر

من هذا ما يثار اآلن من أن بعض
ا على االنـتـحـارديني أقـدمـوالسـعـو

سائـللئك املعتقـلـني ذلـك فـي وائل أوبينما تـنـفـي عـو
خصوصـا أنف الناس بأبنائهـم، وهم أعـراإلعالم و

يعلمـونمي االنتحـار وا على حتـربوديني قد تـرالسعـو
عد من الله تعالى أن يدخله النار. ثمأن املنتحر متو

الء كان بشنقابة كذلك أن انتحار هـؤيد األمر غريز
أنفسهم كما أذيع، فهل يقدم مسلم - حتى لـو كـان

بة هذا العمل؟،هو يعلم عقومعذبا - على شنق نفسه و
فون حكمالء كما يقال متدينون، مبعنى إنهم يعرهؤو

ال يـخـفـى عـلـيـهـم .. إنـه فـعـال أمـر يـثـيـراالنـتـحـار و
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ال املهم: إلى متى سيبقىاب.  ثم يبقى السؤاالستغر
مةمل من احلكوالء في معتقلهم دون محاكمة؟ إن املؤهؤ

جميع دولاجلهات املعنية بحقوق اإلنسان ويكية واألمر
الالء الذين ال حول لهم وضع هؤالعالم أن تنظر في و

ا إلى بلدانهـم. كـمـادويعـواحهم وأن يطلـق سـرة، وقو
ديخاصة الشباب السـعـوآمل من كل شاب مسـلـم و

يدون السفر إلىماتهم عندما يـرا مع حكونوأن يتعاو
يا كـاإلغـاثـة أواء كان هدفـهـم خـيـرلهـم سـوخـارج دو

لنيالتطبيب، أو كان هدفهم إعالميا فيبلغ الشاب املسئو
يسلك الطرقغبته في الذهاب إلى هناك وفي بلده عن ر

نه هذا يجعـلشده إليها، فإنه بتـعـاوسمية التي تـرالر
يهيءالهدف الذي جاء من أجله ولته تعلم مبكانه ودو

ه أولو حصل له مكروإعانته، ولها القيام مبساعدته و
مبهمته تستطيع الدفاع عنهفته به واعتقال فإنها مبعر

اءته.إثبات برو

باحث إسالمي داعية و*
11911ادمي الدو708ص ب 

nhalotibi@uae.usني يد إلكتروبر

سدرلي، وحى اجملتمع الدوحلقة جديدة تدور بـر
اإلنسانية الذيية وم احلرلم يسبق له مثيل في مفهو

ب مهني جديد في تغذيةملة. أسلوكب العويساير به ر
سـمف ليقـاد الـعـالـم إلـى حـيـث اجملـهـول لـنـرالـتـطـر

كن له أو نعول عليه. ال ميكن لنا أن نرًمستقبال
يكي في السـاحـةة جديدة من الالعب األمـرخطـو

دتقوتفجر االحتقان والسياسية قد تأجج املشاعر و
غم أننا لم نخـرج مـن نـفـقـنـاإلى نفق مـظـلـم آخـر ر

السابق.
د افتعال أمر انتـحـارتبط مبـجـرلم يكن األمـر يـر

اها، حتمـل فـيسالة ال يـفـهـم مـغـزنه رأكثـر مـن كـو
 في أبسط حقوق اإلنسان فيً مجانياًساطياتها در

ة إلى طبيعته ) في إشارX-Rayمعسكر سمي ( 
التي تتميز بالعزل الشفاف الذي يضع السجني حتت

هو ما يفسركاته، وحرطائلة األعني في كل سكناته و
يكية حول انتحار السجناءاية األمرعدم تصديق الرو

اليمني.ديني والسعو
فات،دنا مثل هـذه الـتـصـرف إلى أيـن تـقـوال نعـر

جـجيد ممـا يـؤفالعالـم أجـمـع لـيـس بـحـاجـة إلـى مـز
جاته بسبباملشاعر، فالغليان قد وصل إلى أقصى در

*محمد محسن احلربي

ة على العقـلم القوعناء طغى معها مفـهـوفات رتصر
ار مكانا.ك للحواحلكمة، حيث لم يترو

تهمإداريكيني بشكل عام وي قلمي ضد األمرلن ينبر
، بلًهم قذفـالن ميـطـربشكل خـاص و

ةسـالـة خـاصــة لــإلدارجـه رد أن أوأو
ار في الـبـيـتيكية وصـنـاع الـقـراألمـر

ألمهر األقدام في البنتاغون،األبيض و
قــم الــصــعــب فــي املــعـــادلـــةذلــك الــر

فيالذي يلعب كيفما شاء ويكية واألمر
ضنه أنه يحقق النصر.

ئام، مندة ووسالة موسالتي هي رر
سط أمة تبحث عن نسمة سـالمد وفر

تنفذ به إلى عباب املستقـبـل، فـي أمـة
تفكر باخلير بقدر مـا يـفـكـر اآلخـرون

سالة حتملباملصالح العليا على حساب اإلنسانية. ر
اطنعالم ببولع وّفي طياتها نصيحة صادقة من مط

ك السفينة قبل أن تغرق.أمور أمته، نصيحة لتدار
ً،فاف تطـريد املتطـرفات ستزإن مثل هذه التـصـر

اكن إلى متعاطمن الر، وًدد مقدماستخلق من املترو
حينها سيجد البعضكة املسلحة، ومتعاطف مع احلرو

تـكـب للحـمـاقـات الـتـي تـرًايـرتـبـر
سـعى لنـوامة أخـرلندخـل فـي دو

لتضعدمها، و من رًة بدالقعة الهور
ى.ة أخرها مرارب أوزاحلر

يكي عناطن األمرف املومن عر
ًماب عمـومن عايـش الـغـرب، وقر

 إلـىًاقـعــهــم قــيــاســايــصــدم بــو
متهم، ذلك اجلانبفات حكوتصر

اآلخر من العالم الذي أجنب لنـا
ت فيسك،بري شيمل، رو(آنا مار

يـشيــد رفـريـســتــون وجـيـمــس ر
قني الذينلئك املستشرت)، أوكررو

ها لنقلسخروا أقالمهم وبسطوا مشعل النور وحملو
لئك الذينة املضيئة للعالم اإلسالمي أجمع، أوالصور

اسما على القوكزويب ورالنفيس للتقرا الغالي وبذلو
 خصبة للتعايش السـلـمـيًضـاا أرأسسوكة واملشتـر

ød?�U?A?*« Z?O?�Q?� s?� ‰ËR?
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مـةاصل احلـكـوه أن ال تـونـدعـوإننـا نـصـلـي لـلـه و

ستـدرأن تعـيـد حـسـابـاتـهـا وحـهـا ويكـيـة جـنـواألمـر
اتها مبهنية عالية لنتحاشى الصدام الذي سيقفارقر
سيعيدنا آالف السننيية و دون تقدم البشرً حائالًمايو

اء.إلى الور
سيعماع واف النزسيستمر مسلسل الدم بني أطر

يء قبل اجلاني طاملا بقـيسيطال البـرلن يخص، وو
طاملا عن الضمير اإلنساني، وًف بعيداالبعض يتصر

ية على أنهم حمقى ال ميكن لهمعامل البعض البشر
عـلـى أنــهــم نــيــام ال ميــكــن أنا احلـدث وأوأن يــقــر

ا.يستيقظو
دانتنامو) تسبح حتت باروإن مدينة األشباح (غو

ليسم أن مقتل (وأكاد أجز، وً أم آجالًسينفجر عاجال
انتحار) السجناء الثالثة سيكون من األحداث التـي

سيكون لها ملا بعدها.

دي،إعالمي سعوكاتب و* 
االتصالدية لإلعالم وعضو اجلمعية السعو

harbimm@gmail.com

ـنْديـييكية بانتـحـار الـسـعـوة األمر ادعـاء اإلدارَّإن
ك في صحـتـه،انتنامو ادعاء مـشـكـواليمنـي فـي جـوو

ات مـنهم خمس سـنـوفليس من املعـقـول بـعـد صـبـر
قد بـدتإذاللهم ينتحـرون، وسجنهم على تعذيبـهـم، و

محـنـتـهـم، بـإطـالق عـدد مـنمتـهـم واج أزادر انـفـربـو
ًااح خمسة عشر أسيره أطلق سرَّى، خاصة أناألسر
أصبحت هناك مطالـب قبل أقل من شهـر، وًديـاسعو

أي العامأصبح الرانتنامو، ولية بإغالق معتقل جودو
ىاحملـلــي يــتــحــدث عــن أســراإلقـلــيــمــي ولــي والــدو
لون الدفاع عنأصبح هناك محامون يتوانتنامو، وجو

بيةجمعيات حقوق اإلنسان العرمنظمات وى، واألسر
منهـاانتنـامـو، وى جـوت قضـيـة أسـرَّاحمللية قـد تـبـنو

بيـةطنية حلقوق اإلنسان بـاملـمـلـكـة الـعـراجلمعـيـة الـو
قتالء الثالثة في ودية، فكيف يأتي انتحار هؤالسعو

احهم؟جتى إطالق سررُي
ى مـنازع الديني لديهم أقوالء الثالثة الـو هؤَّ أنّمُث
توندي بهم إلى االنتحار، فهم بذلك يـفـو اليأس يؤَّأن

ًف االستشهاد في سبيل اللـه، فـأيـاعلى أنفسهـم شـر
ا في االنتحارنه، فلن يفكروكان نوع العذاب الذي يالقو

كون هذادرُهم ي فيها، وًم خالداَّاه جهن املنتحر مأوَّألن
ض على املنتحر معترَّهم يعلمون علم اليقني أن، وًجيدا

ا قدنو، فال ميكن أن يكوًايعد كافره، وقدرقضاء الله و
له،طوا من شدة التعذيب وهم ماتوَّجح أناألرا، وانتحرو

جد عنايةال توات، وفهم يعذبون على مدى خمس سنو
نت،ُهغذائية بهم، فأجسامهم ضعفت ووطبية وصحية و

ا احلياة .قوة التعذيب، ففارلم تعد تتحمل قسوو
ف يـظـهــريـح اجلـثــث ســوي هـل تـشــر أدرُلـســتو

ا اجلثثيكان حقنو األمرّفاة، أم أناألسباب احلقيقة للو

يحفاة عند التشرخفي األسباب احلقيقية للـوُبحقن ت
نت بها تلك اجلثث؟،ِقُ حً هناك حقناَّكتشف أنُدون أن ي
يح اجلـثـث، فـقـدجد سم ال يظـهـر مـن تـشـرفكمـا يـو

فاة دونتكون هناك حقن تخفي األسباب احلقيقية للو
جيالوالتكنوأن يكتشف ذلك، فنحن في عصر العلم و

ين العسكرْال يستبعد أي شيء، خاصة في اجملاليو
بي.احلرو

ا كان األمر فعلينا نحن كجمـعـيـة حلـقـوقَّلكن أيو
يه فياء  حتقيق حيادي نـزطالب بإجرُاإلنسان أن ن

ك في التحقيقأن يشارى الثالثة، وفاة األسرأسباب و
طنيةعلى اجلمعية الونيون من أعضاء اجلمعية، وقانو

حلقوق اإلنسان أن تدعو منظمـات حـقـوق اإلنـسـان
يكيةلة األمرضع نهاية لهذه املهزفي العالم للمطالبة بو

انتنامو»!!!لية التي تدعى « جوالدو
يكية أنة األمرلي لإلداركيف يسمح اجملتمع الدو

حتتجزانات أفضل منه، و أقفاص احليوًتقيم معتقال
 من أكثرًاطنا) مو650 ال يقل عددهم عن (ًافيه بشر

يكية فيية أمرية عسكرلة في قاعدة بحر) دو40من (
ف التعذيـببا، يلقون كل صنـوانتنامو بـكـوخليج غـو

اإلذالل من قبل سجانيها بدون تهمة مثبتةاإلهانة وو
دهمجومضى اآلن علـى وبدون محاكـمـة، وعليهـم، و

منهم من سـجـنام، وفي هذه األقفاص خمـسـة أعـو
ف الطفلة، ألم يعرهو طفل لم يبلغ سن الثامنة عشرو

ه الذي لم يبلغ سن الثامنةَّلية أنفي اتفاقية الطفل الدو
ة ؟عشر
انـي،هرالسجني القتيل ياسر طالل عبدالـلـه الـز و

ًه كان طفالة من عمرالذي اعتقل  في السابعة عشر

ةيحـة مـن اإلدارهذه مخـالـفـة صـرساعة اعـتـقـالـه، و
لية.االتفاقيات الدواألنظمة وانني ويكية للقواألمر
هـما وانتنامو لم يضـبـطـو املعتقلـني فـي جـوَّ أنَّمُث

بهم ذهب لعمليات إغاثية، فاحلرُّلُجحاملي األسلحة، و
االء ذهبوهؤة في أفغانستان، ويكية كانت دائراألمر

اعتقدمي لهم أنوانهم األفغان وألفغانستان لنجدة إخو
بض عليهم فيُنها، بل بعضهم قاإلغاثة التي يحتاجو

هـمَّد أنيكية جملرا للسلطات األمرموِّلُسالباكستان، و
د عمل،قيع عـقـوا لباكستان لـتـوهم أتـوديون، وسعـو

