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آخر خبر لم يحدث بعد
س��ي��ق��وم وف���د م��ن أع��ض��اء اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان - منطقة عسير 
بجولة داخل سجون منطقة عسير  وتهدف 
هذه اجلوالت امليدانية اإلطالع على حال 
السجناء واالستماع إليهم ومعرفة الظروف 
واألوض�����اع داخ���ل ال��س��ج��ون ورص���د كافة 
السلبيات وااليجابيات التي سيطلع عليها 
التي ستنفذ  الزيارة  وفد اجلمعية  خالل 

في األيام القليلة القادمة . 

مت تعيني نائب رئيس اجلمعية الدكتور 
صالح اخلثالن  متحدثاً إعالمياً  باسم 
اإلعالمي  املتحدث  صرح  وقد  اجلمعية 
بكافة  اإلعالم  بأن   اخلثالن  الدكتور 
في  للجمعية  استراتيجي  وسائله شريك 
دعم و تعزيز حقوق اإلنسان في اململكة 
للدقة  املتحرية  اإلعالمية  املتابعة  وأن 
واملوضوعية للقضايا احلقوقية ميكن أن 

تساهم في معاجلتها. 

 حقوق اإلنسان تطالب مبعاجلةص2
مرضى الكلى مجانا  االمم املتحده تسعى لقانون عامليص4

يستند على القرآن والسنه اليوم العاملي للسكانص5 ص 8

ً يف منع �أي ممار�سات ت�سيء للإن�سان الأمري نايف :   حكومة �ململكة ال تاألو جهد�

الرياض � حقوق:
    قال صاحب السمو 
امل��ل��ك��ي األم���ي���ر ن��اي��ف بن 
الثاني  النائب  العزيز  عبد 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
صدور  إن  الداخلية  وزي��ر 
ن���ظ���ام م��ك��اف��ح��ة اإلجت����ار 
بالبشر من مجلس الوزراء 
التي عقدت  خالل جلسته 
في املدينة املنورة ليس إال 
الشريعة  مل��ب��ادئ  جتسيداً 
متنع  ال����ت����ي  اإلس����الم����ي����ة 
على  اإلن�����س�����ان  اع�����ت�����داء 
إن��س��ان آخ��ر وال��ت��ي مكنت 

السعودية  العربية  اململكة 
من حماية حقوق مواطنيها 
وامل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��ا ف���ي ظل 
ال����ش����ري����ع����ة اإلس����الم����ي����ة 
اخل����ال����دة. وأوض�����ح سمو 
ب����ن عبد  ن����اي����ف  األم����ي����ر 
لوكالة  تصريح  في  العزيز 
األنباء السعودية إن حكومة 
السعودية  العربية  اململكة 
ف���ي منع  ج���ه���داً  ت���أل���و  ال 
أي مم��ارس��ات ت��س��يء إلى 
اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها 
النظام اجلديد يجيء  وأن 

في هذا السياق. 

حقوق اإلنسان متنع زواج طفلة عمرها 11 عاما

مكة املكرمة – حقوق 
في جلسة صلح أحبطت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان زواج طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاما من 
رجل متزوج بعدما استنجد أشقاؤها باجلمعية مطالبني بوقف الزواج الذي يصر عليه والدهم. وأوضح مدير فرع 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة الدكتور حسني الشريف أن “اجلمعية عقدت جلسة صلح 
بني طرفني متنازعني على زواج الطفلة وهي من إحدى اجلنسيات العربية. وأضاف أن اجلمعية تلقت شكوى من 
شقيقي الفتاة الشابني البالغني من العمر 18 و19 عاما وشقيقتها املطلقة يناشدون احلقوق إيقاف زواج شقيقتهم 
الصغرى البالغة 11 عاما التي تدرس في الصف اخلامس االبتدائي، مشيرين إلى أن والدهم املسن البالغ من 
العمر 65 عاما يرغب في تزويج ابنته الصغرى من أربعيني متزوج وله ستة من األبناء من أجل حفنة رياالت وسيارة  

وملا رفض األب اإلنصياع لرغبة أبنائه بإيقاف الزواج قدم األبناء شكوى ضده إلى حقوق اإلنسان.
وقال الشريف إن “الطرفان اجتمعا، وقامت اجلمعية بتسوية النزاع، وأخذ تعهد على األب باإلنتظار حلني 

بلوغ الصغيرة سن الثامنة عشرة”.
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أخبار الجمعية

�الجتماع �لثالث و�لر�بع للجنة 

 �الإ�سرت�تيجية للجمعية �لوطنية حلقوق �الإن�سان

" حقوق اإلنسان " 
تدعو إلنهاء معاناة السعوديات املتزوجات من غير مواطنني

حقوق – الرياض  
السعوديات  املواطنات  ملعاناة  إلى وضع حد  املبادرة  إلى  اإلنسان  الوطنية حلقوق  دعت اجلمعية 

املتزوجات من غير مواطنني. 
كثيراً  يتضررن  املواطنات  ان  ل”الرياض”  اخلثالن  صالح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  نائب  وق��ال 
ويحرمن من حقوقهن بسبب إجراءات وممارسات تتعارض مع االتفاقيات الدولية التي أصبحت 

اململكة طرفا فيها وملزمة بنصوصها. 
وأشار إلى أن معاناتهن تتضح بشكل كبير فيما يلحق أبناءهن وأزواجهن من ضرر ومن ذلك البطء 
الشديد واإلجراءات املعقدة ملنح األبناء اجلنسية السعودية، وهو ما يترتب عليه معاملتهم كأجانب 
ال يتمتعون مبا يتمتع به املواطن من حقوق سواء في التعليم او الصحة والوظيفة، ويشترط على 
تابعة  كفالتهم  تكون  األحيان  معظم  وفي  سعودي  مواطن  كفالة  على  احلصول  السعوديات  أبناء 
لكفالة آبائهم وهم مطالبون بتجديدها باستمرار ودفع رسوم التجديد وفي حال تغير وضع األب 
العيش في  يترتب على ذلك أن يبحث هو وأبناؤه عن كفيل جديد ليستمروا في  وانتهت كفالته 

اململكة. 
وبني الدكتور اخلثالن أنه من خالل ما يصل إلى اجلمعية من شكاوى يتضح حجم املعاناة التي 
تتعارض مع أبسط حقوق اإلنسان فعلى سبيل املثال ال تستطيع األم كفالة زوجها وأبنائها إال إذا 
كان لديها مؤسسة تستطيع من خاللها التعاقد معهم، وقد اشتكت بعض السيدات أنه طلب منهن 
في حال رغنب في كفالة أزواجهن أو أبنائهن أن يتقدمن بتوقيع عقد عمل معهم على وظائف منها 
سائق. وفي هذا منتهى االهانة ألن تضطر األم لكفالة ابنها أو زوجها كسائق لديها، ومن احلاالت 
على  قدرتهم  وع��دم  والدهم  وف��اة  بعد  بالترحيل  تهديدهم  مت  السعوديات  ابناء  بعض  أن  املؤملة 
احلصول على كفيل بديل. وشدد اخلثالن على أن مثل هذه املطالب التعجيزية التي تتعارض مع 
النصوص الشرعية والنظامية فيها انتهاك ألبسط احلقوق وتتسبب في إهانة معنوية لألم وللزوج 

ولألبناء والبد من التحرك لوضع حد لها.

الرياض � حقوق

قامت جلنة اإلستراتيج�ية بعقد 
الشهر  ه��ذا  خ��الل  اجتماعني 
حيث عقدت  اجتماعها الثالث 
ي���وم األرب��ع�����اء امل�����واف��ق 6/3/

1430ه����  امل�����واف��ق   27/ 5 / 
2009 م الساع�ة الرابعة عصراً 
في مقر اجلمعية برئاسة رئيس 
ال��ل��ج��ن��ة  د . أح��م��د ب��ن سيف 
تركستاني وحضور عدد  الدين 

األعضاء  م��ن  امل��داخ��الت  بعد 
وتقدمي بعض املقترحات والتي 
االجتماع  ض��رورة  تضمنت  من 

ببيوت اخلبرة. 

امل�وافق  األرب��ع�����اء  ي���وم  ال��راب��ع 
1430/7/1ه�  

م   2009  /  6  /24 امل�������واف���ق 
في  م��س��اًء  اخل��ام��س��ة  الساع�ة 
رئيس  ب��رئ��اس��ة  اجلمعية  مقر 
ال��ل��ج��ن��ة  د.أح����م����د ب���ن سيف 
وحضور  ت��رك��س��ت��ان��ي  ال����دي����ن 
اس���ت���ع���راض  ومت  األع�����ض�����اء 
للجمعية  اإلستراتيجية  اخلطة 

متت  حيث  اللجنة  أعضاء  من 
املقترحات  م��ن  ع��دد  مناقشة 
بعض  قبل  م��ن  للجنة  املقدمة 
األع����ض����اء وع���ل���ى ض�����وء تلك 
امل����������داوالت وامل���ن���اق���ش���ات مت 
التوصيات  م��ن  ل��ع��دد  التوصل 
التي تتعلق مبالمح العمل للفترة 

القادمة.
  كما عقدت اللجنة اجتماعها 
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حقوق اإلنسان 
ت������ط������ال������ب ب������ال������ت������دخ������ل حل����م����اي����ة 

املواطنني من املرضى نفسيا

أكد املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان في منطقة مكة املكرمة الدكتور حسني 
ارتكبها  ال��ت��ي  األخ��ي��رة  القضايا  أن  الشريف 
تدخال  تستلزم  املنطقة  ف��ي  نفسيا  م��رض��ى 
املواطنني  للنظر في أوضاعهم حلماية  عاجال 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن خ��ط��ره��م، إض��اف��ة إل���ى تقدمي 
الرعاية الالزمة لهم، مشيرا إلى أن الفرع سبق 
في  نفسيا  للمرضى  عديدة  ح��االت  رص��د  أن 
شوارع محافظة جدة، ومت إبالغ جهات الضبط 
ممثلة في الشرطة وغيرها من اجلهات من أجل 
القبض على هؤالء املرضى ونقلهم ملستشفيات 
تقدمي  على  والعمل  للفحص  النفسية  الصحة 
الرعاية الصحية الالزمة لهم في حال اكتشاف 
الفرع يعمل حاليا  :أن  حاجتهم لذلك.وأضاف 
نفسيا  امل��رض��ى  أع���داد  وإح��ص��اء  على حصر 
ال��الزم حيالهم،  العاصمة املقدسة إلج��راء  في 
وإبالغ اجلهات املختصة عن وضعهم من أجل 
تقدمي الرعاية الصحية الالزمة لهم واحلفاظ 
على سالمتهم وجتنيب املواطنني واملقيمني من 

خطرهم.
أخيرا  شهدت  املكرمة  مكة  منطقة  أن  يذكر 
عددا من حاالت القتل التي اتضح أن مرتكبيها 

يعانون من أمراض نفسية.

