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حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تعتزم 
باللغة  كتاب  طباعة  اإلنسان 
اإلجنليزية  يتحدث عن إجنازاتها 
1426هـ  1425هـ،  لألعوام 
الكتاب  ويوضح  ،1427هـ، 
أنواع  واالحصاءات  باألرقام 
تعاملت  التي  والشكاوى  القضايا 

معها اجلمعية منذ انشائها. 

الوطنية  اجلمعية  رئيس  أصدر 
بندر بن  الدكتور  حلقوق اإلنسان،  
بزيادة  قرارًا  حجار،   حمزة  محمد 
بندر بن  الدكتور  حلقوق اإلنسان،  
بزيادة  قرارًا  حجار،   حمزة  محمد 
بندر بن  الدكتور  حلقوق اإلنسان،  

رواتب موظفي اجلمعية بنسبة %5؛ 
حيث مت صرف الزيادة اعتبارًا من 

رواتب موظفي اجلمعية بنسبة 
حيث مت صرف الزيادة اعتبارًا من 

رواتب موظفي اجلمعية بنسبة 

تغيير  مت  كما  املاضي،  شهر صفر 
فروع  في  املوظفني  عمل  ساعات 
لتكون  اململكة،  مبناطق  اجلمعية 
وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من 
لتكون  اململكة،  مبناطق  اجلمعية 
وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من 
لتكون  اململكة،  مبناطق  اجلمعية 

الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من 

الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من 

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
التقــــى معالي وزير العمل، الدكتور غازي بن 
عبد الرحمــــن القصيبي، يوم الثالثاء 1/20
/1429هـ املوافــــق 2008/1/29م، بعدد 
مــــن أعضاء اجلمعية خــــالل زيارته للجمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان. وقد كان في استقباله 
الدكتــــور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس 
اجلمعيــــة، ونائبه الدكتور مفلــــح بن ربيعان 
القحطاني، وعدد من أعضاء اجلمعية . حيث 
رحب رئيس اجلمعية مبعالي الوزير، وشكره 
على اهتمامه ودعمه حلقوق اإلنسان، وتطرق 
لبعض القضايا التي ترد إلى اجلمعية وتدخل 
في اختصاصات وزارة العمل. كما طرح في 
االجتماع قضايــــا:  البطالة، وضرورة توفير 
العمل، وحقوق العمالــــة الوافدة، وإجراءات 
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وآليــــات  التقاضــــي، 
التوفيق بني حقوق رب 
العمـــل والعامـــل. من 
معالي  أبـــدى  جانبه، 
وزير العمل اســـتعداد 
للعمـــل  ــوزارة  اـل
املشـــترك فـــي العديد 
وإبداء  القضايـــا،  من 
تخـــدم  التـــي  اآلراء 
حقوق  وحماية  مسيرة 
اإلنســـان في اململكة، 

ومـــن ذلك: تبادل الزيارات بـــني أعضاء اجلمعية 
ومســـؤولي الوزارة، وحتديـــد ضابط اتصال بني 
الطرفني، وتشكيل جلان مشتركة. وقد ثمن رئيس 
اجلمعية واألعضاء ملعالي والوزير؛ اهتمامه بحقوق 

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
برئاسة  اإلنسان  حقوق  هيئة  من  وفد  قام 
رئيس  السديري،  تركي  األستاذ  معالي 
مجلس  أعضاء  من  عدد  يرافقه  الهيئة، 
املزيد،  أحمد  األستاذ  وهم:  الهيئة،  
عبد  والدكتور  الزهراني،  سعيد  واألستاذ 
العبيد،  خالد  والدكتور  الغامدي،  اللطيف 
للجمعية  بزيارة  املدمييغ،  إبراهيم  والدكتور 
الوطنية حلقوق اإلنسان، يوم الثالثاء 1/20
وقد  2008/1/29م  املوافق  /1429هـ 
كان في استقبالهم الدكتور بندر بن محمد 
حمزة حجار، رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  ونائبه  اإلنسان، 
اجلمعية.  أعضاء  من  وعدد  القحطاني، 
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حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  عقدت 
اإلنسان جمعيتها العمومية ؛ وذلك يوم 
املوافق  1429/2/14هـ  اخلميس 
سعود  مبركز  2008/2/21م، 
والثقافة،  للتراث  اخليري  البابطني 
برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة 
ناقش  وقد  اجلمعية.  رئيس  حجار 
على  املدرجة  املوضوعات  املجتمعون 
جدول األعمال، حيث مت اعتماد قوائم 
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2007م،   املنتهي  للعام  ميزانية اجلمعية 
واطلعوا على مرئيات جلنة الشؤون املالية 
موارد  بتوسيع  يتعلق  فيما  واالستثمار 
اجلمعية. كما مت انتخاب أعضاء املجلس 
النتائج  للجمعية ؛حيث أظهرت  التنفيذي 
خروج عدد من أعضاء املجلس التنفيذي 
السابق، ودخول أعضاء جدد في املجلس 
الدكتور حسني بن ناصر  اجلديد؛ وهم: 
محمد  بن  صالح  والدكتور  الشريف، 
علي  بن  اجلليل  عبد  والدكتور  اخلثالن، 

اإلنســـان، وما يبذله 
من جهود في ســـبيل 
تذليـــل العقبات التي 
تعترض متتع كًال من 
تذليـــل العقبات التي 
تعترض متتع كًال من 
تذليـــل العقبات التي 

أرباب العمل والعمال 
بحقوقهم، وعلى وجه 
محاولة  اخلصـــوص 
اآلليـــات  حتديـــد 
التـــي مـــن خاللهـــا 
ميكـــن تقليل مســـار 
القضايـــا، واحلد من 
طول إجـــراءات الفصل فيهـــا، والتركيز على 
الفصل عن طريـــق التحكيم أو التوافق الودي 
لهذه القضايا في مكاتـــب العمل قبل إحالتها 

إلى القضاء العمالي املختص.

 وقد حضــــر االجتماع من جانــــب اجلمعية كل 
من:  الدكتور صالح اخلثالن، رئيس جلنة الرصد 
واملتابعة، والدكتور صالح الشريدة، رئيس جلنة 
األعضاء املتعاونني، والدكتــــور إبراهيم القعيد، 
عضو املجلس التنفيذي، والدكتور محمد الفاضل، 
نائب رئيس جلنة الثقافة والنشــــر، والدكتور عبد 
اخلالق آل عبد احلي، عضــــو املجلس التنفيذي، 
والفريق م. عبــــد العزيز هنيدي، عضو اجلمعية، 
واألســــتاذة ســــهيلة زين العابدين، رئيس قسم 
املعلومات واإلحصاء والتوثيق، واألســــتاذة نورة 
اجلميــــح والدكتورة وفاء محمــــود طبية، عضوتا 
اجلمعية، واألســــتاذة ثريا عابد شيخ، واألستاذ 
خالد بن عبد الرحمن الفاخري، املشــــرف املالي 
واإلداري، واألســــتاذ غازي القحطاني، سكرتير 

جلنة الثقافة والنشر.

عمر  والدكتور  السيف، 
واألستاذة  حافظ،  زهير 
اجلميح   حمد  بنت  نورة 
زين  سهيلة  واألستاذة 

العابدين.
املجلس  أن  بالذكر  جدير 
يتكون  للجمعية  التنفيذي 
بينهم  أعضاء،  تسعة  من 

الرئيس ونائباه.

اجلمعية  رئيس  رحب  االجتماع،  بداية  وفي 
له،  املرافق  والوفد  الهيئة  رئيس  مبعالي 
التعاون  تفعيل  زيادة  إلى  االجتماع  وتطرق 
والتواصل بني هيئة حقوق اإلنسان واجلمعية 
على  التأكيد  ومت  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية 
اجلهتني  بني  املشتركة  اللجنة  قيام  أهمية 
خاللها  من  التي  املناسبة،  اآلليات  بوضع 
ميكن ترتيب األولويات والقضايا التي يجب 
لها. حلول  إيجاد  على  والعمل  دراستها، 
الهيئة  عمل  آلية  إلى  املجتمعون  تطرق  كما 
واملنظمات  احلكومية  باألجهزة  واجلمعية 
الشأن.  هذا  في  عمله  يجب  وما  الدولية، 
ضابط  وجود  أهمية  على  اجلميع  وأكد 
ذات  القضايا  ملعاجلة  اجلهتني  بني  اتصال 

هذه  تعمل  سوف  كما  املستعجلة.  الصفة 
اللجنة املشتركة على التوصية بإنشاء جلان 
التي حتتاج  القضايا  بعض  لدراسة  فرعية 
إلى إفرادها بالدراسة،  في مجال التعليم، 

والبيئة، والقضايا االجتماعية، وغيرها.
وقد حضر االجتماع:  رئيس اجلمعية ونائبه، 
وكل من: الدكتور صالح اخلثالن رئيس جلنة 
الشريدة  والدكتور صالح  واملتابعة،  الرصد 
والدكتور  املتعاونني،  األعضاء  جلنة  رئيس 
التنفيذي،  املجلس  عضو  العقيد  إبراهيم 
جلنة  رئيس  نائب  الفاضل  محمد  والدكتور 
الثقافة والنشر، والدكتور عبد اخلالق آل عبد 
م.  والفريق  التنفيذي،  املجلس  عضو  احلي 
عبد العزيز هنيدي عضو اجلمعية، واألستاذة 

املعلومات  رئيس قسم  العابدين  زين  سهيلة 
واإلحصاء والتوثيق، والدكتورة وفاء محمود 
عابد  ثريا  واألستاذة  اجلمعية،  عضو  طيبة 
شيخ عضو اجلمعية، واألستاذ خالد بن عبد 

الرحمن الفاخري املشرف املالي واإلداري.
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د. بندر بن محمد احلجار
رئيس اجلمعية 
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تصريح معالي وزير العمل الدكتور 
جريدة  نشرته  الذي  القصيبي  غازي 
يوم  األولى،  صفحتها  على  الوطن 
جريدة  نشرته  الذي  القصيبي  غازي 
يوم  األولى،  صفحتها  على  الوطن 
جريدة  نشرته  الذي  القصيبي  غازي 

19الثالثاء 19الثالثاء 19 صفر، حتت عنوان: «مواد 
نظام العمل مازلت ميتة»، قال معاليه: 
تطبيق  تستطع  لم  العمل  وزارة  إن 
%20 من نصوص مواد نظام 
تطبيق  تستطع  لم  العمل  وزارة  إن 

20%
تطبيق  تستطع  لم  العمل  وزارة  إن 

حتى 
العمل. هذا التصريح يحتاج إلى وقفة 
طويلة، ويجب أن ال مير مرور الكرام؛ 
إلى  يؤدي  األنظمة  تطبيق  عدم  ألن 
انتهاك حقوق اإلنسان، ويعطى املواطن 
واملقيم إشارة سلبية لعدم جدية أجهزة 
الدولة في بسط سيادة القانون، وهو 
ما يتعارض مع مفهوم مجتمع القانون 
اجلمعية  تسعى  ؛الذي  واملؤسسات 
إلى ترسيخه في املجتمع، انطالقًا من 
اجلمعية  تسعى  ؛الذي  واملؤسسات 
إلى ترسيخه في املجتمع، انطالقًا من 
اجلمعية  تسعى  ؛الذي  واملؤسسات 

اختصاصاتها التي نص عليه نظامها؛ 
األنظمة».  تنفيذ  التأكد من   » ومنها: 
اختصاصاتها التي نص عليه نظامها؛ 
األنظمة».  تنفيذ  التأكد من   » ومنها: 
اختصاصاتها التي نص عليه نظامها؛ 

أو  العمل،  نظام  مواد   تطبيق  فعدم 
نظام  أو  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
األنظمة؛  من  غيرها  أو  املرافعات، 
؛مثل: حق  انتهاك حقوق  يتسبب في 
املوقوف في املعاملة اإلنسانية، واحلق 
في احملاكمة العادلة، واحلق في حرية 
تكوين  في  واحلق  والتعبير،  الرأي 
في احملاكمة العادلة، واحلق في حرية 
تكوين  في  واحلق  والتعبير،  الرأي 
في احملاكمة العادلة، واحلق في حرية 

أمام  املساواة  في  واحلق  اجلمعيات، 
تكوين  في  واحلق  والتعبير،  الرأي 
أمام  املساواة  في  واحلق  اجلمعيات، 
تكوين  في  واحلق  والتعبير،  الرأي 

في  واحلق  التمييز،  وعدم  القانون 
العمل، واحلق في ظروف عمل عادلة 
ومواتية، واحلق في مستوى معيشي 
كاف، واحلق في الصحة، واحلق في 
 ... صحية  بيئة  في  واحلق  التعليم، 
اإلجراءات  نظام  ينص  فعندما  إلخ. 
عدم  على:   114 مادته  في  اجلزائية 
ستة  من  ألكثر  املتهم  توقيف  جواز 

مادته  في  اجلزائية 
ستة  من  ألكثر  املتهم  توقيف  جواز 

مادته  في  اجلزائية 

أشهر من تاريخ القبض عليه، بعدها 
أو  املختصة  للمحكمة  إحالته  يتعني 
اإلفراج عنه مباشرة ؛فنجد أن هناك 
متهمني ال يزالون رهن التوقيف ألكثر 
في  عليها  املنصوص  املدة  هذه  من 
116
في  عليها  املنصوص  املدة  هذه  من 
116
في  عليها  املنصوص  املدة  هذه  من 

املادة  . و عندما تنص  النظام 
من  النظام نفسه على: أن من حق كل 
من يقبض عليه أو يوقف، االتصال مبن 
يراه إلبالغه . و لكن املسؤول عن إنفاذ 
املقبوض  الشخص  ميكن  ال  النظام، 

عليه من ممارسة هذا احلق ... 
هذه األمثلة، وغيرها، تعني جتاهل 
تطبيق األنظمة، وهذا فيه إهدار كبير 
هذه األمثلة، وغيرها، تعني جتاهل 
تطبيق األنظمة، وهذا فيه إهدار كبير 
هذه األمثلة، وغيرها، تعني جتاهل 

للحقوق،  وتؤدي إلى عواقب وخيمة، 
انتهكت  الذي  الفرد  على  فقط  ليس 
حقوقه ؛و إمنا على املجتمع ككل، إذا 
رفع اإلنسان يده إلى السماء، أو حاول 
أن ينتقم من املجتمع بأسلوبه اخلاص، 
؛  ولذلك  بالظلم.  من شعوره  انطالقا 
فإن اجلمعية ستعمل بكل ما تستطيع 

لبسط سيادة احترام القانون.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
بحث السفير الفرنسي السيد 
مع  بيزان سولوت  براند  بير 
الدكتور بندر بن محمد حمزة 
حجار رئيس اجلمعية الوطنية 
سبل  اإلنسان،  حلقوق 
وسبل  الطرفني  بني  التعاون 
بينهما.  العالقات  توطيد 
العديد  إلى  التطرق  مت  كما 

املشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  من 
العديد  في  النظر  وجهات  وتبادل 
السفير  زيارة  خالل  ذلك  جاء  منها. 
27الفرنسي للجمعية، يوم الثالثاء 27الفرنسي للجمعية، يوم الثالثاء 27 /1
5 /2 /2008م،  املوافق  /1429هـ 
السيد  يرافقه  الرئيس،  اجلمعية  مبقر 
الثاني  املستشار  جبيرات  آالن 
اللقاء،  بداية  في  الفرنسية.  بالسفارة 
مختصرة  نبذة  اجلمعية  رئيس  قدم 
وإجنازاتها  ونشاطاتها،  اجلمعية،  عن 

إنشائها.  منذ  األربع  السنوات  خالل 
وفي نهاية اللقاء، قدم السفير الفرنسي 
ومتنى  االستقبال،  حسن  على  شكره 
أهدافها.  في حتقيق  للجمعية  التوفيق 
اجلمعية،  رئيس  بجانب  اللقاء،  حضر 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
خالد  واألستاذ  اجلمعية،  رئيس  نائب 
بن عبدالرحمن الفاخري املشرف املالي 

واإلداري باجلمعية.
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حقوقالدمام ـ حقوقالدمام ـ حقوق:

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من  وفد  قام 
اإلنسان باملنطقة الشرقية، بزيارة إلدارة 
الوافدين بالدمام، برئاسة املشرف العام 
على اجلمعية الدكتور عبد اجلليل السيف، 
ومدير الفرع جمعة الدوسري، ومشرفتني 
النسائي باجلمعية. وكان في  القسم  من 
املقدم  الوافدين،  إدارة  مدير  استقبالهم 
بالوفد،  اجتمع  الذي  القحطاني،  مرعي 
قد  الداخلية  وزارة  بأن  لهم  وأوضح 
مبنى  إقامة  أجل  من  مبلغًا  رصدت 
قد  الداخلية  وزارة  بأن  لهم  وأوضح 
مبنى  إقامة  أجل  من  مبلغًا  رصدت 
قد  الداخلية  وزارة  بأن  لهم  وأوضح 

