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:حقوقياض - الر
يض من اجمللس التنـفـيـذي فـيبناء علـى تـفـو

هــ،1/5/1427م األحد اجتماعه الثالث يـو
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمدأصدر ر

يا بتشكيل اللجنة املـعـنـيـة إدارًااراحلجار قـر
ة حقوق اإلنسان.اسة مشروع جائزبدر

قد تقرر أن تتكون اللجنة من األعضاء التـالـيـةو
 للجنة،ًئساحمن العناد رهم: الدكتور عبدالرأسماؤ

ئيس اللجنة، الدكتور لرًفي نائباالدكتور محمد العو
ًاي عضو، الدكتور فهد النورًامحمد الفاضل عضو

.ًاحمن البابطني عضواألستاذ عبدالر، و
ةاسة مشروع اجلائـزستعمل اللجنة على درو
ات املماثلـة،اخلبـرب واالستفادة من الـتـجـارو
ير مفصـلئيس اجلمعية بتـقـريد رمن ثم تـزوو

عن أهم ما توصلت إليه.

ÊU�œ_« Â«d��«

ليةاثيق الدواملوتنص العديد من املعاهدات و
سل،الراملقدسات وام األديان وعلى أهمية احتر

خـاصـةت بـعـض تـلـك االتـفـاقـيــات وبـل اعـتـبــر
االتفاقيات اخلاصة بحقوق اإلنـسـان أن نـشـر

اهيـة أوية أو الكـراألفكار التي تدعو لـلـعـنـصـر
يض ضدهـاض لعرق أو جماعة أو التحرالتعر

مية يعاقب عليها القانون (كـمـا جـاءمبثابة جـر
لية للقضاءابعة من االتفاقية الـدوفي املادة الر

.ي)على جميع أشكال التمييز العنصر
فــييـة وقـد دعـت جـمـيـع األديـان الـسـمــاوو

ىام األديان األخـرمقدمتها اإلسالم إلى احتـر
ا الذينال تسبوعدم املساس بها، قال تعالى: «وو

يدعون من دون الله ... »، اآلية، بل أن اإلسالم
احلفاظ عـلـىام غير املسـلـمـني ودعا إلى احـتـر

ض ملعتقداتهم بالسـب أوعدم التعـرامتهـم وكر
ضالشتم أو االحتقار، كما اعتبر اإلسالم التعر

م عليهم ووصفهم بأوصافالهجولغير املسلمني و
اءافترقذفهم مبا ليس فيهم معصية وغير الئقة و

يعاقب عليها املسلم.
املعاهداتية ومع ما جاءت به األديان السماو

هاموزض لرعدم التعرام لألديان ولة من احترالدو
انتهاك صـارخاضح وإال أننا نفاجأ بـخـروج و

جع ديني مسيحي،حلقوق املسلمني من أعلى مر
س السادسض بابا الفاتيكان بنديكتوحيث تعر

سول محمد صلـىلشخص الرعشر لإلسـالم و
سلم.الله عليه و

ة سيد اخللقيبدو أن البابا لم يطلع على سير
سلم، كما لم يطلع علىمحمد صلى الله عليه و

ما قاله املنصفون من بني جلدته عـن اإلسـالم
سلـم، فـهـذا آنعن سيدنا صـلـى الـلـه عـلـيـه وو

سنت يقول: «من املستحيل ألي شخص يدربيز
ف كيفيعرب العظيم وشخصية نبي العرحياة و

كيف علم الناس، إال أن يشعرعاش هذا النبي و
سـل الـلـهبـتـبـجـيـل هـذا الـنـبـي اجلـلـيـل، أحـد ر

ّي يقـول: «إنك النمسـاوهذا شـبـر و.العظمـاء»
جل كمحمد إليهـا،ية لتفتخر بانتـسـاب رالبشر
يته، استطاع قبل بـضـعـة عـشـرّمُغـم أه رّإذ إن

بيني األوروُ نحنُيع، سنكون يأتي بتشرْا أنًنقر
ته».ّأسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قم
يحات مـنليعلم البابا أن مثل هـذه الـتـصـر

اعــاتة الـصـرإثـارشـأنـهـا تـأجـيـج املــشــاعــر و
ليـني، لـذا عـلـيـنـاالـسـلـم الـدويض األمـن وتـقـوو

منا اجلميع.ين حتى يحترام اآلخراحتر

:حقوقاس، ياض - والر
م االثننياء في جلسته املنعقدة يوافق مجلس الوزرو
م2006 سبتمبر 19افق هـ املو1427 شعبان 26

دية إلى عهد حقوقبية السعوعلى انضمام اململكة العر
يض صاحب السمو املـلـكـيتفـوالطفل فـي اإلسـالم و

قيع على العهد.جية - أو من ينيبه - بالتوير اخلاروز
افقةطنية حلقوق اإلنسان مبوحبت اجلمعية الوقد رو

اء على انضمام اململكة إلـى «عـهـد حـقـوقمجلس الـوزر
متر اإلسالمي،الطفل في اإلسالم» الصادر عن منظمة املؤ

ضعه حيز التنفيذ.ة تفعيله ووأكدت على ضرورو
ئيس اجلمعـيـة الـدكـتـور بـنـدر بـن مـحـمـدشـدد رو

د آلياتجويحات صحفية على أهمية واحلجار في تصر
تشكيل جلنة يكون لها اختصاصـاتمحددة للتنفيذ و

يرام الدول املصادقة عليه بتقدمي تقارإلزار معينة وأدوو
ية.دور

حيبه بانضمـام املـمـلـكـةب د. احلجار عـن تـرأعرو
ًكداألي اتفاقية من شأنها خدمة حقوق اإلنسان، مـؤ

بأن اجلمعية ستعمل على نشر (العهد) ضمن سلسلة
ة عن اجلمعـيـة لـتـثـقـيـف(حقوق) التـثـقـيـفـيـة الـصـادر

اتاجملتمع بحقوق اإلنسان، كما ستعمل على عقد الندو
ًخصوصايف بالعهـد؛ وات للتعـرالـدورات واحملاضرو

س ألنهم هم املعنيون بهذا العهد.طالبات املدارلطالب و
أشار احلجار إلى أن اجلمعية بصدد عقد اجتماعاتو

w� qHD�« ‚uI� bNF� WJKL*« ÂULC�« vK� o�«u� ¡«—“u�« fK��

cOHM��« �UO�¬ WOL
√ vK� œbA� WOFL'«Ë Âö�ù«

ة العدل لتفـعـيـلارسمية؛ كـوزلقاءات مع جـهـات رو
اضـح لـلـطـــفـل فــييـف وضـع تـعـرهـذا الـعـهــد، وو

اإلسالم.
يذكر بأن عهد حقوق الطفل في اإلسالم يهدف

تقدمي الدعـميز إمكاناتهـا وتعزة وعاية األسـرإلى ر
ضمان تنشئةآمنة وية ولة سوتأمني طفوم لها، والالز

يتمسكونبهم ومنون برأجيال من األطفال املسلمني يؤ
اميبعقيدتهم، إضافة لتعميم التعليم األساسي اإللز

ي باجملان جلميع األطفال بغـض الـنـظـر عـنالثانـوو
لد أو أياجلنس أو اللون أو اجلنسية أو الدين أو املو

تقاء باملناهجير التعليم من خالل االرتطواعتبار آخر، و
يب املهني.ص التدرإتاحة فراملعلمني وو

هـ25/8/1427خادم احلرمني الشريفني خالل ترأسه جلسة مجلس الوزراء يوم االثنني 

:حقوقياض - الر
طـنـيــةت اجلـمـعـيــة الــواسـتـنـكــر

ةحلقوق اإلنسان ما جاء في محاضر
س السادس عشر التيالبابا بنديكتو

يجنسبورج فـيألقاها في جامـعـة ر
م الثـالثـاءيا األملـانـيـة يـوالية بـافـارو

ـ املو19/8/1427 /12/9افق ه
التي هاجم فيها اإلسالمم و2006

 صلى الله عليهًسيد اخللق محمداو
سلم .و

بت اجلمعية في بيان لها عنأعرو
أسـفـهـا الـبـالـغ لـصـدور مــثــل هــذه

كدة أن مثلجع ديني مسيحي، مؤال من أكبر مراألقو
ليني، كمـا أنـهـاالسلم الـدوال العدائية ال تخـدم الـتـعـايـش وهذه األقـو

اقف العدائيةة التي سببتها املوسع الهوتواع بني األديان وجج الصرتؤ
ًبيني مما يعـد انـتـهـاكـاضد اإلسالم من قبل بعض السـيـاسـيـني الـغـر

 حلقوق اإلنسان.ًاضحاو
يه متعمد للدين اإلسـالمـياعتبر البيان هذا العمل مبثـابـة تـشـو و

أهله.أعلى فيه من شأن العلم و لألديان وًه الله خامتاالذي اختار
طالبت اجلمعية في بيانها باعتذار البابا، كما دعت غير املسلمنيو

أهله.ام هذا الدين وباحتر

:حقوقياض - الر
ةيــرأكــدت نــائــبــة وز

يــكــيــةجــيــة األمـــراخلــار
لشؤون حـقـوق اإلنـسـان

مةيكا، أن احلكوافيل أرر
ًيكية تسـعـى حـالـيـااألمر

انتاناموإلغالق معتقل غو
كما أنها تعمل على إيجاد
مخارج محددة إلغالقه.

ةيـرأفادت نـائـبـة وزو
يكية خاللجية األمراخلار

لون إغـالقياض بأنهم يحـاوئيس بالـرأعضاء اجلمعية في املكتـب الـرئيس ولقائها بـر
اءات التي البد من استكمالها.با، إال أن هناك بعض اإلجريكي في كواملعتقل األمر

يكية عدد من القضايا املهمة؛ منجية األمرة اخلاريررح خالل اللقاء مع نائبة وزُطو
دييكية، مثل قضية الطالب السعوديني في السجون األمرها: قضية املعتقلني السعوأبرز

كي الذي حكم عليه بالسجن ملدةادو األستاذ حميدان الترالية كلوراملعتقل في سجن و
يكية سيحصل علـىاليات األمريكا على أن كل شخص في الـوشددت أر عاما. و28

دة عن قضيته. كمـامحدومات قليلة وى معلوقه كاملة، إال أنها لم تذكر سـوكافة حقو
غب احلصول عليها.ات تريد اجلمعية بأي استفسارتزوضوع وعدت مبتابعة املوو

ئيس اجلمعية الدكتور بندر بـنك في االجتماع من جانب اجلمعية كل من رشار
املتابعة الدكتورئيس جلنة الرصد ونائبه الدكتور مفلح القحطاني، ورمحمد احلجار و

سف،ه اليوة نوري، الدكتورة لبنى األنصاره كل من: الدكتورصالح اخلثالن، كما حضر
ي.األستاذ خالد الفاخرين العابدين واألستاذة سهيلة ز

©”u�J�bM�® U�U��« ‰ËUD� dJM��� WOFL'«

ÊU�œ_« Â«d��« v�≈ u�b�Ë Âö�ù« vK�

∫ÊU��ù« ‚uI� ÊËRA� WOJ�d�_« WO�—U)« …d�“Ë W�zU�

u�U�U��«u� qI�F� ‚ö�ù vF�� WOJ�d�_« W�uJ(«

:حقوقياض- الر
م اجلمعية طباعة «عهد حقـوق الـطـفـلتعتـز

 ضمن سلسلةً سابعاًافي اإلسالم» اصدار
هـا اجلـمـعـيـة بـهـدف«حـقـوق» الـتـي تـصـدر

اتفـاقـاتتثقيف اجملتمع بـأهـم مـعـاهـدات و
حقوق اإلنسان.

بيـةة الترارسيوزع العهد بالتنسيق مع وزو
س في اململكة.على طالب املدار
اءافقة مجلس الوزرة بعد موتأتي هذه املبادر

ديةبية السعو على انضمام اململكة العرًاخرمؤ
يضتفـولعهد حقـوق الـطـفـل فـي اإلسـالم و

