العدد ( )272االثنني()13كانون االول 2004
NO (272)Mon. (13) December

3

FIRST OCCASION OF
SADDAM’S ARRESTING

الذكرى االولى
العتقال صدام

آراء ومـالحظـات حـول قـانـون تـشـكيل حمـكمـة جــرائم احلـرب العــراقيـة
القاضي صالح الشيخ

يف  / 10كانون األول من العام املاضي
أعلن مجلس احلكم االنتقالي املنحل عن
تشكيل محكمة جرائم احلرب العراقية
املكونة من خمسة أعضاء وطبقاً ملا جاء
يف النظام األساسي فإن احملكمة لها حق
النظر والفصل يف جرائم احلرب التي
ارتكبها النظام السابق يف أراضي
اجلمهورية العراقية أو يف أي مكان آخر
مبا يف ذلك اجلرائم التي ارتكبت وكانت
ذات صلة بحروب الطاغية ضد اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران وضد دولة الكويت.
وميتد حق احملكمة يف النظر يف اجلرائم
التي ارتكبت خالل الفترة التي متتد بني
تسلم نظام حكم البعث السلطة عام 1968
ولغاية سقوطه يف  /9نيسان من العام
املنصرم.

ومبقـت ـضـ ــى الـن ـظـ ــام األسـ ــاسـي
لتشكيل هـذه احملكمة فإن بوسع
احملـكمــة تعـيني قـضــاة عــراقـيني
واللجــوء إل ــى خبــراء دولـيني يف
القانون عند احلاجة.
إنه وبعــد أربعـة أيــام من تـشـكيل
ه ــذه احملكـم ــة مت القـبــض عل ــى
الطـاغية املهـزوم من قبل القوات
األمـريـكيـة .وقـد آثـار وقـوع رأس
ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــام يف ق ـب ـ ـض ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــوات
األمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة ج ـ ـ ــدالً واسع ـ ـ ـاً يف
األوسـاط السيـاسية حـول كيفية
محـاكـمته أمــام محـكمـة جــرائم
احل ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه مــن
مـنـطـلق أنه ــا سـت ــديـنه ب ــالـتهـم
املـنـ ـسـ ــوبـ ــة إلــيه والـتـي عـ ــرضـت
عـليـه من قـبل ق ــاضي الـتحقـيق
اخملـتــص فـ ــان ـطـلقـت دعـ ــوات يف
هذه األوسـاط ومنهـا شخصـيات
قــانــونـيــة تــدعــو إل ــى محــاكـمــة
دكـت ــات ــور الع ــراق أم ــام مـحكـم ــة
جــرائـم احلــرب الــدولـيــة كــأحــد
اخلـي ــارات الق ــان ــونـي ــة حمل ــاكـم ــة
صدام وأركان نظامه.
ومــا زال ال ـســؤال يـت ــردد ،وبقــوة،
بـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــأن أفـ ـ ـ ـضـل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القـانــونيـة الـتي ميـكن اتخـاذهـا
بحق ص ــدام ورم ــوز نـظ ــامه ،هل
مـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أن جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
محـاكمتهم أمـام محكمـة جرائم
احل ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة أو أن ت ـتــم
مح ــاكـمــتهـم مـن قــبل مـحكـم ــة
احلرب الدوليـة أسوة بالـدكتاتور
الـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ــي س ـ ـ ـيــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ميلـوسوفـيتش؟! أن اإلجـابة عن
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال يـقـ ـت ـ ـض ــي م ــن
الـبــاحـث الــوق ــوف علــى طـبـيعــة
اجلــرائـم املـسـنــدة إلــى املـتهـمـني
وكيفية حتريك الـشكوى ضدهم
وطــريقــة تـعيـني القـضــاة وهـيئــة
االدعاء العام وكفـالة حق الدفاع
وهـل يحـق لل ــمحـك ـم ـ ـ ــة ق ـب ـ ـ ــول
ال ـ ـ ـ ـ ـش ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى م ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد أو
اجلمــاعــات أو الـتنـظـيمــات ضــد
أركـان النظـام بحيث تتـسع دائرة
االتهام؟
هذه هـي بعض أهم احملـاور التي
نـ ـ ــرى ضـ ـ ــرورة ال ـتـ ـص ـ ـ ــدي لهـ ـ ــا
بـ ـ ــال ــبحــث الس ـي ـم ـ ـ ــا وأن بع ــض
املعنيني بالشأن العراقي اعتبروا
مح ــاكـم ــة ص ــدام هـي مح ــاكـم ــة
العـصــر ملــا سـتـظهــره مـن حجـم
املـأسـاة الـرهـيبـة الـتي عـانــى من
وطأتهـا الشعـب العراقـي بجميع
أطيافه السياسية واألثنية.