هاَّسيلة كانت تثبـت أنيد بأية ويكية ترة األمراإلدارو
بها عليه،ها محقة في إعالن حرَّأنهاب، ومهددة باإلر

هابيني ـ علـىانتنامو بـاإلريد ملء أقفاصها بـجـوترو
ديني الذين بلغال سيما من السعـوها ـ ، وحد تعبيـر

) من650) من أصل(132انتنامو (عددهم في جو
ديني أكبرانتنامو السعوى جولة، فعدد أسربعني دوأر

انتناموجو٪، و19،8بنسبة ى ، وعدد من أية دول أخر
ـ بعيداض غير أمرأر يكي،ة القانون األمر عن دائرًيكية 

بهـايكية، وة األمـرة من قبل اإلدارها مستـأجـرَّمع أن
بالتـالـي تـصـبـحية، ويـة بـحـريكيـة عـسـكـرقاعـدة أمـر

دةجوالقنصليات املوات وخاضعة لها، أليست السفار
لة املنتميـة إلـيـهـا،اض للـدوى تعتـبـر أرفي دول أخـر
ة، فهيإن كانت مستأجرالسفـن، وات وحتى الطائر

تخضع ألنظمتهـاة لهـا، وجرلة املؤتصبح تابعة لـلـدو
انتنامو مـن هـذهستثنى معتـقـل جـوُ يَانينها، فـلـمقوو

 فيـهـاْـنَيكية يـخـضـع م أمـرًضاال يعـد أرالقـاعـدة، و
يكية؟األنظمة األمرانني وللقو

ية العليـا فـيحكمت احملكمة الدسـتـورلقد سبـق و
ية معتقلاشنطن، في أحكام مختلفة، بعدم دستورو

ية اإلبقاء على املـعـتـقـلـني،عدم دسـتـورانتنـامـو، وجو
جيه تهم مـحـددةيلة، دون محاكـمـة أو تـوات طولفتـر

سبل الدفـاع عـنسائـل وفيـر كـل ودون توضدهـم، و
يكية ألحكامها.ة األمرلكن لم تستجب اإلدارأنفسهم، و

يكية، فهي أمرًضاانتنامو ال تعد أرإن كانت جو و
با)، فـلـم الة لهـا (كـوجـرلة املـؤض تتـبـع لـلـدوإذن أر

يحاكمون فيبا، ولة كوانني دوى قويطبق على األسر
يكية لها يلغية األمرمحاكمها ؟؟، هل استئجار اإلدار

لتهـالتها؟ أو يلغي ملكيـة دوانتماءها لـدوجنسيتهـا و
لها؟
اليـة و ـ بال هـوًانـتـنـامـو ـ جـدالت جـوإن اعـتـبـر و

لـيـة،األحـكـام الــدوانـني و ال تـخـضـع لـلـقـوَانـتـمـاء لـم
افجـب األعــرـعـامـلــون مبــوُى الـذيـن بــهــا ياألســرو
حاكمون فيُيلية، واالتفاقات الدوانني والقواألنظمة وو

لية؟محاكم دو
 ال تتبنى قـضـيـةَلية؟ لـمأين النقابة اجلنائـيـة الـدو

ليـة أنانتنامو؟ على النقابة اجلنائـيـة الـدوى جوأسر
ش»،يكي «جورج بـوئيس األمـرتطالب مبحاكـمـة الـر

ائم االعـتـقـال فـيامسفـيـلـد عـلـى جـرير دفـاعـه رووز
انتنامو).(جو

انتنامولي، فمعتقل جـوالبد أن يفيق اجملتمع الدو
ش،ة بوف تالحـق إداريخ التي سوي التـارمن مخاز

ته عنها.لي على سكواجملتمع الدوو

ثيق باجلمعيةالتواإلحصاء ومات وكز املعلوئيس مرر* 
ني:يد إليكتروبر

W?O?F?L?'« W?�—U?A?0 q?I
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suhaila_hammad@hotmail.com

*ادَّين العابدين حمسهيلة ز
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:حقوقياض- الر
انتانـامـوديني في غـول أهالي املعتقـلـني الـسـعـوّحم

لية الكاملـة عـن عـمـلـيـاتيكية املـسـؤوة األمـراإلدار
دينيين السعوة التي حدثت لألسيراالنتحار األخير
األسيرمانع شامان العتيبي واني وهرياسر طالل الز

اليمني أحمد عبد الله.
ئيـسها لـلـرجهـوسالة خطـيـة ور األهالـي فـي رّعـبو

نهم خلبـرش عن بالغ حزيكي جورج دبليو بـواألمر
ة املعتقل بشأناية إدارا في رواالنتحار، كما شككو

ليةقيام املعتقلني باالنتحار، مطالبني بتشكيل جلنة دو
اعي االنتـحـاردوالكشـف عـن أسـبـاب وللتحـقـيـق و

اجا باإلفـرلهم، كـمـا طـالـبـوم - علـى حـد قـوعواملـز
 باملعتقل.ًاجدين حالياي عن بقية املعتقلني املتوالفور

سالة:فيما يلي نص الرو
الياتئيس الو(رشئيس جورج دبليو بوسعادة الر

يكية):املتحدة األمر
فاةأسى كبير خـبـر و     لقد تلقينا بـحـزن بـالـغ و

مانعاني وهرانتانامو ياسر طالل الزديني بجوالسعو
الذيناألسير اليمني أحمد عبدالله وشامان العتيبي و

ار اعـتـقـالـهـم غـيـر املـشـروعا أثـنـاء اسـتـمــرقـضـو
لية.املبادئ الدواخملالف جلميع األنظمة وو
اية في روًقت الذي نشكك فـيـه متـامـاإننا في الـوو

ـ ألن التزإدار امهمة املعتقل بشأن قيامهم باالنتحار 
الصادق باإلسالم مينعهم من ذلك ـ فـإنـنـا نـحـمـل

فاة، كما نديـنلية هذه الـويكية مسـئـوة األمراإلدار
ستهاالتعامل التي يتم مماركل أساليب التحقيق و

التي قد تدفعانتانامو، ومع املعتقلني في سجن جو
قلة احليلة إلى القيامف اليأس واملعتقلني حتت ظرو

إشهـاراج عنـهـم ويع اإلفـربكل ما مـن شـأنـه تـسـر
ضيح مظلمتهم.توقضيتهم و

ديـنيكـمـا أنـنـا مـعـاشـر أهـالـي املـعـتـقـلـني الـســعــو
ليـةانتانامو نطالب بتـشـكـيـل جلـنـة حتـقـيـق دوبجـو

معواعي االنتحار املزدوفاة وللكشف عن أسباب الو
تقصي احلقائـق حـول أشـكـال االنـتـهـاكـات الـتـيو

نا في املعتقل.يالقيها أبناؤ
ط عن كافةغير املشروي واج الفوركما نطالب باإلفر

أبنائنا املعتقلـني فـي هـذا املـعـتـقـل سـيء الـسـمـعـة،
أمام العالم أجمعلية أمام الله ونحملكم كافة املسئوو

ضاعهمتداعيات ذلك على أواج عنهم، وفي تأخير اإلفر
ضاع أهاليهمعلى أوالصحية من جهـة، والنفسية و

اءم من جر بعد يوًماأبنائهم اآلخذة في التدهور يوو
انكشاف األساليب البهيمية الـتـي يـتـم مـن خـاللـهـا

الء املعتقلونالتعامل مع املعتقلني، حيث لم يحصل هؤ
اصل مع العالمعلى فرصة احملاكمة العادلة، أو التو

قهم اإلنسانية.جي، أو نيل أي من حقواخلار
يكيالشعب األمريكية ومة األمرإنه لعار على احلكوو

ا فيسعوا ثقافة حقوق اإلنسان والذين طاملا نشرو
تـطـبـيـقـهـا فـي الـعـالـم أن يـبـقـى هـذا املـعـتـقـل فـي

 على االنتهاك الصارخ حلقوقًانتانامو) شاهدا(جو
املنظماتقت الذي تعقد فيه اللجان واإلنسان، في الو

احملافظة عليه!!ان واجتماعاتها للدفاع عن احليو

حمـةة مـن رإننا نناشد كل من فـي قـلـبـه مـثـقـال ذرو
م مبا يستطيعه من جهد - باألساليبإنسانية أن يقوو

ـ لتسراملشرو مني الذينالء املظلواج عن هؤيع اإلفرعة 
ات في هذه املعتقالتب اخلمس سنوا ما يقارأمضو

مسمع من العالم كله.أى وغير اإلنسانية على مر
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من جانب آخر، أكد الدكتور محمد بن صامل السلمي
يكي معف األمريب أحد املعتقلني) على أن التصر( قر

ائم في هذاانتانامو يعتبر من أكبر اجلراملعتقلني في جو
يحة ملبادئ حقوق اإلنسـان،أنه مخالفة صـرالعصـر، و

الء املعتقلني، بل يصنف على أنهكما أنه يعتبر إهانة لهؤ
ديني قبـضاجتار بالبشر، ألن أغلب املعتـقـلـني الـسـعـو

دمت اصطيادهم من قبل عصابات علـى احلـدوعليهـم و

األفغانية - الباكستانية، بل حتى داخل باكستان.
أشار السلمي إلى أن يحيى الصامل اعتقـل داخـلو

عةمة من خالل مجموض أهله للمساوتعرباكستان، و
ة ليطلقمن االتصاالت التي تطلب دفع دية مالية كبير

احه من السجن الباكستاني،  مما يعني - عـلـىسر
العمالء يتاجرون بالشبابله- أن العصابات وحد قو

ليسنهم إلى من يدفع لهم، ويسلموهم والذين اعتقلو
ألن عليهم قضايا يستحقون من أجلها االعتقال.

الء املعتقلنيأهاب الدكتور السلمي باجلميع ملساعدة هؤو
اطن الذين اعتقلـوقائال: « .. إن الدفاع عن أبناء الـو

يكيـةا السجون األمـردعوأواضحـة وف غير وفي ظـرو
كافةاجبات على اجلمعية وم الومن غير محاكمة من ألز

الصحفينياملهنية من احملامـني وطنية وسسات الواملؤ
ة».األقالم احلرسسات اإلعالمية وأصحاب املؤو

طنيـة فـي هـذاد اجلمعـيـة الـو بجـهـوًأضاف مشـيـداو
طنية حلقوق اإلنساناجملال: « لقد دعت اجلمعية الو

ديني فـية للقاء مع أهالي املعـتـقـلـني الـسـعـومشكـور
ها منة طيبة كنا ننتظركانت هذه بادرانتانامو، وجو
حت فيه أفكـار جـيـدة، طرًكان اللقـاء نـاجـحـامن، وز
جو أن تستمر».نر

اج عنديني لإلفـرد احملامني السعـوكما أشاد بجـهـو
خاصة احملـامـيتبنيهـم هـذه الـقـضـيـة واملعتـقـلـني، و

اتي حـيـث بـادر مـنـذ سـنــواألسـتـاذ كـاتـب الـشـمــر
اجتمعاملدافعة عن املعتقلني، وافعة وباالستعداد للمر

نية ثم انضمقانوعية وكاالت شرأخذ منهم وهم وبأسر
له فيما بعد عدد آخر من احملامني.

طنية حلقوق اإلنسـان إلـىدعا السلمي اجلمعـيـة الـوو
التعاون مع منظمات حقوقاالستفادة من كل الطاقات و

نشر قضيتهممني ولية للدفاع عن املظلواإلنسان الدو
ات املهتمة بحقوقمتراملؤاملنظمات ولية وفي احملافل الدو

يكية التياليات املتحدة األمراإلنسان، للضغط على الو

اعتمدت على مـنـطـقانـني والقوائـع وخالفت كل الـشـر
يالله قـوخيمة وأضاف: « إن الظلم عاقبتـه وة، والقو

نحن من هذا املنبر نطالب العقالءة، ومنتقم من اجلبابر
ايسلـكـوا أنفسهـم واجعـويكية أن يـرة األمـرفي اإلدار

ك التمييزتراملسلك الصحيح في التعامل مع القضايا و
اطنياح املعتقلني من مـوقة، فقد مت إطالق سـرالتفرو

ببقي املعتقلون العرانتانامو وبية في جوالدول األورو
ية».قة عنصرتفرهذا متييز ومن غير محاكمة، و

فاة ثالثة من املعتقلـني فـيأشار السلمـي إلـى أن وو
اإلهانة التي يالقيهاانتانامو كان بسبب العذاب وغو
ايةقت نفسه فـي روالء املعتقلون، مشككا فـي الـوهؤ

انتاناموقال: «  املعتقلون في جويكية و(االنتحار) األمر
اإلهانة حتى قضى ثالثة منهميالقون أشد العذاب و

لةيكا في االنتحار غير مقبواية أمرحتت العذاب، ورو
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آن ال يصدر منهحافظ القرال تصدق، ألن املسلم وو
يريكا تـقـرالعجيب أن يصـدر فـي أمـرهذا الفعـل، و

منهـاينتقد بعـض الـدول ويـات وهذا العام عن احلـر
يتهمها باالجتار بالبشر،دية وبية السعواململكة العر

انسلت) ، لذا عليهامتني بدائها وهذا كما قيل: (رو
ائمها ضدتنظر في جرتها وإدارأن حتاسب نفسها و

