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الحروب واالحتالل
وتأثٌرها على واقع حقوق اإلنسان فً العراق
ػذٔبْ اٌسؼذ* ٞ
موجز تطور مفهوم حقوق اإلنسان
لقد اصبحت موضوعة ( حقوق اإلنسان وحرٌاته ) الٌوم من الموضوعات التً تحظً باالهتمام
الكبٌر سواء من جانب الباحثٌن او الدارسٌن فً نطاق العدٌد من فروع العلم او من جانب
الممارسٌن للعمل التطوعً ( االجتماعً  /السٌاسً  /الثقافً ) العام ،كما استحوذت هذه
الموضوعة على اهتمام متعاظم من قبل الدول واالنظمة السٌاسٌة المختلفة والهٌئات والمنظمات
الدولٌة والناس عموما .
وٌمكننا ارجاع هذا االهتمام المتزاٌد بحقوق اإلنسان والحرٌات االساسٌة الى اعتبارات كثٌرة من
بٌنها ،تنامً االفكار والقٌم الدٌمقراطٌة سواء على الصعٌد الداخلً للدول او على مستوى
العالقات الدولٌة وادراك حجم المخاطر التً بات ٌتعرض لها اإلنسان فً الوقت الحاضر جراء
نشوب العدٌد من الحروب والصراعات الداخلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة .وقد تجسد هذا االهتمام
المتزاٌد بحقوق اإلنسان وحرٌاته االساسٌة ( الطبٌعٌة والمكتسبة ) على مستوى التطبٌق العملً فً
صور شتى ،منها تضمٌن الدساتٌر الوطنٌة احكاما عدٌدة بشان وجوب احترام حقوق اإلنسان
وتعزٌزها .واصبح القضاء الوطنً فً العدٌد من الدول ٌضطلع بدور ال ٌنكر فً مجال توفٌر
الحماٌة لهذه الحقوق وتلك الحرٌات .ومن صور االهتمام التوسع فً تدرٌس هذه الحقوق وادخالها
ضمن المقررات الدراسٌة فً مختلؾ مراحل التعلٌم .
ان التطور الهائل الذي نشهده اآلن فً ما ٌتعلق بتعزٌز حقوق اإلنسان واٌجاد السبل المناسبة
لتعزٌز وضمان احترامها ،هو التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة التً شهدتها مناطق عدٌدة من
البلدان حٌث تبلورت فكرة الدولة – االمة والفصل بٌن المجتمع المدنً والمجتمع السٌاسٌة .وقد
وجدت هذه التحوالت انعكاساتها على مستوى االفكار بحٌث ظهرت اجتهادات المفكرٌن والفالسفة
على امتداد التأرٌخ اإلنسانً ،وفً التارٌخ الحدٌث على وجه الخصوص.
و ٌعتبر (االعالن الفرنسً لحقوق اإلنسان والمواطن) الصادر فً عام  1789نقطة االنطالق
لصٌاؼة مالمح نظرٌة عامة ( شبه متكاملة ) للحقوق والحرٌات العامة .اذ جاء االعالن بسبعة
عشرة مادة تضمنت مبادئ فً الحقوق والحرٌات ما زالت الكثٌر من شعوب العالم ،وخاصة فً "
العالم الثالث " تطمح فً تطبٌقها على ارض الواقع .وفً صلب االعالن نالحظ العبارة الشهٌرة:
( ٌولد الناس وٌعٌشون احرارا متساوٌن فً الحقوق  ..والفوارق االجتماعٌة الٌمكن ان تبنى اال
على اساس المنفعة المشتركة ) .وبعد هذا االعالن اقر دستور سنة  1793للثورة الفرنسٌة ،والذي
تألؾ من  124مادة تناولت  35مادة منه ما له عالقة لبمختلؾ الحقوق الخاصة باإلنسان فً
المجالٌن االقتصادي واالجتماعً ،التً تتلخص فً التأكٌد على حق العمل والمساعدة االجتماعٌة
والثقافٌة وان االعانة دٌن مقدس .
وقد سبق االعالن الفرنسً لحقوق اإلنسان ،اعالن االستقالل االمرٌكً فً  4تموز 1776
وتعدٌالته الذي اكد على ان الحرٌة والمساواة حقان طبٌعٌان من حقوق اإلنسان ومبدأ السٌادة
للشعب وتأمٌن الوسائل القانونٌة لتطبٌقه وباعتقادي ان االعالن والدستور الفرنسً اكثر اهمٌة من
االعالن االمرٌكً .
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جهود االمم المتحدة فً مجال حقوق اإلنسان !
جاء إنشاء األمم المتحدة لٌستكمل كل تلك االفكار والمضامٌن اإلنسانٌة وٌجسدها فً مٌثاقه ،الذي
ٌعتبر معاهدة جماعٌة توافقت فٌها ارادة الدول االعضاء فً المجتمع الدولً ،على تحدٌد قواعد
القانون الدولً التً تحكم العالقات بٌنها ،فً مواضٌع مختلفة ،من بٌنها موضوع حقوق اإلنسان
وهو من قبٌل المعاهدات الملزمة التً تفرض على االطراؾ المتعاقدٌن االلتزام بنصوصها وتحتم
تفوقها على قواعد القانون الوطنً الٌة دولة متعاقدة بما ذلك القواعد الدستورٌة.
لقد عنً مٌثاق االمم المتحدة عناٌة خاصة بحقوق اإلنسان تجسدت بما ورد فً دٌباجته ( :نحن
شعوب االمم المتحدة وقد آلٌنا على انفسنا  :ان ننقذ االجٌال من وٌالت الحرب  ...وان نؤكد من
جدٌد اٌماننا بالحقوق االساسٌة لالنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واالمم كبٌرها
وصؽٌرها من حقوق متساوٌة  ...وان ندفع بالرقً االجتماعً قدما وان نرفع مستوى الحٌاة فً
جو من الحرٌة افسح .) ....
وقد وردت االشارة الى تلك الحقوق فً مواقع مختلفة من المٌثاق وبنفس الصٌػ واالسلوب،
فأشٌر الٌها فً المادة االولى من المٌثاق باعتبار انها تشكل هدفا من االهداؾ التً انشات المنظمة
من اجل تحقٌقها .:فالمادة االولى فً النقطة الثالثة فً مقاصد االمم المتحدة هً :
(تحقٌق التعاون الدولً على حل المسائل الدولٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
واالنسانٌة وعلى تعزٌز احترام حقوق اإلنسان والحرٌات االساسٌة للناس جمٌعا والتشجٌع على
ذلك اطالقا بال تمٌٌز بسبب الجنس واللؽة او الدٌن وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء).
كما اشٌر الى تلك الحقوق فً الفصل الرابع من المٌثاق المذكور  ،اذ ذكرت المادة ( )13ان
من وظائؾ هذه (  ...االعانة على تحقٌق حقوق اإلنسان والحرٌات االساسٌة للناس جمٌعا بال
تمٌٌز . ) ...
اما فً الفصل السابع الخاص بالتعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً حٌث فقد نصت المادة
( )55على ما ٌلً ( :رؼبة فً تهٌئة دواعً االستقرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلٌمة
وودٌة بٌن االمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي ٌقضً بالمساواة بالحقوق بٌن الشعوب وبان
ٌكون لكل منها حق تقرٌر مصٌرها تعمل االمم المتحدة على  :أ....-ب ....-
ج -ان ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات االساسٌة للجمٌعه ..ومراعاة تلك الحقوق
فعال . )..
وٌعتبر مٌثاق االمم المتحدة اللبنة االساسٌة االولى التً كان لها فضل االسهام فً بلورة
جهودها فً مجال بلورة القٌم القانونٌة اإللزامٌة لقواعد القانون الدولً لحقوق اإلنسان تمثل فً
الدعوة الى اصدار عدد من االعالنات والمواثٌق الدولٌة ذات طابع عالمً عام ومستوى ثانً تمثل
بحرص المنظمة على اقرار جوانب معٌنة من حقوق اإلنسان وذلك فً صورة ابرام اتفاقات دولٌة
خاصة فً هذا الشأن .فكان صدور االعالن العالمً لحقوق اإلنسان فً /10دٌسمبر .1948/وتلت
هذه الخطوة خطوات اخرى كان من اهمها اصدار (العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة) عام
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 1966و (العهد الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة) فً العام نفسه .وكانت الخطوة
ااالخٌرة فً هذا الخصوص انعقاد (مؤتمر فٌٌنا لحقوق اإلنسان) فً حزٌران عام . 1993
وعلى الرؼم من أهمٌة (اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان) فً حركة العمل من اجل احترام
حقوق اإلنسان والحرٌات ،اال انه مجرد إعالن له قٌمة ادبٌة كبٌرة ،ولكن لٌست له قوة الزام
قانونٌة و انه مجرد توصٌة صادرة من الجمعٌة العامة لالمم المتحدة ،بعكس العهدٌن الدولٌٌن
للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة و للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة قوة الزام قانونً للدول
االطراؾ فٌها .
اما اهم االتفاقٌات الدولٌة التً تعرضت لموضاعات خاصة ذات صلة بحقوق اإلنسان هً :
1
2
3
4
5

