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بغداد

ـعـنـية بـالـدفاع الـدولـيـة والوطـنـية ا
عـن حـــــقـــــوق االنـــــســـــان بـــــكـــــشف
االنــتــهـــاكــات الـــصــارخــة الـــتي قــد
تـــرتــــكـــبـــهـــا حــــكـــومـــات الـــدول او
ــسـلــحـة الـتــنـظــيـمــات الـشــعـبــيـة ا
ــعـــارضــة حلــكـــومــة دولــة او دول ا
ــدنــيـ مــعــيــنــة ضـد االشــخــاص ا
خالفاً التفاقيـات جنيف االربعة التي
اعـتـمـدتــهـا اجلـمـعــيـة الـعـامـة لال
ــتــحــدة عـام   1949الــتي وضـعت ا
حلمـاية ضحـايا احلروب والـنزاعات

سلحة (5).  ا
ÊU ½ô« ‚uIŠ

ي عن -الـبــنـد (1) من الــبــيـان الــعـا
حـقـوق االنـسـان في االسالم الـصادر
ــؤتــمــر االسالمي في عن مــنــظــمـة ا
اجـتـماعـهـا بالـقـاهرة في ذي الـقـعدة
م  1981هـ -  1401
-باسـيل يوسف  –في سبـيل حـقوق
االنــسـان  –دار الـشــؤون الــثـقــافــيـة

العامة  –بغداد  1988 –
---صـادق الـعـراق عـلى االتـفـاقـيـات
االربــعــة حلــمــايــة ضــحــايــا احلـرب
بـــالــقـــانـــون رقم  24لـــســـنــة 1955
ونشرت نـصوص تلك االتـفاقيات في
عـدد (الــوقـائع الـعـــــــــراقـيـة) 3700

في 1/تشرين اول /  1955. 
ويــعـد صــدور نـظــام رومـا االسـاسي
عـتمد لـلمحـكمـة اجلنـائية الـدوليـة ا
في  17تـــمــوز  1998بـــدايــة رحـــلــة
تـاريـخـيـة جـديـدة في تـطـور الـكـفـاح
االنـــســانـي ضــد اجلـــرائم الــدولـــيــة
وبخاصة تلك التي هزت بقوة ضمير
االنـسانـيـة  لـتـخـتص تـلـك احملـكـمة
ـحـاكــمـة مـرتـكـبي جـرائم الـدولـيـة 

معينة هي :- 
-جرائم االبادة اجلماعية . 
- اجلرائم ضد االنسانية . 

-جرائم احلرب . 
ة العدوان .  -جر

ـدقـق لـنــصـوص نــظــام احملـكــمـة وا
اجلنائية الدولية يالحظ بوضوح ان
ـة (قـتل افـراد او جـمـاعـة) تـعـد جـر
من جـــرائم االبـــادة اجلـــمــاعـــيــة  و
(القتل الـعمد) في اطـار هجوم واسع
الـنـطـاق او مـنـهـجي مـوجـه ضـد اية
ـدني  وعن مجـموعة من الـسكان ا
علم بالـهجوم  يـعد من اجلرائم ضد
االنـسانـيـة . واالنتـهاكـات اجلـسيـمة
التفاقـيات جنـيف لعام  1949ومنها
(الــقــتل الــعــمــد) لالشــخـاص الــذين
حتـمـيــهم اتـفـاقــيـات جـنــيف ومـنـهـا
ـدنـيـ تـعـد من جـرائم االشـخـاص ا

احلرب (6)
امـا (الــعـدوان) عــلى وفق الـتــعـريف

الـصالة والسـالم  ومنـهـا (اذا كفن
احدكم اخاه فليحسن كفنه) 

ـــواد من – 417 – 411 – 405 -ا
من قــانـون الـعـقـوبـات 420 – 419

العراقي رقم  111لسنة  1969. 
-الـدكـتـور فـوزي رشـيد  –الـشرائع
ـة  –دار الــرشــيـد الـعــاقــيـة الــقــد
للنشر  –بغداد  – 1979 –الصفحة
واد  119 من شــريـعـة 3و  2و  1ا
حـمـورابي . و (ال تـسـبـوا االمـوات)

و (اذكروا محاسن موتاكم) (3). 
تـفق عليه وقد اصـبح اليـوم  من ا
ــيــاً ان حــرمــان اي انــســان من عــا
حـيـاته تـعـسـفاً  يـعـد خـروجـاً على
ي القانون الـدولي ... فاالعالن العا
حلــقــوق االنــســان الــذي اعـتــمــدته
ـتــحـدة اجلــمـعــيــة الـعــامـة لـال ا
بـقـرارها   217في  10كـانون االول
نـص عـــــلى ان ((لــــــكل فـــــرد 1948
احلق في احلــــيـــاة واحلـــريـــة وفي
االمــان عـــلى شـــخــصه))  كـــمــا ان
الـعـهــد الـدولي اخلـاص بــاحلـقـوق
ـدنيـة والـسيـاسيـة الـذي اعتـمدته ا
ـتــحـدة اجلــمـعــيــة الـعــامـة لـال ا
ــــؤرخ في 16 بــــقــــرارهــــا  2200ا
كانون اول  1966نص على ان  ((ال
يـــجـــوز حـــرمـــان احـــد من حـــيـــاته

 . (( تعسفاً
ـواثيق الـدوليـة االخرى والتـزمت ا
بدأ ومنها :-  على التمسك بهذا ا
ي عن حقوق االنسان - البيان العا

في االسالم . 
-االتـفاقـية االوربـية حلـمايـة حقوق

االنسان واحلريات االساسية . 
عنية بحقوق -االتفاقية االميركية ا

االنسان . 
ــــيـــثـــاق االفــــريـــقي اخلـــاص ---ا

بحقوق االنسان والشعوب . 
ـــيـــثـــاق الــــعـــربي بـــحـــقـــوق ---ا

االنسان(4). 
والن البشرية كانت ومازالت تعاني
من التبـاين ب النـظرية والـتطبيق
ــمـارســة .... بـ ... بـ الــفـكــر وا
القـول والعـمل  كان البـد من ايجاد
مـنـظـمات حـكـوميـة وغـيـر حكـومـية
تـــتـــابع وتـــراقب احـــتـــرام حـــقــوق
يداني االنسان عـلى ارض الواقع ا
في مـــخــــتـــلـف الـــدول  وتــــكـــشف
االعـــتـــداءات الـــواقـــعـــة عـــلى تـــلك
عتدين احلقوق  وتدعو حملـاسبة ا
ومعاقـبتهم ... والن من الـعيب على
حكومـات الدول ان تطالب شـعوبها
بــاحــتــرام الــقـوانــ الــوطــنــيـة ...
وتـهـمل هي ومــوظـفـيـهــا الـقـوانـ
ــنـظـمـات الـدولــيـة . فـقـد اهــتـمت ا

