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الـعـــــــامل يـقـــــــول رأيـه يف احلـكــم بـــــــإعـــــــدام الــــطـــــــاغــيـــــــة
العواصم /وكاالت

اص ـ ــدرت احملـك ـم ـ ــة اجل ـن ـ ــائ ـي ـ ــة
الـعلـيـ ــا االحـ ــد املـ ــاضـي حـكـم ـ ـاً
بـاالعـدام شنقـاً حتـى املـوت عـى
الدكتاتور صدام.
احلـكــم صـ ـ ــدر يف اجلل ـ ـس ـ ــة رقــم  41مــن
احمل ــاكـم ــة الـتـي ب ــدأت يف مت ــوز مـن ع ــام
 2005اذ حازت علـى اهتمـام عاملـي طوال
مـدة انعقـادهـا فـضالً علـى اجلـدل الـذي
اثـ ـ ـ ــارتـه ب ــني االوسـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ــة
والقانونية.
(املـ ـ ـ ــدى) رصـ ـ ـ ــدت ردود االفـعـ ـ ـ ــال عـلـ ـ ـ ــى
امل ـ ـس ـت ـ ــويــني االقل ـي ـمــي وال ـ ــدولــي بع ـ ــد
النطق بحكم االعدام على الطاغية.
اعدام صدام جناح للدميقراطية
وصف ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش
االحد صدور عقوبـة االعدام على صدام
ب ــانه"جنــاح كـبـي ــر" للع ــراق علــى ط ــريق
الدميوقراطية.
واضاف بـوش يف واكو بـوالية تكـساس"ان
احمل ــاكـم ــة جن ــاح كـبـيـ ــر جله ــود ال ــشعـب
العــراقـي الــرامـيــة الــى اسـتـبــدال نـظــام
اسـتـبــدادي بـنـظ ــام القــان ــون .انه جنــاح
كبيـر للـدميـوقـراطيـة العـراقيـة النـاشئـة
وحكومتها الدستورية".
واضــاف بــوش قـبل ان يـسـتقل الـطــائــرة
ملـواصلـة حملـته االنتخـابيـة قبل يـومني
م ــن االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات الـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة انـه
تـلقـ ــى"دلـيـال علـ ــى العـ ــدالـ ــة كـ ــان ي ـظـن
كثيرون انه لن يأتي يوما".
لـك ــنه اق ـ ــر بـ ـ ــأنه"م ـ ــا زال امـ ـ ــام الع ـ ــراق
الـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن الـع ـمـل" .مـ ـ ـش ـي ـ ـ ــراً إل ـ ـ ــى
ان"الـ ــرجل الـ ــذي كـ ــان يـ ــزرع اخلـ ــوف يف
قل ـ ــوب العـ ــراقـيـني اض ـطـ ــر الـ ــى سـمـ ــاع
عـ ـ ــراق ـيــني احـ ـ ــرار وهــم يـ ـ ــروون اع ـمـ ـ ــال
التعــذيب والـقتل الـتي كـان قـد امـر بهـا
ضـدهم وضـد اسـرهم" وهــو يتمـتع بحق
اسـتـئـنـ ــاف احلـكـم وسـي ـ ــواصل الـتـمــتع
بــاالجــراءات القــانــونيــة"واحلقــوق الـتي
رفض منحها للشعب العراقي".
واك ـ ـ ــد مجـ ـ ــددا دع ــم بالده لـلحـكـ ـ ــومـ ـ ــة
العراقية.
االعدام مسألة عراقية
واكـ ــدت وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
كــونــدوليــزا رايـس االثـنني ،ان الــواليــات
املــتحـ ــدة لـم تـت ـ ــدخل يف حـكـم االعـ ــدام
ص ـ ـ ـ ــدام ،راف ـ ــض ـ ـ ـ ــة
ص ـ ـ ـ ــدر بـحـق ـ
ـال ـ ـ ـ ــذي ـ
االنتقادات التي وجهها االوروبيون.
