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احلـكــومـة االحتــاديـة في بــغـداد
عـندمـا تدرك الـشراكـة الى جانب
تـقاسم الـسلطـة والثـروة واناطة
الــوظــائف الـقــيــاديـة االحتــاديـة
عــــلى أســـاس الـــكـــفـــاءة ولـــيس
الــوالء سـتــكـون بــوابـة اإلصالح

الشامل في العراق .
ÕU$ WB

ان الـــعـــراق الـــيــوم بـــات قـــصــة
الـنـجـاح الـكـبـيـرة والـتي مـنـاخه

مــهيء لـالنــتــقــال نــحــو فــضــاء
الـتـنـميـة واالزدهـار لـكن يـحـتاج
لفـرصـة اعالن حـياديـته وشـعبه
نطـقة في الشرق عن صراعـات ا
األوسط وغــرب اســيــا وضـرورة
تـبني الـشـعب لـدعم تـيـار وطني
عـراقي مــوحـد وقـادر عـلى إدارة
الدولة لعدة دورات انتخابية من
اجـل حتـــــقــــــيـق االســـــتــــــقـــــرار
والــعـمــران في الـعــراق .الـعـراق
الذي جرب الـلعب مع الدمية في
انـيـة الـثـالثة االنـتـخـابـات الـبـر
ــاضـــيــة وهـــا هي الـــتــجـــربــة ا
الــرابــعــة الــتي تــؤشــر لــنــا امـا
نـتـحـرك نـحو الـدولـة الـنـاضـجة
والقـادرة على احلياة بـالتحالف
مع االخرين او االنزواء وتهشيم
نـــســــيج الـــدولـــة االجــــتـــمـــاعي
والـدخــول في دهـالــيـز الــصـراع
ــفـتـوحــة لـلـشـعب والــنـهـايـات ا
العـراقي ومـكـوناته االجـتـماعـية
.مـع ذلك هنـالك مـازالت الـفـرصة
قـائــمـة لــلـمــسـيــر بـاجتــاه دولـة

ــؤســســات بــالــرغم ان مــعــظم ا
ـرشحـ مصـرون علـى جعـلها ا
ســبــاقــاً لــلــســبــيس وفــرشه في
الــشـوارع الــبـعــيـدة عن احلــيـاة
قـراطيـة التي ة  ان الـد الـكـر
نـنـشــدهـا االن هي لـيــست دمـيـة
ـــسك بـــهـــا كل اربـع ســـنــوات
ونــــعـــود لـــنـــزوي اطـاللـــهـــا في
ـقدس  خـزانـة الـزمن الربـاعي ا
ولـكن هي فـرصـة لــلـتـغـيـر نـحـو
خطة عمل وورشة بناء وسياسة
لالســــتــــقــــرار طــــويل األمــــد.ان
احلـــيـــاة هي فـــرصــة مـن فــرص
ـقـراطـية ـقراطـيـة لـكن الد الـد
هي احلـيـاة الـسـيـاسـيـة بـجـلـها
ويـــــــــــخــــــــــــطـئ مـن يـــــــــــظـن ان
ـقـراطـيـة تـلك الـدمـيـة الـتي الـد
نـتسـلى بـها فـي االنتـخـابات ثن
نتـركـها حـبـيسـة ادراج اخلـزانة

في سنواتها األربعة .
{ رئيس مركز أكد للشؤون
ستقبلية االستراتيجية والدراسات ا
{ كبير الباحث في الصندوق
قراطية. الوطني لدعم الد

بــعـد الــتــغـيــر الـســيـاسي في 9
نـيــسـان  2003 حتــول الـنــظـام
الــســيــاسي الــعــراقي من نــظـام
شـــــــمـــــــولـي الى نـــــــظــــــــــــــــام
قراطي قراطي  النـظام الد د
تــكــرس في الـدســتــور الــعـراقي
2005 الـــــــــدائــــــــــم لـــــــــعـــــــــام 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت
الـــــــــــســــــــــيـــــــــــاســـــــــــيــــــــــة فـي
ــــانـية االنتـخــــــــــــــابـات البـر
الثالثة  2014 – 2010 – 2006
قــد جــعـــلت ســؤال الـــبــحث عن
ـقــراطي مـحــاولـة الــنــظـام الــد
حــقــيــقــيــة لــتــشــريح تــطــورات
الـنظـام الـسـيـاسي في الـعراق .
الــنـظــام الــسـيــاسي يــعـيش في
محـنـة االنـتخـابـات الـتشـريـعـية
في  12 أيــــــار   2018والـــــــتي
ســتـبــدأ قــريـبــاً حـمـى الـســبـاق
االنـــتــخـــابي الــتـي نــتـــطــلع من
الـــقــوى الــســيـــاســيــة ان تــضع
مـــعــــايـــيـــر عـــادلــــة لـــلـــدعـــايـــة
االنـتــخـابــيـة وعـقالنــيـة وهـدوء

