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قرار احلكم حدث تاريخي بنهاية عهد الديكتاتورية

احتفاالت مجاهريية واسعة تعم مجيع املحافظات فور صدور قرار حكم االعدام عىل
صدام وبرزان والبندر ،وتظاهرات احتجاجية يف املوصل والفلوجة
بغداد :مراسلو ومندوبو املدى /احملافظات
عـب ــر ع ــدد كـبـي ــر مـن امل ــواطـنـني يف
بغـ ـ ــداد وجــم ــيع احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــات عــن
ابتهـاجهم بقـرار احملكمـة اجلنـائيـة
العلـي ــا ب ــاع ــدام ص ــدام وب ــرزان والـبـن ــدر وهـم
ي ـ ــرددون الهـتـ ــافـ ــات واالهـ ــازيـج والقــصـ ــائـ ــد
واطالق ابـواق مــركبــاتهم الـتي طــافت شـوارع
املـ ــدن كـمـ ــا قـ ــام الــبعــض بـ ــاطـالق العـيـ ــارات
الـن ـ ــاري ـ ــة مع ـ ــربـني عـن امـلهـم يف أن تـ ــشه ـ ــد
املـرحلـة القـادمة تـطورات ايـجابـية يف الـوضع
االمـني والــسيــاسي يف الـبالد ففـي محــافـظــة
النجف االشـرف طافت شـوارع املدينـة وبعض
النـواحي التـابعـة لهـا مـسيـرات سيـارة وراجلـة
ابـتهــاجــا بـص ــدور حكـم االع ــدام علــى صــدام
ومعاونـيه يف قضية الدجيل  .وعـبر املواطنون
عن فـرحتهـم الشـديـدة بهــذا النبـأ مـعتبـرينه
انـتصـارا لـدمـاء شهـداء العــراق وخطـوة اولـى
يف مح ـ ــاســب ـ ــة كـل الف ـ ــاس ـ ــديــن والــظ ـ ــاملــني .
وطافـت شوارع االمـام علي واملـدينـة والرابـطة
وم ــرك ــز امل ــديـن ــة الق ــدمي ــة اع ــداد كـبـي ــرة مـن
امل ــواطـنـني ح ــاملـني شع ــارات (الـي ــوم انـتـص ــر
العراقيون) و (هـذا مصير الطغاة واجملرمني)
و (عـجلـ ـ ــوا بــت ــنفــيـ ـ ــذ حـكــم الـ ـ ــشع ــب علـ ـ ــى
الدكـتاتور) وغيرها كثيـر  .كما طافت الشوارع
الرئـيسيـة يف ناحـية احليـدرية شمـال النجف
ونـاحـيتـي العبــاسيـة واحلـريــة التـابعـتني الـى
قضــاء الكـوفـة مـسيـرات ضـمت اعـداداً كـبيـرة
من املـواطنني املسرورين بصدور حكم االعدام
مطالبني القضاء العراقي بسرعة التنفيذ .
من جهته رحـب املرجع الديني اية اهلل الشيخ
بــشيــر الـنجـفي بــاحلـكم وق ــال يف بيــان صــدر
عن مكتبه وحصلت " املـدى " على نسخة منه
 :ن ـســأل اهلل سـبح ــانه وتعــال ــى ان يكــون هــذا
العمل خـطوة اولـى لتطهـير العـراق من دنس
العـنــاص ــر الفــاس ــدة واملف ـســدة وبــادرة طـيـبــة
لقطع دابر الظاملني.
ذكـر شهــود عيـان أن مـواطـني مــدينــة العمـارة
خ ــرج ــوا إل ــى الــش ــوارع مع ــربـني عـن ف ــرحهـم
بصـدور حكـم احملكمـة اجلنـائيــة العليـا بحق
صدام وأعوانه.
وقــال شهــود الـعيــان إنه ق ــد أقيـمت جتـمعــات
شـع ــب ــيـ ـ ـ ــة يف األح ــيـ ـ ـ ــاء واألزقـ ـ ـ ــة ردد فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
احمل ـتـفل ـ ــون األهـ ـ ــازيج مم ـ ــزوج ـ ــة ب ـ ــأص ـ ــوات
العـي ــارات الـن ــاري ــة الـتــي أطلقــت بكـث ــاف ــة يف
جميع أحياء مدينة العمارة.