جية -أوير اخلـارصاحب السمو امللكـي وز
قيع على العهد.من ينيبه- بالتو

ة البيان الصادر عن اجلمعيةصور

جانب من اللقاء



2

WOFL'« —U��√

U‡M�Ë

WLK�

œ.—U−(« bL×� sÐ —bMÐ 

WOFL'« fOz—

dA� ÍœU(« œbF�«-d�u��« 2006ÊUC�— ≠ Â1427‡


d�«  ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

— …œUFÝ q³I²Ý«fOz

sÐ —bMÐ —u²�b�« WOFL'«

t³²J� w� —U−(« bL×�

d??³??L??²??³??Ý d??N??ý ‰ö??š

«œbŽ w{U*«Îu�« s� u?�œ

Y??�U??¦?�« w?H?� ¨W?O?³?M?ł_«

Ëd??A??F??�«d???N??ý s??� s??¹

v?I?²?�« w?{U?*« ÊU?³?F?ý

dÐwÝUO��« r�I�« fOz

—U?H�Ð—uNLł …Ë W?J?K?L*« Èb� WO³FA�« 5B�« W¹m½«

Ë ©dO�Oð® w¹dÐ ÊU�dJÝ t²I�—UH��« ‰Ë√ dOðWOMOB�« …

Ëu?¼ u?Oý m½«Ë ¨m½u?¹ w�s?� d?A?Ž s?�U¦�« 5MŁô« Â

WJKL*« Èb� «bMKM� dOH�Ð tðœUFÝ lL²ł« d³L²³Ý dNý

—U� bO��«Ë ̈ Ë—√ u�¹≈ wðuO�« w�“ t�H½ ÂWOFL'« —«

4D�Ë WOFL'« —Ëe� WO�M�√ œu�Ë ÒUN�«“U$≈ r
√ vK� lK

u??O??�« d??O?H?�?�« V?zU?½w??½U?½

—u?ł b?O?��«u?O?łd?O� ”U?¹

u�uÐu�“ UL� ̈ ”WOFL'« —«

u¹d?A?Ž l?ÝU²�« ¡UŁö¦�« Â

r?zU?I�« w{U*« dNA�« s�

—U???H??�??�« w??� ‰U??L??Ž_U??Ð…

u��«d�¹ÆWJKL*« Èb� W¹

e???�« Ác??¼ w??ðQ??ð—U??¹
«

ËÊËU?Fð —UÞ≈ w� 
«¡UIK�«


U???N???'« l???� W???O??F??L??'«

Ë WHK²<«dÐ≈Ë WOFL'« —Ëœ “«dF²�«Ë UNÐ n¹t²IIŠ U�

“U$≈ s�ÆÊU�½ù« ‚uIŠ ‰U−� w� 
«

—Uý— VzU½ …œUFÝ 
UŽUL²łô« w� „WOFL'« fOz

— sÐ ̀ KH� —u²�b�«Ë w½UD×I�« ÊUFOÐ¡UCŽ√ s� œbŽ

ÆWOFL'«

d�« ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

u?�« W?O?FL'« X−²Š«W?OMÞ

…¡U?Ý≈ v?K?Ž ÊU?�?½ù« ‚uI(

u?F?��« qI²F*« WK�UF�w� Íœ

d?�_« Êu?−��«–U?²?Ý_« W?O?J¹

d?²?�« Ê«b?OLŠr?J?Š Íc�« ¨w�

R?� t?OKŽdš«ÎW?O?½U?L?Ł s−��UÐ 

ËdAŽU�UŽ s¹ÎÆ

Ë—U???ý√w???� W???O??F??L??'« 


Ë »U?D?š“u?� t?²?Nł—«‰b?F�« …

d???�_«—≈ Ê√ v???�≈ W???O???J???¹ÂU???ž

u?F?�?�« YF²³*«o?K?Š vKŽ Íœ

Ë t?²?O(d?F?²�«
Ò

Ë ÍdŠs?� t?½U�

Ëd?� 
U?³?łb?F?¹ d?J?�?�« v{

U??�U??N??²?½«Îd??� U??×??¹Îu??I?( t??�

Ë W?O?B?A�«W?O?L?;« WOM¹b�«

d?�_« —u?²?Ýb?�« q?³?� s�w?J¹

Ëu?*« q³� s�Ë oOŁ«Ëb�« 
«b¼UF*«X?�œU� w²�« WO�

u�« UNOKŽw?�U?Mð ‰UF�_« Ác¼ Ê√ UL� Æ…b×²*« 
U¹ô

Æ¡UM−��« WK�UF* WOÝUÝ_« …b×²*« 3_« ∆œU³�

ËÁc?¼ w?� oOI×²�UÐ UNÐUDš w� WOFL'« X³�UÞ

uJA�«Ë Èd²�« bO��« ‰uBŠ s� b�Q²�«lOLł vKŽ w�

uIŠ“Ë XŽœ UL� ̈ t�—«d�_« ‰bF�« …Ëeð v�≈ WOJ¹U¼b¹

uKF*UÐu²*« 
U�d�ÆWOCI�« Ác¼ sŽ …

V?�UD�Ë w�d��« Ê«bOL� WK�UF� ¡u� vK� Z�% WOFL'«

W?O?C?I?�« w?� o?O?I?��U� WOJ�d�_« ‰bF�« …—«“Ë

Èb??Š≈ »U??D??)« «c?¼ ÊU?�

dLŁ— ŸUL²ł« 
«WOFL'« fOz

ËËc???Ð U???N??zU??C??Ž√ s??� œb??ŽÍ

d?²�« Ê«bOLŠ qI²F*«Y?OŠ ¨w�

s??� œb??Ž s??Ž ¡U??I?K?�« i??9

WOCI�« qOFHð ∫UNM� ̈ 
UO�u²�«

dÞ sŽd� W³ÞU� o¹‚uI(« e�

—u??²?Ýb?�«Ë W??¹d?(« œU?%«
U??¹

Ë W??O??½b?*«d??F??�« W??M??−?K?�«≠ W??O?Ð

d�_«UL� ÆeOOL²�« W×�UJ* WOJ¹

dÝ√ s� WOFL'« X³KÞd²�« …w�

Ëe?ðd?I?²?Ð U?¼b?¹s?Ž q?B?H?� d?¹

ËË tF{ËdþÆt�UI²Ž« ·

b??I??Ž Íc?�« ¡U?I?K?�« d?C?Š 

R??�d???š«ÎW???O???F??L??'« d??I??� w??� 

d�UÐ—bMÐ —u²�b�« ∫s� q� ÷U¹

`?�U?� —u?²?�b?�« ¨w?½UD×I�« `KH� —u²�b�« ¨—U−(«

dÐ≈ –U²Ý_« ̈ Êö¦)«Ë ̈ ÊULOK��« rO¼«b�Uš –U²Ý_«

d?šUH�«¦?� UL� ÆÍÒdÝ√ qd?²?�« Ê«bOLŠ …«c?¼ w� w�

Ë —U?B?M?�« b?N?� –U?²Ý_«  ŸUL²łô«—U?ýq?I?²?F*« t�

d?�_« Êu?−?�?�« w?� o?ÐU?�?�«w?�U?Ý –U?²?Ý_« W?O?J?¹

OB(«
Ò

Æs

d�« ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

— VzU½ lKÞ«`KH� —u²�b�« WOFL'« fOz

— sÐw?� 5KI²F*« w�U¼√ w½UD×I�« ÊUFOÐ

u?ž— ŸU?L?²?ł« Z?zU?²?½ v?K?Ž u?�U?½U?²?½«f?O?z

Ë W?OFL'«“Ë W?³?zUMÐ UNzUCŽ√ s� œbŽd¹…

—U)«d�_« WOł¨ÊU�½ù« ‚uIŠ ÊËRA� WOJ¹

Ëuð vKŽ U¼bO�QðuJ(« tłd�_« W�u×½ WOJ¹

ÆqI²F*« ‚öž≈

Ëw??�U??¼_« W??M??' ŸU?L?²?ł« v?�Ë√ b?�

d�« w� bIFM*«u¹ ÷U¹—_« Â ¡UFÐ20Ø8Ø

1427u?� œU?−?¹≈ w� ¡b³�UÐ ‡¼’U?š l�

d?Ý_« WM−KÐ— r²¹ Èu?*UÐ tDÐd�« l�ÆW?O?FL−K� wLÝ

ËeÐ WM−K�« ¡UCŽ√ iFÐ ÂUO� w� dEM�«—U¹iF³� 
«

eF�« b³Ž s� q� nOKJð —dIð UL� ÆWKŁUL*« 
UOFL'«e¹

d�«Ë gOÐÆ5KI²FLK� 
U½UOÐ …bŽU� qLFÐ bOF'« tK�«b³Ž

Ëu¹ ÂœUI�« ŸUL²łô« bIŽ vKŽ ‚UHðô«ÍœU(« 5MŁô« Â

— dNý s� dAŽÆw�U(« ÊUC�

u?²?�« v?�≈ Êu?F?L?²:« UŽœ UL�
U?L?E?M*« l� q�«

�ULEM*« l� q�«u��« vK� qLF� åu�U�U��«u� WM'ò

WOJ�d�_« W�uJ(« vK� jGCK� WO�uI(«

uI(«d?�_« WO�Ë W?OJ¹‰U?:« w?� 5B²<« iFÐ l�

u?½UI�«Ë w½ËU×�d?�« v?KŽ dOŁQ²�« W�d�_« ÂUF�« Í√w?J¹

u*uJ(« vKŽ jGC�« WK�«d�_« W�ÆqI²F*« ‚öžù WOJ¹

—— VzU½ ŸUL²łô« ”√`KH� —u²�b�« WOFL'« fOz

— s?ÐË ¨w??½U??D??×?I?�« ÊU?F?O?Ðd?C?Šb??�U??š ∫s?� q?� Á

d?šUH�«e?F?�«b³Ž ¨Í¨w?½U?D?×?I?�« t?K�«b³Ž ¨qO³��« e¹

uF�« bL×�eF�«b³Ž ̈ sýd�« e¹Ë ̈ gOÐÆbOF'« tK�«b³Ž

d�« ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

“— —«b?L?×?� s?Ð —b?M?Ð —u?²?�b?�« W?OFL'« fOz

Ë —U−(«— sÐ ̀ KH� —u²�b�« t³zU½w½UD×I�« ÊUFOÐ

u¹ ¡UŁö¦�« Â19Ø8Ø1427d� ‡¼uFÝ e�5DÐU³�« œ

dO)«d²K� ÍË À«- U� vKŽ ŸöÞô« ·bNÐ ̈ W�UI¦�«

“U$≈d?łù« ‰ULJ²Ý« qO³Ý w� ‰ULŽ√ s� Á
«¡«

“ö?�«d?I?� w?� ÊU?�?½ù« ‚u?I?Š W?³?²?J� ÕU²²�ô W�

d?*«Ë ¨e�W?O?F?L?'« u?C?Ž r?N?�U?³?I²Ý« w� ÊU� b�

Ë ÊËU??F?²?*«d??A?*«d??*« v?K?Ž ÂU?F?�« ·–U??²?Ý_« e?�

d�«b³Ž— Íc�« 5DÐU³�« sLŠuOC�UÐ VŠË ·lL²Ý«

Ë rNðUEŠö*d²�«ÆrNðUŠ«

Ë UN�ULJ²Ý« ‰UŠ w� W³²J*« Ác¼ Ê√ d�c¹ËeðU¼b¹

Ë V²J�« s� tO�≈ ÃU²% U0—b�«d� ÊuJ²Ý 
UÝ«UFłÎ

ö�UJ²�ÎÆÊU�½ù« ‚uI×Ð 5L²NLK� 

s?D?�U?��« e�d0 ÊU��ù« ‚uI� W��J� w� Á“U$≈ - U� vK� ÊUFKD� w�UDI�«Ë —U�(«

g�UM� WOLKF�« WM�K�«

‰u� 5LJ;« �UE�ö�

WOLKF�« d�—UI��«Ë �U�«—b�«

d�« ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

w?� w?½U?¦�« UNŽUL²ł« w� WOLKF�« WM−K�« XA�U½

d�UÐ WOFL'« dI�u¹ ÷U¹—_« Âu*« ¡UFÐ o�«20Ø8Ø

1427«œbŽ ‡¼ÎiFÐ s� 
¡Uł w²�« 
UEŠö*« s� 

u?L?−?� ‰u?Š 5?LJ;«—U?I?²?�« s?� WŽË d?¹—b�«
U?Ý«

ËdF*«ÆWM−K�« vKŽ W{

Ëd?�√—ü ŸU?L?²?Ýô« b?F?Ð W?M−K�« 
Ë ¡«
U?A?�UM�

L?Š t?K?O?N?Ý …–U?²?Ý_« n?OKJð ¡UCŽ_«
Ò

d?0 œUW?Fł«

—b�«Ë 
UÝ«—U?I²�«Ë d¹¡U?M?Ð UNK¹bFð
Î

w?� ¡Uł U� vKŽ 

Ë ̈ 5LJ;« 
UEŠö�q{UH�« bL×� —u²�b�« nOKJð

d0—b�« pKð WFł«Ë 
UÝ«—UI²�«uG� d¹U¹ÎË dýÆUOŽ

—dÐ≈ —u²�b�« ŸUL²łô« ”√Ë bOFI�« rO¼«dCŠÁ

Ë q?{U?H?�« b?L?×?� —u?²?�b?�« s?� q�—u?²?�b?�«v?M?³?� …

—UB½_«Ë ÍLŠ tKONÝ …–U²Ý_«
Ò

ÆœU

—Ëe� åWO�dA�« Ÿd�ò 

WO�UL��ô« W�b)« e�d�

nODI�U�

 ≠ ÂU�b�« ‚uIŠ∫

dA�« WIDM*« w� WOFL'« Ÿd� ÂU�u¹ WO�—_« Â¡UFÐ

27Ø8Ø1427eÐ ‡¼—U?¹d* …W?O?ŽUL²łô« W�b)« e�

uDð ·bNÐ nODI�UÐË d¹uðW�b) wzUM¦�« ÊËUF²�« oOŁ

Ëd²A*« ÂUL²¼ô« 
«– U¹UCI�« W'UF�Æ„

ËË√uŽ –U²Ý_« ̀ {WIDM*« Ÿd� d¹b� —uBM*« WC¹

dA�«e�« Ác¼ q¦� WOL¼√ v�≈ WO�—U¹
UOFL'« iF³� 
«

ËR*«dO)« 
U�ÝË W¹d�sLJð WOŽUL²łô« WOLM²�« e�«

ËUJA�« iFÐ Ê√ w�Ë Èdð w²�« U¹UCI�«UN� ŸdHK� œ

Ë WO�U*« 
«bŽU�*UÐ W�öŽË WOMOF�«u¹ù«Ë ¡«dOž«c� ̈ U¼

e�u?²�« ÂR?*« pKð l� q�«Ë 
U�Ýu?D?²� 
UOFL'«d¹

d²A*« qLF�«Ë „ÆÊËUF²�« s� —u�ł ¡UMÐ

—Ë ”√d* WOFL'« b�nODI�UÐ WOŽUL²łô« W�b)« e�

dA*« nO��« qOK'«b³Ž —u²�b�«¨ŸdH�« vKŽ ÂUF�« ·

Ë—UýuŽ –U²Ý_« ∫s� q� t�ŸdH�« d¹b� —uBM*« WC¹

Ë— ‰¬ b�Uš –U²Ý_« wŽUL²łô« YŠU³�«ÆÊU�«

UN�UO�u�Ë WOFL'« �UE�ö� rNH� w�dD*« ÂbI*«

Õ«d� ‚ö�≈ w� r
U�� åWO�dG�« Ÿd�ò

WJ0 s�b�«u�« …—«œ≈ nO�u� s� s�«u�

dJ*« WJ� ≠ W�‚uIŠ∫

dJ*« WJ� WIDM� w� WOFL'« Ÿd� r¼UÝ‚öÞSÐ W�

dÝu� Õ«u� sÞ«u�—«œ≈ w� ·u?�« …WL�UF�UÐ s¹b�«

Ë“ WOC� W�– vKŽ WÝbI*«d�« s� Ã«ÊËœ WO³Mł√ …√

— Ê–√ÆwLÝ

ËJ9 b�Òu²K� ÁbIHð ¡UMŁ√ WIDM*« w� WOFL'« Ÿd� snO�

d�ù« s�u*« sŽ Ã«Ë W�UHJÐ sÞ«w� t²OC� WFÐU²� rŁ s�

—U�ù« Æ…u�«—«œù« dÐUMŽ w� ‰u& b�Ë WO½UL¦�« …vI²�«

eM�UÐ r¼œbŽ m�U³�« ¡ô160e½ Ë ö¹rNðUEŠö* lL²Ý«

Ë ̈ rN� ¡öHJ�« q¼U& UNLEF� vKŽ VKž w²�«X�Ë√ b�

e?�« ÂU?²?š w?� WOFL'«—U?¹d?ł≈ q?O?N�²Ð …e�« 
«¡«—U?¹…

Ëu²�� 5�%d�« ÈË WO×B�« W¹UŽWK�UF*« vKŽ bO�Q²�«

u*« lOL' WM�(«u�Æ5�

—«œ≈ d¹b� ÈbÐ√ t³½Uł s�u�« …qOFý ÂbI*« s¹b�«

dD*«R� ̈ 
UEŠö*« ÁcN� tLNHð w�dŠ «b�—«œù« ’…

u?ð v?KŽd?� v?K?Ž k?�U?% w?²?�« q?³?�?�« l?O?Lł dO�W�«

Ë ÊU�½ù«uIŠ ÊuBðÆt�

d?š√ W?Nł s�d?A?*« V�UÞ ¨ÈŸd?� v?KŽ ÂUF�« ·

d?J?*« W?J?� W?I?D?M?� w?� W?O?FL'«5?�?Š —u?²?�b?�« W�

d?A�«—Ëd?C?Ð n¹u?*« ¡ö?H� ÊËUFð …u?�—«œ≈ l?� 5�…

u²�«Ë nO�d(«uIŠ kHŠ vKŽ ’ÆWK�U� rN�

WOLM�K� w�U��≈ö�« t�u�«

امج التنمية هو إن الهدف األساسي من بر
ًاجتمـاعـيـا وًتقاء باإلنـسـان اقـتـصـاديـااالر

.. إلخ، إال أن حتقيق هذاًسياسيا وًثقافياو
ال يعتمد على الـفـلـسـفـةّالهدف بشـكـل فـع

املنهج املتبع في عملية التنمية، فإذا انطلقتو
سياسات التنمية من فلسفة التنميةامج وبر

نة فإن هذا الهدف لـن يـتـحـقـقازغير املـتـو
هواضح وبالشكل املناسب لسبب بسيط وو

جيهها لتنميةلة يتم تود الدوارأن معظم مو
بذلكمدن معنية وحتديث مناطق وير وتطوو

تكون اخلدمات األساسية متاحة فـقـط ملـن
دجويقطنون تلك املناطق، فهم يتمتعون بـو

الطرقاملستشفيات واجلامعات وس واملدار
ف الصحيالصرباء والكهراملياه واملعبدة و

الهاتف الثابت الستخدام احلاسب.. إلخ،و
اءهم الذين يـسـكـنـون فـيبينـمـا جنـد نـظـر

ى أو حتى في بعـض األحـيـاءمناطـق أخـر
مني من كل أو معظمفي املدينة نفسها محرو

يطلق االقتصاديون على هذاتلك اخلدمات، و
ي مصـطـلـح «الـتـنـمـيـة غـيـراملنـهـج الـتـنـمـو

نا إلى هذا املـنـهـج أما إذا نـظـر.نة»ازاملتـو
ية حقوق اإلنسان فيمكننا أن نسميهاومن ز
يقـابـل هـذاجه الالإنـسـانـي لـلـتـنـمـيـة، والـو

بهذا األسلونة»، وازم «التنمية املـتـواملفهو
ب إلىهـو أقـرجه إنـسـانـي وي لـه والتـنـمـو

يعم على توزية ألنه يقوم التنمية البشرمفهو
تاحُة عادلة بحيث تد بني املناطق بصوراراملو

ة اخلدمات نفسـهـاالهـجـرية وإلنسان الـقـر
بذلك يـشـعـرتاح إلنـسـان املـديـنـة، وُالتـي ت

امته بغض النظر عنكراإلنسان بإنسانيته و
امج سياساتمكان إقامته، فقياس جناح بر

ية ال يتمم التنمية البشر ملفهوًالتنمية طبقا
سطهو متـواحد فقط؛ وباستخدام معيار و

لكن بـاإلضـافـة إلـى هـذادي، والدخل الـفـر
ى تـشـمـلات أخرشـراملعيـار تـسـتـخـدم مـؤ

كـة فـي اتـخـاذاملـشـارالـصـحــة والـتـعـلـيـم و
انـتـشـار اخلـدمـاتفـر ومدى تـوات وارالـقـر
لة. هذا فـيئيسية في كـل مـنـاطـق الـدوالـر
ب األمثل للتنمية، فيجـباقع هو األسلـوالو

 فيًامنا للتنمية محصـورأن ال يكون مفهـو
البعد االقـتـصـادي فـقـط، فـهـنـاك مـسـاحـة

حـبـة لـدمـج الـعـمـل االقـتـصـادياسـعـة ورو
السياسي.الثقافي وبالفكر االجتماعي و

   هـذا الـدمـج أطـلـق عـلـيــه االقــتــصــادي
ني جندير في كتابهموق أنطويطاني املرالبر

هـيأسمالية و الرْتَنَْسنَيق الثالـث» أ«الطر
يع الدخل بشكل أكثر كفاءةة إلعادة توزدعو

اض االجتماعـيـة الـتـيللقضـاء عـلـى األمـر
يع نحو نظام السوق،جه السرها التوأفرز

د شبكة أمان اجتماعيجوغم من وفعلى الر
م ينادونيطانيا فعقالء القو في برًية جداقو

أسماليةة جتديد الرقت آلخر بضرورمن و
جه اإلنساني.لتكتسب الو

فد الصيني القحطاني مع الو.د احلجار و.د

يكيةة العدل األمرارجه لوزئية خلطاب اجلمعية املوة ضوصور

حمن البابطني عبدالر.افقه أير احلجار يتجول في املكتبة و.د

ياض مبقر اجلمعية بالر2006/8/20بعاء م األرانتانامو يوجانب من اجتماع جلنة غو
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ك - حقوق:يورنيو
امية للـحـد مـن انـتـشـارد الـرال اجلهـوال تـز

تعقـدى العالم، وة على مستـواألسلحة، مستمـر
ش عـمــلفـي أمـاكـن مـخـتـلــفــة مــن الــعــالــم ور

نة حملة احلد مـنات، للوصول إلى مـدومترمؤو
لية لتنظـيـماملناداة بعقد اتفاقـيـة دواألسلحـة، و

ة األسلحة.جتار
كة كللية مبشـارأطلقت منظمة العفـو الـدوو

ليك الدوكسفام) و (شبكة التحرسسة (أومن مؤ
ة)، املنظمني للحملة،ص األسلحة الصغيربخصو

