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 العدالة المؤجلة
 

  وإعادة البناء االجتماعي في العراقالمساءلة
 إريك ستوفر وميراندا سيسون وفونج فام وباتريك فينكبقلم 

 
لقانون والصحة العامة في  لمساعدإريك ستوفر هو مدير مرآز حقوق اإلنسان وأستاذ 

ق األوسط في  مدير قسم الشرة نائبهي ميراندا سيسونو.  بيرآلي في اجامعة آاليفورني
لبحوث في مرآز بايسون  لأستاذ مساعدآ فونج فاميعمل و .المرآز الدولي للعدالة االنتقالية

جامعة التابع لفي مرآز حقوق اإلنسان في البحوث وزميل طوالن جامعة بللتنمية الدولية، 
ان  هو مدير مشروع مبادرة بيرآلي طوالن بشأن السكباتريك فينكو .  في بيرآلياآاليفورني

  . المستضعفين
 

 ملخص
 تتمكن من ريح من مجلس األمن ودون أندون تصبغزو العراق الواليات المتحدة قامت 

 باالضطالع بدور بناء في مساعدة العراق على التغلب على مشاآلإقناع العديد من البلدان 
وضعت " دون مساعدة من أحدوحدها و"وبإصرارها الدائم على العمل  . ماضيه العنيف

 . مةئ ونفذتها دون استشارة الشعب العراقي بطريقة مالللمساءلةواليات المتحدة تدابير ال
مساعدة من األمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان على الرغم من آذلك لم تطلب 

وفي .  وخبرتها العظيمتين بقائمة عريضة من آليات العدالة االنتقاليةمعرفة هذه الهيئات
 أو آانت بعكس النتائج المرجوةإما  التي اعتمدها األمريكيون المساءلةتدابير ت جاءالنهاية 

ما يحتاجه العراق هو مناخ آمن وسلطة شرعية لتنفيذ إن . ا إصالحهفيمعيبة بقدر ال أمل 
 العراقيين جات وأولويات مجموعة آبيرة من احتيا شاملة للعدالة االنتقالية تعكساستراتيجية

  للضحايا وأسرهممحاآمة منتهكي القانون ودفع تعويضات مثل ن التدابيرتتضمن العديد مو
 .  الحقيقة والقيام بإصالحات مؤسسيةلتحري ووضع آليات وانتهاج أسلوب متوازن للتحري

 
 مقدمة

 
أربعة د ، اقتا2006آانون األول من عام /بر ديسم30في الساعات األخيرة قبيل فجر يوم 

ان واقفا وبينما هم يقومون بذلك أخرج رجل آ. لى المشنقة حسين إصدام جالدين ملثمين
 ورآزها على القائد المزود بكاميراهاتفه الجوال ضمن مجموعة من الشهود الرسميين 

للغرفة آان شبيها الجزئية ظلمة  ذلك من أحداث في الوما تال. المحكوم عليه باإلعدام
أآثر من آونه عمال عادال قضت به  عشر شنق التي آانت تتم في القرن الثامنبعمليات ال

 آان أحد المكلفين بإنفاذ الحكم يضع األنشوطة بينماف. محكمة في القرن الحادي والعشرين
  أحدهموقام،  تقذف صدام بالسبابمن المتفرجين، آانت مجموعة  صدامويضيقها حول عنق

"  جهنمإلى" .حسين بوصفه سنياصدام ي تعليق طائفي الذع استهدف ف  صالة شيعيةبتالوة
 الباب انفتح حتىتالوة الشهادتين  صدام أ بدنأوما . صرخ صوت آخر من قلب الظالم

 . في الهوةوسقط جسده
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شاشة  مرارا على  بالفيديوإعدام صدام حسين تصوير  اليوم، بثذات من الحقوفي وقت 
قلق العديد ائفية  التعليقات الطقد أثارتوآما أفاد العديد من الصحفيين ف. التليفزيون العراقي

الذين خشوا أال يؤدي ذلك إال إلى تأجيج العنف  والشيعة على السواء ةمن العراقيين من السن
ة وهو  إلى أن المشهد قد أعاد إلى الذاآرة مشاهد سابقآذلك وقد أشاروا 1.المندلع من حولهم

الذين ونين  عاما آان العديد من المسج35 الذي امتد، فأثناء حكم صدام 2مقلق أيضاأمر 
 يئت قد أهينوا في ساعاتهم األخيرة وسخر منهم وأسنأعدم العديد منهم في نفس المكا

  . وهكذا بدا األمر بالنسبة للعديد من العراقيين آما لو أن شيئا لم يتغير. معاملتهم
 
امت بها اإلدارة األمريكية في المحاوالت المعيبة التي قلحظة أسوأ شكل إعدام صدام و

 المشروع بعد وقت قصير من اآتساح قوات التحالف بقيادة وبدأ.  العراقالعدالة في إلحالل
بوصفها القوة آانت الواليات المتحدة  و.2003نيسان /الواليات المتحدة لبغداد في أبريل

 وإيالءالمدينة المترامية األطراف وقمع حرآة العصيان المتنامية بحاجة إلى تأمين المحتلة 
ه،  نفسوللسبب. مانواحتياجات الصحة العامة واأل عديد من البنى التحتيةلعناية فورية با

 لمسألة توحيد العراقيين  أولوية آبيرة عن إدارة بوشت البيانات العامة الصادرةأعط
 العديد من العراقيين عبر البالد اعتنقها ورحب بها نبيلة اوعودآانت هذه . واستعادة آرامتهم

 .   خارج البالدنم مإضافة إلى العديد غيره
 

 الفائقة العدد  القوات األمريكيةالساذجة إذ وقفتهذه االفتراضات  سرعان ما تبددتولكن 
 من البنى ى ما تبقما تعرض لهنذيللا النهب والتدمير المنهجيين وفي العدة عاجزة أمام

 ال  حلول الصيف، تحطمت اآلم ومع3. في العراقالقتصادية والمؤسسيةوا الماديةالتحتية 
 حرآة العصيان بسبب على صخرة الواقع ببزوغ عراق جديد وموحد من بين األنقاض
مما ترتب عليها وضع  ، األجانب المحاربينالوليدة المتكونة من الموالين لصدام وبعض

 . لفترة غير قليلة يبدو أنه مستمر أمني حرج
 

دبلوماسي وهو  -ثبول بريمر الثال  إلى العراقوفي خضم هذه الفوضى المتنامية، وصل
 رئيسآ ليعمل -ي اإلرهاب واألمن الوطنيف في وزارة الخارجية األمريكية وخبير مخضرم

العديد من في الشهر األول من توليه العمل أصدر بريمر و . سلطة التحالف المؤقتةل
 على إرث الجرائم المرتكبة في تالية العراقيين ألعوام مساءلةالتي حددت مسار التوجيهات 

 16 في الصادر البعث قرار اجتثاث )وأآثرها إثارة للجدل(ها وآان أهم 4.اضيالم
وغيره من قوات األمن وعزل أعضاء من والذي حل بمقتضاه الجيش  2003يار أ/مايو

. العمل مستقبال في القطاع العامرتب مختلفة من حزب البعث من مناصبهم وحظر عليهم 
                                                 

 John Simpson, “Saddam hanging taunts evoke ugly past”, BBC News, Baghdad, 30 November 2006:  انظر 1
 John Burns, “Hussein videos grip Iraq:  Attacks go on”, New York Times, 31 December 2006:  انظر 2   
 Larry Diamond, “What went wrong in Iraq,” Foreign Affairs, Vol. 83, 2004, p. 34:  انظر 3 
cpa.www://http-:  يمكن الحصول على األوامر الصادرة عن سلطة التحالف المؤقتة من على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي4 

html.governing_council/government/org.iraq . ويتناول العديد . 2007تشرين الثاني / نوفمبر20جرت زيارة هذا الموقع أخر مرة في
أيار /، مايوCPA/ORD/16، )اجتثاث البعث من المجتمع العراقي (1سلطة التحالف المؤقتة رقم   من هذه األوامر تدابير العدالة االنتقالية مثل أمر

 7سلطة التحالف المؤقتة رقم  ، وأمر2003/02أيار /، مايوCPA/ORD/23، )حل الكيانات (2، وأمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 2003/01
المحكمة الجنائية المرآزية ) (منقح (13سلطة التحالف المؤقتة رقم  ، وأمر2003/07حزيران /، يونيوCPA/ORD/10، )القانون الجنائي(

، CPA/ORD/23، )إنشاء لجنة المراجعة القضائية (15، أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 2003/13حزيران /، يونيوCPA/ORD/18، )للعراق
 . 2003/35أيلول /، سبتمبرCPA/ORD/21) إعادة إنشاء مجلس القضاة (35سلطة التحالف المؤقتة رقم  ، وأمر2003/15حزيران /يونيو
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ة ي، تأسست المحكمة العراق2003 األول آانون/ ديسمبر10وفي قرار الحق صادر في 
 أو 6 لمحاآمة المتهمين بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية5الخاصة للجرائم ضد اإلنسانية

.  سواء من العراقيين أو المقيمين في العراق،الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب
لجنة ي ذلك إنشاء وأصدر بريمر أيضا سلسلة من التوجيهات اإلدارية والمؤسسية، بما ف

 ومحكمة جنائية مرآزية وقوة عمل لتعويض الضحايا وجيش للمطالب المتعلقة بالممتلكات
 . عراقي جديد وقوات جديدة للدفاع المدني

 
وعلى مدى األعوام الثالثة التالية، نفذت توجيهات بريمر مع تصاعد العنف وانعدام القانون 

حت التفجيرات االنتحارية واقعا يوميا وتزايد ، أصب2006وبحلول أواخر عام . في العراق
 82صرح فقد . مستوى العنف الطائفي وقل عدد العراقيين المتفائلين بشأن مستقبل بلدهم

أنهم ال  2007آانون الثاني /بالمائة من العراقيين في استطالع أجرته البي بي سي في يناير
%) 53(ا يزيد على النصف وأفاد م .ة بقيادة الواليات المتحدفي االحتاللإال قليال  يثقون
. 2005 المنتخبة بمقتضى الدستور الجديد في أواخر عام حكومتهمثقتهم في وا دفقبأنهم 

% 62ما إذا آان إعدام صدام قد ساعد في إحالل المصالحة في العراق، اعتقد عوبسؤالهم 
لحة أآثر جعل عملية المصاه  من السنة أن%96 ىلشيعة أنه قد ساعد، بينما رأمن ا

  7.صعوبة
 

بها االحتالل األمريكي والحكومة العراقية عملية  لشك التي الكيفيةيبحث هذا المقال في 
تطور آليات العدالة االنتقالية في العراق والكيفية التي ينظر بها العراقيون العاديون إلى هذه 

هاآات حقوق اإلنسان، بدأ بمناقشة التاريخ الحديث المتعلق بالمحاآمات على انتوي. العمليات
مرتكبي االنتهاآات وآليات تحري الحقيقة والجهود المبذولة لتطهير الحكومة العراقية من 

مقابالت مع مسؤولين عراقيين وبريطانيين وأمريكيين، ويتضمن . والتعويضات الطارئة
. 2003 وخبراء في الطب الشرعي وممثلي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية منذ

مسألة اجتثاث البعث والتطورات  مكثفة ةبصور) سيسون( أحد آتاب هذا المقال ابعوت
 2004في الفترة من الخاصة بالمحكمة العراقية العليا على مدى خمس بعثات إلى بغداد 

 آرآوك خالل األيام األولى القوات الكردية إلى) ستوفر(آاتب آخر صاحب و. 2007إلى 
 إجراءاق للقيام بزيارات ميدانية لمواقع المقابر الجماعية ومن الحرب وعاد الحقا إلى العر

  عنآانت تمتلك وثائقمقابالت مع المؤسسات العراقية الحكومية وغير الحكومية التي 
ي ما ف سواء آانت قد حصلت عليها أثناء الحرب أو المزعومة لحقوق اإلنسانالنتهاآات ا

تموز / شاملة في يوليونوعية سةدرا) كينوففام ( آاتبان وأخيرا، أجرى 8.بعدها
                                                 

 1968تموز / يوليو17 الجرائم المذآورة أعاله إضافة إلى انتهاآات القوانين العراقية المرتكبة من  يغطي اختصاص المحكمة العراقية الخاصة  5
يمكن الحصول على األمر على ). تفويض السلطة في ما يتعلق بمحكمة عراقية خاصة (48سلطة التحالف المؤقتة رقم  أمر. 2003أيار / مايو1إلى 

جرت زيارة . pdf._IST_and_Appendix_A48_CPAORD_20031210/regulations/org.iraqcoalition.www: العنوان التالي
 .2007تشرين الثاني / نوفمبر20هذا الموقع أخر مرة في 

انظر اتفاقية منع جريمة . الديكتاتورية العسكرية اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها وقعت حكومة العراق 1959 في أوائل عام  6
آانون الثاني / يناير12دخلت حيز النفاذ في (، U.N.T.S. 277 78، 1948آانون األول / ديسمبر9اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة في 