االتفاقٌة الخاصة بمكافحة جرٌمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة علٌها ( . ) 1951/1/12االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على التمٌٌز العنصري بكافة اشكاله ( . ) 1965/12/21االتفاقٌة األوربٌة لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات االساسٌة ( . ) 1950/11/5اتفاقٌة جنٌؾ بشأن العناٌة بالجرحى والمرضى للقوات المسلحة فً المٌدان اب . 1949-اتفاقٌات جنٌؾ الخاصة بحماٌة االشخاص المدنٌٌن وقت الحرب  12اب . 1949

وهناك اتفاقٌات واعالنات مهمة اخرى منها (اعالن االمم المتحدة للقضاء على التمٌٌز ضد
المرأة) و (اتفاقٌة مكافحة جرٌمة ابادة الجنس البشري) وؼٌرها .وجمٌع هذه االتفاقٌات واالعالنات
والعهود توصؾ حقوق اإلنسان فً مجملها بانها حقوق اساسٌة مدنٌة وسٌاسٌة تشمل :
 الحق فً الحٌاة وفً السالمة واالمن . الحق فً ممارسة الحرٌة الدٌنٌة . حرٌة الرأي والتعبٌر . حرٌة االجتماع وحق التجمع . الحق فً حماٌة الحرٌة الشخصٌة .وٌندرج تحت هذا العنوان حقوق فرعٌة عدٌدة  :الحقفً احترام الحٌاة الخاصة واالعتراؾ للفرد بشخصٌته القانونٌة الحق بالمعاملة الجنائٌة
العادلة ،والحق فً الحماٌة القضائٌة ،والحق فً طلب اللجوء السٌاسً ،والحق فً التنقل
واختٌار محل االقامة ،وتحرٌم التعذٌب والمعاملة القاسٌة ؼٌر االنسانٌة.
 الحقوق السٌاسٌة وتشمل :حق االنتخاب والترشٌح الحق فً المشاركة فً ادارة الشؤونالعامة ،الحق بتولً الوظائؾ على قدم المساواة مع االخرٌن من بنً وطنه ،الحق بالجنسٌة
.
اما الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فقد شملت حق الملكٌة والعمل وتكوٌن النقابات
العمالٌة والمهنٌة ،وحق االضراب ،والضمان االجتماعً ،ومستوى معٌشً مناسب ،والحق فً
التعلٌم  ،وتحرٌم التمٌٌز الي سبب كان ،والحق فً االمتناع عن ممارسة اي شكل من اشكال
السخرة او العمل القسري ،واخٌرا الحق فً تقرٌر المصٌر .
كرس (مؤتمر هلسكنً) الذي انعقد فً عام  ،1975حقا جدٌدا من حقوق اإلنسان اال وهو الحق
للجمٌع بمعرفة حقوق اإلنسان من خالل تعلٌمها وتحلٌل مضمونها وتبٌان حدودها وعرض موقعها
القانونً ،واصبح ذلك واجبا ملقى على عاتق الدولة ومؤسساتها.
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وتتوٌجا لما اوردته هذه المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة من حقوق وحرٌات جاءت مبادرة الجمعٌة
العامة لالمم المتحدة عام  1984باصدار خاص بحق الشعوب فً السالم والحق فً ان ٌحٌا
اإلنسان فً بٌئة نظٌفة وصحٌة والحق فً التنمٌة واخٌرا الحق فً تداول المعلومات .
ان مشرعً وواضعً المواثٌق والعهود الدولٌة ٌكتفون فً ؼالب االحوال بالنص على المبادئ
واالصول وحدها ،تاركٌن تحدٌد السبل واالسالٌب للتشرٌع الوطنً فً الدول التً تعهدت باحترام
هذه المبادئ والعمل على اتخاذ التدابٌر التشرٌعٌة الالزمة من اجل ذلك ،وهً ملزمة وواجبة
التطبٌق على الدول الموقعة علٌها ،وال ٌجوز لهذه الدول تأوٌلها بحٌث تهدؾ الى هدم هذه الحقوق
والحرٌات الواردة فٌها .
ان مهمة الدوله تقتصر على مجرد حماٌة الحقوق والحرٌات الفردٌة .وهذه الحماٌة تتحقق
بمبادرة الدولة الى حماٌة االفراد من االعتداءات الخارجٌة ومن اعتداء بعضهم على البعض االخر
فً الداخل ،أي تنحصر وظٌفة الدولة بالدفاع واالمن واقرار العدل وتنتفً أي وظٌفة اخرى،
فحقوق االفراد وحرٌاتهم تشكل حدودا الٌمكن تجاوزها من قبل اجهزة الدولة وسلطاتها .
وتحاول الدول الدٌمقراطٌة االعضاء فً االمم المتحدة وحكوماتها ومؤسساتها التشرٌعٌة
والتنفٌذٌة تعدٌل دساتٌرها وقوانٌنها وبما ٌتفق وٌتكٌؾ مع اؼراض االمم المتحدة ومبادئها فً
مجال حقوق االنسان ،حتى ان بعضها ٌتجاوز هذه المبادئ لٌنشئ حقوقا وحرٌات اضافٌة كالحق
فً التمتع باوقات الفراغ .علما ان هذه الدول تجاوزت مرحلة الدولة الشرطً والدولة التدخلٌة /
التسلطٌة لتصل الى مرحلة الدولة الراعٌة والضمانة التً تهتم بمختلؾ شؤون الحٌاة .
الدولة العراقٌة بعد سقوط النظام الدٌكتاتوري
لم ٌوفر سقوط النظام الدٌكتاتوري فً  ،2003بواسطة الحرب والؽزو واالحتالل ،لم ٌوفر
للمواطن العراقً حقوقه وحرٌاته األساسٌة ،ال بالعكس ترتب على وفق ذلك السقوط انهٌار ما
تبقى من الدولة ومؤسساتها المدنٌة والعسكرٌة ،وفوضى أشاعها االحتالل سهلت له أن ٌفرض
رؤٌته ومشروعه وشروطه العادة تأسٌس دولة جدٌدة على وفق هذه المقاٌٌس !!.
لقد أضاؾ هذا التحول الجدٌد ،واقعا أخر لمشهد أكثر تشوه وإٌالما ،تراكمت فٌه أعداد
الضحاٌا إضافة لما خلفته فاشٌة النظام السابق من كوارث إنسانٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ،نتٌجة
حروبه الداخلٌة والخارجٌة وأسالٌب القمع واالضطهاد التً رافقت مسٌرة حكمه.
ان االحتالل وما رافقه من شعارات روج لها عن الحرٌة والدٌمقراطٌة ،قد أشاع الفوضى
والخراب .وقد انعكس هذا المشهد على األوساط السٌاسٌة واالجتماعٌة ومنها منظمات حقوق
اإلنسان التً ظهرت ونمت مثل الفطر فً الوضع الجدٌد .هذا مع العلم ان كثٌرا من تلك
المنظمات كانت تفتقد الى الشفافٌة والمهنٌة مع قصور فً التجربة والخبرة المطلوبتٌن .كما ان
البعض منها كان مجرد واجهات ألؼراض ومصالح مالٌة شخصٌة وحزبٌة تستفٌد من المنح
