
ـاضـيـة من وحـمـلت احـتـفــاالت الـنـسخ ا
ي حلــقـوق اإلنـسـان قـضـايـا الـيـوم الـعـا
مختلــــفة تركــــــزت على (حقـوق العمال
2017 –) و(احلــــــــــــــريـــــــــــــات 2015 –)

و(مدارس األونروا 2014) .
ـتحدة من جهتـه أكد األم الـعام لأل ا
ـناسـبة أنطـونيـو غوتـيـريس في بيـان با
ية تتسم بـطابعها أن(حقوق اإلنسان عـا
األبدي وغير قـابلة لـلتجـزئة لكن الواقع
أن حقـوق اإلنـسـان تـخضع لـلـحـصار في
ـيـة جـمــيع أنـحــاء الـعــالم والـقــيم الـعــا

تتآكل وسيادة القانون تقوّض).
ــا(دعـونـــــــــا نـدافع عـن حـــــقـوق مـضــيـفً
اإلنـــســـان لــــكل شـــخــــــــص وفــــــي كل

مكان). 
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الـــدول في مـــا بــيـــنـــهــا وعـــلى صـــعـــيــد
الشعوب وحكامها). 

ومــضى احتــاد احلــقــوقــيـ الــعــرب في
بـيــانه قـائـالً انه (عـلى الــرغم من تــوقـيع
بــعـض الــدول الــعــربـــيــة عــلـى الــعــهــود
ــتـعــلـقــة بـحــقـوق ــواثـيق الــدولـيــة ا وا
االنـسـان فـمـا تــزال االنـظـمـة والـقـوانـ
ــنـاهــضـة ــظـاهــر ا حتــمل الـكــثــيـر من ا
ي حلقوق االنسان). باد االعالن العا

WOÝ«—œ Z¼UM

 داعيا الدول العربية الى (احترام حقوق
واثيق الدولية صادقة على ا االنسان وا
ـــنــــاهج الــــدراســــيـــة وإدخــــالــــهـــا فـي ا

تطلبات اجلامعية).  وا
ــعـنــيـة ــنـظــمـات ا كـمــا طــالب الـبــيـان ا
بـالـدفـاع عن حــقـوق االنـسـان واحلـريـات
سؤولياتها في االساسية  بـ(النهـوض 
حتــــقـــــيق

لــشــهـداء االنــقـالب خــاصـة
وان تـــــركـــــيـــــا وبـــــالـــــذات
اسـطـنـبـول جتـهـز نـفـسـهـا
لالحتفـال بالذكرى الـثانية
لالنـقالب الـعـسـكـري الذي
اطـــــلق عـــــلــــيـه اردوغــــان
(هــديــة من الــله) خــاصــة
وان الـــشــعب لـم يــكن مع
االنــــــــــــــقــالب وخـــــــــــــرج
ـــواجـــهـــة الـــدبـــابـــات
الـعسـكرية! بـينـما لـعبت
وســــــائـل الـــــــتـــــــواصل
االجــــتــــمـــــاعي دورا في
جنــاح بـــعــد احلـــركــات
فـيـمــا يـسـمى بــالـربـيع
الـعـربي فـإن الـتـواصل
االجــتــمــاعـي في تــركــيــا

لعب دورا مهما في اخراج عشرات

وصل dŠ«∫ مقاتلون عراقيون في حرب حترير ا

ثـلون مـخـتلف اخلـلفـيات عضـواً 
الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والـديـنـيـة
ترأستها آنا إلـيانور روزفلت أرملة
الـــرئـــيـس األمـــريـــكي فـــرانـــكـــلـــ

روزفلت إلى صياغة اإلعالن .
وفي الــوقت الـــذي تــصــاعــد خالله
الـــتـــوتـــر بـــ الـــشـــرق والـــغـــرب
اســـــتــــغــــلـت إلــــيــــانـــــور روزفــــلت
مـصـداقـيــتـهـا مع الـقــوى الـعـظـمى
لـتــوجـيه عــمـلــيـة الـصــيـاغــة نـحـو
إجنـــازهـــا بـــنـــجـــاح قـــبل أن يـــتم
منحها جائزة حقوق اإلنسان لأل
ـتـحـدة بـعـد وفـاتــــــهـا فـي الـعام ا

.1968
ـــشــروع  وبـــالــفـــعل  اقـــتــراح ا
األولي لإلعالن في ايلول 1948 مع
مــشـــاركــة أكـــثــر من  50 دولــة من
الــــــــدول األعـــــــضــــــــاء فـي إعـــــــداد
ـوجب الــصـيــــــغـة الــنــهـائــيــة و

الــقــرار  217 بــتــاريخ  10كــانــون االول
1948 اعتـمدت اجلـمـعيـة العـامة اإلعالن
ي حلـقوق اإلنـسـان في بـاريس مع الـعـا
امـتـنـاع ثـمــاني دول عن الـتـصـويت ومن
دون مـعـارضـة أحـد.وتـتـركـز احـتــــفـاالت
ــتـــحــدة بــيــوم حـــقــوق اإلنــســان األ ا
لــــــــهـــذا الـــعــام عـــلى اجلـــانب اخلــاص

