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آخر خبر لم يحدث بعد
للجمعية  التنفيذي  املجلس  يعقد 
اجتماعه  االنسان  حلقوق  الوطنية 
يوم  الثانية   دورتة  في  عشر  احلادي 
وذلك   , 1430/10/23هـ  االثنني 
مبدينة  للجمعية  الرئيسي  املقر  في 
العديد  مناقشة  سيتم  حيث  الرياض, 
جدول  ضمن  املدرجة  املوضوعات  من 

أعمال املجلس.

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تشارك 
ممثلي  من  لعدد  باإلضافة  اإلنسان 
الدول العربية واخلبراء في ندوة بعنوان 
)تطبيق قواعد حقوق اإلنسان في ظل 
مركز  ينظمها  التي  األمنية(  األوضاع 
نايف  بجامعة  والبحوث  الدراسات 
الفترة  خالل  األمنية  للعلوم  العربية 
من 30 شوال املقبل حتى 2 ذي القعدة 

املقبل مبقر اجلامعة في الرياض. 

حقوق اإلنسان تطالب بتوفير ص2
لقاحات أنفلونزا اخلنازير

العنف ضد األطفال  قضية ص3
عاملية خطيرة!

إنشاء كرسي حلقوق اإلنسان ص4
بجامعة اإلمام محمد بن سعود ص12

خادم احلرمني الشريفني يعفو عن سجناء احداث جنران  واجلمعية تثمن هذه املبادره الكرمية
الرياض ـ حقوق:

أمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبد العزيز بشمول سجناء أحداث 
جنران العفو العام للسجناء في رمضان اجلاري. وأوضح أمير منطقة جنران أنه رفع 
لرئيس  الثاني  النائب  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  امللكي  السمو  لصاحب  التماسا 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بشمول سجناء أحداث جنران بالعفو امللكي في رمضان, 
بالعفو.  السجناء  بشمول  أمره  أصدر  الذي  الشريفني  احلرمني  خلادم  األمر  ورفع 
واعتبر األمير مشعل بن عبد الله عفو خادم احلرمني الشريفني عن سجناء أحداث 
ملكارمه  امتدادا  »يأتي  السجن,  في  قضوها  التي  باملدة  باالكتفاء  وتوجيهه  جنران 
ومواقفه اإلنسانية, وانشغاله املستمر بهموم املواطنني, وقد ثمنت اجلمعية في بيان 

لها هذه املبادرة.

سفير السويد يزور اجلمعية

الرياض ـ حقوق:
قام السيد/ جان ثيسليف السفير السويدي لدى اململكة ونائبه السيد/ يواكيم 
استقبالهم  في  وكان  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  بزيارة  أمس  باريستروم 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور/ 
اإلدارية  الشؤون  على  العام  املشرف  الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد  واألستاذ/ 
واملالية, في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر وتطرق احلديث إلى 
بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ومنها حاالت زواج القصر والتي أوضح 

رئيس اجلمعية بأنها ال تُشكل ظاهرة في املجتمع السعودي.

نائب رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أكد احتياج 
املجتمع إلى جمعيات حقوقية متخصصة

الرياض ـ حقوق:
     أكد نائب رئيس 
الوطنية حلقوق  اجلمعية 
صالح  الدكتور  اإلنسان 
املؤسسات  أن  اخلثالن 
العنف  بقضايا  املعنية 
مهيأة  غير  األسري 
معها  الفعال  للتعامل 
بسبب  املطلوب,  بالشكل 
لإلمكانات  افتقارها 
الدكتور  وعزا  املطلوبة 
إكتظاظ  اخلثالن 
السجون في اململكة  إلى 
أن معظم ما مت رصده من 
مالحظات بشأن السجناء 
إدارة  غير  بجهات  يتعلق 
احملاكم  منها  السجون, 
نظر  أمد  طول  بسبب 

وأوضح  القضايا.  بعض 
أن  اجلمعية  رئيس  نائب 
احلكومية  اجلهات  بعض 
قبول  في  تتردد  زالت  ال 
للجمعية  الرقابي  الدور 
احلس  افتقادها  بسبب 
احلقوقي ولكن هذا األمر 

بدأ يتغير قلياًل. 
كما أوضح أن هناك 
حتد  كثيرة  معوقات 
اجلمعيات  نشاط  من 
عن  املدافعة  والهيئات 
كثير  اإلنسان في  حقوق 

من الدول.
وجود  عدم  أبرزها 
تشريعية  نصوص 
حيث  احلقوق.  تضمن 
أن  الرئيس  نائب  ذكر 

املرجع  يعد  اإلسالم 
األول لنا في اململكة في 
اإلنسان,  حقوق  مسائل 
اإلسالمية  والشريعة 
التي  باألحكام  غنية 
كرامته  لإلنسان  حتفظ 
وحقوقه, كما أن اململكة 
من  جملة  في  طرف 
الدولــــــــية  االتفاقيات 
واإلقليمية املعنية بحقوق 

اإلنسان..
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أخبار الجمعية

حقوق االنسان« تطالب " العمل« 
بإقرار متديد فترة  منع "العمل« أوقات الذروة

  الرياض ـ حقوق
الدكتور  اجلمعية  رئيس  أكد 
اجلمعية   سعي  القحطاني  مفلح 
إلى متديد فترة قرار منع العمال 
من العمل في أوقات الذروة الذي 
بدأ تطبيقه من مطلع متوز يوليو 
)أغسطس(  آب  شهر  نهاية  إلى 
معلاًل ذلك بارتفاع درجات احلرارة 
ومحافظات  مناطق  معظم  في 
العمل  وزارة  إن   « وقال  اململكة. 
من  العمل  أصحاب  على  أكدت 
ضرورة  وشركات  مؤسسات 
للعاملني  املناسبة  توفيرالبيئة 

لديهم, وعدم تشغيل عمالتهم في 
أن  على  .مشدداً  الذروة«  أوقات 
تكفي  مواداً  يحوي  العمل  نظام 
التجاوزات,  هذه  مثل  من  للحد 
البيئة  بتوفير  العمل  أرباب  وتلزم 
ومتنع  لديهم,  للعاملني  املناسبة 
غير  بيئية  ظروف  في  تشغيلهم 
طقس  في  كانت  سواء  مناسبة 
شديد احلرارة أو في أجواء باردة 

تؤثر على صحتهم. 
تتبعها اجلمعية  التي  وعن اآللية 
التجاوزات,  هذه  مثل  رصــدهـا  عند 

»عند  اجلمعية:  رئيس  أضاف 
يتم  الشأن  هذا  في  شكاوى  تلقينا 
متثل  التي  العمل  وزارة  مع  التنسيق 
املجال,  هذا  في  االختصاص  جهة 
العمل  أرباب  إلزام  منها  ونطلب 
بالتقيد باألنظمة املعمول بها في هذا 

اجلانب«. 
وأكد »أن اآللية املتبعة في حملة 
القرار  بتطبيق  املتعلقة  التفتيش 
واملنشآت  األعمال  أصحاب  وتعاون 
لتحقيق  إيجابياً  مؤشراً  يعطيانا 
يرمي  التي  اإلنسانية  األهداف 
وهي  احلضاري,  القرار  هذا  إليها 

حماية العمال من اإلصابة باإلجهاد 
حلرارة  تعرضهم  جراء  احلراري 
الشمس  وأشعة  العالية  الطقس 

املباشرة«.
العمل  وزارة  اجلمعية  وطالبت 
في  العمل  يوقف  تعميم  بإصدار 
من  الظهيرة  خالل  املفتوحة  األماكن 
خالل أشهر الصيف التي ترتفع فيها 
احلرارة إلى درجات قياسية, والتأكد 
الالزمة  االحتياطات  توافر  من 
أماكن  في  طويلة  ساعات  للعاملني 
اإلنشاءات  قطاع  خصوصاً  مفتوحة 

واحلراسات.

حقوق اإلنسان تقيم أولى ندواتها في القطيف
القطيف ـ حقوق:

الوطنية  اجلمعية  فرع  أقام 
الشرقية  باملنطقة  اإلنسان  حلقوق 
أولى ندواته في مركز البيت السعيد 
في مدينة صفوى مبحافظة القطيف, 
عضو  الندوة  إلقاء  في  وشارك 
واالستاذ   الشايب,  جعفر  اجلمعية 

ذاكر آل حبيل. 
ترحيب  الندوة   القت  وقد 
املسؤول  أشاد  إذ  املركز,  مسؤولي 
اإلعالمي وجدي آل مبارك باملبادرة 
التي قدمتها اجلمعية إلقامة الندوة 

متمنيا  السعيد,  البيت  مركز  في 
في  خطوات  اخلطوة  تعقب  أن 
هذا املجال. وأبان احلقوقي جعفر 
هذه  مثل  إقامة  أهمية  الشايب 
الندوات في املجتمع, مشيرا إلى أن 
حكومة  أهداف  مع  تنسجم  الندوة 
خادم احلرمني التي تهتم باملواطنني 
"إن  وأضاف  بحقوقهم,  وتوعيتهم 
يجب  اإلنسانية  املفاهيم  هذه  نشر 
من  شريحة ممكنة  ألكبر  يصل  أن 
الناس, وبخاصة بعد إنشاء جمعية 

  الرياض ـ حقوق
الواليات  بسفارة  السياسية  للشؤون  الثاني  السكرتير  رام  ماريون  السيدة  قامت 
بزيارة  السياسية  الشئون  أخصائي  االشوح  علي  السيد  يرافقها  األمريكية  املتحدة 
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أمس  التقت خاللها رئيس اجلمعية وبعض املسؤولني 
فيها, وقد رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر وتطرق احلديث إلى بعض املوضوعات 
رئيس  أوضح  وقد  خاص  بشكل  املرأة  يهم  وما  عام  بشكل  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
وتعليمات تصب في صالح حقوق  أنظمة  من  الزائر ما صدر مؤخراً  للوفد  اجلمعية 

اإلنسان في اململكة.