تهاال تغتر بقوة من العالم. واإلنسانية في أمكنة كثير
ية فإن الله ميلي للظالم فإذا أخذه لم يفلته».العسكر

Í—UC� q�UH�

بيحمن احلرر األستاذ محمد بن عبدالرّمن جانبه، عب
ده جلهوتقديره وبي) عن شكر(أخو املعتقل غامن احلر

اج عن املعتقلنيطنية حلقوق اإلنسان لإلفراجلمعية الو
قال:انتانامو)، ويكي (غوديني في املعتقل األمرالسعو

طنية حلقوق اإلنسان،«إن ما ملسناه من اجلمعية الو
صحــري وتـفـاعـل حــضــارة طـيـبــة ومـا هـو إال بــادر

اجملتمع، فلقد دعيـنـاد واجتماعي على مصلحـة الـفـر
دينيحلضور االجتماع األول ألهالي املعتقلني السعو

ه عدد ال حضرًكان اجتماعا منظماانتانامو وفي جو
كذلـك عـددكليـهـم وموبأس به من أهالـي املـعـتـقـلـني و

أعضاءليس بالقليل من املهتمني بالقضية من احملامني و
 منًاا إعالميا بارزشهد االجتماع حضوراجلمعية، و

أضاف: « لقدات الفضائية». والقنوالصحف احمللية و
يضة ملتطلبـاتط العرضع اخلطواتفق اجلميع علـى و

شكلت جلنة من األهالي لتمثيلهمممثليهم، واألهالي و
تضمأمام احملافل الشعبية، وفي االجتماعات القادمة و

أعضاء اجلمعية».عة من احملامني ويتها مجموفي عضو
سعها ملتابعةبي اللجنة إلى بذل كل ما في ودعا احلرو
السعي لدىيكية وضاع املعتقلني لدى السجون األمرأو

حـفـظاج عنـهـم واع فـي اإلفـراجلهـات املـعـنـيـة لـإلسـر
دتهـمضاعهـم بـعـد عـومتـابـعـة أونيـة وقهـم الـقـانـوحقـو

تأهيلهم لالندماج في اجملتمع.و
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ى،  أشار خالد األسمر -أحد املفـرجمن جهة أخر
ض أحدانتانـامـو- إلـى تـعـرعنهم من مـعـتـقـلـي جـو

ب علىيدعى مشعل املدني لالعتداء بالضراملعتقلني و
ا على اإلساءةًلته االنتحار احتجاجأسه أثناء محاور

يف في املعتقل، ما أدى إلى إصابتهللمصحف الشر
ا أن هناك من السجنـاء مـنًضـحبالشلل التـام، مـو

بعضهم بتر إصبعه أو كسر فـي حـاالتفقد عينـه و
اعتداء مماثلة.

انتانامو معاملة سيئةين في جويلقى مئات احملتجزو
ضعالء بوال يتمتع هؤيكي. وعلى أيدي اجليش األمر

كشـفا ألي محاكمـة، وب كما لم يقـدمـوى حـرأسر
املفرج عنهم من املعسكر عن أساليب التعذيب التي

جةالتـي وصـلـت لـدراب وتستـخـدم أثـنـاء االسـتـجـو
يف.تدنيس املصحف الشر

يكي أنه منذ إقامة املعسكر قبلأعلن اجليش األمرو
لة انتحـار مـن محـاو41ت ات جرهاء خمس سـنـوز

قام أحد املعتقلـني بــا على األقـل. وً سجيـن23قبل 
لة انتحار. محاو12

اب عن الطعام،ا على اإلضرًخرات مؤكما أقدم العشر
هم على تناوليكي على ذلك بإجبارد األمركان الرو

سائل مثل احلقن.الغذاء بو

أحد املعتقلني في خليج غوانتانامو يؤدي الصالة في زنزانته الرئيس األمريكي جورج بوش

ية آخـر قـاعـدةانتانامـو الـبـحـرتعتبـر قـاعـدة جـو
هي تقعيكا الالتينية، ويكية في أمرية أمرعسكر

با.قي لكوبي الشرعلى الساحل اجلنو
انـتـانـامـو قـبـل نـحـو مـائــة عــامبـدأت قـصـة جــو

بـا حينمـا قـبـلـت كـو1903بالتحـديـد فـي عـام و
اقعـة فـي أقـصـىالتخلي عـن هـذه املـنـطـقـة، الـو

الي ألـفعلى مسـافـة حـوبي شرق الـبـالد وجنـو
تها الصديـقـة آنـذاكمتر من هـافـانـا، جلـاركيـلـو

بيني للدعمة امتنان من الكواليات املتحدة كبادرالو
بيةمة الكويكيون لهم أثناء املقاوالذي قدمه األمر

لالحتالل األسباني.
انتاناموغم من تقلص أهمية قاعدة جوعلى الرو

فيتي السابقية مع أفول جنم االحتاد السوالبحر
لهاحتواليات املتحدة بالعالم واد الومن ثم انفرو

حد، فقد عادت هذه البقعـة إلـىإلى القطـب األو
ى طالبان إليها.ء مجددا بعد نقل أسرة الضودائر

ًقعت عقدااليات املتحدة وثائق إلى أن الوتشير الوو
بيـنيثابت من الـكـوة بشكل دائـم ويرلتأجيـر اجلـز

با على استقاللها بعد أن حصلت كو1903عام 
هو ما يعادل في عملة ذهبية و2000مقابل دفع 
طـبـقــا لــالتــفــاقــيــاتالر، و دو4000ذلـك احلــني 

اليات املتحدة، فإن الو1934، و1903، 1902
بيةفضت كل املطالب الكوبقيت متمسكة بالقاعدة ور

الستعادتها.
اها إبـانيكيـة غـالـبـيـة أسـرة األمردعـت اإلدارأوو

ب على أفغانستان التي أطاحت بنظام طالباناحلر
كة املتشددةى انتمائهم إلى احلر بدعو2001عام 

ي فـيأو تـنـظـيـم الـقـاعـدة فـي املـعـتـقـل الـعـسـكـر
سط تعتيم مطلق.انتانامو، وغو
قيية شراليات املتحدة في القاعدة البحرتعتقل الوو

ابة، قر2002با منذ يناير/كانون الثاني عام كو
دونجه تهم محددة ألغلبهم و سجني، دون تو500

محاكمة عادلة.
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انتانـامـويظن البعض أن مكـتـبـة املـعـسـكـر فـي غـو
ضـيـةأرفف مـنـظـمـة وأراج واسـع بـه أدرصـالـون و

اقية لتلك املكتبةنية رسة إلكتروفهرخامية المعة، ور
ة، يتجول فيها املعتقلون صباح مساء ينتقونالعامر

مختلفة في سائر اجملـاالت وفرأطايب الكتب املتو
فيعـةة مختلفة؟!! كتلك املكتبة الرم بلغات كثيرالعلو

قتها قبل خمس سنني أثناءل في أروّالتي كنت أجتو
ياضد بالراستي في جامعة األمام محمد بن سعودر
اسية آنذاك!!ثاتي الدري بها بحوأجرو
اقع كما يشهد به اجلميع أن مكتبة املعسكر فيالوو

ينماديني صغيرقني رى صندوانتانامو ليست سوغو
نها فوقاس في بعض العنابر يحملويتجول بهما احلر

في أحسنقة!! وسهم لتقيهم أشعة الشمس احلاررؤو

تني.بة ذات عجلتني صغيـرنها على عـرال يجـرواألحو
ًيجـاقني فال يعدو أن يكون مـزأما ما بداخل الصنـدو

قتمتـزمن الكتب القدمية التي عفى علـيـهـا الـدهـر، و
يةامل التعرعواقها بفعل األمطار وبعض أورأغلفتها و

قني، إضافة إلى أن الكتبالتي حتيط بهذين الصندو
ات.ذاتها التي مترر على املعتقلني منذ سنو

عة من القصصفر لهم مجمـوبية توالناطقون بالعـر
ءةافية اململـة إلـى جـانـب بـعـض الـكـتـب املـمـلـواخلـر

بعضمبا الطعن في الدين اإلسـالمـي وباإلحلاد ور
اليـة قـام بـهـامـتـود مـضـنـيـة وبـعـد جـهـوائـعـه، وشـر

احد بكتاب ديني وًاخرهم سمح مؤمحامواملعتقلون و
ً. معتقال40ابع لكل فقط في املعسكر الر

فر لهم عدة كتب بلغة البشتوأما املعتقلون األفغان فيو
لم تتغير تلـك الـكـتـبسي في مجـال األدب، والفـارو

منذ أن أنشئت مكتبة الصندوق املتجول قبل سنني.
سميـةة باللغـات الـرفرإذا التفتنا إلى الـكـتـب املـتـوو

 أو كتابنيًى، فلن نعدم أن جند كتابالة األخراملتداو
تنسج العنكبومن كل لغة، قد عفى عليهما الدهر، و

طه.عليها خيو

شنيز العواملعتقل: عبدالعز
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:حقوقحة - الدو
يبي التحضيركون في االجتماع العرأوصى املشار

اطية بإنشاءلي من أجل الدميقرملنتدى اجملتمع الدو
اطي، إضافةاقبة عملية البناء الدميقربي ملرمرصد عر

اتشرطنية تستند في عملها عـلـى املـؤاصد وإلى مر
. االجتماع الذي عقدًها الحقايرف يتم تطوالتي سو

م2006نيو  يو18-17ة من لة قطر خالل الفترفي دو
اللجنةية وجية القطرة اخلارارة من وزجاء بناء على دعو

شبكة املنظـمـاتطنية حلقوق اإلنسان فـي قـطـر والو
دمية للـتـنـمـيـة، فـي إطـار اجلـهـوبيـة غـيـر احلـكـوالعـر

لي السادس من أجلية ملنتدى اجملتمع الدوالتحضير
اطيات.الدميقر

طنية حلـقـوق اإلنـسـان فـي هـذامثل اجلـمـعـيـة الـو
االجتماع عضو اجمللس التنفيذي باجلمعية الدكتور

ك بفعالية في جميعاهيم بن حمد القعيد، حيث شارإبر
يف باجلمعيةال التعرش العمل، محاوجلسات اللقاء وور

ات التي حققتها منذ إنـشـائـهـا،اإلجنـازامجهـا، وبرو
عات العملمجموات واراحلوك في املناقشات وكما شار

التوصيات التياملتخصصة وصياغة البيان اخلتامي و
متخضت عن اللقاء.

لهاكون احملاور األساسية التي سيتناوناقش املشار
يازاملنتدى السادس ملنظـمـات اجملـتـمـع املـدنـي املـو

امة، السالم،ية العيش بكرهي: حرمتر السادس، وللمؤ
يــزتــعــزبــنــاء واطــنــة، وكــة فــي احلــكــم، املــواملــشــار

ى لعمليـةا على األهمية القـصـوأكـدواطية. والدميقـر
كة الفعلـيـةاطي التي تقتـضـي املـشـارالبناء الدميـقـر

ية ملنظمات اجملتمع املدنـي بـشـكـل يـجـعـل مـنالقـوو
 من ديناميكيةً نابعاًاكميا ترًااطي مسارالتطور الدميقر

طنية. كمـايات الولـواألوداخلية تعبر عن احلاجـات و
ات اخملتلفةاملبادرات وبط املسارة را على ضرورأكدو

اتاطية في املنطقة باملبـادرالداعية إلى بناء الدميقر
اتباملـبـادرجيـة كـانـت أو مـحـلـيـة، وميـة، خـاراحلـكـو

ة عن منظمات اجملتمع املدني.الصادر
بط احملكم بني عملياتة الركون ضرورأى املشارور

االقــتــصـــادياإلصــالح فــي اجملــال الــســيـــاســـي و
 مع احلقوق السياسيةًماتالزالثقافي واالجتماعي وو
ذلك لتأمنيالثقافيـة، واحلقوق االجتماعية واملدنية وو

الق.انزاف واطي من أي انحـرعملية البناء الـدميـقـر
ة فـهــم دور اجملــتــمــع املــدنــيا إلـى ضــرورأشــاروو
اطاالنخـراكة الكاملـة وطبيعته، علـى أسـاس الـشـرو

فياالجتماعية، واالقتصادية وفي العملية السياسية و
بجوكدين على واإلصالح، مؤير والتطوعملية التغيير و

اخلدماتـياملطلبـي واالنتقال من الدور التوصـيـفـي و
ميةسسات احلـكـواغ املؤالذي يقتصر عـلـى مـلء فـر

طنـيـةثر في الـسـيـاسـات الـواملـؤإلى الدور الـفـاعـل و
كون طبيـعـةفي هذا السياق تـنـاول املـشـارالعامـة. و

اإلشكاليـاتلة وعالقة منظمات اجملتمع املدني بالـدو
بجوحها هذه العالقة، مع التأكـيـد عـلـى والتي تطـر

افار تبنى عـلـى أسـاس االعـتـراعتماد آليـات لـلـحـو
اريز احلوتعـزباستقاللية منظمات اجملتمـع املـدنـي و

ا إلى عـالقـة اجملـتـمـع املـدنـيالسـلـمـي. كـمـا أشـارو
يةة رؤب بلورجوكدين على وجية، مؤات اخلارباملبادر

اإلقليمـيـةطنـيـة واالحتياجـات الـويات ولـوتعكـس األو
دفع العمليةمن ثم التشبيك معها لدعم وباملقام األول، و