وحتـديــد لـلـقـدرات الــسـيـاسـيـة
ــعــلــنــة لــكل كــيـان واالهـداف ا
سـيـاسي  مـا يـهـمـنـا بـذلك هـو
وجـــــود تـــــيـــــار وطـــــنـي واسع
يساهم في بناء الدولة العراقية
ـشــتـركـة ـســؤولـيــة ا ويـعــزز ا
ؤسـساتي من ويـكرس الـعـمل ا
اجل الـنـهوض بـالـوطن اخلارج
مـن احلـرب الـتي انـتـصـر فـيـهـا
عسكرياً ومالزالت رحى احلرب
الـفـكـريـة واألمـنـيـة تـتـعـالى في

ناخ الوطني العراقي . ا
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ـنــاخ الـوطــني يــؤشـر الى ان ا
الــقــوى الـشــيـعــيـة بــدأت تـدرك
حــجم الـتـحـدى ومـحـنـة الـوطن
وهــذا مـــا دفع الـــعــقالنـــيــة في
خطاب القـوى السياسية تذهب
بــرؤيــة األكــثــريـة الــســيــاســيـة
مــقــابل األغـلــبــيـة الــســيـاســيـة
ـقـابل الـقـوى الـتـقـلــيـديـة  وبـا
السـنـيـة الـعـراقـيـة بـحـاجة الى
الـتـفكـيـر بـاالندمـاج واالنـخراط

في احلـكم والسـلـطـة السـيـاسة
ومحاولة البناء الناضج للدولة
بـــرؤيــة جـــديـــدة قــائـــمـــة عــلى
الـشـراكـة بـعـد ان تـبـنت وصـفـة
تـقاسم الـسلـطة والـثروة والتي
آلت الـى انـــــهـــــيـــــار الـــــعـــــقــــد
الـــســيـــاسي  كـــمــا ان الـــقــوى
الكرديـة العراقية سـتكون فعالة
بـصـورة مـنـتجـة إلعـادة تـنـظيم
عــمل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة

والـقدرة عـلى لـعب بـناء الـنـظام
االحتـادي مـن الـعـاصـمـة بـغـداد
بــعــد ان فــشــلت قــوى الــتــغــيــر
بـاالسـتـفــتـاء غـيـر الـدسـتـوري 
ومن اجل حتـسـ مـنـاخ احلـكم
الـرشـيــد فـأن االنـدمــاج الـكـردي
في احلـكم في بـغداد هـو تـقـوية
قراطي في العراق. للنظام الد
ان رواية الـسبـيس في الشوارع
الـتي ظـهـرت بصـور تـنـتـشر في

صــفــحــات الــفــيس بــوك بــاتت
حتـــديـــا كـــبــيـــرا امـــام الـــقــوى
الـسيـاسـية الـعـراقيـة الـتي البد
ان طـريق بـنـاء الـدولـة وتـعـزيـز
ــــقـــراطي نـــظــــام احلـــكـم الـــد
االحتـادي وتـوزيع الثـروة نـحو
احملــــافـــــظــــات من اجـل بــــنــــاء
الــشــراكــة الــعــامل اجلــديــد في
احلكم في الـعـاصمـة االحتـادية
الــعــراقـيــة بــغــداد  وبــالـتــالي
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مـــســتــواهـم حــتى تــنـــتــهي مــدة
قـرر. وتذهب التـدبير الـقانـوني ا
أنـظـمـة االحداث فـي بعـض الدول
الـى ابــــــعـــــد مـن ذلك اذ جتــــــعل
لـــقــاضي تــنـــفــيــذ الــعـــقــوبــة في
ـشـرع اذ هـو ـؤسـسـة سـلـطـة ا ا
دة الـتي يـقتـضيـها الذي يـحـدد ا
ـؤسـسـة ونـوع حـال احلـدث في ا
ي او التهذيبي او االجراء التقو
ـــنــاسب الــذي يــجب الــعالجي ا
تطبيقه على احلدث بعد اجراءات
االخــتـبـار الـقـضـائي الـتي جتـري
ـؤســســة. وهـنــا تـقف عــادة في ا
مهمة قـاضي االحداث عند االدانة
فـــــــقـــــــد وارســـــــال احلـــــــدث الى
ــؤســـســة ولـــقـــاضي تـــنــفـــيــذ ا
العقوبة حق تغيير وتبديل اجراء
بــاجــراء آخــر وفق مـا تــقــتــضـيه
مـصــلـحـة احلـدث الـتــهـذيـبـيـة أو

ية. التقو
خــامــســاً: وعــنــد اطالق الــسـراح
ؤسسة وانتهاء مـدة احلكم في ا
سـواء كــان ذلك كـلــيـاً أو جــزئـيـاً
وذلك بــــــاالفـــــراج الـــــشـــــرطي او
لتطبيـق نظام(احلجز شبه احلر)
تـلــعب جلـان الـرعـايــة الـرسـمـيـة
واالهـــلـــيـــة دورهــا الـــفـــعــال في
ارشاد ومـساعدة وتـوجيه احلدث
كي ال يـعود الى اجلـنوح. وسوف
بحث القادمة من هذا نبحث في ا
ـواضـيـع اخلـاصـة الــبـحث اهـم ا

بجنوح االحداث.