مــن جـ ـ ــان ـبـه أوضح نـ ـ ــائــب رئــي ـ ــس مـجل ـ ــس
مح ــافــظـ ــة العـم ــارة عـب ــد احل ـسـني داغ ــر أن
"صـدور احلـكم بـإعـدام صــدام ليـس مفــاجئـا
الن كل شــيء يف العـ ـ ــراق يحـكــم عل ـيـه به ـ ــذا
احلكم وهذا احلكم قليل بحقه".
من جـانبه قــال مسـؤول جلنـة إنعـاش االهـوار
موسـى بنيـة السـاعدي إن " دمـاء الشـهداء لم
تـذهـب هبـاء وأن مـشـاعــر فيـاضـة مـن الفـرح
تغمرنا".
وق ــالت مـســؤولــة املــرأة يف مجلـس احملــافـظــة
عــاليــة خلف إن " احلـكم جــاء إلحقــاق احلق
وإنصاف املظلوم وأنه كان متوقعا".
وقـال امجـد كـاظـم ممثل مـؤسـسـات اجملـتمع
امل ــدنـي يف مـيــس ــان إن " حلـم زوال الـط ــاغـي ــة
حتقق اليوم بإصدار حكم اإلعدام بحقه".
ويف النــاصــريــة عبــر عــدد كـبيــر من مــواطـني
مح ـ ــاف ــظ ـ ــة ذي ق ـ ــار عــن ابــتهـ ـ ــاجهــم بق ـ ــرار
احملكمـة اجلنـائيـة العليـا وقـد جتـمع عشـرات
املـواطـنني يف الـسـاحـات العـامـة وأمـام مقـرات
االحــزاب لالحـتفــال ب ــاملن ــاسبــة حـيث اخــذوا
ي ـ ــرددون الهـتـ ــافـ ــات واالهـ ــازيـج والقــصـ ــائـ ــد
واطلقوا العـنان البواق مركبـاتهم التي طافت
شوارع املـدينـة كمـا قام الـبعض منهـم باطالق
العيارات النارية من على اسطح املنازل .
قرار عادل
املـدى التقـت عدداً من احملـتفلني ليعـبروا عن
آرائهم وانطباعاتهم بهذه املناسبة
فقال االعالمي هيثم اجلاسم  35عاما :
لقـد كان احلـكم متـوقعـا لكنـي كنت امتـنى ان
يبـقى صـدام علـى قيـد احليـاة ليـرى ضحـاياه
الــن ـ ــاجــني مــن جح ـيــم ال ـ ــدكــت ـ ــات ـ ــوري ـ ــة وهــم
يـسـتعيــدون احليـاة يف عـراق خــال من الـقمع
وانتهاك حقوق االنسان.
اما املواطن حيدر حسني العتابي فقد قال:
لقـد اتخذ القـاضي رؤوف عبد الـرحمن قراره
العــادل بعــد ان تــوفــرت لــديه اركــان اجلــرميــة
واعــتقـ ــد ان قـ ــراراه كـ ــان يـتـنـ ــاسـب مـع حجـم
وب ــشـ ــاعـ ــة مـ ــا ارتـكــبه صـ ــدام ،مـن انــتهـ ــاكـ ــات
وجرائم بحق البشرية.
ووافقه الرأي علي احلصونة قائال:
قــرار احملـكمــة كــان قــرارا ص ــائب ــا ونتـمنــى ان
يجـ ـ ــري ت ــنفــيـ ـ ــذه يف الـ ـ ــوقــت احملـ ـ ــدد وان ال
يحـصل له مـا حـصل جللـسـات احملــاكمــة من
تسويف.
يف حـني وصف امل ــواطن كــرمي حــسنــاوي قــرار
احملكمة باملناسب جدا وعبر عن رأيه قائال :
القـرار عــادل مليـون بـاملئـة وقـد جــاء مطـابقـا
لنصـوص القانون العراقي ،ويـنبغي للحكومة
تنـفيذه بـاسرع مـا ميكن لتـطوي بـذلك ملف
ال ــدكتــاتــوريــة وتـلتـفت الــى معــاجلــة قـضــايــا
املـواطنني الذين مـا زالوا يعانـون االمرين من
االزمات.