أهم القواعد التي يتعني
اعتمادها يف محاكمة رموز
النظام

ليـس املـقصـود بـالـدرجـة األولـى
مع ــاقـب ــة اجمل ــرمـني وإمنـ ــا املهـم
واألس ـ ـ ـ ــاس ه ـ ـ ـ ــو وضـع مـ ـب ـ ـ ـ ــادئ
لـلـ ـم ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل ،فـقـ ـ ـ ــد آن األوان
للعــراق اجلــديــد عــراق احلــريــة
والـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة واالنعـتـ ــاق أن
يبـدأ مـرحـلته اجلـديــدة يف بنـاء
دولته اجلديدة دولة حتترم فيها
ك ــرام ــة اإلن ـس ــان ،م ــاله وع ــرضه
من جتـاوزات النـظام ،أي نـظام -
وبـ ــذلـك جنـعل مــن محـ ــاكـمـ ــات
أقطـاب الـنظــام املبـاد طـريقـاً يف
خـدمـة الـسالم وأن يكـون الـوجه
احلـقـ ـيـق ــي الـ ـبـ ـ ـ ــارز يف قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة
احملكـم ــة ه ــو حـض ــارة الع ــراق -
ع ــراقـ ــة الع ــراق وح ـضـ ــارته  -أن
الـبعـثـيـني ج ــاءوا إل ــى الــسلـط ــة
لـيقولـوا أن شخصـية اإلنـسان ال
شيء وإمنـا الـدولـة واحلـزب همـا
األصـل وأن م ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدأ الـق ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـض ـ ـ ــرورة ه ـ ـ ــو املـف ـ ـضـل عـل ـ ـ ــى
ال ــدميقــراطـيــة وأن م ــا يجـب أن
ي ـتـكـ ــشف عــن مح ـ ــاك ـم ـ ــة رم ـ ــوز
النـظام هي الروح العـدائية لهذه
الفـئة الضـالة التي قـادت العراق
نحـو الـدمـار واخلــراب ،تلـك هي
أهم املقـومـات واالعـتبـارات الـتي
ي ـنــبغــي اع ـت ـم ـ ــاده ـ ــا يف إن ـ ـش ـ ــاء
الهـيـئـ ــة الـتـحقــيقـيـ ــة وأع ـضـ ــاء
هـيـئـ ــة احملكـمـ ــة ،أن تك ــون ه ــذه
األسـس واالعـتبـارات حـاضـرة يف
أذهــان هـيئــة احملـكم ــة اخملتـصــة
مبحــاكـمــة كـب ــار مجــرمـي حــرب
اإلبـ ــادة ضـ ــد الـ ــشعــب العـ ــراقـي

وضد دول اجلوار.
إن مه ـ ــام الهـيـئـ ــة الـتـحقــيقـيـ ــة
واحملكـمــة اجلـنــائـيــة اخملـتـصــة،
كبيـرة ومتـشعبـة ،أن نطـاق عمل
احملـكمـة قـانــوني مهـني لـكنه يف
ج ــانـب مــنه ت ــرب ــوي وت ــوجــيهـي
ميـ ـكـ ــن أن يـجـعـل الـهـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــس
الـي ــومـي لإلن ـس ــان الع ــراقـي ه ــو
م ــدى ت ـطـبـيـق حق ــوق اإلن ـس ــان
وعلـى كل املـستـويــات ابتــداءً من
اسـتخ ــدام ال ـش ــارع وإلـ ــى اتخ ــاذ
القـرارات األكثر أهمـية .البد من
اإلمل ــام الـت ــام بق ــواع ــد الق ــان ــون
الـ ــدولـي يف ن ـطـ ــاق املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
اجل ــزائي ــة وأن تكــون يف مـتنــاول
يـ ـ ـ ــد الـقـ ـ ـ ــائـ ـم ــني بـ ـ ـ ــالـ ـتـحـقـ ـيـق
واحملــاكمــة االتفــاقيـات الــدوليـة
ح ــول إدان ــة اإلب ــادة اجلـم ــاعـي ــة
والـتـمـيـيـ ــز العـنـصـ ــري واإلعالن
العـاملي حلقــوق اإلنسـان الصـادر
عـ ــام  1948واملـ ــواثــيق الـ ــدولـيـ ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى ذات الـ ـ ـصـل ـ ـ ـ ــة ،وأي ـ ـ ـ ــة
ان ــتهـ ـ ــاكـ ـ ــات ت ـتــم بـحق حـ ـ ــريـ ـ ــة
الــتفـكـيـ ــر واملعــتقـ ــد والـ ــوجـ ــدان
والدين والـرأي والتعبيـر وتكوين
اجلـمعـي ــات والـتجـمع  -وهـن ــاك
يف الـواقع كم هـائل من الـقرارات
الـ ـت ــي ص ـ ـ ـ ــدرت م ــن احمل ـكـ ـم ـ ـ ـ ــة
األوروبيــة حلقـوق اإلنـســان ومن
احملـكـمـ ــة اجلـنـ ــائـيـ ــة الـ ــدولـيـ ــة
ي ـن ــبغــي أن تـكـ ـ ــون حـ ـ ــاضـ ـ ــرة يف
أذهـ ـ ــان الق ـ ــائ ـمــني ب ـ ــال ـتـحقــيق
وبذلك يـتم تطبـيق كل األهداف
الـنبيلـة علـى أرض الـواقع ولهـذا
يــتعـني إسـبـ ــاغ نـ ــوع مـن املـ ــرونـ ــة
املمكـنة يف اإلجـراءات التـي تتبع
يف الـتحقيق واحملـاكمـة  -يـنبغي
أن تـك ـ ــون الهـيـئـ ــة الـتـحقــيقـيـ ــة
ول ـيـ ــس قـ ـ ــاض ــي حتق ــيق واحـ ـ ــد
مـدفـوعـة بـروح العـدالـة وبـالـروح
القانونية والروح العملية املهنية
ومــن ه ـ ـ ــذا امل ـن ـ ـطـلـق ي ـتـعــني أن
يـسعــى أعضـاء الهـيئـة إلـى بلـوغ
اله ـ ـ ــدف وه ـ ـ ــو ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى
احلقــائق  -عــرض للــوقــائع دون
تف ـ ـس ـيـ ـ ــر له ـ ــا  -دون أن ي ـ ـســمح
ب ـ ـ ــإعالن الـ ـ ــرأي ب ـ ـشـ ـ ــأن أي مــن
املـتهمـني وحتـى خالل احملــاكمـة
يـتعني علـى احملكـمة أن ال تـبدي
رأيـهـ ـ ـ ــا قـ ـبـل أن ت ـ ـ ـسـ ـتـ ـمـع إلـ ـ ـ ــى
احلـجج  -املقدمـة ومتعن النـظر
يف األدلـة املتحصلـة ومن أطراف
املع ــادلـ ــة يف احملكـمـ ــة  -االته ــام
والـ ـ ــدف ـ ـ ــاع  -وأنه ي ـن ــبغ ــي علـ ـ ــى
احملكمـة فكـرة واضحــة عن واقع
كل ق ـضـيـ ــة وأن حـيـ ــاد احملـكـمـ ــة
يتمثل يف إعـطاء كل اإلمكـانيات
لهيئـة الـدفـاع يف عـرض أقـوالهم
أم ـ ــامه ـ ــا وأن ته ـيــئ أع ـ ــداداً مــن
املـت ــرجـمـني الحـتـم ــال اشـت ــراك
أطـ ـ ــراف دول ـيـ ـ ــة يف الـ ـ ــدفـ ـ ــاع أو
بــصفـ ــة مـ ــراقـبـني دولـيـني وقــبل
هــذا وذاك البــد وأن تكــون هـيئــة
احمل ـك ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ـ ــى إطـالع واسـع
بتـاريخ حـزب الـبعث وممـارسـاته
القـمعـي ــة يف تــصفـي ــة خـص ــومه
الـسياسـيني وتبنـيه سياسـة حكم
الـشـعب بــالــدم واحلــدي ــد والنــار
مـن خـالل أحك ــام قـبـضــته عل ــى
رقـاب العـراقـيني طــوال أكثــر من
ثالثــة عق ــود داميــة ومــريــرة وأن
اخلـيــار الــوحـيــد الــذي اعـتـمــده
الطاغية هو تبني مفهوم احلزب
الـواحـد وإلغـاء الـرأي اآلخـر من
خالل تـبـنــيه سـي ــاس ــة الـتــنكــيل
وال ــتق ـت ــيل وال ـتـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــد ال ـتــي
اعـتـم ــده ــا ال ـط ــاغـيـ ــة امله ــووس
بـالقتل وبـذلك ميكن القـول بأن
ال ـظـ ــاهـ ــرة ال ـصـ ــدامـيـ ــة جـ ــاءت
مـ ـت ـ ـ ـسـق ـ ـ ــة مت ـ ـ ــامـ ـ ـ ـاً مـع املـ ـنـهـج
العــدواني الفــاشي املعـتمـد لـدى
هــذا احلــزب مــا ينـبغـي أن يكــون
ح ـ ــاض ـ ــراً يف أذهـ ـ ــان الق ـ ــائ ـمــني
بالتحقيق واحملاكمة.