 ).1989شباط / فبراير23سبة للواليات المتحدة في ، ودخلت حيز النفاذ بالن1951
 Iraq poll 2007”, BBC News, 19 March 2007, p. 2“:  انظر 7
 Eric Stover, William D. Haglund, and Margaret Samuels, “Exhumation of mass graves in:  سبيل المثالى انظر عل 8

Iraq:  Considerations for forensic investigators, humanitarian needs, and the demands of justice”, Journal of the 
American Medical Association, Vol. 290, 6 August 2003, pp. 663-666 
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لفهم الكيفية التي يرغب بها العراقيون في التعامل مع إرث انتهاآات  2003ب آ/وأغسطس
  9.حقوق اإلنسان والعنف السياسي

 
 

 آليات العدالة االنتقالية
 

 من فترات حرب أو قمع سياسي أن تتعامل مع الماضي بعدة ىيمكن للمجتمعات التي تتعاف
الدولي اإلنساني  والقانون عن إرث النزاع وانتهاآات حقوق اإلنسان لتغاضياإما بطرق، 
 وجهًا لوجه  أو مواجهتهم، االنتهاآات بإصدار قوانين عفو عن مرتكبي هذه االنتشارواسعة 

 وتطهير التحري  الحقيقة وبدء برامج للتحري عنبمالحقة مجرمي الحرب، وإنشاء لجان
 راعتذاال للضحايا وتأن تقدم تعويضالها آذلك يمكن . هاآاتمن مرتكبي االنتلقطاع العام ا

وإعادة الممتلكات آن جثث المفقودين وتحديد هويتهم  تذآارية وتحديد أماب وإنشاء نصلهم
آتب التاريخ المدرسية،  وتعديلوإحياء الذآرى ألصحابها وتحديد أيام للحداد المنهوبة 
قوانين  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وسن إصالحات قانونية ومؤسسية اتساقا معوإجراء 
 .  النزاعاتغالبًا ما تكون وراء التي الظلم  أشكال لتصحيح

 
آمجموعة من "التي يمكن تعريفها " نتقاليةالعدالة اال"أهم مكونات هذه األنشطة تشكل و

 أو  األهليعأو الصرا عقب فترة من النزاع تنشأالممارسات واآلليات واالهتمامات التي 
اإلنساني  اإلنسان والقانوننتهاآات حقوق ا والتي تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة القمع،

  10."ومعالجتها
 

 ي فترة ما بعد الحرب فإنها تصبح آليات العدالة االنتقالية فعالة فيه لكن دراساتنا أويتبين من
     11:يجب أن تفي بستة شروط

 
ففي أعقاب الحرب وانتشار العنف  في بيئة آمنة،  إال ال يمكن لهذه التدابير أن تتحقق:أوال

فمن دون وجود .  القاعدة التي تدعم آل ما عداها، فهوءاألمن قبل أي شي السياسي يأتي
درجة ما من األمن، ال يمكن نقل الشهود من المحكمة وإليها بأمان وال يمكن للضحايا أن 

  . يحافظوا عليها األدلة ووان يجمعوا عما حدث لهم على المأل، وال يمكن للمحققين أتحدثي
 

 قطاع آبير نظر أن تكون السلطات القائمة بالتنفيذ شرعية وغير متحيزة في  من المحتم:ثانيا
 التي تلي الحروب وال سيما في أعقاب  وهذا شرط ضروري في آل الحاالت.من السكان
 12.سلطة احتاللالحكم لكون فيها يثني أو الحاالت التي االقتتال اإل

                                                 
 ,Iraqi Voices: Attitudes toward Transitional Justice and Social Reconstruction, Human Rights Center:  انظر 9

University of California, Berkeley, and ICTJ, May 2004 
 Naomi Roht-Arriaza, “The new landscape of transitional justice”, in Naomi Roht-Arriaza and Javier:  انظر 10

Mariezcurrena (eds.), Transitional Justice in the Twenty-First Century:  Beyond Truth versus Justice, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006, p. 2. 

 Eric Stover, Hanny Megally, and Hania Mufti, “Bremer’s ‘Gordian knot’:  Transitional justice and the:  انظر 11
U.S. occupation of Iraq”, Human Rights Quarterly, Vol. 27, 2005, pp. 830-857 
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 الوقت الكافي ة أن تتمتع السلطات الجديدة باإلرادة السياسية والقدرة على آفال يجب:ثالثا

 . ودة لتتمكن من تحقيق أهدافها المنشاالنتقاليةلتدابير العدالة 
 

 . بالذنب الجماعيالشعورتجنب تسمح بذ هذه اآلليات بطريقة ف أن تن يجب:رابعا
 

  يكون عندماتصل إلى ذروتها االنتقاليةدابير العدالة تفعالية  فإن :خامسا واألآثر أهمية
ينبغي أن تنخرط . من خالل عملية تشاور حقيقية مع أولئك المتأثرين بالعنفقد تم ها ؤانتقا

 ومجتمع  الحروب، من أفراد ومجتمعات محليةآل قطاعات المجتمع الممزق من جراء
تقالية وإعادة البناء االجتماعي وأال في عمليات العدالة االنبقدر اإلمكان ودولة، وتشارك 

يجب أن يحصل الضحايا و. مختلفة مختلفة وبطرقفي أوقات  يقتصر دورها على المساعدة
كن عائالت مأن تت، وعلى اعتراف وإقرار رسميين بما عانوه من ظلم عظيم وخسارة فادحة

درك أولئك أن ي وينبغي. اهموإحياء ذآرى موت ودفنها االمفقودين من استعادة جثث موتاه
 لوقف  ولكنهم لم يتدخلوا أيضا بصورة مباشرة-العنفأعمال  في الذين لم يشارآوا إطالقًا

 أن يحاسب مرتكبو يجبو.  على دولة قمعيةالحفاظفي  أن سلبيتهم قد أسهمت -االنتهاآات
  آإقرار بألم الضحايا ومعاناتهم ولكي يعرف على المأل أن فظائعاالنتهاآات على جرائمهم

 .  اإلدانة المجتمعيةتستأهلالماضي 
 

 فإن آليات العدالة االنتقالية ستكون أآثر فعالية إذا ما طبقت إلى جانب برامج :وأخيرا
 وسيادة القانون  واالقتصادي واالجتماعي وحرية التنقلمصممة لتعزيز إعادة البناء السياسي

   13.والوصول إلى معلومات دقيقة وغير متحيزة وإصالح التعليم
 

 حساب المستقبل، جرائم الماضي
 

 تعقيدا منذ نهاية الحرب العالمية القضاياماضيه العنيف تعد من أآثر اق لإن مواجهة العر
 العديد من  في العراق العدالة االنتقالية تحقيقالثانية، وقد واجهت الجهود المبذولة نحو

لجرائم المرتكبة من قبل صدام ر لالحجم الهائل والخطيهناك  :أوالف .التحديات منذ البداية
فقد آان العنف أداة من . ما عا35وتابعيه من البعثيين ضد الشعب العراقي على امتداد 

.  الفعلية منها أو الملموسة أدوات، الدولة وقد استخدم في مواجهة آل التهديداتسياسة
لمفقودين  من ا ألف300 من المعارضين للحكومة وخلف ما يزيد على ام آالفأعدم النظاو

 وتسبب في نزوح ما يزيد على ،ةمعارضآل أشكال الوالذين قتلوا على األغلب، وسحق 
 1987إلى  1977وفي الفترة من .  العراقخارججبرهم على االغتراب أمليون عراقي أو 

                                                                                                                                                         
 John W. Dower, Embracing Defeat:  Japan in the Wake of World War II, W.W. Norton and: مثال انظر على سبيل ال 12

Company, New York, 1999 
 سنوات وتناولت العدالة وإعادة البناء االجتماعي في رواندا ويوغسالفيا السابقة وقام بها مرآز 5 هذه هي نتائج الدراسة التي أجريت على مدار  13

 Eric Stover and Harvey M. Weinstein, “Conclusion:  A common: انظر. إلنسان، بجامعة آاليفورنيا، بيرآليحقوق ا
objective, a universe of alternatives”, in Eric Stover and Harvey M. Weinstein (eds.), My Neighbor, My Enemy:  

Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 
323-342 
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نيين من األآراد الف المدآالف قرية آردية وقتلت آدمرت القوات العراقية حوالي خمسة 
 إعالم التي آانت سلسلة من حمالت و التي انتهجها البعث لقومية العربيةاتساقا مع سياسة ا

 على يشملت حاالت اختفاء قسري على نطاق واسع وقصف عشوائ و في الواقعدموية
وفي غضون .  فصاعدا1987 بما في ذلك استخدام أسلحة آيماوية منذ عام نطاق واسع

 اقتحمت القوات ،1988أيلول /مبرشباط إلى سبت/حملة األنفال التي امتدت من فبراير
 وقتلت ما يزيد على مائة ألف  العراقية وأطلقت الغازات السامة آردستانالعراقية مرتفعات

وفي جنوب   14.آردي، مما أجبر الناجين على النزوح إلى األراضي الخاضعة للحكومة
يران في العراق، طرد صدام ما يقرب من نصف مليون شيعي إلى إيران خوفا من دعمهم إل

 ما يقربفي مرحلة الحقة " أخفى" أو ، ثم أعدم)1988-1980(اقية الحرب اإليرانية العر
. 1991رب الخليج لعام ح بعد انتهاء باءت بالفشل ثورة ألف مدني في أعقاب 70من 

 من المقابر الجماعية في أنحاء ة العراق مدفونون في درزنن فيمفقوديالويعتقد أن معظم 
  15. آالف الضحايايضم البعض منهااق، متفرقة من العر

 
ولد مناخ اإلرهاب العراقيين الفردية والجماعية ومزقت هوية  القمعي إن عقود الحكم: ثانيا

في ظل دولة العديد من العراقيين  وبعدما عاش . انعدام الثقة على جميع مستويات المجتمع
 من حرب عام واخرجعقود، طوال عدة  موحدةعليهم هوية عراقية  فرضت استبدادية
ية والدينية عرق ممزقون ما بين الهوية المدنية المفروضة من الدولة وهوياتهم الم وه2003
ومسيحيون ، أجاب أآراد وترآمان 2003ففي مقابالتنا مع العراقيين في . الخاصة

 ضد علنيأن الدولة البعثية قد روجت للهوية العربية بالشكل الذي نتج عنه تمييز ريون وآش
عبر العديد ممن شملهم االستبيان من السنة عن خوفهم من وفي الوقت نفسه،  .  ير العربغ

أن تقوم أي حكومة عراقية جديدة، وال سيما إذا تضمنت أغلبية ساحقة من الشيعة أو 
 من قبل النظام  ارتكب في حقهم من جرائمبسبب ما" آكبش فداء" معاقبتهم جماعيا، باألآراد
وجود ه المخاوف، تحدث الكثير عن ذ وعلى الرغم من ه،ومع ذلك. في الماضيالسني 

. تهحملوا النظام الدآتاتوري مسؤولية زرع الفرقة للحفاظ على سيادفي العراق و" وحدة"
 .النظامسقوط أن هذه االنقسامات ستنتهي ب الحد لىوأجاب البعض ربما بتفاؤل زائد ع

 
ت المتحدة للعراق واحتالله أثر حاسم في ما  لقد آان للسياق السياسي لغزو الواليا:ثالثا

فسرعان ما أضحى واضحا عقب الغزو أن محتلي العراق يفتقرون . المساءلةيتعلق بجهود 
أنهم ته، واية لفهم المجتمع العراقي وسياسإلى الخبرة اللغوية والثقافية واإلقليمية الضرور

 الميدان، آسلطة شرعية في، مع وجود ما يزيد على مائة ألف من القوات غير مقبولين
جعلهم على الرغم آمحتلين وافتقارهم إلى الخبرة آما أن وضع قادة التحالف . وغير متحيزة

، آذلك لم يمكنهم من صياغة المؤهلين للدفع بعملية عدالة انتقالية فعالةمن حسن النوايا آخر 
فواقع . لعملية نفسهاما يتطلبه هذا الجهد من نهج غير متحيز قائم على ملكية العراقيين ل

 انعدام األمن في بغداد قد حول ؤقتة آاناألمر هو أنه بقدوم بريمر ليرأس سلطة التحالف الم
: آتب مستشار سابق في سلطة التحالف يقول إذ‘ عقبة نفسية وماديةاالحتالل األمريكي إلى 

                                                 
 .  ألف قتيل180 ثمة تراوح آبير في األرقام إذ تفيد السلطات الكردية والمدعون العراقيون أن عدد القتلى يزيد على  14
 Iraq’s Crimes of Genocide: The Anfal Campaign against the Kurds, Human Rights:  انظر على سبيل المثال 15

Watch/Middle East, New Haven, 1995 
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 عنه لينمفصو والم يكن المدنيون األمريكيون على اتصال بالشعب العراقي، فقد آان" 
قاعدة (ثالثة أميال مربعة مساحتها   البالغ" الخضراءالمنطقة"حول  ة هائليةأمناحتياطات ب

 16.) المؤقتةالتحالفسلطة 
 
 

ى وضع قوانين علالقدرة  العراق أفقدت د من الحكم االستبداديعة عقوضب إن :رابعا
موارد آعملية العدالة سيما في إطار عملية معقدة تتطلب الكثير من الالوسياسات وإدارتها، 

