
هالوهان  نايال  الدكتور  قام 
بزيارة  اململكة  لدى  ايرلندا  سفير 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  للجمعية 
1431/4/15هـ  األربعاء  يوم 
املوافق31 /2010/3م ، وكان في 
استقباله سعادة الدكتور/ مفلح بن 
ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية 
رئيس  رحب  اللقاء  بداية  في   ،
وقدم  السفير  بسعادة  اجلمعية 
شرحا عن اجلمعية وجلانها والية 
العمل بها وابرز اجنازاتها بعد ذلك 
املوضوعات  بعض  مناقشة  متت 
ودور  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
اجلمعية في مجال التدريب و نشر 
الثقافة احلقوقية وما لها من اثر 
املجتمع  أفراد  توعية  في  ايجابي 
في  للمملكة  البارز  الدور  وإظهار 

مجال حقوق اإلنسان على الصعيد 
الدولي، كما تناول احلديث الدور 
به اجلمعية في سبيل  تقوم  الذي 
القضاء على العنف ضد األطفال 
حيث أشار رئيس اجلمعية للحملة 
بالتعاون  اجلمعية  أطلقتها  التي 
لوقف  األسري  األمان  برنامج  مع 
العنف ضد األطفال والتي تهدف 
لتثقيف افراد املجتمع بخطر هذه 
وجهات  تبادل  مت  كما   ، الظاهرة 
القضايا  من  عدد  حول  النظر 
ومنها  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
احلريات الدينية وزواج القاصرات 
الشريعة  وموقف  اإلعدام  وعقوبة 
اإلسالمية منها ، وفي نهاية اللقاء 
أعرب السفير عن سعادته بالزيارة 
تقوم  الذي  االيجابي  الدور  وعن 

لزيارة  الدعوة  وقدم  اجلمعية  به 
في  املاثلة  احلقوقية  املؤسسات 
جانب  من  اللقاء  حضر  ايرلندا 
اجلمعية كل من أعضائها الدكتور 

عبد اخلالق عبد احلي و الدكتور 
و  السيف  علي  بن  اجلليل  عبد 
الدكتور صالح الشريدة و االستاذ 

خالد بن عبد الرحمن الفاخري.

سفير ايرلندا في اململكة يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  

ال�سفري اال�سرتايل لدى اململكة يزور اجلمعية الوطنية 

حلقوق االإن�سان  
السفير  السيد/ كيفن ماغي  قام 
بزيارة  اململكة  لدى  االسترالي 
حلقوق  الوطنية  للجمعية 
اإلنسان يوم االثنني 1431/3/29هـ 
في  وكان  املوافق2010/3/15م، 
مفلح  الدكتور/  سعادة  استقباله 
رئيس  القحطاني  ربيعان  بن 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
اللقاء رحب  بداية  في   ، اإلنسان 
السفير  بسعادة  اجلمعية  رئيس 

وتطرق احلديث إلى بعض 
بحقوق  املتعلقة  املوضوعات 

اإلنسان ودور اجلمعية في مجال 
نشر الثقافة احلقوقية كما تناول 
احلديث بعض اجلوانب املتعلقة 
بالشأن  املهتمني  معرفة  بأهمية 
الشريعة  إلحكام  احلقوقي 
اإلسالمية بوصفها القانون العام 
تطرق  وقد  اململكة  في  املطبق 
املرأة  حقوق  إلى  أيضا  احلديث 

والعمال .
اجلمعية  رئيس  أوضح  وقد  هذا 
باهتمام  املرأة حتظى  أوضاع  بان 
احلرمني  خادم  عهد  في  كبير 

النائب  وسمو  عهده  ولي  وسمو 
حتصل  أن  واستطاعت  الثاني 
التي  حقوقها  من  العديد  على 
حفظها الدين وكفلها النظام وان 
من  مزيد  إلى  يحتاج  األمر  كان 
جانب  من  اللقاء  حضر  اجلهود 

بن  خالد  األستاذ/  اجلمعية  
املشرف  الفاخري  الرحمن  عبد 
اإلدارية  الشؤون  على  العام 
االسترالي  اجلانب  ومن  واملالية 
السكرتير الثالث بالسفارة تامزن 

ساندرسون.

 اجلمعية شاركت في ندوة الكرامة
اإلنسانية بقطر

 اليوم العاملي للقضاء علىص 2
أشكال التمييز العنصري ص 4

 تصريح رئيس اجلمعية
 اجلمعية تنجح في جمع أمص 5في اليوم العاملي للمرأة

بابنها بعد فراق دام 28 عام ص 6

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

السنة الثالثة - العدد اخلمسون - ربيع األول 1431 هـ -  مارس 2010م  
الرياض - اململكة العربية السعودية

كلمات خالدة  افتتاحية

إن حقوق اإلنسان هي املعايير 
األساسية التي ال ميكن للناس، من 
 ، كبشر  بكرامة  يعيشوا  أن  دونها، 
في  املتأصلة  بالكرامة  فاالعتراف 
البشرية  األسرة  أعضاء  جميع 
هو  الثابتة  املتساوية  وبحقوقهم 

أساس احلرية والعدل والسالم

أنه  اإلسالم  مزايا  أعظم  أن 
املساواة  أساس  على  نظامه  أقام 
التي تقضي بأن الناس جميعاً أمة 
 ، جنس  بينهم  يفرق  ال   ، واحدة 
وال لون، وال لغة وال حضارة ، وال 

تاريخ وال إقليم 

خادم احلرمني ال�شريفني

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
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أخبار الجمعية

أستقبل رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني يوم الثالء 1431/3/23هـ وبحضور املشرف العام 
على الشؤون املالية واإلدارية األستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري 
بن  الدكتور علي  وفد من أعضاء اجلمعية مبنطقة عسير مكون من 
عيسى الشعبي والدكتور منصور بن عوض القحطاني واألستاذ محمد 
بأعضاء  اجلمعية  رئيس  رحب  اللقاء  بداية  في  القحطاني  معتق  بن 
املتعلقة  املوضوعات  بعض  مناقشة  ثم متت  اجلمعية مبنطقة عسير 
بحقوق اإلنسان في منطقة عسير وما يجب اتخاذه حيالها بعد ذلك مت 

االستماع إلى املشاكل التي رصدها االعضاء في املنطقة 

رئيس اجلمعية  يستقبل وفد من أعضاء اجلمعية 
مبنطقة عسير

اجلمعية الوطنية شاركت في ندوة الكرامة 
اإلنسانية بقطر

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  شاركت 
للكرامة  اإلقليمية  الندوة  في  اإلنسان 
مؤخرًا  قطر  في  عقدت  التي  االنسانية 
الكرامة  حماية  وثيقة  مسودة  ملناقشة 
اإلنسانية التي أعدها عدد من اخلبراء 
بتكليف من احلكومة السويسرية،ومثل 
صالح  الدكتور  رئيسها  نائب  اجلمعية 
الندوة  ان  الى  اشار  الذي  اخلثالن 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي 
من  عدد  مبشاركة  قطر  في  االنسان 
املنظمات احلقوقية في الوطن العربي و 
املفوضة السابقة حلقوق االنسان ماري 
الفرصة  إتاحة  إلى  هدفت  روبنسون 
إلبداء  العربية  احلقوقية  للمنظمات 
تضمنت  التي  الوثيقة  بشأن  مرئياتها 
االنسان  حقوق  لواقع  دقيقا  تشخيصا 
بني  كبيرة  فجوة  تبرز  حيث  العالم  في 
حلماية  التزامات  من  الدول  تعلنه  ما 
حقوق االنسان وبني واقع هذه احلقوق 
مستمرة.  النتهاكات  تتعرض   التي 
كما تضمنت املسودة توصيات لتصحيح 
محكمة  إنشاء  أبرزها  من  الواقع  هذا 

تأسيس  و  اإلنسان  حلقوق  دولية 
صندوق عاملي لدعم املؤسسات احلقوقية 
الوطنية اضافة الى مطالبة احلكومات 
واملؤسسات  التشريعات  بتعزيز 
الكرامة  حلماية  الوطنية  واالجراءات 
مناقشة  متابعة  وسيتم  االنسانية 
العالم  من  أخرى  مناطق  في  الوثيقة 
لألمم  العامة  للجمعية  رفعها  قبل 

املتحدة لتبنيها.

د/ �سالح اخلثالن

ندوة مضامني حقوق اإلنسان

قاضيان يطالبان بأدلة إجرائية ونشر الثقافة احلقوقية بني املواطنني واملقيمني
طالب قاضيان اجلمعية الوطنية 
ايجاد  على  بالعمل  االنسان  حلقوق 
ودعيا  للقضايا،  االجراءات  أدلة 
على  العمل  إلى  املدنية  اجلمعيات 
اجل  من  احلقوقية  الثقافة  نشر 
التسهيل على القضاء وتوفير املعلومة 
واملقيمني  للمواطنني  القانونية 
وشددا  احملاكم،  الى  وصولهم  قبل 
 ( التوكيل  ثقافة  نشر  اهمية  على 
والثقافة  االحكام  وتقنني  الوكالة( 
من  الناس  بني  العدلية  احلقوقية 
التقاضي،  بإجراءات  تعريفهم  اجل 
القضاء  العمال  املنتقدين  ودعيا 
االختصاصات  على  التعرف  إلى 
واالجراءات أوال حتى ال يكون “النقد 
 من اجل النقد ال من أجل االصالح”.

