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كــمــا صـــدح اسم بالد الــرافــدين 
ـالكي حتـمل احلقـوقي باعالن ا
الـعـراقيـ نصف تـكـاليف اقـامة
ـؤتـمـر فـي الـعـاصـمـة االردنـيـة ا
ـالـيـة تـقـديـراً مـنــهم لـلـضـائــقـة ا
التي يعاني منها االحتاد ورابعاً
صــدح اسم الــعـــراق بــالــنــشــاط
الــبــارز لــلـمــفــكــر الــعــراقي عــبـد
ـــقـــيم في احلـــســـ شـــعــبـــان ا
ـبـادرات بـيــروت عـبـر عــدد من ا
قترحات التي قدمها للمؤتمر وا
فضال عـن احملاضـرة التي ألـقاها
ــشـاركــ بـعــنـوان (نــحـو امــام ا

رؤيــة حــقــوقــيــة
عـربيـة نـهضـوية
ــواجـهـة صـفـقـة
الـقــرن وحــمــايـة
االمـن الـــعـــربي).
ــؤتــمـر وإلـتــأم ا
حتت شعار (امن
اخلـلــيج الـعـربي
فـي ضــــــــــــــــــــوء

قواعـد الـقـانـون الـدولي) لـلـمـــدة
من 19-20 تشـرين االول اجلاري
بـرعـايـة رئـيس وزراء االردن عـمر
الرزاز وحضور حشد من النخب
هـنـية احلـقوقـيـة والـقضـائـيـة وا
ـثـلي والـســيـاســيـة فـضال عـن 
 دولــــة عـــربــــيـــة اعــــضـــاء في15
االحتـــاد مع اعــــتـــذار اجلـــزائـــر
وغيـاب البـحرين بـرغم احلضور
ـــمــثـــلي دول مـــجــلس الــواضح 
الكي التـعاون اخلـليجي. وكـان ا
ـؤتمر قد ألـقى كلـمة في افـتتاح ا
حـيـا فيـها االردن قـيـادة وشعـباَ
شـاكــرا (حـسن االسـتــقـبـال وكـرم
الــضـيـافـة مــثـمـنــاً اجلـهـود الـتي
بـذلــتــهــا جــمــعــيــة احلــقــوقــيـ
االردنــــيـــ الــــتي ســــاهــــمت في
اجنــاح أعــمـال االجــتــمـاع). كــمـا
تــنــاول (مـــســيـــرة االحتــاد الــتي
اقـتـربت من اخلــمـسـة واالربـعـ
عـــامــاً ودوره الــعـــربي والــدولي
إضـافــة الى اجنــازاته في مــجـال
تـطــويــر وحتــديث الــتـشــريــعـات
والـقـوانــ والـعـمل عــلى سـيـادة
الـــقــانـــون واســتـــقالل الــقـــضــاء
وحتــقــيق الــعــدالــة ودعم الــعـمل
شتـرك) وعبر عن (دعم العـربي ا
االحتاد لنـضال الشعـوب العربية
من اجل احلــــريــــة واالســــتــــقالل
والــــتـــقـــدم االجــــتـــمـــاعي) ودان
الـكي (مخـطط اسرائـيل الرامي ا
الى اعـــتــبـــارهــا دولـــة يــهـــوديــة
ويــــحــــول الــــصــــراع مـن صـــراع
سـياسي الى صـراع  ديـني وقرار
تـــرامب  بـــاالعـــتــراف بـــالـــقــدس
عــاصــمـة لــهــا) كـمــا (دان صــفـقه
الـــقـــرن). مـــؤكـــداَ (حق الـــشـــعب
الفلـسطيني في اقـامة دولته على
ترابه الوطني وعاصمتها القدس
الــشـريف وانــهــاء حــالـة اخلالف
الــتي اضــرت بــقــضــيــة الــشــعب
الــفـــلــســطــيـــني) داعــيــاَ (الــدول
الــعـربــيـة الى نـبــذ حـالـة الــفـرقـة
واخلالف والـى حـل ســـــــيـــــــاسي
وطني شـامل في سوريـا لتـحقيق
ــــقــــراطــــيــــة االصالحــــات الـــــد
وتشـكـيل حكـومـة وطـنيـة تـشارك
فـــيـــهــا جـــمــيـع االطــراف تـــكــون

