
املرورية مثار جدل و�سخرية يف  االختناقات  ا�سبحت 
حال  مروري  خبري  تقدمي  بعد  خا�سة  العراقي  ال�سارع 
للم�ؤ�س�سات  العمل  اوقات  تغيري  مفاده  الكثريين  فاجاأ 
حل�ال  متنا�سيا   ،  !8.30 وللكليات  �سباحًا   7.30 يف 
الذي  املرير  ال�اقع  هذا  من  تغري  ان  �ساأنها  من  اخرى 
دون  ي�مي  ب�سكل  معه  يتعاي�ش  العراقي  الفرد  ا�سبح 

جدوى .
الدوائر  اح��دى  يف  م�ظف  وه���  ال��ع��زاوي  ف��الح  ال�سيد 
احلك�مية التي تعتمد نظام الب�سمة االلكرتونية حتدث 
قائال " ان ال�قت الذي يتطلب و�س�يل اىل مقر عملي ه� 
خم�سة ع�رشة دقيقة فقط ولكنني ا�ستغرق اكرث من �ساعة 
انا وزمالئي �س�ى ان  كاملة ب�سكل ي�مي وال اجد حال 
عن  لتغييبنا  تفاديا  زمنية   اجازة  طلب  بتقدمي  نق�م 

العمل .

وا�ساف  " ان تغيري وقت العمل لي�ش حال بل باالمكان 
ان ي�ستعني مبجم�عة من خريجي الهند�سة املدنية علهم 
يعط�نه حال اخر كاإعادة تخطيط املدينة مبا ي�سهم يف 

تقليل االزمة املرورية اخلانقة .
اما الدكت�رة نازك والتي كانت يائ�سة من عب�ر اجل�رش 
الذي ي��سلها اىل جامعة بغداد حيث تعمل ا�ستاذة يف 
" ا�سبحت اعاين من الت�تر  كلية العل�م ال�سيا�سة قالت 
وقت  يف  باحلظ�ر  ملزمة  ك���ين  الباكر  ال�سباح  منذ 
ا�سل  ولكنني  الطلبة  على  املحا�رشات  اللقاء  حمدد 
، وان تقدمي مقرتح ي�سهم يف حل  قبل ث�ان من بدءها 
جزء من االزدحامات احلا�سلة لال�ساتذة وطلبة جامعة 
بغداد بالتحديد ، اذ من املمكن بناء ج�رش بني املنطقة 
الزراعية الكائنة ا�سفل اجل�رش واملنطقة التي تعد جزء من 
جامعة النهرين وبغداد يف اجلهة املقابلة لها لي�ش امرا 
�سعبا لكنه ا�سبح م�ستحيال يف ظل التجاهل امللح�ظ 
منذ  واملباين  الطرق  ناحية  من  املدينة  هيكلة  العادة 

عهد الرئي�ش عبد الكرمي قا�سم .
اخلبري االقت�سادي  ادري�ش رم�سان حتدث معلال �سبب 
الهند�سية  اخلطط  بتح�يل  املعنية  اجلهات  قيام  عدم 
امل��ط��روح��ة االف امل���رات حل��ل االزم���ات امل��روري��ة " 
يجب ان نعي اننا يف و�سع اقت�سادي حرج جدا اذ ان 
الرواتب  العطاء  فقط  تكفي  ام���اال  متتلك  ال  احلك�مة 
ميزانيات �سخمة  تتطلب  التي ال  الق�سايا  وغريها من 
تذكر، فل� كنا نعتمد �سيا�سة ت�جيه االرباح ال�سن�ية من 
كافة التعامالت التجارية للعراق مع الدول االخرى نح� 
تنفيذ اخلطط التي مت تقدميها �سابقا لكنا من�سغلني بحل 
م�ساكل اخرى اكرث اهمية لهذا البلد الذي انهكه االهمال 

منذ العام 2003 حتى االن .   
من جانب اخر قال كان الكاتب واملدون واثق اجلابري 

"
مناطق  بناء  دون  الرتميم  منهج  الكبرية  االأخطاء  من 
بديلة. احلل�ل ال متكن بالرتميم وت��سيع �سارع ملرتين 

