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السنة الثالثة - العدداألربعون  جمادى االول 1430 هـ - مايو  2009م  
الرياض - اململكة العربية السعودية

آخر خبر لم يحدث بعد
ستعقد اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلن��س��ان ورش��ة عمل حت��ت عنوان 
والتربية  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تعليم   (
عليها ( وذلك في يوم الثالثاء 23/ 
ج��م��ادي اآلخ���رة 1430ه����� املوافق 
سعود  مب���رك���ز  2009/06/16م 
والثقافة   للتراث  اخليري  البابطني 
ال��ري��اض ، وسيتم ط��رح ع��دد  من 
أوراق البحث يقدمها مختصني في 

هذا املجال.

املديرة  ق����اق  ال���س���ي���دة/ س��ك��رت  ق��ام��ت   
يرافقها  للطفولة  املتحدة  األمم  ملكتب  اإلقليمية 
الدكتور أمين بولنب ممثل منظمة األمم املتحدة 
استقبالها  في  وك��ان  للجمعية،  بزيارة  بالرياض 
اجلمعية،  رئ��ي��س  القحطاني  مفلح  ال��دك��ت��ور/ 
والدكتور عبد اخلالق عبداحلي عضو اجلمعية 
واألستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري املشرف 
بحث  وق��د  واملالية  اإلداري���ة  الشؤون  على  العام 
بحقوق  العالقة  ذات  القضايا  بعض  الطرفان 
اإلنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص. 

 زيارة البروفيسور كايس فلنترمان منص2
 هولندا  والوفد املرافق له

للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
ص3

 حقوق اإلنسان يقترح حتويل األرصاد
إلى وزارة للبيئة ص4

 اليوم العاملي حلرية
الصحافة ص 8

حقوقيون : 

مبادرات امللك عبداهلل الإ�سالحية وراء اإعادة انتخاب اململكة يف “حقوق الإن�سان”

الرياض � حقوق:
حصلت اململكة على  أكثر 
م���ن ث��ل��ث��ي األص������وات إلع����ادة 
مجلس  ل��ع��ض��وي��ة  ان��ت��خ��اب��ه��ا 
لألمم  التابع  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
املتحدة لثالث سنوات مقبلة ، 
ففي حني كانت حتتاج إلى 97 
انتخابها،  إلع��ادة  فقط  صوًتا 
كبيرة  امل��رة قفزة  ه��ذه  حققت 

صوتا   154 ب��ح��ص��د  ون��وع��ي��ة 
من إجمالي 192 صوًتا. واكد 
رئيس  نائب  احلسيني  د.زي���د 
ه��ي��ئ��ة ح���ق���وق االن����س����ان في 
حقوق  م��ج��ل��س  ان   “ امل��م��ل��ك��ة 
االن��س��ان م��ن امل��ج��ال��س املهمة 
مؤكدا  النبيلة  االه���داف  ذات 
باالنضمام  امل��م��ل��ك��ة  ق��ن��اع��ة 
االنسان  ح��ق��وق  م��ج��ل��س  ال���ى 

العاملية  م��ك��ان��ت��ه��ا  خ���الل  م���ن 
اجلوانب  م��ن  لكثير  وري��ادت��ه��ا 
ون����وه مب��ا اطلقه  االن��س��ان��ي��ة، 
الشريفني  احل���رم���ني  خ�����ادم 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك 
من مبادرات عديدة منها حوار 
االدي����ان ون��ب��ذ ال��ظ��ل��م واجلور 
وسعيها  العالم،  مستوى  على 
املشاكل  ج��م��ي��ع  م��ع��اجل��ة  ال���ى 

في االراضي الفلسطينية واكد 
عضو  السيف  عبداجلليل  د. 
مجلس الشورى واملشرف على 
الوطنية حلقوق  اجلمعية  فرع 
الشرقية  باملنطقة  اإلن���س���ان 
اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة ف���ي اآلون����ة 
األخ���ي���رة ب��ع��م��ل��ي��ات اإلص���الح 
من  اإلنسان  وحقوق  الداخلي 
حقوق  وجمعية  الهيئة  خ��الل 
اإلن���س���ان ودع����م إض���اف���ة إلى 
ومساحة  ال���وط���ن���ي  احل�������وار 
احلرية والشفافية على مستوى 
باالهتمام  ون����وه  ال��ص��ح��اف��ة، 
وإعطائها  امل��������رأة  ب���ح���ق���وق 
املشاركة في عملية  في  حقها 
من  ال��ع��دي��د  وت��وق��ي��ع  التنمية، 
االتفاقيات أهمها اتفاقية عدم 
التمييز التي أدت لإلسهام في 
مؤكدا  اململكة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
ملزيد من  وج��ود رغبة صادقة 
خادم  ب��ت��وج��ي��ه  اإلص����الح����ات 
وأكدت  الشريفني.  احل��رم��ني 
العابدين  زين  سهيلة  األستازة 

عملية  في  اململكة  جدية  على 
اإلص������الح وي��ت��ض��ح ذل����ك من 
خ��الل ح��رص خ��ادم احلرمني 
ع��ل��ى احل�����وار ال��وط��ن��ي ليس 
ف��ق��ط داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة وإمن���ا 
لتفادي  وسعيه  األدي���ان  ح��وار 
العربية  ال��دول  بني  اخلالفات 
وي��ت��ض��ح ذل���ك م��ن خ���الل قمة 
للصلح  وم���ب���ادرات���ه  ال��ك��وي��ت 
ال��ع��رب��ي��ة إضافة   ال�����دول  ب���ني 
للطالبات  مقاعد  توفير  إل��ى 
ل���الب���ت���ع���اث اخل������ارج������ي في 
مختلفة التخصصات ألول مرة 
وصلت  مب��ا  ون��وه��ت  باململكة. 
ل��ه امل���رأة م��ن مكانة ف��ي عهد 
حيث حصلت  احلرمني  خ��ادم 
لوزير  ك���ن���ائ���ب  م��ق��ع��د  ع���ل���ى 
التربية والتعليم لشؤون البنات 
إضافة إلى مقعد مدير جامعة 
األمر الذي عزز مكانة اململكة 
كبيرة  أصوات  على  وحصولها 
ف���ي ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س حقوق 

اإلنسان.

اململكة د/ القحطاين انتخاب  أن  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
للمرة الثانية سيساعد على توضيح موقفها فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان من 
الدول  أيضا من جتارب  واالستفادة  أمر مهم لآلخرين  منظور إسالمي ألن هذا 
األخرى في مجال حماية حقوق اإلنسان. وقال الدكتور القحطاني إن هناك حراكاً 
الثانية. للمرة  انتخبتها  التي  ال��دول  قبل  من  مقدراً  اململكة  في  حقوقياً  وتقدماً 
وأعرب عن اعتقاده أن هذا سيساعد في احلراك الداخلي الذي تبني خالل الفترة 
املاضية بعد صدور تقريري اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان 
اململكة  يعطي  ذلك  أن  اإلنسان  الوطنية حلقوق  رئيس اجلمعية  اململكة.وأكد  في 
حظوة بني الدول التي تتابع الشأن احلقوقي.وحول ما دعت إليه بعض املنظمات 
واجلمعيات بعد التصويت للمملكة، علق القحطاني قائال: كل له وجهة نظره أما 
للتقدم في مجال حقوق  انتخاب مستحق نظرا  اململكة فهو  بانتخاب  يتعلق  فيما 

اإلنسان في السنوات املاضية .

الرياض � حقوق:
وحازت  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  عضوا  الثانية  للمرة  السعودية  انتخبت 
االنتخاب رغم دعوة عدد من  املجلس.وجاء  على مقعد من أصل 47 مقعدا في 
اجلمعية  رئيس  املجلس.وأكد  في  لها  التصويت  عدم  إلى  واملنظمات  اجلمعيات 
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وفد من اجلمعية يق�م بزيارة ملعايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية

السفير الهولندي 
لدى اململكة يزور اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان

حقوق – الرياض  
قام السيد/ رون ستريكر السفير الهولندي لدى اململكة 
الثالثاء  ي��وم  اإلن��س��ان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  ب��زي��ارة 

1430/5/10ه�.
املوافق 2009/5/5م ، وكان في استقباله سعادة الدكتور/ 
الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  القحطاني  رب��ي��ع��ان  ب��ن  مفلح 
حلقوق اإلنسان، واألستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري 
بحث  وقد  واملالية  اإلداري��ة  الشؤون  على  العام  املشرف 

الطرفني بعض القضايا ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

الرياض � حقوق:
قام وفد من اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان اليوم الثالثاء 
1430/05/17 ه���  املوافق 12 
سعادة  برئاسة  2009م  مايو 
الدكتور  اجل��م��ع��ي��ة   رئ��ي��س 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 
الشؤون  وزي��ر  ملعالي  ب��زي��ارة 
يوسف  الدكتور  االجتماعية 
ب���ن أح��م��د ال��ع��ث��ي��م��ني حيث 
من  العديد  الطرفان  ناقش 
القضايا املشتركة والتي تقع 
اجلمعية  اه��ت��م��ام��ات  ض��م��ن 
وتدخل في اختصاصات وزارة 
ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة  ومن 
ذلك دور احلماية االجتماعية 
وموضوع دور اإليواء وقضايا 
والضمان االجتماعي  األيتام 
وبعض القضايا األخرى وقد 
اتسم نقاش تلك املوضوعات 
بالشفافية والصراحة ورحب 
م���ع���ال���ي ال����وزي����ر ب����زي����ارات 

اجل������معية  جانب  من  اللقاء 
كل من  د. عبد اجلليل السيف 
في  اجلمعية  ف��رع  على  املشرف 
املنطقة الشرقية ود. عبداخلالق 
الرصد  جلنة  رئيس  احل��ي  عبد 
واملتابعة واألستاذ خالد الفاخري 
ال��وزارة وكيل الوزارة  ومن جانب 
االجتماعي  ال��ض��م��ان  ل���ش���ؤون 
منسوبي  وب��ع��ض  العقال  محمد 

الوزارة.