حق احلـيـاة من احلـقـوق االسـاسـية
لالنــســان اتــفــقت شــرائـع الــســمـاء
وقــــــوانــــــ االرض عــــــلى جتــــــر
االعتداء عـليه بالقـتل سواء عمداً او
ــفــضي الى خــطــأ  او بــالــضــرب ا
ـوت  وال يـجـوز لالنـسـان ذاته ان ا
يـفرط بـذلك احلق بـاالنتـحـار او بان
يــلــقي بـنــفــسه الى الــتـهــلــكـة بــايـة

صورة من الصور االخرى ..... 
كمـا حرمت الشـرائع والقـوان على
االب ان يقتل ابناءه بـسبب الفقر او
اتقـاء للـعار كـما حـرمت على االم ان
تـقتل طـفـلهـا حديـث العـهد بـالوالدة
اتــقـاء لــلـعــار اذا كــانت قـد حــمــلـته
سـفـاحـاً .... واسـتـقـرت شرائع اال
عـلى جتــر فــعل الـتــحــريض عـلى
الـــــقــــتل او ايــــة صــــورة من صــــور
ـسـاهـمة فـيه . وكـذلك اخـفـاء جـثة ا
قـتيل او دفـنهـا دون اخـبار الـسلـطة
اخملـــتــصــة وقــبل الــكــشف عــلــيــهــا
وت واسبابه (1).  وحتقيق حالة ا
ا اعطى لـشريعـة حمورابي اقدم و
ـعـروفـة في الـعالـم حتى الـقـوانـ ا
االن .. مـكـانــة مـحـتــرمـة لـدى رجـال
باد القانـون في مختـلف الدول  ا

االنسانية الراقية التي وردت فيها 
ومازالت حتى احدث مواثيق حقوق
االنـســان مـتـرددة ازاءهـا  ومن تـلك
ــبـاد  الـعـقــاب بـاالعـدام عـلى كل ا
ة عـقـوبـتـها من اتـهم انـسـان بـجـر

االعدام ولم يستطع اثباتها 
ـن ادلى وكـــــــذلك قـــــــررت االعــــــدام 
بـشهـادة كـاذبة في دعـوى حـياة (اي
ـــوت) (2) وهــذه ان عـــقـــوبـــتـــهـــا ا
ـباد ال جتـسـد فقط  حـمـاية حق ا
ـــا مـــنع الـــتـــهـــديـــد احلـــيـــاة  وا

بالعدوان على هذا احلق . 
وسـبقت الـشريـعة االسالمـية جـميع
ـواثـيق الـدولـية اخلـاصـة بـحـقوق ا
االنــسـان بــالــتـأكــيـد عــلى ان حــيـاة
ا االنسـان ليـست فقط مـحتـرمة وا
مـقـدسـة  ال يـجـوز الحـد ان يـعـتـدي
عـلـيـهـا عـمالً يـقـول الـله تـعـالى (من
قـتل نـفـسـاً بغـيـر نـفس او فـساد في
ـا قـتـل الـنـاس جـمـيـعاً االرض فـكـأ
ـا احـيـا الـنـاس ومن احـيـاهـا فـكــأ

ائدة : االية  32).  ) (ا جميعاً
وال تسلب هذه القـدسية اال بسلطان
الشريـعة وباالجراءات الـتي تقرها .
واهـــتـــمت الـــشـــريـــعــة االسـالمـــيــة
بحمـاية كيان االنـسان ليس فقط في
ـا ــادي واثـنـاء حــيـاته وا كـيـانه ا
عنوي اهتمت كذلك بـحماية كـيانه ا
اته ... عمالً بوصايا رسول وبعد 
الله مـحمـد بن عبـد الله عـليه افضل

ويتـحـمل القـادة والرؤسـاء االخرون
مسـؤولية جـنائيـة عن اجلرائم التي
تـــدخل فـي اخـــتــصـــاص احملـــكـــمــة
ـرتـكـبـة من جـانب قـوات تـخـضع وا
المرته وسيـطرته الفـعليـتي حسب
ارسة القائد احلالة  نتيجة لعدم 
الـعــسـكــري او الـشــخص سـيــطـرته
ـارسـة سـلـيـمة عـلـى هـذه الـقـوات 

 .(9)
ادة  27من نظـام رومـا االساسي -ا

للمحكمة اجلنائية الدولية . 
ادة  28من نظـام رومـا االساسي -ا

للمحكمة اجلنائية الدولية . 
وازاء تـواتـر االنـباء وتـزايـد تـقـارير
نظمات االنسانية احلكومية وغير ا
احلـكـوميـة عن جلـوء حـكـومات دول
من خالل اجـهــزتـهــا الـعـســكـريـة او
االمــنــيــة  بــحــجــة الــدفــاع عن امن
الــدولـة ومـقـاومــة عـمالء اخملـابـرات
االجـنـبيـة  وقـيام حـركـات دينـية او
سيـاسيـة ارهابـية متـعصـبة  بدافع
االقتناع العقـائدي او بحجة مقاومة
حـكــومـة جـائـرة او ســلـطـة مــحـتـلـة
غــازيــة  بـــاعــدامـــات فــوريـــة بــعــد
حتــقــيــقــات شــكــلــيــة ومــحــاكــمـات
صـوريــة  وبـخـاصـة خالل الـنـصف
اضي وحتى االن الثاني من القرن ا
... والن تــلك االعـدامـات الـتـعـسـفـيـة
مـخـالفـة لـشـرائع السـمـاء وللـقـانون
الــدولي فــقــد تــصــاعــدت الــنــداءات
ـية الـتي تسـتنـكر وتـدين شتى الـعا
صـور االعـدام الـتـعـسـفي او االعـدام
بـــدون مـــحــاكـــمــة او الـــتـــعــذيب او
عاملة القاسية والالانسانية  الي ا
ســبب كــان  اال عـلـى وفق الـقــواعـد
االجـــرائــيــة االصــولــيــة الــرســمــيــة
لتـوجـيه الـتـهـمـة واجـراء الـتـحـقيق
واحملـاكــمـة بـضــمـان كــامل حلـقـوق
الدفـاع .... الخ .  ومن تلك الـنداءات

ية :-  العا
ــــتــــحــــدة الــــصــــادر -اعـالن اال ا
بقرارها رقم  3452 الصادر في  9/
اخلـاص بحـمـاية جـميع 1975 /12
االشــخـاص من الـتـعـرض لـلـتـعـذيب
ـــعـــامـــلــة او وغـــيـــره من ضـــروب ا
العقـوبة القـاسية او الالانـسانية او

هنية .  ا
-قـــرار اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامـــة لال
في ــــــــتــــــــحــــــــدة رقم  41/ 144  ا
بـادانـة حـاالت االعدام 4/12/1986
دون مـحـاكـمـة او االعـدام الـتـعـسفي
التي مازالت تـقع في انحاء مخـتلفة

من العالم . 
ـنـاهـضـة ـتـحــدة  -اتـفـاقــيـة اال ا
عاملة التعذيب وغيـره من ضروب ا
او العقـوبة القـاسية او الالانـسانية
ـهـنيـة الـتي دخـلت حـيز الـنـفاذ او ا

في  26حزيران  1987
-مـــنـــاشـــدة اجملـــلس االقـــتـــصــادي
تحدة واالجتمـاعي في هيئـة اال ا
بـشـكـل مـتـواصـل وثـابت حــكـومـات
ـــنـــظــمـــات االقـــلـــيـــمـــيــة الـــدول وا
ــنــظــمــات الــدولـيــة احلــكــومــيـة وا
نـظمات غـير احلكـومية ان تـتخذ وا
ــكــافــحــة حــاالت اجــراءات فــعــالــة 
االعــدام دون مـــحــاكـــمــة او االعــدام
ـا في ذلك االعدام خارج التـعسفي 
نـطاق الـقـانون  والـقضـاء عـلى تلك

احلاالت . 