وق ـ ـ ـ ــالـ ــت رايـ ـ ـ ــس ل ـ ـ ـ ـش ـ ـبـ ــك ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــس
ـ
ال ـتـلـف ـ ـ ــزي ـ ـ ــون ـي ـ ـ ــة"ه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــوقـف ق ـ ـ ــدمي
لالوروبـيـني .واالحت ــاد االوروبـي يع ــارض
عق ــوب ــة االعـ ــدام .لكـن االكـي ــد ،ان ل ــدى
العـ ـ ــراق ـي ــني عقـ ـ ــوبـ ـ ــة االعـ ـ ــدام ،وهـ ـ ــذه
بالتأكيد مسألة عراقية".
واضـ ــافـت راي ــس"هـ ــذه لـيـ ـسـت مـ ـسـ ــألـ ــة
امـيـ ــركـي ـ ــة .وال يع ـ ــود لالمـيـ ــركـيـني وال
لالوروبـيني صـراحــة ،االدالء بتعـليقـات.
هذا امر يقرره العراقيون".
ورحبـت البلـدان االوروبيـة بـادانـة صـدام
لكـنه ــا اك ــدت رفــضه ــا املـب ــدئــي لعق ــوب ــة
االع ــدام .وطلـبـت الــرئــاس ــة الفـنلـنــديــة
لالحتــاد االوروبـي ومجلــس اوروبــا عــدم
تطبيق حكم االعدام.
واشـارت رايـس الـى ان القـانـون العــراقي
يـ ـنـ ــص عـلـ ـ ـ ــى ام ـكـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة رفـع دعـ ـ ـ ــوى
استـئنــاف .وقــالـت"سنــرى مــاذا سـينـجم
عــن هـ ـ ــذا االس ـت ـئ ـنـ ـ ــاف وس ـنـ ـ ــرى ك ــيف
س ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـبـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا احل ـ ـك ـ ـ ــم".
واوضحت"لكنهـا مسـألة عـراقية ولـيست
مـسألـة اميـركيـة ،وليـست مسـألة دولـية.
وي ـســتحـق الع ــراقـيـ ــون ان يق ــومـ ــوا به ــا
بأنفسهم".
واسـتـبعــدت رايــس خـطــر ازديــاد اعـمــال
العـنف يف العــراق الــذي اسهـبت وســائل
االعالم يف احل ـ ــديــث عــنه ،اذا مـ ـ ــا نف ـ ــذ
حكم االعدام شنقا بصدام.
وقـالت"سنـرى ،أن العـراقيني يـعرفـون ما
فـعل بهـم ص ــدام .ولــم يفعـل ذلك س ــوى
ب ــال ـشـيع ــة ،ولـم يفـعله س ــوى ب ــاالك ــراد.
وثـمة ايـضا عـدد كبـير مـن السـنة الـذين
أحلق األذى بهم".
قرار داخلي عراقي
وقـال مسؤول امـيركي يف بغـداد تابع عن
كثب محـاكمة الـرئيس اخمللـوع"ال عالقة

لـ ـن ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى االطـالق ب ـ ـ ــاحمل ـ ـ ــاكـ ـم ـ ـ ــة وال
باالحكام التي صدرت".
وتابع هـذا املسؤول يف تصـريح من بغداد
عـبــر الــدائــرة الـتلفــزيــونـيــة املـغلقــة ان
الواليات املتحدة"لـم توص باصدار حكم
االع ــدام ال ــذي ه ــو ق ــرار داخلـي ع ــراقـي
محض".
واوضح تـوم كـايـسي املتحـدث بـاسم وزارة
اخل ـ ـ ـ ــارج ـ ــي ـ ـ ـ ــة االم ـ ــي ـ ـ ـ ــرك ــيـ ـ ـ ـ ــة يف ن ـ ـ ـ ــدوة
ـ
صحـافيـة"انه قـرار عــراقي ،ونحـن نتـرك
للـقضـاء العـراقـي واحملكمـة اخلـاصـة ان
يقررا العقوبات املالئمة".
ودافـع ـك ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـس ــي ع ــن ـق ـ ـ ـ ــرار احمل ـك ــم ـ ـ ـ ــة
العـراقية ،مـشيرا الـى ان"عقوبـة االعدام
منصـوص عنها يف القانـون العراقي منذ
بعض الوقت".
واضــاف ان"هــذا النــوع مـن االحكــام ميــر
تلقـائيـا عبـر عـمليـة اسـتئنـاف" .وخلص
الـ ـ ــى الق ـ ــول"مــن ال ـ ــواضـح ان القـ ـض ـ ــاة
سـيحــرصــون علــى الـتــأكــد مـن تـطـبـيقه
بطريقة مـالئمة ومن ان جميع التدابير
املناسبة قد اتخذت".