بهدف مناقشة القضايا التي 
ت��ه��م اجل��م��ع��ي��ة وت���دخ���ل في 
اختصاصات الوزارة من اجل 
مشتركة  ح��ل��ول  ع��ن  البحث 
لها، وق��د أي��د وف��د اجلمعية 
هذا املقترح ورحب به ملا له 
من أهمية في تبادل وجهات 
القضايا  بعض  ح��ول  النظر 
تظلمات  للجمعية  ي��رد  التي 
ب��ش��أن��ه��ا ه����ذا وق����د حضر 

التابعة  ل��ل��ج��ه��ات  اجل��م��ع��ي��ة 
للوزارة وكان هناك تركيز على 
أهمية اختيار وسائل توصيل 
التي  واملالحظات  املعلومات 
ي��ت��م رص���ده���ا ب��ح��ي��ث تودي 
إل���ى ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة منها 
أن  الوزير  معالي  اقترح  كما 
يكون هناك ورش عمل تعقد 
منسوبي  ب��ني  دوري  ب��ش��ك��ل 
الوزارة  ومنسوبي  اجلمعية 
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الرياض � حقوق:
قام السيد/ يان بوجيه مارت السفير النرويجي لدى اململكة بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يوم السبت 1430/5/7ه� املوافق 5/2/
2009م، ويرافقه بعض املسئولني في السفارة وكان في استقبالهم سعادة الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان و الدكتور/ صالح بن محمد اخلثالن نائب الرئيس و الدكتور عبد اجلليل السيف املشرف على فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية، وقد 
رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر وشرح لهم طبيعة عمل اجلمعية وأنشطتها في مجال حقوق اإلنسان ثم دار حديث ونقاش بني الطرفني 

حول حماية حقوق اإلنسان من منظور إسالمي  ، كما تطرق الطرفني إلى عدد من املوضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

السفير النرويجي 
لدى اململكة يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

زيارة البروفيسور كايس فلنترمان من هولندا  والوفد املرافق له 
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

الرياض حقوق:
م��د اجل��س��ور في  ق��ام رئيس مؤسسة 
هولندا البروفيسور / كايس فلنترمان 
للجمعية  بزيارة  له  املرافق  وال�������وفد 
/5/10 يوم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
وكان   ، 2009/5/5م  املوافق  1430ه��� 
مفلح  الدكتور/  سعادة  استقباله  في 
اجلمعية  رئيس  القحطاني  ربيعان  بن 

والدكتور  اإلن��س��ان،  حل��ق��وق  الوطنية 
رئيس جلنة  احل��ي  اخل��ال��ق عبد  عبد 
بن  خالد  واألس��ت��اذ  واملتابعة  ال��رص��د 
العام  املشرف  الفاخري  عبدالرحمن 
ال��ش��ؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة وقد  على 
ذات  القضايا  بعض  ال��ط��رف��ني  بحث 

العالقة بحقوق اإلنسان. 

زيارة السيدة/ سسكيا بال  
رئ���ي���س���ة ق���س���م ال���ت���وث���ي���ق ف����ي م���ؤس���س���ة حقوق 
باجلمعية  املعلومات  ملركز  الهولندية  اإلنسان 

الوطنية حلقوق اإلنسان
حقوق – الرياض  

قامت السيدة/ سسكيا بال  بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق 
الفترة من 17 إلى 20 مايو 2009 ، كان في  اإلنسان في 
استقبالها األستاذة / نهى العيسى مديرة مركز املعلومات 
وتقدمي عرض  بها  الترحيب  مت  حيث  والتوثيق  واإلحصاء 

تعريفي باجلمعية ومركز املعلومات.
مبؤسسات  تعريف  سسكيا  السيدة/  قدمت  جانبها  من 
حقوق اإلنسان في هولندا وقامت بتزويد املركز  مبجموعه 
من املطبوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .وبأنظمة معلوماتية 
لِبناء قدرات اجلمعية في مجال  تقنية التْوِثيق و أساليب 
رة في   املُتََيِسّ والتكنولوجيا  املعلومات   إدارة  ونظم  املراقبة 

الِدَفاع عن حقوق اإلنسان.
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حقوق اإلنسان 
تطالب بإعادة طالبني للدراسة في جامعة عمان

اجلمعية  خ���اط���ب���ت 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
عمان  ج���ام���ع���ة  رئ����ي����س 
األهلية باألردن بخصوص 
ط���ال���ب���ني س����ع����ودي����ني مت 
اجلامعة  م����ن  ف��ص��ل��ه��م��ا 
ألحدهما  مداخلة  بسبب 
الطالب  جمع  لقاء  أث��ن��اء 
مع  املبتعثني  ال��س��ع��ودي��ني 
السعودي  الثقافي  امللحق 
وطالبت  األردن  ف�����ي 

وان  للدراسة.  بإعادتهما 
يتعارض  ال��ت��ص��رف  ه���ذا 
بالتعبير  الطالب  حق  مع 
اجلامعة  رئ��ي��س  بحضور 
الذي وجه بفصل الطالب 
ب���ح���ج���ة ع������دم ال���ت���زام���ه 
أثناء  احل�����وار  ب��ض��واب��ط 
امل��داخ��ل��ة. وأوض����ح نائب 
الدكتور  اجلمعية  رئ��ي��س 
صالح اخلثالن أن اجلمعية 
أشارت في خطابها إلى أن 

عقوبة الفصل مبالغ فيها 
وتتعارض مع حق الطالب 
في التعبير عن رأيه، وفي 
التزامه  ع���دم  ث��ب��ت  ح���ال 
مب��ا ق��ررت��ه اجل��ام��ع��ة من 
للمداخالت،  ض����واب����ط 
أخ��رى ال  فهناك عقوبات 
ال���ى ح��د احلرمان  ت��ص��ل 
م��ن ال���دراس���ة.  ك��م��ا ذكر 
ال����دك����ت����ور اخل����ث����الن أن 
فصل أخي الطالب بسبب 

تظلمه أمام إدارة اجلامعة 
لصالح أخيه يعد انتقاصاً 
التظلم.  ف����ي  ح���ق���ه  م����ن 
ودعت اجلمعية إلى إعادة 
الطالبني للدراسة، وذكرت 
العقوبات  ه���ذه  م��ث��ل  أن 
املبالغة ميكن أن تؤثر على 
السعوديني  الطالب  رغبة 
في الدراسة في اجلامعة 

مستقبال.

قام وفد من عمد أمريكيني مكون من السيد / كوجرون توماس املدير التنفيذي لوفد العمد وبرفقته 10 من العمد بزيارة ملقر اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  في جدة  حيث 
كان في استقبالهم مدير فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة الدكتور حسني الشريف ودار احلوار حول بعض املواضيع كانت معظمها عن املرأة السعودية. حيث لم مينع اعتراف 
كوجرون بأن املرأة األمريكية ال تتمتع بكامل حقوقها في الواليات املتحدة بقيام بعض أعضاء  الوفد توجيه أسئلة عن : قيادة املرأة للسيارة، وحقوق املعاقني، وزواج القاصرات وعقوبة 
الزنا، والقضايا احلقوقية املعطلة. وفيما تولى الدكتور حسني الشريف مهمة الرد على األسئلة املثارة مؤكداً سعي اجلمعية الدؤوب في التوعية بأهمية االهتمام باملعاقني ومنع زواج 
القاصرات، ومشيرا إلى أن مسألة قيادة املرأة السعودية للسيارة تعود للجهات املسؤولة، بينما أفاضت عضو اجلمعية الدكتورة بهيجة عزي في الرد على السؤال اخلاص بعقوبة 
الزنا، مؤكدة أن اململكة دولة إسالمية، وعالقة املرأة بالرجل تتم في إطار الزواج الشرعي منعاً لظهور كيانات تضر باملجتمع. واعتبر العمدة مارك أن الزيارة عبارة عن تبادل آراء 

بني الشعب األمريكي والشعب السعودي ورغبة من الوفد األمريكي في التعرف على شكل وعمل اجلهات احلقوقية.