عرس حقيقي
امـا ابــو احمـد  50عـامــا فقــد متنـى ان تـاخـذ
الـدكتـاتوريـات احلاكـمة يف املـنطقـة عبـراً مما
حـصل لـصــدام واع ــوانه وان تعـيــد الـنـظــر يف
مجمل سياستـها القائمة علـى احلديد والنار
فدار الظالم كما يقول مصيرها اخلراب.
ومن جانبه عبر خالد ناجي عن رايه قائال:
ميــثل حـكــم احملـكــم ـ ــة ان ـ ــدح ـ ــارا ل ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة
احلكـومـات التـي تسـانـد قـوى االرهـاب وتـدعم
اجملرمني القتلـة الذين ارتكبوا ابشع اجلرائم
بحق الشعب العـراقي ،ومتنى نـاجي ان تطول
االحكــام الـصــادرة جـميـع املتــورطـني بج ــرائم
االبــادة اجلمــاعيـة ،وتـوقع ان يـردّ االرهــابيـون
على قرار االدانة بـتصعيد اعمال العنف لكنه
اكـد تــراجع هــذا التـصعيــد بعـد تـنفيـذ حـكم
االعدام بصدام واعوانه.
يف حــني وصف ك ـ ــاظــم مــنخــي ق ـ ــرار االدان ـ ــة
بـالعـرس احلقـيقي الـذي يـستحق ان يحـتفي

به اجلـميع مـشيـرا الـى ان قـرار احملــاكمـة هـو
اقـل بكـثـي ــر مم ــا ي ـسـتـحقه ص ــدام ودع ــا ال ــى
تـنفـيـ ــذ حكـم االع ــدام ب ــاجمل ــرمـني يف اح ــدى
ساحات بغداد العامة.
حدث تاريخي
الـى ذلك قـال مسـؤولون ومحـللون سـياسـيون
يف الـناصـرية إن صـدور حكـم بإعـدام الرئـيس
الع ـ ــراقــي اخملل ـ ــوع ص ـ ــدام وإث ـنــني مــن كــب ـ ــار
مسـاعـديه يُعـد يـومـا فـاصال يف تـاريخ العـراق
احلـ ــديــث ،معـ ــربـني عـن أمـلهـم يف أن ت ــشهـ ــد
املـرحلـة القـادمة تـطورات ايـجابـية يف الـوضع
األمني والسياسي يف البالد.
الــدكتــور عمـار طـعمـة عـضــو مجلــس النـواب
عن قــائمـة االئـتالف العــراقي املـوحـد قـال إن
"هــذا اليــوم هــو إجنــاز كـبيــر يــدل علــى جنــاح
العملية وتطور الوضع السياسي يف العراق".
وأضـ ــاف :أن "قـ ــرارات احملـكـمـ ــة الـتـي صـ ــدرت
الـيــوم تـعكــس اسـتقاللـي ــة القـض ــاء العــراقـي
وحياديته وترسخ قيم العدالة يف اجملتمع".
وتــابع انه "احلــدث الفــاصل الــذي يحكـم فيه
ليــس علــى صــدام فقــط بل علــى كل الـنفـس
الديكتاتوري واملنهج االستبدادي".
ودعــا طعمـة إلـى" تغلـيب مـصلحـة الـوطن يف
عـه ـ ـ ــده اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد واع ـتــم ـ ـ ــاد س ـبـل احل ـ ـ ــوار
والتـسـامح يف حل جـميع املـشـاكل واخلالفـات
بني أبناء البلد الواحد".
ومن جانـبه ،قال رئيـس مجلس محـافظة ذي
قـار إحـسـان الـطــائي إن "حـكم اإلعـدام الـذي
صــدر بحق صــدام ه ــو انتـصــار إلرادة الـشـعب
العراقي وطي لصفحة سوداء من املاضي".
وأضاف أن "مسـألة احلكم على صدام بديهية
ل ـ ــدى العـ ــراقـيـني ،فـكل عـ ــراقـي كـ ــان يـت ـ ــوقع
ويتمـنى أن يصدر هذا احلكم بحق من ارتكب
بحقه أبشع جرائم اإلنسانية".