محكمة وطنية أم محكمة
جرائم احلرب الدولية

لعـلهـ ـ ــا املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى يف تـ ـ ــاريخ
الع ـ ــراق املعـ ــاصـ ــر ويف املـن ــطقـ ــة
مثـول رئيس دولـة وأركان نـظامه
أمـ ــام قـ ــاضــي محـكـم ـ ــة حتقــيق
عــراقـي علــى قــائـمــة االتهــامــات
املـوجهة إليه وهـو أمر لم يكن يف

ح ـسـبــان الـطــاغـيــة الــذي أشــاع
اخل ـ ــوف وال ـ ــرعــب ل ـ ــدى أب ـن ـ ــاء
الشعب العـراقي بجميـع أطيافه
الــسيــاسيـة والـديـنيــة ألكثــر من
ثالث ــة عقــود دامـيــة ومــريــرة مت
خاللهـا تثـبيت دعـائم جمهـورية
الرعب واخلوف.
ومن اجل ــانب اآلخــر مت تــشكـيل
محكمة جـرائم احلرب العـراقية
ب ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــر م ــن مـجـل ـ ـ ــس احل ـك ــم
االنتقـالـي املنحل ،وبـذلك غـدت
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه احملـ ـ ـك ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــي
اخملـتـص ــةب ــالـنـظ ــر يف اجل ــرائـم
املـسنـدة للـمتهـمني فـيمـا شـكلت
الهيئة الـدولية النظام االساسي
للـمـحكـم ــة ال ــدولـي ــة اخل ــاص ــة
بيـوغوسالفيا السابقة عام 1993
ووضعـت هـ ــذه الهـيـئـ ــة الـن ـظـ ــام
األس ــاسـي للـمـحكـم ــة ال ــدولـي ــة
اخلـاصـة بـروانـدا عـام  ،1994ومت
إب ـ ــرام اتف ـ ــاقـي ـ ــات ع ـ ــدي ـ ــدة بـني
الـدول منـها االتـفاقـية األوروبـية
حلقـ ـ ــوق اإلنـ ـ ـسـ ـ ــان عـ ـ ــام ،1950
وال ــذي يعـنـيـن ــا هـن ــا ه ــو هل أن
مح ـ ــاك ـم ـ ــة ق ـ ــادة ح ـ ــزب الــبعــث
يـنبغـي أن تتـم من قـبل محـكمـة
وطـنـيـ ــة أم أنه يـتعـني أن جت ــرى
محـ ـ ــاك ـم ــتهــم أمـ ـ ــام احملـك ـمـ ـ ــة
اجل ـن ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة أس ـ ـ ــوة
بـالــدكتـاتـور الـصـربـي سيلـوفـان
مـيل ــوس ــوفـيـت ــش؟ .لق ــد ن ــاش ــد
ال ـسـيــد رئـيــس ال ــوزراء العــراقـي
أيـ ـ ـ ــاد عالوي ه ـي ـئ ـ ـ ــة احملـك ـم ـ ـ ــة
اخلـاصـة بـاإلســراع يف محــاكمـة
الـط ــاغيــة وأركــان نـظــامه فـيمــا
أعلـن رئـي ــس مـجل ــس الق ـضـ ــاء
العـ ــراقـي بـ ــأن هـيـئـ ــة احملـكـمـ ــة
اخلـ ــاصـ ــة مبحـ ــاكـمـ ــة صـ ــدام ال
مت ـثـل القـ ـض ـ ـ ــاء يف العـ ـ ــراق وال
متـت ب ــأيـ ــة صل ــة إلـ ــى الق ـض ــاء
الع ـ ــراقــي  -وذلــك بح ـ ـســب م ـ ــا
نقلـته عــنه صحـيف ــة امل ـش ــارك ــة
بعـ ــددهـ ــا لـيـ ــوم  2004/9/16ويف
لقـاء خـاص للـسيـد وزيـر العـدل
الــدكـتــور م ــالك دوهــان احل ـسـن
مع كـ ــاتـب هـ ــذه الـ ـس ـطـ ــور نفـ ــى
الــسيــد الــوزيــر أن يكــون له عـلم
بـكيـفيــة تــشكـيل هــذه احملـكمــة،
لكـن الـث ــابـت أن امل ــدي ــر اإلداري

