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   أقــر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم 
المتحــدة فــي 10 / 12 / 1948 » بــأن أســاس الحريــة والســام 
واألمــن فــي العالــم ، يأتــي مــن إقــرار مــا لجميــع البشــر مــن 
قيمــة وكرامــة أصيلــة فيهــم ، ومــن حقــوق متســاوية للجميــع 
، وأن أي تجاهــل لحقــوق اإلنســان يفضــي إلــى أعمــال تــؤدي 
الــى القمــع واإلضطهــاد والعنــف والحــروب ، وعلــى معاملــة 

ــه » . األخــر بغيــر التســاوي ل
   إنطلقــت تلــك الصرخــات المدويــة مــن األمــم والشــعوب 
نتيجــة لمآســي الحــرب العالميــة الثانيــة التــي راح ضحيتهــا 
 ، بيــن قتيــل وجريــح ومشــوه  البشــر  مــن  الماييــن  عشــرات 
وخــراب ودمــار آلالف المــدن والقــرى والقصبــات فــي معظــم 
دول العالم ، ومورســت خالها إنتهاكات جســيمة و وحشــية 
ال تعــد وال تحصــى ضــد اإلنســان ، ولعــدم تكــرار تلــك المآســي 
والويــات صــدر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ، وأغنــي 
بعــد ذلــك بعهــود ومواثيــق دوليــة عديــدة ومــن أبرزهــا [ العهد 
والعهــد   ، والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
ــة ، واإلتفاقــات  ــة واإلجتماعيــة والثقافي بالحقــوق اإلقتصادي
العنصــري  التمييــز  اشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة 
وإتفاقيــة   ، المــرأة  ضــد  التمييــز  أنــواع  كل  منــع  وإتفاقيــة   ،
مناهضــة التعذيــب ، وأكثــر مــن خمســين صــكًا ]   مــن أجــل 
ان تضيــف قــوة القانــون علــى الحقــوق والحريــات المتضمنــة 
فــي اإلعــان العالمــي ، لوضــع معاييــر ومبــادئ هامــة لضمــان 
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ، وحمايــة األقليــات والمجموعــات 
القوميــة والدينيــة والمذهبيــة الذيــن يتعرضــون لإلضطهــاد 
والقتــل والتهميــش والتهجيــر القســري ، وكذلــك الشــرائح 
الضعيفــة كالمــرأة والطفــل واألســرى والمهجريــن .. إال أنهــا 
لألســف الشــديد بموجــب تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة فــأن 
العالــم تنهتــك حقــوق اإلنســان فــي  ثلثــي دول  أكثــر مــن 
بلدانهــا بأشــكال وأســاليب مختلفــة مــن بينهــا دول كبــرى 
أعضــاء فــي مجلــس األمــن الدولــي ، كان المفــروض منهــا أن 
تقطــع أشــواط واســعة فــي مجــال إحتــرام حقــوق اإلنســان 

والمواطنــة .
   ال شك إن مسألة حقوق اإلنسان باتت من األمور األساسية 
فــي إهتمامــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة فــي 
مؤتمراتهــا وتقاريرهــا الدوريــة ، لكــن فــي الواقــع فــأن بنــود 
اإلعــان العالمــي والمواثيــق الدوليــة ال يجــري اإللتــزام بهــا ، 
وهنــاك تلكــؤ كبيــر فــي الجانــب التنفيــذي رغم مــرور )73( عامًا 
علــى إعــان الوثيقــة الدوليــة ، وموافقــت معظــم الحكومــات 
عليهــا وأدخلــت موادهــا األساســية فــي دســاتيرها ، إال إنهــا 
تحــاول بمختلــف الذرائــع واألســاليب الملتويــة التنصــل عنهــا 
وتمــارس إنتهــاكات فّضــة بحــق مواطنيهــا وشــعوبها ومنهــا 

العــراق .
تدهــورًا  عقــود  منــذ  شــهد  العــراق  بلدنــا  بخصــوص  أمــا     
الصعــد  وعلــى كل  اإلنســان  أوضــاع حقــوق  فــي  متصاعــدًا 

حقــوق  لمنظمــات  العراقــي  المنتــدى  بيــان 
اإلنســان بمناســبة مــرور )73( عام علــى اإلعالن 

ــان ــوق اإلنس ــي لحق العالم

األفتتاحية
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مصطلـح  حديثـًا  ظهـر 
الدسـتورية،  فـوق  مبـادئ 
أي بمعنـى عّلوهـا وسـّموها 
ال  وهـي   ، الدسـتور  علـى 
تنـال  وال  بسـقوطه  تسـقط 
واالنقابـات  الثـورات  منهـا 
المبـادئ  هـذه  واالحتـال، 
االنسـان  بحقـوق  تتعلـق 

الدسـاتير للكشـف عنهـا  تأتـي  التـي  االساسـية، 
مصادرتهـا،  وليسـت  وتأمينهـا  منحهـا،  وليـس 
وهـي لصيقـة باالنسـان وال تنفصـل عنـه وسـواء 
كان محكومـا أم حاكمـا وسـجينا أم حـرا وال جئـا أم 

. شـرعي  غيـر  أم  شـرعيا  ومهاجـرا  مواطنـا 
فـي  داخلـة  غيـر  الحقـوق  تلـك  وأصبحـت 
االختصـاص المحجـوز للدولـة بعـد تدويلهـا عقـب 
انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة. وفقـًا لنص ميثاق 
االنسـان  حقـوق  احتـرام  علـى  المتحـدة  االمـم 
لهـا  الدوليـة  الحمايـة  تعـد  ال  لذلـك   ، وتعزيزهـا 
تدخـًا فـي الشـؤون الداخليـة للـدول أو مساسـًا 

. بسـيادتها 
نـص  حـدود  عنـد  المتحـدة  االمـم  تتوقـف  ولـم 
ميثاقهـا وانمـا أصـدرت اإلعـان العالمـي لحقـوق 
اإلنسـان فـي العاشـر مـن كانـون االول عـام 1948  
التمتـع  مسـتوى  لمراجعـة  عالميـًا  يومـًا  ليكـون 
المسـتوى  دون  يـزال  ال  الـذي  الحقـوق  بتلـك 
المطلـوب. فضـًا عـن االنتهـاكات الجسـيمة لهـا 
فـي العديـد مـن دول العالـم وخاصـًة بلـدان العالـم  

. النامـي 
الدوليـة  االتفاقيـات  مـن  العديـد  صـدرت  وقـد 
آليـات  عـدة  وتأسـيس  اإلنسـان.  بحقـوق  الخاصـة 
والمقرريـن  اللجـان  قبيـل  مـن  تنفيذهـا  لمراقبـة 
الـدوري  االسـتعراض  وإجـراء  الشـكاوى.  وتلقـي 
حكومـات  بمشـاركة  اإلنسـان  لحقـوق  الشـامل 

. المصلحـة  وأصحـاب  الـدول 
وعلـى الرغـم ممـا مثلتـه تلك اآلليـات من أهمية 
فـي مسـار الحمايـة والتعزيـز لتلـك الحقـوق ااّل أن 
مسـتوى الحرمـان منهـا واالعتـداء عليهـا ال يـزال 
خطيـرًا فـي الـدول المذكـورة آنفـًا. وال يـزال يشـهد 
الحريـات  ومصـادرة  بالبشـر  واالتجـار  الـرق  جرائـم 
والتمييـز والحرمـان مـن الضمـان االجتماعـي عنـد 
العجـز والبطالـة والمـرض. ومـا زالـت تعانـي المـرأة 
والطفـل وذوو االحتياجـات الخاصـة مـن صعوبـات 
والتعليـم  العمـل  علـى  بالحصـول  تتعلـق  كبيـرة. 
الائـق والضمـان االجتماعـي والحمايـة مـن العنف 

. المجتمعـي واالسـري 
غيـاب  فـي  يكمـن  المشـكات  هـذه  وسـبب 
الجرائـم  تلـك  تجـّرم  التـي  الوطنيـة  التشـريعات 
أو عـدم كفـاءة  الفئـات  لتلـك  المسـاواة  وتكفـل 
أن  عـن  فضـًا  بهـا.  الخاصـة  التنفيذيـة  االجهـزة 
االتفاقيـات  مـع  للتعامـل  المطلـوب  المسـتوى 
الدوليـة المصـادق عليهـا مـن قبـل الدولـة ال يرقى 
الـى كونهـا قانونـا داخليـا ملزمـا أو هـي أعلى منه 

. منزلـة 

حميد طارش

 حقوق اإلنسان فوق الدستور

الحكومــة  تشــكيل  اقتــرب  كلمــا   
بعــد االنتخابــات تبــرز » بنوراما ســوداء 
عناوينهــا  ســلفًا  معــدة  تبــدو   «
بـــ  ســمي  مــا  الــى  تشــير  الكبيــرة 
المعمــدة   « المكونــات  حقــوق   «
بتراتيــل شــبيهة بالطقــوس التــي ال 
منــاص مــن ادائهــا. كل ذلــك يطــرح 
الوليمــة  تقاســم  طاولــة  علــى 

درج  مــا  هــو  فيهــا،  التحاصــص  فيصــل  ويكــون  وعــادة. 
يحــاط  الــذي   . االنتخابــي  باالســتحقاق  تســميته  علــى 
الخطــوط  تصبــح  و  اصحابــه  قبــل  مــن  شــديد  باحتــراس 
قابلــة  غيــر  مكهربــة  وربمــا  اســوارًا  تشــكل  الحمــراء 

. منهــا  لاقتــراب  حتــى  او  للتمــاس 
الحكومــة  كابينــة  تشــكيل   « بســملة   « هــي  هــذه 
العراقيــة منــذ ســقوط النظــام الســابق.. طبعــًا هــذا علــى 
فــرض قــد تــم عبورعتبــة تكليــف رئيــس الــوزراء التــي هــي 
االقليميــة  التدخــات  شراســة  تواجــه  مــا  غالبــًا  االخــرى 
الداخليــة،  التناحريــة  الصراعــات  عــن  فضــًا  والدوليــة، 
ولــن يتــم تجاوزهــا بغيرعمليــة قيصريــة عصيبــة .. فمــاذا 
ســيتخيل المــرء يــا تــرى حينمــا تصــاب تلــك التــي تســمى 
بـــ »االســتحقاقات ســواء كانــت انتخابيــة ام مكوناتيــة » 
الــذي قلــب  الشــارع،  انتفــاض حــراك  عــن  بعصــف صــادر 
الطاولــة وغيــر المعادلــة لصالــح قــوى التغييــر الشــامل 

وان كانــت مــا زالــت غيــر مكتملــة .
صاحــب  ارادة  بســبب  مثــارًا  الصــراع،  يحتــدم  اليــوم 
رئيــس  تكليــف  قــرار  اخــذ  نحــو  االكبــر  النيابيــة  المقاعــد 
كان  مــا  عكــس  الخاســرين،  مــع  التوافــق  دون  الــوزراء 
عليــه التقليــد الكارثــي فيمــا يخــص تشــكيل الحكومــات 
الســابقة. واذا مــا عنــى ذلــك فيعنــي قطعــًا الرجــوع الــى 
المــادة } 76 { مــن الدســتور، التــي دأبــت الكتــل المتنفــذة 
علــى لــي عنــق هــذه المــادة الحاكمــة، والتصــرف حســب 
اعرافهــا المخالفــة لنصــوص الدســتور، دون اي رادع.. واذا 
مــا تمــت العــودة الــى الســياقات الدســتورية، فســتكون 
طريــق المحاصصــة مقفولــة. االمــر الــذي يحــط مــن مقــدار 
حصــة المقعــد النيابــي المكوناتــي.. فمــا بالكــم بفقــدان 
العــدد االكبــر مــن مقاعــد المتنفذيــن . اذًا التفســير االرجــح 
المشــهد  فــي  السياســية  النوعيــة  االزاحــة  بدايــة  هــي 
مســتقبل  علــى  حالهــا  ســتعكس  ثــم  ومــن  العراقــي. 
، والــذي القــى بخرابــه  االداء السياســي المخــرب اصــًا 

الشــامل علــى عمــوم مفاصــل الحيــاة فــي البــاد .
ولهــذا اخــذ الخاســرون يميلــون ببحثهــم عــن االصــوات 
الكراســي  مــن  عــدد  فقــدان  لهــا  وتبعــا  الضائعــة، 
االنتخابيــة. يحصــرون ســعيهم حــول مــن ســيكون رئيســًا 
للــوزراء ؟ . بــل واالهــم لديهــم كمــا يبــدو، قــد صــار يتمحــور 
اختيــار  حــق  ســيأخذ  الــذي  مــن  دائــرة  نطــاق  ضمــن 
ليــس  غــدت تشــكل غصــة  المعضلــة  ان هــذه  الرئيــس.. 
. ولكــن  القــدرة علــى هضمهــا  الحاكمــة  لــدى الطغمــة 
العابــرة  الضغــوط  بفعــل  االمــور  تســّوف  ان  ببعيــد  غيــر 
للحــدود وللبحارعلــى حــد ســواء. اذ ان االنســداد لــم ولــن 
تتوفــر امكانيــة لتفكيكــه. ان فــي هــذه اللوحــة مــا يفــرض 
حالــه والمتمثــل بالدعــوة الــى حشــد القــوى المنتفضــة 
التغييــر  برنامــج  قاعــدة  علــى  صنوفهــم  بمختلــف 
االجتماعيــة  العدالــة  وبســط  الشــامل  الديمقراطــي 

. المواطنــة  ودولــة 

علي عرمش شوكت

 هل بات سيناريو تشكيل
 الحكومة طقوس فرض عين ؟
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المالـي  الفسـاد  ظاهـرة  وجـود  ان     
واالداري في أي بلد يسـهم بشـكل سـلبي 
مباشـر فـي اعاقـة التنميـة فـي أي مجتمـع 
وابطـاء فـي عمليـة االسـتثمار ، وايضـًا فـي 
تراجـع عائـدات ذلـك البلـد ، ويلقـي بظالـه 
الثقيلـة علـى الموازنـة العامـة ، األمـر الـذي 

يؤثـر سـلبيًا علـى التنميـة الشـاملة فيـه .
  الفسـاد  اذا مـا حـل وإستشـرى فـي أي 
الدولـة  مؤسسـات  فـي  خاصـة   ، مجتمـع 

عمليـة  تاخـر  اسـباب  فـي  مباشـر  سـبب  سـيكون  فانـه  والـوزارات 
التطـور والتقـدم فـي ذلـك البلد ،  بل واحيانًا يكون سـببًا لتحويلها 
عـن مسـارها الصحيـح ، وبذلك يعرقل ويبطـىء النمو االقتصادي ، 
ويسـهم فـي تراجـع معـدالت االسـتثمار المحلي واالجنبـي وترفع 
يكـون  مـا  اشـبه  المالـي  فالفسـاد   ، المواطـن  علـى  تكلفتـه  مـن 
بضريبـة اضافيـة يدفعهـا المواطـن العـادي المغلـوب علـى امـره ، 
ناهيـك عـن مـا تسـببه هذه االفة الخطيـرة على تراجـع اقتصاديات 
البلـد وقـدرات الحكومـة فـي تطبيـق برامـج التنميـة المسـتديمة 
تعـود  والتـي  والمنتجـة  الكبيـرة  االسـتثمارية  للمشـاريع  والغـاء 

بالفائـدة علـى ابنـاء الشـعب بـكل شـرائحه .
الـدول  مسـاهمة  علـى  للفسـاد  اخـر  سـلبي  تاثيـر  هنـاك     
والمنظمـات  الدوليـة المانحـة في تقديـم المعونات والدعم عندما 
تنسـحب  قـد  واحيانـًا   ، بلـد  أي  فـي  الفسـاد  انتشـار ظاهـرة  يجـد 
وتنهـي كافـة نشـاطاتها ، النها تشـعر بعدم جـدوى تقديم الدعم 

. التنمويـة  البرامـج  والمسـاعدة فـي 
   بعـد سـقوط النظـام البائـد فـي عـام 2003 ، توسـعت ظاهـرة 
الفوضـى  عمـت  ان  بعـد  العـراق  فـي  واالداري  المالـي  الفسـاد 
واالداريـة  االقتصاديـة  الحكوميـة  المؤسسـات  فـي  واالنهيـار 
واالمنية ، مما ادى الى اسـتياء غير مشـروع من قبل المفسـدين 
علـى امـوال وممتلـكات الدولـة والمواطنيـن ، وقد تكـون الظروف 
الجديـدة واالنفـات قـد سـاعدت انتشـار الفسـاد فـي البدايـة ، غيـر 
ان ذلـك ليـس مبـررًا لعـدم الحـد بشـكل واسـع ومخيـف مـن هـذه 
الظاهرة السرطانية ، خاصة في الوزارات ودوائر الدولة ، مما جعل 
الكثيرين يسـتغربون من تفشـي واسـتمرار هذه الظاهرة لحد االن 
وبنطـاق واسـع ومخيـف ، دون ان يلمسـوا الجديـة  مـن السـلطة 

واالجهـزة التنفيذيـة والقضائيـة فـي محاربتهـا .
للتعقيـدات  ايضـًا  يرجـع   ، بمختلـف صـوره  الفسـاد  ان وجـود     
االداريـة وتعـدد الجهـات المختلفـة فـي االشـراف ومراقبـة عقـود 
التـي  الجهـات  بعـض  قبـل  مـن  خاصـة   ، االسـتثمارية  المشـاريع 
اسـتخدمت صاحياتهـا  للتحايـل واختيـار الصفقـات مـع شـركات 
غيـر رصينـة  ومنهـا شـركات وهميـة ، كمـا ان الفسـاد المتفشـي 
الجماعـات  وتمويـل  االرهـاب  لتغذيـة  كبيـرًا  مصـدرًا  يـزال  وال  كان 
والمليشـيات المسـلحة ، فضـًا عـن كونـه وسـيلة غيـر مشـروعة 
لـدى بعـض الجهـات واالحـزاب المشـاركة فـي العملية السياسـية 
، لتمويـل نشـاطاتها السياسـية لتحقيـق مكاسـب انتخابيـة علـى 

. الحزبيـة االخـرى  الجهـات  حسـاب 
    للفسـاد أبعـاد وأثـار سـلبية ال فقـط علـى الجانـب االقتصـادي 
، خاصـة عنـد غيـاب الديمقراطيـة  بـل وعلـى العمليـة السياسـية 
اتخـاذ  فـي  األساسـية   األخـرى  األطـراف  ومشـاركة  الحقيقيـة 
المدنيـة  المنظمـات  دور  غيـاب  وكذلـك   ، المصيريـة  القـرارات 
 ، والرقابـة  االشـراف  فـي  المشـاركة  فـي  واالعاميـة  والشـعبية 
خاصـة فـي ظـل غيـاب الشـفافية وتنامـي دور العناصـر المفسـدة 
معلـوم  هـو  كمـا  الفسـاد  بـان  علمـًا   ، المجتمـع  فـي  والطفيليـة 
ظاهـرة اقتصاديـة وسياسـية مركبة وتسـتند علـى بنية اجتماعية 
ونمط ثقافي يرتبطان بالتخلف والجهل لدى اوسـاط واسـعة من 
المواطنين بسـبب الوالءات الطائفية والقبلية والحزبية الضيقة .
المستشـري علـى  الفسـاد  نعالـج ظاهـرة  ان  اردنـا حقـًا  فـاذا     
نطـاق واسـع ، ال بـد مـن عـدم التسـتر علـى المفسـدين فـي اجهـزة 
الدولـة والمجتمـع واحالـة المتورطيـن منهـم الـى القضـاء لينالـوا 
جزائهم العادل ويكونوا عبرة لاخرين ، وابعاد المشتبه منهم  من  
المشـاركة فـي العقـود المبرمـة مـع الشـركات المحليـة والعالميـة 
الن هـؤالء لهـم خبـرة فـي التفنـن فـي اخـذ العمـوالت والرشـاوي  

مـن الشـركات والمقاوليـن عبـر الوسـطاء .

