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الوالايت املتحدة األمريكية/العراق :حقوق اإلنسان يف خطر
يقوم بعض الزعماء السياسيني الغربيني ابالستشهاد ،بوترية غري عادية ،بوضع حقوق اإلنسان يف العراق من أجل تربير
التحرك العسكري .وليست هذه العناية الميزة حبقوق اإلنسان لال تالعب بعمل نشطاء حقوق اإلنسان عن قصد.
م
فينبغي علينا أن ال ننسى أن تلك احلكومات هي نفسها اليت جتاهلت تقارير منظمة العفو الدولية حول االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف العراق قبل حرب اخلليج ،حيث التزمت تلك احلكومات الصمت حني قمتل اآلالف من
الدنيني األكراد العمزل يف حلبجه سنة .1988
والواطنون العراقيون مل يعانوا من التعذيب النهجي واإلعدام خارج نطاق القضاء و"االختفاءات" واالعتقال التعسفي
واحملاكمات اجلائرة على أيدي حكومتهم فحسب ،بل عانوا من وطأة العقوابت اليت فرضتها األمم التحدة منذ
 ،1990حيث أثرت القاطعة على احلق يف احلصول على الطعام والعناية الصحية والتعليم ،ويف حاالت كثرية خاطرت
حبياة آالف الاليني من األفراد معظمهم من األطفال .وهناك مزاعم تفيد أبن احلكومة العراقية تتالعب أبحكام
العقوابت ألغراض دعائية ،لكن هذا ال يمربئ جملس األمن الدويل من دوره يف السؤولية الرتتبة عن الفشل يف تلبية
الدعوة لىل رفع مجيع أحكام العقوابت اليت تسببت يف انتهاكات جسيمة يف حق الشعب العراقي.
وأثناء مناقشة اجمللس قضية استخدام القوة العسكرية ،ينبغي عليه أن ال يراعي العواقب األمنية والسياسية الرتتبة عن
حتركه فحسب ،بل والضريبة احلتمية اليت ستدفع على مستوى حقوق اإلنسان واخلسائر النامجة يف األرواح من جراء
احلرب :كالدنيني الذين سيمقتلون نتيجة القصف أو القتال الداخلي ،أو األطفال الذين سيموتون ألن العقوابت ستجعل
من احلصول على الضرورات األساسية للحياة والساعدة اإلنسانية أكثر صعوبة مما هي عليه .ومع هذا فإن الداوالت ال
تتطرق لبواعث القلق اإلنسانية اخلاصة حبياة الواطنني العراقيني وأمنهم وسالمتهم ،ابإلضافة لىل مصري الشعب العراقي
عقب النزاع ومدى أتثري ذلك على حقوق اإلنسان لدى مواطين البلدان اجملاورة.
و يرتتب على جملس األمن الدويل ،ابعتباره احلافظ للسلم واألمن الدويل ،ومبوجب ميثاق األمم التحدة أن يلتمس
حلول النزاعات ابدىء ذي بدء من خالل استخدام الوسائل السلمية .فينبغي عليه أن يمذكر أعضاءه األقوايء أبن
استخدام القوة سيكون الالذ األخري بعد أن يستنفيد كافة التدابري الالزمة لتسوية الوضع ابلوسائل السلمية ،وأن يمطبق
ذلك اخليار عن طريق االلتزام الكامل ابلقانون الدويل .وعلى اجمللس أن يبحث فيما لذا كنا قد وصلنا لىل نقطة اخلطر
الوشيك اليت ال ترتك أمامنا لال خيار استخدام القوة .كما عليه أن ال ينسى أن األمم التحدة قد أمنشئت من أجل
احلفاظ على السلم ولعالء شأن حقوق اإلنسان وليس من أجل تشجيع احلروب.