. ساواة ب اجلنس با
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عـــازيــة ذلك إلـى دور الــنـــســـاء في اقــرار
ـنـاسـبـة ان الـوثـيـقـة وقـالـت في بـيـان بـا
ى حلــقــوق اإلنـســان يــعـد (اإلعالن الــعـا
سـاواة واحلرية فى كل مكان اجلميع با
ـساواة ولـكن مـا كـان لـيـتم إدراج مـبـدأ ا
ب اجلنـس فـيه لوال نـساء عـملن على

يًا بحق).  أن يكون اإلعالن عا

الـعـدالـة وايـجـاد الـضـمـانـات الـقـانـونـية
الكـفيـلة بـحمـاية حـقوق االنـسان.يحـتفي

ي حلقوق اإلنسان).  باليوم العا
يــشــار إلى أن اجلــمــعــيــة الــعــامــة لأل
ــتـــحــدة اعـــتــمـــدت لــلـــمــرة األولى في ا
ي حلقوق اإلنسان التاريخ اإلعالن العـا
في بـــاريس في  10كـــانــون االول 1948
ـشتـرك الذي ينـبغي أن عـيار ا بوصـفه ا
تـسـتـهـدفه جـمـيع الـشـعـوب واأل  وقد
ــثـلــون من مــخـتـلـف اخلـلــفـيـات تـولى 
الـقـانـونـيـة والـثـقـافـيـة من جـمـيع أنـحـاء

العالم صياغة بنود االعالن. 
ي وأحـيت دول الـعـالـم امس الـيـوم الـعـا
حلــقــوق اإلنــســان فــيــمــا اخــتــارت اال
) شعاراً سـاواة ب اجلـنسـ تحـدة (ا ا

الحتفاالت هذا العام. 
واحتفـاال بالـذكرى الـسبعـ ليـوم حقوق
اإلنـسـان  إطالق حـمـلــة تـسـتـمـر عـامـا
كـــــامال احـــــتـــــفــــاءً
ي بـــاإلعالن الــــعـــا
حلــقــوق اإلنــســان.
ويـرتبـط تـبنـي هذه
ـا شـهدته يـثـاق  ا
ـــيـــة احلـــرب الـــعـــا
الـثــانـيـة مـن فـظـائع
وويالت وما تـبـعـها
من دعــــــوات لــــــوقف
فـــوري النـــتــــــــــهـــاك
آدمــــــيـــــة الــــــبــــــشـــــر
وحقـوقـهم في الـعيش
بــــــكـــــرامــــــة وعـــــــــدم
تـــعـــرضـــهـم لـــلـــعـــنف

والعدوان.
وقــــد ســـارعـت جلــــنـــة
حقـوقيـة مكـونة من 18

ويـوجد  18بـرج سكـني (عـمارات)
ومول خـاص لـلمـشروع  %60 من
ـــســـاحـــة اخلـــضـــراء ـــشـــروع ا ا
وهـنـاك مالعب واجـهزة لـلـريـاضة
ومــــســــارات لــــلـــمــــشـي الـــســــريع
ـــارســة االلـــعــاب الـــريــاضـــيــة و
اخملـتـلــفـة ويـوفـر الـربــيع مـنـاظـر
طـبــيـعــيـة غــايـة في اجلــمـال تـشع
بـــالــوان الــزهـــور  والــثـــمــار عــلى
االشـجـار نــحن نـتـجــول شـاهـدنـا
مـعـرض للـمخـلـفات سـيـارة فوكس
واكـن زرعت بـــداخـــلـــهـــا الـــزهـــور
ومجموعة من االطـارت  ترتيبها
كل شيء بــشــكل هــنــدسـي جــمــيل
نـــظـــيف ومـــرتب مـــجـــمــوعـــة من
ــتـوســطـة ـدارس االبــتـدائــيـة وا ا
واالعداديـة  وهنـاك جامـعة قـريبة
جـــدا ومــجـــمع صـــحي ال تــخـــلــو
ــنـطــقـة من الــنـصب والــتـمــائـيل ا

فشاهدنا نصب
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في اســـطـــنـــبــول الـــتي تـــشـــتـــهــر
بـاالمـاكن الــتـاريـخـيـة الــسـيـاحـيـة
ـــراكـــز الـــتــجـــاريـــة واالســواق وا
الـقـريـبـة من بـحـر مـرمـرة ال تـخـلو
ــعـاصـرة واحلــديـثـة مـن االمـاكن ا
ـــســتـــقــرة الــتي تـــوفــر االقـــامــة ا
وفي والهدوء الذي تنشده العوائل
اضـي وعبق حـالـة حـنـيـنـها الـى ا
ــكــنــهــا ركـوب وســائل الــتــاريخ 
الــنـــقل الــســـريــعـــة والــرخـــيــصــة
لـــيـــكـــونـــوا خالل دقـــائق في تـــلك
كتظـة بالناس واحليوية ناطق ا ا
ومـا يصـلح للـسيـاحة االقـتصـادية
والــتــجــارة قــد ال يـكــون مــنــاســبـا