-في عـــام  1987طـــرح فـــريق عـــمل
ــوضــوع االحــتــجــاز امـام مــعــني 
ــنع الــتـمــيـيـز الــلـجــنـة الــفـرعــيـة 
وحـمـايـة االقـلـيـات الـتـابـعـة لـلـجـنـة
ـتــحـدة حـقــوق االنـســان في اال ا
وثــيـقــة تــفـســيـريــة تـتــعــلق بـوضع
معايير تكفل اجراء حتقيق نزيه في
حـاالت االعـدام الـتـعـسـفي او حاالت

شبوهة .  الوفاة العنيفة ا
ـعنـية بـحقوق ---اهـتمام الـلجـنة ا
تـحـدة بتـشـكيل االنـسان فـي اال ا
هـيـئة من فـقهـاء الـقانـون لـلنـظر في
ـتعـلـقـة بـاالعدام احلـاالت الـفـرديـة ا
الـتــعــسـفـي الـتي حتــدث في مــراكـز
االحتجاز الرسمية في بعض الدول.

WM' qOJAð

-تـشـكـيل جلـنـة دولـيـة تـتـولى رصد
تنـفـيـذ اتـفاقـيـة مـناهـضـة الـتـعذيب
ـــعـــامـــلــة او وغـــيـــره من ضـــروب ا
العقـوبة القـاسية او الالانـسانية او
هـنـيـة سـمـيت بـ (جلـنـة مـنـاهـضة ا
الـتـعـذيب) تـتـألف من عـشـرة خـبراء
ــيـة ــكــانـة االدبــيــة الـعــا من ذوي ا
ـشـهـود لـهم بـالـكـفـاءة في مـيدان وا
حـقـوق االنـسـان  ومـنـحـتـهـا الـدول
ـتـحدة االعـضـاء في اتـفاقـيـة اال ا
ـنـاهضـة الـتعـذيب صالحـيـة اجراء
الـتــحـقــيق مع حــكـومــات الـدول اذا
تلـقت اللجنـة معلـومات موثـوقاً بها
يــبـــدو لــهـــا انـــهــا تـــتــضـــمن دالئل
مستـندة الى اساس قـوي تشير الى
ارس على نحـو منتظم ان تعذيبـاً 
في اراضي دولة طـرف في االتفـاقية
ـعـنـية ان تـدرس مع الـدول الـطرق ا
ـعـلـومـات وتـطلـب من الدول بـتـلك ا
ــعــلــومـات  مالحــظــاتــهــا بــشــأن ا
وللـجنة ان تـع عضـواً او اكثر من
اعــضــائـــهــا الجــراء حتــقــيق ســري
وتقـد تقـرير الى الـلجـنة الـتي لها
ان تــرفــعـه الى اجلــمــعــيــة الــعــامــة

وبواسطة جلنة حقوق االنسان . 
ة ومكافحتها ---قامت جلنة اجلر
في اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــتـحـدة ومن خالل في هــيـئـة اال ا
ـــنع ـــتــــحــــدة  مـــؤتــــمــــرات اال ا
ـة باصـدار مـجمـوعـة قرارات اجلـر
ـناهـضة الـتـعذيب واحـترام حـقوق
االنسـان ومقاومـة االعدام التـعسفي
الـذي ال يـراعى فـيه احلـد االدنى من
الـضــمـانـات واالجــراءات الـوقــائـيـة
ـنصوص عـليها في عتـرف بها وا ا

الصكوك الدولية .
ذكورة في دورتها  واعدت اللجنـة ا
الـثـامـنـة الـتي عقـدت في فـيـيـنـا عام
عــدداً من الــضــمــانــات الــتي 1984
تكفل حمايـة حقوق الذين يواجهون
عـقـوبـة االعـدام . كـمـا دعت الـلـجـنـة
الى اعتـماد مشـروع يتضـمن مباد
نع الـفعلي لعـمليات االعدام بشأن ا
خـــارج نـــطـــاق الــقـــانـــون واالعــدام
الـتـعسـفي واالعـــــدام دون محـاكـمة
ـــحــاكـــمــة صــــــوريــة او غـــيــر او 
رسـميـة  والتـحقـيق فيـها والـقضاء

عليها . 
وفي عام  1985اعتـمد مـؤتمر اال
ـنعـقد في مـيالنو تـحدة الـسابع ا ا
بـايـطـالـيـا قـراراً اهـاب فـيه بـجـمـيع
احلكومات ان تتخذ اجراءات عاجلة

تـنــفـيــذ احــكـام االعـــــــــدام خــــــارج
نــــــطـــــــاق الــــــقــــــــــــــانــــــون .....) –
نيــــــويورك  1991 –الفصل االول.
ريرة تعتبر كما نرى وهذه الوقائع ا
جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص
احملـكـمـة اجلـنـائـيـة الـدولـيـة .. وقبل
ذلك فـهي جـرائم مــعـاقب عـلــيـهـا في
الــقـــوانـــ الـــعـــراقــيـــة وتـــدخل في
اخـتـصــاص احملـاكم الــعـراقــيـة فـهل
تـوجد معـاييـر دولية لـلتـحقـيق بهذا

النوع من القتل ?
اجلواب  –نعم –

فـــقــد صــادق اجملـــلس االقـــتــصــادي
ـتحدة واالجتـماعي فـي هيـئة اال ا
ؤرخ في في قراره رقم  1989/ 65 ا
على (مباد 1989مايو/ –/ايار 24
نع والـتـقـصي الـفـعـال لـعـمـلـيات ا
االعــــدام خـــارج نــــطــــاق الـــقــــانـــون
واالعــدام الــتــعــســفي واالعــدام دون
مـحـاكمـة) . واوصى احلـكـومـات بان
تــراعـي وحتــتــرم في تــشــريــعــاتــهــا
باد  ارساتها الوطنية  تلك ا و
ـوظف واوصى كذلك بـلفت انـتباه ا
كـلـفـ بـانـفـاذ الـقـوانـ ومـوظفي ا
الـــــقــــــضـــــاء اجلــــــنـــــائـي واالفـــــراد
العسكريـ ورجال القانون واعضاء
الـهــيــئــات احلـكــومــيـة الــتــنـفــيــذيـة
والـتـشريـعـيـة وعـامـة اجلـمـهـور الى

باد .  هذه ا
وتـتـكـون مـبـاد الـتقـصـي الـفـعـال
لــعـــمـــلــيـــات االعـــدام خــارج نـــطــاق
القانـون واالعدام التـعسفي واالعدام

