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كن أن يتم التعويض اما ماديا عن و
طريق مـنح أموال أو مـحـفزات مـادية
تقـد خـدمـات مـجانـيـة أو تـفضـيـلـية
كـالــصــحـة والــتــعـلــيم والــســكن.وأمـا
معنـويا فيـكون مثالً عـبرتقـد اعتذار
رســـمـي لـــلـــضــــحـــايـــا أو عــــوائـــهم 
وتــخــصــيـص يــوم وطــني  تـــخــلــيــدا
ـتـوخـاة من لـلـذكـرى.  ومن األهـداف ا

تدابير جبر الضر :
{ اإلقــرار بــفــضل الــضــحــايــا ســواء

كانوا جماعات أوأفراد.
{ تـــرســيـخ ذكـــرى اإلنـــتــهـــاكـــات في

الذاكرة اجلماعية.
{ تشـجـيع الـتـضـامن االجـتمـاعي مع

الضحايا. 
{ إعطاء رد مـلموس عـلى مطالب رفع
الئم للمصاحلة ناخ ا الظلم وتهيئة ا
عـبــر اســتــرجــاع ثـقــة الــضــحــايـا في

الدولة.
رابعـا -  اصالح أنظـمة ومـؤوسسات
ـثـال ال الـدولـة (وتـشـمل عـلى سـبـيل ا
ـــؤوســســات الــقـــضــائــيــة احلــصــر ا
والتشـريعيـة  وإزاحة مرتكـبي األفعال
ــنـاصـب الـعــامــة وزيــادة الـوعي من ا
لـــدى مــــوظـــفي الــــدولـــة بــــاحلـــقـــوق

 . االساسية للمواطن
    واســتـــكـــمــاال خلـــطـــوات حتـــقــيق
االــعـــدالــة االنـــقـــالــيـــة تــأتى خـــطــوة
ـؤســسي كـخــطـوة مـكــمـلـة اإلصالح ا
وضــروريـــة لـــغــرض ضـــمـــان سالمــة
إجنـاح مــسـيــرة االنـتــقـال لـلــمـجــتـمع
نطقي أن تتم قراطي. فمن غـير ا الد
احملـاسـبــة وتـعــويض الـضــحـايـا مع
اإلبــقــاء عــلى ذات تــشــكــيل وأعــضــاء
ـؤسـسـات الـتي تـورطت في ارتـكـاب ا
اجلـرائم من هـنـا تـبـرز اهـمـيـة إجراء
ـؤسـسات ذات التـعـديالت وهـيكـلـية ا
الـصلـة بـاإلنـتـهـاكـات وتـطـهـيـرها من
بعـض العـنـاصـر الـتي يـثـبت تـورطهم
باالدلـة في ارتـكـاب اجلـرائم  لـضـمان
ـمـارسات مـرة أخرى عدم تـكـرار تلك ا
ستقبـل من قِبل األجهزة اإلدارية في ا

أو أية أجهزه أخرى في الدولة. 
خـامــسـا -  تـخــلـيــد الـذكــرى وإقـامـة
ـا لـهـا من تـأثـيـر الـنـصب الـتـذكـاريــة 
ـــواطــنــ مــعـــنــوي ايـــجــابي عـــلى ا
وتـــأســـيس وخـــاصـــة الـــضـــحـــايـــا  ,

مايسمى بالذاكرة اجلماعية.
كن أن يـتم إحيـاء وتخـليـد الذكرى و
بـــــشــــكـل رســـــمي مـن قــــبـل الـــــدولــــة
ومؤوسـساتـهـا أو غيـر رسمي ويـكون
ــواطــنـ . ذلك تــلــقــائــيــاً من طــرف ا
ويــســـعى الـــنــاس إلـى إحــيـــاء ذكــرى
ـاضي ألسـبـاب عديـدة مـنـها أحداث ا
الرغبة في استحـضار ذكرى الضحايا
أو التـعـرف علـيـهم أو تعـريف الـناس
ــاضــيــهم أو زيـــادة وعى اجملــتــمع
ــاضي وأن االخالقي بــشــأن جــرائم ا
تكون هذه االحداث حاضرة في اذهان
اجملتـمع وتكـون درساً لهـم يحول دون
تــكــرارهــا مــســتــقـــبال . ويُــشــكل فــهم
احــتــيــاجـات الــضــحــايــا وعــائالتــهم
والــنـــاجـــ من إنـــتـــهــاكـــات حـــقــوق
اإلنـســان الــصــارخــة أحـد الــعــنــاصـر

الرئيسية في العدالة االنتقالية. 
ـكن أن تساهم غير أن آلـيات التـذكر 
في بـــلـــوغ أهـــداف أخـــرى لـــلـــعـــدالــة
ــا في ذلـك الـبــحث عن االنـتــقــالــيـة 
احلـقـيـقـة  حتـفــيـز احلـوار والـنـقـاش
ــاضي وضـع سـجـل تـاريــخي حـول ا
مناسب اإلنـصات ألصوات الـضحايا
ــرتـبــطـة بــجـبـر ومـتــابـعــة األهـداف ا

أضرار الضحايا.
وتــشـــكل هــذه األنـــشــطــة أهـم آلــيــات
"العدالة االنتقالـية"  ولكي تصبح هذه
اآلليـات فـعـالـة في  الـفـترة االنـتـقـالـية
فـــإنــهـــا يـــجب أن تـــعـــمل وفـق ســـتــة

شروط:
ناح االمن لكي تكون     أوال:  توفير ا
هــذه الــتــدابــيــر قـــادرة عــلى حتــقــيق
اهـدافــهـا . بــعــد فـتــرة  االضـطــرابـات
الـتي تـعـقب حـالـة الـتـغـييـر فـي الدول
وانتشار العنف السياسي يكون األمن
والـسـلم  قـبل أي شيء فـهـو االسـاس
الذي تـسـتـند عـلـيه الـدولـة   فمن دون
ـــكن وجـــود درجـــة مـــا مـن األمن ال 
تـوفيـر احلـمـايـة لـلـشـهـود ونـقلـهم من
ــكن احملــكـــمــة وإلــيـــهــا بــأمـــان وال 
لــلـــضـــحــايـــا أن يــتـــحـــدثــوا  بـــأمــان

آليـات الـعـدالـة االنـتقـالـيـة. فـبـموجب
القانون الـدولي على الـدول ان تلتزم
بالـتحقـيق في جـرائم حقـوق اإلنسان
بعـد ارتـكـابـهـا وفـرض عـقـوبـات على
مرتكبيها بغض النظر عن االشخاص
ومسـؤولـياتـهم  والـتي تـتطـلب كـحد
أقصى االلتزام بـتسلـيمهم لـلعدالة أو
ـتـابــعـة وكــحـد أدنى فـرض عــقـوبـة ا

ة  .   تتناسب وحجم اجلر
ومن اهم احملاكم الدولـية الـتي عقدت
حملــاكـــمــة مـــرتــكـــبي جـــرائم احلــرب
وإنــتـــهــاكـــات حـــقــوق االنـــســان هي
احملكـمـة اجلنـائـية الـدولـية  اخلـاصة
بيـوغـسالفـيـا والتي أنـشـأهـا مـجلس
ــتـــحــدة ســـنــة األمن الـــتــابع لـأل ا
 ?1993والـتـي تـعــتــبــر خـطــوة غــيـر
مسبوقة حتققـت بفضل نهاية احلرب
الـبــاردة  وهي أول مـحــكـمــة دولـيـة
جلـــرائم احلـــرب مـــنـــذ احملـــكـــمـــتــ