للسكن االقامة.
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شاريع اليـوم انطـلقـنا الى حـيث ا
الـــســكـــنــيـــة في افـــضل مـــنــطـــقــة

لالســـــــثــــــمـــــــار في

اسـطــنــبـول وكــذلك لالقــامــة حـيث
هناك الكثيـر من العراقي اشتروا
ـبلغ شـقق بأسـعار مـختـلفـة تبدأ 
 40الـف دوالر لـتـنــتـهي الـى الـفـلل
الـــــتـي قـــــد تـــــتـــــجــــاوز  100الف
وكـان الـصـديق ابـو عـلي هـو دوالر
تواضعة من استقلبنا في شقته ا
الــبــعض اســتــقــر هــنــاك واخــرون
يعدون هذا استثـمارا ناجحا حيث
يــشــتـري الــشـقــة ويــتم تــأجـيــرهـا
ــبــلغ قــد ال يــتــجــاوز  500دوالر
عــلى ان يــســمح لـه بــاسـتــغـاللــهـا
خالل شهر واحد في فصل الصيف
نطقـة واسواقها !جتولنـا كثيرا بـا
ـــنـــطـــقـــة وفي هــــذه ا واحلــــدائق 
(بــاشـك شــهــيــر) اضـــخم مــشــروع
سـكنـي يحـيط به شـبكـة من الـطرق
ـواطـن الىالـسـريـعـة وشـبـكـة مـتـرو والـتـرام االلوف من ا

الشارع لدحر احملاولة االنقالبية .
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عـبـرنـا الـوادي االخـضـر الـذي يـعد
مـكان لـلتـرفيه وااللـعاب الـرياضـية
ـارســة طـقــوس الـســهـر اقــامـة و
االحـــتــــفـــاالت وانــــشـــاء االســـواق
واجه رتفع ا الشعـبية الى حـيث ا
لــلـوحــدات الـســكـنــيـة وهــو شـارع
ــمــرين تـنــتـشــر في هـذا عـريض 
الـــــشــــارع الـــــتــــجـــــاري االســــواق
ــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاعــم واحملــالت وا
فـكـانت لـنـا وجـبـة غـداء الـسـوريـة
ــطـــعم درويش من (الـــطــارووق
ـــنـــاقــيـش واخلــبـــز الـــســوري وا
الساخن) واليوم استخدمنا ثالثة
انـــــــواع مـن وســـــــائـل الـــــــنــــــــقل

(التكسي- الباص- ما يشبه عندنا

) وكــــانت ســــيـــارة تـــكــــسي كــــر
ملوكية التقطـنا بها الصور لكنها

كانت مرتفعة االجرة!
ال زلــــــنــــــا ال نـــــرى فـي بـــــرنــــــامج
الـكـروبـات مـا يـنــسـجم ورغـبـاتـنـا
غدا سيكون لـهم زيارة الى حديقة
االســـمـــاك فـــإذا كـــان مع حـــديـــقــة
االســــمـــاك زيـــارة الـى بـــانـــورامـــا
مــعــركـة ومــتــحف مــحـمــد الــفـاحت
تــكــون تــســتــحق الــعــنــاء امــا اذا
اقتصـــــــــرت على حديقة االسماك
ســـيــكـــون لــنــا وجـــهــة اخــــــــــرى
نطـقة مغايرة فـي اسطنبول وهي

كثيرة!
l³²¹

لـــتـــحـــريـــرهـــا  من تـــنـــظـــيم  داعش
االرهابي الذي احتـلها  منذ األول من

كانون الثاني _يناير 2014.
…—UOI «

في  25 آب 2016 _ طــردت الــقـوات
ـسـلـحــة  الـعـراقـيــة تـنـظـيم  داعش ا
االرهابي  من قـاعـدة القـيارة اجلـوية
وهي مـديـنــة تـتـمـتع شـمـال الــعـراق
ــعــركـة وذلـك تـمــهــيـداً  ــوقع هـام 
أبرز مـعاقل التـنظيم ـوصل  حترير ا