مهمتهـا العمل على اعادة الوحدة
الــوطـنــيــة) مـعــبـرا عن (تــضـامن
االحتاد مع دولة االمارات العربية
ــتـحــدة في ســعـيــهـا الســتـعـادة ا
اجلـزر االمـاراتـيـة الـثـالث) مـؤكداً
(اهـمـيـة اسـتـقالل الـعـراق ووحدة
أراضــيه وكــرامـة شــعــبه) داعــيـاَ
الى (مــصــاحلــة وطــنــيــة الفــشـال
احلـملـة االرهـابـيـة الـتي يـتـعرض
لـــهـــا) كـــمــا ادان (كـــافـــة اشـــكــال
الـــتــدخـل االقــلـــيـــمي في شـــؤونه
الـداخـلـيه وعــبـر عن تـضـامـنه مع
ـتـضـاهرين) كـمـا دان (االعـتداء ا

عـتدين ـعاقـبـة ا عـلـيهم وطـالب 
واالســتــجــابــة الى مــطــالـيــبــهم)
داعــيـاً ايــضـا الى (الــتــضـامن مع
ـصـري وقـواه الـوطـنـية الشـعب ا
في تصـديهـما البـاسل للعـصابات
االرهـابـيـة الـظالمـيـة الرامـيـة الى
االخالل بـــــــامــــــــنه الــــــــقـــــــومي).

و(الـــــتــــضـــــامن مع
الــــشـــــعب
الــلـبــنـاني
فــــــــــــــــــــــي
انـتـفـاضته
ـــبــاركــة). ا
وفـي حـــــفل
االفــــتــــتـــاح
ألـــــقى راتب
الـــنـــوايـــسه
رئــــــــــــــــــــيـس
جـــــمـــــعـــــيــــة
احلــقــوقــيــ
االردنــــــــيـــــــ
كــــلـــمــــة رحب
فـيـها بـاعـضاء
ــكــتب الـدائم ا
مـتــمــنـيــاً (لـهم
طـــيـب االقـــامـــة
فـي بـــــــــلـــــــــدهم

االردن). 
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ثـم حتــــــــــدث عن
مـــــــــــواقـف بـالده
الداعـمة للـقضايا
الــــعــــربـــيــــة وعن

دوره فـي دعـم الـــــــــقـــــــــضـــــــــيــــــــة
الـفلـسـطـيـنـيـة وعـلى حق الـشعب
الـفـلـسـطـيـني في حتـريـر اراضـيه
ومـــقـــاومـــة االحـــتـالل) مـــشـــيــداً
(بـاالمن واالسـتـقـرار الـذي تـشـهـد

الساحة االردنية).
ثـم ألــقى مــازن ارشـــيــدات نــقــيب
احملــامــ االردنـيــ كــلـمــة حــيـا
ـكتـب الدائم ودان فـيـهـا اعـضـاء ا
الـــقـــرارت الـــداعـــيــــة لالعـــتـــراف
بــاســرائـيـل وبـصــفـقــة الــقـرن. ثم
ألـقى مفـيد شـهاب من مـصر كـلمة
ـشاركـة شكر فـيها باسـم الوفود ا
االردن وجـــمـــعـــيــة احلـــقـــوقـــيــ
ـــــواقف االردنـــــيــــ ثـم اشــــاد (
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سـتقل.. سـبق العـرب إلى مر التـجارب وحـلوها من لبـنان الوطن الـسيـد احلر ا
حرب وسالم جزئي طائفية ووطنية تنافر وتعايش. انتعاش وركود.

ـقــراطـيــة واحلـريــات والـصــحـافـة واإلعـالم وااللـتـزام لــبـنــان األسـبق إلـى الـد
. وإلى بالدسـتور وحـياد اجلـيش والدور الـكبيـر للـوطن الصـغير إقـليـميـاً ودولياً
ـزج ب ـوذج ا محـاوالت عـيش سيـاسي مـشـترك لـم يدم طـويالً. والـتـفرد في 

الشرق والغرب وب احلضارة والتجديد.
لــبــنــان األســبـق إلى حــروب الــوكــالــة من أجل اآلخــريـن. واألســبق إلى تــعــلــيم
اآلخرين وتـعويض اآلخرين عن احلرمان من نسمات احلرية في أوطانهم وإلى