وقـال نـائب محـافظ ذي قـار احمـد الـشيخ إن
"إصــدار احلـكم هــو خـطــوة جــديــدة يف مـســار
تكوين العراق السياسي وقرار يعكس تطلعات
الـشعب العـراقي ليـطوي مـرحلة مـاضيـة الى
االبد".
وذك ــر أن "التــوصـيف اإلنـســانـي لهــذا احلــدث
يجعـلنــا نقف كـثيــرا أمــام قيـم العــدالــة الـتي
مهـما طـال الزمـن فإنهـا البد مـن أن تتحقق،
لـت ــوسـم ه ــذا الـيـ ــوم بعـن ــاويــن اخلل ــود الـتـي
سيتذكرها العراقيون دائما وأبدا".
أمــا احمللل الــسيــاسـي جنم الـشــويلـي ،استــاذ
الــسيـاسـة يف جــامعـة ذي قــار ،فقـال إن " هـذا
احلــدث ميـثل عـنــوانــا ت ــاريخـيــا ال يـن ـســى يف
احلـي ــاة ال ـسـي ــاسـي ــة والـت ــاريخ ال ـسـي ــاسـي يف
العراق احلديث".
وأضـ ــاف " جـ ــاء هـ ــذا الـيـ ــوم لــيحــمل عـنـ ــوان
الـنه ــاي ــة ل ــرم ــز اقـت ــرن اسـمه ب ــاب ــشع حقـب ــة
حكـمـت الع ــراق ،ل ــذلـك فهـ ــو يحـمـل مع ــانـي
كـبيــرة ال بــد أن تــستـفيــد مـنهــا كل األنــظمــة
التي تستبد بشعوبها".
وأش ـ ــار إل ـ ــى إن " ص ـ ــدور األحـك ـ ــام جـ ـ ــاء وفق
معـطـيــات اقـتـنعـت به ــا احملكـم ــة بعــد دراســة
جـمـيـع أبعـ ــادهـ ــا املــتعـلقـ ــة بـ ــاجلـ ــرائـم الـتـي
اقترفها النظام السابق".
أمــا األديب والكـاتب الـسيــاسي عبـاس عمـران
فقــد ت ــوقع أن " تـطــول فـتــرة امل ــراجعــة الـتـي
ســتقـ ــوم به ــا مـحكـم ــة االسـتـئـن ــاف ألسـب ــاب
سياسية".
وأوضح أن "هنــاك فتـرة بعـد تقـدمي القـضيـة
إلــى محـكمــة الـتمـييــز غيــر خــاضعــة لــسقف
زمـ ــنـ ــي ومـ ــن امل ـ ـمــكـ ــن أن تـلـعـ ــب األوس ـ ـ ـ ـ ــاط
ال ـسـيــاسـيــة دورا يف الـضغـط بــاجتــاه تــأخـيــر
موعد احلسم النهائي".
وتــابع أن "احلـكم ج ــاء ليــدلل علــى انعـطــاف
كبيـر يف الثقافة القانـونية يف العراق  ..هناك
ثــوب جــديــد ســوف يـلبــسه القـضــاء الع ــراقي
بعـي ــدا عـن تـ ــدخالت ال ــسلـط ــة ويـنــطلق مـن
مبادئ العدالة والدميقراطية".
ولكن الـدكتـور نور الـدين علـوان ،رئيس مـركز
اجلـن ـ ــوب العـ ــراقــي للـ ــدراسـ ــات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
واالجـتـم ــاعـي ــة يف احمل ــافـظ ــة ،ق ــال إن "املهـم
ليـس احلكم علـى دكتـاتـور سـابـق بل املهم هـو
إص ــدار احلكـم علــى ثقــافــة الـصــوت الــواحــد
واألمر الـواحد  ..حكم على عقـلية االستبداد
الـتـي ت ــرسخـت يف عقـ ــول احلك ــام ،ومـن ه ــذا
املـنــطلق تـبــرز أهـمـي ــة أن يعـي العــراقـيــون إن
م ــوت دكتــاتــور هــو مــوت ثقــافـته ورمــوزه إلــى
األبد".