في العراق حينها .
◊U dA « »dŠ

ــسـلـحـة  الـعـراقـيـة أعـلـنت الـقـوات ا
في 22 ومعها قوات احلشد الشعبي 
أيــلـول_سـبــتــمــبـر 2016 اسـتــعـادة
السيطرة علـى الشرقاط  التي حتظى
بأهميـة استراتيجـية  كبرى بـالنسبة
كـونــهــا تـقـع عـلى ــوصل  ــعـركــة  ا
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ــقـــاتـــلــون  في  جـــبــهـــات  احلــرب ا
والـشـهـداء في عـلـيـ   و اطـفـالـهم
االيــــتـــام   و ارامــــلــــهم  الــــثــــكــــلى
هـم  اصــحــاب الـــنــصــر واجلــرحى 
احلــقــيــقي  عـــلى  (داعش) االرهــابي
جنـحـوا في وسـواهم  مـتــبـجـحــون 
تـوظـيف  ذلك  االجنــاز الـكـبـيـر الـذي
حقـقه غـيرهم ألغـراضهم  الـسـياسـية
بينما  ذهب صـانعوه االبطال (اوالد
ـقـابر اخلـايـبة  فـي كل زمـان)  الى  ا
و اطفـالـهم  الى  الـعـوز  ونـساؤهم
الى  احلـــــرمــــان  و جـــــراحـــــهم  الى
هكـذا بدى احلال  بعد  عام النسيان 
 على الـنصر و قـد  احتـفلـنا  به  قبل
ايــام  قــلـيــلــة  جــدا . االف الــشــهـداء
صــنــعــوا  لــنـا ومــثــلــهم  اجلــرحى 
بعد  ان  سلم  سياسيو نصرا كبيرا 
 البلـد  ثلثي ارض الـعراق لعـصابات
تــلك  االالف من الــشــهـداء ارهــابـيــة 
واجلـــرحى اســـتـــنـــزفـــتـــهـــا مـــعــارك
مــصـيــريــة انــتـهـت بـتــحــريـر االرض

اهمها  :
X¹dJð »dŠ

في  31آذار2015 _ أعـلــنت الــقـوات
سـلـحـة العـراقـية  اسـتـعادة مـديـنة ا
بـعد أن شنّـت أكبر عـمليـة لها تكريت
ضد تنـظيم  داعش االرهـابي  منذ أن
شنّ الــتـنــظــيم في حــزيـران_يـونــيـو
 2014 هـجـومـاً مــكّـنه من االسـتـيالء

على مساحات واسعة من العراق.
—U−MÝ „—UF

في 13 تــــشـــــرين الـــــثــــاني 2015 _
سـلحـة العـراقية استـعادت القـوات ا
مدعومة بقوات البـيشمركة و بغارات
جوية شـنتهـا قوات التـحالف الدولي
من شــمـال الـعـراق  مـديـنــة سـنـجـار 
قــاطـعـة بـذلك أيـدي داعش االرهـابي 

طــريــقــاً اســتـراتــيــجــيــاً يــســتـخــدمه
اإلرهابيون ب الـعراق وسورية. بعد
ان اســتــولى الــتــنــظــيم عــلـى قــضـاء
في آب _أغــســـطس 2014 ســـنــجـــار
وتـــــعـــــرض الـي فـــــظـــــائـع ســـــكـــــانه

األيزيديون.
ÍœU d « »dŠ

في 9 شــبـاط 2016 _ جنـحـت قـوات
اجلــيش الــعــراقي مــدعــومــة بــقــوات
احلـشـد الـشـعــبي  في حتـريـر مـديـنـة
الرمـادي  والتي كـانت حتت سيـطرة
مـــايــو داعش االرهـــابـي مـــنـــذ أيـــار_

.2015
WłuKH « „—UF

في 26 حـــــــزيــــــران 2016 _ أعـــــــلن
اجليش العـراقي و معه قـوات احلشد
الــشـعــبي حتــريــر مـديــنــة الـفــلــوجـة
بـعد شـهر من شن هـجومـها بالـكامل

ــســلـــحــة  حــيــدر الــعـــام لــلــقـــوات ا
العبادي حترير كامل احلويجة.

—U³½_« »dſ

أيـــلــول _أعــلـــنت الـــقــوات  _في 21 
ـسـلحـة الـعـراقـيـة اسـتـعـادة قـضاء ا
عانه في محافظة األنبار غربي البالد

من سيطرة تنظيم داعش االرهابي.
 _و في  3 تشريـن الثاني_استعادت
سـلحـة الـعراقـية الـسيـطرة القـوات ا
عـلى قـضـاء الـقائـم في صـحـراء غرب
مـنـهـيـة مـرحـلـة أولى من دحـر الـبالد
داعش االرهـــابي  في آخـــر مـــعـــاقــله
حـــــــــسـب مـــا أعـــلن ذلك بـــالـــعـــراق
رئـــيس  الــــوزراء و الـــقـــائـــد الـــعـــام
ـســلــحـة الــدكــتـور حــيـدر لــلـقــوات ا