واإمنا  بال�سكان،  مكت�سة  مناطق  يف  عم�دي  بناء  او 
اإيجاد بدائل بنقل االأ�س�اق وحماالت ال�سناعة والكليات 
وامل�ؤ�س�سات، ون�رشها يف �سمال و�رشق وغرب وجن�ب 
واإرتفاع  البناء  حركة  على  ينعك�ش  وه��ذا  العا�سمة، 
�رشوط  وفر�ش  الفقرية،  املناطق  يف  العقارات  اأ�سعار 
�س�ابط  و�سع  مع  امليتة،  املناطق  يف  االإ�ستثمار  على 
ب�س�ارع  االأط��راف  ربط  ب�رشط  الرتاثية،  املناطق  على 
اىل  املركز  من  عك�سية  احلركة  �ستك�ن  وهنا  وا�سعة، 

االأطراف، ومن امل�ؤكد �ستخفف االزدحامات.
ذات  فريدة  معمارية  قطعة  تعد  كانت  بغداد  ان  يذكر 
ت�سميم هند�سي رائع قام اخلليفة املن�س�ر باالتفاق مع 
عدد هائل من املهند�سني املعماريني واحلدادين واي�سا 
النجارين ومئات االل�ف ومئات االأل�ف من العمال من 
املدينة  هذه  الإن�ساء  االإمرباط�رية  يف  متفرقة  اأنحاء 
اأول دقيقة عمل يف املدينة �سنة  االأ�سط�رية وقد كانت 

762 ميالدية.

مت  قار  ذي  تدريب  مركز  يف  املف��سني  دورة  نحن 
21/11 ي�م اربعينية  غيابنا ي�م االثنني امل�سادف 
االمام احل�سني مع العلم كان ذلك الي�م عطلة ر�سمية 
من رئي�ش ال�زراء وقيادة �رشطة ذي قار نف�سها معطلة 
اأنتم  ويق�ل  جماعة  غياب  بغيابنا  قام  ذلك  ورغم 

متمردين هل ذنبنا اننا قمنا بزيارة االمام احل�سني 
نحن  اغثنا  قار  ذي  �رشطة  وقائد  امل�ستكى  اهلل  اىل 

اوالدك يا�سيدي

اجل�ل  جيزاين  منطقة  الهايل  الكثرية  املنا�سدات  بعد 
النقاذهم   ، دياىل  حمافظة  اخلال�ش  لق�ساء  التابعة 
انعدام  به من جراء  الذي ميرون  املاأ�ساوي  ال��سع  من 
يعاين  للمطر  ت�ساقط  كل  بعد   ، املنطقة  يف  املجاري 
االهايل االأمرين .وبعد جتاهل النداءت املكررة من قبل 
الدويل  الطريق  قطع  �س�ى  اأمامهم  يبقى  مل   ، االهايل 
م�ستخدمني   ، �ساعات  خم�ش  ملدة  )بغداد_كرك�ك( 
بع�ش  �سابها  وان  االحتجاج  يف  الد�ست�ري  حقهم 
ال�سيء ممار�سات خارجة عن نطاق ال�سلمية لكن الغاية 
احلك�مة  قبِل  من  والتجاهل  فاملعاناة  ال��سيلة  تربر 
لفات  املحلية والتاأثري ال�سحي والبيئي الذي تركتها مخُ
بالذكر  اجلدير   ، الت�رشفات  هذه  بع�ش  يربر  املجاري 
ان االحتجاج مل ينف�ش اال بعد تدخل املحافظ مبا�رشًة 