 عـن املـسـاس مبـصـالـح الـدولًاطـيـة بـعـيـداالـدميـقـر
بء إلى احلـربية، مع إدانـة الـلـجـواجملتمـعـات الـعـرو
سائل الهيمنة.مختلف وو

ض احلديث عن اخلصوصية الثقافية فيفي معرو
املنطقة، أكد اللقاء على أن هذه اخلصوصـيـة يـجـب

بهاشعودي إلى عزل املنطقة و يؤً سلبياًأال تكون عمال
التحول نحواطية وم الدميقرير مفهوات تطوعن مسار

طنية، إذ ليساطية تخدم األهداف الوسات دميقرممار
تطبيق مبادئهناك تناقض بني خصوصية املنطقة و

كة الفاعلة.املشاراطنة واطية القائمة على املوالدميقر
ًيا تنموًقااجه مأزأشار االجتماع إلى أن املنطقة توو

ملـةاجـهـة حتـديـات الـعــواتـهـا عـلـى مــويـحـد مـن قــدر
تثبيت مكانـتـهـااط في االقتصاد الـعـاملـي، واالنخـرو

 أنًكـدا، مؤًجيـالوتكنـو وًإنتاجـيـا وًلية اقتصـاديـاالدو
اتيجي الذي سيساهماطية هي اخليار االسترالدميقر
ييعـزز املـسـار الـتـنـمـواجهة هـذا الـتـحـدي وفـي مـو

يضمن استقامته.و
ة االستفادة مناشتملت التوصيات على ضـرورو

لي السادس ملـنـظـمـاتمناسبة انعـقـاد املـنـتـدى الـدو
يز آليات التعبئةاطية، لتعزاجملتمع املدني حول الدميقر

مية لتفعيلار مع اجلهات احلكواحلواملتابعة والرصد وو
كة منظمات اجملتمعمشاراطي، وعملية التحول الدميقر

ذلـكمتهـا، واطي بـراملدني في عملية الـبـنـاء الـدميـقـر
سسـاتام استـقـاللـيـة هـذه املـؤتأسيـسـا عـلـى احـتـر

اآللياتانني واعتماد القومتكينها من أداء مهامها وو
النقابـاتين اجلمعـيـات وية تـكـوضمان حـراملالئمـة و

د التيفع القيوية االنضمام إليها، ورحراب، واألحزو
ها في التنميـةقيامها بـدورحتول دون استقالليتهـا و
كون إلى إيجاد األطر املالئمةالشاملة. كما دعا املشار

الـفـعـال بـنيتـعـمـيـق الـتـنـسـيـق املـسـتـمــر ويـز ولـتـعـز
سسات اجملـتـمـع املـدنـي،مؤمـيـة وسسات احلـكـواملـؤ

ضيةثيق التعاون مع األمم املتحدة ال سيما املفـوتوو
مجلس حقوق اإلنسان.السامية حلقوق اإلنسان و

لي الـسـادسفي إطار التحضـيـر لـلـمـنـتـدى الـدوو
اطية أكد االجتماع علىللمجتمع املدني حول الدميقر

ائحالشرعات وكة كافة اجملمومشاراط وة انخرضرور
العمل علـىالنسـاء، وفي اجملتمع السيما الـشـبـاب و

اطي من خاللعي الدميقرالواطية ونشر ثقافة الدميقر
سائل النشرالنشاطات الثقافية ووسائل اإلعالمية والو
نية.اقع اإللكترواملوو
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:حقوقياض - الر
د اجلمعية في نـشـر ثـقـافـة حـقـوقا جلهـواراستـمـر

ي،اجهة مشكلة العنف األسرها في مودوراإلنسان، و
ته، تبـذلعية اجملتمع بخـطـورإسهاما منها فـي تـوو

ئيسي نائب رة بنت محمد العنقرهراألستاذة اجلو
اجهة هذهسة ملو ملموًداة جهواجلمعية لشؤون األسر

اتعـة مـن احملــاضــرة، مـن خـالل مـجــمــوالـظــاهــر
ات التفقدية لبعض اجلهات ذات العالقة. حيثيارالزو

ةة املاضية الدعوي خالل الفترأجابت األستاذة العنقر
يلدكز السيدة خديجة بنت خوة في مرإللقاء محاضر

ة فيمحاضرية الصناعية بجدة. وفة التجارفي الغر
ةكة الدكتورامللتقى الثقافي النسائي في جدة مبشار

ة ضمن فعاليـاتسف. كما ألقت محاضـره اليونور
جهاتها العديد من املو(مكة عاصمة الثقافة) حضر

ىالقرمة وس مكة املكرالطالبات في مداراملعلمات وو
كـزى مبرة أخـرت في محـاضـركـزة لهـا. وراجملـاور

مة على أهمـيـةي مبنطقة مكـة املـكـربـوجيه التـرالتـو
اسيةم حقوق اإلنسان في املناهج الدراج مفهوإدر

سول عليه أفضلة الرس خاصة عن سيرإضافة دروو
السالم، ليتـعـلـم الـنـشء كـيـفـيـة الـتـعـامـلالـصـالة و

جها.خارة واإلسالمي داخل األسر

يكت األستاذة العنقـركما شار
اتعة من احملاضربإلقاء مجمو

ى في اجلهات التالية:األخر
بية للبنات في جـدة،- كلية التر

ضــمــن أســبــوع الــفـــعـــالـــيـــات
ي.اخلاصة بالعنف األسر
يز، ضمن- جامعة امللك عبدالعز

ة التـيفعاليات أسـبـوع «األسـر
بيع ر6-4ة من يد» في الفترنر

 هـ1427األول 
ي للبناتبوجيه التركز التو- مر

كـةفـي مـديـنـة الـطـائـف مبـشــار
يز آلة بنت عبدالعزاألستاذة نور

يالـشـيـخ حـول الـعـنــف األســر
.آليات احلمايةو

طـنـيس الـو- مسـتـشـفـى احلـر
يز الطبية)(مدينة امللك عبد العز

ي.بجدة حول العنف األسر
ية- جمعية فتاة ثقيف النسائية اخلير

يزة بنت عبدالعـزكة األستاذة نورفي مدينة الطائف مبشـار
آليات احلماية .ي وآل الشيخ، حول العنف األسر

-  جمعية اليقظة النسائـيـة
ية في مدينة الطائـف،اخلير

ة بنتكة األستاذة نورمبشار
يز آل الشيخ، حـولعبدالعـز

آلــيـــاتي والــعــنـــف األســـر
احلماية.

بية لتـنـمـيـة- اجلمعيـة الـعـر
يـة فـي جـدة،د الـبـشـراراملـو
ت عـــلـــى الـــتـــمـــيـــيـــزكـــزور

أة.ي ضد املرالعنصر
كــت األســـتـــاذةكـــمـــا شـــار

ية بنت محمد العنقرهراجلو
ش العـمـلفي فـعـالـيـات وور

الـتـي نـظـمـهـا مـكــتــب األمم
لبـتيـاض. واملتحدة فـي الـر

كة في أسبوعة للمشارالدعو
التطوع االجتماعي النسائي
مبـحـور ( حـقــوق اإلنــســان

ي ).العنف األسرو
الت التفقدية للجمعية لبعـض اجلـهـاتمن بني اجلـوو

ى اخلدمـاتذات العالقة، بهدف االطالع على مستو
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ف عـلــى أهــمقـوالــوالـتـي تـقـدمـهــا تــلــك اجلــهــات، و
يت األستـاذة الـعـنـقـرارالـسـلـبـيـات، زاإليجـابـيـات و

اجلهات التالية مبدينة الطائف:
ية- دار احملبة لأليتام في جمعية فتاة ثقيـف اخلـيـر

.هـ1427/ 4/ 9النسائية في  
ة الـشـؤونارلـني الـتـابــع لــوزعـايـة املـشـلــوكـز ر- مـر

. هـ10/4/1427االجتماعية في 
ة الـشــؤونارعـايـة املـسـنــات الــتــابــع لــوزكـز ر- مــر

. هـ1427/ 4/ 10االجتماعية في
ـ قامت األستاذة1427/ 4/ 18م الثالثاء في يوو ه

ثي املتخصصةمي احلاراألستاذة ري وة العنقرهراجلو
ة لـدار احلـمـايــةيـاري بـزفـي قـضـايـا الـعـنـف األســر

ةاجتمـعـتـا مـع اإلداراالجتماعيـة فـي مـديـنـة جـدة، و
األخصائيات االجتماعيات في الدار، كما استمعتاو

ضن لـلـعـنـفيالت ممـن تـعـرإلى بعـض قـضـايـا الـنـز
ي.األسر

ةهرجـيـة لـألسـتـاذة اجلـوضمـن املـسـاهـمـات اخلـارو
متر حـقـوقكتهـا فـي فـعـالـيـات (مـؤي، مـشـارالعـنـقـر

يت،اقع) املنعقد في الكوحتدي الوأة واإلنسان .. املر
أة فيقة عمل حول التمييز ضد املركت بورحيث شار

ار.اكز اتخاذ القرمراكز القيادية واملر

:حقوقان - ّعم
أة فـيات املريز قـدرة (تعـزكت اجلمعـيـة فـي دورشار

ني) التي نظمها املعهداإلعالم اإللكترومجال اإلعالم و
اد أديناور فينرسسة كومؤبي حلقوق اإلنسان والعر

نيو يو10 - 3ة من ان في الفترّدنية عمالعاصمة األر
م.2006

ة كل من األسـتـاذةل اجلمعية فـي هـذه الـدورّقد مـثو
ة القسم النسائي مبقر اجلمعيةتيرشي سكرساملة املو

يســاواألســتــاذة صــفــاء هــويــاض وئــيــس بــالــرالــر
ة التنفيذية للقسم النسائي بفرع اجلمـعـيـةتيرالسكـر

مة.مبنطقة مكة املكر
اتعضوادر وات كويز قدرة بهدف تعزجاءت هذه الدور

مية العاملـة فـي مـجـال حـقـوقاملنظمات غـيـر احلـكـو
سائلجيا احلديثة وولواإلنسان على استخدام التكنو

يـفللتـعـرحمايـة حـقـوق اإلنـسـان، واإلعالم لـنـشـر و
ى احمللـيامج منظماتـهـم عـلـى املـسـتـوبـربأنشـطـة و

ات اإلعالميةلة تبادل اخلبرمحاولي. والدواإلقليمي وو
بات.بني املتدر

يركات على حتريب املشارة على تدرنامج الدوركز برر
تنظيم احلمالتات، وإعداد الندوالبيانات الصحفية، و

يبهن على إلقاء الكـلـمـاتاإلعالمية، إضافة إلـى تـدر
يبة على تدرنامج الدورأمام اجلمهور. كما اشتمل بر

ي، من خاللعملي على االتصال السمعي - البصر
نية.يوالتلفزتطبيق آلية تقنيات اللقاءات اإلذاعية و

يبيـة اإلعـالمة التـدرء الثاني من الـدورتضمـن اجلـزو
يب، إضافةتصميم صفحات الوإنشاء وني واإللكترو

بات.ني للمتدرملشروع إلكترو
شة العمل أعمالها بالتوصيات التالية:اختتمت ورو

اإلعالمأة في حقلي اإلعالم وات املريز قدرتعز- دعم و
ني.إلكترو

سيلة هامـةه وقي باعتبار- االهتمام باإلعالم احلقـو
ية في خدمة حقوق اإلنسان.حيوو

سائل اإلعالميـة- التأكيد على أهمية استـخـدام الـو
سيـلـةبالطرق الـصـحـيـحـة لـتـحـقـيـق الـهـدف مـن الـو

اإلعالمية .
سساتاملؤابط عملي بني كافة املنظمات وين ر- تكو

ش العمل التي تخدميب وورقية من خالل التدراحلقو
اصـلأة مساحة مـن الـتـومنح املـرحقوق اإلنـسـان، و

سسات اجملتمع املدني.بني مؤبينها و
ة عشر منظمات نسائيـة فـي مـجـالك في الـدورشار

ياسورفلسطني ودن وحقوق اإلنسان في كل من األر
دية.بية السعواململكة العرلبنان وو

سسة غيراد أديناور، هي مؤنرسسة كويذكر بأن مؤ
ارامجها في دعم احلوها أملانيا تساهم ببربحية مقرر
ئيسيةالتفاهم بني الثقافات اخملتلفة، من أهدافها الرو

ذلك بدعماالقتصادية، وتشجيع التنمية االجتماعية و
دي إلى نـشـرامج االجتماعيـة الـتـي تـؤالبـراخلطـط و

عي.الو
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بني مـا جحيتأر العالمو مـانالز من سحيقة دعهـو منذ
من الكثير تدار قـدو ب،احلرو السلم بنيو الشـر،و اخلير
من الكثير أفنتو عديدة، سنني إلى تاستمر التي باحلرو

من الكثير هنالك أن جند بحر أية نهاية معو البشر، بني
إلى دمفقو إلى يحجر إلى قتيل من فني،الطر بني اخلسائر

عـن ينتج ما أحد على يخفـى الو األعداء، أيدي في أسير
من ةمببادر الدول نشطت لذلكو ،ٍمآسو يالتو من باحلر