بـاصالح احلــدث والــقـضــاء عـلى
جنوحه واعادته فرداً صاحلاً الى

اجملتمع.
: وتـنــفـيــذ الـتــدابـيــر الـتي رابـعــاً
تــتـخــذ من قـبـل مـحــاكم االحـداث
ـؤسسـات االصالحية تـطبق في ا
ذات االنـظــمــة الــتــربــويـة والــتي
يـديـرهــا مـخـتــصـصـون بــجـنـوح
االحــداث وتــكـــون حتت اشــراف
قـاضي تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة او جلـنة
مختلـفة قادرة على توجيه وادارة
ا يـناسب ؤسـسة وتـطويرهـا  ا
االغــــــــراض الـــــــتـي تــــــــرمـي الى
ـؤسـسـة تـسهم حتـقـيـقـهـا. وفي ا
عـــنــاصـــر الــبـــحث االجـــتـــمــاعي
ـــدرسي واحلــرفي والــتــعـــلــيم ا
والـفـني وهـيـئـات صـحـيـة تـرعى
سالمـة االحـداث وتـعـمل على رفع

الذي يجــــــده كافياً الصــــــالحه.
ــحـاكــمـته : مـا يــتـعــلق  وثــالـثــاً
واجراءاتها اخلـاصة الجند منها
ــحــاكــمــة الــكــبـار. مــا يــتـعــلق 
فــتـشــكـيـل احملـكــمـة مـن عـنــاصـر
مختلفة قانونية وتربوية وطبية
واجتـماعـية واجـراءات احملاكـمة
ــبـسـطـة واسـتـبــعـاد الـقـدسـيـة ا
الـكالســيـكـيـة لـلـمـحـاكم الـعـاديـة
درسـية قريـبـة الشـبه بـاالدارات ا
التهـذيبية وقيـام السرية بدالً عن
الـــعالنـــيــة وانـــتــقـــاء االنــظـــمــة
يـة والتهـذيبيـة كالتـسليم التقـو
ـــــدرسي واالنــــــذار واحلـــــجــــــز ا
واالرسـال الى مـعـهـد تـهـذيـبي او
حـــرفي وفـــرض مــــراقـــبـــة عـــلى
الــســلـوك وجلــنــة تــرعى احلـدث
رعـــايــة جــديـــة تــنــتــهـي غــالــبــاً

ــشـــرع الــعـــراقي لم نــدرك بـــان ا
يـسـتـوعب تـمـامـاً مـشـكـلـة جـنوح

وطريقة تعاملهم.
نــظــرة واحــدة الى الــتـشــريــعـات
الــــــتي صــــــدرت في فــــــرنـــــســـــا
وســــويـــســــرا والـــســــويـــد وهي
عـنــاصـر اعــدت خـصــيـصــاً لـهـذا
ا تعلـمته من اساليب الغـرض و
تـشعر احلـدث بالـطمأنـينة واالمن
عند تعقيبه ثم اخلبرة في الداللة
عـلى امـاكـن االنـحـراف والــوقـايـة
مـنـها. ومـنـذ بدايـة الـقـرن احلالي
والنساء تسهم في مجال واجبات
شــــرطــــة االحــــداث وهي تــــلــــقي
جنـاحاً بـاهـراً خاصـة في تـعـقيب

االناث من االحداث.
وثـانــيــاً: ان الــتـحــقــيق يــقـوم به
نائب مـدعي عام خـاص باالحداث
او قـــــاضـي حتـــــقـــــيق االحـــــداث
وكالهـمـا يخـتص بأمـور االحداث
وينقطع لها  ويعكف على دراسة
مشاكلها ومحاولة معرفة احلدث
والـــتـــأكــد مـن هــويـــته وعـــمــره
ته ودوافع واسباب ارتكاب جر
جـــنــوحه. وقــد يــســـتــعــ بــأهل
اخلـبـرة وأرباب الـعالقة بـاحلدث
كـمديـر مدرسـته ورئيس عـمله او
من يــعـرف احلــدث مــعـرفــة حـتى
ينـتهي هـذا الدور بـاحالـة احلدث
الى مـــحـــكــمـــة االحـــداث التـــخــذ
الـتـدابـيـر الالزمـة الصــــــــــالحه
او يـقـرر هـو الــتـدبـيـر الـتـهـذيـبي

الى الـكثير من اعـادة النظـر فيها
فمثالً يوضعون في احدى مواقف
الشرطة(موقف االحداث في بغداد
حي الــسالم) حــتى يــومــنــا هـذا
رغم ان قـانـون االحداث الـقد او
احلــديث نص عـــلى مــحل خــاص
الحظ". وغدا من بهم يدعى" دار ا
الـــصــــعب اجـــراء االخــــتـــبـــارات
ــتـعــددة خالل فــتـرة الــتـحــقـيق ا
االبتدائي والـقضائي على احلدث
من اجل مـعـرفـته وتـعـيـ العالج
الالزم لـه. هـذا قــبل احلـكم عــلـيه
اما بعد ذلك فقد يودع احلدث الى
ـعد للكبار لعدم ركزي ا السجن ا
وجـود سـجن خـاص بـاالحداث او
عــدم وجـــود مــدرســـة الــفـــتــيــات
اجلــانــحــ الـفــتـــــــــــــيــان الـتي
نص عليــــــها القانون اجلــــديد.