. طرودين والالجئ غلوب وا ظلوم وا احتواء كل ا
لـبـنـان األسـبق إلى االسـتـقالل وانـتفـاضـة االسـتـقالل عن سـوء االسـتـغالل بـعد
سبـاق القوى العظمى والصغـرى حتى دارت رحى التنافس ودوائر القتال وسط

كاتب. يادين وا الشوارع وا
سبق لـبنـان غيـره بتـحول شـوارعه وفـنادقه ومـداخله ومـخارجه سـاحة مـصارع

أبنائه واستشهاد ضيوفه وأصبح للقتل فيه أيام عادية.
لـبـنـان األسبق إلى احـتـضـان أحرار الـعـرب كـافة هـاجت بـحـاره بكل الـتـيارات
واألمواج السـياسـية. واسـتحـالت لسـان حال اجلمـيع ومنـبراً لـلجـميع ومـلتقىً

للجميع.
لــبــنـان األســبق إلى جتــريب ضــيم األبــنــاء وظـلم األشــقــاء وإحـجــام األصــدقـاء
ـيلـيـشيـات. وإلى تأريخ كل مـيلـيشـيا واقتـحام األعـداء. واألسبق إلى فـيدرالـية ا

وطائفة لألحداث كما تهوى.
انه ويـستـمر عـمله الـدستـوري ولو خارج لبـنان األسـبق إلى أن يطـول عمر بـر

مقره بفرض احلرب.
ـدة ن يـحـتــرمـون الـدسـتـور وا واألسـبق إلى أن يــكـون رؤسـاؤه فـيـمــا مـضى 
الــرئـاسـيـة دون أن تــخـلـو عـهـودهـم -أو يـتـخـلـوا عـن مـسـئـولـيــتـهم- من بـعض

صائب. الشوائب والنوائب وا
واألسـبـق كـذلك إلى أن يـحـيـا حتت سـمـائـه كل "أسـبق" من رؤسـائه وحـكـومـاته
وعظـمائه. وإلى تـخـليـد رموزه. وإلى اسـتعـادة أحالم وطـموحـات وآمال وأمـجاد

يضاف إليها ويستضاء بها.
لـبنـان األسبق لـلـعيش هـادئاً –رغم الـقلق والـفـراغ الدسـتـوري غيـر مـرة- بغـير
رئـيس وحـكـومـة في انـتـظـام نـسـبي ال يُـعـكـره وجـود "شـرطي مـرور" تـضـطـرب

رور بسببه! حركة ا
هـا هـو لبـنـان في ثورة أو انـتـفـاضة أو تـظـاهرة لـيـست كالـثـورات واالنتـفـاضات
والـتـظـاهـرات الـسـابـقـة عـربـيـاً ولبـنـانـيـاً لـعـله خـارج سـيـاق الـربـيع تـنتـظم فـيه
صلـون والعـاشقون وتـصدر دعوات تظاهـرات مختـلفـة غير مـتخلـفة. يـحتشـد ا

"في جحيمٍ من القُبل" وقِبلةُ اجلميع: لبنان.
ـا ســبق من مـحـاوالت ثـورات إذاً يـبـدو لـبــنـان األسـبق مـجــدداً إلى االعـتـبـار 
العرب فـقالوا: "كِلُن يعـني كِلُن.." في محاولةٍ لـتغيير الـطبقة السـياسية اجملرَّبة
أو "الرعـيل السياسي الفاسد" حسب أحمد بيضون.. لئال يكون اللبنانيون ذوي

عقول ناقصة.
الـطـريف أن "مـعظم الـنـار" الـلـبـنانـيـة اجلـديـدة صـدرت من "مـستـصـغـر الـشرَرِ"
واطنون أن ومنـها محاولة فـرض الضريبـة على خدمة واتسـاب اجملانية فـقرر ا

اضية. يدفع السياسيون فوراً ضريبة فسادهم كلهم طيلة العقود ا
تظاهرين تـخلوا عن طائفيـتهم وحزبيتهم يغرد اجلـميع ويفسبك ويـتواتس أن ا
ا حل بنائب فال خـوف عليهم –حتى اآلن- من امـتطاء الـسياسيـ لتحركـهم. و
اء أعـقبه سيل دماء داللـة كبيرة عـلى تنبه اجلمـاهير.. ولو سابق من غـسيل با

عروفة. مؤقتاً.. بحكم سيكولوجيتها ا
يرجى لـلبنـان اخلير وأن يـظل سبـاقاً دوماً إلى االبـتكـار اإليجابي لـكي يلحق به
غـيـره. فـكل مـا في لـبـنـان يـقـتـفى أثـره. وكم حلق من حلـق بـاقتـفـاء كـل مـساو

التـجربة اللـبنانيـة أو "اللبنـنة" وأدركوها ولم يـختاروا أبداً
اللحاق بإيجابيات لبنان.