واوضح القاضيان في احملكمة العامة 
والشيخ  الرزين  حمد  الشيخ  بجدة 

االنظمة  ان  العروان،  عبداالله 
تطويرية  اضافة  متثل  اجلديدة 
العصر  متطلبات  تراعي  للقضاء 
تكمن  االشكالية  ان  وقاال:«  احلديث 
واجلهل  االنظمة  هذه  تطبيق  في 
يتمسك  عندما  يحدث  واخللل  بها، 
النظام  في  معينة  مبادة  شخص 
االنظمة  بقية  يتجاهل  او  ويترك 
املادة«. هذه  توضح  التي   واملواد 

واستعرضا خالل ندوة دعا اليها فرع 
االنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
البارحة  املكرمة  مكة  مبنطقة 
بجدة،  التجارية  الغرفة  في  االولى 
حتت  القضائية  االنظمة  من  عددا 
االنسان  حقوق  مضامني   ( عنوان 
في انظمة القضاء اجلديدة (، حيث 
املرافعات،  نظام  الى  العروان  تطرق 
نظام  على  وركز   ، واحملاماة  القضاء، 

حقوق  مبينا  اجلزائية  االجراءات 
القبض،  اثناء  الضبط،  عند  املتهم 
احملاكمة،  واثناء  التحقيق،  اثناء 
عرفا  املجتمع  حقوق  الى  اضافة 
املرافعات. ونظام  التقاضي   بدرجات 

قضية  الرزين  الشيخ  تناول  فيما 
من  كثير   »: وقال  القضاء  تقنني 
البالد  في  والقوانني  االنظمة 
االسالمية  للشريعة  موافقة  العربية 
موافقة  الى  اضافة   %80 نسبته  مبا 
الفقهية”،  للمذاهب  منها  كثير 
عام  في  بدأ  التقنني  أن  إلى  الفتا 
ومعرض  مؤيد  وهناك  1293هـ 
لفكرته لكن أمره مناط بولّي االمر.

 

وبنّي ان من اهداف التقنني التيسير 
الناس لكي يعرف كل انسان ما  على 
ينادي  من  هناك  لكن  عليه،  وما  له 
ينظرون  وهؤالء  التقنني  بعدم 

حرج  في  الناس  يوقع  انه  على  اليه 
االمر  واحد،  رأي  على  الجبارهم 
اآلخر أنهم يرون أن التقنني ال يساير 
فترة  بني  ويحتاج  والتطور  العصر 
ان  الى  واشار  التحديث.  الى  وأخرى 
القضاء تتنازعه رؤيتان االولى الثبات 
مبصالح  واحتكاكه  التطور  واالخرى 
القضائية  االنظمة   »: وقال  الناس، 
مراحل  في  امتازت  اململكة  في 
بالثبات  هـ   1346 عام  منذ  تطورها 
والتحديث ملا تتطلبه حاجات الناس، 
وما لدينا االن جزء كبير من التقنني 
االجراءات”. توحيد  في   ممثل 

هو  التقنني  من  األهم  ان  الى  ولفت 
مسألة فهم االنظمة املوجودة من قبل 
الناس، وهذا يؤدي الى تأخر البت في 
القضايا لذلك البد من أدلة اجرائية 
العنف  مجال  في  خاصة  للقضاء 

االسري
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العروان: ترافع املراأة اأمام الق�ضاء اأمر واقع

العامة  باحملكمة  القاضي  كشف 
في  العروان  اإلله  عبد  بجدة 
املرأة  ترافع  أن  حقوقية  محاضرة 
إلى  ويعود  واقع،  أمر  القضاء  أمام 
املرأة  وجود  مؤكدا  املجتمع،  ثقافة 
وقال  زمن.  منذ  الشرعية  الوكيلة 
ُوّكلن  النساء  من  العديد  هناك  إن 
الرجال.  تخص  قضايا  في   للترافع 
احلق  للقاضي  »إن  العروان  وقال 
شك  إذا  املرأة  وجه  كشف  طلب  في 
املعنّية  ليست  أمامه  متثل  التي  أن 
لكنه  بالقضية، وهذا ال يعد سفورا 
تعريف فحسب«. وذكر أن هذا ثابت 
شرعا عند الفقهاء، وكانت احملاضرة 
مظهر  أحمد  احملامي  أدارها  التي 
أقيمت مبقر الغرفة التجارية بجدة 
فرع  ونظمها  أمس  من  أول  مساء 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
تطّرق  حيث  املكرمة  مكة  مبنطقة 

العروان إلى إشكاليات تخص معرفة 
املواطن باحلقوق العامة واألنظمة، 
قانونية  عثرات  هناك  أن  إلى  الفتا 
واليعلمها  الفرد،  حق  تسقط 
عليها  اطالعه  لعدم  النظام؛  في 
الرسائل  تفتيش  يجوز  ال  أنه  منها 
بأمر  إال  املسكن  وال  البريدية، 
املرأة  تفتش  أن  يجوز  وال  قضائي، 
الفقرة  في  النظام  حسب  امرأة  إال 
17 و18، ويكون التفتيش بأمر ورقي 
من هيئة التحقيق واالدعاء. ووصف 
املجتمع  بنخبة  احملامني  العروان 
قائال »نريد توعية املجتمع للوصول 
بتوكيل  الشرعية  حقوقهم  إلى 
احملامني، فاحملامي ضلع من ثالثة 
الوحيد  وهو  العدل  مثلث  أضالع 
الذي يستطيع إيصال احلقيقة إلى 
إلى  وأشار  القانون،  بنص  القاضي 
تفريق  فال  انتقائية،  توجد  ال  أنه 

أمام  الوقوف  في  واملرأة  الرجل  بني 
القاضي حمد  وفيما شرح  القضاء، 
اململكة،  في  القضاء  وضع  الرزين 
يستمد  مستقل  قطاع  أنه  مبينا 
وال  والسنة،  الكتاب  من  أحكامه 
التطوير  من  اخلصيصة  هذه  متنع 

العصر  وأحكام  يتناسب  مبا 
ألعمال  املنتقدين  داعيا  احلديث، 
القضاء التعرف على االختصاصات 
يكون  وأن  النقد،  قبل  واإلجراءات 

النقد لإلصالح ال للنقد فقط.

رئـيـس هيئة حقوق اإلنسان 
مكافحة اململكة لإلرهاب لم تؤثر على تطبيق العدالة وحقوق الناس

حقوق  هيئة  رئيس  قال 
اإلنسان الدكتور بندر بن محمد 
من  عانت  اململكة  ان  العيبان 
له  بالتصدي  وقامت  اإلرهاب، 
التجربة  وان  اإلمكانات،  بّكل 
جناحات  حققت  السعودية 
ملموسة في مناهضته ومعاجلة 
الفكر املتطّرف، من خالل تبني 
برامج فكرية وحوارية كبرنامج 
أمنيا،  املوقوفني  مناصحة 
وإعادة تأهيلهم داخل املجتمع، 
والذي حظي بإشادة عاملية ومت 
من  عدد  في  منه  االستفادة 

الدول.
خادم  مطالبة  الى  واشار 
دولي  مركز  بإنشاء  احلرمني 
مظلة  حتت  االرهاب  ملكافحة 
األمم املتحدة، وفي إطار محاربة 
اململكة  انضمت  فقد  اإلرهاب 
الدولية  االتفاقيات  معظم  إلى 
اإلرهاب  مبكافحة  املعنية 

مواجهة  بأّن  اململكة  قناعة  مع 
تعاونا  يتطلّب  واإلرهاب  التطرف 
ومسبباته.  جذوره  ملعاجلة  دوليا 
اململكة  أّن  من  بالرغم  أنه  واكد 
ما  أّن  إاّل  لإلرهاب  كانت ضحية 
يؤّثر  لم  أمنها  حلماية  به  قامت 
على حقوق الناس وتطبيق العدالة، 
اإلجراءات  كافة  كانت  حيث 
املّتخذة في إطار األنظمة املعمول 
إنشاء  مت  فقد  ذلك  وفوق  بها، 

املتورطني  محاكم خاصة حملاكمة 
في األعمال اإلرهابية، مع متتعهم 
من  القضائية  احلقوق  بكامل 
من  وغيرها  مبحامني  االستعانة 
احلقوق،ويأتي ذلك داللة واضحة 
واحترام  القضاء  استقاللية  على 

حقوق اإلنسان.
عمٌل  اإلرهاب  ان  وأضاف 
تنتهك فيه حقوق اإلنسان وحرياته 
األساسية وتلحق بها الضرر، مما 

ينتجه من إزهاق لألرواح ومساس 
وفرض  اجلسدية،  بالسالمة 
اعتداء على حق  فكر معني ميّثل 
في  وحّقه  احلياة،  في  اإلنسان 
كل  حّرمته  فقد  ولذلك  التفكير، 

القوانني واألديان والتشريعات.
حقوق  هيئة  رئيس  واختتم 
مكافحة  بأن  حديثة  اإلنسان 
اململكة العربية السعودية لإلرهاب 
لم يؤثر على تطبيق العدالة وحقوق 