يف اوربا
ويف ل ـنـ ـ ــدن اعـ ـ ــربــت وزيـ ـ ــرة اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة مـ ــارغـ ــريـت بـيـكـيـت عـن
تـرحـيبهــا"بتـطبـيق العـدالـة علـى صـدام
حسني وغيـره من املتهمني ،ومـحاسبتهم
على جرائمهم".
ويف دبلن قــال متحـدث بــاسم اخلــارجيـة
االيـرلنـديـة ان وزيـر اخلـارجيـة ديـرمـوت
اهيــرن"يــرحب بـنهــايــة عمـليــة قــانــونيــة
طويلة ضد صدام".
ويف باريس قال وزير اخلارجية الفرنسي
فـيلـيـب دوسـت بالزي ان"ف ــرن ـس ــا ت ــأخ ــذ
علمــا يف ختـام محــاكمـة صـدام بـاحلـكم
الـ ــذي اصـ ــدره الق ـضـ ــاء العـ ــراقـي .هـ ــذا
القرار يعود للشعب العراقي".
واضـ ــاف"يف ج ـ ــو العــنف الـ ــذي يـ ــشهـ ــده
العـ ــراق حـ ــالـي ـ ــا ،آمل ان ال يـ ــؤدي هـ ــذا
القــرار الــى تــوتــرات جــديــدة وان يـبــدي
العراقـيون بغـض النظـر عن انتمـاءاتهم
الطائفية ضبط النفس".
ويف روم ـ ـ ــا اع ـت ـب ـ ـ ــر رئ ـي ـ ــس احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
االي ـطـ ــالـيـ ــة رومـ ــانـ ــو بـ ــرودي ان احلـكـم
ب ـ ـ ــاالع ـ ـ ــدام ال ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ــدر عل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــدام
يعـك ــس"راي اجملـتــمع الـ ــدولـي بـ ــاسـ ــره"
يف"الدكـتاتـور" السـابق معتـبرا يف الـوقت

نفسـه انه"ينبغـي اعادة الـتفكيـر يف هذه
العقوبة".
وقـال برودي لـوكالـة فرانـس برس"مهـما
ك ــانت بـشــاعــة اجلــرميــة فــان تق ــاليــدنــا
وقـيـمـنـ ــا تــبعـ ــدنـ ــا عـن تــنفـيـ ــذ عقـ ــوبـ ــة
االعدام".
ويف هلــسنكـي دعت الـرئـاسـة الفـنلنـديـة
لالحت ـ ــاد االوروبـي يف بـي ـ ــان احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـراقيـة الى عـدم تنفيـذ حكـم االعدام
يف الرئيس العراقي السابق صدام.
وق ــالـت ال ــرئ ــاسـ ــة انه ــا"ت ــذك ــر مبـ ــوقف
االحت ــاد االوروبي ضــد عقــوبــة االعــدام،
فـ ــاالحتـ ــاد االوروبــي يعـ ــارض الـعقـ ــوبـ ــة
القـصــوى يف كل احلــاالت وكل الـظــروف
وي ــدع ــو ال ــى ع ــدم تـنفـي ــذه ــا يف احل ــال
احلاضرة".
واعربت الـدمنارك عـن ارتياحهـا لصدور
احلكـم غيــر انهــا عبــرت عن معــارضتهـا
حلكـم االع ــدام .وق ــال وزي ــر اخل ــارجـي ــة
الـدمنـاركي بيـر سـتيغ مـولـر"العـراق ادار
احملاكـمة بـطريـقة مـستقلـة ومن اجلـيد
ان تـنـتهـي ه ــذه احمل ــاكـمـ ــة .ان ذلك مـن
شأنه ان بعث االمل يف ان يطوي العراق
صفحة من تـاريخه" بيد انه اضاف"غير
اننا ال ندعم حكم االعدام".
السويد مرتاحة
ويف الـ ـسـ ــويـ ــد اعـ ــرب وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة
عن"ارتـياحه الـشديـد الدانة صـدام على
جــرائـمه الـتـي ارتكـبهــا" غـي ــر انه اعــرب
عن االسف"لكـون العـراق لم يلغ عقـوبة
االعدام".
