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  ملخص البحث:
، ٢٠٠٣بدأت تجربة العدالة االنتقالية يف العراق مع احتالل الواليات املتحدة للعراق يف العام 

والقوان� التي تأخذ عىل ومرت �راحل عدة، وأتخذت آليات عدة، وأُنشئت العديد من املؤسسات 
عاتقها تحقيق غايات العدالة االنتقالية، وأنعكست بصورة مبارشة أو غ� مبارشة عىل العملية السياسية 
يف العراق. وتثار هنا اشكاليات ابرزها: ماهي أهم آليات العدالة االنتقالية التي طبقت يف العراق بعد 

ق أهداف العدالة االنتقالية؟ وبهدف دراسة هذه ؟ وهل استطاعت هذه اآلليات من تحقي٢٠٠٣عام 
االشكاليات؛ تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن تطبيق آليات العدالة االنتقالية يف العراق بعد 

، �ت بطريقة إنتقائية تفتقر اىل معاي� العدالة اإلنتقالية، وتحقيق املصالحة الوطنية، بسبب ٢٠٠٣عام 
النخب السياسية يف العراق وأرتباطاتهم الخارجية، م� أدى اىل فشل تجربة إختالف أهداف وتوجهات 

تطبیق  عن املخرجات التي �خضت العدالة االنتقالية يف العراق. ومن أهم نتائج هذه الدراسة؛ ان
تشكل الكفة ، و� نحو انجاز العدالة املنشودة � ترس ٢٠٠٣فی العراق بعد ت العدالة االنتقالية آلیا
فلح جهود املصالحة الوطنية او جرب ت ، و�العراقي بالشعبجحة امام حجم الكوارث التي املت الرا

ت كانت عاجزة عن انجاز ألن معظم اآللیاالخواطر بشكل عادل يالئم مصطلح العدالة االنتقالية 
  .اهدافها

  پوخت�ى تو�ژین�وە:
  )يى�خنڕە یکەی�و �نیژ�(تو  راق�ع �ل رەاگوز ڕ  یر ەرو �دادپ یکان�زمیکانیم ینگاندن�س��ه

سیاسی دەو��ت�کان  س�قامگیریی�ک�ک� ل� فاکت�رە ه�رە گرنگ�کانی دادپ�روەری راگوزەر 
ب�تایب�تی ل�و و�تان�ی ک� سیست�می سیاسی ل� گواستن�وەدای� ل� پ�ش�لکاریی� ت�واوەکانی 
مافی مرۆڤ�وە بۆ قۆناغ�کی پاب�ندبوون ب� پاراستنی ماف�کانی مرۆڤ یان ئ�و و�تان�ی ک� 
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ەوە دەستی پ�کردووە و چ�ند قۆناغ�ک ت�پ�ڕیوە و چ�ندین ٢٠٠٣ع�راق�وە ل�سا�ی 
 ب�و پ�ی�. میکانیزمی ت�دا گیراوە و چ�ندین دەزگاو یاسا دام�زراون بۆ گ�یش� ب�ئامانج�کانی

ەوە چ ٢٠٠٣کۆم���ک پرسیار دروست دەب�ت ک� ڕەنگ� دیارترینیان ئ�مان�ن: ل� دوای سا�ی 
ل� ع�راقدا ج�ب�ج� کراوە؟ ئایا ئ�م میکانیزمان� توانیویان�  دادپ�روەری راگوزەرزم�کی میکانی

، تو�ژین�وەک� ل�س�ر ئ�و ئ�م م�ب�ست�ب�دەست به�نن؟ بۆ  راگوزەرئامانج�کانی دادپ�روەری 
ل�دوای  ل� عیراق دادپ�روەری راگوزەرک� " ج�ب�ج�کردنی میکانیزم�کانی  نوورساوەبن�مای� 

ەوە ب�ش�وەی�کی دیاریکراو ئ�نجام دراوە ک� ن�بوونی پ�وەرەکانی دادپ�روەری ٢٠٠٣سا�ی 
ن�بوونی ئ�زموونی ن�ودەو��تی  ،و ئاشت�وایی گرنگرتین دەرەنجامی ئ�م ل�کۆ�ین�وەی� راگوزەر

دادپ�روەری ئینتیقالی بوو ب�تایب�تی مۆد�ل� نزیک�کانی ع�راق وەک ئ�فریقای باشوور و 
ی انی بوارەک� ل�و و�تان�ی ک� ل�گ�ڵ ع�راقدا هاوب�شن ل� ڕابردوو ب�کاره�نانی شارەزای

 دەس��تی دیکتاتۆری و داب�شبوون ل�س�ر بن�مای�کی رەگ�زپ�رستان�.
  