اإلنسان
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يذكر  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفاء  لعل 
وقيام  احلقوق  لهذه  اجلميع  احترام  بوجوب 
اجلهات ذات العالقة بوضع ومراجعة اآلليات 
شانها  من  والتي  الالزمة  والنظامية  القانونية 
حقوق  احترام  ثقافة  نشر  ميكن  خاللها  ومن 
املرأة وتوعية املجتمع واجلهات الرسمية ذات 
احلقوق  هذه  وتعزيز  احترام  بأهمية  العالقة 
اإلسالمية  الشريعة  في  عليها  املنصوص 
واألنظمة احمللية . فال يكفي أن نقول إن لدينا 
أحكام الشريعة اإلسالمية التي تتضمن حماية 
حلقوق اإلنسان بشكل عام بل يجب أن نعمل 
في  التنفيذ  موضع  األحكام  هذه  وضع  على 
املمارسة العملية سواء من قبل السلطات في 
معاملتها مع األفراد أو في عالقة األفراد فيما 
بينهم البني. وقد حضت أوضاع املرأة باهتمام 
مباشر في عهد خادم احلرمني وسمو ولي عهده 
واستطاعت أن حتصل على العديد من حقوقها 
تبلغ  حيث  النظام  وكفلها  الدين  حفظها  التي 
نسبة تعليم املرأة في اململكة العربية السعودية 
نسبة عالية في مختلف املراحل التعليمية ، كما 
تعمل املرأة في العديد من املجاالت منها مجال 
كنائبة  الذي تشغل فيه مناصب هامة  التعليم 
وزير و مديرة جامعة وعميدة كلية باإلضافة إلى 
توليها إدارة املدارس والكليات التربوية وأقسام 
الطالبات في اجلامعات كما تقوم املرأة بدور 

هام في القطاع الصحي والشئون 
االجتماعية كما دخلت وفازت في 
حيث  التجارية  الغرف  انتخابات 
التجارية  السجالت  نسبة  تشكل 
اخلاصة بالنساء نسبة عالية من 
مراكز  في  ورشحت  أجماليها، 
املستقلة  اجلمعيات  في  قيادية 
األهلية  املؤسسات  وبعض 

إلى  باإلضافة  احلكومية  أو 
اخلارجية  الوفود  في  مشاركتها 
ومع ذلك فان احلاجة تدعو إلى 
املزيد من مجاالت  دراسة وطرح 
املرأة  طبيعة  تناسب  التي  العمل 
وميكنها من خاللها املساهمة في 

خدمة مجتمعها.
املدنية  كان نظام اخلدمة  وإذا    

والرجل  املرأة  بني  ساوى  قد  العمل  ونظام 
خصها  كما  املالية  واملزايا  الرواتب  في 
في  أشهر  ستة  إلى  تصل  طويلة  بإجازات 
بعض األحيان ، ومنعت األنظمة توظيفها في 
األعمال الشاقة التي ال تستطيع تأديتها لكن 
مما  التطبيق  في  تفاوت  هناك  أن  يالحظ 
يجب معه متابعة تطبيق هذه األنظمة على 
احترام  من  التأكد  يتم  بحيث  الواقع  ارض 
التطبيق  مرحلة  في  اجلنسني  بني  املساواة 
ينبغي  املرأةكما  حقوق  من  االنتقاص  وعدم 
التجاوزات  ورصد  تفعيل  اليوم  هذا  في 
على  والعمل  املرأة،  حلقوق  واالنتهاكات 
ودراسة   ، تكرارها   عدم  وضمان  إزالتها 
القضايا واملشاكل التي حتدث في مجتمعنا 
ذات العالقة بحقوق املرأة وتقدمي التوصيات 

واحللول الالزمة بشأنها.
من  العديد  بذل  يقتضي  األمر  أن  وال شك 
من  املرأة  لتمكني  املجال  هذا  في  اجلهود 
أمر وصولها  تسهيل  مقدمتها  وفي  حقوقها 
األحكام  لتنفيذ  إلية  ووضع  القضاء  إلى 
دور  بإيجاد  واالهتمام  لصاحلها  الصادرة 
إليه  احتياجها  ظروفها  تقتضي  ملن  إيواء 
الذي  العنف  من  احلد  اجل  من  والعمل 
في  التميز  أو  األسرة  داخل  له  تتعرض  قد 

العمل.

اليوم العاملي للمرأة

تصريح رئيس اجلمعية الوطنية في اليوم العاملي للمرأة

يف  عظيمة  مكانة  املرأة  حتتل 
يف  الرجل  وتشاطر  املجتمع 
إكامل منظومة احلياة ولن تستقيم 
حترتم  مل  ما  جمتمع  يف  احلياة 
وقد  مكوناته.  مجيع  حقوق 
للمرأة  املتحدة  األمم  خصصت 
دورها   بأمهية  استشعارا  يوما 
 . عاتقها  عىل  امللقاة  واملسؤولية 
قد  اإلسالمي  الدين  أن  شك  وال 
هلا  وحفظ  املرأة  شان  من  أعىل 
والسنة-  القران  واتيا  حقوقها 
اململكة  دستور  متثل  والتي 
العربية السعودية- عىل بيان هذه 
احلقوق. فيكفي النساء فخرًا أن 
القرآن  من  كاملة  سورة  سميت 
أخرى  سورة  وسميت  باسمهن 

بإحداهن وهي سورة مريم.
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اليوم العاملي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
العنصرية هي إيديولوجيا أو نظرة جتعل معتنقها يشعر بالتفوق 
للعنصر البشري الذي ينتمي إليه وهي أيضا  ظاهرة سياسية، 
اجتماعية، وثقافية يتم فيها تفضيل ومتيز واضح جلماعات أو 
أفراد ضد جماعات أخرى على اعتبار انتمائهم إلى عرق أو 

جنس أو ديانة أو لون آخر.
منطق  هو  أشكاله  مبختلف  العنصري  التمييز  مناهضة  إن 
العقل السليم وهو نداء الفطرة اإلنسانية، إذ ال ميكن لعاقل أن 

يستحسن أي سلوك عنصري مهما كانت مبرراته ،وإذا عدنا 
التي  واملبادئ  القيم  من  فيه  فإننا جند  اإلسالمي  املنهج  إلى 
من شأنها أن حتّصن اإلنسان من كل سلوك عنصري وتقاوم 
فيه كل نزعة عنصرية، وقد قال الله عز وجل مخاطبا الناس 
جميعا: » يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 

خبير« سورة احلجرات - اآلية 13.

ولقد زصدر رئيس اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور 
تصريحا  القحطاني  مفلح 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  نشرته 
مكانة  اإلنسان  يحتل  فيه  جاء 
عظيمة في املجتمع ولن تستقيم 
احلياة في مجتمع ما لم حتترم 
األمم  خصصت  وقد  حقوقه. 
للقضاء  العاملي  اليوم  املتحدة 
التمييز  إشكال  جميع  على 
مارس   21 املوافق  العنصري 
استشعارا منها بضرورة املساواة 
بأي  التمييز  وعدم  اجلميع  بني 
شك  وال  اإلشكال   من  شكل 

سما  قد  اإلسالمي  الدين  أن 
باإلنسان وكّرمه، وأزال الفوارق 
في احلقوق، وفي املعامالت بني 
جميع أفراده قال تعالى { يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن  أتقاكم  الله  عند  أكرمكم  إن 
االحتفاء  أن   { خبير  عليم  الله 
باليوم العاملي للقضاء على جميع 
يذكر  العنصري  التمييز  إشكال 
بوجوب العمل على نبذ التمييز 
ذات  اجلهات  وقيام  الناس  بني 
العالقة بوضع ومراجعة اآلليات 
الالزمة  والنظامية  القانونية 

ثقافة  نشر  شانها  من  والتي 
اللون  أساس  على  التمييز  عدم 
وتوعية  العرق  أو  الدين   أو 
املجتمع واجلهات الرسمية ذات 
وتعزيز  احترام  بأهمية  العالقة 
في  عليه  املنصوص  املبدأ  هذا 
واألنظمة  اإلسالمية  الشريعة 

احمللية . 
أن اجلمعية الوطنية حلقوق 
خادم  بدور  تشيد  اإلنسان 
الله  حفظه  الشريفني  احلرمني 
في هذا املجال والذي عمل على 
إرساء مبدأ احلوار داخليا ودعي 
والثقافات  األديان  بني  للحوار 
املستوى  على  بينها  والتقريب 
بدل  السالم  ليحل  الدولي 
احلروب واحملبة والتسامح بدل 
سيكون  مما  والتمييز  الكراهية 
له بالغ األثر في نبذ التمييز كما 
احلرمني  خادم  اهتمام  لوحظ 
منذ  اإلنسان  بحقوق  الشريفني 
حيث  احلكم  مقاليد  تسلمه 

أكد على أهمية العمل من أجل 
العدل وال  وإرساء  إحقاق احلق 
أعطاء  اجل  من  العمل  أن  شك 
متييز  دون  حقوقهم  اجلميع 
االلتزام  يتطلب  أمر  تفريق  أو 
اإلسالمية  الشريعة  بإحكام 
واألنظمة املرعية وتنفيذها على 
ارض الواقع كما ينبغي في هذا 
التجاوزات  ورصد  تفعيل  اليوم 
واالنتهاكات التي تتضمن متييزاً 
أو  املواطنني  حلق  انتقاصاً  أو 
إزالتها  على  والعمل  املقيمني 
وضمان عدم تكرارها  ، ودراسة 
حتدث  التي  واملشاكل  القضايا 
مجال  في  سواء  مجتمعنا  في 
أو  التعامالت  او  املعامالت 
والتى  لإلفراد  املقرر  احلقوق 
والتعليمات  األنظمة  كفلتها 
واحللول  التوصيات  وتقدمي 
ثقافة  نشر  و  بشأنها  الالزمة 
التعايش السلمي واحلوار والبعد 