وانتـقد رئيـس الوزراء االسـباني خـوسيه
لويـس ثابـاتيـرو ضمنـا احلكم بـاالعدام
علـى صـدام حــسني ،مـذكـرا بــان عقـوبـة
االعـ ـ ــدام غ ـيـ ـ ــر مـ ـط ــبقـ ـ ــة يف اوروبـ ـ ــا وال
يؤيدها اي بلد يف االحتاد االوروبي.
وق ــال ث ــاب ــاتـي ــرو يف م ــؤمت ــر صح ــايف يف
م ــونـتـيفـي ــدي ــو"عل ــى ص ــدام ان يـتحـمل
مـس ــؤوليــة افعــاله شــأنه شــأن اي قــائــد
س ـيـ ـ ــاســي" ،م ـ ـ ــوضحـ ـ ــا يف الـ ـ ــوق ــت ذاته
انه"مـن املعــروف ان االحت ــاد االوروبي ال
يؤيد عقوبة االعدام".
ويف اس ـطـنـبـ ــول دعـ ــا وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة
التـركـي رجب طـيب اردوغــان العـراقـيني
ال ــى ع ــدم ت ــرجـمـ ــة احلكـم عل ــى ص ــدام
حـ ـسـني بـ ــاعـتـبـ ــاره تـ ـش ـ ــريعـ ــا لــتفـكـيـك
العراق.

وقـ ـ ــال يف تـ ـص ـ ـ ــريح ـ ـ ــات صحـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة ان
احلـك ــم"يف ـتـ ـ ــرض ان يـ ـ ــسعـ ـ ــد الـ ـ ــشعــب
الع ــراقـي" بـي ــد انه اض ــاف"الحـظـن ــا يف
االي ــام االخـيـ ــرة ظهـ ــور افك ــار خ ــاطـئ ــة
وبـ ـ ـ ــدائـل خـ ـ ـ ــاطـ ـئـ ـ ـ ــة ( )..نـح ــن نـقـ ـ ـ ــول
(لـلعـ ــراقـيــني) :ال تعـتـبـ ــروا ذلـك بـ ــديال
( )..النه س ـي ـت ـ ـس ـبــب يف انه ـي ـ ــار الــبالد
وعنـدهــا ستـغيـر دول اجلـوار مــواقفهـا"
من العراق.
وصـرح رئـيس الـوزراء االسبـانـي السـابق
خـ ـ ـ ــوسـ ـيـه مـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــا ازنـ ـ ـ ــار خـالل زيـ ـ ـ ــارة
لكـولـومـبيــا االثنـني ان عقـوبـة االعـدام
ال ـتــي صـ ـ ــدرت االحـ ـ ــد علـ ـ ــى الـ ـ ــرئ ـيـ ــس
العراقي صدام "حكم عادل".
وقال ازنـار يف تصريـحات لصحـافيني يف
ميـديـني "اعتقـد انـه حكم عـادل .صـدام
كـان مجـرمـا كـبيـرا ومـســؤوال عن مـقتل
آالف االشخاص".
ورأى ازنـ ــار ان احملـكـمـ ــة الـتـي حـ ــاكـمـت
الرئيس العراقي السابق "مستقلة".
وحـول تـنفيـذ احلكـم شنقـا ،قــال رئيـس
ال ــوزراء ال ـسـ ــابق احمل ــافــظ الـ ــذي حكـم
حتـى  ،2004ان صـدام ارتـكب "مـا يـكفي
من االخـطــاء اجلـسـيمــة ليــدفـع الثـمن
بهذا الشكل".
الكويت تعرب عن فرحتها
واع ـ ــرب الـك ـ ــوي ـت ـي ـ ــون عــن اب ــتهـ ـ ــاجهــم
وارت ـ ــي ـ ـ ـ ــاحـه ــم ـب ـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـ ـصـفـ ـيـق واطـالق
ال ــزغ ــاري ــد ل ــدى صـ ــدور حكـم االع ــدام
االح ــد عل ــى ص ــدام ال ــذي غ ــزا بل ــدهـم
واحتلها قبل  16عاما.