دون محكمة من ثالثة اقسام :- 
االول :- االجراءات الوقائيـة بالبنود

من  1- 8 . 
الـثــــــــاني :- الـتـحـقـيق بـالـــــــبـنود

من  9- 17 . 
الــثـــالث :- االجــراءات الــقـــانــونــيــة

بالبنود من  18- 20 . 
ومن اجل توضيح وسائل تـنفيذ تلك
ــبــاد عـلـى وفق مــعـايــيــر دولــيـة ا
مــتــفق عـلــيــهـا بــ رجــال الـقــانـون
والــــطـب الــــشــــرعي صــــدر عن اال
ـتـحــدة (الـبــروتـوكـول الــنـمـوذجي ا
ـتــعـلـق بـالـتــحـقــيق الـقــانـوني في ا
عمليات االعدام خارج نطاق القانون
واالعــدام الـتــعـســفي واالعـدام بـدون
مـحـاكـمـة (بـروتوكـول مـنـيـسـوتا) ...
نع والتقصي باد ا كدليل ملحق 

شار اليها ... ا
ـنـع والـتــقـصي والهـمــيــة (مـبــاد ا
الـفــعـالــ لـعـمــلـيــات االعـدام خـارج
نـطـاق الـقـانـون واالعـدام الـتـعـسـفي
ــصـادق واالعــدام دون مــحــاكــمــة) ا
عـــلـــيــهـــا من اجملـــلس االقــتـــصــادي
ـتحدة واالجتـماعي فـي هيـئة اال ا
بــــــــــــقـــــــــــراره رقـم  65/ 1989 في
نــــرفـــــقه مـع هــــذا 1989/ايــــار/24

بحث (11). ا
ـلحق ـباد والـبـروتوكـول ا -نص ا
بها نشراً ضمن كتاب صادر عن :- -
ــتــحــدة في فـيــيــنـا – مــكـتب اال ا
مركـز التنـمية االجـتماعـية والشؤون
االنــسـانــيـة  –سـنـة  1991بـعــنـوان
ـارسـات تـنـفـيـذ احـكام ـنع  (دلـيـل 
االعــــدام خـــارج نــــطــــاق الـــقــــانـــون
واالعــدام الــتــعــســفي واالعــدام دون
مـــحــــاكـــمـــة والـــتـــحـــقـــيـق في تـــلك

مارسات) . ا

الذي اعتمدته اجلمعية العامة لال
ـــتـــحـــدة في 12/14/ 1974وهــو ا
سلـحة من جانب (استـخدام القـوة ا
دولـــة ضــد ســـيــادة دولـــة اخــرى او
وحـدتـهـا االقــلـيـمـيــة او اسـتـقاللـهـا
الــســيــاسي  او بــاي اســلــوب اخــر
ـتــحـدة) يـتــنــاقض ومـيــثــاق اال ا
فينتج عنه عـادة (قتل جماعي) بفعل
(االعـــمـــال الـــعـــدوانـــيـــة) كـــالـــغــزو
واالحـــتالل الـــعــســـكــري والـــقــصف
اجلوي واحلصار البـحري والهجوم
ـسلح الـبـري وارسال عـصـابات او ا
جمـاعات او مرتـزقة مـسلحـة لتنـفيذ
اعـمـال تـنـطـوي عـلى اسـتـخـدام قوة
مسلحة ضد دولة اخرى وعلى درجة
من اخلـــطــورة بـــحـــيث تــرتـــقي الى
مـصـاف االعـمال الـعـدوانـيـة االخرى

شاركة فيها(7).  او ا
ـــــتـــــحـــــدة  –الـــــلـــــجـــــنـــــة -اال ا
الـتـحـضـيـريـة لـلـمـحـكـمـة اجلـنـائـيـة
الـدولـيـة  –نـيـويـورك  –وثـيـــــــــــقـة
صـادرة بــالــلـغــة الــعـربــــــــــــــــــــيـة
بـــتـــاريخ 12/17/ 1999بــــعـــنـــوان
(نــظـام رومــا االســاسي لـلــمــحـكــمـة
ـعـتمـد في روما اجلـنائـيـة الدولـية ا
في  17تــمــوز / يــولــيــو / – 1998

مذكرة من االمانة العامة . 
-الـــدكـــتـــور صـــالح جـــواد كـــاظم –
مــبــاحث في الــقـانــون الـدولي  –دار
الشـؤون الثقـافية الـعامة  –بغداد –
 . 169و  163الصفحات  – 1991
ويـــســـري اخـــتــــصـــاص احملـــكـــمـــة
ـذكورة عـلى اجلرائـم الواقـعة بـعد ا
تـاريـخ نـفـاذ نـظـام احملـكـمـة اي بـعد
عــام   1998ويـــكـــون لــلـــمـــحــكـــمــة
اخـــــتــــصـــــاص عــــلـى االشــــخــــاص
الطـبـيـعـيـ الـذين تـوجه لـهم تـهـمة
ــشـمــولـة ارتـكــاب اي من اجلــرائم ا
بـاخــتـصــاص احملــكـمــة او االمـر او
ة االغـراء واحلث علـى ارتكـاب جـر
وقـعـت بـالــفــعل او شـرع فــيــهـا  او
تـــقـــد الـــعـــون او الـــتــحـــريض او
ساعدة باي فعل لتسهيل ارتكابها ا
او الــــشــــروع في ارتــــكــــابــــهـــا  او
ساهمة باية طريقة اخرى في قيام ا
جــمــاعــة من االشــخــاص يــعــمــلــون
بـــقــصــد مــشــتــرك  بــارتــكــاب هــذه
ـة او الشـروع بارتـكابـها  او اجلر
الـــشـــروع فـي ارتـــكـــاب اي من تـــلك

اجلرائم . 
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ويـطـبق نـظـام احملـكـمـة عـلى جـمـيع
االشـخـاص بـصـورة مـتـسـاويـة دون
اي تمـييـز بسـبب الصفـة الرسـمية 
الن الصفة الـرسمية لـلشخص سواء
كــان رئــيــسـاً لــدولــة او حــكــومـة او
ثالً ان او  عضو في حكومة او بر
مــنـتــخـبــاً او مـوظــفـاً حــكـومــيـاً  ال
تــعـــفــيه بــاي حـــال من االحــوال من
ـوجب هـذا ـسـؤولـيـة اجلـنـائـيـة  ا
النظام االساسي  كـما انها ال تشكل
في حــد ذاتـــهــا ســـبــبـــاً لــتــخـــفــيف
الـعـقـوبـة. وال حتـول احلـصـانـات او
القـواعد االجرائـية اخلاصـة التي قد
تـرتـبط بالـصفـة الـرسمـيـة للـشخص
ســـواء كــــانت في اطــــار الـــقــــانـــون
ــارســة الــوطــني او الــدولي  دون 
احملــكــمــة اخـتــصــاصــهــا عــلى هـذا

الشخص (8). 