جه» تهدف إلـىى «مناشدة املليون وحملة أخـر
افيةغرتوجمع مليون من الصور الشخصية الفو

مات الفنية من شتى أنحاء العالم، لبعثسوالرو
ًمات العالم، تأيـيـداية إلى حكـوسالة عاملية قـور

ة األسلحة.لية بشأن جتارلصياغة االتفاقية الدو
 شخص.960000قع على املناشدة أكثر من وو

 دول،110كني في احلملة جتاوز عدد املشارو
ماتكد القائمون على احلملة بأن تأخر احلكويؤو

قف انتشار األسلـحـة، سـيـحـدثك لوفي التـحـر
ًيداقع مزسيواح، و من اخلسائر في األروًيدامز

ًيدام مزسيحـرمن انتهاكات حقـوق اإلنـسـان، و
يسة للفقر.قوع فرمن الناس من فرصة تفادي الو

ليةي ملنظمة العـفـو الـدوير السنـوفي التقـرو
 أيار (مـايـو)23شر فـي ُ الـذي ن2006للعـام 

ة إلى أن التصدي النتشار، متت اإلشار2006
ً أساسياًاء استعمالها ميثل عنصرسواألسلحة و

لية للقضاءد منظمة العفو الدومن عناصر جهو

تكبة في خضماء املرعلى انتهاكات حقوق اإلنسان، سو
مية أو العمليات األمنية.اع، أو في إطار اجلرالصر
ة حلملة احلد من جناحات بارز2005شهد عام و

كة أطلقتهـا كـل مـنة مشتـراألسلحة التي هـي مـبـادر
شبكةلية، وكسفام الدومنظمة أولية، ومنظمة العفو الدو

ة (إيانسا)ص األسلحة الصغيرلي بخصوك الدوالتحر
تهدف إلى تقليص، و2003بر) ين األول (أكتوفي تشر

إساءة استخدامها.انتشار األسلحة و
مة حكو50م، كانت نحو بحلول نهاية العام املنصرو

مة بشـأنلية مـلـزقد أعلنت تأييدها لعـقـد مـعـاهـدة دو
كان ذلك من املطالب األساسية حلملةة األسلحة، وجتار

ام اتفاقية بشـأنمن شأن إبـر«احلد من األسلحـة». و
ليم على أساس من القانون الدوة األسلحة، تقوجتار

لي، أن تنقـذالقانون اإلنساني الـدوحلقوق اإلنسـان و
عدتاق. ووحتمي األرزقوع املعاناة ومتنع واح واألرو

يج،النرواململكة املتحدة، وكينيا، ويكا، وستاركوفنلندا، و
ة املعاهدة.ازرها من الدول مبؤغيرو

بيجية االحتاد األورواء خار دعا مجلس وزرًأيضاو
ماتأبدت احلكوإلى التأييد العاملي ملثل هذه املعاهدة، و

قف اململكة املتحدة الذي يـدعـو إلـى ملـوً شديداًتأييـدا
ضات منفصلة في األمم املتحدة حول عقداء مفاوإجر

الشـروعمعاهدة تشمل جميع األسلحة الـتـقـلـيـديـة، و
.2006اخر عام في ذلك أو

بر)ين األول (أكتومات في تشراتفقت حكوو
متابعةضع اتفاق عاملي لرصد و، على و2005

هو ما يحقق إلـى حـد مـاة، واألسلحة الصـغـيـر
اح الذي قدمته حملة «احلد من األسلحة»،االقتر

ةأي بإقامة نظام عاملي لرصد األسلحة الصغير
لـكـن االتـفـاق كــانمـحـاسـبـة جتـار الـسـالح، وو

ًنيا قانوًماة، كما أنه لم يكن ملزيستثني الذخير
.ًأيضا
انسقط مئات اآلالف من القتلى ضحايا نيرو

اق، . ففي العر2005ة في عام األسلحة الصغير
على سبـيـل املـثـال، جلـأت اجلـمـاعـات املـسـلـحـة

د الـسـابـقـون إلـى اسـتـخـدام األســلــحــةاجلـنـوو
اإليذاء اجلنسية في عمليات االختطاف والصغير

إذا لم يطبق نزعاقيني. واطنني العـرالقتل للموو
السالح، إلى جانب إقامة العدالة الفعالة إلنصاف

طيادة السقـوض لزاق معـرالضحايا، فإن الـعـر
ضى انـتـشـار هـذهتفـاع فـوارمـة، وة األزفي هـو

األسلحة.
 لعدم تنـظـيـمً باهـظـاًأة ثمـنـاقد دفـعـت املـرو

اء عـلـىة، سـوة فـي األسـلـحـة الـصـغـيــرالـتـجـار
ية أو حياتها االجتماعية،ى حياتها األسرمستو

ًايد كثيـري في البيـت يـزد سالح نـارجوإذ إن و
اقب املهلكة الناجمة عن استخداممن خطر العو

لذلك، دعت حملة «احلد من األسلـحـة»العنف. و
 إلى التصدي لقصور2005مات في عام احلكو
يـة،اعد املنظمة السـتـخـدام األسـلـحـة الـنـارالقـو

انتشار التميـيـز، ممـاانني، وضعف تنفيذ الـقـوو
أة للعنف.ض املريد من خطر تعريز
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ك- حقوق:يورنيو
 مليون قطعة639الي م حوجد في العالم اليويو

يتم إنتاج ثمانية ماليني قطعةخفيف، وسالح صغير و
ستـظـلمـة. واقبة صـارى كل عام. مـن دون مـرأخـر

القمـعاعات العنيـفـة وهذه األسلحة تذكي نار الـنـــز
االنتهاكات احمللية.مية واجلرسه الدول والذي متار

اعاتة النــزيغذي انتشار األسلحة الصغـيـرو
تشيرانتهاكات حقوق اإلنسان في العالم، والفقر وو

اإلحصاءات، إلى أن رصاصتني لكل شخص على
ميثلة. واحدة لكل عشرقطعة سالح وض وجه األرو

مقتـلـون كـل يـوُسط عدد األشخـاص الـذيـن يمتـو
مقابل ألف إنسان. و1000ة باألسلحة الصغير

10نفق ُالر ينفق على مساعدات التنميـة يكل دو
 في املئة88ية. وانيات العسكرات على امليزالردو

ات األسلحة التقليدية املعلنة من الدولهي نسبة صادر
يصـلية في مجلـس األمـن، واخلمس الدائمـة الـعـضـو

 جندي.300000د األطفال إلى ي للجنوالعدد التقدير
ى العاملي بعيدةة األسلحة على املستوظلت جتارو

كانت معظم عمليات نقلعن املساءلة إلى حد كبيـر، و
لذلك ظل احلصـول عـلـىية، و بالسـرًاألسلحة مـحـاطـة

ظهرُمع ذلك، ت. وًا عسيرًاحديثة أمرإحصاءات دقيقة و
مات املتاحة بعض االجتاهات الالفتة للنظر.املعلو
اخلـدمـاتة فـي مـعـظـم املــعــدات وكـانـت الـتــجــارو

ى العالم تنحصر في عدد قلـيـلية على مستـوالعسكـر
هثوق به أصدرير مو من البلدان، حيث ذكر تقرًنسبيا
90د  تستـورً بلدا35كي أن هنـاك س األميـرنغرالكـو

في املئة من األسلحة في العالم من حيث القيمة.

68يد على ، كان ما يز2005بحلول عام و
ات السالح يذهب إلى بلدانفي املئة من صادر

كانت ستة بلـدان مـن بـنيب في العالـم. واجلنـو
ى»عة الدول الصناعـيـة الـثـمـانـي الـكـبـر«مجـمـو
ينة مصـدرعة الثمانية) بني أكـبـر عـشـر(مجمـو

كانت البلدانى العالم كله، ولألسلحة على مستو
الثمانية جميعها تصدر كميات هائلة من األسلحة

ة إلىئيسية أو األسلحـة الـصـغـيـرالتقليـديـة الـر
د سلسلـة مـنجوال شـك أن والبلدان النامـيـة. و

قابة علىسائل الرنقاط الضعف في وات والثغر
هي شائعة في معظم بلدانتصدير األسلحة، و

عةام «مجمـوعة الثمانية»، يعني أن الـتـز«مجمـو
ارحتقيق االسـتـقـرالثمانية» بتخـفـيـض الـفـقـر و

يض.ض للتقوحقوق اإلنسان يتعرو
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:حقوقجنيف - 
ين اخلاصني بحقوق اإلنسانعقد عدد من املقرر

ا فيـهلـوكا في جـنـيـف تـنـاوا صحفـيـا مـشـتـرمترمـؤ
انتانامواالعتقال التعسفي في غوضوع التعذيب ومو
عدد آخر من الدول.اق والعرالصني وو

اك، املـقـرر اخلــاص بــشــأنيـد نــوقـال مــانــفــرو
ب املعامـلـة أوه مـن ضـروغيـرمناهضـة الـتـعـذيـب و

بة القاسية أو املهينة، «لم تنجح معظم الـدولالعقو
ضحية التي تويعية الضرورفي اتخاذ التدابير التشر

سة التعذيبلني عن تنفيذ القانون.. إن ممارللمسؤو
.تكابها»ير ارة ال ميكن تبرمية خطيرهي جر

يز مناخاك «هذا الفشل يساهم في تعزتابع نوو
احـداه يشكل وعي الذي بـدورنقص الـواحلصانـة و

ارئيسية التي تساعد على استـمـرمن األسباب الـر
.املناطق»التعذيب في العديد من البلدان و

اك جميع الدول األعضاء إلى استقـبـالدعا نوو
متخصصة للتفتيش على املعتـقـالتجلان مستقلة و

قال «عندما تفتحامة املعتقلني، وام كرالتأكد من احترو
يعلم الناس أن هذه اللجان منافق للتفتيش، وتلك املر

اقع التـحـقـيـقمـوحقهـا أن تـدخـل خـلـيـة كـل سـجـني، و
فعندمـا تـعـراد، والتحدث مع كل مـعـتـقـل عـلـى انـفـرو

التحقق، فإناقبـة والسلطات أن هناك آلية محلية للمـر
.»ًااجع فورسة التعذيب تترممار
ة اخلاصة حلقوق اإلنسانقي، املقرركانت ليلى زروو

سعةاملعنية باالعتقال التعسفي قد حتدثت عن اللجنة املو
الذيني حقوق اإلنسان وعة من مقرراملشكلة من مجمو

انتانامو.ا عن حالة املعتقلني في معتقل غوًيرا تقرأصدرو
ة املعتقلني لكن لميارلت زقي «إن اللجنة حاوقالت زروو

كية تقول لنا بإمكاننامة األمير فاحلكو.تتمكن من ذلك
انتانامو لكنها ال تسمح ألحد مقابلة أيالذهاب إلى غو

اد. إذن هذا ليس بتعاون. إننـامن املعتقلني على انـفـر
محاكمةنشجب ذلك. ما نتمناه اآلن هو إغالق املعتقل و

.احهم»املعتقلني أو إطالق سر
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:حقوقة - القاهر
ًا عضو11ام، العتقال مضت أكثر من خمسة أعو

جالمئات من الر صحفيني و10ملان و في البرًسابقا
ين من دون تهمـة أو مـحـاكـمـة، ممـنالنسـاء اآلخـرو
مةبض عليهم في حملة قمـع ضـد مـنـتـقـدي احلـكـوُق

اطية في أيلولاء إصالحات دميقرا إلى إجرالذين دعو
.2001(سبتمبر) 

ًة تفيد أن عـددانة األخيراعم فـي اآلوددت مزترو
مية السابقة األحد عشرمن كبار الشخصيات احلكو

بعض الصحـفـيـنيي وا في سجـن سـرقلـوُالذين اعـت
هـنا رفـوالذين قيل إنهـم مـحـتـجـزون مـعـهـم، قـد تـو

مانهم من العالجحرف القاسية واالعتقال بسبب الظرو
الطبي.
اتى حدثت فـي الـسـنـوفيـات األخـرعم أن الـوُوز

لم تتمكـنض. وة عقب إصابة املعتقلـني بـاملـراألخيـر
لية من احلصول على تأكيد لـهـذهمنظمة العفـو الـدو

غــمبـريـات. و مـن الـتـحـرًيـداي مـزهـي جتـراعـم واملـز
القلقمت على مر السنني وِّدُاملناشدات العديدة التي ق

اء اعتقالهم، لم تفصح السلـطـات قـط عـنلـي إزالدو
ضاع اعتقالهم أو تسمح ألحـددهـم أو أوجومكان و

مبقابلتهم.
ا»الء املعتقلني الذين «اخـتـفـوضع هـؤضيح ولتـوو
مةلية احلكوقيفهم، تدعو منظمة العفو الدو عقب توًفعليا

ةيارحيـادي لـزيق حتقـيـق مـسـتـقـل وإلى تشـكـيـل فـر
اءإجرحتجز فيه املعتقـلـون، وُي الذي يالسجن السـر

ير علنـي حـولفع تقـراد، ورمقابالت معهم علـى انـفـر
ضاع اعتقالهم وصحتهم.أوضعهم وو

بجـو على وًلية مـجـدداحتث منظمة العـفـو الـدوو
صجـعـل االعـتـقـاالت تـتـمـاشـى مــع إطــار الــنــصــو

 عن املعاهداتًية، فضاليترنية اإلرالقانوية والدستور
يا،يترلية حلقوق اإلنسان التي صادقت عليها إرالدو

لـي اخلـاص بـاحلـقـوق املـدنـيـةمبا فـيـهـا الـعـهـد الـدو
مبعزلالسياسية الذي يحظر االعتقال التعسـفـي وو

به من ضـروغـيـرالتـعـذيـب وجي وعن الـعـالـم اخلـار
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للسـجـنـاء

ة.احملاكمات اجلائرو
فونملان (املعروكان األعضاء األحد عشر في البرو
من ضمنهمعة «اخلمسة عشر» و بأعضاء مجموًأيضا
 «باخليانة»ًا علناهموُمة) قد اتاء سابقون في احلكووزر

هم الصحفيون املعتقلونُاتبيا، وب مع إثيوخالل احلر
اسيسعاتهم بوصفهم «جومبساندتهم من خالل مطبو

ا أمـامه إليهم أية تـهـم أو ميـثـلـوَّجـوُلم تقـة». وتزمـرو
أيلية سجناء رهم منظمة العفو الدوتعتبراحملكمة. و

مة.انتقادهم للحكوائهم وهم عن آرد تعبيرا جملرجنوُس
اج غيـرة لـإلفـرجتدد املنظمة مـنـاشـدتـهـا املـسـتـمـرو

اج عن جميع سجناء عن اإلفرًط عنهم، فضالاملشرو
نون بسببلئك املسجـوين، مبن فيهـم أوأي اآلخرالر

معتقداتهم الدينية.
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مبا مدىيد، وركتب على الشعب الفلسطيني التشـر

جه حقهم املشروعى الشر في واحلياة في ظل حتالفات قو
كية علىب األميركانت احلربة. وضهم املسلوداد أرالستر

ثة» حقيقة لعدد كبير من الفلسطينيني،اق مبثابة، «كارالعر
ب فوقية بعد اندالع احلراق نحو سورب من العرفقد هر
د من قبل الجئ فلسطيني مت إيقافهم على احلـدو200

اء قبل أنا ليلتني في العرية حيث قضوالسلطات السور
تهب للمساعدة.هم وضية العليا لالجئني بأمرتعلم املفو

دية فـي في نقطة التنف احلدوًاجدون حاليـاهم يتوو
مخيم بائس يقع على بعد ثالثة أمتار فقط من الشـارع

اتة نتيجة مرور الـسـيـارة كبيـرالعام، ما يشكل خـطـور
ةيد من خطورما يزد األطفال. وجوعة خاصة مع واملسر

لي عـلـى امـتـدادضع أن اخليـام نـصـبـت بـشـكـل طـوالـو
اء.غل في الصحرالشارع بغية عدم التو

األفاعيب و للعقارًتعاية مراوتعد هذه املنطقة الصحرو
يد من معاناة الالجئني، فضال عنية ما يزانات البراحليوو

ة العالية التي تكاد أن ال تطـاق.اراحلرقة والشمس احملر
م فصـلب قدوى احملدقة بهم هـي قـرمن املشاكـل األخـرو

ثة حقيقية.الشتاء الذي قد يكون مبثابة كار
دة من ناشطي حقوق اإلنـسـانارمات الـوحسب املعلـوو
عني الذيـن يـسـاعـدون الـالجـئـني، هـنـاك حـاالتاملـتـطـوو

ضية خاصة، كطفل مصابمر
قدعي، ويض آخر بحاجة لغسل كلى أسبومرم دماغي وبور

ضية إلى دمشق للعالج، باإلضافةمت نقلهما مبساعدة املفو
حيد ليس معه أحد مـنى كشخص مقعـد وإلى حاالت أخر

به كي يعينه.أقار
ثة بسبب تلوتنتشر حاالت اإلسهال بني الالجئني بكثر

من ثـميدها وتبـرتعذر غليانـهـا وب واملياه املستخدمة لـلـشـر
انات مياه من جبـليدهم بخزاالستفادة منها. يتم اآلن تـزو

ضع اجلسـدي. الوًلكنها مياه ليسـت نـقـيـة متـامـاالشيـخ، و
النفسي السيء يتسبب في مشاكل مختلفة، منها مثال حالةو

لة انتحار سيدة مسنة.محاوطالق و
ةقت للمبادركد بأنه حان الوة تؤمات الالجئني املتكررأز