WOŽUL²ł« W¹UŽ—

وال توجد هيئات رعاية اجتماعية
ال رسمية وال اهلية لترعى شؤون
احلـدث عـنـد اطالق سـراحه. ومن
احملتمل جداً ان يعود احلدث الى
ـة. فـاذا قـارنا مـا قـامت به اجلـر
الـــدول االخــــرى ومـــا اعـــدته من
مـــؤســســات تــربـــويــة وعالجــيــة
وتــهــذيـبــيــة ومــعــاهـد مــهــنــيـة
واسـالــيب تــربــويـة فـي مـعــامــلـة
احلـدث سـواء فـي دور الـتـعـقـيب
والتـحقـيق واحملاكـمة او لـتنـفيذ
يـة والعالجية االجراءات الـتقو
وهــيـئـات الــرعـايـة االجـتــمـاعـيـة

حـتى ال تــنـصب آثـارهـا الــسـيـئـة
على احداثهـا. ان مشكلة االحداث
هـي مـشـكــلـة من نــوع خـاص في
مـوضــوعـهـا وفي تـطـورهـا وفي
اثـــارهــا. لـــذلك وجب دراســـتـــهــا
وايــجـاد احلـلـول لـهـا. فـبـحث عن
احللول من غير اخملتص بها قد
يــعـقــدهــا ويـفــاقم آثـارهــا. وعـلى
ـثـال فــان زيـادة اتـصـال سـبـيـل ا
االحــــداث اجلـــانــــحـــ بــــرجـــال
الــشـرطــة احملــلـيــة قــد يــزيـد في
عـــوامل اجلـــنـــوح. وفي االقـــطــار
ـتقـدمـة تسن تـشـريعـات خـاصة ا
بهم ومـحاكم مـستـقلـة لهم وتـعد
االمـاكن الالزمـة لـتـوقـيـفـهـم كدور
الحــظـــة ومــعــاهـــد الصالحــهم ا
ـراقّـبة واعـادة تـهـذيبـهم ودوائـر 
سلـوكهم وانشـاء عيادات نـفسية
ـــعــاجلــتــهم وطــبــيــة وعـــقــلــيــة 
واالهــــتــــمـــــام بــــهم مـن جــــمــــيع

النواحي.
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امـا في الــعــراق مـا زالت حتــتـاج

الــنــاس. وعـلـى رجـال الــعــلم في
مــخــتــلف الــفــروع ذات الــعالقــة
بـــجــنـــوح االحـــداث ان يــبـــذلــوا
جـهـوداً في هذا الـسـبـيل لتـنـوير
الـرأي الـعام وتـغـيـيـر نـظرته الى
جــنـــوح االحــداث.واحلق فــأنــنــا
نـعتـقـد بـأن احلـدث اجلانح رغم
مــا يــأتـــيه من افـــعــال خـــطــيــرة
وضـــــارة لـــــيـس اال فـــــرداً سيء
ـرض نـفسي احلظ أو مصـابـاً 
او عقـلي او بـانحـراف خـلقي او
بـحــرمـان من اشـبـاع حـاجـاته او
بـفقدان رعـايته االجـتماعـية. فمن
الــــــواجـب اذن احلــــــرص عـــــــلى
مـــعــــاجلــــته ان كــــان مـــريــــضـــاً
والـعـنـايـة به ورعـايـته وحـمـايته
من ظـروف اجملـتـمع الـقـاسـية ان
.وهــذه الــرعــايـة ال كــان ســلــيــمــاً
ا تقتصر على احلدث نفسه وا
يـــجب ان تــمـــتـــد الى الـــعــائـــلــة
بـأسـرهـا وحـمـايـتهـا مـن التـفـكك
والــــــتـــــدهــــــور االقـــــتــــــصـــــادي
واالجتـماعي والصـحي والثقافي