 يعتقدون شكل خاص في النظام القانوني الذيثقون بعودوا يال يآما أن العراقيين . االنتقالية
 يعتمدون وفي الوقت نفسه، آان المحتلون األمريكيون .يلنفوذ السياسل فساده وخضوعهفي 

 إلى ين يفتقرالمغترب  أولئك منالعديد، وآان ى نصح ومشورة العراقيين المغتربينبشدة عل
 . المفيدة المعرفة المحلية والشبكات االجتماعية أو المهارات التقنية

 
حول بسبب االختالف بين الواليات المتحدة واألمم المتحدة الحادة التوترات فإن  :وأخيرا

مشارآة الخبراء األجانب في عملية العدالة االنتقالية بشدة  قيدت شرعية الحرب وضرورتها
 عنها العديد من  طريقتها، أبعدت قامت باألمر وحدها وعلىالواليات المتحدةف. في العراق

 للعراقيين بمقدورها أفضل من غيرها أن تبلغالكيانات الحكومية وغير الحكومية التي آان 
المكتسبة من عمليات انتقالية مشابهة في بلدان " أفضل الممارسات"و" الدروس المستفادة"
 منظمات غير حكومية  فينسيما أولئك الذين يعملو  وال،الخبراءونتيجة لذلك، ترك . رىخأ
 .  على الهامش يتفرجون أو يقدمون النقد ال غير، تابعة لألمم المتحدة منظماتأو
 

 التحالف في بغداد على الفور لتحديات الهائلة، فقد تحرآت سلطةوعلى الرغم من هذه ا
إنشاء جتثاث البعث، وبما في ذلك برنامج اللية، لتدشن العديد من مبادرات العدالة االنتقا

آذلك نظر .  جرائم الماضي للتعويضات عنةسياسمحكمة خاصة وقوة عمل لوضع 
، مثل إنشاء لجنة للحقيقة ولكنهم تحري الحقيقة أخرى لي خياراتفمسؤولو قوات التحالف 

ات األولية وقد آان لكل من هذه الخطو. في هذا الصددتدابير ملموسة قرروا أال يتخذوا 
 .  هامةةتبعات عملية وسياسي

 
 المحاآمات

 
قوق اإلنسان دون حاولت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات الدولية لح

ات أن تقنع األمم المتحدة والحكومات بإنشاء محكمة دولية لمحاآمة صدام جدوى في التسعين
إلنسانية وغيرها من جرائم الحرب  من القادة العراقيين على الجرائم ضد اهحسين وغير

عراق بقيادة الواليات المتحدة في األشهر التي سبقت غزو البدأت إدارة بوش ثم . الخطيرة
وفي .  للهجومثانويالتذآير بسجل صدام حسين في ما يتعلق بحقوق اإلنسان آتبرير ب

ة تأسيس في حال أنه قادة الوآاالت األمريكية، قررت مجموعة من 2002أيلول /سبتمبر

                                                 
 .Diamond, op. cit. (note 3), p. 39:  انظر 16
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 عن هذه السياسة قبل وقت ن ينبغي أن تكون نتاج جهد بقيادة العراق، وقد أعلالمحكمة
  17.قصير من سقوط بغداد

 
أو ، فقد اتخذ القرار دون استشارة العراقيين داخل العراق ا آبيرا دولياإلعالن قلقًاهذا ولد 

فكما آتبت . رض الواقع على أةالعراقياألوضاع القضائية الخبراء الدوليين ودون معرفة 
   :2003تموز /منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في يوليو

 
 إلى القدرة  لعقود وعقودحزب البعثحكم يفتقر القضاء العراقي الذي أضعفه وقوضه " 

في  انتهاآات بارتكابوالخبرة واالستقاللية الالزمة إلقامة محاآمات منصفة للمتهمين 
 في ذلك أولئك الذين هربوا ن، بم في العراق من القضاةفلم يشارك إال عدد ضئيل. الماضي

 في محاآمات بمثل تعقيد المحاآمات التي سينظرون فيها عند محاآمة قادة ،إلى المنفى
   18." جماعية وجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حربالبادة جريمة اإلمتهمين بارتكاب 

 
مة المصالح السياسية األمريكية ءمال لصممأن القرار قد في شكك العديد من المراقبين وقد 

 19 .قوية مساءلةال لخدمة آلية 
 
 ت الدولية، عمل مخططو التحالف من أجل تنفيذ سياسة واشنطن وامتألالمخاوفبعيدا عن و

 حقوق وغيرهم من المتهمين بانتهاكبمسؤولي النظام مراآز االحتجاز التابعة للتحالف 
 يعمل اقي الجديد، الذي بدأجلس الحكم العر، أسس م2003تموز /وفي يوليو. اإلنسان
لتصميم عملية قضائية  مع خبراء التحالف، لجنة قضائية مكونة من أربعة أشخاص نبالتعاو

 لقد آانت عملية 20.وطنية لمحاآمة صدام حسين وغيره ممن يزعم ارتكابهم لجرائم الماضي
 شهادات في أنظمة إن العاملين مع التحالف آانوا حاصلين على. صعبة وغير مفهومة
 على علم قليل أو في بعض األحيان لم يكونوا على علم على آانواالقانون العام، ولكنهم 

لم تكن لهم خبرة عملية على آذلك . اإلطالق بالقانون المدني المعمول به في العراق
إلى ومن ناحية أخرى، آان عمل نظرائهم العراقيين يستند . اإلطالق بالقانون الدولي الجنائي

 .التقليد القانوني العراقي المعيب دون أية خبرة قانونية في القانون الجنائي الدولي
 

، وقبل أيام قليلة من بث صور القبض على صدام في جميع أنحاء 2003وفي أواخر عام 
يشار (العالم، أسست سلطة التحالف المؤقتة المحكمة العراقية الخاصة للجرائم ضد اإلنسانية 

هيومن رايتس ( حقوق اإلنسان وانتقدت منظمة رصد 21").بالمحكمة" بعد إليها في ما
وغيرها من مجموعات حقوق اإلنسان مسودة النظام األساسي للمحكمة لعدم نصه ) ووتش

                                                 
 ,US Department of Defense Briefing, “Geneva Convention: انظر. مع مسؤولي الحكومة األمريكية) سيسون( اتصال شخصي  17

EPWs and War Crimes”, Washington, D.C., 7 April 2003 
 Iraq:  Justice needs international role”, Human Rights Watch, 15 July 2003“ بيان صحفي،  18
 تضمنت الشكوك رغبة أمريكية لكفالة عدم تحقيق المحكمة بشكل دقيق في السياسات األمريكية التي دعمت العراق في الثمانينات، بما في ذلك  19

نب أن تخضع أية انتهاآات مستقبلية للقانون الدولي اإلنساني من قبل القوات األمريكية الختصاص المحكمة، ومواقف فترة حملة األنفال، وتج
 . السياسة األمريكية المعارضة للمحكمة الجنائية الدولية واإلبقاء على حكم اإلعدام

 Briefing Paper: Creation and First Trials of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal, International Center:  انظر 20
for Transitional Justice, October 2005, pp. 6-7 

 )5الحاشية  (48 أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 21
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على الضمانات األساسية للمحاآمات المنصفة وعدم وضع معايير لكفالة تمتع القضاة 
وقد . وغير متحيزبوظيفتهم بشكل مستقل ة واضطالعهم  بالخبرة الكافيالعامين المدعينو

لمحكمة " شرعيتها وخبرتها"طالبت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األمم المتحدة بعدم تقديم 
 وبالفعل، اتبعت 22.وخاضعة بطبيعتها للتالعب السياسي" بمثل هذه العيوب الجوهرية"

 اعتمدتذلك ضا عن ، وعو أو تتصل بهااألمم المتحدة سياسة لم تساعد بمقتضاها المحكمة
دعم مكتب جرائم األنظمة الحاآمة، المكون باألساس من مجموعة من المحكمة بشدة على 

 . المسؤولين األمريكيين المستقرين في سفارة الواليات المتحدة في بغداد
 

آذلك انتقدت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان والمرآز الدولي للعدالة االنتقالية وغيرهما من 
لدولية لحقوق اإلنسان مجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف المؤقتة لعدم المنظمات ا

 الشعب العراقي، بما في ذلك مئات اآلالف من الضحايا وعائالتهم عتشاورهما بشكل فعال م
ادرات الوحيدة التي حاولت أن  وواقع األمر هو أن المب. أنفسهمسارعوا بتنظيم الذين 
 ة االنتقالية المستقبلية صدرت عن في ما يتعلق بعملية العدال آراء ومواقف العراقيين تستطلع

 . منظمات المجتمع المدني
 

 لتقدير آراء ومواقف 2003ب آ/تموز وأغسطس/تنا أول دراساتها في يوليوا منظمأجرت
وجدت الدراسة أن و 23.قائمة عريضة من العراقيين في ما يتعلق بالعدالة وحقوق اإلنسان

 يجب أن تحاآم على تعتقد بشدة أن قيادة النظام السابقمن العراقيين  ةواسعنموذجية  عينة
 وأن هذه المحاآمات يجب أن تتم في العراق وأن تخضع للسلطة اارتكبتهالجرائم التي 

وعلى الرغم من انعدام الثقة في النظام القانوني القائم في ظل حكم صدام، فقد عبر . العراقية
" نظيفي اليد"زون آاف من القضاة والمحامين العراقيين الكثيرون عن ثقتهم في وجود مخ

المسؤولين عن أآثر الجرائم الذين بمقدورهم أن يشرعوا في محاآمة )  غير الفاسدينأي(
المجتمع الدولي أو أي دولة أجنبية الحتمال هيمنة خطورة، آما عبروا عن رفضهم الشديد 

 إذا آان ذلك سيساعد على آفالة ة األجنبيةيرفضوا االستعانة بالخبرعلى المحاآمات بينما لم 
فأهم ما في الموضوع هو أن تكون المحاآمات .  وأمانة عملية المحاآمةإنصاف وشفافية

 . الخارج في العراق و يمكن أن تحاسب أمام الرأي العاممتحيزة بحيثمنصفة وغير 
 
حكمة وغير ، اعتمد البرلمان العراقي نظاما أساسيا جديدا للم2005ب آ/في أغسطسو

العراقي غم من إدراجها في النظام القانوني وعلى الر 24 .اسمها إلى المحكمة العراقية العليا
ت جخرالنصوص القانونية التي وشمل الجرائم الدولية ن اختصاصها أآمحكمة وطنية إال 

اعتبر .  القانون العراقي يكن يضمهام لوالتيإلى الوجود بعد الحرب العالمية الثانية 
  أحد الجديدة هي من الدول العربية المجاورة أن المحكمة العراقيون والعديدتمردون الم

، وهي الحجة التي استخدمها صدام سةأسلحة المعتدي األمريكي غير الشرعية والمسيَّ
أيلول /وبحلول سبتمبر.  المحكمة تجريهاتقوموغيره من المتهمين ببراعة في أول محاآمة 

                                                 
 Memorandum to the Iraqi Governing Council on the Statute of the Iraqi Special Tribunal”, Human“:  انظر 22

Rights Watch, December 2003 
 iv-i، ص 9 مرآز حقوق اإلنسان، الحاشية  23
 . 2005تشرين األول / أآتوبر18. ، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق)2005 لعام 10القانون رقم ( قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا  24
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 ن قضيتي الدجيل واألنفال وبدأت محاآمة ثالثة شملتانتهت م، آانت المحكمة قد 2007
كمة أن إجمالي عدد المحاآمات  مسؤولو المحنوأعل. 1991الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 

 .  محاآمة14هو 
 
 اغتيال ة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في أعقاب محاولا تهمى المحاآمة األولتضمنتو

آمة ااستمرت محو 1982تموز /ة الدجيل الشيعية في يوليوشل في بلدصدام التي باءت بالف
 عند 2006آانون األول / ديسمبر26 إلى 2005تشرين األول / أآتوبر19من الدجيل 

 بإدانة صدام الهيئة التمييزيةصدر الحكم الذي أقرته في ما بعد و. صدور األحكام النهائية
تعذيب العمد والقتل الضد اإلنسانية وارتكابهم سلسلة من الجرائم منها جرائم بن يوستة آخر

 من بعة أيام من صدور الحكم وأعدم ثالثةأعدم صدام بعد أرو. تعسفيالحتجاز الوا
 . المسؤولين الكبار على مدار األسابيع التالية

 
تضمنت ، نفسها بخالف محاآمة الدجيل، التي نظرت في جرائم ارتكبت جميعها في البلدةو

اعية بما في ذلك سجن وإعدام وإطالق الغازات على ما يزيد على محاآمة األنفال جرائم جم
عام ثامنة من حملة األنفال العسكرية  ألف آردي والتسبب في نزوحهم أثناء المرحلة ال100

، اتهم صدام حسين وابن 2006آب /عندما بدأت محاآمة الدجيل في أغسطسو. 1988
 إبادة جماعية وجرائم ضد اببارتكاألمن مسؤولي من عمه على حسن المجيد وخمسة 