يتم فيه مناقشةلي تقيمه األمم املتحدة ومتر دوبطلب عقد مؤ
يتم من خالله االتفاققضايا إنسانية أساسية عالقة كهذه، و
فيراسطتها تويتم بوعلى أسس عامة فاعلة تخدم الالجئني و

ائهم في أي بـلـد مـجـاورم لبناء مخيمـات تـكـفـي إليـوما يلـز
ة هــذهتـكـلـف هـيـئـات خـاصـة تـابـعـة لـألمم املـتـحـدة بـإدارو

بهذهلة املضيفـة، وها من الـدواخمليمات التي يتم استئـجـار
ة لتقدميغبة لدى جميع الدول اجملاوريقة سيتم غرز الرالطر

حسنقد تتهافت الدول عندئذ الستضـافـتـهـم واملساعـدة، و
استقبالهم.
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جـعاملــراملـشـكــلــة، وة و- هـنـاك فـرق بـني الــظــاهــر
في مجـتـمـعاسات املسحـيـة، واألساسي هنـا هـي الـدر

ضحاسات التي تومثل مجتمعنا يفتقد إلى مثل هذه الدر
م بأن العنف ضد األطفالحجم املشكلة ال ميكن اجلـز

ال مشكلة، لكن الدالالتة أو أنه الزقد بلغ حد الظاهر
اكزما تسجله بعض املرفر من املالحظات وة ما يتوكثرو

ماة الداخلـيـة وارميـة فـي وزكز مكافـحـة اجلـرمثـل: مـر
دور املالحظةاملستشفيات واكز الصحية ويصل إلى املر

ما تتناقلهس وما يبرز من عنف ضد األطفال في املدارو
ية على أن العـنـفسائل اإلعالم اخملتلفة هـو داللـة قـوو

ة فهو بالى الظاهرضد األطفال إن لم يصل إلى مستو
ً.اة إن لم تعالج مبكرشك في سبيله إلى أن يصبح ظاهر

ليد العصر فهو العنف ضد األطفال ليس وًماعموو
 مختلـفـةًته تأخذ أبـعـاداقدمي قدم اإلنسان لـكـن صـور

التغطيـاتات العصر ومتغيـرة بالبيئات احملليـة ومتأثـر
.اإلعالمية... إلخ

م أن العنف ضد األطفال منتشرال نستطيع أن جنز
ت بعض احلاالت من العنف فهيإذا ظهرفي بالدنا، و

السليم،ي وك السويضة من السلوال متثل القاعدة العر
دية ميكن معاجلتهانه حاالت فرال األمر ال يتعدى كوالزو
التغلب عليها.و
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الاسات بالضـبـط، وي ما مصـدر تـلـك الـدر- ال أدر
س فيها العنفمارُد بأماكن األمان التي يأعلم ما املقصو

سة هـمـااملـدرف أن البـيـت وضد األطفـال، فـمـن املـعـرو
الاجد فيهـمـا األطـفـال، وحيدان اللـذان يـتـواملكانـان الـو

س فيبالفعل فإن العنف ميارهما، وأعتقد أن هناك غير
 لكن املشـكـلـةًال مطـوًحاال يحتـاج شـرسة واملـدرالبيـت و

احلقيقية ليست في املكان، املشكلة هي في القائم بالعمل
الدين أوسة، من واء في البيت أو املدرفي هذا املكان سو

ي أن اكتشاف العنففي نظرهم، وغيرب أو معلمني وأقار
سة أسهل بكثير من اكتشافه داخل البيت.داخل املدر

*ø‰UH�_« b{ nMF�« »U��√ U� ¨p�√d�

هي تتـشـكـل حـسـبمـتـعـددة وة و- األسبـاب كـثـيـر
س العنف، إضافةأمناط الشخصيات التي متاراقف واملو

مإلى بعض املفاهيم السائدة لدى بعض الناس مثل مفهو
بية األطفـال ال تـصـلـح دون الـعـنـفالبـعـض مـن أن تـر

نا يجـب أن نـفـرق بـنيجهـة نـظـرب.. لـكـن مـن والضـرو
 من أسباب العنفً أيضا.عقالنيةاألدب بحكمة والعنف و

ينات الشخصية لدى بعضانية في التكود ميول عدوجوو
ب فتنعكسلتهم أذى بالضرا في طفوالناس أو ممن عانو

كياتهم في املستقبل.تلك املشاعر في سلو
اك القائمني علىكما أن من أسباب العنف عدم إدر

سة خصائـصاء في املنزل أو املـدربية األطفـال سـوتر
احل اخملتلفـةاالنفعالي للـمـرالفعلـي والنمو اجلسمـي و

تكب من أخطاء نتيجة قلـةما قد تـرفي منو األطفال، و
عـدم الـنـضـج فـتـكـون تـلـك األخــطــاء مــدعــاةة واخلـبــر

الستخدام العنف.
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أمــاناحـة أمــن وسـة وض أن تـكــون املــدر- يـفـتــر
يني عندمـابوب كترنحن نستغربية فعلـي، ومحضن ترو

ساحاتهـا مـنقتـهـا وأرولهـا وس العنف فـي فـصـوميار
حمقى التعليم ضد أطـفـالبية وقبل بعض أدعياء الـتـر

شدهميرجههم وصغار هم في أمس احلاجة إلى من يو
احلهم.يفهم طبيعة مرو

 من خالل األنظمةًسمياس رات املداربلغت إدارُلقد أ
ب للطالب ممنوع، بل العقابالتعاميم أن الضرائح واللوو

اء.. إلخ)، لكـناستهزية وبأشكاله اخملتلفة (من سـخـر
ب بلاملالحظ اآلن أن املسألة لم تقـتـصـر عـلـى الـضـر

د في استخدام العتابجتاوز احلدوته إلى العنف وجتاوز
بية. مع أصول الترًكل ذلك يتنافى متاماو

احل التعليماخر مرة العنف تنتهي في أوبداية دائر
مـااملعلـمـني، وسـة واهية لـلـمـدري) بالـكـرالعام (الـثـانـو

الطالب تتمثل فـياعات بني املعلمـني ونشهده من صـر
إتالف ممتلكاتهـماالعتداء عليهـم وات وتكسير السيـار

ات ملا سبق فـيازلالنتقام منهم هي فـي احلـقـيـقـة إفـر
احل التعليم السابقة.مر

ًإن كان قلـيـال و-سات املـدارإن قصور بـعـض إدار
س العقاب املتعدد يجب أن يعالج، حيث ميار-لله احلمدو

أ من ذلك أن منهمين، بل األسوبصر املديرحتت سمع و
غبون فـيلئـك ال يـريب أن أوالغـرسه بنفـسـه، ومن ميـار

 فيًغبون أيضاال يريني وبوفهم الضرر احلقيقي لهم كتر
سة أمناط مـخـتـلـفـة فـي مـعـاجلـة قـضـايـا الـطـالبممـار

ادو وزوًها أكادمييـاية تعلمـوبومشكالتهم بأساليـب تـرو
اف.بها أثناء اإلشر
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ة إيـذاءاسة (ظـاهـرة هنا إلـى أن درد اإلشـار- أو
امـج قـدميـة متــتبـريـع واألطـفـال) تـقـع ضـمـن مـشــار

التعليـم -بيـة وة العامة للـتـر في اإلدارًاستها جـيـدادر
طةسم خارياض. بهدف رشاد بالراإلرجيه وقسم التو

ش عمـلقد عملـت لـذلـك ورياض، وكية ملنطـقـة الـرسلـو
الكفـاءاتات ويات عليا من اخلـبـرعلى مستـومتعـددة و
العلمية.

ات،ايد هذه املشكلة منذ سنولون تزك املسؤو لقد أدر
امج عالجيةضع برامج لوة بعمل تلك البرفقامت اإلدار

سة لم تتفاعل كثير من املدارألسباب كثيرمناسبة، لكن و
شاد إلـىنا في قـسـم اإلرنامج فـاضـطـررمع هذا الـبـر

انب التنفيذية التي ميكن أن تساعدإعادة النظر في اجلو
امجامج أطلق عليها برعة من البرفي تفعيله ضمن مجمو

نامج العناية بالطالبهي تتضمن برك) و(تهذيب السلو
ية)الثانوسطة وحلتني املتونامج قائمة املشكالت (للمربرو

لذلكك، وعاية السلونامج اإلطار العام لرإضافة إلى بر
فيسعة ملشرحلقات نقاش موش عمل متعددة وأقيمت ور

ت عن أفكاراسي املاضي أسفرشاد بداية العام الدراإلر
بالعملي لتنفيذ املطلـوجديدة في التطبيق التعليـمـي و

ت إليهاكية التي أشرطة السلوسم اخلارالوصول إلى رو
شدي الطـالب أو مـنش عمل ملـر. أعقـب ذلـك ورًسلفـا
يبهـم عـلـىمت تـدركيـل) وهم (من مـديـر أو وم بـدوريقـو

جهاتاالستماع إلى وامج وكيفية التنفيذ الفعلي لتلك البر
منها مناقشة العـقـبـات الـتـيائهـم والنظر اخملتلـفـة آلر

كيفية تذليلها.س في التنفيذ واجه املدارتو
ة منذامج العالجية جاهزال أبالغ حني أقول إن البر

شاديةحدة اخلدمات اإلرس بها وويد املدارمت تزومن وز
ة على أمت االستعداد للتعاون في ذلك.باإلدار

س معكلي أمل أن تتعاون جميع املدارأقول بذلك و
حلةي على األقل في املربوقادة العمل الترلياء األمور وأو

إال فسنظلتصنيف لهذه املشكـالت واحلالية حلصـر و
مكاننا دون تقدم في هذا اجملال.

فيق الـلـهبتوإن ما مت التخطيـط لـه اآلن جـديـر - و

نامج احلد منمة فبرللمعلوه، وتي ثمارتعالى - أن يؤ
حيد الذي يهـتـم مبـعـاجلـةإيذاء األطفال ليـس هـو الـو

مشكالت الطالب؛ بل هو حلقة في سلسلة جـيـدة مـن
شادية التي تهتم بأبنائنا الطالب.امج اإلرالبر

نامج يعتمد في صدق نتائجهى أن البرة أخركد مرنؤ
ص، إضافةس في هذا اخلـصـوعلى ما تعمـلـه املـدار

ليةحتمل املسؤوالدقة في التنفيذ واحلماس وللجدية و
هم في هذا اجلانب.لياء األمور بدوركذلك قيام أوو
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- العنف الـذي يـسـتـخـدمـه بـعـض املـعـلـمـني ضـد
اء أيامة إلى الورجعنا بالذاكرإذا ما رالطالب قدمي، و

ءاسة فعلـيـنـا أن نـتـذكـر الـضـوكنا عـلـى مـقـاعـد الـدر
اآلباء ملـعـلـمـيليـاء األمـور واألخضر الـذي يـعـطـيـه أو

ما أن تصل تلـكأبنائهم بسلخ اللحـم عـن الـعـظـم!! و
ا بالتنفيذسالة إلى أسماع بعض املعلمني حتى يبدأوالر

إن أخذ مظاهرالعنف احلالي ونه. وبدوي بسبب والفور
ة إال أنهنت بلون احلياة املعاصـرأشكال متعددة تلوو

ة.أصبح يشكل ظاهرأكثر بروز على السطح و
سائل اإلعالم منه وهنا أشير إلى أن ما تنشر و

ية لبعض احلاالت التي حتدث ألطفالقصص مأساو
يونبو أنهم ترًبهتانا وًاس من معلمني يدعون زوراملدار

التعليم؛ بل أن مـابيـة ونون عن التـرهم أبعد ما يكـوو
حشياالت من صور التعذيب الوات اجلوته كاميرأظهر

انيبية شخص عدوى على أن هذا املدعي للترال يدل سو
ياء.انيته على أطفال أبرس عدوميار
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ة،- أمتنى أن ال تصل هذه املشكلة إلى حد الظاهر
د بعضجود أن أشير إلى أنه ال يجب أن ننكر وكما أو

فينحن كـمـشـرسنـا، ومظاهر العنف فـي بـعـض مـدار
يـة)بوتـرمة عمل (تعليـمـيـة وشاد نعتبر ضمـن مـنـظـوإر

معلمونكالء وس وومديرو مداراد وفو مومتكاملة (مشر
ديشاد أن نؤال ميكن لنا في اإلرشدون طالبيون) ومرو

ى مـعـنـا فـي أياف األخـرنا مـا لـم تـتـعـاون األطـردور
يبـواء في مكـافـحـة الـعـنـف أو أي دور تـرمجـال؛ سـو

هذا جانب مهم يجب أن نشير إليه. صحيح أنآخر، و
التعليميي وبوشاد هو اجلانب الفني في العمل التراإلر

يعمل عـلـىب مشكـالت الـطـالب والذي يتلمـس عـن قـر
مساعدتهم في تخطيها لكن خط الدفاع األول هو طابور

بهم أقرف بشخصيات طالبهم واملعلمني الذين هم أعر
إذااسية من أي شخص آخر، وفهم الدرإليهم في صفو

أنشطتهمسكناتهم وكاتهم وحركياتهم وا على سلوكزور
ي فسيعملون حينـئـذبـوالبدنية من منظور تـرالذهنيـة و

الء الطـالبآالمهم، فـهـؤآمالهـم و من معانـاتـهـم وًفـاطر
عية حقيقية حتمل أشياء عديدة هي فـي حـاجـة إلـىأو

حتيطض ويجيب على أسئلة يكتنفها الغموها ومن يفسر
ية.أسرنفسية وبها مشكالت اجتماعية و

شاد هياإلرجيه وإن أبرز ما قدمنا في قسم التو
يبالتدردة بآليات التنفيذ الدقيـقـة وامج مـزوهذه البر

الكافي للعاملني املنفـذيـن لـهـا، إضـافـة إلـى عـدد مـن
منها: تعـديـليب التي تقدم للمعـلـمـني؛ وحقائب الـتـدر

حلةاتيجية التعامل مع طالب املرحقيبتي استرك والسلو

ية، مع إقامـة عـدد مـنالثانـوسطـة، واملتواالبتدائـيـة، و
همارشدين بـأدوار لتذكير املـراحلوجلسات النـقـاش و

احلقيقية اجتاه أبنائنا الطالب.
فض العنف بأي شكلالتعليم تربية و إن مهنة التر

ية التي مت تعلمهابوالبديل احلقيقي هو األساليب الترو
احلحلة من مرفة خصائص النمو لكل مرمن خالل معر
التعليم العام.
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شاد في كل منطقة تعليميةاإلرجيه وجد قسم للتو- يو
افى (إشـر إلى جنب مـع األقـسـام األخـرًيعمل جـنـبـا

ياضينشاط طالبي مبختلف أقسامه ثقافي - ري وبوتر
مساعدتهم فيذلك خلدمة الطالب و- كشفي .. إلخ) و

خالف ذلك،كية والسلوجتاوز مشكالتهم التحصيليـة و
لكن أبرز ما مييز هذا القسم اهتمامه اخلاص مبشكالت

كية أو نفسية كلاء كانت حتصيلية أو سلوالطالب سو
سفها املدارميادين ثابتة تعرامج وذلك يقدم من خالل بر

تنفذ من خالل التخطيط السليـم الـذياضـح وبشكل و
الـتشد .. لكن بعض املفـاهـيـم اخلـاطـئـة الزيعـده املـر

شد هو املسؤول عـنسائدة في امليدان؛ منهـا: أن املـر
ينأن ال دخل لآلخرامج، وتنفيذ هذا الكم الكبير من البر

هذه من أكبر املشكالت التي نعانـي مـنـهـا،في ذلـك، و
شد منفة الدور احلقيقي لعمل املرإضافة إلى عدم معر

مالئنا لزًكد دائماشاد نؤفي إرنحن كمشرمالئه، وقبل ز
هم احلقـيـقـيشدين على أهمـيـة اإلفـصـاح عـن دوراملر

س.ات املدارإلدارضيحه للعاملني وتوو
شد في كلفر مر باإلضافة إلى ما ذكر فإن عدم تو

سة عقبة حقيقية جتعل العمل في تنفيذ احلد األدنىمدر
ب .. نحن بحاجةى املطلوشاد دون املستوامج اإلرمن بر

اسي على األقل فييبية ملدة فصل درات تدرإلقامة دور
شدين الطالبيني.اجلامعات للمر
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ألفت نظر جميع من يعمل في اجملالجه ود أن أو- أو
ة لسيد اخللقة العطرا السيرأوي أن يقربوالترالتعليمي و

سلـم،نبي األمة محمد بن عبدالله - صلى الله عـلـيـه وو
اءتهم على اجلانب املضيء في تعاملها في قركزوأن يرو

مناهجنا اشتملت على العديد من القصصمع الصغار، و
مي مع األطفال.سول الكرالتي تبني كيف كان حال الر

فة خصائص النمو لألطفال إن معرًثم أقول أيضا
بيةطة في كتب الترهي مبسوي واهقني أمر ضروراملرو
ستهـمممـارجهـم وسبق أن تعلمها اجلمـيـع قـبـل تـخـرو

ة سحيقة في التطبيق.ال نالحظ فجوألعمالهم لكننا ال نز
ةلقد كتبت العديد من املقاالت في الصحف حول ظاهر

 حني أنكر عـددًابت كثيراستغرس وب في املـدارالضر
حي البديلد على مقاالتي -  طرمن املعلمني - ممن ر

هم مصرون على أن، وًية ال تكلفهم شيئابوبأساليب تر
ا بأدلةأتوسيلة الناجحة لقمع املشكالت وب هو الوالضر

سنا. نعم إن بعضهمي في مدارال عالقة لها مبا يجـر
حون حـنييـفـرد فيـه ويتجـاوز احلـدوب وس الضـرميـار