وأب ـ ــدى عل ـ ــوان تف ـ ــاؤله مـن تـ ــداعـيـ ــات حـكـم

اإلعـدام بقــوله "لكـل فعل رد فعل ،لـكن األمـر
ال ــواقع ب ــالـن ـسـب ــة لقـضـي ــة ص ــدام وإع ــدامه
سـي ــردع مـن ق ــوة مـن ــاصـ ــريه ،أو ،عل ــى األقل،
سيـغير مسـار أجندتهـم مستقبال نحـو اليأس
املطلق".
ويف اربيل أكد النـاطق الرسـمي بأسم حـكومة
اقليم كردستـان ان تنفيذ قـرار احلكم الصادر
بحق املـتهـم ص ــدام ق ــد ي ــؤث ــر عل ــى مــش ــروع
املـصــاحلــة الــوطـنيــة مــالـم يتـم اكمــال ب ــاقي
امللف ــات اخل ــاص ــة بج ــرائـم االنف ــال وج ــرائـم
املقابر اجلماعية وابادة الشيعة يف اجلنوب .
وق ـ ــال الــن ـ ــاطـق نح ــن يف اقل ـيــم ك ـ ــردســت ـ ــان
مسـرورون جـداً بقـرار احملكمـة احلـاسـم ولكن
مع سـ ــرورنـ ــا بهـ ــذا القـ ــرار اعــتقـ ــد انـه يجـب
تــنفـيـ ــذ حـكـم االعـ ــدام حلـني اكـمـ ــال جـمــيع
امللفات املقدمة الى رئـاسة احملكمة اجلنائية.
مـضـيف ـاً ان حـكم االعــدام عل ــى املتـهم صــدام
قـبل االنـته ــاء مـن ب ــاقــي امللف ــات ســيك ــون له
تأثيـر سلبـي على مـشروع املـصاحلـة الوطـنية
بني ابناء الشعب العراقي .
ورحــب الــنـ ـ ــاطق ب ـ ــاالحـك ـ ــام ال ــص ـ ــادرة بـحق
املـتهمـني البــاقني يف قـضيـة الـدجـيل معـتبـراً
اي ـ ــاه ـ ــا احـك ـ ــامـ ـ ـاً ع ـ ــادل ـ ــة وهــي ج ـ ــزاء عل ـ ــى
ماقترفته ايديهم.
مـن جانب آخـر طالبـت العديـد من املنـظمات
واجلــمعـيـ ــات الـكـ ــرديـ ــة يف اقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان
بــايقـاف تـنفيــذ عقـوبـة االعــدام بحق اجملـرم
ص ــدام واع ــوانه حلـني االنـته ــاء مـن قـض ــاي ــا
االنفـ ــال وق ـضـيـ ــة ق ــصف مـ ــديـن ـ ــة حلــبجـ ــة
باالسلحة الكيماوية.
حـيث اصــدرت منـظمــة جــاك الكــرديــة بيــان ـاً
وجــدت فـيه ان اص ــدار عقــوبــة االع ــدام بحق
صـ ــدام يف ق ـضـيـ ــة الـ ــدجـيـل يعـتـب ـ ــر ظلـم ـ ـاً
لالكراد.
وقــال الـبـي ــان :نقف بـشــدة ضــد قــرار تـنفـيــذ
حـكم االعــدام علــى صــدام يف الــوقت احلــالي
النه ان اعــدم ف ــانه سـيع ــدم الرتك ــابه جــرائـم
بحق ال ــدجـيل ولـي ــس الرتك ــابه ج ــرائـم ض ــد
االنسانية بحق الشعب الكردي.
وطـالب البـيان اقـارب ضحايـا جرائـم االنفال
وجـرائم االبادة اجلمـاعية يف حلبجـة واملقابر
اجلـم ــاعـي ــة ب ــأن ي ـسـتــنك ــروا قـ ــرار احملكـم ــة

ويطالبـون بتأجيل احلكـم حلني االنتهاء من
امللف ــات املـتـعلق ــة ب ــاجل ــرائـم املـ ــرتكـبـ ــة بحق
الشعب الكوردي .
ويف بــيـ ـ ــان آخـ ـ ــر صـ ـ ــادر عــن وزارة ال ـ ــشهـ ـ ــداء
واملــؤنفلـني هنـأت الــوزارة جمــاهيـر كــردستـان
والـشعب العـراقـي بصـدور حكم االعـدام علـى
املتهمني صدام وبرزان وعواد البندر .