عن العصبية والعنصرية.
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يصل إليها .
أو  ابنها  ترى  لم  أنها   : وتقول 
حتى تسمع صوته في التلفون 
منذ أكثر من 28 سنه ، وطلبت 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من 
في  تساعدها  أن  اإلنسان 
احلصول على أقل حقوقها كأم 
وزاد   . ابنها  مع  تتواصل  بأن 
تعرف  ال  أنها  صعوبة  األمر 
عن ابنها شيء  إال اسمه . وال 
تعرف إن كان على  قيد احلياة 

أم ال.
الثكلى  األم  اجلمعية  ووعدت 
، وأخبرتها أنها مبشيئة  خيراُ 
إلى  الطريق  جتد  سوف  الله 
إصرار  الن   ، قريباً  ابنها 
اجلمعية على حتقيق أهدافها 
حق  صاحب  كل  مساعدة  في 
في احلصول على حقه ال يقل 
عن إصرار هذه األم على رؤية 

ابنها.
وعمل مسئولي  اجلمعية على 
إلى  وسعوا   ، بوعدهم  الوفاء 
البحث عن شخص ال ميتلكوا 
من بياناته إال اسمه ، وما هي 
إال أيام حتى  توصلت اجلمعية 
، حيث مت االتصال  االبن  إلى 
به وحدد معه موعد حضر فيه 
إلى مقر اجلمعية ، ورتبت لقاء 

األم بابنها عبر التليفون ، ومت 
فراق  بعد  بابنها  األم  تواصل 

دام  28 عام .
وقال الدكتور مفلح بن ربيعان 
    : اجلمعية  رئيس  القحطاني 
يصل إلى على اجلمعية كثير من 
املشكالت اخلاصة باألجنبيات 
املتزوجات  من سعوديني ، مما 

بإصدار  سريع  تدخل  يستلزم 
ويضبط   يحكم  خاص  نظام 
إذا  الزوجني  وواجبات  حقوق 
واآلخر  سعودي  أحدهما  كان 
أجنبي ، ألن املشكالت الناجمة 
كثيرة  الزيجات  هذه  مثل  عن 

وميتد أثرها إلى األبناء .
 فالزواج من أجانب أو أجنبيات 

يترتب عليه كثير من السلبيات 
السلبيات  هذه  وتتجلى   ،
 ، الطالق  حال  في  واضحة  
واألم  سعودي  األب  كان  فإذا 
أجنبيه – كما هو األمر في هذه 
النتيجة  هي  فهذه    - احلالة 
املتوقعة ، تغادر األم  إلى بلدها 
وال  يعرفونها  ال  األبناء  وينشأ 
تعرفهم إال من خالل اتصاالت 
تليفونية في أحسن األحوال ، 
وإذا كانت األم سعودية واألب 
أكبر   مشكلة  فهذه  أجنبي 
حيث يرحل األب ويترك خلفه 
أبناء وزوجه بال عائل ، أضف 
إلى ذلك أنهم في نظر الدولة 
أبيهم  جنسية  يتبعون  أجانب 
حتى يبلغوا السن النظامي 18 

خاص  نظام  إصدار  يجب   : القحطاني  مفلح  د/ 

يحكم ويضبط  حقوق وواجبات الزوجني إذا كان 

أحدهما سعودي واآلخر أجنبي

جناح اجلمعية  الوطنية حلقوق اإلنسان 
 في جمع أم إماراتية مع ابنها السعودي بعد فراق دام حوالي 28 عاما

جلأت سيده إماراتية إلى اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان طالبه 
كانت  أنها  تبني  في شكواها  والنظر  إليها  وباالستماع   ، املساعدة 
متزوجة من سعودي منذ ما يقارب 30 سنه ، وقد أنعم الله عليها 
وهنائها  احلياة  صفاء  أن  إال   ، زواجها  بداية  في  بطفل  رزقها  و 

 ، قليله  بأسابيع  بعد إجنابها  ، حيث طلقها زوجها  يدم طويال  لم 
وتبع إجراءات الطالق مغادرتها اململكة والرجوع إلى بلدها .وعقب 
عودتها إلى بلدها حاولت جاهده أن ترى ابنها أو حتى تتواصل معه 
تليفونياً ولكن دون جدوى،  وكلما مضت األعوام زاد األمر صعوبة ، 
فاألم ال تعرف كيف تصل إلي ابنها ، واالبن ال يعرف مكان أمه وال 
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سنة ، وفي هذه احلالة ميكنهم 
السعودية  اجلنسية  اختيار 
والتي تطول إجراءاتها أحيانا ، 
وبذلك ال يتمتعوا هؤالء األبناء 
في الغالب وخالل مدة ما قبل 
بحقوقهم  عاماً  عشر  الثمانية 
في  كسعوديني  األساسية 
التعليم والعالج وغيرها ، مما 
ومعنوياً  يثقل كاهل األم مادياً 

.
هذا كله إذا كان الزواج قد مت 
 ، املختصة  اجلهات  مبوافقة 
فما بالك إذا كان بغير موافقته 
، فحاالت الزواج غير النظامي 
 ، كبرى  مشكلة  اململكة  في 
الزيجات  هذه  عن  ينتج  حيث 
 ، ثبوتية  أوراق  بال  أطفالهم 
محدده  جنسية  أو   ، هوية  أو 
تعتبرهم  ال  قد  فاململكة   ،
سعوديني ، وكذلك الدولة التي 
اآلخر  الطرف  إليها  ينتمي 
في عالقة الزواج  ال متنحهم 
غير  الزواج  ألن  جنسيتها  

فينشأ    ، سفارتها  في  موثق 
قانوني   فراغ  حالة  في  أناس 
كبرت  سنهم  كبر  وكلما   ،
عددهم  زاد  وكلما   ، مشاكلهم 
فال   ، سوء  األوضاع  زادت 
التعليم أو العالج أو  يحق لهم 
أو  النظامي  الزواج  أو  العمل 
التملك أو ..... ، فال يجدون 
القانونية  اإلقامة  إلى  السبيل 
لهم  يعرفون  وال   ، اململكة  في 
  ، إليها  يرحلوا  أخري  دوله 
الرحيل  وأرادوا  عرفت  وإذا 
إليها فإن سلطات هذه الدولة 
ليسوا  تعتبرهم   ألنها  ترفض 

من رعاياها .

 ، حقيقية  م�شكلة  وهذه  

�إن�شانية فقط  لي�شت حقوقية 

، بل لها �آثار �أمنية و�جتماعية 

و�إذ�    ، و�قت�شادية  و�شيا�شية 

كبرية  �ليوم  �مل�شكلة  كانت 

�أكرب   لذ� يجب  �مل�شكلة  فغدً� 

�لتدخل �لفوري حللها

د/ مفلح القحطاني : يصل إلى  اجلمعية كثير من املشكالت 
اخلاصة باألجنبيات املتزوجات  من سعوديني ، مما يستلزم 

تدخل سريع حللها .

األمن  مفهوم  إلى  ينظر  ظل 
حدود  أمن  أنه  على  طويلة  لفترة 
أو  اخلارجي،  العدوان  من  الوطن 
في  القومية  املصالح  حماية  بأنه 
السياسة اخلارجية، أو بأنه األمن 

العاملي بحدوث حرب نووية. 
الباردة  احلرب  انتهاء  مع  و 
ذي  غير  املفهوم  هذا  أضحى 
الناس  معظم  أذهان  في  جدوى 
انعدام  يعتبرون  أصبحوا  الذين 
املتعلقة  املشكالت  من  يأتي  األمن 
ينشأ  مما  أكثر  اليومية  باحلياة 
نتيجة اخلوف من حدوث مشكالت 
منهم  للكثيرين  بالنسبة  و  عاملية، 
أصبح األمن يرمز إلى احلماية من 
خطر اجلوع و املرض و البطالة و 
و  االجتماعي  الصراع  و  اجلرمية 
 القمع السياسي و املخاطر البيئية.
اإلنساني  األمن  مفهوم  ويعتبر 
يركز  حيث  نسبياً  حديث  مفهوم 
في جوهره علي أمن اإلنسان الفرد 
وليس الدولة كوحدة منفصلة ويؤكد 

للدولة  أمنية  سياسة  أي  أن  علي 
األساسي  الهدف  يكون  أن  يجب 
الفرد بجانب  منها هو حتقيق أمن 
مفهوم  ظهر  وقد   ، الدولة  أمن 
األمن اإلنساني ألول مرة في تقرير 
عن  الصادر  1994م  لعام  التنمية 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
الثاني   الفصل  التقرير  تناول  إذ 
اإلنساني  لألمن  اجلديدة  األبعاد 
البداية إلطالق  نقطة  كانت  تلك  و 
هذا املفهوم وتنبأ التقرير بأن فكرة 
بساطتها  رغم  اإلنساني  األمن 
املجتمعات  إدارة  في  ثورة  تعتبر 
والعشرين.  احلادي  القرن   في 
اإلنساني  األمن  بني  العالقة  إن 
واضحة،  جدلية  عالقة  التنمية  و 
هذين  من  مجال  في  فالتقدم 
املجالني يعزز إحراز تقدم في املجال 
مفهوم  البشرية  التنمية  اآلخر. 
عملية  تعني  حيث  نطاقاً  أوسع 
على  الناس  خيارات  نطاق  توسيع 
أن  فمعناه  األمن  أما  األجيال،  مر 

األمن اإلنساني  >  >  >
مفهومه وعالقته بالتنمية والقانون الدولي 

بقلم 

اأحمد بن حممد املحمود

يكون باستطاعة الناس أن ميارسوا 
فشل  و  و حرية.  بأمن  اختياراتهم 
التنمية البشرية يؤدي إلى تراكمات 
شكل  تأخذ  البشري  احلرمان  من 
أو  املرض  أو  اجلوع  أو  الفقر 
إلى  للوصول  مستمرة  تفاوتات 
الفرص االقتصادية و العيش عيشة 
مستقرة آمنة، و هذا بدوره ميكن أن 
يفضي إلى العنف، و عندما يتصور 
مهدد  املباشر  أمنهم  أن  الناس 
فإنهم يصبحون عادًة أقل تسامحاً .