يفسرون ذلكاملشكالت وك وتختفي بعض مظاهر السلو
ى أنة أخرهم مـرعلى أنه عالج ناجـح.. لـكـنـنـي أذكـر

لى ستظهر بشكل أو بآخر،أ من املشكلة األومشكلة أسو
أ. ملا هو أسوًء إال متهيداحلة من الهدوما تلك املرو

يةبوجهة النظر الترندافع عن ونعم سنظل نكتب و
السليمة في التعامل مع مشكالت الطالب التحصيلية

بالضرس العنف وك من ميارها حتى يدرغيرية وبوالترو
بية باحلسنى.دة إلى الترأن ال مناص من العو
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عـلـى آلــهسـول الـلــه والـصـالة عـلــى راحلـمـد لـلــه و
من اهتدى بهداه أما بعد:أصحابه وو

بهافإن العدالة إحدى مبادئ اإلسالم األساسيـة و
كانض أربالظلم تتقودهر، وتزات واحلضارتتقدم الدول و

كمات قال تعالى: « إن الله يأمرتسقط احلضارالدول و
إذا حكمتم بني الناس أنا األمانات إلى أهلها ودوأن تؤ

حمهيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية را بالعدل »، وحتكمو
تسـقـطة، وإن كانت كـافـرالله: «تبـقـى الـدول الـعـادلـة و

سائلقد نقلت لنا وإن كانت مسلمة»، ولة الظاملة والدو
دي حمـيـدانى للمبتـعـث الـسـعـو ما جـرًاخـراإلعالم مـؤ

كي من حكم جائر لم يأخذ بحقوق املتهم، فكما هوالتر
ماءته حتى يقوم فإن من حقوق املتهم أن األصل برمعلو

م هنا فيهذا الدليل معدوم على إدانتـه، والدليل اجلاز
اءة.ائن تشير إلى البرالقرهذه القضية بل كل الدالئل و

اءات احملكمة من حقوق املتهم أن تكون إجرًأيضاو
د في هذه القضية فلمهذا أيضا مفقويهة، ونزحيادية و

اقاموكـي وا مع التـرخذ بشهادات كثير ممـن شـهـدويؤ
هم.غيركيته من أساتذة جامعات وبتز

ا الدنيـانية قد ملؤا العدالة القانـوقوالء الذين خـرهؤو
باتأن العقو في التنقص من العدالة اإلسالمية وًضجيجا

مية، فهل مـاغليظة ال تناسـب اجلـرفي اإلسالم قاسيـة و
كي ليسحكم به هنا في هذه القضية على حميدان التـر

عشروننية، ثمانيـة ويلة قانوهل هذه املدة الطوقاسيا؟ و
ش التي اتهم بها؟ مع العلم أنمية التحر تناسب جرًعاما
 ممن اتهم مبثل هذه التهمة أمام هذا القـضـاء قـدًاكثيـر
 بأن هذهًها، علمالة بضمانات مالية أو غيرا بسهوجوخر

عمونا يزأيضا كانوكي. والتهمة لم تثبت أصال على التر
امته، فهل ماأن العدالة اإلسالمية ال حتفظ لإلنسان كـر

امتـه،كي في هذه القضية يحفظ لـإلنـسـان كـرفعل بالـتـر

م2002انتانامـو عـام منذ أن بدأت قصة معتـقـل جـو
ً معتقال650يد عن يكية ملا يزاليات املتحدة األمرحيل الوترو

بية، منذ ذلكة الكويرمن مختلف اجلنسيات إلى تلك اجلز
ين،لة محط اهتمام الكثيرة املعزويراحلني أصبحت تلك اجلز

ماتاحلكومن الدول ولئك املعتقلـني وب أوأقارمن أهالي و
اللجان املعنيةالهيئات ومن املنظمات والتي يتبعون لها، و

بحقوق اإلنسان.
انتانامو مع الكتب مسار ال يقل أهميةكان ملعتقل جوو

التيحمن املطوع واية «القفص» لعبدالر، فمن روًنشاطاو
 أشهر في رصد بعض8قت يقول عنها كاتبها أنها استغر

االجتماعية التي ساقت بـطـل الـقـصـةامل النفسـيـة والعـو
انتانامو،انتهت به في جويته وحلة بدأت من قر(خالد) إلى ر

انتانامو يتناول فيهإلى كتاب للشيخ خالد الشايع عن جو
انتهاكات حقوق املعتقـلـني، إلـى كـتـبنبذة عن املعـتـقـل، و

 بكتابني جديدين أحدهماًانتهاءية، وة باللغة اإلجنليزكثير
من تأليف عبد السالم ضعيف سفير طالبان السابق لدى

اآلخر يحكي قصةانتانامو، واملفرج عنه من جوباكستان و
حمن»ي «سلمان حاجي عبدالرائركي من أصل جزالدمنار

هما، وًما يو747انتانامو» ملدة الذي كان معتقال في «جوو

محل حديثنا في هذا املقال:
∫ ‰Ë_« »U²J�«انتانامو):ة جو (صور

كة طالبان عبدالسالم ضعيفكتب السفير السابق حلر
ض له من «مهانة» على أمل أن عاما) كتابا عما تعر39(

اليات املتحدة إلغالق السجن املثيريد الضغط على الـويز
امبعة أعوكان «عبدالسالم ضعيف» قد أمضى أرللجدل، و

اج عنهيكي قبل اإلفريبا قيد االعتقال في السجن األمرتقر
م .2005تسليمه للسلطات األفغانية في سبتمبر أيلول و

له الذي يخضـعقال عبد السالم ضعيف - في مـنـزو
ني...عذبوني وب كابول - : «أذلواسة مشددة في غرحلر
انتانامو لفتي في جوي للقمع الذي يجريرلت بتصوحاو

يكا إلغالقه..س الضغط على أمرآمل أن أمارأنظار العالم و
املعاملة قاسيـةعي. كان التعذيب واعتقالي كان غير شـر

ت على االعتقال».ا يفضلون املوالء كانوجة أن بعض النزلدر
باكستـان.. لـميكيـون وقال «أدين ما فعلـه بـي األمـرو

يكيونا األمرتابع «حني غز و.ذ أحدا»لم أؤمية وتكب جرأر
ه يعلم مكاني. كنت أتعامـلأفغانستان كان العالم بأسـر

ك قـط فـيلـم أشـارسـائـل اإلعـالم فـي بـاكـسـتـان. ومـع و
.القتال»

قد اشتهر ضعيف - آنذاك - بأنه املـتـحـدث بـاسـمو
تحني غز سبتمبر أيلول، و11طالبان في أعقاب هجمات 

أطاحت و2001اليات املتحدة أفغانستان في نهاية عام الو
ة األفغانيةاته الصحفية في السفـارمتربالنظام كانت مـؤ

في إسالم أباد تذاع في جميع أنحاء العالم بصفة شبـه
مية.يو

اعتقلت السلطات الباكستانية ضعيف في يناير كانونو
ات التيحلته إلى أفغانستان حيث اعتقلته القوالثاني ور

بية، قرام» اجلواليات املتحدة في قاعدة «باجردها الوتقو

انتهى به األمربية وكابول، ثم نقل إلى مدينة قندهار اجلنو
انتانامو.في خليج جو

ييجرنشر بلغة البشـتـون و صفحـة، و156يقع الكتاب فـي 
بية.العرسية والفارية وجمته للغة اإلجنليزاالستعداد لتر

∫ w½U¦�« »U²J�«انتانامو):كي في جو (دمنار
ماتياسالكتاب من تأليف هانس دافيدسن نيـلـسـن و

 ساعة متقطعة50قد قضى الكاتبان أكثر من سيد لينس، و
ي سلمان حاجيائركي من أصل جزيستمعان فيها للدمنار

747انتانامو» ملدة حمن الذي كان معتقال في «جوعبدالر
يكية ألنها لم تستطعمة األمرجت عنه احلكوقد أفر وًمايو

إثبات أي تهمة عليه.
ًلفان على لسان سلمان القول «أن تكون سجيناد املؤيورو

القضاءنسية وة الفرنسي قبل الثورفي سجن « الباستيل» الفر
ًأن تكون سجيـنـاعلى احلكم امللكي فـأنـت سـجـني ممـيـز، و

ًا مميزًعي فستكون سجيناي» أيام احلكم الشيوفي«سيبير
انتانامو» في العصر في«جوًلكن أن تكون سجينـا، وًأيضا

يةاحلراطية وقرعي الدميوّلة تدفي سجن أكبـر دواحلديث و
م حقوق اإلنسان فستكون من أكثر السجناء في العالمحتترو

اليات املتحدةضها الواع التعذيب التي تعرة ألنوشهر وًامتيز
ة بخدمة فنادقهاهي املشهورلـى، وجة األوالئها من الدرلنز

لتها ألبشعحوة ولكنها أخذت هذه اخلبرالسياحية في العالم و
انتانامـو» ألنـهـم البائـن «جـواع اخلدمات التي تـقـدم لـزأنـو

غم ما تقدمه لهم من خدمات؟يدفعون ثمن إقامتهم فيها ر
ة عن«املآسـي الـتـياريحدث سلمـان الـكـاتـبـني مبـرو
اع التعذيبأنوانتانامو» وض لها السجناء في «جويتعر

ها حتى في مشاهد بعض األفالمالتي لم يسمع بها أو ير
داء من اجلنوأعد لها خبركأنها خاصة بهم، ويكية واألمر

ً عندما تكون مكـبـالًهكذا دائـمـااحملققني لتنفيـذهـا»، وو

يـدال أحد يـرباألغالل ال تستطيـع الـدفـاع عـن نـفـسـك و
ف عنـهـامات ال تعـريطلب منك إعطـاء مـعـلـوتصديـقـك و

اف بأن بعض السجناءاالعتريطلب منك الكذب و وًشيئا
أنت ال تعلمكة طالبان وهم من تنظيم القاعدة أو من حر

ال يبقى لديكى و دون جدوًاارتكر وًاارحتاول مر وًشيئا
جه إلى الله سبحانهأمل باخلروج من هذه احملنة إال التو

الطلب منه الفرج.. هكذا كنا في املعتقل ننتظرتعالى وو
ب إلينات هو أقركان املوت أو الفرج البعيد املنال واملو

يكية منات األمرمن اخلروج ساملني .إن ما تدعيه القـو
ف السجنـاء مـا هـو إال مـنالت انتحار فـي صـفـومحـاو

اعا به مـن أنـوا على اإلعالم مـا قـامـوهـوصنعهـم لـيـمـو
ضعـهـما مـن وأن املسلمـني يـئـسـوالتعذيـب لـلـسـجـنـاء و

ا مصائب الدنيا.لم يتحملوا وانتحروامر الله وا أوخالفوو
مات عن أشخاصيقول سلمان إنه كان يطلب منه معلوو

هو لم يسمع بهمعماء القاعدة ويقول احملققون إنهم من ز
املاليبحثون عن مكان«بن الدن و وًف عنهم شيئا،ال يعرو

ال يهمهم الباقون، هذا ما كان يطلـبي» واهرالظوعمر و
يعذب ليل نهار ألنه ال يعلـميـن ومن السجناء اآلخـرمنه و

ً.عنهم شيئا
اليات املتحدة علىيضيف سلمان:  «إن ما تقدمه الوو

ال ميكنائد التعذيب للمعتقلني هو من أعلى اخلدمات ومو
لة أن تضاهيهم في هذه اخلدمة لتعـدد أسـالـيـبـهـاألي دو

ال ميكن وصفها مهما حتدثت عنها فهي ستبقىعها، وتنوو
ت».اجلسد إلى املوعالقة في النفس و

داءيخ سيسجل في صفحاتـه الـسـو: إن التارًختامـاو
يكـيـةمة األمـرم بهـا احلـكـوجميع هـذه األفـعـال الـتـي تـقـو

ستكون هذهلية، واألنظمة الدومتجاهلة جميع االتفاقيات و
ية التيلفات خير شاهد على هذه االنتكاسة احلضاراملؤ

مير بها العالم أجمع.

انتانامو٭ أخ ملعتقلني في غو

بكس في جميع مدن اململكة.ت مقاهي ستاركثر
يـةى عـالمـتـهـا الـدائـرال تـرفمـن الـنـادر أن تـلـتـفـت و

س بحر ذات شعـري على عـرواء التي حتتـواخلضـر
اكـزاجـدة فـي املـربكـس مـتـويل. أصـبـحـت سـتـارطـو

اوح مساحاتهاتتراملستشفيات، وات واملطارية والتجار
اسعة.من «كشك» صغير إلى مجالس و

يالك الذي تدفعهئ، هل تعلم أن رلكن، أيها القار
ائيلية؟ إليك ببعضل األسلحة اإلسرّة ميواء القهولشر

احلقائق:
بــكــس، نــشــطئـيــس ســتــارلـتــز، رد شــوار- هــو

مه صندوق القدس «أيش، كر1998ني. في صهيو
عة ضغطهي مجمو  وAish HaTorahاه» هاتور

ال لـصـالـح الـكــيــانائـيـل جتـمــع األمــويـدة إلســرمـؤ
 عاما حتيـة50ائيل الــ ة إسـرني بـ « جائـزالصهيـو

لةألصدقاء الصهيون» ملا قدمه من خدمات إلى الدو
يز التحالفنية في«قيامه بدور أساسي في تعزالصهيو

ائيل». هذا الصندوقإسراليات املتحدة وثيق بني الوالو
ير الـدفـاعئـاسـة وزائـيـلـيـة بـرل األسلـحـة اإلسـرّميـو

نيةقع الدعاية الصهيوكذلك موفاز وال شاول مواجلنر
honestreporting.comلـــقـــد كـــانــــت هــــذه .

بكس حتـتقع سـتـارضة بفخر فـي مـوة معرواجلائـز
لـكـن بـعـدمـا بـدأ الـنـاسسـمـة» وأوصـفـحـة «مـنـح  و

ة من الصفحةكة اختف اجلائزمبقاطعة منتجات الشر
ف غامضة!في ظرو

ائيلـيـة عـلـىجيـة اإلسـرة اخلارار- كمـا أثـنـت وز
ًته أساسيااعتبرائيل ولتز في عمله كداعية إلسرشو

يلة األمد.في جناح عالقاتها العامة طو
ائيـلـي يـذبـح، حني كان اجلـيـش اإلسـرًاخـر- مـؤ

لتزبيت حلم، ألقى شونابلس والفلسطينيني في جنني و
هــاب إلــىجــع ســبـــب اإلريـــة أرازخــطــبــة اســتـــفـــز

ا إلى أن االنتفاضة ما هـي إالالفلسطينيني، مشـيـر
حيدطلب من الناس تـوتعبير عن معاداة السامية، و

ائيل.فهم مع إسرصفو
ائـيـل بـجــمــعبـكـس تـدعــم إســرال سـتــار- ال تـز

مـــثـــال عــــلــــى ذلــــكعـــات مـــن أجــــلــــهــــا، والـــتــــبــــر
»Bowl4Israel الر مت ألف دو50»  الذي جمـع

ائيليـة الـتـي تـعـتـبـر مـنيعهـا عـلـى األسـر اإلسـرتـوز
هـاب» مـن قـبـل صـنـدوق الــتــضــامــن«ضـحـايــا اإلر

ائيلينيد اإلسرنفاميلي). شملت هذه األسر اجلنو(و
األطفال الفلسطينينيهم يقتلون النساء وا وتلوُالذين ق

bowl4israel.comقع على موة جنني. وفي مجزر

لكن اآلنحيـد، واعي الوبكس تظهر كالـركانت ستار
بكس.ت فيه ستاراغ في املكان الذي ظهريظهر فر
هابب ضد اإلرش في احلربكس بويد ستار- تؤ

بكس في أفغانـسـتـانة ستـارعت مبحل قـهـوقد تبـرو
ـ عت ستاريكيني. كما تبراة األمرللغز  ألف50بكس ب

عه الصليب األحـمـر عـلـىالذي وزة وطل من القـهـور
اق.العرأفغانستان ويت ود في الكواجلنو

ةب قهـوض هنا أن أقـول لـك «ال تـشـرليس الـغـر
ماتيد فعله هو إمدادك باملعلوبكس» لكن ما أرستار
اءيد فعله إزتقرر ماذا ترمة حتى حتكم بنفسك والالز

ةب من القـهـوب كـو لكن، هل يستـحـق شـر.القضـيـة
 أن نساهم في انتـهـاكًب جيـداهما كان هذا الـكـوَم

كـةلـهـا شــرّحـقـوق االنـسـان؛ فـاألسـلـحـة الــتــي متــو
اآلالف منت املئات، بـل وبكس تتسبب فـي مـوستار
لبنان. صحيح أن الكثـيـر قـدياء في فلسـطـني واألبر
ال يستطيعـونة «ودون على نوع معني من القهويتعو

أطفال الاقع، نسـاء وه» لكن في الـوالعيش من غـيـر
علىائيل عليهم و بسبب اعتداءات إسرًيعيشون فعال

حياتهم.
يقإذا اقتنعت باملبدأ، ميكنك مخاطبتهم عن طـر

ك لتبدي شعورwww.starbucks.comقعهم مو
سياسة االستثماربكس وئيس ستاراز من رباالشمئز
ائيل. في هذه احلالة، يجب أن تقدم اسمـكفي إسر

دك لنإال فإن جهو وًد إليك كتابيا بالرًطلباانك وعنوو
حتظى بفائدة.