وقدومهخُ واقناع املحتجني بتلبية طلباتهم .
اخرى  مرة  الطريق  قطع  بتكرار  االهايل  هدد  وقد 
ويعد  ال�سليم،  العي�ش  يف  حق�قهم  اب�سط  تلبية  حلني 
و�رشيان حي�ي  العراق  الطرق يف  اهم  من  الطريق  هذا 
للدولة العراقية وله التاثري املبا�رش يف اقت�ساد الدولة 
 ، وال�سمال  بغداد  بني  و�سل  حلقة  ي�سكل  النه  نظراً   ،
بني  التجارة  حركة  عرقلة  يعني  للطريق  قطع  واأي 
ال��سط وال�سمال . وي�سكل هذا الطريق بالن�سبة للمناطق 
امليادين  اهميته  تف�ق  للتظاهر  ميدانا  به  املحيطة 
يجب  لذا  للتظاهر،  ت�ستخدم  التي  وال�ساحات  التقليدية 
احلقائق  لتق�سي  جلنة  ت�سكيل  املركزية  احلك�مة.  على 
عن جميع امل�ساريع القدمية التي تاأخر تنفيذها اإىل االن 
ومن �سمنها م�رشوع املجاري ل�سكان املنطقة املحتجة 
،اذا ماعلمنا ان هناك ام�ال يحتمل انها قد �رشفت لهكذا 
م�ساريع؟  وللتذكري ان قطع الطريق مرة اخرى �سيت�سبب 
يف �سدامات بني �سائقي املركبات واملحتجني مما ينذر 

مد ع�اقبها. مب�ساكل الحتخُ

واأول  13�سنة،  كرار  اأكربهما  وبنتًا؛  وولدين  اأرمتله  حيدر  ترك 
اجل�اب  فكان  واأمنياته،  م�ستقبله  عن  ال�س�ؤال  عند  البنه؛  ج�اب 
كمل طريق والده وينال ما ح�سل عليه من �سهادة؛ ليك�ن  يخُ ليته 
مفخرة لذويه ووطنه. هكذا يتحدث�ن يف جمل�ش عزاء؛ كاأنها اأفراح 
الروايات  يت�سدرون  ورفاقه  واالآباء،  لالأبناء  ومفاخرة  واأعرا�ش، 
عن بط�الت ال�سهيد وم�اقفه االإن�سانية. حتدث والد حيدر متفاخراً 
اأ�سيب  الن�رش، وكيف  واإ�رشاره على املقاتلة حتى  ابنه  ب�سجاعة 
يف  امل�ساركة  م�ا�سلة  عن  تثنيه  مل  بليغة؛  بجروح  مرات  ثالث 
مكافحة  جهاز  من  رفاقه  مع  دخ�له  حني  اىل  املعارك؛  معظم 
امل��سل،  من  االأي�رش  ال�ساحل  يف  املنازل  اأحد  لتفتي�ش  االإرهاب؛ 
والنتيجة اإنفجار املنزل، واإلتحاقه مع ثالثة من اأ�سحابة بق�افل 
اأثنني  �سابقة، وفقد  �سارك يف حروب  والده كان جنديًا؛  ال�سهداء. 
امل�ساركة  بعد  الدكتات�ري؛  النظام  اأعدمه  وثالث  اأخ�ته  من 
كبقية  الدي�انية  ومدينته  1991م،  عام  ال�سعبانية  باالنتفا�سة 
االإحتالل  �سد  الع�رشين  بث�رة  كبري  دور  لها  اجلن�ب؛  حمافظات 
الع�سكرية  طم�حها  اأجيال  عد  ليخُ التاريخ  تراكم  ومنها  الربيطاين، 
وهيت  بيجي  مبعارك  و�سارك  ال�طن،  �رشورة  اأ�ستدعت  حال  يف 
والفل�جة، وكلما يلتحق اىل وحدته يتمنى اأن يع�د �سهيداً. يروي 
�سقيقه عن جانب اآخر من حياته مع املعارك، وعن معظم اأوقاته 
تعر�ش  عند  اإجازته  ويقطع  القتال،  �ساحات  يف  يق�سيها  التي 
اأما اأ�سحابه في�سف�ن عزميته و�سجاعته واإرتفاع  رفاقه لهج�م، 
عطيهم االإلهام ويعلمهم ال�سرب، وكل  معن�ياته، وكان يتقدمهم ويخُ
حلظة يت�قع�ن ا�ست�سهاده بقنا�ش او مفخخة او عب�ة، وين�سح�ه 
باحلذر ولكنه ال يرتدد عندما ي�ستد الر�سا�ش. اإن ال�سهيد حيدر قدم 
نف�سه فداء ل�طنه، ومثل رغبة العراق بالبقاء م�حداً، والق�ساء على 
االإنق�سامات والطائفية، وتخلي�ش بلده من الع�سابات االإجرامية، 
للمجازفه  يدفعه  كرمه  بل  فح�سب؛  بال�سالح  �سجاعًا  يك  ومل 
لتخلي�ش االأطفال والن�ساء الهاربني من بط�ش داع�ش، ويحمل على 
طعامه  من  االآخر  على  واملاء  والغذاء  جانب  على  ال�سالح  اأكتافه 
زل عن اإنتماءاتهم  اخلا�ش، ورفاقه من كل الط�ائف ال ي�ساأل�ن العخُ
ال�سيعة  تكفري  داع�ش  تدعي  كانت  ملا  �س�رة  وعك�ش  الطائفية، 
وكفرهم. ال�سهادة داللة على عزم العراقيني على جمابهة االإرهاب، 
مدينة  اأجل  من  ي�سحي  اجلن�ب؛  من  �سيعي  وطنية  على  ودر���ش 
تنت�رش  التي  اجلن�ب،  مدن  يف  طبيعية  م�ساألة  ال�سهادات  �سنية. 
يرتدون  وهم  ال���رود،  بعمر  ل�سباب  و�س�ر  �س�داء،  الفتات  فيها 
العراق؛ من جي�ش و�رشطة وح�سد �سعبي،  زي ع�سكري تلفهم راية 
ومبجرد انتهاء العزاء ترفع الالفتات ال�س�داء، وتبقى �س�ر البط�لة 
والبي�سمرك�َة،  وال�سنة  ال�سيعة  قتال  اأن  لتج�سد  وال�سجاعة؛  واملاآثر 
العراقيني  معظم  برغبة  واالأديان؛  والط�ائف  الق�ميات  ومتلف 