 

اإلنساني  األمن  ملفهوم  أن  كما   
األساسية  املبادئ  مع  تشارك 
اإلشارة  بل ومتت  الدولي،  للقانون 
األمم  ميثاق  في  صراحة  إليه 
اجلمعية  عليه  وأكدت  املتحدة، 
العديد  في  املتحدة  لألمم  العامة 
ومنها  الدولية،  االتفاقات  من 
دورتها  في  عنها  الصادر  اإلعالن 
واإلعالن  1965م،  عام  العشرين 
الدولي  القانون  مببادئي  اخلاص 
بشأن العالقات الودية والتعاون بني 
عن  الصادر  للميثاق  طبقاً  الدول 
1970م،  عام  في  العامة  اجلمعية 
اخلتامي  البيان  إليه  أشار  كما 
الصادر عن مؤمتر األمن والتعاون 
هلسنكي  في  عقد  الذي  األوربي 

عام 1970م.

 وينص اإلعالن العاملي حلقوق 
أن  على  1948م  عام  والصادر 
مسؤولية  أصبحت  اإلنسان  حقوق 
عاملية من خالل التأكيد على عاملية 
املساواة  حول  وتصورها  احلقوق 
واالعتراف  األفراد  جميع  بني 
هدف  اإلنسان  حقوق  أعمال  بأن 
وحتديد  لإلنسانية  جماعي 
املدنية،  احلقوق  من  مجموعة 
جلميع  واالجتماعية  والسياسية، 
األفراد، وإيجاد نظام دولي لتعزيز 
وإرساء  اإلنسان،  حقوق  أعمال 
للمساءلة  الدولة  خضوع  مبدأ 
بشأن التزاماتها الدولية فيما يتعلق 
القانون  مبوجب  اإلنسان  بحقوق 
األمن  ولقد أصبح مفهوم  الدولي. 
الظروف  على  يركز  اإلنساني  
توافرها  يجب  التي  الداخلية 
لضمان األمن الشخصي لألفراد. 

مفهوم  نتبنى  أن  استطعنا  إن 
ظروفنا  مع  يتفق  اإلنساني  لألمن 
املفهوم  من  منبثقاً  ويكون  وواقعنا 
فإننا  اإلنساني،  لألمن  العاملي 
في  مكانا  لنا  وضعنا  قد  نكون 
. العاملي  اإلنساني  األمن   خريطة 
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تقرير

هيومن رايتس : عدم انصاف ضحايا حرب غزة
اإلفالت من العقاب على انتهاكات قوانني احلرب أثناء حرب غزة

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الشهر اجلاري إن 
حتقيقات إسرائيل في انتهاكات قوانني احلرب اجلّدية التي ارتكبتها 
قواتها أثناء حرب غزة العام املاضي يعوزها االستفاضة واملصداقية، 

مستقلة  لتحقيقات  حاجة  هناك  إن  ووتش  رايتس  هيومن  وقالت 
في كل من إسرائيل وقطاع غزة من أجل حتميل اجلناة املسؤولية 

وإنصاف الضحايا املدنيي

والداني  للقاصي  ظهر  لقد 
ارتكبتها  التي  اجملزرة  بشاعة 
املدنيني  بحق  الصهيونية  القوات 
شهداء  عدد  بلغ  حيث  غزة،  في 
غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان 
1.443 شهيداً بينهم 431 طفالً ، 
و114 امرأة، وبلغ عدد اجلرحى 5.316  
1.873 طفالً، و800  جريحاً، منهم 
ألف   14 تدمير  إلى  إضافة  امرأة، 
منزل، و20 مسجداً، و68 مؤسسة 
حكومة،  و31 مقراً ملنظمات غير 
حكومية، و53 مؤسسة تابعة لألمم 
مدرسة   37 بينهما  من  املتحدة 
كمآٍو  منها   6 تستخدم  كانت 
مبا  صحية،  مؤسسة  و60  طارئة، 
تعرضت  مستشفى   15 ذلك  في 
سيارة   29 وتدمير  للقصف، 
أفراد  من   16 واستشهاد  إسعاف، 
حتت  ذلك  كل  الطبية،  الطواقم 
للحقائق  وتشويه  إعالمي  غطاء 

وصمت رسمي عربي ودولي.
وجاء بتقرير هيومن رايتس ووتش 
تام:  »جتاهل  عنوان  يحمل  والذي 
انتهاكات  على  العقاب  من  اإلفالت 
غزة«  حرب  أثناء  احلرب  قوانني 
يعرض  صفحة   62 في  جاء  الذي 
بها  قامت  التي  اخلطوات  تفصياًل 
مدار  على  وحماس  إسرائيل  من  كل 
التحقيق  مسار  على  املاضي  العام 
وقوعها  املفترض  االنتهاكات  في 
وجرائم  احلرب  قوانني  يخص  فيما 

وفاء  وكيفية عدم   احلرب احملتملة، 
القانونية  باملعايير  التحقيقات  هذه 

الدولية.
ذات  احلكومات  التقرير  ويدعو 
املعنية  الدولية  والهيئات  النفوذ 
إسرائيل  على  ضغوطها  بتجديد 
حتقيقات  إجراء  أجل  من  وحماس 
فعلى  ونزيهة.  ومستفيضة  فورية 
ووتش،  رايتس  هيومن  قول  حد 
دون  االنتهاكات  مبرور  السماح  فإن 
جهود  إلعاقة  إال  يؤدي  لن  عقاب 
تسوية النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 
في  الدولية  العدالة  جهود  وتقويض 

أماكن أخرى.

إجراء  في  إسرائيل  وإخفاق 
لدعوات  حتٍد  هو  نزيهة  حتقيقات 
املساءلة واحملاسبة من قائمة متزايدة 
لألمم  العام  واألمني  احلكومات،  من 
لألمم  العامة  واجلمعية  املتحدة، 

املتحدة والبرملان األوروبي.
 ،2010 فبراير/شباط  وفي 
دعت اجلمعية العامة باألمم املتحدة 
إجراء  إلى  الثانية  للمرة  الطرفني 
مع  ونزيهة،  مستفيضة  حتقيقات 
في  إلمتامها  نهائي  موعد  حتديد 
شهر يوليو/متوز. أغلب دول االحتاد 
األوروبي أعلنت مساندة القرار، ومنها 
العضوين  املتحدة  واململكة  فرنسا 

الدائمني مبجلس األمن.
تقرير »جتاهل تام« يوثق تفصياًل 
إسرائيل  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
وحماس من أجل التحقيق في الكثير 
من املزاعم املوثوقة بانتهاكات قوانني 
رايتس  هيومن  وثقتها  التي  احلرب 
ووتش، وبعثة تقصي احلقائق التابعة 

لألمم املتحدة وجهات أخرى.
وفي قطاع غزة، لم تعاقب حماس 
بهجمات صاروخية  األمر  على  أحداً 
متعمدة أو عشوائية - أو تنفيذها - 
على مدن وبلدات إسرائيلية، أسفرت 
إسرائيليني  مدنيني  ثالثة  مقتل  عن 
العشرات  وإصابة  احلرب  أثناء 

يقول  كما   - حماس  وتزعم  غيرهم. 
أنها   - ووتش  رايتس  هيومن  تقرير 
لم تطلق الصواريخ إال على األهداف 
وأن اخلسائر في صفوف  العسكرية 
املدنيني لم تكن مقصودة. هذا الزعم 
التي  الصواريخ  أن  حقيقة  يتجاهل 
لم  والتي  إسرائيل  على  إطالقها  مت 
أصابت  مفتوحة  مناطق  في  تسقط 
في األغلب مناطق مأهولة باملدنيني، 
منها بلدات ومدن، بعيداً عن األهداف 
هيومن  قول  حد  على  العسكرية، 

رايتس ووتش.
القسام  صواريخ  أن  عن  فضاًل 
األبعد  غراد  وصواريخ  الصنع  يدوية 
مدى التي مت إطالقها من القطاع ال 
توجد فيها نظم توجيه وهي عشوائية 
مناطق  على  تُطلق  عندما  بطبيعتها 
قيادات  وتصريحات  السكان.  كثيفة 
حماس قبل وأثناء قتال العام املاضي 
كان  باملدنيني  اإلضرار  بأن  توحي 
هدف الهجمات، وليس نتيجة عرضية 
اتخذت  فقد  جانبها  للهجمات.ومن 
إسرائيل بعض اخلطوات على سبيل 
التحقيق في جرائم احلرب املزعومة 
املصبوب«  الرصاص  »عملية  أثناء 
والتي  أسابيع  ثالثة  استغرقت  التي 
هذه  لكن  غزة،  قطاع  على  شنتها 
التحقيقات أخفقت في الوفاء بكونها 
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قول  حد  على  نزيهة،  أو  مستفيضة 
الفترة  ووتش.وفي  رايتس  هيومن 
القوات  قامت  غزة  على  احلرب 
من  املئات  وإصابة  بقتل  اإلسرائيلية 
منهم  والكثير  الفلسطينيني،  املدنيني 
بالعشوائية  اتسمت  هجمات  خالل 
بعض احلاالت  وفي  التناسب،  وعدم 
جميعاً  وهي   - متعمدة  أنها  بدا 
انتهاكات لقوانني احلرب. كما قامت 
دمار  بإحلاق  اإلسرائيلية  القوات 
موسع باألعيان املدنية في غزة دومنا 
ومنها  مشروعة،  عسكرية  أسباب 
املنازل واألراضي الزراعية واملصانع.