دبلوماسية أمريكية تزور جمعية حقوق اإلنسان

ولفت  اململكة".  في  اإلنسان  حقوق 
آل  صالح  الشيخ  املركز  مدير 
إبراهيم إلى أهمية معرفة املفاهيم 
وضرورة  املجتمع  في  احلقوقية 
في  النشاطات  هذه  من  االستفادة 
املواطنني.  بني  الثقافة  هذه  نشر 
فيما أعطى األستاذ ذاكر آل حبيل 
اإلنسان  حقوق  انطالقة  عن  حملة 
في  أهمية  من  ومالها  العالم  في 
متطرقا  والدولي,  العاملي  املجتمع 
إلى حق احلياة ومسؤولية احلفاظ 

عليها وحقوقها في املواثيق الوطنية 
والدولية والدينية, جدير بالذكر أن 
جهود  إطار  في  تأتي  الندوة  هذه 
فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية من 

أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

د. عبداجلليل السيف
املشرف علي فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية
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نائب رئيس اجلمعية : لقد الحظنا أن حاالت العنف األسري في تزايد

الرياض ـ حقوق:
نظام  باصدار  بالتعجيل  املعنية  املجتمع, وطالبت اجلهات  األسري في  العنف  تزايد حاالت  حذرت اجلمعية من 
تلك  تنامي  من  يحد  نظام خاص  يحكمها  ال  التي  احلاالت  بردع  الكفيلة  والقوانني  والتشريعات  اإليذاء  من  احلماية 
احلاالت.وصرح  نائب رئيس اجلمعية الدكتور صالح اخلثالن أن حاالت العنف األسري كغيرها من القضايا حتتاج 
إلجراء دراسات وأبحاث عن أسباب حدوثها وطرق عالجها حيث تبني من خالل بعض الدراسات السابقة أن احلاالت 
التي ال تستطيع التبليغ لفقد التواصل مع اجلهات املختصة أكثر بكثير مما يصلنا من شكاوى. وأضاف: أن النظام الذي 
تأخر كثيراً يحتوي على كثير من القواعد والنصوص التي توفر نوع من احلماية مبا في ذلك عقوبات على مرتكبي 
أعمال العنف إضافة لنص صريح بتجرمي املعنف. كما أنه يحمل الشخص غير املبلغ عن حاالت اشتباه لعنف أسري 

كالطبيب مثاًل مسؤولية قد تعرضه لعقوبات تأديبية.

الرياض ـ حقوق:
    تلقى فرع اجلمعية في منطـقة 
مكة املكرمة شكوى من احد املقيـــمني 

حقوق اإلنسان مبكة تتدخل حلل املشكلة ..

مستشفى خاص يلزم مقيمًا ب 600 ألف ريال لإلفراج عن جثمان ابنته املتوفاة بانفلونزا اخلنازير

ضد مستشفى خاص في جدة ألــــــــزمه 
ألف   600 بدفع  خطي  تعهد  بكتابة 
رفـــــض  ان  بعد   , في غضون شهرين 

تسليمه جثمان ابنته املتوفاة بانفلونزا 
اخلنازير )A – H1 – N1(. وأوضح 
الدكتور  الفرع  على  العام  املشرف 
حسني الشريف ان فرع اجلمعية ابلغ 
احد  إن  جدة  في  الصحية  الشؤون 
جثمان  احتجز  اخلاصة  املستشفيات 
اخلنازير  بأنفلونزا  مصابة  متوفاة 
ولم تسلمها لوالدها إال بعد أن سجل 
تعهداً بأن يدفع للمستشفى مبلغ 600 
: الشريف  الدكتور  وقال   . ريال  الف 
إن هذا األمر يخالف التوجيه السامي 
في  اخلنازير  أنفلونزا  مصابي  بعالج 
واخلاصة  احلكومية  املستشفيات 
لهم  الالزمة  الصحية  الرعاية  وتقدمي 
الفرع  أن  مبيناً  الدولة,  نفقة  على 

الشريف  معتوق  اجلمعية  عضو  كلف 
الشؤون  عام  مدير  مع  للتواصل 
أبو  سامي  الدكتور  جدة  في  الصحية 
الشاكي  أن  له  أوضح  حيث   , داوود 
أفاد في شكواه للفرع إن ابنته أصيبت 
داخل   )A – H1 – N1  ( مبرض 
الصحية  الشؤون  ابلغ  وأنه  املستشفى 
للمستشفى  بذلك وحصل على توجيه 
بإرسال تقرير املريضة قبل الوفاة إلى 
املستشفى  إن  إال  الصحية  الشؤون 
املريضة  توفيت  حتى  ذلك  في  تباطأ 
وطالب مببلغ العالج . وأضاف الدكتور 
الصحية  الشؤون  مدير  إن  الشريف 
القريب  في  املوضوع  مبعاجلة  وعد  

العاجل .

  الرياض ـ حقوق
طالبت جمعية حقوق اإلنسان بعض اجلهات احلكومية بافتتاح 
فروع لتلك اجلهات في عدد من مدن ومحافظات  اململكة. أوضح 
القحطاني,  مفلح  الدكتور  اإلنسان   حقوق  جمعية  رئيس  ذلك 
مشيرا إلى أن من  تلك اجلهات احلكومية  املديرية العامة للدفاع 
املدني, األحوال املدنية, الهالل األحمر, اجلوازات, ووزارة الصحة 
وزارة التربية والتعليم, وبني أن اجلمعية تلقت العديد من الطلبات 
واملالحظات في هذه اخلصوص من مواطنني ومقيمني, لذلك تأمل 
اجلمعية من تلك اجلهات اإلسراع بافتتاح فروعها لتقدم خدماتها 

للمواطنني واملقيمني احملتاجني إليها.

حقوق اإلنسان تطالب بعض اجلهات احلكومية بافتتاح فروع لها في بعض املناطق

حقوق اإلنسان توقع عقدا إلجراء دراسة 
عن احلق في العيش في بيئة سليمة

جدة - حقوق:
 وقعت اجلمعية  عقدا خاصا بإجراءات 
عن العيش في بيئة سليمة مع مركز باجنيد 
من  وبتمويل  واالستشارات  للدراسات 
من  اإلتفاقية  وقع  وقد   , )سدكو(  شركة 
االستشارات  جلنة  رئيس  اجلمعية  جانب 

والدراسات األستاذ اسماعيل سجيني.
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 تقريـــــر

  الرياض ـ حقوق
األطفال   العنف ضد  قضية  تشكل 
اهتماما وهاجسا  دوليا  فهذه القضية 
من  فئة  انتهاكا حلقوق  فقط  تشكل  ال 
األمم  مستقبل  تهدد  بل  املجتمع  فئات 
الطفل هو  القادمة نظرا الن  واألجيال 
مشروع املستقبل واللبنة األولى واالهم 
للتطوير والتغيير ..كما أن فئة األطفال 
هي احللقة األضعف في املجتمع و الفئة 
التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها .. ,

ضد  للعنف  متعددة  أنواع  وهناك 
األطفال  وهي احلرمان من احلاجات 
املناسب  للطفل)الطعام  األساسية 
الصحية  املناسب,الرعاية  ,امللبس 
من  الطفل  ,حرمان  ..الخ(  الالزمة 
النفسي  ,العنف  التعليم ,تشغيل الطفل 
,عدم  الالذعة  الطفل)االنتقادات  على 

,اإلهانة,الرفض  ,التهديد  املساواة 
والتهميش,احلرمان من احلنان,الترعرع 
في بيئة ميارس بها العنف ويشاهد بها 
وغير  ومرعبة  مخيفة  مواقف  الطفل 
,االعتداء  اجلسدي  ,العنف  آمنة..الخ( 

اجلنسي..
األمني  أعدها  دراسة  في   و 
ضد  العنف  حول  املتحدة  لألمم  العام 

جميع  في  منتشر  العنف  أن  األطفال" 
البيئات  كل  يشمل  وأنه  العالم,  أنحاء 
واألسرة,  البيت  وهي  استثناء,  دون 
التعليمية,  والبيئات  واملدارس, 
والقضائية(,  )الرعائية  واملؤسسات 
احمللي. واملجتمع  العمل,   ومكان 

وقد يتصّدر العنف املفرط ضد األطفال 
الدراسة تخلص  ولكن  الصحف,  عناوين 

إلى أن العنف بالنسبة لكثير من األطفال 
أمر روتيني, وأنه يشكل جزًءا من واقعهم 

اليومي" .
سيرجيو  باولو  األستاذ  ويقول 
عّينه  الذي  املستقل  اخلبير  بنهيرو, 
"إن  الدراسة:  هذه  لقيادة  العام  األمني 
العنف ضد  مع  للتعامل  طريقة  أفضل 
األطفال هي وقفة قبل حدوثه. ولكًلّ منا 
دور يؤديه في هذا الصدد, ولكن الدول 
الرئيسية.  ال بد أن تضطلع باملسئولية 
العنف  أشكال  يعني حظر جميع  وهذا 
كان  وأًيا  حدثت  أينما  األطفال  ضد 
إخضاع  الضروري  من  وأنه  مرتكبها, 
إاّل  أفعالهم,  عن  للمساءلة  األشخاص 
يقتصر  قانوني قوي ال  إطار  إيجاد  أن 
على العقوبات وحدها, بل يشمل توجيه 
أن  مفادها  فيها  لبس  ال  قوية  رسالة 

إن وعي املجتمعات بحقوق الطفل وأساليب التربية السليمة  
هو من أهم أساليب احلد من هذه الظاهرة  والتي دعت إليها 
الطفل  مع  التعامل  كيفية  أن  كما   ، الطفل  حقوق  اتفاقية 

املعنف  هو أمر في غاية األهمية .

