
 باسـم اهلل الجليل

 

 مداخلـة حول:

 "بنـاء الســالم بعــد انتهـاء الصراعــات"

مســألههـة "بنـههـاء السههـالم بعههـد انتهههـاء   إنههل لــههـر  لههش اط امههـاور م اليههوم نههش  حهههـات ن ههـر  حههـول    

 الصراعات" مع زمـالئش النـواب.

 

 اإلقصهههاء  الته،هههي    رـية للعديهههد مههها الصهههراعات نهههش العهههالم  هههش ال  ههه سـاسهههـاألسههه اب األإط  -1

نههش  العههـديد مهها ال ههر  لألسهه   نههش   التههدخالت األحن يههة  الههرحالت العسههحرية  ا حههتالل.  

ا  اخـذ هـا نهش الحسهـ اط مها      نهش التصهد   قـد نـهـل   األمم ال،تحدة   صخباألال،جت،ع الد لش   

لش قـد خل ـ  بعض اعضاء مجلس األما الد إط م،ـارسـات ا الد لييا. ـلم  األمـصوط الس احل

م،ا ادى إلى ت اقم النزاعات   ال،سا ،ة نش إوالة   لل لق ًامثير ـًا اقعما قرارات مجلـس األمـا 

 تعزيهز التن،يهة   ،سهـيرة نحهـو  ال باإلضانهـة إلهـى إعـاقهـة   ت رار ـسه إلم  اعلهى السهـل    تأثير ـاامد ا  

 ار ا قتصاد .ــزد إل ا

ت ـديم مع  ال،تحدة نش  ذا الصدداألمم ما ق ل ود ـجهالير تون ايضـًا بضر رة نـوه  نـا ا د اط ا  -2

ـتية   صالحيات ة  اللوحسـرية  ال،اليـش الالزم  الحامل  األمثل ما ال،وارد ال ــياسـم السـالدع

،عالجهة األسه اب   لود ـل لتلك الجهـوة   ديـتخدام ال ـاسإي،ـاننـا قـو  بعـدم .  محددة قابلة للتط يق

بـــأنهـا بطري ـة مت،ـاسهـحة  منسـ هـة  مـاملهـة    لصراعات   التش ين غش التعامل ا تلـكة لـالجذري

ليط الضهوء علهى ا ،يهة    ـود تسه ـ لهذلك  نه  . ا قتصهاد   تصب نهش مصلحهـة ال،جت،عهـات  ن،و هـا    

 بجهـود  م ادرات نـــطة.الح اظ على نهج متوازط  مامل نش األمم ال،تحدة 

الم نهش  ـالجههود الراميهة إلهى بنهاء السه       د علهى ا ،يهة مهنل  هل      تؤالميةـح،هورية إيراط اإلسإط  -3

إ  نهش حها ت    يجهب اسهتخدام ال هوة     النزاعات. نحها نهرى انهل     ـداط  ال،ناوق الخارحة عاال ل

 ن ا ألححام ميثاق األمم ال،تحدة  ال انوط الد لش   خدمهة ل،صهلحة    ها يتط محد دة للغاية  يجب 

اط ح،ايهة ال،هدنييا  هش ال،سهؤ لية األساسهية لل لهد ال،ضهي   اط          معوب ال،نط ة ال،عنية. نحرر

األمم ال،تحدة  تتطلب اعت،اد نهج  احدالنجاح نش إحراء ال،ه،ة ال،تعل ة بح،اية ال،دنييا  حيث تو

  يالوحسههتية الههدعم  التههدريب الالزمهه مههوارد  انيههة نههش الوقهه  ال،ناسههب   مهه،ولش يـهه،ل اححههام  

 يق.  نحا نؤ د اط ح،اية ال،هدنييا   ين غهش اط تسهتخدم عريعهة     للتح   ذلك ت ويض محدد  قابل

 لتدخل عسحر  ما ق ل األمم ال،تحدة نش النزاعات. 