عبدالخالق زنكنة

 الفساد وتأثيره المباشر 
على عملية التنمية

 شــح الميــاه ليــس هينــًا علــى العــراق والعراقييــن، 
بالــغ  أمــر  بــل  الكــرام  مــرور  علينــا  يمــر  أن  ويمكــن 
األهميــة ال ينبغــي الســكوت عنــه أو تــرك الموضــوع 
مهــدد  العــراق  نهــار.  ليــل  بــه  التذكيــر  دون  مــن 
ــر  بالجفــاف وفقــدان معظــم أراضيــه الزراعيــة وتغيي
التــي  األســر  آالف  بهجــرة  خطيــر  ديموغرافــي 
تمتهــن الزراعيــة وتربيــة الحيــوان نحــو المــدن ممــا 
تعانــي  التــي  المــدن  علــى  كبيــرًا  ضغطــًا  يشــكل 
وأزمــة  العمــل  وفــرص  الخدمــات  نقــص  مــن  أصــا 

. ســكن وزحــام خانــق 
وإذا عدنــا إلــى األســباب التــي أوصلتنــا لمــا نعانيــه 
اليــوم مــن نقــص فــي الميــاه، ولنكــن صادقيــن فــإن 
التــي حكمــت  المتعاقبــة  الســلطات  الســبب هــو 
العــراق طيلــة العقــود الماضيــة، ولــو رجعنــا بالذاكــرة 
وتســاءلنا متــى ُبنــي آخــر ســد علــى نهــري دجلــة 
اســتطعنا  هــل  روافدهمــا.  علــى  أو  والفــرات 
تبطيــن القنــوات واألنهــار الفرعيــة التــي تســقي 
إلــى  بالميــاه  الفقــدان  لتقليــل  الزراعيــة  األراضــي 

. داخــل األرض 
الســتخدام  وحثــه  لتطويــره  للفــاح  قدمنــا  مــاذا 
آالت الــري الحديثــة والترشــيد بميــاه الســقي، وهــل 
الميــاه مــن  التبذيــر فــي  اتخذنــا خطــوات إليقــاف 

قبــل المواطنيــن .
أمــام  بتقصيرنــا  ونعتــرف  أواًل  أنفســنا  لنحاســب 
ولــم  للعــراق  اللــه  وهبهــا  التــي  الكبيــرة  النعمــة 
المنبــع  لــدول  نتوجــه  ثــم  جيــدًا،  عليهــا  نحافــظ 
وهــي تركيــا وإيــران ونحملهــم جــزءا مــن مســؤولية 
ونحــاول  النهريــن  ببــاد  يتربــص  الــذي  الجفــاف 
إيجــاد تفاهمــات وإعــادة تفــاوض بشــأن االتفاقــات 
والمعاهــدات التــي تحمــي حصــة العــراق المائيــة 
مــن  بــه  نمــر  لمــا  ســلمية  حلــول  هنــاك  وبالتأكيــد 
شــح ميــاه، وإن لــم ننجــح نحــاول اســتخدام الجانــب 
االقتصــادي للمحافظــة علــى حصــة العــراق المائيــة.
ــاه واالقتصــاد والنفــوذ كلهــا ملفــات  ملفــات المي
متداخلــة بعضهــا مــع بعــض، وال يمكــن حــل جــزء 
مــن دون جــزء آخــر، والعــراق لديــه الكثيــر ليقايــض 
بــه ويمكنــه الحفــاظ علــى حقوقــه مــن الميــاه التــي 

يريدهــا بســهولة إذا اســتخدمها بحكمــة وذكاء.
وتركيــا  العــراق  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  إن 
ــران هــو األعلــى والســوق العراقيــة هــي األهــم  وإي
لنحــاول  والتركيــة،  اإليرانيــة  المنتجــات  لتصريــف 
اســتخدام هــذه الورقــة مقابــل حصــة العــراق فــي 
األنهــار، ومــن يتحجــج أن ال يمكــن تعويــض المنتجــات 
فهــو  العراقيــة  األســواق  فــي  والتركيــة  اإليرانيــة 
واهــم، وهنــاك الكثيــر مــن الــدول تســتطيع مــلء 
الدولتيــن  فحاجــة  نحتــاج،  بمــا  العراقيــة  األســواق 
للعــراق تفــوق حاجــة العــراق لهمــا أو علــى األقــل 
إعطــاء  يمكــن  الــذي  النفــط  ولدينــا  متســاوية. 
تركيــا كميــات منــه بأســعار مدعومــة مقابــل زيــادة 
االطاقــات المائيــة للعــراق، وهنــاك حلــول أخــرى 

. المجــال لذكرهــا  كثيــرة ال يتســع 
واآلن  العالــم  فــي  جديــدة  ليســت  الميــاه  حــرب 
تطــرق أبــواب العــراق وعلينــا أن نجهــز لانتصــار بهــا، 
هــو  اآلن  العــراق  فــي  المعبــأ  المــاء  لتــر  كان  فــإذا 
برميــل  فــإن  بســيطة  بحســبة  تقريبــًا  دوالر  نصــف 
المــاء يعــادل تقريبــا ســعر برميــل النفــط، والعــراق لــم 
يصــل للفقــر المائــي، تــرى كــم يصبــح ســعر لتــر المــاء 

لــو أبتلــي العــراق بالجفــاف .

صالح لفتة

 حرب المياه تطرق األبواب !
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التـي اصـدرت االمـر لمنـع وقـوع حـاالت 
االختفاء القسـري ، واجازت السـلطات 
القضائيـة حـق دخـول جميـع االماكـن 
التي يعتقد ان يحتجز فيها االشخاص 

. المختفيـن 
وأجـازت ألي سـلطة مختصـة اخـرى 
مرخـص لهـا بموجـب تشـريع الدولـة او 
فيـه  طرفـا  الدولـة  تكـون  دولـي  قـرار 
مـن دخـول هـذه االماكـن لـذات الغرض 
تحـدد  ان  الـدول  القـرارات  والزمـت   ،
لـكل شـخص محـروم مـن حريتـه مـكان 
وفقـًا  يمثـل  وان  بـه  معتـرف  احتجـاز 
للقانـون الوطني امام سـلطة قضائية 
وتقـدم   ، تأخيـر  دون  احتجـازه  بعـد 
معلومـات عـن اماكن احتجازاالشـخاص 
بمـا فـي ذلـك حركـة نقلهـم مـن مـكان 
آلخـر ألفـراد اسـرهم او محاميهـم ، مـع 
رسـمي  بسـجل  السـلطات  احتفـاظ 
االشـخاص  بأسـماء  تحديثـه  يجـري 
كل  فـي  حريتهـم  مـن  المحروميـن 
وتوضـع  احتجازهـم  امكنـة  مـن  مـكان 
هـذه المعلومـات فـي متنـاول سـلطة 
قضائيـة او وطنيـة مختصة ومسـتقلة 
اي  او   ، الوطنـي  التشـريع  بموجـب 
المعنيـة  الدولـة  تكـون  دولـي  صـك 
طرفـًا فيـه ، تسـعى الـى تقصي مكان 

. المحتجزيـن  االشـخاص  احـد  وجـود 
شـخص  اي  عـن  االفـراج  يتـم  وان 
بهـا  التأكـد  يتيـح  نحـو  علـى  محتجـز 
سـامته  سـامة  تكفـل  أوضـاع  مـن 
علـى  والقـدرة  والعقليـة  البدنيـة 
وفرضـت   ، كاملـة  حقوقـه  ممارسـة 
ان تضـع قواعـد  الـدول  القـرارات علـى 
لهـم  المرخـص  الموظفيـن  تحـدد 
اصـدار اوامـر الحرمـان مـن الحريـة علـى 
والظـروف  الوطنـي  قانونهـا  وفـق 
مثـل  اصـدار  ظلهـا  فـي  يجـوز  التـي 
هـذه االوامـر والجـزاءات التـي يتعـرض 
دون  يرفضـون  الذيـن  الموظفـون  لهـا 
مسـوغ قانوني تقديـم المعلومات عن 

. حريتـه  مـن  مـا  شـخص  حرمـان 
المائمـة  التدابيـر  الدولـة  تتخـذ  وان 
المؤديـة  التصرفـات  فـي  للتحقيـق 
الـى االختفـاء القسـري والتـي يقـوم 
مـن  مجموعـات  او  أشـخاص  بهـا 
األفـراد يتصرفـون دون اذن او دعـم او 
الـى  الدولـة وتقديمهـم  مـن  موافقـة 
المحاكمـة ، وان تتخـذ تدابيـر لتحميـل 
المسـؤولية الجنائيـة لـكل مـن يرتكـب 
او  متواطئـًا  يكـون  او  الجرائـم  هـذه 
االمـر  وعـرض   ، ارتكابهـا  فـي  يشـترك 
ألغـراض  المختصـة  السـلطات  علـى 

. والماحقـة  التحقيـق 
ممارسـة  الـدول  مـن  ويقتضـي 
تحديـد  ذلـك  فـي  بـم  صارمـة  رقابـة 
مـن  لمراقبـة  الواضـح  التسلسـل 
بعمليـات  القيـام  مسـؤوليات  يزاولـون 
وإعتقالهـم  االشـخاص  علـى  القبـض 

. وإحتجازهـم 
* عن مجلة صوت اإلنسان

مـن  شـكل  هـو  القسـري  األختفـاء 
أشـكال الحرمـان مـن الحريـة ، يتـم على 
اشـخاص  او  الدولـة  موظفـي  أيـدي 
يتصرفـون  االفـراد  مـن  مجموعـات  او 
بـأذن او دعـم مـن الدولـة او بموافقتها 
بحرمـان  االعتـراف  رفـض  ويعقبـه   ،
مصيـر  اخفـاء  او  حريتـه  مـن  الشـخص 
او مـكان وجـوده  المختفـي  الشـخص 

. القانـون  حمايـة  مـن  يحرمـه  ممـا 
مـن  البشـرية  االسـرة  الفـراد  ولمـا 
قابلـة  وغيـر  وثابتـة  متسـاوية  حقـوق 
للتصـرف فـرض ميثـاق االمـم المتحـدة 
التـي  الدوليـة  والمواثيـق  واالعانـات 
الـدول  علـى  االنسـان  بحقـوق  تعنـى 
االلتـزام بتعزيـز احتـرام حقـوق االنسـان 
عالميـًا  احترامـًا  االساسـية  والحريـات 

. وفعليـًا 
ولمـا يجـري فـي العديـد مـن البلـدان 
وعلـى نحـو مسـتمر من حـاالت اختفاء 
عليهـم  بالقبـض  الشـخاص  قسـري 
واحتجازهـم او اختطافهـم وحرمانهم 
حمايـة  مـن  وتجريدهـم  حريتهـم  مـن 
السـجون  اقبيـة  القانـون وزجهـم فـي 
لصنـوف  ليتعرضـوا  والمعتقـات 

. والنفسـي  الجسـدي  التعذيـب 
وغالبـًا مـا يحـل بالمخطوفيـن القتـل 
واالختفـاء القسـري دون ان يسـتطيع 
الحقوقيـة  المنظمـات  او  اهاليهـم 
الدولـة  الـزام  او  مصيرهـم  تحديـد 
المجتمـع  سـاور   ، ذلـك  عـن  باإلعـان 
ورأى  القلـق  مـن  الكثيـر  الدولـي 
للقيـم  تقويـض  القسـري  باألختفـاء 
ضـد  جريمـة  بمثابـة  وهـو  المجتمعيـة 

. اإلنسـانية 
مـن  عـدد  أسـتصدار  الـى  وإضطـره 
لألمـم  العامـة  الجمعيـة  مـن  القـرارات 
قلقهـا  عـن  اعربـت  التـي  المتحـدة 
انحـاء  مـن  تقاريـر  مـن  يردهـا  مـا  بشـأن 
العالـم حـول حـاالت اإلختفاء القسـري 
وآالم  آسـى  مـن  بـه  يتسـبب  ومـا 
وطالبـت   ، وذويهـم  للمخطوفيـن 
االشـخاص  جميـع  بحمايـة  الحكومـات 
من االختفاء القسـري واعتبار القرارات 
علـى  التطبيـق  واجبـة  مبـادئ  بمثابـة 
جميـع الـدول وتحميـل قواتهـا االمنيـة 
المكلفـة بتنفيذ القانـون وحفظ االمن 
التجـاوزات  عـن  القانونيـة  المسـؤولية 
التـي تـؤول الـى اإلختفـاء القسـري .
واكـدت علـى ضـرورة التقيـد الصـارم 
عبـر  القسـري  االختفـاء  حـاالت  بمنـع 
بحمايـة  تتعلـق  مبـادئ  منظومـة 
لاحتجـاز  يتعرضـون  الذيـن  االشـخاص 
التطبيـق  واجبـة  وهـي  السـجن  او 
وحثـت   ، العالـم  دول  جميـع  مـن 
حتـى  الجهـود  بـذل  علـى  القـرارات 
تعـم معرفتهـا واحترامهـا لمنـع حـاالت 
االختفـاء ومكافحـة افـات مرتكبيهـا 
ضـد  جريمـة  واعتبارهـا  العقـاب  مـن 
صارخـا  وانتهـاكًا  االنسـانية  الكرامـة 
لحقـوق االنسـان والحريـات االساسـية 

يحـرم  القسـري  االختفـاء  كـون   ،
الشـخص الـذي يتعـرض لـه مـن حمايـة 
القانـون  قواعـد  وينتهـك  القانـون 
الشـخص  حـق  تكفـل  التـي  الدولـي 
نظـر  بـه كشـخص فـي  االعتـراف  فـي 
واألمـن  الحريـة  فـي  وحقـه  القانـون 
وعـدم التعـرض للتعذيـب وكل ضـروب 
او  والإلنسـانية  القاسـية  المعاملـة 

. المهينـة 
والزمـت القـرارات الـدول باإلمتناع عن 
ممارسـة اإلختفاء القسـري أو السماح 
علـى  وحثهـا  عنـه  التغاضـي  او  بـه 
منـع  فـي  الوسـائل  بجميـع  االسـهام 
وطالبتهـا  الظاهـرة  هـذه  وإسـتئصال 
ان تتخـذ التادابيـر التشـريعية واإلداريـة 
وانهـاء  لمنـع  وغيرهـا  والقضائيـة 

. القسـري  اإلختفـاء 
ان  الوطنيـة  للتشـريعات  واجـازت 
مخففـة  شـروط  علـى  النـص  يتضمـن 
اإلختفـاء  فـي  المشـاركة  للجهـات 
الضحيـة  ظهـور  وتسـهيل  القسـري 
طوعـًا  اإلدالء  او  الحيـاة  قيـد  علـى 
االضـواء  بإلقـاء  تسـمح  بمعلومـات 
او   ، القسـري  اإلختفـاء  حـاالت  علـى 
عـن  المسـؤولين  هويـة  تحديـد  فـي 
اإلخـال  عـدم  مـع  القسـري  اإلختفـاء 
حالـة  فـي  مشـددة  جنائيـة  بإجـراءات 
وازاء  المختفـي  الشـخص  وفـاة 
جريمـة  بإرتـكاب  إدانتهـم  تثبـت  مـن 
االختفـاء القسـري ، واوجبـت القـرارات 
اإلختفـاء  مرتكبـي  علـى  يترتـب  ان 
المدنيـة اضافـة  القسـري المسـؤولية 
الواجبـة  الجنائيـة  العقوبـات  الـى 
المدنيـة  والمسـؤولية   ، التطبيـق 
نظمـت  التـي  لسـلطاتها  او  للدولـة 
عليهـا  وافقـت  او  االختفـاء  عمليـات 
المسـؤولين  امـام  الطريـق  ولقطـع   ،
األمنييـن فقـد حرمـت القـرارات التـذرع 
اي  عـن  صـادرة  تعليمـات  او  امـر  بـأي 
سـلطة عاملة مدنية او عسـكرية لتبرير 
. القسـري  اإلختفـاء  أعمـال  مـن  عمـل 
ويكـون مـن حـق اي شـخص يتلقـى 
مثـل هـذه األوامـر أو التعليمـات عـدم 
الدولـة  انظـار  وجهـت  و   ، إطاعتهـا 
الـى وجـوب ان تحظـر اصـدار اوامـر او 
تعليمـات توجـه الـى ارتـكاب اي عمـل 
تـأذن  او  القسـري  اإلختفـاء  يسـبب 
أو تشـجع عليـه ، وتوعيـة الموظفيـن 
اإللتـزام  القوانيـن  بأنفـاذ  المكلفيـن 
للـدول  القـرارات  تجـز  لـم  كمـا   ، بذلـك 
سـواء  كانـت  مهمـا  الظـروف  إتخـاذ 
أو  بإنـدالع حـرب  بالتهديـد  تعلـق األمـر 
قيـام حالـة حـرب او عـدم اسـتقرار البلد 
أو اي حالـة إسـتثنائية اخـرى كذريعـة 

. القسـري  اإلختفـاء  أعمـال  لتبريـر 
االنتصـاف  حـق  القـرارات  واعطـت 
لتحديـد  والفعـال  السـريع  القضائـي 
المحروميـن  االشـخاص  وجـود  مـكان 
لـو للوقـوف علـى علـى  مـن حريتهـم 
السـلطات  وتحديـد  الصحيـة  حالتهـم 

     أحمد العاني
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 ان ما يميز عالمنا الحالي، هو ؛
واالنشـطة  االعمـال  مـن  العديـد 
فـي  احيانـا    والممنهجـة  المختلفـة 
جميع انحائه مثل سياسـات التجهيل 
بـكل  والفسـاد  المنظمـة  الجريمـة  و 
انواعـه ) السياسـي والمالـي االداري( 
والطانفيـة  والعنصريـة  واالرهـاب  
والعنـف   والكراهيـة   ، والعشـانرية 

عـن  الخارجـة  المليشـيات  وهيمنـة   ، واالقصـاء  والتمييـز 
القانـون

  والهجرة  والتهجير والحروب  العبثية وسـباق التسـلح 
المكلف،وانتشـار المخدرات … الخ

الرئيسـية  الواسـعة   المسـببات  مـن  جملـة  هـذه 
لانتهـاكات الخطيـرة الجاريـة لحقـوق االنسـان االساسـية 
وللمعاهـدات  والصكـوك الدوليـة بهذا الخصوص  على 

هـذه االرض الطيبة …
وكذلك نشر التلوث والسموم في البحار والفضاء،…

وكمـا هـو معـروف، فـان اكثـر مـن  سـبعة عقـود مضـت 
األمـم  وتأسـيس   ، الثانيـة  العالميـة  الحـرب  نهايـة  علـى 
المتحـدة ومجلـس االمـن كضرورة مـن اجل تحقيق وحفظ  
السـلم واالمـن الدولييـن وثـم جـاء اقـرار االعـان العالمـي 
وردبهـذه  باقـات   (  1948  /12  /10 فـي  االنسـان  لحقـوق 
كوثيقـة   واعتمـاده  موضوعيـة-  كضـرورة   - المناسـبة(، 
لعاقـات   آفاقـا  يفتـح  انسـاني   / ديمقراطـي  وبرنامـج 
انسـجاما  اكثـر  جديـدة  ودوليـة   ومجتمعيـة  انسـانية 
االنسـان  كرامـة  وتتعـزز  بهـا   تحتـرم  وعقانيـة  واحترامـا 

.. وانسـانيته 
السـبعة مليـارات نسـمة، وان  االن  البشـرية  تعـدت  لقـد 
السـمة السـائدة لهـذا العصـر - عصر  الثـورة التكنولوجية/

المعلوماتية
الهائلـة فـي وقتنـا الراهـن ، تمتـاز  بخلـل كبير فـي توزيع 
والحـروب  الفقـر  نسـبة  وزيـادة   عدالتهـا  وعـدم  الثـروات 
الدمـار  اسـلحة  وترسـانة   ، الوبائيـة  والجائحـات  والهجـرة 

. الشـامل 
الخمسـةاالعضاء  العظمـى  الـدول  لهيمنـة  وتكريسـا 
الدائمييـن فـي مجلـس االمـن الدولـي الذيـن يملكون حق 
الفيتـو وحـق اتخـاذ القـرارات المصيريـة او منعهـا ، حتـى 

فـي حالـة موافقـة مـا يقـارب ال200 دولـة علـى قـرار مـا.
لذلك اقترح اعادة النظر  ..