أ يــكــون لــبــنــان األســبق إلى جــلب األفــضـل ألوطـان
ا كان. تستحق أفضل 

ــرة األســبق فــيــلــحق به غــيــره إلى أ يــكــون هــذه ا
مــعــاجلــة كل داء ســيـــاسي بــدواء وطــني ال انــتــهــاء

لصالحيته.
ال شك.. سيسبق لبنان وسيظل األسبق.

الكي بدرع احلقوقي بغدادتكر شبيب ا
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ليـونية تزايـد في اآلونة األخيـرة اندفاع الـشباب لـلمـشاركة في االحـتجاجـات ا
قراطي للتعبير عن رفضـهم للواقع السياسي واخلدمي واالجتماعي كسـلوك د
تخـذة منـها جتاهل احلـكومة الـتام العتـصامات بشـكل عام وسلـسة القـرارات ا
ـناصب الـوزاريـة بالـوكالـة اعـفاء الـلواء عـبد وإدارة ا حـمـلة الـشهـادات العـلـيا 
الـوهـاب الـسـاعـدي  وعـدم اتـخـاذ خـطـوات حـقـيـقـيـة جملـابـهـة الـفـسـاد اإلداري
ـوصل ـسـؤولـ عن سـقـوط ا ـالي والـعـسـكـري بل حـتى لم يـتم مـحـاسـبـة ا وا
واحملـافــظـات األخــرى وبــالـتــالي فـأن االحــتــجـاجــات لم تـــــــأتـي من فـراغ بل
ــــــهـدي الـذي ـالـكي الى الــعـبـادي وصـوالً لـعــادل عـبـد ا تـراكـمـات من حــكم ا
ا كان يشاع عنه استبـشر العراقيون فـيه خيرا عند تولـيه السلطة وخاصــــــة 
من عـقلـيـة اقتـصـادية نـيرة ومن عـائـلة سـبق لـها تـاريخـهـا السـيـاسي في العـهد

لكي.  ا
اال ان الـشــعب الــعــراقي لم يــلــمس أي إجنـازات عــلى ارض الــواقع غــيــر فـتح
نـطقة اخلضراء  والذي ال يسمى إجنـازاً في حد ذاته ولم يشهد العراق بناء ا
أي بنى حتـتيـة وخدميـة تسـهم في حتس الـوضع اخلدمي لـلمـواطن الذي قطع
ـكن ان يـحصل وفـي الوقت ذاته فـأن أي مـواطن يسـافر االمل في أي تـغيـير 
الي دولة مـن دول اجلوار او الدول االوربيـة ليرى دول دون موارد تـذكر وتعيش
حياة مـرفهة اقتصاديا واجتماعيا وخدميا وما يلبث ان يبقى حتى يشعر بالغ
تعـاقبة والظـلم الذي يعـيشه في العـراق والذي يقع حتت مـسؤوليـة احلكومـات ا

منذ تغيير النظام السياسي عام 2003 ولغاية االن. 
وفي السـياق ذاته يـنبـغي اإلشارة الى الـعراق كـدولة تـأخذ الـصدارة فـي مجال
النـفط والسياحة الـدينية والصـناعة ونالحظ تراجع كل ذلك بـسبب احملاصصة
الطـائفية والـفساد والذي اصـبح ثقافـة سائدة ومسـتشرية من الـرؤوس الكبرى
ـوظف الصغـير الذي جتـده في كل مؤسسـة يبحث في العـمليـة السيـاسية الى ا
ـساعـد مقابل دفـع أموال ليـست بالـقلـيلة ـعقب وا عن مراجـع ليـمارس دور ا
رور والـطبيب واجلـندي والضابط مرض ورجل ا ـدرس وا فاصـبح الشرطي وا
والـسـكـرتـير ومـسـؤول االمن وغـيـرهم مـرتشـ وكالٍ من مـوقـعه مع اسـتـثـناءات
لـيــست بـالـقـلــيـلـة مـالـم  تـتـلـوث أيــديـهم في الـفــسـاد والـقـائــمـة تـطـول في ذلك 
قصر وبالتالي ولتتـحمله احلكومة الـتي أسست لثقافة عدم مـحاسبة الفاسـد وا
واطن على الرشوة والتجاوز في الشارع هنا وهناك فضالً عن احترام اعتاد ا
لـلقـوانـ واألنظـمة فـي اجملتـمع وهذا مـا شـكل سلـسلـة ظـواهر سـلبـيـة تنـعكس
بشـكل او بأخر على افراد اجملتمع وبـالتالي ينبغي ان نـنتبه ان هناك جيل تربى