أخصائية عالقات ومترجمة باجلمعية*
 halla.angawi@gmail.com
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*حمود بن محسن الدعجاني
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حبسقدميه وبت األغالل في يديه وضرفقد مت حلق حليته و
اسة املـشـددة - كـمـاهاب حتـت احلـرمع املتـهـمـني بـاإلر

كي - فهل بعدسائل اإلعالم عن محامي الترنقلت ذلك و
ذلك يقارن بني العدالة اإلسالمية التي هي من عند الـلـه

نه أو جنسهامته بغض النظر عن لوحفظت لإلنسان كرو
يكية التيبني العدالة األمرلته، وأو طبقته أو مذهبه أو دو

يخ اإلسالمي منكم ملئت صفحات التـارهذا نتاجهـا، و
قه للعدالة  اإلسالمية مع غير املسلمني.صفحات مشر

جعلـنـانحمد الله الذي أمت علينـا بـنـعـمـة اإلسـالم و
جت للناس.خير أمة أخر

على آلـه وصـحـبـهوصلى الله عـلـى نـبـيـنـا مـحـمـد و
أجمعني...

ياضامي بحي الشهداء - الر إمام مسجد الصر*
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*محمد بن سعد العوشن

*هال فؤاد عنقاوي

طالل حسني قستي٭

اإلحـصـاءاتسـمـيـة وير الـر إلـى الـتـقـارًاسـتـنـادا
سائل اإلعالم احمللي، تتضح أمامناة من قبل واملنشور

كةضعية السالمة في املباني املمـلـومشكلة تتعلق بـو
س في بالدنااخملصصة للمدارة ولة أو املستأجرللدو
اء للبنني أو البنات، حـيـث يـالحـظ أن غـالـبـيـتـهـاسـو

سائل السالمة،مية خاصة) تفتقر إلى أبسط و(احلكو
ف السليمبني للتصرالطالبات غير مدركما أن الطالب و

ئة.في احلاالت الطار
مةس التابعة للحكواسع للمدار لالنتشار الوًانظرو

جاء اململكة، فإنه ميكن أخذ عـيـنـات مـنفي كافـة أر
جدة كمـثـاليـاض وس القائمة في مديـنـتـي الـراملدار

سضع من ناحية السالمة، فهذه املدارء الوعلى سو
ء هذهفي ضوغير مهيأة من األساس لهذا اجلانب، و

سة للتحليل العـلـمـيالعينات ميكن أن تخضـع الـدار
دة.اخلروج بنتائج محدوو

النتائج يتم مخاطبة اجلهاتاسة وء الدرعلى ضوو
ة تطبيق معايير السالمة في املبانياملعنية بشأن ضرور

املعلمات على كيفيةيس املعلمني وأن يتم تدرسية واملدر
ءيق أو انهيار جزئة كاحلرف في احلاالت الطارالتصر

مـن ثـمه، وغيـرب غـاز أو دخـان ومن املبـنـى أو تـسـر
امي لكل منشأة تـخـصـصإعداد نظام أو قانـون إلـز

اح من كل أذى بإذن الله.سة، حماية لألروكمدر
فيق..بالله التوو

٭ عضو متعاون باجلمعية
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شي:ياض - ساملة املوالر
ياضطنية حلقوق اإلنسان بالرنظمت اجلمعية الو

شة عمل ور2006 سبتمبر 16م السبـت صباح يو
ك فيها ممثلـون عـنضى اإليـدز شـارحول حقوق مـر

ة الـصـحــة،ارنـامـج األمم املـتـحـدة اإلمنـائــي، ووزبـر
ية، إضافة لعدد من اإلعالميني.فة التجارالغرو

شة العمل استعدادهاقدمت اجلمعية من خالل ورو
لة لصياغة نظام يكـفـلبالتعاون مع اجلهـات املـسـؤو

قهـمدية حقوبية السعوضى اإليدز في اململكة العرملر
في ظل غياب أنظمة فاعلة في هذا جملال.

 من النقاط التي من شأنهاًكون عدداناقش املشارو
قهم،احلفاظ على حقوضى اإليدز في اململكة ودعم مر

ضـى اإليـدزمـن ذلـك مـتـابـعـة احلـاالت املـســجــلــة ملــر
فيرالعمل على تواصل مع املنظمات ذات العالقة، والتوو

د بني اجلهات اخملتلفـةحيد اجلهـوتوك ونامج مشتـربر
يحة ممكنة بأفضل أثر إيجابي.للوصول إلى أكبر شر
عد اجتـمـاعكون على حتديـد مـوكما حث املـشـار

مية تقدم في اليـوعوامج تـويتم من خالله مناقشة بـر
العاملي لإليدز.

ض نقص املناعةمران (حقوق اإلنسان وحتت عنوو

دية)  قدمتبية السعواملكتسب «اإليدز» في اململكة العر
ةة إداري، عضو اجلمعية، مديرة لبنى األنصارالدكتور

ضا مفصال ألبـرزير باجلمعيـة، عـرالتطـوالتخطيـط و
كنيأطلعت املشاراحللول في هذا اجلانب، واملشكالت و

ضـىاإلحصائيات العامليـة ملـرقام وعلى عدد مـن األر
االجتماعـيت إلى العبء النفسي واإليدز، كما أشار

ية.لهم على األدوإشكالية حصوضى اإليدز، وملر
 مليون40ي إلى أن هناك ة األنصارت الدكتورأشارو

م2005ض اإليدز في الـعـالـم عـام شخص حـامـل ملـر
ضقالت إن نسبة اإلصابة بهذا املرمعظمهم في آسيا، و

أن٪. و, 1دية لم تـتـجـاوز بية الـسـعـوفي اململـكـة الـعـر
ضىباع مرال أكثر من ثالثة أرقام تشير إلى أنه ال زاألر

دية.بية السعواإليدز ال يتلقون العالج في اململكة العر
ي إلى أن هناك ثالثة مصادرضحت األنصارأوو

دية، هي:بية السعونية في اململكة العرللحقوق القانو
حقوق اإلنسان.أنظمة احلكم وى والفتاو
نامـج األممقدمت األستاذة ميـسـم متـيـم مـن بـرو

UNAIDSة عـن املتحدة اإلمنائي نبذة مـخـتـصـر
 منظمات منسـقـة الـهـدف مـنـهـا10ة عن هي عـبـارو

طنـيـةسسـات الـوير جمـيـع األعـمـال جلـمـيـع املـؤتطـو

االستفادة منها.و
أكدت األستاذة ميسم علـىو

دأهـمـيـة تـضـافـر جـمـيـع اجلـهـو
سسات للحفاظتعاون جميع املؤو

ضى اإليـدز، ألنعلى حقـوق مـر
هذه القضية تعـد مـن الـقـضـايـا

ية املهمة التي ال يـقـتـصـرالتنمـو
ةارالتعامل معها على وزعالجها و

الصحة، كما أنها تعد من قضايا
حـقـوق اإلنـسـان الـتـي أشـغــلــت

الهيئات.العديد من املنظمات و
تقول ميسم إن اإلحصائياتو

بيفي العالـم الـعـرغير دقيـقـة، و
فيات في العالمالوبا، واكم أسرع من أورواألعداد تتر

با. أكثر من أوروًبي نسبياالعر
ضىضح الدكتور عبد الله احلقيل من جمعية مرأوو

ةدية تعتبر من الدول املتأثربية السعواإليدز أن اململكة العر
حسبم. و1985قد سجلت أول حالـة عـام ض. وباملـر

 حالة عام2800ة الصحة فإن هناك ارإحصائيات وز
٪، األطـفــال36نـسـبـة الـنـسـاء املـصـابــات م، و2006
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:حقوقجدة - 
ف العام على فرع اجلمعية في منطقة مكةطالب املشر

ضع آلـيـةيف بـومة الدكتور حسني بـن نـاصـر الـشـراملكـر
اءات التـيمحكمة يتم من خاللها حتـديـد اجلـزسـة ومدرو

قع على كل من ينتهك حقوق اإلنسان خصوصا األطفال.تو
قة عـمـل ضـمـنيف خـالل تـقـدميـه ورقـال الـشـرو
ى) الـذيالعنف األسـرنا ويبي (أبنـاؤنامج التـدرالبـر

التعليم للبناتبية وة الترنظمته الشهر املاضـي إدار
مة: إن تساهلنا في إهدار بـعـضمبنطقة مكة املـكـر

ى.جد لدينا من ال يعبأ بحقوق أخراحلقوق قد يو
ة «حقوق اإلنسان»يف أن عبارأكد الدكتور الشرو

ليست من إبداعات اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسـان
مة طبيعية منإمنا هي الزم و1948الذي صدر عام  

هي ليست منحة أو تنظيـمـاية، وم النفس البشـرازلو
يف على أنأكد الشرى. ولة أو أخرضع من قبل دويو

ليادو وًعيااما شرسساتها التزكافة مؤمة وكل الدول ملز

أضافأخالقيا بحماية هذه احلـقـوق وصـيـانـتـهـا، وو
سيخ ثقافةسسات التعليمية معنية بتر: « إن املؤًقائال

حقوق الطفل التـي كـانـت مـحـل اهـتـمـام الـعـديـد مـن
منها اتفاقيةسمية واإلعالنات الرلية واالتفاقيات الدو

م التي صادقت عليها1989مة عام حقوق الطفل املبر
/16يخ  بتار7قم م/م امللكي رسوجب املراململكة مبو

هـ».4/1416
تـهيف مـن خـالل مـحـاضـرف الـدكـتـور الـشـرّعـرو

سسةها مؤطنية حلقوق اإلنسان باعتبارباجلمعية الو
ةفكراز أهداف اجلمعية وكز على إبرأهلية مستقلة، ور

اللجان العاملة بهـا،مجال اختصاصها وتأسيسها و
يز حـقـوقسة فـي تـعـزبعد ذلـك حتـدث عـن دور املـدر

أهمية تضمني ثقافة حقوق الطفل في مناهجاإلنسان و
اسي مستقل أو إدماجهاء كمقرر درالتعليم العام سو

دة.جواسية موات درضمن مقرر
أشار إلى أنه بتصديق اململكة على (اتفاقية حقوقو

åÍd�_« nMF�«Ë U�ƒUM�√ò w��—b��« Z�U�d��« ‰ö�

nMF�« c�� w� W�—b*« —Ëœ WOL
√ vK� œbA�Ë ÊU��ù« ‚uI� wJN�M� �«¡«e� b�b�� V�UD� n�dA�«

:حقوقياض - الر
طنيـة حلـقـوقد اجلمعـيـة الـوفي إطار جـهـو
ادعية أفـرتـوقي وعي احلـقـواإلنسان لنشـر الـو
بعملها الدؤواجباته، وقه وواجملتمع بكافة حقو

ماصل مع جميع الفئات، نظمت اجلمعية يوللتو
ين من شهر شـعـبـانالعشـراالثنني اخلامـس و

حمن الغافقيسة عبدالراملاضي باالتفاق مع مدر
ياض، بهدفة ملقر اجلمعية في الريارنامج زبر

أهـميف الطالب مباهية حـقـوق اإلنـسـان وتعـر
لية في هذا اجملال،املعاهدات الدواالتفاقيات و

آلية عملها.از دور اجلمعية ومع إبر
ة اثنا عشر طالبا باإلضافةيارك في الزشار

اهيمسة األستاذ محمد بن إبرلسعادة مدير املدر
سـة األسـتـاذ عـلــيف الـنـشـاط بـاملــدرمـشـرالـدخـيــل و

اني.هرالز
ئيـسحيبية لسـعـادة رة بكلمـة تـريارنامج الـزبدأ بـر

اجلمعية الدكتور بندر بن محمد احلجار، شكر من خاللها
سة حلرصها على املساهمة في نشر ثقـافـةة املدرإدار

أنسـة سـبـق و أن املــدرًخـصـوصـاحـقـوق اإلنـســان؛ و
عتها على طالبها.يفية باجلمعية وزة تعرت نشرأصدر

قدم سعادة الدكتور بندر احلجار من خالل كلمتـه
أهدافها عن نشأة اجلمعية وً مفصالًحااالفتتاحية شر

أكد أن مهـمـة اجلـمـعـيـةات التـي حـقـقـتـهـا، واإلجنـازو
الدفاع عـنـهـائيسية هي حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان والـر

عدم التسامح.التعذيب والتعسف وف ضد الظلم وقوالوو
هاأشار احلجار إلى أن اجلمعية مـن خـالل عـمـرو

التيالنشاطات وت العديد من األعمال والقصير أجنز
عة من السجون فـي مـخـتـلـفة مجمـويـارها زمن أبـرز

ضاع السجناء لضمان متتعهمتفقد أومناطق اململكة، و
بـكـافـة احلـقـوق الـتـي كـفـلـتـهـا لـهـم األنـظـمـة احملــلــيــة

لية، كما أن اجلمعية أسهمتاملعاهدات الدواالتفاقيات وو

 سنة.45-15ية ما بني ٪ من الفئة العمر87٪،و 10
ثاتاملورابت الدينية وام الثودعا احلقيل إلى احترو

االجتماعية فيما يتعلق باالتصال اجلنسي، كما حث
امجكة في بـرسسات اجملتمع املدني على املشـارمؤ

سائل االتصال احلديثة مثلاالستفادة من وعية والتو
عي، كما حث  جميع من يشكوننت لنشر الواالنتر

مة.ص الطبية الالزباإلصابة بعمل الفحو

أ منءا ال يتجـزالطفل) أصبحت هذه االتفاقـيـة  جـز
افقهني الكلي مع األخذ في االعتبار تونظامها القانو

د في النظامما وريعة اإلسالمية ومع ما جاءت به الشر
األساسي للحكم.

منها احلـقيف حقوق الطـفـل، ون الشـرّبعد ذلك بـي
ية التعبير، و احلق في النشاطاحلق في حرفي التعليم، و

احلق فـياحلق في احلماية اجلـسـديـة، واالجتماعـي، و
ها، مبينا أن هذه احلقوق كفلهـاغيرعاية الصحية والر

لية.االتفاقيات الدوالنظام األساسي للحكم و
سيخ ثقافة حقوق الطفل فيحول كيفية عملية ترو
يس حقوق اإلنسانة تدريف ضرورسة أكد الشراملدر

سيخ املفـاهـيـممن خالل خطة علمية تعـتـمـد عـلـى تـر
تبسيط تفاصيل مضمون كل حق من هذه احلقـوقو

سيختـركيز على حقوق الطفـل. إضـافـة إلـى مع التـر
يني،اإلدارسـني وة العلمية مـن جـانـب املـدرة القـدوفكـر

م علىيبية مكثفـة تـقـوات تدرلذلك ال بد من إعـداد دور

تعليم األطفال.أساس املنهج العلمي في كيفية معاملة و
سيخ ثقافة حقوق الـطـفـل مـنكما أشار أنه ميكـن تـر

سيخ ثقافـةسي في ترخالل  تفعيل دور املسرح املـدر
ضوع حقوق الطـفـل كـأحـدجعل مـوحقوق اإلنـسـان و

تطرح للنقاش في مجالس اآلباءاضيع التي تثار واملو
فة بشكل سواألمهات انطالقا من مبدأ تثقيف األسرو

ينعكس بشكل مباشر على الطفل .
ى) الذيالعنف األسرنا ونامج (أبناؤيذكر بأن بر

بيـةة الـتـرشاديـة بـإدارحـدة اخلـدمـات اإلرنظـمـتـه و
مـة اسـتـهـدفالتعلـيـم لـلـبـنـات مبـنـطـقـة مـكـة املـكـرو

يبهن على اكتشاف حاالتشدات الطالبيات لتدراملر
عيتهن مبـبـادئتـومعاجلتـه والعنف عند الطـالـبـات و

كة الدكتـور حـسـنيحقوق اإلنسان، كـمـا أن مـشـار
دنامـج يـنـدرج ضـمـن جـهـويـف فـي هـذا الـبـرالـشـر

طنية في نـشـر ثـقـافـة حـقـوق اإلنـسـاناجلمعـيـة الـو
نها املستمر مع اجلهات اخملتلفة في هذا اجملال.تعاوو

اهة االنتخابات البلديـة، هـذا فـضـال عـنفي ضمان نـز
سائل اإلعالميةية من خالل عدد من الوعودها التوجهو

عيالتي يأتي في مقدمتـهـا املـلـف الـصـحـفـي األسـبـوو
ية، إضـافـة لـسـلـسـة (حـقـوق)ة (حقـوق) الـشـهـرنـشـرو

التثقيفية التي تعنى بتثقيف اجملتمع بأهم االتـفـاقـيـات
لية في مجال حقوق اإلنسان.املعاهدات الدوو

ارفي ختام كلمته دعا الدكتور احلجار إلى استمرو
نشريز ودها لتعزحمن الغافقي في   جهوسة عبدالرمدر

يد مـنإلى بذل مزثقافة حقوق اإلنسان بني الـطـالب، و
اجلهات ذات العالقـةد في التعاون مع اجلمعية واجلهو

في هذا اجلانب.
سة األستاذ محمد الدخيـلر مدير املدرّبعد ذلك عب

د هذه اجلمعية اإلنسانية فـيجوه بوازاعتـزه وعن فخر
فة هو التعريارأكد بأن الهدف من الزمملكة اإلنسانية، و

اتهـا،أبرز  إجنـازأنشطتـهـا وب على اجلمـعـيـة وعن قـر
يساهم في دعمإضافة لتقدمي الشكر لكل من ساهم و

فجه األستاذ الدخيل الشكر ملشرد اجلمعية، كما وجهو
اني على حرصههرسة األستاذ علي الزالنشاط في املدر