اجلمعية  رئ���ي���س  ن���ائ���ب  ت��ع��ي��ني  مت 
متحدثاً  اخل��ث��الن  ص��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ح  صَرّ اجلمعية.وقد  باسم  إعالمياً 
املتحدث اإلعالمي الدكتور اخلثالن 
شريك  وسائله  بكافة  اإلع���الم  ب��أن 

استراتيجي للجمعية في دعم وتعزيز 
ح���ق���وق اإلن���س���ان ف���ي امل��م��ل��ك��ة وأن 
للدقة  املتحرية  اإلع��الم��ي��ة  املتابعة 
واملوضوعية للقضايا احلقوقية ميكن 

أن تساهم في معاجلتها.

اإلنسان”  “حقوق 
تتفاعل مع إغالق القسم النسائي في “أمل “ جدة

تفاعلت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
مع إلغاء القسم النسائي مبستشفى األمل 
من قبل الشؤون الصحية مبحافظة جدة 
على  والتمريض  الطبي  الطاقم  وت��وزي��ع 
باملنطقة  الطبية  وامل��راك��ز  املستشفيات 
األمر الذي أدى إلى إيقاف برنامج إعادة 
احلاالت  كافة  وحت��وي��ل  امل��دم��ن��ات  تأهيل 

املرضية ملستشفى الصحة النفسية.
الصحة  وزارة  اجل���م���ع���ي���ة  وخ���اط���ب���ت 
ردت  وال��ت��ي  اإلغ����الق،  سبب  الستيضاح 
ب��دوره��ا ف��ي خ��ط��اب ج��واب��ي ب��اس��م وزير 
الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أكد أن 
فيه أن وزارت��ه مهتمة بعالج اإلدم��ان لدى 
اإلدمان  لعالج  قسمني  وافتتحت  النساء 
أن  وال��دم��ام، مؤكدا  ال��ري��اض  في كل من 
اإلح��ص��ائ��ي��ات امل��وج��ودة ال تشير إل��ى أن 

هناك احتياجاً للتوسع. 
اإلدمان  بقسم  يتعلق  فيما  ال��وزي��ر  ولفت 
افتتاح  يتم  لم  أنه  إلى  في محافظة جدة 
هناك  ك��ان  وإمن��ا  إغالقه  يتم  حتى  قسم 
الربيعة  وق��ال  نسائي،  قسم  لفتح  مقترح 
في خطابه: ال يخفى عليكم أن مستشفى 
مخصصاً  مستشفى  يعتبر  ب��ج��دة  األم���ل 
نسائية،  أقسام  أي  به  يوجد  وال  للرجال 
حتويلهن  يتم  املدمنات  النساء  أن  مبينا 
وعالجهن في مستشفى الصحة النفسية 
ب��ج��دة حت���ت إش�����راف م��س��ت��ش��ف��ى األمل 

ورغ���ب���ة ف���ي حت��س��ني اخل���دم���ة ف��ق��د قام 
املختصون باإلدارة العامة للصحة النفسية 
للمستشفى  بزيارة  بالوزارة  واالجتماعية 
بتاريخ 1430/3/13 للوقوف على إمكانية 
أن  على  باملستشفى  نسائي  قسم  افتتاح 
تبدأ اخلدمة عن طريق العيادات اخلارجية 
وبعد ذلك افتتاح قسم تنومي أسوة مبا هو 
معمول به في كل من مجمع األمل للصحة 

النفسية بالرياض والدمام.
يذكر أن القضية تعود لتسريح مستشفى 
األمل بجدة للفريق الطبي الذي شكل من 
باملستشفى،  اخلارجية  العيادات  عناصر 
مكون من 14 موظفة، وكان معداً لتشغيل 
أشهر.   4 ق��ب��ل  امل���دم���ن���ات  ت���ن���ومي  ق��س��م 
الصحة  مستشفى  في  مصادر  وأوضحت 
به  توجد  ال  املستشفى  أن  بجدة  النفسية 
إمكانية لعالج حاالت املدمنات خاصة أن 
قسم تنومي السيدات مخصص للمريضات 
نفسيا فقط وذلك لنقص طاقة االستيعابية 
املكونة من 20 سرير، مؤكدة انه لم يسبق 
للمستشفى استقبال أي مدمنة محولة من 
مستشفى األمل. وأشارت املصادر إلى أن 
بالتنسيق  قام  النفسية  الصحة  مستشفى 
مع مستشفى األمل بالشرقية حلجز سرير 
استقبال  لعدم  له  مباشرة  وصلت  ملدمنة 
لعدم  احلالة  لتلك  بجدة  األمل  مستشفى 
وجود قسم تنومي نسائي لعالج املدمنات.  

اخلثالن متحدثًا إعالميًا حلقوق اإلنسان
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حقوق مرضى الكلى واشتراط حتصيل الرسوم

امل��ص��اب��ني بالفشل  م��ن ع��دد 
ال��ك��ل��وي، ق��ائ��ال: ه��ذا واجب 
اإلسالمي  ديننا  عليه  حثنا 
إط����ار مجتمع  ف���ي  احل��ن��ي��ف 
التعاون  روح  إمن�����اء  ي��ن��ش��د 

والتكافل بني أفراده. 

طالب عضو اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان  طالل حسني 
ق��س��ت��ي ب���ع���دم أخ�����ذ رس����وم 
م��ال��ي��ة ع��ل��ى م���رض���ى غسل 
استحصال  إن  قائال:  الكلى، 
على  احلكومية  املستشفيات 
رس����م م���ال���ي م����ق����داره 465 
الواحدة  ال��غ��س��ل��ة  ع��ن  ري���اال 
من املقيمني أمر غير مقبول، 
وينبغي اعتبار حاالت الفشل 
الكلوي حاالت خطرة طارئة 
اخلدمة  لها  ت��وف��ر  أن  يجب 

الطبية بدون مقابل. 
اململكة  وض�����ع  إن  وق�������ال: 
الكبيرة  امل��ال��ي��ة  وإم��ك��ان��ات��ه��ا 
أي  ب���ح���رم���ان  ي��س��م��ح��ان  ال 
ال��ع��الج الطبي  م��ن  ش��خ��ص 
ف���ي احل�����االت ال��ط��ارئ��ة مبا 
ف��ي��ه��ا ال��غ��س��ل ال��ك��ل��وي، وأن 
الكلوي  تزايد مرضى الفشل 
طاقة  تفوق  وب��ص��ورة  املزمن 
أج���ه���زة ال��غ��س��ي��ل امل���وج���ودة 
املراكز  في  للعالج  وال��الزم��ة 
واألهلية  احلكومية  الصحية 
اتخاذ  ي��ح��ت��م  امل��ت��خ��ص��ص��ة 
قرارات مناسبة لتوسيع حجم 

السعودية  ل��ل��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج 
ف����ي أم�������راض ال���ك���ل���ى حتت 
السعودية  ال��ه��ي��ئ��ة  إش�����راف 
ودعا  الطبية،  للتخصصات 
اجلمعيات املدنية وامليسورين 
إلى تكاتف اجلهود في احلد 

تقارير طبية محدثة عنهم.
قلة  ه����ن����اك  أن  وأض���������اف 
الطبية  ال���ك���وادر  وج���ود  ف��ي 
مجال  في  املؤهلة  السعودية 
منشآت  ف��ي  الكلى  أم���راض 
وزارة الصحة مما دفع لوضع  

بالغسل  العالج  على  اإلنفاق 
ال��ك��ل��وي، خ��اص��ة ب��ع��د تزايد 
بالفشل  امل���ص���اب���ني  أع������داد 
تبلغ   )9.600( إل��ى  الكلوي 
الواحد  املريض  عالج  تكلفة 
منهم 110 آالف ريال سنويا. 
زيادة  واقترح قستي في ظل 
بالفشل  امل���ص���اب���ني  أع������داد 
الكلوي إلى %9 سنويا التوسع 
في إنشاء مراكز غسل الكلى، 
التوعية  أن��ش��ط��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
ال��ص��ح��ي��ة واإلرش������اد، وعمل 
املصابني  جلغرافية  خريطة 
في كل أنحاء اململكة، وجتهيز 
متنقل  كمستشفى  ح��اف��الت 
بالكفاءات  م��ج��ه��ز  ص��غ��ي��ر 
وباملعدات  وال��ف��ن��ي��ة  الطبية 
ملرضى  ال�����الزم�����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
الفشل الكلوي لتجوب املناطق 
يحتاجون  من  النائية خلدمة 
لغسل كلوي دون احلاجة إلى 
الرئيسة،  املدن  إلى  انتقالهم 
ترتيب  يتم  أن  يجب  ق��ائ��ال: 
معلومات  وفق  هذه اجلوالت 
دق��ي��ق��ة ع��ن أس��م��اء املرضى 
وأم����اك����ن ت���واج���ده���م ووف����ق 

مشاركة اجلمعية مبنطقة جازان 
في ورشة العمل التي عقدتها مديرية الشرطة باملنطقة 

جازان – حقوق 
شارك فرع اجلمعية مبنطقة جازان في ورشة العمل التي عقدتها مديرية شرطة منطقة جازان التي كانت 
حتت عنوان  )) إدارات احلقوق املدنية باململكة ومعوقات تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة من ذوي الشأن (( 
والتي أشرف على تنفيذها إدارة األمن العام باململكة. عقدت الورشة في يوم االثنني املوافق 1430/7/26ه� ، مثل 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان األستاذ/ العباس بن حسن بشيري املستشار الشرعي بفرع جازان حيث كانت 
مشاركته  بورقة عمل تضمنت مقدمه عن التعريف بنظرية احلق في اإلسالم والقانون، و تناولت الورقة خبرات 
اجلمعية من خالل القضايا التي ترد إليها من إدارة احلقوق املدنية و احملاكم الشرعية و فرع وزارة التجارة وفرع 
وزارة العمل والشركات واملؤسسات والبنوك احمللية التي تنتهج نظام لتقسيط واإلقراض . تطرقت الورقة في 
اخلتام لنظام املرافعات الشرعية في مواده الثالثني واحلادية والثالثني والثانية والثالثني بعد املائتني وقدمت 
الورقة  اقتراحات متثلت في حلول ملعوقات التنفيذ .اجلدير بالذكر أن الورشة ضمت الكثير من املشاركني ومن 

ضمنهم مندوبني من األمن العام.
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األمم املتحدة - )رويترز( 
قالت مسؤولة حقوق اإلنسان في األمم املتحدة إن الواليات املتحدة مازال أمامها الكثير لتفعله لطي صفحة السجن التابع لها في خليج جوانتانامو 
للمشتبه بهم في اإلرهاب وأنها هي نفسها يجب أن تقبل محتجزين إلعادة توطينهم.  كما حذرت نافي بيالي مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان من )أنصاف اإلجراءات( وقالت إنه يجب التحقيق في دور احملامني واألطباء املتورطني في التعذيب.  ورحبت بيالي في يناير كانون الثاني بقرار 
اتخذه الرئيس األمريكي اجلديد باراك أوباما باإلغالق في غضون عام ملعسكر االحتجاز بخليج جوانتانامو في كوبا الذي افتتحته إدارة بوش السابقة 
عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الواليات املتحدة.  وفي بيان صدر يوم مساء األربعاء مبناسبة يوم عاملي لدعم ضحايا التعذيب امتدحت 
بيالي أوباما مجدداً لدعمه حظرا لألمم املتحدة على التعذيب لكنها قالت )مازال هناك الكثير لفعله قبل طي صفحة جوانتانامو فعليا(.  وقالت بيالي 
)احملتجزون الباقون يجب إما أن يحاكموا أمام محكمة مثل أي مجرم مشتبه به آخر أو أن يطلق سراحهم( مضيفة أن أولئك املعرضني الحتمال تلقي 

معاملة قاسية في بالدهم يجب أن مينحوا مساكن جديدة في مناطق أخرى.