ول ــم يـخـف بـع ـ ـضـه ــم رغـ ـبـ ـتـه يف رؤيـ ـتـه
يتألم قبل شنقه.
واســتقــبل احـمـ ــد املـ ــسفـ ــر ( 70عـ ــامـ ــا)
وزوجـته واوالدهمــا الثالثـة بــالتـصـفيق
اعالن احلكم بـاالعـدام علـى صـدام عبـر
شـاشـة الـتلفـزيـون الــذي حتلقـوا حـوله
يف منزلهم.
وي ــؤك ــد احـم ــد ان ه ــذا احلكـم ه ــو "ث ــأر
للــشهـيــد عـب ــد العــزيــز" ابـنه الـضــابـط
ال ــذي فق ــدت اخـب ــاره مـن ــذ ان اعــتقلـته
قـ ـ ــوات صـ ـ ــدام عـ ـ ــام ،1990وكـ ـ ــان ع ـمـ ـ ــره
حينها  26عاما.
ولكـن احمــد املــوظف املـتقــاعــد يف وزارة
الـصحــة الــذي فقــد بـص ــره اخيــرا ،قــال
بعصـبية القـربائه الـذين جاءوا يـنقلون
اليه النـبأ "اريـد ان اسمع الـقاضـي وهو

ينطق احلكم".
واجه ـشـت زوجـته جــاسـمـيــة الـتـي كــانـت
تلـف عبــاءتهــا الـســوداء حــول جـسـمهــا،
بــالـبكــاء قــائل ــة "لي ــذهب الــى اجلحـيم،
ليحرق حيا".
ولكـن ابـنه ــا خ ــال ــد ،ال ــرائ ــد يف اجلـيــش
الكـويـتي الـذي اعـتقـل عنـد غـزو صـدام
الكويت ،بدا اكثر حتفظا.
وقـال خـالــد "كنت افـضل ان يحكـم عليه
بـالـسجن مـدى احليـاة .كـان ذلـك افضل
م ــن احل ـك ــم بـ ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ــدام ،النـه يـج ــب ان
يتعذب على ما سببه من عذاب لغيره".
وقـال احمد ان "صـدام يستحق اكـثر من
االعـ ـ ــدام .لق ـ ــد قــتل اك ـث ـ ــر مــن مل ـي ـ ــون
شخ ــص يف الع ـ ــراق والـك ـ ــويــت واي ـ ــران"،
مـشيـرا الـى احلـرب الـداميـة بني العـراق
واي ـ ــران ال ـتــي اس ـت ـم ـ ــرت مــن  1980ال ـ ــى
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ويـ ـ ــوافقـه مح ـمـ ـ ــد احلجــي ( 25ع ـ ــام ـ ــا)
ال ــرأي قـ ــائال "انـت ـص ــر احلـق .لكـن ه ــذا
ليـس كافيـا نظرا للـجرائم التـي ارتكبها
صدام يف العراق ودول اجلوار".
واض ــاف ال ـش ــاب الك ــويـتـي "انـه رجل بال
رحمة".
وقـالت اسماء عـبداهلل ،الطالـبة احملجبة
ابـنـ ــة الـثـ ــامـنـ ــة عـ ـشـ ــرة" ،ه ـ ــذه نهـ ــايـ ــة
الطـاغيـة" ،مـشيـرة الـى مـا عــانته خالل
احـتالل العــراق الكــويت بـسـبب اعـتقـال
اجليش العراقي البيها.
وق ـ ــال اب ـ ــو محـم ـ ــد "ال ن ـ ــري ـ ــد فقــط ان
يحـكم عـليه بـاالعـدام .نـريــد ان يتعـذب
قــبل ان يعـ ــدم النه اذاق العـ ــذاب لكـثـي ــر
م ــن االبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء يف الـعـ ـ ـ ــراق وال ـكـ ـ ـ ــوي ــت
وغيرهما".
واض ــاف الـ ــرجل ال ـسـتـيـنـي ال ــذي تـ ــابع
الـنطق باحلكم مع اخرين يف الديوانية،
انـه يـ ـتـ ـمـ ـنـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ــو يـ ـتـ ـم ـك ــن م ــن "قـ ـتـل
الدكتاتور العراقي بيدي هاتني".