نظومة الفاسدة.  في ظل هذه ا
ـشـروعـة  لـيس احلل  وتـغـيـيـر احلـكـومـة ـتـظـاهـرين ا ـطـالب ا ان االسـتـجـابـة 
بـأكـملـهـا حل غيـر وارد وضـربة لـلـدستـور الـذي كـتب بأرادة أمـريـكيـة مـالم تتم
عمـليات اصالح حقيقـية  وهذا اليتوافق مع خطـاب رئيس الوزراء اذ لم يتطرق
الى  معـاجلة خـلل السـنوات الـسابـقـة في نظـام احلكم و الـقوانـ والتـشريـعات
ا سؤول عن الفساد  فهـناك ضرورة للقيام  بتعديالت دسـتورية حتاسب من ا
فيـها قادة األحزاب والـكتل السياسـية التي حتتـل األبنية هنـا وهناك  وبال رقيب
او محـاسبـة وتتـحمل مـسؤولـية مـا يعـانيه الـشعب من كل شيء والـكشف عـنهم
امام الـرأي العام للحـصول على تأييده ومـساندته والضرب بـأيد من حديد على
شـاريع الـوهـميـة الـتي نـسمع عـنـها كـمل تـسـبب في اهدار أمـوال الـشـعب في ا
فقط والنراهـا وهذا ينـبغي ان ينـسجم مع سياسـات اجتمـاعية تتـبناهـا احلكومة

. اعتماداً على مستشاري حقيـــــــق
ــتــقــدمــة تــقـــــــــدم رؤى  كــمــا هــو احلــال في الــدول ا
ـنـظـومـة الـكـبـرى الى لـلـتـغـيـيـر حملـاربـة الـفـسـاد من ا
نـظومة األصـــــــغر لنؤسس جليل  محترم يرسخ ا
للـنـزاهـة واحلـقـوق واحلـريـات بـعـــــــيـدا عن افـساد
بـكـافـة صـوره واشـكـاله وتـنــــــــسـجم مع مـتـطـلـبات
ـقـبـلـة ولـيـتـحـمل الـفــــــرد مـسـؤولـيـة امـام ـرحـلـة ا ا

اجملتمع .

جانب من إفتتاح االجتماع رئيس جمعية احلقوقي االردني يلقي كلمته

ـؤتمـر الـسـادس الحتاد احلـقـوقيـ الـعرب تردد اسم الـعـراق عـاليـا في ا
الذي عقد في عمان على اكثر من صعيد. 

الكي رئيساً لالحتاد بعد نحو 45 فقد انتخب وزير العدل االسبق شبـيب ا
عـامـاً من شـغــله مـنـصب االمـ الــعـام. واخـتـيـر رئـيـس احتـاد احلـقـوقـيـ
الـعـراقـيـ مـحـمــد نـعـمـان الـداودي امـيـنــاً عـامـاً مـسـاعـدا لالحتـاد الـذي

تأسس في بغداد للمرة االولى عام 1975.
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الكي في اجللسة اخلتامية خالل تكر شبيب ا

االســـرائـــيـــلي بـــقــانـــون الـــدولــة
الــــقـــومــــيـــة الــــذي يـــعــــني عـــدم
االعتـراف بـالـشـعب الفـلـسـطـيني
وتـهــجــيــر الــفــلــســطــيــنـيــ من
أراضـيـهم وديـارهم داخل مـنـطقه
االحـــتـالل عـــام 1948 ويــــحـــول
الـصـراع من صـراع سـيـاسي الى
ـؤتـمــر اهـمـيـة ديــني) كـمـا أكــد ا
ـصـاحلـة الـفـلــسـطـيـنـيـة اجنــاز ا
بــاعــتــبــارهــا الــقــوة االســاســيــة
الســــتــــمــــرار نــــضــــال الــــشــــعب
الــفــلــســطــيــني ضــد االحــتالل) .
ودان اي (الـتــفــاف عـلى الــوحـدة
الوطـنية لتـمرير صفـقة القرن في
قطـاع غـزة وحتـويل مـشـكـلـة غزة