قال املفوض السامي لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، أنطونيو جوتيريس 
إن هناك إمكانية إليجاد قانون عاملي 
الكرمي  ال��ق��رآن  على  يستند  للجوء، 
عليه  الله  محمد صلى  النبي  وسنة 
وسلم، موضحا أن ذلك االستناد ال 
يتوقف على حماية الالجئ فقط بل 
ميتد إلى حماية ممتلكاته اخلاصة.

بإعداد  التفكير  ت��وق��ي��ت  أن  وأك���د 
دراسة خاصة في هذا الشأن، يعود 
ساميا  م��ف��وض��ا  تعيينه  ب��داي��ة  إل���ى 
لشؤون الالجئني أواخر عام 2005، 
ويقول جوتيريس في هذا الشأن إنه 
حول  اخل��اص��ة  بأبحاثه  حينها  ق��ام 
جذور عملية اللجوء، محاوال البحث 
ف��ي القانون ال��روم��ان��ي و األمل��ان��ي و 
اإلس���الم���ي، ب��اإلض��اف��ة إل���ى بعض 

املصادر في مناطق أخرى.

مع  ح��وار  ف��ي   - جوتيريس  وكشف 
من مقر إقامته بالرياض،  “الوطن” 
القوي  ب��ال��راب��ط  الكبير  ت��أث��ره  ع��ن 
القانون  م��ن  إن���ش���اؤه،  ال���ذي مي��ك��ن 
اجلديد و التقليدي للجوء مع النظام 

اإلسالمي.
وعن أسباب توجه املفوضية إلعداد 
اللجوء  حول”حق  م��ق��ارن��ة  دراس���ة 
والقانون  اإلسالمية  الشريعة  بني 
من  بإعدادها  كلف  التي  الدولي”، 
الدولي  ال��ق��ان��ون  قسم  رئ��ي��س  قبل 
بجامعة القاهرة الدكتور أحمد أبو 
األسباب  جوتيريس  أرج���ع  ال��وف��ا، 
اإلسالمية  ال��ش��ري��ع��ة  تغطية  إل���ى 
ذلك  أهمية  م��ؤك��دا  ال��ل��ج��وء،  حل��ق 
في استخدامها في التحليل العلمي 
ل��ع��ام��ة الشعب  ت��وض��ي��ح��ه��ا  ب��ه��دف 
العاملي  واملجتمع  العربي  العالم  في 

أهمية  إل��ى  سواء،مشيراً  حد  على 
اإلسالمية.  الشريعة  ف��ي  ال��الج��ئ 
وع��م��ا أس��ه��م��ت ب��ه ك��ل م��ن جامعة 
األمنية  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة  ن���اي���ف 
اإلسالمي، إلجناز  املؤمتر  ومنظمة 
ال����دراس����ة اخل���اص���ة ب���ذل���ك، قال 
جامعة  من  طلبنا  “لقد  جوتيريس 
اإلسالمي  امل��ؤمت��ر  ومنظمة  ن��اي��ف 
وال��دك��ت��ور أب���و ال��وف��ا، ال��ع��م��ل على 
اللجوء  امل��ق��ارن��ة ف��ي ح��ق  دراس����ة 
والقانون  اإلسالمية  الشريعة  بني 
في  املختصون  اضطلع  ثم  الدولي، 
واألزهر  وال��ق��اه��رة  نايف  جامعات 
استخدام  وح�����ول  مبراجعتها”. 
على  الالجئني  في حماية  الدراسة 
أرض الواقع، أكد جوتيريس العمل 
بها، قائال إن”الدراسة ليست وسيلة 
مفيدة حلماية لالجئني فقط، وإمنا 
ترسيخ  ف���ي  اس��ت��خ��دام��ه��ا  مي��ك��ن 
تسامح اإلسالم أمام العالم، وعرض 
الدراسة-  خ���الل  م��ن   – اإلس����الم 
كدين تسامح وعفو ورحمة وإنسانية 
اإلنسان”.  حل��ق��وق  م��ه��م  وم��ص��در 
االستراتيجية  اخل����ط����ط  وع������ن 
أشار  اململكة،  م��ع  املفوضية  لعمل 
التعاون  اس��ت��م��رار  إل��ى  جوتيريس 
ف��ي ع��دد م��ن امل��ش��اري��ع م��ع جامعة 
مشاريع  عدة  “هنالك  وق��ال  نايف، 
في املدينة املنورة، بداية من مؤمتر 
يتعلق مبوضوع الدراسة حول حقوق 
اإلسالمية  الشريعة  بني  الالجئني 
واستمرارا  ال���دول���ي���ة،  وال���ق���وان���ني 

مفوض األمم املتحدة لالجئني ل�" الوطن "

نسعى لقانون عاملي يستند على القرآن والسنة
ألوجه التعاون مع اململكة منذ عدة 
الالجئني”. حماية  بشأن  س��ن��وات 
نعمل  نفسه  ال��وق��ت  “في  وأض���اف 
اآلن على التحضير الجتماع منظمة 
شؤون  ي��ب��ح��ث  ال����ذي  س����ي(  )واي 
الالجئني في العالم اإلسالمي، كما 
م��ن اخلطوات  ال��ع��دي��د  ه��ن��ال��ك  أن 
الدراسة  أه��داف  لتحقيق  املبدئية 
التعاون  إط��ار  ف��ي  واقعية  وجعلها 
السعودية”.  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ع 
على  االج��ت��م��اع  وأضاف”سيركز 
املسلمني الالجئني في باكستان وما 
يواجهونه من أوضاع صعبة، خاصة 
مع وجود ماليني الالجئني املسلمني 
اإلسالمية.  البالد  وفي  العالم  في 
وجند اليوم أن %18 منهم لم يعودوا 
في مخيمات، بل يتم استقبالهم من 
قبل املجتمعات اإلسالمية، ونسعى 
ف���ي امل��ف��وض��ي��ة إل����ى ح���ث ال����دول 
العربي  واخلليج  أوروب��ا  في  الغنية 
الالجئني  حماية  دع��م  على  وآسيا 

ومساعدتهم”. 
يحتاجها  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  إن  وق���ال 
لتحسني  ب���ال���ف���ع���ل  ال�����الج�����ئ�����ون 
ثم  أوض��اع��ه��م ه���ي احل��م��اي��ة أوال 
فقط،  الغذائية  ليست  امل��س��اع��دة، 
والتعليم  وال��ص��ح��ة  امل����أوى  ف��ي  ب��ل 
ألطفالهم واأله��م من ه��ذا كله في 
م��ن خالل  ملعاناتهم،  ح��ل��ول  إي��ج��اد 
بالدهم  إلى  العودة  في  مساعدتهم 
كافة حقوقهم حتى يحصلوا  وأخذ 

على األمان.  

مفوضة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة: صفحة جوانتانامو لم تطوى بعد
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تحقيق

برنامج الغذاء العاملي:
 جياع العالم جتاوزوا البليون

جنيف 
العالم جتاوز  جياع  عدد  أن  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي«  الغذاء  »برنامج  أعلن 
البليون نسمة، في سابقة هي األولى من نوعها في التاريخ، بسبب تداعيات األزمة 
االقتصادية واملالية العاملية، التي أدت أيضًا إلى ارتفاع معدالت البطالة والكساد 
االقتصادي وتراجع حركة املبادالت التجارية العاملية. وأشار نائب املدير التنفيذي 
العالم  أن  إلــى  جنيف  في  صحافي  مؤمتر  في  ميستورا  دي  ستيفان  للبرنامج 

سيستقبل السنة املقبلة مئة مليون جائع جديد، معتبرًا تلك األرقام »أجراس 
حتذير« أمام مجموعة الدول املانحة، خصوصًا الثمانية الكبار، داعيًا إياها إلى 
متويل  إلى  إضافة  املقبلة،  الثالث  السنوات  خالل  دوالر  بليون   20 نحو  تأمني 
مشاريع التنمية املستدامة، التي تساهم في حتقيق األمن واالستقرار الغذائي، 
العالم.ويتخوف  في  اجلوع  مشكلة  على  القضاء  في  األساسية  احللول  كأحد 

اخلبراء من عدم التزام الدول املانحة بالتزاماتها املالية.