حديثا إلدارة الوافدين على مساحة تقدر 
املقدم  وأضاف  مربع.  متر   7000 بـ 
اجلمعية،  وفد  مع  حديثه  في  القحطاني 
لدى  املوقوفني  من  األعظم  السواد  أن 
البنجالديشية  اجلنسية  من  اإلدارة 
والهندية، إضافة إلى السودانية واليمنية. 
وقال إن وزارة الداخلية وفرت للموقوفني 
اإلعاشة املناسبة حلني ترحيلهم لبالدهم. 
في  تنحصر  املخالفني  أغلب قضايا  وأن 
مدير  كشف  كما  النظامية.  غير  اإلقامة 
 متسلًال عبر 
مدير  كشف  كما  النظامية.  غير  اإلقامة 
 متسلًال عبر 
مدير  كشف  كما  النظامية.  غير  اإلقامة 

إدارة الوفدين عن وجود 70
احلدود، مت القبض عليهم خالل األسبوع 
الدكتور  أكد  جانبه،  من  فقط.  املنصرم 
عبد اجلليل السيف، أن جميع املالحظات 
التي شاهدها الوفد ؛سواء كانت سلبًا أم 
عبد اجلليل السيف، أن جميع املالحظات 
التي شاهدها الوفد ؛سواء كانت سلبًا أم 
عبد اجلليل السيف، أن جميع املالحظات 

التقرير الذي  إيجابًا،  سترفع من خالل 
التي شاهدها الوفد ؛سواء كانت سلبًا أم 
التقرير الذي  إيجابًا،  سترفع من خالل 
التي شاهدها الوفد ؛سواء كانت سلبًا أم 

سوف تعده اجلمعية لسمو وزير الداخلية، 
وهو املعمول به في جميع الزيارات التي 
تقوم بها اجلمعية. وقد قام الدكتور السيف  
والدوسري، بزيارة عنابر املوقوفني؛ حيث 
قامت  املقابل  وفي  آرائهم،  إلى  استمعا 
الذي  النساء؛  عنبر  بزيارة  املشرفتان 
يوجد به قرابة خمسني موقوفة، واستمعتا 
آلرائهن. وفي نهاية الزيارة، شكر الدكتور 
السيف املقدم القحطاني على جتاوبه مع 
اجلمعية وإتاحته الفرصة لزيارة العنابر.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
الطالبات  إرشـــاد  وحــدة  مــن  بــدعــوة 
بحي  والتعليم  التربية  وزارة  مبكتب 
الشفا بالرياض، ألقت األستاذة سهيلة 
املجلس  عضو  اد  حمَّ العابدين  زيــن 
املعلومات  مركز  ورئيس  التنفيذي، 
واإلحصاء والتوثيق، محاضرة بعنوان: 
والعمل»،  اجلهد  من  سنوات  «أربــع 
وذلك يوم األربعاء 14 /1 /1429هـ 
وقــد  /2008م.   1/  23 ــق  ــواف امل
باجلمعية،  التعريف  إلى  فيها  تعرَّضت 
من خالل: نشأتها، وطبيعتها، ورؤيتها، 
واختصاصاتها،  وأهدافها،  ورسالتها، 
وجلانها  املالية  ومواردها  وأعضائها، 
وإجنازاتها،  الدائمة،  وغير  الدائمة 
مت  وأثرها على املجتمع السعودي. وقدَّ

خالل احملاضرة عرضًا موجزًا للجمعية، 
وأشكال  وجداول  بإحصائيات  مدعمًا 
مت عرضًا خاصًا ملركز  بيانية. كما قدَّ
وأشكال  وجداول  بإحصائيات  مدعمًا 
مت عرضًا خاصًا ملركز  بيانية. كما قدَّ
وأشكال  وجداول  بإحصائيات  مدعمًا 

املعلومات واإلحصاء والتوثيق، تتضمن 
قاعدة  يضم  الــذي  املركز،  محتويات 
ويب  على  إليكترونية  معلومات حقوقية 
والتوثيق.  اإلحصاء  وقسمي  سايد، 
أسئلة  عن  سهيلة  األستاذة  وأجابت 
وكيفية  اجلمعية،  حــول  احلــاضــرات، 
تلقيها الشكاوى، واآلليات التي تتبعها 
احملاضرة  حضر  وإجنازها.  ملتابعتها 
التربويات  املشرفات  من  كبير  عــدد 
توزيع  متَّ  كما  الشفا،  حــي  مبكتب 
إصدارات اجلمعية من تقارير ودراسات 
ومنسوبات  احلاضرات،  على  ونشرات 

مكتب اإلشراف بحي الشفا.
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حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  طلبت 
من جلنة التحقيق في قضية طفلي التسمم 
لوالد  االعتذار  وعائشة،  يوسف  محمد 
اللجنة  من  توبيخًا  نال  أن  بعد  املتوفني، 
قضية  تفاصيل  املكلوم  األب  نقل  بسبب 
للدكتور  وطبقًا  الصحافة.  إلى  ابنيه 
قضية  تفاصيل  املكلوم  األب  نقل  بسبب 
للدكتور  وطبقًا  الصحافة.  إلى  ابنيه 
قضية  تفاصيل  املكلوم  األب  نقل  بسبب 

الرصد  جلنة  رئيس  اخلثالن،  صالح 
واملتابعة بجمعية حقوق اإلنسان؛ فإن من 
واجبات جلان التحقيق ؛التعامل بحياد بني 
آخر.  على  الضغط  وعدم  األطراف،  كافة 
للتوبيخ؛  األب  تعرض  اخلثالن  واستغرب 
من  صدره  في  ما  أفرغ  أنه  إلى  مشيرًا 
للتوبيخ؛  األب  تعرض  اخلثالن  واستغرب 
من  صدره  في  ما  أفرغ  أنه  إلى  مشيرًا 
للتوبيخ؛  األب  تعرض  اخلثالن  واستغرب 

انفعاالت عقب وفاة طفليه... ومن واجبات 

وفي  مجردة.  احلقائق  نقل  الصحافة 
اللجنة  حتقيقات  استمرت  ذلك؛  غضون 
الرباعية حول القضية. ومن املتوقع إعالن 
قضية  وكانت  القادم.  األسبوع  النتائج 
يوسف،  محمد  وشقيقها  عائشة  الطفلني 
والدهما  اتهم  قبل أسبوعني، عندما  بدأت 
في  بالتسبب  الشهيرة  املطاعم  أحد 
وفاتهما بالتسمم، ودارت الشبهات، أيضا، 
احلالة.  مع  تعامل  خاص  مستشفى  حول 
وقامت اللجنة الرباعية، املكونة من األمانة 
بإغالق  الدواء،  والصحة واحملافظة وهيئة 
35 من  أيام، وفحص  املطعم ملدة خمسة 
عماله. وثبت إصابة أربعة منهم مبيكروبات 

وبكتيريا، وتقرر إبعادهم عن العمل.
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حقوقاجلوف ـ حقوقاجلوف ـ حقوق:

املشرف  الشمري،  طارش  الدكتور  بحث 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  على 
في منطقة اجلوف، مع املسؤولني في منطقة 
الذي  اإلنساني  الوضع  الشمالية،  احلدود 
موجات  جراء  من  السكان  بعض  يشهده 
الدكتور  وقال  املنطقة.  اجتاحت  التي  البرد 
للحدود  اجلمعية  وفد  زيارة  خالل  الشمري 
واملسئولني:  املنطقة  أمير  ولقائهم  الشمالية 
مكثف،  وبشكل  تتابع،  اجلمعية  بأن 
موجات  جراء  من  املنطقة  سكان  احتياجات 
البرد التي اجتاحت املنطقة، مشيرا إلى أن 
وفد اجلمعية وجد كل جتاوب من املسؤولني 
باملنطقة، واطلع على اجلهود التي يقومون بها 
من أجل مساعدة السكان احملتاجني، والذين 

يتعرضون ملوجات البرد القارس.



3

 wI�K� WO�«d��ô« …—UH��U� Y�U��« dO�dJ��«
WOFL'« fOz— VzU�

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
زار السيد توم ويلسون، السكرتير 
بزيارة  األسترالية،  للسفارة  الثالث 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية 
/1429هـ   2/  6 األربعاء  يوم 
وقد  /2008م.   2/  12 املوافق 
مفلح  الدكتور  استقباله  في  كان 
رئيس  نائب  القحطاني  ربيعان  بن 
الشؤون  على  واملشرف  اجلمعية، 
اللقاء  بداية  في  واإلدارية.  املالية 

نبذة مختصرة عن اجلمعية،  له  الزائر، وقدم  بالضيف  نائب رئيس اجلمعية  رحب 
ونشاطاتها، وإجنازاتها، والقضايا التي ترد إليها. وتطرق احلديث عن ورش العمل 
القضايا  من  عددا  احلديث  وتناول   . اجلمعية  أقامتها  التي  واملؤمترات،  والندوات 
ذات العالقة بالشأن احلقوقي، وما قامت به اجلمعية من دراسات في مجال حقوق 

اإلنسان.
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حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
ناقش الدكتور أمين عبد املنعم أبو لنب، 
ممثل األمم املتحدة للطفولة لدى الدول 
التعاون بني  العربية في اخلليج، سبل 
منظمة األمم املتحدة للطفولة واجلمعية 
خبرات  من  االستفادة  سبيل  في 
في  اخلبرات  تبادل  في  اليونيسيف 
مجال تدريس حقوق اإلنسان لألطفال. 
بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
الوطنية حلقوق اإلنسان، يوم  للجمعية 
الثالثاء 5 /2 /1429هـ املوافق 12
/2 /2008م، حيث كان في استقباله 
حجار  حمزة  محمد  بن  بندر  الدكتور 
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رئيس اجلمعية، ونائبه الدكتور مفلح بن 
اللقاء،  بداية  وفي  القحطاني.  ربيعان 
رحب رئيس اجلمعية بالضيف الزائر، 
نبذة مختصرة عن اجلمعية،  له  وقدم 
والقضايا  وإجنازاتها،  ونشاطاتها، 
التي تلقتها اجلمعية. ومت احلديث عن 
ورش العمل والندوات املؤمترات التي 
أقامتها اجلمعية، واالتفاق على زيادة 
التنسيق بني الطرفني في هذا الشأن.

اجلمعية  رئيس  بجانب  اللقاء  حضر 
عبدالرحمن  بن  خالد  األستاذ  ونائبه، 
واإلداري  املالي  املشرف  الفاخري 

باجلمعية.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
قام معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط السيد كم هاولز، وسعادة 
بيتي،   وليم  السيد  البريطاني  السفير 
كدونالد  ما  ألكساندر  السيد  يرافقهما 
واملسؤول  البريطانية  السفارة  متحدث 
للجمعية  بزيارة  والسياسي،   اإلعالمي 
/الوطنية حلقوق اإلنسان، يوم األحد /الوطنية حلقوق اإلنسان، يوم األحد /17
24/2/2008م.  املوافق  2/1429هـ 
بندر  الدكتور  استقبالهم  في  كان  وقد 
بن محمد حمزة حجار رئيس اجلمعية، 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  والدكتور 
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اللقاء،  بداية  وفي  اجلمعية.  رئيس  نائب 
الزائر،  بالوفد  اجلمعية  رئيس  رحب 
وقدم لهم نبذة عن اجلمعية، ونشاطاتها، 
تلقتها  التي  والقضايا  وإجنازاتها، 
وفروعها. ودار احلديث عن الزيارات التي 
قام بها أعضاء اجلمعية ؛ حيث مت زيارة 
مناطق  مختلف  في  السجون  من  عدد 
اململكة، وكذلك عن الدراسات التي قامت 

اجلمعية بإعدادها.
الوزير  معالي  شكر  اللقاء،  نهاية  وفي 
حسن  على  اجلمعية  رئيس  الضيف، 
التوفيق في  االستقبال،  ومتنى للجمعية 

إمتام رسالتها.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  استقبل 
حمزة  محمد  بن  بندر  الدكتور  اإلنسان 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  ونائبه  حجار 
القحطاني وعدد من األعضاء مبقر اجلمعية 
بالرياض يوم االثنني 26 /1 /1429هـ 
املوافق 4 /2 /2008م املقررة اخلاصة 
ياكن  السيدة  املرأة  ضد  بالعنف  املعنية 
عن  املسئولني  من  عدد  يرافقها  ايرتورك 
قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة،  وفي 
مستهل اللقاء قدم الدكتور بندر بن محمد 
حمزة حجار رئيس اجلمعية للوفد الزائر 
تاريخ  شملت  اجلمعية  عن  تعريفية  نبذة 
اجلمعية  بها  تعمل  التي  واآللية  إنشاءها 
في تلقي الشكاوى ومعاجلتها، عقب ذلك 
قدم الوفد الزائر العديد من التساؤالت من 
أبرزها قضايا العنف ضد املرأة والطفل 
إلى جانب الظروف التي دفعت األعضاء 
بحقوق  ُتعنى  مستقلة  جمعية  إلنشاء 
إلى جانب الظروف التي دفعت األعضاء 
بحقوق  ُتعنى  مستقلة  جمعية  إلنشاء 
إلى جانب الظروف التي دفعت األعضاء 

أهم  عن  الوفد  تساءل  ثم  ومن  اإلنسان، 
اجلمعية  بأولويات  حتظى  التي  القضايا 
وما إذا كان هناك تنوع في القضايا التي 
ترد إلى اجلمعية حسب التنوع اجلغرافي 
للمملكة وغير ذلك من القضايا ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان. ومن جانبهم ثّمن الوفد 
اجلمعية  قبل  من  املبذولة  اجلهود  الزائر 
أحدثتها  التي  النوعية  بالنقلة  مشيدين 
في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  اجلمعية 
املجتمع وخاصة في مجال قضايا العنف 

ضد املرأة والطفل.
ونائبه حضر  اجلمعية  رئيس  جانب  إلى 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  من  كل  اللقاء 
حمود العناد رئيس جلنة الثقافة والنشر، 
الدكتور عبد اجلليل السيف املشرف على 
فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية، الدكتور 
الرصد  جلنة  رئيس  اخلثالن  صالح 
نائب  الفاضل  محمد  الدكتور  واملتابعة، 
الفريق  والنشر,و  الثقافة  جلنة  رئيس 
اجلمعية  عضو  الهنيدي  العزيز  عبد  .م 
عضو  عابد  ثريا  األستاذة  املتعاون، 
العابدين  اجلمعية، األستاذة سهيلة زين 
واإلحصاء  املعلومات  مركز  رئيس  حماد 
عضو  اجلميح  نورة  الدكتورة  والتوثيق، 
عضو  طيبة  وفاء  الدكتورة  اجلمعية، 
الرحمن  عبد  خالد  واألستاذ  اجلمعية 
املالية  الشؤون  على  املشرف  الفاخري 

واإلدارية باجلمعية.
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حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
جلسته  خالل  الشورى،  مجلس  وافق 
عقدها  التي  والسبعني  الرابعة  العادية 
يوم األحد 17 /2 /1429هـ ، برئاسة 
الدكتور  الشيخ  املجلس  رئيس  معالي 
صالح بن عبدالله بن حميد، على مصادقة 
امليثاق  على  السعودية  العربية  اململكة 
العربي حلقوق اإلنسان، املقدم من جلنة 
وحقوق  والقضائية  اإلسالمية  الشؤون 
املساعد  العام  األمني  وأبان  اإلنسان. 
اليحيى،  عبدالعزيز  بن  أحمد  األستاذ 
عقب ختام أعمال اجللسة، «أن املجلس 
الشؤون  جلنة  نظر  وجهة  إلى  استمع 
اإلسالمية والقضائية وحقوق اإلنسان، 
بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم جتاه 
طلب مصادقة اململكة العربية السعودية 
اإلنسان،  حلقوق  العربي  امليثاق  على 
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ثم وافق باألغلبية على الطلب. كما أقر 
املجلس التوصية رقم (198) الصادرة 
من املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، 
صاحب  بني  االستخدام  عالقة  بشأن 
العمل والعامل، املقدم من جلنة اإلدارة 
وأقر  والعرائض.  البشرية  واملوارد 
االستراتيجية  مشروع  أيضًا،  املجلس، 
وأقر  والعرائض.  البشرية  واملوارد 
االستراتيجية  مشروع  أيضًا،  املجلس، 
وأقر  والعرائض.  البشرية  واملوارد 

الوطنية للمحافظة على التنوع اإلحيائي 
في اململكة العربية السعودية، املقدم من 
جلنة الشؤون الصحية والبيئة. واستكمل 
مشروع  مناقشة  ذلك،  بعد  املجلس، 
نظام املقيمني املعتمدين، املقدم من جلنة 
وأكد  والطاقة.  االقتصادية  الشؤون 
أن املجلس سيواصل مناقشة  اليحيى، 
يتكون من  الذي  النظام،  مواد مشروع 
قادمة  جلسة  في  مادة،  وأربعني  أربعة 

بإذن الله.