وفد العمد األمريكي يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بجدة 

طالبت جمعية حقوق اإلنسان في املنطقة الشرقية، املركز اإلقليمي لألرصاد 
وحماية البيئة في املنطقة، بضرورة معاجلة 6 قضايا بيئية، هي قضية الغازات 
النفايات  االشعاعي،  التلوث  الصناعية،  املدن  في  والصلبة  السائلة  واملخلفات 
الطبية، املجمع الكيميائي في رأس تنورة، التابع لشركة أرامكو، االنبعاث الغازي 
من مصانع املنطقة الصناعية في اجلبيل، والتلوث الناجت عن ناقالت البترول. 
وطلبت اجلمعية توضيحا شامال عن األعمال التي أجنزت واألخرى املستقبلية 
لألرصاد  اإلقليمي  املركز  مع  اجلمعية  وناقشت  البيئة.  بحماية  يختص  فيما 
وحماية البيئة في اجتماع مت عقده،في مقر اجلمعية، مبشاركة جامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن، جامعة امللك فيصل، وغرفة جتارة الشرقية، ملف التلوث البيئي 
في املدن الصناعية، وتأثيرها على الصحة العامة، بهدف معاجلتها، وتصحيح 
أوضاع امللوثات في املدن الصناعية، ومعاجلة املخلفات البيئية التي تهدد صحة 
اإلنسان ووضع اخلطط الالزمة ملعاجلة امللوثات البيئية وتذليل املعوقات. وأكد 
املنطقة وعضو مجلس الشورى  العام على جمعية حقوق اإلنسان في  املشرف 
للصحة  حماية  ج��دا  ه��ام  التلوث  قضية  ملف  فتح  أن  السيف،  اجلليل  د.عبد 
العامة، خصوصا أنه حسب ما أطلعنا عليه في املجلس أن هناك 660 موقعا 

حقوق اإلنسان يقترح حتويل األرصاد إلى وزارة للبيئة
إشعاعات في 660 موقعا و26 محطة حتلية تلوث املياه

على مستوى اململكة وجدت فيها نسبة من اإلشعاعات. و أضاف رئيس جلنة 
الرصد واملتابعة في اجلمعية د.عبداخلالق آل عبد احلي، توضيحا بأن هناك 
26 محطة لتحلية املياه تنقل ملوثات ملياه اخلليج. وأوصى املجتمعون على ضرورة 
إيقاف الهدم والتعدي على السواحل، سواء كان ذلك لبناء مخططات أو غيرها، 
وزيادة أعداد املراقبني في مركز األرصاد وحماية البيئة، وحتول الرئاسة العامة 
لألرصاد إلى وزارة للبيئة، واقتراح مبا يتعلق باملجمع الكيميائي في رأس تنورة 

وتأثيره على السكان بتشكيل جلنة عليا لدراسة مدى التأثير.
املدن  في  بيئية  إشكاليات  هناك  أن  إل��ى  اجلمعية،  في  مسؤولون  وأش��ار 
الصناعية، منها الروائح واملستنقعات وما يتنج عنها من أضرار للصحة العامة، 
وأكدوا أن )حقوق اإلنسان( مهتمة بقضايا ومواضيع انبعاث الغازات من املدن 
الصناعية، ومناطق تكرير الزيت، وأوضحوا أن هناك تنسيقا مع املركز اإلقليمي 
لألرصاد وحماية البيئة، واملهتمني من املواطنني املختصني في هذا املجال، حيث 
تلك  واخضاع  الهواء،  في  التلوث  درج��ات  لقياس  املتنقلة  املختبرات  توجيه  مت 

القياسات للدراسة والتحليل.
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 أكد رئيس مجلس حقوق اإلنسان الدولي التابع لألمم املتحدة موتني أهوموبيهي في زيارة له للمنامة أن سجل البحرين 
احلقوقي “ناصع” ونالت من خالله ثقة واحترام العالم. وشدد على متيز ملف البحرين احلقوقي الواضح والدقيق، وأنه 
“جسد مدى التطور الذي تشهده عملية ترسيخ وتعزيز حقوق اإلنسان في البحرين وما تتمتع به من مناخ منفتح يحفظ 

لإلنسان حقه ويعلي من شأنه باعتبار أن مسألة حقوق اإلنسان قضية متكاملة ال تعرف التجزؤ”. 
وأشاد باحلكومة البحرينية ودورها الكبير في وضع إطار استراتيجي لعملية التنمية في البحرين نال رئيسها على إثرها 
جائزة الشرف لإلجناز املتميز في مجال التنمية احلضرية و اإلسكان. وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى وبشكل 
بني صفوف  انقساما  أثار  الذي  للجدل،  املثير  القانون  وهو  السنية(،  )للطائفة  األسرة  أحكام  قانون  مشروع  ماراثوني 

اإلسالميني والليبراليني، وأيده فريق من اإلسالميني ورفضه آخرون، ولكن األغلبية البرملانية أيدت متريره.

املصرية  التجارب  هي  كثيرة 
خالل  جرت  التي  والعربية 
السنوات األخيرة من أجل إصالح 
التي  والقانونية  التشريعية  األطر 
تنظم احلياة السياسية واإلعالمية 
البلدان  مختلف  في  والقضائية 
مصر  عرفت  وقد  العربية. 
القرن  ثمانينيات  منتصف  منذ 
بصورة  يتزايد  راح  تنامياً  املاضي 
التي  التجارب  تلك  ملثل  الفتة 
اجلمعيات  صورة  معظمها  اتخذ 
رفعت  التي  األهلية  واملنظمات 
فروعها  مبختلف  اإلنسان  حقوق 
ومجاالت  لها  كأسماء  ومستوياتها 
اإلصالحية.  أنشطتها  ملمارسة 
فإن  املشهد  حقيقة  تكتمل  وحتى 
اجلديدة  الكيانات  تلك  من  عدداً 
رفعها شعاراً  التي  املهام  يأخذ  لم 
معها  تتناسب  التي  باجلدية  لها 
الفتات  مجرد  إلى  بعضها  وحتول 
أو  احلقوقية  املمارسة  من  فارغة 
منها  الوحيد  الهدف  اإلصالحية، 
هو احلصول على أكبر قدر ممكن 
املالية  واملساعدات  التمويل  من 
التي تخصصها ملثل تلك األنشطة 
العالم  حكومات  من  كبيرة  أعداد 

ومنظماته الكبرى. 
تستحق  التي  التجارب  ومن 
النشاط  مجال  في  عنها  احلديث 
التشريعي  لإلصالح  اجلدي 
جتربة  مصر  في  والقانوني 
التشريعي”،  اإلصالح  “منتدى 
عامني  تقارب  ملدة  تشكل  الذي 
حلقوق  املصرية  املنظمة  ضمن 
اإلنسان، التي تعد أقدم املنظمات 
ظهوراً  وأوالها  املجال  هذا  في 
ثمانينيات  من  األول  النصف  في 
الرئيسة  والقيمة  املاضي.  القرن 
خالل  سعى  أنه  هي  املنتدى  لهذا 
هدفه  حتقيق  إلى  نشاطه  فترة 
التشريعي  اإلصالح  في  الرئيس 
مع  املباشر  التفاعل  طريق  عن 
املصرية  والشخصيات  القوى 
السياسية  التوجهات  جميع  من 
والتخصصات  الفكرية  واملدارس 
من  لالستفادة  والعملية  العلمية 
التفصيلية  واقتراحاتهم  آرائهم 
أن  دون  اإلصالح،  هذا  شأن  في 
يدخل في خضم اجلدال السياسي 
واخلالفات التي تسود بني مختلف 
ما  املصريني  السياسيني  الفرقاء 
بني مساندين للحكومة ومعارضني 

املنتدى  جتربة  أسفرت  وقد  لها. 
في نهايتها عن نشر عدد من الكتب 
والدراسات التي جاءت ثمرة لعدد 
كبير من الندوات وحلقات النقاش 
طياتها  في  وحملت  العمل  وورش 
مقترحات تفصيلية محددة جلوانب 
توافق  كما  التشريعي  اإلصالح 
على  األنشطة  هذه  حضور  عليها 
السياسية  حساسياتهم  اختالف 

والفكرية. 
مبا  املهمة  التجربة  هذه  ولعل 
بالرغم  توافقية  روح  من  سادها 
فيها  املشاركني  رؤى  اختالف  من 
التشريعي  اإلصالح  مفهوم  حول 
مثاالً  بالفعل  تعطي  وتفاصيله 
العربية  للمجتمعات  إيجابياً 
أهلية  كيانات  بها من  األخرى وما 
للكيفية  املجال  ذلك  في  تنشط 
التي ميكن بها العمل املنظم واملثمر 
من أجل اإلصالح دون أن تستدرج 
الساحة  وصراعات  خالفات  إلى 

السياسية بكل تناقضاتها. 
وقد ضم املنتدى عدداً من أساتذة 
القانون الدستوري والقضاة وبعض 
واإلعالمية  احلزبية  القيادات 
جميع  من  البرملان  وأعضاء 
االجتاهات ونشطاء حقوق اإلنسان 
واملختصني  املهتمني  من  وغيرهم 
في موضوعات اإلصالح التشريعي. 
وال  املنتدى  عضوية  تقتصر  ولم 
القاهرة،  العاصمة  على  أنشطته 