ولكن اهتمام الرأي العام بعد إعدام صدام بمواصلة محاآمة . اإلنسانية وجرائم حرب
صدر و. لمجموعات في ما عدا األآراد انخفض بشكل حاد بين آل االمتهمين الستة اآلخرين

 . 2007آب /الحكم النهائي في القضية في أغسطس
 
 في الفترة ا شهد نزاعا حادمن المهم مالحظة أن العراق، ةقبل مناقشة آل محاآمة على حدو

 لذلك ت األحكام بعد عامين، وقد آان وصدور أول2004التحقيقات في عام ما بين بدء 
في فقد قتل ثالثة من محامي الدفاع والعديد من العاملين . عمل المحكمةعواقب وخيمة على 

 من العديدفي المحاآمة األولى إلى المحكمة وأقربائهم، بينما تعرض الشهود وعائالتهم 
 المتزايد بشدة نف، فقد قوض العآل البعد عن أخطاء المحكمةوبعيدا  25 .الهجمات العقابية

 قادة ةائدة من محاآمففما ال.  والعدالة الجديدةالمساءلةمن قدرتها على تقديم أمثلة على قيم 
في راقيين يالقون حتفهم عشرات اآلالف من الع ألمس على جرائم الماضي بينما آانتا

 الشوارع؟ 
 
 
 
 

 محاآمة الدجيل
 

                                                 
 Miranda Sissons and Ari S. Bassin, “Was the Dujail trial fair?”, Journal of International Criminal:  انظر 25

Justice, Vol. 5, 2007, pp. 272-286 
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ن بشأن مستقبلهم، فقد آانت ي فيه العراقيون متفائلاي وقت بدفبدأت محاآمة الدجيل 
لعديد من آان او.  دستوريالستفتاء تنظيم االاالنتخابات الوطنية على وشك االنعقاد بعد 

 أآثر اارا جديدا للعدالة العراقية، معيارأن تقدم محاآمة الدجيل معيقضاة المحكمة يأملون 
 للشعب تنا آذلك آ. من معايير النظام السابقالجوهرإنصافا سواء من ناحية اإلجراءات أو 

  رآز في الغالب على نتائج مختلفة، النقاش العام لتوقعات نفسها على الرغم من أنالعراقي ا
  . ريع ألحكام اإلعدام السذي ساحة المحكمة والتنفيفقادة العراق السابقين 

 
 تليفزيونيا تبثحمية العراقيين و تثير محاآمة الدجيلآانت وعلى مدى الشهرين التاليين، 

ينما آان صدام  ب المحاآمةبع المشاهدون مسحورين وتات الوطنية واإلقليميةئياعبر الفضا
 رمضان بارزان التكريتي، ورئيس الوزراء األسبق طه ياسين حسين، وأخوه غير الشقيق

 حزب البعثن من يالدجيليامد البندر وأربعة من  عواد حةوالرئيس السابق لمحكمة الثور
 يشهدون أمام المحكمة بعاطفة ، وآان الشهود والمدعونيتهمون بارتكاب أفظع الجرائم

راء التعذيب وخالل سنوات ج ويحكون عن مقتل عائالتهم وعن معاناتهم من جياشة
أو العديد من بلدان  األولى من نوعها سواء بالنسبة للعراق لمرةاهي وآانت هذه   26.السجن
الساحة للتنديد باالحتالل القائم بقيادة منصة المحكمة استخدم صدام والتكريتي و. المنطقة
 وآرامة آقادة عرب مضطهدين بينما آان ت المتحدة ولتقديم أنفسهم بكل تسامحالواليا

 .   المحكمة بوصفها ثمرة شجرة الغزو المسممة باستماتة بعدم شرعيةون يدفعالمحامون
 

 المزاج العراقي العام من اإلثارة إلى القلق، فقد رأى العديد وبعد الشهرين األولين، تحوَّل
ية من العراقيين أن القاضي رزجار أمين الذي آان يرأس المحكمة قد أعطى المتهمين حر

 المحاآمة آانت عام بأن هناك تذمر  آذلك آان. المحكمةزائدة عن اللزوم أثناء إجراءات
ومن دون استراتيجية للتواصل مع الرأي العام، لم يكن من .  تستغرق وقتا أطول من الالزم

 المحكمة المربكة هي جزء ال يتجزأ دابيرتة أن تطلع الرأي العام على أن الممكن للمحكم
المحكمة رأي العام في التواصل مع الفشل هذا المن أي عملية قضائية علنية، وقد آلف 

 بل  فحسب جديدة للعدلرإلى تقويض قدرتها على تقديم أمثلة لمعايي ذلك فلم يؤد. آثيرا
وجعلها عرضة بشكل متزايد للتدخل السياسي من حلفاء محتملين  حرمها أيضا من اآتساب
 .  ما تحاول المحكمة تحقيقه أو ال يلمون إطالقًاقبل أفراد غير معنيين ب

 
جاء التدخل األول في و. لتدخل السياسي من عيوب هو اآمة الدجيلشاب محاإن أآبر ما 

انتقاده  رئيس المحكمة القاضي أمين بعد أسابيع من ما استقال عند2006آانون الثاني /يناير
وفي .  للمحاآمةه من قبل وزارة العدل وشخصيات سياسية رائدة لطريقة إدارتعلى المأل

 تبع ذلك أمثلة أخرى و. وا قد استقالمحكمة الجناياتضاء آان العديد من أعالوقت نفسه، 
الذي آا سيحل محل القاضي  فجأة 27 لجنة اجتثاث البعثأجبرت، جاء أولها عندما للتدخل

وجاء . لمزاعم تتعلق بميوله الليبراليمحكمة الجنايات من القاضي أمين على االستقالة 
محكمة بين أعضاء يرة من المداوالت في المراحل األخالتدخل السياسي الثاني واألآبر 

                                                 
 . سمح للمشتكين أيضا بأن يمثلهم مستشار قانوني  شارك في المحاآمات بأآملها 26
نص عليها في العادة،  من النظام األساسي للمحكمة أعلى بكثير من المتطلبات التي ي33 آانت متطلبات اجتثاث البعث المنصوص عليها في المادة  27

 . وصيغت عمدا بطريقة غير واضحة
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 فتدخلت اللجنة صدام، قد ال تحكم بإعدام المحكمة بأن شائعاتفقد سرت .  الجنايات
ال يمكن البت في مدى و. الهيئة التمييزيةوآخر من محكمة الجنايات  قاض منالستبدال 

لمحكمة  فقد حارب رئيس ا للمحكمة،تأثير هذا التدخل بشكل حاسم على الحكم النهائي
 لة آانت االقاضي رؤوف عبد الرحمن بال هوادة للحفاظ على استقاللية المحكمة ولكن الرس

 العملية من نزاهة أآثر أهميةهي الملحة  السياسية الضروراتإن :  بالتأآيدواضحة
 . ء بشكل زائد عن اللزوم ال يمكن قبولهاالقضائية، وأن استقاللية القضا

 
جرائم  الدجيل لم تكن تمثل لك من العيوب المهمة، أولها هو أنشاب المحاآمة أيضا غير ذو

 ا ملحا أن هناك سببلم يبُدو. ولم يكن لها ما لحاالت أخرى من أهمية عاطفيةبالكامل النظام 
ولسوء الحظ آان .  عاما مضت25 بلدة شيعية واحدة منذ أآثر من يلتناول أحداث تمت ف

 العراقيين حقيقة أن حزب الدعوة فلم يفت على . وةصلة بحزب الدعالعديد من الضحايا على 
ئتالف العراقي الحاآم وأن رئيس الوزراء آان من زعماء  رآنا مهما في االاآلنأصبح 

  28 .حزب الدعوة الرائدين
 

الالزمة لبناء صورة  إلى المهارات التحليليةمحكمة الجنايات ثاني هذه العيوب هو افتقار 
م، فقد ائ الجرأساسفعلى الرغم من وفرة األدلة في ما يتعلق ب.  النظامساليب عملمفصلة أل

 في تحليل الروابط واألدلة المتعلقة بالسياق لتمكين الرأي وجدت المحكمة صعوبة آبيرة
وضح . (العام من فهم طريقة عمل النظام آكل، ودور المتهمين في ما يتعلق بجرائم محددة

 146النقاش حول محاآمة وأيضا في ذلك بشكل خاص في قضية طه ياسين رمضان، 
مؤرخين أو ال من الممكن أن يقدم شهود من نآاو. )شخصا من الدجيل أمام محكمة الثورة

.  من هذه األدلة القيمة ولكن لم يستدع أي منهم لإلدالء بالشهادةاغيرهم من الخبراء بعض
ؤيدة بأدلة لسد في النهاية إلى استنتاجات غير ممحكمة الجنايات لجأت بدًال من ذلك و

 . مة والحصول على النتيجة المطلوبةمهالفجوات ال
 

يوب محاآمة الدجيل أيضا عدم الوفاء بالحد األدنى من معايير المحاآمة عومن بين 
في العراق إنصافا إال د أآثر المحاآمات التي عقدت فرغم أن الدجيل آانت بالتأآي. المنصفة

 األساسي وفي المادة ظام المحكمةوص عليها في ناء بالضمانات المنصفأنها فشلت في الو
 ت المحكمةفطوال فترة المحاآمة وضع.  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية14

 بعريضة اتهام غير محددة مع ، وسمحتدعاءاالالسوء في مقابل شديد  في وضع المتهمين
دحض األدلة  لةهم الكاملتقييد إمكانية الحصول على أدلة هامة وحرمت المتهمين من فرصت

 إضافة إلى ذلك، فإن عملية االستئناف آانت مبتسرة ولم تكن آافية 29 .المستخدمة ضدهم
.  الجوهرية واإلجرائية المعقدة التي طرأت أثناء المحاآمةبالشكل الذي يسمح بتقييم المسائل

 في عملية ويرجع ذلك في األساس إلى عدم قدرة المحكمة على قبول الدفاع آشريك أساسي
، ولم يساعدها في ذلك ما تكرر من سلوك غير مهني وفي بعض األحيان تحري الحقيقة

                                                 
عضوًا في هذه الجماعة ) من منتصف قضية الدجيل(ونوري المالكي ) رئيس الوزراء في بداية قضية الدجيل( آان آل من إبراهيم الجعفري  28

 . السياسية اإلسالمية الشيعية
الوجه الكافي، والترتيبات األمنية غير المالئمة، إضافة إلى عدم جمع أدلة مبرئة وعدم  من أمثلة هذه النواقص عرائض االتهام غير المحددة على  29

الكشف عنها، والكشف عن بعض األمور في وقت متأخر أو عدم الكشف عنها تماما، وتقييد فرص مواجهة الشهود نتيجة آلليات الحفاظ على سرية 
 . هوية الشهود
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وثمة عامل أخر وهو ضعف الدفاع وعدم . غير أخالقي من قبل بعض محامي الدفاع
 .هذه القضايابشكل فعال في ما يتعلق بمحكمة الجنايات االعتراض على 

 
 26اقص وفرحوا بالحكم النهائي الصادر في بهذه النو العديد من العراقيين ألم يعب
من قرارات ما توصلت إليه المحكمة صادق على الذي و 2006آانون األول /ديسمبر

ولكن العديد من .  عليه باإلعدامرمضان ليحكمكم المتعلق بطه ياسين الحتشديد باستثناء 
 اطائفيم يكن تنفيذه ذي لوالشككوا في الحيثيات المتعلقة بإعدام صدام، اآلخرين العراقيين 

 بمتطلبات التصديق على عقوبة  بشكل مؤذ التالعب أيضاتضمن فحسب بلبشكل صارخ 
المتطلب ي ذلك فاإلعدام وانتهك العديد من أحكام قانون اإلجراءات الجنائية العراقي بما 

ن إضافة إلى ذلك فإ. جازات أو المناسبات الدينيةالخاص بعدم تنفيذ أحكام اإلعدام في اإل
، فأصبح ال ينظر إلى المحاآمة ا إلى تحقيقهاإلعدام أبطل العبرة التي آانت المحاآمة تهدف

تصاعدت التوترات داخل العراق  وهكذا. على أنها أداة من أدوات العدالة بل آانتقام طائفي
 .  في العالم العربي وما عداهآشهيدصدام ُيكرم وأصبح 

 
 محاآمة األنفال

 
 صدام حسين وآان المدعى عليهم. آمة الدجيل جاريةية بينما آانت محاآمة الثانا المحبدأت

 من استخدام األسلحة ينسب إليهعلى الكيماوي لما بوالملقب ( حسن المجيد يوابن عمه عل
اتهمت المحكمة الرجال السبعة بارتكاب و. ، وخمسة متهمين آخرين)الكيماوية ضد األآراد

تخطيط لحملة األنفال لدورهم في السانية وجرائم حرب إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنجرائم 
  30 . العراق واألمر بارتكابها وتنفيذها التي استهدفت األآراد في شمال1988 عام
 

 1989-1988 ينلعامفي فترة ا ة حملة النظام العراقي الجماعيآانتوعلى عكس الدجيل، 
فقد . ل مكثفإلنسان بشكدعاية عالمية ووثقتها منظمات حقوق ابقد حظيت ضد األآراد 