الـعـسـكــريـتـ لـنـورمــبـرغ وطـوكـيـو.
وجـاءت بــعـدهـا احملــكـمــة اجلـنــائـيـة
ـتـابــعـة مــرتـكـبي الـدولـيــة لـروانــدا 
جـرائم اإلبـادة اجلـمــاعـيـة في روانـدا
في سـنـة  1994الـتي تــعــرض فـيــهـا
نـــــحــــو 800.000 من الـــــتـــــوتـــــسى
ـعتـدلـ لإلبـادة. وتعـتـبر والهـوتـو ا
مــحـــاكم عـــدل اقـــصت من اجملـــرمــ

وانصفت ضحاياهم.
ثانياً - التحري والـبحث عن احلقيقة
ـختلف الوسائل وتقصي احلقائق (
والــســبل من خالل جلــان الــتــحــقــيق
ا فـيهـا  آليات الوطنـية او الـدوليـة 
ـنــظـمـات الــدولـيـة ـتـحــدة  وا األ ا
ــنــظــمــات غــيــر االخــرى أو جــهــود ا

احلكومية ذات الصلة.
في نطـاق الـبـحث عن احلـقيـقـة يـقول
الــفــيــلــســوف هــيــغل " وســوف يــظل
الـبـحث عن احلـقـيــقـة يـوقظ حـمـاسـة
اإلنـسـان ونــشـاطه مــا بـقي فــيه عـرق
ينبض وروح تـشعر..." فمـا بالك ح
تبحث الضحية عن احلقيقة? لعل ذلك
يـخـتـزل في الـكـثــيـر من ثـنـايـاه فـكـرة
الــــعـــدالــــة االنــــتــــقـــالــــيــــة ومــــجـــال

اختصاصها ونطاق عملها".
غالباً ما تعبر اجملتمعات التي تعيش
ـعـرفة مرحـلـة انـتـقـاليـة عن مـفـاهـيم 
مدى وطـبـيـعـة العـنف أو اإلنـتـهـاكات
ـرحـلـة الـسـابـقة. التـي وقعـت أثنـاء ا
نـظمات ويسعى الـضحـايا  ومعـهم ا
غــيــر احلـكــومــيــة الــداعــمــة حلــقـوق
اإلنــســـان  وأطـــراف أخـــرى عـــديــدة
ـاضي وما احلقـيقة ”حول ا لكشف “
جرى فـيه من إنـتـهاكـات وجـرائم ضد
االنـسـانــيـة واصـدار تــقـاريـر عــنـهـا 
وذلك بــسـبب اعــتــمــاد الـنــظــام الـذي
سبق التغـيير على  التـضليل وطمس
احلــقـــائق . وقـــد ظــهـــرت في مـــجــال
العدالة االنتقالية عدة طرق الستجالء
ـاضـية احلـقـيـقـة حـول اإلنـتـهـاكـات ا
حلقـوق اإلنسـان.في اكـثر الـدول التي
ـراحـال االنتـقال وان اخـتـلفت مرت 
مسمـياتهـا وعناويـنها.وعـادة ماتقوم
ـهـام جلـان وهــيـئـات رسـمـيـة بـهـذه ا
ـــعــــاجلــــة تـــلك تـــقــــدم تــــوصـــيــــات 

اإلنتهاكات ومنع تكرارها .
ختـلف اشكاله ثالثـاً - جبر الضـرر 
ومـراحـله سـواء من خالل الـتـعـويض
ـــعــنـــوي أو الــعـــيــني أو ــادي أو ا ا

إعادة التأهيل.
بـسـبب االنـتـشـار الـواسع إلنـتـهـاكات
حقـوق اإلنسـان كان عـلى احلكـومات
ؤوسسـات القضـائية  ان تـتصدى وا
رتـكبي هـذه اإلنتـهاكـات وايضـا كان
لزاما عليها ضـمان حقوق الضحايا .
ـبدأ ظـهرت  احلـاجة ولتـحقـيق هذا ا
الى ألية التعويضات التي من خاللها
تـــســـتـــطـــيـع احلـــكـــومـــات ان تـــهيء
ـالئـمــة لــصــيــانــة كــرامـة الــظـروف ا
الضـحـايـا وحتـقـيق الـعدل عـن بعض
مـــا حلق بـــهم من ضـــرر ومـــعـــانــاة .
ويـنــطــوي مــفـهــوم الــتــعـويـض عـلى
معاني عـدة من بيـنها الـتعويض (عن
الــــضــــرر أو ضــــيــــاع الــــفــــرص) رد
ـسانـدة الـضحـايا مـعنـوياً االعتـبار (
وفى حيـاتـهم اليـومـية) واالسـتـرجاع
ـسـتـطـاع) . (اسـتـعـادة مـا فـقــد قـدر ا
ــكن الــتـمــيــيــز بــ الـتــعــويــضـات
بــحـسـب الـنــوع (مــاديــة ومــعــنــويـة)
سـتهدفة ( فرديـة/ جماعية). والفئة ا
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يعـتبـر مفـهمـوم الـعدالـة االنتـقالـية من
ـفـاهـيم الـتـي ائـارة تـسـاؤالت كـثـيـرة ا
حـــول مــضـــمـــونـــهـــا واآللـــيــات الـــتي
تــنـتــهــجــهــا في تــطـبــيق مــعــايــيــرهـا
ـختـلف اجتـاهـاتـهـا . فـسـتـراتـيـجـية
صاحلة العدالة انهـا تسعى لتحـقيق ا
بـ افــراد اجملــتـمع فــيــمـا بــيــنـهم من
جهـة وبـينـهم وبـ مـؤسسـات الـدولة
من جـــــهـــــة أخــــرى ,ومن اهـــــدافـــــهــــا
ا ارتكب من االساسيـة هو االعتـراف 
إنتهاكـات جسيمة حلـقوق االنسان في
فـتــرة مــاقـبل االنــتــقـال ودمـج مـعــانـاة
الـضــحــايـا ضــمن الـذاكــرة الــوطـنــيـة.
شـتـرك  في مجـتمع تـسوده والعـيش ا
ــســـاواة واحلـــريــة اســـاسه ســـيــادة ا
القانـون الذي ال يـعلى عـليه. كـما تدعم
الــعــدالــة االنــتــقـــالــيــة ســبل االرتــقــاء
ـقراطـية  نحـو تصـالح مجـتمعي بالد
ـسـاواة. ومن واطـنـة وا وبـنـاء دولـة ا
ُـصـاحلـة الـوطـنـيّة اهـدافهـا حتـقـيق ا
شترك وبناء التي هي اساس العيش ا
نــسـيـج مــجـتــمــعي قــائـم عـلـى اسـاس
الــوالء لــلـــوطن اوالً ولــيس لـالنــتــمــاء

القبلي واالثني .
وبالتالي فأن لـلعدالة االنتـقالية اهدافاً

تتجسد قيمتها في حتقيق اآلتي:
{ حتقيق العدالة لضـحايا اإلنتهاكات
اجلسـيـمة حلـقـوق اإلنـسان ومـسـاعدة
الشـعـوب عـلى االنـتـقال بـشـكل مـبـاشر
وســــلــــمـي وغــــيــــر عــــنــــيـف من وضع
ـقـراطـيـة وإيـجاد اسـتـبـدادي إلى الـد
بــديـل عن وســائـل االنــتـــقــام الـــتي من
شأنـها أن تـفـاقم حدة الـنزاع واخلالف
بـ مـكــونـات اجملــتـمع; وأعــادة بـنـاء
وطن للمـستقـبل يسع اجلـميع اساسه
ـســاواة و احـتــرام حـقـوق الـعـدالــة وا
ــقـــراطـــيــة وســـيــادة االنــســـان والـــد