أخرى  محافظات  لست  امتد  بل 
للتعرف  وجنوبها  مصر  شمال  في 
فيها  احمللية  النخب  رؤية  على 
لكيفية حتقيق هذا اإلصالح. ومنذ 
اللحظة األولى حدد املنتدى مبا ال 
اللبس  أو  للغموض  مجال  أي  يدع 
في  تركزت  التي  الرئيسة  أهدافه 
لتعديل  السعي  هو  األول  ثالثة: 
التشريعات الوطنية مبا يتوافق مع 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعايير 
املنصوص عليها في جميع املواثيق 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  الدولية 
قبل  من  عليها  واملصدق  واملوقعة 
لها  وامللزمة  املصرية  احلكومة 
طبقا للدستور املصري. والثاني هو 
قوانني  مبشاريع  مقترحات  تقدمي 
املرحلة  طبيعة  تفرضها  جديدة 
الراهنة وتتماشى مع الهدف األول 
للقوانني  بديلة  قوانني  مشاريع  أو 
معها،  تتناقض  والتي  القائمة 
السلمية  بالضغوط  القيام  مع 
والقانونية الالزمة من أجل حتقيق 
في  الثالث  الهدف  ومتثل  ذلك. 
مشاريع  على  بالتعليق  القيام 
املقدمة  سواء  اجلديدة  القوانني 
مجلسي  أعضاء  أو  احلكومة  من 
أصحاب  دعوة  وكذلك  البرملان، 
لترفع  عليها،  للتعليق  االختصاص 
إلى  النهاية  في  التعليقات  هذه 
رئيس اجلمهورية ورئيسي مجلسي 

الشعب والشورى. 

جتربة مصرية 
في السعي نحو اإلصالح التشريعي

األهداف  تلك  إجناز  أجل  ومن 
توزيع  مت  باملنتدى  العمل  وتنظيم 
أنشطته بني ثالث جلان متخصصة، 
الباحثني  من  مجموعة  تضم 
أوالها  املتخصصني،  واألكادمييني 
لدعم حرية الرأي والتعبير، وتركز 
عملها في اقتراح قوانني جديدة أو 
تعديالت في أخرى قائمة مبا يؤدي 
إلى إلغاء أو حتديد حتفظات مصر 
الصلة  ذات  الدولية  املواثيق  على 
إن  حيث  والتعبير،  الرأي  بحرية 
ترك تلك التحفظات على عمومها 
يؤدي إلمكانية مخالفة تلك املواثيق 
الوطنية.  التشريعات  خالل  من 
كذلك توجهت تلك املقترحات نحو 
تتعلق  تشريعية  تعديالت  إدخال 
تداول  حرية  ونظم  النشر  بجرائم 
املواطن  املعلومات مبا يضمن حق 
في احلصول عليها، وإلغاء عقوبة 
احلبس في جرائم الرأي والنشر. 
بدعم  الثانية  اللجنة  واهتمت 
استقالل القضاء وتسهيل إجراءات 
التقاضي انطالقاً من أن استقالل 
القضاء يعد أحد األسس الرئيسة 
احلكم،  نظام  عليها  يقوم  التي 
األساسي  الضامن  هو  فالقضاء 
العدالة  وحتقيق  القانون  لتطبيق 
املواطن.  وحريات  حقوق  وضمان 
وقد تقدمت هذه اللجنة بعديد من 
املقترحات التفصيلية لتحقيق ذلك 
في قانون السلطة القضائية بصفة 
رئيسة والقوانني األخرى التي متس 
عمل القضاء. وركزت اللجنة الثالثة 
على دعم دور األحزاب السياسية 
إحدى  تعد  أنها  من  انطالقاً 
في  للمشاركة  الرئيسة  القنوات 
احلياة السياسية، وإحدى األدوات 
السياسية  املمارسة  في  األساسية 
في مصر مبا ميكن أن تطرحه من 
كسب  تستهدف  وسياسات  برامج 
حالة  في  وتنفيذها  الناخبني  ثقة 

حصولها على ثقة أغلبيتهم. 
اإلصالح  “منتدى  جتربة  إن 
األولى  تكون  ال  قد  التشريعي” 
البلدان  أو  مصر  في  نوعها  من 
املنهجية  أن  إال  عموماً،  العربية 
التي  والدقيقة  والهادئة  العلمية 
اتبعتها تستحق إلقاء الضوء عليها 
ومبدئياً  عملياً  منوذجاً  واعتبارها 
في  يرغب  ملن  نفسه  الوقت  في 
جتربة  خوض  العربي  عاملنا 

اإلصالح من هذا النوع .

مسؤول أممي يشيد بسجل البحرين اإلنساني
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طرقت جميع املجاالت التي تتناسب مع مؤهلي التعليمي إال أني 
اإلدارات  فكل  السوابق  صحيفة  من  طلبي  خلو  باشتراط  أفاجأ 
ال���ت���ي أت���ق���دم ل��ه��ا ت���دق���ق ط��ل��ب��ي وب����ني أوراق������ي وح��ي��ات��ي املاضية 

وتتجاهل شهاداتي

تحقيق

%67 من املساجني شخصيات مضادة للمجتمع
االنطالق حلياة جديدة خارج السجن يحتاج إلى إثبات للذات

؟؟؟؟؟ ـ حقوق:
يجد من زلت به قدمه وارتكب فعال يستحق مبوجبه دخول السجن 
نفسه أمام عقوبة أخرى تنتظره باملجتمع ال تقل وطأتها على نفسه 
السجني  فبمجرد خروج  القضبان.  التي قضاها خلف  احلياة  من 

والسجينة يجدان نظرة املجتمع لهما على أنهما ما زاال مجرمني 
ويعتبر املفرج عنهم من السجن في نظر اآلخرين مبجتمعنا من 

املنبوذين وإن لم تفصح األقوال عن ذلك فاألنظمة والعادات 

في  دونهم  حتول  والتقاليد 
االنخراط في احلياة االجتماعية 
أبدى حسن  وإن  حتى  اإليجابية 
نيته من خالل بحثه عن وظيفة 
يعولهم  ومن  أطفاله  بها  يطعم 
حتى ال يتكفف الناس أو اجلهات 
يحمل  فيظل  بسؤالهم  اخليرية 
وزر ما فعله لوقت طويل يشاركه 

املعاناة أفراد أسرته. 
نظرة جارحة

السجينات-  إحدى  فاتن-  تقول 
اآلخرين  نظرة  من  “أعاني 
واألخريات لي فهي نظرة جارحة 
ودونية تنعكس في تعاملهم السلبي 
األربع  ذات  طفلتي  ومع  معي 
سراحي  أطلق  أن  فمنذ  سنوات 
وأنا  الفتيات  رعاية  من مؤسسة 
فأصبح  النظرات  تلك  تالحقني 
التعامل معي  اجلميع يخاف من 
فلم  تصرفاتي،  في  ويتشككون 
يتقبلوني  ولم  جتاوبا  منهم  أجد 
كتائبة حتى إني فضلت االنزواء 
اآلخرين  مشاركة  عن  واالبتعاد 
بيع  إلى  وجلأت  حياتهم  في 
املالبس املستخدمة وأعيش على 

خالل  من  احملسنني  تبرعات 
دون  ابنتي  مع  فيها  أعيش  شقة 

أن أجد فرصة للعمل.
تختلف  فال   ) عايش  ط.   ( أما 
في  فاتن  عن  له  اآلخرين  نظرة 
شيء ويقول لقد ضقت ذرعا من 
كما  لي  ومعاملتهم  الناس  نظرة 
على  احلصول  من  يئست  أنني 
وظيفة أحسن بها وضعي املادي 

كما أنني أريد أن تكون لي أسرة 
فقدت  أنني  إال  الشباب  كباقي 
األمل في الظفر بشريكة حياتي 
“ زوجة “و أصبح شبه مستحيل، 
وجهي  في  أغلقت  األبواب  فكل 

من مجتمع ال يرحم. 
 :) طالع  م.   ( قال  جانبه،  من 
لم  دين  بسبب  السجن  دخلت 
وجدت  حتى  سداده  من  أمتكن 
ما  على  عملي  فاقدا  نفسي 
مالية  وضائقة  توتر  من  أعانيه 
بسبب الدين، فلقد طرقت جميع 
املجاالت التي تتناسب مع مؤهلي 

التعليمي إال أني أفاجأ باشتراط 
خلو طلبي من صحيفة السوابق 
لها  أتقدم  التي  اإلدارات  فكل 
تدقق طلبي وبني أوراقي وحياتي 
املاضية وتتجاهل شهاداتي حتى 
طلبي  برفض  املوظفون  اخبرني 
على الرغم من سبب السجن لم 
يكن في قضية مخلة بالشرف أو 
األمانة أو املخدرات. فلقد أغلقت 
برغم  وجهي  في  األبواب  جميع 
فأصبحت  الله  أمام  تائب  أني 
أعيش في ضائقة مالية واحتياج 
أحد  معي  تعاطف  حتى  شديد 
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وظيفة  في  لي  فتوسط  معارفي 
بعد  أمن مبجمع جتاري  حارس 
حسن  توفر  شرط  تغاضى  أن 
وصحيفة  والسلوك  السيرة 