واإلعانات المالٌة التً خصصتها سلطة االحتالل.
ولكن بالمقابل وارتباطا باالنتقال من المجتمع الشمولً والدولة الدكتاتورٌة الى الوضع الجدٌد
الذي نشأ بعد  2003اتسعت دائرة االهتمام بماهٌة حقوق اإلنسان فً العراق .وحاولت وتحاول
بعض الجمعٌات والمنظمات ومراكز الدراسات الحقوقٌة والمهنٌة وحتى بعض األحزاب السٌاسٌة
تسلٌط الضوء على واقع وحال حقوق اإلنسان ومناقشة القوانٌن المقترحة واقتراح السبل من اجل
تنمٌة وتطوٌر هذا الحقوق ونشر الوعً بها .
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ولكن بعد اكثر من سبعة سنوات على رحٌل النظام الدكتاتوري تفاقم الوضع اإلنسانً سو ًء فً
مختلؾ نواح الحٌاة لٌعود العراق لٌأخذ الحٌز األكبر من اهتمام المجتمع الدولً وقدمت وتقدم
تقارٌر ودراسات دورٌة تضع العراق فً مصاؾ الدول التً تنتهك فٌها حقوق اإلنسان والحد من
حرٌاته األساسٌة .
ورؼم ان الدولة العراقٌة ومنذ تأسٌسها وعضوٌتها فً (عصبة االمم) ومن ثم فً (االمم المتحدة)
ورؼم توقٌعها على اؼلب العهود والمواثٌق الدولٌة لالمم المتحدة واالخذ ببعض القرارات
والتوصٌات وادراج بعضها فً دساتٌرها المختلفة ،رؼم كل ذلك لكنها الزالت الدولة االكثر
عرضة لالنتقادات والمالحظات من خالل التقارٌر الدورٌة للجان حقوق اإلنسان فً االمم المتحدة
والعفو الدولٌة وؼٌرها من الوكاالت المختصة بالرصد والتدقٌق المتعلقة بحقوق االنسان الفردٌة
عال
والجماعٌة .وٌعد العراق االن من أكثر البلدان خطورة لفقدان األمن فٌها ومنطقة تتسم بتوتر ٍ
ٌسودها الال االستقرار .و قد اكدت االمم المتحدة ومن خالل بعثتها فً العراق ( ٌونامً ) ،ان
العراق ٌحتاج الكثٌر لتطوٌر حقوق اإلنسان وسٌادته اولوٌة قصوى فً عمل المنظمة الدولٌة داخل
العراق  ..وقالت البعثة ان ( :واقع حقوق اإلنسان الٌتطور بالتقارٌر بل باالفعال على االرض )
ردا على تقرٌر للسلطات العراقٌة المقدم لمجلس حقوق اإلنسان فً جنٌؾ .
إن الدولة العراقٌة والتً من المفروض ان تكون ضامنة وحامٌة لحقوق وحرٌات مواطنٌها،
واجهت وتواجه تحدٌات واشكاالت معقدة وصعبة افقدتها دورها و شكل وماهٌة الدولة ذاتها .ومن
الناحٌة الفعلٌة ،ونتٌجة جملة عوامل فً مقدمتها طبٌعة التؽٌٌر الذي حدث من خالل خٌار الحرب
واستحقاقاته ونشاط قوى االرهاب  ...الخ ،فهً خارج العالقات الدولٌة الطبٌعٌة .كما ان سلطاتها
المختلفة اضعؾ من ان تحمً وتضمن الحٌاة الطبٌعٌة للمواطنٌن العراقٌٌن وضمان حقوقهم
وحرٌاتهم.
وٌمكن تلخٌص العوامل التً تحد من حقوق وحرٌات المواطنٌن العراقٌٌن فٌما ٌلً :
- 1على الرؼم من صدور قراري مجلس االمن  1511و  1546وتوقٌع االتفاقٌة االمنٌة بٌن
الوالٌات المتحدة والعراق فان الدولة العراقٌة ما زالت فً حالة حرب وسٌادتها منقوصة
نتٌجة القرارات المتخذة سابقا من طرؾ مجلس االمن باعتبار العراق كان فً زمن النظام
الدكتاتوري ٌشكل " تهدٌدا لالمن والسلم الدولٌٌن " .فمنذ ؼزو النظام المذكور للكوٌت فً
 , 1990/8/2خضعت الدولة العراقٌة لقرارات ملزمة لمجلس األمن الدولً ( 660 -687
) لما شكلته من خطر فً المنطقة وعدم استقرارها وعدم اٌفاءها بااللتزامات التً
حددتها تلك القرارات بما ٌتعلق بالتعوٌضات وترسٌم الحدود بٌن العراق والكوٌت.
واتخذت تلك القرارات فً اطار المادتٌن  39و 40من الفصل السابع من مٌثاق االمم
المتحدة والمادتٌن  41و 42الخاصتٌن باالجراءات العقابٌة وااللزامٌة من قانون االمم
المتحدة .واؼلب هذه القرارات تتعلق بمصٌر الشعب العراقً ومستقبله .ولرفع العقوبات
عنه ٌحتاج الى قرار جدٌد من مجلس االمن ٌلؽً القرارات السابقة بعد ان تنتفً عنه صفة
" تهدٌده لالمن والسلم الدولٌٌن " .وبمقتضى هذه القرارات فاالمم المتحدة ومن خالل بعثتها
( ٌونامً ) تفرض نظام وصاٌة على الدولة العراقٌة وتشرؾ وتشارك فً رسم سٌاسة
الدولة العراقٌة ومواردها النفطٌة وشؤونها الداخلٌة كتنظٌم االنتخابات التشرٌعٌة والتوسط
بٌن االطراؾ السٌاسٌة والسلطات المختلفة حول المناطق المتنازع علٌها وؼٌرها من امور
ذات شأن داخلً. ,
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 - 2احتلت الدولة العراقٌة و فرض المحتل شروطه وجدولة انسحابه وانهاء حربه على وفق
مشٌئته  ،باالضافة البرامه التفاقٌة شراكة طوٌلة االمد لضمان مصالحه فً العراق
والمنطقة بالضد من رؼبة المواطنٌن العراقٌٌن بالحرٌة واالستقالل والسٌادة الوطنٌة .
 - 3الدولة العراقٌة الجدٌدة ,كٌان ناشئ لم تتوضح معالمه ,تتجاذبه أطراؾ داخلٌة وإقلٌمٌة
ودولٌة ومحكوم بعوامل الال استقرار نتٌجة هذا التجاذب ،وحتى دستور هذه الدولة الجدٌدة
ٌتضمن العدٌد من المواد والفقرات المتناقضة التً حاولت تطمٌن مصالح الجمٌع حٌث
تمت كتابته فً ظروؾ صعبة للؽاٌة كان تمر بها البالدٌ .وحً وٌوضح وبشكل جلً هذا
التنازع واالرتباك بٌن معالم دولة ( دٌمقراطٌة ) ودولة دٌنٌة او الالدولة اصال  ,وهذا
ٌنعكس وبشكل مباشر على حقوق وحرٌات المواطن العراقً الذي ٌطمح باالستقرار
والحٌاة الطبٌعٌة .
 - 4ما ٌمثله االرهاب الدولً من خطر مباشر على حٌاة وامن المواطنٌن وممتلكاتهم و
استقرارهم ،اضافة لتواجد المٌلشٌات والمجامٌع المسلحة للعدٌد من االحزاب والقوى
الدٌنٌة والعرقٌة .
5