على وحدة بلدهم. 
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ترك حيدر �أرمتله وولدين وبنتًا؛ �أكربهما كر�ر 13�سنة، و�أول 
جو�ب البنه؛ عند �ل�سوؤ�ل عن م�ستقبله و�أمنياته، فكان �جلو�ب 
ليته ُيكمل طريق و�لده وينال ما ح�سل عليه من �سهادة؛ ليكون 
مفخرة لذويه ووطن����ه. هكذ� يتحدثون يف جمل�س عز�ء؛ كاأنها 
�أفر�ح و�أعر��س، ومفاخ����رة للأبناء و�الآباء، ورفاقه يت�سدرون 
�لرو�ي����ات ع����ن بط����والت �ل�سهي����د ومو�قف����ه �الإن�سانية. حتدث 
و�ل����د حيدر متفاخرً� ب�سجاعة �بنه و�إ�سر�ره على �ملقاتلة حتى 
�لن�س����ر، وكيف �أ�سيب ثلث مر�ت بجروح بليغة؛ مل تثنيه عن 
مو��سلة �مل�ساركة يف معظم �ملعارك؛ �ىل حني دخوله مع رفاقه 
م����ن جهاز مكافح����ة �الإرهاب؛ لتفتي�س �أحد �ملن����ازل يف �ل�ساحل 
�الأي�س����ر م����ن �ملو�سل، و�لنتيج����ة �إنفجار �ملن����زل، و�إلتحاقه مع 

ثلثة من �أ�سحابة بقو�فل �ل�سهد�ء.
و�ل����ده كان جندي����ًا؛ �س����ارك يف ح����روب �سابق����ة، وفق����د �أثن����ني 
م����ن �أخوته وثال����ث �أعدمه �لنظ����ام �لدكتاتوري؛ بع����د �مل�ساركة 
باالنتفا�س����ة �ل�سعباني����ة ع����ام 1991م، ومدينت����ه �لديو�ني����ة 
كبقي����ة حمافظ����ات �جلن����وب؛ له����ا دور كب����ر بث����ورة �لع�سرين 
�س����د �الإحت����لل �لربيطاين، ومنه����ا تر�كم �لتاري����خ لُيعد �أجيال 
طموحها �لع�سكرية يف حال �أ�ستدعت �سرورة �لوطن، و�سارك 
مبع����ارك بيجي وهي����ت و�لفلوج����ة، وكلما يلتح����ق �ىل وحدته 