املعونات  إم�������دادات  ان��خ��ف��ض��ت  ح��ي��ث 
 34 منذ  مستوياتها  أدن��ى  إل��ى  الغذائية 
سنة، واقل بنسبة 18 في املئة عما كانت 
عليه عام 2005، وبنحو 35 في املئة منذ 
الغذاء  برنامج  بيانات  وفق   ،1995 عام 
والزراعة«  األغ��ذي��ة  و»م��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي 
مع  امل��ؤش��رات  تلك  تتناسب  وال  )ف���او(. 
الفقر  على  للقضاء  الطموحة  البرامج 
إذ  عنهما،  الناجمة  واألم���راض  واجل��وع 
مشاريع  تنفيذ  خ��ب��راء،  بحسب  ي��ج��ب، 
زراعية وصناعية تضمن سد رمق اجلياع، 
دائم،  رزق  مورد  على  وتضمن حصولهم 
واالستقرار  الغذائي  األم��ن  إل��ى  وص��والً 
االجتماعي. مثاًل، تهدد قلة املوارد املالية 
مشروعني طموحني لبرنامج الغذاء العاملي 
في  »الغذاء  بعنوان  أحدهما  اليمن،  في 
مقابل التعليم« والثاني »الغذاء في مقابل 
الصحة«، يُفترض ان يستفيد منها ما ال 
يقل عن 850 ألف نسمة، في بلد يعاني 
فيه نحو سبعة ماليني نسمة من تبعات 
اجلوع املزمن، حيث تنفق األسر اليمنية 
من  املئة  في   65 يقل عن  ال  ما  الفقيرة 
الغذاء  أساسيات  على  للحصول  دخلها 
للبرنامج.ويعتمد  وفقاً  الثمن  الباهظة 
برنامج األمم املتحدة للتغذية في بياناته، 
التي  امليداني الشامل  على برامج املسح 
فقراً،  األكثر  ال��دول  في  خبراء  ينفذها 

الدولية  املنظمات  دراس��ات  نتائج  وعلى 
العالم  ف��ي  االقتصادية  باحلالة  املعنية 
وطبقاً  التنمية.  على مشكالت  وتأثيرها 
لتلك البيانات، فقد ارتفعت أسعار املواد 
سنوي  مبتوسط  دول��ة   47 ف��ي  الغذائية 
نسبته 20 في املئة خالل خمس سنوات، 
لكن تلك النسبة تفاوتت ب� شكل كبير منذ 
أدت  العاملية، حيث  املالية  األزمة  اندالع 
البطالة إلى فقدان موطن الرزق الوحيد 
ال��ع��م��ال ف��ي ق��ط��اع��ات التعدين  مل��الي��ني 
جياع  غالبية  النسيج.وتتواجد  وصناعة 
العالم في آسيا، 642 مليون نسمة، تليها 
أفريقيا جنوب الصحراء نحو 265 مليوناً، 
والشرق  مليوناً   53 الالتينية  أميركا  ثم 
األوسط وشمال أفريقيا 42 مليوناً، ونحو 
15 مليوناً في أوروبا وأميركا الشمالية. 
ووفق بيانات برنامج الغذاء العاملي، كانت 
أسعار السلع األساسية خالل الربع الثاني 
مقارنة  نسبياً،  مرتفعة   2009 ع��ام  م��ن 
بأسعار عام 2007، والتي تفاقمت بسبب 
التقلبات وعدم استقرار األسواق. كما ال 
تزال 32 دولة مصنفة في »حالة طوارئ« 
بسبب نقص إمداداتها من احلبوب واملواد 
الغذائية األساسية، حيث ارتفعت أسعار 
احلبوب بنسبة 74 في املئة، مقارنة بعام 
2005، و10 في املئة عن مستويات عام 
النقد  صندوق  لتقديرات  وفقاً   ،2007

أسعار  وبقيت  امل��اض��ي،  الشهر  ال��دول��ي 
احل��ب��وب ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة مرتفعة 
السودان  مثل  احل���االت  بعض  ف��ي  ج��داً 
وموزمبيق.وتعزز  وأفغانستان  وباكستان 
بدراسة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ل��ك  امل��ت��ح��دة  األمم 
أجريت أخيراً في 58 من البلدان النامية، 
تظهر ان أسعار املواد الغذائية في نيسان 
)أبريل( عام 2009، كانت أعلى في 78 
في املئة منها، مقارنة بعام 2008، وبلغت 
 17 في  اإلط��الق  على  مستوياتها  أعلى 
ال��دراس��ة ان  ب��ل تسجل  امل��ئ��ة منها،  ف��ي 
األسعار ظلت مرتفعة بعناد في األسواق 
احمللية في أجزاء من العالم حيث تعيش 
غالبية الفقراء.وحذر املدير العام ملنظمة 
)فاو(  وال��زراع��ة  لألغذية  املتحدة  األمم 
روما،  في  املاضي  الشهر  ضيوف  ج��اك 
اخلطير  ب�»املزيج  وصفه  ما  خطورة  من 
العاملي مع االرتفاع  تباطؤ االقتصاد  من 
في  الغذائية  امل���واد  أس��ع��ار  ف��ي  املتعنت 
في سياق  ال��ب��ل��دان«.وأوض��ح  من  العديد 
العالم  في  الغذاء  حلالة  املنظمة  تقومي 
ان »أزم��ة اجل��وع الصامت تشمل سدس 
على  جدياً  خطراً  وتطرح  العالم،  سكان 
العامليني، ما يتعني علينا  السالم واألمن 
التوصل إلى إجماع شامل للعمل احلثيث 
»الوضعية  ان  معتبراً  اجل��وع«،  الجتثاث 
العاملي،  الغذائي  األمن  النعدام  الراهنة 

املُباالة«.  ال ميكن ان نستجيب لها بعدم 
وأكد أهمية حصول البلدان الفقيرة على 
»األدوات اإلمنائية واالقتصادية، وأدوات 
السياسات القادرة على النهوض بإنتاجها 
ال��زراع��ي«، مع ض��رورة زي��ادة االستثمار 
في الزراعة، »إذ ال مناص من ان يتعافى 
إمكان  الزراعي، لكي يصبح في  القطاع 
معظم البلدان الفقيرة التغلُب على الفقر 
واجل����وع، ف��ض��اًل ع��ن ك���ون ذل���ك شرطاً 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  م��س��ب��ق��اً 

عموماً.
- اجلوع هو عدو اإلنسانية منذ األزل 

حترير العالم من براثن اجلوع
التي  للتنمية  األلفية  أه���داف  أح��د  م��ن 
أقرتها منظمة األمم املتحدة للقرن الواحد 
األشخاص  ع��دد  خفض  ه��و  والعشرين 
إلي  العالم  في  اجل��وع  يعانون من  الذين 
القسم  في هذا  التصفح  رجاء  النصف. 
حول  املعلومات  من  مزيد  على  للتعرف 
برنامج األغذية  اجلوع وعن كيفية عمل 
العاملي الذي قدم مساعدات غذائية في 
مليون شخص   87 من  عام 2006 ألكثر 
في نحو 78 دولة إضافة إلي اضطالعه 
بدور ريادي في مكافحة اجلوع الذي يعد 

أكبر خطر على صحة البشر. 
 - ما اجلوع؟

ال يزال اجلوع وسوء التغذية من املخاطر 
الرئيسية التي تواجه الصحة في العالم

ف���ي ن��ه��اي��ة ال���رب���ع األخ���ي���ر م���ن القرن 
وشك  على  اإلنسانية  كانت  العشرين 
االن���ت���ص���ار ف���ي ح��رب��ه��ا ع��ل��ى عدوها 
إلي  م��ن 1970  ال��ف��ت��رة  ففي  ال��ق��دمي. 
تراجع عدد اجلوعي من 959   ،1997
مليونا إلي 791 مليون شخص - نتيجة 
للتقدم الكبير في خفض عدد األفراد 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن س���وء ال��ت��غ��ذي��ة في 

الصني والهند.
ب��ي��د أن���ه ف��ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن عقد 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات، ارت��ف��ع ع���دد اجل��وع��ى فى 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة مب��ع��دل أرب��ع��ة ماليني 
األشخاص  عدد  وارتفع  سنويا.  شخص 
الذين يعانون من سوء التغذية في العالم 
في الفترة من عام 2000 إلي عام 2002 
إلي 852 مليونا منهم 815 مليون شخص 
شخص  مليون  و28  النامية  البلدان  في 
انتقالية  مبرحلة  متر  التي  البلدان  في 
وأخيرا تسعة ماليني شخص في البلدان 
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اجل���ي���اع ف���ي ال��ع��ال��م مب���ق���دار النصف 
"حالة  تقرير  ف��أن   ،2015 ع��ام  بحلول 
لهذا  العالم"  في  الغذائي  األمن  انعدام 
العام يشير إلى أن هذه األهداف تظل 

قابلة للتحقيق مع ذلك. 
ويستشهد التقرير في ذلك قائاًل أن أكثر 
ق��راب��ة نصف عدد  ب��ل��داً، متثل   30 م��ن 
على  برهنت  ق��د  النامي،  العالم  سكان 
كما  ممكن،  أم��ٌر  هو  السريع  التقدم  أن 
أن تلك البلدان شكلّت دروساً في كيفية 

حتقيق مثل ذلك النجاح". 
ومل���ا ك��ان��ت ظ���اه���رة اجل����وع ق���د سجلّت 
تراجعاً شديداً في تلك البلدان املذكورة 
مكافحة  جهود  أن  ت��رّج��ح  املنظمة  ف��أن 
اجلوع لدى البلدان النامية قد تبلغ رغم 
كل شئ املستويات املنشودة وفق أهداف 
وأهداف  لألغذية  العاملي  القمة  مؤمتر 

األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية. 
تقرير  أن  التشجيع،  على  يبعث  ومم��ا 
العالم  في  الغذائي  األمن  انعدام  حالة 
الوقت  ذات  ف��ي  ي��ش��ي��ر   2004 ل��س��ن��ة 
األب��رز قد وقعت في  التغّيرات  أن  إلى 
نطاق افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
التسعينات  النصف األخير من  فخالل 
ضحايا  ع��دد  ف��ي  النمو  م��ع��دل  تباطأ 
ن��ق��ص األغ���ذي���ة ه��ن��اك م��ن 5 ماليني 
بينما  سنوياً،  واح��د  مليوٍن  إل��ى  سنوياً 
في  األغ���ذي���ة"  "ن��اق��ص��ي  نسبة  هبطت 
كانت  حيث  املائة،  في   36 من  اإلقليم 
امل��ع��دل منذ 1990 -  ت��دور ح��ول ذاك 

1992، إلى 33 في املائة. 
- دروٌس من النجاح :

تنّوه املنظمة إلى أن ثمة قاسماً مشتركاً 
بني العديد من البلدان التي حققت تقدماً 
سريعاً في خفض اجلوع، وهو ما يعتبر 
أكثر أهميًة في ذاته من متوسط معدالت 

النمو الزراعي لديها. 
البلدان  ه��ذه  م��ن  العديد  ب���ادر  فلقد 
تنفيذ  ط���ري���ق  ع���ل���ى  ق����دم����اً  ل��ل��س��ي��ر 
ملهاجمة  املسار  مزدوجة  استراتيجيٍة 
الضمان  تدعيم شبكات  أي   - اجل��وع 
موائد  على  الغذاء  لوضع  االجتماعي 
من يحتاجون إليه، والتصدي لألسباب 
لتحفيز  مب��ب��ادراٍت  للجوع  )اجل��ذري��ة 
إن��ت��اج ال��غ��ذاء، وزي����ادة ف��رص العمل، 
واحل���د م��ن ال��ف��ق��ر وذل���ك ف��ي املسار 

الثاني الذي اختطه. 
امل��س��اري��ن معاً  ال��ف��ك��رة ف��ي ض��م  وتكمن 
توفير  تتألف من  "دائ��رٍة محكمٍة"  داخل 
للمعوزين،  أف��ض��ل  غ��ذائ��ي��ة  م��س��اع��دات 
وحت���س���ني ت����واف����ر ال����غ����ذاء م����ن خالل 
مما  محلياً  املنتجة  األغ��ذي��ة  اس��ت��خ��دام 
الدخل  مستويات  رفع  عن  يتمخض  قد 
وعن حتسٍن إضافي في األمن الغذائي. 
يركن  احل��ص��ر،  ال  امل��ث��ال  سبيل  وع��ل��ى 
إلى  ال��ب��رازي��ل  ف��ي  اجل���وع  محو  برنامج 
الَغداء  لبرامج وجبات  إتاحة اإلمدادات 
الغذائية  الضمان  ولشبكات  املدرسية 
األخرى من خالل شراء تلك اإلمدادات 
واملتوسطة  الصغيرة  احمللية  امل��زارع  من 

النطاق. 
 