6

7
8

تنظٌمات حزب البعث الفاشً وسعٌها وبدعم إقلٌمً واطراؾ عراقٌة بعضها مشاركةبالعملٌة السٌاسٌة للعب دور فً الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة .وهنا علٌنا ان نتذكر ونستحضر
ما خلفه هذا الحزب ونظامه الفاشً من جرائم بحق اإلنسانٌة وما الحرب والؽزو واالحتالل
والصراع الطائفً والمذهبً اال شواهد على ما خلفه البعث الفاشً ونظامه .
تدخل دول الجوار واالعتداءات فً الشأن العراقً واحتقارهم للسٌادة العراقٌة وعجزاالخٌرة على الرد و اذ ؼالبا ما تكتفً باالحتجاج الدبلوماسً  .وهنا تجدر االشارة الى ما
تقوم بعض دول الجوار من تسهٌل عبور المجامٌع االرهابٌة ( القاعدة ،فلول البعث ) وما
تقوم به العدٌد من تلك الدول من تموٌل للفئات الطائفٌة والمٌلٌشٌات المسلحة واإلرهاب
المعادٌة للتؽٌٌر.
الطائفٌة والعرقٌة السٌاسٌة وأحزاب ال تؤمن بالدٌمقراطٌة إال بما ٌحقق اؼراضهاومصالحها.
 الصراع بٌن االحزاب السٌاسٌة المتنفذة على وجه الخصوص على السلطة والثروةوتهمٌش اإلرادة العامة العراقٌة ،وتؽٌب الهوٌة الوطنٌة العراقٌة لصالح الطائفٌة والعرقٌة
والعشائرٌة والمناطقٌة ،وإضعاؾ السلطة القضائٌة وخرق الدستور .

- 9الفساد المالً واالداري وؼٌاب المسؤولٌة الوظٌفٌة وعجز السلطات القضائٌة عن مالحقة
قضاٌا الفساد المالً نتٌجة قرارات عفو بٌن الحٌن واالخر أو عالقات حزبٌة وشخصٌة
تمنع المالحقة القضائٌة .