توافرت الوثائق و. مية عاطفية بالنسبة لألآرادآثر خطورة وأهآانت سلسلة الجرائم األ
هجي ن استخدم أسلحة آيماوية بشكل عمدي ومراقية التي شهدت على أن النظامالرسمية الع

 . سرياقاألآراد إضافة إلى إعدام مئات األآراد وسجنهم وترحيلهم المواطنين ضد 
 
ففي الوقت الذي . وأآثر مواردبسبب أهمية األنفال بدأت مرحلة تحقيق أفضل تنظيما و

ام الحاآم نظمكتب جرائم الآان آل من المحكمة ومحكمة الجنايات وصلت فيه القضية إلى 
آذلك آان .  والجوهرية التي واجهت محاآمة الدجيلاإلجرائية من المشاآل قد تعلم

جيل، ربما ألن خمسة من المتهمين د التعامل معهم مقارنة بال أسهل فيلالمتهمون في األنفا
لي لم يطعنوا في سلطة المحكمة ولم السبعة آانوا من العاملين في المخابرات والجيش وبالتا

إضافة إلى ذلك، فإن األدلة آانت دامغة، فقد وثق . ستخدموا المحاآمة آمنبر للخطابةي
األآراد " المخربين"ضد " أسلحة خاصة"المسؤولون العراقيون خطتهم في استخدام 

                                                 
: األنفال، انظر أحدث المعلومات عن المحاآمة على العنوان التالي للحصول على عرض مفصل لتظورات قضية 30 

html.564/5region/where/en/org.ictj.www://http 2007تشرين الثاني / نوفمبر20 تمت زيارة هذا الموقع أخر مرة في. 
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 علىالف صفحة نظرة متعمقة آ 10قدم ملف القضية المكون من  و.بتفاصيل شديدة الدقة
 األدلة الوثائقية بالشهادة  هذهواستكملت . تصميم الحملة وتنفيذها والتسلسل القيادي وتأثيرها

ء في الطب الشرعي  خبرا شهادة وشاهدا إضافة إلىشاآيا 80 لما يقرب من الشفوية
 . القذائفو
 
أولها ، ها عيوب قويةت شاباألدلة، إال أن محاآمة األنفال لى الرغم من قوة القضية ووفرةوع

 فبعد تسع جلسات ال غير طلب مكتب رئيس الوزراء تنحية. بال غرابة هو التدخل السياسي
و قاض مخضرم ميري وهآان األو.  منصبه آرئيس للمحكمةميري عنالقاضي عبد اهللا األ

فقد تسبب . ومحترم قد تسبب في ذعر عام واستفز االدعاء لما بدا عليه من تحيز للدفاع
وقد . م وواسع النطاقرغضب عافي " أنت لم تكن ديكتاتورا: "تعليقه لصدام عندما قال له

 إجراءات المحكمة وليس بناء على(فيذي  بناء على طلب تنهيل على الفور من منصبقأ
بي الخليفة الذي اتخذ يليحل محله القاضي محمد عر) تعامل مع حاالت التحيزلباالخاصة 

 . على الفور موقفا متشددا في قاعة المحكمة
 
جاء التدخل السياسي الثاني، وربما غير المتوقع، في ما يتعلق بقضيتي سلطان هاشم و

سعة من وحسين رشيد، وآالهما من الضباط العسكريين السنة الذين يتمتعون بشبكة وا
قائد الفيلق األول أثناء  الجيش األسبق ووزير الدفاع، ورئيس أرآانهاشم آان و. العالقات

. عمليات أثناء حملة األنفالرشيد نائب رئيس أرآان الجيش للحسين ، وآان حملة األنفال
لم يكن و ، على األقلفي بعض الدوائر ،من الشخصيات العسكرية المحترمةآان االثنان و

إلقاء رجالن شريفان يرمزان إلى مشاآل وهما  قائد حاقد، خيار سوى اتباع أوامرلهما من 
محكمة الجنايات القضاة في ن إويقال . نخبة العسكرية السنيةلة على االجماعيالمسؤولية 

ا عقوبة اإلعدام مما م عليهيفرضواخضعوا لضغوط رئاسية قوية لكي ال والهيئة التمييزية 
 . قانونية لم تحل حتى وقت آتابة هذا المقالي أزمة سياسية وفتسبب 

 
 القاضي آانفعادة ما . آذلك آانت مسألة المساواة بين االدعاء والدفاع من المسائل الهامة

 بما في ذلك رفضه أآثر من مرة ،أو رافضا لها غير صبور مع طلبات الدفاع الخليفةمحمد 
. أو غير ذلك من الوسائل المبتكرةتيسير إدالء شاهد دفاع بشهادته من خالل شريط فيديو 

ستة أشخاص مقارنة أآثر من ونتيجة لذلك لم يتجاوز عدد شهود الدفاع على مدار المحاآمة 
القاضي بين عالقة الومع مرور الوقت ساءت . شاٍكدعاء وا شاهد 100بما يقرب من 

 بالقبض  المحكمةأمر القاضي الذي يرأسوثارت فضيحة عندما ومحامي الدفاع الرئيسيين 
 المحكمة عند اعتراضه على رفض القاضي  إهانة بديع عزت عارف بتهمةعلى مستشار

  31.باألدلةسطوانة مدمجة أ إلحاق
 

عند  لمحاآمة األنفال هو فشلها في أن تحتل مكانا ولكن الملمح النهائي المثير للمشاعر
هتمام وشغف ولكن  المبكرة للمحاآمتين باام، فقد تابع العراقيون اإلجراءات العالرأي

 المحاآمة  إجراءاتبثوبينما استمر . بعد إعدام صدامخف آما ذآر أعاله االهتمام العام 

                                                 
 .ي، آان من المؤآد أن يقتل عارف أثناء احتجازه، وقد أبعد عن البالد دون أن يتمكن من العودة من دون التدخل األمريك 31
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 فواقع األمر هو أنه بالنسبة للنصف . توقفليفزيون، إال أن تدفق المشاهدينعلى شاشات الت
 قي، وهو مراقب عراالمراقبةاألخير من المحاآمة لم يكن هناك سوى زائر واحد في غرفة 

 . منظمة دوليةيمثل 
 
، 2007حزيران / يونيو24 حكمها في محاآمة األنفال في محكمة الجناياتأصدرت و

 المجيد ورشيد وهاشم يلعلى آل من عحكم و.  أسابيعة بعشرالهيئة التمييزيةوتبعها حكم 
باإلعدام، وحكم على متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة وسقطت التهم الموجهة لمتهم 

مل بعد، إال أنه من توعلى الرغم من أن القصة الكاملة لمحاآمة األنفال لم تك. ألدلةلنقص ا
 وا أن المحاآمة لم تحقق األثر الذي تمناه الكثير ممن آان- وقت آتابة هذا المقال-الواضح

 المحاآمة الفظيعة وإجراءاتوالجرائم فعلى الرغم من األدلة الدامغة، . يؤيدون إقامتها
 .  أضعف من أثرها المحاآمة بعد محاآمة الدجيلانعقادا، إال أن األفضل تنظيم

 
وإلى اآلن، فإن األمل في أن تقدم المحاآمة أساسا لنظام قضائي غير متحيز ومنصف في 

 على الرغم من أنو .قريباذلك  أن يتحقق المحتمل، وال يبدو أنه من يتحققالعراق لم 
، إال  ظل النظام القضائي السابقفيمحاآم بشكل أفضل من عمل الزاولت عملها المحكمة 

 التحيز واستقاللية القضاء مفشلت في التدليل على االلتزام بالقيم الجديدة مثل عدنها أ
 . والمساواة في الحقوق وسيادة القانون

 
 

 واجتثاث البعثالموظفين  عملية التحري عن
 

واقع السلطة، إذا ما نفذت ولين لعزل مرتكبي االنتهاآات من م التحري عن المسؤإن عملية
 شرعيًا من عملية إصالح مؤسسي اودقيقة، يمكن أن تكون جزًء ومناسبة بطريقة عادلة

 دورًا مهمًا في ضمان عدم تكرار االنتهاآات تؤديآما يمكن أن . أآبر في الفترات االنتقالية
وتهم على سطنفوذهم والتي حدثت في الماضي، وأن تمنع مرتكبي االنتهاآات من استعادة 

وفي الوقت ذاته، فعملية التحري هذه . عيالسكان المتأثرين أثناء عملية إعادة البناء االجتما
ويمكن أن . اقص بالنووتستهلك الكثير من الموارد وتحفلتتسم بالحساسية، عملية معقدة، 

آات يؤدي إلى مزيد من االنتهاقد على نحو جيد، إلى عملية تطهير؛ مما تنفذ ، إذا لم تتحول
 ذات النطاق المفرط في اتساعه أو وختامًا، فبرامج التحري. دام الثقةواالستياء وانع

في و. ، يمكن أن تستنزف مجتمع المدراء المدربين في فترة ما بعد الحربالسيئاالستهداف 
أن الدول التي تحاول أن تخطو خطوات انتقالية  تاريخ الخمسين سنة الماضيةيظهر الواقع 

 .32السابقبعض أعضاء النظام توظيف  حتمًا اطية تعيدنحو الديمقر
 

 قبل سفر بول بريمر إلى العراق، سلمه وزير الدفاع دونالد 2003مايو / أيار8وفي يوم 
حدد فيها أن " مبادئ تحكم المبادئ التوجيهية للسياسة العراقية: " بعنوانةمذآررامسفيلد 
 –يعارض بقوة أعوان صدام حسين القدامى س" :األمريكية الواليات المتحدة بقيادةالتحالف 

                                                 
 David Cohen, “Transitional justice in divided Germany after 1945”, in Jon Elster (ed.), Retribution and انظر  32

Reparation in the Transition to Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 59-88 
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 الواليات بقيادة تمامًا أن التحالف ستوضح" وأن اإلدارة"  إلخ...ب البعث، وفدائيي صدامحز
دوجالس فيث، وزير  أعطى عالوة على ذلك، 33."المتحدة سيقضي على بقايا نظام صدام

تنفيذ المؤقتة بالشروع في  مسودة أمر مقترح لسلطة التحالف الدفاع المعني بالسياسة، بريمر
 . جتثاث البعثالسياسة 

 
مجموعة أخرى من العراقيين  العراقي، والوطني المؤتمر زعيم، الجلبي أحمد وآان

 بإعداد الخطوط العامة لهذه السياسة المستقاة في األساس من التجارب المغتربين قد أعدوا
ولكن العبر والدروس . لثانيةبعد الحرب العالمية اوبية في القضاء على النازية األور

، مثل تلك التي طبقت التحريخمسين عامًا من أحدث برامج  أآثر من على مدىالمستفادة 
أحمد ويبدو أن أفكار . 34في البوسنة والهرسك أو في السلفادور، لم تؤخذ في الحسبان

رحيله إلى السياسة التي أعطيت لبريمر قبل ًا آبيرًا على التعليمات  أثرت تأثيرجلبي قدال
احد ، وبعد ذلك بأسبوع و2003مايو /  أيار9وصل بريمر إلى بغداد يوم و 35.العراق

زعزعة االستقرار  التي آان لها أثر آبير في  في عملية اجتثاث البعثفقط، شرع في تنفيذ
 . في المجتمع العراقي

 
سست في سرية تأقومية عربية جماعة  في شكلنشاطه االشتراآي العربي  حزب البعث بدأ

حسين للوصول إلى السلطة صدام استخدمها وقد ات من القرن الماضي، سوريا في األربعين
 األدوات األساسية التي إحدىآان الحزب و. 1977 عام  في ولرئاسة العراق1968عام 

 النماذج الستالينية، تباعاوب. استخدمت لمعاملة العراقيين بوحشية، خاصة الشيعة واألآراد
عمل بالتوازي مع المؤسسات الكبرى آان ينظام الخلية، وكل سري قائم على آان للحزب هي

 للطلبة، وشبكة ومكاتب عسكرية ومهنية، مكاتبضم تحكم فيها، ويفي المجتمع والحكومة و 
آانت عضوية الحزب شرطًا أساسيًا للعمل في العديد من المهن، وآانت و. جغرافية محكمة

ل اللتحاق بالتعليم أو الحصوضرورات ان من وزب المحليالتقارير التي يكتبها أعضاء الح
 . سجل رسمي نظيفب على وظيفة، فضًال عن االحتفاظ

 
وبالنسبة للعديد من . 2003نيسان /بريلأ 16 فيحزب البعث " حل"أعلنت قوات التحالف و

 ضرورة حتمية لتحقيق جلس الحكم العراقي، آان التحرياألآراد في م والشيعةالمواطنين 
 التحالف  وآان من الضروري أيضًا أن يلتفت.نتقال السلمي إلى الديمقراطية في العراقاال

، في الفترة األخيرة حقوقهم ين الذين سلبت مخاوف السنيتقوده الواليات المتحدة إلىالذي 
 آل ذلكعلى التحالف أن يحقق وآان . ، على المستوى األساسيآيان الدولة على أن يبقيو

وفي قرار .  على بيانات يمكن االعتداد بها حول هيكل حزب البعثطلعامبينما لم يكن 

                                                 
 L. Paul Bremer III, “How I didn’t dismantle Iraq’s army”, New York Times, Op-Ed, 6 September مقتبسة من 33

2007. 
 