ل ــسل ـطـ ــة االئــتالف املـ ــؤقـتـ ــة يف
الع ـ ــراق ال ـ ـس ـي ـ ــد ب ـ ــول ب ـ ــرمي ـ ــر
وبـالتعــاون والتنـسيق مع املـديـر
الع ـ ــام للــمحـك ـم ـ ــة اجل ـن ـ ــائ ـي ـ ــة
العراقـية الـدكتـور سالـم اجللبي
 هـ ـ ــو ال ـ ـ ــذي عهـ ـ ــد إلـ ـ ــى هـ ـ ــذااألخيـر تـسـميـة هـيئـة التـحقيق
واحملاكمة.
ويف ال ـ ـس ـي ـ ــاق ذاتـه أرسلــت وزارة
العـدل األمــريكيـة فـريقـاً ضـمن
أربـعـ ـ ـ ــة م ــن رجـ ـ ـ ــال الـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون
األم ــريكـيني إلــى بغــداد إلعــداد
قــائمــة االتهــام بــارتكــاب جــرائم
حــرب الـتي تـسـتهــدف ال ــرئيـس
الـ ـسـ ــابق ويـ ـشـكل هـ ــذا الفـ ــريق
اجملمـوعة األولـى من اخملـتصني
ملـسـاعــدة القـضــاة العـراقـيني يف
الـنـظ ــر يف االته ــام ــات امل ــوجه ــة
ل ـصـ ــدام وزم ـ ــرته فـيـم ـ ــا أعلـنـت
وزارة الع ـ ــدل األم ـ ــريـكـي ـ ــة أنه ـ ــا
ب ـصـ ــدد إرسـ ــال فـ ــريق آخـ ــر مـن
احملـامني يصـل عددهم خـمسني
قانونياً للمهمة ذاتها.
س ــنعـ ـ ــود إلـ ـ ــى طـ ـ ــرح الـ ـ ـسـ ـ ــؤال
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـق بـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد إج ـ ـ ـ ــراءات
التـحقيق واحملـاكمــة فنقـول أنه
إذا كـانت محـاكمـة رمـوز الـنظـام
ال ـسـ ــابق متـثل خ ـط ــوة ب ــاجت ــاه
دولة القانون وهو أمر يتسق مع
املطـالـب اجلمــاهيـريـة الـواسعـة
بـضـرورة إجـراء هـذه احملــاكمـات
يف مسرح اجلـرمية  -كـما حصل
يف مح ــاكـم ــات أقـط ــاب الـنـظ ــام
ال ـن ـ ــازي يف م ـ ــدي ـن ـ ــة ن ـ ــورن ـب ـ ــرغ
األملـ ــانـيـ ــة حـيـث طـ ــالـب سـكـ ــان
مدينـة حلبجة بإجـراء احملاكمة
أمـام سكـانهـا الـذين فقـدوا أكثـر
مـن خـم ـس ــة آالف مـن أبـنـ ــائه ــا
وإصــابــة مــا يــزي ــد علــى ع ـشــرة
آالف آخــرين يف يـوم واحــد وهي
املطـالبـة الـتي شهـدتهـا منـاطق
اجلـنـ ــوب والف ــرات األوسـط مـن
خالل املظـاهـرات العـديـدة الـتي
عمت مدن هذه املناطق .هذا إذا
ما قلنا أن آالف الـوثائق واألدلة
اجلـ ــرمـيـ ــة الـتـي تـثـبــت ضلـ ــوع
أرك ــان النـظ ــام املبــاد يف انـتهــاك
أبـسـط قــواعــد حقــوق اإلنـســان
مـحفـ ــوظـ ــة يف ملـف الق ـضـ ــايـ ــا