يـشـهد االنـسـان تـقـدمـاً مـلـمـوساً
وتـبـدل كـلـيـاً لـنـظـرته الى جـنوح
األحـداث. فـبـعـد ان  كـانـوا جـناة
ـــاضي اصـــبـــحـــوا الـــيــوم فـي ا
ضــحــايــا. فــمـنــذ ابــتــداء الــقـرن
ــاضي تـطـورات احــكـام قـانـون ا
الـعــقـوبــات واصـول احملــاكـمـات
اجلـــزائـــيــــة بـــشـــأنـــهم وأخـــذت
تــمـــيـــزهم بـــاجـــراءات واحـــكــام
خــاصــة. وتــرجـع عــنــاصــر هــذا
التـقدم الى الـتـعاون الـذي قام به
الــقــانــون وعـلـم االجـرام والــطب
الــعـقــلي والـطب الــنـفــسي وعـلم
االجــتــمــاع..الـخ. وهــذه الــعــلـوم
كــلــمــا نــراهــا الــيــوم حتث عــلى
مـــعــــامـــلـــة جـــنـــوح االحـــداث ال
ـا كـأفـراد كـمـجــرمـ آثـمــ وا
وقع بالء اجملـتـمع علـيهم وكـانوا
ـؤسف ضــحـايــا لـظــروفه. ومن ا
حـقـاً بـان هـذه االفـكار الـسـلـيـمة
تــصـــطــدم وخـــاصــة فـي الــبالد
تخـلفة بـاالفكـار البدائـية التي ا
مازالت راسـخـة عنـد الـبعض من
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I
إن أي نـــقــــاش أو تـــصـــويت أو
قــرار لن يـــغــيّـــر من احلــقـــيــقــة
الــتــاريــخـــيــة وهي إن الــقــدس
عـــاصــمـــة الـــشــعـب الــيـــهــودي
وعـاصمة إسـرائيل". بهـذه اللغة
االســتــعـالئــيــة واالســتــفــزازيــة
واجه دانـي دانــــــون مــــــنــــــدوب
ـــتـــحــدة "إســـرائـــيل" في األ ا
قـرار اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـصادر
في  21 ديــســــــــــمــبــر (كــانــون
األول)  2017اخلـــــاص بــــرفض
قــرار اإلدارة األمــريــكــيــة بــنــقل
ســفـــارة واشــنــطن إلى الــقــدس
احملــــتـــلــــة. وأكـــثـــر مـن ذلك أنه
اعتـبر الفـلسـطينـي يـواصلون
تــــضــــلــــيل اجملـــــتــــمع الــــدولي
واالخـتبـاء خلف مـداوالت فارغة
ـــضــمــون بـــدالً من اجلــلــوس ا
ـفـاوضات. فـكيف حول طـاولة ا
ي ـكن الـنـظر إلـى القـرار األ
من زاويـتــنــا كـعــرب ومــعـنــيـ
بـالــفـكــر الــقـانــوني واحلــقـوقي

الدولي?
ـــكن الحـــظــــة األولى الـــتـي  ا
إدراجهـا عـلى هذا الـصـعيـد هو
مـا أثـاره قرار اجلـمـعـية الـعـامة
ـتـحـدة حـول القـدس من لأل ا
جــدل فـقـهي قــانـوني وسـيـاسي
واسع حـول أهـمــيـته وتــأثـيـره
نـاهيكم عـن إمكانـية تطـبيقه في
سـتقـبل السيّـما احلـال أو في ا
إلصدار قـرارات أخـرى اسـتـناداً

ــنع الــرئــيس األمــريــكي إلــيـه 
دونـالد تـرامب من تنـفيـذ قراره
بـشأن نـقل الـسفـارة األمـريكـية
إلـى الـــقـــدس احملـــتـــلـــة وهــو
الـقرار الـذي سـبق لـلكـونـغرس
األمـــريـــكـي أن اتـــخـــذه الـــعــام
وكـان الـرؤســاء الـثالثـة 1995
بـيل كـلـيـنـتـون وجـورج دبـلـيـو
بـوش وباراك أوبـاما قـد أجّلوا
تـنفـيذه خالل عقـدين ونيّف من

الزمان.
الحظة الـثانية فهي التي إما ا
تتـجلّى بـشـبه اإلجمـاع الدولي
الذي حظي به الـقرار الذي نال
تـصـويت  128دولـة داعـمـة له
مـقـابل تـسـعـة أصـوات رافـضة
وامـــــــتـــــــنــــــاع  35دولـــــــة عن
. التـصويت وانـسـحاب دولـت
همة التي ولعلّه من القرارات ا
صـدرت من اجلــمـعــيـة الــعـامـة
بهذا القـدر من االنحياز األقرب
إلـى الـــتـــضــــامن مع الــــشـــعب
الـعـربي الـفـلـسـطـيـني وهـذا له
أكــــثــــر من  داللــــة وأعــــمق من

معنى. 
الحـظة الـثـالثـة إن اجلـمعـية ا
العامة عقدت جلسة استثنائية
لـتـصـدر هـذا الـقـرار الـتاريـخي
وهي اجلــــلــــســــة الــــعــــاشــــرة
االستثنائية في تاريخ تأسيس
ـنــظـمـة الــدولـيــة مـنــذ الـعـام ا
وحــــتـى اآلن ولم يـــــكن 1945
ـــــعــــــزل عن مــــــعـــــركـــــة ذلـك 