العنف ضد

  قضية عاملية خطيرة!



حقــــوق

5

الســــــنة الثالثة - العدد )44( 
 تقريـــــرسبتمبر 2009 - رمضان 1430 هـ

العنف ضد األطفال ليس مبرًرا أبًدا!

إحصائيات عاملية
أن  العاملية  الصحة  منظمة  تقدر 
الوالدة  سن  بني  طفل   53000 قرابة 
 2002 عام  في  ماتوا  والسابعة عشرة, 
أقل  طفل  مليون   40 وأن  للقتل  نتيجة 
املعاملة  سوء  يعانون  سنة   15 من 
واإلهمال, ويحتاجون إلى رعاية صحية 

واجتماعية. 
مصر  في  أجرى  مسح  أوضح  كما 
يفيدون  األطفال  من  املائة  في   37 أن 
ربطوهم  أو  ضربوهم  آباءهم  بأن 
عن  أبلغوا  املائة  في   26 وأن  بإحكام, 
إصابات مثل الكسور, أو فقدان الوعي, 
أو إعاقة مستدمية نتيجة لذلك أبلغت 
الهنديات  األمهات  من  املائة  في   36
الباحثني القائمني باملسح بأنهن ضربن 
أطفالهن بشيء ما خالل األشهر الستة 
املاضية. وأفادت 10 في املائة أنهن ركلن 
أطفالهن, و 29 في املائة بأنهن جذبن 
أطفالهن من شعورهن, و 28 في املائة 
بأنهن ضربن أطفالهن بقبضة اليد, و 3 
في املائة بأنهن عاقنب أطفالهن بوضع 

الشطة احلمراء في أفواههم. 
و أوضح مسح أجرى في الواليات 
املتحدة عام 1995 بأن خمسة في املائة 
من اآلباء الذين تناولهم البحث اعترفوا 
بأنهم يؤدبون أطفالهم من خالل واحدة 
أو أكثر من الطرق التالية : إصابة الطفل 
بشيء ما, وركل الطفل, وضرب الطفل, 

وتهديد الطفل بسكني أو مسدس. 
حديثة  إحصائيات  تشير  كما 
ألف   21 بأن  أفريقيا  جنوب  لشرطة 
حالة اغتصاب ألطفال أو اعتداء عليهم 
أطفال  ضد  ارتكبت  عنها,  اإلبالغ  مت 
ووفقا  أشهر.  تسعة  سن  حتى  صغار 
للتقديرات, فإن واحدة فقط من كل 36 

حالة اغتصاب يتم اإلبالغ عنها.

آثار العنف على الطفل
منظمة  أعدتها  دراسة  في 
من  الطفل  حماية  باسم  اليونيسيف 
العنف واالستغالل واإليذاء  مت اإلشارة 
تداعيات  للعنف  يكون  قد  انه  إلى 
وقد  األطفال.  لتنمية  بالنسبة  خطيرة 
أو  الوفاة  إلى  أسوأ احلاالت  يؤدى في 
على  أيضا  يؤثر  قد  أنه  غير  اإلصابة. 
صحة األطفال, وقدراتهم على التعلم أو 
املدرسة  إلى  للذهاب  حتى استعدادهم 
باألطفال  يؤدى  وقد  اإلطالق.  على 
يعرضهم  مما  البيت,  من  الهروب  إلى 
العنف  أن  كما  املخاطر.  من  مزيد  إلى 
يدمر الثقة بالنفس لدى األطفال, وقد 
آباء  يصبحوا  أن  على  قدرتهم  يقوض 
األطفال  ويواجه  املستقبل.  في  جيدين 
الذين يتعرضون للعنف خطرا كبيرا من 
وقت  في  واالنتحار  لالكتئاب  التعرض 

الحق من احلياة.
)مراكز  أجرتها  دارسة   وأظهرت  
في  والوقاية(  األمراض  على  السيطرة 
أتالنتا وشملت أكثر من 17 ألف بالغ, 
أن األفراد ممن تعرضوا لستة جتارب 
غير  طفولة  بتجارب  وتعرف  أكثر  أو 
مواتية قبيل بلوغ سن الـ18 أكثر عرضة 
مبكر  بسن  للوفاة  مضاعف   بشكل 
مقارنة بغيرهم ممن لم يعاني من مثل 

هذه التجربة.
الذي  براون  ديفيد  الباحث  وقال   
نتائج  تدفع  أن  بالدراسة:"نأمل  قام 
بأن  االعتراف  من  ملزيد  الدراسة  هذه 
سوء معاملة األطفال وتعرضهم إلجهاد 
كمشكلة  األشكال  مبختلف  نفسي 

صحية عامة"

العنف ضد األطفال في اململكة
حماية  على  اململكة  من  وحرصا 
األطفال وحفظ حقوقهم  شرع العمل 
في  للطفل  حماية  نظام  وضع  على 

النور  يرى  ان  نامل  والذي  اململكة 
حماية  إلى   يهدف  حيث  قريبا  
الطفل من كل أنواع ومظاهر اإلساءة 
واإلهمال التي قد يتعرض لها الطفل 
األسرة  في  به  احمليطة  البيئة  في 
واملدرسة واحلي واألماكن العامة ودور 
واملؤسسات  البديلة,  والتربية  الرعاية 
األهلي   القطاع  ومؤسسات  احلكومية 
اإلساءة  أشكال  انتشار  من  احلد  و 
الالزمة  الرعاية  وتوفير  واإلهمال 
إلى  باإلضافة  لذلك  املعرض  للطفل 
في  الطفل  بحق  الوعي  وتعزيز  نشر 

احلياة بال إساءة أو إهمال.
تبذل  التي  املساعي  إلى  باإلضافة 
إلنهاء  وذلك  القصر  زواج  من  للحد 
واملتمثل  األطفال  ضد  املمارس  العنف 

بزواج الصغيرات 
الوطنية  اجلمعية  ان  املعلوم  ومن 
حلقوق اإلنسان مهتمة بالعمل على وقف 
العنف ضد األطفال يشاركها في ذلك 
االمان  كبرنامج  بعض اجلهات األخرى 
وإدارة  اإلنسان  حقوق  وهيئة  األسري 

احلماية بوزارة الشؤون االجتماعية.

وعي املجتمع باملشكلة
الطفل  املجتمعات بحقوق  إن وعي 
وأساليب التربية السليمة  هو من أهم 
أساليب احلد من هذه الظاهرة  والتي 
دعت إليها اتفاقية حقوق الطفل , كما 
أن كيفية التعامل مع الطفل املعنف  هو 

أمر في غاية األهمية .
أخذت  الدولي  الصعيد  وعلى  لذا 
الكثير من املنظمات احلقوقية والصحية 
على عاتقها نشر الوعي من خالل إعداد 
الدراسات وتوفير املعلومات واإلرشادات 
لهدف   الطفل  مع  للتعامل  السليمة 
وثانيا  للعنف  التعرض  الطفل من  وقاية 
للتعريف  بطريقة التصرف السليمة  في 

حال تعرض طفل ما للعنف .
اجلمعية  نشرته  استطالع  وفي 
موقعها  على  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
االلكتروني يهدف إلى قياس مدى الوعي 
بكيفية التصرف حني اعتقاد تعرض طفل 
ما للعنف كانت نتائج االستطالع  : التزم 
الصمت %7  أحتدث لوالديه أو للمدرسة 
%35  , أبلغ اجلهة املعنية باحلماية  28% 

, ال أعلم ماذا أفعل 30% 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مهتمة بالعمل على وقف 
العنف ضد األطفال يشاركها في ذلك بعض اجلهات األخرى 
وإدارة  اإلنسان  حقوق  وهيئة  األسري  االمان  كبرنامج 

احلماية بوزارة الشؤون االجتماعية
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أخبار

حقوق اإلنسان تأمل في إجراء دراسة حلل مشاكل سجناء احلقوق اخلاصة

جمعية حقوق اإلنسان مبكة تتابع قضايا السجناء 
وشكاويهم

قام املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان في منطقة مكة املكرمة 
الدكتور حسني الشريف بزيارة ملدير عام السجون بجدة اللواء عبدالرحمن الغامدي 
وذلك ملتابعة عدد من القضايا التي تلقاها الفرع اخيرا ومنها قضية شاب ال ترغب 
اسرته في كفالته واستالمه من السجن, وشاب أمضى اربعة اشهر في السجن رغم 
ان حكمه الصادر من احملكمة اجلزئية ال يتضمن سجن وعدد من شكاوى السجناء 
الغامدي  واللواء  للفرع  العام  التنسيق بني املشرف  من جنسيات مختلفة. وقد مت 
على عقد لقاء بني اعضاء اجلمعية في املنطقة ومسؤولي السجون في جدة ملناقشة 
القضايا ذات االهتمام املشترك ,كما بحث الطرفان سبل التعاون بني الفرع وادارة 
السجون في جدة ,وقد اعرب اللواء الغامدي عن تعاونه مع الفرع في كل ما يخص 
للتعاون من قبل  الدكتور الشريف شكره  , قدم  قضايا حقوق االنسان .من جهته 
السجون في جدة مشيدا باملرحلة التطويرية التي تشهدها السجون في احملافظة.  
مكة  مبنطقة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مشرف  كشف  اخرى  جهة  ومن 
مع  بالتعاون  دراسة  إجراء  أهمية  الشريف عن  ناصر  بن  الدكتور حسني  املكرمة 
العدل حول  ووزارة  للسجون  العامة  املديرية  العالقة مثل  اجلهات احلكومية ذات 
سجناء احلقوق اخلاصة مشيرا الى أن اجلمعية سبق وأن طالبت بتفعيل اتفاقيات 
تبادل السجناء بني اململكة والدول التي مت توقيع اتفاقيات معها لوجود نسبة كبيرة 

من السجناء من األجانب. 