الصناعية. 
أم���ا ال���ي���وم، ف��واح��د م��ن ب��ني ك��ل سبعة 
احتياجاته  تلبية  ع��ن  ع��اج��ز  أش��خ��اص 
حياة صحية  ليعيش  األساسية  الغذائية 
ونشيطة، مما يجعل اجلوع وسوء التغذية 
اخلطر األول الذي يهدد الصحة العاملية 
- أكثر من مرض نقص املناعة املكتسبة 

/اإليدز وااللتهاب الرئوي.
اجلوع املزمن

غالبا ما تسلط شاشات التلفاز الضوء 
على اجلوع املزمن، فاألمهات اجلائعات 
أكثر ضعفا فى أثيوبيا حيث تعاني البالد 
من اجلفاف والالجئون الذين يعيشون 
في جمهورية الكونغو الدميقراطية التي 
عانت من ويالت احلروب يصطفون في 
الطعام  على  للحصول  طويلة  طوابير 
املروحية  ال��ط��ائ��رات  نقل  إل��ي  إض��اف��ة 
في  الفيضانات  ضحايا  إل��ي  ال��ط��ع��ام 

بنجالديش أو كمبوديا. 
امل��أس��اوي��ة ه��ي نتيجة  ال��ص��ور  إن ه���ذه 
الطاحنة  احل��روب  مثل  ألزم��ات ضخمة 
عنها  ينتج  والتي  الطبيعية  ال��ك��وارث  أو 
بيد  ال��غ��ذاء.  نقص  بسبب  البشر  معاناة 
أن حاالت الطوارئ متثل فقط ثمانية في 

املائة من ضحايا اجلوع. 
سوء التغذية اليومية هي من أقل أشكال 
اجل�����وع وض����وح����ا، ب��ي��د أن���ه���ا ت���ؤث���ر في 
م��الي��ني األش��خ��اص - م��ن م��دن جاكرتا 
بنه  بنوم  مبدينة  م��رورا  إندونيسيا،  في 
عاصمة كمبوديا إلي القرى اجلبلية في 
يكون  األماكن  ففي هذه  ونيبال.  بوليفيا 

اجلوع أكثر من كونه معدة خاوية. 
- سوء التغذية :

أسابيع  ملدة  التغذية  يعيش ضحايا سوء 
إلي عدة شهور على أقل من  وقد تصل 
2100 سعر ح��راري وهو املتوسط الذي 
حياة  ليعيش  يوميا  شخص  أي  يحتاجه 
الفاقد  بتعويض  اجلسم  ويقوم  صحية. 
األنشطة  تباطؤ  خ��الل  م��ن  الطاقة  م��ن 
عقل  يستطيع  وال  والعقلية.  اجلسدية 
يركز،  أن  اجل��وع  م��ن  يعاني  أي شخص 
ف��اجل��س��م ال�����ذي ي��ع��ان��ي م���ن اجل�����وع ال 
ي��ك��ون ب��إم��ك��ان��ه خ���وض أي م���ب���ادرة، لذا 
يفقد الطفل اجلائع أي رغبة في اللعب 

والدراسة.
ويتسبب اجلوع أيضا في إضعاف اجلهاز 
التغذية  من  فاحلرمان  للجسم.  املناعي 
وجه  على  األط��ف��ال  يجعل  الصحيحة، 
باألمراض،  لإلصابة  عرضة  اخلصوص 
باألمراض  م��ن اإلص���اب���ة  وق���د مي��وت��ون 
ال��ش��ائ��ع��ة م��ث��ل امل��الري��ا واإلس���ه���ال. وكل 
عام يؤدي سوء التغذية إلي زيادة حاالت 
الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة 
لتصل إلي أكثر من عشرة ماليني طفل.

- اجلودة وليس فقط الكمية:
املعنية  امل��ت��ح��دة  األمم  جل��ن��ة  أوض��ح��ت 
العوامل  م��ن  التغذية  س��وء  أن  بالتغذية 
اإلصابة  إل����ي  ت�����ؤدي  ال���ت���ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
باألمراض، إذ أنها تكون نتيجة االفتقار 
إلي الغذاء السليم أو اإلصابة أو كليهما. 
ويتعلق األمر أكثر بجودة وفائدة الطعام 

دولة   118 في  املبكرة  املرحلة  في  طفل 
وأكثر من سبعة ماليني سيدة حوامل من 
أيضا  النقص  هذا  ويعتبر  النقص،  هذا 
سببا رئيسيا في إصابة األطفال بالعمي 

في البلدان النامية. 
نقص اليود: يعاني من نقص اليود أكثر 
من 780 مليون شخص في العالم. ومن 
اكثر أع��راض��ه وض��وح��ا ه��و ت��ورم الغدة 
وتكمن  باجلويتر.  تعرف  والتي  الدرقية 
اآلث����ار اخل��ط��ي��رة ل��ه��ذا امل���رض ف��ي املخ 
حيث ال ميكن أن ينمو دون توافر اليود. 
وطبقا ألبحاث األمم املتحدة، يولد نحو 
بالتخلف  مصابون  وهم  طفل  مليون   20
العقلي بسبب افتقار األمهات إلي اليود. 
النمو  تأخر  م��ن  احل���االت  أس��وأ  وتعاني 
بالتخلف  كبير  ح��د  إل���ي  ت��رت��ب��ط  وال��ت��ي 

العقلي. 
إلي  ال��زن��ك  ي���ؤدي نقص  ال��زن��ك:  نقص 
تأخير النمو وضعف اجلهاز املناعي في 
الزنك  نقص  ويرتبط  الصغار.  األطفال 
وااللتهاب  ل��إلس��ه��ال  ال��ت��ع��رض  ب��خ��ط��ر 
ال��رئ��وي ال��ذي يسفر ع��ن وف��اة أكثر من 

800 ألف شخص سنويا. 
- التكلفة العاملية للجوع :

وحده،  الفرد  اجل��وع  مسئولية  يحمل  ال 
اقتصادية  م��س��ئ��ول��ي��ات  ي��ف��رض  إن���ه  ب��ل 
علماء  ويقدر  النامي.  العالم  على  كبيرة 
اجلوع  من  يعاني  كل طفل  أن  االقتصاد 
وسوء التغذية سوف يفقد ما بني خمسة 
إل���ي ع��ش��رة ف��ي امل��ائ��ة م��ن ال��ف��وائ��د فى 

احلياة. 
ويُعثَر على األغلبية العظمى من اجلوعى  
العالم  في   - مليون شخص   815 أي   -
النامي. منهم زهاء 28 مليون في أوروبا 
السوفياتي  االحت����اد  وب��ل��دان  ال��ش��رق��ي��ة 
سابقاً. كما يعيش تسعة ماليني - وهو ما 
يفوق العدد الكلي لسكان حاضرة مدينة 

نيويورك - في أغنى بلدان العالم. 
وت��خ��ل��ص امل��ن��ظ��م��ة ف���ي ت��ق��ري��ره��ا حالة 
لهذا  العالم  ف��ي  الغذائي  األم��ن  ان��ع��دام 
العام إلى نتيجة مؤداها أن هذه األرقام 
تشير إلى أن اجلهود التي بذلت خلفض 
النصف  مبقدار  العالم  في  اجلياع  عدد 
بحلول 2015 قد قصرت عن حتقيق ما 

هو مطلوب. 
- التحديات املاثلة  :

في العالم النامي، تشير األرقام الصادرة 
نقص  عدد ضحايا  أن  إلى  املنظمة  عن 
ماليني   9 انخفض مبقدار  قد  األغ��ذي��ة 
شخص فقط منذ مطلع التسعينات، أي 
مبا ال يتجاوز انخفاضاً ضئياًل، نسبياً. 

العقد،  ذل��ك  من  الثاني  النصف  وخ��الل 
في  املزمن  باجلوع  املصابني  عدد  ارتفع 
 4 يناهز  مبعدل  فعلياً  النامية  البلدان 

ماليني شخص سنوياً. 
- عالمات مشجعة :

اجلوع  مكافحة  تكن جهود  لم  إن  حتى 
لدى البلدان النامية قد بلغت املستويات 
امل��ن��ش��ودة وف���ق أه����داف م��ؤمت��ر القمة 
العاملي لألغذية وأهداف األمم املتحدة 
عدد  خلفض  وذل��ك  لأللفية،  اإلمنائية 

أكثر من كميته.
وفى حالة حصول األشخاص على الغذاء، 
فإنهم قد يكونون أيضا عرضة لإلصابة 
الغذاء  افتقار  حالة  ف��ى  التغذية  بسوء 
إلي املكونات األساسية مثل الفيتامينات 
املتطلبات  لتحقيق  ال���الزم���ة  وامل���ع���ادن 
كل  ويعتمد  ال��واح��د.  اليوم  في  الغذائية 
شكل من أشكال سوء التغذية على حجم 
امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ال ت��ت��واف��ر في 
للغذاء  الزمنية  املدة  إلي  إضافة  الوجبة 

وعمر الشخص. 
وي���ع���د ن��ق��ص ال��ب��روت��ي��ن��ي��ات م���ن أكثر 
بسبب  تنتج  إن��ه��ا  حيث  شيوعا  األن����واع 
ال���وج���ب���ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ت��ق��ر إلي 
ل��ن��ق��ص كافة  وال��ب��روت��ي��ن��ي��ات  ال���ط���اق���ة 
املواد  مثل  الرئيسية  الغذائية  املكونات 
والبروتينيات.  والدهون  الكربوهيدراتية 
والطاقة  البروتينيات  غياب  يتسبب  كما 
السكريات  نقص  مب��رض  اإلص��اب��ة  إل��ي 
وال���ذي ق��د ي���ؤدي إل��ي اإلص��اب��ة مبرض 
أو مرض  ال��ش��وك��ي  ال��ع��ض��الت  ض��م��ور 

كواشيركور )نقص البروتينيات(. 
التغذية  لسوء  األخ��رى  األش��ك��ال  وتكون 
أقل مالحظة ولكنها ليست أقل خطورة. 
م��ن نقص في  األخ���رى  األش��ك��ال  وتنتج 
الفيتامينات والعناصر املعدنية )العناصر 
اإلصابة  إلي  ت��ؤدي  قد  والتي  الصغرى( 
باألنيميا و اإلسقربوط ومرض بري بري 