Abstract: 
Evaluating the mechanisms of transitional justice in Iraq (a critical study) 

Transitional justice is one of the most important factors for the political stability 
of countries. Especially in countries whose political system is going through a stage 
of transition from a state of grave violations of human rights to a stage of 
commitment to the protection of human rights, or countries that are exposed to 
political and economic crises that force them to go through transitional stages. 
Among these experiences stands out the experience of transitional justice in Iraq, 
which began since the United States occupied Iraq in 2003, passed through several 
stages, adopted several mechanisms, and established many institutions and laws that 
took upon themselves the achievement of the goals of transitional justice, and were 
directly or indirectly reflected on the political process in Iraq. In view of the above, a 
number of questions are raised, perhaps the most prominent of which are: What are 
the mechanisms of transitional justice that were applied in Iraq after 2003? Were 
these mechanisms able to achieve the goals of transitional justice? In order to study 
this problem, The research stems from the hypothesis that “the implementation of 
transitional justice mechanisms in Iraq after 2003 was carried out in a selective 
manner that lacks transitional justice standards, and the achievement of national 
reconciliation, due to the different goals and orientations of the political elites in Iraq 
and their external connections, which led to the failure of transitional justice in 
Iraq.” The most important results of this study were; It is not to benefit from the 
international experiences of transitional justice, especially the models closest to Iraq, 
such as South Africa, and to seek the assistance of experts in the field from those 
countries that share with Iraq the past of dictatorial rule and division on racial 
grounds. 
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  لمقدمةا
  

من اهم عوامل االستقرار السيايس للدول؛ السي� يف الدول التي �ر نظامها  االنتقاليةتعد العدالة 

السيايس �رحلة تحول من حالة االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان اىل مرحلة االلتزام بح�ية حقوق 
ل االنسان، أو حتى بالنسبة للدول التي تتعرض اىل ازمات سياسية أو أقتصادية تفرض عليها املرور �راح

  .دول التي تسعى للتحول الد�قراطيأنتقالية؛ فضالً عن ال
و تربز من ب� هذه التجارب تجربة العدالة االنتقالية يف العراق، التي بدأت منذ أحتالل الواليات 

، ومرت �راحل عدة، و أتخذت آليات عدة، و أُنشئت العديد من ٢٠٠٣املتحدة للعراق يف عام 
تأخذ عىل عاتقها تحقيق غايات العدالة االنتقالية، و أنعكست بصورة املؤسسات و القوان� التي 

  مبارشة أو غ� مبارشة عىل العملية السياسية يف العراق.
ك� إن دراسة التجارب العاملية في� يتعلق بالعدالة اإلنتقالية، مسألة رضورية لض�ن عدم تكرار 

أن لكل مجتمع خصائصه  ، إذبنظر األعتباراألخطاء و اإلستفادة من التجارب العملية، مع األخذ 
وظروفه وتاريخه، الذي �يزه عن غ�ه من املجتمعات، والذي يحتاج اىل نوع من العدالة االنتقالية 

  التي تنسجم معه.