-Alexander Mayerحول الدروس المستفادة من برامج الفحص، انظر . 2006مارس /احمد الجلبي، آذار.  مقابلة أجرتها سيسون مع  د 34
Rieckh and Pablo de Greiff (eds.), Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies, 

Social Science Research Council, New York, 2007. 
 . 

 ,L. Paul Bremer III with Malcolm McConnell, My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope:  انظر 35
Simon and Schuster, New York, 2007 . 
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صدر أول قرار لسلطة التحالف المؤقتة . اعتمد بريمر اثنين من التدابير الكاسحةمصيري 
 أعضاء حزب البعث من الخدمة الحكومية فصلوعقب وصول بريمر بأسبوع واحد فقط، 

وتجدر هنا مالحظة أن آل . لمستقبل من العمل في أي منصب في الدولة في اواومنع
عمليات الفصل آانت قائمة في األساس على الرتبة، دون صلة باقتراف أي من هؤالء 

قابالت شخصية مع آل الموظفين عالوة على ذلك، تقرر إجراء م.  بعينهااألشخاص أخطاء
ن حملة آان موفصل منهم من  لبحث انتمائهم الحزبي، الرتب الثالث العليا من الحكوميين

 استثناءات على  بصالحية منحر وتمتع بريم36.رتبة أعضاء في الحزب أو ما فوق ذلك
هذا األمر على آافة الوزارات الوطنية، والشرآات سرى و. ةأساس آل حالة على حد

 و المدارس، والمؤسسات الحكومية األخرى، بما في ذلك إدارات الجامعات  لهاالتابعة
وفي . جنائيالحقيق  عرضة للتآل هؤالء المفصولينك، آان فضًال عن ذلو. والمستشفيات

 6.000 يتراوح بين من بينهم ما شخص، 30.000 ما يقدر بحوالي فصلالشهور التالية، 
  37.على وجه االستعجال معلم، 12.000و
 

 االستخباراتوالقوات المسلحة و الخاصة العراقية بريمر المحاآم  حلوبعد مرور أسبوع،
 المعادلةذوي الرتب من  واعتبر أن آل األشخاص 38.وزارات ذات الصلة، والالعسكرية

 من اعددحل آما .  ذلكلم يثبتوا خالف من آبار أعضاء الحزب ماهم أعلى عقيد فل
التي صنفت على أنها ذات صلة قريبة بحزب البعث أو بعائلة صدام، األخرى المؤسسات 

جهاز حل قرار ينتقد لم و. يمبية الوطنيةواللجنة األول مثل مجموعة فدائيي صدام العسكرية
.  أنحاء العالم جميعتقريبا فيأدين  قد الجيش العراقيحل ، ولكن قرار  آثيرًااالستخبارات

لقد آان الجيش .  عدة تبعات اجتماعية خطيرة حل الجيش األمنية ترتبتفإضافة إلى تبعات
وفي األسابيع . خر الوطنيبر مصادر التوظيف والتعبئة االجتماعية والفأآالعراقي من 

 للتخلص تماما من البعث إضافية الجتثاث آلياتتقضي بتطبيق التالية، أصدر بريمر أوامر 
بعض وآان  –ممتلكات حزب البعث والسيطرة عليها   وأعدت سجالت لتحديد 39.النظام

هم  القيادة في بغداد الستخدامقد استحوذوا بالفعل على قصورأعضاء مجلس الحكم العراقي 
الجتثاث صدر أمر بإنشاء مجلس و. عراقيالتملك ال ب العملية هذهوعرفت –الشخصي 

، وتم اإلعالن عن ) أم الفعليا يعمل  هذا المجلسرغم عدم وضوح ما إذا آان (البعث
 وآلف المحققون العسكريون بالتحقيق في 40. مجموعة من التعليمات الخاصة بالتنفيذ

 الممنوعة وفصل المنتمين للجماعات المدانةفي الوزارات، االنتماء الحزبي لكل الموظفين 
ألفراد ويجوز ل:  استثناًء يطلب صاحب العمل الذي يعملون لديهلم من عضوية الحزب ما

المدنية المشترآة، والتي -على أساس الوقائع أمام اللجان العسكريةالتحقيق نتائج  في الطعن
                                                 

حدد هذا األمر أن األشخاص الذين ينتمون إلى المستويات األربعة العليا في عضوية ). 4الحاشية  (1 انظر أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم  36
وفي . وية القطرية، وعضوية الفرع، وعضوية الشعبة، وعضوية الفرقةوقد تضمن ذلك مستويات العض" آبار أعضاء الحزب"الحزب يعتبرون من 

 . جميع هذه الحاالت، يمكن للمدير اإلداري منح استثناء على أساس فردي
 ).متاح لدى آتاب المقال (L. Paul Bremer, Coalition Provisional Authority press briefing, 25 November 2003:  انظر 37
 ).4الحاشية (،   2حالف المؤقتة رقم  أمر سلطة الت 38
؛ ومذآرة سلطة التحالف المؤقتة "إنشاء مجلس اجتثاث البعث العراقي "5، وأمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 4 أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم  39

 . CPA/MEM/3 June 2003/01، 1تنفيذ أمر اجتثاث البعث رقم  "1رقم 
ألصول الخاصة بالحزب والتحقيق في هوية وأماآن وجود آبار المسؤولين في حزب البعث وأعضائه  أعطيت للمجلس صالحية تتبع ا 40

آما أعطي أيضًا صالحيات واسعة لجمع وتقديم أية . المتورطين في انتهاآات حقوق اإلنسان، وآلف باإلشراف على القضاء على أهداف البعث
راد المتأثرين سلبًا من القرارات التي يصدرها المجلس تقديم التماس آتابي إلى بريمر إلعادة ويمكن لألف. معلومات تتعلق بجهود القضاء على البعث

 . النظر في فصلهم واحتفظ بريمر بصالحية منح االستثناءات بناًء على آل حالة على حدة



 18

غم آل األعمال الكتابية، يبدو أن التنفيذ ور. ت االستثناءا طلبأن تمنح أو ترفضيمكن 
. ولؤالمس لموقف الشخصي للوزير آبيرة من وزارة ألخرى، تبعًا لالفعلي تفاوت بدرجة

السلطة ب  من يتمتعوجاء،  فصلواأول منوآان الموظفون من ذوي المستويات الدنيا 
في الحصول  احتفظ أعضاء بعض الفئات بحقوقهمو  41.الوزارية غالبًا في نهاية الصف

 .  وا هذا الحق حال عدم نجاح االستئناف الذي قدموهعلى المعاش ولكنهم فقد
 

اجتثاث  مع الشعب العراقي بشأن مدى رغبته في عملية المؤقتةلم تتشاور سلطة التحالف 
ن الحزب أو آما لم تتوفر لديها بيانات آافية ع. تعسفيةآانت  الكاسحة والتي غالبًا ما البعث

 الذي أجريناه وخلص البحث. ما إذا آانت سياستها قائمة على أسس سليمة معرفةالحكومة ل
الجرائم في ما يتعلق ب على حزب البعث باللوم ألقوا من شملهم البحثإلى أنه رغم أن أغلب 

 ولين عنها، فلقدؤ شعورهم بضرورة فصل المسوأعربوا عنالتي ارتكبها في الماضي 
 وسعوا فحسبقبة األفراد على أساس عضويتهم الحزبية نه من الظلم معاأشعروا أيضًا ب

 ، والمؤيدين لصدام حسين من ناحيةثيينبعللتمييز بين أعضاء الحزب الذين أشاروا إليهم بال
من شملهم وفي حين أعرب . ، والذين أطلقوا عليهم مصطلح الصداميينمن ناحية أخرى

 ث،البعحزب سات الحكومية من المؤس لتطهير من شمال العراق عن تأييدهم العام البحث
اجتثاث البعث  عملية تأثيرفي المناطق الوسطى والجنوبية عن قلقهم من هم نمأعرب الكثير 

 42.عادة بناء الدولةواسعة النطاق على الحاجة إلى الموارد البشرية إل
 

خالل ستة و. عن سيطرة سلطة التحالف المؤقتةاجتثاث البعث وسرعان ما خرجت عملية 
 العليا الجتثاث البعث  الوطنيةلجنةلا، انتهز مجلس الحكم العراقي المبادرة وأنشأ أسابيع

 لوائح علقت في آافة هوومستشار الجلبيأصدر سرعان ما و. الجلبيبرئاسة أحمد 
 بعد انقضاء عدة على مضض بهذا االنقالب واعترفت سلطة التحالف المؤقتة 43.الوزارات
هذه في  عية واإلدارية للقضاء على البعثر االجتما معارضتها لآلثا تزايدرغمأشهر، 
  44. في بعض المجاالت مثل التعليمسيما وال، المرحلة

 
 بفصل 2003 عام ذروتها في يطبقها إلى الجلبيوصلت التدابير العدائية التي آان و

ي إطار ال نهاية ف لت إلى ما التماساتهم قد حجبت أو أجآانت مدرس عراقي 12.000
  بوصفهاالتي قام بهاألخيرة  األعمال بريمر حل اللجنة، في أحدوقد حاول . اجعةعملية المر

س الوزراء العراقي المؤقت إياد وبعد ذلك بقليل، سعى رئي. رئيسًا لسلطة التحالف المؤقتة
ة بيروقراطيالوولكن اللجنة آانت شديدة التسييس . هذه اللجنةتقييد صالحيات إلى وي عال

 مازالت،  هذا المقالوقت آتابةوإلى .  بهذه السهولةمعه آبح جماحهاإلى الحد الذي صعب 
 طرح العديد من مقترحات اإلصالح خالل عامي  حتى بعدقائمة دون مساس بهااللجنة 

                                                 
 . 2007/ 2006لية في الفترة من   بناًء على البحث الميداني الخاص باجتثاث البعث الذي أجراه المرآز الدولي للعدالة االنتقا 41
 . 52-51، ص )9الحاشية  ( مرآز حقوق اإلنسان  42
 14 بتاريخ 1، وقرار الهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث رقم 2003أغسطس / آب18 الصادر يوم 21 انظر قرار مجلس الحكم المؤقت رقم  43

آان تحديد العضوية يعتمد عادة على آشوف الرواتب الخاصة بكل فرد على ). تقاليةفي ملف لدى المرآز الدولي للعدالة االن (2003سبتمبر /أيلول
 .ولم يتم العثور على سجالت العضوية في الحزب. حدة في مكان عمله، حيث إن أعضاء الحزب غالبًا ما آانوا يتقاضون بدالت أعلى

 .Jonathan Steele, “Anti-Baathist ruling may force educated Iraqis abroad”, Guardian, 30 August 2003, p:  انظر 44
16 
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 . 2007 و2006
 
 عيوب 2007و2003التي جرت في الفترة المتراوحة بين اجتثاث البعث عملية  تشابو

 لم تتضمن أية سياسةاجتثاث البعث فعملية .  التصميم آانت هناك مشكلة في:أوًال. وخيمة
مة األشخاص للعمل في الحكومة ءلم تتخذ أية محاولة لتقييم مدى مالو، لموظفينافحص ل

آانت الفرضية و. هم أو معايير النزاهة األخرى بخاصالبناًء على سجل حقوق اإلنسان 
 الخدمة الحكومية، على رتبة معينة منآل أعضاء الحزب فوق فصل وجوب هي قائمة ال

 قطعًا آانوا أوقطعًا  انتهاآات خطيرة لحقوق اإلنسان فرض أن هؤالء األشخاص قد ارتكبوا
 منصب مناسبين للعمل في أي فهم غير ومن ثم ، قطعًاملتزمين بأيديولوجية حزب البعث

 .  اتولم تتح للجمهور أي من األسس الوقائعية التي استندت إليها هذه االفتراض. حكومي
 

ما من شك أنها :  في ذات الوقتآانت السياسة في منتهى االتساع ومنتهى الضيقآذلك 
: على سبيل المثال(أطاحت بالعديد من األشخاص الذين لم يكونوا من المسيئين من مناصبهم 

ب  المسيئين الذين تولوا مناص، ولكنها لم تبعد)2003ي نهاية عام المدرسون الذين فصلوا ف
 هذا التفكك   ولدقدو.  الحقيقة أي منصب على اإلطالق فيالحزب أو من لم يتولدنيا في 

الشيعة من عدم اتخاذ أي إجراء المواطنون  اشتكى  إذ، من آال الجانبين واسع النطاقستياءا
فر السبل الكافية للحيلولة دون عودة الحزب إلى السلطة اضد المسيئين وخشوا من عدم تو

فرض آان أداة لاجتثاث البعث  اشتكى السنيون من أن أخرىومن ناحية . مرة أخرى
من المشارآة في الحياة العامة والسياسية العراقية  السنيينلمنع استخدمت وجماعية عقوبات 