القانون.
{ مالحـــقـــة مـــرتــكـــبـي اجلــرائـم ضــد
االنـســانـيـة ومــسـائــلـتــهم عن اجلـرائم
الـتي ارتـكـبـوهــا بـحق اجملـتـمع بـغض
الـنــظــر عن انــتـمــاءاتــهم ومـنــاصــبـهم
ا هم لـلمحاكـمات العادلـة وفقا  وتقد
نــصت عــلــيــهـــا الــقــوانــ الــوطــنــيــة
والـدولـيـة حلـقــوق اإلنـسـان والـقـانـون
الــــدولـي االنــــســــانـي ;و الــــبـــــحث عن
احلـقــيـقــة من مــنـظــور قـانــوني بـحت.
هدفه كشف احلقائق وحماية احلقوق.
{ مــؤســـســـات الــدولـــة هيً الـــضــامن
ـومــة الـوطن والــعـيش الـرئــيـسي لــد
بـكــنــفه بـعــز ومــنـعه لــذا من االولــويـة
دعـمـهـا والـعـمل عــلى تـوعـيـة اجملـتـمع
بـضـرورة اسـتـرداد ثقـتـه بـها لـلـمـضي
ـقـرطـية ـؤسـسـات والـد بـبنـاء دولـة ا
ومـنـع الـعــودة لــلــعـنـف واإلنـتــهــاكـات
حلقوق االنـسان من خـالل وضع آليات
ـؤسسات { العمل عـلى اعادة الهـيبة 
الـــــدولــــة مـن خالل اســـــتـــــرداد ثـــــقــــة
ـسـاهـمـة في دعـمـها ـواطنـ بـهـا وا ا
ؤسسات ـواطن بأن هـذه ا وتوعية ا
ا وجدت خلدمتهم والعمل على بناء ا
قـراطـية ؤسـسـاتهـا الـد دولة قـويـة 
من خالل آلــيـات شــفـافــة وتــشـريــعـات
شاملة تـمنع  ارتكاب جـرائم ضد الفرد

ستقبل. واجملتمع في ا
{ من االهــــمــــيــــة ان تــــقــــوم الــــدولـــة
بتـعويض ضـحايـا اإلنتـهاكات والـعمل
ـســتـلــزمـات الـتي عـلى تــوفـيـر كــافـة ا
تمـكنـهم من التـعافي من االضـرار التي
حلـــقت بـــهـم من جـــراء اإلنـــتـــهـــاكـــات

واالضطهادات التي تعرضوا لها .
{ اعـــادة بــنـــاء اجملـــمـــتـــمع من خالل
ــصــاحلــة احملــتـــمــعــيــة بــ االفــراد ا
خـتـلف شـرائح اجملـتمع دون تـمـيـيز
على اساس عـرقي أو مذهـبي أو طبقي
 ,وارســاء مـــبــادىء الـــسالم  والـــســلم
ـســتـدام في اجملـتــمع لـيـكـون االهـلي ا
بـديالً عن الـنـزاعـات والـصـراعـات دون
عودة.  ولـكن لـتـحـقيق اهـداف الـعـدالة
فالبــد مـن وجــود مـــرتــكـــزات وآلــيــات
ـــقــراطـــيـــة تـــكـــون ادوات  يـــتم من د
خاللـهـا   حتـقـيـق اهـدافـهـا ومن اهـمـا

هي :
أوالً - احملـاكـمـات  ســواء كـانت سـواء
دنـية أو اجلنـائية الـوطنية أو كانت ا

الدولية.
وحتتل احملاكـمات اهمـية كبـيرة ضمن

وطـمـأنــيـنــة عـمــا حـدث لـهـم عالنـيـة 
وكـــذلك التـــتـــمـــكن جلـــان احلـــقـــيـــقــة
والـــتـــحــــري من جـــمـع االدلـــة  واخـــذ
ـكن دورهـا في كــشف احلـقــائق .وال 
لـــلـــمــحـــقـــقـــ أن يـــجـــمـــعـــوا األدلــة

ويحافظوا عليها.
ثانيا :  ان تـتصف  السـلطات الـقائمة
شرفة على  الـتنفيذ بـالشرعية وان وا
تطـبق مبـاىء العـدالة بـالتسـاوي على
جــمــيع افــراد اجملـــتــمع دون تــمــيــيــز
بـيـنـهـما الي سـبـب كـان .. وهـذا شرط
ضـــروري في كل احلــــاالت الـــتي تـــلي
ــسـلــحــة  واحلـروب  وال الـنــزاعــات ا
سـيـمـا في أعـقـاب االقـتـتـال االهـلي أو
الطائفي  أو احلـاالت التي يكـون فيها

احلكم لسلطة احتالل.
ثالـثـا:   حـتى تـتـمكن الـسـلـطـات التي
اخذت على عاتـقها تـنفيذ الـعدالة بكل
شـفــافــيـة ومــصــداقـيــة ان تــكـون ذات
ارادة سـيـاســيـة حـرة وقــادرة حتـقـيق
ـرجـوة من آلـيـات االنـتـقـال االهـداف ا

العادل .
رابعا:  ان تنفذ هذه اآلليات بتدابير ال
يشـعر بـهـا اجملتـمع بـالذنب اجلـماعي
ــاضي وان تــكـون عــلى مــاجـرى فـي ا
االجـــراءات مـــشـــخـــصـــة  ضـــد أفــراد

بعينهم ..
خامسا:  التفاعـل اجملتمعي والتشاور
مع فـئــات اجملـتـمع بــكل قـطــاعـاته من

تأثرين باحداث العنف التي جرت. ا
ان اجراءات االعدالـة االنتقـالية  تصل
إلى ذروتها عنـدما يكون إنـتقاؤها من
خالل عمليـة تشاور حقيـقية مع أولئك
تـأثرين بـالـعنف وان يـشـاركوا بـقدر ا
اإلمـكـان في إعـادة الـبـناء االجـتـمـاعي
والـســلـم االهـلـي . ويـجـب أن يـحــصل
الضحايا على اعتراف وإقرار قضائي
ـــا عـــانـــوه مـن ظـــلم وإنـــتـــهـــاكـــات
حلـــقــــوقـــهم  وأن تــــتـــمـــكـن عـــائالت
فـقودين من اسـتـعادة جـثث موتـاها ا
ودفـنــهـا وإحــيـاء ذكــراهم . ويـجب أن
يـحـاسب مــرتـكـبــوا اإلنـتـهــاكـات عـلى
جــرائــمــهـم كــإقــرار بــألـم الــضــحــايــا
أل أن ومعـانـاتـهم ولـكي يـعـرف على ا
ـــاضي تـــســــتـــحق اإلدانـــة فـــظـــائـع ا