وبالجرا وجفاف العني. 
املتحدة  األمم  منظمة  ل��ت��ق��ري��ر  وط��ب��ق��ا 
 2004 لعام  )ال��ف��او(  وال��زراع��ة  لألغذية 
وجود  إل��ي  التقرير  يشير  ال��غ��ذاء،  ح��ول 
أكثر من مليارى شخص في العالم يعانون 
املعدنية.  وامل��واد  الفيتامينات  نقص  من 
وفيتامني  احل��دي��د  ف��ي  النقص  فيندرج 
)أ( والزنك ضمن القائمة العاشرة التي 
وضعتها منظمة الصحة العاملية حيث إن 
هذه القائمة تتسبب في الوفاة من خالل 

اإلصابة باألمراض في البلدان النامية.
نقص احلديد: يعتبر من أكثر أشكال سوء 
التغذية شيوعا في العالم حيث يعاني منه 
أكثر من مليار شخص نصفهم مصابون 
باألنيميا. ويشكل احلديد اجلزئيات التي 
وبالتالي  ال���دم،  ف��ي  األوك��س��ج��ني  حتمل 
والكسل.  التعب  النقص  أع���راض  تكون 
الشديد في احلديد في  النقص  وي��ؤدي 
تدهور  إلي  البالد  سكان  من  كبير  عدد 
إن  حيث  البلد،  لهذا  اإلنتاجية  ال��ق��درة 
نقص احلديد يعوق الشخص من التنمية 
الفكرية، كما انه يصيب ما بني 40 إلي 
60 ف��ي امل��ائ��ة م��ن األط��ف��ال ف��ي البلدان 

النامية.
هذا  نقص  يعمل  )أ(  فيتامني  في  نقص 
املناعي  اجل��ه��از  م��ع��ان��اة  إل��ي  الفيتامني 
سن  دون  األطفال  من  كبيرة  ملجموعات 
ينذر  الفقيرة مما  البلدان  في  اخلامسة 
بقابليتهم لإلصابة بالكثير من األمراض. 
في  ال��ن��ق��ص  ي���ؤدي  امل��ث��ال،  سبيل  فعلي 
فيتامني )أ( إلي زيادة مخاطر الوفاة من 
بنسبة 20  وامل��الري��ا  اإلس��ه��ال واحلصبة 
إلي 24 في املائة. ويعاني نحو 140 مليون 
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احتفالية

اليوم العاملي للسكان
حتت شعار" مكافحة الفقر، وتعليم الفتيات "

العاملي  اليوم  مناسبة  متوز/يوليه  من   عشر  احلادي  السبت  يوم  يصادف 
العاملي  لليوم  العشرين  السنوية  الذكرى  العام  هذا  ميثل  والذي  للسكان 
للسكان. و يرّكز اليوم العاملي للسكان لهذا العام، الذي ُيحتفل به حتت شعار 
والذي ميثل موضوع هذا العام ويأتي حتت عنوان “ مكافحة الفقر، وتعليم 
الهامتني  املسألتني  هاتني  على  الضوء  لتسليط  محاولة  في   “ الفتيات 

للبشرية ووضع معاجلات وحلول للمشكلتني.
املتحدة  األمم  برنامج  إدارة  مجلس  به  أوصى  الذي  اليوم  هذا  إعالن  مت 
اإلمنائي ألول مرة من قبل املجلس احلاكم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

في 1989. جاءت فكرة حتديد هذا اليوم بالذات من اإلحتفالية التي متت 
في  يوم 11 يوليو، 1987، مبناسبة أن عدد سكان العالم قد بلغ خمسة مليار 
نسمة تقريًبا. في حني مت تقدير عدد سكان العالم في االحتفالية العشرين 

باليوم العاملي للسكان ، بحوالي  )6،727،551،26 نسمة ( .
بالقضايا  الوعي  زيادة  إلى  يهدف   ، سنوي  حدث  هو  للسكان  العاملي  اليوم 
املتعلقة بالسكان ، مع تركيز االهتمام على القضايا ذات الطابع امللح والهام 
الكلية،  اإلمنائية  والبرامج  اخلطط  سياق  في  السكانية، السيما  للمشاكل 

وضرورة إيجاد احللول لهذه القضايا.

يرمي  التي  املقاصد  أكبر  م��ن  ولعل 
لها االحتفال بهذا اليوم، الذي يرعاه 
صندوق األمم املتحدة للسكان، إذكاء 
وقضايا  ال��س��ك��ان  ب��أه��م��ي��ة  ال���وع���ي 

التنمية.
والعالم إذ يحتفل بهذا اليوم ب� »اليوم 
ي��س��ت��ه��دف تركيز  ل��ل��س��ك��ان«  ال��ع��امل��ي 
في  ال��س��ك��ان  قضايا  على  االه��ت��م��ام 
وال��ب��رام��ج اإلمنائية  س��ي��اق اخل��ط��ط 
إي���ج���اد حلول  ال��ش��ام��ل��ة وض�������رورة 
للمشكالت السكانية املتعلقة بقضايا 
النمو الدميوغرافي والصحة والتعليم 

واخلدمات.
األمم  ب��رن��ام��ج  إدارة  م��ج��ل��س  وك����ان 
امل��ت��ح��دة اإلمن���ائ���ي أوص����ى ف��ي عام 
املناسبة  بهذه  بيان صدر  في   1989
ب���أن ي��ك��ون ال�����11 م��ن ي��ول��ي��و )متوز( 
صندوق  وك��ان  للسكان.  عامليا  يوما 
األمم املتحدة للسكان قد دعا الدول 

إلى  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ف��ي  األع��ض��اء 
ضبط النمو الدميغرافي العاملي عبر 
إفساح املجال أمام كل فرد للحصول 
وأشار  األس���رة.  لتنظيم  وسيلة  على 
العالم  إلى  بالنسبة  انه  إلى  التقرير 
إجمالي  منو  معدل  بلغ  فقد  العربي 
سنويا  املائة  في  ثالثة  السكان  عدد 
خالل الفترة 1980 إلى 1990 ليبلغ 
امل��ع��دالت على مستوى  ب��ذل��ك أع��ل��ى 
العالم. بيد أن معدل منو السكان في 
الدول العربية تراجع بنسبة 5.2 في 
الفترة من 1990  املائة سنويا خالل 
إلى 1998 متاشيا مع تراجع معدالت 
ال��دخ��ل املتوسط  ال��س��ك��ان ف��ي  من��و 
وامل��ت��دن��ي وذل����ك مب��ع��دل اث��ن��ني في 
وتؤكد  الثمانينات.  في  سنويا  املائة 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة حت��س��ن األوض���اع 
الدول األعضاء بصورة  الصحية في 
األخيرة  ال��س��ن��وات  خ���الل  ملحوظة 

األطفال  وف��ي��ات  م��ع��دل  وان��خ��ف��اض 
فأقل  سنة  أعمارهم  البالغة  الرضع 
من 150 وفاة لكل ألف إلى 65 وفاة. 
وفي هذا السياق أشاد تقرير املؤمتر 
الدولي للسكان التابع لألمم املتحدة 
باالجنازات  أخ��ي��را  ف��ي  ع��ق��د  ال���ذي 
التعاون  مجلس  دول  حققتها  ال��ت��ي 
معدل  انخفاض  مجال  في  اخلليجي 
األعمار  م��ع��دل  وارت���ف���اع  ال��وف��ي��ات 
للمؤمتر  النهائي  التقرير  وذكر  فيها. 
العاملي للسكان والتنمية الذي انعقد 
في القاهرة عام 1994 أن العالم قد 
العقدين  خ��الل  كبيرة  شهد حت��والت 
في  ملموس  تقدم  وح��دث  األخيرين 
مجاالت عدة لصالح البشرية بفضل 
اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة. وأكد 
مازالت  النامية  ال���دول  أن  التقرير 
ومناخا  اقتصادية  صعوبات  ت��واج��ه 
اق��ت��ص��ادي��ا غ��ي��ر م��الئ��م إل���ى جانب 

ارتفاع أعداد السكان الذين يعيشون 
الدول.  من  بالعديد  شديد  فقر  في 
وتؤكد الدراسات زيادة مستوى متدين 
السكاني  وال��ت��رك��ي��ز  ال��ع��ال��م  س��ك��ان 
يتركز  أن   2025 ع��ام  ف��ي  يتوقع  إذ 
العالم في  م��ن سكان  امل��ائ��ة  ف��ي   84
التي تضم حاليا 77  النامية  البلدان 
في املائة من سكان العالم. وستكون 
نسبة الزيادة في إفريقيا اكبر من أي 
مكان آخر إذ سيتجاوز عدد سكانها 
املليار  ونصف  ملياراً  عام 2025  في 
نسمة فيما سيقفز عدد سكان جنوب 
إلى  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ار و200  م��ن  آس��ي��ا 
املرجح  وم��ن  مليون  و100  مليارين 
من  املائة  في  ال���83  نسبة  تتركز  أن 
املدن.  في  العاملية  السكانية  الزيادة 
النمو  لهذا  األساسي  السبب  ويعزى 
الوفيات  قلة  إل��ى  الكبير  السكاني 
وزيادة املواليد وعلى وجه اخلصوص 
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ال ميكننا اختزال مفهوم حقوق اإلنسان و نشر 
التعريف باملعاهدات  ثقافة حقوق اإلنسان في مجرد 
و املواثيق واإلعالنات الصادرة بهذا الشأن، و النظر 
أنها نصوص فقط. فالتعامل االختزالي و  إليها على 
اجلاف مع هذا املفهوم و الثقافة التي أنتجته ال يؤدي 
إلى ترسيخهما و تأصيلهما في الواقع العملي، ألنهما 

أخصب وأوسع من هذه النظرة. 
نشر  تعبير  من  أساسي  بشكل  فهمه  ميكن  ما 
قبل  ما  الوقائي،أي  العمل  هو  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
بكافة  احلقوق  هذه  بتأصيل  وذلك  االنتهاك،  حدوث 
الوسائل املتاحة ومعرفة طبيعة العوامل التي ساعدت 
ووجوب  وتوثيقها  احلقوق  هذه  حتديد  ضرورة  على 

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

مناخ تتوافر فيه حرية الرأي والتعبير. 
واملتعلم،  األمي  تعني  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
الصغير والكبير، الرجل واملرأة، الطفل والشيخ، الشاب 
تستند  ألنها  إنسان،  وكل  واحلرفي،  التاجر  والشابة، 
- في العصر احلديث - على مرجعية املواثيق والعهود 
الدولية الصادرة عن األمم املتحدة، املتضمنة أحكاماً 
خاصة بتأكيد وحماية حقوق اإلنسان، التي ُكرست في 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي سبقته شريعتنا 
االسالمية في احلث علي احترام هذه احلقوق ولذلك 
فإن هذه الثقافة ينبغي أن متتد على اخلريطة احلقوقية 
للمجتمع السعودي، فمجالها كبير ومتسع، ومن اخلطأ 
النظر إليها على أنها تخص فئة معينة فحسب، فكيف 

يتعامل املجتمع السعودي مع هذه الثقافة؟.. 
ذاك  إن  القول:  من  البد  السؤال  عن  لإلجابة 
وآليات  أشكال  وإبتداع  مخلصة،  جهود  إلى  يحتاج 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  هناك  أن  صحيح  جديدة، 
اإلنسان و هيئة حلقوق اإلنسان لكن هذه املؤسسات 
بحاجة إلى املساندة ألن مسألة ثقافة حقوق االنسان  
أوسع من ذلك بكثير، إن املجتمع السعودي مبؤسساته 
ومدعوون  الثقافة،  هذه  نشر  عن  مسؤولون  وأفراده 
في  تضامنوا  وإذا  بتطبيقها،  ومطالبون  لتأصيلها، 
حمل رسالتها، يصبح هناك تواصل حقيقي ومدروس 
هذا  في  احلقوقيني  من  جديد  جيل  إلعداد  ومنظم، 
تصاَدر  وال  والتسلط،  لالستبداد  يتعرض  ال  املجال، 
على  العمل  خريطة  مع  تواصال  يحقق  بل  أحالمه، 

تعزيز هذه احلقوق، وتنمية الوعي بها ونشرها. 