المنظمـات  وصاحيـات  وقوانيـن  القديمـة  باالنظمـة 
انسـاني  دولـي  قانـون  تشـريع  علـى   والعمـل   ، الدوليـة 
وانظمـة جديـدة تتائـم وتتجـاوب ومتطلبـات التطـورات 

.… الجاريـة  السـريعة 
بحاجـة  الحالـي  عالمنـا  فـي  البشـرية  بـان  ارى  فلـذا 
الحـروب   مـن  خـال  جديـد   عالمـي  لنظـام  حقيقيـة  ملحـة 
اكثـر  ديمقراطيـة  وعدالـة  ، نظـام عالمـي   واالسـتغال 

… وانسـانية 
وساما ….

د. غالب العاني

 خاطرة من المانيا .. نحو نظام عالمي 
جديد اكثر عدال وانسانية ..

 يحقق ويعزز حقوق االنسان ..
 يحتفـل المجتمـع العالمـي بيـوم 
العاشـرمن  فـي  األنسـان  حقـوق 
يحـي  وهـو  عـام  كل  مـن  ديسـمبر 
بذلـك ذكـرى اليـوم الـذي اعتمـدت 
فيه الجمعية العامة لألمم المتحده 
اإلعـان  1948لديباجـه  العـام  فـي 
وقـد  اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي 
شـكل ذلـك نقلـه نوعيـة فـي تاريـخ 
حركـة حقـوق اإلنسـان حيـث نقلهـا 
األوربـي  المجـال  مـن  كإطارمرجعـي 

. العالمـي  السـياق  إلـى  الضيـق  واألمريكـي 
وكان أكثـر مايبـرز فـي نـص اإلعـان ارتـكازه علـى الفـرد 
مـواده  محورية,فجميـع  اجتماعيـة  ووحـدة  كقاعـدة 
تبدأبصيغـة لـكل إنسـان أو لـكل فـرد أو لـكل شـخص ,ولـم 
يسـتثنى مـن ذلـك إال المـادة األولـى التـى نصـت علـى 
الكرامـة  فـي  ومتسـاوين  أحـرار  النـاس  جميـع  يولـد  انـه 
لقـول  محـاكاة  المـادة  تلـك  كانـت  وقـد  والحقـوق« 
اسـتعبدتم  متـى  الشـهيرة  الخطـاب  عمربـن  الصحابـي 

.  » أحـرار  أمهاتهـم  وقدولدتهـم  النـاس 
والعولمـة  التحـرر  حـركات  تصاعـد  مـن  بالرغـم  ولكـن 
وسـعى اغلب الدول العربية وعلى رأسـهم مصر باإللتزام 
اإلجتماعيـه  التنميـه  وتحقيـق  الدوليـة  بالمعاهـدات 
والثقافيـه إال إن ثقافـة حقـوق اإلنسـان اقتصـرت علـى 
عامـة  عـن  وغابـت  المثقفيـن  وعامـه  المثقفيـن  فئـة 
الشـعب ,حيث تجد أغلب االفراد ليس لديهم ادنى فكرة 
عـن اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان او يـوم اإلحتفـال 
بـه او فائدتـه محليـا علـى مسـتوى األفـراد بالرغـم مـن إن 
التركيز على الفرد يشكل األساس للفلسفة التأسيسيه 
لحقوق اإلنسان في سياقها الليبرالي التى قامت على 
تحريـر الفـرد وتمجيـد األدوار الفردية,فالبرغـم مـن محاوالت 
واحتـرام  المواطنـه  ثقافـة  نشـر  مـن  المختصـة  الجهـات 
حقـوق اآلخـر التـى تتعلـق بالعقيـده او النـوع او العـادات 
وحرية الحياة والملبس وممارسـة الشـعائر الدينيه وعدم 
التنمـر او العنصريـه علـى اي اسـاس ديـن او لـون اونـوع 
أال إن تلـك الحقـوق اليحترمهـا او يعلمهـا اإلعـدد محـدود 
مـن افـراد الشـعب ممـا يصـدر صـورة للعالـم الخارجـي بـأن 
كل المؤتمـرات الشـبابية والدراسـات والمـواد اإلعاميه ال 
تنتـج او تصـدر إال لنفـس الفئـات المسـتهدفة متناسـيه 

باقـي الفئـات ممـا يشـكل أزمـه ثقافيـة وأخاقيـه .
فـإذا سـألت األسـرة العاديـه عـن معلوماتهـم المتعلقـه 
اإلنسـان  حقـوق  »بـإن  اإلجابـه  لكانـت  اإلنسـان  بحقـوق 
هـي  او  السـيئة  الحقوقيـة  السـجات  ألصحـاب  مهنـه 
او هـي  الحكومـات  قوانيـن  مـن  للتحـرر  البعـض  وسـيلة 
البـاد  خـارج  مـن  ببغـاوات  مـن  لمجموعـة  احاديـث  مجـرد 
يرددودها بإعتبارها الحل السـحري لكل مشـكلة إنسـانية 
بمعـزل عـن الزمـان والمـكان بإختـاف السـياق السياسـي 

. واالجتماعـي  والثقافـي 
تلك أمثله بسـيطه للعوائق المحلية التى تتعرض لها 
المنظمـات الحكوميـة او المدنيـة خـال دورهـا الكفاحـي 
فـي  اإلطـاق  علـى  األصعـب  يعتبـر  والـذي  اليومـي 
المجتمـع المصـري الـذي ينـادي أغلـب أفـراده بالمسـكن 
أفـراده  ويتناسـى  مطالـب  وكانهـا  والتعليـم  والمـأكل 
الوتيـرة  عالـم متسـارع  بإنهـا حقوقـه فـي ظـل  ويجهـل 
تنشـأ  ان  الدولـة  علـى  يجـب  ,حيـث  والثقافـة  فالتنميـه 
مراكـز لتعليـم ثقافـة حقوق اإلنسـان في القـرى والنجوع 
أن  يجـب  التعليميـه  االميـة  محـو  مراكـز  انشـأت  مثلمـا 
تتطويـر  تبنـي  يجـب  ,كذلـك  الحقوقيـه  االميـة  تمحـى 
الحقـوق  بيـن  الفـرق  النشـأ  ليتعلـم  الدراسـيه  المناهـج 
الحقوقـي  التثقيـف  مـع  لعـل   ، والواجبـات  والمطالـب 

. اإلنسـاني  الوعـي  ويرتفـع  المجتمـع  يتتطـور 

 هاجر محمد أحمد 

حقوق اإلنسان بين العامة والخاصة 
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 مقاطعــة ) بالميــرو ( تقــع جنــوب ايطاليا 
 ( أســمها  جميلــة  بمدينــة  وتنتهــي   ،
خــال  مــن  التاريــخ  دخلــت   ) ســيراكوزا 
الجريمــة  تمــارس  أســرية  تشــكيات 
وتتحــدى القانــون ، وتنشــط فــي مجــال 
تســويق وتهريــب المخــدرات والســاح ، 
العنــف  ، وممارســة  والجريمــة المنظمــة 
والعــدوان واالبتــزاز ، تحــت شــعار الحــرص 

. الديــن والمجتمــع  علــى قيــم 
كانــت  البيــوت  تلــك  أكبــر  بيــن  مــن 
ــة ) تشــيللو ( التــي عرفتهــا المدينــة  عائل
 ، نســائها  وانحطــاط  رجالهــا  بشراســة 
واجتماعــي  دينــي  وازع  وجــود  وعــدم 
وبــدأت   ، نشــاطها  مــن  يحــد  أو  يردعهــا 
نشــاطها بحمايــة بيــوت الدعــارة وتوزيــع 
الشــرطة  قــوات  وواجهــت   ، المخــدرات 
مــرات عديــدة ، وبــدأت هــذه العائلــة تلفــت 
األنظــار ، وتمكنــت مــن توحيــد نشــاط عدد 
مــن العائــات التــي اتجهــت نحــو نفــس 
توجهات عائلة ) تشــيللو ( ، فتم تشــكيل 
تحالــف أجرامــي لتلك العوائل تحت أســم 
) كــوزا نوســترا ( ، وبنتيجــة اجتمــاع بيــن 
رؤوس تلــك العوائــل تــم انتخــاب هيئــة 
تمثــل كل العوائــل وأنيطــت رئاســتها بــال 
ترحيبــا  التحالــف  هــذا  ولقــي   ، تشــيللو 
كان  حيــث   ، الكنيســة  مــن  ومســاندة 
أفــراد تلــك العوائــل حريصيــن علــى حضور 
إلــى  واالســتماع  األحــد  يــوم  قــداس 
برجــاالت  يشــيد  وهــو  الكاهــن  مواعــظ 
حمايــة  فــي  ودورهــا  العصابــات  تلــك 
الشــرف وحــرص أكيــد علــى قيــم الديــن 
والطقــوس التــي تمارســها وتدعــو لهــا 
واالبتعــاد  اإللحــاد  ومحاربــة   ، الكنيســة 
عــن االلتــزام بتعاليــم رجــال الدين ، وتشــيد 
الكــوزا  تمنحهــا  التــي  بالتبرعــات  أيضــا 
نوســترا ، مــع أن الكنيســة تعــرف إن هــذه 
العنــف  وأعمــال  جرائــم  نتــاج  التبرعــات 
أفرادهــا  بهــا  يقــوم  التــي  واالغتيــاالت 
المتورطيــن بتوزيــع ونشــر المخــدرات بيــن 

أفــراد كل مــدن جنــوب ايطاليــا .
إال  العصابــات  تلــك  واجهــت  الشــرطة 
علــى  الســيطرة  مــن  تتمكــن  لــم  أنهــا 
شــراء  فتــم   ، القانــون  وتطبيــق  األمــن 
ذمــم قياداتهــا ، وبالتدريــج أصبــح قادتهــا 
حقبــة  وخــال   ، التحالــف  فــي  أعضــاء 
مــن  المنظمــة  تمكنــت  قصيــرة  زمنيــة 
تكويــن قــوة اقتصاديــة تتحكــم بالزراعــة 
أيضــا  وتمكنــت   ، واإلنتــاج  والتســويق 
تــراه  مــن  وتنصيــب  بالسياســة  التحكــم 
حاكمــا او نائبــا فــي البرلمــان ممثــا عــن 
االنتخابــات  خــال  ايطاليــا  جنــوب  مــدن 
اجتماعاتهــا  خــال  مــن  تديرهــا  التــي 
الدوريــة ، وحيــن تصــدى بعــض القضــاة 
لتلــك العصابــات تــم االتفــاق على تصفية 
العناصــر القضائيــة المواجهــة لهــم ومــن 
الذيــن لــم يتــم شــراء ضمائرهــم وذممهــم 
فصــار األمــر أن يتــم تصفيتهــم جســديا أو 
بقضايــا  واتهامهــم  ســمعتهم  تلطيــخ 
الشــرف والســمعة ليتــم عزلهــا ، حتــى 
صــارت المؤسســة القضائيــة فــي جنــوب 
التنظيــم  لقيــادة  ذليــا  تابعــا  ايطاليــا 

. واألمــن  الشــرطة  بقيــادات  أســوة 
تمثــل  التنظيــم  هــذا  قيــادة  بقيــت 

مــن  تكــون  أن  المترفعــة  العليــا  الطبقــة 
جميــع  فــي  الدنيــا  المجتمــع  طبقــات 
تصرفاتهــا ، فــي حيــن كانــت القاعــدة مــن 
التــي  والمرعوبــة  المســحوقة  الطبقــات 
كانــت تخشــى التنظيــم وتحمــي نفســها 
ومصالحهــا بــأن تكــون تحت تصــرف القيادة 
ورهــن اإلشــارة فــي أي فعــل أو أمــر يتــم 
تشــكيل  تــم  القاعــدة  وبهــذه   ، تنفيــذه 
مدججــة  عســكرية  مســلحة  ميلشــيات 
مســتترة  أنهــا  إال   ( األســلحة  أنــواع  بــكل 
بلبــاس مدنــي ( ، وهــذا التنظيــم العســكري 
صــارم فــي تنفيــذ األوامــر واإلخــاص الــى 
القيــادة تحكمــه قواعــد غايــة فــي الصرامــة 
والقســوة منهــا ) قاعــدة الصمــت وقاعــدة 
الــوالء وخدمــة العوائــل التــي تقــود الكــوزا 
نوســترا ( ، قاعــدة الصمــت تعنــي التكتــم 
علــى كل معلومــة تكشــف أي حقيقــة ، 
وال يخبــر اقــرب النــاس إليــه بمــا شــاهد او 
الشــخص  فحيــاة  ذلــك  وبعكــس   ، ســمع 

. والتصفيــة  للقتــل  تتعــرض  وعائلتــه 
ومــن بيــن اغــرب الشــعارات التــي كانــت 
المحافظــة  هــو  المنظمــة  بهــا  تتمســك 
علــى الشــرف وقيــم الديــن ، مــع إن شــبكات 
أهــم  بيــن  مــن  األبيــض  والرقيــق  الدعــارة 
أعمــال المنظمــة وتشــكل مصــدرا مهمــا من 

مصــادر دخلهــا ،
الــرأس  علــى  التنظيمــات  تلــك  تقــوم 
فــا تملــك هيئــات او قيــادات او مجالــس 
علــى  وبالقضــاء   ، الواحــدة  األســرة  فــي 
يتضــاءل  أو  األســرة  تلــك  تنتهــي  الــرأس 
فإنهــا  ولهــذا   ، التنظيــم  ضمــن  دورهــا 
تنظيــم واحــد كانــت  حيــن تجمعــت فــي 
فــي  او  البرلمــان  فــي  يمثلهــا  مــن  تختــار 
 ، بهــا  تتحكــم  التــي  الدولــة  مؤسســات 
وألتســاع عمــل تلــك العصابــات وانكشــاف 
مــع  وتعاونهــا   ، الشــارع  علــى  ســيطرتها 
وتغلغلهــا   ، المنظمــة  الجريمــة  عصابــات 
واالقتصــادي  السياســي  الوســط  فــي 
عنيفــة  ومواجهــات  هجمــات  واجهــت   ،
مــن قــوى األمــن والشــرطة التــي لــم تقــع 
تحــت ســيطرتها بنتيجــة الرفــض المتكــرر 
ــون واألمــن ،  ــاس ألفعالهــا وغيــاب القان للن
وألتســاع وكثــرة الشــكاوى التــي يقدمهــا 
بعــض الشــجعان والهاربيــن ، ولكثــرة ما يقع 
مــن جرائــم يكــون فيهــا الفاعــل ) مجهــول ( ، 
ويتــم غلــق التحقيــق وحفــظ أوراق القضية 
، وأصبحــت تلــك التنظيمــات تشــكل دولــة 

قائمــة داخــل بنيــة الدولــة اإليطاليــة .
تطــور  أن  المنظمــة  العصابــات  تمكنــت 
المتعلميــن  مــن  جيــل  بــوالدة  نفســها 
كان  التــي  للمهــارات  والمكتســبين 
يفتقدهــا اآلبــاء ، فتمــت الســيطرة علــى 
والبــارات  الرقــص  وصــاالت  القمــار  نــوادي 
علــى  الســيطرة  وتمــت   ، العبــادة  ودور 
عمليــات غســيل األمــوال وتهريــب البشــر 
واألســلحة وممارســة الربــا والســيطرة علــى 
إنتــاج وتوزيــع وتهريــب المخــدرات وعمليات 
ســرقة الســيارات وتفكيكهــا ، وتشــكلت 
لهــا أذرع وهيئــات مســاعدة خــارج ايطاليــا 
للقيــام بــادوار محــددة وتســهيل مهماتهــا 

.  ، والحمايــة  والترويــج  الوســاطة  فــي 
وبقيــت قيــادات تلــك العوائــل تتقاســم 
 ، تتضخــم  بــدأت  التــي  واإليــرادات  األربــاح 

زهير كاظم عبود

 المافيات التي تحكم المدن

كمــا اتســع نشــاطها االقتصــادي الزراعــي 
االقتصــاد  فــي  لتتحكــم  والصناعــي 
اإلجرامــي  نشــاطها  وتوســع   ، الوطنــي 
واالغتيــاالت  التصفيــة  عمليــات  فــي 
تعــادل  ميزانيــات  لهــا  صــارت  حتــى   ،
الدولــة  مــا جعــل   ، ميزانيــات دول قائمــة 
مــن  تحــد  بوســائل  تفكــر  االقتصاديــة 
نشــاطها او تقضــي عليهــا ، إال أن تأثيرهــا 
ــا مــع مســاندة دائمــة مــن رجــال  بقــي قوي
غيــر  نشــاطها  مــن  المنتفعيــن  الديــن 

. الشــرعي 
ومــا يلفــت النظــر أيضــا أن الزعامــة فــي 
للعضــو  يســمح  وال   ، وراثيــة  أســرة  كل 
فــي  زعيمــا  يكــون  بــان  يطمــح  ان  فيهــا 
العليــا او عضــوا قياديــا  العائــات  قيــادة 
فيهــا حيــث يبقــى جنديــا يتلقــى األوامــر 
الصمــت  والتــزام  بالتنفيــذ  ويتقيــد 
األمنيــة  الســلطات  مــع  التعامــل  وعــدم 
األعمــى  والــوالء   ، والتحقيقيــة مباشــرة 
والمطلــق لزعيــم العصابــة ورجلهــا األول 
يمتلــك  ال  منهــم  العديــد  ان  مــن  بالرغــم 
التعليــم العالــي وال الدرجــة االجتماعيــة أو 

. لــكل هــذا  التــي تؤهلــه  الدينيــة 
والعصابــات  الميليشــيات  تلــك  بقيــت 
الضربــات  كل  رغــم  قويــة  المنظمــة 
أنهــا  غيــر   ، تلقتهــا  التــي  والمواجهــات 
حــدث  حيــن  الفــت  بشــكل  ضعفــت 
حالــة  وهــي   ، قياداتهــا  بيــن  االنقســام 
كان البــد أن تقــع حيــن تختلــف القيــادات 
 ، والمنافــع  العوائــد  علــى  اإلجراميــة 
فتنكشــف عوراتهــا وحقيقتهــا ، وتتقاتــل 
فيمــا بينهــا لتقــوم حــرب عصابــات تضعــف 
مــن قدراتهــا وتشــل اإلمكانيــات لتصفــي 
االنهيــار  فــي  وبــدأت   ، بعــض  بعضهــا 
والضعــف حيــن قامــت الســلطة بســحب 
الســاح مــن أفرادهــا ، وتعاونــت األجهــزة 
اإلجراميــة  وســائلها  لمحاربــة  المنيــة 
تهريــب  عمليــات  مــن  تحــد  بأســاليب 
فقيــدت   ، والبشــر  والمخــدرات  األســلحة 
الماليــة  مصادرهــا  وأضعفــت  نشــاطها 
ووســائلها اإلجرامية ، كما أن تبلور الوعي 
لــدى  واإلنســاني  الوطنــي  والشــعور 
الشــعب شــكل قــوة مواجهــة متماســكة 
تعاونــت فيمــا بينهــا للقضــاء علــى تلــك 
غطــاء  تحــت  تتبرقــع  التــي  العصابــات 
حمايــة الديــن وقيــم المجتمــع وهــي أول 

القواعــد . تلــك  مــن يعمــل علــى خــرق 
تضــم مدينــة ) ســيراكوزا ( اليــوم المعهــد 
الجنائــي الدولــي التابــع لمنظمــة األمــم 
مخالــب  مــن  تخلصــت  ان  بعــد  المتحــدة 
كانــت  التــي  والعصابــات  المليشــيات 

. عليهــا  تســيطر 
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عـن  الدفـاع  هيئـة  عـام  اميـن 
فـي  والمذاهـب  الديانـات  اتبـاع 
التاليـة  الكلمـة  وألقـى  العـراق 
في الجلسـة األولـى في اليوم 
 : الجلسـة الصباحيـة   األول مـن 
تحيـة طيبة سـيدتي الرئيسـة 
انـا نهـاد القاضـي االميـن العـام 
لهيئـة الدفـاع عن اتباع الديانات 

والمذاهـب فـي العـراق  .
منـذ  االقليـات  *مشـكلة 
نابعـة  العـراق  دولـة  تأسـيس 
مذهبـي   - دينـي  جانبيـن  مـن 
االقليـات  وهـذه  قومـي  و 
والتمييـز  العنـف  الـى  تتعـرض 
قبـل  مـن  الجماعيـة  واالبـادات 
و  والقوميـة  الدينيـة  االغلبيـة 
والـدول  الحاكمـة  االنظمـة  مـن 
نسـبة  تناقصـت  و  االقليميـة، 
رغـم  كبيـرة  بصـورة  االقليـات 
االصلييـن  العـراق  سـكنة  انهـم 
باالنقـراض  مهـددون  اآلن  وهـم 
وتراثهـم  ثقافاتهـم  وأندثـار 
المسـتمر  تعرضهـم  بسـبب 
الـى صراعـات ونزاعـات أالطـراف 