يتمنى �أن يعود �سهيدً�.
يروي �سقيقه عن جانب �آخر من حياته مع �ملعارك، وعن معظم 
�أوقات����ه �لتي يق�سيه����ا يف �ساحات �لقتال، ويقط����ع �إجازته عند 
تعر�س رفاقه لهجوم، �أما �أ�سحابه في�سفون عزميته و�سجاعته 
و�إرتف����اع معنوياته، وكان يتقدمهم وُيعطيه����م �الإلهام ويعلمهم 
�ل�س����رب، وكل حلظة يتوقع����ون ��ست�سه����اده بقنا�س �و مفخخة 
�و عب����وة، وين�سح����وه باحل����ذر ولكن����ه ال ي����ردد عندم����ا ي�ستد 
�لر�سا�����س. �إن �ل�سهي����د حي����در قدم نف�س����ه فد�ء لوطن����ه، ومثل 
رغب����ة �لع����ر�ق بالبق����اء موح����دً�، و�لق�س����اء عل����ى �الإنق�سام����ات 
و�لطائفي����ة، وتخلي�س بلده م����ن �لع�سابات �الإجر�مية، ومل يك 
�سجاع����ًا بال�سلح فح�سب؛ بل كرمه يدفع����ه للمجازفه لتخلي�س 
�الأطف����ال و�لن�س����اء �لهارب����ني م����ن بط�����س د�ع�����س، ويحمل على 
�أكتاف����ه �ل�س����لح عل����ى جان����ب و�لغ����ذ�ء و�مل����اء عل����ى �الآخر من 
طعام����ه �خلا�����س، ورفاق����ه م����ن كل �لطو�ئف ال ي�ساأل����ون �لُعزل 
ع����ن �إنتماء�تهم �لطائفية، وعك�س �سورة ملا كانت تدعي د�ع�س 

تكفر �ل�سيعة وكفرهم.
�ل�سهادة داللة على عزم �لعر�قيني على جمابهة �الإرهاب، ودر�س 
على وطنية �سيعي من �جلنوب؛ ي�سحي من �أجل مدينة �سنية. 
�ل�سه����اد�ت م�ساألة طبيعية يف مدن �جلن����وب، �لتي تنت�سر فيها 
الفتات �سود�ء، و�سور ل�سباب بعمر �لورود، وهم يرتدون زي 
ع�سك����ري تلفهم ر�ية �لعر�ق؛ من جي�س و�سرطة وح�سد �سعبي، 
ومبج����رد �نتهاء �لعز�ء ترفع �للفت����ات �ل�سود�ء، وتبقى �سور 
�لبطول����ة و�ملاآثر و�ل�سجاعة؛ لتج�سد �أن قت����ال �ل�سيعة و�ل�سنة 
و�لبي�سمرك�َة، وخمتلف �لقوميات و�لطو�ئف و�الأديان؛ برغبة 

معظم �لعر�قيني على وحدة بلدهم. 

مبدعون من

إلى قائد شرطة ذي قار ما ذنبنا !؟

شارع بغداد-كركوك أكثر الميادين 
نشاطا.. فلماذا اإلهمال ؟

المواطن والمسؤولاإلنسان في ذكرى إعالن حقوقه يبحث عنها

بغداد ـ متابعة الطبيب الجراح سلمان فائق 

درس عراقي من قصة 
شهيد

واثق الجابري

أقالم حرة

 