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

هل ن�سر ثقافة حقوق الن�سان 

ترفًا ؟

ثقافة حقوق 

االن�سان

احتفالية

بعد عام 1950 عندما أسهم التطور 
ال��ط��ب��ي ف���ي إط���ال���ة أع���م���ار الناس 

وبخاصة األطفال منهم.
وف���ي ه���ذا ال��ع��ام مي��ر ه���ذا ال��ي��وم و 
اقتصادية  أزم��ة  أس��وأ  يشهد  العالم 
عديدة،  أج��ي��ال  خ���الل  عليه  م���رت 
ال��ب��ح��ث  عن أجنع  أن  ي��ج��ب  ول��ه��ذا 
حتقيق  نحو  التقدم  ملواصلة  السبل 
األهداف اإلمنائية لأللفية. وما من 
أن  م��ن  ذل��ك  أفضل  لتحقيق  سبيل 
يركز اليوم العاملي للسكان في هذه 
ف��ي  النساء  االستثمار  على  السنة 

والفتيات. 
أص��ب��ح إع����الن األل��ف��ّي��ة واأله����داف 
اإلمن��ائ��ّي��ة ل��ألل��ف��ّي��ة، م��ع��روف��ان عبر 
ال��ع��ال��م م��ن خ���الل ه��دف��ه��م��ا األكثر 
طموحاً وهو خفض عدد األشخاص 
الذين يعيشون في حالة فقٍر مدقع 
وجوع عبر العالم إلى النصف. وفي 
كبير  تقّدم  إح��راز  أ  لقد مت  الواقع، 
ٌباجتاه حتقيق هذا الهدف. ولكن مع 
تخطي العالم لنقطة املنتصف للمدة 
والتي  األه����داف  لتحقيق  احمل����ددة 
جلياُ  يظهر   2015 ع��ام  ف��ي  تنتهي 
أّنه ال بّد من بذل مزيٍد من اجلهود 
لتحقيق ذلك الهدف. فعلى الرغم من 
التطور االيجابي ما بني عامي 1990 
و2004 واملتمثل في انخفاض نسبة 
األشخاص الذين يعيشون في الفقر 
املدقع بنسبة الثلث تقريباً  ليشكلوا 
ف�إنه  العالم،   سكان  خمس  حوالي 
ملا ينذر باخلطر أّن يظل حوالى1.2  
ب��ل��ي��ون ش��خ��ص  م��ن س��ك��ان العالم  
في  واح��ٍد  دوالر  من  بأقّل  يعيشون 
من  مليون    850 حوالي  وأّن  اليوم 

الناس يبيتون جوعى كّل ليلة. 
 ال��ف��ق��ر ال�����ذي ي��ع��ان��ي م��ن��ه هؤالء 
رج�����االً، ون���س���اًء وأط���ف���االً ه��و أكثر 
الدخل.   في  نقٍص  مجّرد  من  بكثير 
متصلة  سلسلة  الفقر  ه��ذا  فيمثل 

وال��ت��ي تشمل   م��ن حلقات احل��رم��ان 
سوء احلالة الصحية وتدني مستوى 
التعليم و االفتقار إلى احلصول على 
األساسّية   االج��ت��م��اع��ّي��ة  اخل��دم��ات 
املواطنني  م��ش��ارك��ة  ف���رص  وإع��اق��ة 
في العملّيات التي تؤّثر على حياتهم 
يؤدي   ح��ني   في  الطريقة،  وبهذه   .
محورّياً  دوراً  االق��ت��ص��ادّي   ال��ن��م��و 
أّنه   إاّل  البشرّي  التقدم  في  حتقيق 
الفقر.   ك��اف  خلفض معدالت  غير 
يعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
م��ق��ارب��ة م��ت��ع��ددة األوج����ه للحد من 
الدولة  مع  العمل  على  تركز  الفقر 
خطط  لتطبيق  الدوليني  والشركاء 
وسياسات محددة جتعل النمو أكثر 
للكافة  وتتيح متابعة التقدم  شموالُ 
وبناء  الُكلّي  االقتصاد  مستوى  على 
قدرات احلكومة مبا يحقق أهداف 
للكافة  الشاملة  والتنمية  اإلنصاف 
وأخيراً  اجل��ن��س��ني  ب���ني  وامل����س����اواة 
وليس آخراً، خفض معدالت الفقر.

في  أول��وّي��ة  الفقر  م��ن  احل��د  يُشّكل 
ات��ف��ق��ت عليها  ال��ع��رب��ّي��ة   امل��ن��ط��ق��ة 
احلكومّية  ال��ه��ي��ئ��ات  ب��ه��ا  وس��ل��م��ت 
واحلكومات  اإلق��ل��ي��م��ّي��ة  ال���دول���ّي���ة 
والقطاع  املدني  واملجتمع  الوطنّية 
ال��ذي��ن يكافحون  اخل��اص وامل��الي��ني 
لتلبية احتياجاتهم األساسّية. وعلى 
املنطقة  أج��زاء  بعض  أن  من  الرغم 
املاليني في  أّن  إاّل  بثرواتها،  تشتهر 
فقراً  ي��ع��ان��ون  زال����وا  ال  أخ���رى  دول 
 18.2% فحوالي   – األب��ع��اد  متعدد 
حتت  يعيشون  املنطقة  س��ك��ان  م��ن 
ال��وط��ن��ّي��ة. ويخفي  ال��ف��ق��ر  خ��ط��وط 
في  كبيرة  تباينات  اإلجمالي  املعّدل 
دول  في  أن��ه  فنجد  العربّية:  ال��دول 
حوالي  يعيش  من���ّواً،  األق��لّ  املنطقة 
وفي  فقر.  السكان في حالة  نصف 
العرب  ال��ق��ادة  يسعى  السياق،  ه��ذا 
إل���ى تكثيف  ال���دول���ّي���ون  وال��ش��رك��اء 

اجلهود لالستفادة من حلول ملكافحة 
الفقر قد أثبتت فعاليتها على أرض 

الواقع.
األزمة  تهدد  امليزانيات،  تقلص  ومع 
أُحرز  ال��ذي  التقدم  على  بالقضاء 
مجال حتسني  الصحة  في  بصعوبة 
ينخفض  فعندما  الفقر.  من  واحل��د 
تصبح  امل���ع���ي���ش���ي���ة،  األس������ر  دخ�����ل 
من  عرضة  للتسرب  أكثر  الفتيات 
األرباح،  تنخفض  وعندما  املدرسة. 
لفقدان  عرضة  أكثر  النساء  تصبح 
وعندما  دخلهن.  وظائفهن  ومصادر 
ال��ص��ح��ي��ة، تصبح  ال��ن��ظ��م  ت���ت���ردى 
دون  ال��والدة  ملخاطر  النساء عرضة 
للحياة.  امل��ن��ق��ذة  اخل���دم���ات   توفر 
وحتى قبل وقوع األزمة، كانت متوت 
كل  احلمل  والوالدة  أثناء  واح��دة  أم 
دقيقة، وجميعهن تقريبا في البلدان 
النامية حيث دفعت األزمة املرأة إلى 

مزيد من  الفقر. 
الفتيات  تعليم  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار  إن 
يعطي مردودا معروفا جيدا. فعندما 
أن  ي���زداد  احتمال  ال��ف��ت��ي��ات،  تتعلم 
يكسنب أجورا أعلى وأن يحصلن على 
وظائف أفضل، وأن ينجنب عدداً أقل 
من  األطفال يتمتعون بصحة أفضل، 

وأن يتمتعن بوالدة أكثر أمانا.  
و ميكن االستثمار في صحة املرأة، 
عبر  اإلجنابية،  الصحة  في  خاصة 
إنقاذ حياة نصف مليون  أم فحسب، 
بل وأن يؤمن أيضا ما يقدر بنحو 15 
عام.  كل  املنتجات  من  دوالر  بليون 
اخلامسة  بالذكرى  والعالم  يحتفل 
للسكان  ال����دول����ي  ل��ل��م��ؤمت��ر  ع��ش��ر 
بذل  ف��ي  اإلس����راع  يجب  والتنمية، 
الصحة  خ���دم���ات  ل��ت��أم��ني   اجلهود 
اإلجنابية جلميع النساء بحلول عام 

  .2015
ومبناسبة اليوم العاملي للسكان، على 
التأمني على حماية  القرار  صانعي 
اكتساب  الدخل،  في  النساء  ق��درة 
املدارس،  في  بناتهن  على  واإلب��ق��اء 
وخدمات  معلومات  على  واحلصول 
الصحة  اإلجنابية، مبا في ذلك تنظيم 
األسرة الطوعي. ودعونا معاً ننهض 
ب��ح��ق��وق ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات،  ونوفر 
لهن القدرة باعتبارهن عضوات في 
املجتمع يتمتعن بقدرة إنتاجية عالية 
وقادرات على  املساهمة في حتقيق 
االن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي وال��ن��م��و. وال 
ميكن أن يكون هناك استثمار أفضل 
من  هذا االستثمار سواء اليوم أو في 

أي يوم آخر. 
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق

حقوق اإلنسان.. الرؤى العاملية واإلسالمية والعربية
املؤلف: مجموعة

عدد الصفحات: 400 صفحه الطبعة: األولى 2005  الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
حقوق اإلنسان والعوملة : تعرض محمد فهيم يوسف إلى مفهوم العوملة بالتفرقة بني العوملة والعاملية، إذ متثل “العاملية” وفقا لتصوره طموحا 
نحو االرتقاء باخلصوصية إلى مستوى عاملي، ومن ثم فهي تفتح العالم على ما هو عاملي وكوني، وبني العوملة التي متثل الهيمنة وبالتالي فهي 

تعني القمع واإلقصاء لكل ما هو خصوصي، واعتبر العاملية طموحا مشروعا ألنها تعني االنفتاح على اآلخر والرغبة في األخذ والعطاء.
وبعد انتصار املعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الواليات املتحدة األميركية اجته هذا املعسكر نحو محاولة فرض فهمه اخلاص حلقوق اإلنسان 
والدميقراطية على املجتمع الدولي باعتباره املفهوم األصلح و األقدر على البناء. وفي هذا الصدد يشير بعض الباحثني إلى منحى الواليات 
املتحدة، الطرف الرئيسي والرائد في خط العوملة، إذ إنها منذ انتهاء احلرب الباردة وهي تتجه نحو النظر إلى حقوق اإلنسان كمصلحة قومية 

أميركية تتمثل في املقام األول في نشر املفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان في الفكر الرأسمالي.