 الرياض - حقوق 
     أبلغ مصدر مطلع في 
اجلمعية الوطنية حلقوق 
في  مقرها  أن  اإلنسان 
تبلغ  أعاد طفلة  الرياض 
إلى  يوما   22 العمر  من 
رفض  أن  بعد  والدتها 
إثر  لها  تسليمها  والدها 
بينهما  حدثت  خالفات 
كان علي آثرها أن رفض 
الوالد تسليم الطفلة إلى 

أمها. وأوضح املصدر أن الزوجة تقدمت في وقت سابق بشكوى 
حضورية للجمعية, مطالبة بالتدخل وإعادة طفلتها لتبادر اجلمعية 
باالتصال على والد الطفلة وبعد مفاوضات عدة احتوى اخلالف 
والدة  أعربت  لوالدتها. من جهتها,  الطفلة  الزوجني وسلمت  بني 
الوطنية  للجمعية  شاكرة  الطفلة  باستعادة  سعادتها  عن  الطفلة 

حلقوق اإلنسان جهودها في إعادة طفلتها.
 

حقوق اإلنسان تعيد طفلة الـ22 يوما 
إلى والدتها

مكة املكرمة - حقوق
الشريف  حسني  الدكتور  كشف 
مكة  في  اجلمعية  فرع  علي  املشرف 
املكرمة عن احلاجة إلجراء دراسة تخص 
إشكاالت قضايا سجناء احلقوق اخلاصة, 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة كإدارة 
اجلمعية,  وبعضوية  والقضاء  السجون 
سجنهم  دون  بدائل حتول  إليجاد  وذلك 
داخل  املجرمني  معاملة  ومعاملتهم 
سجناء  أن  الشريف  وأوضح  السجون. 
سجناء  في  واملتمثلني  اخلاص,  احلق 
بطريقة  معاملتهم  من  بد  ال  الدين, 
تساعدهم على سداد املستحقات املالية 
املمكن  من  أن  مبينا  عليهم,  الواجبة 
أن  وأضاف  التقسيط.  طريقة  اعتماد 
يفقدهم  اخلاص  احلق  سجناء  إيقاف 
وظائفهم وهو ما يزيد من صعوبة فرص 
سدادهم, مشيرا إلى أن إجراء مثل هذه 
ملثل هذه  حلول  إليجاد  تساعد  الدراسة 

اإلشكالية. 

في جولة للجمعية إلصالحية  مكة:

تسجيل مالحظات أبرزها التحفظ على سجناء انقضت فترة أحكامهم
وتأتي زيارة اجلمعية بعد تلقيها أكثر من 
ستني بالغا ملساجني على ذمة قضايا حقوقية 
للخروج  دفعها  ما  وهو  العام,  بالدين  متعلقة 
بفكرة إعداد دراسة حللول بديلة للسجناء من 

هذا النوع, أي سجناء احلق اخلاص.
»تسلمنا  قال:  الذي  للشريف  وبالعودة 
التحقيق  ويجري  مساجني,  من  شكوى  ملف 
وقد  الواقعية,  مبعاينتهم  صحتها  مدى  في 
استمعنا خالل الزيارة لشكواهم بشكل مباشر, 
بأوضاعهم«.  املتعلقة  املالحظات  وسجلت 
متهيداً إلعداد تقرير لرفعه لرئيس اجلمعية 
وحول  السجن,  إدارة  مع  مشكالتهم  لبحث 
تقع  فردية  »حاالت  أن  أفاد  املعاملة,  سوء 
ما بني بعض النزالء وبعض األفراد ال تشكل 
حيزا نظير املعاملة اجليدة التي رصدناها من 

قبل بقية األفراد والضباط«.
العيادة  على  اجلمعية  وفد  واطلع 
الطبية داخل السجن لقياس مدى جودة 
وبدا  للسجناء,  املقدمة  الطبية  الرعاية 
صالحية  عدم  العيادة  داخل  واضحا 

بعض األدوات الطبية.كما شملت الزيارة 
السجن,  بنزالء  اخلاصة  العنابر  بعض 
وبالتحديد القدمية منها, والتي لم تشهد 
أي عمليات جتديد لها, إضافة إلى غياب 
الترويحية بشكل عام  ملحوظ لألنشطة 

سواء الرياضية أو الثقافة.
وبني الشريف أن ملف العيادة الطبية 
املالحظات,  قائمة  رأس  على  سيكون 
العيادة  وضع  حتسني  »يجب  حيث 
الطبية  واألدوات  بالكوادر  وجتهيزها 
ضعفها  رصدنا  أن  بعد  عاجل  وبشكل 
امللحوظ, كما سجلنا مالحظات مشابهة 
في هذا اجلانب كالتأخر في التحويل إلى 
املستشفى فيما يخص احلاالت الطارئة«. 
تبادل  اتفاقيات  بتفعيل  الشريف  وطالب 
اململكة  مع  املوقعة  الدول  مع  السجناء 
مشكلة  من  احلد  بهدف  الشأن,  بهذا 
تكدس السجناء داخل العنابر »فالسجناء 
في  العظمى  الغالبية  يشكلون  األجانب 
لقائها  خالل  اجلمعية  السجن«.وركزت 

تعرض  عدم  من  التأكد  على  السجناء 
أحدهم إلى التعذيب أو سوء املعاملة من 
ورصدت  السجن..  على  القائمني  قبل 
اجلمعية عددا من النزالء الذين انقضت 
موقوفني,  زالوا  وال  أحكامهم,  فترة 
حسني  األجانب.وأرجع  من  وأغلبهم 
إطالق  تأخر  في  السبب  أن  الشريف 
فترة  املنقضية  األجانب  السجناء  سراح 
احلكومية  اجلهات  بعض  إلى  سجنهم 

التي لم تنجز ملفات ترحيلهم..
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إن ثقافة حقوق اإلنسان لم تعد تعني  الرجل 
والشابة  الشاب  أو  والشيخ  الطفل  أو  واملرأة, 
أوالصغير  واملتعلم  األمي  أو  واحلرفي  أوالتاجر 
ألنها  إنسان,  كل  تشمل  أصبحت  بل  والكبير 
وديننا احلنيف  الغراء  مبادئ شريعتنا  تستند على 
مرجعية  على  هذا  عصرنا  في  تستند  أيضا  وهي 
املواثيق والعهود الدولية الصادرة عن األمم املتحدة, 
حقوق  وحماية  بتأكيد  خاصة  أحكاماً  املتضمنة 
العاملي حلقوق  اإلعالن  في  ُكرست  التي  اإلنسان, 
متتد  أن  ينبغي  الثقافة  هذه  فإن  ولذلك  اإلنسان, 
للمجتمع  واجلغرافية  اإلنسانية  اخلريطة  على 
السعودي, فمجالها كبير ومتسع, ومن اخلطأ النظر 

إليها على أنها تخص فئة معينة فحسب.
وأفراده  مبؤسساته  السعودي  املجتمع  إن 
مسؤولون عن نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتأصيلها 
وتطبيقها, وإن يتضامنوا في حمل رسالتها, حتى 
ومنظم,  ومدروس  حقيقي  تواصل  هناك  يصبح 
عن  املدافعني  احلقوقيني  من  جيل جديد  إلعداد 
حقوق اإلنسان حتى يكون هناك وعي حقوقي بني 
أفراد املجتمع لكي ال يتعرض مستقباًل لالستبداد 
تواصال  يحقق  بل  أحالمه,  تصاَدر  وال  والتسلط, 
مع خريطة العمل على تعزيز هذه احلقوق, وتنمية 

الوعي بها ونشرها. 
ترفاً  تعد  لم  االن  اإلنسان  حقوق  ثقافة  إن 
نشرها  مسؤولية  تعد  ولم  يؤخذ,  ال  أو  به  يؤخذ 
أضحت  بل  أخرى,  دون  مؤسسة  على  مقتصرة 
ضرورة اجتماعية, وقانونية, وسياسية, فهي تعمل 
على حماية حقوق اإلنسان, وعدم انتهاكها, ومن ثم 
فإن اإلنسان في حاجة ألن يكتسبها من مؤسسات 
التنشئة االجتماعية, بدءاً باألسرة وانتهاء باملجتمع, 
مروراً برياض األطفال, واملدرسة, واملعهد, والكلية, 
واجلامعة, واملسجد, والتدريب, والتطبيق, في مناخ 

تتوافر فيه حرية الرأي والتعبير. 
شيبا  السعودي  املجتمع  أفراد  حق  من  إن 
في  الواردة  احلقوق  فهم  على  تدريبهم  وشباباً 
اإلنسان,  حلقوق  الداخلية  الوطنية  التشريعات 
ونقاط  جهة,  من  التشريعات  هذه  أهمية  وبيان 
ضعفها أو تناقضها من جهة أخرى, مع املعاهدات 
والتي  اإلنسان,  حلقوق  الدولية  واإلعالنات 
الشريعة  أحكام  تخالف  وال  اململكة  لها  انضمت 
اإلسالمية ووضع حد للمخالفات واالنتهاكات التي 
اإلنسان في  تظل حماية حقوق  قد حتدث, حتى 
هذا املجتمع منسجمة مع منظومة احلقوق الدولية 
أول  التي هي  الغراء  لإلنسان متفقه مع شريعتنا 
من أرست مبادئ حقوق االنسان مبفهومها الواسع 

على وجه االرض. 