ما ترتب على وضعٌة حقوق وحرٌات المواطن العراقً بعد الحرب :
- 1الزالت انتهاكات وجرائم النظام الدكتاتوري ماثلة و حاضرة باثار الٌمكن تجاوزها
لفضاعتها وبشاعتها ولما تركته من واقع انسانً مأساوي ٌتمثل بمئات االآلؾ من القتلى
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والمفقودٌن واالسرى ضحاٌا حروبه الداخلٌة والخارجٌة و من ضحاٌا القمع السٌاسً
وعملٌات التهجٌر و ( الكرد الفٌلٌة مثاال ) والمفقودٌن منهم ورهنت مستقبل العراق
وثرواته لعقود قادمة .وبسبب سٌاسة النظام السابق وؼزوه لدولة الكوٌت فً العام 1990
 ،شنت الوالٌات المتحدة وحلفائها فً العام  1991حربا عدوانٌة بشعة راح ضحٌنها اكثر
من  155الؾ قتٌل بٌنهم  35-45الؾ مواطن عراقً مدنً اضافة لتدمٌر البنٌة التحتٌة
للدولة العراقٌة وبمختلؾ االسلحة الحدٌثة بٌنها الٌورانٌوم المنضب وبما ٌعادل 141000
الؾ طن من المتفجرات .وعقب انتهاء الحرب ساهمت الوالٌات المتحدة وحلفائها بحماٌة
للنظام الدٌكتاتوري واستمراه بالسلطة والسماح له ان ٌستخدم مروحٌاته وآلته القمعٌة
الخماد االنتفاضة الشعبٌة فً اذار  .1991واضافة للحرب المذكورة فقد فرضت على
الدولة العراقٌة والشعب العراقً قرارات الحصار االقتصادي الدولً لٌزٌد وٌضاعؾ من
انتهاك للقٌم اإلنسانٌة وٌدوس على حق وحرٌة الشعب العراقً بالحٌاة .
- 2الحرب على العراق  2003التً وصفها الرئٌس االمرٌكً السابق جورج بوش بانها (
واحدة من اسرع الحمالت العسكرٌة واكثرها انسانٌة فً التأرٌخ ( .) 2003/9/7وكان من
نتائج هذه الحرب العدوانٌة التً امتدت خالل الفترة ( 3/19الى  )2003/ 4/9كارثٌة بكل
المقاٌٌس حٌث انتهكت فٌها كل القٌم اإلنسانٌة واالعراؾ والمواثٌق الدولٌة .وادت هذه
الحرب الى جملة من االثار والتداعٌات من بٌنها :
 خسائر مدنٌة بالؽة لم ٌتم حصرها ولم ٌعرؾ الرقم الحقٌقً لعدد الضحاٌا لحد االن .واخرتقرٌر نشرته الؽاردٌان البرٌطانٌة نقال عن (لجنة تشٌلكوت) ،ان عدد الضحاٌا المدنٌٌن كان
بٌن  97و 106الؾ مواطن عراقً مدنً .
 تدمٌر كامل الجهد العسكري العراقً وبنٌته التحتٌة اضافة لعشرات االؾ من القتلىالعسكرٌٌن .
 تدمٌر البنٌة التحتٌة ( الصناعٌة ،الخدمٌة ،الصحٌة و التربوٌة ) للمجتمع . استعمال االسلحة المحرمة دولٌا ،كالذخائر العنقودٌة والتً تحتوي قنابل اصؽر الزالتولحد اآلن تعرض حٌاة المدنٌٌن للخطر ،وذخائر الٌورانٌوم المنضب كما فً حرب 1991
والتً تسببت بتلوث بٌئً وانتشار النواع االورام السرطانٌة مما جعلت العراق على رأس
الدول النتشار مرض السرطان وٌشٌر تقرٌر وزارة الصحة الى اصابة اكثر من 7000
اصابة فقط لعام . 2010
 استؽالل دول الجوار العراقً لحالة الحرب وكل حسب مصلحته واؼراضه واستؽاللالفراغ االمنً لسرقة الممتلكات العسكرٌة والصناعٌة وااللٌات والمركبات المختلفة وادخال
المجامٌع االرهابٌة للقٌام بعملٌات القتل والتخرٌب .ان تأثٌرات الحرب ستكون لها بتبعات
خطٌرة وتدٌم حالة انتهاك حقوق اإلنسان وحرٌاته ،وتصحٌح الحالة سٌأخذ وقتا وجهدا ال
قدرة للسلطات العراقٌة و االحزاب الحاكمة المتنازعة على السلطة للسٌطرة علٌه .