وحاسـمة لـلتحـقيق في هـذه االفعال
(االعــدام خـــارج نــطــاق الـــقــانــون 
واالعـدام الـتـعـسـفي  واالعـدام دون
عـاقـبة مـحـاكمـة)  حـيـثمـا وقـعت و
من تـثـبت ادانــتـهم والتـخــاذ جـمـيع
ـنع تـلك الــتـدابـيـر االخـرى الـالزمـة 

مارسات .  ا
-قيام جلنة احلرية الـنقابية التابعة
جمللس ادارة مـنظمـة العمل الـدولية
بـالـنــظـر في الــشـكـاوى الــتي تـدعي
تـــوقـــيع االعـــدام عــلـى اعــضـــاء في
نـقـابــات لـلـعــمـال في جـمــيع انـحـاء

العالم . 
ـنـظـمـات االقـلـيـمـيـة وجلان -قيـام ا
ــتـابـعـات عـديـدة حـقـوق االنـسـان 
واثـيق الدوليـة حلقوق لتـطبيـقات ا
االنـسـان وكـشف انـتـهـاكـات لـهـا في
ــا كـان ســبــبـاً في دول مــخـتــلــفـة 
اتـــــخـــــاذ اجــــراءات دولـــــيـــــة ضــــد
الـسـلـطـات اخملـتـصـة في تـلك الدول

 .(10)
وبعد احتالل العراق في  9/ نيسان
/  2003انـكـشـفت وقـائع مـريرة عن
جرائم خطـيرة ضد الـشعب العراقي
 اهـمـهـا واشـدهـا ايـالمـاً لـلـضـمـيـر

االنساني :- 
قابر اجلماعية التي احتوت على -ا
جـــــثث لالالف مـن االشــــخـــــاص في
ا الـعديـد من محـافظـات العـراق . 
يـقـتضـي محـاكـمة مـرتـكـبي اجلرائم
فيها وتعويض ذوي الضحايا مادياً

ومعنوياً . 
ـــشـــ ---فـــضــــائح الـــتــــعـــذيـب ا

للسجـناء العراقـي في (ابو غريب)
سـؤولة من قـبل القـوات االجـنبـيـة ا
عن ادارة وحـراســة الـسـجن  وهـذه
الـفــضــائح تــعــد من جــرائم احلـرب
التي توجب الـتحقـيق مع مرتكـبيها
ومحاكمتهم عن جرائمهم وتعويض
ضحايا تلك اجلرائم مادياً ومعنوياً

 .
-ارتـكـاب قــوات الـتـحـالـف مـتـعـددة
اجلــنــســيــات انــتــهــاكــات خــطــيـرة
لـلـقـوانـ واالعــراف الـسـاريـة عـلى
ــســلــحـة في ــنــازعــات الـدولــيــة ا ا
الــنـطــاق الـثــابت لــلـقــانــون الـدولي

ثال :-  ومنها على سبيل ا
-تعمد تـوجيه هجمـات ضد السكان
دنيـ بصفتـهم هذه او ضد افراد ا
مـدنــيـ ال يــشـاركــون مـبــاشـرة في

االعمال احلربية . 
ـــتـــلـــكـــات الـــعــراق او -تـــدمـــيــر 
االستـيالء عليـها دون ان يكـون لهذا
الــتــدمـــيــر او االســتــيالء ضــرورات

حربية . 
-تـعمـد تـوجيه هـجـمات ضـد مواقع

مدنية ال تشكل اهدافاً عسكرية . 
-ارتـــكــــاب شــــركــــات امن خــــاصـــة
مـتـعـاقـدة مع قـوات االحتـالل جرائم

قتل عراقي بدون وجه حق . 
ـــا يـــقـــتــــضي اتـــخـــاذ اجـــراءات
ــعــتــدين لــضــمـان قــانــونــيــة ضـد ا

مصالح الضحايا العراقي 
عـلومـات الواردةفي -اعتـمدنـا في ا
الـبـنود الـعـشرة اعـاله على مـطـبوع

صادر عن :
ـتـحـدة في فـيـيـنـا – -مــكـتب اال ا
مركز التـنمية االجتـماعية والشؤون
ــارسـات ـنع  االنـســانـيـة  –دلــيل 
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بغداد

ـشهد تـتمـيز بـقدرتـها  علـى قراءة ا
الــــوطــــني واالقــــلــــيــــمي والــــدولي
والـتـعـامل والـتفـاعل مـعه بـإجـابـية
ــصـالـح الـوطــنـيـة لـلــحـفــاظ عـلى ا
الـــعـــلـــيـــا  ووحــــدة الـــوطن ارضـــا
وشعبا  حـكومة تعمل بـستراجتية

سياسية وطنية.
 —u '« b

 وتعرف كيف تمد اجلسور وتعزز

الـعالقات مـع دول اجلوار االقـلـيمي
والعالم اجمع على اساس االحترام
ــصـــالح ـــتــبـــادل لـــلـــســـيـــادة وا ا
ــشــتـركــة وهــذا لن يــحــدث اذا لم ا
تـشـكل وتـبنى حـكـومـة  مسـتـعده ال
عادة بنـاء الدولة واجملتـمع بالشكل
الــــذي يـــرتـــقـى الى حتـــقــــيق هـــذه
االهـــــداف ومـــــواجـــــهـــــة االحــــداث
والـنـاس تـطـالب بـتـشـكـيل حـكـومـة
جديـدة  من اولويات مـهامـها فرض
الـــقـــانـــون وتـــفــــكـــيك االزمـــات اذا
ـطلـوب بنـاء حقـيقي لـلدولـة  على ا
اسس وقواعد سياسـية واجتماعية
واقتـصاديـة ودستـورية رصـينة الن
رحـلة الـقادمة الـتي ستـرافق عمر ا
ان ملـيئة باألحداث احلكومة والـبر
شهد والتحديـات  الكبيرة بـسبب ا
الــسـيـاسي االقـلــيـمي والـدولي ومـا
يــفـــرزه من تــداعــيـــات  بــســبب مــا
تــتــبــعه واشــنــطن وحــلــفــائـهــا من
سياسـات لكسـر ما يسـمى  بالهالل
ـشـهـد بـالـضـرورة تـنسـحب وهـذا ا
اثـاره وبـشـكل مـبـاشـر عـلى اوضاع
الـعـراقـيـ وامـنـهم الـوطـنـي ويـأثر
سلبيا بكل االجتاهات  ما يستدعي
بـنـاء حكـومـة ترعى الـبـعد الـنـفسي
لــلــمــواطـــنــ وتــتــمـــنــهج وتــقــوم
بـإجـراءات عـملـيـة فـورية تـمـارسـها
فــور تــشــكــيل احلــكــومــة مــبــاشـرة
لــيـشــعـر الــعـراقــيـون هــنـاك حــديـة
وجــديــة حــقــيــقـــيــة لــفــعل الــدولــة
تحقق  الن اعداد برامج االجابي  ا
ـــســـتــوى ومـــنــاهـج ســـيــاســـيـــة 
الـتـحـديـات والـتـداعـيـات ومـواجـهة
االحـداث ومـعـاجلـتـهـا واالسـتـعـداد
لـهـا مـهــمـة وطـنـيه ضــروريـة لـفـتح
الباب على االبواب الدولية للتفاهم
وتعزيـز العالقـات وفي نفس الوقت
هي عمليات ونشـاطات تطمان فيها