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

Nshr1@yahoo.com

نشر ثقافة حقوق 
االنسان واجب وطني

ثقافة حقوق 
االنسان

إحتفالية

انتصار  الدكتورة  رشحت      
املجال  في  الباحثة  فلمبان  احمد 
ذات  إصالح  جلنة  وعضو  األمني 
اإلنسان  حقوق  هيئة  في  البني 
إدارة  مجلس  في  اململكة  لتمثيل 
املنظمة العاملية الحتاد الكتاب اآلفرو 
آسيوي الذي يضم كوكبة من الوزراء 
 13 من  البارزة  العامة  والشخصيات 
على  ويشرف  القارتني,  من  دولة 
العمل الثقافي والفكري في أكثر من 

85 دولة بآسيا وأفريقيا. 
انتصار  الدكتورة  اختيار  وجاء 
فلمبان لتمثيلها املشرف للمملكة في 
عدد املؤمترات والندوات التي تتناول 
اإلقليمية  والقضايا  املشاكل  أهم 
لدورها  ونظراً  املعاصرة,  والعاملية 
ومناهضة  املستنير  الفكر  نشر  في 
دعاوى العنصرية والتمييز واإلرهاب 
التي  واألبحاث  والتطرف  والعنف 
قدمتها ملد جسور احلوار بني مختلف 
لغة  إليجاد  اإلنسانية  احلضارات 
لتحقيق  والتقارب  للتفاهم  مشتركة 
والتقدم  والتنمية  واألمان  السالم 
اختيارها  ويأتي  العاملي,  والرخاء 
الكتاب  إدارة  مجلس  في  للمشاركة 
من  كرمز  لها  تكرمياً  آسيوي  اآلفرو 

رموز نساء العرب. 
نفسها  العاملية  املنظمة  وكانت 
كرمت فلمبان في القاهرة كرمز للوفاء 
والعطاء ضمن أبرز الشخصيات لعام 
عام 2008م مبشاركة وزارة اخلارجية 
في  اإلعالم  ووزارة  الدفاع  ووزارة 
والسفراء  الوزراء  وحضور  مصر, 
الشخصيات  وكبار  والدبلوماسيني 
وثمنت  واملصري.  العربي  واإلعالم 
الدكتور انتصار فلمبان هذا االختيار 
هو تكرمي لبلدها اململكة وتأكيد على 
منطقة  في  بها  حتظى  التي  املكانة 
الشرق األوسط, وأشارت أن اختيارها 
يعتبر  العربية  املرأة  رموز  من  كرمز 
تكرمياً للمرأة السعودية, مشددة على 
عصرها  تعيش  السعودية  املرأة  أن 

احلرمني  خادم  عهد  في  الذهبي 
األمني  عهده  ولي  وسمو  الشريفني 

- حفظهما الله - 
وقالت عن تخصصها في البحث 
األمني: االهتمامات اخلاصة ال تعيق 
أو  تقدمي  األشكال  من  شكل  بأي 
حتقيق أي حلم, حيث أن اهتماماتي 
بعض  واإلرشاد ضد  التوعية  بثقافة 
وأهمية  اإلرهاب  ومنها  الظواهر 
نفوس  في  الوطنية  مفهوم  غرس 
االهتمامات  من  ذلك  وغير  الناشئة 
يوم  في  منفصلة  تكن  لم  األخرى 
أعيشها..  التي  احلياة  واقع  عن  ما 
لم  أخرى  مفاهيم  األيام  مع  لكن 

ان  واخلبرة,  بالتجربة  متوفرة  تكن 
الذي  التعليمي  الواقع  هو  حدث  ما 
إحالل  نحو  االجتاه  علي  اوجب 
الظواهر  املجتمع ضد  ثقافة  مفهوم 

السلبية. 
الدكتورة  أن  بالذكر  اجلدير 
انتصار فلمبان مثلت اململكة وقدمت 
عدة  في  العمل  أوراق  من  العديد 
مناسبات ومؤمترات دوليه, واستقبلها 
صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
)حفظه  العهد  ولي  العزيز  عبد  بن 
الله( كأول باحثة سعودية في املجال 
مشاركاتها  على  وشجعها  األمني 

وجهودها في مكافحة االرهاب .

بعد ترشيحها عضوًا في مجلس إدارة االحتاد اآلفرو آسيوي ممثلة للمملكة

د.انتصار فلمبان: املرأة السعودية تعيش أزهى عصورها 
في عهد خادم احلرمني

اختياري كرمز من رموز املرأة العربية يعتبر 

تكرميًا للمرأة السعودية

د.انتصار فلمبان:

االهتمامات اخلاصة ال تعيق بأي شكل من 

األشكال تقدمي أو حتقيق أي حلم

ما حدث هو الواقع التعليمي الذي اوجب علي 

االجتاه نحو إحالل مفهوم ثقافة املجتمع ضد 

الظواهر السلبية
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تحقيق

بن  مشعل  القلوب  أمير  يحفظ  وأن   
من  الكرمي  به سموه  قام  ما  على  الله  عبد 
عدد  وعبر  السجناء.  سراح  إلطالق  جهود 
عفو  شملهم  الذين  السجناء  أهالي  من 
سعادتهم  عن  الشريفني  احلرمني  خادم 
الغامرة بهذه اللفتة األبوية احلانية من ملك 
اإلنسانية وقدموا شكرهم وتقديرهم للملك 
الغالية,  امللكية  املكرمة  هذه  على  الله  عبد 
امللكي  السمو  لصاحب  شكرهم  قدموا  كما 
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  بن  مشعل  األمير 
أمير منطقة جنران على جهوده اجلبارة في 

قضية سجناء أحداث جنران.
وقال املواطن محمد حمد القحص آل 
السجني  وعم  دهيمان  السجني  والد  هتيلة 
عبد الله, علي بن جابر آل فطيح شقيق أحد 
السجناء املعفو عنهم, حسني بن شمالن آل 
مطير, احلسن بن إسحاق أحمد آل إسحاق, 
تركي,  السجني  والد  جفر  آل  دومان  وعلي 
ألن  التوصف  مشاعرهم  إن  املناسبة  بهذه 
وأضافوا:  التعبير,  على  سيطرت  الفرحة 
يحق لنا أن نفخر بقادتنا في كل مكان وأن 
نرفع رؤوسنا في هامة السماء قائلني »إنهم 
بحمد الله إن أخطأنا عدلونا وإن زللنا عفوا 
عنا, وإن أصابتنا مصيبة أغاثونا, فجزاهم 
مبادرة  إلى  وأشاروا  خير«.  ألف  عنا  الله 
للنائب  رفعه  الذي  والتماسه  جنران  أمير 
عبد  ين  نايف  األمير  الداخلية  وزير  الثاني 
العزيز الذي بدوره رفع األمر مللك اإلنسانية 
احلرمني  خلادم  فشكرا  بالعفو  وجه  الذي 
النائب  وسمو  األمني  عهده  وولي  الشريفني 
احملبوب  وأميرنا  الداخلية  وزير  الثاني 

صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبد 
بعطفهم  الذين غمرونا  العزيز  بن عبد  الله 
ومكروه  كل شر  من  الله  وحنانهم فحفظهم 
على  الغاليه  البالد  لهذه  عزهم  الله  وأدام 

اجلميع.
من جهتهم, عبر مشايخ منطقة جنران 
عن شكرهم خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبد الله بن عبد العزيز على شمول السجناء 
بالعفو العام في هذا الشهر املبارك, ووصفوا 
ملك  على  غريبة  ليست  بأنها  املكرمة  هذه 
اإلنسانية, كما عبروا عن شكرهم أيضا لولي 
الداخلية  وزير  الثاني  النائب  وسمو  العهد 
ولألمير مشعل على متابعته قضايا املنطقة.