الـتي ســوف تكــون محــور نـطــاق
هــذه احملــاكمــات ،فــإنه البــد من
الق ـ ــول ب ـ ــأن ق ـ ــواع ـ ــد الع ـ ــدال ـ ــة
تـق ـ ـض ــي أن تـعـقـ ـ ـ ــد جـل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
احمل ـ ــاكـم ـ ــة هـن ـ ــا يف الع ـ ــراق وال
ضـيـ ــر يف أن يـتـم فـ ــسح اجملـ ــال
للمنـظمات احلقوقية اإلنسانية
التابعـة لألمم املتحدة ولالحتاد
األوروب ــي حـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور جـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
احملاكمة وإن بصفة مراقبني.
إن محـ ـ ــاك ـمـ ـ ــة رمـ ـ ــوز ال ـنـ ـظـ ـ ــام
ال ـس ــابق أم ــام مـحكـم ــة ج ــرائـم
احل ـ ــرب العـ ــراقـيـ ــة ويف مـ ـسـ ــرح
اجلـ ــرميـ ــة أم ـ ــر محـتــمل حـيـث
متـت مح ــاكمــة اقـط ــاب النـظــام
الـنــازي يف مــديـنــة نــورمـبــرغ يف
أملـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــا عـق ــب انـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــار دول
الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف عـلـ ـ ـ ــى دول احملـ ـ ـ ــور
اإلرهابي املـتمثل بأملـانيا الـنازية
وإيـطــاليــا الفــاشيـة ،ويـسـتبعـد
خبــراء إحــالــة قـضيــة محــاكمــة
ص ـ ــدام وأع ـ ــوانه إل ـ ــى احملـكـم ـ ــة
الـدوليـة يف الهـاي نظـراً حلجم
اجلـ ـ ــرائــم املـ ـ ــرتـك ـبـ ـ ــة مــن ق ــبل
ال ـن ـظ ـ ــام .ق ـ ــائ ـم ـ ــة االته ـ ــام ـ ــات
تـ ـض ـم ـنــت س ـبـع تهــم مـ ـ ــوجه ـ ــة
للطـاغية وهـذا ال مينع من ضم
قـ ـض ـ ــاي ـ ــا أخ ـ ــرى م ــثل قـ ـض ـي ـ ــة
ت ـ ـصـفـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـكـ ـ ـ ــورد الـفـ ـيـلـ ـي ــني
وتهجـي ــرهـم وتغـيـيـبهـم وسحـب
اجل ـن ـ ـس ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة مــنهــم،
وحج ــز مـن ت ــراوحـت أعـم ــارهـم
بـني  45 - 15عــام ـاً وتــصفـيـتهـم
يف سـجـ ـ ـ ـ ــونـه ومـع ـ ـتـقـالتـه ولـ ــم
يع ـ ــرف م ـص ـي ـ ــرهــم ح ـت ـ ــى اآلن
نــاهـيك عـن الـتــدمـيــر املـتعـمــد
آلالف الـق ـ ـ ـ ــرى ال ـك ـ ـ ـ ــوردي ـ ـ ـ ــة يف
مـن ــاطق إقلـيـم كــوردسـتــان وهـي
م ــن اجلـ ـ ـ ــرائ ــم ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــرى بـحـق
اإلن ـســانـي ــة ،مع اإلشــارة إلــى أن
ن ـظـ ــامـنـ ــا الق ـضـ ــائــي ال يعـ ــرف
ن ـظ ـ ــام إسق ـ ــاط اجل ـ ــرمي ـ ــة عـن
املتهم بـالتقادم ولعل أهم وثيقة
إدانة لـلنظـام املبـاد ذلك الكـتاب
ال ــذي أص ــدرته م ــدي ــري ــة األمـن
الع ــام ــة (دلـيل ض ــابــط األمـن)
ووزع عل ــى نـط ــاق مح ــدود وبـني
أق ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــات األم ــن
الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدامـ ـي ـ ـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ــددت فـ ـيـه

مجـمــوعــة األحــزاب واحلــركــات
الـسيـاسيـة العـراقيـة التي عـدها
الـن ـظ ـ ــام أح ـ ــزابـ ـ ـاً مـن ـ ــاوئ ـ ــة له.
ومبق ـتـ ـضـ ـ ــى ال ــنهـج العـ ـ ــدوانــي
لــزمــرة الـبعـث فقــد مت وصـم كل
الـتـيــارات واألح ــزاب والفـص ــائل
الــوطـنيــة بــاخليــانــة مع إشــارته
إلـ ـ ـ ــى أسـ ـمـ ـ ـ ــاء قـ ـيـ ـ ـ ــادي ــي هـ ـ ـ ــذه
التـنظـيمــات ونبـذة عـن حيــاتهم
الـسيــاسيـة وقـد طلـب من رجـال
األمـن اسـته ــدافهـم مـن مـنــطلق
حمــايــة األمـن القــومـي بحــسب
تـعبير هذه الـوثيقة التي تقع يف
( )180صفحة .كمـا أن هنا آالف
الـوثـائق واألدلـة الـثبــوتيـة الـتي
تفـصح عن ضلـوع أركـان الـنظـام
يف انتـهاك أبـسط قـواعد حـقوق
اإلن ـســان ،وكــانـت امل ـشـكلــة الـتـي
ت ــواجه العــديــد مـن القـضــاة يف
عه ـ ــد الـ ـط ـ ــاغ ـيـ ـ ــة امله ـ ــزوم ه ـ ــو
ال ـت ـ ـ ــدخل ال ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــر لـألجهـ ـ ــزة
الـتــنفـيـ ــذي ـ ــة ومالكـ ــات احلـ ــزب
املــتقـ ــدمـ ــة مبـ ـسـي ـ ــرة العــملـيـ ــة
القـضــائيــة  -إن صح الـتعـبيــر -
حـيث كـان الـقضـاء يقف عـاجـزاً
عــن تـ ـ ــأم ــني حقـ ـ ــوق اإلنـ ـ ـسـ ـ ــان
وكـثيــراً مــا كــان القـضــاء يــواجه
مـ ـشـكلـ ــة س ـ ــوء املع ـ ــاملـ ــة الـتـي
يـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض لـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا أشـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
محرومون من حـرياتهم ويطلب
مـ ــن الـق ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاء اع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــالـهـ ــم
وتـوقـيفهـم بتهـم واهيــة ولعل يف
ق ــرار احملكـمــة اخلــاص ــة بجهــاز
اخملابـرات الذي يحمل الرقم /2
خ.م 1996/الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف /10/7
 1996مــا يــؤكــد القــول بــاشــاعــة
فـلـ ـ ـ ـسـف ـ ـ ـ ــة الـقـ ـتـل والـ ـتـ ـن ـكـ ـيـل
اجلـمـ ــاعـي ضـ ــد ابـنـ ــاء ال ــشعـب
العراقي حيث مت مبوجب القرار
املـذكـور اعـدام مـائـتني وعـشــرين
معـتقال بـتهـم مخـتلفــة .الحـظ
عزيـزي القارئ بقرار واحد اعدم
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـه ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل م ـ ــن
االشـخاص بتهم مـختلفة وذلك
فـان بـوسـع سلطـة االدعـاء العـام
حتريك الـشكوى القـانونيـة ضد
قـضـاة هـذه احملـكمـة وضـد وزيـر
العـدل االسـبق الــذي انيـطـت به
صـالحيــة املــوافقــة علــى احــالــة