ــراكــز االنــتـخــابــيــة  حــد تــبـادل ا
اطالق النـار احداث مـخيـبه لآلمال
بسبب طبـيعة االوضاع الـسياسية
لتهبة في الداخل الوطني العامة ا
واالقـلـيـمي  ولـهـذا كـان الـنـاس في
الـسـابق يـريـدون ان تـعـالج نـتـائج
االنتخابات اوضاعهم الداخلية اما
االن اخــتـلف احلـال فــالـنـاس تـريـد
من نـتـائج االنتـخـابات    مـعـاجلة
ا االوضاع الـداخليـة واخلارجـية  
يحيط بالعـراق من اهوال ومخاطر
الصـراعات الـدائرة في االقـليم  لذا
جــاءت مـطــالب الـنـاس بــشـكل عـام
ومن شـارك في االنـتـخـابـات بـشكل
خــــاص ان حتـــقـق االنـــتــــخـــابـــات
ـطــلـوبــة من خالل  فـوز االهــداف ا
ــقــدورهم الــقــيــام بــبــنــاء نــواب 
واصـالح الـــــــــداخـل الـــــــــوطــــــــــني
ومـواجـهــة االخـطـار و الــتـحـديـات
ـشـاكل االنـيـة وما يـرافق االربع وا
ان السنوات القادمـة  من عمر البر
واحلكومة اربع سنـوات لها اهمية
سياسيـة واقتصادية وامـنية كبرى
ـان يــضـاف لــهـا مــا يـنــتـظــر الـبــر
واحلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة من مـــهــام
ومـــســـؤولـــيـــات  اجتـــاه حتـــســ
اخلـــدمــات ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســاد
والبطالة والفـقر والتفاوت الطبقي
  واالهـتـمـام بـإعـادة بـنـاء الـطـبـقـة
الـوسطى الـتي سـحقت في الـعراق
مع سبق االصرار كل هذه الظروف
ــان واالحــداث بــحــاجه لــوالدة بــر
ـــقــدورهــا مـــواجــهــة وحـــكــومــة 
االوضاع االستثنائية التي تعصف
بـالـبالد وعـلى هـذا االسـاس جاءت
طـالبـة بضـرورة  تشـكيل حـكومة ا

شاركة  جاء عزوف العراقي عن ا
ــثـابــة نـوع من في االنـتــخـابــات 
انـــواع الـــعـــقــاب لـــلـــســـيـــاســـيــ
واالتالف احلــــاكم  الــــذي اســــتـــلم
ـه الـــعـــهـــود احلـــكم بــــعـــد تـــقـــد
والوعود التي لم يـنجز شيـئا منها
عـلى االطالق ما اغـضب الـعراقـي
من اكـثر الـقادة والـسـياسـي  ولم
يــقــبـلــوا عــلى صــنــاديق االقــتـراع
بـسـبـب شـعــورهم ان االنـتــخـابـات
ســـوف لـم تـــغـــيـــر في مـــصـــيـــرهم
ومـسـتـقـبـلـهم وان الـدمـقـراطـية في
بــلـدهم مــخـتــرقـة و غــيـر مــحـمــيـة
ونـتـائـجـهـا غــيـر مـحـتـرمـة بـسـبب
التوافـقات واحملصـصات الطـائفية
ــذهــبــيـــة والــعــنــصـــريــة الــتي وا
يــــقــــفـــــزون بــــهــــا  عــــلى نــــتــــائج
االنـتـخـابات  ويـعـتـبر الـنـاخـبون
ان احملـاصـصـة و الـتـوافـقـات غـيـر
الـدســتــوريــة تـزويــر ومــصـادرة ال
صواتهم وتـبديد ال حالمـهم بسبب
الـهـيـمنـة والـسـيـطرة االسـتـبـدادية
لألحزاب والكتل الـسياسيـة الكبير
ـشـهـد الــسـيـاسي ثم جـاءت عــلى ا
نتـائج االنتخـابات  وعلـيها الـكثير
من عالمات االسـتفـهام و الشـبهات
وتـــهم الـــتـــزويــر بـــعـــيــدا عن روح
الــنــهـج الــدمــقـــراطي اإليــجــابي  
واحلقـيقـة لم تـأت االنتـخابـات كما
كان متـوقعا لـها ان تسـير بسالسة
ـــنـــاطق الـــتي   في الـــعـــديـــد من ا
راكـز االنـتخـابـية تـواجـدت فيـهـا ا
ـرشـح بـعـد ان حتـدث االعالم وا
وجـــمـــيع الـــكـــتل عن عـــدم نـــزاهــة
االنــــــتــــــخـــــابــــــات واخلــــــروقـــــات
شاحنات التي حدثت في بعض وا

ـرة  عظام بعض االنتخـابات هذه ا
الـفـاسديـن نعم كـانت مـعـركـة طحن
عـــظـــام بــــ الـــعــــدل واالنـــصـــاف
والــفـسـاد والـفـاســدين  عـلى الـرغم
من عـزوف الـنـاس عن االنـتـخـابـات
اال ان هذا العزوف مهما قيل ويقال
عـنه جـاء رسـالـة مـفـتـوحـة  وجـهت
ـعنـ بـالعـمـليـة  الـسيـاسـية لـكل ا
وهي  رســـــاله خـــــاصه جـــــاءت من
رة  بـعد الشـباب احملـروم هـذه ا
ان اصـبح لـدى الـعـراق جـيل جـديد
من الـــشـــبـــاب الـــذين لـــديـــهم رؤى
وتــوجــهـات كــبــيــره نـحــو احلــريـة
والـثقـافـة السـياسـيـة واالجتـماعـية
واآلداب والــفــنـــون  شــبــاب بــرؤى
مــتــمــســكــة بــالــثــوابــة الــوطــنــيــة
الدمقـراطية األصـيلة  بـعد ان عرف
الـعراقـيون خـمس حكـومات اثـبتت
عـدم قـدرتـهـا وكـفــاءتـهـا في ايـجـاد
حـلــول الزمــات الـبالد ومــشــاكـلــهـا
وعــلـى الـــرغم من كل مـــا يـــدور من
احـاديث حـيـال نـتـائج االنـتـخـابات
ومـا صــاحـبـهـا من اشـكـاالت تـبـقى
ـسار ضـرورة على طـريق حتـقيق ا
الــدمـــقــراطي الــوطــنـي  وتــنــشــيط
الـفعـاليـات الـسيـاسيـة الدمـقراطـية
ـــــــواطـــــــنـــــــ واحـــــــتـــــــرام راي ا
وطــمــوحــاتــهـم  في بــنــاء دولــتــهم
ــدنـيــة الــدمـقــراطــيـة لــقــد افـرزت ا
االنـتــحـارات نـتـائج غـيـرت مـيـازين
القـوى السـياسـية  وحـددت احجام
ـقــاعـدهـا الــنـيـابــيـة الـتي الـكــتل 
ستؤثر على التـحالفات  وسيتضح
ويظهر ذالك عند تشكيل احلكومة .
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 واحلــقــيــقــة لم تــأت اهــمــيــة هــذه
االنـتـخــابـات بــاجتـاه بـنــاء الـدولـة
واجملــــتـــمـع وتـــطــــويــــر الـــنــــظـــام
ـعرفـة تـموضع الـسيـاسي فـقط بل 
الـعراق ومـوقـفه الـعمـلي  حـيال كل
الـصراعـات الكـبـيرة الـتي تدور في
ـثـير ـنـطـقـة األخذة بـالـتـصـعيـد ا ا
ستويات وما للقلق  وعلى جميع ا
ــــتـــحـــدة حتـــضــــر له الــــواليـــات ا
األمريكية واسرائـيل  وحلفائها من
األنـظمـة العربـية لـتصـفيـة القـضية
الـفلـسطـينـيـة والعـمل على حتـجيم
قـاومة واضاعـف او انهـاء محـور ا