وتقول احلكومة اإلسرائيلية إنها 
حققت في نحو 150 حادثاً في غزة، 
لكن 120 حادثاً منها تقريباً اقتصرت 
عسكرية  عملياتية«  »حتقيقات  على 
اجلنود  شهادات  في  تنظر  داخلية، 
الضحايا.  شهادات  وليس  املشاركني 
و اجليش جتاهل الكثير من احلوادث 

التي تستحق التحقيق.
في  إسرائيل  حتقق  لم  كما 
السياسات التي صرح بها كبار رجال 
أدت  رمبا  والتي  واجليش  السياسة 
حد  على  احلرب،  لقوانني  النتهاكات 
وتشمل  ووتش.  رايتس  هيومن  قول 
مؤسسات  استهداف  سياسات 
التي  سياسية حلماس وشرطة غزة، 
في  مباشر  بشكل  تشارك  تكن  لم 
املدفعية  واستخدام  القتال،  أعمال 

ووتش  رايتس  هيومن  ودعت 
واحلكومات  املتحدة  الواليات 
األوروبية إلى مطالبة إسرائيل بإجراء 
حتقيقات نزيهة في مزاعم انتهاكات 
التي  السياسات  وفي  قوانني احلرب 
أدت  والتي  املسؤولني  كبار  وضعها 

بدورها لوقوع االنتهاكات.
»أشاد  ويتسن:  ليا  سارة  وقالت 
العدالة  بنظام  األميركيون  املسؤولون 
اإلقرار  دون  اإلسرائيلي  العسكري 
العدالة  إحقاق  في  إخفاقه  بكيفية 
للكثير من الضحايا الفلسطينيني في 

حرب غزة«.
التأثير  ذات  احلكومات  وعلى 
قبيل  من  واجلهات  حماس  على 
جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 
بتحقيقات  تطالب  أن  اإلسالمي، 
غزة،  في  السلطات  قبل  من  موثوقة 
على حد قول هيومن رايتس ووتش. 
من  أي  يطالب  لم  اآلن،  وحتى 
مناصري حماس باملساءلة أو ضغط 

من أجل إجراء حتقيقات جدية.
إن  ووتش  رايتس  هيومن  وقالت 
على  العقاب  من  اإلفالت  استمرار 
االنتهاكات اجلسيمة أثناء حرب غزة 
السالم  حتقيق  بجهود  يضر  سوف 
احلكومات  أن  عن  فضاًل  الدائم. 
التي تتسامح مع اإلفالت من العقاب 
اإلسرائيلي  الفلسطيني  النزاع  في 
دعواتها  بتقويض  هذا  بعملها  تقوم 
األخرى،  النزاعات  في  باملساءلة 
وجمهورية  والسودان  سريالنكا  مثل 

الكونغو الدميقراطية.
ووتش،  رايتس  هيومن  وقالت 
أخفقت  إذا  املطاف،  نهاية  في  إنه 
إسرائيل  في  الداخلية  التحقيقات 
لضحايا  العدالة  إحقاق  في  وغزة 
فمن  احلرب،  قوانني  انتهاكات 
املالحقة  أجل  من  السعي  الواجب 

القضائية الدولية.

الثقيلة والفسفور األبيض في املناطق 
املأهولة بالسكان، وقواعد االشتباك 
اخلاصة مبشغلي طائرات االستطالع 

التي تعمل عن بُعد، والقوات البرية.
الداخلية  التحقيقات  جميع 
والتحقيقات  اإلسرائيلي  للجيش 
نفسه،  اجليش  أجراها  األخرى 
اإلسرائيلية  احلكومة  ورفضت 

الدعوات بإجراء حتقيقات مستقلة.
السلطات  تقم  لم  اآلن،  وإلى 
أحد  بإدانة  اإلسرائيلية  العسكرية 
ارتكاب  على   - واحد  جندي  سوى 
سرقة  بتهمة   - غزة  في  جرائم 
بطاقة ائتمان من فلسطيني. ويخضع 
أمر  جراء  للمحاكمة  آخرين  جنديني 
صبي فلسطيني بفتح حقائب اعتقدا 

بأن فيها متفجرات.

ثقافة حقوق 

االن�سان

تخ�سي�ص 

املحاكم

حان الوقت وأصبح ملحاً لوجود 
في  للنظر  متخصصه  محاكم 
كمحاكم  محدده  منازعات 
تقتصر  الشخصية  لألحوال 
األحوال  قضايا  في  النظر  على 
الشخصية ) طالق ، خلع ، نفقة 
، حضانة ......( ومحاكم مرورية 
للفصل في املنازعات املرورية ، 
إن   ، الخ   ..... جتارية  ومحاكم 
بوجود  املطالبة  في  احلاجة 
لتحقيق  هو  متخصصة  محاكم 
عدة فوائد للجميع. منها ما يعود 
القضائي ومنها ما  على اجلهاز 

يعود على األفراد .
في  النظر  في  فالتخصص 
قضايا محددة من قضاة بشكل 
والدراية  املهارة  يكسبهم  دائم 
وسرعة الفصل في القضايا مما 
التقاضي  يحول دون إطالة أمد 
والذي يرهق املتقاضني والهيئات 
كما   ، القضائية على حد سواء 
يساعد على تفرغ القضاة للبحث 
الشرعية واإلطالع  القواعد  في 
بها  واإلملام  األنظمة  على 
لتطبيقها على ما يعرض عليهم 
من دعاوي ووقائع ، فمن املتوقع 
الشخصية  األحوال  محاكم  أن 
التي  املعاناة  من  حتد  سوف 
جتدها املرأة في سبيل حصولها 

على حقها في التقاضي
.

 
املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
Nshr1@yahoo.com
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منوعات

تأسست جمعية آفاق الطفل واألسرة بتاريخ 2005/06/30 بالرشيدية. 
الطفل  بوضعية  النهوض  لها  أساسي  كهدف  رسمت  جمعية  وهي 
واألسرة واالنخراط الشامل في العمل التضامني والتكافل االجتماعي. 
في  املساهمة  املتنوعة  بأنشطتها  تسعى جاهدة  وهي  تأسيسها  ومند 
لساكني  والتنموي  واالجتماعي  والتربوي  الثقافي  املستوى  من  الرفع 
ب.1  الكائن  املركزي  مقرها  في  أنشطتها  اجلمعية  متارس  اإلقليم، 
شارع الداخلة تاركة اجلديدة الرشيدية ، وفي املقر الكائن بعني العاطي 

1 رقم 1040 بالرشيدية، أو في املقرات العمومية املتواجدة باإلقليم.
أهداف اجلمعية: مساعدة الطفل على تنمية قدراته وإبراز شخصيته. 
إذكاء روح املواطنة لدى الناشئة. النهوض بالوضعية االجتماعية لألسرة 
أوساط  داخل  والتضامن  التكافل  روح  تعزيز  و  توطيد  في  اإلسهام   .
املجتمعية.  التنمية  تعزيز  شأنه  من  عمل  كل  في  اإلسهام  املجتمع. 

االنفتاح على القضايا اليومية واالجتماعية واالنخراط فيها.
جماالت التدخل: التعليم األولي . التكافل االجتماعي التأهيل احلرفي 

. التوعية والتحسيس . محو األمية
 ، املعوزة  الفئات   ، األسرة     ، املرأة   ، األطفال  املستهدفة:  الفئات 

األشخاص في وضعية صعبة
األنشطة

روض  أهمها:  ومن  مستمر  بشكل  املقر  داخل  تنجز  داخلية:  أنشطة 
وحضانة لألطفال ويبلغ عدد املستفيدين 40 طفال وتؤطره مدررتان 

وتسهر اللجنة التربوية على سير هذه الرياض وتكوين املربيات.
ويستهدف  الطفل  نادي  النشاط  هذا  على  يسهر  التربوي:  التنشيط 
األطفال ما بني 6 و14 سنة من خالل الصبحيات األسبوعية واخلرجات 

االستكشافية، والرحالت واأللعاب الداخلية.
واإلعدادي  االبتدائي  تالميذ  منها  ويستفيد   : والتقوية  الدعم  دروس 

طيلة السنة الدراسية.
األنشطة اإلشعاعية: وهي تنجز خارج املقر ويستفيد منها باإلضافة 

إلى املنخرطني عموم املواطنني واملواطنات وأهمها:
في  املشاركة  وكذلك  التكوينية.  والدورات  واحملاضرات  الندوات 
التظاهرات اإلقليمية والوطنية. كما أن اجلمعية تشارك باستمرار في 

األنشطة واأليام الدراسية التي تنظمها كل من: 
 كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقة 

 املرصد الوطني حلقوق الطفل 
  منظمة العفو الدولية 

  املجلس البلدي ملدينة الرشيدية 
  املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بالرشيدية 

  جمعيات املجتمع املدني العاملة بالرشيدية
  األنشطة االجتامعية:

وتقيمها  واحملتاجني  الفقراء  لفائدة  رمضان  إفطار  عمليات 
اجلمعية سنويا بتمويل من أعضاء اجلمعية املنخرطني الشرفيني 