. المختلفـة 
*منـذ 2003 لـم تتمكـن االنظمـة 
بسـبب  االقليـات  حمايـة  مـن 
علـى  الطائفيـة  الصراعـات 
وفـرض  والهويـة  السـلطة 

. بالقـوة  االغلبيـة  مذهـب 
الحاكمـة  االنظمـة  تلتـزم  *لـم 
والمعاهـدات  بالمواثيـق 
تضمـن  التـي  الدوليـة 
حقـوق  واحتـرام  الديمقراطيـة 
المعتقـد  االنسـان وحريتـه فـي 
 . والعدالـة  المسـاواة  وتحقيـق 

شكرا الصغائكم 

 عقـد منتـدى االقليـات التابـع 
لمجلـس حقـوق االنسـان لامـم 
عشـر  الرابعـة  دورتـه  المتحـدة 
والثالـث  الثانـي  اليوميـن  فـي 
األول  كانـون   / ديسـمبر  مـن 
الحضـور  عبـر  جنيـف  فـي   2021
فـي   ,, القاعـة  فـي  الجسـدي 
النظـام  عبـر  او  األمـم  قصـر 
لمناقشـة  )الـزوم(،  االفتراضـي 
وحمايـة  الصراعـات  منـع  قضيـة 

. لألقليـات  االنسـان  حقـوق 
قرأت السـيدة نزهت شـميخان 
رئيسـة مجلـس حقـوق االنسـان 
وضـع  بخصـوص  المجلـس  بيـان 
ان  مؤكـدة  االقليـات  وحالـة 
النزاعـات ضـد االقليـات اصبحـت 
الفتـرة  خـال  واضـح  تزايـد  فـي 
السـابقة. ثـم قـرأ المقـرر الخـاص 
االقليـات  بقضايـا  المعنـي 
فارينيـس  دي  فرنانـد  السـيد 
وضـع  عـن  وتوضيحاتـه  كلمتـه 
االقليـات خـال الفتـرة الماضيـة 
والحقـد  الكراهيـة  وتنامـي 
واعمال التعسـف ضد االقليات. 
تبع ذلك ماحظات المستشـارة 
المعنيـة  العـام  لألميـن  الخاصـة 
بمنـع االبـادة الجماعيـة ثم كلمة 
االسـامي،  التعـاون  منظمـة 
وماحظـات المفـوض السـامي 
والتعـاون  االمـن  لمنظمـة 
باالقليـات  المعنـي  اوروبـا  فـي 

القوميـة.
 وناقش المشاركون التحديات 
والمؤسسـاتية  القانونيـة 
المظالـم  لمعالجـة  والسياسـية 
الطويلـة االمـد التـي قـد تـؤدي 
محتملـة،  ونزاعـات  توتـرات  إلـى 
سـبل  فـي  المبيـن  النحـو  علـى 
تحقيـق السـام: النهج الشـامل 
العنيفـة. النزعـات  نشـوب  لمنـع 
المناقشـات  تطرقـت  كمـا 
إلـى الحاجـة إلـى التركيـز علـى 
األقليـات وتجميـع نواتـج أنظمة 
األمـم  لـوكاالت  المبكـر  اإلنـذار 
المتحـدة وصناديقهـا وبرامجهـا 
والمنظمـات  ووكاالتهـا 

األخـرى.  الدوليـة  الحكوميـة 
مـا  فـي  المشـاركون  ونظـر 
أداة  اآلليـات  هـذه  مثـل  يجعـل 
قويـة لمنـع الصراعـات المكلفـة 
تشـمل  التـي  والممتـدة 

 . فعـال  بشـكل  األقليـات 
اهتماًمـا  المشـاركون  اعطـى 
خاًصا لتضمين منظور جنسـاني 
النزاعـات  نشـوب  منـع  فـي 
بشـكل فعـال مبكـًرا ، واعتمـدوا 
قدمهـا  التـي  التوصيـات  علـى 

الرابعـة  دورتـه  فـي  المنتـدى 
حقـوق  بضمـان  يتعلـق  فيمـا 
نسـاء وفتيـات األقليـات ، )19/71 
HRC( الذيـن قـد يكونـون ضعفـاء 
حـاالت  فـي  خـاص  بشـكل 

. الصـراع  بعـد  ومـا  الصـراع 
المتحدثيـن  بيـن  مـن  وكان 
ومنهـا  الـدول  بعـض  مندوبـي 

. العـراق 
 واخيرا قدمت السيدة رئيسة 
دوندايـرز  فكتوريـا  الجلسـة 
للباحثيـن  وامتنانهـا  شـكرها 
الخـاص،  وللمقـرر  والمشـاركين 
مـع  تفاعلهـا  بوضـوح  واعلنـت 
االقليـات لمـا يعانونـه مـن تمييـز 
وعنصريـة واجحـاف، مؤكـدة ان 
مشـكلة االقليات فـي نقطتين 
هـي االغلبيـة والسـلطة وهمـا 
العنـف  باعمـال  يقومـا  مـن 
االغلبيـة  الن  واالضطهـاد، 
غالبـا مـا تمسـك بالسـلطة فـي 

. المجتمعـات 
فـي  العامـة  األمانـة  مثـل 
القاضـي  نهـاد  االسـتاذ  الـدورة 

تقرير مختصر لألمانة العامة لهيئة الدفاع عن الديانات والمذاهب في العراق
عن المؤتمر الرابع عشر للمنتدى المعني باالقليات في االمم المتحدة 
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المقيتــة  والمحاصصــة  والتحزبيــة  المحســوبية  عــن 
وتجنــب أعمــال العنــف والفوضــى واإلنفــات األمنــي 

وسياســة الــا دولــة فــي البــاد .
   فــي الختــام نأمــل لمؤتمركــم الموفقيــة والنجــاح 
عمليــة  وقــرارات  بتوصيــات  والخــروج  أعمالــه  فــي 
وفعالــة لتطويــر عمــل الجمعيــة والمنتــدى العراقــي 
لمنظمــات حقــوق اإلنســان فــي المهجــر والداخــل ، 
ودعــم نضــال شــعبنا العراقــي فــي تحقيــق الحريــة 
والمســاواة  اإلجتماعيــة  والعدالــة  والديمقراطيــة 
المجمتــع  وشــرائح  وطوائــف  مكونــات  جميــع  بيــن 
العراقــي ، ومعالجــة األزمــات الخانقــة التــي تمــر بالباد 
فــي مجــال الميــاه والزراعــة والصناعــة ، و وضــع حــد 
لألعمــال اإلرهابيــة والقمــع والخطــف وظاهــرة العنف 
األســري وحصــر الســاح بيــد الدولــة والكشــف عــن 
مصيــر المغييبيــن منــذ فتــرة طويلــة وتقــدر أعدادهــم 

 .. اآلالف  بعشــرات 

لنــا للمشــاركة فــي أعمــال     كمــا نشــكر دعوتكــم 
مؤتمركــم التاســع والتــي كان بودي المشــاركة فيها 
لكــن اإلجــراءات الخاصــة بإنتشــار وبــاء كورونــا حــال 

دون ذلــك لألســف .
لجميــع  وتقديــري  إحترامــي  خالــص  مــع 

.. المؤتمــر  فــي  المشــاركين 

  عبدالخالق زنكنة
المنسق العام للمنتدى العراقي لمنظمات 

حقوق اإلنسان 
2021 / 12 / 11   

تنســيقية  فــي  المنضويــة  والمنظمــات  الجمعيــات 
: العراقــي  المنتــدى 

- الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد 
- جمعية المواطنة لحقوق االنسان / العراق
- منظمة حمورابي لحقوق االنسان / العراق

- الجمعية العراقية للمتقاعدين / العراق
- جمعية الرافدين لحقوق االنسان / النجف

- الجمعية العراقية لحقوق االنسان / امريكا
- هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب فــي 

العــراق 
- المرصد السومري لحقوق االنسان / هولندا

- منظمــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان فــي العــراق ) 
اومــرك ( / المانيــا

- لجنة الدفاع عن حقوق االنسان / استراليا

 كلمة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان
للمؤتمر التاسع للجمعية العراقية لحقوق اإلنسان في أمريكا

المؤتمــر  اعضــاء  األعــزاء  والزمــاء  الزميــات    
التاســع للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان فــي 

.. المحترمــون  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
تحية وتقدير ..

   ننتهز فرصة إنعقاد مؤتمركم التاسع تحت شعار :
ــة لحقــوق اإلنســان .. يجنــب البــاد مــن  ) إحتــرام الدول

التدخــات الدوليــة (
فــي مدينــة ديترويــت بواليــة مشــيغان يــوم 11 / 12 / 
المناســبة  بهــذه  الحــارة  بتهانينــا  لكــم  لنبعــث   ،2021
مــن   )  73  ( الذكــرى  مــع  إنعقادهــا  يصــادف  والتــي 
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــام 1948  .
   إن إنعقــاد مؤتمركــم الموقــر فــي موعــده بموجــب 
النظــام الداخلــي للجمعيــة ) رغــم اإلنتشــار الواســع 
لوبــاء كورونــا ( هــو ممارســة ديمقراطيــة لمشــاركة 
أوضــاع  دراســة  فــي  للجمعيــة   العامــة  الهيئــة 
الجمعيــة ومواكبــة حالــة حقــوق اإلنســان فــي العــراق 
باقــي  تحــذو  أن  ونتمنــى   ... والعالــم  والمنطقــة 
منظماتنــا فــي المنتــدى العراقــي حذوكــم المســؤول 

فــي هــذا المجــال .
   أيهــا األعــزاء .. كمــا هــو معلــوم للجميــع يمــر بلدنــا 
العــراق وبلــدان المنطقــة بأزمــات كبيــرة أثــرت علــى 
أوضــاع شــعوبها بشــكل كبيــر ، حيــث عانــت وتعانــي 
والتدخــات  المحليــة  والحــروب  الصراعــات  آثــار  مــن 
إلــى  إضافــة   ، بلدانهــا  بشــؤون  المباشــرة  الخارجيــة 
وحــق  االإنســان  لحقــوق  الواســعة  اإلنتهــاكات 
 ... وإســتقرارهم  وأمنهــم  حياتهــم  فــي  المواطنــة 
وفــي العــراق تتصاعــد العمليــات اإلرهابيــة لتنظيــم 
داعــش اإلجرامــي ، وســيطرة جماعــات ومليشــيات 
مســلحة علــى مقاليــد الســلطة والحكــم والثــروات 
الضروريــة  الخدمــات  توفيــر  وأهملــت   ، البــاد  فــي 
السياســية  المجــاالت  فــي  العراقــي  للمواطــن 
واإلقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة والبيئيــة ، وعدم 
توفيــر فــرص العمــل لفئــة الشــباب خاصــًة ، ممــا أدى 
أدى  وبالنتيجــة   ، والفقــر  البطالــة  حالــة  زيــادة  الــى 
ذلــك الــى هجــرة الكثيــر منهــم الــى الخــارج وتعرضهم 
للمــوت والغــرق مــن أجــل توفيــر الحريــة ولقمة العيش 

وحيــاة كريمــة لهــم ولعوائلهــم .
   إن الرفض الشــعبي الواســع لنهج وسياســة القوى 
طائفيــة  أحــزاب  مــن  الســلطة  علــى  المســتحوذة 
إنتفاضــة  بعــد  إزداد  ســابقة  ســنوات  منــذ  وعرقيــة 
تشرين الباسلة عام 2019 ، والتي شارك فيها جماهير 
واســعة مــن مختلــف أطيــاف الشــعب العراقــي شــبابًا 
ونساءًا ، والتي طالبوا فيها بوطن تتوفر فيه الحرية 
والكرامــة واألمــان ، ورغــم كل التضحيــات الجســام لــم 
يتحقــق مــن هــذه المطاليــب ســوى مطلــب تنحيــة 
رئيــس الــوزراء الســابق وإجــراء إنتخابــات مبكــرة فــي 10 
/ 10 / 2021 ، وتــم تجاهــل تلبيــة المطاليــب األساســية 
األخــرى مــن محاســبة ومحاكمــة الفاســدين وقتلــة 
الحــراك الشــعبي وســراق المــال العــام ، ومنــذ إجــراء 
اإلنتخابــات األوضــاع واألمــور فــي البــاد تســير نحــو 
اإلنــزالق الــى اإلحتــراب والعنــف لرفــض بعــض القــوى 
الخاســرة عــدد مــن مقاعدها البرلمانيــة ، وتلوح بتعرض 
الســلم اإلجتماعــي واألهلــي للخطــر إذا لــم تلغــى 
نتائــج اإلنتخابــات األخيــرة وتشــكيل حكومــة توافقيــة 
تضمــن إســتمرار نفوذهــم وأمتيازاتهــم الخاصــة ، ممــا 
األمــر  لتفــادي  المخلصيــن  الوطنييــن  مــن  يتطلــب 
بعيــدًا  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  فــي  واإلســراع 
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 - العــراق   / االنســان  لحقــوق  حمورابــي  منظمــة   -
الجمعيــة العراقيــة للمتقاعديــن / العــراق - جمعيــة 
الرافديــن لحقــوق االنســان / النجــف - هيئــة الدفــاع 
عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب فــي العــراق - المرصــد 
منظمــة   - هولنــدا   / االنســان  لحقــوق  الســومري 
الدفــاع عــن حقــوق االنســان فــي العــراق ) اومــرك ( / 
المانيــا - لجنــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان / اســتراليا 
- مكتــب بغــداد فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة 
لحقوق االنســان - المنظمة الدولية لحقوق االنســان 
 - االنســان  لحقــوق  العالميــة  المنظمــة   - امريــكا   /
الحــزب الوطنــي االشــوري - اتحــاد النســاء االشــوري 
/ العــراق - جمعيــة الثقافــة المندائيــة فــي اربيــل - 
ومــن الســادة النــواب كا ً مــن - عبــد الخالــق زنكنــة 
- بيــار دوســكي - رينــاس جانــو - جوزيــف صليــوه - 
عمانوئيــل  خوشــابا - الفريــق احمــد كاظــم البياتــي 
ضيــاء   - االســبق  الداخليــة  لــوزارة  االقــدم  الوكيــل 
بطــرس رئيــس الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان 
الحقــوق  منظمــة  رئيــس   / االســبق  االقليــم  فــي 
رئيــس  قنبــر  انتفــاض كمــال   - والمواطنــة  المدنيــة 
مديــر  حيــدر  نــزار   - واشــنطن  المســتقبل  مؤسســة 
مركــز االعــام العراقــي فــي واشــنطن - مؤسســة 
نــور االنســانية العالميــة / امريــكا - ومؤسســة ســورايا 
للثقافــة واالعــام - عبداللــه الصجــري / مديــر عــام 
للتعايــش  العراقــي  المركــز   - نيــوز  العراقيــة  وكالــة 
عــاء   - المســتقلين  تركمــان  حركــة   - الســلمي 
مهــدي ناشــط مدنــي وحقوقــي / أســتراليا - ومــن 
الناشــط فــي تظاهــرات تشــرين عمــاد الخفاجــي ».
ثــم جــرى تقديــم التقاريــر عــن النشــاطات والفعاليــات 
التــي  والتقاريــر  والبيانــات  والماليــة  والتظاهــرات 
تــم اصدرهــا .. كمــا جــرى تعديــل بعــض الفقــرات مــن 
النظــام الداخلــي والمصادقــة عليهــا، وتدويــن اآلراء 
والمقترحــات، وتــم كذلــك مناقشــة التقاريــر المقدمــة 

واتخــاذ القــرارات والتوصيــات.
كمــا جــرى تكريــم نخبــة مــن الفاعليــن والناشــطين 
فــي الجمعيــة ولدورهــم الكبيــر والمتميــز فــي دعــم 

فعاليــات الجمعيــة.
بعــد ذلــك تــم تشــكيل لجنــة لإلشــراف علــى انتخــاب 
الهيئــة االداريــة والتــي تألفــت مــن الســادة ) الدكتــور 
 ..  ) كمــال الســاعدي - المحامــي مجــدي خضــوري 
الجديــدة  االداريــة  الهيئــة  انتخــاب  عمليــة  وجــرت 
احتيــاط   واثنيــن  اعضــاء  خمســة  بواقــع  للجمعيــة 
رئيــس  انتخــاب  تلتهــا   .. اعضــاء   )  10  ( وبمشــاركة 
الســادة  مــن  كل  عليهــا  تنافــس  حيــث  الجمعيــة 
ادارة  عقــدت   ،« مــراد  وحميــد  االســدي  هشــام   «
الجمعيــة اجتماعهــا االول وجــرى توزيــع كمــا موضــح 

ادنــاه:

 البيان الختامي - للمؤتمر التاسع للجمعية العراقية 
لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية

شــعار         تحــت  التاســع  المؤتمــر  اعمــال  انطلقــت   
البــاد  يجنــب   .. االنســان  لحقــوق  الدولــة  احتــرام   (
مــن التدخــات الدوليــة ( ، بحضــور ثمانيــة وخمســون 
مندوبــا ً وعــدد مــن الضيــوف، وممثليــن مــن عــن عــدد 
مــن المنظمــات والفعاليــات والشــخصيات العراقيــة، 
جمهوريــة  قنصــل  ســعادة  مقدمتهــم  فــي  وكان 
آل  عــزاره  عدنــان  االســتاذ  ديترويــت  فــي  العــراق 

معجــون.
فــي بدايــة اعمــال المؤتمــر رحب الســيد كريــم البصري 
بالحضــور، ودعــا للوقــوف دقيقــة صمــت حــداداً  علــى 
الحريــة  شــهداء  العراقــي  الشــعب  شــهداء  ارواح 

والكرامــة. 
القــى الســيد حميــد مــراد كلمــة افتتــاح المؤتمــر اكــد 
دعمهــا  فــي  الجمعيــة  نهــج  اســتمرار  علــى  فيهــا 
مــن  العراقييــن، واوضــح  واســنادها لحقــوق جميــع 
تعزيــز  فــي  جاهــدة  تســعى  تــزال  ال  الجمعيــة  ان 
مــن  العــراق  فــي  والمدنيــة  الحقوقيــة  الحركــة  دور 
اجــل ترســيخ الحقــوق المشــروعة واالساســية لــكل 
االطيــاف الدينيــة والقوميــة المتأخيــة فــي العــراق.
العراقــي  المركــز  ســكرتير  الســيد  القــى  بعدهــا 
الكنــدي لحقــوق االنســان ســعد كاظــم كلمــة دعــا 
فيهــا الــى اهميــة احتــرام حقــوق االنســان وإرســاء 
روح التعايــش الســلمي بيــن ابنــاء الشــعب العراقــي 
بــكل مكوناتــه، وإعــاء روح العدالــة واحتــرام القانــون.
وقدمــت المحاميــة ايمــان ججوني الناشــطة االيزيدية 
رســالة الشــركاني .. التــي تحدثــت عن اقتحــام تنظيم 
النســاء  لــه  تعرضــت  ومــا  ســنجار  لقضــاء  داعــش 
واالطفــال مــن جرائــم بشــعة، وطالبــت كافــة القــوى 
ــدي.   والمنظمــات الدوليــة بمســاعدة الشــعب االيزي

ثــم جــرت عمليــة انتخــاب هيئة رئاســة المؤتمــر والتي 
تألفــت من الســادة :

1- االستاذ محمد الصوافي رئيسا ً.
2- المحامي نمير دمان نائبا ً للرئيس.
3- واالستاذ نشأت المندوي  مقررا  ً.