من سياسية الى انسانية)
ؤتـمـر (شعب وفي اخلـتـام حيـا ا
فلسط الـعربي الذي يقدم ابهى
اشكال النضال الشعبي من خالل
ــقــاومــة الــشــعــبــيــة ــقــاومــة ا ا
الـســلـمـيـة). وبــشـأن الـعـراق اكـد
ــؤتـمــر (تــضــامــنه مع مــطــالب ا
ـــتــظـــاهــريـن ودان االعــتــداءات ا

الـــتي تـــعـــرضـــوا
لها) ودعـا (احلكومة لالسـتجابة
ـــطــالـب) كــمـــا دعــا الى لـــهــذه ا
(مــصـاحلــة وطـنــيـة شــامـلـة دون
اسـتـبـعــاد اي طـرف من االطـراف
الوطـنـيـة منـهـا لتـحـقيق الـعـدالة
وتـعـزيـز الـوحـدة الـوطـنـية وردع
الـدول االقلـيمـيـة التي تـتدخل في

شؤونه الداخلية). 
ــؤتــمــر ثــورة الــسـودان وحــيــا ا
وطــالب (بــرفع اســمه من قــائــمـة
الــــدول الــــداعـــمــــة لالرهــــاب في
الــلــوائح االمـريــكــيــة). ودعـا الى
(وقف احلرب في الـيمن وجـلوس
االطــراف الــداخــلــيــة الـى طــاولـة
ـفـاوضـات وفــقـا لـقـرارات اال ا
ــــتـــحـــدة اليـــقـــاف نـــزيف الـــدم ا

ؤتـمر وانـهـاء مأسـاته). واشـاد ا
ــــشـــرفـــة ازاء ــــواقف االردن ا )
الـالجــئــ الــعـــرب ودعم الــعــمل
ـسـاعي الصالح ذات ـشـتـرك وا ا
). كما الب واقـامة دولة فلـسط
ــتــظــاهـرين اكــد (تــضــامــنه مع ا
) ودعا الى (االستجابة اللبناني
ـــطــالـــبـــهم) واكـــد (وقـــوفه الى
جــانب لــبــنــان في احلــفــاظ عــلى

ثروته النفطية والغازية).
‰ULŽ√ ‰Ëbł

ـداخالت والــشــروحـات وطـغـت ا
التي تتعلق باالوضاع السياسية
الـــعـــربـــيــة عـــلى جـــدول اعـــمــال
جـــلــســـات االجــتـــمــاع االربـــعــ
لــلــمـــكــتب الــدائـم لالحتــاد لــكن
ــهــني ومــلـف حــقـوق اجملــالــ ا
االنسان احـتال موقعاً ايـضاً. فقد
ثلهم شاركون لتقرير  استمع ا
لــــدى االحتــــاد االوربي الــــيــــاس
خوري يشـأن الدفاع عن الـقضايا
العربية وحـقوق االنسان وتعزيز
دور االحتـــــــــــــــــــــاد فــي