و  جل  و  عز  اهلل  كرمه  الذي  احلي  الكائن  هذا  االن�سان 
ف�سله على كثري ممن خلق تف�سياًل و نفخ فيه من روحه 
و  اخلري  ن�رش  و  لالأعمار  االر�ش  يف  له  خليفة  ن�سبه  و 
العدل و نبذ العنف و القتل و الطغيان ، مير هذا الكائن 
الثامنة وال�ست�ن ( لالعالن    ( يف هذه االيام بالذكرى 
الذي   )10/12/1948( يف  االن�سان  حلق�ق  العاملي 
حق�ق  تثبيت  اىل  املرحلة  تلك  حلاجات  تلبية  ج��اء 
يف  �سيئة  و  للغاية  �سعبة  مرحلة  جتاوز  بعد  االن�سان 
الثانية  العاملية  احلرب  انتهت  حيث  الدولية  العالقات 
ال��رثوات  العامل  خ�رش  و  املاليني  �سحيتها  ذهب  ال��ذي 
و  ال�سناعة  البيئة و  الكبرية ناهيك عن تداعياتها على 
نف�ش  تكرار  من  القلق  و  اخل�ف  اىل  باال�سافة  الزراعة 
ن�ست  حيث  ملحة  �رشورة  جاء  االعالن  ان  و  املاأ�ساة 
يف م�ادها على ماكان يعانيه االن�سان يف ذلك ال�قت 
من �سياع حلق�قه اال�سا�سية يف احلياة و لكن االعالن 
يفتقد اىل �سفة االلزام بني الدول و ان االلتزام مببادئه 
يف  ام��اًل  لالن�سان  الكيانات  ه��ذه  اح��رتام  من  تنطلق 
تقدمي  و  باالغاثه  لنداءاته  و حداً  نهاية ملاأ�ساته  و�سع 
املع�نة و حمايته من بط�ش غريه لينعم بحياته و يعي�ش 
ت�الت بعد هذا  و   ، ارهاب  و  ار�سه دون فزع  اآمنًا على 
االعالن العاملي اعالنات اخرى اقليمية مثل )االمريكي 
و االوروبي و االفريقي و العربي( للتاأكيد على �رشورة 
احرتام حق�قه و ان كل امل�اثيق الدولية و الد�ساتري يف 
الدول ن�ست على �رشورة حماية( . االن�سان و حق�قه و 
حاربت االكراه و التعذيب و احلجز غري القان�ين و ت�سكلت 
منظمات دولية و اقليمية ملكافحة االنتهاكات امل�ستمرة 
حلق�ق االن�سان و ا�سدار التقارير الدورية عن امل��س�ع 
ذاته ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هل ا�ستطاعت هذه 
و  اهدافها  حتقق  ان  ال�سابقة  ال�سن�ات  طيلة  االعالنات 
امل�رشوعة؟!فاأن  حق�قه  على  حتافظ  و  االن�سان  حتمي 
املتتبع الأح�ال العامل و ما ي�جد فيها من قتل و دمار 
و هجرات و نزوح او امتالء ال�سج�ن و املعتقالت يك�ن 
ج�ابه بالنفي القاطع حيث ان االعالنات باتت جزًء من 
على  غطتها  و  الغبار  عليها  اجتمع  اوراق��ًا  و  املا�سي 
رف�ف امل�ؤ�س�سات كما تغطي الثل�ج قمم جبال الهماليا 
ايام  ط���ال  امل�ستمر  اجلن�بي  و  ال�سمايل  القطبني  و 
ال�سنة و انها مل ت�ستطيع احلد من :- - قيام احلروب و 
النزاعات: فمنذ القدم النا�ش يتاأرجح�ن بني اخل�سام و 
ال�ئام و ي�سق�ن باحلروب مرة و ي�سعدون بال�سالم تارة 

اجل�ار  و ح�سن  االجتماعية  العالقات  تقدر  و مل 
دع�ات  كذلك  و  املنافع  و  امل�سالح  تبادل  و 

االن�سان من  ان جتنب  االديان  و  الفال�سفة 
غريزة ال�سيطرة و املقاتلة و الزالت الدماء 
تراق و االرواح تزهق و احلروب م�ستمرة 

االن�سان  يف  العجب  ان  و  تخريبها  و  بتدمريها 
اأفنت  و  اب��دع  فكره  و�سما  عقله  ن�سج  كلما 

يف و�سائل احلروب للق�ساء على خ�سمه 
من بني جن�سه ، فبعد ان كان الع�سا و 
احلجر ت�ستعمل تط�ر اىل الرمح و ال�سيف 

و منه اىل البندقية و املدافع و اىل اال�سلحة 
الكيمياوية و القنبلة الذرية و اليعلم اال  اهلل 
ما وراء الغيب من ما قد تخرتع يف امل�ستقبل 

