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االفتتاحية:       معركة المساواة الزالت متواصلة

احتفلــت المــرأة التونســية ومعهــا كل القــوى الديمقراطيــة يــوم 13 أوت 2014 بالذكــرى 
الثمانيــة والخمســين لصــدور مجلــة األحــوال الشــخصية ، التــي كانــت منعرجــا فــي تنظيــم الحيــاة 
األســرية، ،حيــث مكنــت  المــرأة التونســية مــن ضمانــات عديــدة تمثلــت فــي منــع تعــدد الزوجــات 

وحريــة المــرأة فــي اختيــار الــزوج والطــاق وتحديــد الســن الدنيــا  للــزواج...

واعتبــرت المجلــة رائــدة فــي البلــدان العربيــة فــي مجــال تحريــر المــرأة إذ جــاءت نتيجــة تطــور الفكــر اإلصالحــي الــذي 
عرفتــه تونــس منــذ القــرن التاســع عشــر علــى يــد سياســيين ومفكريــن حاولــوا الربــط بيــن الحداثــة وبيــن فكــر إســالمي 

مســتنير، علــى غــرار خيــر الديــن باشــا وابــن أبــي ضيــاف والطاهــر الحــداد وصــوال إلــى الرئيــس الحبيــب بورقيبــة.

لكــن الصــراع الــذي تخوضــه المــرأة اليــوم ومعهــا كل القــوى الديمقراطيــة والحداثيــة يواجــه تحدييــن فــي نفــس اآلن: 
األول الحفــاظ علــى المكاســب أمــام محــاوالت اإلســالم السياســي، بــكل تفرعاتــه، اإلجهــاز عليهــا والثانــي  دعمهــا 
ــي تروجهــا  ــة ضــد دعــوات التراجــع الت ــة الكافي ــك الحصان ــي كذل ــن الجنســين، ويبن بمــا يضمــن المســاواة التامــة بي

أوســاط تســعى إلــى إعــادة المــرأة إلــى مربــع التبعيــة والخضــوع.

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie
Adresse : 21 TER, Rue Voltaire, 75011 Paris.
47 rue Farhat Hachad, 2éme étage, Entrée A, 1000 Tunis.
E-mail : crldht@wanadoo.fr
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االفتتاحية:                                                           << يتبع

واعتبــرت المجلــة رائــدة فــي البلــدان العربيــة فــي مجــال تحريــر المــرأة إذ جــاءت نتيجــة تطــور الفكــر اإلصالحــي الــذي 
عرفتــه تونــس منــذ القــرن التاســع عشــر علــى يــد سياســيين ومفكريــن حاولــوا الربــط بيــن الحداثــة وبيــن فكــر إســالمي 

مســتنير، علــى غــرار خيــر الديــن باشــا وابــن أبــي ضيــاف والطاهــر الحــداد وصــوال إلــى الرئيــس الحبيــب بورقيبــة.

لكــن الصــراع الــذي تخوضــه المــرأة اليــوم ومعهــا كل القــوى الديمقراطيــة والحداثيــة يواجــه تحدييــن فــي نفــس اآلن: 
األول الحفــاظ علــى المكاســب أمــام محــاوالت اإلســالم السياســي، بــكل تفرعاتــه، اإلجهــاز عليهــا والثانــي  دعمهــا 
ــي تروجهــا  ــة ضــد دعــوات التراجــع الت ــة الكافي ــك الحصان ــي كذل ــن الجنســين، ويبن بمــا يضمــن المســاواة التامــة بي

أوســاط تســعى إلــى إعــادة المــرأة إلــى مربــع التبعيــة والخضــوع.

إذ الزال التونســيون يذكــرون صــراع المجتمــع المدنــي مــع الفصــل 28 مــن مســودة الدســتور ، ســنة 2012، حيــن قــرر 
الحــزب اإلســالمي ذو األغلبيــة النيابيــة داخــل المجلــس التأسيســي تغييــر التنصيــص علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين 
وتعويضهــا ب«تكامــل األدوار داخــل األســرة« وهــو  مفهــوم ينصهــر داخــل أدبيــات الحركــة اإلســالمية التــي الزالــت 
تكــرس قــراءة محافظــة للنصــوص اإلســالمية األولــى ، نصــوص رســختها كتــب الفقــه والتفســير التــي لــم تــر فــي  دور 

المــرأة إال مكمــال للرجــل ، انطالقــا مــن ذهنيــة ذكوريــة يقودهــا التزمــت والوصايــة.