ماو باحلر مسائل لتنظيم األحمر، للصليب ليةالدو اللجنة
قدو ها،آثار من للتقليل لةمحاو في عنها ينتجو بها يتعلق
عنهـا متخضـت صاخلصـو هذا في اتمتـرمؤ عدة عقـدت

لنيكـوتـوالـبـروو م1949 لـسـنـة بـعاألر جنـيـف اتـفـاقـيـات
لىاألو االتفاقـيـة جاءت قـدو م،1977 لعام بهـا امللحـقـني

اتبالقو ضىاملرو حىاجلر حال ضوع (حتسنيمو لتعالج
ضـوعمـو لتـعـالـج الثانـيـة االتفـاقـيـةو باملـيـدان)، املسـلـحـة
في املسلحة اتالقو قىغرو ضىمرو حىجر حال (حتسني
ب)،احلر ىأسر معاملة الثالثة(بشـأن االتفاقيةو البحار)،

األشخـاص حمـايـة ة (بـشـأناألخيـرو ابعـةالـر االتفـاقـيـةو
االتفاقيـات هـذه اشتملـت قـدو ب)،احلر قتو فـي املدنيـني

عـات،ضـواملو هـذه تعـالـج التـي األحكـام مـن العـديـد علـى
سنقتصرو اإلنسانية، على السلبية هاآثار من تقلل بحيث

معاملة بشأن تعنى التي الثالثة االتفاقية على حديثنا في
فـي يناحملتجـزو ىاألسر ضعبو بطهـانرو ب،احلـر ىأسر

.انتاناموغو معسكر
بهـم، ًتنكيـال للقـتـل ضونيتعـر ىاألسر كـان املاضي ففـي

أصبح ثم منو القتل، محل قاقاالستر حل ًفشيئـا ًشيئاو
ىاألسـر ضـعو أصـبـح هـكــذاو بـاملـال، يـفـتــدون ىاألسـر

حقوق ىلألسر أصبح أن إلى حال، إلى حال من يتحسن
حجز في األصلو الثالثة، جنيف التفاقيةً فقاو بها فمعتر

إضعاف بهدف القتال في اراالستمر من ملنعهم هو ىاألسر
فقد منهم، الثأر أو عليهم اءاجلز قيعلتو ليسو العدو اتقو

لإلنسان حتفظ التي األحكام من بالعديد االتفاقية جاءت
من (13) املادة في جاء كما األسر، في هوو حتى امتهكر

باحلـر ىأسر معامـلـة «يجـب أنـه: تقرر التـيو االتفاقـيـة
االتفاقية قتتطر كما قات»،األو جميع في إنسانية معاملة

لألسير الصحية عايةالرو امللبسو باملشرو املأكل فيرتو إلى
الشعـائـر سـةممار عـن ًفضـال ،(32-25) مـن اداملو فـي

على أن: (34) املـادة نصت حيـث كاملـة، يةبحـر الدينيـة
الدينية، همشعائر سةملمار كاملة يةحر باحلر ىألسر ك«تتر
بعقيدتهم، اخلاصة الدينية االجتماعات حضور ذلك في مبا
حددتها التي املعتادة النظامية التدابير ااعوير أن يطةشر

الشعائـر إلقامة مناسبـة أماكـن تعدو .بيـةاحلر السلطـات
يهـمذو اسلةمر في احلق ىفلألسـر لذلك إضافة الدينيـة»،

(103) املادة تقرر كما ،(71) املادة عليه نصت ملاً طبقا
املتعلقة القضائية التحقيقات جميع ى«جتر بأن االتفاقية من

يحاكم بحيثو ف،الظرو به تسمح ما بأسرع باحلر بأسير
ًسامحبـو باحلر أسيـر إبقاء يجـوز الو ميكن، مـا بأسرع

الو احملاكمـة، انتـظـار في احتياطـيـا
هـذا مـدة يــدتـز أن حـال بـأي يـجــوز
أشهر»، ثالثة على االحتياطي احلبس

محام عنه يدافع أن في احلق لألسيرو
االستعانة في احلق لهو ه،يختار هلمؤ

استـدعـاءو هـل،مـؤ جممـتـر بخـدمـات
(105) املادة فـي جاء كما دالشهـو

أن جند عامة ةبصورو االتفاقية، من
احلقوق من الكثير تفرو قد االتفاقية
في طبيعي كتطور هذا يأتيو لألسير،

باإلنسان ليالدو القانون اهتمام ظل
اجلديـرو .له احلقـوق فيرتوو كـانً أيا

كانـت اإلسالمية يعةالشـر أن بالذكر
عن يديز ما منذ املبادئ لهذه سباقة

ىاألسر مبعاملة جهتو حيث مان،الز منً ناقر عشر بعةأر
لهقو في جاء كما عايتهمور بهم االهتمامو إنسانية معاملة

ًاأسيروً يتيماوً مسكينا حبه على الطعام يطعمونتعالى: «و
ًاشكور الوً اءجز منكم يدنر ال الله جهلو نطعمكم إمنا (8)
.اإلنسـان ةسور من (9-8) اآليتان »(9)

املتمثـل اإلنسانـي لـيالدو القانـون عن نتحـدث حني نحـنو
لنيكـوتوالبـروو م1949 لسنة بـعاألر جنيـف اتفاقيـات في

ليالدو القانون نتناول أنو بد ال م،1977 لعام بها امللحقني
جهة من بينهماً جدا ثيقالو ابطللتر ذلكو اإلنسان، حلقوق

التـيو يكـيـةاألمـر املتـحـدة اليـاتالو فـإن ىأخـر جهـة مـنو
انتاناموغو ىأسر صبخصـو عنها احلديث محـور سيدور

جنيف باتفاقيات امهابالتزً معا االثنني في أصيل يكشر هي
اتفاقيـة علـى قيعـهـاتو إلـى إضافة م،1949 لسـنـة بعاألر

يتنضـو التيو م،1966 لعام املدنيـةو السياسيـة احلقوق
دبالفـر يعـنـى الذي اإلنسـان حلقـوق ليالدو القـانـون حتت

متتع إلى ديتؤ التي الضمانات فيرتوو األساسية قهحقوو
اإلعـالن بصـدور تـطـورو منـا الذيو احلـقـوق، بهـذه دالـفـر

املتحدة لـألمم العامة اجلمعية من اإلنسـان حلقوق العاملي
احد،و نـنيللقـانـو األساسـي فالـهـدف م،1948 العـام فـي

اإلنسان يصـونو يحفظ اإلنسـان حلقوق ليالدو فالقانـون
بمطلـو الهـدف هـذا أن بحكـمو السلـم، حالـة فـي قهحقـوو
في عايتهر من البد كان باحلرو السلم حالتي في بغومرو

قاتأو في قهحقـوو اإلنسان حمايـة اتخذت لذاو احلالتـني،
سمـي لذلـكو إنسانـيـة صـفـة املسلـحـة اعاتالنـزو باحلـرو

اإلنسـان حلمـايـة يـهـدف ألنـه اإلنسـانـي، لـيالـدو القـانـون
.السالح يحملً بامحار أوً مساملاً مدنيا كان اءسو قهحقوو
انتاناموغو في يناحملتجـزو ىاألسر أن جند ذلك كل منو

جنيف اتفاقيات لهم كفلتها التي باحلقوق ايتمتعو أن يجب
لـعـام بهـا امللـحـقـني لـنيكـوتـوالبـروو م1949 لسـنـة بـعاألر

ادأفر سجن جتيز صنصو فيها جدتو ال التيو م،1977
جيـهتـو دون قاسيـة فظرو ظـل فيو دائمـة بصـفـة مدنيـني
يكا،أمر اماتالتز مع يتنافى ما هذاو لهم، محاكمة أو اتهام

فإنـهـا جنـيـف التفـاقـيـات إضـافـة فهـي
اتفـاقـيـة فـي دةارالو باألحـكـام مـةملـتـز

لـعــام املــدنــيــةو الـســيــاســيــة احلــقــوق
الـنـفــاذ حـيــز دخـلــت الـتــيو م،1966
. م1998 سبتمبـر 8 في لها بالنسبـة

جند االتفاقـيـة هـذه ألحكـام جوعبالـرو
ات (أ،ب،ج) منالفـقـر ضمنـهـا مـن أن

لةدو كل ضمان تقرر التي الثالثة املادة
شخص ألي للتظلم فعالة سائلو فيرتو

بها فاملعتـر ياتهحر أو قهحقو انتهكـت
االنتهاك صدر لو حتى االتفاقية هذه في
بـصـفـتـهــم فــونيـتـصــر أشـخــاص عـن

شـخـص لـكـل تـكـفـل أنو الـشـخـصـيـة،
من انتهكت التي قهحقو في البت متظلم

األحكام إنفاذ اخملتصة السلطات كفالة مع قضائية، سلطة
من السابـعـة املادة تنـصو .املتظلـمـني ملصلحـة ةالصـادر
للمعاملة الو للتعذيب أحد إخضاع ازجو عدم على االتفاقية

.امةبالكر اإلحاطة أو اإلنسانية غير أو القاسية بةالعقو أو
األمان،و يـةاحلـر في دفـر كـل حق التـاسـعـة املـادة تقـررو
الشخص إبالغ بجوو مع ً،تعسفا اعتقاله أو قيفهتو عدمو

القاضي إلى تقدميهو إليه، جهةاملو التهمةو قيفهتو بأسباب
مـن كل حـق منو لـة،معقـو مدة خـالل محاكمـتـهو ً،يعـاسر
.يـضتعو علـى احلصـول نيقانو غيـر قيـفتو ضحيـة كان

قضيـة أن االتفاقـيـة ذات من ةعشـر ابعـةالر املادة تقـررو
مستقلة محكمة قبل من علنيو منصف نظر محل الشخص

إلىً يئابر متهـم كل يعتبرو القانون، بحكم منشأة حيادية
مـن الـعـديــد املــادة هـذه دتأورو .ماجلـر عـلـيــه يـثـبــت أن

بالتهـمـة ًمفصـالو ًيعاسـر إعالمه تشمـل التـي الضمانـات
مـةالالز التسهـيـالت كافـة تقـدميو أسبابـهـاو إليـه جهـةاملو

دونً يـاحضـور محاكـمـتـهو محـام اختـيـارو دفاعـه إلعـداد
.دللشهو مناقشتهو تأخير،

مادته في نص أن اإلنسان حلقوق العاملي لإلعالن سبقو
احلقـوق بكافـة التمتـع حـق إنسان لكـل » أن علـى الثانيـة

نصـتو متييـز»، دون اإلعـالن هذا فـي دةارالو يـاتاحلرو
يةاحلـرو احلـيـاة في احلـق دفـر «لكـل أن علـى (3) املـادة

التعذيب لتحظر اخلامسة املادة جاءتو شخصه» سالمةو
الو للتعـذيـب إنسـان أي ضيعر «ال أنـه علـى نصت حيـث
احملطـة أو حشيـةالـو أو القاسيـة املعـامـالت أو باتللعـقـو
القبض ازجو عدم عن التاسعة املادة حتدثتو امة»،بالكر
ةعشر احلادية املادة تقررو ،ًتعسفا نفيه أو اإلنسان على
يعتبر ميةبجر متهم شخص «كل على فنصت اءةالبر مبدأ

له منتؤ علنيـة مبحاكمة ًناقانـو إدانته تثبت أن إلـى ًيئابر
.» عنه للدفـاع يةالضرور الضمانات جميع فيها

يطبق أن العدالة مبادئ من أنه إلى نخلص ذلك كل منو
اإلنسان حلقوق ليالدو القانونو اإلنساني ليالدو القانون

جنيف اتفاقيـات ذلك في مبـا انتانامـو،غو يمحتجـز على

م،1966 لـعـام املـدنـيـةو الـسـيـاسـيـة احلـقـوق اتـفـاقـيـةو
األساسية ياتاحلر حماية يقرر الذي يكياألمر الدستورو

األصل أو اجلنس بسبب املعاملة في قةتفر دون ادلألفر
باتـبـاع إال يـاتـهـمحـر تقـيـيـد أو سـلـب عـدمو الديـانـة، أو

التعديل خاصةو ،Due process نية القانو اءاتاإلجر
فـي احلـق للمـتـهـم يـعـطـي الذي الـدسـتـور من الـسـادس
جميـع في علنيـةو عادلةو يعةسـر محاكمة علـى احلصول

جهـةاملو بالتهـمـة هإخبارو محايـدة، محكـمـة من ائـماجلر
احلصول في حقه مع ضده، دالشهوو اتهامه سببو إليه
احملتجز إحالةو عنه، للدفاعٍ محامو لصاحله، دشهو على
كل ينالو ماجملر من يءالبر ليظهر اخملتص القضاء إلى

العدد في طنالو صحيفة في جاء ما لكنو .عقابه مذنب
احملتجز لسان على هـ،1427/5/26في الصادر 2092
قضاء بعـد طنـهو إلى أعيـد الـذي خميـس امةكر اليمـنـي

ألقصى ضهتعر من هذكر ماو انتانامو،غو في اتسنو ثالث
معتـقـل عن لـةاملسئـو السلـطـات قبل مـن التعـذيـب اعأنو
تدنيسهم إلى إضافة هذا ين،اآلخر مالئهز مع انتاناموغو