ولـكن يــوسف الكــوت الــذي كــان بــرفقـته
والــذي اعـتـقل يف العــراق لـثالث ــة اشهــر
وفق ــد اح ــد ابـنـ ــائه ال ــذي ت ــويف ب ــازم ــة
قلبية بعد االحتالل ،يبدو اكثر تأنيا.
ويق ــول امل ــدي ــر ال ـسـ ــابق يف وزارة الـنـقل
الك ــويـتـي ــة "ال اعـتق ــد ان ص ــدام ح ـسـني
ســيعـ ــدم اال بع ــد احل ـصـ ــول عل ــى ض ــوء
اخـضــر مـن االميــركـيني الــذين يــريــدون
استخـدامه للـمسـاومـة علـيه" يف قضـايـا
سيـاسية .ويـضيف ان صدام حـسني "كان
ميكـن ان يقتل لـدى اعتقـاله يف جحـره"
يف شمال العراق.
ويف ب ـ ــورص ـ ــة الـك ـ ــويــت ،اطـلقــت ن ـ ـس ـ ــاء
الــزغــاريــد ابـتهــاجــا لــدى اعالن احلـكم،
كما افاد شهود.
الصحافة االيرانية ترحب
ام ـ ــا ال ـصـحف االي ـ ــران ـي ـ ــة فق ـ ــد رح ـبــت
االث ـنــني بـ ـصـ ـ ــدور حـكــم االع ـ ـ ــدام علـ ـ ــى
صــدام لكـنهــا اتهـمت الــواليــات املـتحــدة
بـانها حتـاول منع احملكـمة من الـنظر يف
"اجلـ ـ ــرائــم" ال ـتــي ارتـك ــبهـ ـ ــا الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
العراقي السابق يف حق ايران.
وع ـنـ ـ ــونــت الـ ـصـحف االيـ ـ ــران ـيـ ـ ــة "ح ــبل
امل ـ ـش ــنقـ ـ ــة لـ ـصـ ـ ــدام" و"االعـ ـ ــدام ش ــنقـ ـ ــا
للديكتاتور" و"ابتهاج يف العراق".
وكـتب املتحـدث السـابق باسـم اخلارجـية
االيرانـية حميد رضـا آصفي يف صحيفة
هـمشـهري "مـرة اخرى اثـبت التـاريخ انه
يعاقب الطغاة .اليوم جاء دور صدام".
وقــالت صـحيفـة "ايـران" احلكــوميـة "مـا
االي ـ ـ ـ ــران ــي ال بـل
ـظ ـ ـ ـ ــره الـ ـ ـ ـشـع ــب ـ
يـ ـنـ ـت ـ ـ ـ
االنـسـانيـة بــرمتهـا هـو الـنظـر يف جـميع
اجلـ ــرائـم الـتـي ارتـكــبهـ ــا الـ ــديـكـتـ ــاتـ ــور
خصوصـا الصفحة الـسوداء يف ملفه اي
احلـرب ضد اجلـمهوريـة االسالميـة التي
دامت ثماني سنوات".
واضـافـت "لكـن يبـدو ان قـوات االحـتالل
االم ـيـ ـ ــركــي حتـ ـ ــاول م ــنع احملـك ـمـ ـ ــة مــن
الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر يف مـلـف احلـ ـ ـ ــرب ب ــني ايـ ـ ـ ــران
والعراق".
حماس تعترض
ويف االراض ــي الـفـل ـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث
اســتقــبل الـفل ـ ـس ـط ـي ـن ـي ـ ــون يف ال ــضف ـ ــة
الغربـية صدور حكم االعـدام على صدام
مبـزيج من االحبـاط والالمباالة ،يف ظل

ان ـ ـ ـشـغـ ـ ـ ــالـه ــم بـ ـ ـ ــاسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرار الـهـجـ ـ ـ ــوم
االســرائـيلـي علــى قـطــاع غــزة ،اعـتبــرت
حـركة املقـاومة االسالميـة (حماس) انه
يـتـ ــوجــب تق ـ ــدمي القـ ــوات االمـيـ ــركـيـ ــة
واالس ـ ــرائ ــيل ـيـ ـ ــة لل ــمح ـ ــاك ـم ـ ــة ب ـ ـس ـبــب
"اجلرائم" التي ترتكبها.