حقوقالقطيف ـ حقوقالقطيف ـ حقوق:
القطيف  محافظة  في  اآلباء  أحد  قام   
بحلق رأس وحاجب ابنته(18عاما) بعد 
امتحان  تقدمي  من  متكنها  بعدم  علمه 
جيد. وأفادت مقربات من الفتاة أن األب 
اشتد غضبه بعد أن عرف أن ابنته لم تقم 

بتأدية امتحانها بالشكل املطلوب. 
وعلمت «الرياض» أن الفتاة التي ضربت، 
طلبت من والدها إحراقها بدال من حلق 
شعرها وحاجبيها، وبخاصة أنه جزء ال 
يتجزء من مظهرها. ووصفت مقربة من 
الفتاة ما حصل لصديقتها بــ»املأساوي 
إقناعها  «حاولت  وأضافت:  جدا»، 
باالنتقال ملنزل عمها، بيد أنها ترفض»، 
مستعارا؛  شعرا  لها  مضيفة:«اشتريت 
أسرتها  داخل  اخلوف  من  تعاني  لكنها 

نتيجة ضربها من قبل والدها». 
وتشير بعض الدراسات إلى: أن حاالت 
العنف األسري آخذة في التزايد، إذ أكدت 
أكثر من دراسة ارتفاع معدله في شكل 
األسري  «العنف  دراسة  منها:  ملحوظ، 
ورأى  السعودية».  العربية  اململكة  في 
مختصون اجتماعيون: أن حاالت العنف 
إلى اجلهات املسؤولة،  ال يصل معظمها 
العنف  من  الوحيد  احلامي  تعتبر  التي 
األسري، بيد أن بعض حاالته يتم حلها 

في شكل أسري عبر تدخل األقارب. 
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بالعنف  املتعلقة  الدراسات  وجتمع 
اجلهات  إبالغ  عدم  أن  على:  األسري 
املسؤولة يكمن في حساسية احلادثة، إذ 
والتقاليد  للعادات  يعتبر خروجها منافيا 
ضمن  يدرج  أمر  وهو  االجتماعية، 
«الفضيحة»، ما يسبب عدم اإلبالغ عن 

قضايا العنف األسري. 
العنف  حاالت  على  التستر  رغم  وعلى 
سعوديات  ناشطات  أن  إال  األسري، 
على  اإلنسان يشجعن  في مجال حقوق 
على  الضوء  تسليط  يتم  كي  به  البوح 
قالت  الصدد  هذا  وفي  الظاهرة.  هذه 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  عضو 
«يجب  العابدين:  زين  سهيلة  الدكتورة 
على  السكوت  عدم  على  نشجع  أن 
لــ«الرياض»:  مضيفة  األسري»،  العنف 
«هناك حاالت عنف كثيرة، بيد أنها يتم 
من  املتضررين  ودعت  عليها».  التستر 
العنف األسري للتوجه للجهات املسؤولة 
واإلبالغ عن ما أصابهم، وبخاصة حني 

يكون األذى كبيرا. 
األسري  العنف  أشكال  أن  إلى  يشار 
تتفاوت، بيد أن أشدها يكمن في العنف 
مع  تزول  ال  قد  تشوهات  في  املتسبب 
تقادم الزمن، كالكي أو الكسور الناجمة 
في  يساهم  قد  ما  املبرح،  الضرب  عن 

التفكير اجلدي في االنتحار.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
أول  ربوعي،  إنعام  الدكتورة  أكدت 
11 بني  من  انتخابها  يتم  سعودية 
للعنف  جمعية  أول  لرئاسة  عضوًا 

بني  من  انتخابها  يتم  سعودية 
للعنف  جمعية  أول  لرئاسة  عضوًا 

بني  من  انتخابها  يتم  سعودية 

اجلمعية  أن  اململكة،  في  األسري 
من  عدد  في  اخلبرة  ببيوت  ستستعني 
منها:  والغربي،  العربي  العاملني:  دول 
بعد  األسري،  العنف  ملعاجلة  أمريكا، 
املجتمع  مع  األنظمة  هذه  تكييف 

السعودي.
جمعية  أهداف  من  أن  وأوضحت: 
اللجان  مع  التعاون  األسرة،  حماية 
احمللية والعربية والعاملية. وأن جمعية 
اجلهات  هذه  إحدى  اإلنسان  حقوق 
التعاون معها بغية حتقيق  التي سيتم 
أهداف اجلمعية، للحد من هذه املشكلة 
السعودي.  مجتمعنا  على  اخلطيرة 
ما  قدرت  اجلمعية  أن  إلى  مشيرة 
لتسيير  املال  من  سنويًا  إليه  حتتاج 
ما  قدرت  اجلمعية  أن  إلى  مشيرة 
لتسيير  املال  من  سنويًا  إليه  حتتاج 
ما  قدرت  اجلمعية  أن  إلى  مشيرة 

أعمالها بعشرة ماليني ريال.
أهداف  مقدمة  في  يأتي  أنه  وبينت 
اجلمعية، احلد من العنف األسري في 
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منطقة مكة املكرمة في البداية، ومن 
ثم شمول عمل اجلمعية جميع مناطق 
والتأهيل  واملعاجلة  والتوعية  اململكة، 
لألسر التي يغلب عليها طابع العنف، 
للحماية  دور  إدارة  وتشغيل  وفتح 
االجتماعية إذا احتاج األمر، والتعاون 
مع جلنة احلماية االجتماعية في تقييم 
والعالج،  عليها  واإلشراف  احلاالت 
الشؤون  مع  التعاون  إلى  إضافة 
في  العنف  من  احلد  في  االجتماعية 
التوعية،  برامج  خالل  من  املدارس 
وخط  استماع  مراكز  إنشاء  وكذلك 

ساخن الستقبال الشكاوى.
حماية  جمعية  أهداف  «من  وقالت: 
األسرة:  التعاون مع اللجان احمللية 
حقوق  وجمعية  والعاملية.  والعربية 
التي  اجلهات  هذه  إحدى  اإلنسان 
حتقيق  بغية  معها  التعاون  سيتم 
هذه  من  واحلد  اجلمعية  أهداف 

املشكلة اخلطيرة على مجتمعنا».
وأكدت أنه سيكون للشرطة املجتمعية 
كنا  ما  «هذا  وقالت:  إيجابي،  دور 

ونحن  املاضية،  األعوام  في  به  نطالب 
أعددنا آليات، ستتم دراستها ومن ثم 
رفعها إلى مجلس األسرة، الذي يرأسه 
أمير منطقة مكة  الفيصل  األمير خالد 
بني  للتعاون  أسس  لوضع  املكرمة، 
العام  واالدعاء  العام  واألمن  اجلمعية 

ووزارة العدل».
وأكدت ربوعي، أنه من خالل الدراسات 
التي أجريت على العنف األسري، أن 5
في املائة من الرجال يواجهون عنفًا من 

التي أجريت على العنف األسري، أن 
في املائة من الرجال يواجهون عنفًا من 

التي أجريت على العنف األسري، أن 

جهة النساء.
«مبا  قالت:  للجمعية،  الداعمني  وعن 
اجلمعية  عمل  بداية  في  زلنا  ما  أننا 
مبلغا  اجلمعية  تتلقى  ونهوضها، 
مقتطعا من وزارة الشؤون االجتماعية، 
وأعتقد أن الوزارة تفهمت جيدًا أهداف 
ما  بحسب  إليه،  تطمح  وما  اجلمعية 
وجدنا من عوض الردادي وكيل وزارة 
جلنة  رئيس  االجتماعية،  الشؤون 
الشيخ  آل  ونورة  االجتماعية،  احلماية 
االجتماعي  لإلشراف  العامة  املديرة 

النسائي في منطقة مكة املكرمة».

؛هو  ريال  ماليني  “عشرة  وأضافت: 
سنويًا  اجلمعية  سيغطي  الذي  املبلغ 
الشؤون  ووزارة  أعمالها،  لتسيير 
من  بجزء  اجلمعية  ستدعم  االجتماعية 
بدعم  وعود  إلى  إضافة  املبلغ،  هذا 
اجلمعية من جهات أخرى بينهم رجال 
عبد  محمد  الشيخ  منهم:  ؛  أعمال 

اللطيف جميل، والشيخ الفي البلوي.
وعن آلية العمل في اجلمعية في الفترة 
تزال  ال  اجلمعية  أن  املقبلة، خصوصًا 
وعن آلية العمل في اجلمعية في الفترة 
تزال  ال  اجلمعية  أن  املقبلة، خصوصًا 
وعن آلية العمل في اجلمعية في الفترة 

في املرحلة األولية من تأسيسها،  قالت 
ربوعي: هذه اجلمعية أول جمعية تنشأ 
فبالتأكيد  اململكة،  في  األسري  للعنف 
ملعاجلة  وآليات  نظم  هناك  يكن  لم  أنه 
سنعمل  اآلن  فنحن  األسري،  العنف 
جديدة  وأنظمة  آليات  وضع  على 
وذلك  األسري؛  العنف  في  مختصة 
ببيوت اخلبرة في عدد من  باالستعانة 
منها:  والغربية؛  العربي  العالم  دول 
بتكييف هذه األنظمة  أمريكا، وسنقوم 

مع املجتمع السعودي.
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جدة: عكاظ – حقوق:
تنهي هيئة اخلبراء في مجلس الوزراء  دراسة عن مشروع حماية األمهات 
وزير  أوضح  والنفسي.  واللفظي  واجلسدي  اجلنسي  اإليذاء  من  واألبناء 
نقلة  سيحدث  القانون  هذا  أن  العكاس  عبداحملسن  االجتماعية  الشؤون 
نوعية في حماية األبناء والنساء من أي إيذاء قد يتعرضون له، كما يحدث 
اآلن في بعض احلاالت، مؤكدًا أن الذي دفع بالوزارة إلعداد هذا املشروع 
نوعية في حماية األبناء والنساء من أي إيذاء قد يتعرضون له، كما يحدث 
اآلن في بعض احلاالت، مؤكدًا أن الذي دفع بالوزارة إلعداد هذا املشروع 
نوعية في حماية األبناء والنساء من أي إيذاء قد يتعرضون له، كما يحدث 

وإمنا ضد  فقط  األزواج  ليس ضد  األسري  العنف  من  وجود حاالت  هو 
األبناء كذلك، وقد آن األوان ليكون لدينا قانون يجرم مثل هذه املمارسات 
ويحدد مسؤولياتها كل جهة عن األخرى، وهو اآلن لدى هيئة اخلبراء ونحن 
من  املقبولة  غير  املمارسات  لبعض  حدًا  ليضع  بصدوره  التعجيل  نحاول 
املجتمع. املشروع الذي توضع ملساته النهائية في هيئة اخلبراء ميثل نظامًا 
من  املقبولة  غير  املمارسات  لبعض  حدًا  ليضع  بصدوره  التعجيل  نحاول 
املجتمع. املشروع الذي توضع ملساته النهائية في هيئة اخلبراء ميثل نظامًا 
من  املقبولة  غير  املمارسات  لبعض  حدًا  ليضع  بصدوره  التعجيل  نحاول 

يحرم التعدي على املرأة والطفل؛ سواء كانت املرأة زوجة أو خادمة أو أختا 
أو أمًا أو غير ذلك، كما أن الطفل يشمل الذكر واألنثى. وعلمت ”عـكاظ“ أن 
يحرم التعدي على املرأة والطفل؛ سواء كانت املرأة زوجة أو خادمة أو أختا 

أو أمًا أو غير ذلك، كما أن الطفل يشمل الذكر واألنثى. وعلمت 
يحرم التعدي على املرأة والطفل؛ سواء كانت املرأة زوجة أو خادمة أو أختا 

”أو أمًا أو غير ذلك، كما أن الطفل يشمل الذكر واألنثى. وعلمت ”
النظام يقر عقوبات تشمل الغرامة املالية والسجن أو كليهما معًا للمتورطني 

أو أمًا أو غير ذلك، كما أن الطفل يشمل الذكر واألنثى. وعلمت 
النظام يقر عقوبات تشمل الغرامة املالية والسجن أو كليهما معًا للمتورطني 

أو أمًا أو غير ذلك، كما أن الطفل يشمل الذكر واألنثى. وعلمت 

املسؤولية  القانون  يحمل  كما  النفسي،  أو  اجلسدي  العنف  ممارسة  في 
للمدرسة واملستشفيات والعيادات الطبية، وكل من لهم عمل وعالقة بهذه 
احلاالت، ويحث اجليران ومن يعلمون مبثل هذه احلاالت على التبليغ عنها، 
ولم تؤكد املصادر إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تكون مظلة لهذا النظام أو 
االجتماعية. الشؤون  وزارة  اختصاص  من  ستكون  تنفيذه  مسؤولية  أن 
ورفعه  إعداده  الذي جرى  املشروع  أن  لـ«عـكاظ»  مطلعة  وذكرت مصادر 
املقام  إلى  سيحال  خبراء  مبساندة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  قبل  من 
يحدد  إلقراره  متهيدا  عليه  للتصويت  الشورى  مجلس  إلى  ومنه  السامي 
أماكن تلقي البالغات ويلزم اجلهة املسؤولة عن النظام بالعمل على تأمني 
مقر سكني إليواء من يتعرض لإليذاء من النساء واألطفال عند الضرورة، 
مع إيجاد اآللية الالزمة الستمرار متابعة التعليم، ومتابعة العالج الصحي 
واألهلية  احلكومية  األجهزة  مع  التنسيق  وكذلك  مقتضى،  لهما  كان  إذا 
وبصفة  املجتمع،  على  وآثارها  اإليذاء  مبشكلة  الوعي  لنشر  املختصة 
خاصة وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة التربية 
للممارسة  وميثاق أخالقي  دليل  وكذلك إصدار  الصحة،  ووزارة  والتعليم، 
تفهم  على  للممارسني  عونًا  يكون  اإليذاء  من  احلماية  مجال  في  املهنية 
للممارسة  وميثاق أخالقي  دليل  وكذلك إصدار  الصحة،  ووزارة  والتعليم، 
تفهم  على  للممارسني  عونًا  يكون  اإليذاء  من  احلماية  مجال  في  املهنية 
للممارسة  وميثاق أخالقي  دليل  وكذلك إصدار  الصحة،  ووزارة  والتعليم، 

واجباتهم ومسؤولياتهم وحدود ممارستهم للمهنة، وتتعاون الهيئة في إعداد 
املهنية. اخلبرة  أصحاب  ومن  احلكومية  اجلهات  من  تراه  من  مع  الدليل 
ومن املقرر أن تلحق بهذا املشروع استراتيجية وطنية حلماية املرأة والطفل 

من اإليذاء، واخلطط الالزمة لتوفير هذه احلماية وتطويرها. 

الرياض: عكاظ – حقوق: 
   قامت اجلهات األمنية 
لكشف  مكثفة  بتحريات 
طفلة  اختطاف  غموض 
حديثـــة الوالدة من أحد 
احلكومية  املستشفيات 
بالريـــاض،  الكبيـــرة 
كافة  علـــى  والوقـــوف 
التي  احلادثة  مالبسات 
أعـــادت لألذهان حادثة 

اختطاف طفل من مستشـــفى حكومي 
باجلوف مؤخرًا. وأوضح املتحدث باسم 
اختطاف طفل من مستشـــفى حكومي 
باجلوف مؤخرًا. وأوضح املتحدث باسم 
اختطاف طفل من مستشـــفى حكومي 

شـــرطة منطقة الرياض الرائد ســـامي 
الشويرخ لـ«عـكاظ» أن التحريات جارية 
بشـــكل مكثف وموســـع ملعرفة مصير 
الطفلـــة املختطفة ودوافـــع اختطافها. 
والـــد الطفلـــة رفـــض التعليـــق علـــى 
اختطاف ابنته من غرفة والدتها بقســـم 
الوالدة باملستشـــفى. وعلمت ”عـكاظ“ 
أن الطفلة اختفت من الغرفة عند ذهاب 
أمها لدورة املياه حوالى الساعة الرابعة 
والنصـــف عصـــرًا أثناء وقـــت زيارة 
أمها لدورة املياه حوالى الساعة الرابعة 
والنصـــف عصـــرًا أثناء وقـــت زيارة 
أمها لدورة املياه حوالى الساعة الرابعة 

املنومني باملستشفى.. وكان عمرها حني 
اختطافها ال يتجـــاوز يومًا واحدًا. ومت 
املنومني باملستشفى.. وكان عمرها حني 
اختطافها ال يتجـــاوز يومًا واحدًا. ومت 
املنومني باملستشفى.. وكان عمرها حني 

على الفور تعميم بالغ عن اختفائها إلى 
جميع أقسام املستشفى لكن مختطفها 
متكن من الفرار بها. ولتهدئة روع والدة 
الطفلـــة، مت نقلها من الغرفة املنومة بها 
إلى غرفة في قســـم كبار الشخصيات.
«عـــكاظ» ضعف احلراســـة  الحظـــت 
من خـــالل جولة محررها علـــى املبنى 
الـــذي توجد به الغرفـــة التي اختطفت 
منها الطفلـــة، حيث تنقـــل باملبنى في 
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غير وقـــت الزيارة احملـــدد بالفترة ما 
بني الســـاعة الرابعة عصرًا والســـاعة 
الثامنـــة مســـاء بـــدون أن يعترضـــه 
أحد.. وكان هناك حـــارس أمن واحد 
فقط فـــي كل طابق، فـــي الوقت الذي 
وجدت فيه حراســـة أمنيـــة على الغرفة 
التي تقيم فيها والدة الطفلة املختطفة.
من جهة أخـــرى، أكدت مصادر مطلعة 
لـ«عــــكاظ» أن املســـؤولني فـــي وزارة 
الصحة ناقشوا عدة اقتراحات لتشديد 
احلراســـة علـــى حضانـــات األطفال، 
منها: وضـــع كاميرات للمراقبة وزيادة 
أعداد رجال احلراســـة األمنية وحتميل 
املسؤولية ملن هم على رأس العمل حني 
وقوع أية حالة اختطاف ”ال قدر الله“.
االقتراحـــات  تتضمـــن  وكذلـــك 
املتوقـــع تطبيقهـــا وضـــع حضانـــات 
أمهاتهـــم. أســـّرة  بجـــوار  األطفـــال 
وكان وزيـــر الصحة د. حمد املانع أكد 
في وقت ســـابق أن حادث  لـ“عـكاظ“ 
اختطاف طفل بعد ســـاعات من والدته 
باملستشـــفى فـــي اجلـــوف.. جنائـــي 