وق ـ ــالــت ال ـ ــوزارة يف بــيـ ـ ــانه ـ ــا ال ـ ــذي تـلقــت (
(املـ ــدى)) نـ ــسخـ ــة مــنه ان يـ ــوم صـ ــدور حـكـم
االع ـ ــدام علـ ــى اجملـ ــرم صـ ــدام يـ ــوم ت ـ ــاريخـي
وع ـظـيـم وانـن ــا نـنـتــظ ــر صـ ــدور احلكـم عل ــى
الطاغية صدام واعوانه عن قضايا االنفال.
واض ــاف الـبـي ــان ان القـض ــاء الع ــراقـي اثـبـت
عـدالته ونزاهته وان القرار الـصادر هو القرار
العادل والصائب على مارتكبه صدام واعوانه
من انتـهاكـات للـشعب الكـردستـاني والعـراقي
على مدى  35عاماً.
القرار أثلج قلوب االمهات
من جـانب آخـر انطلـق مواطـنو مـدينـة اربيل
معبـريـن عن افــراحهم وســرورهم بعـد صـدور
حكــم احملكـم ــة اجلـن ــائـيـ ــة بحق ص ــدام ومـن
معه.
وقـد عبـر بعض احملـتفلني بهـذه املنـاسبـة عن
ف ـ ــرحهــم العـمــيق وغـب ـطــتهـم جـ ــراء احلـكـم
الـصادر بـحق صدام خـصوصـاً وبحق البـاقني
من اعوانه عموماً.
واصفـني القــرار بــأنـه اثلج قلــوب قلــوب آالف
االمهـات الكـردستـانيـات والعـراقيـات اللـواتي
انتـظــرن لــسنــوات امالً يف عــودة اوالدهـن من
دون فائدة.
م ــؤك ــديـن ان قـ ــرار احملكـم ــة ب ــأع ــدام ص ــدام
وبـرزان وعـواد الـبنـدر هـو نـتيجــة طبـيعيـة ملـا
اقتـرفــوه من جــرائم ضـد الـشـعب وكل مجـرم
ومتـسلـط وديـكتـاتــور يجـب ان يخـضع يـومـاً
لعـدالـة القـانـون الـتي التعلـوهـا سـوى عـدالـة
السماء.
معـتبـرين ان احلـكم علـى صـدام هـو انـتصـار
ويـوم وطنـي لكل العـراقيـني ،داعني احلكـومـة
وحك ــومـ ــة اقلـيـم ك ــردسـت ــان ال ــى جـعل ه ــذا
احلدث عطلة رسمية يف كردستان والعراق.
وم ــطـ ـ ــال ـبــني يف الـ ـ ــوق ــت نف ـ ــسه احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
العـراقيـة واحملكمـة اجلنـائيـة اخملتصـة بعـدم
تـنفـيــذ ق ــرار احلكـم علــى صــدام قـبل اكـمــال

احملكمـة اجلنـائيـة اخملـتصـة بقضـايـا االنفـال
واملقابر اجلماعية حتقيقها يف القضية.
ويف مح ـ ــافــظ ـ ــة ده ـ ــوك اع ـ ــرب الع ـ ــدي ـ ــد مـن
امل ـ ــواط ـنــني ع ــن سعـ ـ ــادته ــم بق ـ ــرار احملـكــم ـ ــة
اجلـن ــائـي ــة الع ــراقـي ــة ب ــاع ــدام ص ــدام وب ــرزان
وعواد.
آمـلني ان يـطـبق قــرار االعــدام علــى اجملــرمني
يف قــضيــة االنف ــال امثــال عـلي حـسـن اجمليــد
وسلــطـ ــان هـ ــاشـم لـتــتحـقق بـ ــذلـك العـ ــدالـ ــة
النزيهة يف العراق.