ــرت  ــوية غيّ ــات النس ــات والمنظم ــل  للجمعي ــوي وفاع ــور ق ــي بحض ــع المدن ــات المجتم ــف مكون ــاالت مختل إال أن نض
ــه، وضمنــت نصوصــا تشــريعية تعتــرف بحقــوق المــرأة. ــدأ المســاواة ال لبــس في ــة وفرضــت تنصيصــا علــى مب المعادل

اليــوم ،ورغــم التشــريعات ، وخاصــة الفصــل 40 مــن الدســتور التونســي الــذي يضمــن حــق العمل لــكل مواطــن ومواطنة 
ورغــم المكاســب التــي حققهــا التعليــم ومشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، حيــث أصبــح النســاء يمثلــن 49 بالمائــة 
مــن موظفــي الدولــة )جريــدة »آخــر خبــر« 19-08-2014( ويمثلــن 72 بالمائــة مــن الصيادلــة و42 بالمائــة مــن اإلطــار 
ــت  ــة الزال ــاواة الحقيقي ــن 17 أوت 2014( إال أن المس ــق اون الي ــن )حقائ ــاتذة الجامعيي ــن األس ــة م ــي و40 بالمائ الطب

بعيــدة المنــال. فنســبة العاطــالت عــن العمــل يمثلــن ضعــف العاطليــن )21.5 مقابــل 11.5 بالمائــة(.

أمــا علــى مســتوى العمــل فــي القطــاع الفالحــي فــان وضعيــة المــرأة هشــة للغايــة: 73 بالمائــة مــن النســاء فــي هــذا القطاع  
يعملــن دون عقــود شــغل و26 بالمائــة يعانيــن مــن الفــارق في األجــر مقارنــة بالرجال)جريــدة المغــرب 15 أوت 2014(.

حســب نائلــة شــعبان ، كاتبــة الدولــة للمــرأة واألســرة، فــان المكتســبات لــم تمنــع أن »هنــاك عنفــا شــديدا ضــد المــرأة« 
وان هــذا العنــف يأخــذ أشــكاال متعددة«لفظــي ، اقتصــادي ، جنســي، مــادي وحتى ســيكولوجي« وان من بيــن اإلحصائيات 

المفزعــة أن 47,6 مــن النســاء بيــن ســن ال18 و65 ســنة تعرضــن للعنــف ســنة 2013« )جريــدة المغــرب 22 مــاي 2014(

إال أن هنــاك عنــف مــن نــوع أخر:الســيد راشــد الغنوشــي ، رئيــس حركــة النهضــة ، لــم يتــرك فرصــة ذكــرى 13 أوت1956  
ــة األحــوال الشــخصية وال  ــه ال يرفــض مجل ــي: إذ ســجّل ان ــه السياســي بالدين ــزج في ــا ، امت تمــر دون ان يقــدّم خطاب
الحداثــة ، وهــو الــذي أعتبــر ان »حداثــة بورقيبــة وأمثالــه لــم تكــن ســوى انبهــار أعمــى » بالغــرب )راشــد الغنوشــي ، 
مقاربــات فــي العلمانيــة والمجتمــع المدنــي 2011( وفــي نفــس اآلن حــّث الشــباب علــى االقتــداء بالرســول والــزواج 
»بالمطلقــات والمتقدمــات فــي الســن« ناســيا-ربما- ان تأخــر ســن الــزواج و«العنوســة« ، وهــي مــن القضايــا التــي كانت 

دائمــا تــؤرق حركتــه  ، مرتبطــة بالتحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي يعرفهــا العالــم اليــوم.
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Source: www.google.tn

اليــوم وبمناســبة االنتخابــات التشــريعية والرئاســية تثــار قضيــة المــرأة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة. فالمرســوم 
عــدد 35 لســنة 2011 ، الصــادر عــن الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة أقــر مبــدأ التناصــف فــي القائمــات االنتخابيــة 
وذلــك أمــال فــي التأســيس لمنــاخ ديمقراطــي جديــد يقــوم علــى تســاوي الفــرص بيــن الجنســين إال أن تطبيقــه اليــوم 

يواجــه عديــد اإلشــكاليات:

ــة ، اغلبهــم مــن النهضــة- اال إنهــن 	  رغــم  نســبة الحضــور النســوي الهــام فــي المجلــس التأسيســي – 31 بالمائ
ــا النســوية، ــر مــن التزامهــن بالقضاي منضبطــات لمواقــف أحزابهــن أكث

ــة 	  ــن الحداث ــع ع ــي تداف ــك الت ــا تل ــا فيه ــزاب ، بم ــات كل األح ــة قائم ــي رئاس ــم ف ــوي المحتش ــور النس أن الحض
والمســاواة والتناصــف األفقــي والعمــودي ،يعكــس فجــوة حقيقيــة بيــن الخطــاب السياســي والممارســة الفعليــة.

صحيــح ان التشــريعات والقوانيــن ومنهــا مجلــة األحــوال الشــخصية -1956- قــد ســاهمت فــي تطويــر أوضــاع المرأة 
ورفعــت مــن مســتوى مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة.  وصحيــح كذلــك ان الدســتور الجديــد قــد اقــر مبــدأ المســاواة 

بيــن المــرأة والرجــل بعــد صــراع مريــر مــع نــواب ونائبــات النهضــة داخــل المجلــس الوطنــي التأسيســي وخارجــه .

لكــن هنــاك مخاطــر عديــدة تتربــص بالتونســيات: عنــف اقتصــادي واجتماعــي وجســدي ناتــج عــن تفكيــر ذكــوري تســلطي 
وكذلــك عــن عولمــة  اقتصاديــة متوحشــة تســتهدف الفئة األكثر هشاشــة. مع عــودة أفــكار متزمتة اســتغلت الفوضى 
التــي تلــت مــا ســمي ب«الربيــع العربــي« وســيطرة اإلســالم السياســي لتحــاول فــرض أفــكار ورؤى ترجــع بالمــرأة إلــى 

عصــور الحريــم حيــث ال يتجــاوز فيهــا دور المــرأة المتعــة واإلنجــاب.
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          1- الشباب التونسي و السياسة و اإلنتخاب:

كثيــرا مــا توصــف الثــورة التونســية بأنهــا ثــورة شــباب، شــباب قــاد التحــركات بــداء بتفعيــل وســائله  االلكترونيــة ضــد 
بــن علــي )فيــس بــوك، توتيتــر...( وانتهــاء بالمواجهــة الميدانيــة مــع قــوات األمــن المدججــة باألســلحة والعتــاد . لذلــك 

كان جــّل الشــهداء والجرحــى بيــن ســنّ 18 و38 ســنة.

الشــباب الــذي كان يطمــح إلــى الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة يعــرف اليــوم عزوفا عــن الحياة السياســية. 
إذ ، حســب ســبر أراء قامــت بــه منظمــة »أنــا يقــظ« الشــبابية وشــملت 600 شــاب تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و35 ســنة 

مــن خمــس واليــات  فــان هنــاك شــبه قطيعــة بيــن الشــباب والحيــاة السياســية فــي البــالد.
فقــد بيّنــت هــذه الدراســة أن 6 بالمائــة فقــط مــن الشــباب منخرطــون فــي الحيــاة السياســية وأن 66 بالمائــة منهــم 

ليســت لهــم أدنــى فكــرة عــن القانــون االنتخابــي وان 40 بالمائــة ليســت لهــم درايــة بالدســتور الجديــد.

كثيــرا مــا توصــف الثــورة التونســية بأنهــا ثــورة شــباب، شــباب قــاد التحــركات بــداء بتفعيــل وســائله  االلكترونيــة ضــد 
بــن علــي )فيــس بــوك، توتيتــر...( وانتهــاء بالمواجهــة الميدانيــة مــع قــوات األمــن المدججــة باألســلحة والعتــاد . لذلــك 

كان جــّل الشــهداء والجرحــى بيــن ســنّ 18 و38 ســنة.
الشــباب الــذي كان يطمــح إلــى الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة يعــرف اليــوم عزوفا عــن الحياة السياســية. 
إذ ، حســب ســبر أراء قامــت بــه منظمــة »أنــا يقــظ« الشــبابية وشــملت 600 شــاب تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و35 ســنة 

مــن خمــس واليــات  فــان هنــاك شــبه قطيعــة بيــن الشــباب والحيــاة السياســية فــي البــالد.
فقــد بيّنــت هــذه الدراســة أن 6 بالمائــة فقــط مــن الشــباب منخرطــون فــي الحيــاة السياســية وأن 66 بالمائــة منهــم 