والتــي باشــرت بإقــرار جــدول اعمالــه، وقامــت بتثبيــت 
العضويــة .. وقــد بلــغ عــدد المشــاركين ) 45 ( عضــوا 
ً مــن مجمــوع اعضــاء المجلــس المركــزي للجمعيــة 

البالــغ ) 60 ( عضــوا ً. 
بعدهــا بــدأت جلســات اعمــال المؤتمــر بحــل الهيئــة 
االداريــة الســابقة مــن مهامهــا .. وقــراءة البرقيــات 
الــى  وصلــت  التــي  والتضامــن  التأييــد  والرســائل 
الجمعيــة مــن : » المنتــدى العراقــي لحقــوق االنســان 
فــي  تعمــل  حقوقيــة  منظمــة   )12( يضــم  والــذي 

.. وهــم ؛ العــراق وفــي دول المهجــر 
بغــداد   / االنســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة   -
العــراق   / االنســان  لحقــوق  المواطنــة  جمعيــة   -
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 جــاء تفجيــر البصــرة ليختــار محافظــة عراقيــة هــي إحــدى 
رمــوز الســام فــي العــراق بطيبــة أهلهــا وشــموخ معانــي 
ــًا إلدانــة  التســامح عندهــم، إّن بصــرة التحــدي تبقــى عنوان
العنــف ومــن يرتكــب جرائمــه وتبقــى البصريــات والبصريــون 
قــوة عصيــة علــى الترويــع والترهيــب. مــن هنــا فإننــا إذ 
نديــن تلــك الجريمــة اإلرهابيــة النكــراء لنثــق بعمــق التحــدي 
بيــن أهــل هــذي المحافظــة المتمســكة بقيمهــا الســامية 

فــي األنســنة ورفــض العنــف وفوضــاه وجرائمــه ..
ونحــن هنــا، إذ نتضامــن مــع أهلنــا فــي بصــرة التحــدي ضــد 
مجمــل مــا تعرضــت وتتعرض له من جرائم مدانة مســتنكرة، 
ممــا ترتكبــه قــوى اإلرهــاب لنؤكــد أن تلــك القــوى العنفيــة 
اإلجراميــة وإرهابهــا لــم تكــن تســتطيع ارتــكاب جرائمهــا 
لــوال الفضــاء الــذي أنعــش وينعش أســباب الجريمــة وفرص 
ارتكابهــا، ونحــن نشــير إلــى القصــور الفاضــح مــن جانــب 

األجهــزة المعنيــة بالتصــدي للجريمــة والمجــرم ..
إّننــا مــع تمّســكنا بمطلــب الشــعب االســتراتيجي فــي 
التغييــر الشــامل، لنشــّدد راهنــًا علــى واجبــات المؤسســات 
المتخصصــة مــن عســكرية وأمنيــة واســتخبارية في تطوير 
إمكانــات األداء وتركيــزه علــى األهــداف المهنية المباشــرة 
وتخلصهــا مــن ظواهــر االختــراق والضعــف العائــدة إلــى 
وجــود عناصــر تخــدم أجنــدات ال عاقــة لهــا بمهــام تلــك 

المؤسســات ..
إّن ســامة بنيــة المؤسســة وصــواب اجتهادهــا وعملهــا 
الوظيفــي المنــاط بهــا ســيفتح فــرص التحــام الشــعب 
بهــا ومطــاردة كل عنصــر إرهــاب وتخريــب ممــن زرعتهــم 
قــوى إقليميــة أو دوليــة أو تهّيــأت لهــم بيئــة التفاقــم 
والتطفــل علــى مــا أتــاح لهــم الــوالدة والعبــث باألمــن ممــا 
نتطلــع لتعزيــز ثقافــة الســلم األهلــي بديــا لثقافــة العنــف، 
ثقافــة التعايــش واحتــرام اآلخــر ال ثقافــة التناحــر واالقتتــال 
الوحشــية  الثــارات  منطــق  وإشــعال  االنتقــام  ومنطــق 

وخطــاب همجيتهــا .
نحــن فــي المرصــد الســومري نؤكــد ضــرورة إعــاء ثقافــة 
القانــون ومنــع إفــات المجرميــن مــن العقــاب بالكشــف 
عنهــم أيــًا كانــت ارتباطاتهــم ومرجعياتهــم بخاصــة تلــك 
األطــراف التــي مازالــت تشــكل خطــرًا علــى هــّز االســتقرار 
ونشــر الفوضــى واألنكــى انتهــاك حقــوق اإلنســان كافــة 
وباألســاس منهــا طعنــه فــي وجــوده وحياتــه ، ونتطلــع 
لثقافــة  تمكينــا  وحمايتهــا  والحريــات  الحقــوق  لدعــم 
نهــج  لتســّيد  ودرءًا  األهلــي  الســلم  واحتــرام  األنســنة 
العنــف واالنتقــام ومنطقــه وتحصينــا للمجتمــع ضــد هــذا 

المنهــج ومحاصــرًة للمجــرم والجريمــة ..
وفــي هــذا تتحمــل المؤسســات المعنيــة كافــة واجبــات 
النهــوض بإعــاء موازنــات الثقافــة وأنشــطتها والتعليــم 
وســامته وأدوار إعــام ال يخضــع لبكائيــات وســوداويات 
واجتــرار الثــارات ثــم جاهزيــة مؤسســات متخصصــة مهنيــة 

ال يتــم تجييرهــا لصراعــات خارجهــا ..
الهزيمة لقوى العنف واإلرهاب ولمناهجهم اإلجرامية

د. تيسير عبد الجبار اآللوسي
رئيس المرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا

2021 / 12 / 7

المرصد السومري يؤكد ان االرهاب انما 

ينتعش في ظل انشغال السلطة عن مهامها
- حميد مراد رئيسا ً.

- هشام االسدي نائبا ً ومسؤول لجنة االعام.
- كريم البصري سكرتيرا ً.

العاقــات  لجنــة  مســؤولة  كــوري  ســميرة   -
. ليــة لما ا و

- بروين ميشو مسؤولة لجنة المرأة والطفولة.
- رسول الزاملي مسؤول اللجنة االجتماعية.

- نشأت المندوي مسؤول لجنة االقليات.

التوصيات :

1- اهميــة تثميــن المبــادرات الوطنيــة التــي تعــزز 
الحقــوق الدســتورية لــكل العراقييــن.

والمؤسســات  الوطنيــة  القــوى  علــى جميــع   -2
االنســان،  حقــوق  ملفــات  متابعــة  المدنيــة 
واالنتهــاكات  التمييــز،  اشــكال  كافــة  ومناهضــة 
والتجــاوزات التــي يتعــرض لهــا المواطنــون فــي 

العــراق.
3- تفعيــل دور المنظمــات المدنيــة والمؤسســات 
الحكومــة  علــى  الضغــط  اجــل  مــن  االعاميــة 

البــاد. فــي  العامــة  األوضــاع  لتحســين 
4- الكشــف عــن المعتقليــن والمغيبيــن، وتقديــم 

قتلــت المتظاهريــن للقضــاء.
بحــق  الصارمــة  القانونيــة  االجــراءات  اتخــاذ   -5
الطائفــي  والنهــج  العنــف  ومروجــي  االرهابيــن 

العــام. المــال  وســرقة  والفاســدين 
االمــوال  آليــة الســترجاع  علــى وضــع  العمــل   -  6
المتهميــن  ومحاســبة  والمنهوبــة،  المهربــة 

للقضــاء.  وتقديمهــم 
7- ضــرورة االهتمــام بشــريحة النســاء واالطفــال 
مــن ناحيــة التعليــم والصحة والضمــان االجتماعي، 
واألمــن  الســام  عمليــة  فــي  المــرأة  وتمكيــن 

والتنميــة.
8- ايجــاد الحلــول المناســبة لمشــكلة العاطلين عن 
العمــل مــن خــال تأميــن فــرص العمــل للخريجيــن 

والنهــوض بالقطــاع الخــاص والمختلــط والعــام. 
9- اصــدار قانــون لحمايــة حقــوق الشــباب، وتفعيــل 
قرار مجلس االمن المرقم )2250( لسنة 2015 الخاص 

بتعزيز دور الشــباب في الســلم المجتمعي. 
والتهجيــر  النــزوح  العمليــات  كافــة  مناهضــة   -10
القســري التــي تقــوم بهــا االرهابييــن والمجاميــع 
النازحيــن،  عــودة  تحديــات  وانهــاء  المســلحة، 

العراقيــة.  الدولــة  مــن  النازحيــن  ملــف  واغــاق 
تســعى  التــي  الوســائل  لكافــة  التصــدي   -11
المكونــات  مناطــق  فــي  الديموغرافــي  للتغييــر 

فيهــا.  المســلحة  المظاهــر  ومنــع  العراقيــة، 
12- حصــر الســاح  بيــد مؤسســات الدولــة، وفــرض 

ســلطة القانــون علــى الجميــع. 
13- تطويــر العاقــات الخارجيــة للدولة العراقية مع 
المجتمــع الدولــي، وعــدم فســح المجــال للتدخات 
االقليميــة والدوليــة بشــؤونها الداخليــة واحتــرام 

ســيادة الدولــة العراقية.
فــي  العراقييــن  الســجناء  قضايــا  متابعــة   -14

االمريكيــة.   الســجون 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية

15/ كانون االول/2021
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 آالف الضحايا في العراق 
ومئات الشكاوى عن 

التعذيب وسوء المعاملة

 نشرت مفوضية حقوق اإلنسان العراقية، 
الحالي،  للعام  مؤشراتها  خاصة 
 2152 ومصرع  عراقيًا   596 مقتل  وتضمنت 
 900 تلقي  عن  فضًا  سير،  حوادث  جراء 
معاملة  وسوء  تعذيب  حول  شكوى 

داخل السجون .
في  اإلنسان  حقوق  مؤشرات  وأدناه   
العراق لعام 2021، كما نشرتها المفوضية: 
 10 واعتقال  العنف،  بسبب  قتلى   596  -

ناشطين وصحفيين . 
 2014 منذ  )تراكمي  آالف   8 المفقودون:   -

با تحقيق ومساءلة وتعويض( . 
تعذيب  حول  تحقيق  با  شكوى   900  -

وسوء معاملة في السجون . 
احتراق  في   150 وإصابة   175 مقتل   -
بغداد،  في  الخطيب  ابن  مستشفى 

ومستشفى الحسين في الناصرية . 
- 1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس 
فبلغت:  بها  االلتحاق  نسب  أما   ،8000 بلغ 
االبتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 
18%، الجامعات 14%، )نسبة التسرب %73(. 
ونصف  مليون   3 إلى  يحتاج  العراق   -

مليون وحدة سكنية . 
نصف  )يسكنها(  عشوائي  مجمع   4000  -
مليون أسرة. 1022 مجمع منها في بغداد، 

و700 في البصرة . 
 2152 فيها  توفي  مروري  حادث   8286  -

شخصًا . 
أيتام  من   %5( يتيم  مليون   5 األيتام    -

العالم(  1 مليون .
)أب  ثبوتية  أوراق  با  طفل  ألف   45  -

ينتمي لداعش( . 
- عدد شكاوى العنف األسري بلغت 5000. 
لحقوق  العليا  المفوضية  واستأنفت 
بعد  مجددًا،  عملها  العراق  في  اإلنسان 
إثر انتهاء والية  أشهر عدة على إيقافها 

أعضائها البالغة أربع سنوات .

 تصريح إعالمي لهيئة الدفاع 
عن أتباع الديانات والمذاهب 
في العراق حول حذف ملحمة 
غنائية من الفولكلورااليزيدي

الديانــات  اتبــاع  عــن  الدفــاع  هيئــة  تســتنكر 
فــي  التربيــة  وزارة  قــرار  العــراق  فــي  والمذاهــب 
مــن  موضــوع  بحــذف  الخــاص  كوردســتان  أقليــم 
المتضمــن   ، العاشــرة  للمرحلــة  الدراســي  المنهــاج 
الفولكلورااليزيــدي  مــن  قديمــة  غنائيــة  ملحمــة 
أتبــاع  مــن  مجموعــة  العتــراض  اســتجابة  وذلــك   ،
الديانــة اإلســامية علــى عبــارة وردت فــي الملحمــة 
للديــن االســامي.  أنهــا معاديــة  االيزيديــة يعتقــد 
يتناقــض  اآلقليــم  فــي  التربيــة  وزارة  قــرار  ان 
ومفهــوم التعايــش المشــترك بيــن االقليــات فــي 
احتــرام االخــر وتقبــل ثقافاتــه. إذ ال يجــوز تهميــش أو 
محاولــة إلغــاء تــراث أقليــة معينــة إرضــاءًا لمجموعــة 
دينيــة أخــرى او لاغلبيــة. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
االفــكار  مــن  العديــد  تتضمــن  الحضــارات  كل  أن 
والمفاهيــم والقصــص الخرافيــة التــي ال تنســجم 
اليــه الحضــارات  مــع واقعنــا الحالــي ومــا توصلــت 
المجتمــع  ان  واكتشــافات.  تطــور  مــن  اليــوم 
المحافظــة  الــى  دعواتــه  فــي  يســعى  الدولــي 
علــى تــراث الشــعوب ولغاتهــم وثقافاتهــم كجــزء 
التقييــد  منــه  االنســانية واليقصــد  الحضــارات  مــن 

ومضمونــه.  بفحــواه 
تطالــب هيئتنــا المســؤولين فــي وزارة الترييــة 
الملحمــة  إلغــاء  قــرار  عــن  التراجــع  فقــط  ليــس 
الغنائيــة التراثيــة لإليزيدييــن مــن المنهــاج الدراســي 
ــل فســح المجــال للطالــب الكوردســتاني لإلطــاع  ب
واإلنفتــاح علــى تــراث وثقافــات اآلخريــن ، واالبتعــاد 
عــن قرقعــات تصبــو الــى طمــس هويــات االقليــات 

األخــرى .
اتبــاع  عــن  الدفــاع  لهيئــة  العامــة  األمانــة  ان 
الديانــات والمذاهــب فــي العــراق تدعــو وزارة التربيــة 
والمحافظــة  وصيانــة  إدامــة  الــى  االقليــم  فــي 
علــى تاقــح الثقافــات ألتبــاع الديانــات والمذاهــب 
المختلفــة ، النهــا احــد اهــم الركائــز االساســية فــي 
رقــي الــدول والمجتمعــات، وعلــى أهميــة االلتــزام 
بشــعارات حكومــة االقليــم الداعيــة الــى التعايــش 
الســلمي لمختلــف االقليــات كــي يكــون األقليــم 

 . المــكان االمــن للمختلفيــن 

االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع 
الديانات والمذاهب في العراق

 13 ديسمبر 2021
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يمـر عالمنـا حاليـا بمنعطف حاسـم جراء 
جائحـة كوفيـد-19 وأزمـة المنـاخ وتوسـع 
ليشـمل  الرقميـة  التكنولوجيـا  نطـاق 
جميـع مناحـي حياتنـا كل ذلـك أدى إلـى 
حقـوق  تتهـدد  جديـدة  أخطـار  نشـوء 

اإلنسـان.
 ، تتفاقـم  والتمييـز  اإلقصـاء  فمظاهـر 

. ينحسـر  المدنـي  والحيـز 
ونسـبة الفقـر والجـوع ترتفـع ألول مـرة 
يحرمـون  األطفـال  ، وماييـن  منـذ عقـود 

مـن حقهـم فـي التعليـم .
فـي  آخـذة  المسـاواة  عـدم  وهـوة 

. االتسـاع 
غير أنه بوسعنا أن نختار طريقا مغايرًا .

فقبـل هـذا اليـوم بثاثة وسـبعين عاما، 
اعتمـدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

اإلعان العالمي لحقوق اإلنسـان .
عليهـا  نـص  التـي  المبـادئ  زالـت  ومـا 
مفتـاح  تشـكل  البسـيط  اإلعـان  هـذا 
مدنيـة   – اإلنسـان  حقـوق  جميـع  إعمـال 
واجتماعيـة  وثقافيـة  واقتصاديـة 
فـي  النـاس  جميـع  لصالـح   – وسياسـية 

. مـكان  كل 
أن  يجـب  الجائحـة  آثـار  مـن  فالتعافـي 
إعمـال  نطـاق  لتوسـيع  فرصـة  يكـون 
بنـاء  وإعـادة  والحريـات  اإلنسـان  حقـوق 

. الثقـة 
نزاهـة  وفـي  العدالـة  فـي  الثقـة 

. والمؤسسـات  القوانيـن 
واالعتقـاد بـأن تحقيـق الحيـاة الكريمـة 
أمر ممكن ، واإليمان بأن يكون باستطاعة 
فـي  قضاياهـم  عـن  يدافعـوا  أن  النـاس 
إطـار يوفـر لهـم العـدل وأن يضعـوا حلـوال 

لمظالمهـم بطـرق سـلمية.
حقـوق  عـن  تدافـع  المتحـدة  األمـم  إن 
 ، البشـرية  أسـرتنا  أفـراد  مـن  فـرد  كل 
وسـنواصل سـعينا اليـوَم وغـدًا مـن أجـل 
والمسـاواة  بالعدالـة  الجميـع  ينعـم  أن 

. اإلنسـان  وحقـوق  والكرامـة 
ويوم حقوق إنسان سعيد !

 رسالة أنطونيو غوتيريش 
 بمناسبة يوم حقوق اإلنسان

 اليونيسف تطلق مناشدة عالمية 
طارئة تخص العراق

 اطلقــت منظمــة اليونيســف، يــوم الثاثــاء 14 / 12 / 2021 
، مناشــدة تمويــل بمبلــغ قياســي مقــداره 9.4 مليــار دوالر 
 – انســان  مليــون   327 مــن  اكثــر  ألــى  للوصــول  امريكــي 
بضمنهــم 177 مليــون طفــل – ممــن تأثروا باألزمات االنســانية 

الناجمــة عــن جائحــة كورونــا فــي مختلــف انحــاء العالــم .
وتعــّد هــذه المناشــدة أكبــر مــن ســابقتها للعــام الماضــي 

بنســبة 31% فــي ظــل تواصــل الحاجــات االنســانية .
ــر التنفيــذي  وفــي هــذا الصــدد، قالــت هنريتــا فــور، المدي
فــي  األطفــال  مــن  الماييــن  »ثمــة  اليونيســف:  لمنظمــة 
شــتى انحــاء العالــم يعانــون مــن تأثيــر النزاعــات، وتقلبــات 
تشــارف  وبينمــا  المناخيــة.  واألزمــة  المتطرفــة،  الطقــس 
جائحــة كورونــا علــى عامهــا الثالــث، تفاقمــت محنــة هــؤالء 
االطفــال مــع تعثــر االقتصــادات وتزايــد وتيــرة الفقــر وعــدم 
الذيــن  األطفــال  فــإن  دائمــا،  الحــال  هــو  وكمــا  المســاواة. 
مــا برحــوا يعيشــون فــي األزمــات هــم األكثــر تضــررا، وهــم 

بحاجــة إلــى مســاعدات عاجلــة« .
فــي العــراق، وكجــزء مــن المناشــدة، تطلــب اليونيســف 
لتلبيــة   2022 لعــام  أمريكــي  دوالر  مليــون   52.2 مبلــغ 
االحتياجــات اإلنســانية الحرجــة والحــادة لألطفــال واألســر 
الضعيفــة المتأثــرة بعــدد مــن المواقــف اإلنســانية، بمــا فــي 
انعــدام  الناجمــة عــن الصراعــات و  ذلــك األزمــات الطويلــة 

. كورونــا  جائحــة  وموقــف  السياســي  االســتقرار 
الاجئيــن  مناشــدة  مــن  وكجــزء  ذلــك،  عــن  فضــا 
دوالرا   11.664.429 مبلــغ  اليونيســف  طلبــت  الســوريين، 
ــغ آخــر بنفــس المقــدار لعــام 2023  ــا لعــام 2022 ، ومبل أمريكي
مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الاجئيــن الســوريين العاجلــة، 
وحاجــات المجتمعــات المضيفــة الضعيفــة فــي العــراق، مــع 
المســاعدة فــي التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية المتواصلــة 
لجائحــة كورونــا. ومــن شــأن هــذه المناشــدة أن تصــل بيــد 
العــون إلــى 115.113 الجــئ ســوري فــي العــراق، مــن بينهــم 