هيئات و منظمات
 جمعية املساعدة

القانونية حلقوق اإلنسان

منوعات

املعلومات الشخصية:

االسم : د/ محمد علي إبراهيم القري
تاريخ ومحل امليالد: 1369ه�   مكة املكرمة 

احلالة االجتماعية: متزوج 
العنوان الدائم: كلية االقتصاد واإلدارة 

جامعة امللك عبد العزيز/ جدة
املؤهالت العلمية:

دكتوراة االقتصاد جامعة كاليفورنيا/ الواليات املتحدة.
اخلبرات العملية:

أستاذ االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك عبد العزيز حتى اآلن.
مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك عبد العزيز -1416 1422ه�.

 عضوية املجالس واجلمعيات :

املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

اجلمعية الدورية لالقتصاد اإلسالمي
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبد العزيز

اللجنة العلمية في العهد اإلسالمي لبحوث في البنك اإلسالمي
املؤلفات واألبحاث:

مقدمة في أحوال االقتصاد اإلسالمي )دراسي(
األسواق املالية

مبادئ االقتصاد )دراسي(
النقود والبنوك )دراسي(

املجال البحثي:

بحوث ودراسات في االقتصاد اإلسالمي.

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

جمعية أهلية ومنظمة مستقلة غير حكومية ، غير 
حقوق  نشطاء  من  فريق  أسسها    ، للربح  هادفة 
 ،1999 عام  ديسمبر   18 في  وأُشهرت  اإلنسان، 
وذلك بغرض العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان، 
حقوق  انتهاكات  لضحايا  القانوني  الدعم  وتقدمي 
اإلنسان، وترقية الوعي احلقوقي لدى شرائح أوسع 
تنقية  على  العمل  جوار  إلى  وذلك  املواطنني،  من 
البنية التشريعية احمللية من القوانني التي ال تتالءم 
مع الدستور املصري، أو ما صدقت عليه احلكومة 
املصرية من اتفاقات ومعاهدات دولية تخص حقوق 

اإلنسان  حقوق اإلنسان من خالل:-
املجتمع  مفاهيم  حول  مختلفة  بدراسات  القيام 
الناظمة  والقوانني  الدميقراطي  واملجتمع  املدني 
إلى  باإلضافة  احلكومية  غير  املنظمات  لعمل 

البحوث القانونية املتخصصة.
املختلفة  العمل  وورش  واملؤمترات  الندوات  تنظيم 

حول موضوعات “الدميقراطية واملجتمع املدني”
إصدار نشرة إخبارية دورية وكراسات دعائية

لضحايا  القانونية  واملساعدة  الدعم  أعمال  تقدمي 
انتهاكات حقوق اإلنسان وفق برامج العمل القانونية 

املتخصصة
و  احلقائق  وتقصى  امليداني  البحث  ببعثات  القيام 

احلمالت.
تقوم  اجلمعية بتقدمي  املساعدة القانونية من خالل 
امللتيميديا  وسائط  وعبر  االنترنت  علي  موقعها 
قوائم  وتستخدم  والتقارير  والبيانات  الفيديو  من 

االمييالت لنشر رسالتها.
كما استفادت من التقنيات احلديثة لالنترنت ولكن 
بشكل سلبي حيث عملت كوسيط لتوصيل الرسالة 
من  للجمهور  واجلزيرة  العربية  ملوقعي  اإلعالمية 
خالل وضع شريط األخبار اخلاص بهم علي موقع 

اجلمعية.
اجلمعية  أنشطة  تغطية  علي  كذلك  املوقع  يعمل 
املساعدة  تقدمي  و  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وترسيخ 
و الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

في مصر.
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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:

11

البروتوكول االختياري األول 
امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

بشأن تقدمي شكاوي من قبل األفراد 

 حقوق ال�شعوب 

 الأ�شلية

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.

مواثيق واتفاقيات
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www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية
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د. مفلح بن ربيعان القحطاني

nshr1@yahoo.com

 رئيس التحرير
د. حبيب بن معال اللويحق
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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

تفاعلت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
مع وضع مواطن يسكن في خيمة وصفتها 
ب�)غير الصاحلة لالستخدام اآلدمي( في 
العسكري  املستشفى  غرب  خالية  أرض 

مبدينة الرياض. 
املدنية  األحوال  اجلمعية  وخاطبت 
رصدت  أنها  مؤكدة  الرياض  مبنطقة 
يسكن  الذي  )ع.س.م.ق(  املواطن  حالة 
لالستخدام  صاحلة  غير  خيمة  في 
اآلدمي في أرض فضاء غرب مستشفى 
وهو  الرياض،  مبدينة  املسلحة  القوات 
يعاني من عدة أمراض وجزء من قدمه 
إال  احلركة  يستطيع  وال  مبتور  اليمنى 
بواسطة كرسي متحرك، وقد فقدت منه 

الهوية الوطنية.
الذي  خطابها  في  اجلمعية  وأشارت 
أن  إلى  عاجلة(  إنسانيه  ب�)حالة  ُعنون 
املواطن سبق وأن تقدم لألحوال املدنية 

لطلب بطاقة )بدل فاقد( إال أنه رفض 
شهود.وأضافت  إحضار  بحجة  طلبه 
من  صورة  يحمل  املواطن  أن  اجلمعية 
مؤكدة  السابقة  الوطنية  الهوية  بطاقة 
الهوية حرمه من  أن عدم حصوله على 
واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  جميع 
من  وكذلك  مواطن  كل  بها  يتمتع  التي 
حرية التنقل واحلصول على املساعدات 
األحوال  من  اجلمعية  اخليرية.وطلبت 
املدنية إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية 
حتى  عاجلة  بصفة  للمواطن  الوطنية 
اخلدمات  على  احلصول  من  يتمكن 
حالته  ملثل  الالزمة  واملساعدات  الطبية 
أن  إال  بشأنه  يتم  مبا  إشعارها  وطلبت 
خطاب  على  ترد  لم  املدنية  األحوال 

اجلمعية.
وزارة  لوكيل  مماثال  خطابا  وجهت  كما 
الشؤون االجتماعية للضمان االجتماعي 

أكدت فيه أنها رصدت الوضع املأساوي 
إلى  وأشارت  املواطن،  يعيشه  الذي 
الشؤون  لوزارة  تقدم  وأن  سبق  أنه 
االجتماعية بطلب تقدمي مساعدة له، إال 
أن طلبه رفض بحجة عدم حمله ألصل 
في  اجلمعية  الوطنية.وأكدت  الهوية 
خطابها أن مثل هذه احلالة تدخل ضمن 
اختصاصات وزارة الشؤون االجتماعية، 
ولفتت إلى أن نص املادة 27 من النظام 
حق  الدولة  “تكفل  للحكم:  األساسي 
الطوارئ  حالة  في  وأسرته  املواطن 
وتدعم  والشيخوخة  والعجز  واملرض 
وتشجع  االجتماعي  الضمان  نظام 
في  اإلسهام  على  واألفراد  املؤسسات 

األعمال اخليرية”. 

جمعية حقوق اإلنسان
تتحرك لصالح ُمقعد يسكن خيمة في الرياض خاطبت الشؤون االجتماعية ملساعدته 

واألحوال املدنية الستخراج بدل لهويته الوطنية

adel@mitc.com.sa

الثقافي  النسق  تتكشف حقائق  يوم  بعد  يوما 
تتنادى  التي  الدولية  احلقوقية  للمنظمات  العاملي 
التستطيع  لكنها  األممية  العهود  لتحقيق  دوما 

الفكاك من األجندة السياسية والفكرية .
إن الناظر في الواقع العاملي املرير اليستطيع 
أن يغض الطرف عن االنتهاكات التاريخيةالصارخة  
لكل العهود الدولية التي يقوم بها العدو الصهيوني 
في أكناف بيت املقدس أو تلك التي يقترفها الطغيان 
األمريكي في العراق  وأفغانستان ومع ذلك الحتظى 
إال بنقد لطيف يساوي بني اجلالد والضحية ويدعو 

لضبط النفس !!
وإن أمة تعطي الثقة املطلقة ملثل هذه املنظمات 
املدجنة مع كل هذا القتل والترويع والدمار لهي أمة 
إال في سراديب  العيش  مستلبة مهزومة التستحق 
هذه  مبثل  الوثوق  ميكن  فكيف  والذل.وإال  املهانة 
النكير على حجاب  التي اليحركها سوى  املنظمات 
في  الشرعية  األحكام  تنفيذ  أو  السعودية  املرأة 
احملاكم  أومنع البغاء ودواعيه وأمثال ذلك؛  يدفعها 
في كل هذا  زعٌم باحلرص على حقوق اإلنسان!!! 
أي حقوق إنسان يزعمون؟؟  إن هذاميكن أن يجوز 
على ضعفة املتلقني من العوام وأشباههم ولكنه ال 
والينطلي  العلمي  البحث  في سوق  ينفق  أن  ينبغي 
الوعي  أهل  عند  واليسوق  مبجموعها  األمة  على 
والنظر الصادق ألن حقوق اإلنسان التبعض وألننا 
حينما نقول اإلنسان فإننا نعني جنس اإلنسانية كله 

وليس اإلنسان األشقر أو النصراني أو اليهودي..
الوحشية وقعت من غير  املجازر  ولو أن هذه 
البيانات  لرأيت  واملسلمني  العرب  اليهود على غير 
النارية الصارمة ضد هذا العدوان  ولرأيت التداعي 

الضخم إلنقاذ األطفال والنساء ..
بعد  يوما  تؤكد  التي  احلقيقية  الروح  ولكنها 
يوم صعوبة فصل النشاط اإلنساني  أيا كان نوعه 
حاثة  وهي  به  يقوم  من  بها  يؤمن  التي  القيم  عن 
حقوق  إلى  بالدعوة  احلقيقي  االستقالل  على  لنا 
غالب  والله    .. وعقيدتنا  قيمنا  من  نابعة  إنسان 

على أمره .. 

د. حبيب بن معال اللويحق