فردي. 
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الرياض حقوق:
وتدين  السعودية  العربية  اململكة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تستنكر 
بشدة العدوان اإلسرائيلي الهمجي البربري املتواصل على قطاع غزة و ما أسفر 
عنه من قتل لألبرياء و تهجير للسكان املدنيني و تدمير للبنى التحتية ، وترى أن 
الهجمات اإلسرائيلية التي طالت األبرياء من النساء واألطفال، وتسببت في كارثة 
اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلنساني  الدولي  للقانون  انتهاكًا  تعد  حقيقية  إنسانية 
وحتد سافر للعالم أجمع، الذي يشاهد العدوان دون حترك لردعه. وتؤكد من جديد 
نهج إرهاب الدولة املنظم الذي متارسه إسرائيل في األراضي الفلسطينية احملتلة.
إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تطالب كافة املؤسسات الدولية واإلقليمية وفي 
مقدمتها األمم املتحدة واالحتاد األوروبي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول 
العربية بالتحرك العاجل لوقف العدوان والظلم الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، 
كما تدعو جميع املؤسسات الدولية إلى مد يد العون و تقدمي الرعاية واملساعدة 
احلكومة  على  للضغط  العاجل  والتحرك  غزة  قطاع  في  واملهجرين  للمنكوبني 

اإلسرائيلية لوقف مشروع اإلبادة اجلماعية الذي متارسه.
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حقوقأنقرة ـ بي بي سي ـ حقوقأنقرة ـ بي بي سي ـ حقوق:
تركيا  نائبًا   

أنقرة ـ بي بي سي ـ 
تركيا  نائبًا   

أنقرة ـ بي بي سي ـ 
397 صوت 

عن  احلظر  رفع  لصالح 
ارتداء غطاء الرأس مقابل 
ضد  نائبًا   113 تصويت 
احلكومي.  االقتراح  هذا 
السلطات  وكانت 
قد  التركية  العسكرية 
الطالبات  على  حظرت 
غطاء  ارتداء  التركيات 

استيالء  بعد  اجلامعات  داخل  الرأس 
اجليش على السلطة في انقالب عسكري 
لنفوذ  التصدي  بهدف   ،1980 عام 

اإلسالميني في احلياة السياسية. 
من جانبها، أوردت وكالة األناضول بأن 
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خطوة  على  وافق  قد  التركي  البرملان 
تقضي بالتصويت النهائي على اقتراح 
حكومي بتخفيف احلظر املفروض على 
الرأس  غطاء  التركيات  النساء  ارتداء 

في اجلامعات.
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حقوقجنيف ـ بي بي سي ـ حقوقجنيف ـ بي بي سي ـ حقوق: 
سجل تقرير هيئة اخلبراء التابعة ملجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة ”بتقدير 
عال“ شروع اململكة في صياغة تشريعات 
واألسرة  املرأة  حقوق  تتضمن  جديدة 
والطفل، مثنيًا على ”املستوى العالي من 
الدولة  تقدمها  التي  االجتماعية  اخلدمات 

لرعاية املرأة واألسرة والطفل“.
وحث التقرير الذي يتضمن 45 فقرة على 
احملرم“،  ”مبدأ  أسماه  مبا  العمل  إلغاء 
ذلك  معتبرًا  للسيارة،  املرأة  قيادة  وعدم 

احملرم مبدأ 
ذلك  معتبرًا  للسيارة،  املرأة  قيادة  وعدم 

احملرم مبدأ  أسماه  مبا  العمل  إلغاء 
ذلك  معتبرًا  للسيارة،  املرأة  قيادة  وعدم 

أسماه  مبا  العمل  إلغاء 

طالب  كما  األبوية“.  ”الهيمنة  أمثلة  من 
القيود على حرية املرأة في  التقرير برفع 
الزواج والطالق واختيار السكن والتعليم 

والعمل، واتخاذ القرارات اخلاصة بها.
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حقوقسورياـ بي بي سي ـ حقوقسورياـ بي بي سي ـ حقوق:

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، املعنية 
بحقوق اإلنسان، احلكومة السورية بإطالق 
سراح عدد من املعتقلني ؛بسبب مشاركتهم 
للمعارضة في شهر ديسمبر/  في اجتماع 

كانون األول املاضي. 
وقالت املنظمة: إن 12 شخصا على األقل، 
”إعالن  جماعة  باجتماع  لصلتهم  اعتقلوا 
دمشق“ ؛الذي يطالب بالتحول الدميقراطي 

في البالد. 
أبو  طالل  السوري  التشكيلي  الفنان  وكان 
دان، قد أصبح آخر املعتقلني من بني أعضاء 

اجلماعة. 
سيف،  رياض  أيضا،  املعتقلني،  بني  ومن 

العضو السابق في البرملان السوري. 
وطالبت هيومان رايتس ووتش بالتحقيق في 
النشطاء  على  باالعتداء  للسلطات  اتهامات 

املعتقلني أثناء استجوابهم. 
اتهامات

الشرق  قسم  مدير  ستوك-  جو  وصرح 
األوسط في املنظمة- لوكالة أسوشيتدبرس 
تعامل  السورية  ”السلطات  أن  لألنباء، 
ببساطة   – ألنهم  املجرمني،  مثل  النشطاء 

- طالبوا بالتحول الدميقراطي السلمي“. 
”ويواجه معظم املعتقلني اتهامات بـ ”ويواجه معظم املعتقلني اتهامات بـ ”إضعاف 
أو  كاذبة  أنباء  ونشر  الوطنية،  املشاعر 
مضللة، والتأثير في الروح املعنوية للبالد“، 
.حسبما أفادت  و“إذكاء األحقاد الطائفية“ 

الوكالة. 
ولم يصدر أي بيان رسمي من جانب احلكومة 

السورية بشأن االعتقاالت األخيرة.

حقوقبغداد ـ بي بي سي ـ حقوقبغداد ـ بي بي سي ـ حقوق:
العليا  املفوضية  تقرير  في  جاء 
أن  املتحدة،  لألمم  التابعة  لالجئني 
عدد النازحني من العراق إلى سورية 
ارتفع مجددا، حيث عاد ليفوق عدد 

العائدين منها إلى ديارهم. 
انخفاض  رغم  إنه  املفوضية:  وقالت 
مؤخرا،  العراق  في  العنف  معدالت 
إلى  العراقيني  النازحني  أعدد  فإن 
كانون  يناير  في   1200 بلغ  سورية 
العائدين  من   700 مقابل  الثاني، 

منها. 
عدد  تزايد  إن  التقرير:  ويضيف 
العائدين إلى ديارهم في العراق بعد 
فرض سورية تأشيرة السفر عليهم، 

بدأ يتحول إلى تناقص مؤخرا. 
أثار  التقرير  إن  املفوضية:  وتقول 
حيث  العراقيني،  املسؤولني  غضب 
قال أحدهم، دون الكشف عن هويته، 
سورية  ألن  الصواب،  ”يجانب  إنه 
على  السفر  تأشيرة  تفرض  صارت 
العراقيني، بينما تزايد عدد احلافالت 
العائدة إلى العراق، أنا ال أعرف من 

أين جاؤوا بهذه األرقام“. 
الالجئني  عدد  املتحدة  األمم  وتقدر 
العراقيني في سورية مبليون ونصف، 

153 ألفا منهم مسجلون رسميا. 
العراقيني  الالجئني  معظم  نزح  وقد 
العسكري  اإلمام  مرقد  تفجير  بعد 
في سامراء عام 2006، مما أشعل 
حربا طائفية هجرت ما بني 30 و60

ألفا شهريا.
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حقوقأنقرة ـ بي بي سي ـ حقوقأنقرة ـ بي بي سي ـ حقوق:
إنها  التركية  اجلامعات  بعض  قالت 
حيز  دخل  جديدا  قانونا  ستتحدى 
للطالبات  يسمح  والذي  التنفيذ، 
داخل  الرأس  غطاء  بارتداء  التركيات 

احلرم اجلامعي. 
القانون  إن  اجلامعات:  هذه  وتقول 
بني  الفصل  دعائم  سيقوض  اجلديد 
مجلس  رئيس  وكان  والدين.  الدولة 
قد  أوسجان،  يوسف  األعلى  التعليم 
دعا رؤساء اجلامعات للسماح للطالبات 
بارتداء غطاء الرأس بتأثير فوري، قائال 

إن ذلك يدخل ضمن واجباتهم. 
كان الرئيس التركي عبد الله جول، وقع 
قانونا  لتصبح  دستورية  تعديالت  على 
بارتداء  للنساء  يسمح  املفعول،  ساري 

غطاء الرأس داخل اجلامعات. 
لكن حزب املعارضة الرئيسي في تركيا 
بشكل  العلمانية  املبادئ  تتبنى  ؛التي 
احملكمة  من  سيطلب  إنه  قال  صارم، 
الدستورية إبطال العمل بهذا القانون. 
العلمانية  النخبة  إن  املراسلون،  ويقول 
القانون  يؤدي  أن  من  تخشى  التركية 
إلى إضعاف الفصل بني الدولة والدين 

في تركيا. 
التعديالت  التركي  البرملان  وأجاز 

املقترحة بأغلبية كبيرة . 
”ال تناقض“

أثار موضوع ارتداء غطاء الرأس ردود 
التركي،  املجتمع  داخل  متباينة  فعل 
لكن هناك من يرى أن كل مواطن تركي 
مبعاملة  يحظى  أن  في  احلق  في  له 
بينما  الدولة.  متساوية أمام مؤسسات 
 ” أنه  النظر األخرى إلى  تذهب وجهة 
حقه  من  أي شخص  حرمان  يجوز  ال 
في االستفادة من الفرص التي يوفرها 

 .“
في االستفادة من الفرص التي يوفرها 

“
في االستفادة من الفرص التي يوفرها 

التعليم العالي
الرئيس  عن  صادر  بيان  في  وورد 

أن  يجد  لم   ” جول  أن  التركي، 
العامة  املبادئ  مع  تتعارض  التعديالت 
للجمهورية  األساسية  واألركان  للقانون 
والقوانني اإلجرائية املنظمة لإلصالحات 

الدستورية“. 

التركية فرضت حظرا  السلطات  وكانت 
داخل  الرأس  ارتداء غطاء  على  صارما 

اجلامعات منذ عام 1997. 
مارس  أن  بعد  احلظر،  فرض  وجاء 
اجليش ذو التوجهات العلمانية الصارمة 
التي كانت  ضغوطا لإلطاحة باحلكومة، 
في السلطة آنذاك، والتي اعتبر أنها ذات 

توجهات إسالمية مبالغ فيها. 
التي  الدستورية،  التعديالت  وتذكر 
أدخلت على القانون، أنه لن يسمح سوى 
بأغطية الرأس التقليدية التي تربط بشكل 
فضفاض حتت الذقن داخل اجلامعات. 
أغطية  على  ساريا  احلظر  يزال  ال  و 
الرأس التي تغطي العنق، وباملثل ال يزال 
من  وأجزاء  الرأس  يغطي  الذي  البرقع 

البدن محظورا.

 ÕUL��« Êu�U� ÂU�√ nI� WO�d��«  UF�U'«
UNK�«œ »U�(« ¡«b�—U�  U��UDK�

ـ إحدى احملجبات التركيات

عدد من النازحني العراقيني
 في أحد املنافذ البرية
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نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني
k_ss11@yahoo.com
نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني
k_ss11@yahoo.com
نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املشرف على الشؤون اإلدارية واملالية

 °dL� QD�√Ë …√d�« X�U�√
يعتقد كثيرون أن حقوق اإلنسان أفكار  
دخيلة على املجتمعات اإلسالمية ينادي بها 
الغرب،  إال أن هذا االعتقاد مخالف للواقع  
قائمة في  لها أسس  ؛ألن حقوق اإلنسان 
الشريعة اإلسالمية السمحة، والتي اشتملت 
على العديد من مبادىء حقوق اإلنسان، التي 
اشتمل   . احلاضر  الوقت  في  بها  ينادى 
جسدت  املبادئ،   من  كثير  على  اإلسالم 
ضمانات ممارسة احلقوق واحلريات ؛مثل: 
مبدأ املساواة، قال تعالى: « يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة «. 
العدالة  وجسدت الشريعة اإلسالمية مبدأ 
واحلكم بني الناس بالقسط ؛ قال تعالى:  « 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني لله شهداء 
بالقسط،  وال يجرمنكم شنآن قوم على أال 
تعدلوا،  اعدلوا هو أقرب للتقوى،  واتقوا الله 
إن الله خبير مبا تعملون « . ونظم اإلسالم 
وسائل حماية حقوق اإلنسان ؛فظهر نظام 
القضاء، القائم على  أساس العدل واحلياد 
والنزاهة،  واتخذ احلرية محورًا جلميع ما 
القضاء، القائم على  أساس العدل واحلياد 
والنزاهة،  واتخذ احلرية محورًا جلميع ما 
القضاء، القائم على  أساس العدل واحلياد 

سنه الله للناس: من عقائد، ونظم،  وتشريع، 
وجعل التشريع مقاصد تخدم الضروريات 
األساسية في كيان اإلنسان ووجوده: من 
والعرض،  واملال،  والدين،  للعقل،  حفظ 
والنسل . إذ لم يقيد اإلسالم حرية الفرد، 
إال في احلدود التي يقتضيها الصالح العام،  
أو يدعو إليها احترام اآلخرين . فاإلسالم 
وتقومي  احلياة،  حركة  لضبط  الله  شرعة 
سلوك اإلنسان، ودعوة للربط بني اإلميان 
الشريعة  وضعت  وقد  الصالح.  والعمل 
اإلسالمية لإلنسان قواعد عامة قائمة على 
تعالى:  قال  والوسطية،   االعتدال  أساس 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا».
 إن ما أواله اإلسالم حلقوق اإلنسان، 
من احترام وتقدير وتكرمي،  فاق من يدعون 
حقوق  قواعد  ترسيخ  في  الفضل  لهم  أن 
حوته  اإلسالم،  في  فاإلنسان  اإلنسان،  
الروحية  والتربية  اإللهية،  والعناية  الرعاية 
اإلسالم،  صدر  في  .فالناس  واخللقية 
بلغوا من التكرمي والتوعية بحقوقهم،  مالم 
ابن  عمر  أن  ورد  ؛إذ  قبل  من  أمة  تبلغه 
في  يخطب  كان  عنه،  الله  اخلطاب،رضي 
الناس يومًا ؛فيقول: «ال تزيدوا مهور النساء 
في  يخطب  كان  عنه،  الله  اخلطاب،رضي 
الناس يومًا ؛فيقول: «ال تزيدوا مهور النساء 
في  يخطب  كان  عنه،  الله  اخلطاب،رضي 

على أربعني أوقية،  فما زاد ألقيت الزيادة 
في بيت املال ». فتنهض من صفوف النساء 
سيدة تقول:  ما ذاك لك . فسألها وٍلَم ؟ 
فأجابته: ألن الله تعالى يقول (( وإن أردمت 
سيدة تقول:  ما ذاك لك . فسألها وٍلَم ؟ 
فأجابته: ألن الله تعالى يقول (( وإن أردمت 
سيدة تقول:  ما ذاك لك . فسألها وٍلَم ؟ 

استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن 
قنطارًا فال تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا 
استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن 
قنطارًا فال تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا 
استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن 

وإثما مبينا )) .فيقول عمر عبارته املشهورة: 
«أصابت امرأة وأخطأ عمر ». 