و ان االن�سان كان وق�د هذه احلروب و 

ال�رشاعات و زيتها و تفنن يف ا�ساليب القتل و التعذيب و 
قامت حروب دامية بني البلدان انتهكت احلق�ق و �سلبت 
)االمم  الدولية  املنظمة  و  العامل  انظار  امام  احلريات 
ب�رشورة  اال�ستنكار  بيانات  و  النداءات  رغم  املتحدة( 
حماية حق�ق االن�سان .- ال�رشاعات الداخلية: ال�رشاع 
ظاهرة اجتماعية تعك�ش حالة عدم الت�افق بني رغبتني 
تعار�ش  تعني  ال��دويل  ال�����رشاع  و  اك��رث  و  ارادت���ني  او 
امل�سالح و اختالف القيم بني جمم�عة ب�رشية و اخرى 
و  الغربي  املع�سكر  بني  الباردة  احل��رب  فرتة  خالل  و 
االحتاد  و  االمريكية  املتحدة  ال�اليات  بقيادة  ال�رشقي 
القرن،  ن�سف  حل�ايل  ا�ستمرت  التي  ال�سابق  ال�س�فيتي 
ن�سبت �رشاعات داخلية عديدة اأي داخل الدولة ال�احدة 
ال�طنية و  ال�سيادة  و لكن ل�ج�د مفاهيم �سيا�سية مثل 
امل�سالح  حماية  و  الدول  �س�ؤون  يف  التدخل  عدم  مبداأ 
الدولية كانت هذه النزاعات على ح�ساب ال�سعب املغل�ب 
على امره و ان الدولة االمنة مل تكن تعني االمان الفراد 
ال�سعب  الأمن  تهديداً  كانت  نف�سها  الدولة  ان  بل  �سعبه 
�سد  ت�ساء  ما  الدولة  تلك  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  تفعل  و 
القتل  بني  بحق�قه  يطالب  او  �سيا�ستها  يخالف  من  كل 
و االبادة اجلماعية و ا�ستخدام اال�سلحة املحرمة دوليًا 
و اي�اءهم يف مع�سكرات و جتمعات �سكنية عن�ة و و�سع 
العراق  يف  الك�رد�ستاين  وال�سعب  حركتهم  على  القي�د 
مثااًل حيًا ك�سحية لهذه ال�سيا�سات خا�سة خالل العقد 
لكن  و   ، الع�رشين  القرن  والتا�سع من  والثامن  ال�ساد�ش 
بعد انهيار االحتاد ال�س�فيتي يف عام )1990( و تفرد 
امريكا بقيادة العامل ظهرت مفاهيم جديدة يف العالقات 
الع�ملة و حماية  التدخل االن�ساين و  الدولية منها مبداأ 
ال�سع�ب امل�سطهدة بذلك قل�ست دور ال�سيادة ال�طنية و 
فتحت احلدود امام املنظمات الدولية و لكن هذا اليعني 
و  احلرية  وم�سان  احلق�ق  حممي  كان  االن�سان  بان 
النظام  كان  �س�ء خا�سة عندما  ازداد  بل  بحياته  ينعم 
ال�سيا�سي للدولة ي�سكل تهديداً الأمن العامل و �سلمه فكان 
ال�سعب �سحية لعق�بات املجتمع الدويل و اجراءاته بني 
حركة  تقيد  و  االقت�سادي  احل�سار  و  الع�سكري  العمل 
اليمن  و  �س�ريا  و  كالعراق  عديدة  امثلة  لنا  و  االف��راد 
االح�سائيات  ت�سري  املعتقالت:  و  ال�سج�ن   -  . الخ   ...
اىل  الدولية  املنظمات  و  االع��الم  مراكز  عن  ال�سادرة 
و  اآخر  بعد  ي�مًا  يزداد  املعتقلني  و  امل�ساجني  اعداد  ان 
ذلك بدوافع �سيا�سية و عرقية و طائفية و ق�مية اأي دون 
وجه قان�ين اأو قرار ق�سائي و اجلدير بالذكر ان االنظمة 

على  الطاغية  ال�سعب ال�سيا�سية  رق��اب 
ت���������������رشع ك����ث����رياً م��ا 
به ق�انني  خا�سة 