. طفــا   72.669
ــر مــن  ــل لهــذا العــام، وهــي األكب وتأتــي مناشــدة التموي
نوعهــا فــي تأريــخ اليونيســف، فــي ســياق تســببت فيــه 
النزاعــات المتصاعــدة بدفــع ماييــن األطفــال ومجتمعاتهــم 
األطفــال  علــى  الهجمــات  وتتواصــل  الكارثــة.  إلــى حافــة 
بمــا  نزاعــات،  تشــهد  التــي  البلــدان  فــي  يعيشــون  الذيــن 
فــي ذلــك الهجمــات علــى البنــى التحتيــة المدنيــة البالغــة 
أن  كمــا  بالخطــر.  تنــذر  وبوتيــرة  األطفــال،  لبقــاء  األهميــة 
حوالــي 24000 حالــة انتهــاك جســيم ضــد األطفــال قــد تــم 
تأكيدهــا العــام الماضــي، أي بواقــع 72 انتهــاكا فــي اليــوم 

الواحــد .
كمــا أن التغيــر المناخــي يــؤدي أيضــا إلــى تفاقــم نطــاق 
الكــوارث  عــدد  تضاعــف  حيــث  الطــوارئ.  حــاالت  وحــدة 
العقــود  فــي  أضعــاف  ثــاث  بواقــع  بالمنــاخ  المرتبطــة 
400 مليــون  أكثــر مــن  اليــوم، فثمــة  أمــا  الماضيــة.  الثاثــة 
طفــل يعيشــون فــي مناطــق معرضــة ألزمــة ميــاه شــديدة، 

أو بالغــة الشــدة .
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 حماية الصحفيين / عدد قياسي

 فــي مقــال رأي لجويــل ســيمون ، المديــر التنفيــذي للجنــة 
الحقيقــة  بيــن  المعركــة  »فــي  بعنــوان  الصحفييــن،  حمايــة 

العالــم« . واألكاذيــب، يجــب علينــا حمايــة الصحفييــن فــي 
حمايــة  لجنــة  عــن  الصــادر  التقريــر  إلــى  المقــال  ويشــير 
الصحفييــن  مــن  قياســيا  عــددا  »أظهــر  الــذي  الصحفييــن، 
المســجونين حــول العالــم. أحدهــم هــي تشــانغ تشــان، المدونــة 
والناشــطة التــي تــم اعتقالهــا فــي مايو/أيــار 2020 أثنــاء اإلبــاغ 
عــن التفشــي األولــي لكوفيــد - 19 فــي ووهــان، وحكــم عليهــا 
بالســجن لمــدة أربــع ســنوات. وبحســب مــا ورد، فإن صحة تشــانغ، 
التــي كانــت قــد أضربــت عــن الطعــام احتجاجــا علــى ســجنها 

الجائــر، فــي حالــة متدهــورة« .
يعتبــر  الهنــد،  وحتــى  والفلبيــن  المكســيك  فــي  وكذلــك 
العنــف ضــد الصحفييــن »مشــكلة مســتوطنة«، حيــث يوجــد 
أكبــر عــدد مــن الصحفييــن الذيــن قتلــوا بســبب تقاريرهــم حتــى 

اآلن فــي عــام  2021 .
العقــاب،  مــن  »اإلفــات  إلــى  الكبيــر  الرقــم  الكاتــب  ويعــزو 
فيمــا لــم تتــم محاســبة أي شــخص علــى 81% مــن جرائــم قتــل 
العشــر  الســنوات  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  الصحفييــن 

. الصحفييــن«  للجنــة حمايــة  الماضيــة، وفقــا 
ويضيــف: »أصبحــت البلــدان التــي تســجن الصحفييــن أكثــر 
جــرأة، وغيــر قابلــة للضغــط واإلدانــة الدولييــن. فالمــدون رائــف 
ــازدراء  ــن ب ــذ عــام 2012: أدي ــدوي، فــي الســعودية، مســجون من ب
مــات  جلــدة.  و1000  ســنوات   10 بالســجن  عليــه  وحكــم  األديــان 
أزيمجــون أســكروف فــي ســجن قرغيــزي فــي يوليو/تمــوز مــن 
العــام الماضــي. وجــاءت عقوبــة الســجن المؤبــد التــي صــدرت 
بحقــه فــي 2010 بعــد عمليــة قضائيــة ›شــابها التعذيــب ونقــص 

األدلــة والتهــم الملفقــة« .
ُأجبــر  النفــي:  علــى  آخريــن  صحفييــن  إجبــار  »تــم  كذلــك 
الصحفيــان الحائــزان علــى جوائــز، إيوالــد شــارفنبرغ وجوزيــف 
الفــرار  علــى  فــي فنزويــا،  إنفــو  آرمانــدو دوت  مــن  بوليــزوك، 
إلــى كولومبيــا بعــد سلســلة مــن التهديــدات القانونيــة. واتخــذ 
ســوني ســوي مــن فرونتيــر ميانمــار مؤخــرا قــرارا بإجــاء فريقــه. 
وفــر جيــل مــن الصحفييــن مــن أفغانســتان بعــد أن اســتولت 

طالبــان علــى الســلطة« .
ويــرى الكاتــب أنــه »يجــب علــى الحكومــات التــي تدعــي دعــم 
إلــى جانــب هــؤالء  تقــف  أن  الصحافــة  الديمقراطيــة وحريــة 
الصحفييــن اآلن. انبثــق عــدد مــن االلتزامــات الجديــدة والمهمــة 
عن قمة الديمقراطية المنعقدة حاليا في واشــنطن العاصمة. 
علــى ســبيل المثــال، أعلنــت الواليــات المتحــدة أنهــا ســتطلق 
صندوقــا عالميــا للدفــاع ضــد التشــهير لدعــم الصحفييــن الذيــن 
هولنــدا  والتزمــت  مســتمرة.  قانونيــة  مضايقــات  يواجهــون 
بإنشــاء صنــدوق دعــم طــارئ للصحفييــن والعامليــن فــي مجــال 

اإلعــام المعرضيــن للخطــر« .
ويختــم »قــام تحالــف حريــة وســائل اإلعــام، الــذي أنشــأته 
بريطانيــا وكنــدا فــي عــام 2019، بتســجيل 49 حكومــة علــى 
تعهدهــا العالمــي بشــأن حريــة اإلعــام. وهــذا االلتــزام مهــم، 
لكــن التحالــف لــم يكــن صريحــا بمــا فيــه الكفايــة فــي مواجهــة 
االنتهــاكات المســتمرة التــي ترتكبها الحكومــات، بما في ذلك 
بعــض أعضائهــا. فــي غضــون ذلــك، يمثــل التســليم المســتمر 
ُيحاكــم  أســانج  ألن  مروعــة،  عالميــة  ســابقة  أســانج  لجوليــان 
إلعانــه معلومــات ســرية عامــة، وهــو أمــر يفعلــه الصحفيــون 

بشــكل روتينــي« .

 تقاريـر امميـة واقليمية دونت 
انتهاكات يتعرض لها الصيادون 
العراقيـون فـي المياه االقليمية 
والدوليـة والوطنيـة حتـى انهم 
وحددوهـا  حركتهـم  قيـدوا 
خشـية  جغرافيـة  اضيـق  فـي 
واالبتـزاز   للتعسـف  تعرضهـم 
مـن  غرامـات   وفـرض  واالعتقـال 
. الجـوار  لـدول  االمنيـة  االجهـزة 

ان  مـن  الصيـادون  يشـكو 
تحميهـم  وال  عنهـم  تدافـع  ال  الوطنيـة  السـلطات 
فـي  االقتصـادي  نشـاطهم   تحمـي  وال  كمواطنيـن 
االهـوار  و  والخليـج   العـرب  فـي  شـط  الصيـد  قطـاع 
مـن  بـه  يسـتهان  ال   جـزءا  يشـكل  الـذي  والبـراري 

. والعـراق  البصـرة  لمحافظـة  المحلـي  االقتصـاد 
التـي  والغرامـات  واالنتهـاكات  التجـاوزات  هـذه 
تصـل الـى ثاثـة االف دوالر تفرضهـا الدوريـات االيرانيـة 
تثقـل  الجيـران,  حـدود  علـى  التجـاوز  بزعـم  والكويتيـة 
كاهـل الصياديـن حتـى ان هـذه الدوريـات وجـدت فـي 
ذلـك بابـا  لارتـزاق واالبتـزاز لغيـاب المحاسـبة والحمايـة 
االقتصـادي  النشـاط  تدهـور  الـى  ادت    , الوطنيـة  
فـي  المعروضـة  السـمكية  الثـروة  حجـم  وتراجـع 
االسـواق  المحليـة وارتفـاع اسـعارها ولـم يعـد بمقـدور 
اعـداد غفيـرة يحلمـون بتناولهـا حتـى بالمناسـبات  الن 
ثمنها يفوق مداخيلهم .  والول مرة يعاني الصيادون 
مـن شـحة كميـة الصيـد وبالتالـي تدهـورت اوضاعهـم 
االقتصادية واضطرار بعضهم الى التخلي عن المهنة 
التي اصبحت  ال تسد  متطلبات حياتهم  بالحد االدنى 
, بـل ان بعضهـم لـم بعـد يـأكل ممـا يصيـد النـه يفضل ان 
يبيع رزقه الشـحيح  منه امام اغراء السـعر الذي يحصل 

لتلبيـة حاجـات اساسـية اخـرى .
ايـران   ( الجـوار  دولتـي  وجهتهـا   التـي  الضربـة  ان  
والكويـت   ( للصياديـن تتطلـب من الحكومة االتحادية 
وقفـة جـادة  ومسـؤولة وال ينبغـي ان تهـون عليهـا 
كرامة العراقيين وقطع لقمة الخبز عنهم , فالدفاع عن 
حقـوق مواطنينـا  فـي العمـل والنشـاط االقتصـادي 
يسـاوي الدفـاع عـن السـيادة الوطنيـة وماحقـة مـن 
االقتصاديـة  والحقـوق  الوطـن  حيـاض  علـى  يعتـدي 

المشـروعة فيـه  . 
لاسـف كا الدولتيـن  اللتيـن نشـيد بهمـا , بمناسـبة 
ومن دونها , ال يظهران رغبة في الحفاظ على المصالح 
العراقيـة ويهضمانهـا بشـكل صـارخ ليـس فـي قطـاع 
الصيـد , وانمـا فـي القطـاع النفطـي واسـتخراجهما لـه 
من الحقول المشـتركة دون اي مراعاة لحقوق  العراق 

 .
اتخـاذ  فـي  االسـراع  الحكومـة  علـى  ان  الواقـع 
والمواطنيـن  الصياديـن  الشـعار  المائمـة  االجـراءات 
بـاان حكومتهـم تبـذل قصار جهدهـا لحماية حقوقهم 
ونجدتهـم فـي حـال تعرضهـم  لانتهـاكات  وتمتلـك 
االرادة  السياسـية لذلـك وتنبـذ قواهـا الحاكمـة محاباة 
البيئـة  وخصوصـا   , البلـد  ابـن  حسـاب  علـى  االجنبيـة 
والمنـاخ الضـروري الداء اعمالهـم مـن دون مضايقـات , 
وتطويـر القـدرات البحريـة كـي  يعلـم االخـرون ان لهـم 
الدعـم  كل  تقديـم  يجـب  كمـا   , بجانبهـم  تقـف  دولـة  

. االقتصاديـة   للمنافسـة  اليهـم 
السياسـة  شـفافية  الـى  بحاجـة  المواطنـون 
وفـي  الحـدود  علـى  لهـم  يحـدث  مـا  ازاء  والمواقـف 
االقتصـادي  الـردع  قـدرات  وتطويـر  الدوليـة  الميـاه 
والتجـاري والقانونـي على صعيـد المنظمات الدولية .
الفئـة  لهـذه   الدعـم  اهميـة  الـى  نشـير  ان  والبـد 
ومسـاعدتهم  الحدوديـة  المناطـق  فـي  وللقاطنيـن  
الصمـود فـي  توفيـر حيـاة الئقـة تمكنهـم مـن  علـى 
مـن  للنيـل  وتحديـات  ضغوطـات  مـن  يواجهـون   مـا 

. معيشـتهم 

ماجد زيدان

اعداد معن كدوم

 الدفاع عن الصيادين حماية 
لالقتصاد الوطني والسيادة
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 كان القــرن الثامــن عشــر حقبــة مهمــة فــي تاريــخ الغــرب، 
هــذا  فــي  الن  عمومــا،  الغربــي  والعالــم  أوروبــا  علــى  أثــرت 
أوروبــا مــن ظــام  العصــر حــدث تغييــر كبيــر حيــث خرجــت 
الطريــق  علــى  خطواتهــا  أولــى  لتضــع  الوســطى  القــرون 
التــي أخذتهــا الــى العالــم المعاصــر والصناعة الحافلــة بالتراث 

واالمــن والحريــة .
مجموعــة مــن الحــركات الثقافية والسياســية والعلمية كان 
باعًثــا الخــراج اوروبــا والغــرب مــن قيــود وتقاليد قديمــة والتحرر 
مــن رجعيــة الفكــر. مــع قــدوم الرينيســانس عصــر النهضــة الــى 
أوروبا اســتطاعت ان تحيا وتجدد الثقافة والعلوم االنســانية، 
وتضــع المنطــق والعلــم مــكان الرجعيــة والوحشــية والتقاليد 

القديمــة التــي كانــت ســائدة فــي أوروبــا آنــذاك .
الــى جانــب الرينيســانس ظهــرت حركــة ,,,,,,,,,,,,,  التنويــر حيــث كانــت 
حركــة فكريــه وثقافيــه و فلســفيه وعلميــة وتاريخيــه، غيــرت 
ــي، ومهــدت الطريــق  طريقــة مجــرى تفكيــر وعقليــة األوروب
لظهــور مجموعــة مــن الثــورات االجتماعيــة والسياســية، الن 
النــاس كانــت قــد مللــت واقــع اوروبــا ولــم يبقــوا ســاذجين اكثر 

مــن ذلــك .
نطفــة  اول  مــن  واحــدة  كانــت   1789 عــام  فرنســا  ثــورة 
ومنعطــف للتغييــر الــى دنيــا المعاصــر. أصــل هــذه النطفــة 
الديموقراطيــة الليبراليــة بــدأت مــن هــذه الثــورة وكانــت لهــا 
ثــاث شــعارات مشــهورة ,,,,,,, يعنــي الحريــة ,,,,,,,  يعنــي المســاواة 
,,,,,,,,,, يعنــي االخــوة، هــذه الشــعارات الثاثــة صــارت أسًســا لــكل 
الثــورات االجتماعيــة والسياســية فــي دنيــا المعاصــر مثــل 
ــة ,,,,, ,,,,,  وحــق  المســاواة بيــن الرجــل والمــراة والتحــرر مــن العبودي
التصويــت او االقتــراع العــام ,,,,,,,, ,,,,,,,,, لجميــع البالغيــن بغــض النظــر 
عــن الجنــس او الدخــل أو المكانــة االجتماعيــة او العــرق او اي 

قيــود اخــرى .
 منــذ ثــاث مئــة عــام وحتــى االن تتطــورت وتقدمــت اوروبــا 
بسرعة فائقة من الناحية الثقافية واالجتماعية والسياسية 
والعلميــة وخاصــة فــي مجــال حقــوق المــرأة، فالمســاواة  بلــغ 
مســتوى ان المــرأة تشــارك الرجــل فــي جميــع القطاعــات، 
وتكــون ذي شــأن وتترقــى فــي الرتــب العاليــة يومــا بعــد يــوم، 
بمعنــى ان شــعارات الثــورة الفرنســية واالفــكار التقدميــة في 
اســتطاعوا  الليبراليــة  الديموقراطيــة  واســس  رينيســانس 
ان يفــوا بوعودهــم وينفــذوا هــذه الشــعارات بــكل حذافيــره 

لتســتطيع المــراة ان تبنــي حريتهــا علــى هــذا االســاس .
نحــن فــي الشــرق عامــة وفــي العــراق خاصــة ربمــا نحتــاج 
واجتماعيــة  ثقافيــة  وثــورة  فكــري  رينيســانس  الــى  ايضــا 
لتمهــد الطريــق امــام المــراة فــي المجتمــع  لكــي تكــون ذي 
موقــع ومكانــة سياســية واجتماعيــة عاليــة الن المــرأة لعبــت 
دورهــا فــي نهضــة الحضــارات، وأثبتــت قدرتهــا علــى التغييــر 

اإليجابــي فــي كل المجتمعــات .
 علــى المســتوى المحلــي تحظــى النســاء بفــرص محــدودة 
مــن القيــادة والمســاهمة فــي العمليــة السياســية مثــا، رغــم 
انهــن اثبتــن قدراتهــن كقائــدات ورائــدات فــي صنــع التغييــر، 
ولديهــن الحــق فــي المشــاركة فــي العمليــة الديمقراطيــة 
بشــكل متســاٍو مــع الرجــل، ولكنهــن يواجهــن العديــد مــن 

ــات التــي تحــول دون مشــاركتهن السياســية . الصعوب
 ان المــرأة الشــرقية المعاصــرة يجــب ان تعمــل فــي كافــة 
التنميــة  علــى  يســاعد  عملهــا  ألن  وذلــك  الحيــاة،  مجــاالت 
ويســاعد فــي تحقيــق التــوازن بيــن طاقــات المجتمــع. يجــب 
أن تتمتــع النســاء فــي الشــرق بنفــس الحقــوق الدســتورية 
مجــاالت  كافــة  فــي  وااللتزامــات  الفــرص  نفــس  و  للرجــال 

الحيــاة المختلفــة .
معاملــة المــراة بشــكل مختلــف علــى أســاس الجنــس يعتبــر 
تمييــزًا، والتمييــز أمــر غيــر قانونــي، يجــب القضــاء علــى كل 
اشــكال التمييــز ضــد المــراة، القوالــب والصــور النمطيــة يجــب 
ان تختفــي تمامــا النــه يضــر المــراة والمجتمــع علــى حد ســواء. 
تمكيــن المــراة الشــرقية مــن خــال التوعيــة والتعليــم والدعــم 
ومنحهــا مســاحة اكثــر مــن الحريــة لتــدرس وتعمــل وتكــون 
لهــا حريــة التعبيــر، وتحــرز مواقــع تســتطيع مــن خالهــا ان 

تكــون صاحبــة القــرارات .