وقـال فوزي برهوم املتحـدث باسم حركة
حـم ــاس ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس بـ ــرس "نحـن
كـشعب فلـسطيـني مع من يـدعم شعبـنا
وكـان الـرئيـس السـابق صـدام حـسني له
دور داعم لشعبنا الفـلسطيني ويبدو ان
كل من يدعم شعبنا يحارب".
اندونيسيا تتفهم
واعل ـنــت انـ ـ ــدون ـيـ ـ ـس ـيـ ـ ــا االث ـن ــني انهـ ـ ــا
"تتفهـم" احلكم بـاالعــدام الصـادر بحق
الرئـيس العـراقي الـسابـق صدام حـسني
ولـكــنهـ ــا تعـتـبـ ــر ان احملـ ــاكـمـ ــة لـم تـكـن
عادلة.
وق ــال املـتح ــدث ب ــاسـم وزارة اخل ــارجـي ــة
دي ـس ــرا بـي ــرك ــايـ ــا "ميكـنـنـ ــا ان نفهـم ان
احلكـم بــاالعــدام قــد صــدر ضــد صــدام
حسني".
واضـاف يف بيـان وصلت نـسخة مـنه الى
وكـالة فـرانس بـرس "لكن اعمـال العنف
يف العـ ـ ــراق ال تـ ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ــد علـ ـ ــى اجـ ـ ــراء
محاكمة عادلة .ومع ذلك ،فأمام صدام
الفرصة للدفاع عن نفسه".
واوضــح الـ ـ ـب ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ان "احل ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االنــدونيـسيـة تـأمل بــالتــأكيـد ان تـسـود
العـدالــة وان تسـاهـم يف النهـايـة عـمليـة
مح ــاكـم ــة ص ــدام ح ـسـني يف املـص ــاحل ــة
بالعراق".
ماليزيا ال تعارض
وق ــال رئيـس الــوزراء امل ــالي ــزي عبــد اهلل
احـم ــد بـ ــدوي ان "العـ ــراق يحـت ــاج ال ــى
مــستـقبـل آمن ومـسـتقــر ينـعم بـالـسالم
لـتنـتهـي معــانــاة شـعبـه ويتـمكـن ابنــاؤه
من اعادة بناء بلدهم من جديد".
واضــاف بــدوي يف تـصــريحــات صحـفيــة
ام ـ ــس تـعل ــيق ـ ـ ــا علـ ـ ــى قـ ـ ــرار احملـك ـمـ ـ ــة
اجل ـن ـ ــائ ـي ـ ــة الـعل ـي ـ ــا يف الع ـ ــراق احلـكــم
بـاالعـدام شنقـا حتـى املـوت بحق صـدام
ان "العراق يجـب ان يحصل على فرصة
جديـدة للعيـش يف بيئـة آمنـة ومسـتقرة
لـيتـمكن مـن بنـاء مـسيـرة دميـوقـراطيـة
مزدهرة".
واشـ ـ ــار ال ـ ـ ــى انه اذا ك ـ ـ ــان القـ ـ ــرار بـحق
صـ ــدام نـ ــاجتـ ــا عـن عــملـيـ ــة قـ ــانـ ــونـيـ ــة
استـوفت كامل معاييـر العدالة فانه من
املــؤكــد لـن تكــون هنــاك ايــة ردود افعــال
مثـارة مـن قبل اي جهـة كــانت اعتـراضـا
على ذلك القرار.
وبـني رئيـس الــوزراء املــاليــزي قــائال "ان
ردود االفـع ـ ـ ــال ق ـ ـ ــد ت ـ ـص ـ ـ ــدر عــن شـعــب
العراق نفـسه" .وتأتي تـصريحـات بدوي
يف وقـت تبـايـنت فـيه اآلراء وردود افعـال
الع ـ ــالــم ح ـ ــول ق ـ ــرار اع ـ ــدام ال ـ ــرئ ـيـ ــس
الع ــراقي الـســابق صــدام حــسني بـسـبب
جـرائمه ضـد االنسـانيـة ومـا قـام به من
ح ـ ــروب عل ـ ــى دول مج ـ ــاورة له كـ ــايـ ــران
وغزوه الكويت.