Source: http://www.huffpostmaghreb.com/201402/07//tunisie-inscriptions-elections_n_5551443.html
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ــة  ــان 27 بالمائ ــة ف ــباب والرياض ــب وزارة الش ــا. فحس ــبابيا مهم ــاال ش ــهد إقب ــم تش ــر 2011 ل ــات أكتوب ــى انتخاب وحت
فقــط كان مهتمــا بالسياســة و17 بالمائــة شــارك فــي العمليــة االنتخابيــة )أنظــر نشــرية »دوتشــي فيــال« العربيــة -18

.)08-2014
الجهــات الداخليــة التــي كانــت األكثــر تهميشــا وبطالــة وفقــرا والتــي قــاد شــبابها التحــركات االحتجاجيــة  قبــل وإبــان 
الثــورة هــي اآلن األكثــر عزوفــا عــن العمــل السياســي،وذلك لفقــدان األمــل فــي تحســين األوضــاع واإلحســاس«بنوع من 
اليــأس مــن الدولــة » إذ ونتيجــة لذلــك اعتبــر الشباب«أنفســهم غيــر معنييــن بــكل مالــه عالقــة بالسياســة« )شــهادة 

مــن المصــدر الســابق(.
ــن قــادوا  ــق أزمــة الثقــة وفــي نفــور الشــباب مــن االنخراط:فالذي ــة الخطــاب السياســي ســاهمت فــي تعمي ازدواجي
المرحلــة االنتقاليــة  واصلــوا بعــض تصرفــات الماضــي: تعيينــات علــى أســاس الــوالء الحزبــي، حوافــز للمقربيــن ، رواتــب 
ــل  ــى العم ــق عل ــاوالت التضيي ــه ومح ــع في ــر  ترتف ــبابية والفق ــة الش ــب البطال ــت نس ــا انفك ــد م ــة بل ــوق إمكاني تف

ــرة الحكــم. السياســي خــارج دائ
ولمــا كانــت المشــاركة السياســية هــي دليــل عــن االنخــراط فــي الشــأن العــام وقبــوال بقواعــده القانونيــة والســلمية 
، فــان ابتعــاد الشــباب عــن الشــأن العــام لــه محاذيــره التــي تبــدأ بالعــزوف ثــم بتبنــي كل طــرق الرفــض التــي ال تتخــذ 

دائمــا أشــكاال ســلمية وقانونيــة.
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            -2 الوضع االقتصادي:
              تفاقم العجز التجاري وضعف في اإلنتاج الفاحي 

              و زيادة في األسعار

ــز  ــد أن العج ــنة 2014 ، ليؤك ــن س ــى م ــهر األول ــبعة أش ــادي للس ــره االقتص ــاء تقري ــي لإلحص ــد الوطن ــدر المعه أص
التجــاري تفاقــم ليصــل إلــى 18 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة 2013. وقــد ســجلت نفــس الفتــرة تراجعــا فــي 
الصــادرات ناتــج أساســا إلــى انخفــاض فــي صــادرات المنتوجــات الفالحيــة : تراجــع فــي مبيعــات زيــت الزيتــون، وفــي 

ــدة المغــرب، 10-08-2014(. ــة كالفســفاط ومشــتقاتها  وصــادرات النفــط الخام)انظــر جري مبيعــات المــواد األولي
كمــا عرفــت الســنوات األخيــرة زيــادات هامــة فــي أســعار المــواد االســتهالكية ، حيــث ســجلت الفتــرة الممتــدة بيــن 
2010 والســتة أشــهر األولــى مــن العــام الحالــي زيــادة فــي مؤشــر االســتهالك العائلــي يقــدر ب21.5 بالمائــة. إلــى 
ذلــك، ســجلت المــواد الغذائيــة والمشــروبات زيــادة تقــدر ب 27.2 بالمائــة خــالل نفــس الفترة )أنظــر المرصــد االجتماعي 

التونســي لشــهر جــوان 2014(.

