
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

برلمانيون مصريون  رأي القدس  

 متوحشون

 

متحف العولمة الواحد  صبحي حديدي  

 

 ربيع كفاية الثاني عبد الحليم قنديل  

 

... سعودي يجلد زوجته وسط السوق    
ألنها خرجت ' بالقتل'ومصري يعاقب زوجته 

دون إذنه 

 

ظهور األمير عبد اهللا بن  سهيل كرم  
متعب في اعالن تلفزيوني لمصلحة شركة 

 موبايلي يثير جدال بالسعودية

 

في فلسطين يتسللون  ابراهيم درويش  
الرضهم بحثا عن لقمة العيش والمنتفعون 

من االحتالل في العراق يبررون العذاب 
 ويحطمون زينة

 

تراث مدينتين ـ ' وليد أحمد السيد. د  
' مذبحة'الراقصون على ' القدس وغزة

 !التراث

 

أنا : 'ع المكشوف'دحالن  هيام حسان  
وراء زلزال هايتي وضابط في السي آي ايه 

 'صندوق العجائب'يفتح 

 

' الطريق الى كابول'مسلسل  عادل العوفي  

 والحلم المجهض

 

كوميديا سوداء ل  عبد اللطيف البوزيدي  
حول تعليقات : '!شاهد مفْهِمش حاجة'

 !شعبوال السياسية

 منتدى األدباء الشباب حسن النواب  

تنازالت : النظام العربي مطاع صفدي  

 !للعدو حتى قعر الهاوية

 المغرب يحقق في وقوع نساء مغربيات ضحايا اتجار بالبشر في دول الخليج 
4/19/2010 

 

  

كشف رئيس المجلس االستشاري المغربي لحقوق االنسان محمد : الدوحة ـ ا ف ب
حرزني عن نية المغرب ارسال مسؤولين للقيام بزيارات ميدانية لبعض دول الخليج 

العربية للبحث في وقوع نساء مغربيات ضحايا اتجار بالبشر وممارسة ما اسماه 
 .'العهارة'

لقد 'القطرية نشرتها امس االحد ' الوطن'وقال المسؤول المغربي في تصريحات لصحيفة 
بدأنا في العمل على هذا الموضوع ونحن بصدد انجاز زيارات ميدانية لبعض بلدان 

 .'الخليج على وجه الخصوص للبحث في هذه المسألة
نحن متأكدون من أن اغلب النساء الالتي يسافرن الى الخليج مثال يمارسن اعماال 'وتابع 
فهي لم تتغير منذ بداية المجتمعات ) العهارة(اما ظاهرة ما يسمى بـ 'مضيفا ' شريفة

البشرية، وما حصل هو ان االعداد قد زادت اما النسب االحصائية فهي نفسها في كل 
 .'مكان سواء في المغرب او غيره

ان احد المواضيع التي سنولي لها اهمية كبرى في المرحلة المقبلة هي 'واضاف حرزني 
مسألة االتجار بالبشر سواء تعلق االمر باالستغالل الجنسي للنساء واالطفال او شبكات 

 .'تنظيم الهجرة السرية
انا في الحقيقة ال اعرف مدى مشروعية هذه االدعاءات، ولكن في مخيلة الناس 'وتابع 

 .'ان دول الخليج تعتبر من كبار مستهلكي الجنس
واتهم رئيس المجلس االستشاري لحقوق االنسان، وهي هيئة استشارية لدى العاهل 

المغربي محمد السادس، الصحف المغربية بتهويل ظاهرة الدعارة والمبالغة في الحديث 
رغم انه ال يجوز فردها ) العهارة(الصحف تفرد العناوين البارزة لمسألة 'وقال . عنها

 .'بهذا الشكل
 
 

fatima algeria - .... 
و البنات يعرفن مسبقا ما ينتضرهم هناك لعل السفر يمكنهم ) عقود(هذا الموضوع معروف من زمان 
 .للرجوع الى اوطانهم بأموال كثيرة

 هي وصمة عار على جبين كل مغربي -عمر المغرب 
واهللا العظيم هذا المسؤول كذاب وكان قد نفى أن تكون في المغرب سياحة جنسية ونفى أن تكون 

المغربيات تتعاطين هذه الحرفة؛ وقد صرح بأن الصحافة المغربية تبالغ في هذا الشأن؛ فدعارة المغربيات 
معروفة لدا الكل وفيها الدعارة الراقية تديرها الدولة بشكل منظم ومعروف في وخارجه، فصحيح أن هناك 