موسكو والعواقب
حـ ـ ــذرت مـ ـ ــوسـكـ ـ ــو امـ ــس مــن "عـ ـ ــواقــب
ك ــارثـيـ ــة" علـ ــى الع ــراق يف ح ــال اع ــدام
الرئـيس العراقـي السابق صـدام حسني،
م ـ ــرجحـ ــة عـ ــدم تــنفـيـ ــذ حـكـم االعـ ــدام
بحقه.
وقـال رئيس جلنـة الشؤون اخلـارجية يف
ـرمل ـ ـ ـ ــان ـال ـ ـ ـ ــروس ــي قـ ـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـنـ ـ ـط ــني
ال ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ
كــوســاتــشيـف من ح ــزب روسيــا املــوحــدة
احل ـ ــاكــم الذاع ـ ــة "ص ـ ــدى م ـ ــوسـك ـ ــو" ان
تـ ـنـفـ ـي ـ ـ ــذ حـك ــم االع ـ ـ ــدام بـحـق ص ـ ـ ــدام
"سـتـت ــرتـب علـيه ع ــواقـب ك ــارثـي ــة عل ــى
العـ ـ ــراق الـ ـ ــذي هـ ـ ــو اصـال علـ ـ ــى وشـك
االنفجار".
لكـنه ت ــدارك ان "احـتـم ــال تـنفـي ــذ ه ــذا
احلكـم مستـبعد ،اذ يـغلب عليه الـطابع
املعـن ــوي" ،علـم ــا انه امل ـس ــؤول ال ــروسـي
الوحيد الذي ادلـى مبوقف رسمي حتى
اآلن.
واضـ ــاف "مـن املـ ــؤكـ ــد ان حـكـم االعـ ــدام
ه ـ ـ ــذا س ـيـ ـض ـ ـ ــاعـف انقـ ـ ـس ـ ـ ــام اجمل ـت ــمع
العراقي ،اذ ان الـسنة لـن يعترفـوا بهذه
العقوبة".
مراقبة حقوق االنسان تعارض
وانــتقـ ــدت مـن ـظـمـ ــة "هـيـ ــومـ ــان رايـت ــس
ووت ــش" ام ــس محـ ــاكـمـ ــة صـ ــدام وحـكـم
االعــدام الــذي صــدر بحقه وقــالـت انهــا
اخفقت يف اثبـات الوقائع ولـذلك فانها
"اضاعت فرصة على الضحايا".
وصــرح ريتـشــارد ديكــر مــديــر "هيــومــان
رايـتــس ووتــش" ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس ب ــرس
ب ــاله ــاتف مـن نـي ــوي ــورك ،ان احمل ــاكـم ــة
"تـخفــت يف وضع سـجل دامـغ للـ ــوقـ ــائع
وحتديد املسؤولية عما حدث".
وقـال ان احملاكـمة كـانت "فـرصة ضـائعة
العطاء معنى لقـواعد القانون وخسارة
للضحـايا النه من املـرجح ان ال تصمد
احملاكمة واحلكم امـام اختبار التاريخ".
وحـكم علـى صــدام واثنـني من معــاونيه
بــاالعــدام شـنقــا ملـس ــؤوليـتهـم يف مقـتل
 184يف الــدجـيل يف الـثـمــانـيـنـي ــات بعــد
تعـرض مـوكب الـرئيـس السـابق الطالق
نار.
واض ـ ــاف "ان احملـك ـم ـ ــة ك ـ ــانــت ف ـ ــرص ـ ــة
لتحقيق العـدالة لـسكان قـرية الـدجيل
الـذين عانـوا معانـاة اليمـة" مشيـرا الى
انه ال يــزال يـنـتـظ ــر تفــاصـيـل االحكــام
ليـرى مدى العالقة بني التهم واالحكام
الصادرة.
وقـال ديكـر ان خبـراء دولـيني كــان يجب
ان ي ـش ــارك ــوا يف كل ج ــانـب مـن ج ــوانـب
القـضـي ــة .واوضح "ك ــان مـن اخلـط ــأ ان
ن ـضـع كل ه ــذه املـ ـس ــؤولـيـ ــة علـ ــى ظه ــر
الـنظـام القضـائي العـراقي وحـده الـذي
لـم يـكـن مـ ـســتع ـ ــدا الدارة عـبء اج ـ ــراء
محاكمة نزيهة وحيادية".
وتعارض منظـمة هيومـان رايتس ووتش
عقوبة االعدام من حيث املبدأ.