احملافل الدولية.
لف  وفي مـا يـتـعلـق 
حــقـــوق االنــســان اكــد
(ضرورة تفعيل ميثاق
شـــرف احلـــقـــوقـــيـــ
الــــعــــرب الــــذي اقـــره
ــــؤتـــــمــــر الــــثــــالث ا
ـنـعـقـد في لالحتــاد ا
عـــمــان فـي نــيـــســان
ونــــص فـــي 1985
بـنـوده الـســتـة عـلى
أهـــمـــيـــة اســتـــقالل
الــقــضــاء وســيــادة
الـقــانــون وحـمــايـة
حـــقـــوق اإلنـــســـان
وحـــــــــــــــريــــــــــــــاتـه
االســاسـيـة وادانـة
كـــــافـــــة إشـــــكـــــال
الــتـعـذيب وإلـغـاء
احملــــــــــــــــــــــــــــاكــم
والـــتـــشـــريـــعــات
االســتـــثــنــائــيــة)
باد عادا تلك ا
(قضايا أساسية
وحيـوية والغنى
عـنهـا) ودعا (الـدول العربـية الى
إلغاء جميع احملاكم والتشريعات
االســتــثــنــائــيــة وضــمــان حــريــة
التـعبيـر واطالق سراح السـجناء
( ــعـــــتـــقــلـــ الــســيـــاســيــ وا
كتب الدائم بخصوص وأوصى ا
نــــشــر ثـــقــافــة حــقــوق اإلنــســان
بــإقـــامــة نــدوات مــشـــتــركــة بــ
ــنـــظــمــات الــعــربــيــة االحتــاد وا
تخصصة فيما يتعلق والدولية ا
باآلليات الدولـية حلقوق اإلنسان
ونــشــر مـبــاد الـقــانــون الـدولي
اإلنــــســـاني جتــــســـيـــداً ألهـــداف

االحتاد). 
وحـث (الـــدول الــــعـــربــــيــــة عـــلى
ــــعـــاهـــدات الـــتــــصـــديق عــــلى ا
ــواثـــيق اخلــاصـــة بــحـــمــايــة وا

حــــقــــوق اإلنـــســــان واحلــــريـــات
ــيــثــاق االســاســيــة وبـــاالخص ا
الـعــربي حلـقــوق االنـســان). كـمـا
دعا الى (تضـم التـشريعات في
الـدول الـعربـية مـا يـكفل احلـقوق
ـدنــيــة والـســيـاســيــة لـلــمـرأة). ا
واقـــتـــرح احلــقـــوقـــيــون الـــعــرب
(ضــرورة ايـجــاد رؤيـة حــقـوقــيـة
واجهـة التحديات االمنية عربية 
ـهنـيـة بـانشـاء جلـنـة قانـونـية وا
لــتــفــعــيل قــرار مــحــكــمــة الــعـدل
الــــدولـــــيــــة في الهــــاي اخلــــاص
بــاالضــرار الــنــاجــمــة عن اقــامــة
اجلــــــدار الــــــعـــــازل فـي االراضي

الفلسطينية). 
و اقــــتــــراح اســــمــــاء عــــدد من
الـشـخصـيـات احلـقـوقـيـة الـبارزة
ــهـــمــة. وفي هــذا لــتــولـي هــذه ا
الـصـدد قـال وزيـر الـدولة االردني
لـلـشــؤون الـقـانـونـيـة مـبـارك ابـو
يـامـ ان (الـتــحـديـات الـتي تـمـر
ــنـطـقـة الــعـربـيـة جتــعـلـنـا بـهـا ا
نــتــوحــد لـــوضع رؤيــة مــوحــدة
تالمس اجلـوانب القـانونيـة التي
ــنــطــقــة الــعــربــيـة). تــمــر بــهــا ا
واضــاف ابـــو يــامــ ان (االردن
يـعد القضـية الفـلسطـينيـة قضية
وطــنــيــة اردنــيــة ومـوقــفه ثــابت
جتــاه الــقــدس وصـفــقــة الــقـرن)
مؤكدا كذلك ان (امن اخلليج جزء
ال يـــــتــــجــــزأ من االمـن الــــعــــربي

الواحد). 
ـــثـل قــــطـــر فـي االحتـــاد ووزع 
كـــتــــابــــا عـــده هــــديــــة بالده الى
اجملـتــمـعـ بـعـنــوان (اتـفـاقـيـات
ـــؤرخـــة في اب جـــنـــيـف االربع ا
وبـروتـوكـوالتـهـااالضـافـية 1949
الـــثـالثــة) مـن اصـــدار الـــلـــجـــنــة
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــانـــون الـــدولي
ـثل االنـســاني في قــطـر ودعــا 
ـهـني الــكـويت الى ايالء الـشـأن ا
االهـمية الـتي يسـتحقـها وتـفعيل
جـــهــد االحتــاد في مـــجــال فــضل
نازعات وتـسوية اخلالفات ب ا

البلدان العربية. 
ملـكة العـربية ـثل ا كمـا عرض 
الـــســـعــوديـــة كـــتـــاب الـــشـــمــري
الـــتـــطــورات االيـــجـــابـــيـــة الـــتي
شـهــدهــا الــنـظــام الــقـضــائي في