السوابق”. 
الشخصية السيكوباتية

النفسي  الطب  استشاري  يقول 
للطب  احلامد  الدكتور  مبركز 
السلوكي  والعالج  النفسي 
احلامد  محمد  الدكتور  بجدة 

وإذا حتمل التائب هذا حتى متر 
املجتمع  ويستعيد  االختبار  فترة 
في  ينخرط  ثم  ومن  فيه  ثقته 
عادياً  إنساناً  ويصبح  املجتمع 
حيث إن هناك الكثير من التائبني 
اجتماعيني  مصلحني  أصبحوا 
أفراد  في  غرسوه  ما  بسبب 
ويوجه  فيهم.  ثقة  من  املجتمع 
البد  بأن  للتائب  رسالة  احلامد 
له أن يصبر حتى يتأكد املجتمع 
يستطيع  وبعدها  مصداقيته  من 
وميارس  املجتمع  في  االنخراط 

حياته العادية.
ظلم وخطأ كبير

من جهتها قالت مساعدة رئيسة 
جلنة إصالح ذات البني ورئيسة 
جنالء  والتأهيل  التدريب  أسرة 
عبد الله املزروع إن نظرة املجتمع 
للتائب تعتبر مؤملة وال تذوب مع 
األيام بسهولة ولكنها تظل نظرة 
إن  خصوصا  ومتحجرة  قاسية 
حيث  التائبة  باملرأة  تتعلق  كانت 
واالحتقار  منها  النفور  يضاعف 
معها  التعامل  وجتنب  لذاتها 
ومعايشتها وفي هذا ظلم شديد 
املرأة  لم جتد  فإن  كبير،  وخطأ 
مجتمعها  من  واحلنان  العطف 
للعودة  ذلك  يجبرها  فبالتأكيد 
اكبر  وبخطأ  اجلرم  ذات  إلى 
للمجتمع  انتقاماً  فيه  ترى  رمبا 
لها  يغفر  لم  والذي  بها  احمليط 
وتنصح  رحمها.  وال  اخلطأ 
بالتائب  احمليط  املجتمع  املزروع 
بأن يتقبله ويساعده على حتقيق 

رغبته في التوبة.  
إدارة  من  ألبناني  سميرة  وتقول 
التربية والتعليم مبكة املكرمة إن 
احلياة في ظل التوبة نقاء للقلب 
من الذنوب واآلثام كما أن املجتمع 
البد أن ينظر للتائب بأنه إنسان 
نتوقع  كما  اخلطأ  منه  محتمل 
وأن اإلسالم يجب  الصواب  منه 
ما قبله وهي التوبة التي يتقبلها 
ال  فكيف  عباده  من  تعالى  الله 

نتقبلها ونحن البشر.  

عنهم  املفرج  من   67% نسبته  ما 
من السجون يعانون من شخصية 
تسمى  ما  أو  للمجتمع  مضادة 
وهم  السيكوباتية  بالشخصية 
الفئة حيث إن  ميثلون ثلثي هذه 
قليل،  توبتهم  صدق  في  األمل 
تركيبة  ذا  يكون  رمبا  فالشخص 
من  االنتقام  في  يرغب  إنسانية 
املجتمع بارتكابه للجرائم ، ولكن 
هذا ال يعني إن نعمم على كل من 
ارتكب  التوبة فهناك من  يدعون 
على  اجبره  اخلطأ حتت ضغط 

ذلك. 
ويرى أن املجتمع على استعداد أن 
يصفح عن التائب ولكن البد أن 
مير مبرحلة اختبار يثبت عدوله، 
الكثير ممن  هناك  أن  غير  هذا 
يتوب يعتقد أن املجتمع يغفر له 
ولكن يفاجأ بأن املجتمع يخضعه 
تثبت  حتى  واالختبار  للتجربة 
السنوات  من  لعدد  مصداقيته 

االجتماعي  الرفض  موضوع  إن 
املجتمع  ثقافة  على  قائم  لتائب 
اإلنسان  أن  على  تنص  والتي 
سواء  اخلطأ  ميارس  الذي 
للقوانني  أو مخالف  بأمر محرم 
مسلم  حقيقة  هي  االجتماعية 
وذلك  اجلرمية  كانت  أيا  بها 
إمكانية  في  اآلخرين  العتقاد 
املستقبل  في  اخلطأ  هذا  تكرار 
منه حيث أثبتت اإلحصائيات أن 

رسالة للتائب بأن البد له أن يصبر حتى يتأكد املجتمع من مصداقيته وبعدها 
يستطيع االنخراط في املجتمع وميارس حياته العادية.

املجتمع على استعداد أن يصفح عن التائب ولكن البد أن مير مبرحلة اختبار 
يثبت عدوله
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احتفالية

اليوم العاملي حلرية الصحافة
الرياض ـ حقوق:

الوطنية حلقوق  رئيس اجلمعية  القحطاني  ربيعان  مفلح  د  أوضح 
اإلنسان  في كلمة له مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة الذي 
يوافق يوم األحد 2009/5/3م أن هذا اليوم ميثل فرصة ملراجعة 
الوضع القائم  والعمل على  تأمني الضمانات الكافية حلماية حرية 
الصحفية  املبادرات  وتنمية  وتشجيع  املسئولة  الرأي  عن  التعبير 
التقصير  ملواطن  واإلشارة  واملجتمع  الفرد  خلدمة  تهدف  التي 

بغرض معاجلتها والتنبيه إليها وتذكير املسؤولني بأهمية دعم حرية 
لالحتفاء  فرصة  يعد  اليوم  .فهذا  الهادفة   الصحافة  و  اإلعالم 
باملبادئ األساسية حلرية الصحافة؛ وتقييم احلرية التي يتمتع بها 
الصحفيني ، والتذكير بأهمية استقالل الصحافة في خدمة األمم 
والشعوب.ومن املعلوم إن حرية الصحافة تكون عندما يكون هناك 
حرية للتعبير عن الرأي  والذي يختلف من مجتمع إلى آخر ومن 

ثقافة إلى أخرى.

ومن منظور إسالمي فقد عرفه 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس 
الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر 
اإلنسان  متتع  بأنه  اإلسالمي 
مبا  اجلهر  في  إرادته  بكامل 
له  النفع  ومحققاً  صواباً  يراه 
بالشؤون  تعلق  ، سواء  وللمجتمع 

اخلاصة أو القضايا العامة .
عن  التعبير  حرية  أن   شك  وال 
اإلسالم  في  مصون  حق  الرأي 
الشرعية  الضوابط  إطار  في 
التي أشار لها قرار مجمع الفقه 
اإلسالمي رقم  176 )19/2( في 

دورته التاسعة عشرة. املنعقدة من 
1 إلى 5 جمادى األولى 1430ه� 
، املوافق 26–30نيسان ) إبريل ( 

2009م ،والتي  من أهمها :
 ) أ( عدم اإلساءة للغير مبا ميس 
أو  سمعته  أو  عرضه  أو  حياته 
االنتقاص  مثل  األدبية  مكانته 
واالزدراء والسخرية ، ونشر ذلك 
بأي وسيلة كانت ) ب( املوضوعية 
ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد 

عن الهوى .
) ج( االلتزام باملسؤولية واحملافظة 

على مصالح املجتمع وقيمه .

التعبير  وسيلة  تكون  أن  ) د(  
يجوز  ، فال  الرأي مشروعة  عن 
التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ 
بوسيلة فيها مفسدة ، أو تنطوي 
املساس  أو  احلياء  خدش  على 
بالقيم ، فالغاية املشروعة ال تبرر 

الوسيلة غير املشروعة .
) ه( أن تكون الغاية من التعبير عن 
الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة 
املسلمني  مصالح  من  مصلحة 

اخلاصة أو العامة .
املآالت  باالعتبار  تؤخذ  أن  ) و( 
واآلثار التي قد تنجم عن التعبير 

عن الرأي ، وذلك مراعاة لقاعدة 
 ، واملفاسد  املصالح  بني  التوازن 

وما يغلب منها على اآلخر .
عنه  املعّبر  الرأي  يكون  أن  ) ز( 
موثوقة  مصادر  إلى  مستنداً 
اإلشاعات  ترويج  يتجنب  وأن 
أَيَُّها  يَا   (  : تعالى  بقوله  التزاماً 
الَِّذيَن آَمنُوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبنََبٍأ 
ِبَجَهالٍَة  َقْوًما  تُِصيبُوا  أَن  َفتََبَيّنُوا 
نَاِدِمنَي  َفَعلْتُْم  َما  َعلَى  َفتُْصِبُحوا 

( ) احلجرات : 6 ( .
 ) ح( أن ال تتضمن حرية التعبير 
عن الرأي أي تهجم على الدين أو 
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ثقافة حقوق 

االن�سان

احتفالية

شعائره أو شرائعه أو مقدساته. 
) ط(  أن ال تؤدي حرية التعبير 
عن الرأي إلى اإلخالل بالنظام 
العام لألمة وإحداث الفرقة بني 