لهـذه يحةصر مخالفـة يشكـل فهذا يـف،الشر للمصحـف
.ليةالدو اثيقاملو

يقـةطـرو ىاألسـر مـع ًحالـيـا املـتـبـعـة اءاتفاإلجـر لـذلـكو
اضاتاعتر القتو ً،ليادو اهتماماوً قلقا لدتو قد معاملتهم

االحتادو املتـحـدة، األمم منهـمو اجلميـع، قبـل من ةكثيـر
األملانية ةاملستشار دعت حيث الدول، ساءورؤ بي،األورو
ووصفـت انتانـامـو،غـو سجـن إغـالق إلى كـلميـر أجنيـال

فـي عار وصـمـة بأنـه تـركار السـابـق يكـياألمـر ئيـسالـر
جلان اضاتاعتر إلى إضافة هذا املتحدة، الياتالو جبني

ليةالدو العفو منظمة طالبت حيث اإلنسان، حقوق هيئاتو
تذكـر قدو هذا انتانامو،غـو بإغالق يكيةاألمر السلطـات

ست»فير ايتسر من«هيو منظمة ةمدير مايسيمون أليسا
دةمحـدو غيـر ملـدة أشخـاص احتجـاز «أن اشنـطـنو في

عملية غيـاب فيو بعائالتهم باالتصال لهـم السماح دون
ديتؤ املعو كلها مستقلة طبية عناية أو منتظمة نيةقانو
يكياألمر ئيـسالر إن بل فحسـب هذا ليس ثـة»،كار إلى
فرصـة أعـطـى «املعتـقـل بـأن ًاخـرمؤ صـرح نفـسـه شبـو

القيـم على احلفـاظ في لفشلهـا املتحـدة الياتالو النتقـاد
.عيها»ّتد التي

إلى املتخصصة يكيةاألمر السلطات ندعو فإننا ً،ختاماو
تنسجم التي اإلنسانية املعاملة يناحملتجز ىاألسر معاملة

حلقوق ليالدو القانونو اإلنساني، ليالدو القانون اعدقوو
املعلنـة سياستـهـاو املتـحـدة الياتالو دستـورو اإلنسـان،

كما األصعـدة، كافة على ًطيبـا ًانعكاسا له سيكـون مما
بالتحقيـق ملتقـو لهـمدو إلى يـناحملتجـز لتسليـم همندعـو
.املتهم محاكمةو يءالبر سبيل إلخالء معهم

باجلمعية متعاون عضو *
ىعضو مجلس الشورو
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يـف نـاي أحـد أبــرز نـشـر جـوز2004فـي عــام 
ة الناعمة)ان   (القولية كتابا بعنوي العالقات الدومنظر

م الذي قدمه قبل خمـسـة عـشـرطور فيه هذا املفـهـو
لة في العالقاتأصبح  من أهم املفاهيم املتداوعاما و

لةة الدوة الناعمة بأنها قدرف «ناي»  القوّلية. عرالدو
ها من الدول من خالليده من غيرعلى حتقيق ما تر

لةاإلقناع. في املقابل فإن استخـدام الـدواجلاذبية و
ها من الدولاالقتصادية جتاه غيرية واتها العسكرلقدر

فقاة اخلشنة. ووف بالقولتحقيق أهدافها أصبح يعر
هاسائل لدفع غـيـرلة متتلك ثـالث ولـ(ناي) فإن الـدو

)2ية (ة العسكـر) التهديد بالقو1يد: (للقيام مبا تـر
) اجلـاذبــيــة3املـسـاعـدات املــالــيــة (تـقـدمي الــدعــم و

ة اخلشنة على العناصراإلقناع. و في حني تعتمد القوو
االقتصادية، فإنية وات العسكرالتقليدية مثل القـدر

الـقـيـمة الناعـمـة تـتـمـثـل فـي الـثـقـافـة ومصـادر الـقـو
نة.ازجية املتوالسياسة اخلـاراجلاذبية السياسيـة وو

اليات املتحدة علـى االحتـادى ناي أن تفوق الـوو ير
اتهادة لم يعتمد على قدرب البارفيتي خالل احلرالسو

 لرصيدهاًاالقتصادية فقط بل كان نتاجاية والعسكر
ة،ية ، املبادراملتمثل في قيم « احلرة الناعمة ومن القو

ديـة...» و الـنــظــام الــســيــاســياالسـتـقــاللــيــة الــفــر
بي» إليه القلو «تهـوًاطي التي جعلتها مثـاالالدميقر

د. صالح بن محمد اخلثالن

*يسياإلدر عمر محمد .د

س في الكثير منتنجذب إليه النفوو
ةمناطـق الـعـالـم.  إال أن هـذه الـقـو

ة عـلـى اجلــاذبــيــةالــقــدرالـنـاعــمــة و
ة بعـد أحـداثأصيبت بنكسـة كـبـيـر

احلادي عشر من سـبـتـمـبـر نـتـيـجـة
نة ملشروعيكية املكوالسياسات األمر

هاب.ب على اإلراحلر
  لقد قام هذا املشروع على عناصر

اشنطـن فـيبـدأت وة اخلشنـة والقـو
اءات لالنتقام و تـأديـبسلسلـة إجـر

س ملـن يـجـهــلتـلـقـني الــدرالـعـالــم و
ب علـىنتج عن احلـريكـي.  وي األمرالتفوق العسـكـر

ما تسببت فيه من معاناةاق واحتالل العرأفغانستان و
اليات املتحدةاجع نصيب الومصائب لهذه الدول ترو

يكية جاذبيتـهـافقدت القيـم األمـرة الناعمـة ومن القـو
اشنطن،اد العداء لوالنظام السياسي مصداقيته وزو

كا في كافة مناطق العالمحيث أصبح قاسما مشتـر
االنتماءات. إال أن أكثـر مـاعلى اختالف الثقـافـات و

اشنطـنأفقـد وابـة وّيكيـة اجلـذة األمرأصاب الـصـور
ضسات التعذيب التي  تعرتها الناعمة كانت ممارقو

كذلك فضائـحانتانامـو ولها املعتقلون في معتـقـل غـو
كيات تنم عمايب، حيث كشفت عن سلوسجن أبي غر

سيهـاضية عنـد ممـاريشبه احلالـة املـر
يكيني.د األمرمن اجلنو

يكية لالتهاماتة األمرغم إنكار اإلدارو ر
سـة الـتـعـذيـب فـيجـهـة لـهـا مبـمـاراملـو

تير صدرانتانامو، إال أن تقارمعتقل غو
لية استنـدتقيـة دوسسات حقـوعن مؤ

احهمإلى شهادات بعض من أطلق سر
سات تعذيبض املعتقلني ملمارأكدت تعر
ة اعتقالهم.ال فترنفسي طوجسدي و

الون-ض له السجناء - و ال يزما تعر
في سجن  أبيانتانامو وفي معتقل غو

يـة الـتـي أقـامـتـهـاه من الـسـجـون الـسـرغـيـريـب وغـر
يكية في الكثير من الدول لم يكنات األمراالستخبار

دية من قبل القائمـني عـلـى تـلـكد اجتهـادات فـرمجـر
تهير صحـفـي نـشـركما كشـف تـقـرالسجـون بـل-  و

نامج مـنـظـم فـيكر- كان تنفـيـذا لـبـريـورمجلة الـنـيـو
ثقافـيـةاسات نفـسـيـة والتحقيق صـمـم بـنـاء عـلـى در

بيـة عــن  الــعــرحـات عـنــصــراعـتـمــدت عــلــى أطــرو
يـر أن اجلـهــاتاملـسـلـمـني. لـقـد كـشـف ذلـك الــتــقــرو

يكـيـة اسـتـفـادت فـي تـصـمـيـم هـذاية األمـرالـعـسـكـر
ان «د بعنـونامج من كتاب صدر قبل ثـالثـة عـقـوالبـر

حـات حـول الـشـخـصـيـةج ألطـروّبي» روالـعـقـل الـعـر

ىبي ال يفهم سوها أن اإلنسان العربية، من أبرزالعر
ب جعلت منبية لألطفال العريقة الترأن طرة، والقو

تبطني باجلنس نـقـطـة الـضـعـفاإلذالل املرالعـيـب و
ب كافة. هذا الكتاب أصبح -كمائيسية عند العرالر

ير- « إجنيـل» احملـافـظـني اجلـدد حـولأشار الـتـقـر
ية اجلنسكزلعل هذا ما يفسر مربي. وك العرالسلو

ض لهـاسات التعذيب الـنـفـسـي الـتـي تـعـرفي ممـار
انتانامو.غويب واملعتقلون في سجن أبي غر

نت حالةسات (الالإنسانية) تكوو نتيجة لهذه املمار
ات معاديةت عنها مظاهراشنطن عبرعداء شعبي لو

تـهــاانـتـقــادات حــادة أظــهــراليـات املـتــحــدة ، ولـلــو
ة فيضة محصورلم تعد املعارأي. واستطالعات الر

ا تعبرخربية مؤمات الغراجلماهير، حيث بدأت احلكو
انـتـانـامـوائـهـا ملـا يـحـدث فـي غــودراحـة عـن ازصـر

قية في املطالبة بإغالقه.سسات احلقوك املؤتشارو
 صـعـبٍم أمام حتـداليات املتحـدة تـقـف الـيـوإن الـو

التخلص من وصمـةتها الناعمة وجدا الستعادة قـو
يكيـة،ة األمرانتانامو التي لطخت الـصـورمعتقل غـو

اح املعتقلنيلى تتمثل في إطالق سرة األولعل اخلطوو
هيب.إغالق املعتقل الركافة و

املتابعةئيس جلنة الرصد و ر*
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غالف الكتاب

الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com
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لك على اجلنسـيـةمية: إن حصـو- أختي الكـر
ابط حددتها الالئـحـةدية يخضع لعـدة ضـوالسعـو

ًفقـادية وبية السعـوالتنفيذية لنظام اجلنسيـة الـعـر
أة األجنبيةالتي جاء فيها أن املر ) ، و21للمادة ( 

يرار من وزدي متنح اجلنسية بقرجة من سعواملتزو
 ) من الـنـظـام إذا16جب املـادة ( الداخـلـيـة مبـو

تابط التالية: ثبـوت الضـوفرتو بذلك وًقدمت طلبـا
أنعي، وجه الـشـرجية عـلـى الـوقيام العـالقـة الـزو

 أوٍلها عن جنسيتها األصلية أمام قاضتعلن تناز
فق التعليمات املنظمةاج وأن يكون الزوكاتب عدل، و

 بأنهًاارأن تقدم إقردي من أجنبية، واج السعولزو
ميةلم يسبق احلكم عليها بحكم قـضـائـي فـي جـر

د مالحظاتجوجنائية أو أخالقية، إضافة إلى عدم و
أند مسجلة عليها لدى اجلهات اخملتصة، وأو قيو

اجأن ميضي على الـزوتكون مقيمة في اململكـة، و
ميـكـن االكـتـفــاءات عـلـى األقـل و ) سـنـو5مـدة ( 

فق التفصيل التالي :ء من هذه املدة ومبضي جز
اج إذا لمات على الزو ) سنو4: مضي ( ًالأو

حتققت حالة أو أكثر من احلاالت التالية:تنجب و
اتها حتملتها أو إحدى أخوأ- إذا كان أحد إخو

دة في اململكةلودية.ب- إذا كانت مواجلنسية السعو
بها.ين أجنبيني .ج- إذا كان الزوج من أقارمن أبو

د- إذا كان الزوج من أصحاب املهن مثل ( األطباء
املهندسني ). هــ- إذا كـان فـارق الـسـن بـيـنـهـاو
ات. ) سنو5جها ال يتجاوز ( بني زوو

اج إذاات عـلـى الـزو ) سـنـو3: مضـي ( ًثـانـيـا
لهاحتققت إحدى احلاالت التالية:أ- إذا لم تنجب و

دية. ب-أكثر من أخ أو أخت يحمل اجلنسية السعو
ديني.ب سعوليس لها أقار وًاحدا وًلداإذا أجنبت و

اج إذا لم تنجب: مضي ( سنتني ) على الزوً ثالثا
فرلم تـتـودية وكانت أمها حتمل اجلنسـيـة الـسـعـوو

 ) من النظام .8ط املادة ( لديها شرو
اج إذااحدة ) علـى الـزو: مضي (سنـة وًابعـار

حتققت حالة أو أكثر من احلاالت وًاحدا وًلداأجنبت و
اتهاتها أو إحدى أخوالتالية : أ- إذا كان أحد إخو

دة فيلودية.ب- إذا كانت موحتمل اجلنسية السعو
ين أجنبيني.ج- إذا كان الزوج مـناململكة من أبـو

د- إذا كـان الـزوج مـن أصـحـاب املـهــنبها.أقار
املهندسني ) . هـ- إذا كان فـارقمثل ( األطبـاء و

ات . ) سنو5جها ال يتجاوز ( بني زوالسن بينها و
اج: يكتفى باملدة التي مضـت عـلـى الـزوًخامسـا 

إذا حتققت إحدى احلاالت التالية :
لـم بـالـتـجـنــس وًديـاالـدهـا سـعــوأ. إذا كـان و

 له.ب- إذا أجنبت أكثرًحتصل على اجلنسية تبعا
كانت أمهـا وًاحدا وًلدالد .ج- إذا أجنبـت ومن و
كان لـهـا وًاحـدا وًلـداديـة. د- إذا أجنـبـت وسـعـو