بالده.
والحـظ مــــراقــــبــــون ان الــــوفـــود
ـــشـــاركـــة اكــثـــرت مـن االشــادة ا
ـالكـي وعدته ـواقف وجـهـود ا
(ســـنـــديـــانـــة بـــاســـقـــة وعـــمـــيــد
) و(عــنـــوان وحــدة احلــقـــوقــيـــ

االحتاد وبقاء وجوده). 
وبـهــذا الــشــأن تـقــرر عــقــد نـدوة
ـه بـحضـور عـربي خـاصـة لـتـكر
ودولي وتــــــقــــــد كـل اشــــــكـــــال
االمتنان واالعتراف بالعرفان له. 
وكــان احلـــقــوقـــيــون االردنـــيــون
وامانـة االحتاد الـعربي قد كـرمتا
ـالـكي بـدروعــهـمـا وسط اجـواء ا
احـــتـــفـــالـــيـــة ســـادت اجلـــلـــســـة

اخلتامية للمؤتمر. 

الـكي الـقومـيـة وحرصه شـبـيب ا
عــلى اســتـــمــرار نــشــاط االحتــاد
ـسؤوليـاته القـومية والنـهوض 
هـنيـة) وفي ندوة امن اخلـليج وا
في ضـوء قـواعد الـقـانـون الدولي
حتدث شهاب عن ابـرز التحديات
ـــنــطــقــة ومــوقف الــتي تــواجه ا
الــقــانــون الــدولي من مــا يــجـري
فـيـهـا. كــمـا عـرض عـبـد احلـسـ
شـعـبان رؤيـته ازاء صـفقـة الـقرن
وتــضــمــنـت عــددا من الــتــدابــيــر
ـهنـية والـقـانونـية قـترحـات ا وا
الــــتي تــــتــــصــــدى لــــلــــهــــجــــمـــة
. االســرائــيـــلــيــة عــلى فــلــســطــ
وللمـرة االولى منذ الـتأسيس اقر
ؤتمر هيـكيلية جديدة في ادارة ا
االحتـاد تضـمـنت تـعـديالً عـمـيـقاً
في قـيــادته بـاسـتــحـداث مـنـصب
رئيس له ونائب واحد وام عام
. ولوحظ فيها مع مساعدين اثن
دخول دماء شبابية جديدة برغم
ــــؤســــســـ احــــتــــفـــاظ االبــــاء ا

برمزيتهم في قمة الهرم. 
ـــرن وعــــلى اســــاس الــــتــــداول ا
ــؤتـمـر واحلــر لـلــمـنــاصب اقـر ا
حتـــديــــد مـــدة انـــتــــخـــاب كل من
الــرئــيس ونـائــيه واالمــ الــعـام
ومـسـاعـديه بـدورتـ فـقط قـابـلـة
رة واحـدة مدة كل منها للتـمديد 
اربـع ســـنـــوات. واحـــتـل مـــفـــيـــد

شــهـاب من مــصـر مــنــصب نـائب
الـــرئـــيـس وعـــلى الـــضـــمـــور من
االردن االمانة الـعامة لالحتاد في
مـــا شـــغل مـــحـــمـــد الـــداودي من
الـعـراق ومـحـمـود اسمـاعـيـل ابو
اسـمـاعــيل من فـلـســطـ مـنـصي

ــســاعـدين. االمــيــنـ الــعــامـ ا
وتصدرت قضايا البلدان العربية
ـــؤتــمـــر وتـــوصـــيــاته نـــتـــائج ا
والســيــمــا مــا يــتــعــلق بــقــضــيـة
فــلـســطـ وعـاصــمـتـهــا الـقـدس.
واكد ان احلقوقي العرب يقفون
الـى جــــانب الــــشــــعـب الــــعــــربي
ـشروع الـفـلسـطيـني في نـضاله ا
دفــــاعـــاً عن االرض والــــقـــضـــيـــة
قدسـات. ودان االحتاد (القرار وا
ـنحاز لـرئيس الواليات الظالم وا
تحدة االمريكية باعتبار القدس ا
عـاصـمـة السرائـيل ونـقل سـفارته
من تل ابـــيب الى الــقــدس) كــمــا
دان االحتـــاد (قـــرار الـــكــنـــيـــست
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