�فهومها الذي أوجده  عىل الرغم من محاولة العراق تطبيق العديد من آليات العدالة االنتقاليةو 
التجارب التي مرت بها الشعوب، وطبقتها بعض الدول املشابه للوضع يف  الدويل من خالل القانون

العراق؛ بيد إنه � يخرج منها بالنتائج املرجوة اىل اآلن؛ االمر الذي يستوجب دراسة هذه االليات وفقا 
منهج نقدي، إســتناداً إىل املعطيات والنتائج التي تحققت من تطبيق كل آلية من آليات العدالة 

  .حثبالينطوي عليه محاور هذا وهذا ما ، ٢٠٠٣قالية منذ عام االنت
  

  إشكالية البحث:

تربز إشكالية البحث يف دراسة آليات العدالة االنتقالية يف العراق برؤية نقدية متفحصة، أسباب 
عدم قدرتها عىل تحقيق أالمن وأالستقرار يف البالد؛ عىل الرغم من تطبيق العديد من اآلليات لتجاوز 

عاماً،  ١٨املرحلة اإلنتقالية والتحول الد�قراطي؛ إال أنه ظل ملف العدالة اإلنتقالية مفتوحاً ألك� من 
وهنا تثارمجموعة من التساؤالت، لعل من أبرزها: ماهي آليات العدالة االنتقالية التي طبقت يف 

النتقالية؟ ما ابرز ؟ هل استطاعت هذه اآلليات من تحقيق اهداف العدالة ا٢٠٠٣العراق بعد عام 
االنتقادات املوجهة لهذه االليات ؟ و هل سيظل السقف الزمني للعدالة اإلنتقالية يف العراق مفتوحاً، 

  وهل يحتاج العراق إىل آليات أخرى لتحقيق العدالة اإلنتقالية .
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  فرضية البحث:

طبيق آليات ومن اجل دراسة هذه االشكالية ؛ فان البحث ينطلق من فرضية  مفادها "إن ت
، �ت بطريقة إنتقائية تفتقر اىل معاي� العدالة اإلنتقالية،  ٢٠٠٣العدالة االنتقالية يف العراق بعد عام 

وتحقيق املصالحة الوطنية؛ وذلك بسبب أختالف أهداف وتوجهات النخب السياسية يف العراق 
اىل ظاهرة عدم االستقرار السيايس يف  وأرتباطاتهم الخارجية ؛ االمر الذي أفشل العدالة االنتقالية؛ وقاد

  البالد، االمر الذي يدفع اىل البحث عن آليات عدالة انتقالية جديدة، محددة بفرتة زمنية".
  

  منهجية البحث

وبغية اثبات هذه الفرضية فقد أعتمدت الدراسة عىل أك� من منهج علمي، لعل يف مقدمتها 
االنتقالية التي طبقت يف العراق، فضال املنهج  منهج الوصفي التحلييل، لوصف آليات العدالة

القانو� ملعرفة أسس ومرتكزات ادارة املرحلة االنتقالية يف العراق، وأخ� مقرتب الدراسات  - املؤسسا�
  النقدية ملعرفة مكامن الخطا والصواب يف تطبيق آليات العدالة االنتقالية.

  
  تقسي�ت الدراسة

ة فقد تم تقسيمها عىل ثالثة مباحث، فضالً عن مقدمة وخا�ة وفقا  لفرضية ومنهجية الدراس
(إستنتاجات وتوصيات)، جاء املبحث األول: تحت عنوان آليات املحاكمة ولجان الحقيقة، وقد قسم 

عىل مطلب�، يتناول األول؛ آلية املحاك�ت، والثا�: آلية إنشاء لجان الحقيقة، أما املبحث الثا�؛ فقد 
صالح املؤسيس واملصالحة الوطنية يف العراق من خالل مطلب�،خصص األول: آللية تناول اليات اإل 

االصالح املؤسيس، أما املطلب الثا� فخصص: آللية املصالحة الوطنية، أما املبحث الثالث؛ فقد جاء 
تحت عنوان التعويضات وإحياء الذكرى، والذي قُسم عىل مطلب�: املطلب األول: تناولنا فيه آلية 

  عويض الضحايا وجرب الرضر، وقد ركزنا يف املطلب الثا� عىل آلية إحياء الذكرى .ت
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  ةآلية المحاكمات ولجان الحقيق -:بحث األولالم
بناءاً عىل ما مر به العراق من إنتهاكات يف املايض، تشكلت عىل أساسها آليات عديدة لتجاوز تلك 
املرحلة وبوصفها وسيلة من وسائل التحول الد�قراطي. وتم تطبيق آلية املحاك�ت ولجان التحقيق 