و مـا شـهـدناه في هـذه االنـتـخـابات
كـــانت حـــربـــا واضــحـــة بـــ جــيل
ـسنـ الذيـن شاخوا السـياسـي ا
وهـرمـوا وبـ جـيل الـشـبـاب الذين
سجلوا صورا تمـيزت على الساحة
ـعركـة االنـتخـابـية الـوطـنيـة  وفي ا
ــشـقـة بـعــد الـكـثــيـر من الــصـبـر وا
عانـات  إلزاحة الفـاسدين  واما وا
مـن غــــاب عن االنــــتــــخــــابــــات اراد
بـــغــيــابه مــعــاقـــبــة الــفــاســدين من
الـطـبقـة الـسـياسـيـة  بعـد ان فـشلت
العديد من الرسائل السياسية التي
وجهـها الـعراقـيون لـهم و ما حتقق
فـيـهـا مـن نـتـائج كـان خــرقـا كـبـيـرا
اقـــلـق بل ارعب احــــزاب وقـــيـــادات
الـكـتل الـكـبيـرة احلـاكـمة  لـكـنـها لم
تـفاجـا الـكثـيـر من الذين عـمـلوا من
اجل االصـالح والـــتـــغـــيـــر وازاحـــة
الــفــاســدين ومـن تــربع عــلى عــرش
الــســلــطـة  بــعــد ان رفض الــنــاخب
الـعـراقي ان يـلـدغ من نـفس اجلـحـر
ــنـطـلـق خـسـرت مـرتـ ومـن هـذا ا
بــــعض الــــكـــتل  اكــــثـــر مـن نـــصف
ـــان  وهـــذه مـــقـــاعـــدهـــا في الـــبـــر
االحــداث  بــحــاجـه لــوقــفه وطــنــيه
سياسيه نـقديه شجاعـة لتقيم واقع
الــــعــــديـــــد من الــــكـــــتل واالحــــزاب
جـمـاهـيريـا ووطـنـيا لـوضع الـنـقاط
عـــــلـى احلــــروف مـن اجل الـــــعـــــمل
والــقـــدرة عــلى الــتــغـــيــر وحتــقــيق
ـطلـوبـة وعـلى جـميع االصالحـات ا
الــقــادة والـــســيــاســيــ االعــتــراف
بــوجــود  ازمــة ثــقه حــقــيــقــيـه بـ
الــقــيــادات الــســيــاســيــة  وكــتــلــهم
واحــزابــهم  من جــهــة وبــ الــراي
الــعـام الــعـراقي عـلى اجلــهـة االخـر
ومــا حــمــلـتـه نـتــائج االنــتــخــابـات
شاركة فيها من قبل والعزوف عن ا
الـنــاس وبـنـسب مـخـيـفه مـا هي اال
رسـائل حتـذيـر لـهؤالء الـسـيـاسـي
وكتـلهم واحزابـهم جمـيعا ويـتطلب
االنـتبـاه لهـذه الرسـائل التي تـشكل
ريــاح الــنــغــيــر الــتي ســتــشـتــد في
ـــراحل الـــقـــادمـــة وتـــتــحـــول الى ا
عــواصف تــرمي بـهم خــارج اسـوار
الـعـملـيـة السـيـاسيـة  وهذا يـتـطلب
مــنـهم مــغــادرة  اعـتــمــاد  سـيــاسـة
الــنـعــامــة الـتي تــخــفي راســهـا في

واطنـ وتعزز عـالقتها احلكومـة ا
بــهم لــبـدء صــفــحـة جــديــدة مــعـهم
صفحه تعزز الثقة ب الطرف بعد
ان تـــصــدعـت او فــقـــدت مـــثل هــذه
العـالقة  اذا البـد من ظهـور حكـومة
بهذا الـبناء و الـتشكـيل  يكون عمل
وإزرائـها وقـادة مـؤسـساتـهـا  عمال
مـيـدانـيـا وسيـاسـيـا من نـوع جـديد
ــطــلــوب تـــشــكــيل وبــنــاء يـــعــني ا
حـكــومــة ال تـهــزم امـام الــتـحــديـات
ـتغيـرات والطوار و واالحداث وا
ـتــجـاوزين الــفــاسـدين واالعــداء وا
على األنظمة والـقوان وهذا يعني
ضــرورة بـدء مــرحــله جــديــده بــعـد
ــان االنــتـــخــابــات وتــشــكــيل الــبــر
واحلكومة مرحله مـيدانيه سياسيه
 بدولة قانون بسلـطه تنفيذه مهنيه
لـهـا وضـوح ستـرجتي لـلـتـعامل مع
ــشـاكل الـتي يـرد لـهـا الـبـعض كل ا
ان تسـتمـر وتتجـذر وهكـذا فعل هو
االخر بحـاجه ماسه الى تـعاون ب
ان وجمـيع سلطات احلكومة والـبر
الدولـة والقـيادات الـسياسـية لـبناء
وحـدة القـرار والتـنفـيذ لتـحقـيق ما
صالح الشعبية والوطنية تتطلبه ا
ـــســـتــــويـــات في وعـــلى جــــمـــيـع ا
مــقــدمــتــهـا اجلــوانب الــســيــاســيـة
واالقـتصـاديـة واألمـنيـة  ومن هـنا
جـــــــاءت مـــــــطــــــالـب الــــــنـــــــاس في
االنــتـــخـــابـــات  اخـــتـــيــار االفـــضل
واالشــجع واالكــثــر خــبــره وجتـربه
وثقـة سواء كانـوا من اللبـرالي او
تـحزب ـستـقلـ و ا االسالمـي ا
وبالفـعل تمكن الـناخب العراقي من
ازاحة العديد من الذين ال يصلحون
لـــقـــيـــادة مــرحـــلـــة االربع ســـنــوات
الــقـــادمــة والــغــيــر مــرغــوب فــيــهم
وكـــانت ارادة الـــنــاس واضـــحه في
نجز الوطني حتقيق هذا الهدف وا
ــرحـلـة وان كـان نـســبـيــا في هـذه ا
عـــلى الــرغـم من كل الـــتــنـــاقــضــات
والــقــيل والــقــال الــتي رافــقت هــذه
االنـتخـابات واحـاطت بـها  اال انـها
اي االنـتـخـابـات لم تـكن صـوريه بل
حقـيـقه حتى وان حـاول  الفـاسدين
ـــــــمـــــــارســــــة تـــــــخـــــــريـب هـــــــذه ا
ـوقـراطـيـة وتـشـويـهـهـا بشـتى الـد
الـــطـــرق بـــعــد ان طـــحـــنت نـــتــائج