دبلومـاسيـة دوليـة ينـبغي على
الــعـــرب مـــواصــلـــتــهـــا وعــدم
اإلنكفاء بشأنها كما حصل عند
إلــــغــــاء الــــقــــرار  3379الــــذي
ســــــاوى الـــــصـــــهــــــيـــــونـــــيـــــة
بـالـعـنـصـريـة والـذي صـدر في
نـوفـمــبـر (تـشــرين الـثـاني) 10
الـــعــام  1975في عــهــد األمـ
الـعـام األسبق كـورت فالـدها

و إلغاؤه في ديسمبر (كانون
األول) الـــعــام  ?1991بــســـبب
تــــــــــراجــع احلــــــــــد األدنـى مـن
الـتــضــامن الــعــربي بــعــد غـزو
الــــكــــويت واخــــتالل مــــوازين
ـسـتـوى الـدولي الـقـوى عـلى ا
إثــر انــهــيـــار وتــفــكك الــكــتــلــة

االشتراكية.
—«d  ÊuLC

الحـــظـــة الـــرابــعـــة تـــتـــعــلّق ا
ـــضــمـــون الــقــرار فـــقــد جــاء
واضـــحـــاً ويـــصبّ فـي قــرارات
ـهم التـذكير دولـية سـابقة من ا
بها وذلك برفضه أية إجراءات
تـــهـــدف إلى تـــغــيـــيـــر الــوضع
ديـنة القدس احملتلّة القانوني 
واعتـبار تـلك اإلجـراءات ملـغاة
وبـاطـلـة كـمـا دعـا إلى تـكـثـيف
اجلـــهـــود لـــتـــحـــقـــيق الـــسالم
الــشــامل والــعــادل والــدائم في
الــشـــرق األوسط  والــتـي لــهــا
ــوجب الـــقــرار وضع خـــاص 
ـــعـــروف بـــاسم قـــرار ـي ا األ
الـتقـسيم رقم  181الـصادر عن

ـتـحدة اجلـمـعيـة الـعامـة لأل ا
في  29 نوفمبر (تشرين الثاني)
 والــذي أنـشــئت وفــقـاً له 1947
دولــة "إســـرائــيل" في  15مــايــو

(أيار) 1948.
كـمــا أن قـرار اجلـمـعــيـة الـعـامـة
يـنسجم مع الـعديـد من القرارات
ـتــحـدة الــتي اتّـخــذتـهــا األ ا
وخـــصــوصـــاً الـــقـــرار رقم 478
الـــــصــــــادر عن مـــــجـــــلـس األمن
الــدولي بــتـاريخ  20 أغــســطس
(آب)   1980 بــخـــصــوص عــدم
االعــــتــــراف بــــضم "إســــرائــــيل"
الـقدس إلـيـها وفـقـاً لقـرار صادر
من الــــكـــنــــيـــسـت بـــالــــضـــد من
الــشــرعـيــة الـدولــيـة وذلك بــعـد
احــتاللــهــا الــعـام  1967عــلــمـاً
بــــأنــــهــــا حــــسب قــــرارات األ
ــتــحـدة ظــلّـت تـتــمــتع بــوضع ا
خــاص وهـو مــا جــاء به الــقـرار
478والـقـرار  .1947لـعـام  181
واحـــد من ســـبع قـــرارات أدانت
ضم القدس من جانب "إسرائيل"

واعتبارها عاصمة لها.
يُــــذكــــر أن "إســــرائـــــيل" ضــــمّت
الـقــدس الـشـرقــيـة إلــيـهــا الـعـام
بـــعــد احـــتاللـــهــا الـــعــام 1980
وأعلنتها عاصمة موحدة 1967
لهـا ولم يعتـرف اجملتمع الدولي
بــــــذلك. وكــــــان قـــــرار اجملــــــلس
الوطني الفلسطيني في اجلزائر
الـعـام  1988قـد اعــتـبـر الـقـدس
عـاصـمـة لـلـدولــة الـفـلـسـطـيـنـيـة
الـتي يـعـتـرف بـهـا الـعـالم وكان
مـــــثل هـــــذا الــــتـــــطـــــوّر حــــصل
نـظمة تحـدة  بـاعتـراف األ ا
التحرير الفلـسطينية كممثل عن
الـشــعب الــعـربي الــفـلــسـطــيـني
الـعام  1974ثم قبـولـها كـعـضو
ـتـحدة  الـعام  2012في األ ا
ـنظـمات وكذلك في الـعديـد من ا

الدولية.
الحـــظـــة اخلــامـــســـة إن قــرار ا
اجلـمعـيـة العـامـة جاء بـعـد قرار
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اتخذته مـنظـــــــــمة الـيونـسكو
يـوم  18 أكــتــــــــوبــر (تــشـرين
األول)  2016 بـــنـــفي ارتـــبـــاط
ـسجد األقصى اليـهود كدين با
وحـائط الــبــراق ويـعــتــبـرهــمـا
تـراثـاً ديـنـياً إسالمـيـاً خـالـصاً.
كــمـا يـتـسـاوق مع قـرار اتـخـذه
مـــجـــلس األمن الـــدولي في 23
ديــســمـــبــر (كـــانــون األول) من
نـفـس الـعــام حــيث طـالـب فـيه
"إسـرائـيل" بــوقف االسـتــيـطـان
فـي األراضي الــفــلــســـطــيــنــيــة
احملتلة وأكّد على  عدم شرعية
إنشائها للـمستوطنات منذ عام
ــــا فــــيــــهــــا الــــقــــدس 1967