العبادي.
 _في 17تـشريـن الثـاني _اسـتـعادت
ـشـتــركـة قـضـاء الـقـوات الــعـراقـيــة ا
راوة بـــالـــكــــامل من قــــبـــضـــة داعش
بعد ساعـات من بدء عملية االرهابي 
ــــنـــــطــــقــــة . _وفي 23 اقــــتـــــحــــام ا
تـشـــــــــرين الـثـاني :_قوات اجلـيش
الــعـراقـي واحلـشــد الــشــعــبي نــفـذت
عـمــــــــلـيـة واسـعـة لـتـطـهـيـر مـنـاطق
اجلزيـرة الـكـائـنة بـ مـحــــــــافـظات
و األنـبـار و نــيـنــــــــوى صالح الـدين
من زمــر و بــقــايـا تــنــظـــــــــيم داعش

االرهابي .
 _في  9 كانون األول  :_و بعـد نحو
عام  من انطالق العملـيات العسكرية
أعـــلن  الـــقــائـــد الـــعــام ـــوصل  من ا
ــسـلـحـة الـعــراقـيـة  حـيـدر لـلـقـوات ا
العبادي سـيطرة قـواته (بشكل كامل)

على احلدود السورية العراقية.
مـؤكـدا (انـتـهــاء احلـرب)ضـد تـنـظـيم
داعش االرهـابي و انــــــــهـاء وجـوده
عـــلـى االراضي الـــعــــراقـــــــيــــة الـــتي

احتلها .        

طـريق اإلمـداد الـرئيـسـي إلى بـغداد .
وكـانت الــشـرقـاط آخــر مـعـاقل داعش
االرهابي  في محافظة صالح الدين.

q u*« …œUF²Ý«

ـوصل في شمـال العراق تقع مديـنة ا
وهي ثـاني أكبـر مـديـنـة عراقـيـة بـعد
العاصمـة بغداد . خـرجت عن سيطرة
بعدما تمكن تنظيم ركزية  احلكومة ا
في داعش االرهـــابي  من احـــتـاللــهـــا

حزيران _يونيو 2014.
الـعـنـوان  و بـدت مـعــركـة حتـريـرهــا 
ــواجــهـة الــتـنــظــيم اإلرهـابي األبـرز 
وصل حتت ـته. بقيـت مدينـة ا وهز
ســــيـــطــــرة داعش االرهــــابي حــــتى 
عنـدما تشرين األول _أكتـوبر  2016
ـسـلـحة اعـلن القـائـد الـعـام لـلقـوات ا
حـــيــدر الـــعــبـــادي انــطالق عـــمــلـــيــة
(قـادمـون يا نـيـنـوى) لـتـحـريـر مـديـنة

وصـل بعـد حتـريـر القـرى احملـيـطة ا
بها .

 _في  1تـــشــــرين الــــثـــاني:2016 _
اجلـيش الـعـراقـي يـعـلن الـدخـول إلى
ألول مـرة من الـشـرق ـوصل مـديـنـة ا
منذ اقـتحـامهـا من قبل تـنظيم داعش

االرهابي في حزيران.2014 _
 _و في   29 كـــانــون األول:2016 _
ـــرحــلـــة الــثـــانــيــة إعالن انـــطالقــة ا
السـتـعـادة القـسـم الشـرقـي (السـاحل

وصل. األيسر) من ا
 _في   24 كــانــون الــثــاني:2017 _
ـسلـحة حـيدر القـائد الـعام لـلـقوات ا
الــعــبــادي  يــعـــلن حتــريــر الــســاحل
ـديـنـة بـالـكامل._في 19 األيسـر من ا
شباط :2017 _انطالق عملية حترير
ن) من الـقسـم الغـربي (الـسـاحل األ

وصل. ا
_في  10تموز :2017 _القـائد الـعام
ـســلـحــة  حـيـدر الــعـبـادي لـلــقـوات ا
ن من يـــعــــلن حتــــريـــر اجلـــانـب األ
ــديــنـــة بــشــكل كــامل من ــوصل وا ا

تنظيم  داعش االرهابي .
 _في   31آب :2017 _الـقـائـد الـعـام
سلحـة حيدر العبادي يعلن للقوات ا
حترير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى
بــالــكـــامل (من أيــدي تـــنــظــيم داعش

االجرامي ) .
W−¹u(« d¹d% W dF

 _في   21أيلول :2017 _بدء عمـلية
حترير احلويجة (محافظة كركوك).
_و في  27 أيــلــول :2017 _خــلـــيــة
اإلعالم احلـــربي الـــتــابـــعـــة لــقـــيــادة
شـتركـة تعـلن مقتل 557 العـمليـات ا
عنصرا من داعش االرهابي  وحترير
اكثر من   103 منـطـقة وقـرية  خالل

معركة حترير القضاء.
  _في  5تشرين األول _أعلن  الـقائد
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دعــا احتــاد احلــقــوقــيــ الــعــرب الــدول
الــعـربــيــة الى احــتــرام حـقــوق االنــسـان
ـواثيق الـدوليـة  فيـما صـادقة عـلى ا وا
احــيت دول الــعـــالم الــذكــرى الــســبــعــ
ي ـــتــحــدة االعالن الــعــا لــتــبــني األ ا