يدعون  الذين  وإنسانها  أوروبا  هي 
حماية حقوق االنسان بجانب احليوان، 
بل ويتخذون من حماية اإلنسان ذريعة 
للدول،  الداخلية  الشؤون  في  للتدخل 
مسمى  حتت  سيادتها  وينتهكون 
وُحريات  املضطهدة  األقليات  حماية 
الشعارات  ذلك من  إلى  وما  األديان، 
التي  أوروبا  نفسها،  وهي   . البّراقة 
عليه  الله  صلى   - للرسول  أساءت 
وسلم - حينما وصف أحد قادة الفكر 
الدمنارك،   في  املهووسني  اإلعالمي 
رسول هذه األمة برسوم مسيئة خالية 
وهي  واإلنسانية.  األدب  روح  من 
الرسول  صّنفت  التي  أوروبا  نفسها 
وهي  واإلنسانية.  األدب  روح  من 
الرسول  صّنفت  التي  أوروبا  نفسها 
وهي  واإلنسانية.  األدب  روح  من 

- صلى الله عليه وسلم - بأنه أعظم 
رجل في التأريخ، قدميه وحديثه، وإلى 
أن يرث الله األرض ومن عليها . هي 
براءة  على  التي جتنت  أوروبا  نفسها 
نفسها  هي  باالختطاف.  األطفال 
أوروبا التي طالعتنا مرة أخرى برسوم 
مسيئة للرسول - صلى الله عليه وسلم 
وبأقالم  الصحف،  من  العديد  عبر   -
وكأن  مهووسة،  وأفكار  مسمومة، 
ال  الغربيني  نحن  يقول:  حالهم  لسان 
عزيزة  تعيش  أن  اإلسالم  ألمة  نريد 
مرفوعة الرأس . ملاذا تناصبنا أوروبا 
يتعرض  لم  الذي  الوقت  في  ؟  العداء 
األرض  وجه  على  دين  املسلمون ألي 
باإلساءة والتجريح على مر العصور، 
أمرنا   - وتعالى  سبحانه   - الله  ألن 
أن نؤمن بجميع الكتب السماوية، وأن 
نحترم مقدسات غيرنا . وإذا كان هذا 
هو حال اإلعالم األوروبي ؛فإن اإلعالم 
األمريكي لم يكن ببعيد عن هذا اخلواء 

الفكري .                 
ُتذاع  شهير  أمريكي  مذيع  شن  فقد 

الفكري .                 
ُتذاع  شهير  أمريكي  مذيع  شن  فقد 

الفكري .                 

محطة   350 من  أكثر  على  برامجه 
ماليني  يتابعها  أمريكية،  إذاعة 
ا على  األمريكيني أسبوعّيًا، هجوًما فّجً
صراحة،  املسلمني  وسب  اإلسالم، 
تاريخ  في  مسبوق  غير  وبأسلوب 
طالبهم  أن  بعد  األمريكي،  اإلعالم 
القمامة“.  برميل  في  دينهم  ”بوضع 
كما نادى بترحيل املسلمني من أمريكا، 
مما أثار مطالب في أوساط املنظمات 
التجارية  اإلعالنات  بوقف  احلقوقية 
التي ُتبث أثناء برنامجه. وقال مايكل 
سافدج مذيع البرامج احلوارية الشهير 
صاحب ”برنامج سافدج نيشن“، أو 
األمة املتوحشة،  في نص كلماته التي 
”أمريكا  أنباء  وكالة  عليها  حصلت 
واستمعت  واشنطن،  في  أرابيك“  إن 
لن  ”إنني  للبرنامج:  تسجيل  إلى 
أضع  ولن  حجاب،  في  زوجتي  أضع 
ابنتي في البرقع (النقاب)، ولن أهبط 
وميكنكم  على أربع وأصلي إلى مكة, 
يعجبكم،  هذا  يكن  لم  إن  متوتوا  أن 

وميكنكم أن تضعوا كل هذا في قالب 
قوله  حد  على  والرجعية“.  التخلف 
اخلالي من األدب . وفي موضع آخر 
يقول املهووس سافدج:  “ال أريد أن 
أسمع بعد اآلن عن اإلسالم , ال أريد 
اإلسالم،  عن  واحدة  كلمة  أسمع  أن 
أرفف  في  وضعوه  دينكم  خذوا 
ورغم  منكم“.  سئمت  لقد  التأريخ، 
للكثير  أمريكا  في  املسلمني  تعرض 
من السب واالنتقاد والتمحيص ؛ فإن 
من  مسبوقة  غير  ُتَعّد  العبارات  هذه 
على  وإذاعتها  مستواها  تدني  حيث 
واملاليني  والصغار  األطفال  مسامع 
برنامج  على  وبثها  األمريكيني،   من 
رائج ومن قبل مذيع مشهور، بحسب 

وكالة ”أمريكا إن أرابيك“. 
اإلسالم  على  وأكمل سافدج هجومه 
قائًال، على الهواء مباشرة يوم 29/ 
اإلسالم  على  وأكمل سافدج هجومه 

قائًال، على الهواء مباشرة يوم 
اإلسالم  على  وأكمل سافدج هجومه 

الدين  من  نوع  ”أي  2007م:   /10
تعيشون  العالم  من  نوع  أي  هذا؟ 
بالدخول  لهم  تسمحون  حينما  فيه 
إلى هنا ومعهم وثيقتهم املتخلفة (في 
إنه  أيديهم،  في  القرآن)  إلى  إشارة 
إني  لي  تقولوا  ال   . للكراهية  كتاب 
إنهم بحاجة  بحاجة إلعادة تعليمي , 
لترحيلهم، أنا ال أحتاج إلعادة تعليمي، 

إنه الترحيل ال إعادة التعليم“.
األمريكية  احلكومة  سافدج  وانتقد 
لسماحها بدخول املسلمني إلى أمريكا 
قائًال: ”أي أمة عاقلة هي التي تعبد 
لسماحها بدخول املسلمني إلى أمريكا 

قائًال: 
لسماحها بدخول املسلمني إلى أمريكا 

الدستور األمريكي، وهو أعظم وثيقة 
كيف  اإلطالق.  على  كتبت  للحرية 
ألمريكا أن جتلب أناًسا يعبدون كتاًبا 
تخطئوا  ال  متاًما،  بالعكس  يأمرهم 
في هذا الشأن، إن القرآن ليس وثيقة 
للحرية , إنه وثيقة للعبودية والرق، إنه 

يعلمك أنك عبد“.
من  املستمعني  من  عدد  واضطر 
إلى  املسلمني،  غير  ومن  املسلمني، 
إبالغ املنظمات احلقوقية واإلسالمية 
مبناشدة  سارعت  والتي  املستقلة، 
الشركات  على  الضغط  املستمعني 
ورجال األعمال املعلنني على برنامجه، 
ومطالبتهم مبنع اإلعالنات؛ احتجاًجا 
املسبوقة  غير  الفظة  تصريحاته  على 
نبرة  تصاعد  ضمن  تأتي  ؛التي 
الواليات  في  والعرب  لإلسالم  العداء 

املتحدة.
واشنطن  في  سافدج  برنامج  ويذاع 
في شرق الواليات املتحدة األمريكية، 
والتاسعة  السادسة  الساعة  بني  ما 
املوظفني  عودة  توقيت  في  مساء 
ما  وكثيًرا  وظائفهم،  من  والعمال 
اُحلوارية  اإلذاعة  حملطات  يلجأون 
ما  وكثيًرا  وظائفهم،  من  والعمال 
اُحلوارية  اإلذاعة  حملطات  يلجأون 
ما  وكثيًرا  وظائفهم،  من  والعمال 

بحسب  بسياراتهم،  التنقل  أثناء 

أمريكا إن أرابيك.
األمريكية، “ األمريكية، “ األمريكية،  ”وتقدر منظمة ”وتقدر منظمة ”ميديا ماترز
عدد  اإلعالم،  شئون  مبراقبة  املعنية 
ماليني   8 بحوالي  سافدج  مستمعي 
. هذا ويتخذ سافدج  نسمة أسبوعّيًا 
الذي اسمه احلقيقي مايكل أالن وينير، 
ا له. من منطقة سان فرانسيسكو مقّرً

دعوة للمقاطعة
إعالمية  رقابة  منظمات  ورصدت 
تصريحات عديدة سابقة لسافدج هاجم 
فيها اإلسالم ومسلمي أمريكا، ُوصفت 
بأنها حتريضية ضد مسلمي أمريكا؛ 
إذ قال في عام 2004: ”أعتقد أنهم 
(املسلمون)، بحاجة ألن يتم إجبارهم 
إنه  للنصرانية...  التحول  على  بالقوة 
الشيء الوحيد الذي ميكنه أن يحولهم 

إلى كائن إنساني“.
بحظر  طالب   ،2006 عام  وفي 
ناصًحا  أمريكا،  إلى  املسلمني  هجرة 
أمًرا  املساجد  بناء  ”جعل  بضرورة 

ضد القانون“.
في  اإلعالم  مسئولة  روبني،  وعلّقت 
األمريكية  العالقات  مجلس  منظمة 
تصريحات  على  (كير)،  اإلسالمية 
سافدج قائلة: ”من الواضح أن مايكل 
سافدج ال يهتم بسالمة احلقوق املدنية 
، وحّذرت روبني 
سافدج ال يهتم بسالمة احلقوق املدنية 
، وحّذرت روبني 
سافدج ال يهتم بسالمة احلقوق املدنية 

للمسلمني األمريكيني“
من أن هذه الكلمات تؤدي إلى انتشار 

العنف ضد األمريكيني املسلمني.
املعتقدات،  كل  األمريكيني، من  ودعت 
إلى أن يتصلوا باحملطات احمللية التي 
تذيع هجمات سافدج املثيرة لالحتقان؛ 
أو  بضائع  يشتروا  لن  إنهم  ليقولوا 

خدمات من هؤالء املعلنني.
العنف ضد مسلمي  أعمال  وتتصاعد 
وكان  ومؤسساتهم،  أمريكا  وعرب 
للضرب  مسلمة  امرأة  تعرض  آخرها 
حادثة  في  نيويورك،  في  املبرح 
النار  مجهولني  وإشعال  اضطهاد. 
مبسجد في كاليفورنيا. وإطالق عيار 
تكساس.  مساجد  أحد  على  ناري 
ما  أمريكا  في  املسلمني  عدد  ويقدر 
بني 5 إلى 7 ماليني نسمة من إجمالي 
عددهم  البالغ  أمريكا،  سكان  تعداد 

300 مليون نسمة.
هاهي أمريكا وها هي أوروبا قد أدركوا 
املد  وأن  تتهاوى،  بدأت  حضارتهم  أن 
؛أخذ  بلدانهم  في  املتنامي  اإلسالمي 
يتمدد يوما بعد يوم، واستيقن الغرب أن 
لذلك  الباقية،  هي  اإلسالمية  احلضارة 
ذهبوا ينتقصون من شأنها . فهل يا ترى 
النعامة  فعلت  كما  املسلمني  نحن  نفعل 
...!! جتاه هذا التطاول الذي بات يتمدد. 

أم ندفع بالتي هي أحسن !!

Bmohammed12005@hotmail.com

5zeN��*« pOHJ� tK�«

 ôUI�

محمد عوض الله كوراك
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باالختناق  وأشعر  أكرهه  بت  «أجل     
به  بدأت  ما  هذا  للبيت»،  عودته  مبجرد 
س. م كالمها عن زوجها الذي اتخذ من 
مرور  بعد  وتابعت:  للتفاهم.  لغة  الضرب 
تظهر  بدأت  زواجنا  على  سنة  من  أقل 
صفات الوحشية عليه، أصبحت يده تسبق 
منه  االقتراب  أحتاشى  أنا  أجل  كلمته، 
فردة  بيننا،  يدور  نقاش  أبسط  في  حتى 
فعله أصبحت معروفة بالنسبة لي، الضرب 
بت  لي  بالنسبة  نقاش.  ألي  اللجوء  دون 
ينهمر  أراه  عندما  أملي اجلسدي  أتناسى 
بالضرب على أطفالي، فصراخ كل واحد 
تقطع  سكني  طعنة  كأنه  به  أشعر  منهم 
أوصالي. أصبح أطفالي يصابون بنوبات 
خوفا  املنزل  دخوله  مبجرد  هستيرية 
وجزعا من الضرب املبرح الذي اعتاده في 
تربيتهم، غير ملتفت ملدى الكره الذي زرعه 

داخلي ونفوس أبنائه جتاهه.
أما ياسمني زياد فشاركتنا حتقيقنا هذا، 

قائلة:
هناك أسباب كثيرة جتعل الرجل يقدم على 

هذا السلوك؛ أهمها :
اخلاطئة  املفاهيم  ـ 
؛التي  بالرجولة  اخلاصة 
أنها  الرجال  يعتبرها 
كلمته  الكلمة  أن  تعني 

والشورة شورته .. 
فإذا أظهرت الزوجة عدم 

تقبل لهذه األفكار أو رغبت في مناقشتها 
الزوج  يثور  لها؛  رفضها  أظهرت  أو 
لفرض  األسلوب  هذا  إلى  ويلجأ  وينفعل، 

رأيه بالقوة . 
*" مفاهيم خاطئة عن الزواج بصفة عامة، 
الزواج  أن  يعتقدون  الرجال  بعض  ألن 

°rE�√ wH� U�Ë
1400 s� d��√ b�d� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«

°rE�√ wH� U�Ë
 s� d��√ b�d� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«

°rE�√ wH� U�Ë

qHD�«Ë …√d*« b{ nM� WOC�
 s� d��√ b�d� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«

qHD�«Ë …√d*« b{ nM� WOC�
 s� d��√ b�d� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«

يعني: شراء زوجة لتقوم بدور معني؛ سواء 
وإشباع  البيت  وتنظيف  الوجبات  إعداد 
وهي  األبناء ..   وتربية  اجلسدية  رغباته 
نظرة خاطئة للزواج الذي يعني في مفهومه 
بني  واملشاركة  والرحمة  املودة  الصحيح 
اثنني متساويني في احلقوق والواجبات وفي 

األدوار التي يؤدونها في احلياة . 
من األسباب التي تدفع الرجل إلى هذه   "*

األدوار التي يؤدونها في احلياة . 
 "*

األدوار التي يؤدونها في احلياة . 

فقد  بالدونية ..   اإلحساس  أيضا،  اإلساءة، 
يشعر الزوج أنه أقل من زوجته في الذكاء أو 
املكانة االجتماعية ...   أو  املادية  اإلمكانيات 
محاوالت  إلى  بالنقص  اإلحساس  ويدفعه 
القوة  سوى  أمامه  يجد  فال  امليزان،  عدل 
اجلسدية التي ميتلكها ليثبت لها أنه أقوى 
عن  عاجز  احلقيقة  في  أنه  حني  في  منها، 
على  قادر  وغير  معها،  احلوار  مواصلة 

مقاومة الفكرة بالفكرة .. 
*" كذلك هناك سبب آخر لهذا العنف، يتمثل 
في القدوة ..  فرمبا نشأ هذا الزوج في أسرة 
شاهد فيها والده ميارس نفس هذا السلوك 
أن  أثبتت  فالدراسات  والدته ..   مع  العنيف 
اإلنسان يتبع دائما منوذجا 
يكون  حياته  في  معينا 
الذي  والطفل  األب ..   عادة 
يتعرض ملثل هذا املوقف قد 
رفضه  ويبدي  والده  يكره 
الشيء  لكن  السلوك ..   لهذا 
يكبر  عندما  أنه  العجيب 
القدوة،  فموضوع  نفسه..   األسلوب   يكرر  
في  أخذه  يجب  جدا  مهم  موضوع  إذن، 
االعتبار عند التفكير في االرتباط بشخص 

معني ..  
علي  املقبلة  للفتاة  نقدمها  التي  والنصيحة 
الزواج أن حتاول مالحظة هذه األمور وتقوم 

بدراسة أسرة العريس جيدا ألن االحتمال 
األب ..   سلوك  نفس  االبن  يكرر  أن  كبير 
كذلك يجب أن تراعي املستوى االجتماعي 
والثقافي واالقتصادي ألسرته الن الفروق 
االجتماعية الكبيرة بني الطرفني ميكن أن 
إلى  ويلجأ  بالنقص،  يشعر  الزوج  جتعل 

السلوك العنيف لتعويض هذا الشعور . 
إذا  الزوجة  تفعل  ماذا  ياسمني:  وتتساءل 
فوجئت بأن الزوج الذي اختارته يضربها؟

 وماذا يجب أن تتبعه الزوجة عندما تفاجأ 
ألول مرة بأن زوجها يثور عليها ويضربها ..  
من  خوفا  وتصمت  اإلهانة  تبتلع  فهل 

الفضيحة أو تشتكيه ألهله أو أهلها؟
ويجب أن نعود إلى الوراء قليال ..  إلى فترة 
اخلطوبة ؛ألن هذه الفترة ميكن أن توضح 
كثيرا من شخصية الرجل ..  فيمكن للفتاة 
أن تكتشف سمة من سمات العنف فيه إذا 
وجدته يثور ألتفه األسباب، أو ينفعل بشدة 

ويدفعها أو يشدها من ذراعها.
هذه  مثل  املرأة  الحظت  إذا  وتضيف: 
اخلطبة  تفسخ  أن  عليها  فيجب  األفعال، 
تعد  التصرفات  هذه  ؛ألن  الفور  على 
أن  إمكانية  على  وأكيدة  قوية  مؤشرات 

يضربها بعد ذلك . 
فإذا لم تالحظ الفتاة هذه التصرفات أثناء 
اخلطبة أو جتاهلتها لسبب أو آلخر وحدث 
أال  يجب  هنا  فإنها  زوجها؛  ضربها  أن 
تلتزم الصمت أبدا؛ ألن أكبر غلطة ميكن 
أن ترتكبها في حق نفسها هي أن تسكت، 
ألنها بهذا السلوك السلبي تثبت في ذهنه 
أو  أوامره  عليها  أن ميلي  أنه ميكن  فكرة 
الضرب  بأن  إميانه  فيزداد  بالقوة ..   رأيه 
هو الوسيلة التي متكنه من إسكات زوجته 
إخضاعها  أو  طاعته  على  إجبارها  أو 

ألوامره ..  فيتمادى في هذا السلوك .
أن  عليها  يجب  الذي  الوحيد  والشيء 
أن  هو  فيها  يضربها  مرة  أول  في  تفعله 
تصعد األمر ..  ألن بعض الزوجات يبتلعن 
؛مثل:  بأفكار  ألنفسهن  ويبررنها  اإلساءة 
أنه يفرج عن شعوره ..  أو أنه أخطأ رغما 
عنه بسبب الضغوط الكثيرة التي يتعرض 
ملن  أو  اخلطأ ..   هذا  يكرر  لن  وأنه  لها.. 
أنفسهن للتسبب في ثورته ..  لكن،  كل هذه 
يجب  والزوجة  متاماً ،  مرفوضة  التبريرات 
أنفسهن للتسبب في ثورته ..  لكن،  كل هذه 
يجب  والزوجة  متاماً ،  مرفوضة  التبريرات 
أنفسهن للتسبب في ثورته ..  لكن،  كل هذه 

؛ألن  الظروف  هذه  في  نفسها  تلوم  أال 
مناقشتها بني شخصني  األمور ميكن  كل 

ناضجني، بالعقل واملنطق، وليس بالضرب .  
ويجب على الزوجة في هذه احلالة أن تقول 
لزوجها بشكل واضح وصريح أن تصرفه 
أبدا  له  تسمح  لن  وأنها  مقبول،  غير  هذا 
على  تسكت  لن  وأنها  عليها،  يده  ميد  أن 
هذا التصرف ..  وعادة ما جتدي مثل هذه 
التهديدات ..  لكن إذا حدث وتكرر األمر مرة 
ثانية ؛فيجب أن تصعد األمور إلى مرحلة 
الفضيحة  من  يخشى  كان  فإذا  التهديد ..  
تهدده  أهله  يخشى  كان  وإذا  بها ،   تهدده 
ملكانتهم  أهلها،  يخشى  كان  وإذا  بهم ، 
ولكن،  بهم .  تهدده  مثال،  االجتماعية 
إلى أن هذه  عليها أن تكون مدركة متاما 
التهديدات يجب أن يعقبها تصرف في حالة 
إذا لم يرتدع ..  وإال لن يكون للتهديد معنى، 

ولن يؤتي بنتيجة بعد ذلك .
إذا  ماذا  أخرى،:  مرة  زياد،   وتتساءل 

استمر؟
التهديد  تنفيذ  مرحلة  تأتي  هنا  وجتيب: 
لكي  ألهلها  تلجأ  أن  الزوجة  على  ويجب 
أن  ميكن  أهله  كان  وإذا  يساعدوها ..  