الـــرمـــال  و عـــلـــيــــهم مـــراجـــعـــة
خــيــاراتــهم بــعــيــدا عن مــحــاوالت
ـــفــرطـــة لـــصــورهم الــتـــجــمـــيل  ا
ـــشــوهـــة وان يــدركـــوا حــقـــيــقــة ا
مطالب الناس الذين اصبحوا اكثر
مـــنـــهم نـــضـــيـــحـــا بـــخـــيـــاراتـــهم
واخـتيـاراتهم ولم تـعد تـنفع مـعهم
اي مع الـنـاس بعـد االن الـشـعارات
ـذهـبـيـة والعـنـصـرية الـطـائـفـية وا
كـوسـيـلـة واداة  فاعـلـة لالسـتـثـمار
الـسيـاسي واالنـتخـابي عـلى الرغم
من االعتراف بان صناديق االقتراع
مــــــــــا زالـه هـي الــــــــــبــــــــــديل االول
واالســـاسي لـــدى الـــعـــراقــيـــ في
االصالح والـنـغـيـر  وهم يـطـالـبـون
نوابهم اجلدد وحكـومتهم اجلديدة
الـقادمـة ان يـبنـوا لـهم دولة قـانون
واحـتـرام احلـريـات ويـؤمـنـون لـهم
اخلـــدمــات ويـــعــبـــدون الــطـــرقــات
والـنهـوض بإعـادة البـنى التـحتـية
الـــتي دمــرت بـــالــكـــامل  والـــقــيــام
بـاحلــفـاظ عـلـى مـجـانــيـة الـتــعـلـيم
ــنــاهج الــتــربــويــة واالهــتــمــام بــا
كـــونــهـــا اســـاس بـــنـــاء اجملـــتـــمع
والــدولــة  والــتــمــدن بــعــد ان فــقـد
الـــــطـــــفل الـــــعـــــراقي  طـــــفــــولـــــته
ــراحـله ـرور  وخـصـوصــيـاتـه بـا
العمرية التربوية الطبيعة والتمتع
بـهـا و اصـبـح  يـتـكـلم بــالـسـيـاسـة
والـطـائـفـيـة وهـو مـحـاط بـاخملـاطر
هـكـذا هي الـطـفولـة الى ايـن ذاهبه
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 واين احلــــــــكـــــــومـــــــة مـن كـل ذلك
وامــــامــــهــــا افــــواج من االطــــفــــال
ــدارس  والـنـاس ــتـســربـ من ا ا
ان واحلكومة اجلديدة تتطلع للبـر
الــقــادمــة لــلــحــصــول عــلى لــقــمــة
عـيـشـهم بـكـرامـة بـعـيـدا عن الـتذلل
ـستـشفـيات لـيمـوتوا عـلى ابواب ا
مـــرضــا و الـــنــاس يـــنــتـــظــرون ان
ـانـهم وحـكـومـتهم يـشـهـدوا من بـر
ارسات عملية ميدانية بعيدا عن
ـــكـــاتب واحلـــمـــايـــات بـــهـــرجـــة ا
واســوار اخلــضـــراء وان يــكــونــوا
صــادقـ اوفــيــاء بـعــهــودهم بــعـد
ــمـلـة الـتي لم ســقـوط الـشـعـارات ا
تــعــد تــنــفع مع الــعــراقــيـ الــذين

يـطـالـبون بـطـرق مـعـبـده حلـيـاتـهم
غـيــر طــرق احلــروب والــصــراعـات
ذهبية والعنصرية الن الطائفية وا
كل هــــذه االوضــــاع هي من دفــــعت
بـــــالــــعـــــديــــد مـن الــــنـــــاس الى ان
يــتــعـــامــلــوا مـع  االســتــحـــقــاقــات
االنـتخـابـية الـدمقـراطـية  بـنوع من
الــســـلــبـــيــة  بــعـــد شــعـــورهم بــان
ـظاهر الـسيـاسية لم شـاركة في ا ا
تـعـد حتـقـق اهـدافـهم وتـطــلـعـاتـهم
ــرجــوة  ولــهــذا نــشــهــد مــا حلق ا
ببعض الكـتل السياسـية واحزابها
ـه في هــذه االنــتـــخــابــات من هــز
عــلى الــرغم من اعــتــقــادهم بــانــهم
ســيــحــقــقــون فــيــهــا فــوزا كــبــيــرا
كـالــســابق ومــا حـدث من انــكــسـار
لـــهـــذه الـــكـــتل واالحـــزاب وبـــعض
ــانــ جـاء بــســبب الــوجــوه الــبــر
اخلـراب الــســيـاسي واالقــتــصـادي
واالجــتــمـاعي  الــذي حـدث بــسـبب
عــــدم قـــدرة الـــدولـــة  واحلـــكـــومـــة
والعملية السياسية التي يشاركون
فـيهـا ويقـودونـها من الـتوجه نـحو
بــنـــاء اقـــتـــصـــاد انــتـــاجي وطـــني
مـســتـقل   يــخـلص الــعـراقــيـ من
تـبـعـيـة اخلـارج وضـغـوطـات الدول
اإلقــلـــيــمـــيـــة واجلــوار االقـــلـــيــمي
واحلـــقـــيــــقـــة لم تـــتـــمــــكن الـــكـــتل
الــسـيــاسـيــة واحـزابــهــا تـخــلـيص
الــعــراق  واخــراجه من دائــرة هـذه
الـضـغـوطـات وحـمـايـتـه طـيـلـة هذه
ــســتــويــات الــفــتـــرة ســواء عــلى ا
الـســيــاسـيــة او االقـتــصـاديــة لـذى
ـان جــاءت مــطــالـبــة الــنــاس الــبــر
واحلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة بـــضــرورة
حتــريــر الــعــراق من الــتــبــعـيــة من
خالل بناء نظام سـياسي اقتصادي
رص يـقوم على الـتنـمية والـعدالة
االجـــتــمـــاعـــيــة وتـــكـــافــا الـــفــرص
والـكــفـاءات الــعـلـمــيـة الــتي حتـقق
رغبات الـعراقيـ ومطالـبهم وعدى
ــراحل ذالك ســيــقــوم الــنــاس في ا
ان ا بعـد تشكـيل البر القادمـة ور
واحلـكـومـة اجلـديـدة بـفـتـرة زمـنـية
بـــــرمـي الـــــنــــــاس  الــــــفـــــاســــــدين
والسياسيـ العاجزين عن حتقيق
ــشــروعـة مــطــالــبــهم ورغــبــاتــهم ا
لعب السياسي . خارج احلـكم و ا
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