اجملتمعية.
ـــنـــظـــومــة ســـادســـا:  اعـــادة بـــنـــاء ا
السياسـية واالقتـصادية واالجتـماعية
ـتـكـامل آللـيـات ـا يـعـزز الـتـطـبــيق ا
العـدالـة االنـتقـالـيـة  وسيـادة الـقـانون
وكذلك اصالح قطاع التربية والتعليم
إن الـعـدالـة اإلنـتــقـالـيـة ضـرورة الزمـة
إلعــادة بــنـاء الــنــظــام الــســيــاسي في
الدولـة عـلى أسس قـانـونـيـة وتـعـددية
قـراطيـة راسخـة للـسير سيـاسيـة ود
قدما نحو مستقبل يفضي الى تصفية
اضي. شامـلة ونـهائـية لـكل نزاعـات ا
فـهـي الـســبــيل الـذي يــضــمن حتــقـيق
الـــعــدالـــة واألنـــصـــاف لــلـــضـــحـــايــا
واالنتقال من ماضٍ مؤلم الى مستقبل
مشرق.تكمن أهمية هذا البحث في أنه
يــســـلط الــضـــوء عــلـى مــوضــوع ذات
أهــمــيــة وذلك من خالل تــتــبع آلــيــات
العدالة اإلنـتقالـية في العراق ذلك ألن
مــوضـــوع الــعـــدالــة اإلنــتـــقــالـــيــة من
ــطـروحـة عـلى ـوضـوعـات الــهـامـة ا ا
الـسـاحــة الـســيـاسـيــة وألهـمــيـة هـذا
ؤسسات وضع أُنشـأت العديد مـن ا ا
التي تـأخـذ عـلى عـاتقـهـا حتـقـيق هذه

همة.  ا
العدالة االنتقالية في العراق في العام
ــــتــــحــــدة 2003 قــــامت الـــــواليــــات ا
ـســانـدة ودعم اكــثـر من االمـريــكـيــة 
ثالثـ دولــة بــغـزو واحــتالل الــعـراق
بـدون تــفـويض من مــجـلس األمن  ,إذ
انـهـارت مـؤسـسـات الــدولـة الـعـراقـيـة
وتولت قوات االحـتالل األمريكي إدارة
شــؤون الـــدولــة الـــعــراقـــيــة من خالل
ر), سلطة االئتالف برئاسة (بول برا
و إصداراألمـر رقم (1)  في 16 أيار
2003 وتبـعها قـرارات أخرى أسـهمت
بــشــكل أوبــآخـــر في انــهــيــار الــدولــة
العراقيـة فتم حل الكـيانات والوزارات
رتبـطة بأجـهزة الـنظام الـسابق مثل ا
اجلــــيش الـــــعــــراقي ووزارة الــــدفــــاع
وأجهـزة األمن اخملـتـلـفة وتـشـكـيالتـها
ـتـعـددة  ,وبـذلك أعـطى دافــعـاً قـويـاً ا
لـتــفـشـي ظـاهــرة الـعــنف في الــعـراق.
وبغـطرسـتهـا وتعـنتـها الـدائم على أن
تكون وحـدها ودون مسـاعدة حتى من
حـلـفـائـهـا في االحـتالل وضـعت قـوات
االحـتالل مـتــمـثـلــة بـسـلــطـة االئـتالف
آلـيـات وتـدابـيـر لـلـمـرحـلـة االنـتـقـالـية
ونــفــذتــهــا دون الــنــظــر والــبــحث عن
مــاهـي االســـالــيـب واالجــراءات الـــتي
تــتالئم وطــبــيــعــة اجملـتــمـع الـعــراقي
ــتـــنـــوعـــة .وكــذلك وخــصـــوصـــيـــته ا
ــــتــــحــــدة جتــــاهــــلـت دعــــوات اال ا
ـنظـمـات الـدولـيـة حلـقـوق اإلنـسان وا
ــا تــمـلــكه من ــســاعـدة  في تــقـد ا
خـبـرات كــبـيــرة بـقـائــمـة عــريـضـة من
آلـيـات الـعـدالـة االنـتـقـالـيـة.  ونـتـيـجة

لـهـذا الــتـعــنت جـاءت الــتـدابــيـر الـتي
اعــتـمــدهــا األمــريــكــيــون إمــا بـعــكس
رجوة أو كـانت معيـبة بقدر النتـائج ا
ال أمل فـي إصالحــــــهــــــا ولم تــــــلــــــبي
ـتطـلبـات اجملتمع احلاجات احلـقيـقة 
العراقي . فـالعـراق بحاجـة الى تهـيئة
بيئة امنة وسلطـلة قوية شرعية قادرة
عـلـى تـنــفـيــذ اســتـراتــيـجــيــة شـامــلـة
للعـدالة االنـتقـاليـة تعـكس احتـياجات
وأولويات غالبـية العراقـي وتتضمن
الــعـــديــد مـن الــتـــدابــيـــر واالجــراءات
كـمــحـاكــمـة مــنـتــهــكي الـقــانـون ودفع
تــعـــويـــضــات لـــلـــضــحـــايـــا وأســرهم
وانـتــهـاج أسـلــوب مـتــوازن لـلــتـحـري
ووضع آليات لتحري احلقيقة والقيام

بإصالحات مؤسسية.
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عـلـى الـرغـم من اصــدار الـتــشــريــعـات
الــتـي تــنـــســجم مـع الــيـــات الــعـــدالــة
ــفـهـومــهـا الـذي اوجـده االنـتـقــالـيـة 
الـقـانــون االـدولي من خالل الــتـجـارب
الــتي مــرت بــهــا الــشــعـوب  ,إال انــنـا
النرى برنـامجـاً جديـاً متـكامالً يـساعد
رحـلة اجملتـمع العـراقي على جتـاوز ا
ر بـها  اثـناء االنـتقال احلرجة الـتي 
,أو بـعـد مــرحـلـة حتــريـر االراضي من
"داعش"  ,فـبـعـض هـذه الـنــظم لم تـكن
ـؤسـسـاتـيـة الـنـاضـجـة ضـمن االطـر ا
والبعض االخر منهـا لم تتوافق عليها
ـمـثــلـة الطـيـاف الـقـوى الــسـيـلـســيـة ا
اجملتـمع االـعـراقي .لـذا فـأننـا بـحـاجة
ــســار الى بــرنــامـج مــتــكــامـل يــدعم ا
ـقـراطي للـتـحـول ويضع  االسس الد
لـدولــة قـويــة  تـضــمن حـريــة وسالمـة
افــرادهـــا وتــكـــون قــادرة عـــلى االخــذ
بـاجملــتــمع دون تــمـيــيــز الى مــجـاالت
الـتــطـور والــتـقـدم  ,وأن التـكــون هـذه
النظم والـتشريـعات شـعارات يوظـفها
طرف ضـد طرف اخـر من اجل احلـفاظ
ـــــصـــــالح الـــــشـــــخـــــصـــــيــــة عـــــلى اا

واالنتخابية.
ان الــعـــراق في حــاجـــة الى تـــأســيس
ط جديـد لـنـمط الـشـرعـيـة قائم عـلى 
ـؤسـسـاتـيـة الـشـرعـيـة الـدســتـوريـة ا
ـــاضي الــثـــقــيـل عــبــر وجتــاوز إرث ا
مـــجـــمــــوعـــة من اإلجــــراءات تـــؤسس
صاحلة الوطنية ”عبر للدخول في “ا
“الـعــدالـة االنــتـقــالـيـة ”الـتي تــتم من
خالل إعـــادة الــــبـــنـــاء االجــــتـــمـــاعي
ـصـاحلــة الـوطــنـيـة تــأسـيس جلـان ا
احلقـيـقة الـتـعـويض للـضـحايـا جـبر
الـضـرر ,وإصالح مــؤسـســات الــدولـة
الـعــامــة اوخــاصــة األجـهــزة األمــنــيـة