واحملسنني ويسهر على تنظيمها أعضاء اجلمعية العاملني.
خالل  احملتاجة  الفئات  على  وتوزيعها  املالبس  جمع  على  اإلشراف 
األعياد الدينية، وكذلك توزيع مساعدات مادية على العجزة واملعوزين 

واألطفال الفقراء، 

هيئات و منظمات
جمعية آفاق الطفل و األسرة

حقوق اإلنسان: أسئلة وإجابات إصدار يعمل على اإلجابة على االهتمام املتزايد في قضايا حقوق اإلنسان، حيث يوفر هذا الكتاب من 
تأليف لي ليفني، مختصة بريطانية بحقوق اإلنسان، بطريقة تعريفية واضحة، معلومات مستفيضة عن حقوق اإلنسان. لقد أثبتت 
الطبعات السابقة )التي ظهر أولها عام 1981( أن املواد املدرجة في الكتاب هي مواد تعليمية قيمة، متت ترجمتها إلى أكثر من ثالثني 
لغة. وتتميز هذه النسخة التي حافظت على التكوين األصلي بأنها منقحة ومثراة مبعلومات جديدة. يعطي اجلزء األول من الكتاب 
مقدمة عن مضمون قانون حقوق اإلنسان ومجال تطبيقه، واإلجراءات املتبعة ملراقبة تنفيذها، واملنظمات واملؤسسات العاملة في هذا 
املجال، واألحداث العاملية، باإلضافة إلى التحديات والتطورات اجلديدة. أما اجلزء الثاني فهو يوضح معنى البنود املختلفة في اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان. قام بالتو وهو رسام كاريكاتير سياسي فرنسي معروف وناشط كبير في مجال حقوق اإلنسان بتقدمي الرسومات 

لكل طبعات الكتاب، واضعًا قوة الصورة املرئية في خدمة حقوق اإلنسان

مكتبة حقوق

حقوق اإلنسان أسئلة وإجابات

األعضاء املؤسسون

املعلومات الشخصية:

 االسم : د.عمر بن زهري بن عبد القادر حافظ 
تاريخ ومحل امليالد: 5/ 1370/1هـ  املدينة املنورة.

احلالة االجتماعية: متزوج .
العنوان الدائم: شارع فلسطني- 

مبنى مكتبة مرزا- شقة -52 جدة.
املؤهالت العلمية:

دكتوراه اقتصاد جامعة إنديانا- بلومنجتون- أميركا.
اخلبرات العملية:

أستاذ مشارك جامعة امللك عبد العزيز- جدة -1401 1409هـ.
مدير عام  البنك العربي اإلسالمي- البحرين -1410 1412هـ.

مدير إقليمي  لشركة الراجحي املصرفية- جدة 1413هـ.
مدير مكتب البنوك اإلسالمية البنك اإلسالمي للتنمية- جدة 1414هـ.

املؤمترات والندوات:

شارك في مؤمترات عديدة داخلية وخارجية ليس لديه إحصاء لها.
املؤلفات واألبحاث:

مبادئ االقتصاد الدولي املعاصر – كتاب دولي منشور
نظام اإلعانة في االقتصاد السعودي- كتاب منشور

التضخم في االقتصاد السعودي- كتاب منشور
أحكام البيوع- اإلعارة - الكفالة واحلوالة- 3 كتيبات منشورة.

املجال البحثي:

بحوث ودراسات اقتصادية .

للجميعة  املؤسسني  لألعضاء  واجلهود  االجنازات  وأهم  الذاتية  السير  بنشر  الزاوية  هذه  تعني 
الوطنية حلقوق اإلنسان
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مواثيق واتفاقيات

اجلمعية  قرار  مبوجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد 
العامة

لألمم املتحدة 2200 ألف )د21-( املؤرخ في 16 كانون األول/ديسمبر 1966 
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا ألحكام املادة 9 

إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى من املناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية )املشار إليه فيما يلي باسم “العهد”( ولتنفيذ أحكامه، 
متكني اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب أحكام اجلزء الرابع 
من العهد )املشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”(، من القيام وفقا ألحكام 
هذا البروتوكول، باستالم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الذين يدعون 

أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من احلقوق املقررة في العهد، 
قد اتفقت على ما يلي:

البروتوكول االختياري األول 
امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

بشأن تقدمي شكاوي من قبل األفراد 

 حقوق ال�سعوب 

 االأ�سلية

املادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح 
باختصاص  البروتوكول،  هذا  في  طرفا 
الرسائل  ونظر  استالم  في  اللجنة 
والية  في  الداخلني  األفراد  من  املقدمة 
تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم 
جانبها ألي حق  من  انتهاك  أي  ضحايا 
من احلقوق املقررة في العهد. وال يجوز 
للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة 
طرف في العهد ال تكون طرفا في هذا 

البروتوكول.
املادة 2

الذين  لألفراد   ،1 املادة  بأحكام  رهنا 
يدعون أن أي حق من حقوقهم املذكورة 
في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد 
احمللية  التظلم  طرق  جميع  استنفدوا 
املتاحة، تقدمي رسالة كتابية إلى اللجنة 

لتنظر فيها.
املادة 3 

رسالة  أية  رفض  تقرر  أن  اللجنة  على 
تكون  البروتوكول  هذا  مبوجب  مقدمة 
رأى  في  تكون،  أو  التوقيع  من  غفال 
اللجنة منطوية على إساءة استعمال حلق 
تقدمي الرسائل أو منافية ألحكام العهد.

املادة 4 
اللجنة  3، حتيل  املادة  بأحكام  رهنا   .1
هذا  مبوجب  إليها  قدمت  رسالة  أية 
البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا 
البروتوكول واملتهمة بانتهاك أي حكم من 

أحكام العهد.
2. تقوم الدولة املذكورة، في غضون ستة 
أو  باإليضاحات  اللجنة  مبوافاة  أشهر، 
البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة، 
مع اإلشارة عند االقتضاء إلى أية تدابير 

لرفع الظالمة قد تكون اتخذتها.
املادة 5 

1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها 
مبوجب هذا البروتوكول في ضوء جميع 
قبل  من  لها  املوفرة  الكتابية  املعلومات 
الطرف  الدولة  قبل  ومن  املعنى  الفرد 

املعنية.

2. ال يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة 
من أي فرد إال بعد التأكد من:

)أ( عدم كون املسألة ذاتها محل دراسة 
هيئات  من  أخرى  هيئة  قبل  من  بالفعل 

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
)ب( كون الفرد املعنى قد استنفذ جميع 
طرق التظلم احمللية املتاحة. وال تنطبق 
هذه القاعدة في احلاالت التي تستغرق 
تتجاوز  مددا  التظلم  إجراءات  فيها 

احلدود املعقولة.
3. تنظر اللجنة في الرسائل املنصوص 
عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات 

مغلقة.
الذي  الرأي  بإرسال  اللجنة  تقوم   .4
املعنية  الطرف  الدولة  إلى  إليه  انتهت 

وإلى الفرد.
املادة 6 

الذي  السنوي  التقرير  في  اللجنة  تدرج 
تضعه عمال باملادة 45 من العهد ملخصا 
هذا  إطار  في  بها  قامت  التي  لألعمال 

البروتوكول.
املادة 7

 1514 القرار  أغراض  حتقيق  بانتظار 
)د- 15( الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
 1960 األول/ديسمبر  كانون   14 في 
للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  بشأن 
أحكام  تفرض  ال  املستعمرة،  والشعوب 
نوع  أي  من  تقييد  أي  البروتوكول  هذا 
لهذه  املمنوح  االلتماسات  تقدمي  حلق 
وفى  املتحدة  األمم  ميثاق  في  الشعوب 
الدولية  والصكوك  االتفاقيات  غيره من 
ووكاالتها  املتحدة  األمم  برعاية  املعقودة 

املتخصصة.
املادة 8

1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة 
وقعت العهد.

أية  لتصديق  البرتوكول  هذا  يخضع   .2
إليه.  انضمت  أو  العهد  صدقت  دولة 
األمني  لدى  التصديق  صكوك  وتودع 

العام لألمم املتحدة.
البروتوكول  هذا  إلى  االنضمام  يتاح   .3

انضمت  أو  العهد  صدقت  دولة  ألية 
إليه. 

انضمام  صك  بإيداع  االنضمام  يقع   .4
لدى األمني العام لألمم املتحدة.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  يخطر   .5
جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول 
من  صك  كل  بإيداع  إليه  انضمت  أو 

صكوك التصديق أو االنضمام.
املادة 9

نفاذ  يبدأ  العهد،  نفاذ  ببدء  رهنا   .1
من  أشهر  ثالثة  بعد  البروتوكول  هذا 
تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام 
العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول 
أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت إيداع 
العاشر  االنضمام  أو  التصديق  صك 
فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها 
صك  إيداع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  بعد 

تصديقه أو صك انضمامها.
املادة 10 

أي  البروتوكول، دون  تنطبق أحكام هذا 
التي  الوحدات  على  استثناء،  أو  قيد 

تتشكل منها الدول االحتادية.
املادة 11 

1. ألية دولة طرف في هذا البروتوكول 
أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمني 
العام لألمم املتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم 
الدول األطراف في  بإبالغ  العام  األمني 
هذا البروتوكول بأية تعديالت مقترحة، 
طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ 
في  للنظر  األطراف  للدول  مؤمتر  عقد 
فإذا  عليها.  والتصويت  املقترحات  تلك 
األطراف  الدول  ثلث  املؤمتر  عقد  حبذ 
برعاية  العام  األمني  عقده  األقل  على 
األمم املتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية 
واملقترعة  احلاضرة  األطراف  الدول 
في املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة إلقراره.
أقرتها  متى  التعديالت  نفاذ  يبدأ   .2
وقبلتها  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
هذا  في  األطراف  الدول  ثلثي  أغلبية 

البروتوكول، وفقا لإلجراءات الدستورية 
لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة 
للدول األطراف التي قبلتها، بينما تظل 
بأحكام  ملزمة  األخرى  األطراف  الدول 
هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون 

قد قبلته.
املادة 12 

1. ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا 
خطى  بإشعار  حني  أي  في  البروتوكول 
املتحدة.  العام لألمم  إلى األمني  توجهه 
ويصبح االنسحاب نافذا بعد ثالثة أشهر 
من تاريخ استالم األمني العام لإلشعار.