وقال كل من شيخ شمل قبائل املكارمة 
عبد الله بن محمد املكرمي, شيخ شمل قبائل 
آل فاطمة يام الشيخ علي بن جابر أبوساق, 
بن  أحسن  بن  حمد  يام  جشم  قبائل  شيخ 
منيف, شيخ شمل قبائل مواجد يام بالنيابة 
ونائب  نصيب,  بن  جابر  بن  الشيخ صمعان 
جابر  الشيخ  يام  فاطمة  قبائل  شمل  شيخ 
شرفي أبو ساق إن مكارم امللك عبد الله ال 
له  ومشهود  كثيرة  اخليرة  وأعماله  حتصى, 
بها, فهو رجل اإلصالح ورجل اإلنسانية ملك 
أحب الله فأحبه شعبه, وامتد حبه إلى األمة 
اإلسالمية فهو درع اإلسالم وحامي البالد, 
وقالوا إن هذا يدل على عطاءات والة األمر 
تالحم  وأهمية  مكانة  تؤكد  التي  املستمرة 

القادة والشعب. 
ووصفوا هذا العفو قائلني »هذا العفو 
الشريفني  احلرمني  خادم  مكارم  من  يأتي 
عن  عفوه  وما  دائما,  عليها  عودنا  التي 

ملكارمه  امتداد  إال  جنران  أحداث  سجناء 
وعطاءاته الال محدودة خلدمة املواطنني في 
يأتي مبكرمة  الغالية فدائما  أنحاء مملكتنا 
تدخل عليهم الفرح والسرور, كما نثمن دور 
صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبد 
الله أمير منطقة جنران على طلب االلتماس 
عن  باإلفراج  الله  يحفظهم  األمر  والة  من 

سجناء جنران«.
عنكيص  الشيخ مسفر  رفع  من جهته, 
خلادم  وتقديره  شكره  اليامي  غامن  آل 
والنائب  العهد  وولي  الشريفني  احلرمني 
سجناء  عن  العفو  صدور  مبناسبة  الثاني 
بالعفو  امللكي  األمر  واصفا  أحداث جنران, 
إلى  سيعودون  الذين  أبنائه  عن  األبوي 
في  األمل  يحدوهم  جديدة  بروح  مجتمعهم 

خدمة الوطن في مختلف املجاالت.
حقوق  هيئة  مجلس  عضو  ثمن  كذلك 
للسجناء  الوطنيه  اللجنة  وعضو  اإلنسان 
واملفرج عنهم الدكتور هادي بن علي اليامي 

األمر السامي بإطالق سراح سجناء األحداث 
امللكي  بالعفو  املشمولة  القائمة  الـ17 ضمن 
الذي دأبت حكومة خادم احلرمني الشريفني 
على إعالنه سنويا, واصفا إياه بأنه ترجمة 
للمكارم  وامتداد  التسامح  ملعاني  حقيقية 
امللكية جتاه أهالي منطقة جنران على وجه 

اخلصوص. 
الشكر  آيات  أسمى  اليامي  ورفع 
الشريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والعرفان 
ولي  وسمو  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  األمني  عهده 
سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني وزير 
وإلى  العزيز  بن عبد  نايف  األمير  الداخلية 
اللفتة  الله على هذه  األمير مشعل بن عبد 
القيادة  تنم عن مدى قرب  والتي  اإلنسانية 
وعائالت  أسر  اليامي  هنأ  كما  أبنائها,  من 
يشكلوا  أن  متمنيا  عنهم  املفرج  السجناء 
عدة  خالل  من  املجتمع  بناء  في  إضافة 

مجاالت خلدمته.

كل  في  بقادتنا  نفخر  أن  لنا  يحق   : السجناء  احد  والد 

»إنهم  قائلني  السماء  هامة  في  رؤوسنا  نرفع  وأن  مكان 

بحمد الله إن أخطأنا عدلونا وإن زللنا عفوا عنا

خادم  مكارم  من  يأتي  العفو  »هذا   : السجناء  احد 
احلرمني الشريفني التي عودنا عليها دائما، وما عفوه 
عن سجناء أحداث جنران إال امتداد ملكارمه وعطاءاته 
مملكتنا  أنحاء  في  املواطنني  خلدمة  محدودة  الال 

الغالية 

تنفيذ فوري ألمر خادم احلرمني الشريفني بإطالق سراحهم

سجناء أحداث جنران الـ 17 يفطرون مع أسرهم
جنران ـ حقوق:

عبر  أبناء وذوو وأسر سجناء أحداث جنران عن فرحتهم بعد  
مانع  وقال   سراحهم.  وإطالق  عنهم  بالعفو  امللكي  األمر  صدور 
ناصر آل راكة في مركز قطن في محافظة ثار »140كم« إن الفرحة 
والبهجة عمت منزل أسرته التي عبرت عن شكرها خلادم احلرمني 

الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ملك اإلنسانية وولي عهده 
األمني والنائب الثاني, مشيرا إلى أن هذا العفو امللكي الكرمي ما هو 
إال استمرار للمكارم امللكية التي يصدرها خادم احلرمني الشريفني 

والتي ليست بالغريبة أو اجلديدة عليه رعاه الله.
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اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تثمن مبادرة خادم احلرمني الشريفني
 بالعفو عن سجناء أحداث جنران 

الرياض ـ حقوق:
الشريفني  الكرمي  أمر خادم احلرمني  اإلنسان  الوطنية حلقوق  ثمنت اجلمعية 
بالعفو عن السجناء املتبقني من أحداث جنران وإطالق سراحهم مع إطاللة شهر 
رمضان املبارك بناء على ما رفعه صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد العزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية, املبني على االلتماس املرفوع من 
صاحب السمو امللكي مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة جنران,وأكدت 
القيادة  تلمس  وتدل على  التسامح  الكرمية ترسخ مبادئ  املبادرة  أن هذه  اجلمعية 
لهموم املواطنني وحرصها على إغالق ملف هذه األحداث املؤسفة وإنهاء معاناة اسر 
هؤالء السجناء, وتتطلع اجلمعية إلى إدماج املطلق سراحهم في املجتمع من خالل 
العيش  وأفراد أسرهم  لهم  يكفل  الشأن مبا  بدورها في هذا  املعنية  قيام اجلهات 

الكرمي".

الرياض - حقوق 
حقوق  هيئة  مجلس  عضو  ثمن 
الوطنية  اللجنة  وعضو  اإلنسان 
الدكتور  عنهم  واملفرج  للسجناء 
هادي بن علي اليامي األمر السامي 
األحداث  سجناء  سراح  بإطالق 
بالعفو  املشمولة  القائمة  ضمن 
خادم  حكومة  دأبت  الذي  امللكي 
إعالنه  على  الشريفني  احلرمني 
ترجمة  بأنه  إياه  واصفاً  سنوياً 

حقيقية ملعاني التسامح وامتداد للمكارم امللكية جتاه أهالي منطقة جنران 
على وجه اخلصوص. 

آيات الشكر والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني  اليامي أسمى  ورفع 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي 
نايف  األمير  الداخلية  وزير  الثاني  والنائب  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير 
اإلنسانية  اللفتة  هذه  على  عبدالله  بن  مشعل  األمير  وإلى  عبدالعزيز  بن 
والتي تنم عن مدى قرب القيادة من أبنائها كما هنأ اليامي أسر وعائالت 
السجناء املفرج عنهم متمنياً أن يشكلون إضافة في بناء املجتمع من خالل 

عدة مجاالت خلدمته. 
وأكد اليامي على العطاء املميز لسمو أمير منطقة جنران منذ تعيينه في 
على  سواء  للعيان  واضحة  باتت  اإلجناز  مؤشرات  أن  إلى  الفتا  منصبه 
التحتية  البنى  مشاريع  مستوى  على  أو  واالجتماعي  اإلنساني  املستوى 

والتطوير احلضري.

هيئة حقوق اإلنسان تثمن قرار العفو 
عن السجناء

منح  على  الكرمية  املوافقة  يثمن  العثيمني  د. 
عفو إضافي من مدة محكومية السجني

 الرياض - حقوق 
رفع معالي وزير الشؤون االجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج 
عنهم وأسرهم )تراحم( الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني شكره وتقديره خلادم احلرمني 
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقة مجلس الوزراء في جلسته 
مساء أمس االول على تفويض وزير الداخلية منح عفو إضافي في حدود )15( في املائة 
من مدة محكومية السجني الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب املهني بعد التحاقه 
بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه حملكومتيه يدعو إلى الثقة 

بتقومي نفسه, ولم يكن في اإلفراج عنه خطر على األمن العام. 
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة األنباء السعودية أن هذا القرار يأتي لفتة 
إصالحية تربوية جتاه نزالء السجون ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية 
الفتيات وحتفيزاً لهم على استثمار فترة سجنهم فيما يعود عليهم وعلى وطنهم 
في  أعضاء صاحلني  إلعادتهم  وتأهيلهم  إصالحهم  في  ويسهم  والفائدة  بالنفع 
مجتمعهم ويزيد من فرص حصولهم على وظائف تؤمن لهم العيش الكرمي وحتول 

دون عودتهم إلى ارتكاب السلوكيات غير السوية. 
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األعضاء املؤسسون

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

مكتبة حقوق

حقوق اإلنسان في اإلسالم
العلوم الشرعية  التدريس بقسم  البقمي عضو هيئة  الدكتور ناصر بن محمد  كتاب "حقوق اإلنسان في اإلسالم وتطبيقاتها في األنظمة السعودية" ملؤلفه  صدر حديثاً 

والقانونية واملعهد العالي بكلية امللك فهد األمنية.
وقد تناول املؤلف ايضاح مدلول حقوق اإلنسان وتقسيماتها ومصادرها واحلماية الدولية حلقوق اإلنسان, ومالمح حقوق اإلنسان في اإلسالم من حيث أسس تكرمي اإلسالم 
اإلنسان والشبهات التي تثار حول حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد عليها وضمانات حقوق اإلنسان في اإلسالم. كما حتدث املؤلف عن موقف اململكة العربية السعودية من 
حقوق اإلنسان على املستوى الدولي والوطني, ثم انتقل إلى احلديث عن اقسام حقوق اإلنسان في اإلسالم وتطبيقاتها في األنظمة السعودية من خالل احلديث عن احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية, 

في عام 1353هـ ولدت فكرة إنشاء جمعية 
اإلسعاف اخليري باململكة , كأوِل تنظيٍم حكومي 
 , باململكة  االسعافية  الطبية  اخلدمة  لتقدمي 
ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم واخلدمات 
الطبية االسعافية الطارئة تتنقل خالل مراحل 
التطور والبناء التي واكبت النهضة التي تشهدها 