اطمئن ..ما زلت بني احضان اصدقائك!
عامر القيسي

متر اليـوم الذكرى االولـى إللقاء القبض
على مجرم احلرب صدام.
وبه ــذه املـن ــاسـب ــة نـ ــوجه دع ــوة خ ــالـص ــة
ل ــرئـي ـسـن ــا اخملل ــوع عـب ــد اهلل امل ــؤمـن ،ان
يــصلـي لـ ــربه صـب ــاح م ـسـ ــاء ،ألن الق ــوى
الـ ـت ــي الـق ــت عـلـ ـيـه الـقـ ـب ـ ــض ه ــي م ــن
اصدقـائه االميركان ،ولوال ذلك فلم يكن
لـيحـظ ــى خالل عــام اعـتق ــاله هــذا ،مبــا
متـتع ويـتمـتع بـه من امـتيــازات وه ــو بني
اي ـ ـ ــدي اوالد الـع ــم س ـ ـ ــام .وعـلـ ـيـه بـه ـ ـ ــذه
املـ ـنـ ـ ـ ــاسـ ـبـ ـ ـ ــة ان يـقـ ـتـ ـنـع ،إنـه يف م ـكـ ـ ـ ــانـه
احلقيقـي ،ألنه بكل وضوح كـان يستحقه
منـذ اول جـرميــة قتل ارتـكبهـا بحق احـد
اقربـائه بتحـريض من خـاله سيئ الـذكر
طـلف ـ ــاح ،وم ـ ــا تــبع ه ـ ــذه اجل ـ ــرمي ـ ــة مــن
جـ ــرائـم اخـ ــرى اجـتـمـ ــاعـيـ ــة وسـيـ ــاسـيـ ــة
واقـت ـصـ ــاديـ ــة بحـق شعـب بـ ــاكـمـله ،قــتالً
وتـشـريـداً وحـربـاً وهـدراً ملـوارده يف حـروب
عـبـثـيــة لـم يجـن مـنهــا الــشعـب العــراقـي
غير الويالت والكوارث.
كل عام وانت ذليل...

اح ـم ـ ــد ربـك انـك بــني اوالد ع ـم ـ ــوم ـتـك،
ال ـ ــذيـن يـ ـســمح ـ ــون لل ــصلـيـب االحـم ـ ــر
الــدولي ان يـزورك ويــسمحــون أل يتــامك
مـن احملــامـني العــرب أن ي ــدافعــوا عـنك،
وي ــطع ـم ـ ــوك ،ح ـ ـســب االخ ـبـ ـ ــار ،العـ ــسل
واحلـل ـيــب ،وت ـ ـصـلـك رس ـ ـ ــائـل زوج ـ ـ ــاتـك
وبـناتـك ،فتبقـى علـى األقل تعيـش ذكرى
(مج ـ ـدٍ) زائف أقـمـتـه علـ ــى اشـالء شعـب
مـن ــاضل .اسـتـمـتع بـكل هــذا ،وتــذكــر ،إن
اح ــداً مــن مع ــارضــيك يف ال ــسج ــون ،لـم
يحــظ يـ ــومـ ـ ـاً بق ــطعـ ــة خـبـ ــز لـيـنـ ــة ،وال
مــواجهـة مـع زوجتـة ،أو ابـن ،وكنـت تفـرغ
املع ــتقـالت عل ـ ــى طـ ـ ــريق ـتـك اخل ـ ــاص ـ ــة
بـ ــاالعـ ــدام ،لـتـ ـســمح لــبعــض املـن ـظـمـ ــات
الـدوليـة بـزيـارة (الـزنـازين) النـظيفـة ،إال
من رائحة الـدم والذكريـات احملفورة على
احليطان.
كل عــام وانـت ذلـيل مــسج ــون ...نق ــولهــا
بـكل صـ ــدق ،النـنـ ــا ال نـ ــريـ ــدك أن متـ ــوت
وترتاح ...نريـدك بكل وضوح ان ترى هذا
الع ــراق وه ــو يـنهـض ويـضـم ــد ج ــراحه،

وتـرى بـأم عـينيـك ،كيف يكـون االنتخـاب
والدميقراطية..
وتتــذك ــر بكل لــوع ــة وألم نــسبــة الـ %100
وهـتـ ــافـ ــات دمـ ــويـ ــة فـ ــرضــتهـ ــا بـ ـس ـطـ ــوة
الـرشاشـات واللون الـزيتـوني الـذي ارعب
الناس.
كل عـ ـ ــام وانــت ذل ــيل مـقهـ ـ ــور ...ت ـ ـس ــمع
أيتــامـك من خــارج الع ــراق ينـبحــون بال
طائل إلعادة عجلة التاريخ إلى الوراء!
كـل ع ـ ـ ــام وان ــت ذلـ ـيـل ...بـال ح ـ ـ ــراس وال
مخـاوف من االغتـيال والـغدر ...بـال نوم،
كم ــا جنــرال م ــاركيــز ال ــذي لم يـفعل %1
مـن جــرائـمك عـنــدمــا يـغلق الــرتــاجــات
الثالثة وينـام على طنني الفتق الذي لم
يـ ـسـت ــطع الـتـخلــص مــنه حـتـ ــى دخـ ــول
الناس واالبقار إلى قصره اجلمهوري.
فــكل عـ ـ ــام وان ــت بال "بـ ـ ــابـ ـ ــا" اجـ ـ ــرام وال
"كيـكة" تكلف ماليني الـدوالرات من عرق
الـشعـب العـراقـي ،وال طبــالني يـرقـصـون
على "نغمة" ضحكتك الكرمية.
وكل عام وانت تواجه ربك!

العـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن القـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا الـ ـ ــى
احملكـم ــة اخل ــاص ــة امل ـشـكل ــة يف
وزارة الـ ــداخلـي ــة وان م ــا اش ــرن ــا
ال ـيـه ف ـي ـم ـ ـ ــا تـق ـ ـ ــدم ي ـ ـصـح مــن
الـوجهـة الـنظـريـة الـبحتــة ولكن
عـملـيــا يـتعــذر اج ــراء محــاكـمــة
اق ـط ــاب الـن ـظ ــام الــبعـثـي ام ــام
محـكم ــة جن ــائيــة وطـنيــة حـيث
ط ـ ــال ال ــتخ ـ ــريــب وال ـ ــدمـ ـ ــار كل
مف ـ ــاصل احلـيـ ــاة ومــنه ـ ــا جهـ ــاز
القضـاء ذلـك ان القضـاء عنـدنـا
اف ــتقـ ـ ــد الـ ـ ــى االس ـتـقالل ـيـ ـ ــة يف
اتخـ ــاذ الق ــرار وخ ـضـع لهـيـمـن ــة
ونفـ ــوذ الـ ــسل ـطـ ــة الـتــنفـيـ ــذيـ ــة
واطــراف اخــرى محـســوبــة علــى
اجه ــزة ال ــدول ــة نـظ ــرا الن ــدم ــاج
دوره ال ـ ـ ـ ـ ــوظ ـ ـيـفـ ــي مـع اجلـه ـ ـ ـ ـ ــة
االخـيـ ــرة ضـمـن اسـبـ ــاب اخـ ــرى
معروفة للجميع وليس ادل على
ذلـك مـن ان مـ ــا سـمــي بقـ ــانـ ــون
اصالح النـظام الـقانـوني رقم 35
لــسنــة  - 1977الــسيء الـصـيت -
الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ــاغـه وروج لـه عـ ـ ـ ــراب
السـياسـة البعـث فاشـية الـشاوي
م ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــذر مـ ــن خـالل ال ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدوات
العــديــدة الـتـي اقـيـمـت يف حـيـنه
لشرح مضمون هذا القانون.
جاء هـذا القانون مببـدأ تسييس
الــوظيفــة العـامــة ووضع قـواعـد
ج ــدي ــدة النــتقـ ــاء الق ـض ــاة مب ــا
يـ ـتـفـق مـع الـ ـ ـ ــرؤى واخلـ ـيـ ـ ـ ــارات
الـسيـاسيـة التـي تصـدر من راس
ال ـن ـظ ـ ــام وب ـ ــذلـك مت ه ـ ــدم اهــم
مبدأ سـياسي واجـتماعـي قال به
م ــونـت ــسكـي ــو يف كـت ــابه الــشهـي ــر
(روح القـ ـ ــوانــني) الـ ـصـ ـ ــادر عـ ـ ــام
 1748.انـه مـ ـبـ ـ ـ ــدأ الـف ـ ـصـل ب ــني
السلطات الذي اعتـمدته غالبية
ال ــدس ــاتـيـ ــر يف الع ــالـم املـتـم ــدن
وعل ـ ــى ضـ ـ ــوء الق ـ ــان ـ ــون رقــم 35
ل ـسـن ــة  1977وب ــوحـي مـنه ص ــدر
قــانــون الـتنــظيـم القـضــائـي رقم
 60لــسنــة  1979لـيك ــرس مفهــوم
تسيـيس القضـاء حيث اخـذ هذا
القانـون على عاتقه اعداد قضاء
ق ـ ــادر عل ـ ــى اسـتــيع ـ ــاب اه ـ ــداف
احلـ ـ ـ ــزب وتـ ـ ـطـ ـبـ ـيـق الـقـ ـ ـ ــوان ــني
بذهنية تـتفق مع طبيعة النظام
الــشم ــولي االسـتبــدادي وب ــذلك
خــضعـت وزارة الع ــدل ل ـسـيـط ــرة
واهـداف الـطغمـة احلــاكمـة وقـد
ساعـدت على ذلك مجمـوعة من
املتنفـذين يف هـذه الوزارة كـرست
نفـسهـا خلـدمــة النـظـام وبــذلك
انــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـقـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــن
االس ـتـقالل ـيـ ـ ــة واحل ـيـ ـ ــد ح ـيــث
اخ ــذت الـتج ــاوزات امن ــاط غـي ــر
شــرعيــة مثـل منح املـوظفـني من
غير الـقضاة صالحـيات قضـائية
كمــا منحـت صالحيــات قضـائيـة
واسعة الـى اجهزة احلـزب بحيث
اصـبـح اجله ــاز احل ــزبـي ميـتـلك
سلطـات قضـائيـة مهمـة وصدرت
ق ـ ــرارات لهـ ــا ق ـ ــوة القـ ــانـ ــون مـن
ال ـط ـ ــاغـي ـ ــة خ ـ ــولـت مب ـ ــوجــبه ـ ــا
سلـط ــات حتقـيقـيــة لــسكــرتـيــره
الـشخـصي والفـراد بـعيـديـن عن
الـق ـ ـضـ ـ ـ ــاة يف اجتـ ـ ـ ــاه ي ـ ـص ــب يف
خدمة النظام.
والب ــد مـن الـت ــاكـي ــد م ــرة اخ ــرى
بـانـه من املتعـذر اجـراء محـاكمـة
اق ـطـ ــاب الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد امـ ــام
محـكمة جـرائم احلرب العـراقية
يف ظل الظـروف السـائـدة حـاليـا
حـ ـي ــث اخـ ـ ـ ــذت دائـ ـ ـ ــرة االنـفـالت
االمـنـي ب ــالـتـ ــوسع ومت اخـت ــراق
االجهـزة احلكوميـة واالمنية من
قبل االرهـابيـني واملتـشـدديـن من
العـ ــرب واالجـ ــانـب ومــن بقـ ــايـ ــا
النـظام الفـاشي وقـيامـهم بجمع