والشرطة .
ــؤســســـات الــتي لــهــا دور ومن اهم ا
كــبــيــر فـي تــطــبــيق آلـــيــات الــعــدالــة

ااالنتقالية في العراق هي :
: احملكمة اجلنائية العراقية العليا اوالً
تشـكـلت احملـكـمـة اجلـنائـيـة الـعـراقـية
ـوجب الـقـانون الـعلـيـا في بـدايـتـهـا 
ــنــشــور في رقم (1) لــســنــة 2003 وا
جـريـدة الـوقـائـع الـعـراقـيـة رقم 3980
من قــــبل مــــجـــلـس احلـــكـم الـــعــــراقي
فـوض بـإنـشـاء احملـكمـة اجلـنـائـية وا
الـعــراقــيــة اخملــتـصــة بــاجلــرائم ضـد
ــــوجـب االمـــر (48) اإلنــــســــانـــيــــة  
ــديــر اإلداري لــســلــطـة الــصــادر من ا

ؤقتة.  االئتالف ا
ـفـعـول وقـد بـقي هـذا الـقـانـون نـافـذ ا
لسـنة حتى صـدور الـقـانون رقم (10) 
2005 الـــذي صـــادق عـــلـــيه مـــجـــلس
ـنـعـقـدة بـتـأريخ الـرئـاسـة بـجـلـســته ا
 2005\10\9ونشر في جريدة الوقائع
الـعـراقـيـة الـعـدد (4006) الصـادر في
  2005\10\18لـكـي يـحـل بـذلـك مـحل
قـانـون احملـكــمـة اجلـنـائـيــة الـعـراقـيـة
اخملتـصـة ويدخل حـيـز الـتنـفـيذ. نص
هـذا الـقــانـون عـلى ان واليــة احملـكـمـة
اجلنائـية العـراقية الـعليا تـسري على
كل شـخص سواء كـان عـراقـيـاً ام غـير
عراقي مقيم في العـراق متهم بارتكاب
صـنـفة ضـمن جرائم احدى اجلـرائم ا
االبــادة اجلــمــاعـــيــة أو اجلــرائم ضــد
االنــــســــانـــيــــة أو جــــرائـم احلـــرب أو
إنـتـهـاكـات بـعض الـقـوانـ الـعـراقـيـة
والتـي ارتكـبت في الـفـتـرة الـزمـنـة من
1968/7/17 لــغــايــة 2003/5/1 في

جمهورية العراق او اي مكان آخر.
صاحلة الوطنية. : ا ثانياً

ــصــاحلــة الــوطـــنــيــة بــكل تــعــتــبـــر ا
ماحتـمـله مـن اُسس في بـنـاء اجملتـمع
ـقـراطي الـذي يـقـوم عـلى سـيـادة الـد
واطـنة دون ـسـاواة في ا االقـانون وا
تمييز  ,من االُطر الستراتـيجية حلفظ
االمن والـسـلم اجملـتـمـعي من الـدخـول
في دوامـة الــعـنف الـال مـتــنـاهي وهي
صـمـام االمـان وحـفظ وحـدة الـشـعب ,
وادراكاً من احلكـومة العـراقية الهـمية
ــصــاحلــة ــصــاحلــة قُــدم مــشــروع ا ا
الوطـنـية جملـلس الـنواب وارتـكـز على
آلـيــات ومــبـادىء اســاســيـة اُعــتــمـدت

كـــخـــارطـــة طـــريق لـــبـــدء احلـــوار مع
شــرائح الــشــعب وقــواه الــســيــاســيـة

مثلة له. الفاعلة وا
كـاشفة ضمن ـصارحة وا ان اعتماد ا
مـفـهـوم الـعـراق اوالً هي خط الـشـروع
للبداية احلقيقـية ألي مصاحلة وطنية
شــامـــلــة وأن يـــدرك اجلــمـــيع بــأنـــهــا
الطـريق الوحـيد لـلحـفاظ علـى العراق
ـذهبية آمنا مسـتقرا ونـبذ اخلالفات ا
او الطائفية  هي السبيل للحفاظ على
عـراق آمـن مـســتــقـر يــبــعـد الــبالد عن
ـا الــفــ واحلــرب االهــلـيــة الــتـي طــا
جـــنــــدت قــــوى الـــظـالم واالرهـــاب كل
مــقــدراتــهــا الغــراقـه بــدوامــة الــعــنف
والـــدمـــار  ,إال ان الـــعـــراق بــــشـــعـــبه
وتضحياته سيبقى عصيا عليهم بأذن

الله.
ـقـراطي ولـكي يـتـحـقق االنــتـقـال الـد
ـصــاحلـة الـوطــنـيـة بــشـرطـهـا وتـتم ا
وشـروطـهـا البـد من الـتـطـبـيق الـكـامل
آلليـات العـدالة االنـتـقالـية وفق الـنهج
الــدولـي الــذي الـــذي ســـلـــكــتـه الــدول
واجملـــتـــمــــعـــات الـــتي مــــرت بـــنـــفس
ـعاجلات الظروف  لـقد ركـزت معظم ا
لـهـذه الـقـضـيـة عـلى اجلـانب الـنـظـري
فهوم العـدالة االنتقـالية من النواحي
القـانـونـية واالجـتـمـاعـية ولم يالمس
ـرحلة تطبـيقـها الواقع  في الـعراق ا
ر بها.  ولتفعيل دور صيرية التي  ا
العدالة االنتقالية في حتقيق مصاحلة
حقيقية ب مـكونات اجملتمع العراقي
 ,فعـلى الدولـة ومؤسـساتـها ان تـتخذ
الـــعـــديـــد من اإلجـــراءات الـــتي تـــدعم
صاحلة الوطنية ومنها: إرساء آلية ا
{ أن تـــعـــمل الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة
ـخــتــلف مــكـونــاتــهـا وانــتــمـائــتــهـا
صـلـحـة الـعـراق اوالً وأن تـلعب دورا
أسـاسـاً لــتـعـزيـز جــانب الـثـقــة  فـيـمـا
ا يـنكعس ايـجابياً عـلى حالة بينـها 
التـعايش الـسلمـي ب افراد اجملـتمع.
{ أن تلـعب احلـكومـة الـعراقـيـة الدور
الرئـيسـي بإتـخاذ اخلـطـوات اجلريـئة
نحـو مـصـاحلـة حـقيـقـيـة وبـناء اسس
ـتـبـادلـة ضـمن آلـيـات الـعـدالة الـثقـة ا
ـسـاواة بـ االنـتـقـالـيـة الــتي تـؤمن ا

افراد اجملتمع دون تمييز.
ــاضـي بــكل آالمه { ان تــكــون آثـــار ا
ومـا حـمـله من إنـتـهـاكـات وصـعـوبات
اصـابـة الـفـرد واجملتـمـع  ذات اعـتـبار
وقـيـمـة من خالل الـعـمل بـجـديـة  وفق
ـادية إجراءات  تـقـد الـتـعويـضـات ا
عنوية للمتضررين وذويهم ,لتكون وا
بدايـة الحقـاق احلـقوق وحتـقيق مـبدأ