قية بني الطالب، كماتفانيه في نشر الثقافة احلقوو
التفـضـل بـإلـقـاءسـة وة املدريـارئيس اجلـمـعـيـة لـزدعـا ر

ة في مجال حقوق اإلنسان.محاضر
أثنى الطالب في كلمة ألقاها نيابـة عـنـهـم الـطـالـبو

ةد جبارم به اجلمعية من جهوي على ما تقوطالل الشهر
تبنيها الدائم لقضايا املعتقلنيفي مجال حقوق اإلنسان و

انتـانـامـوديـني فـي اخلـارج، كـاملـعـتـقـلـني فـي غـوالـسـعـو
ي املعتـقـل فـي الـسـجـونحمن الـعـطـوالسجـني عـبـدالـرو

يكادي في أمر قضية املبتعث السعوًاأخيرائيلية ، واإلسر
ف جتاهقفها املشركي. إضافة ملواألستاذ حميدان التر

ائيلية - اللبنانية.ب اإلسراحلر
ئيس اجلمعية عن أسئلةض إجابة سعادة رفي معرو

عةة مجموالطالب أكد بأن اجلمعية تأسست بناء على فكر
طنيةا على إنشاء جمعية وديني اتفقواطنني السعومن املو

منيا بطلـب إلـى خـادم احلـرحلقوق اإلنسـان ثـم تـقـدمـو
 ملبـادئًسة النشاط طبـقـايفني للسماح لهم مبـمـارالشـر

األنظـمـةيعة اإلسـالمـيـة وض مع الـشـرأسس ال تتـعـارو
ئيسانتخب الرافقة اختير املقر وبعد أخذ املواحمللية، و

لـةاوقبل البدء فـي مـزساء اللجـان، وئيـس ورؤنائب الـرو

ةالنشاط استعانت اجلمعية بأصحاب اخلبر
بة في هذا اجملال.التجرو

انتـانـامـو أشـارحول املـعـتـقـلـني فـي غـوو
اءةاحلجار إلى أن اجلمعية لديها شعور ببر

ك علىالكثير من املعتقلني مما دفعها للتحـر
اج عـنـهـم أويع اإلفـرأكثـر مـن اجتـاه لـتـسـر

معاقبة الذين تثبت إدانتهم.محاكمة و
أشار احلجار إلى أن اجلمعية خاطبـتو
لية للضـغـطالـدو من اجلهات احملـلـيـة وًعددا

اج عن املعتقلني،يكية لإلفرة األمرعلى اإلدار
جدت جلنة ملتابعة قضاياكما أن اجلمعية أو

انتانامو.ديني في غواملعتقلني السعو
ديعن دور اجلمعية فيما يتعلق باملعتقـل الـسـعـوو

كي، أكديكية األستاذ حميدان الترفي السجون األمر
يكيـةة العدل األمـراراحلجار بأن اجلمعية خاطـبـت وز

ي املعتقل لـبـحـثص، كما اجتمعـت بـذوبهذا اخلـصـو
اج عنه.اإلفرأفضل السبل ملساعدته و

ئيس اجلمعية على أن اجلمعيةفي نهاية اللقاء أكد رو
تعمل على إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن مناهج

عهااجلامعي، كما أنها من خـالل فـروالتعليم الـعـام و
طن تسعى للـوصـولض الوة في أرمكاتبها املنـتـشـرو

أضاف سعادتهمقيم يحتاج خلدماتها، واطن ولكل مو
التعليمبية وة الترارأن اجلمعية في طور التنسيق مع وز

ضيحة يتم من خاللهـا تـوطرق مبتكرسائـل وإليجاد و
امكيفية احترار وات احلوتعليمهم مهارحقوق الطالب و

ين.حقوق اآلخر
ة حضر اجلميع حفل الشاي الذييارفي ختام الز

سةبو املدرأقامته اجلمعية بهذه املناسبة ثم جتول منسو
آليـةا على سير الـعـمـل واطلـعـوفي أقسام اجلمـعـيـة و

استقبال القضايا.
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ياضضى اإليدز) التي عقدت مبقر اجلمعية في الرة (حقوق مركني في ندوعدد من املشار

مجموعة من الطلبة املشاركني في الزيارة الدكتور احلجار يتوسط الدكتور مفلح القحطاني ومدير املدرسة األستاذ محمد الدخيل
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الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com

خالد بن عبدالرحمن الفاخري
املشرف العام على الشئون املالية واإلدارية

dA� ÍœU(« œbF�«-d�u��« 2006ÊUC�— ≠ Â1427‡


ان الكتاب: نشطاء حقـوقعنو
اب قرن جديد.اإلنسان .. على أبو

ير: كمال مغيثحترجمع و
 صفحة274عدد الصفحات: 

نــامـــججــهــة اإلصــدار: الـــبـــر
بي لنشطاء حقوق اإلنسانالعر

متر الذي عقد في مدينةيحمل الكتاب اسم املؤ
ب، في شهر كانون األول من العامباط في املغرالر

املناقشاتمتر واق املؤقد جمعت فيه أور، و1999
يحمل في طياته، أفكار تسعةالتعقيبات التي تلته. وو

هم:عشر ناشطا في حقل حقوق اإلنسان، و
جمال الدين األدميي، حجاج نايل، حسن بالقاسم،

حمن،دة فتح الري، حمودات، حكيمة الشاوحسني العو
دز، عبد احلسني شعبان،كس روخليل أبو شماله، دو

ليت داغر،حمن بن عمرو، فضل الغدامسى، فيوعبد الر
ض، محـمـدكاظم حبيـب، كـمـال مـغـيـث، مـحـسـن عـو

ب، هاني الدحلة، هيثم مناع.جار، محمد حافظ يعقواو

نـاقـش هـيـثــم مــنــاع فــي الــفــصــل
ط املـصـداقـيـة فـيالتـمـهـيـدي شـرو

بية، كمـاكة حقوق اإلنسان العرحر
تناول حجاج نايل بعض إشكاليات

ة االتصاالتمنها ثوركة، وهذه احلر
لية التي تلتضاع الدواألوفة، واملعرو

فياتي.انهيار االحتاد السو
جار عن بعض مالمح مشروع التحديثكتب محمد أوو
تناولام مبادئ حقوق اإلنسـان، وعالقته باحتـربـي واملغر

كة حقوقحمن بن عمرو بعض املهمات الضخمة حلرعبد الر
ئيةاسة كيفية جتاوز اخلالفات اجلزبية، مثل دراإلنسان العر

اطيةالدميقرمية وى القوالتعامل مع القوبية، وبني الدول العر
ض آلفاق الـتـعـاون بـنيدز فـعـركـس روطنـيـة، أمـا روالـوو

احمللية في مضـمـار حـقـوق اإلنـسـانليـة واملنظـمـات الـدو
جهـاتطبيعية فـي وخصوصا في ظل خالفات مـتـعـددة و

الى الكتاباتتتواء. واملنظمات على السواد والنظر بني األفر
الت حول شؤونتساؤتعقيبات واء وفي فصول ستة، تضم آر

بية.كة حقوق اإلنسان العرشجون حرو
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)8 املادة (
- تنشأ جلنة تسمى جلنة القضاء على التمييز1 

يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) ،ي (والعنصر
ي اخلصال من ذوًالفة من ثمانية عشر خبيرتكون مؤ

اهـة،النـزد ود لهم بالتـجـرفيعة املـشـهـواخللقيـة الـر
يخدموناطنيها واف من بني موتنتخبهم الدول األطر

اعى في تأليف اللجنة تأمنييربصفتهم الشخصية، و
يةان احلضارمتثيل األلوافي العادل ويع اجلغرالتوز

ئيسية.نية الرالنظم القانواخملتلفة و
ياع السـر-  ينتخب أعضاء اللجنة بـاالقـتـر2

شـحـهـم الــدولمـن قـائـمـة بـأسـمـاء أشــخــاص تــر
شحاف أن ترلة من الدول األطرلكل دواف، واألطر

اطنيها. من موًاحدا وًشخصا
ي االنتخاب األول بعد ستة أشهر من- يجر3

م األمني العاميقويخ بدء نفاذ هذه االتفاقيـة. وتار
عدلألمم املتحدة، قبل ثالثة أشهر على األقل من مو

افسالة إلى الدول األطرجيه راء أي انتخاب بتوإجر
شحيها في غضونها فيها إلى تقدمي أسماء مريدعو
ين. ثم يضع األمني العام قائمة ألفبائية بأسماءشهر

افشحني مع بـيـان الـدول األطـرالء املـرجميـع هـؤ
يـبـلـغ هـذه الـقـائـمـة إلـى الـدولشـحـتـهـم، والـتـي ر
اف.األطر
- ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تـعـقـده4

ة من األمني العـام فـي مـقـراف بـدعـوالدول األطـر
في هذا االجتماع، الـذي يـكـتـمـلاألمم املتحـدة. و

اف، يفوزفيه النصاب بحضور ممثلي الدول األطر
شحون الـذيـنية اللجـنـة، املـرفي االنتخاب لـعـضـو

األغلبية املطـلـقـةات وينالون أكبر عـدد مـن األصـو
يـــناف احلــاضــرات ممــثــلــي الــدول األطـــرألصــو

عني.املقترو
اليـة- (أ) يكون انتخاب أعـضـاء الـلـجـنـة لـو5

ات، على أن تنتهي بانقضاء سنتنيبع سنومدتها أر
ين في االنتـخـابالية تسعة من األعضاء الـفـائـزو

ئيس اللجنة، فور انتهاء االنتـخـابم ريقواألول، و
الء األعـضـاء الـتـسـعـةاألول بـاخـتـيـار أسـمـاء هـؤ

عة.بالقر
،ًضا(ب) من أجل ملء املقاعد التي تشغـر عـر

ةها عن مباشرف التي انقطع خبيرلة الطرم الدوتقو
مهمته كعضو في اللجنة بتعيني خبير آخر من بني

ار اللجنة لهذا التعيني. بإقرًهنااطنيها، رمو
اف نفقات أعضاء اللجنة- تتحمل الدول األطر6

أثناء تأديتهم ملهامهم.

)9املادة (
اف بـأنلـة مـن الـدول األطـر-  تتـعـهـد كـل دو1

تقدم إلى األمني العام لألمم املـتـحـدة، لـتـنـظـر فـيـه
يعية أو القضائية عن التدابير التشرًايراللجنة، تقر

التيى التي اتخذتها وية أو التدابير األخرأو اإلدار
بأن تفعل ذلك: ألحكام هذه االتفاقية، وًمتثل إعماال

اءها.(أ) في غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية إز
كذلك كلما طلبت إليهاة كل سنتني، و(ب) ثم مر
مـات من املعلوًيـداللجنة أن تطلب مـزاللجنة ذلـك. و

اف.من الدول األطر
يق األمني العام، بتقدميم اللجنة، عن طر-  تقو2

يجوزي عن أعمالها إلى اجلمعية العامة، وير سنوتقر
 إلىًتوصيات عامة استـنـادااحـات ولها إبداء اقتـر

دة مـن الـدولارمات الـواملعـلـويـر واستهـا لـلـتـقـاردر
التوصياتاحات ويتم إبالغ هذه االقتراف. واألطر

عة بأية مالحظاتالعامة إلى اجلمعية العامة مشفو
اف.قد تبديها الدول األطر

)10املادة (
ضع نظامها الداخلي.لى اللجنة و- تتو1
- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني.2
يد اللجنةلى األمني العام لألمم املتحدة تزو- يتو3

بأمانتها.
- تعقــد اللجـــنة اجتماعاتهـا عـادة فـي مـقـر4

األمـــم املتحـــدة .

)11املادة (
ى أخرًفالة طرف أن دولة طرت دو-  إذا اعتبر1

ضع التنفيذ، كـانال تضع أحكام هذه االتفاقية مو
م اللجـنـةتقـولها أن تلفت نظـر الـلـجـنـة إلـى ذلـك. و

فلة الطرسالة لفت النظر إلى الـدوحينئذ بإحالة ر
افاة اللجنـةسل إليهـا مبـولة املرم الدوتقـواملعنيـة. و

، في غضون ثالثة أشهر، بـاإليـضـاحـات أوًكتابـيـا
ة عـنـدمة جلالء املـسـألـة مـع اإلشـارالبـيـانـات الـالز

مبا تكون قد اتـخـذتـهـااالقتضاء إلى أيـة تـدابـيـر ر
ك األمر.لتدار
ضية لكالية مرية املسألة تسو- عند تعذر تسو2
إما بأيضات الثنائية ويق املفاوفني إما عن طرالطر
اء آخر متاح لهما، خالل ستة أشـهـر مـن بـعـدإجر

لى، يكون أليسالة األوسل إليها للرلة املرتلقي الدو
ى إلى اللجنةة أخرلتني حق إحالة املسألة مرمن الدو

ى.لة األخرسله إلى الدوسله إليها كما تربإشعار تر
ًفقا- تنظر اللجنة في أية مسألة محالة إليها و3
) من هذه املادة بعد االستيثاق من أنه قد2ة (للفقر

ةفرء إلى جميع طرق التظلم احملليـة املـتـومت اللجـو
لي ملبادئ القانون الدوًفقااستنفادها في القضية، وو

ال تنطبق هـذه الـقـاعـدة فـي. وًماف بها عـمـواملعـتـر
ًاء التظـلـم مـددااحلاالت التي يسـتـغـرق فـيـهـا إجـر

لة.د املعقوتتجاوز احلدو
-  يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن4

يدها بأيةفني املعنيتني تزولتني الطـرتطلب إلى الدو
ى ذات شأن.مات أخرمعلو
فني املعنيتني،لتني الطرلة من الدو-  يحق لكل دو5

لها هذه املادة،عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناو
اك في أعمال اللجـنـة، دونإيفاد ممثل لها لـالشـتـر

ة النظر في املسألة.ال فتريت، طوالتمتع بحق التصو

)12املادة (
لها علىئيس اللجنة، بعد حـصـوم ر- (أ) يقو1

قيامها بتدقيقهامة واها الزمات التي ترجميع املعلو
فيق خاصة (يشار إليهانتها، بتعيني هيئة تـومقارو

فيما يلي باسم الهيئة) تتألف من خمسة أشخاص
ا من أعضـاء الـلـجـنـة أو مـن غـيـرنـويجـوز أن يـكـو

فيافقة طريتم تعيني أعضاء الهيئة مبوأعضائها. و
لتني املعنيتـني اإلفـادةتتاح للدواع باإلجمـاع، والنز

ديمن مساعيها احلميدة بغية الوصول إلى حـل و
ام هذه االتفاقية.للمسألة على أساس احتر

اعفني في النزلتني الطر(ب) عند تعذر وصول الدو
ين الهيئة كلهاخالل ثالثة أشهر إلى اتفاق على تكو

م اللجنة بانتخاب األعضاء غير املتفقأو بعضها، تقو
ياع السـرعليـهـم مـن بـني أعـضـائـهـا هـي بـاالقـتـر

بأغلبية الثلثني.و
- يـعـمـل أعـضـاء الـهـيـئــة فــيــهــا بــصــفــتــهــم2

لتنياطني الدوا من مونوال يجوز أن يكوالشخصية. و
اف في هذهاع أو الدول غير األطرفني في النزالطر

االتفاقية.
تـضـع نـظـامـهـائـيـسـهـا و- تـنـتـخـب الـهـيـئـة ر3

الداخلي.
- تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر األمم4

املتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
اع بني للهيئة املنبثقة عن أي نزًفر أيضا- تو5

ةفراف خدمات األمانـة املـولتني من الدول األطـردو
 من هذه االتفاقية .10 من املادة 3ة  للفقرًفقاو

اعفـان فـي الــنــزلـتـان الــطــر- تـتـقـاســم الــدو6
ًفقاي سداد جميع نفقات أعضاء الهيـئـة وبالتسـاو

ات يضعها األمني العام لألمم املتحدة.لتقدير
- لألمني العام لألمم املتحدة سـلـطـة الـقـيـام،7

م بدفع نفقات أعضاء الهيئـة قـبـل سـدادعند اللـزو
 من6ة  للفقـرًفقااع لها وفني في النزلتني الطرالدو

هذه املادة.
مات التي حصلت عليها اللجنةضع املعلو- تو8

ف الهيئة، التينتها حتت تصرمقارقامت بتدقيقها وو
لتني املعنـيـتـني أن تطلب إلـى الـدوًيجوز لهـا أيـضـا

ى ذات شأن.مات أخريدها بأية معلوتزو

)13املادة (
- متى استنفدت الهيئة النظـر فـي املـسـألـة،1 
ئيس اللجنة، يتضمنير تقدمه إلى رم بإعداد تقرتقو

النتائج التي توصلت إليها بـشـأن جـمـيـع املـسـائـل
يضـمفـني، واع بني الـطـرقائعيـة املـتـصـلـة بـالـنـزالـو

ًاع حـالاها مالئمة حلل النـزالتوصيات التي قـد تـر
.ًدياو

ير الهيئة إلـىئيس اللجنة بإنهاء تقـرم ر- يقو2
م كلتقواع وفني في النزلتني الطرلة من الدوكل دو

ئيس اللجنةمنهما، في غضون ثالثة أشهر، بإعالم ر
يردة في تقرارلها للتوصيات الولها أو عدم قبوبقبو

الهيئة.
ةئيس اللجـنـة، بـعـد انـقـضـاء الـفـتـرم ر- يـقـو3

 من هذه املادة بإنهاء2ة ص عليها في الفقراملنصو
فني املعنيتني إلىلتني الطربياني الدوير الهيئة وتقر

ى في هذه االتفاقية.اف األخرسائر الدول األطر
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ً   تتعدد جهات التقاضي في اململكة مما يثير أحيانا
اد اجملتمع حول اختصاص كل لدى بعض أفرًلبسا

اختصاص كلجهة، لذا البد من تبيان هذه اجلهات و
فة اجلهـةمنها بحيث يسهل للـشـخـص الـعـادي مـعـر

ء إليها في حالة اقتضاءاملناسبة التي ميكن له اللجو
األمر ذلك.