لالنتقام 
و 

راأيه  يخالف  من  كل  و  ال�سيا�سية  خ�س�مه  من  الثاأر 
و  التعذيب  ان���اع  ا�سد  املعتقالت  ه��ذه  يف  متار�ش  و 
ال�سمري  منه  ت�سمئز  التي  ال�سنيعة  املمار�سات  و  العنف 
الأرهاب  مكانًا  ال�سج�ن  هذه  اليزال  و  كان  و  االن�ساين 
غالبًا  و  حق�قه  نيل  يف  طريقه  عن  حتيده  و  االن�سان 
اجل�سدية  الت�سفيات  و  امل�سنقة  حبال  اىل  تنتهي  ما 
املنظمات  متناول  عن  بعيداً  ال�سج�ن  ه��ذه  يك�ن  و 
فيك�ن  وجدت  ان  و  ال�سجناء  بحق�ق  املعنية  الدولية 
و  للحروب  حتمية  كنتيجة  النزوح  و  الهجرة   -  . قلياًل 
ال�رشاعات باتت الهجرة و النزوح من �سمات هذا الع�رش 
بل و ظاهرة عاملية على الرغم من اثارها االقت�سادية 
الثقافية ففي ظلها ي�سطر االن�سان ان  و االجتماعية و 
الظروف  ا�س�ء  يف  العي�ش  يقبل  و  وطنه  و  ار�سه  يرتك 
ينتظر  املع�سكرات  و  املخيمات  ا�سعبها يف  و  احلياتية 
لقمة العي�ش يرمى له الإنقاذه من امل�ت املحت�م و ذهب 
و  االهانات  قب�ل  و  الغرق  و  القتل  بني  �سحية  الكثري 
مناطق  اىل  ال��س�ل  �سبيل  يف  الالن�سانية  املمار�سات 
بط�ش  من  هربًا  م�ستمرة  زيادة  يف  اعدادهم  ان  و  امنة 
بني جن�سه . كل هذه اال�سارات تدلنا ب��س�ح على عدم 
قدرة االعالن العاملي حلق�ق االن�سان من ايقاف او احلد 
من االنتهاكات امل�ستمرة حلق�ق اكرم مل�ق على وجه 
منظماته  و  بكياناته  ال��دويل  املجتمع  ان  و  الب�سيطة 
م�س�ؤول عن ما ي�سهده العامل حتى ي�منا هذا فما زالت 
احلروب م�ستمرة و قتل االطفال و الن�ساء و هدم املدن و 
اللج�ء و النزوح م�ساهد ي�مية يعي�سها و تنزف الدم�ع 
باتت  االعالنات  ان هذه  و  القل�ب  ترهق  و  العي�ن  من 
و  م�ساحلها  لتحقيق  ال��دول  ايدي  يف  ادوات  و  و�سائل 
كل  ان  و  العزل  االبرياء  بحياة  املباالت  دون  تاأمينها 
ان  و  تنتهك  االعالن  املن�س��ش عليها يف هذا  احلق�ق 
اي�سًا  امل�س�ؤولية  يتحمل  اجلميع  و  ن�سبي  ب�سكل  كان 
الدويل وه� مطالب  ... لذا ن�سيد باملجتمع  ب�سكل ن�سبي 
مبراجعة اآلياته يف حماية االن�سان و حق�قه يف االرجاء 
القرارات  ا�سدار  و  الق�انني  ت�رشيع  اعادة  و  املعم�رة 
امللزمة لال�سخا�ش القان�ن الدويل ب�رشورة اال�ستجابة 
و ان امل�ج�د منها باتت دون جدوى و نفع و اال �سيك�ن 
االتي من احلروب و الدمار و االنتهاكات اكرث و عالجها 
الطاقة  م�سادر  تاأمني  يف  الدول  م�سالح  و�سط  �سعبًا 
وب�سط النف�ذ و رمبا نك�ن على اب�اب حرب عاملية ثالثة 
من  اهلل  اعاذنا  الياب�ش  و  االخ�رش  تاأكل 
النا�ش  اكرث  الأننا  �رشورها  و  ويالتها 

ملا  بها  الق���ي���ن���اه اح�سا�سًا 
.على مر التاريخ 