- 3احتالل العراق وما ترتب على الواقع اإلنسانً :
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جاء فً المادة االولى من العهد للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ( لكافة الشعوب الحق
فً تقرٌر المصٌر ،ولها استنادا الى هذا الحق ان تقرر بحرٌة كٌانها السٌاسً وان تواصل بحرٌة
نموها االقتصادي واالجتماعً والثقافً ) .
ترتب على الحرب العدوانٌة ؼزو لالراضً العراقٌة وبالتالً احتالله عسكرٌا ،واعالن سقوط
النظام الفاشً رسمٌا فً  2003/4/9وحل الجٌش العراقً واجهزته االمنٌة والمخابراتٌة ،وتوج
ذلك كله بشرعنة االحتالل بموجب قرار مجلس االمن الدولً  .1483وتوقفت عن العمل مؤسسات
الدولة الرسمٌة الخدمٌة والصحٌة والتربوٌة مما شكل وضعا ماساوٌا على حٌاة المواطنٌن
العراقٌٌن واعباءاً جدٌدة لتضاؾ على ماخلفه النظام الفاشً  .ادى االحتالل االمرٌكً :
- 1فقدان السٌادة واالستقالل للدولة العراقٌة .
- 2االحتالل لم ٌوفر فرصة االمن وتواصل الخدمات بل ساهمت قوات االحتالل باشاعة
الفوضى والتحرٌض على التخرٌب وسرقة ممتلكات الدولة وفتح الحدود البرٌة مع دول
الجوار لٌتم تهرٌب ما فكك من بنٌة عسكرٌة وصناعٌة وثقافٌة ودخول المجامٌع االرهابٌة
والقوى المناهضة للتؽٌٌر .
 - 3فرض االحتالل رؤٌته بتقسٌم الشعب العراقً الى طوائؾ وفصم وحدته الوطنٌة وتهمٌش
االرادة العامة من خالل مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطات بٌن مكوناته الدٌنٌة طائفٌا
ومذهبٌا ( سنة وشٌعة ) ،وقومٌا (عرب واكراد وتركمان وؼٌرها)  .والعمل على تأسٌس
دولة وفق المنظور والمصلحة االمرٌكٌة فً العراق والمنطقة .
 - 4االحتالل لم ٌؾ بالتزاماته ،كسلطة احتالل ،بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب وكما نصت علٌه
(اتفاقٌة جنٌؾ) الصادرة فً  1949/8/12بل بالعكس ساهمت قوات االحتالل االمرٌكً
 البرٌطانً بهدر دماء العراقٌٌن ،واخر احصائٌة حسب تقارٌر برٌطانٌة ؼٌر مؤكدة لعددالقتلى المدنٌٌن ٌتجاوز  655الؾ مواطن عراقً مدنً.
 - 5إذكاء الطائفٌة والعرقٌة وكان من نتائجها الصراع الطائفً بٌن عام  2006و 2007راح
ضحٌتها عشرات االالؾ من المواطنٌن العراقٌٌن .وفً ظل هذا المشهد القاسً نشطت
(القاعدة) والمجامٌع االرهابٌة االخرى وفلول البعث ومٌلشٌات بعض االحزاب والعصابات
االجرامٌة المنظمة ( خطؾ ،قتل ،مخدرات ،تهرٌب ،سرقة ) .
- 6اهدار المال العام العراقً ومن خالل عملٌات التهرٌب المنظم للنفط العراقً واسناد
المناصب والوظائؾ الحكومٌة الشخاص ؼٌر مؤهلٌن ،واشاعة الفساد المالً واالداري بكل
مفاصل الدولة ومؤسساتها .وقابل ذلك العجز عن تقدٌم الخدمات الصحٌة والخدمٌة
ووسائل الحٌاة من ماء وكهرباء رؼم الواردات النفطٌة والمٌزانٌات الضخمة طوال السبعة
سنوات المنصرمة .فالدولة العراقٌة تحتل المركز السابع فً قائمة " الدول الفاشلة " بسبب
هشاشة الوضع االمنً وسوء االدارة والفساد والعجز عن توفٌر الخدمات الضرورٌة.
ومازال العراق ٌحتل المرتبة الثالثة فً الفساد الحكومً حٌث ال تسبقه الى فً ذلك سوى
بورما والصومال ! وطبقا للمفوضٌة االوربٌة فان هشاشة الدولة العراقٌة ترجع الى
هٌكلٌتها وترى المفوضٌة المذكورة ان العراق قد كسر ( العقد االجتماعً ) كدولة لها
القدرة على توفٌر الحد االدنى من الخدمات االساسٌة لشعبها واتمام تعهداتها والتزاماتها .
- 7فرض االجراءات التعسفٌة والقمعٌة من قتل متعمد واعتقاالت عشوائٌة وسٌاسة العزل
والتقسٌم الطائفً والمذهبً للمناطق داخل بؽداد والمحافظات العراقٌة االخرى واعتماد
(المخبر السري ) وتقارٌره مما ٌشكل عقبة فً قضاء عادل ونزٌه وتجاوز على السلطة
القضائٌة واجراءتها .
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- 8فً ظل االحتالل وقواته العسكرٌة انتهكت االراضً العراقٌة بشكل سافر ومتكرر من قبل
اٌران وتركٌا مما اضطر االالؾ من المواطنٌن العراقٌٌن المقٌمٌن قرب الحدود من
مؽادرة قراهم ومدنهم .
- 9عسكرة المجتمع من خالل
 تضخم الجهاز العسكري واالمنً والمخابراتً فعدد الجٌش الٌوم ٌتجاوز حدود  250الؾعسكري ٌضاؾ لهم  35الؾ عنصر حماٌات للمسؤولٌن والدرجات الخاصة ،وعدد
الشرطة ٌتجاوز  900الؾ ،ومنتسبً الجٌش والشرطة هم ناتج دمج المٌلشٌات لالحزاب
الدٌنٌة والعرقٌة وحسب مبدأ المحاصصة ،كما ان اؼلب العناصر تفتقد الخبرة والمهنٌة
والكفاءة
 العسكرة فرضت اجراءات امنٌة تعسفٌة من خالل التواجد فً الشارع واشاعة الخوؾوعرقلة الحٌاة الطبٌعٌة للمواطنٌن وفرض اجراءات حظر التجوال لٌال و الذي الزال سارٌا
منذ سقوط النظام وعزل المناطق بعضها عن بعض .
-10الترحٌل والتهجٌر واالجبار على الهجرة السباب دٌنٌة و طائفٌة وعرقٌة .واستنادا لما
سجلته المفوضٌة العلٌا لالجئٌن التابعة لالمم المتحدة ان ما الٌقل عن نصؾ ملٌون مهجر من
اصل ملٌون ونصؾ مهجر عراقً فً داخل البالد قد اجبروا على السكن فً مخٌمات عشوائٌة
ؼٌر قانونٌة تفتقد وسائل العناٌة الصحٌة او الخدمات العامة وٌضٌؾ مراسلوا معهد الحرب
والسالم ان ؼالبٌة الالجئٌن الذٌن عادوا من خارج البالد انتهى بهم المطاؾ فً هذه المخٌمات
 ..وٌقول وزٌر الهجرة والمهجرٌن عبد الرحمن صمد بأن (هؤالء االشخاص ٌنتهكون القانون