يشكلوا رادعا له يجب أن تلجأ إليهم . 
تهديده  األحيان  بعض  في  يجب  كذلك 
بالشرطة، فتحرر ضده محضرا في القسم 
لكي يرتدع ..  وعادة ما يكون هذا األسلوب 
األول  الزوجة  فعل  رد  فإن  مجديا .. لذلك؛ 

مهم جدا.
الضرب  يتركها  التي  النفسية  اآلثار  وعن 

في نفس الزوجة تقول ياسمني:
اثنتني  أو  مرة  وقعت  إذا  احلادثة  هذه  إن 
فعل  رد  نتيجة  بعدها  الزوج  وارتدع  فقط 
بعد  تستمر  ؛فإن حياتهما  العنيف  الزوجة 
آثار نفسية ، والسنة األولى من  ذلك بدون 
الزواج مهمة جدا إلرساء أساسيات العالقة 
الزوجية بني الطرفني ،  فإذا اكتشف الزوج 
أن هذا األسلوب العنيف في معاجلة األمور 
مرفوض متاما من قبل الزوجة ؛فإنه يتقبله 
بدون  وتستقيم  بينهما  العالقة  وتستمر 

شروخ ..  
لكن إذا استمر الضرب وخضعت الزوجة 
لهذا السلوك العنيف لسبب أو آلخر؛ فإنه 
يترك شرخا فظيعا في نفسيتها، ويؤثر على 
مقتل،   في  يضربها  التي  الزوجية  العالقة 
من  العالقة  استقامة  ذلك  بعد  ويصعب 

جديد . 
إن  نقول  أن  سوى  يتبقى  ال  النهاية  وفي 
املوجه  العنف  هذا  لوقف  الوحيدة  الوسيلة 
يتعلم  أن  فيجب  التربية ..   هي  املرأة  ضد 
األطفال منذ طفولتهم معنى املودة والرحمة 
لكي  الزوجية،  احلياة  في  اجلنسني  بني 
طوال  ويتبعوها  املبادئ  هذه  على  يشبوا 

حياتهم .
الدخيل،  إبراهيم  بن  محمد  األستاذ  أما 

فيشاركنا حتقيقنا هذا، بقوله:
األطفال  أو  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  إن 
املسلم  السعودي  املجتمع  على  دخيلة 
احملافظ، ذلك ألن الدين اإلسالمي احلنيف 
في  والطفل  املرأة  احترام  على  شدد 
وسنة  الكرمي  الله  كتاب  من  موضع  غير 

 p�c�  rN�√  rNM�  UM�  ¨nMF�«Ë  …bA�«  v�≈  ‰U�d�«  iF�  Q�K�
 ¨vK�*« WI�dD�U� rN�UO�Ë rN�uO� —u�√ ÊËdO��Ë …dDO��« ÊuLJ��
 W�Ë“ vK� ‰uB(«Ë ¨UHI��Ë U�cN� öO� TAM� Ê√ UN�Q� s� w��«
 Ê√ ô≈ t�Q� s� fO� „uK��« «c� sJ� ÆœôË_«Ë XO��« kH% WFOD�
 dO�� —UA��«  w� V���� t�√  UL� ¨ ÎôUH�√Ë ¡U�� œdA�Ë U�uO�  ÂbN�
 ¨‰UH�_«Ë ¡U�M�« Èb� WO�uK��«  U�«dD{ô«Ë WO�HM�«  ôU(« s�
 U*Ë ÆUBF�« t�UO� dO��Ë nMF�« tO� dA�M� j�Ë w� ÊuAOF� s�c�«

ÆoOI���« «c� ÊU� WOL�√ s� Ÿu{u*« «c� tKL��

 wM�dC� w�Ë“∫ÂÆ”
Æt�UH�√ »dC�Ë

 u� q�d�«∫œU�“ 5L�U� u� q�d�«∫œU�“ 5L�U�
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تحقيق األستاذ/ علي الزهراني
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في  وسلم-  عليه  الله  -صلى  املصطفى 
كيف  ويضيف:  احلياة.  مناحي  جميع 
جل  والله  املرأة،  ضد  عنف  هناك  يكون 
وعال يقول: (إن الذين يرمون احملصنات 
الغافالت املؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة 

ولهم عذاب عظيِم..).
ويقول جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا 

ولهم عذاب عظيِم..).
ويقول جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا 

ولهم عذاب عظيِم..).

يكونوا  أن  عسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال 
خيرًا منهم وال نساء من نساء عسى أن 
يكونوا  أن  عسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال 
خيرًا منهم وال نساء من نساء عسى أن 
يكونوا  أن  عسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال 

يكن خيرًا منهن..) اآلية.
خيرًا منهم وال نساء من نساء عسى أن 

يكن خيرًا منهن..) اآلية.
خيرًا منهم وال نساء من نساء عسى أن 

فإذا اتهم أحد امرأة بالزنا أو الكذب أو 
السرقة، أو حتى سخر منها؛ فإن في ذلك 

وعيد شديد من الله تعالى.
يبني  والسالم  الصالة  عليه  واملصطفى 
«خيركم  فيقول:  السليم،  املنهاج  لنا 
خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»، ويقول: 

«استوصوا بالنساء خيرًا».
خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»، ويقول: 

«استوصوا بالنساء خيرًا».
خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»، ويقول: 

وورد في األثر: «ما أكرم املرأة إّال كرمي 
«استوصوا بالنساء خيرًا».

وورد في األثر: «ما أكرم املرأة إّال كرمي 
«استوصوا بالنساء خيرًا».

وال أهانها إّال لئيم..».
وورد في األثر: «ما أكرم املرأة إّال كرمي 

وال أهانها إّال لئيم..».
وورد في األثر: «ما أكرم املرأة إّال كرمي 

ويقول عليه الصالة والسالم،  في إشارة 
الكبار  ضد  العنف  نبذ  إلى  صريحة 
والصغار،:  «ليس منا من لم يوقر كبيرنا 

ويعطف على صغيرنا».
النصوص  تطبيق  في  كثيرة  والشواهد 
إلى عهد قريب، ولنا أن نتدبر أو نستعيد 
الذكريات في كيفية تعامل أجدادنا وآبائنا 

مع املرأة والطفل.
ضعاف  عند  اليوم  يحدث  ما  أن  غير 
احلياة  منهج  فيهم  أثر  الذين  النفوس، 
احلديثة، فلم يكن لهم نصيب في حتقيق 
أو  الثراء  في  ذلك  كان  سواء  أحالمهم؛ 
فصبوا  مرموق،  مركز  اعتالء  أو  الشهرة 
اللذان  والطفل،  املرأة  على  غضبهم  جام 
ال ميلكان حوًال وال قوة. وهذا القول ليس 
اللذان  والطفل،  املرأة  على  غضبهم  جام 
ال ميلكان حوًال وال قوة. وهذا القول ليس 
اللذان  والطفل،  املرأة  على  غضبهم  جام 

حتت  تعيش  األسر  من  فكثير  بالتعميم، 
خط الفقر، ولكنها في أنس وسعادة.

احلياة  طفرة  بأن  نقول  أن  ونستطيع 
وكثرة  والسكاني،  املعرفي  واالنفجار 
القنوات  تبثه  وما  النفسية؛  الضغوط 
األثر  لها  زعاف،  سم  من  الفضائية 
من  النيل  إلى  أولئك  توجه  في  السلبي 

املرأة والطفل.
في  العالج  بأن  الدخيل،  األستاذ  ويرى 
تناسوه،  أو  نسوه،  لكنهم  أولئك،  متناول 
واألخذ  وعال،  جل  الله  إلى  فالعودة 
الداء  لهذا  عالج  فيه  الشرعية  باألسباب 

النفسي.
الشمراني  عبداللطيف  األستاذ  ويتحدث 
عن العنف األسري: أسبابه وطرق عالجه، 

في  األسري  للعنف  املالحظ  إن  فيقول: 
عدة  إلى  يتوصل  السعودي  مجتمعنا 

مالحظات، وهي:
التكتم  يتم  العنف  أكثر حوادث  أن  أوًال: 

مالحظات، وهي:
التكتم  يتم  العنف  أكثر حوادث  أن  أوًال: 

مالحظات، وهي:

ألسباب  عنها  التبليغ  وعدم  عليها، 
اجتماعية.

ثانيًا: أن ساحة احلرية احلالية واالنفتاح 
اجتماعية.

ثانيًا: أن ساحة احلرية احلالية واالنفتاح 
اجتماعية.

نسبة  واإلعالمي سهل ظهور  االجتماعي 
مثارًا  جعلها  مما  احلوادث؛  تلك  من 
نسبة  واإلعالمي سهل ظهور  االجتماعي 
مثارًا  جعلها  مما  احلوادث؛  تلك  من 
نسبة  واإلعالمي سهل ظهور  االجتماعي 

أنها  بالضرورة  يعني  ال  وهذا  لإلعالم، 
النسبة الواقعية.

ظروف  من  باإلنسان  مير  ما  أن  ثالثًا: 
النسبة الواقعية.

ظروف  من  باإلنسان  مير  ما  أن  ثالثًا: 
النسبة الواقعية.

جتعل  واجتماعية،  اقتصادية  وضغوط 
ومحيطه  أسرته  جتاه  عنفًا  أكثر  منه 
جتعل  واجتماعية،  اقتصادية  وضغوط 
ومحيطه  أسرته  جتاه  عنفًا  أكثر  منه 
جتعل  واجتماعية،  اقتصادية  وضغوط 

االجتماعي.
جعل  العقوبات،  وضوح  عدم  رابعًا: 

االجتماعي.
جعل  العقوبات،  وضوح  عدم  رابعًا: 

االجتماعي.

أكثر  أمرًا  األسري  العنف  ارتكاب  من 
جعل  العقوبات،  وضوح  عدم  رابعًا: 
أكثر  أمرًا  األسري  العنف  ارتكاب  من 
جعل  العقوبات،  وضوح  عدم  رابعًا: 

؛منها: سهولة. صور  عدة  ولإليذاء  والتهذيب. 
البدني physical: كالضرب واالحتجاز 
وهناك  بدنيا.  الطفل  إلى  يسيء  ما  وكل 
verbal وهو من األنواع 
وهناك  بدنيا.  الطفل  إلى  يسيء  ما  وكل 

verbal
وهناك  بدنيا.  الطفل  إلى  يسيء  ما  وكل 

اإليذاء اللفظي 
واإلهانة،  والشتم،  كالسب،  الشائعة: 
كلمات  واستخدام  واالزدراء،  والتوبيخ، 
قاسية مع الطفل، ورمبا وصفه بأوصاف 
إيذاء  أنواع  أشد  أما  ومهينة.  مذلة 
في  برأسها  تطل  بدأت  ؛والتي  األطفال 
ما  األخيرة،  السنوات  في  مجتمعاتنا 
sexual
ما  األخيرة،  السنوات  في  مجتمعاتنا 
sexual
ما  األخيرة،  السنوات  في  مجتمعاتنا 

اجلنسي  بالعنف  عليه  يطلق 
التحرش  من  يتدرج  ؛الذي   abuse

اجلنسي  بالعنف  عليه  يطلق 
abuse

اجلنسي  بالعنف  عليه  يطلق 

اجلنسية؛  املواقعة  إلى  اللفظي  اجلنسي 
بالطفل ؛سواء  تغريرا  أم  اغتصابا كانت 
كان الضحية ذكرا أم أنثى، ما يسبب لها 
األطفال،  إيذاء  ومن  ونفسيا.  بدنيا  أذى 
depriva- واحلرمان  اإلهمال  كذلك، 
tion and neglect: كحرمان الطفل 
؛كحقه  واألساسية  املشروعة  حقوقه  من 
في الغذاء الصحي والشراب والكساء مع 
التعليم،  في  وحقه  توفيرهم،  على  القدرة 
والرعاية الصحية، والترفيه، وحرمانه من 
األرقام  ؛فإن  وحقيقة  واحلنان.   احلب 
العاملية التي بني أيدينا مقلقة بشأن إيذاء 
املتحدة  األمم  هيئة  تقرير  ففي  األطفال، 
ما  أن  إلى  أشار  2006م،  عام  الصادر 
بني 133 إلى 275 مليون طفل في العالم 
نحو  وأن  األسري،  للعنف  يتعرضون 
53,000 طفل ماتوا قتال عام 2002م، 
وأن ما بني 80 إلى %98 من األطفال 
وأن  بدنية،  لعقوبات  تعرضوا  العالم  في 
قاسية  بدنية  عقوبة  من  عانوا  ثلثهم 
مشروعة.  غير  ضرب  أدوات  باستخدام 
أشار التقرير، كذلك، إلى أن 150 مليون 
فتاة و73 مليون فتى على مستوى العالم 
؛كانوا ضحايا عالقات جنسية قسرية، أو 
عمالة  أما  اجلنس.  ملمارسة  دفعوا  أنهم 
األطفال، وهي تنضوي حتت اإليذاء، فإن 
218 مليون طفل قد دخلوا سوق العمل عام 
2000، على سبيل املثال، والرقم بازدياد. 
ويبني التقرير، أن زهاء 5.7 مليون طفل 
قد دفعوا للعمل بعقود قسرية، وأن 1.8
الدعارة  ممارسة  إلى  دفعن  فتاة  مليون 
ورائهن،  من  للتكسب  اجلسد  وعرض 
بهم  االجتار  مت  طفل  مليون   1.2 ونحو 
في  متخصصة  شبكات  قبل  من  وبيعهم 
جتارة وبيع األطفال. ولسوء احلظ ؛فإنه ال 
تتوفر في العالم العربي أرقام وإحصاءات 

أن  إال  األطفال،  إيذاء  حجم  حول  دقيقة 
إلى  تشير  العاملية  والتقديرات  املؤشرات 
من  لألذى  يتعرضون  من  أعداد  ارتفاع 
الدول  من  كثيرا  أن  رغم  ذويهم،  قبل 
العاملية  االتفاقية  على  وقعت  قد  العربية 
يتم   - –ولألسف  ؛التي  الطفل  حلماية 
االنتهاك،  هذا  صارخ.  بشكل  انتهاكها 
املدني  املجتمع  مؤسسات  قيام  يستلزم 
إيذاء  ظاهرة  من  للحد  شيء  بعمل 
األطفال. وقد يكون من املفيد ؛بل والعملي 
protection
األطفال. وقد يكون من املفيد ؛بل والعملي 
protection
األطفال. وقد يكون من املفيد ؛بل والعملي 

قوانني حماية  جدا، سن 
كوزارات  حكومية:  جهات  بها  تضطلع 
ووزارات  واألسرة،  االجتماعية  الشئون 
ووزارات  القضائية،  واألجهزة  العدل 
موحدة  بصيغ  للخروج  والتعليم،  التربية 
من القوانني، وأساليب تطبيقها، ومراقبة 
آليات  توفير  دون  من  إذ  التطبيق؛  عملية 
حماية فاعلة سيكون الوضع كما هو عليه 
؛بل رمبا ازداد سوءا حتت وطأة الظروف 
تعاني  ؛التي  والسياسية  االقتصادية 
منها أغلب املجتمعات العربية. وقد يكون 
االستشارات  مراكز  تنشيط  املفيد  من 
ساخنة  تليفونية  خطوط  وعمل  األسرية، 
باجلهات  االتصال  من  متكنهم  لألطفال، 
التي تقدم لهم املساعدة الالزمة حلمايتهم 
يتم  ما  ؛وخاصة  واإليذاء  العنف  من 
خلف  يتم  عنف  وهو  األسرة،  داخل 
الصدد،  بهذا  ميكن  موصدة.  أبواب 
خانات،  ثالث  من  هاتف  رقم  تخصيص 
سهل احلفظ،يتم اإلعالن عنه في البرامج 
والبد،  لألطفال.  املخصصة  التلفزيونية 
أيضا، من قيام مؤسسات أهلية وطوعية 
تعنى بحماية الطفل من العنف األسري، 
أسوة باجلمعيات التي حتمي املرأة، وهو 
ما يندرج حتت جمعيات املجتمع املدني، 
شريطة أن حتظى هذه اجلمعيات بالدعم 
دورها  متارس  حتى  واألهلي  احلكومي 

بشكل فاعل.