دية .أكثر من أخ أو أخت يحمل اجلنسية السعو
ديةدة في اململكة من أم سـعـولوهـ. إذا كانت مـو

) من النظام.8ط املادة (فر لديها شروتتوو
اج السابقة من زوج: حتتسب مدة الزوًسادسا

ة إذا كان لهـاض إكمال املدة املقـرردي لغرسعـو
جها السابق .الد من زوأو

خالد بن عبدالرحمن الفاخري
أمني عام جلنة الرصد واملتابعة

السياسيةلي للحقوق املدنية واسم الكتاب: العهد الدو
يزلف: جمال عبدالعز املؤ

كز حقوق السجناءمركة بني الباحث وة: مشارجهة اإلصدار

 صفحة من احلجم الكبير139عدد الصفحات: 
ضوع الكتاب:مو

كيف ظهـرة حقوق اإلنسان في بداياتـهـا ويتناول الكتاب ظهـور فـكـر
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؟، ثم يتناول بالتفصيـل أهـم احلـقـوق

السياسية مثل: احلمايـة مـنلي للحقوق املدنيـة ولها العهد الـدوالتي يتنـاو
حقوق السجناء .. إلخ.التعبير، وأي وية الرالتعذيب، حر
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اسم الكتاب: احلق في املياه (منظمة الصحة العاملية)
 صفحة من القطع الصغير56عدد الصفحات: 

كز حابى للحقوق البيئيةه: مرجهة إصدار
2003يخ اإلصدار: عام تار
شا صالحجمة: رتر

ات منظمة الصحة العاملية حـول احلـقجمة ألحد إصدارالكتيب تـر
يتناول الكتاب في خمسة فصول هذا احلق كأحد أهمفي املياه، و

 منًعددااحلقوق اإلنسانية، حيث يتناول الفصل األول مقدمة عن املياه كحـق إنـسـانـي و
دتاد التي ورلية املتعلقة بهذا احلق. أما الفصل الثاني فيناقش بعض املوص الدوالنصو

االجتماعية التابعة لألمم املتحدة. كما يتناول الفصلفي التعليق العام للجنة االقتصادية و
اء نقص املياه اآلمنة في العالـم. بـيـنـمـا يـنـاقـشة من جـر للفئـات املـتـضـررًضاالثالـث عـر
يختتم الفصل اخلامس بإيضاحاد. وفير املياه لألفرمات في تولية احلكوابع مسئوالفصل الر

اطنني في حماية هذا احلق.املوسسات اخملتلفة ودور املؤ
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غالف الكتاب

 مـنـهـا بـأنًاف في هـذا الـعـهـد إميـانـا     إن الـدول األطـر
ك للمجتمع املسلممبادئه يشكل أمناط السلواإلسالم بقيمه و

دهـاراالزيحقق له التقـدم وار واالستقـرفر له األمـن ومبا يو
لى في بناء اجملتمع.ة التي هي اللبنة األوفي كنف األسر

لـةد اإلسالمية املعنية بقـضـايـا الـطـفـو من اجلهـوًانطالقـا و
م،1989ة اتفاقية حقوق الطفل لعام التي ساهمت في بلور

اعاة ألهداف منظمةمرمت في إطار األمم املتحدة. والتي أبر
ات قـمـمـهـاارقـرمتر اإلسـالمـي احملـددة فـي مـيـثـاقـهـا واملـؤ

متها الدوللية التي أبراالتفاقات الدوية واراتها الوزمترمؤو
دة في إعالن دكا حلقوقار للمبادئ الوًتأكيدااألعضاء بها. و

ابعمتر اإلسالمي الراإلنسان في اإلسالم الصادر عن املؤ
ةإعالن القاهرم، و1983جية في ديسمبر اء اخلارعشر لوزر

متر اإلسالمـيه املؤحلقوق اإلنسان في اإلسـالم الـذي أقـر
- س19-49قم (ار رجية بالقراء اخلارالتاسع عشر لوزر

عايته فـي اإلسـالمفي إعالن حقوق الـطـفـل ورم)، و1990
-16قم ار رمتر القمة اإلسالمي السابع بالقره مؤالذي أقر

م).1994- ث (ق.ا)(7
مساهمةيخي لألمة اإلسالمية، وي التار للدور احلضارًتأكيداو

 منها أنًإميانالية املتعلقة بحقوق اإلنسان ود الدوفي اجلهو
ءيات العامة في اإلسالم هـي جـزاحلراحلقوق األساسـيـة و

قها أو جتاهلها.منه، ال ميلك أحد تعطيلها أو خر
جـهليـة جتـاه الـطـفـل عـلـى و منـهـا بـجـسـامـة املـسـؤوًعـيـاوو

ص إذ هو طليعة مستقبل األمة وصانع غدها.اخلصو
لة بغيةير األداء اإلسالمي في قطاع الطفو إلى تطوًسعيا و

التالتحـوات واجهة حجم التـغـيـراآلليات ملـومالءمة األطـر و
 منها أنًاكاإدرانعكاساتها على هذا القطاع. وعة واملتسار

اعي بأهـمات العمل اجلاد تبدأ باالستبصـار الـولى خطوأو
أسهاعلى راجه األمة وقعة التي تواملتواكمة والتحديات املتر

اجعتراالجتماعيـة، والت االقتصادية واآلثار السلبية للتحـو
يةابط األسرتفكك الروضعف مشاعر االنتماء وة، ودور األسر

قصور اخلـدمـات الـصـحـيـةاملفـاهـيـم واجع دور القـيـم وتـرو
ة األمية، فضال عن اآلثار السلبيةار ظاهراستمرالتعليمية، وو

ةثوراالتصاالت وم والناجمة عن التطور املتسارع في العلو
د أمناط سلبيـة مـن الـتـقـالـيـدجوار ومات مع اسـتـمـراملعـلـو
ثة.املورو

هم من الكيانآخذا في االعتبار حتمل األطفال - باعتبارو
ثارالهش في اجملتمع - ألكبر قسط من املعاناة نتيجة للكو

اهرتلك التي من صنع اإلنسان مما ينجم عنه ظوالطبيعية و
استغالل األطفال فـيد، والتشرية تتمثل في اليـتـم ومأساو

عة، فضالة أو غير مشروية أو قاسية أو خطرأعمال عسكر
ديـن فـي الـسـجـونجـواملوعـن مـعـانـاة األطـفـال الـالجـئـني و

دين نتيجةاملفقودين واملشرف االحتالل، وحني حتت ظروازالرو
ةدياد ظاهراعات املسلحة أو اجملاعات، مما أسهم في ازالنز

ًذهنيا وًيادة أعداد املعاقني منهم بدنياالعنف بني األطفال، وز
ً.اجتماعياو
امس االلتزقف يكرإميانا منها أن األمر يقتضي اتخاذ موو

اصلة اجلهد لتفعيل هـذهم على موكد العزيؤبحقوق الطفـل و
ثــــــقـــــــة ويق األمة.ض طرتذليل العقبات التي تعتراحلقوق و

مات ما يكفـل لـهـااملقومنها أن األمة لديها مـن اإلمـكـانـات و
فر لديها مناجهها، مبا يـتـوبات التي توالتغلب على الصـعـو

الطفل مكانةة واجتماعية سامية، متثل فيها األسرقيم دينية و
ية مهمة تتيحد بشرارمن موحمة، والردة وة دعائمها املومميز

مستدامة.لها إمكانية حتقيق تنمية شاملة و
عرع شخصيته في بيئة عائليةإذ تقر بحق الطفل في أن تترو

سةالتفاهم مبا ميكنه من مماراحملبة ودها القيم األصيلة وتسو
امـجالبـرمسـانـدة مـنـهـا لـلـخـطـط وقه دون أي متـيـيـز. وحـقـو

لة في العالمضاع الطفوض بأوامية إلى النهوعات الراملشروو
طنية تكفـليعات أو نظم وة تشراإلسالمي، مبا في ذلك بلور

 لكون هذا العـهـدًااعتبـارقه الكامـلـة. وسة الطفـل حلـقـوممار
أحكامها معيعة اإلسالمية وكد على حقوق الطفل في الشريؤ
اعاة حقوق أطفالكذا مريعات الداخلية للدول، واعاة التشرمر

اجلاليات غير املسلمة تأكيدا للـحـقـوق اإلنـسـانـيـةاألقليـات و
غير املسلم... اتفقت على ماك فيها الطفل املسلم والتي يشتر

يلي:

يف الطفللى: تعراملادة األو
 يعني الطفل: كل إنسان لم يبلغ سن.اض هذا العهدألغر

 للقانون املطبق عليه.ًفقاشد والر

املادة الثانية: املقاصد
عايـة- ر1يهدف هذا العهد إلى حتـقـيـق املـقـاصـد الـتـالـيـة: 

لـةم لها للحيلـوتقدمي الدعم الـالزيز إمكاناتهـا، وتعزة واألسر
ضاعها االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية،دي أودون تر

بية األطفالاجبهما في ترجني لضمان قيامهما بوتأهيل الزوو
آمنةية ولة سو- تأمني طفو2كيا. سلونفسيا ومنائهم بدنيا وو
بهم،منون برضمان تنشئة أجيال من األطفال املسلمـني يـؤو
مون مببادئيلتزطانهم، ويخلصون ألويتمسكون بعقيدتهم وو

ةالشعور باالنتمـاء إلـى احلـضـارعمال وا واخلير فـكـراحلق و
لـةحلة الـطـفـوتعميـق االهـتـمـام مبـر- تعـمـيـم و3اإلسالمـيـة. 

عاية كاملة، مبا ينشئ أجـيـاال صـاحلـةعايتهـا راهقـة وراملرو
يالثـانـوامي و- تعميم التعليـم األسـاسـي اإللـز4 جملتمعهم.

باجملان جلميع األطفال، بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو
ير التعليمتطولد أو أي اعتبار آخر، واجلنسية أو الدين أو املو

يبص التـدرإتاحة فراملعلمني، وتقاء باملناهج ومن خالل االر
املهني.

اك أهميتـهإدراهبه وفير الفرصة للطفل الكتـشـاف مـو- تو5
سسات املعنية،املـؤة ومكانته في اجملتمع، من خالل األسـرو
فير- تو6كة في احلياة الثقافية للمجتمع. تشجيعه للمشارو

ملـني االحتـيـاجـات اخلـاصـة، ومة لـألطـفـال ذوعايـة الـالزالـر
دي إلىمعاجلة األسباب التي تؤال صعبة ويعيشون في أحو

ذلك.

الدعم املمكنني لألطفال املسـلـمـني فـي- تقدمي املساعـدة و7
مات أو من خـاللجميع أنحاء العالم بـالـتـنـسـيـق مـع احلـكـو

لية.اآلليات الدو

املادة الثالثة: املبادئ
دة في املادة الثانية يجب:ارلبلوغ املقاصد الو

يعـاتاعاة التشرمريعة اإلسالميـة وام أحكام الشـر- احتر1
الداخلية للدول األعضاء.

متر اإلسالمي.مبادئ منظمة املؤام أهداف و- احتر2
مـصـاحلــهــم،يـة عـلـيـا حلــقــوق األطــفــال، ولـو- إعـطــاء أو3 
تنميتهم.حمايتهم، وو
اجبات بني األطفال.الواحلقوق وعاية واة في الر- املساو4
لة.اعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دو- مر5
ية.احلضارابت األمة اإلسالمية الثقافية واعاة ثو- مر6

اجبات الدولابعة: واملادة الر
اف على ما يلي:تعمل الدول األطر

اتخاذص عليها في هذا العهد، وام احلقوق املنصو- احتر1
ام- احتر2اءاتها الداخلية. فقا إلجرمة لنفاذه، والتدابير الالز

هـم مـنالـديـن أو األوصـيـاء أو غـيــرحـقـوق الـولـيـات ومـسـؤو
اءاتها الداخليـةفقا إلجرلني عن الطفـل، واألشخاص املسـؤو

اف أو- إنهاء العمل باألعـر3مبا تقتضيه مصلحة الطفل.
يعة اإلسالمية،ض مع الشرسات التي تتعارالتقاليد أو املمار

ص عليها في هذا العهد.اجبات املنصوالواحلقوق وو

اةاملادة اخلامسة: املساو
يعي جميع األطفال مبقتضى التشراف تساوتكفل الدول األطر

ص عليها في هذا العهد،يات املنصواحلرفي التمتع باحلقوق و
لد أو العرق أو الدين أو اللغةبغض النظر عن اجلنس أو املو

م في حق الطفلأو االنتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقو
.ًنا أو قانوًعاة أو من ميثله شرأو األسر

املادة السادسة: احلق في احلياة
 في بطن أمه، أوًنه جنينا- للطفل احلق في احلياة، منذ كو1

يحظر اإلجهاض، إال في حاالتفاة، وض أمه للوفي حال تعر
لهة التي تقتضيها مصلحة األم أو اجلنني أو كليهما والضرور

اف- تكفل الدول األطر2النفقة. اث وامليرالتملك وحق النسب و
ء املعاملةسوحمايته من العنف ومنائه ومات بقاء الطفل ومقو

الصحية.اله املعيشية ودي أحوتراالستغالل وو

يةاملادة السابعة: الهو
تسجيلـه لـدىالدته في اسم حـسـن و- للطفل احلق مـنـذ و1

جميعالديه وفة ومعرجنسيته وحتديد نسبه واجلهات اخملتصة و
ضاعة.أمه من الرحمه وي رذوبه وأقار

ية الطفل، مبا فياف على عناصر هو- حتافظ الدول األطر2
انينها الداخلية، لقوًفقاذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية و

تبذل مساعيها احلثيثة حلل مشكـلـة انـعـدام اجلـنـسـيـة أليو
عاياها خارج إقليمها.لد ألحد رلد على إقليمها، أو يوطفل يو

من في حـكـمـه، لـه احلـق فـي- الطـفـل اجملـهـول الـنـسـب و3
جنسية.لقب وله احلق في اسم وعاية دون التبني والرالكفالة، و

ةاملادة الثامنة: متاسك األسر
امـل الـضـعــفة مـن عــواف، األسـر- حتـمـي الـدول األطــر1
األخذ بأسبابادها وعاية ألفرفير الرتعمل على تواالنحالل، وو

ازن بقدر اإلمكانات املتاحة.التوالتماسك و
ال تسقـطه منهمـا، والديه على كـر- ال يفصل الطفل عـن و2
مبسوغملصلحة الطفل وى وة قصـواليتهما عليه إال لضرورو

اعد قضائيـة بقـوًهنـااءات الداخليـة، ور لإلجـرًفقاعـي، ووشر
الدان، أحدهـمـا أوتتاح فيها الفرصـة لـيـبـدي الـطـفـل أو الـو

ة طلباته.كالهما أو من ميثله، أو أحد أعضاء األسر
اف في سياستها االجتماعية مصالحاعي الدول األطر- تر3 

م منالديه، فال يحرإذا اقتضت فصله عن والطفل الفضلى، و
إقامة صلة بهما.