املسلمني . 
أن  القحطاني  مفلح  د.  وأكد 
كبرى  أهمية  تولي  اجلمعية 
حلرية التعبير واإلعالم في ظل 
باعتبارها  الشرعية  الضوابط 
أحد احلقوق األساسية لإلنسان 

ليس  دام  ما  الشامل  مبعناها 
فيها  تعدى على حقوق اآلخرين 
أو يتم استخدامها كأداة لإلساءة 
إلى الثوابت واملقدسات ، أو بث 
الفتنة. مما يتطلب التوفيق بني 
أمرين األول احلرص على دعم 
والثاني  والتعبير  اإلعالم  حرية 
ملنع  املتاحة  الوسائل  اتخاذ 
للتعدي  احلرية  تلك  استخدام 
أو اإلساءة  على حقوق اآلخرين 

إليهم .
وأكد د القحطاني على أنه ينبغي 
جتنب  الدولي  املستوى  على 
يتعلق  فيما  املعايير  ازدواجية 
في  والصحافة  األعالم  بحرية 
اإلسالمية  القضايا  مع  التعامل 
أن  فنجد  األخرى  والقضايا 
احترام  بوجوب  احتجاج  هناك 
عندما  اإلعالم  و  التعبير  حرية 
يتعلق األمر بالقضايا اإلسالمية 
وإغفال لذلك عندما يتعلق األمر 
بالقضايا األخرى مما يوجب معه 
تطبيق ما اشتملت عليه املواثيق 
اإلساءة  ملنع  قيود  من  الدولية 
الفهم  وتشجيع   ، األديان  إلى 
اإلعالم  وسائل  لدور  الصحيح 
والتقارب بني  تعزيز احلوار  في 

الثقافات.
وأشار رئيس اجلمعية أن اإلعالم 
يعتبر   واملنضبط  املستنير  احلر 
يتم  التي  الوسائل  أهم  احد 
بثقافة  الوعي  نشر  خاللها  من 
حقوق اإلنسان بني كافة أصناف 
انه ذا تأثير كبير  املجتمع حيث 
املجتمع  توجيه  في  وجوهري 
يقتضي  وهذا  وتثقيفه  وتنويره 
إعالمية  حرية  هناك  تكون  أن 
من جانب وان يكون من يتصدى 
لهذه املهمة في هذا القطاع على 
اإلنسان  بحقوق  كاملة  دراية 
والوسائل املناسبة إليصالها لكل 
من املواطن و املسؤول في إطار 
لتعزيز  املتواصل  السعي  من  
أهم  احلوار  يعد  الذي  التسامح 
عال  شعور  ظل   وفي  أدواته 
االحترام  من  وبروح  باملسئولية 

والفهم املتبادل . 
جدير بالذكر أن  اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة أعلنت اليوم العاملي 
حلرية الصحافة في عام 1993، 
اعتمدت  التي  التوصية  عقب 
والعشرين  السادسة  الدورة  في 
للمؤمتر العام لليونسكو في عام 
العاملي  باليوم  يحتفل  1991.و 
أرجاء  كل  في  الصحافة  حلرية 
كل  من  أيار/مايو   3 في  العالم 

عام .

وحقوق  الأحكام  تقنني 

الإن�سان

لألخذ  احلاضر  الوقت  في  األهمية  تكمن  
العقوبات  في  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  بتقنني 
املساواة،  عدم  من  لوحظ  ملا  نظراً  التعزيرية 
أحياناً، بني املتهمني من ناحية العقوبات التعزيرية 
الصادرة بحقهم، حيث جند التفاوت في العقوبة 
والظروف  واحد،  املرتكب  اجلرم  أن  من  بالرغم 

احمليطة بالقضية متشابهة! 
تقنني  عدم  إلى  التفاوت  هذا  سبب  ويرجع 
التقنني  ان  حيث  التعزيرية  العقوبات  تدوين  أو 
ومتناقضة  متباينة  أحكام  صدور  لتجنب  يؤدي 
في القضايا التعزيرية املتشابهة ويسد الباب على 
الشريعة  قدرة  بعدم  يزعمون  والذين  املغرضني 
األحكام  الفتقاد  العصر  مواكبة  على  اإلسالمية 
أن  كما   ، نظرهم،  وجهة  من  للعدالة  الشرعية 
التقنني يؤدي لسرعة الفصل في القضايا وبالتالي 
القضاء على ظاهرة تراكمها بعد أن يتوافر اجلهد 
الدليل  إلى  الوصول  ويسهل  البحث  في  والوقت 
املصلحة  وحتقيق  اخلير  التقنني  في  وسيكون 
احملاكم  لدى  املنظورة  للقضايا  السريع  واالجناز 
كما سيكون له بالغ األثر في تقليل اخلالف بني 
في  أنفسهم  القضاة  من  تصدر  التي  األحكام 

قضايا متشابهة 
املتقاضني  ملعرفة  أيضاً  التقنني  يؤدي  كما 
حلقوقهم وواجباتهم بشكل مسبق من خالل تقنني 
املعالم ليدركوا ما لهم وما  محدد وقضاء واضح 
القضائية أصبح ضرورة  األحكام  فتقنني  عليهم، 
ملحة ملا يؤدي ذلك من ثقة في القضاء وتوحيد 
لتقنني  ناجحة  أمثلة  وهناك  الصادرة  لألحكام 
اجلنائية  القضايا  بعض  في  نلحظها  األحكام 
املقننة وفقرات محددة نذكر منها «أنظمة التزوير، 
املخالفة  النفوذ» فهي محددة  الرشوة، واستغالل 
أو  غرامة،  أو  سجن  من  لها  املستحقة  والعقوبة 
وللقاضي احلرية في ذلك وفق ما حدد  كليهما، 
كما  عنها،  يحيد  أو  يزيد  وال  عقوبة  من  للجرم 
أن نظام املخدرات أيضا حدد املخالفة وعقوبتها 
ويكون للقاضي احلرية في اختيار العقوبة الالزمة 
وتردع  املرتكب وحيثياته  تتناسب مع اجلرم  التي 
للحد  بها  والنزول  تخفيفها  حيث  من  املجرم 
وفقا  العقوبة  تشديد  للقاضي  أن  وكما  األدنى، 
ملعطيات اجلرم املرتكب ورفعها للحد األعلى وكل 
ذلك محدد ال يجوز اخلروج عنه ، ونود أن نوضح 
التجارب  من  االستفادة  ضرورة  إلى  اخلتام  في 
السابقة للتقنني ومواكبة العصر مبا يحقق العدالة 
للجميع ويزيد من الثقة في القضاء ، خاصة أن 
ما نطالب به اليوم من تقنني لألحكام القضائية 
إمنا جاء امتدادا ملا أمر به جاللة املغفور له امللك 
فقهية  جلنة  تشكيل  من  الله  رحمه  العزيز  عبد 
متخصصة تتولى إصدار مجلة لألحكام الشرعية 

والتي تعتبر مرجعا لبعض األحكام.
املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق

حقوق اإلنسان في الفكر العربي
مؤلف جماعي 

حترير: سلمى اجليوسي
عدد الصفحات: -1207الطبعة: األولى -2002الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

عرض/ إبراهيم غرايبة يبحث هذا الكتاب موضوع حقوق اإلنسان في الفكر العربي بامتداداته التاريخية واملوضوعية في الفكر اإلسالمي 
املعاصر والنظم اإلسالمية، كما يبحثه في الفكر العربي احلديث والنصوص اإلبداعية العربية.. ويناقش الكتاب إشكالية التناقض الكبير بني 

املفهوم النظري واملمارسة احلقيقية في ما يتعلق بحقوق اإلنسان.
وقد استقرت أفكار حقوق اإلنسان في العالم وأصبح لها في الثقافة العربية مكان ثابت، ولها أيضا جذور عميقة في التاريخ العربي منذ حلف 
الفضول الذي عقده العرب قبل اإلسالم لنصرة املظلومني وحماية الناس. وفي بداية تشكل قيام املجتمع اإلسالمي في املدينة كانت وثيقة 

املدينة دستورا ينظم احلقوق والواجبات ويستوعب بتسامح غير املسلمني.