فقد استولوا على االراضً العامة بدون موافقة الحكومة) وٌضٌؾ السٌد الوزٌر ان المهجرٌن
لٌسوا وحدهم العراقٌٌن  ...فعلٌنا تخٌل وضع الملٌون الباقً لتتوضح صورة المعاناة
واالستهانة بحق المواطنٌن العراقٌٌن وحقهم بالحٌاة الكرٌمة من توفٌر حق السكن والعمل
والحٌاة او القدرة علٌها .
-11والعامل المباشر واالهم الذي ٌؤثر على حقوق المواطنٌن واستقرار اوضاعهم الحٌاتٌة هو
الوضع السٌاسً والتجاذب بٌن مختلؾ الكتل والكٌانات وصراعهم على السلطة والثروة
واالستخاؾ بنتائج االنتخابات وتهمٌشهم لالرادة العامة وخرقهم الفاضح للدستور واالرتهان
واالستقواء بالعامل الخارجً  ،والعملٌة الدٌمقراطٌة السٌاسٌة عند اؼلبهم وسٌلة ولٌس ؼاٌة .
واؼلب االحزاب المشاركة بالعملٌة السٌاسٌة والتً تتمسك بالسلطة احزاب بهوٌات طائفٌة
ومذهبٌة واحزاب وكتل عرقٌة ؼٌر دٌمقراطٌة ببنٌتها الداخلٌة وهو ما ٌستدعً اعادة كتابة
الدستور العراقً او على االقل التؽٌٌر فً المواقع والمواد التً تثٌر النعرات الطائفٌة
والعرقٌة .علما ان المادة  142من الدستور تشٌر الى اهمٌة التعدٌالت الضرورٌة على
الدستور الحالً ولكن مع االسؾ انتهت دورة البرلمان ولم ٌنجز امر التعدٌالت .
-12واقع الخدمات الصحٌة ( النقص الحاد بعدد المستشفٌات واالختصاصات الطبٌة والعراق
بحاجة الى اكثر من  100الؾ طبٌب وسرٌر لكل  1000مواطن ) واالجتماعٌة ( االمومة
والطفولة ورعاٌة االرامل والٌتامى والقضاء على الفقر ) واالقتصادٌة ( البطالة وضرورة
اعادة البنٌة الصناعٌة الوطنٌة وتوفٌر العمل وتعدٌل الرواتب بما ٌتوافق وٌتناسب ومستوٌات
المعٌشة المعقولة ) والخدمٌة االساسٌة ( الماء الصالح للشرب والكهرباء )
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هذا ؼٌض من فٌض للعوامل التً تؤثر سلبا على واقع حقوق اإلنسان وحرٌاته فً العراق
وهناك عوامل معٌقة :
 ؼٌاب الدٌمقراطٌة بمفاهٌمها ومؤسساتها ومقوماتها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةوهً كل ال ٌتجزأ .واالنتخابات لٌست بالضرورة تعبر عن الماهٌة الشمولٌة لمفهوم
الدٌمقراطٌة .
 عدم التفرٌق بٌن مفهومً الدولة ( الثابت ) والسلطة ( المتؽٌر )  ،باالضافة الى تهمٌشدور السلطات التشرٌعٌة والقضائٌة لحساب السلطة التنفٌذٌة وانعدام استقاللٌة كل منها .
 شٌوع استخدام التأوٌالت الدٌنٌة واستخدامها من قبل االحزاب السٌاسٌة ( الدٌن المسٌس )وخاصة تلك المتناقضة مع حقوق االفراد واستقاللٌة إرادتهم .
 اإلبقاء على سرٌان الكثٌر من منظومة التشرٌعات السابقة والحالٌة وخاصة ما ٌتعلقبالمرأة ونقابات العمال .
 دور المؤسسة العسكرٌة واالمنٌة وممارساتها الكابحة للتوجهات الدٌمقراطٌة والشاعةمفاهٌم حقوق اإلنسان .
 ؼٌاب االرادة السٌاسٌة لدى الكثٌر من األحزاب وعدم رؼبتها فً العمل على تعمٌم مفاهٌموثقافة الحقوق والحرٌات .
 شٌوع منظومة التقالٌد والمعاٌٌر االسرٌة والتربوٌة التقلٌدٌة ،والعشٌرة واعرافها وتقالٌدهاوتعارضها مع المفاهٌم الحدٌثة للعالقات االجتماعٌة وتجاوزها على سلطة القانون .
لكن فً الوقت نفسه نرصد هنا جملة من االٌجابٌات لسقوط النظام السابق وتحقٌق التؽٌٌر التً
افرزتها المرحلة الحالٌة ومن اهمها :
 القبول بتداول السلطة سلمٌا ً ونبذ االنقالبٌة العسكرٌة . شٌوع وانتشار حرٌة الراي  ,حرٌة تكوٌن االحزاب ومنظمات المجتمع المدنً  ,حرٌةالتجمع والتظاهر  ,حرٌة االعالم المقرؤ والمسموع والمرئً  ( ,رؼم ما نسجله من
خروقات وشوائب ونطرحه من التحفظات واالدنات ).
 تطبٌق النظام االنتخابً والضمان النسبً لحرٌة المشاركة باالنتخابات والتصوٌتوالترشٌح .
 التحسن النسبً فً مداخٌل االفراد وان كان بنسب متفاوتة بٌن الطبقات .الذي ٌهمنا ممن قدمناه من استعراض هو حرٌة الفرد فً اطار المجتمع المنظم سٌاسٌا ,
الخاضع لقوانٌن ناظمة ,أي الحرٌة المعاشة اجتماعٌا وسٌاسٌا والخاضعة لضوابط واطر قانونٌة
,وكٌان اإلنسان الٌتحقق كما – ٌقول ارسطو – إال بمعٌشته فً دولة  ,إن لم ٌكن عضوا فً دولة
وال صالحا آلن ٌكون عضوا فً دولة  ,فهو اما إله واما حٌوان  ,اما فوق الدولة او تحتها !  ..وال
ٌمكن لمجتمع ٌأن من هول الفواجع ان ٌستوعب اهمٌة حقوقه وتنمٌتها وتسٌد مؤسساتها وسط
ؼٌاب الدولة وحضور السلطة .
وكاستنتاج ووجهة نظر شخصٌة اخٌرة لالستعراض  ,اقول ان الدولة العراقٌة وبهكذا مأزق
وظروؾ واشكالٌات متعددة ومرٌرة  ,ستكون اضعؾ من ان تضمن حقوق وحرٌات مواطنٌها ,
واضعؾ من ان تستطٌع معالجة واصالح مواقع الخلل بسبب أن اؼلب المشاكل هً بواقع كارثً
وباالخص ان السلطة ومعظم االحزاب السٌاسٌة تحاول التموٌه وتعوٌم التجربة السٌاسٌة كحل
اخٌر وكأنها الدٌمقراطٌة بعٌنها  ,وبنفس الوقت تتؽاضى عن مقومات الدولة االقتصادٌة
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واالجتماعٌة والسٌاسٌة النها عاجزة وؼٌر مؤهلة لصٌاؼة مشروع الدولة المدنٌة  ,فحقوق
اإلنسان وحرٌاته التنمو وال تتطور إال فً بٌئة سٌاسٌة سلٌمة ومؤسسات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة مسؤولة
.
خالطخ ٌٙذا االسزؼزاع  ِٓٚاخً رّٕ١خ ٚرط٠ٛز حمٛق اإلٔسبْ الثذ :
-