اململكة في كافة جوانبها الصحية والتعليمية .
و صدر األمر السامي رقم 3306 بتاريخ 1354/3/2 هـ في عهد امللك 
هيئٍة  أول  بإنشاِء  البداية  وكانت   , الله  يرحمه   – العزيز  عبد  بن  فيصل 
مستقلة تقوم على تقدمي اخلدمة الطبية االسعافية الطارئة باململكة , حتت 

مسمى )جمعية اإلسعاف اخليري(
باململكة  االسعافية  اخلدمات  لواء  اخليري  اإلسعاف  جمعية  َحَملت 
للمملكة  السريع  النمو  , ومع  السعودية ملدة تسعة وعشرين عاماً  العربية 
اخلدمات  حذت  فقد  والتطور  التغيير  هذا  وملواكبة  القطاعات  كافة  في 
اخليري  اإلسعاف  جمعية  وحتولت  األخرى  القطاعات  حذَو  االسعافية 

الوطني إلى جمعية الهالل األحمر السعودي في العام 1383 هـ  .
الوزراء  مجلس  عن  صدر  1429/12/24هـ  املوافق  االثنني  يوم  وفي 
األحمر  الهالل  هيئة  إلى  السعودي  األحمر  الهالل  حتويل مسمى جمعية 

السعودي.
تعتبر هيئة  الهالل األحمر السعودي الهيئة الوحيدة في اململكة العربية 
السعودية التي تعمل وفقاً للقواعد املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية 
واملقبولة في زمن احلرب كهيئٍة مساعدة لإلدارات الطبية بالقوات املسلحة 
السعودية , كما تتمتع الهيئة بجميع املزايا واحلصانات الواردة في اتفاقيات 
جنيف , ولتحقيق احليادية لنطاق عمل الهيئة فقد نص نظامها األساسي 
األمور  في  التدخل  أو  مالية  في مضاربات  الهيئة  دخول  على عدم جواز 

السياسية أو الدينية .
السريعة  و  الطارئة  االسعافية  الطبية  اخلدمات  بتقدمي  الهيئة  تقوم 
للمواطنني و املقيمني في اململكة في الظروف العادية و الكوارث , و اإلسهام 
في رفع مستوى الوعي الصحي. و تشارك الهيئة في أعمال اإلغاثة داخل 
التعاليم  و  القيم  مع  يتفق  مبا  خدماتها  الهيئة  وتقدم  خارجها.  و  اململكة 
الهيئة على  , و حترص  نظامها األساسي  و  املهنية  و األصول  اإلسالمية 
إبراز دورها اإلنساني و توطيد العالقة مع اجلمهور و اجلهات احلكومية 
واألهلية ذات العالقة بنشاط الهيئة محليا و عامليا. و تهتم الهيئة باحلفاظ 

على منسوبيها بتدريبهم و تأهيلهم و حتفيزهم.

هيئات و منظمات
هيئة الهالل األحمر السعودي

منوعات

املعلومات الشخصية:    
ـ االسم : اجلوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبد احملسن العنقري 

- تاريخ ومحل امليالد: 1372هـ, 1953م, الطائف.
- احلالة االجتماعية: متزوجة وأم لثالثة أبناء.

- العنوان الدائم: جدة - حي مشرفة .
املؤهالت العلمية :

- بكالوريوس علم إنسان اجلامعة األمريكية في بيروت, لبنان.
اخلبرات العملية:

بجدة  النسوية  اخليرية  الفيصلية  اجلمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائبة   -
1412 هـ - 1421هـ.

- مدير عام اجلمعية الفيصلية اخليرية النسوية بجدة -1397 1401هـ.
- كاتبة اجتماعية عدة مجالت وصحف آخرها عكاظ 1397هـ- حتى اآلن.

- رئيسة فرع السيدات جمعية اإلميان اخليرية لرعاية مرضى السرطان 1/ 
1/ 1424هـ- حتى اآلن.

- نائبة رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان لشؤون األسرة. 
- كاتبة في العديد من الصحف واملجالت السعودية ,ولها زاوية أسبوعية 

في جريدة عكاظ بعنوان " ودي نكون".
عضوية املجالس واجلمعيات:

-عضو مؤسسة جمعية اجلنوب النسائية في أبها - 1403هـ
-عضو اجلمعية الفيصلية في جدة 1396-هـ

-عضو جمعية مكة للتنمية واخلدمات االجتماعية
-عضو اللجنة النسائية في هيئة تطوير حائل - 1422هـ

-عضو الهالل األحمر السعودي 1424-هـ
-عضو شرف املؤسسة الوطنية للرعاية الصحية املنزلية 1422-هـ

املؤمترات والندوات واحملاضرات:
- مؤمتر للسالم العاملي, اسطنبول, تركيا  1421-1422هـ

- الندوات واملواسم الثقافية في اجلمعيات اخليرية النسائية في مختلف 
املناطق حول دور اجلمعيات, املرأة والعمل, العنف العائلي, املخدرات, العمل, 

حقوق الطفل, املرأة وواجباتها, حرب اخلليج.
- جلسة في مجلس الشورى - 1422هـ

- اللقاء الثقافي للحوار الوطني في مكة املكرمة 1424-هـ
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  املرأة  ضد  والعنف  التمييز  مؤمتر   -
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عرضتها اجلمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 )د7-(, املؤرخ في20 
, وفقا  يوليو 1954   / : 7 متوز  النفاذ  بدء  تاريخ   , األول/ديسمبر 1952  كانون 
تساوى  مبدأ  إعمال  في  منها  رغبة   , املتعاقدة  األطراف  أن   , السادسة  للمادة 

الرجال والنساء في احلقوق الوارد في ميثاق األمم املتحدة 

11

احلقوق السياسية 
للمرأة

حق  شخص  لكل  بأن  منها  واعترافا    ,
املشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده , 
سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلني 
يختارون في حرية , واحلق في أن تتاح له 
تقلد  املساواة مع سواه فرصة  على قدم 
املناصب العامة في بلده , ورغبة منها في 
جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع 
باحلقوق السياسية وفى ممارستها , طبقا 
واإلعالن  املتحدة  األمم  ميثاق  ألحكام 

العاملي حلقوق اإلنسان ,
هذا  على  اتفاقية  عقد  قررت  وقد 

القصد ,
السياسية  احلقوق  بشأن  اتفاقية   

للمرأة
االمم املتحدة 

 8 / 3 / 2003
وقد اتفقت على األحكام التالية : 

املادة األولى 
جميع  في  التصويت  حق  للنساء 
بينهن  تساوى  بشروط   , االنتخابات 

وبني الرجال , دون أي متييز .
املادة الثانية 

ينتخنب جلميع  أن  في  األهلية  للنساء 
 , العام  باالقتراع  املنتخبة  الهيئات 
 , الوطني  التشريع  مبقتضى  املنشأة 
 , الرجال  وبني  بينهن  تساوى  بشروط 

دون أي متييز .
املادة الثالثة 

العامة  املناصب  تقلد  أهلية  للنساء 
العامة  الوظائف  جميع  وممارسة 
الوطني,  التشريع  مبقتضى  املنشأة 
 , الرجال  وبني  بينهن  تساوى  بشروط 

دون أي متييز .
املادة الرابعة 

االتفاقية  هذه  توقيع  باب  يفتح   .1
بالنيابة عن أي عضو في األمم املتحدة 
أخرى  دولة  أية  عن  بالنيابة  وكذلك   ,
لألمم  العامة  اجلمعية  إليها  وجهت 

املتحدة دعوة في هذا الشأن .

 . للتصديق  االتفاقية  هذه  تخضع   .2
األمني  لدى  التصديق  صكوك  وتودع 

العام لألمم املتحدة .
املادة اخلامسة 

االتفاقية  هذه  إلى  االنضمام  يتاح   .1
جلميع الدول املشار إليها في الفقرة 1 

من املادة الرابعة .
2. يقع االنضمام بإيداع صك انضمام 

لدى األمني العام لألمم املتحدة .
املادة السادسة

اليوم  االتفاقية في  نفاذ هذه  يبدأ   .1
التسعني الذي يلي إيداع صك التصديق 

أو االنضمام السادس .
2. أما الدول التي تصدق االتفاقية أو 
التصديق  إيداع صك  إليها بعد  تنضم 
نفاذ  فيبدأ  السادس  االنضمام  أو 
التسعني  اليوم  في  إزاءها  االتفاقية 
أو  التصديق  صك  إيداعها  يلي  الذي 

االنضمام .
املادة السابعة 

دولة حتفظا  أية  قدمت  أن  حدث  إذا 
لدى  االتفاقية  هذه  مواد  من  أي  على 
إياها  تصديقها  أو  االتفاقية  توقيعها 
أو انضمامها إليها , يقوم األمني العام 
الدول  إلى جميع  التحفظ  بإبالغ نص 
أطرافا  أن تصبح  يجوز  أو  تكون  التي 
في هذه االتفاقية . وألية دولة تعترض 
تسعني  خالل  تقوم  أن  التحفظ  على 
يوما من تاريخ اإلبالغ املذكور )أو على 
في  طرفا  فيه  تصبح  الذي  اليوم  أثر 
االتفاقية( أن تشعر األمني العام بأنها 
ال تقبل هذا التحفظ . وفى هذه احلالة 
, ال يبدأ نفاذ االتفاقية فيما بني هذه 
الدولة والدولة التي وضعت التحفظ .