مبملكة  تأسست  النسائية  البحرين  جمعية 
واألندية  اجلمعيات  قانون  مبقتضى  البحرين 
االجتماعية والثقافية والهيئات اخلاصة العاملة 
واملؤسسات  والرياضة  الشباب  ميدان  في 
سنة   )21( رقم  باملرسوم  الصادرة  اخلاصة 
1989م  وأشهرت رسمياً في التاسع من يوليو 
البحرين  جمعية  متكنت  وقد  2001م.  لسنة 
نوعية  وبرامج  مشاريع  تأسيس  من  النسائية 
للنهوض بشتى شرائح املجتمع، إمياناً منها بأن 
التمكني بات ضرورة ملّحة في ضوء املتغيرات 
واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
البحرين  العالم. وبرهنت جمعية  بها  التي مير 
األصعدة  على  وعطائها  وجودها  عن  النسائية 
جناح  خالل  من  والدولية  واإلقليمية  احمللية 
املنح  من  العديد  على  وحصولها  البرامج  تلك 
املرأة  متكني  إلى  اجلمعية  وتهدف  واجلوائز. 
لتحقيق  املجتمع  في  الرّيادي  دورها  ملمارسة 
املجتمعي  الوعي  وتعزيز  االجتماعية.  العدالة 
األطفال.  ضد  واإلهمال  االعتداء  بقضايا 
الفرد  لدى  البيئية  املواطنة  حّس  وتعميق 
 . وتعاليمها  مببادئها  والتعريف  واملجتمع 
لروح  املواكبة  الثقافية اجلديدة  املفاهيم  ونشر 
احلقوقي  الوعي  وتنمية   . اإلنسانية  احلضارة 
لدى فئات املجتمع املختلفة . واملساهمة في سن 
االجتماعية.  بالتنمية  املتعلقة  القوانني  وتطوير 
األمّية  أشكال  على  القضاء  في  واملساهمة 
املعرفية الناجتة عن التسارع املعرفي والتواصل 
املختلفة  املجتمعية  واملؤسسات  القطاعات  بني 

واملنظمات األهلية ذات الشأن املشترك .

هيئات و منظمات
جمعية البحرين النسائية

منوعات

املعلومات الشخصية:

- االسم : محمد بن خالد بن سعد الفاضل .
- تاريخ ومحل امليالد: 1370ه� - شقراء.

- احلالة االجتماعية: متزوج .
- العنوان الدائم: الرياض .

املؤهالت العلمية:

دكتوراه اللغة العربية جامعة اإلمام بالرياض
اخلبرات العملية:

معيد جامعة اإلمام -1394 1401ه�.
محاضر جامعة اإلمام -1402 1406ه�.

أستاذ مساعد جامعة اإلمام -1407 1416ه�.
أستاذ مشارك جامعة اإلمام -1417 حتى اآلن.

مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية  أميركا- واشنطن -1409 1411ه�.
معار للتدريس جامعة األمير سلطان األهلية 1421 – حتى اآلن.

املؤمترات والندوات:

مؤمتر اللغة العربية العاملي األول في كراتشي.
مؤمتر األدب اإلسالمي في استانبول . 

عدد من ندوات مهرجان اجلنادرية.
ندوة اللغة العربية في جامعة اإلمام. 

املؤلفات واألبحاث:

أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابة مجاز القرآن.
ثمار الصناعة في علم العربية للدينوري - دراسة وحتقيق.
توجيه ما خرج عن القاعدة من األسماء املعربة باحلروف.

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي – دراسة وحتقيق.
املجال البحثي:

دراسات لغوية وأدبية. 

للجميعة  املؤسسني  لألعضاء  واجلهود  االجنازات  وأهم  الذاتية  السير  بنشر  الزاوية  هذه  تعني 
الوطنية حلقوق اإلنسان
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة 2200 ألف )د21-( املؤرخ في 16 كانون األول/ديسمبر 1966

الدول  إن  الديباجة    27 للمادة  وفقا   ،1976 الثاني/يناير  كانون   3 النفاذ:  بدء  تاريخ 
األطراف في هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة 
أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة في ميثاق األمم 

املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم في العالم، 
وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه، 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي حلقوق 

تهيئة  سبيل  هو  والفاقة،  اخلوف  من  ومتحررين  أحرارا  البشر  يكون  أن  في  اإلنسان، 
واالجتماعية  االقتصادية  بحقوقه  التمتع  من  إنسان  كل  لتمكني  الضرورية  الظروف 
الدول،  املدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها ما على  والثقافية، وكذلك بحقوقه 
مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق 
األفراد  إزاء  واجبات  عليه  تترتب  الذي  الفرد،  على  أن  تدرك  وإذ  وحرياته،  اإلنسان 
اآلخرين وإزاء اجلماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة احلقوق 

املعترف بها في هذا العهد، قد اتفقت على املواد التالية: 

11

العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 

 حقوق ال�صعوب الأ�صلية

املادة 1
1. جلميع الشعوب حق تقرير مصيرها 
بنفسها، وهى مبقتضى هذا احلق حرة 
وحرة  السياسي  مركزها  تقرير  في 
االقتصادي  منائها  لتحقيق  السعي  في 

واالجتماعي والثقافي.
2. جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها 
بثرواتها  احلر  التصرف  اخلاصة، 
بأية  إخالل  دومنا  الطبيعية  ومواردها 
التعاون  منبثقة عن مقتضيات  التزامات 
مبدأ  على  القائم  الدولي  االقتصادي 
املنفعة املتبادلة وعن القانون الدولي. وال 
يجوز في أية حال حرمان أي شعب من 

أسباب عيشه اخلاصة.
3. على الدول األطراف في هذا العهد، 
عاتقها  على  تقع  التي  الدول  فيها  مبا 
املتمتعة  غير  األقاليم  إدارة  مسئولية 
املشمولة  واألقاليم  الذاتي  باحلكم 
حق  حتقيق  على  تعمل  أن  بالوصاية 
احلق،  هذا  حتترم  وأن  املصير  تقرير 

وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة. 
اجلزء الثاني 

املادة 2
هذا  في  طرف  دولة  كل  تتعهد   .1
طريق  وعن  مبفردها  تتخذ،  بأن  العهد 
سيما  وال  الدوليني،  والتعاون  املساعدة 
والتقني،  االقتصادي  الصعيدين  على 
املتاحة،  مواردها  به  تسمح  ما  وبأقصى 
التمتع  لضمان  خطوات  من  يلزم  ما 
بها  املعترف  باحلقوق  التدريجي  الفعلي 
جميع  ذلك  إلى  سالكة  العهد،  هذا  في 
السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد 

تدابير تشريعية.
هذا  في  األطراف  الدول  تتعهد   .2
العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق 
بريئة  العهد  هذا  في  عليها  املنصوص 
اللون،  أو  العرق،  بسبب  متييز  أي  من 
أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 
األصل  أو  سياسي،  غير  أو  سياسيا 
أو  الثروة،  أو  االجتماعي،  أو  القومي 

النسب، أو غير ذلك من األسباب.
إيالء  مع  تقرر،  أن  النامية  للبلدان   .3
اإلنسان  حلقوق  الواجبة  املراعاة 
مدى  أي  إلى  القومي،  والقتصادها 
املعترف  االقتصادية  احلقوق  ستضمن 

بها في هذا العهد لغير املواطنني.
املادة 3 

العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تتعهد 
في  واإلناث  الذكور  مساواة  بضمان 
االقتصادية  احلقوق  بجميع  التمتع  حق 
عليها  املنصوص  والثقافية  واالجتماعية 

في هذا العهد.
املادة 4 

تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه 
باحلقوق  التمتع  تخضع  أن  للدولة  ليس 
التي تضمنها طبقا لهذا العهد إال للحدود 
توافق  مبقدار  وإال  القانون،  في  املقررة 
ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، وشريطة أن 
العام  الرفاه  تعزيز  الوحيد  يكون هدفها 

في مجتمع دميقراطي.

املادة 5 
يجوز  حكم  أي  العهد  هذا  في  ليس   .1
أي  على  انطواءه  يفيد  نحو  على  تأويله 
شخص  أو  جماعة  أو  دولة  ألي  حق 
فعل  بأي  القيام  أو  نشاط  أي  مبباشرة 
أو  احلقوق  من  أي  إهدار  إلى  يهدف 
العهد  هذا  في  بها  املعترف  احلريات 
أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك 

املنصوص عليها فيه.
2. ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق 
األساسية  اإلنسان  حقوق  من  أي  على 
املعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا 
لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، 
بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو 

كون اعترافه بها أضيق مدي. 
اجلزء الثالث 

املادة 6
1. تعترف الدول األطراف في هذا العهد 
لكل  ما  يشمل  الذي  العمل،  في  باحلق 
إمكانية  له  تتاح  أن  شخص من حق في 
كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، 
وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا 

احلق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها 
العهد  هذا  في  األطراف  الدول  من  كل 
احلق  لهذا  الكاملة  املمارسة  لتأمني 
توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيني 
املجال  هذا  في  واألخذ  واملهنيني، 
حتقيق  شأنها  من  وتقنيات  بسياسات 
وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 
ظل  في  ومنتجة  كاملة  وعمالة  مطردة 
شروط تضمن للفرد احلريات السياسية 

واالقتصادية األساسية.
املادة 7

العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تعترف 
التمتع  في  حق  من  شخص  لكل  مبا 
بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على 

اخلصوص: 
كحد  العمال،  جلميع  توفر  مكافأة  )أ( 

أدنى:
متساوية  ومكافأة  منصفا،  أجر   ”1“
لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز، 
للمرأة خصوصا متتعها  يضمن  أن  على 
بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي 
يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى 