 V� cF�� «  W� U�  b̂F�  ≠
 WKHD�«  UN�  X{dF�  w��«
  «uM��«   «–  ©ÊuB�®
 ¨W�dJ*«  WJ�  w�  l���«
 “ d� √  UN� U� Ë  v� ≈    Òœ √ Ë
 ¨W�dJ*«  WJ�  w�  l���«
 “ d� √  UN� U� Ë  v� ≈    Òœ √ Ë
 ¨W�dJ*«  WJ�  w�  l���«

ÆÎ«d�R�  ôU(«
 “ d� √  UN� U� Ë  v� ≈    Òœ √ Ë

ÆÎ«d�R�  ôU(«
 “ d� √  UN� U� Ë  v� ≈    Òœ √ Ë

 sL�d�«b��  V�cF�  ≠
  «uM�  5  dLF�«  s�  m�U��«
 Íb�√  vK� wJ�«Ë »dC�U�

Æ©Ê«d$ WIDM�® Áb�«Ë
 n� —  WKHD� «  W� U�  ≠
 » dCK�  X{ dF�  w�� «
 Íb�√  vK�  —UM� U�  wJ� «Ë
 » dCK�  X{ dF�  w�� «
 Í b� √  vK�  — UM� U�  wJ� « Ë
 » dCK�  X{ dF�  w�� «

 WE�U��®  U�b�«Ë  W�Ë“
Æ©nzUD�«

 fOIK� WKHD�« X{dF� ≠
 ôË V�cF��«Ë »dC�« v�≈
 WIDM�®  vHA��*U�  X�«“

Æ©WO�ULA�« œËb(«

 V�cF�  ôU� “d�√
‰UH�_«

275∫ÊUF�œd�«Æœ
 r�UF�« w� qH� ÊuOK�

nMFK� Êu{dF��

 …√d*« b{ nMF�«∫qO�b�«
 vK� WKO�œ …d�U� ‰UH�_«Ë

rK�*« UMFL���

 ◊uG{∫w�«dLA�«
 W�œUB��ô« ·ËdE�«
 ◊uG{∫w�«dLA�«
 W�œUB��ô« ·ËdE�«
 ◊uG{∫w�«dLA�«

 ¡«—Ë WO�UL��ô«Ë
q�d�« nM�

إعالمية  توعية  وجود  عدم  خامسًا: 
ومدرسية بحقوق الطفل واملرأة، من خالل 
تعليمهم حقوقهم، وإعطاء األطفال دروس 
كيفية  لتعليمهم  املوضوع،  بهذا  خاصة 
الشكوى،  وطريقة  أنفسهم،  عن  الدفاع 
وإيجاد رقم خاص سهل احلفظ،  للتدخل 

عند الضرورة.

5B��*« Í√—
وحول هذا املوضوع شاركنا الدكتور خالد 
سعودي)،  (أكادميي  الرديعان  عمر  بن 

قائال:
child abuse تعد ظاهرة إيذاء األطفال child abuse تعد ظاهرة إيذاء األطفال child abuse
املتفشي  األسري  العنف  أنواع  أحد 
خالل  من  ؛وذلك  العربية  مجتمعاتنا  في 
الدراسات التي متت في هذا اجلانب في 
السنوات األخيرة: كدراسة الدكتور عبدالله 
اليوسف وسعيد الزهراني ومنيرة آل سعود 
وغيرهم من الباحثني. وتخف حدة الظاهرة 
كاملستوى  املتغيرات؛  لبعض  وتزداد طبقا 
التعليمي  واملستوى  لألسرة،  االقتصادي 
للوالدين، وخلفيتهما الثقافية واالجتماعية، 
ومنط التنشئة االجتماعية السائد، وما إذا 
كانت البيئة حضرية أم ريفية، إضافة إلى 
الصعوبة  من  يجعل  ما  أخرى،  متغيرات 
أو  متغير  إلى  األطفال  إيذاء  عزو  مبكان 
سبب واحد.  ويقصد «بإيذاء الطفل»: كل 
كانت  بأي صورة  إيالمه  منه  يراد  سلوك 
التأديب  اإليذاء  هدف  كان  وإن  ؛حتى 
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Êu��R*« ¡UC�_«

 ¡UC�ú�  œuN'«Ë   «“U$ù«  r�√Ë  WO�«c�«  dO��«  dAM�  W�Ë«e�«  Ác�  vMF�
ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL�K� 5��R*«

 ULEM�Ë  U�O�

 U???�uM�  ?�1429 ‰Ë√ lO�— ≠ Â2008  ”—U� ≠ÊËdAF�«Ë l�U��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

Íe� ¡UN� XM� W�ON�Æœ ∫r�ô«
مكان امليالد: جـدة

احلالة االجتماعية: متزوجة وأم لثالثة أبناء
∫WOLKF�«  ö�R*«

ـ دكتوراه إدارة أعمال من اجلامعة األمريكية بلندن.
ـ ماجستير إدارة أعمال من اجلامعة األمريكية بلندن .

ـ بكالوريوس أدب إجنليزي ـ جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
∫WOKLF�«  «d�)«

ـ بكالوريوس أدب إجنليزي ـ جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
∫WOKLF�«  «d�)«

ـ بكالوريوس أدب إجنليزي ـ جامعة امللك عبد العزيز بجدة.

العالم اإلسالمي، في  لرابطة  التابعة  للمرأة واألسرة،  العاملية  للهيئة  العامة  ـ األمينة 
الفترة من 18 /7 /1423هـ املوافق 25 /9 /2002م، حتى اآلن.

ـ مستشارة غير متفرغ في مجلس الشورى.
∫ÊU�K�«Ë  UOFL'«  U�uC�

ـ مستشارة غير متفرغ في مجلس الشورى.
∫ÊU�K�«Ë  UOFL'«  U�uC�

ـ مستشارة غير متفرغ في مجلس الشورى.

ـ رئيسة جلنة األسرة باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان .
ـ مشارك في مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني .
ـ عضو مؤسس في اجلمعية اخليرية لتعزيز الصحة.

ـ عضو اللجنة الوطنية السعودية للطفولة.
∫qL� ‘—ËË  «Ëb�Ë  «d9R�

) مؤمترًا وندوة وورشة عمل، منها:
∫qL� ‘—ËË  «Ëb�Ë  «d9R�

) مؤمترًا وندوة وورشة عمل، منها:
∫qL� ‘—ËË  «Ëb�Ë  «d9R�

شاركت في أكثر من (19
ـ املؤمتر التحضيري الثالث لقمة الطفل – األمم املتحدة نيويورك – يونيو 2001.

ـ مؤمتر القاهرة ”االجتماع رفيع املستوى حلقوق الطفل“، جامعة الدول العربية، يوليو 
عام 2001م.

ـ مؤمتر حقوق اإلنسان في السلم واحلرب – الرياض،2003.
ـ مؤمتر ”قمة املرأة“  - مراكش املغرب – 2003.

ـ مؤمتر ”األمة وأزمة الثقافة والتنمية“، جامعة القاهرة، ديسمبر/ 2004.
ـ املؤمتر الطالبي العاملي ”األدوار القيادية للمرأة ”– دبي – مارس 2005.

ـ ملتقى الشارقة العاملي للفتيات املسلمات، الدورة الرابعة ”أنا وأسرتي على طريق 
الهداية“ – الشارقة – فبراير 2004.

ـ ندوة ”مراجعة في خطابات معاصرة حول املرأة“ – القاهرة – 2004.
ـ ورشة عمل ” العنف ضد املرأة – األسرة ”مايو 2005.

- املدينة  املرأة حقوقها وواجباتها وعالقة التعليم بذلك ”  ـ احلوار الوطني الثالث ” 
املنورة يونيو 2005.
∫qL� ‚«—Ë√Ë Àu��

ـ بحث  استراتيجية النهوض باملرأة املسلمة.
ـ بحث في دور منظمات املجتمع املدني .

ـ ورقة عمل ” مرئيات حول مؤمتر بكني (5) للمرأة وإمكانية التطبيق 1995 .
ـ ورقة عمل مقدمة للجنة الشئون اإلسالمية مبجلس الشورى ” أسباب تفشي ظاهرة 

العنوسة والعزوبة.“
ـ ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الشرقية ” العمل اخليري في عهد خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد بن عبد العزيز“.
ـ مد اجلسور بني الشرق والغرب.

ـ ورقة عمل جودة التعليم .
ـ ورقة عمل استقاللية املرأة السعودية . 

ـ حوارات ومقاالت في الصحافة احمللية والغربية . 
∫w����« ‰U�*«

ـ حوارات ومقاالت في الصحافة احمللية والغربية . 
∫w����« ‰U�*«

ـ حوارات ومقاالت في الصحافة احمللية والغربية . 

ـ مؤسسات املجتمع املدني اإلقليمي والدولي.

ÊU��ù« ‚uI( W�dB*« WLEM*«
؛هي  اإلنسان  حلقوق  املصرية  املنظمة  إن 
واحدة من أولى املنظمات غير احلكومية ؛التي 
في  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مجال  في  تعمل 
1985مصر. وقد أنشئت املنظمة عام 1985مصر. وقد أنشئت املنظمة عام 1985، وتعمل 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ملبادئ  وفقا 

وشرائع حقوق اإلنسان الدولية األخرى.
تقوم املنظمة برصد حاالت حقوق اإلنسان في 
مصر، والدفاع عن حقوق املواطنني، ومواجهة 

أم  االنتهاكات جهة حكومية  انتهاكات حقوق اإلنسان ؛سواء كان مصدر هذه 
جهات غير حكومية،  وبغض النظر عن هوية ضحايا االنتهاكات أو املنتهكني. 
وتقوم املنظمة، أيضا، بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وحتاول دائما 

توضيح وتأييد مبادئ حقوق اإلنسان. 
كما أنها تطالب املسئولني، على أن يقوموا مبراجعة جميع القوانني، والتي معظمها 
بأن  احلكومة،  املنظمة،  وتطالب  اإلنسان.  الدولية حلقوق  املعايير  مع  يتوافق  ال 
تتوقف عن األعمال واملمارسات التي تتجاهل االلتزامات املصرية للعهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والشرعيات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان.

يتخذوا  أن  والدولية  القومية  املدنية  املؤسسات  أن تشجع  املنظمة،  كما حتاول 
املنظمة  أعضاء  عدد  يبلغ  اإلنسان.  انتهاكات حقوق  إليقاف  الالزمة  اخلطوات 
في  فرعيا  مكتبا  عشر  سبعة  ولديها  عضو،   2300 اإلنسان  حلقوق  املصرية 

مختلف محافظات مصر.
∫WLEMLK� w�u�UI�« l{u�«

العربية  للمنظمة  كفرع   ،1985 عام  اإلنسان  حلقوق  املصرية  املنظمة  أنشئت 
 .  ” اإلنسان  العربية حلقوق  للمنظمة  املصري  الفرع  باسم:“  اإلنسان  حلقوق 
العربية،  املنظمة  عن  مستقلة  منظمة  إنشاء  املؤسسون  قرر   ،1987 عام  وفي 
”باسم: ”باسم: ”املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان“ حتت التأسيس، مع االحتفاظ بعضوية 
اإلنسان  املصرية حلقوق  املنظمة  إشهار  اإلنسان. ومت  العربية حلقوق  املنظمة 

بوزارة الشؤون االجتماعية برقم 5220 لسنة 2003 .
∫WLEM*« qL� ZNM�

إن  اإلنسان.  والدفاع عن حقوق  لتعزيز  املنظمة تستخدم طرق منهجية سلمية 
املنظمة تؤمن بأن تعزيز حقوق اإلنسان هي الهدف العام لكل املجتمع الدولي. 
ملواجهه  كفاحها  طريق  في  سلمية  وسيلة  أي  تترك  ال  املنظمة  ؛فان  وبالتالي 
انتهاكات حقوق اإلنسان. إن املنظمة تتبع املنهج اآلتي ملواجهة انتهاكات حقوق 

اإلنسان: 
ـ رصد تطور حالة حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

ـ إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات املسئولة في حاالت خاصة 
بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

؛وخاصة  اإلنسان  انتهاكات حقوق  لضحايا  واملعنوي  القانوني  التأييد  توفير  ـ 
لسجناء الضمير وضحايا التعذيب. 

ـ محاولة حتريك الرأي العام الشعبي واحلكومي، في محاولة لوضع نظام تشريعي 
متوافق مع مواثيق وتشريعات حقوق اإلنسان. 

ـ القيام بحمالت شاملة ومتخصصة حول مشكالت حقوق اإلنسان في مصر، 
واستخدام كل الوسائل واألدوات من أجل القيام بتلك احلمالت. 

ÊU��ù« ‚uI� rOKF�
تنظيم ندوات وورش عمل لكل من أعضاء املنظمة وغيرهم، من أجل زيادة الوعي 
حقوق  بقضايا  خاصة  أبحاث  وعمل  اإلنسان.  حقوق  ومواضيع  قضايا  وفهم 

اإلنسان في ضوء الثقافة العربية املصرية. 
∫WLEM*« ·«b�√

اإلنسان في ضوء الثقافة العربية املصرية. 
∫WLEM*« ·«b�√

اإلنسان في ضوء الثقافة العربية املصرية. 

املنظمة تعمل من أجل حتقيق اآلتي:
ـ االحترام الكامل حلقوق اإلنسان املعترف بها عامليا وللحريات الشخصية ؛سواء 

كانت حقوقا مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية. 
ـ وضع نهاية ملمارسات التعذيب. 

مع  لتتوافق  ؛وذلك  اإلدارية  واملمارسات  واللوائح  املصري  التشريع  إصالح  ـ 
اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية. 

ـ تطوير حكم القانون واالحترام الكامل الستقالل القضاء. 
ـ احملاكمات العادلة لكل املتهمني، وإلغاء احملاكمات العسكرية ومحاكمات أمن 

الدولة للمدنيني. 
ـ نشر وتعزيز قيم حقوق اإلنسان بني العامة على كل مستويات املجتمع. 

ـ تعزيز حقوق املرأة كجزء متمم وتكميلي حلقوق اإلنسان،  وزيادة الوعي حول 
الصعوبات التي تواجه املرأة في مصر للحصول على حقوقها . 

والعربية  املصرية  اإلنسان  حقوق  منظمات  مع  والتنسيق  التعاون  تقوية  ـ 
والدولية.

 w�d�� WK�I�« r�U�� s� Ø»U�J�« r�«
åw�U��« »U�J�«ò 5OKOz«d�ù« »d(«

 w�d�� WK�I�« r�U�� s� Ø»U�J�« r�«
åw�U��« »U�J�«ò 5OKOz«d�ù« »d(«

 w�d�� WK�I�« r�U�� s� Ø»U�J�« r�«

واملعلومات  الدراسات  مركز  جهة إصداره:  
القانونية حلقوق اإلنسان 

الكاتب:  أمير سالم 
في  احلق  صاحب  الشعب  إلى  كتابه  الكاتب  يقدم  موضوعة:  

معرفة الوقائع الكاملة حول اجلرائم واملجازر التي ارتكبها اإلسرائيليون ضد األسرى 
املصريني والشعب الفلسطيني. 