  :ةحقيقلجان ال آليةيدرس الثا�: ووهو ما سيتم دراسته يف مطلب� يتناول االول: آلية املحاك�ت، 
  

  املطلب األول: 
  :آلية املحاك�ت

اىل االحتالل االمري�، الذي أتخذ مجموعة من القرارات وامل�رسات  ٢٠٠٣خضع العراق منذ عام 
املمهدة لتطبيق العدالة االنتقالية يف العراق ، وبدعم وتأييد من بعض القوى السياسية العراقية 

واألجهزة األمنية، وإعادة بناء النظام السيايس، وهو ما أشار اليه بول املتمثلة بحل الجيش العراقي 
بر�ر يف كتابه عام قضيته يف العراق بقوله " يف االجت�عات االوىل اوضح يل القائدان الكورديان جالل 
طلبا� ومسعود الربزا� بجالء بأن األكراد لن يقبلوا البته بصيغة تعيد تشكيل وحدات من الجيش 

اقي السابق وتعيد تسليحها... وشجع القادة الشيعة، �ن فيهم آية الله العظمى السستا� اتباعهم العر 
، ويف ظل هذه الظروف )١(عىل التعاون مع االئتالف منذ التحرير، وال�كننا املخاطرة بقدان تعاونهم"

تعرضت ملجموعة من االنتقادات، لعل تشكلت اوىل آليات العدالة االنتقالية(آلية املحاك�ت)، والتي 
  ما يا�:من ابرزها 

  
  اوال: آلية تشكيل املحكمة:

، خولت سلطة االئتالف املؤقتة ملجلس الحكم العراقي سلطة ٢٠٠٣يف العارش من كانون األول  
إنشاء محكمة عراقية خاصة؛ وتم إلحاق القانون األساس باألمر الذي أصدرته سلطة االئتالف املؤقتة، 

مجلس الحكم �وجب هذا األمر سلطة إنشاء محكمة عراقية  ، وجاء فيه" يخول٢٠٠٣يف عام  ٤٨قم ر 
خاصة ملحاكمة املواطن� العراقي� أو األشخاص املقيم� يف العراق املتهم� بارتكاب جرائم اإلبادة 

وينىشء مجلس  الج�عية أو جرائم ضد االنسانية أو جرائم حرب أو انتهاكات لقوان� عراقية معينة.
الحكم هذ "املحكمة" �وجب ترشيع يصدر عنه بعد مناقشة تداب� املقرتحة الواردة يف امللحق (أ) 

  .)٢(" بحثها بالتفصيل مع سلطة االئتالف املؤقتة
وقد احتفظ بر�ر بحق الغاء وتعديل قانون تشكيل املحكمة، �وجب صالحياته املنصوص عليها 

باعتباره أعىل سلطة ترشيعية يف البالد خالل مرحلة حكمه يف  ٢٠٠٣) لسنة ١بالالئحة التنظيمية رقم (

                                                           
 ٧٥، ص٢٠٠٦بول بر�ر، عام قضيته يف العراق: النضال لبناء غد مرجو، ترجمة عمر االيو�، دار الكتاب العر�، ب�وت،  )١(
تاريخ  من االنرتنيتالخاص بانشاء محكمة عراقية خاصة،  ٢٠٠٣لسنة   ٤٨ينظر القسم االول من نص االمر املرقم  )٢(

  :�اال رابطمتاح عىل ال، ١/٥/٢٠٢٢الزيارة 
 https://govinfo.library.unt.edu/cpa-
iraq/arabic/regulations/20031210_CPAORD48_IST_and_Appendix_A..Arabic_.pdf  
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العراق وهذا يعني بأن مجلس الحكم ما هو اال جهة استشارية. وهذا االجراء مشابه �اما للصالحيات 
املعدل؛ إذ كان �تلك جميع السلطات  ١٩٧٠التي كان يتمتع بها صدام حس� �وجب دسنور عام 