 . على حقآان ن يالطرفآال  فإنوفي نهاية المطاف، . في المستقبل
 
 بشكل األفراد يفصلون نا آ، إذةغير شفافمجحفة واجتثاث البعث آانت إجراءات : ثانيًاو

ت المقدمة  سليمة قانونًا، مثل إخطار الشخص بالبالغاتباع أية إجراءات أساسيةتلقائي دون ا
من و. هملفبحث قبل تنفيذ الفصل، أو الحق في لوجهة نظره ستماع ال اضده، والحق في

 مناصبهمناحية الفنية، آانت االستثناءات ممكنة وآان من الممكن أن يعود األفراد إلى ال
أصبح  ونتيجة لذلك،.  التغيرة اعتمد على معايير غير محددة تحديدًا جيدًا وآثيرولكن ذلك

 سلطة هائلة على حيوات اآلالف من األشخاص مع العليا الجتثاث البعث  الوطنيةجنةلل
 ما هي إالاجتثاث البعث  لجنة أن وآان الناس يعتقدون. القليل من المساءلة أو انعدامها تمامًا
وقد .  وربما آان ذلك في بعض األحيان واقعا ملموساأداة سياسية أخرى في أيادي الشيعة

 الحكومي، والموافقة على الترشيحات لالنتخابات، وقيادة التعاقدإلى  اللجنةسلطة امتدت 
المنظمات غير الحكومية، والمنافذ اإلعالمية واالتحادات المهنية، والتدخل في اختيار 

 45. المحاآماتأثناء حكمة العراقية العليا في المةالقضا
 
حكمة المف. إلى استياء جميع المواطنين تقريبًا في العراقاجتثاث البعث  عملية أدت :ثالثًاو

 عدد محدود من مرتكبي الجرائم، وفي غياب مبادرات العراقية العليا آانت تتحرى فقط عن
 لكل ذريعةاجتثاث البعث ، أصبح أخرى مرئية واسعة النطاق لتقديم العدالة إلى الضحايا

                                                 
 تم تضمين األحكام الخاصة باجتثاث البعث في الكثير من القوانين، وليس فقط في األوامر الخاصة باجتثاث البعث، ومنها على سبيل الذآر ال  45

 .ائق قانونية أخرىالحصر قانون االنتخابات، والنظام األساسي للمحكمة العراقية العليا، والدستور ووث
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يعتقد أغلب العراقيين آان ، 2006وبحلول عام . طلبات الضحايا بإحالل العدالة في العراق
حصول الضحايا  سياسة ينبغي أن تقاضي مرتكبي الجرائم، وتؤمن هواجتثاث البعث  أن

ناهج  تذآارية، وتراجع الما نصبشئ، وتعيد الممتلكات المنهوبة، وتنعلى تعويضات
لكن اآلثار السيئة و. التعليمية، وتحول دون عودة حزب البعث إلى السلطة في المستقبل

عام في  و.أدت إلى عواقب وخيمةاجتثاث البعث  هما أثارنياللذللشعور بالمرارة والجدل 
أوضح تدهور و. عت الحكومة العراقية تحت ضغط شديد لمراجعة البرنامج، وق2006

 تمتع بها مؤيدو اجتثاثة التي  باإلضافة إلى المهارة السياسي–نية البيئة السياسية واألم
وبعد .  نسبيًااضعيفآان هذا التغيير وعندما تحقق، .  أن تحقيق التغيير بطيء الوتيرةالبعث

 البرلمان العراقي في انعقادبين القادة العراقيين، تقرر في ما لمفاوضات نوبات متقطعة ل
مع  البعث، الجتثاثاإلطار العام على  ي مسودة قانون يبقيللنظر ف 2007سبتمبر /أيلول
ينفذ على أساسها، بحيث ال يحرم بعض مسئولي الفصل ية تغيير الرتبة التي آان لاحتما

 لم يرتكبوا ما داموا القوات المسلحة السابقين من العمل في وظائف حكومية الدفاع وأفراد
 البعث فحسب، الجتثاث الوطنية العليا اللجنةلى  على اإلبقاء عالمسودةقتصر ت مل. أية جرائم

 حق البدء في إجراء تحقيقات جنائية ت فيما شملت إضافية، شمل صالحياتهامنحتبل 
نقطة أغلب الناس أغفل قد و. ةقضاالغضب والمقاضاة، وهو المقترح المخيف الذي أثار 

قد اجتثاث البعث شروط أغلب األفراد الذين تنطبق عليهم ، ف أيضًاإضافية بالغة األهمية
التحكم في من يعاد إلى منصبه ولكن لم يول أي تحولت اللعبة إلى ، وهكذا بالفعلفصلوا 

عملية -بشكل تلقائيرغم افتراض تطبيقها  -تطلبت اهتمام إلى وضع إجراءات أوضح
 العمل بشكل تعسفي ومجحف في  صالحيةاللجنةاستمرت المسودة في منح و. للتطبيق

المعيب في الخدمة المدنية التي آانت بالفعل في حالة من اجتثاث البعث ظام تطبيق نفس ن
 .  نتيجة أفضل المقالة، آان األمل ضئيًال في تحقيق  ووقت آتابة هذه46.الفوضى

 
  الحقيقةتحري

 
 منظمات حقوق اإلنسان الدولية والعراقيون في قبل اندالع الحرب بوقت طويل، شرعت

اإلنسان قوق ح انتهاآاتنشاء لجان للحقيقة والمصالحة لمواجهة مناقشة فكرة إفي المنفى 
بالتخطيط وحسن التنسيق، يمكن أن و. في عهد صدامالتي آانت ترتكب على نطاق واسع 
انتهاك حقوق اإلنسان لجنائية بجمع شهادات ضحايا تكمل لجان الحقيقة عمل المالحقات ا

، لالنتهاآات ىكبراط التاريخية القيقات وآشف األنموالمحافظة عليها، وإجراء التح
أسباب االنتهاآات في البحث ووبالتحقيق في القضايا األساسية، . ولية والتواطؤوالمسؤ
 وآتابة تقرير عام، يمكن للجنة الحقيقة أن تعترف رسميًا بما تم إنكاره، تبعاتها والسابقة

أخرى  آليات ة في إنشاءير عن أنفسهم، والمساعد التعبحترام للضحايا وتمكينهموإبداء اال
   47. لعدالة، مثل التعويضاتل

 
                                                 

 اقترح المرآز الدولي للعدالة االنتقالية إنهاء عملية اجتثاث البعث خالل سنة ووضع مبادئ توجيهية واضحة حول التعيين والترقيات للحيلولة  46
 . دون تعيين المسيئين في وظائف الخدمة العامة في المستقبل

 ,Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths:  Confronting State Terror and Atrocity انظر على سبيل المثال  47
Routledge, New York, 2001. 
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 مشروعية المضي في  العراقيين، وجدنا أن عن2003عام في  الذي أجريناه وفي البحث
 من خالل اتباع تأتى إالق والحصول على تأييد عام لها لن ت الحقيقة في العراعملية تحري

فهم العراقيين للجان لقد آان  .ة جماهيري مفتوحة وشاملة وشفافعملية تشاور وتثقيف
ومن ثم، . ن تعرضهم لتجارب الدول األخرى محدودًا إلى حد آبير، آما آااالحقيقة ضعيف

  المحلين وقادة المجتمعي والقادة الديني الوليدةفإن تثقيف منظمات المجتمع المدني العراقي
 عالية من إجادة على درجة(ثنية وقطاع عريض من الشعب العراقي وممثلي المجموعات اال

د قدم الكثير ممن شملهم البحث  وق48.يعد خطوة أولى ال غنى عنها) القراءة والكتابة
 الحقيقة، ومن بين ي الكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها عملية تحرحول الخاصة روايتهم

 : المقترحات التي قدمت ما يلي
ق أسماء الموتى  وتوثي أفراد طيبي السمعة لجمع األدلةإنشاء لجان محلية من"

ة، وإنشاء نصب تذآارية ، واإلعالن عن أيام الذآرى آعطالت وطني(...)والمفقودين 
رض للصور اعم ومنطقة، وإنشاء متاحف ومراآز توثيق، وإقامة في آل مدينة

واالحتفاظ ، ية، والمسرحئيةالفوتوغرافية والفيديو، واألعمال الفنية األدبية، والسينما
 49."دوات التعذيب وأاالحتجازمراآز ب

 
في العراق، حيث لن تحاآم سوى طائفة صغيرة من إجمالي عدد مرتكبي الجرائم أمام و

جامعًا أن تقدم تقريرًا لجنة الحقيقة راقية ومحاآم أخرى، يمكن لالمحكمة الجنائية العليا الع
قرن المنصرم عن طريق تحليل الكم الشامًال النتهاآات حقوق اإلنسان على مدار ربع 

أن لها ويمكن . الهائل من األدلة التي جمعتها منظمات وأفراد داخل العراق وخارجها
 انتهاآات لحقوق لة الخارجية في الحيلولة دون ارتكابتستكشف أيضًا دور األطراف الفاع

 أن تتحرى عن لجنة الحقيقة أهم من هذا وذاك، يمكن لو. ارتكابها أو التمكين من اإلنسان
وسواء . فين أو المتوفين المحتملينمن العراقيين المفقودين أو المختمصير مئات اآلالف 

أن  بمقدورهافإن  بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، وعملت اللجنة بمفردها أ
 .  لمقابر الجماعيةاإلشراف على استخراج الجثث من االمفقودين والبحث عن تساعد في 

 
 في ان الحكومة العراقية وال إدارة بوش قد فكرتا جدي، لم تك هذا المقالوقت آتابةإلى و

 يمكن إقامة هذه  تصاعد أعمال العنف في العراق، الوفي ضوء. إنشاء لجنة للحقيقة
في ال ينبغي أن تبدأ الحكومة العراقية إال أن هذا ال يعني أنه . المؤسسة في المستقبل القريب

حقيقة، بالتشاور مع األمم المتحدة استكشاف إمكانية الشروع في عملية البحث عن ال
، والمنظمات األخرى مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر والمرآز الدولي للعدالة االنتقالية

.  والتنسيقية لجنة الحقيقة في العراق على مبادئ التثقيف والتشاور واالستقاللتقومأن على 
 . طويًالعملية اإلنشاء هذه ستستغرق وقتًالكن و
   

                                                 
 . 56-55، ص )9الحاشية ( مرآز حقوق اإلنسان  48
 . 51 نفس المصدر السابق ص  49
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 حقوق نتهاك المرتكبيأن الغالبية العظمى من العراقيين يؤيدون إجراء محاآمة جنائية بما و
 أن لجنة الحقيقة ستكون شيئًا مكمًال لعمليات يه إلى يجب التنب50، في الماضياإلنسان

 ةوال غنى هنا عن تعريف المواطنين بنطاق لجن. عنهاالمقاضاة والمحاآمة وليس بديًال 
ويجب أن توجه جهود التثقيف هذه إلى آل قطاعات المجتمع . دودهاالحقيقة وأهدافها وح

 .   فصائل سياسية معينة بينأو" النخب"كي ال ينظر إليها على أنها حوار بين لذات الصلة 
 
الحقيقة في العراق تحري يمكن آسب المشروعية والحصول على التأييد العام لعملية و

 عالناإلوينبغي . داوالت صادقة مع الجماهير عملية مشاورات ومتباعابن وبأفضل ما يك
 لضمان فهم  القوانين المقترحة لتأسيس اللجنة والتداول بشأنها في العديد من المحافلعن

على  العراققشات العامة في مختلف أنحاء انم الوينبغي إجراء. الجمهور لها والتزامه بها
ة االنتهاآات الجاري التحقيق  طبيع ذلك من الموضوعات، بما فيقائمة واسعة أن تتناول

فيها، واألهداف األساسية والصالحيات القانونية التي تتمتع بها اللجنة، وما إذا آان يتعين 
ارتكاب على اللجنة أن تعقد جلسات استماع علنية للضحايا وتنشر أسماء المتهمين ب

ممن يحظون  أن يكون العاملون في هذه اللجنة وينبغي.  أم الانتهاآات حقوق اإلنسان
 ثنيةاالمون بالنزاهة ويمثلون توازنًا بين القوى السياسية والمجموعات سباحترام آبير ويت

 من الرجال والنساء في هذه اللجنة لعدة تمثيل آل آما ينبغي.  المختلفة الدينيةوالمذاهب
 .   اللجنةلى التقدم أمام  ع الجنسيةالتنفيذ التي تشجع ضحايا االعتداءاتأسباب، منها متطلبات 

 
 

 التعويضات
 هو من األمور األساسية تعويضات مادية ورمزية أظهر التاريخ أن التعويض في شكل

دفع مبلغ آبيرة آتعويضات للويمكن أن تكون . لضحايا االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان
ب  مثل إقامة نصأو أن تكون عملية جماعيةمالي دفعة واحدة ألفراد من الضحايا بعينهم، 

أيام إلحياء الذآرى، أو متنزهات أو آثار عامة، أو إعادة تسمية تحديد تذآارية عامة، و
 لتشكيل غير ذلك من الطرق آمتاحف، أو القمعشوارع أو مدارس، أو اإلبقاء على أماآن 

الت  عملية إصالح للتعليم أو إعادة آتابة السجتشمل التعويضاتويمكن أن . ذآرى جماعية
آان مخطط التعويضات الذي أيًا وومع ذلك، . حقوق اإلنسان والتسامحيم التاريخية، وتعل