حلقوق االنسان . 
نـاسبة وقال االحتـاد في بيـان أصدره بـا
في عـــمـــان وتـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
( العالم يحتـفل اليوم بالذكـرى السبع
ي ـــتــحــدة االعالن الــعــا لــتــبــني األ ا
حلقوق االنـسان عام 1948 الذي اكد في
ديـــبـــاجـــتـه احـــتـــرام حـــقـــوق االنـــســـان
واحلــريــات االسـاســيــة من دون تــمــيــيـز
بــسـبـب الـعــرق او اجلــنس او الــلــغـة او

الـــلــون او الـــدين
حـــــيـث جـــــاء في
هـــــــذا االعالن ان
جــمـــيع الـــبــشــر
يـولــدون احـرارًا
ويـــــتـــــســـــاوون
بـــــــاحلـــــــقــــــوق
والـــكـــرامـــة من
دون تــمــيــيــز)
مـشـيـراً الى ان
هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا
االعالن(شــــكّل
نــقــطــة حتـول
نحو مستقبل
يـــســــود فـــيه
الــــــــــســــــــــلـم
والــــعـــــدالــــة
وتــعــلــو فــيه

القـيم واحلق عـلى صـعـيد

شعار احتاد احلقوقي العرب

شعارات حقوق االنسان

نبض القلم

بغداد
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فـتحت االحـتجـاجات في فـرنسـا التي قـام بهـا أصحـاب (السـترات الـصفر)
نـافذة واسعـة تطل مـنهـا على حـقائق بـعضهـا  جديـد  وبعـضهـا االخر كان
(غـائـبـا)  أو لم يــكن واضـحـا بـهــذا الـشـكل لـدى االخـر وال ســيـمـا الـعـالم
الـعـربي الـذي ال يـزال حــكـامه يـتـصـورون أنــهم  يـعـيـشـون فـي  قـريـة نـائـيـة
مــعــزولــة داخل جــزيـرة فـي  مـحــيط  يــصــعب الــوصــول الـيــهــا  وأحــكـمت
احلـصار حـول نفـسهـا   لكـنـها  لم تـعرف انـها الـيـوم كالـنعـامة الـتي دفنت
رأسـهـا في الـتراب وجـسـمـهـا ظـاهـر لـلعـيـان ... هـكـذا حـال من يـتـصور أن

حركة العالم  لن تصل اليه  أو لن يكون لها صدى في داره ..
ـة اجلـديـدة إقـتحـمت االسـوار وحـطمت جـدران  اجلـغـرافيـة  الـعـازلة  الـعو
ـانعـة .. وأصـبحت وسـائل الـتواصل االجـتـماعي  وبـروتوكـوالت الـسيـادة ا
ووسـائل الـتـقـدم الـتـكـنــلـوجي بـضـمـنـهـا الـتــلـفـون  واالنـتـرنـيت  وشـبـكـات
ـة الـتي حــقـقت الـتـرابط بـ الـتـلـفـزيـون الــفـضـائـيـة واحـدة من ألــيـات الـعـو
الـشعوب  وجعـلت االتصال بيـنها في الدقـائق واللحظـات  والتأثيـر متبادال
ة  وإن كانت لـها من االيـجابيـات الكثـير  لكـنها ال بـينهـا  إال أن  هذه العـو
طلقة ب الشعوب فتكون الغلبة  فيها الى األقوى  ومن ساواة  ا تعترف با
ـتلـك وسائل الـتـأثـيـر في األخـر  وتـلك أحـد سلـبـيـاتـهـا .. وبالـتـأكـيـد يـكون
ال والقوة والسطوة ووسائل الـدعاية هم أكثر تأثيرا في االخر .. أصـحاب ا
وهـذا ما يجـعل الضـعيف متـأثرا  ولـيس مؤثرا ..  و (مـنفـعال وليس فاعال)
وتـكون نـقاط ضـعفه قـوة لألخر  ومـن ب ذلك سـياسـته الداخـليـة ومسـتوى
ـواطن ـعـيـشـة  واالقـتـصـاد  والـسـيـاسـة الـعـامـة  واخلدمـات  وحـقـوق ا ا

تكون واضحة وعرضة للمقارنة ..
ويـنطـبق هـذا االمر حـتى عـلى الدول الـكـبرى   فـهـناك نـقـاط تفـاوت بـينـها 
وكل واحـدة تستغل ظروف االخرى  فـيستغل االقوى عـامل الضعف ليسلط
عـلـيه عـامل الـقـوة  لـديه لــكي يـحـقق هـدفه .. وفي بـعض االمـور الـعـاجـلـة ال
يـحـتــاج رئـيس الـدولـة  الـيــوم الى وزارته اخلـارجـيــة أو سـفـارته  في الـدول
االخـرى لنـقل رسـالة عـاجـلة وتـهـديد ال يـحـتمل الـوقت  أو تـوضيح رأيه في
مـسـألـة محـلـيـة أو دولـيـة ..فـتـغـريـدة  واحـدة عـلى تـويـتـر  كـافـية ألن تـوصل