الشرقية .
  …—UHÝ qI½

وعـــلـى الـــرغـم من ردّة الــــفـــعل
الواسـعة الـشعـبيـة والرسـمية
الـعربـية واإلسالمـية والـدولية
بشأن قرار الرئيس ترامب فإن
ـــقـــدّم إلى مـــشـــروع الـــقــــرار ا
مجـلس األمن الدولي من جانب
مــصــر نــيــابـــة عن فــلــســطــ

حتـاشى اإلشـارة إلى الـواليـات
ــتــحــدة بــاالسم ولــكــنه دعــا ا
الدول لـعـدم االعـتراف بـالـقدس
عـــاصــمـــة لـــدولــة " إســـرائــيل"
وطـالـبـهـا بعـدم نـقل سـفـاراتـها
وبعـثاتهـا الدبـلوماسـية إلـيها.
تـحدة ومع ذلك فـإن الواليـات ا
ـنع اسـتــخـدمت "حق الـفـيـتـو" 

إصدار مثل هذا القرار.
وكان الـرئيس األمريـكي دونالد
تــرامـب قــد ذهب أبــعــد من ذلك
عـاقـبة الـدول التي ح هـدّد 
تـصـوّت فـي اجلـمـعـيــة الـعـامـة
ـتـحـدة خـصـوصـاً تـلك لأل ا
الـتي تـتـلـقّى مـسـاعـدات مـالـية
ـتــحـدة. وكـانت من الــواليـات ا
نـــيــكي هـــيــلـي قــد أعـــلــنت عن
ـضي في هـذا إصـرار بالدهــا ا
الطـريق قائلة: أنه حـقها كدولة
ذات سـيادة وأن قـرار واشـنطن

يعكس رغبة الشعب األمريكي.
II

رأيـــان يــتــنــازعـــان بــشــأن قــرار
ـتـحدة اجلـمـعيـة الـعامـة لأل ا
وهــمــا يــشــتـبــكــان بــخــصـوص
اخـــتـــصـــاصــات مـــجـــلس األمن
واجلمعية الـعامة: األول- يعتبر
القرار إلتفاف على اختصاصات
مـــــجـــــلس األمـن الـــــدولي. أمـــــا
الثانـي- فيقرر عنـد فشل مجلس
األمن في اتــخـــاذ قــرار يـــتــعــلّق
بـالسلم واألمن الـدولي فـيمكن
ــســألـة إلـى اجلـمــعــيـة إحــالـة ا
الـعامـة وهناك سـوابق قانـونية
بـذلك من أولـها الـقرار رقم 377
ـــعـــروف بـــاسم "االحتـــاد من وا
أجل الـسالم" لـعـام  1950بـشأن

سألة الكورية. ا
وإذا كـان هـنـاك من يـعـتـبـر قـرار
ـــة اجلـــمــــعـــيـــة الـــعـــامـــة هـــز
لواشنطن  فهناك من يخفّف من
ثل هذا القرار القيمة القانونية 
ويـهـوّن من حـجـيـته الـقـانـونـيـة
عــــلى الـــرغـم من كـــونـه يـــشـــكّل
ـكن سـابــقـة قــانــونـيــة دولـيــة 
قـصود بذلك االسـتناد إلـيها وا
الـقرار  377بـشـأن كـوريـا. وكان
مـجــلس األمن الـدولـي قـد أخـفق
في الـــتـــوصّل إلى قـــرار بـــشــأن
الـــوضع في كــــوريـــا فـــلـــجـــأت
واشـنـطن إلى اجلـمـعـيـة الـعـامة
لــتــحــصل عــلـى األغــلــبــيــة فــيه
ولـتمنع االحتـاد السوفـييتي في
حـــيـــنـــهـــا من اســـتـــخـــدام "حق

الفيتو".
تـحدة حتاول وكانت الـواليات ا
إرسال قوات إلى كـوريا بإصدار
قـرار من مـجـلس األمن ولـكـنـهـا
لـم تــفــلـح في ذلك فــلـــجــأت إلى
اجلــمـــعــيـــة الــعـــامــة كـــمــخــرج
مــنـاسب خــصـوصــاً بـاحــتـمـال
جلـوء االحتــاد الــســوفـيــتي إلى
حق اسـتــخـدام الــفـيــتـو وكـذلك
إلمكانها احلـصول على األغلبية

فيـها ح كـانت موازين القوى
لصاحلـها في اجلمعـية العامة.
ــفـــارقــة أن واشــنــطن الــتي وا
تـبـنّت مـثل هـذا اخلـيـار آنـذاك