العدالة واالنصاف .
{ مالحـــقـــة ومـــحــــاكـــمـــة مـــرتـــكـــبي
اإلنتهاكـات اجلسيمـة حلقوق االنسان
سـؤول وسارقي قـوت الشـعب  من ا
وغــيـــرهم  ,والـــذي يــشـــكـل بــقـــائـــهم
بـعـيديـن عن عـ الـعـدالـة خطـراً عـلى
الــشــعب ومــســتــقــبــله  ,وهــنــا يــجب
التأكيـد على شمـول كل من تلوثت يده
في ان جــــعل من الــــشــــعب الــــعـــراقي
يـعـاني الـفـقـر واحلـاجـة ,وان يصـنف
ادية العراق بـكل مقدراته الـبشريـة وا

بلداً فقيراً  .
: مؤسسة الشهداء ثالثاً

ادة  140من الدسـتور استـنـادا الى ا
وجب ؤسسة  العراقي شُكلت هذه ا
القـانون رقم ( (3لسـنة  ,2006الهدف
منها تـعويضـات لذوي الشـهداء ماديا
ومـعـنـويـا  ,وهـذا مـايـتــفق مع آلـيـات
الــعــدالــة االنــتــقـــالــيــة الــتي اقــرتــهــا
بادىء الدوليـة للعدالة  ,ونرجوا أن ا
تـتــسع قـاعــدة الـقــانـون لـتــشـمل ذوي
الـشـهـداء من جـمــيع شـرائح اجملـتـمع
العـراقي الـذين عـانـوا من اإلنـتـهـاكات
اجلـســيـمــة والــتـصــفـيــات اجلـســديـة

رحلة مابعد داعش.
مَنح الـقانـون ذوي الشـهداء امـتيازات
ورواتب تقـاعديـة ووحـدات سكـنيـة قد
تعـينـهم على الـعـيش بكـرامة وتـضمن

ة. لهم حياة حرة وكر
لكية : هيئة دعاوى ا رابعاً

تعـتـبـر اعـادة احلقـوق الى أصـحـابـها
همة إلنتهاكات حقوق عاجلات ا من ا
لكـية وخاصـة العـقارية مـنها  ,وهي ا
جــزء ال يــتــجــزأ مـن اهــداف الــعــدالــة
االنـتـقــالـيـة  ,من هـنـا كــانت احملـاولـة
االولى  إلعـادة احلــقـوق الاصــحـابــهـا
بإصـدار الالئـحة الـتـنـظيـمـية رقم ((4
ر ,و لسـنة  2003من قبل سـلـطة بـر
أُســـست هــــيـــئـــة سُـــمـــيـت "تـــســـويـــة
طـالـبـات الـعـراقـية لـلـمـلـكـيـة". وجاء ا
قانون إدارة الـدولة العـراقيـة للمـرحلة
ادته ( (49ليؤكد اهـميته االنتقالـية 
ووجوب الـعمل به  ,وكذلك نص عـليه
ـادة ( , (136وتـوالت الـدســتــور في ا
ـنظـمة لـعمل التـشريـعات والـقـوان ا
ــنــفــذة حــتى صــدور اخــر اجلــهــات ا
قــانــون بـــالــرقم ( (13لــســـنــة .2010
ووفـــقــا لـــهـــذا الـــقــانـــون فـــأن مـــهــام
وواجـــبـــات الـــهـــئــــيـــة انـــحـــصـــر في

اختصاص هما نوعي ينظر بدعاوى
ــلـــكــيــة مـن الــعـــقــارات وتــصـــنــيف ا
مصـادرتهـا واالستـيالء علـيهـا واالخر
اختصاص زماني يـحدد للهئـية النظر
شـمـولة من تـمـوز عام في العـقـارات ا
 1968الى نـــــيـــــســــان  ,2003وكــــان
ـشــرع ان اليـحــدد الـفــتـرة االحـرى بــا
الـزمـنـيـة الن احــداث مـابـعـد االحـتالل
ومــا تـــمــخـــضت عـــنه من انـــفالت في
مؤسسات الدولة  ,وكذلك فترة العنف
االهــلي بــعــد عـام  2006حـدث فــيــهـا
الكـثيـر من اإلنتـهـاكات عـلى العـقارات
وبأتعراف لكـية لكثـير من االفراد  , وا
اجلهـات اخملتـصة  ,فصـار لزامـاً على
ــســؤولــة عن الــدولــة  بــإعــتــبــارهــا ا
ــتــلـــكــون من حــمـــايــة االفــراد ومـــا 

متلكاتهم . التجاوز والسرقة 
:  الـهــيـئــة الـوطــنـيــة الـعــلـيـا سـادســاً

للمُساءَلة والعدالة.
تـعــتــبـر من الــركــائـز الــتي اعــتـمــدهـا
احلكومـة العـراقيـة في تطـبيق مـفهوم
العدالة االنـتقالـية فيمـا يتعـلق بإحالة
ن ثبت ارتكـابهم لـلجرائم البعـثيـ 
وقد واحـالـتـهم لـلـمـحـاكم اخملـتـصـة  ,
وجب الـقانون تأسست هـذه الهيـئة 
رقم (10) لسـنة  ,2008وهو الـصيـغة
عدلة لـقانون اجتـثاث البعث ,والذي ا
ــؤقـــتــة اصــدرتـه ســلـــطــة االئـــتالف ا
ـر بــاالمـر رقم (1) بـرئــاسـة بـول بــرا
ـــوجـــبه حل حـــزب الـــبـــعث والـــذي 
واســتــبــعــد فــئــتـــ من اعــضــائه من
مـؤســســات الــدولـة الــعــراقــيـة. اال ان
واقع احلــال فـي الــعـــراق يــشـــيــر الى
غياب لـلمُـساءَلة احلـقيـقية وإفالت من
ـتـهـم العـقـاب  وعـدم مـثول أغـلب ا
أمـــام الـــقــضـــاء وتـــبـــاطئ فـي جـــبــر
ؤسسات وفرز في الضرر وإصالح ا
صـاحلـة وهنـاك تهـافت على عمـليـة ا
ــصــالح  الــســيــاســيــة ذات الــطــابع ا
الــعـــرقي والـــطــائـــفي  عـــلى حـــســاب
ـصــالح  الــعــامــة لــلــشـعـب والـوطن ا
بـشــروطـهــا وحــسب مـراحـل الـعــدالـة
االنـتــقـالــيـة وهــو مــا يـجــعل الـعــدالـة
ـصـاحلة االنتـقـالـيـة في حـال تمـريـر ا

بهذا الشكل على مفترق طرق.
ـتحـقـقة وبالـرغم من تـلك اإلجـراءات ا
في سبـيل الـوصـول إلى سالم وعـدالة
مـجـتـمـعـيـة في الـبـلـد بـعـد عام 2003
وما نـتج عنه من تـصاعـد أعمـال عنف
رقدين مستـمرة السـيما بـعد تفـجيـر ا
الحظ ـقدسـ فـي سـامراء  ,إال إن ا ا
بـان تـلك االجــراءات احلـكـومــيـة الـتي
تعـاقبة كانت تأمل مـنهـا احلكومـات ا
عـلى حتـقـيـق الـعـدالـة االنـتــقـالـيـة في
الـعــراق لم تــؤدي إلى شيء مــلــمـوس
عـــمـــلـــيـــاً بـــشــأنـــهـــا مـــا عـــدا بـــعض
ـاديـة لـذوي الـشـهـداء الـتـعـويـضـات ا
ويرجع ذلك إلى التـنافس الكـبير الذي
شهـدته  السـاحة الـسيـاسيـة العـراقية
من خالل الكـتل واألحـزاب الـسيـاسـية
وكـــذلك عــــدم وجـــود رؤيـــة واضـــحـــة
لألحــزاب الـعــراقــيــة بـشــان مــوضـوع