ويف املـ ــوصل تـبـ ــايـنــت ردود افعـ ــال املـ ــواطـنـني
بشـأن قرار احلكم بـاالعدام شنقـا على صدام
ال ــذي اص ــدرتـه احملكـم ــة اجلـن ــائـي ــة بقـضـي ــة
الــدجـيل يف الــوقـت الــذي عـبّــر فـيه عــدد مـن
املـ ـ ــواط ـنــني عــن ارتــي ـ ـ ــاحهــم لـلحـكــم الـ ـ ــذي
اصدرته احملكمة نظرا للجرائم العديدة التي
ارتكـبهــا صــدام ونـظ ــامه ضــد ابـنــاء الــشعـب
عقـوداً من الـسنـني ذاق فيهـا العـراقيـون شتـى
انواع الظلم والقهر.
املــواطـن ســامـي عـبــداهلل قــال :أن قــرار اعــدام
صـ ــدام وعـ ــدد آخـ ــر مـن اع ـ ــوانه هـ ــو نـتــيجـ ــة
منـطقيـة وعادلـة ملا اقـترفـوه من جـرائم بحق
ابـنـ ــاء ال ــشعــب علـ ــى مـ ــدى سـنـني طـ ــوال مـن
احلكم الدكتاتوري واملستبد مضيفا ان تنفيذ
حـكم االعــدام بــالــرئيـس اخمللــوع ويف مــوعــده
املقـرر قضـائيـا سيكـون مبثـابـة رسـالـة الـى كل
الــطغـ ــاة واجملـ ــرمـني بـ ــانهـم البـ ــد ان يـنـ ــالـ ــوا
جزاءهم العادل يف يوم من االيام.
امـا املـواطنـة ام يـاسـر فقـالت بـانهـا تــأمل من
احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة وم ــن الـقـ ــضـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــذي اث ــب ــت
استقاللـيته وعـدالـته ان يعملـوا علـى تقـدمي
كـل من اجــرم ا وســرق امــوال الـشـعب وتـالعب
مبق ــدراتهـم ال ــى القـض ــاء لـيـن ــال ــوا ج ــزاءهـم
العـادل كي تكـون العدالـة هي الفيـصل الذي
يحـكـم بــني الع ـ ــراقـيــني مبخـتـلف درج ـ ــاتهـم
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة او انـتـم ـ ــاءاتهـم الــط ـ ــائفـيـ ــة او
العرقية.
فـيـمــا يــرى احملــامـي كـمــال حـم ــدون مال علــو
نقـيـب احمل ــامـني الع ــراقـيـني الــس ــابق أن ق ــرار
تـشكيل احملكمـة كان سيـاسيا صـدر من سلطة
االحـتالل ولهـذا فـان احملـكمــة غيـر قـانــونيـة
وي ـضــيف ب ـ ــان مجـ ــري ـ ــات محـكـمـ ــة الـ ــدجــيل
والظروف التي احـاطت بعملها ومـنها اغتيال

عــدد مـن مح ــامي الــدفــاع وتهــديــد الـبعـض
االخـر يؤكـد بشـكل ال لبس فـيه ان القرارات
الـتي اصـدرتهـا كـانـت غيـر عـادلــة وال تتـمتع
باي درجـة من املصـداقية وهـذا ما اكـده عدد
غيـر قليـل من املنـظمـات القـانـونيـة الـدوليـة
سواء التابعة لالمم املتحدة او املستقلة.
امـا الـشـاعــر عبــداهلل البـدرانـي رئيـس احتـاد
ادب ــاء وكتــاب نـينــوى فــأشــار الــى ان احلـكم
الـص ــادر بحق الــرئـيــس الــس ــابق كــان ظــاملــا
وجـاء لتصفية حسـابات سياسيـة وانتقامية
لــبعــض االط ــراف واالح ــزاب الـتـي تـتــص ــدر
املـشهـد الـسيــاسي يف العـراق حـاليـا مـضيفـا
ان مــا يـشهــده الـبلــد من جــرائم واغـتيــاالت
يوميـة بشكـل منظم تـطول املـئات بل اآلالف
من االبـرياء يستـدعي من احلكومـة احلالية
ان تقـدم املتـورطني بـها الـى القضـاء لينـالوا
العقــاب الــذي يـسـتحقــونه .وك ــانت م ــدينــة
امل ــوصل ق ــد شه ــدت ع ــدداً مـن الـتـظ ــاه ــرات
التي خـرجت يف بعض املنـاطق للتعبـير عن
رفـضها للحكم الصادر بحق صدام يف قضية
الـدجيل حـيث رفع املتـظاهـرون صور رئـيس
النـظــام الـســابق مـطــالـبني بــاطالق ســراحه
فورا وتركزت التظاهرات يف مناطق التحرير
ومــوصل اجلــديــدة والــرســالــة والــرف ــاق ولم
تسجل حـاالت عنف خالل التـظاهـرات التي
ق ــامت قــوات الـشــرط ــة واجليـش بـتف ــريقهــا
اضـافة الـى اعتقـال عدد قلـيل من املشـاركني
الـذين مت اطالق سـراحهـم فيمـا بعـد .وعلـى
صـع ــي ـ ـ ــد ذي صـل ـ ـ ــة خ ـ ـ ــرج الـع ـ ــش ـ ـ ــرات م ــن
املــواطـنني يف م ــدينـه الفلــوج ــة بتـظــاهــرات
احـتج ــاجـي ــة ح ــول قـ ــرار احملكـم ــة الــص ــادر
بـاعدام صـدام .وقد جـاب املتـظاهـرون شارع
اربعـني والسـوق وسط املـدينـة حـاملني صـور
صدام.