اآلمورييا الذيا يعيـهوط نهش       اط1891لعراق  ابتداء ما عام الحرب بيا إيراط  ا بدايـة منذ -4

ـريد ال سهر   ل،هذابل  التـه  تعرضههم ل   ـائهـسهم نـط  دنا لهج،ات إر ابية  ت جير  رق األ سـالـ

 غير هها مهها امههحال سههوء ال،عاملههة    اإلبههادة الج،اعيههة الث انيههة   نهههب الحنههوز األثريههة   الت،ييههز

 انتها ات ح وق اإلنساط.  

يا ـن ههام صههدام حسهه مهها ق ههل  اآلمههورية  اسههتهدن  سياسههات التعريههب   األحههـداد ارض نههش قلههب   -5

م الح ي يهة ا  إح هار م علهى ال هرار مها ارض       ويته ،حـوراق  نش محا لة لـورييا نش العــاآلم

دد   يحصههى مهها العههائالت  ـعهه تههر .  نتيجههة لههذلك  زمهها وويههل وا منههذ ـاحههداد م  حيههث عامهه 

    األ هههههههههههههههههم  اراضهههههههههههههههههش احهههههههههههههههههداد م. ديهههههههههههههههههار م  اراضهههههههههههههههههيهم وريةـاآلمههههههههههههههههه

اآلمـههـورييا  ا ثههر مهها نصهه      نههزح2113   1881نههش عههامش  نتيجههة الحههربيا نههش العههراق   



ا قتصهادية   همح هوق ا تزت قد نتيجـة لدلك  .   الحئياراق إلى ال لداط ال،جا رة نش الع ال،ت  يا

 . ليــًا السياسية 

مها    ٪15-12 اآلمهـوريوط مها بهيا    حلــه ـوريا  حيهث ي ن س السيناريو نهش سه   اليوم  نحا نـهد -6

  مـههههههههـع نا  تج هههههههههره علهههههههههى النهههههههههز ح.  ال،يليـهههههههههيات األصهههههههههولية تسهههههههههتهد   السههههههههحاط  

ع،ها   ح وق اإلنساط الد لية  األمم ال،تحدة غانلة ،ن ،ات الدي، راوية  الت لححومان،ا يسـ،ى با

.  نهش الوقه  ن سهل     اتال،جت،عه  بتلك تحلاإلنسانية التش  ـذه ال،آسـشله يجر    مغ،ضة العيوط

رق ـورية التش  ان  عات يوم مرا ز ع،رانية تعج بالحياة نش الـه ــتم إنراغ ال رى  ال لدات اآلم

د ا مها اراضهيهم علهى    ال دي،هة الهذيا وهر    الـهـعوب ا ثر  م رعييا   ــصحابها الـاأل سط ما ا

 دعش دعم ح وق اإلنساط.ال،جت،ع الد لش الذ  ي مراى  مس،ع

عب ـح هوق الـه  ب)ال صهل الثالهث      امهل نصهل   ـالميةراط اإلسه ـتور ح،هوريهة إيه  ـدس خصص ل ـد -7

ش الح هوق بهيا ح،يهع ال،هواونيا امهام      ا اة نـتور يض،ا ال،سـالدس . 42-18 ال،واونيا )ال،واد 

ا   العرقيههة إليههرانييا  بغههض الن ههر عهها انت،ههاءاتهمتههنص علههى اط "ح،يههع ا 18ال ههانوط  ال،ههادة 

.    ما مهابل علهك    يخلهق ا  ت،هايز    اللوط   العرق   اللغةن ا ية.ــبح وق متس وطت،تعال  يلة  ي

الت،تهع  انييا  مها الرحهال  النسهاء     اإليهر تنص صراحة على اط" ح،يهع ال،هواونيا    21" ال،ادة 

علهههى قهههدم ال،سههها اة بح،ايهههة ال هههانوط  يت،تعهههوط بج،يهههع ح هههوق اإلنسهههاط   الح هههوق السياسهههية      

  ا قتصههههههههههههههادية  ا حت،اعيههههههههههههههة   الث انيههههههههههههههة   ن هههههههههههههها لل،عههههههههههههههايير اإلسههههههههههههههالمية. "   

 

 محرا حزيال.