العدالة االنتقالية .
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واخــيـــرا فـــأن ضـــعف الـــدولـــة وعــدم
قـــدرتـــهـــا عـــلى ادارة مـــؤســـســـاتـــهــا
بالطريقة التي اوجدها الدستور كونه
احلـــاكم فـي تـــوطــــيـــد الـــعـالقـــة بـــ
الـسـلـطـات الـثالثــة الـتي تـسـيـر امـور
الــدولـة واجملــتــمع  ,يـعــتــبــر الــعـامل
الرئيـسي في عدم قدرتـها على تـطبيق
آليات العـدالة االنتقـالية والسـير قدما
في مـعــاجلـة االنــتـهــاكـات اجلــسـيــمـة
حلقوق االنـسان  في اجملـتمـعات التي
خــــــرجـت مـن ثــــــورات او حــــــروب أو
انـقالبــات والــتي تــعـتــبـر ارثــاً ثــقـيال
ـاضـي بـكل يـحــمل فـي طـيــاته وجـع ا
همة تعقيداته  ,وهنا تـكمن خطـورة ا
وتــــعـــــقــــيـــــداتــــهــــا وقـــــدرة الــــدولــــة
ومـؤسـسـاتـها بـالـتـعـاون مع اجملـتـمع
لوضع االجراءات والسياسات الكفيلة
لـــتــــجــــاوز هـــذا االرث مـن مـــشــــكالت
بادرة أو اضي والقدرة على حلها  ا
إجـــراءات تـــســـري عـل اجلـــمـــيع دون

استثناء.
إن الـــتــصـــريـــحـــات واصـــدار الــنـــظم
والـتــشـريـعــات الـتي تــتـخــذهـا الـدول
لـتـطــبـيق آلــيـات الـعــدالـة االنـتــقـالـيـة
ـــؤســـســـاتي بـــدون نـــيــة واالصالح ا
حقـيقـية مـنهـا لـتطـبيـقهـا باحلـد الذي
جـتمع يؤمن سالمـة االفراد لـلعـيش 
ـساواة تبقى مجرد تسوده العدالة وا
أقـوال ال قـيــمـة لـهـا  وعــلى الـرغم من
آليات الـعدالـة االنتقـالية  من  ”جلان
ـؤسسي برامج احلقيـقة واإلصالح ا
جبـر الـضـرر جهـود تـخـليـد الـذكري”
هي الــعــمـــود الــفــقــري ألي مــبــادرات
لـلــعـدالــة االنـتــقـالــيـة إال أنــهـا تــبـقى
مـرتـكـزات تـكمـل بـعـضهـا الـبـعض وال
  ــكن االخــذ بــواحــدة دون االخـرى
ــطـــلع عــلـى تــطـــبــيق االلـــيــات في وا
عظمها كان العراق يجد  ان التنفـيذ  

عشوائيا ولم يكن صارما وحازما بكل
تفاصيلها
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ااالنتقالية  ,نيويورك,2013,ص.14
تحدة 20- تقرير األم الـعام لأل ا
إلى مــــجــــلس األمـن الـــدولـي بــــشـــان
سيادة القانون والعدالة االنتقالية في
مـجـتـمـعـات الـصـراع ومـجـتـمـعـات ما
ــرقــمـة بــعـد الــصــراع وبــالــوثـيــقــة ا

S\616\2004.
الـــعـــدالــة 21- آمـــنـــة داخل مـــســـلم ,
االنتقالية  ,دراسة مقارنة ما ب دولة
جــنـوب أفــريــقــيــا والــعـراق ,ط ,1دار
الكـوثر لـلطـبـاعة والـتصـميم ,بغداد ,

.2016
الــعــدالـة 22- زيــنب مــحــمـد صــالح ,
صاحلة الوطنية وآليات االنتقالية وا
تـطــبـيــقـهــمـا في اجملــتـمع الــعـراقي ,
مـجــلـة الركــلـلــفـســلـفــة والـلــسـانــيـات
والعلـوم االجتمـاعية  ,جامعة واسط,

العدد 16 السنة السادسة 2014 ,.
{  دكتوراه في القانون الدولي 
(مستشار قانوني)
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بغداد
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اربيل

تـنـفـيـذهـا هــويـة وتـوجه الـدولـة ومن
خـلـفــهـا قـيــادتـهـا كـي تـأخـذ مــكـانـهـا
ضـمن الـوجـود الــدولي واضـعـة امـام
ـشـروعـة عـيـنـهـا رعـايـة مـصـاحلـهـا ا
ومصـالح غيـرهـا من دول العـالم. لكن
القـضـيـة الـعـراقيـة الـتي ظـلت لـعـقود
تــراوح فـي مــحـــلـــهـــا افــرزت ضـــمن
الــتــأخـــر قــوائم خـــســران مــتـــنــوعــة
احملـتـوى اخـطـرهــا شـبه انـهـيـار في
الـــسالم اجملـــتـــمـــعي وتـــقـــاذف تـــهم
سـؤولـية الـتي تـبـنى لـلمـجـهول في ا

اغلب مسائل االعراب السياسي.
ــلـــكــيــة الـــتي شــهــدت في الــفـــتــرة ا
ـقراطي بـرئاسة تأسيس احلـزب الد
الـراحل مـصـطـفى بـارزاني اضـطـرت
احلـركــة الــكـرديــة حلــمل الـسالح ردا
على التنـكر الغربي لـوعود االستقالل
لالمة الـكـردية اسـوة باالمـة الـعربـية
وجــــراء ذلك لـم تــــمــــنـع احلــــكــــومــــة
العراقية الهاشـمية جيشها من ضرب
التوجـه القومـي الكردي بـالسالح ثم
كان ان تـأسست جـمـهوريـة للـكرد في
ايران سرعان ما صفيت وكان اللجوء

السياسي خيارا مرا اخيرا للثوار.

ضـمون بل يحـكم بـشكـلـية تـخالـف ا
بـاالحــرى صــيـغــة مــعـقــدة تــخـتــصـر
الـتـكـوين الـعـراقي قـومـيـا ومـذهـبـيـا
ومن يريد االسـتزادة فـليـرجع المهات
كتب التاريخ التي توثق الصراع على
ثروات ارض السـواد والرافـدين التي
كانت محط اسـتقرار للـنزوح من شبه
اجلـزيــرة الــعــربــيـة واقــطــار الــشـرق
والشـمـال.ولـبـنـاء بـلـد البـد من وجود
مقـومـات تـنـجـز وفقـهـا خـطط يـظـهر 

ـكــنــونـة لــشـخص بـرغم كـل احملـبــة ا
الـراحل عـبـدالــكـر قـاسم فـأن احلب
والـتـعـاطف لـيـسـا كـافـيـ لـوحـدهـمـا
لقيادة بلد. فالعراق الذي استخلصته
بـريطـانـيـا من يـد الـدولـة الـعـثـمـانـية
ـغــفـور له فـيـصل االول واسـتـقـدمت ا
الهاشـمي ليـكون مـلكا عـربيـا مسـلما
واجه صـــــعــــــوبـــــات في الـــــتـــــحـــــول
االجتـماعي واجلـغـرافي ليـدخل ضمن
الــتــوجه الــســيــاسي يــوم ذاك بــلـدا 

الثورة عل االسرة الدولـية تنتبه الى
خطـأ حسـابـاتهـا التـي تسـقط امة من
احلـيـاة لـتـضـعــهـا ضـمن سـلك شـائك
ـصالح لتـقـدم خارطـة جـديـدة لعـالم ا