الخبيــر االقتصــادي عبــد الجليــل البــدوي ارجــع الزيــادات الكبيــرة فــي المــواد الغذائيــة إلــى الظــرف االقتصــادي العالمــي 
وانخفــاض قيمــة الدينــار وغيــاب المراقبــة علــى األســعار وتخلــي الدولــة عــن دورهــا فــي دعــم عناصــر اإلنتــاج علــى 
ــكار  ــبب االحت ــب بس ــرض والطل ــن الع ــوازن بي ــرام الت ــى انخ ــك إل ــة وكذل ــة الفالحي ــذور واألدوي ــمدة والب ــرار األس غ

والتهريــب إلــى دول الجــوار.

Source : http://www.radiotunisienne.tn/rtci
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            3- قرار الحكومة تعليق نشاط جمعيات 
             يثير انتقاد المنظمات الحقوقية

اثــر الهجــوم الــذي اســتهدف قــوات مــن الجيــش التونســي يــوم 16 جويليــة 2014 والــذي ذهــب ضحيتــه 16 جنديــا 
ــاب  ــر خط ــي تنش ــة »الت ــوات التلفزي ــة والقن ــات اإلذاعي ــق المحط ــرارا بغل ــة ق ــذت الحكوم ــعانبي، اتخ ــل الش ــي جب ف
الكراهيــة« وكذلــك المســاجد غيــر المرخــص لهــا. كمــا قــررت الحكومــة تعليــق نشــاط 157 جمعيــة يرجــح أن يكــون 

لهــا صلــة بالجماعــات اإلرهابيــة.

القــرار األخيــر أثــار انتقــاد منظمــات المجتمــع المدنــي التــي اعتبــرت قــرار التعليــق خرقــا للقانــون الصــادر فــي ســبتمبر 
2011 والــذي ينــصّ علــى أن القضــاة هــم وحدهــم المؤهليــن إلصــدار قــرارات تعليــق نشــاط الجمعيــات.

المرســوم 88 لســنة 2011 ينــصّ علــى أن تحتــرم الجمعيــات »مبــادئ دولــة القانــون والديمقراطيــة والتعدديــة 
والشــفافية وحقــوق اإلنســان.« كمــا ينــص أيضــا علــى أن الســلطة القضائيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي يخــول لهــا 
ــة ، ثــم تعليــق النشــاط لمــدة  ــر للجمعي ــر مراحــل ثــالث: توجيــه تحذي ــة أو حلهــا، وذلــك عب تعليــق نشــاط أيــة جمعي
ثالثيــن يومــا أن لــم يقــع تــدارك التجــاوزات . ثــم تصــدر المحكمــة قــرارا بحلهــا إن هــي تمــادت.« للتذكيــر فقــد وقــع 
إتبــاع هــذا التمشــي القضائــي  عنــد تعليــق نشــاط رابطــات حمايــة الثــورة بقــرار مــن المحكمــة حيــن ثبتــت اعتداءاتهــا 

علــى النشــطاء والسياســيين . 

Source : http://www.nawaat.org/



رسالة اللجنة 
من أجل إحترام الحريات و حقوق اإلنسان في تونس 

C.R.L.D.H.T2014 أوت

8

4          4-  المجلس التأسيسي وقانون مكافحة اإلرهاب:

ــات  ــبب التجاذب ــي بس ــس التأسيس ــل المجل ــه داخ ــراوح مكان ــوال ي ــل األم ــع غس ــاب ومن ــة اإلره ــون مكافح الزال قان
السياســية مــن ناحيــة وكثــرة غيابــات النــواب مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك رغــم الحاجــة لإلطــار  التشــريعي والقانونــي الــذي 
يتجــاوز قانــون 10 ديســمبر 2003، الــذي اســتغله نظــام بــن علــي  »كغطاء النتهــاك الحريــات وحقوق اإلنســان«ويحمي 
البــالد مــن هــذا الخطــر الزاحــف محققــا معادلــة »مجابهــة تحقيــق األمــن واحتــرام حقــوق اإلنســان،« فــي نفــس اآلن.