بناز كاويس اآلغا

 المرأة والمساواة والسلطة
 يعـرف العـراق تاريخيـا علـى أنـه 
النهريـن  بيـن  مـا  او  الرافديـن  بـاد 
قديمـة  إغريقيـة  تسـمية  وهـي 
وغنـاه  العـراق  ثـراء  علـى  تـدل 
السـبب  ولهـذا  والزراعـي،  المائـي 
كان العراق مطمعا لامبراطوريات 
زحفـت  التـي  القديمـة  القويـة 
بجيوشـها للسـيطرة عليها، ولعل 
المقدونـي  االسـكندر  اشـهرهم 

الـذي حسـم الصـراع التاريخـي مـع مملكـة الفـرس على 
 . المشـهورة  أربيـل  موقعـة  فـي  العـراق  أرض 

الفيضانـات  مـن  يعانـي  الماضـي  فـي  العـراق  كان 
فـي  القريـب  العصـر  حتـى  كانـت  التـي  الغزيـرة 
بغـداد  العاصمـة  تكتسـح  الماضـي  القـرن  خمسـينيات 
وغيرهـا مـن المـدن، قبـل ان يتم انشـاء ناظـم ومنخفض 
الثرثـار الـذي انهـى تسـونامي الغـرق الـذي كان يهـدد 

 . بالدمـار  وقتهـا  العـراق  مـدن 
وروافدهمـا  والفـرات  دجلـة  نهـرا  يعـد  لـم  اليـوم 
اصبحـت  الميـاه  إن  بـل  بالغـرق،  المـدن  تهـدد  العديـدة 
فيهمـا شـحيحة السـباب عـدة ابرزهـا مشـكلة انحبـاس 
المطـر عـن معظـم مناطـق حـوض دجلـة والفـرات لـكل 
مـن تركيـا وايـران والعـراق وسـوريا، حيـث لـم يعـد المطـر 
ذوبـان  فـي  يسـهم  حتـى  المناطـق  تلـك  فـي  غزيـرا 
الثلـوج التـي تسـهم فـي زيـادة كميـات الميـاه التـي 
تتدفـق لـكل الـدول فـي الحـوض، اضـف الـى ذلـك فـان 
مشـاريع السـدود العماقـة التـي تقيمهـا تركيـا وهـي 
دولـة المنبـع قـد اسـهمت فـي خفـض حصـص العـراق 
المائيـة الـى معـدالت كبيـرة، رغـم محـاوالت الحكومـة 
العراقيـة اقنـاع الجانـب التركـي بمراعـاة اوضاع وظروف 
العـراق الزراعيـة والمعيشـية لرفـع الحصـص المائيـة مـن 
ميـاه النهريـن ، حيـث ظـل الجانـب التركـي يماطـل فـي 
تنفيـذ االتفاقـات السـابقة التـي تحـدد الحصـة المائيـة 

. المناسـبة للعـراق 
بتحويـل  بدورهـا  قامـت  قـد  ايـران  الجـارة  عـن  فضـا   
االراضـي  فـي  تصـب  التـي  األنهـر  مـن  عـدد  مجـرى 
العراقية، بعيدا عنها مما تسبب في تعرض العديد من 
مناطقنـا الحدوديـة الـى الجفـاف نتيجـة لذلـك. وقـوع 
العـراق كدولـة مصـب يتلقـى مياهـه مـن تركيـا وايـران 
يجعـل مـن موقفـه المائي ضعيفا وصعبـا والعودة الى 
ايـام الرخـاء والوفـرة المائيـة، التـي كان عليهـا العـراق 
فـي السـابق قبـل عقـود طويلـة لـم تعـد موجـودة اصا 
التفـاوض مـع االتـراك بخصـوص  اعـادة  واالمـر يتطلـب 
إن  حيـث  حقـه.  تكفـل  التـي  المائيـة  العـراق  حصـة 
القبـول بالوضـع الحالـي سـيعني موتنا عطشـا وجفافا. 
إذ مـن المفـروض أن تتحـرك الحكومـة سـريعا لممارسـة 
بـان  انقـرة  القنـاع  والسياسـي  الدبلوماسـي  الضغـط 
تلبـي حاجـات العـراق مـن الميـاه، امـا الصمـت وانتظـار 
وسـيعني  صحيحـا  ليـس  امـر  فهـذا  التركـي  السـخاء 
االنتحـار مائيـا ،  خصوصـا ان لدى العراق أوراقا تفاوضية 
التبـادل االقتصـادي والتجـاري والنسـب  ابرزهـا  مهمـة 
ال  والتـي  للعـراق،  التركيـة  الصـادرات  مـن  المرتفعـة 
ترغـب انقـرة بخسـارتها، اضافـة الـى الجانـب االنسـاني، 
حيـث إنـه ال يسـعد انقـرة أــن تـرى جيرانهـا فـي العـراق 
اراضيهـا  بطـون  تتخـم  وقـت  فـي  عطشـا  يتضـورون 

. بالميـاه 

د . صادق كاظم 

 عطش بالد الرافدين
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األمم  منظمة  خصصت   
المتحدة، الثالث من كانون األول 
لذوي  عالميا  يوما  عام  في كل 
وبحسب  الخاصة،  االحتياجات 
تقديرات منظمة الصحة العالمية 
من  شخص  مليار  من  أكثر  فإن 
أو  بشكل  يعانون  العالم  سكان 
حيث   ، اإلعاقة  أشكال  من  بآخر 
يعيش 80 في المائة منهم في 

البلدان النامية.
ذوي  مصطلح  ويعبر 
فئة  عن  الخاصة  االحتياجات 
، يختلفون اختافا  من المجتمع 
العاديين،  األفراد  عن  ملحوظا 
جسدّية  االختافات  تكون  وقد 
أو  فكرّية  أو  طبّية  أو  عقلّية  أو 
في  خلل  أو  إعاقة  أو  حسّية 
متكرر  او  دائم  بشكل  اما  النمو، 
تلك  تشكل  مما  الصرع،  مثل 
أو  الحركة  في  صعوبة  االعاقة 
المعرفة أو في اإلدراك والتعبير 
واألحاسيس،  المشاعر  عن 
االمر  النطق،  تعيق  أن  وُيمكن 
على  قدرتهم  من  يحد  الذي 
األساسية  النشاطات  ممارسة 
واالجتماعية،  والشخصية 
وإكمال  حاجاتهم،  وإشباع 
تعليمهم بالطرق الطبيعة. ومن 
تختلف  احتياجاتهم  فان  هنا 
أفراد  باقي  احتياجات  عن 
المجتمع. وعليه فهم يحتاجون 
مع  تتناسب  خاصٍة  معاملٍة  إلى 

قدراتهم وامكانياتهم .
االعاقة  ويمكن تصنيف فئات 

الى ما يلي :
أو  السمعية  اإلعاقات 
النمو  تأخر  واعاقات  البصرية، 
يسبب  قد  الذي  العقلي 
واالضطرابات  التعّلم،  بطء 
النفسّية،  واإلعاقات  السلوكية، 
واإلعاقة  اللغوّية  واالضطرابات 
والصحية  والحركية،  العقلية، 
المزدوجة  الحسية  واإلعاقات 
واإلعاقات المتعددة، فيما التزال 
معروفة  غير  مشكلة  التوحد 

األسباب نسبًيا .
ذوو  )المعوقون(  يـمثل 
في   10 الخاصة  االحتياجات 
العالم، وترتفع  المائة من سكان 
العربي  العالم  في  النسبة 
على  بناء  المائة،  في   12 إلى 
األمم  عن  الصادرة  اإلحصاءات 

المتحدة والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم .

العمل  لوزارة  احصائية  وفي 
مايين  أربعة  نحو  وجود  العراقية 
بحسب  العراق،  في  معاق 

اإلحصائية األخيرة للوزارة .
اليونيسيف في  وقالت ممثلة 
العراق شيما سن جوبتا، في بيان 
“بين  المنظمة:  موقع  على  نشر 
الماضيين،  و)آب(  الثاني(  )كانون 
سجلت األمم المتحدة خسائر في 
أرواح 35 طفًا من المتفجرات من 
الباد،  أرجاء  في  الحرب  مخلفات 

وتشوه 41 آخرين” .
مقلقة  “زيادة  إلى  البيان  وأشار 
األطفال  من  الضحايا  عدد  في 
مقارنة بعام 2020، إذ تحققت األمم 
أطفال  ستة  مقتل  من  المتحدة 
وتشوه 12 طفًا في الفترة ذاتها، 
مخلفات  من  المتفجرات  جراء 

الحرب واأللغام األرضية”.
في  للصحفيين  حديثها  وفي 
ماراكايلو  أغنيس  تقول  جنيف، 
المتحدة  األمم  دائرة  مديرة 
باأللغام،  المتعلقة  لألعمال 
األلغام  مجال  في  “العمل  إن 
الذين  وبالناس  بالمعاناة،  يتعلق 
مع  الليل  في  يستيقظون 
باألطفال  األمر  يتعلق  الكوابيس. 
الذين يتعرض مستقبلهم للخطر 
بسبب اإلعاقات المتعلقة بالصحة 

العقلية أو الجسدية” .
في  المتحدة  األمم  وتكشف 
باألطفال  الخاصة  تقاريرها  أحد 
“هناك  والشباب المعاقين عن ان 
عددا كبيرا من األطفال والشباب 
بسبب  عوقوا  الذين  العراقيين 
النزاعات  ساحات  من  قربهم 
والحرب؛ فمنهم من قطع ذراعه، 

ذوو االحتياجات الخاصة .. واقع هزيل وقانون مغيب 

ومنهم  ساقه،  بتر  من  ومنهم 
من فقد سمعه أو بصره، ومنهم 
من أصيب بحساسية جراء تلوث 
البيئة والماء، مضافا إلى وجود 
والشباب  األطفال  من  العشرات 
أشعة  بسبب  خلقيا  المشوهين 
المستخدمة  والذخيرة  األسلحة 
في الحروب، ناهيك عن المخاطر 
أن  المتوقع  من  التي  الجسيمة 
تحت  األلغام  من  اآلالف  تسببها 
من  مختلفة  مناطق  في  األرض 

العراق” .
صحية  أضرارًا  األلغام  وتسبب 
لقرابة  واجتماعية  ونفسية 
إلى  إضافة  عراقي،  مليوني 
التطّور  عملية  جدّيًا  تهديدها 
وصناعيًا  واجتماعيًا  اقتصاديًا 

وزراعيا ً.
عرضة  أكثر  األطفال  ويعد 
الجروح  جراء  الموت  أو  لإلصابة 
الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة 
األطفال  ينجذب  الكبار حيث  من 
المتميز  الخارجي  المنظر  إلى 
لهذه  البراقة  األلوان  وذي 

األجسام القاتلة .
العراقي  الدستور  نص  لقد 
حقوق  على   2005 للعام  النافذ 
المادة  نصت  حيث  المعاقين، 
)32 ( من الدستور العراقي على: 
ذوي  و  المعاقين  الدولة  )ترعى 
وتكفل  الخاصة  االحتياجات 
في  دمجهم  بغية  تأهيلهم 

المجتمع وينظم ذلك بقانون( .
ذوي  رعاية  قانون  وعرف 
الذي  الخاصة  االحتياجات 
عام  العراقي  البرلمان  أقره 
انعدام  أو  تقييد  أي  بأنه   ،2013
أو  عجز  بسبب  الشخص  قدرة 
أداء  على  مباشرة  بصورة  خلل 
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التفاعات مع محيطه في حدود المدى 
الذي يعد فيه االنسان طبيعيًا، وكل من 
فقد القدرة كليًا أو جزئيًا على المشاركة 
في حياة المجتمع أسوة باآلخرين، نتيجة 
إلصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية، 

أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .
منسقة  عملية  هو  التأهيل  وإّن 
واالجتماعية  الطبية  الخدمات  لتوظيف 
والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة 
الخاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
من  ممكنة  درجة  أقصى  تحقيق  في 
من  لتمكينهم  الوظيفية  الفعالية 
التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية 
لاعتماد  قدراتهم  وتنمية  واالجتماعية 
على أنفسهم، وجعلهم أعضاء منتجين 

في المجتمع ما أمكن ذلك .
حبرا  بقي  القانون  فان  هذا  كل  ومع 
اية  الحكومة  تخُط  ولم  ورق،  على 
وتأسيس  القانون  لتنفيذ  عملية  خطوة 
لرعاية المعاقين وذوي  الهيئة الوطنية 

االحتياجات الخاصة ,.
في  وانضم  صادق  العراق  أن  يجدر 
لحقوق  الدولية  االتفاقية  الى   2012 عام 
ملزما  وأصبح   ،,,,, االعاقة  ذوي  االشخاص 
مستقلة  وطنية  هيئة  وبتأسيس  بها 
وشرع  الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية 
رعاية  قانون  وان  خاصة   ، النواب  مجلس 
الخاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
إقراره ودخل حيز  تم   ،2013 لسنة  رقم 38 

التنفيذ .
يخص  فيما  الدولية  للمواثيق  وطبقا 
المعاقين فان المادة الثالثة من اتفاقية 
األمم  أقرتها  التي  المعاقين  حقوق 
احترام  على  نصت   ،2006 في  المتحدة 
المتأصلة واستقالهم  كرامة األشخاص 
الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم 
وحمايتهم  واستقاليتهم،  بأنفسهم 
وإشراك  مشاركة  وكفالة  التمييز،  من 
كاملة  بصورة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الفوارق  واحترام  المجتمع،  في  وفعالة 
كجزء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقبول 
البشرية،  والطبيعة  البشري  التنوع  من 
وضمان تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، 
لألطفال  المتطورة  القدرات  واحترام 
في  حقهم  واحترام  اإلعاقة  ذوي 

الحفاظ على هويتهم .
العالمية  الصحة  منظمة  واعتبرت 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رعاية  اتفاقية 
معاهدات  إحدى  ألنها  مهمة  بأنها 
ممّثلو  صّممها  التي  اإلنسان  حقوق 
المعوقون  فيهم  بمن  الدولية،  األسرة 
وممّثلو  الحكوميون  والمسؤولون 
وغيرهم،  الحكومية  غير  المنظمات 
إليها  ينظر  التي  الطريقة  تغيير  بغرض 
التي  والطريقة  المعوقين  إلى  الناس 

يعاملونهم بها في مجتمعاتهم .

تتمة بيان المنتدى عن اإلعالن العالمي  ...
 ، البائــد  الدكتاتــوري والقمعــي  النظــام  فــي عهــد 
وبعــد الســقوط فــي 9 / 4 / 2003 مــن خــال إنتشــار 
ظاهــرة الفســاد المالــي واإلداري وســرقة المال العام 
وتهريــب العملــة وإحتــدام الصراعــات علــى الســلطة 
واإلحتــراب الطائفــي مــن قبــل اإلرهابييــن وعصابــات 
القاعــدة والدواعــش مــن جهــة ، وظهــور المليشــيات 
والعصابــات المســلحة والجريمــة المنظمــة والســاح 
المنفلــت بنطــاق واســع مــن جهــة اخــرى ، أدى الــى 
إنفــات أمنــي خلــق جــوًا مناســبًا للتصفيــات والقتــل 
والخطــف وانتشــار ظاهرة المخــدرات ومافيات اإلتجار 
بالبشــر وزواج القاصــرات والعنــف األســري ، والتخلــص 
مــن المعارضيــن الوطنييــن لسياســة ونهــج األحــزاب 
الســلطة  بمقاليــد  المتحكمــة  والعرقيــة  الطائفيــة 
، وحرمــان الجهــات المدنيــة مــن الحريــات األساســية 
التــي كفلهــا الدســتور العراقــي لعــام 2005 ، وبــداًل 
ــة  ــج األزمــات ومشــكلة الخدمــات الضروري مــن أن تعال
العيــش  ســبل  وتوفيــر  والغــاء  والفقــر  والبطالــة 
الكريــم التــي طالــب بهــا الحــراك الشــعبي وإنتفاضــة 
األمنيــة  األجهــزة  بعــض  قامــت   ، الباســلة  تشــرين 
والمليشــيات المنفلتــة باإلعتــداء علــى المتظاهريــن 
والمعتصميــن الســلميين بالرصــاص الحــي والقنــص 
والقنابل المسيلة للدموع وبعضها محرم دوليًا، أدى 
ــة اآلالف مــن القتلــى والجرحــى وعشــرات  الــى اصاب
المختطفيــن مصيــر بعضهــم مجهــول لحــد األن ، ولــم 
تقــم الســلطات الحكوميــة بإجراءات ملموســة بإحالة 
القتلــة ومــن يقــف وراءهــم مــن جهات سياســية الى 
العدالــة لينالــوا جزاءهــم العــادل   واألمــور ســارت الــى 
األســوء خاصــًة بعــد اإلعــان األولــي لنتائــج اإلنتخابات 
المبكــرة ورفــض بعــض الجهــات التــي خســرت بعــض 
فــي  األهلــي  الســلم  بتهديــد  والتلويــح  مقاعدهــا 
البــاد اذا لــم يتــم إلغــاء اإلنتخابــات ، كمــا ان محاولــة 
إغتيــال رئيــس الــورزاء ) مصطفــى الكاظمــي ( فــي 
تعتبــر  المحصنــة  الخضــراء  المنطقــة  داخــل  منزلــه 
تحديــًا كبيــرًا للدولــة العراقيــة .. ممــا يتلطــب وضــع 
ــذ فتــرة  حــد لإلنفــات األمنــي الســائد فــي البــاد من
ــات مــن  ــج اإلنتخاب ــة ، واإلســراع فــي إعــان نتائ طويل
مجلــس القضــاء األعلــى لتشــكيل حكومــة جديــدة 
كفــوءة بعيــدًا عن سياســة المحاصصة والمحســوبية 

المقيتــة .
  إن مــا يجــري مــن إنتهــاكات وتجــاوزات جســيمة 
خانقــة  وأزمــات  خطيــرة  وتوتــرات  اإلنســان  لحقــوق 
فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم يتطلــب مــن األمــم 
ميثــاق  إصــدار  العالمــي  العــام  والــرأي  المتحــدة 
مكمــل لإلعــان العالمــي والمواثيــق الدوليــة الخاصــة 
لإلنتهــاكات  حــد  وضــع  لغــرض  اإلنســان  بحقــوق 
والحــروب  الصراعــات  حالــة  وتخفيــف  الواســعة 
واألمــن  الســلم  تهــدد  التــي  الخارجيــة  والتدخــات 
الدولــي لتعيــش البشــرية فــي أمن وإســتقرار وكرامة 
وعيــش كريــم بعــد مــرور اكثــر مــن ســبعة عقــود علــى 

. اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اإلعــان 

المنتدى العراقي لمنظمات
 حقوق اإلنسان 
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المؤسسـاتي  التطـور  يتطلبهـا 
الخاضعـة  الـدول  لشـعوب  السـليم 

. ب ا نتـد لا
تجـارب  بنهايـة  المطـاف،  آخـر  فـي 
المشـرق  فـي  األوروبـي  االنتـداب 
العربـي بـدءًا بالعـراق فـي فـي 1933 
هـذا  الخاضعـة  المشـرق  دول  وبقيـة 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  بعـد  النظـام 
الثانيـة، كانـت هنـاك، أسـٌس معقولـة 
لـدول لهـا قابليـة التطـور كـي تصبـح 

المسـتقبل. فـي  رصينـة  دواًل 
لـم يكـن األمـر بحاجـة إلـى قرنين من 
االوروبـي  النمـوذج  فـي  كمـا  الزمـن، 
التجـارب  تنضـج  كـي  االصلـي، 
المشـرقية بخصـوص الدولـة الحديثـة 
إعـادة  يبـرر  مـا  أصـًا  هنـاك  ليـس  إذ 
أن  بعـد  جديـد  مـن  العجلـة  اكتشـاف 
الحديثـة  الوطنيـة  الدولـة  اصبحـت 

. عالميـًا  السـائد  النمـوذج 
فـي  األساسـية  المشـكلة  كانـت 
معظـم هـذه الـدول الناشـئة وغيرهـا 
هيمنـة  هـي  العربـي  العالـم  فـي 
الثوريـة علـى المؤسسـاتية فـي إطـار 
سـدة  الـى  عسـكرية  نخـب  صعـود 
العالـم  مـن  الخـوف  وترسـيخ  الحكـم 
بوصفـه  عمومـًا،  الغربـي  الخارجـي، 
إشـاعة  عبـر  العـرب  يسـتهدف  عـدوًا 
نظريـات المؤامـرة المختلفـة كسـبيل

 لفهم العاقة بين الذات واآلخر .
الفـج  االسـتغال  هنـاك  كان  ثـم 
تحريـر  وإعـاء  الفلسـطيني  للعنـاء 
ُعطلـت  مركزيـة  كقضيـة  فلسـطين 
باسـمها األسـئلة الجوهريـة بخصوص 
والتطويـر  والديمقراطيـة  التنميـة 

. والثقافـي  المؤسسـاتي 
كان صعود اإلسـام السياسـي بعد 
تراجـع النمـوذج القومـي إثـر الهزيمـة 
 1976 حـرب  فـي  المروعـة  العربيـة 
التـي  الثمـن  الباهظـة  األوهـام  آخـر 
تأكيـده  عبـر  العربـي  العالـم  بهـا  يمـر 
و  الدينيـة  الهويـة  علـى  اإلشـكالي 
إهمالـه أو تهميشـه للهويـة الوطنية 

. للمـرء  واإلنسـانية 
فـي هـذه السـنوات األخيـرة نشـهد 
لنمـوذج  نسـبيًا،  السـريع  السـقوط، 
العالـم  فـي  السياسـي  اإلسـام 
علـى  مهمـة  مؤشـرات  ثمـة  العربـي. 
أن هـذا السـقوط والـدروس الُمَتعلمة 
السـتكمال  المجـال  يفسـح  قـد  منـه 
وطنيـة  لـدول  رصينـة  تجـارب  بنـاء 

. وراسـخة  حقيقيـة 

أوروبـي  مفهـوم  الحديثـة  الدولـة   
عشـر  السـابع  القـرن  فـي  بالبـروز  بـدأ 
القرنيـن  امتـداد  علـى  ليترسـخ 
التالييـن، الثامـن عشـر والتاسـع عشـر.
ارتبـط بـروز الدولـة األوروبية الحديثة 
التـي  الدينيـة  الحـروب  مـن  بالتخلـص 
السـادس  القـرن  فـي  اسـتعرت 
الدينـي  اإلصـاح  حركـة  بعـد  عشـر 
نشـأ  الـذي  والنـزاع  البروتسـتانتية 
التقليديـة،  الدولـة  تمثـل  بخصـوص 
وممالـك،  وإمـارات  إمبراطوريـات  مـن 
شـكل الحقيقـة الدينيـة المطلـق في 