2. ال يخل االنسحاب باستمرار انطباق 
رسالة  أية  على  البروتوكول  هذا  أحكام 
مقدمة مبقتضى املادة 2 قبل تاريخ نفاذ 

االنسحاب.
املادة 13 

بصرف النظر عن االخطارات التي تتم 
مبقتضى الفقرة 5 من املادة 8 من هذا 
لألمم  العام  األمني  يخطر  البروتوكول، 
في  إليها  املشار  الدول  جميع  املتحدة 
مبا  العهد  من   48 املادة  من   1 الفقرة 

يلي: 
)أ( التوقيعات والتصديقات واالنضمامات 

التي تتم مبقتضى املادة 8، 
البروتوكول  هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  )ب( 
أية  نفاذ  بدء  وتاريخ   ،9 املادة  مبقتضى 

تعديالت تتم مبقتضى املادة 11،
)ج( إشعارات االنسحاب الواردة مبقتضى 

املادة 12.
املادة 14 

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى 
باألسبانية  نصوصه  احلجية  في 
والصينية  والروسية  واإلنكليزية 
األمم  محفوظات  في  والفرنسية، 

املتحدة.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  يقوم   .2
هذا  من  مصدقة  صور  بإرسال 
البروتوكول إلى جميع الدول املشار إليها 

في املادة 48 من العهد.
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نافذة

 
أن  أمة  والعزة ألي  من أظهر صور االستعالء 
تكون لها مصطلحاتها اخلاصة من جهة .. وأن يكون 
من  أممي  مصطلح  ألي  اخلاص  تفسيرها  لها  لها 
مستقلة  تكون  أن  أمة  ألي  والميكن   .. أخرى  جهة 
مصطلحاتها  على  بحفاظها  إال  حقيقيا  استقالال 
املرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمها وموروثاتها ، أما إن 
مغيبة  فهي  ومفهوماتها  املصطلحات  تستورد  كانت 
دركات  في  وآخذة  احلضاري  املشهد  عن  متاما 

املهانة مهما كان إرثها القيمي .. 
وإن الناظر للمشهد الثقافي العربي في عاملنا 
اليوم يجد أن األمة ليست مستقلة في هذا اجلانب 
والقضايا  احملسوسات  أسماء  تستورد  بل  ؛  أبدا 
كل  تستورد  بل  بهذا  والتكتفي  والقوانني  والقيم 
والتفرض  ودالالتها  مبفهوماتها  املنظومة  هذه 
الشهود  لهذا  أهال  ليست  فهي  رؤيتهااخلاصة؛ 
في  تنظر  أن  ولك  ؛  القوية  باألمم  اخلليق  القيمي 
والقانون  والعدالة  واألمن  )السلم  مصطلحات 
(-مثال- ستجد أنها فرغت من محتواها احلقيقي 
وفرض مفهوم غربي لها بعيد كل البعد عن مفهومها 
احلقيقي .. فضال عن تغييب املصطلحات الشرعية 
وفرض مصطلحات جديدة للعالقات الدولية تدجينا 

للعقول لتقبل املهانة أمرا واقعا .. 
سمي  ما  املخزية  احلال  هذه  عن  نشأ  وقد 
مصطلحات  تؤخذ  حيث  ؛  املصطلحات(  )اختطاف 
العام  اإلنساني  مضمونها  على  العقالء  يتفق  عامة 
وحتمل وجهة النظر التي يؤمن بها  اإلعالم  املسيطر 
على العالم وتفرض لتجعل الناس اليفهمون مدلوالت 
هذه املصطلحات إال كمايريد األعداء لهم أن يفهموها 

بعيدا عن مفهومها القيمي اجلميل . 
أكثر املصطلحات ورودا على األذهان  ولعل من 
في هذه األيام مصطلح   )اإلصالح(   ؛فإنك ترى أنه 
أو  لسان مسؤول  ( على  )اإلصالح  إذاطرح مصطلح 
مؤمتر أو قرار أممي فإن املفهوم املختطف يبرز بقوة 
ويفرض مفهوما عجيبا لإلصالح يقوم على : ترسيخ 
الغرب    لقيم  والترويج  العالم  على  الغربية  الهيمنة 
إن   .. وراء ذلك  املجتمعات والشيء  بها في  والقبول 
اإلصالح عند هؤالء هو : سفور املرأة وحتييد احلكم 
بالشرع وإطالق احلريات الدينية واملشاركة السياسية 
التي يتحكم بها دهاقنة اإلعالم .. وغاب عن أذهان 
على  القائم  لإلصالح  احلقيقي  املفهوم  الناس 
السياسية احلقيقية في  املطلقة واملشاركة  الشفافية 
بالشرع ودعم احلياة  املنضبطة  الرأي  القرار وحرية 
العلمية والعملية وحتسني املستويات املعيشية .. إلخ 
بل غاب املفهوم الشامل لإلصال ح وهو: اإلقبال بهذه 

البشرية الغارقة في املاديات على الله جل شأنه .. 
الركب  ذيل  في  مازالت  أمة  إننا   .. نعم 
استقاللها  طلب  في  وجتد  لهذا  األمة  تتنبه  ومالم 

املصطلحي فلن تقوم لها قائمة .. 

د. حبيب بن معال اللويحق

اختطاف املصطلحات

ذكر رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان أن 
اجلمعية تتابع قضية الطفلة فاطمة 
أن  مؤكدا  الشهيرة،  اللعان  بقضية 
في  اإلستعجال  يجب  القضية  هذه 

إيجاد حل لها .
هناك  أن  اجلمعية  رئيس  وأضاف   
التي  واإلجراءات  اخلطوات  بعض 
سيتم اتخاذها بشأن املستجدات في 
هذه القضية وذلك بعد دراستها من 

كافةاجلوانب.
 12( فاطمة  الطفلة  مأساة  والزالت 
عاما( التي عرفت على أنها »ضحية 
هناك  يكون  أن  دون  اللعان«  قضية 
تغيرات أو مستجدات إلنصاف الطفلة 
وإثبات براءة والدتها. وكانت فاطمة 
قد   1420/8/28 تاريخ  في  املولودة 
»أبي«،  كلمة  بتفوه  الشعور  فقدت 
منتظمة  كطالبة  أيضا حرمها  وذلك 

»طفلة اللعان« وصلت »حقوق اإلنسان«

كاريكاتير

باملدرسة من الفرحة بتفوقها وكتابة 
املتفوقات  الطالبات  ضمن  اسمها 
مدرستها  في  الشرف  لوحة  على 
والتباهي بهذا  االسم  أمام زميالتها  

وأسرتها.
أنا  فاطمة:  الضحية  الطفلة  وقالت 
زميالتي  من  باخلجل  وأشعر  حزينة 
والدي  يجري  أن  وأمتنى  ومعلماتي، 
على  وأحصل  أدرس  حتى  التحاليل 
وتساءلت  الطالبات.  كبقية  الشهادة 
لي  األمر  هذا  يحصل  ملاذا  الطفلة: 
والدي،  ينكرني  ملاذا  بالتحديد.. 
واملشاكل  احلياة  بهذه  وعيت  فمنذ 
يكون  أن  دون  اآلخر  تلو  يوماً  تزداد 
اجلهات  دور  غياب  مع  حل  هناك 
املعنية للسعي وراء القضية حتى يتم 
بي  واالعتراف  والدتي  براءة  إثبات 

كبقية إخوتي ببطاقة العائلة؟ 
من جهتها قالت والدة الطفلة: يجب 

التحرك  املختصة  اجلهات  على 
السابق  زوجي  إجبار  على  والعمل 
فأنا  النووي،  احلمض  حتليل  لعمل 
تبقى  ثم  ومن  الله  يتوفاه  أن  أخاف 
وتبقى  اآلن  هي  كما  معلقة  القضية 
ابنتي أسيرة الظلم والعيش مجهولة 

الهوية.
واعترفت األم أن أحد األبناء يحاول 
هذه األيام إقناع والده بعمل التحاليل 
ولكن األب يرفض قائاًل : إذا عملت 
فاطمة  املؤكد ستظهر  فمن  التحليل 
بني  للقرابة  يعود  وذلك  ابنتي  أنها 
والدة  والدتك.وتشير  ووالد  أمي 
توفر  أن  حتاول  أنها  إلى  الطفلة 
البنتها فاطمة كل شيء وال حترمها 
من أي شيء وتعمل جاهدة حتى تهون 
عليها احلدث ، ألنها بدأت تعي أكثر 
فهي   ، أكثر  األمور  وتفهم  قبل  من 

حساسة للغاية بسبب ما يحصل. 