املادة الثامنة
هذه  من  تنسحب  أن  دولة  ألية   .1
إلى  توجهه  خطى  بإشعار  االتفاقية 
ويبدأ   . املتحدة  لألمم  العام  األمني 
انقضاء  لدى  االنسحاب  هذا  مفعول 

العام  األمني  تلقى  تاريخ  على  سنة 
لإلشعار املذكور .

اعتبارا  االتفاقية  هذه  نفاذ  يبطل   .2
مفعول  فيه  يبدأ  الذي  التاريخ  من 
االنسحاب الذي يهبط بعدد األطراف 

فيها إلى أقل من ستة .
املادة التاسعة

متعاقدتني  دولتني  بني  ينشأ  نزاع  أي 
االتفاقية  هذه  تفسير  حول  أكثر  أو 
طريق  عن  يسوى  ال  ثم   , تطبيقها  أو 
املفاوضات , يحال بناء على طلب أي 
العدل  محكمة  إلى  النزاع  في  طرف 
الدولية للبت فيه , ما لم تتفق األطراف 

على طريقة أخرى للتسوية .
املادة العاشرة 

املتحدة  لألمم  العام  األمني  يقوم 
املتحدة  األمم  أعضاء  جميع  بإشعار 
املشار  األعضاء  غير  الدول  وجميع   ,
إليها في الفقرة 1 من املادة الرابعة من 

هذه االتفاقية , مبا يلي : 
وصكوك  احلاصلة  التوقيعات  أ. 

التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة , 
وفقا  الواردة  االنضمام  صكوك  ب. 

للمادة اخلامسة , 
هذه  نفاذ  فيه  يبدأ  الذي  التاريخ  ج. 

االتفاقية وفقا للمادة السادسة ,
د. التبليغات واإلشعارات الواردة وفقا 

للمادة السابعة , 
وفقا  الواردة  االنسحاب  -إشعارات  ه 

للفقرة 1 من املادة الثامنة ,
و. بطالن االتفاقية وفقا للفقرة 2 من 

املادة الثامنة .
املادة احلادية عشرة 

1. تودع هذه الوثيقة , التي تتساوى في 
احلجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية 
في   , والفرنسية  والصينية  والروسية 

محفوظات األمم املتحدة .
املتحدة  لألمم  العام  األمني  يرسل   .2
صورة مصدقة إلى جميع أعضاء األمم 
األعضاء  غير  الدول  وإلى  املتحدة 
املادة  من   1 الفقرة  في  إليها  املشار 

الرابعة .

مواثيق واتفاقيات

اتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة



الســــــنة الثالثة - العدد )44( حقــــوق
سبتمبر 2009 - رمضان 1430 هـ

12

كاريكاتير
نافذة

هيئة التحرير

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي 
اجلمعية وإمنا تعبر عن أراء أصحابها
www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

رمد .. 1593 / 1427

تصميم وإخراج /   منافذ العصر - 0598407998

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

nshr1@yahoo.com

 رئيس التحرير
د. حبيب بن معال اللويحق

dr.habeeb.m@gmail.com

عناوين اجلمعية
املقر الرئيسي: 

اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 012102223 فاكس: 012102202 ص.ب 
1881 الرياض 11321

فرع منطقة مكة املكرمة:
حي احملمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاكس 026222196

026227235 ص.ب 116664 جدة 21391
فرع منطقة جازان : 

هاتف 073175566 - 073170044 - فاكس : 073173344 ص.ب 476
فرع منطقة اجلوف :

سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاكس 046258155 - ص.ب : 2766
فرع منطقة الشرقية : هاتف 038098353 - فاكس 038098354 ص.ب 15578 الدمام 31454

مكتب العاصمة املقدسة : هاتف 025545211 - فاكس 025545212

األخيرة

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  أعلنت 
اإلسالمية عن إنشاء كرسي الشيخ عبد 
حقوق  لدراسات  اجلريسي  الرحمن 
ورئيس  اجلامعة  مدير  اإلنسان,وبني 
الدكتور  فيها  البحث  كراسي  مجلس 
سليمان بن عبدالله أبا اخليل أن الكرسي 
في  لإلسهام  اجلامعة  سعي  عن  يعبر 
تعزيز العناية املجتمعية بحقوق اإلنسان 
حقوق  أن  إلى  مشيراً  اململكة  في 
اإلسالمية  املبادئ  أحد  تعد  اإلنسان 
لقيت عناية متميزة في  الرئيسة, وقد 
مدير  وأعرب  تأسيسها.  منذ  اململكة 
كراسي  مجلس  تقدير  عن  اجلامعة 
الشيخ  الى  اجلامعة  ومنسوبي  البحث 
على  اجلريسي  علي  بن  الرحمن  عبد 
موضحاً  الكرسي  هذا  بتمويل  تفضله 
أن الكرسي يعمل على تقدمي الدراسات 
املعمقة حول مختلف اجلوانب املتصلة 

منطلقاتها  حيث  من  اإلنسان,  بحقوق 
يعمل  كما  اململكة,  في  وتطبيقاتها 
ذات  للجهات  االستشارات  تقدمي  على 
اململكة,  في  اإلنسان  بحقوق  العالقة 

بحقوق  التوعية  على  عمله  جانب  إلى 
التدريبية  البرامج  وتقدمي  اإلنسان, 
العاملني  تطوير قدرات  تستهدف  التي 

في هذا املجال في اململكة.

adel@mitc.com.sa

إنشاء كرسي حلقوق اإلنسان بجامعة اإلمام محمد بن سعود

في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مع  قيس  بن  اجلد  خرج 
جلس  مظلمة  ليلة  وفي   .. تبوك  غزوة  إلى  العسرة  جيش 
نار  ضوء  على  متحلقني  أخدانه  من  صغيرة  ومجموعة  هو 
يتسامرون حولها فقال اجلد بن قيس : مارأينا مثل قرائنا 
هؤالء أشبع بطونا وال أجنب عند اللقاء)يعني كبار الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم(فضحك القوم .. فأنزل الله تعالى 
) ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون.. ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم( 
..بل كفر هو وكفر  القائل وحده  .. كفروا جميعا ولم يكفر 
رأيت  لقد  فوالله   : الراوي  قال   .. فعله  املقرون  الضاحكون 
عليه  الله  صلى  النبي  ناقة  بخطام  ممسكا  قيس  بن  اجلد 
وهو  األرض  في  لتخطان  قدميه  إن  وهي جتره حتى  وسلم 
يقول : يانبي الله إمنا كنا نخوض ونلعب .. والنبي صلى الله 
أبالله   : وتبكيت  بتقريع  يقول  وهو  عنه  معرٌض  وسلم  عليه 

وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟.. 
ياترى.. 

لو وصفنا هذا الذي حدث بلغة اإلعالم املعاصر لقلنا : نقد 
حاد لإلسالميني يوجهه مثقف خبير باإلسالم السياسي .. 

أال يدل هذا على أننا مستلبون   ؟ 
أذهان  املفهومات في  تغيير كثير من  لقد استطاع  اإلعالم 
العوام الذين يفكرون بعقلية القطيع .. وأصبحنا نرى نقدا 
ألصول اإلسالم وأحكامه باسم نقد حملته والداعني إليه .. 
للطعن  السفهاء  يدلف  ..وبها  ُكّبار  ومكر  دنيئة  حيلة  وهذه 
المهم  وإذا  املطهر..  الشرع  سياج  وتخطي  امللة  احكام  في 
 .. نذم اإلسالميني  بل  اإلسالم  إننا النذم   : قالوا  الالئمون 
سبحان ربنا .. وهل ثم مسلم على وجه األرض ليس إسالميا 
؟ أليس من لوازم دينه أن يؤسلم حياته كلها ويجعل صالته 

ونسكه ومحياه ومماته لله رب العاملني ؟ 
هب أن كافرا أصليا جاء إلى ديار املسلمني وأراد أن يشكك 
امللة  أحكام  نقض  على  يجرؤ  تراه  هل  دينهم  في  املسلمني 
بالطعن في أصول التشريع أم يسلك طريقا مختصرة آمنة 

فيسخر مبن يتمسك بها ؟ 
إننا نرى في اخلطاب اإلعالمي اليوم طريقة اجلد بن قيس 

بل نرى ماهو أنكى منها وأعظم ..   
ونرى من يستخدم التمثيل في السخرية من احلجاب والشعائر 
اإلسالمية الظاهرة وإضحاك الناس بإبراز النموذج املتمسك 
مبظهر منفر.. وهذه طريقة أحط من طريقة اجلد بن قيس 
الراضون  الضاحكون  املتابعون  هل  شعري  وليت   .. وأخبث 

مبايعرض أمامهم يسلمون من التبعات الهائلة أم ال .. 
إن أسهل طريقة في هذا الزمان للنيل من القرآن والسنة بل 
للطعن في رب العزة -تعالى عمايقول الظاملون علوا كبيرا-أن 
ينتقد )املثقف الالديني( كل من متسك بهدي النبوة ويسب 
)اإلسالميني( ..ولو بحثت عن اجلامع لهؤالء )اإلسالميني( 
لوجدت أنه اإلسالم ومن اليجتمع معهم حتت هذا املصطلح 
فليس منهم واليحق له أن يتحدث في شأنهم إن النقد املوجه 
إلى شخص أو إلى طائفة ينبغي أن يكون املرجع فيه إلى الله 
املمارسة  تنتقد  أن  ويجب   .. املطهر  الشرع  إلى   .. ورسوله 
الذي  العام  االنتماء  ال  محدد  فعل  في  احملصورة  البشرية 

يجمع ويستغرق..
د.حبيب بن معال اللويحق

نقد التدين