ويف بغداد التقت (املدى) عدداً من املواطنني
فقـالت ،الطـالبـة وفاء عـبد املـنعم -من كلـية
العلوم:
كنـا ننتظـر احلدث الـذي يقف فيه الطـاغية
ص ــدام ص ــاغ ــراً ي ـسـمـع حكـم الع ــدال ــة عـم ــا
اقـتـ ــرفــته يـ ــداه مـن اعـ ــدام عـ ــدد مـن خـيـ ــرة
الـ ـشـبـ ــاب ..لقـ ــد شـ ــاهـ ــدته وقـ ــد اعـتـ ــرته –
الـرجفـة -وهـو الـذي اعـدم العـديـد من اهلي
مبـ ــا فــيهـم اخـي ..وابـن عـمـي وزوج خـ ــالـتـي
وقال عصـام عبد الـلطيف سائق سـيارة :لقد
اهـان الطـاغيـة صدام اجلـيش وزجه بـحروب
كـثـيـ ــرة وقـ ــد فـ ــرحـت كـثـيـ ــراً عـنـ ــدمـ ــا ن ــطق
القـاضـي رؤوف عبـد الـرحـمن بـاحلـكم ،فقـد
قـتل صــدام خـيــرة ضـبــاط اجلـيــش وحـصــد
ارواح الـعديـد من اجلنـود يف حروب ال طـائل
منها.
املعلم رعد عبد الرزاق قال:
احمـد اهلل الني عـشت الـى اليـوم الـذي اجـد
فـيه الـط ــاغيــة يــأخــذ جــزاءه العــادل ..فقــد
اعـدم الطاغية شقيقـي وابن عمي كما قامت
اجهزته القمعية بتصـفية الشرفاء من ابناء
االه ــوار يف اجلـن ــوب بع ــد ان جـففه ــا وأحلق
االذى والـضــرر بكـل االحيــاء فـيهــا وانه رجل
مريض.
املتقـاعـد خـليل ابــراهيـم العنـبكي  -مـوظف
ســابق ـاً ..ق ــال :رغم كـل شيء فــان صــدام قــد
القى جـزاءه النه استـهان بـكرامـة العـراقيني
فــأحلق املــرض واجلــوع بــالـشـعب يف ظــاهــرة
هـي االق ــسـ ــى يف تـ ــاريخ ال ــشعـ ــوب .فخـ ــريـ ــة
جاسم ربة بيت قالت:
اجـد ان النـطق عليه بـاالعدام قـليل بحقه..
فقــد ظلـمنــا بقــوانيـنه اجلــائــرة وبــسيــاسـته
الرعناء..
املواطنة بدرية علوان معلمة قالت:
مـنــطق ــة ال ــدجـيل بـكل م ــا فـيه ــا مـن ابـن ــاء
واشجار ومـياه قد دمرهـا اجملرم -برزان -وما
جـرف الـبسـاتني اال جـرميـة فـادحـة اقتـرفهـا
هــؤالء الـطـغم ــة الب ــاغيــة ..واحملـكمــة ك ــانت
عـادلة وارى احلكم بـاالعدام اقل جـزاء يلقاه
هؤالء اجلالوزة.