التنســيقية الوطنيــة للعدالــة االنتقاليــة كونــت لجنــة تفكيــر تضــم مختصيــن فــي الشــؤون القانونيــة والماليــة واألمنيــة 
والعســكرية لتعميــق النظــر فــي مشــروع القانــون وقــدت مقترحــات منهــا:

ــم  ــي الجرائ ــق ف ــفافية التحقي ــان ش ــك لضم ــق وذل ــاة تحقي ــالث قض ــم ث ــي« يض ــق مجلس ــب تحقي ــداث »مكت - إح
اإلرهابيــة،

 -الفصــل بوضــوح بيــن صالحيــات وكيــل الجمهوريــة الــذي يخضــع للســلطة التنفيذيــة وبيــن صالحيــات حاكــم التحقيــق، 
الــذي يخضــع للســلطة القضائيــة،

- ضمــان اســتقاللية »اللجنــة التونســية لمكافحــة اإلرهــاب« المقترحــة فــي مشــروع مكافحــة اإلرهــاب بتمكينهــا مــن 
الشــخصية القانونيــة واالســتقالل اإلداري والمــادي. 

Source : http://www.google.tn
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            5- مركز تونس لحرية الصحافة:
           »قرار غلق المؤسسات اإلعامية غير قانوني«

ــة الصحافــة أن شــهر  ــدان اإلعــالم قــال مركــز تونــس لحري ــة فــي مي ــدوري حــول االنتهــاكات الحاصل ــره ال فــي تقري
ــة  ــة لرئاس ــة التابع ــة األزم ــدرت خلي ــث أص ــورة، حي ــد الث ــة بع ــات إعالمي ــق لمؤسس ــرار غل ــرف أول ق ــة 2014 ع جويلي
الحكومــة والمكلفــة بمتابعــة الوضــع األمنــي واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة قــرارا ب«الغلــق الفــوري لإلذاعــات 

ــاد.« ــى الجه ــوة إل ــر والدع ــاءات للتكفي ــى فض ــا إل ــت منابره ــي تحول ــا والت ــص له ــر المرخ ــزات غي والتلف
ــاة  ــة ولقن ــور للقــران والســنة« بالمهدي ــى مقــر »إذاعــة الن ــة ضخمــة إل وقــد أعقــب هــذا القــرار تحــوّل فــرق أمني

ــاك.  ــن هن ــق مــع أربعــة أشــخاص عاملي ــث والتحقي ــق المقــر وقطــع الب ــم غل اإلنســان. وقــد ت

ــب  ــي يتطل ــان إعالم ــق بش ــر يتعّل ــة إن األم ــذه »خاص ــق وتنفي ــرار الغل ــاذ ق ــي اتخ ــرعة ف ــز الس ــتغرب المرك ــد اس وق
الحســم يتطلــب الحســم فــي قضايــاه فــي اغلــب الــدول الديمقراطيــة كثيــرا مــن اإلجــراءات التعديليــة والقانونيــة.«

ــل  ــذي يمث ــد اخــذ القــرار ال ــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري عن ــة العلي ــب الهيئ ــك ســجل المركــز تغيي ــى ذل إل
ــد.«  ــتور الجدي ــادئ الدس ــري ولمب ــمعي البص ــاع الس ــة للقط ــن المنظم ــرق القواني ــي خ ــابقة ف »س
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           6-  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في                  
ت                تونس :  من اجل احترام الحريات الدينية في العراق

اثــر اســتيالء مقاتلــي الدولــة اإلســالمية )داعــش( علــى مناطــق عديــدة مــن العــراق تواجــه عديــد الطوائــف ، ومنهــا 
المســيحيين واليزيديــن، التصفيــة والتعذيــب والتهجيــر ، فــي اعتــداء صــارخ علــى حقوقهــم الدينيــة والثقافيــة التــي 

عاشــوا بهــا آلالف مــن الســنين فــي إطــار مــا عرفــه العــراق مــن تعــدد وثــراء حضــاري.

ــي  ــون الدول ــد القان ــا لقواع ــاكا صارخ ــداءات انته ــر االعت ــان تعتب ــوق اإلنس ــات وحق ــرام الحري ــل احت ــن اج ــة م اللجن
ــرها. ــة بأس ــة العربي ــى المنطق ــل عل ــراق ب ــى الع ــط عل ــرا ال فق ــدا خطي ــكل تهدي ــي تش ــاني ، وه اإلنس

ــذا تدعــو كل القــوى السياســية والمدنيــة فــي العــراق وفــي المنطقــة العربيــة وفــي العالــم لتوحيــد القــوى مــن  ل
اجــل مواجهــة هــذا الخطــر اإلرهابــي الزاحــف. كمــا تدعــو المجتمــع الدولــي إلــى التحــرك بأكثــر نجاعــة وتنســيق مــن 

اجــل حمايــة األقليــات فــي العــراق وفــي المنطقــة.