املعلـومـات الكــافيــة عن الهـيئـات
التحقيقية واعضاء احملكمة من
افـراد اسرهـم وتوثـيقها بـاقراص
لـيـ ــزريـ ــة متهـيـ ــدا لـت ــصفـيــتهـم،
وبـ ــذلـك فـ ــان القـ ــول بـ ــالـ ـشـ ــروع
بـ ــالـتـحقـيـق ومحـ ــاكـمـ ــة صـ ــدام
حـسني وزمرته الباغـية دون توفر
الـضـم ــان ــات الالزم ــة يـجعل مـن
الصعـوبـة مبكـان القـول بضـرورة
مـحـ ـ ـ ــاكـ ـمـ ـتـه ــم امـ ـ ـ ــام احملـ ـ ـ ــاك ــم
الـوطـنيـة ويــدفع بـاجتــاه تعـزيـز
وجهـة الـنظـر الـداعيـة حملـاكـمته
ام ـ ــام محـكـمـ ــة جـ ــرائـم احلـ ــرب
الــدوليـة وهــذا يقـود الــى القـول
بـتعــذر تـسـميــة قـضــاة عــراقـيني
من قـبل مجلس القضـاء االعلى
لهـذه املهـمة ملـا اشرنـا اليـه يف ما
تق ــدم وت ــرتـيـب ــا ملـ ــا تق ــدم وال ــى
جـ ــانــبه فـ ــان اخلـيـ ــارات مـ ــازالـت
مف ـتـ ـ ــوحـ ـ ــة امـ ـ ــام الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات
الــوطـنيــة امل ــؤقتــة بـش ــأن كيـفيــة
اجــراء الـتحقـيق واحمل ــاكمــة مع
الطــاغيـة املهـزوم ورمــوز نظـامه،
ونحـن ن ــرى ان يـتـم ارج ــاء ه ــذه
املهـمــة الــى حـني انـتهــاء مــوعــد
االنتخـابات العـامة املقـرر لها ان
تـتم يف مـطلع كـانـون الثـانـي من
العـام القـادم وسـيطـرة احلكـومـة
علـى كـافـة مـرافـق احليــاة وذلك
بفـرض االمن والنـظام والقـضاء
على بـؤر التوتـر والتخـريب التي
تـ ــشه ـ ــده ـ ــا الع ـ ــدي ـ ــد مـن امل ـ ــدن
العـراقيـة وانـاطــة مهمـة تـسـميـة
اع ـض ـ ــاء الهـيـئ ـ ــة الـتـحقــيقـي ـ ــة
وقـضــاء احملـكمــة اجلنــائيــة الــى
مـجـلـ ـ ـ ــس الـق ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء االعـلـ ـ ـ ـ ــى
بـ ــالــتعـ ــاون والـتـنـ ـسـيـق مع وزارة
الـع ـ ـ ــدل وال ض ـي ـ ـ ــر مــن ان ت ـتــم
احملاكمـة يف مسرح اجلـرمية كأن
يـتم اختيـار قضـاء حلبجـة مقرا
لـلمحــاكمـة او يف احــدى منـاطق
ج ـن ـ ـ ــوب العـ ـ ــراق ال ـت ــي شهـ ـ ــدت
حمالت تـصفيـة وابـادة جمـاعيـة
لـ ـ ـسـكـ ـ ــان هـ ـ ــذه املـ ـ ــدن مــن ق ــبل
النظـام .لقد مت مثول الـدكتاتور
بيـنوشت امـام احملاكمـة الوطـنية
يف تشيلي بعـد مرور عـدة سنوات
علـى االطـاحـة بـنظـامه الفـاشي
ولــم يعلـن عـن انـته ــاء اج ــراءات
الـتـحقــيق مـعه حلـ ــد االن  ...ان
االسـ ـ ــراع مبح ـ ــاك ـم ـ ــة دك ـت ـ ــات ـ ــور
الـعـ ـ ـ ــراق يـعـ ـن ــي ف ـ ـ ـسـح اجملـ ـ ـ ــال
للمـرتـزقـة وايتـام الـنظـام البـائـد
مـن قـن ــاصـي الف ــرص وصـي ــادي
املغــامن مـن الق ــومجـيـني العــرب
واالص ـ ــول ـيــني امل ـتـ ـ ــأسل ـمــني مــن
امـث ــال محـم ــد ال ــرش ــدان وزي ــاد
اخلـص ــاون ــة للــطعـن ب ــاج ــراءات
احمل ــاكمــة  ..ان ارجــاء مح ــاكمــة
اقطـاب الـنظـام الــى حني يقـطع
ال ـ ـط ـ ـ ــريـق ام ـ ـ ــام ف ـ ـ ــريـق الـع ـمـل
املـكلف ب ــال ــدف ــاع عـن الـط ــاغـي ــة
املهــزوم بــالـتــشكـيك يف شــرعـيــة
االجــراءات املـتـبع ــة .انه ــا مهـمــة
شــاقــة وع ـسـي ــرة ولكـنهــا لـي ـسـت
مـ ـســتحــيلـ ــة ،هـ ــا هـ ــو ذا اخلـيـ ــار
االمـثـل بح ـســب وجه ــة ن ـظ ــرن ــا
وانهــا لــدع ــوة مخلـصــة وامـيـنــة
وخطـوة اولى يف الطـريق .طريق
اعـادة بناء عراق حر ودميقراطي
مزدهر.
* لقـد اطـلقنــا مصـطلح قـانـون
علــى االمــر الـصــادر مـن مجلـس
احلكـم بتـشـكيل مـحكمـة جـرائم
احلـرب العراقيـة جتاوزا حيث ان
مجلس احلكم لم يكن بالسلطة
الـت ـش ــريعـي ــة اخمل ــول ــة ب ــاص ــدار
الق ــوانـني او الق ــرارات الـتـي له ــا
ق ـ ـ ــوة القـ ـ ــانـ ـ ــون لـ ـ ــذا اق ـتـ ـضـ ـ ــى
التنويه.