شبكات دعارة يديرها أردنيون،سوريون ولبنانيون، لكن المغربيات لسن ضحايا فهن على علم مسبق 
 20بطبيعة العمل، فمطار محمد الخامس يعج بالمسافرات إلى الخليج وهن لوحدهن و عمرهن اليتجاوز 
 7سنة، فلماذا التوقفهم الشرطة لتبحث معهن؛ الذي جعل هذا الشخص وآخرون يتكلمون هي محاكمة 
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 !للعدو حتى قعر الهاوية

 

: 62في الذكرى الـ زهير أندراوس  

 والعرب لم ينتصروا... الصهيونية فشلت

 

بين مؤتمر  محمد صادق الحسيني  

 االغنياء النووي ومؤتمر المستضعفين

 

المغرب يحقق في وقوع نساء مغربيات    

 ضحايا اتجار بالبشر في دول الخليج

 

انتهاء فرص التقارب  عبد اهللا بن مولود  
بين الطرفين يرشح مزيداً من التوتر 

المعارضة تتوعد باإلطاحة : موريتانيا
الشرذمة 'بالرئيس والحزب الحاكم يصفها بـ

 'المفلسة

الركود االقتصادي يمتحن تسامح اإلسبان تجاه    

 المهاجرين

 

محاولة ترويج ثمانية كلغ من االفيون    

 في رأس الخيمة

 

اسرائيل تؤكد ان سورية  :زهير اندراوس  
وحزب اهللا يملكان صواريخ قادرة على 
 اصابة اي هدف في عمق الدولة العبرية

 

المطبخ االردني يفكر  :بسام البدارين  
' الترانفسير'بآليات التصدي لسيناريو 

االسرائيلي الجديد وعمان رفضت توضيحات 
اوامر ' تنفيذ'تل ابيب ووضعت خطة لمراقبة 

 الترحيل الجماعي

 

الوفد االداري اللبناني  :سعد الياس  
برئاسة وزير الى دمشق اليوم لبحث تعديل 
 اتفاقيات التعاون والتحضير لزيارة الحريري

 

أفراح في األهلي بعد  :محمد القاعود  

 التعادل المثير في قمة الكرة المصرية

 

الحكيم يقر بعقبات في التحالف مع   
المالكي وتكهنات باشتراط الصدر تخليه عن 

اولها عدم تسلم حزب الدعوة  منصبه
 السلطة مجددا

 

الغرب : نوال السعداوي هيام حسان  
يتعاطى مع مسائل حقوق االنسان بنفاق 
والسفير االمريكي ال يتدخل اال الطالق 

سراح أصدقاء أمريكا 

 

ال عودة لحرب سابعة في : مصدر يمني   
صعدة 

 

مفاجأة في محاكمة خلية  حسام ابوطالب  
المتهم األول : مرتبطة بالقاعدة في مصر

يعترف على باقي المجموعة بارتكاب 
 الجرائم

الصحف السودانية المستقلة والمعارضة تدعو الى    

 عدم االعتراف بنتائج االنتخابات

حرصا على ' ابريل 6'رفضنا تظاهرة : الداخلية   

 سنة، فلماذا التوقفهم الشرطة لتبحث معهن؛ الذي جعل هذا الشخص وآخرون يتكلمون هي محاكمة 
 سوريين بالمؤبد ألنهم كانوا يتاجرون في المغربيات لو حصل نفس الشيئ في المغرب ألطلق صراحهم

 بقرارة انفسهن -هيفا 
ولكن الموضوع هو , ) االتجار بالبشر(الشي االكيد في هذا الموضوع هو انه ال يوجد ما يسمى شي 

عندما يفكرن بالمجيء الى الخليج فهن يختارن اقصر الطرق لجمع االموال ويضعن هذا في رأس 
اولوياتهن قبل السفر بأن يعملن سنة او سنتين في الذعارة المقننه ومن ثم يرجعن الى بلدهن وهن 

اما عن االتجار بالبشران كان هنالك استغالل للبعض فهنالك شرطه ممكن اللجوء , ممتلئات باالفلوس 
ال احد يستطيع ان يجبر المرأه ان لم يكن  -اليها في حالة ان احد حاول الضغط عليها للعمل في الذعارة 

فالمادة طغت على كل السلوكيات وبددت االخالق وباالخر يقولون االتجار بالبشر هذا  -لها الخاطر بذلك 
 11!!!!!!!!!!!كالم غير دقيق ابدا