الكتاب  ويتضمن   . القتلة  حملاكمة  شعبية  محكمة  إنشاء  ضرورة  الكاتب:   ويرى 
االتهام  لتوجيهه  القانوني  األساس  يؤصل  كما  الشهود،  وأقوال  اجلناة  اعترافات 

للمتهمني . ويعدد الكاتب املذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيني.
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 ¨V�UM*«  s� Èd� –≈¨‰u�u�Ëd��«
 bNF�«  b�UI�  „«—œù  «e�eF�
 WO�b*«  ‚uI(U�  ’U)«  w�Ëb�«
 wK�  ULO�  tO�≈  —UA*«®  WO�UO��«Ë
 ¨t�UJ�√  cOHM��Ë  ©“bNF�«”  r�U�
 ‚uI��  WOMF*«  WM�K�«  5J9
 ÂUJ�√  V�u0  …QAM*«  ¨ÊU��ù«
 UNO�≈ —UA*«® bNF�« s� l�«d�« ¡e'«
 ÂUOI�« s� ¨©“WM�K�«” r�U� wK� ULO�” r�U� wK� ULO�”
 ¨‰u�u�Ëd��«  «c�  ÂUJ�_  UI�Ë
 s� W�bI*« qzU�d�« dE�Ë Âö��U�
 U�U�{  rN�√  Êu�b�  s�c�«  œ«d�_«
 ‚uI(«  s�  o�  Í_  „UN��«  Í√
 vK� XIH�« b� ¨bNF�« w� …—dI*«

∫wK� U�

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

البروتوكول.
2 …œU*«

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.

3 …œU*«
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.

 ‰Ë_« Í—UO��ô« ‰u�u�Ëd��«
 WO�b*« ‚uI(U� ’U)« w�Ëb�« bNF�U� o�K*«

 ‰Ë_« Í—UO��ô« ‰u�u�Ëd��«
 WO�b*« ‚uI(U� ’U)« w�Ëb�« bNF�U� o�K*«

 ‰Ë_« Í—UO��ô« ‰u�u�Ëd��«

 WO�UO��«Ë
 œ«d�_« q�� s� ÈËUJ� .bI� ÊQA�

4 …œU*«
3، حتيل  ـــادة  امل بــأحــكــام  رهــنــا   .1
إليها  ــدمــت  ق ــة  ــال رس ـــة  أي الــلــجــنــة 
الدولة  إلى  البروتوكول  هذا  مبوجب 
واملتهمة  البروتوكول  هذا  في  الطرف 
العهد. أحكام  من  حكم  أي  بانتهاك 
غضون  في  املذكورة،  الدولة  تقوم   .2
ستة أشهر، مبوافاة اللجنة باإليضاحات 
جلالء  الــالزمــة  الكتابية  البيانات  أو 
االقتضاء  عند  اإلشــارة  مع  املسألة، 
إلى أية تدابير لرفع الظالمة قد تكون 

اتخذتها.

5 …œU*«
التي  الرسائل  في  اللجنة  تنظر   .1
الــبــروتــوكــول  ــذا  ه مبــوجــب  تتلقاها 
الكتابية  املعلومات  جميع  ضــوء  في 
املعني  الــفــرد  قبل  مــن  لها  املــوفــرة 
املعنية. الــطــرف  ــة  ــدول ال قبل  ــن  وم
أية  في  تنظر  أن  للجنة  يجوز  ال   .2
رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من:
(أ) عدم كون املسألة ذاتها محل دراسة 
بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات 
الدولية. التسوية  أو  الدولي  التحقيق 
استنفذ  قد  املعني  الفرد  كــون  (ب) 
املتاحة.  احمللية  التظلم  طــرق  جميع 
احلاالت  في  القاعدة  هذه  تنطبق  وال 
التظلم  إجــراءات  فيها  تستغرق  التي 
ــتــجــاوز احلــــدود املــعــقــولــة. مـــددا ت
ــل  3. تــنــظــر الــلــجــنــة فـــي الــرســائ
ــــي هـــذا  املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا ف
مغلقة. اجتماعات  فــي  البروتوكول 
الذي  الــرأي  بإرسال  اللجنة  تقوم   .4
املعنية  الطرف  الدولة  إلى  إليه  انتهت 

وإلى الفرد.

6 …œU*«
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي 
العهد  مــن   45 بــاملــادة  عمال  تضعه 
في  بها  قامت  التي  لألعمال  ملخصا 

إطار هذا البروتوكول.

7 …œU*«
بانتظار حتقيق أغراض القرار 1514
اجلمعية  اعتمدته  ــذي  ال  ،(15 (د- 
األول/ديسمبر  كانون   14 في  العامة 
االستقالل  منح  إعالن  بشأن   ،1960
للبلدان والشعوب املستعمرة، ال تفرض 
أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي 
املمنوح  االلتماسات  تقدمي  حلق  نوع 

لهذه الشعوب في ميثاق األمم املتحدة، 
والصكوك  االتفاقيات  من  غيره  وفي 
املتحدة  األمم  برعاية  املعقودة  الدولية 

ووكاالتها املتخصصة.

8 …œU*«
ــاح  ــت م الــــبــــروتــــوكــــول  هـــــذا   .1
الــعــهــد. ــت  ــع وق لــتــوقــيــع أي دولــــة 
لتصديق  البرتوكول  هــذا  يخضع   .2
انضمت  أو  العهد  صدقت  ــة  دول أيــة 
التصديق  ــوك  صــك وتــــودع  إلــيــه. 
املتحدة. ــألمم  ل ــعــام  ال األمـــني  ــدى  ل
3. يتاح االنضمام إلى هذا البروتوكول 
ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 
4. يقع االنضمام بإيداع صك انضمام 
املتحدة. ــألمم  ل ــعــام  ال األمـــني  ــدى  ل
املتحدة  لألمم  العام  األمني  يخطر   .5
جميع الدول، التي وقعت هذا البروتوكول 
بإيداع كل صك من  إليه،  انضمت  أو 

صكوك التصديق أو االنضمام.

9 …œU*«
1. رهنًا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا 
البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ 
االنضمام  أو  التصديق  صك  ــداع  إي
العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة.
ــتــي تــصــدق هــذا  ــــدول ال 2. أمـــا ال
أن  بعد  إليه  تنضم  أو  البروتوكول 
أو  التصديق  إيداع صك  مت  قد  يكون 
هذا  نفاذ  فيبدأ  العاشر،  االنضمام 
ثالثة  بعد  منها  كل  إزاء  البروتوكول 
إيداع صك تصديقه  تاريخ  من  أشهر 

أو صك انضمامها.

10 …œU*«
دون  البروتوكول،  هذا  أحكام  تنطبق 
أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي 

تتشكل منها الدول االحتادية.

11 …œU*«
1. ألية دولة طرف في هذا البروتوكول، 
أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمني 
العام لألمم املتحدة. وعلى إثر ذلك، يقوم 
األمني العام بإبالغ الدول األطراف في 
هذا البروتوكول بأية تعديالت مقترحة، 
طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ 
في  للنظر  األطراف  للدول  مؤمتر  عقد 
تلك املقترحات والتصويت عليها. فإذا 
األطراف  الدول  ثلث  املؤمتر  عقد  حبذ 
برعاية  العام  األمني  عقده  األقل  على 
تعتمده  تعديل  وأي  املتحدة،  األمم 
احلــاضــرة  األطــــراف  ـــدول  ال أغلبية 

على  يعرض  املــؤمتــر،  في  واملقترعة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره.
متى  ــالت  ــدي ــع ــت ال ــاذ  ــف ن ــدأ  ــب ي  .2
ــألمم  ــة ل ــام ــع ــا اجلــمــعــيــة ال ــه ــرت أق
الدول  ثلثي  أغلبية  وقبلتها  املتحدة 
وفقا  البروتوكول،  هذا  في  األطــراف 
منها. كل  لدى  الدستورية  لإلجراءات 
تصبح  التعديالت  نفاذ  بدأ  متى   .3
قبلتها،  التي  األطــراف  للدول  ملزمة 
األخرى  األطــراف  الــدول  تظل  بينما 
وبأي  البروتوكول،  بأحكام هذا  ملزمة 

تعديل سابق تكون قد قبلته.

12 …œU*«
ــة طــرف أن تنسحب من  1. أليــة دول
بإشعار  البروتوكول في أي حني  هذا 
ـــى األمـــني الــعــام  خــطــي تــوجــهــه إل
االنسحاب  ويصبح  املتحدة.  لــألمم 
تاريخ  مــن  أشهر  ثالثة  بعد  نــافــذا 
ــام لــإلشــعــار. ــع ــالم األمـــني ال ــت اس
باستمرار  االنــســحــاب  يخل  ال   .2
انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية 
قبل   2 املادة  مبقتضى  مقدمة  رسالة 

تاريخ نفاذ االنسحاب.

13 …œU*«
ــن اإلخـــطـــارات،  بــصــرف الــنــظــر ع
من   5 الفقرة  مبقتضى  تتم  الــتــي 
يخطر  البروتوكول،  هذا  من   8 املادة 
جميع  املتحدة  ــألمم  ل الــعــام  ــني  األم
1 الفقرة  فــي  إليها  املــشــار  الـــدول 
يلي:  مبا  العهد،  من   48 املــادة  من 
ــقــات  ــتــصــدي وال ــات  ــع ــي ــوق ــت ال (أ) 
8واالنضمامات التي تتم مبقتضى املادة 8واالنضمامات التي تتم مبقتضى املادة 8.
البروتوكول  هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  (ب) 
نفاذ  بدء  وتاريخ   ،9 املادة  مبقتضى 
أية تعديالت تتم مبقتضى املادة 11.
ــواردة  ال االنسحاب  إشــعــارات  (ج) 

مبقتضى املادة 12.

14 …œU*«
ــذا الــبــروتــوكــول،  يـــودع ه  .1
ــة  ـــســـاوى فــــي احلــجــي ـــت ــــــذي ت ال
واإلنكليزية  باألسبانية  نصوصه، 
والفرنسية،  والصينية  والــروســيــة 
ــحــدة. ــت امل األمم  مــحــفــوظــات  فـــي 
املتحدة  لألمم  العام  األمــني  يقوم   .2
ــن هــذا  بــإرســال صـــور مــصــدقــة م
املشار  الدول  جميع  إلى  البروتوكول 

إليها في املادة 48 من العهد.
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ådA� U�√ò
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تبنت 
اإلنسان احلملة اإلعالمية «أنا بشر»، 
وذلك من منطلق تفاعل اجلمعية مع 
على  وحرصها  املجتمع،  مشكالت 
واحلقوق  «اخلصوصيات»  صيانة 
ذكورا  املجتمع،  ألفراد  األساسية 
حملة  بشر»،  «أنا  وحملة  وإناثا. 
وطنية بدأتها سيدتان ؛بهدف تطهير 
مواقع اإلنترنت واجلواالت من أي 
تشهر  مرئية  أو  صوتية  مقاطع 
واملسلمات:  املسلمني  بأعراض 
إما بإيقاف املوقع متاما،  أو بأن 
يقوم صاحب املوقع من تلقاء نفسه 
على  التي  املوضوعات  كل  بحذف 

هذه الشاكلة.
احلملة،  انطالقة  دواعي  من  كان 
بالنساء  التشهير  ظاهرة  انتشار 
وهتك  أعراضهن  وفضح  والفتيات 
سترهن، وهي ظاهرة خطيرة ولها 
لها من  تداعيات أكثر خطورة، ملا 
على  عميقة  سلبية  نفسية  تأثيرات 
الضحايا ممن يُرتكب بحقهن مثل 
األخالقية،  غير  املمارسات  هذه 
دأب  قد  املجتمع  وأن  خصوصا 
الفتاة  على  العقاب  إيقاع  على 
الشاب  دون  «الضحية»  وحدها 
عرضها.  وانتهك  استغلها  الذي 
تنجح،  سوف  مباركة  حملة  وهي 
الله، في مخاطبة املجتمع  مبشيئة 
جماح  وكبح  الشباب  وتبصير 
املستهترين منهم بأعراض الناس.

وتتوقع مؤسستا احلملة، واجلمعية 
التي تضامنت معهما وتبنت احلملة، 
إيجابيا  تفاعال  احلملة  جتد  أن 
وجتاوبا من أصحاب املواقع، ومن 
وسائل اإلعالم، وأن تستجيب لها 
اجلهات املختصة التي لها سلطات 
ومراقبتها  املواقع  لتتبع  تنفيذية 
التي  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
يقوم  موقع  أي  إيقاف  شأنها  من 
تشهر  مسيئة  مقاطع  أي  بنشر 
صاحبه  ومالحقة  باألعراض، 

وتوقيفه، إن لزم األمر. 
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اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أعلنت 
األسرة  لشؤون  اجلمعية  رئيس  نائب  أن 
تفاهم  مذكرة  وقعت  العنقري،  اجلوهرة 
مع صاحبة فكرة حملة «أنا بشر... ضد 
التشهير بأعراض النساء» رمي محمد أبو 
مظلة  حتت  رسميًا  احلملة  إلطالق  عيد، 
التشهير بأعراض النساء» رمي محمد أبو 
مظلة  حتت  رسميًا  احلملة  إلطالق  عيد، 
التشهير بأعراض النساء» رمي محمد أبو 

اجلمعية. 
مواقع  تطهير  إلى  احلملة  هذه  وتهدف 
مقاطع  أي  من  واجلواالت  اإلنترنت 
صوتية أو مرئية تشهر بأعراض املسلمني 
متامًا  املوقع  بإيقاف  إما  واملسلمات، 
املوقع  صاحب  يقوم  أن  أو  وتدميره، 
املواضيع  كل  بحذف  نفسه  تلقاء  من 
التشهيرية، وجمع أكبر عدد من التواقيع 
من مختلف فئات املجتمع، في اجلامعات، 
على  واملؤسسات  والبيوت،  واملدارس، 
على  ممارسته  تتم  ما  لرفض  اختالفها، 
وتهديدات  ابتزازات  من  املرأة  أو  الفتاة 
القومي.  الطريق  إلى  العودة  من  متنعها 
بتوقيع  املطالبة  إلى  احلملة  وتسعى 
سواء  إعالم،  وسيلة  أي  على  عقوبات 
مطبوعة،  أو  مسموعة،  أو  مرئية،  كانت 
كاملجالت، والصحف، تنشر أي خبر من 
كما  املسلمات،  بأعراض  املساس  شأنه 
املجالت  بعض  على صفحات  هو حاصل 
أخبار  نشر  في  تسهم  والتي  واجلرائد، 
فيما  خصوصًا  شابهها،  وما  احلوادث 
أخبار  نشر  في  تسهم  والتي  واجلرائد، 
فيما  خصوصًا  شابهها،  وما  احلوادث 
أخبار  نشر  في  تسهم  والتي  واجلرائد، 

أو  العرض  ميس  موضوع  بأي  يتعلق 
املرأة  أو  الفتاة  الشرف، حتى وإن كانت 
التشهير  حرم  اإلسالم  ألن  نظرًا  مذنبة، 
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بالغير بال استثناء، ألنه يدخل حتت باب 
املجتمع اإلسالمي. في  الفاحشة  إشاعة 
أقصى  بتوقيع  أيضًا،  احلملة،  وتطالب 
املجتمع اإلسالمي. في  الفاحشة  إشاعة 
أقصى  بتوقيع  أيضًا،  احلملة،  وتطالب 
املجتمع اإلسالمي. في  الفاحشة  إشاعة 

عقوبة ممكنة على كل صاحب أي موقع على 
اإلنترنت يسمح بعرض صور الفتيات، أو 
أي مقطع صوتي، أو مرئي عنهن، يتم من 
خالله التشهير بهن واملساس بأعراضهن.
االنتهاكات  من  احلد  تستهدف  كما 
السافرة التي متارس ضد أعراض النساء 

والفتيات يوميًا على مواقع اإلنترنت، ومن 
خالل اجلواالت، وتوعية الشبان والفتيات 
أو  صور  أي  نشر  في  املشاركة  بعدم 
مقاطع صوتية أو مرئية عن أي امرأة أو 
لها مشاركًا  الناشر  يكون  ال  فتاة، حتى 
مقاطع صوتية أو مرئية عن أي امرأة أو 
لها مشاركًا  الناشر  يكون  ال  فتاة، حتى 
مقاطع صوتية أو مرئية عن أي امرأة أو 

في اإلثم، وتوعية املجتمع مبختلف فئاته 
التشهير  حرم  اإلسالمي  الدين  بأن 
باملسلمني حتى وإن كانوا عصاة مذنبني. 
توعية  أيضًا،  احلملة،  أهداف  وتتضمن 
املجتمع بأن التشهير بأية فتاة أو امرأة، 
حتى وإن كانت مخطئة وآثمة، يجرفها إلى 
مزيد من االنحراف، وأنه يجب البحث أوًال 
في األسباب التي أوقعتهن في اخلطأ، أيًا 
كان هذا اخلطأ، قبل إصدار األحكام على 
الفتيات والنساء باالنحراف، والتنبيه إلى 
تصيب  قد  التي  املدمرة  النفسية  اآلثار 
الفتاة أو املرأة في حال تعرضها للتشهير 
وهتك  صورها،  وتداول  الفضيحة،  أو 
عاصية. مذنبة  كانت  وإن  حتى  سترها، 
ومن األهداف، أيضًا، توعية املجتمع بأن 
الله ساوى في الشرع بني الرجل واملرأة، 
سواء في الثواب على األعمال الصاحلة، 
أو في عقوبة املعاصي بكل أنواعها، كبيرة 

كانت أم صغيرة.
يشار إلى أن احلملة تسعى لنشر أهدافها 
جميع  في  واملجالت  الصحف  خالل  من 
وعبر  واإلسالمي،  العربي  الوطن  أنحاء 
املؤسسات احلكومية وغير احلكومية التي 
اإلعالم  طريق  وعن  املرأة،  بحقوق  تعنى 

املرئي واملسموع، إن أمكن ذلك.
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