لوصم وتهميش المجموعات التي قام "يجب توخي الحذر في عدم استخدامه فإنه سيطبق، 
، يجب تقديم التعويضات بطرق تعترف بمعاناة "أعضاء منها بإساءة استعمال السلطة

آما آتبت ناعومي  اسيًا في العنف ضحاياالضحايا ولكن ال تجعل من لم يكونوا طرفًا أس
  51."-زااأري روث

 

                                                 
سؤولين عن جرائم من المستجوبين يريدون معاقبة الم% 98أجري بحث مماثل جنوب العراق ووجد أن . 50-48 نفس المصدر السابق، ص  50

: انظر. منهم أنهم يفضلون اللجوء للمحكمة أآثر من اتخاذ إجراءات غير قضائية% 77حقوق اإلنسان التي ارتكبت في ظل النظام السابق، وأعرب 
Southern Iraq:  Report of Human Rights Abuses and Views on Justice, Reconstruction, and Government, 

Physicians for Human Rights, 18 September 2003, p. 8 
 Naomi Roht-Arriaza, “Reparations in the aftermath of repression and mass violence”, in Eric Stover and:  انظر 51

Harvey M. Weinstein, My Neighbor, My Enemy:  Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, 
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 للتعويض معظم العراقيين أنه رغم تأييد -2003 عام  في الذي أجريناهفي البحث -وجدنا
دعموا بالضرورة التعويضات لم يفإنهم المادي والرمزي لضحايا انتهاآات حقوق اإلنسان، 

ر التي أن الخسائن شملهم االستطالع م الكثير مأقرو 52.دفعة واحدةالكبيرة التي تقدم  المالية
أو، في ( الحصر وال يمكن ألي مبلغ من المال أن يحل محل فرد من األسرة تكبدوها تفوق

  أشكاالمن شملهم االستطالعواقترح . قتل على يد النظام) بعض الحاالت، األسرة بأآملها
التعليم والحصول على رص عقلية وتوفير فة بدنية ويصحديم خدمات  تضمنت تقللتعويض

عمل، وتلبية االحتياجات األساسية من حيث المأوى، والمأآل، والملبس، وإعادة الممتلكات 
 أن دولة همواعتقد أغلب.  عليها أسماء الضحايامصادرة، وإنشاء نصب تذآارية تحفرال

 األمن فيرضرورة تووأآد الكثيرون  53.جب أن تتحمل التكاليف المالية للتعويضاتيالعراق 
 .  الضحايا وأسرهمتكريم أيضًا فكرة وطرحوا. ألسر الضحايا

 
 إدارة بوش مسائل لم تولإمكانية إنشاء لجنة للحقيقة في العراق،  إزاء ردة فعلآو

مايو /  أيار26 وفي.  إال اهتماما قليالالتعويضات عن االنتهاآات التي ارتكبها النظام السابق
يين بخمسة أسابيع، عين بريمر مالك دوهان الحسن، الذي ، قبل تسليم السلطة للعراق2004

آان عندئذ رئيس نقابة المحامين العراقية، رئيسًا لفريق العمل المعني بالتعويضات، وآلفه 
 وآلفت المجموعة أيضًا بالفصل في 54."بتحديد أنواع الظلم التي ينبغي التعويض عنها"

تعويض المناسب، واآلليات التي  اليحق لهم الحصول على التعويض، ومستوىمسألة من 
 مع – العمل ولكن سرعان ما اختفى أعضاؤه فريقتم تشكيل و. أن تقدم التعويضات ينبغي

 . ماليين الدوالرات التي خصصت لتمويل خطط التعويضات األولية
 

وبالمثل، .  تعطى أهمية خاصة لمسألة التعويض عن المعاناةإن الثقافة العربية واإلسالمية
فئة مختارة من المحاربين القدامى عاشات والمزايا األخرى التي منحها نظام صدام لمفال

الكثير من رفعت توقعات العراقية ومجموعات أخرى -الذين اشترآوا في الحرب اإليرانية
أعضاء مكتب رئيس وقد اتبع .  تتضمنه خطة مقبولة للتعويضاتالعراقيين بشأن ما قد

. التفاصيل العملية والماليةدون االهتمام آثيرًا بالتعويضات، الوزراء العراقي فكرة سياسة 
مضوا قدمًا في عملية إعداد مسودات عن طريق لجنة  ف الضحايايممثل ثار سخطعندئذ و

في   في عجالةاللجنةنظرت ، 2006يناير / وفي آانون الثاني. برلمانية للشهداء والضحايا
أنشئت لذين لوا-56 السجناء السياسيينؤسسةم وقانون 55  الشهداءمؤسسة قانون –قانونين 

 . ن لتصميم برامج التعويضات وتنفيذهاان منفصلتامؤسستبمقتضاهما 
 

عملت اللجنة بسرعة خشية منها من عدم تأييد البرلمان الدائم الجديد للتشريع الخاص و
مرير  الصلة بتوولون القانونيون ذوؤقام المسفقد .  الندامةفي العجلةبالتعويضات، ولكن 
التشريع النهائي العديد من المتطلبات انتهك ، وآانت النتيجة أن ة بدقهالقانون دون بحث

                                                 
 .40ص ) 9الحاشية ( مرآز حقوق اإلنسان  52
 .42 نفس المرجع السابق، ص  53
 Ambassador Bremer announces creation of special task force on“ بيان صحفي صادر عن سلطة التحالف المؤقتة،  54

compensation for victims of the former regime”, Baghdad, 26 May 2004 
 . 2006مارس /  آذار6، 4018، قانون مؤسسة الشهداء، الوقائع العراقية، رقم 2006 لسنة 3 مجلس الرئاسة، القرار رقم  55
 . 2006مارس / ر آذا6، 4018، قانون مؤسسة السجناء السياسيين، الوقائع العراقية رقم 2006 لسنة 4 مجلس الرئاسة، القرار رقم  56
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عالوة على ذلك، فالبرامج التي وضعوها آانت تفتقر إلى التمويل . القانونية العراقية المهمة
ضة عرمن ثم آانت  ومحايدة، تحدد األهلية وفقًا لمعايير قانونية لم إذ ،سيئة التصميمآانت و

 وعدت القوانين بمنح مزايا هائلة آذلك. لالتهامات بالتحيز الطائفي أو أشكال التحيز األخرى
بشكل ال لمؤسسات آانت محدودة ا ومعاش طوال العمر، ولكن موارد جدًا، مثل اإلسكان

وأسوأ من هذا وذاك، لم تكن اآللية اإلدارية التي أنشئت .  الوعودلوفاء بهذهيسمح لها با
معالجة مئات  قادرة على مناسبة إطالقًا ولم تكنالبت فيها  وطلبات للتعويضالستالم 

 .   اآلالف من المطالبات
 

 مليون دوالر أمريكي ألعمال 170  رئيس الوزراء العراقيخصصوبعد انقضاء عام، 
. تي اعتمدهامجلس اإلدارة، وذلك انطالقًا من مبادرة الصلح الن واختار أعضاء المؤسستي
 أعمالهما،  مباشرة المؤسستان في تشرعنلمشاآل السياسية واللوجيستية حالت دون أإال أن ا

ن عدم القدرة وتراوحت هذه المشاآل بي. المشاآل القانونية عائقًا أمام الهيئتينوقفت بعض و
ا أو تحديد موازنتهما الداخلية والتقاضي من قبل مالقانونية على تصميم اللوائح الخاصة به

ورغم هذه المعوقات . السنيين الذين اعترضوا على ترآيز المؤسستين االنتقائيالبرلمانيين 
الضخمة، تحدث أعضاء مجلس اإلدارة في المؤسستين بتفاؤل عن التجهيزات الستالم 
الطلبات وآان بعض البرلمانيين على استعداد لالعتراف بضرورة مراجعة القوانين، من 

ولكن هذا . 2003  عامبعدفي فترة ما عنف اليا بين جملة أمور أخرى، ربما لتضمين ضحا
ووقت آتابة هذه المقالة، .  بعض المشاآل األخرىاالهتمام رفيع المستوى آان ضئيًال بسبب

 أن الضحايا العراقيين النتهاآات حقوق اإلنسان الجسيمة سيظلون مفتقرين إلى أية ويبدو
 .  عملية تخص التعويضات في المستقبل القريب

 
  خاتمةال

لكفالة أمن  "افةصرال"في منطقة يكية والعراقية مجمعا محصنا شيدت الحكومتان األمر
آلالف السجناء وإليواء أخطر المشتبه فيهم والستخدامه آسجن ومرفق احتجاز محاآمة 

في  ا متهم43حاآمت المحكمة " مجمع سيادة القانون"وفي ضوء . القضاة وعائالتهم
 التي -وتأمل إدارة بوش.  في اليومها، بمعدل متهم واحد األولى من عملةاألسابيع الست

 شبكة من التحصينات القانونية  أن تنشىء-"رصافةال"مجمع خصصت استثمارات آبيرة ل
وعلى الرغم . المشابهة في أجزاء أخرى من العراق، بدءا بالرمادي عاصمة محافظة األنبار

 العديد من المشاآل التي يعاني منها منمنطقة محمية، إال أنه يعاني رصافة الأن مجمع  من
زيادة العمليات د المحتجزين الكبيرة الناتجة عن االنظام القانوني العراقي، منها أعد

العسكرية األمريكية والعراقية ومزاعم استخدام التعذيب الستخالص االعترافات والقلق 
  57. المحكمةعض العاملين فيبشأن تحيز ب

 
 في ما يتعلق بتعزيز المصالحة الوطنية في العراق وال الخيرال تبشر بإن هذه األوضاع 

يمكن للعراقيين جميعا اللجوء وتساعد على تطوير نظام قضائي يتسم باالستقاللية والشفافية 
لك إلى ذإضافة . إليه وهو األمر الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات إعادة البناء االجتماعي

                                                 
 Michael G. Gordon, “Justice from behind the barricades in Baghdad”,  New York Times, 30 July 2007:  انظر 57



 25

 الناس فيها في التحدث عالنية عن معاناتهم وخسارتهم في يتردد األمن بيئة انعدامفقد خلق 
ية واسعة النطاق  عملية عدالة انتقالن تنفيذأوآل هذه الظروف توحي ب. ظل النظام السابق

 .  اليوما ممكنليسفي العراق 
 

ساة آبيرة، فما أ م،ينشدها حرمان الشعب العراقي من العدالة التي مثلي ذلك، سوعالوة على
رعية لتنفيذ استراتيجية متكاملة للعدالة االنتقالية شعراق هو مناخ آمن وسلطة يحتاجه ال

، بما  من العراقيين وتتضمن العديد من التدابيراحتياجات وأولويات مجموعة آبيرةتعكس 
اتخاذ التدابير الالزمة   الموظفين ومراقبةمحاآمة منتهكي القانون ودفع تعويضات وفي ذلك 

وقتا ه االستراتيجية وتنفيذها هذوسيستغرق تطوير . المؤسسات حلتحري الحقيقة وإصال
محلية في جميع أنحاء مع المجتمعات الالنطاق طويال وسيتطلب عقد مشاورات واسعة 

 غير براء عراقيين ودوليين والعمل بمساعدة هيئةسيتطلب أيضا مشارآة خالعراق، و
 .  إلى الحكومة العراقيةلتقديم توصيات) يفضل أن تكون األمم المتحدة (ةمتحيز

 
 ربطها بعملية إعادة الستراتيجية فعالة قدر اإلمكان في العراق، ينبغي تكون هذه ايولك
إن دراستنا . وتطوير القيم المشترآة وحقوق اإلنسانتقوم على تعزيز التي جتماعي البناء اال

مة في ما يزيد على ي وغيرها من انتهاآات حقوق اإلنسان الجسالجماعيةللناجين من اإلبادة 
قرارات و توحي بأن فكرة العدالة تتضمن ما هو أآثر من المحاآمات الجنائية اثني عشر بلدًا

تعني إعادة الممتلكات المسروقة، وتحديد أماآن  فهي  58،"الصادرة عن السلطة"القضاة 
ويضات،  لدفنها بالشكل المالئم وتقديم االعتذار والتعاجثث المفقودين والتعرف على هويته
 وتوفير مدرسين ومدارس جيدة ، وتأمين وظائف قيمةوتمكين الناس من الحياة بال خوف

، ال بعبارة أخرى.  الشفاء والتغلب عليهالألطفال ومساعدة الذين يعانون من الصدمات على
 د يعاني منها األفراالجراح التي يشفيا وحدهما أن" قول الحق"ن للعدالة الجنائية ويمك

كل في العراق وغيره من البلدان التي تحاول أن تتعافى من فترات طويلة من والمجتمع آ
 في النظام ا أساسياتغيير"ستن آامبل، يرفذلك يتطلب، آما تقترح آ. الحكم القمعي

 الجرائم ضد اإلنسانية وما خلفته من صدمات جتماعي الذي سمح في البداية بارتكاباال
 .  بعديتحققة في العراق حدثا لم وبهذا المعنى، تظل العدال  59."نفسية
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