والسوق.
امكانيات الثورة كانت شعبنا الكردي
وعراقي اخرين اختاروا الكفاح بدل
االنسياق وراء التوجه خلف شعارات
لم يـــجف حــبـــرهـــا اال وعــبـــدالــسالم
عارف يطيح برفـيق سالحه ثم ليلقى
االول حتفه بحادثة النشوة بعد ثالث
سـنـوات لـيــحل شـقـيـقه عــبـدالـرحـمن
الـذي وضع بـعـد سـنـت عـلـى طـائرة
ـســاعـدة مـطــرودا عـلـى يـد الــبـعـث 

سعدون غيدان.
مـســلـسـل غـريب بــتـفــاصــيل مـحــزنـة
ــة ســبـــبه اشــخــاص ونــهــايـــات مــؤ
تـوهــمـوا ان قــيـادة الــعـراق ســتـكـون

باحليل او بالشدة!
والبد انـصافـا مـراجعـة جتربـة احلكم
بـعــد حـرب ٢٠٠٣والــتي جــرى وأدهـا
لتقدم صيـغة فرضهـا الفهم الذي بقي
الجئ الـسياسية دون اسير جتارب ا
امكـانيـة الوصـول الى الذهـنيـة التي 

ـنع تـقــدم لـلــحـكـم واحملـكــومـ مــا 
ـقــارنـة الــتي تـمــيل لـصــالح احلـكم ا
ن الــســـابق الـــذي عـــارضه بـــعض 
ارتـكـبـوا بـحق ابــنـاء الـعـراق ومـنـهم
شـعـبـنــا الـكـردي مـأس اثــقـلت الـبالد
وزادت من ركـــوســــهـــا فـي اسن طـــ
اجلـــهل واالمـــيـــة والــــتـــشـــظي وسط
اصـرار ال يـسـتـفـيـد من ابـسط قـواعـد
مــراجــعــة الـذات وقــد يــجـيء الــيـوم
الــذي نــكــتب فــيه لــلــتــاريخ رؤيــتــنــا
لـواحـدة من اخــطـر مـفــاصل الـتـاريخ

عاصر. العراقي ا
ثـــورة ايـــلـــول في عـــامـــهـــا الـــســـابع
واخلمس كانت حقـيقية واقعية في
ـتأمرون عـليها مطالبـها مثـلما كان ا
قساة جـناة افـرطوا مـعهـا بكل سوء
ولم يـضـعـوا احلـوار الـصـادق مـسـار
عمل بل ان اتفـاقية ١١ اذار التي هي
خيـر ثمـرة للنـجاح الـقومي والـوطني
الكردي الذي فرح له شـعبنا العراقي
شــهـدت بــعــد ذلك مــحــاولــة اغــتــيـال
لــلــبــارزاني االب وايـــضــا لــلــشــهــيــد
ادريس والــرئـيس مــســعــود بـارزاني
بعدها وهم بذلك اسوة بـالبيشمركة 

ثـمة درس نـحـفـظه فـي تعـامـالتنـا مع
احلكومـات العـراقيـة فمهـما اخـتلفت
الـوجـوه واالنـتـمـاءات اال ان الـنـسـبـة
الـثــابـتــة مـجـازا هـي احلـيــلـولـة دون
ـواطــنـة كـامـلـة وكـذلك تـمـتع الـكـرد 
احلــؤول دون حـــقــهـم الــقـــومي ومن
الحظ ايضا ان قسـما يردد عن عمد ا
او جهل مـنة مـفادهـا ان الكرد لـهم ما
نـطقة لكن ليس الشقائـهم في باقي ا
قولة لم يكلفوا انفسهم مرددي هذه ا

عناء ساعة بحث في نشوء العراق.
اكـتـب هـذه الــســطـور واعــلم كــمـا اي
مـواطن عـراقي مـدى خــيـبـات الـرجـاء
التي يـعـيشـهـا مالي الـعـراق حتت
خط الــفــقــر نــهــبــا لــلــجــوع والــعــوز
والتـشـرد والـضـيـاع فيـمـا الـدعـايات
الــســـيــاســـيـــة تــلـــهث وراء مـــكــاسب

اليقرها شرع وال قانون او ضمير.
عـام 1961 وبــعــد ســنــوات ثالث من
تـولي قــاسم رئـاســة احلـكــومـة وهي
كمـا مصـر النـاصـرية حـكومـة عسـكر
من جيل شاب فـهمـوا ان البالد ثـكنة
تـثلـون لالوامر ومواطـنيـها جـنود 
فــــمــــا كـــان مـن رد عــــلى ذلـك ســـوى 

الذين كوتهم نـيران التـحكم بالـسلطة
بـبـغـداد ومـثل الـوف الـعـائالت الـتي

هدمت دورها بسالح الوطن!
ايلول الثورة.. كانت ايامها فجرا بعد
طول ليل شقته اكف الـقدر وانتظرته
عيون ابـناء شعـبنـا معلـم فالح
اطبـاء كتـاب نسـاء شبـاب مقـاتل

ومدن في العراق وفي اخلارج.
ايـلـول الـثـورة كـانت لـكل الـعـراقـيـ

قراطية واحلكم الوطني تطالب بالد
والذاتي ونعم فـقد قـالوا عنـا عصاة
كــنــا ونــبــقى عـــصــاة عــلى كل ظــالم
وقـالــوا مـخــربــ نـعم نــحن نــخـرب
مـخــطــطــات الــقـتل والــصــهــر ودعـاة

استخدام غاز السارين. 
عاني احلياة ايلول فصول تعلـيمية 
جـلـبت اصـداء اصـوات احلـريـة فـيـها
تأمرين اسماع الغـافل لـيصحـوا وا
ـتـعـاطــفـ لـيـلــتـحـقـوا لـيـخـافــوا وا

بخطو الثوار.
مساحات الدم التي نـزفناها والدموع
التي امطرت من العيون والعرق الذي
جتمـد عـلى ثيـابـنـا مع غبـار الـطريق
كلها عالمات عز صدمت حراك سراق 

ــســيـرة شــعــوب الــعـراق حتـكــمــوا 
متحامـ مرة بشرعـية االنقالب ومرة
ـقـراطـيـة شـوهـاء جـعـلت عـناوين بد
اخــبـــار وادي الـــرافـــدين اخـــتـــصــارا
للعنف واالمية والقرض والغرق بحثا

عن مأمن.
ان في ضـمـيرنـا اطـمـئـنـان انـنـا اديـنا
الــواجب وان لـم يــخل مـن تــقـــصــيــر
فأدعـاء الكـمال مـنـقصـة لكـننـا وبرغم
الـصـعـوبــات نـرافق الـنــفس بـالـعـمل
ومـــعــنـــا وحـــولـــنــا كـــثـــيـــرون يــرون
سـتقـبل االفـضل لشـعـبنـا ويـعمـلون ا
على بلوغه " وقل اعملوا فسيرى الله

ؤمنون" عملكم ورسوله وا
اخلــلـود لــلــثــائــر الـكــبــيــر مــصــطـفى

بارزاني
ولكل مناضل كردي وعراقي

والـرجـاء بــرفـعــة كـردسـتــان و اخلـيـر
للعراق

والـذل لـكل شـبـيه بـسـيـرة الـثلـة الـتي
ارادت بنا السوء.

كتب السياسي للحزب { سكرتير ا
قراطي الكردستاني. الد