ئيسيتنيم القضائي في اململكة يتكون من جهتني رالهر
عية (القضـاء الـعـام)للتقاضي؛ هـي: احملـاكـم الـشـر

د جهة ثالثةجوان املظالم، باإلضافة إلى وقضاء ديوو
ية ذاتف بـ (اللـجـان اإلدارذات طبيعة خاصـة تـعـر

أينا أنيد من الفائدة رملزاالختصاص القضائي)، و
. حول اختصاص هذه اجلهاتًاجز مؤًحانقدم شر

هي صاحبة االختصـاصعية، وال : احملاكم الشـرأو
ائم في اململكةاجلرعات واألصيل بالنظر في كافة املناز

افها إال ما استثني كانت أطرًأيا كانت طبيعتها وًأيا
داع لم يرالية العامة بالنظر في أي نزبنظام، فلها الو

ى،في أي نظام نص يحيله إلى جهـة قـضـائـيـة أخـر
يةان املظالم أو إحدى اللـجـان اإلداراء كان ديـوسو

يـةذات االختصاص القـضـائـي، مـثـل: هـيـئـات تـسـو
اخلالفات العمالية.

عية (القضاء العام) من (مجلستتكون احملاكم الشرو
القضاء األعلى- محكمة التمييز- احملاكم الـعـامـة-

اختصاص كل جهة كما يلي:ئية)، واحملاكم اجلز
ائر القضاءف على دو- مجلس القضاء األعلى: يشر

ص عليها فيلى تدقيق القضايا املنصويتو وًقضائيا
لى مهامهة، كما يتونظام القضاء من خالل هيئة الدائر

نحو ذلك مما نصنقل القضاة وقية وترحيال تعيني و
عليه نظام القضاء من خالل هيئته العامة، باإلضافة

ير العدلى وزعية التي يرإلى النظر في املسائل الشر
النظر فـيعية فيهـا وير مبادئ عامة شـرة تقرضرور

ة النظر فيها منلي األمر ضرورى واملسائل التي ير
أي في املسائل املتعلقة بالقضاءإبداء الرقبل اجمللس و

ةاجعة األحكام الصادرمرير العدل، و على طلب وزًبناء
جم.بالقتل أو القطع أو الر

- محكمة التمييز: تختص بتمييز األحكام القضائية
تها أوإعادتها إلى احملكمة التي أصدرإما بنقضها و

اجبةتصديقها بحيث تصبح أحكام نهائية وتأييدها و
حيد املبـادئتعمل محكمة التمييز عـلـى تـوالتنفيـذ، و
عيةاعد الشرتطبيق القوقابتها على تفسير ومن خالل ر

كقاعدةبل احملاكم، وِة من قأحكام األنظمة الصادرو
ة منعامة تخضع جميع األحكام القضائية الصادر

ئية للتمييز.اجلزاحملاكم العامة و
 -احملاكم العامة: تختص احملكمة العامة بنظر جميع

ئية أوجة عن اختصاص احملاكم اجلزى اخلارالدعاو
ائم التي استثنيت من اختصاصـاتاجلرعات واملناز

احملاكم العامة بنص نظامي، لذا فمن اختصاصات
احملاكم العامة ما يلي:

داحلـدوائم التي يعاقب علـيـهـا بـالـقـصـاص و- اجلر
إصدار حججى العينية املتعلقة بالعقار وجميع الدعاوو

إثباتار به، وسماع اإلقرقف وإثبات الواالستحكام و
فـاةالوالنـسـب واخللـع والـطـالق والوصيـة واج والـزو

يج من التزوإسقاطها وض النفقة وفرثة وحصر الورو
املفلسني.لي له من النساء و احلجز على السفهاء وو

ئية، فتختص مبا يلي:- أما احملكمة اجلز
دادها،ى استردعاوة وض للحيازى منع التعر-  دعاو

يال،ة آالف ريد قيمتها على عشرى التي ال تزالدعاوو
ة فيه علىيد األجرى املتعلقة بعقد إيجار ال تزالدعاوو

ط أال تتضمن املطالبة مبايال في الشهر، بشرألف ر
ى املتعلقةيال، إضافة للدعاوة آالف ريد على عشريز

اتب فيه عـلـى ألـفة أو الـريد األجـربعقد عـمـل ال تـز
يدط أال تتضمن املطالبة مبا يزيال في الشهر، بشرر

يال.ة آالف رعلى عشر

غالف الكتاب
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:حقوقة - القاهر
ةكز القاهرمربي حلقوق اإلنسان وينظم املعهد العر

ابطة تعليم حقوق اإلنساناسات حقوق اإلنسان ورلدر
2008حتى يناير  و2006ة من ديسمبر خالل الفتر

 للمدافعنيًمنظما وً مكثفاًيبا يقدم تدرًاسيا درًنامجابر
بي.عن حقوق اإلنسان في العالم العر

اتاملـهـارات وفـع الـقــدرنـامـج إلـى ريـهـدف الـبـرو
اقبة حقوق اإلنسان. كمامراخلاصة بقضايا الدفاع و

ين شبكة إقليمـيـة مـنتشجيـع تـكـويهدف إلى دعـم و
بية.املدافعني عن حقوق اإلنسان في املنطقة العر

نـامـج «شـبـاب مـن أجـل حـقــوقـصـص بـرُقـد خو
Youth for Human rightsاإلنـــــســــــان» أو 

بية الـذيـنلنشطاء حقوق اإلنسان في املـنـطـقـة الـعـر
سيع نطاق عملهم الشبكيغبة في  توافر لديهم الرتتو

بي،ين في العالم العرمع مدافعي حقوق اإلنسان اآلخر
كـذلـكات الدفاع عن حـقـوق اإلنـسـان وتنميـة مـهـارو

اقـبـة فـي هـذا اجملـال، كـمـا يـسـتــهــدفات املـرمـهـار
غبةنامج نشطاء حقوق اإلنسان الذين لديهم الرالبر

ة في مجال عملهـم مـنخبـرفي احلصول على دعـم و
يب على حقوقاء في مجال التدرخالل االحتكاك بخبر

اآللياتفهم اخلاصة باملعايير ويادة معاراإلنسان وز
عات اخلاصةيز املشروتعزير وتطواإلقليمية ولية والدو

بقضايا حقوق اإلنسان في اجملتمعات التي يـنـتـمـي
بون.إليها املتدر

بون الذين يقع عليهم االختيـار فـيك املتـدريشار
 أشهر حول قضـايـا3يبية عن بعد مـدتـهـا ة تدردور

نسشة عمل في تـوالدفاع عن حقوق اإلنـسـان، وور
 أيام على الدفاع عن حقوق اإلنسان. إضافة5ملدة 
اقبـة أشهر على مـر3يبية عن بعد مـدتـهـا ة تـدرلدور

 أيام5ة ملدة شة عمل في القاهرحقوق اإلنسان، وور
اقبة حقوق اإلنسان.على مر

يبي ليلبي حاجة مدافعينامج التدرصمم هذا البر
بي الذينحقوق اإلنسان من الشباب في العالم العر

ط أنيشتر سنة. و35-18هم ما بني اوح أعمارتتر
اطنني في دول جامعة الدولكون موالء املشاريكون هؤ

جةكون الذين يتمتعـون بـدريفضل املـشـاربية، والعـر
ام جتاه الدفاع عن قـضـايـا حـقـوقة من االلتـزكبـيـر

اإلنسان في مجتمعاتهم و يتمتـعـون أيـضـا بـدعـم و
مساندة من املنظمات التي يعملون بها.

 5� U� r
—UL�√ ÕË«d�� s�c�« »U�A�« ·bN���18≠35WM�  

w�dF�« r�UF�« w� ÊU��ù« ‚uI� ¡UDAM� w�«—œ Z�U�d�

U�Oz— ÍbA�« rO
«d�≈ ÆœÎWLz«b�« WO�dF�« WM�K� 

ÊU��ù« ‚uI(

:حقوقياض - الر
ب خالل اجتماعات اجملـلـسجية العـراء اخلـارأقر وزر

ةبية الذي عقد في القاهـري جلامعة الدول العـرارالوز
يز الشدياهيم بن عبدالعـز اختيار الدكتور إبرًاخرمؤ
ًئيساجية رالتعليم للعالقات اخلاربية وة التراركيل وزو

ئيس اللجنةبية الدائمة حلقوق اإلنسان خلفا لرللجنة العر
ئاسته.ي الذي انتهت رالسابق الدكتور خالد الناصر

هازيح صحـفـي عـن اعـتـزقد عبر الـشـدي فـي تـصـرو
بية الدائمة حلقوق اإلنسان للجنة العرًئيساه رباختيار

أشار إلى أن هـذاب، وجية العـراء اخلارمن قبـل وزر
ًليادو وًبياال مكانة اململكة عراالختيار لم يكن ليتحقق لو

اهتمامها الكبير مبجاالت حقوق اإلنسان اخملتلفة،و
جيةة اخلـارارد التي تبذلهـا وز للجـهـوًامقدر وًامشيـر

دمتابعة من صاحب السمو امللكي األمير سعوجيه وبتو
ديـة فـييز مساهمـة الـكـفـاءات الـسـعـوالفيصـل لـتـعـز

اإلقليمي.لي ومجاالت العمل الدو
جيةيذكر أن الدكتور الشدي معني بالعالقـات اخلـار

سالـتـهضوع رقد كـان مـوالتعلـيـم، وبيـة وة التـراربـوز
اإلقليميةلية واه في مجال عمل املنظمات الدوللدكتور

بـيـة،العـرليـة وات الدومتـرك في العديـد مـن املـؤشـارو
ئاسـتـه لبعـض مـجـالـسـهـا كـرًئـيـسـا ورًاعمـل عـضـوو

الثقافـةبيـة وبية للتـرللمجلس التنفيذي للمنظـمـة الـعـر
لية حلقوق الطفل التابعةية اللجنة الدوعضوم، والعلوو

لألمم املتحدة في جنيف.
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:حقوقك - يورنيو
2006جنحت األمم املتحدة في الثاني من شهر سبتمبر 

قـنيلية حلماية حـقـوق املـعـوقيع أول مـعـاهـدة دوفي تـو
)UN Convention on the Rights of

Persons with Disabilitiesقـــد شـــهــــدت). و
ضاتة الثامنة للجنة إعداد االتفاق؛ مفاواجتماعات الدور

بية على أن تتضمنعة العرت اجملموة بعدما أصرعسير
ةقني « حتت االحتالل » ، في إشاراملعاهدة معاناة املعو

تلاشنطن وبـي وائيل. مما أثار حفيظة مـنـدوإلى إسر
قد للمعاهـدة ». وًتا الطلب «تسييساأبيب اللتني اعتبـر

ية تكتفي بذكر االحـتـالل «اف إلى تسوتوصلت األطـر
 منًقني » في مقدمة النـص، بـدالكمصدر خطر للمـعـو

م املعاهدة البلدانتلزئيسية. ود الراجها ضمن البنوإدر
ذلك بتشيـيـداحل، وقني على مـرضاع املعـوبتحسـني أو

لهم على التـعـلـيـمص حصوحتسني فـرافق جـديـدة ومر
مي إلى القضاء على التمييزاعتماد تدابير ترمات واملعلوو

ها إلى حل املشاكل اخلاصة بتنقـلضدهم، كما تدعـو
الـتـأهـيــلظـيـف والـتـواخلـدمـات الـصـحـيــة وقـني واملـعـو

سس كذلك آلـيـةتـؤكة في احلياة السيـاسـيـة. واملشـارو
لية لرصد تنفيذ هذه التعهدات.دو
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ة العـنـفة ظاهـرات األخيـرتنامـت فـي الـسـنـو
ة جديـدة،ال يعنى هذا انـهـا ظـاهـري، واألسـر

فاجلديد فيها هو ظهور بعض حاالتها لـلـعـلـن
سائل اإلعالم.نشر تفاصيلها على املأل في وو
ة من احلاالت تبقىار بأن نسبة كبيرمع اإلقرو

ف عنـهـااب ال يـعـرخلـف األبـوار واء االسـوور
ى التي تصل للجمعيةايدت الشكاوأحد، فقد تز

هـذا مـا حـداي، ومن ضـحـايـا الـعـنـف األسـر
ةارباجلـمـعـيـة لـلـشـروع فـي الـتـنـسـيـق مـع وز

اء ضحاياالشؤون اإلجتماعية إليجاد دور إليو
ي.  اإلشـكـاالت الـتــي حتــيــطالـعــنــف األســر

يلهذا فقضايا العنف األسرة، وة كثيرالظاهر
ة من اختصاص اجلمعية، ذلكليست بالضرور

عـيــةشـرأن جـلـهـا يـتـضـمـن أبـعـادا جـنـائـيـة و
ها من هيئات حقوقاجلمعية كغيرقضائية، وو

اإلنسان ينبغي اال تتدخل إال في احلاالت التي
قهـمال يحصل فيها ضحايا العنف عـلـى حـقـو

ئهـممة بـعـد جلـوفر لهم احلـمـايـة الـالزال تتـوأو
القضائية.   بيد أن اجلمعيةللجهات األمنية و

اء ضـحـايـا الـعـنــفميـكـن أن تـسـهـم فـي إيــو
اءاتي حلمايتهم حتى تسـتـكـمـل اإلجـراألسر

دجوالسبب في ذلك هو والقضائية، واألمنية و
يةي الشأن كاجلمعيات النسوتأخر ذواحلاجة و

ة الشؤون االجتماعيةارية ووزاجلمعيات اخليرو
اصم في إحدى العو.في إيجاد مثل هذه الدور

بية التي ال يصل عـدد سـكـانـهـا نـصـفاألورو
يـةجد جمـعـيـة نـسـوياض تـوسكان مـديـنـة الـر

لدىي، ومختصة فقط  بضحايا العنف األسر
ا في تلك املديـنـةهذه اجلمعية ستـة عـشـر دار

فراألطفال، فتـواء الضحايا من الـنـسـاء وإليو
العناية الطبية حتى يتحققاملأكل ولهم املسكن و

لهم األمن بحكم قـضـائـي أو بـحـل لـلـمـشـكـلـة
اف.  قد ال حتتاج مدن اململكةضي كل األطرير

ديملثل هذا العدد من الدور ألن اجملتمع السعو
ابـطبيـة، فـالـتـريـخـتـلـف عـن اجملـتـمـعـات الـغـر

لهذا يلجأ، وًافراحلمد الله متوال وى ال يزاألسر
ي لـألهـل وكثير مـن  ضـحـايـا الـعـنـف األسـر

فر احلماية.تتوب حتى يتم حل املشكلة واألقار
ىاملدن الكبـرلكن اجملتمع آخذ في التـعـقـد، و

حتديدا يسكنها كثير ممن هم من خارج املدينة
ة من ضحاياجد لنسبة كبيرأو املنطقة، فال يو

ب في املدينة نفسها، األمرى أقارالعنف األسر
فير دورالذي يعني أن من األهمية مبـكـان تـو

الء.اء هؤكافية إليو

:حقوقان - ّعم
دنيقال األكادميي األر

الدكتور خالـد عـبـيـدات إن
 حولًا كبيـرًهناك اختـالفـا

حتـديـد مـعـنـى مــصــطــلــح
غم أنه أصبـحهاب» ر«اإلر

ت عــلـــىة ســيـــطـــرظــاهـــر
عـلـىاإلعـالم والـسـيـاسـة و
العالم كله.

أضاف عبيدات خـاللو
اسـات حـقـوقان لـدرّكز عـمية نـظـمـهـا مـرارة حونـدو

هاب فياإلران «حقوق اإلنسان واإلنسان حتت عنو
اخلطر األكبر ضد سبتمبر» إن «التهديد و11ء ضو

هابي فحسب؛ك اإلرالسالم العاملي ال يأتي من السلو
هاب» أيضا ألنه في نظر البعضمن مصطلح «اإلربل و

ية».هو نضال من أجل احلر
مةم املقاومفهـوهاب ويكي لـإلرم األمرحول املفهـوو
ًمااليات املتحدة متتلك مفهوعية قال عبيدات إن «الوالشر
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هـاب يـغـلــق لــإلرًمـسـيـســا
مـةيق عـلـى كـل مـقـاوالـطـر

مةلو كانت هذه املقاوحتى و
مدنية سلمية، فتدفع بذلـك

ء إلى اللجوًين دفعاباملقهور
هو سـالحللمـالذ األخـيـر و

عب».العنف املر
الياتأشار إلى أن الوو

املتحدة «تصر على شطب
مةب في مقـاوحق الشـعـو
أسـهــاعــلــى راالحـتــالل و

مةاملقاواللبنانية ومة الفلسطينية وبدون منازع املقاوو
هاب».تصفها باإلراقية والعر
بشـأن حـقـوق اإلنـسـان أشـار عـبـيـدات إلـى أنو
يكية علىاليات املتحدة األمرب التي أعلنتها الواحلر
يعـاتالتشـرانني و بالقـوًهاب جعلت العالم ملـيـئـااإلر

قت الذي تستـغـيـث بـهب فـي الـواخلاصة بتـلـك احلـر
االعتداءات علىقات واخلروية من التهديدات والبشر

حقوق اإلنسان.

جانب من الندوة