الرسالة على الفور ويتناقلها العالم .
ـة اجلـديدة  بـهـذه الوسـائل من الـتواصـل  أفادت  الـشـعوب  أيـضا  والـعو
وجـعلت العامة من الناس هم ( النخـبة )  واألكثر تأثيرا في صنع القرارات
ؤسسـات الدستـورية  في كثـير من احلاالت  وأنـها قادرة على  حـتى من ا
تـغيير سلوك احلكومات في تعاملها مع الشعوب  وتدفعها الى أن تستجيب
ـطالـبهـا  وتـغيـير الـقوانـ الـتي تضـرها  واالجـراءات الـتي ال تنـسجم مع

مصاحلها ... 
تضررون من أي اجـراء إقتصادي  أو ضغط  سياسي في ـعترضون وا وا
دولـة مـا  لم يـعـودوا اليـوم  بـحـاجـة الى حـزب يـتـولى جـمـعـهم وتـنـظـيمـهم 
ـقدمـة  أو قـيـادة تـديـرشـؤونـهم لـكي تسـتـغـلـهم فـيـمـا بـعد  أو ويـكـون في ا
تــنــحــرف عن االهــداف الحـقــا في حــالــة مـا إذا  أصــيــبت (بــداء الـســلــطـة)
وإسـتلطف إمـتيـازاتها  وخـضعت الى مـغرياتـها وتـكون في هذه احلـالة قد

تنصلت  عن وعودها ..
فـوسائل الـتـواصل االجتـماعـي ومنـها (الـفـيس بك) أصبـحت الـيوم أكـبر من
ـهمـة  دون أن يربط بـينـهم  جمـيعـا رابط حزبي او أي حـزب  ويتـولى هذه ا
ـصلـحة والـتأثـر بالـعامل الـضاغط عـليـهم والذي يـكون عـقائـدي عدا رابط  ا
كن أن يكسبوا مـصدر إحتجاج مشـترك  وعن طريق هذا احلزب اجلديـد 
الـرأي العام  الداخـلي  ويحصـلوا على الدعم والـتضامن لـقضيتـهم العادلة

ي بصورة سهلة ومتيسرة .. على نطاق عا
ولك أن تـتـصـور قوة هـذا (احلـزب اجلـديـد) أنه  لـيس باسـتـطـاعـة أي  حزب
ـسـتـوى احملـلي تـقـلـيـدي  أو مـجـمـوعـة أحـزاب وحتــالـفـات وتـكـتالت عـلى ا
ؤيدين  والـقواعـد ولو عـلى  جزء يـسير ي أن حتـصل من االعضـاء وا والـعا
ثال  الذي  يضم شترك في الفيس بوك  على سبيل ا جـدا جدا من عدد ا

لوحده اكثر من  750مليون مشترك ...
ة اجلديدة  كـيف استطاعت أن جتمع  العالم  في  شارع  ورأيـنا هذه العو
ولـيس في قرية كبيرة .. وكيف إنتقل الـعالم  باسره الى شارع الشانزلزيه 
أو قـوس الـنــصـر في بـاريس مــبـاشـرة وعــلى  الـهـواء  حــيث كـانت وسـائل
الـتواصل االجتماعي اخملتلفة والفضائيات تنقل مشاهد حيه لالحتجاجات 
وال يـتــطـلب ذلـك من أي مـتــلـقي فـي أقـصى الــعـالم أكــثـر مـن الـضــغط عـلى

وت كونترول لينتقل من دولة الى اخرى  ومن قضية الى غيرها . . الر
لـقد  بـدا تأثـير هـذا احلزب اجلـديد (وسـائل التـواصل االجتـماعي) واضـحا
في إحـتجـاجات أصـحاب (السـترات الـصفـر) حيث كـان الفـيس بوك وسـيلة
كان والزمان احملددين  اتـصال مهمة للـتجمعات وإقـامة االحتجاجـات في ا
ولـذلك لم تــكن لـهم قــيـادة واضــحـة  كــمـا هي حـال احــتـجــاجـات االحـزاب
دني مـثال  كما أكـسبتـهم وسائل التـواصل االجتماعي ومـنظمات اجملـتمع ا
انـصـارا ومـؤيـدين من مـختـلف االجتـاهـات داخل فـرنـسـا وخـارجـهـا .. كـما

ساعدت في إنتقال تأثيرها الى خارج حدودها الى دول اخرى ..
ومن هـنا .. يجب أن يـعترف الـسياسـيون من كل االجتاهـات  في كل العالم
أن وسـائل الـتــواصل االجـتـمـاعـي هي الـيـوم أقـوى من كـل أحـزابـهم  ولـهـا
الـقدرة عـلى أن  تكـشف اخطـاءهم  وإن الـناس الـعاديـ الذين لم يـحسـبوا
لـهم حسابـا  في السـابق  مثـلمـا يحـسبون لـفرقـائهم الـسيـاسيـ  هم أكثر
تـأثيـرا اليـوم  منـهم  من خالل هـذه الوسـائل  وليس هـنـاك ضمـانة لـبقـائهم
طـالب شـعـوبهم ـشـهـد السـيـاسي والـرسمي إن لم يـسـتـجيـبـوا  في تـصدرا
واحـتـجاجـات الـعـامـة وانـتـقـاداتهـم  ويحـقـقـوا الـشـعـارات والـبرامـج   التي