 الحمدهللا الموضوع انفتح -إماراتية 
أنا أخاطب من منبر جريدتكم الموقرة كل األيادي المغربية واإلماراتية التي تستطيع أن توقف هذه 

يا ناس الواحد في الخليج خاصة في االمارات لما يسمع كلمة مغربية تأتي على باله كلمة ثانية ) الدعارة(
مرادفة لها لن أقولها حياءا أنا ليس أقول كل المغربيات،على العكس ففي المغرب أخواتنا المسلمات 

المحتشمات ، ولكن أتكلم عن المغربيات الالتي يأتين إلى الخليج فقد ملئوا الشارع والبيوت بكل ما هو 
مخل باآلداب والعهر الفاحش ونحن مجتمعنا الخليجي ال ينقصه مثل هذا الفساد والعهر ففيه من التخلف 

 .والشذوذ الجنسي ما يكفي العالم بأكمله

 االسباب كثيرة -حازم 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ابدأ كالمي بالصالة على رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم اما بعد بالنسبة الى 

الكالم المذكور اعال ليس فقط من دول المغرب انما لالسف من جميع الدول العربية االسالمية ويرجع ذلك 
غالء تكلفة  -3البعد والبعد الكبير عن اهللا وعن قرأنه الكريم  - 2الفقر  - 1الى كثير من االسباب 

الزواج في المجتمعات العربيه وان كان حل هذه امر بسيط واهللا لو تمسكنا بكتاب اهللا ورسوله لتخطينا 
كثير من االخطاء التى نحن فيها االن اين االب اين االخ اين االخت اين الذوج العالج من البيت العالج 
بإتباع قرأن ربنا العظيم العزيز وسنة نبية محمد علية الصالة والسالم حازم عبدالحكيم صابر مصري 

 الجنسية مقيم بدولة االمارات العربية المتحدة

 انتبهي يا بنات المغرب العربي -فوزي تونس 
فعال امر مريب في سلوك بعض الخليجيين اذا لم اقل نسبة كبيرة منهم تسعى الستغالل بنات المغرب 

العربي العظيم جنسيا مستغلين في ذلك ظروفهم المادية المتدهورة او اغراءهن بالزواج فيصبحن لقمة 
الحل يكمن في التحسيس والتنبه لمثل هؤالء الحيوانيين فال يمكن ان اطلق ..سائغة بين ايادي تجار البشر

 ..عليهم االدميين

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . ا7ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا7سم ا7ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا7سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 7 تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left 750
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حرصا على ' ابريل 6'رفضنا تظاهرة : الداخلية   
مصلحة الوطن ونواب الحزب الحاكم يتهمون المستقلين 

 بقيادة التظاهرات

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
مطالبة أحزاب المعارضة كلها باالتفاق  كروم

ترقب .. على ترشيح البرادعي للرئاسة
 لخطوات مبارك بعد عودته للعمل

 

درس : تعقيب على رئيس التحرير   

 قرغيزي للشعوب العربية

 

حركة طالبان ال تمانع باجراء حوار   
سياسي صادق حول مستقبل البالد مع 

مسؤولين غربيين ولكن ليس مع كرزاي 
اهداف الحركة لم تتغير لكن زعيم  'الدمية'

طالبان لم يعد مهتما بحكم البالد ويريد 
 اصالح النظام الدستوري

 

نملك قوة عسكرية تكفي لردع : نجاد  
ويجب ان تسحب أمريكا قواتها من . األعداء
واشنطن تفتقر لخطة لكبح : غيتس المنطقة

جماح حملة ايران النووية 

 

بولندا تدفن رئيسها وميدفيديف يتوجه    

 الى كراكوف

 ثقافة في معسكر األسر أحمد خيري العمري. د  

 شكرا للسيد أحمد داوود أوغلو ايمن خالد  

عندما تستميت الضحية في  اسماعيل القاسمي الحسني  

 الدفاع عن جالدها

 طوائف العراق تنتخب مصطفى الفيتوري  

 المواضيع األكثر قراءة
سنعيد سورية إلى العصر الحجري في حال : اسرائيل   

تقرير بريطاني  استخدم نصر اهللا الصواريخ الباليستية

 تحدث عن رسالة لالسد اعتبرت حزب اهللا فرقة بجيشه

أنا وراء زلزال : 'ع المكشوف'دحالن  هيام حسان   

 'صندوق العجائب'هايتي وضابط في السي آي ايه يفتح 

 برلمانيون مصريون متوحشون رأي القدس   

متحف العولمة الواحد  صبحي حديدي   

   

 66
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