. سـلوكها 
المهمـة  التحـول  نقطـة  جـاءت 
المهـم،  لكـن  البطـيء،  اإلدراك  عبـر 
الحقائـق  بشـأن  االختـاف  أن  أوروبيـا 
السـماوية مفتـوح وغيـر قابل للحسـم 
ويقـود إلـى نـزاع أهلـي دائـم ودمـوي 
غالبًا، وبالتالي ال بد من تنحية الخاف 
الدينـي عـن الحيز العـام وحصره بالحيز 

المرتبـط بحيـاة األفـراد الخـاص 
مؤسسـات  عـن  بعيـدا  الشـخصية   

وسياسـاتها. الدولـة 
مـن هنـا كانـت العلمانيـة وجوهُرهـا 
مواطنيهـا  أديـان  إزاء  الدولـة  حيـاُد 
المختلفـة  االيمانيـة  ومعتقداتهـم 
مـن خـال عـدم تبنيهـا معتقـدًا علـى 
الحكـم  شـرعية  واعتبـار  آخـر  حسـاب 
األرضيـة  الحقائـق  مـن  نابعـة  والدولـة 
البشـرية، وليسـت السـماوية الدينيـة، 
المـكان  التـي يجتمـع حولهـا سـاكنو 
نشـأ  هنـا  مـن  الجغرافيـة.  البقعـة  أو 
تتمثـل  الـذي  العـام  الصالـح  مفهـوم 
مـن خالـه مصالـح كل فئـات المجتمع 
تحمـي  التـي  الدولـة  مؤسسـات  عبـر 
مصلحـة  وليـس  الصالـح،  هـذه 
مجموعـة  حسـاب  علـى  مجموعـة 

. أخـرى 
قـاَد اعتبـار المـكان، وليـس السـماء، 
جهـة،  مـن  الدولـة،  للشـرعية  مصـدرًا 
المشـتركة  المصالـح  علـى  والحفـاظ 
لكفـاءة  معيـارًا  المـكان  هـذا  لسـكان 
مـن  لمواطنيهـا،  واحترامهـا  الدولـة 
مفهـوم  تشـكل  الـى  أخـرى،  جهـة 
الوطنيـة وتعمقـه بمـرور الزمـن. ترافـَق 
الدولـة  مؤسسـات  نمـو  مـع  هـذا  كل 

الخدمـات واتسـاع 
فـي  للمجتمـع  تقدمهـا  التـي 
والصحـة  كالتعليـم  كثيـرة  مجـاالت 
والخدمات واألمن، فضًا عن الحمايات 
القانونيـة التـي أزالـت تدريجيًا أشـكال 
التمييـز المختلفـة التـي كانـت تفـرق 
بيـن المواطنيـن، علـى أسـس عرقيـة 
لهـم  وضمنـت  وغيرهـا،  جندريـة  أو 
بخصـوص معنـى  آرائهـم  عـن  التعبيـر 
التـداول  أدوات  عبـر  العـام  الصالـح 
العمـل  خـال  مـن  للسـلطة  السـلمي 
والمعـارض  والحزبـي  السياسـي 
والتنافـس االنتخابـي. أدت هـذه إلـى 

كآليـة  وترسـخها  الديمقراطيـة  بـروز 
لحـل النـزاع واالختـاف والحفـاظ على 

. األهلـي  السـلم 
نحـو  التجربـة  هـذه  اسـتغرقت 
الكثيـر  وتخللهـا  الزمـن  مـن  قرنيـن 
والدمـاء  واآلالم  الصعوبـات  مـن 
واالكتشـافات والنجاحـات كـي تنضج 
واسـتقرارها  نجاحهـا  إلـى  وتصـل 
الحالييـن وتتحـول إلـى مثـال عالمـي.
األمـر  كان  العربـي،  المشـرق  فـي 
الحديثـة،  فالدولـة  جـدًا.  مختلفـًا 
مفهومـًا وتطبيقـًا، جـاءت علـى نحـو 
مفاجـئ وصـادم على إثـر هزيمة دولة 
العربـي  المشـرق  كان معظـم سـكان 
يدينـون لهـا بالـوالء على امتداد حكم 
بنهايـة  ذلـك  كان  عـام.   400 نحـو  دام 
الدولـة العثمانيـة بعـد هزيمتهـا أمـام 

. الحلفـاء 
الحـرب  فـي  تحديـدًا،  بريطانيـا   
تطـورات  بسـبب  األولـى.  العالميـة 
فـي  الدولـي  النظـام  فـي  كثيـرة 
العقديـن السـابقين علـى هـذه الحرب 
وفـي أثنائهـا وبعدهـا، لم يكـن ممكنًا 
وبريطانيـا،  فرنسـا  الحلفـاء،  لدولتـي 
اللتيـن هيمنتـا علـى المشـرق العربـي 
بعـد هـذه الحـرب اللجـوء إلى سـيطرة 
التـي  كتلـك   ، مباشـرة  اسـتعمارية 
تحـت  الهنـد  مثـًا فـي  كانـت سـائدة 
تحـت  والجزائـر  البريطانـي  االسـتعمار 

. الفرنسـي  االسـتعمار 
بـداًل مـن ذلك، ُعمد إلى نظام الدول 
ظـل  فـي  مؤقتـًا  المسـتقلة  شـبه 
أوروبـي، فرنسـي وبريطانـي،  إشـراف 
لتدريـب شـعوب هـذه الـدول الناشـئة 
علـى معنـى الدولـة وكيفيـة إدارتهـا 
مؤسسـاتيًا. كان هـذا نظـام االنتـداب 
بيـن  وسـطى  منطقـًة  مثـل  الـذي 
سـاد  التـي  االسـتعمار  مفهـوم 
ومفهـوم  عشـر  التاسـع  القـرن  فـي 
القـرن  فـي  سـاد  الـذي  االسـتقال 

العشـرين.
العربيـة  الشـيطنة  كل  برغـم 
المعتـادة لتجـارب االنتـداب األوروبـي 
دول  شـمل  الـذي  المنطقـة  فـي 
واألردن  ولبنـان  وسـوريا  العـراق 
كانـت  األخيـرة  )وهـذه  وفلسـطين 
خاضعـة  االسـم  بهـذا  دولـة  رسـميًا 
علـى  وُيطلـق  البريطانـي  لانتـداب 
فيهـا  السـاكنين  والعـرب  اليهـود 
سـاهمت  »فلسـطينيين«(،  تسـمية 
هـذه التجـارب فـي إنشـاء مؤسسـات 
وتعليـم  وقضـاء  جيـش  مـن  دولـة، 
أسـئلة  إثـارة  فـي  وبالتالـي  وصحـة، 

واالختـاف. والهويـة  المواطنـة 
االنتـداب  تجـارب  شـابت  لكـن 
بينهـا  كثيـرة  عيـوٌب  أيضـًا  هـذه 
االقتصاديـة  المصالـح  هيمنـة 
الُمنتدبـة  للـدول  والجيوبوليتيكيـة 
التـي  الحقيقيـة  الحاجـات  علـى 

أ. د. عقيل عباس

 الدولة الحديثة وقصة فشلها العربي
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 يعــد هــدف تحقيــق الســام 
شــرطًا  الســلمي  والتعايــش 
رفــاه  الكتمــال  اساســيا 
الســلم  حفــظ  وان  الشــعوب 
قضيــة هامــة وضروريــة تســعى 
لترســيخها  المتحــدة  األمــم 
بمشــاركة العديــد مــن مكاتبهــا، 
موضعــًا  كونهــا  عــن  فضــًا 
أهــداف  لتحقيــق  اساســيًا 

. المســتدامة  التنميــة 
الســام  موضــوع  وألهميــة 
المتحــدة  األمــم  ادرجــت 
يرســخ  الــذي   16 الهــدف 
المنصفــة،  المجتمعــات 
واالنتمائيــة،  والمســالمة 
األعضــاء  الــدول  مــن  ويطلــب 
الســلمي  التعايــش  ترســيخ 
تدفــق  وتقليــل  النــاس،  بيــن 
الجريمــة  ومحاربــة  األســلحة 
أنــواع  وكافــة  المنظمــة 
العنــف فــي كل دول العالــم . 
ضمــن اجنــدة اهــداف التنميــة 
ادرجتهــا  التــي  المســتدامة 
كانــون   1 تاريــخ  فــي  األمــم 
االول 2016 فــي خطــة التنميــة 

.  2030 لعــام  المســتدامة 
وممــا الشــك فيــه ان الهــدف 
اهــداف  مــن  عشــر  الســابع 
التنميــة المســتدامة يتفــق مــع 
المرقــم  المتحــدة  األمــم  قــرار 
فــي  باالجمــاع  والمتخــذ   1325
2000/10/31 حــول المــرأة والســام 
بانــه  القــرار  يتميــز  اذ  واألمــن، 
يحــث  الــذي  نوعــه  مــن  األول 
الازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  علــى 
فــي  المــرأة  مشــاركة  لضمــان 
وبنــاء  القــرارا  صنــع  عمليــات 
النزاعــات،  وحــل  الســام 
العاشــر  بنــده  فــي  ويناقــش 
انتشــار  مشــكلة  صراحــة 
النــوع  اســاس  علــى  العنــف 
مناطــق  فــي  االجتماعــي 
القــرار  يعــد  وكمــا  الصراعــات. 
)1325( بانــه اول وثيقــة رســمية 
وقانونيــة تنطــوي علــى التــزام 
وخطــوة  دولــي  سياســي 
قضايــا  تطويــر  فــي  كبيــرة 
المــرأة  لتمكيــن  وأداة  المــرأة، 
وتعبئتهــا  الســام  صنــع  فــي 
كمــورد بشــري فعــال فــي هــذا 

. المجــال 
 18 مــن   )1325( القــرار  يتكــون 

علــى  الســام  حفــظ  بعثــات 
وجــه التحديــد مــن 21% إلــى %19 

 . و2013   2011 عامــي  بيــن 
المحلــي  المســتوى  فعلــى 
موضــوع  ان  القــول  يمكــن 
بنــاء  فــي  المــرأة  دور  تفعيــل 
فــي  والمشــاركة  الســام 
علــى  التقتصــر  القــرار  صنــع 
الجهــود الحكوميــة التنفيذيــة 
والتشــريعية فقــط، اذ البــد مــن 
بأهميــة دور  توعيــة مجتمعيــة 
المــراة فــي المفاوضــات وبنــاء 
الســلمي،  والتعايــش  الســام 
تفعيــل  موضــوع  يشــتمل  وأن 
قطاعــات  علــى  المــرأة  دور 
اوســع تضــم كل مــن منظمــات 
والنقابــات  المدنــي  المجتمــع 
الدراســات  ومراكــز  المهنيــة 
والبحــوث والتدريــب بغيــة رفــع 
القضيــة.  هــذه  فــي  الوعــي 

فقــط  ليســت  المــرأة 
شــريكة  وانمــا  مســتفيدة 
المجتمــع  فــي  اساســية 
يفوتنــا  وال  الفاعليــن،  ونصــف 
العمــل  أهميــة  الــى  االشــارة 
الذهنيــة  الصــور  تغيــر  علــى 
التــي  النمطيــة  والقوالــب 
للمــرأة  المجتمــع  وضعهــا 
وادوارهــا،  امكانياتهــا  وحــدد 
وضــرورة توضيــح األثــار االيجابيــة 
الناتجــة عــن تحقيــق المســاواة 
االجتماعــي(  )النــوع  الجندريــة 
والعمــل   ، الســام  بنــاء  فــي 
علــى تنميــة وتكويــن وتطويــر 
مــن  شــريحة  مهــارات  وصقــل 
الجيــل الجديــد وتدريبهــم علــى 
مهــارات الحــوار الســلمي وبنــاء 
مــع  والتعامــل  والثقــة  التقبــل 
مــن  تخلــو  بطريقــة  الصرعــات 
قيــادات  وتشــكيل  العنــف 
الســام،  داعــاة  مــن  نســوية 
تظافــر  االمــر  يتطلــب  كمــا 
كافــة الجهــود الرســمية وغيــر 
تشــبيكات  وعمــل  الرســمية 
التأكيــد علــى  دوليــة، ويبقــى 
تشــكيل نوعيــات مــن القيــادات 
النســوية لتكويــن رائــدات فــي 
والمفاوضــات  الســام  صنــع 
ونســب  ارقــام  مجــرد  وليــس 
وخطــط  انجــازات  ضمــن  تــدرج 
غيــر  شــكلي  ودور  ســنوية 

. فعــال 

نقطــة، التــي قــد يراهــا البعــض 
تنفيذهــا  واليمكــن  متداخلــة 
بالنســبة  الواقــع  ارض  علــى 
لبعــض البلــدان، وافتقــاره الــى 
النظــر  وبصــرف  األلــزام،  تدابيــر 
مهــد  قــد  انــه  اال  ذلــك  عــن 
القــرارات  مــن  لمزيــد  الطريــق 
وخطــط العمــل لصالــح المــرأة، 
فــي  األولــى  الخطــوة  ويعتبــر 
جديــدة  دوليــة  معاييــر  وضــع 
فــي  وتدمجهــا  المــرأة  تحمــي 
جميــع المســتويات. فضــًا عــن 
تحديــده للنســاء كعناصر فاعلة، 
ممــا مّكــن المــرأة مــن المطالبــة 
بمــا هــو حــق لهــن،. كمــا شــجع 
برامــج  تنفيــذ  علــى  الــدول 
قائمــة علــى النــوع االجتماعــي. 
وتجــدر االشــارة الــى ان العــراق 
وفلســطين  االردن  جانــب  الــى 
علــى  الــدول  اوائــل  مــن  كان 
العربيــة  المنطقــة  مســتوى 
وتــم  وطنيــة  خطــط  بوضــع 

.  2014 عــام  منــذ  اعتمادهــا 
أن موضــوع تفعيــل دور المــرأة 
التحديــات،  مــن  الكثيــر  يواجــه 
االطــاع  خــال  مــن  ياحــظ  اذ 
الرســمية  التقاريــر  علــى 
لهيئــة االمــم المتحــدة للمــرأة، 
تبيــن  المنشــورة  والدراســات 
فــي  المــرأة  مســاهمة  ان 
بصــورة  الســام  عمليــات صنــع 
ومحــدودة  ضئيلــة  ٌتعــد  عامــة 
بيــن  عالميــا  المــرأة  مثلــة  اذ 
 13 نســبة   ،2019 و   1992 عامــي 
مــن   % و6  المفاوضيــن  مــن   %
الوســطاء و 6 % مــن الموقعيــن 
عمليــات  اتفاقيــات  علــى 
الســام الرئيســية فــي جميــع 
ســبع  وحوالــي  العالــم،  أنحــاء 
ســام  عمليــات  عشــر  كل  مــن 
أو  وســطاء  أي  تتضمــن  لــم 
االتفــاق.  علــى  موقعــة  نســاء 
المــرأة  حصــة  انخفضــت  كمــا 
فــي  العليــا  المناصــب  فــي 

ياسمين سلمان
المرأة وبناء السالم 
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 ودعـت ألمانيـا السـيدة »أنجيـا ميـركل« مـع سـت دقائـق مـن 
التصفيـق الحـار فـي الشـوارع والشـرفات والنوافـذ، صفـق البلـد 
بأكملـه لمـدة 6 دقائـق ، مثـال رائـع للقيـادة والدفـاع عـن القيـم 

اإلنسـانية .
انتخبهــا األلمــان لقيادتهــم وقــادت 80 مليــون ألمانــي لمــدة 16 

عامــا بكفــاءة ومهــارة وتفانــي وإخــاص .
لــم تتفــوه بالهــراء ، لــم تظهــر فــي أزقــة برليــن لتصويرهــا، 

الحديديــة« و«المــرأة  العالــم«  »ســيدة  لقــب  عليهــا  أطلــق 
لقبها الســوريين ب » ماما ميركل » و«ماك اإلنســانية, فتحت 
أبــواب بادهــا لهــم، بعدمــا تخلــى العالــم عنهــم وفــي أصعــب 

الظــروف، كمــا تعهــدت أيضــا باســتقبال مليــون الجــئ جديــد .
قالــت جملتهــا الشــهيرة ) نســتطيع أن ننجــز ذلــك ( تعليقــا 

علــى قــدرة بادهــا علــى إدارة أزمــة الاجئيــن، كمــا قالــت لســت نادمــة علــى قراراتــي اإلنســانية أبــدا التــي 
ــا ومبــادئ الشــعب األلمانــي باالســتقبال الاجئيــن الهاربيــن مــن الحــروب فــي بادهــم . تمثــل قيمن

خــال هــذه الســنوات الســتة عشــر مــن قيادتهــا للســلطة فــي بلدهــا لــم تســجل أي تجــاوزات ضدهــا، 
لــم يتــم تعييــن أيــا مــن أقاربهــا فــي منصــب حكومــي ، لــم تدعــي أنهــا صانعــة األمجــاد، لــم تحصــل علــى 
الماييــن مقابــل خدماتهــا وال أحــد يهتــف بأدائهــا ، ولــم تحصــل علــى المواثيــق والتعهــدات مــن احــد .

تركــت ميــركل قيــادة البــاد وســلمته لمــن بعدهــا وألمانيــا والشــعب األلمانــي فــي أفضــل حالــة علــى 
اإلطــاق، فوقفــت ألمانيــا كلهــا كجســد واحــد يودعهــا فــي مشــهد لــن تنســاه ألمانيــا ابــدا .

لم تغريها الموضة أو األضواء ولم تشتِر العقارات والسيارات واليخوت والطائرات الخاصة وغيرها .
ستة عشر عامًا ولم تغير خزانة مابسها أبدا ً.

في مؤتمر صحفي ، سألت صحفية ميركل : ناحظ أنك ترتدي نفس البدلة ، أليس لديك أخرى؟
فأجابت : »أنا موظفة حكومية ولست عارضة أزياء« .

وفــي مؤتمــر صحفــي آخــر ســألوها: هــل لديــك خادمــات ينظفــن منزلــك ويحضــرن وجباتــك ومــا إلــى 
ذلــك؟ كانــت إجابتهــا : ال ، ليــس لــدي خــدم وال أحتاجهــم، أنــا وزوجــي نقــوم بهــذا العمــل فــي المنــزل 

كل يــوم .
ثــم ســأل صحفــي آخــر: * مــن يغســل الثيــاب أنــت أم زوجــك؟ إجابتهــا: »أنــا أرتــب المابــس ، وزوجــي 
هــو الــذي يشــغل الغســالة ، وعــادة مــا يكــون فــي الليــل، ألن الكهربــاء متوفــرة وال يوجــد ضغــط عليهــا 
واألهــم هــو الدخــول فــي الغســالة« حســاب اإلزعــاج المحتمــل للجيــران ، والحمــد للــه الجــدار الــذي يفصــل 
شــقتنا عــن الجيــران كثيــف، فقالــت لهــم: توقعــت منكــم أن تســألوني عــن النجاحــات والفشــل فــي عملنــا 

فــي الحكومــة ؟؟
تعيــش الســيدة ميــركل فــي شــقة بالطابــق الرابــع واألخيــر فــي بنايــة تعــود إلــى القــرن التاســع عشــر ، 
فيمــا ال توجــد أســوار حولهــا كمــا أنهــا تفتقــر إلــى فنــاء أو حديقــة ، تعيــش فيهــا الــى اآلن كأي مواطــن 
عــادي فــي هــذه الشــقة قبــل انتخابهــا مستشــارة ألمانيــا لــم تتركهــا وال تملــك فيا وال خــدم وال حمامات 

ســباحة وال حدائــق وال ايــًا مــن مظاهــر البــذخ .
ميــركل اآلن المستشــارة الســابقة أللمانيــا أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا !! مــا أروع ان يخــدم المســؤول شــعبه 

ووطنــه بامانــة ووطنيــة خالصــة واخــاص .
باالخير ماذا تقول لها وكيف تصفها ..؟

 ألمانيا تودع السيدة " أنجيال ميركل " 
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