أجر الرجل لدى تساوى العمل، 
طبقا  وألسرهم  لهم  كرميا  عيشا   ”2“

ألحكام هذا العهد، 
السالمة  تكفل  عمل  ظروف  )ب( 

والصحة،
الترقية،  فرص  في  اجلميع  تساوى  )ج( 
مالئمة،  أعلى  مرتبة  إلى  عملهم،  داخل 
دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية 

والكفاءة،
)د( االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد 
واالجازات  العمل،  لساعات  املعقول 
الدورية املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة 

عن أيام العطل الرسمية.
املادة 8 

1. تتعهد الدول األطراف في هذا العهد 

بكفالة ما يلي: 
النقابات  تكوين  )أ( حق كل شخص في 
االنضمام  وفى  آخرين  مع  باالشتراك 
قيد  دومنا  يختارها،  التي  النقابة  إلى 
سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد 
تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية 
ممارسة  إخضاع  يجوز  وال  وحمايتها. 
هذا احلق ألية قيود غير تلك التي ينص 
ضرورية،  تدابير  وتشكل  القانون  عليها 
األمن  لصيانة  دميقراطي،  مجتمع  في 
القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق 

اآلخرين وحرياتهم،
احتادات  إنشاء  في  النقابات  حق  )ب( 
هذه  وحق  قومية،  حالفية  احتادات  أو 
نقابية  منظمات  تكوين  في  االحتادات 

دولية أو االنضمام إليها،
نشاطها  في ممارسة  النقابات  حق  )ج( 
بحرية، دومنا قيود غير تلك التي ينص 
ضرورية،  تدابير  وتشكل  القانون  عليها 
األمن  لصيانة  دميقراطي،  مجتمع  في 
القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق 

اآلخرين وحرياتهم.
ممارسته  شريطة  اإلضراب،  حق  )د( 

وفقا لقوانني البلد املعنى.
2. ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد 
أو  الشرطة  رجال  أو  املسلحة  القوات 
موظفي اإلدارات احلكومية لقيود قانونية 

على ممارستهم لهذه احلقوق.
يجيز  حكم  أي  املادة  هذه  في  ليس   .3
منظمة  اتفاقية  في  األطراف  للدول 
بشأن   1948 املعقودة  الدولية  العمل 
التنظيم  حق  وحماية  النقابية  احلرية 
من  تشريعية  تدابير  اتخاذ  النقابي 
من  بطريقة  القانون  تطبيق  أو  شأنها، 
املنصوص  بالضمانات  تخل  أن  شأنها، 

عليها في تلك االتفاقية.
املادة 9 

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق 
كل شخص في الضمان االجتماعي، مبا 

في ذلك التأمينات االجتماعية.
املادة 10 

العهد مبا  تقر الدول األطراف في هذا 
يلي:

تشكل  التي  األسرة،  منح  وجوب   .1
واألساسية  الطبيعية  اجلماعية  الوحدة 
في املجتمع، أكبر قدر ممكن من احلماية 
هذه  لتكوين  وخصوصا  واملساعدة، 
تعهد  نهوضها مبسؤولية  وطوال  األسرة 
أن  ويجب  تعيلهم.  الذين  األوالد  وتربية 
املزمع  الطرفني  برضا  الزواج  ينعقد 

زواجهما رضاء ال إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة لألمهات 
وبعده.  الوضع  قبل  معقولة  فترة  خالل 
أثناء  العامالت،  األمهات  منح  وينبغي 
الفترة املذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه 
مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي 

كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة 
خاصة لصالح جميع األطفال واملراهقني، 
دون أي متييز بسبب النسب أو غيره من 

األطفال  حماية  الواجب  ومن  الظروف. 
االقتصادي  االستغالل  من  واملراهقني 
القانون  جعل  يجب  كما  واالجتماعي. 
عمل  أي  في  استخدامهم  على  يعاقب 
األضرار  أو  أخالقهم  إفساد  شأنه  من 
أو  باخلطر  حياتهم  تهديد  أو  بصحتهم 
وعلى  الطبيعي.  بنموهم  األذى  إحلاق 
الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن 
الذين  الصغار  استخدام  القانون  يحظر 
ويعاقب  مأجور  عمل  في  يبلغوها  لم 

عليه.
املادة 11 

العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تقر   .1
معيشي  مستوى  في  شخص  كل  بحق 
كاف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم 
في  وبحقه  واملأوى،  والكساء  الغذاء  من 
املعيشية.  لظروفه  متواصل  حتسني 
التدابير  باتخاذ  الدول األطراف  وتتعهد 
في  معترفة  احلق،  هذا  إلنفاذ  الالزمة 
للتعاون  هذا الصدد باألهمية األساسية 

الدولي القائم على االرتضاء احلر.
حق  من  إنسان  لكل  مبا  واعترافا   .2
تقوم  اجلوع،  من  التحرر  في  أساسي 
العهد،  هذا  في  األطراف  الدول 
التعاون  طريق  وعن  الفردي  مبجهودها 
على  املشتملة  التدابير  باتخاذ  الدولي، 
برامج محددة ملموسة والالزمة ملا يلي:

وتوزيع  وحفظ  إنتاج  طرق  حتسني  )أ( 
االستفادة  طريق  عن  الغذائية،  املواد 
الكلية من املعارف التقنية والعلمية، ونشر 
أو  واستحداث  التغذية،  مببادئ  املعرفة 
الزراعية  األراضي  توزيع  نظم  إصالح 
للموارد  إمناء  أفضل  تكفل  بطريقة 

الطبيعية وانتفاع بها، 
)ب( تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية 
توزيعا عادال في ضوء االحتياجات، يضع 
في اعتباره املشاكل التي تواجهها البلدان 
على  لها  واملصدرة  لألغذية  املستوردة 

السواء.
املادة 12 

العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تقر   .1
بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى 
ميكن  والعقلية  اجلسمية  الصحة  من 

بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعني على الدول 
األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمني 
املمارسة الكاملة لهذا احلق، تلك التدابير 

الالزمة من أجل:
)أ( العمل علي خفض معدل موتي املواليد 
ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل 

منوا صحيا،
الصحة  جوانب  جميع  حتسني  )ب( 

البيئية والصناعية،
الوبائية  األمراض  من  الوقاية  )ج( 
األخرى  واألمراض  واملهنية  واملتوطنة 

وعالجها ومكافحتها،
تأمني  شأنها  من  ظروف  تهيئة  )د( 
اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع 

في حالة املرض. يتبع اعدد القادم

مواثيق واتفاقيات
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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 
( .. كفروا جميعا ولم يكفر القائل وحده ..بل كفر هو وكفر 
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 
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األخيرة

    مت إط���الق م��ش��روع ق��اع��دة بيانات 
املؤمتر  من خالل  اململكة  في  الطفولة 
الصحفي الذي مت عقده ضمن برنامج 
الوطنية  اللجنة  ب��ني  امل��ش��ت��رك  العمل 
للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسيف(. بحضور نائب وزير التربية 
ع��ب��دال��رح��م��ن بن  ب��ن  األس���ت���اذ فيصل 
اإلقليمية  املديرة  كاج  سيجرد  و  معمر 
للطفولة  امل���ت���ح���دة  األمم  مل��ن��ظ��م��ة 
األوسط  ال��ش��رق  ملنطقة  )يونيسيف( 

وشمال إفريقيا. 
    يهدف املشروع إلى جمع كل ما هو 
باململكة  الطفولة  ب��ي��ان��ات  م��ن  متوفر 
اإلحصاء  األس��اس��ي��ة  م��ص��ادره��ا  م���ن 
في  دمجها  ثم  وم��ن  والتعليم  والصحة 
قاعدة بيانات واحدة باستخدام برنامج 
املعلومات املعتمد وبرنامج رصد ومتابعة 
املؤشرات العاملية والوطنية على صورة  
قاعدة بيانات لتكون في متناول صانعي 
القرار واملهتمني بقضايا الطفولة لوضع 
ورفاهية  حلماية  املناسبة  السياسات 

الطفل من خالل اعتمادها على أسس 
مبثابة  اخل��ط��وة  ه���ذه  وتعتبر  علمية. 
لقاعدة  التأسيسية  امل��رح��ل��ة  ت��دش��ني 

بيانات الطفولة في اململكة
الوطنية  اللجنة  بتنفيذه  تقوم  املشروع 
األمم  منظمة  مع  باالشتراك  للطفولة 
وتأتي  )اليونيسيف(  للطفولة  املتحدة 
أهمية هذه القاعدة من أهمية  قواعد 
املعلومات التي تساند صانع القرار في 

في  الطفولة  يهم  ما  كل  على  التعرف 
إلى  التربية  وزي��ر  نائب  وأش��ار  اململكة 
املهمة  املواضيع  من   القاعدة  هذه  أن 
واإلستراتيجية فمن ميلك املعلومة ميلك 
املستقبل واألطفال هم املستقبل ونحن 
نهتم بهم في هذا العصر لكي يهتموا بنا 
في املستقبل وكل ما يقدم لهم هو جزء 

من توجيهات ديننا احلنيف. 

إطالق مشروع قاعدة بيانات الطفولة في اململكة

adel@mitc.com.sa

نافذة