الديه أو أحدهمالته لإلقامة مع وة دو- يسمح للطفل مبغادر4
ة للفقـرًفقاى، ما لم يكن قد مت فصله عنـهـمـا ولة أخـرفي دو

ضةد املفروة مع القيوضت املغادرالثانية من هذه املادة، أو تعار
لة.ية داخل الدواءات السار لإلجرًفقاو

يات اخلاصةاملادة التاسعة: احلر
ائه اخلاصةين آرنضجه تكو- لكل طفل قادر حسب سنه و1
اءية في جميع األمور التي متسه، سوحق التعبير عنها بحرو

ضمبا ال يتعارعة، وى مشروسيلة أخربالقول أو الكتابة أو أي و
ام- لكل طفل احلق في احتر2 ك.اعد السلوقويعة ومع الشر

سةعا، ممارملن ميثله شرالدين، ومع ذلك فللوحياته اخلاصة، و
ال يخضع الطفلك الطفل، واف إسالمي إنساني على سلوإشر

مة حلماية النظامالالزها النظام، ود التي يقرفي ذلك إال للقيو
العام أو األمن العام أو اآلداب العامة أو الصحة العامـة أو

ين.يات األساسية لآلخراحلراحلقوق و

ية التجمعة: حراملادة العاشر
ين أو االنضمـام ألي جتـمـع مـدنـيلكل طفـل احلـق فـي تـكـو
النظاميةنية وعية أو القانواعد الشرسلمي مبا يتفق مع القو

كـهثر علـى سـلـوال يؤه ومبا يتنـاسـب مـع عـمـرفي مجتـمـعـه و
اثه.ترته وأسروصحته و
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: حقوق- جدة
تنميةمساهمة منها في نشر ثقافة حقوق اإلنـسـان و

ة العامـةار لدى الطالب، نـظـمـت اإلدارات احلـومهـار
م الثالثــاءمــة يـــوالتعليم مبنطقة مكـة املـكـربية وللتـر
ـ امللتقى الطالبي الثالث حتت شعار11/4/1427 ه

كةاجب) مبشاراالستماع إليه وت الطالب حق.. و(صو
ية.حلة الثانو) طالب من طالب املر400أكثر من (

امللتقى الذي عقد على مسرح مدينة امللك فهد الساحلية،
مةالتعليم مبنطقة مكة املكربية وبحضور مدير عام الترو

يبميل، يهدف إلـى تـدرالدكتور عبدالله بن محـمـد الـهـو
اقية،مطالبهم بـلـغـة رائهـم والطالب على التعبـيـر عـن آر

م الطالبف على هموار مثمر، كما يهدف إلى التعرحوو
سية.البيئة املدرسة وتطلعاتهم ملا يجب أن تكون عليه املدرو

اق عـمـل عــنلـى أورنـاقـش املـلـتـقـى فـي جـلـسـتـه األو
يد» قـدمـهـا كـل مـن الـطـالب: عـلـيسة الـتـي نـر«املـدر

ي، أسامـة الـدعـيـجـي، عـبـدالـلـه الـصـاعـدي،الـشـقـيـر
هاأداري، وحمن أبو خضير، عبداإلله األحـمـرعبدالـر

 .ًاف مقرريان العاركي، ورالطالب علي التر
في اجللسة الثانية قدم الطالب: عبدالله املالكي، سعدو

لـيـدثي، وي، أحمد سمـيـر فـايـد، أحـمـد احلـارالشـهـر
اق عمل عن الطـالباني أورمحمد الشـهـرالسلمـي، و

اجملتمع احملـلـي،سـة وعن املـدرسي، واجملتمـع املـدرو
قد أدار اجللسـة الـطـالـبعن اإلبداعات الطـالبـيـة، وو

ً.اشيد أبو العال مقرريد، ورمعتز الز
ة عن «حقوقأما اجللسة الثالثة فقد خصصت حملاضر

طنيـة حلـقـوق اإلنـسـانئيس اجلمـعـيـة الـوالطـالب» لـر
فه اخلاصة منعتهالدكتور بندر احلجار، غير أن ظرو

املعلم حسني عنه اإلعالمي وًحل بديالكة، ومن املشار
ام الـطـالبشـاهـني، حـيـث حتـدث عـن أهـمـيـة احـتـر

إيجاد الصيغة املناسبة من قـبـل الـطـالبملعلميهـم و
فق اإلمكانيات املتاحة.للمطالبة باالحتياجات و

سةاقع املدرفة وقد أسهمت هذه اجللسات في معرو
ف الطالبما يجب أن تكون عليه، كما تعراحلالية و

كون على طبـيـعـة عـالقـة الـطـالـب بـاجملـتـمـعاملشـارو
سة باجملتمع احمللي.عالقة املدرسي، واملدر

كــاتاملـشــارات واراحلـواق الـعـمــل ومـن خــالل أورو
خرج امللتقى بالتوصيات التالية:

دة في املعامل.جوة املويادة االهتمام باألجهز- ز
العلمية.فيهية وحالت الترس للقيام بالر- حتفيز املدار
ير أدائهمات التأهيلية للمعلمني لتطو- تكثيف الدور

في الصف.
ذلكالطالب، وهمي بني املـديـر و- كسر احلاجز الـو

اصل اإليجابي مع الطالب.يز التوتعزاء وّار البنباحلو
اسية.عات الفهم في املناهج الدرضوكيز على مو- التر

دمجهـا مـع مـادةمي وآن الكـريادة حصـص الـقـر- ز
التفسير.

اسي اجلديد املطبـق- إعادة النظر في النظام الـدر
بات.حل الصعوية وس الثانوفي بعض املدار

ًسي طالبا- إشاعة روح االنسجام بني اجملتمع املدر
ية.هيئة إدارمعلمني وو

يبير أدائهم بالتدرتطو- إعادة تأهيل بعض املعلمني و
جات الطالبية.ة لتحسني اخملرات املميزالدورو

اإلبداعـات الـطـالبـيـةاهـب و- االهتمـام بـتـنـمـيـة املـو
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ات العلمية.هم للقيام باالبتكارحتفيزو
اك الطالبات في امللتقى القادم.- إشر

- يكون محور اللقاء القادم عن مستقبل التعليم في
اململكة.

س.عية من الطالب للعناية باملدار- إنشاء جمعية تطو
التجديد فيه.ي وار هذا امللتقى السنو- استمر

قية شكر لسعادة الدكتور بندر احلجار ضيففع بر- ر
فه الصحية.كة لظروامللتقى الذي لم يتمكن من املشار

إعداد خطاب شكر لسعادة األسـتـاذ حـسـن شـاهـنيو
كة إيجابيةكانت مشار عن الضيف، وًك بديالالذي شار

ة.متميزو
ض إلبداعات الطالب في فنون الشعرتخلل امللتقى معر

مياختتم بـتـكـرطنيـة، واألناشيـد الـوبـي واخلط العـرو
لة نحو تفعيلد املبذوسهم على اجلهومداركني واملشار

هذا امللتقى.

قت سابقت في والنشر قد قرركانت جلنة الثقافة وو
قيةية لنشر الثقافة احلقوعوإصدار هذه السلسلة التو

من خالل تـيـسـيـر سـبـل االطـالع عـلـى االتـفـاقـيـات
كذلكلية حلقوق اإلنسان، واملعاهدات الدواثيق واملوو

ائح احمللية في مجال حقوق اإلنسان،اللواألنظمة و
ها في كتيبات مناسبة توزع على املهتمنيذلك بنشرو
ات الـثـالثــةتـعـد هـذه اإلصــداراجلـمـهـور الـعــام، وو

:حقوقياض - الر
د اجلمعـيـة فـي نـشـر ثـقـافـة حـقـوقاستـكـمـاال جلـهـو

عت اجلمعيـة فـي إصـداراإلنسان في اجملتـمـع، شـر
اتبدأتها بطباعة اإلصدارسلسلة (حقوق) التثقيفيه و

هي: اإلصدار األول: اإلعـالنلى منهـا، والثالثـة األو
العـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان، اإلصـدار الـثـانـي: إعـالن

ة حلقوق اإلنسان، اإلصدار الـثـالـث: املـيـثـاقالقاهـر
.بي حلقوق اإلنسانالعر

® WK
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ةات الكثيـرة من اإلصـدار لسلسلة مستمـرًاستهـالال
ها.م اجلمعية نشرالتي تعتز
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نيـوم التاسع عشـر مـن يـوانطلـقـت يـو
فعاليات مجلس حـقـوق اإلنـسـان اجلـديـد،

انتخـبلى في جنـيـف، وتـه األوافتتـح دورو
نس دي ألبايس الفوالسفير املكسيكـي لـو

كـتشـاركيـة، وئيس لـلـمـجـلـس بـالـتـزأول ر
ااململكة في أول اجتماعاته بصفتها عضو

ف أن اجمللس اجلديد هـواملعرومنتخبـا، و
ضاتنتاج أكثر من خمسة أشهر من املفاو

بـاألمم املـتـحـدة لـيـحـل مـحـل جلـنـة حـقـوق
تت اجلمـعـيـةقد صـواإلنسان السـابـقـة،  و

س املاضي عـلـىالعامة في مـنـتـصـف مـار
نت منإنشاء اجمللس بأغلبية ساحقة تـكـو

 دول فقط هـي4ضـة معـارتا، و صـو170
ائيـل،إسـريكيـة، واليات املتـحـدة األمـر«الـو

باالو» بينما امتنعت عنشال أيالند، ومارو
يالفنـزوان ويت ثالث دول هـي «إيـرالتصـو

سيا».بيالروو
يكية حتديدا تنطلق منضة األمراملعار

دها االتهامات التي دمغت عملف مرمخاو
جلنة حقوق اإلنسان السابقة، حيث كانـت

يراجعة تقارمتهمة بالكيل مبكيالني عند مر
كانت تخضع حلد كـبـيـرالدول اخملتلـفـة، و

هي التهم التي اتفقت عليهابي،  وذ الغرللنفو
مية، األمر الذيجميع املنظمات غير احلكو

دعـا األمـني الـعـام لـألمم املــتــحــدة تــقــدمي
ارعه اجلديد الذي قال عنـه «إنـه قـرمشـرو

يخي، مينح األمم املتـحـدة فـرصـة طـالتار
ها لتنطلق انطالقة جديدة في سعيهاانتظار

الدفاع عنـهـاإلى تدعيم حقـوق اإلنـسـان و
في جميع أنحاء العالم».

ئيس اجمللس اجلديد دي ألبا فقالأما ر
يزفي أول خطاب له إن اجمللس فرصة لتعز

طالب بأن يتحول اجمللسحقوق اإلنسان، و
ال إلى األفعال، كما طالباجلديد من األقو

استحداث أساليبير آليات وة تطوبضرور
االتفاق على جـدول أعـمـالعمل جـديـدة  و

ازن يعطي كل احلقوق في كل البلـدانمتو
أهمية متكافئة.

األمل هـو أن يـحـقـق اجملـلـس اجلـديـد
أن تـــتــــحــــقــــق لــــهة، وجــــواألهـــداف املــــر
أن يـعـطـي قـضـايـا حـقـوقاالسـتـقـاللـيـة، و

ً،نـااز متـوًاإلنسان في كل الدول اهـتـمـامـا
التـييقة السابـقـة لـلـجـنـة وأن يغيـر الـطـرو
ًيكا أن تستمر، فيستخدم مكيااليدها أمرتر
عبر املكانمان و فقط، عبر الزًاحدا، وًاحداو
نخشى أنه، وجوعبر اإلنسان. هذا ما نرو

اليات املتحدة.هذا هو ما تخشاه الو
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