قراطية .. وعدوا بتحقيقها  حتى وإن جاءوا بالطرق الد
ـكرون  مـثال   فـوقـفت  بـجـانـبه االصـوات التي ـقـراطـيـة  فـهل  شـفـعت الد
ا لم تكن بذلك مـنحته ثقـتها  عـندما  رفع فاتـورة الوقود بـنسبة بـسيطـة  ر
الـتأثيـر الكـبير  أم كـانت  القـشة التـي قصمت ظـهر الـبعيـر  وفتـحت الباب
واطن مثل زيادة الرواتب وحال الضرائب أمـام مطالب كثيرة  تضغط عـلى ا
سـائل االقتـصاديـة  التي يجب ـتقـاعدين واخلـدمات والكـثيـر من ا ووضع ا

أن تنفذ ..?
ـطـالب واالعـتـراف لم يـكن أمـام الـرئــيس مـاكـرون غـيـر االســتـجـابـة  لـتــلك ا
ـسؤوليته في إثارة مشاعـر الغضب لدى احملتجـ  وقدم إعتذاره للشعب
الفرنسي بقوله (انني جرحت البعض من خالل  تصريحاتي وأؤمن بقوة انه
ـادية ـكـنـنـا إيجـاد حل)  ..وبـالـفـعل  قـام بـاتـخـاذ حـزمـة  من االجـراءات ا
ـساعـدة ذوي الدخول احملـدودة  وأعلن في خـطاب وجهه الى واالجـتماعـية 
ـقـبل سـيـشهـد زيـادة في احلـد االدنى لألجور الـشـعب الفـرنـسي أن الـعام ا
ـساعـدة من يتـقاضون قدره  100يـورو  إضافـة الى إتخـاذ تدابيـر عاجـلة 
أقل من ألـفي يـورو  كمـا وعـد باجـراء إصالحـات عـميـقـة للـنـظام الـضـريبي

وغيرها من االجراءات  ..
ـراقبـ  واحملـللـ والكـتاب  تـلك مالحظـات  اثـارتهـا في  ذهن الكـثـير من ا
احـتجاجات  اصحـاب (السترات الصـفر)   لم يسعهـا عمود صحفي   قد

الحظات اخرى إن شاء الله .. تكون لنا فرصة أخرى  
قـراطية  وفي موضـوعة حقوق الـشعب وواجب من يفوز مالحـظات في الد
سـؤولية في أن يـحقق لـلشـعب حياة في االنـتخـابات  ومن يتـصدر  مـوقع ا

طالبه العادلة  وذلك هو مبرر منحه الثقة .. ة ويستجيب  هانئة كر
كان  تـنتهي ما أن قـراطية  التي جتـيء باحلاكم  الى هـذا ا ـشروعيـة الد ا
سؤولـية ويبـاشر بعـمله  لـتبدا مـشروعيـة أخرى وهي مشـروعية يـبدأ بهـذه ا
حقوق الشعب  وحتس وضعه االقتصادي واالجتماعي وفي كل اجملاالت
 وأن يـعـمل عــلى زيـادة الـثـروة مـن خالل االنـتـاج.. في الـزراعــة والـصـنـاعـة
واالسـتـثـمـار االمـثل  لـلـثـروة في تـطـور الـبالد ونـهـوضـها .. وتـلـك هي قـيـمة

الصوت وثمنه .
والـشعب الـذي جاء به الى الـسـلطـة هو نـفسه أيـضا  قـادر على أن يـعزله  
دون أن يـنتظر الى أن تنتهي مدة واليـته   كأن تكون أربع سنوات أو اكثر 
ـنحه هذه الـثقة  وليس له ألنه  ظـهر من خالل  العـمل  أنه لم يكن  جديرا 

القدرة على ان يحقق أماله وتطلعاته ويفي بوعوده ..
قراطية احلقة .. هذه هي الد

وتـلك هي الشعوب احليـة احلرة التي تعرف حـقوقها  وكيف حتـصل  عليها
..
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قال لقمان احلكيم :
(إن من الـكالم ما هـو أشد من احلـــجـر  وأنفذ من
وخـــز األبـــــــر  وأمــــر من الــــصـــــــبـــر  وأحــــز من
اجلــــمـر  وإن من الـقـلـوب مـزارع  فـازرع فـيــــهـا
الـكـــلـمـة الـطيــــبـة  فإن لم تـنـبـــت كـلــهـا  يـنبـــت

بعـــضها ..)
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