-

-

-

-

اْ رزحًّ اٌٛال٠بد اٌّزحذح اٌزشاِبرٙب ردبٖ اٌؼزاق حست اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ ( خٕ١ف 1949
) ٚرسحت لٛارٙب ٚحست ِب ارفك ػٍ ِٓ ٗ١خذٚي ِؼٍٓ ٚ ,اٌؼًّ ػٍ ٝاػبدح اعمار اٌجٕ١خ
اٌزحز١خ ٚرؼ٠ٛغ اٌّزؼزر ِٓ ٓ٠اٌحزة ٚاالحزالي ٚػّبْ س١بدح اٌذٌٚخ اٌؼزال١خ ٚاٌطٍت
ِٓ االُِ اٌّزحذح ِٚدٍس االِٓ رفغ اٌؼمٛثبد اٌّفزٚػخ ػٍ ٝاٌؼزاق ٚحّب٠خ اِٛاي
ٚارادرٗ إٌفط١خ ٚاسمبؽ اٌّالحمبد ثشأٔٙب ٚاٌّسبػذح ػٍ ٝاسمبؽ د ْٛ٠إٌظبَ اٌسبثك ٚػذَ
رحّ ً١اٌشؼت اٌؼزال ٟرجؼبد س١بسبرٗ ٔٚزبئح حزٚثٗ ٚالبِخ ػاللبد ِزىبفئخ اسبسٙب
اٌزؼبٚ ْٚاٌّظٍحخ اٌّشززوخ ث ٓ١اٌٛال٠بد اٌّزحذح ٚاٌؼزاق .
ػزٚرح ارفبق االحشاة ٚاٌىزً ٚاٌم ٜٛاٌس١بس١خ ػٍ ٝاٌغبء ِجذا ِٕٙٚح اٌّحبطظخ
اٌطبئف١خ ٚاٌؼزل١خ ٚاالخذ ثبٌٛؽٕ١خ اٌؼزال١خ وّٕٙح اسبسٌ ٟؼٍّٙب ٚثزاِدٙب ٚػذَ رغ١جٙب
ٚاالخذ ثبٌذّ٠مزاؽ١خ ثدٛأجٙب اٌس١بس١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚػذَ ر١ّٙش االرادح
اٌؼبِخ ٚاالحزىبَ اٌ ٝاالرادح اٌحزح ٌٍشؼت اٌؼزال. ٟ
اػبدح وزبثخ اٌذسزٛر ا ٚرؼذٚ ٍٗ٠حست اٌّبدح  ِٓ 142اٌذسزٛر اٌّخزٍف ػٍٚ ٗ١ثّب ٠ؼّٓ
اػالء شأْ اٌٛؽٕ١خ اٌؼزال١خ  ٚرأو١ذ ِجذأ اٌفظً ث ٓ١اٌسٍطبد  ٚاٌزأو١ذ ػٍ ٝرحز ُ٠اٌزّ١١ش
اٌؼزلٚ ٟاٌطبئف. ٟ
حً اشىبٌ١خ إٌّبؽك اٌّزٕبسع ػٍٙ١ب ف ٟوزوٛن ٚد٠بٌٚ ٝاٌّٛطً ٚحست اٌّبددح ِٓ 140
اٌذسزٛر ٚ ,ػّبْ اسزمزار اٌّٛاؽٕ ٓ١اٌؼزالِّٚ ٓ١١برسخ ح١بر ُٙاٌطج١ؼ١خ د ْٚخٛف ِٓ
رزح ً١لسز. ٞ
اٌؼًّ ػٍ ٝاػبدح اٌّزحٍٚ ٓ١اٌّٙدز ٓ٠داخً اٌؼزاق إٌِ ٝبؽك سىٕبُ٘ ِغ ػّبْ ح١برُٙ
ٚإِِٚ ُٙؼ١شزٚ ُٙػذَ اٌمجٛي ثٛالغ حبي اٌزمس ُ١اٌطبئفٚ ٟاٌؼزلٚ ٟثبالخض ف ٟثغذاد
ٚد٠بٌٚ ٝطالذ اٌذٚ ٓ٠اٌّٛطً ٚوزوٛن ٚاٌؼًّ ػٍ ٝاػبدح اٌّٙدز ٓ٠خبرج اٌؼزاق
ٚثبالخض ِّٓ ٠فزمذ حك االلبِخ ف ٟسٛر٠ب ٚاالردْ ٚا٠زاْ ٚاػبدح ِّزٍىبر. ُٙ
اٌؼًّ ػٍ ٝحّب٠خ آِ ٚسالِخ االلٍ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚػّبْ اسزمزارُ٘ فِٕ ٟبؽمِٚ ُٙحبرثخ
اٌم ٜٛاٌس١بس١خ ٚاٌزىف١ز٠خ اٌز ٟرحبٚي ر١ّٙش ُٙا ٚاخجبرُ٘ ػٍ ٝاٌٙدزح ِ ٚغبدرح اٌؼزاق .
ِىبفحخ اٌفسبد اٌّبٌٚ ٟاالدارِٚ ٞالحمخ اٌفبسذٚ ٓ٠رفؼِ ً١إسسبد اٌذٌٚخ اٌزلبث١خ ٚاٌزفز١ش١خ
.
رشز٠غ ٚالزار لبٔ ْٛاالحشاة ِٚدٍس اٌخذِخ  ٚرشز٠غ ٚالزاراٌمٛأ ٓ١اٌز ٟالز٘ب
اٌذسزٛر ٚثٕفس اٌٛلذ اٌغبء لٛأٚ ٓ١رشز٠ؼبد إٌظبَ اٌسبثك ٚثبالخض لزاراد ِدٍس
ل١بدح اٌثٛرح ٚ ,ػزٚرح اْ رزٛافك اٌزشز٠ؼبد ٚاٌمٛأِ ٓ١غ اٌؼٛٙد ٚاٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ
ٚلؼزٙب ٚطذلزٙب اٌذٌٚخ اٌؼزال١خ .
رٛف١ز اٌؼًّ ٚػّبٔبد ٌٍؼبؽٍٚ ٓ١اػبدح اٌجٕ١خ اٌزحز١خ ٌٍظٕبػبد اٌٛؽٕ١خ ٚ ,رٛف١ز اٌخذِبد
اٌؼزٚر٠خ ( اٌّبء  ,اٌىٙزثبء ) .
ِسبػذح اٌفئبد االشذ فمزا ( االراًِ  ,اٌ١زبِ , ٝاٌّٙدزٚ ٓ٠اٌّزحٍ ٓ١داخً اٌؼزاق ) .
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-

اٌؼًّ ػٍٔ ٝشع سالذ االفزاد ٚ ,سالذ اٌٍّ١ش١بد ٚاٌّدبِ١غ اٌزبثؼخ ٌالحشاة اٌّخزٍفخ (
د١ٕ٠خ ٚػزل١خ ) ِب ػذا سالذ اٌذٌٚخ ( اٌذفبع ٚاٌذاخٍ١خ ) .
اٌزخف١ف ِٓ اٌّظب٘ز اٌّسٍحخ ٚاسزجبؽ ٚسبئً ٚآٌ١بد اخز ٜغ١ز ٘ذا اٌىُ اٌٙبئً ِٓ
اٌحٛاخش ٚاٌّفبرس  ٚاٌحذ ِٓ اخزاءاد حّب٠خ اٌّسإٚ ٓ١ٌٚاسزفشاس اٌّٛاؽٕ. ٓ١
اػبدح ِّزٍىبد اٌذٌٚخ اٌّظبدرح ِٓ لجً شخٛص اٌؼٍّ١خ اٌس١بس١خ ٚاحشاثِٕٚ ُٙظّبر. ُٙ
ِالحمخ اٌّدبِ١غ اٌزىف١ز٠خ ٚاٌز ٟرؼًّ ػٍ ٝفزع افىبرُ٘  ٚرؤ٠ز ُٙػٍ ٝاٌّٛاؽٕٓ١
اٌؼزال. ٓ١١
ػٍِ ٝدبٌس اٌّحبفظبد اٌزّسه ثس١بس١خ اٌذٌٚخ اٌؼبِخ ٚػذَ فزع اخزاءاد رؼسف١خ ثحك
اٌّٛاؽٕ. ٓ١
ػٍ ٝاٌم ٜٛاٌٛؽٕ١خ ٚاٌز١بر اٌٛؽٕ ٟاٌذّ٠مزاؽ ٟرىث١ف حّالد اٌزٛػ١خ ثحمٛق اٌّٛاؽٕٓ١
اٌؼزالٚ ٓ١١اٌّطبٌجخ ثٙب ( رظب٘زاد  ,احزدبخبد  ,اػزظبِبد  ,حّالد اػالِ١خ  ,س٠براد
ِ١ذأ١خ ) ٚاٌذسزٛر اٌؼزالٛ٠ ٟفز ٠ٚؼّٓ ٘ذٖ إٌشبؽبد ٚاٌفؼبٌ١بد ٚػذَ االوزفبء
ثبخزّبػبد ِغٍمخ ثمبػبد ال رسزٛػت اٌىث١ز ِٓ اطحبة اٌحبخخ ٌٍخذِبد اٌؼزٚر٠خ (
اٌؼًّ  ,اٌظحخ  ,خذِبد اٌّبء ٚاٌىٙزثبء) فبػزمبد, ٞاْ اٌخزٚج اٌ ٝاٌشبرع س١حزع
اٌّزؼزر٠ٚ ٓ٠ذفؼٌٍّ ُٙشبروخ ٚس٠بدح اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌسٍطبد ال٠دبد اٌحٍٛي .

* سىزر١ز اٌدّؼ١خ اٌؼزال١خ ٌٍذفبع ػٓ حمٛق اإلٔسبْ  /اٌس٠ٛذ
ِٓ ِحبػزح خزد ف ٟسزى , 2010/9/24 َٛ٠ ٌُٛٙثذػٛح ِٓ خّؼ١خ اٌّزأح اٌؼزال١خ ف ٟسزىٌُٛٙ
ٔٚبد 14 ٞرّٛس اٌذّ٠مزاؽ ٟاٌؼزال ٟف ٟسزى. ٌُٛٙ