نراها اليوم ترفض نتائجه.
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وعـــــــلـى الـــــــرغـم من أن قـــــــرار
ـتحدة اجلـمعـية العـامة لأل ا
ــــثّل بــــخـــصــــوص الــــقـــدس 
"تــــوصـــيـــة" هي أقـل من حـــيث
القوة الـقانونـية التي تـمتلـكها
قـرارات مــجـلـس األمن الـدولي
إالّ أنه من ناحـية أخـرى يسمح
بالذهاب حملكمة العدل الدولية
التي من اختصـاصاتها الفصل
في الـــنــزاعــات الـــدولــيــة (بــ
الــدول) الــتي تُــعــرض عــلــيــهـا
عاهدات واالتفاقيات وتفسير ا
الـدوليـة والنـصوص والـوثائق
الــقـــانـــونـــيـــة وكــذلـك إصــدار
فـتـاوى اسـتـشـاريـة أي إصدار
أحـكـام مدنـيـة وليـست جـزائـية
عروضة بـخصوص الـقضايـا ا
علـيها. ومحـكمة العـدل الدولية
هي مـحــكـمـة حـقــوقـيـة تـقـضي
ـــــدنـــــيــــة ـــــســـــؤولــــيـــــة ا بـــــا

والتعويض.
واســتـنــاداً إلى هـذه الــسـابــقـة
ـكن إقـامة ـهـمـة  القـانـونـيـة ا
دعــوى لـطـلب الــتـعـويض وهـو
رتـكبة مـا حصل بـعد اجملـازر ا
من جــانب صــربــيــا إذْ طــلــبت
تـضـرّرة من صـربـيا اجلـهـات ا
(البوسنة والهرسك من محكمة
الــعــدل الــدولــيــة الــعــام 1993
وقف هـــــــذه اجملــــــازر وطـــــــلب
الــــتــــعــــويـض). وال يــــنــــبــــغي
االسـتخـفـاف بطـلب الـتـعويض
أو بإصدار حكم مدني ألن هذا
األخـير لـو صـدر فـإنه سـيـسهم
ـرتـكبـ عـبر الحقـة ا الحـقـاً 
مــحــكـمــة جــنـائــيــة كـأن تــكـون
احملـكــمـة اجلــنــائـيــة الـدولــيـة
واألمــر يـحـتـاج إلـى طـائـفـة من

اإلجـراءات التي يـنبـغي اتبـاعها
ا يـنص عليه مـيثاقهـا (ميثاق
رومــــا الـــذي صــــدر فـي الــــعـــام
ودخل حـيــز الـتـنـفـيـذ في 1998
الـعام  (2002التـخـاذ العـقـوبات
ـوجب قواعـد القـانون الالزمـة 
ـــعـــتـــمــدة ـــعـــاصــر ا الـــدولي ا
وقــــواعـــــد الــــقــــانـــــون الــــدولي
اإلنـســاني واتــفــاقــيــات جــنـيف
األربـعـة لـعام  1949وملـحـقـيـها
بـــروتــــوكـــولي جــــنـــيف األول-
اخلـــاص بـــحـــمـــايـــة ضـــحـــايــا
ــسـلــحــة الــدولــيـة ــنــازعــات ا ا
والـــثـــاني- اخلـــاص بــحـــمـــايــة
ـنــــــــازعـات الـدولـيـة ضـحـايـا ا
ـسـلـحــــــــــة والـصـادران غــيـر ا
ــــــــــــؤتـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــر عــن ا

الدبلوماسي 1974- 1977.
إن هــذا الــقــرار مـن شــأنه حــمل
عتدي على وقف جرائمه وفي ا
ـقـصود جـرائم حـالـة الـقـدس فـا
االستيـطان والـعنـصريـة ناهيك
عن االحتالل غـير الشـرعي وغير
الـقــانـوني اســتـنــاداً إلى الـقـرار
باعتبار ما حصل بشأنها ?181
من جــانـب "إســرائــيل" يـــعــتــبــر
انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً
خطـيراً لـلسـلم واألمن الدولـي

ـتـحـدة فـكـيـف تُـقـدم الـواليــات ا
عــلـى مـــجــاراة هـــذه اخملـــالـــفــة
الــقــانـونــيــة الـدولــيــة الـســافـرة
وتعـترف بالـقدس عاصـمة لدولة
ـتد إلى من "إسـرائـيل" واألمـر 
ــة أو تــســتّــر عــلى هــذه اجلــر
ــــعـــتـــدي أو قـــام تـــواطـــأ مع ا

بالتدليس أو باإلكراه.
ــة دولـيـة وإذا كــانت هــذه جـر
فــاســتــنــاداً إلى "كــونــيــة احلق"
ـالحــقـــة عــلـى اجلــرائم ـــكن ا
الــــدولــــيــــة األخــــرى اخلــــاصـــة
بـــاجلــــرائم ضــــد اإلنـــســــانـــيـــة
وجــــرائم اإلبـــادة اجلــــمـــاعــــيـــة

وجرائم احلرب والعدوان.
{ باحث ومفكر عربي 