  .)١(ئف تابعة للقيادة السياسية التي كان �ثلهاباعتبارها وظا
و بناًء عىل ما تقدم يثار تساؤل عن مدى رشعية املحكمة،فمن املالحظ إن املحكمة من الناحية 
الرشعية تعرضت إلنتقادات عدة؛ عىل أساس انها شكلت بقرار او بتوجيه من سلطة االحتالل، و من 

كان العراق ومايزال منتهكا لسيادته، ومفتقرا لوجود مؤسساته  الناحية القانونية؛ النها تشكلت يف وقت
الدستورية (ترشيعية، وتنفيذية، وقضائية) بعد اقدام سلطة االحتالل عىل حل املؤسسات الوطنية، 

  .  )٢(والغاء الترشيعات الوطنية التي كانت تدير البالد ، وتنظم حياتها العامة باالستناد اليها
مع عدم قدرة الواليات املتحدة الحصول عىل تفويض من االمم املتحدة وقد تزامن ذلك ايضا 

بتشكيل محكمة جنايات دولية، ك� حدث مع يوغسالفيا السابقة ورواندة؛ ألن القانون الدويل يحرم 
استخدام القوة خارج إطار االمم املتحدة، حسب ما جاء يف البند الثالث من املادة الثانية من ميثاق 

دة، الذي يطالب جميع اعضاءه بفض نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، حتى ال يتعرض االمم املتح
  .)٣(السلم واالمن والعدل الدويل للخطر واالنهيار

(رزكار محمد أم�) " "نعم كان وبخصوص رشعية املحكمة اكد أول قايض ملحكمة الجنيات السيد
صدر يف ظل االحتالل  ٢٠٠٣لسنة  ١املحكمة رقم هناك أنتقادات قانونية يف هذا املجال؛ ألن قانون 

االمري� بأمر من الحاكم املد� لسلطة االئتالف املؤقتة (بول بر�ر) الذي كلف مجلس الحكم العراقي 
. ولتدارك هذا املوقف ٢٠٠٣لسنة  ١، وصدر القانون رقم ٢٠٠٣لسنة  ٤٨بإنشاء املحكمة �وجب االمر 

 ١٠من حقها تعديل قوان� البلد املحتل، فقد صدر الحقاً القانون رقم بإعتبار ان سلطة اإلحتالل ليس 
وملحقه قواعد االجراءات وجمع االدلة الخاصة باملحكمة، بقرار من الجمعية الوطنية  ٢٠٠٥لسنة 

من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  ٣٧(أ ، ب) واملادة  ٣٣العراقية املنتخبة، استناداً لل�دة 
من مجلس الرئاسة العراقي بعد االقرار من الجمعية  ٢٠٠٥ترشين الثا� ٩ية، وذلك  بتأريخ االنتقال

 ١، والغى قانون رقم ٢٠٠٥ترشين الثا�  ١٨يف  ٤٠٠٦الوطنية، ونرش يف جريدة الوقائع العراقية العدد 
  .)٤(وقواعد االجراءات الخاصة باملحكمة" ٢٠٠٣لسنة 

ىل هذا االجراء الترشيعي كان ناتجاً عن االنتقادات التي وجهت ويبدو ان لجوء الجمعية الوطنية ا
اىل اآللية االوىل التي تم �وجبها تشكيل املحكمة، وقد قيل ان هذه املحكمة قد انشئت يف ظل 
سلطات محتلة، وان القانون الدويل االنسا� �ا يف ذلك اتفاقيات جنيف ال�نح قوات االحتالل سوى 

                                                           
  :�اال رابطمتاح عىل ال، ١٥/٥/٢٠٢٢تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتم محكمة الجنايات العراقية املختصة،طارق عيل صالح، )١(

 https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2007/7/247773.html 
دراسة مقارنة ماب� دولة جنوب أفريقيا والعراق، رسالة ماجست� غ� منشورة، امنه داخل مسلم، العدالة االنتقالية ) ٢(

 ١٨١، ص٢٠١٥كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

 نقالً عن طارق عيل صالح، املرجع سبق ذكره )٤(
، السلي�نية، يف اليوم مقابلة مع القايض (رزكار محمد أم�)، رئيس الهيئة األوىل يف املحكمة الجنائية العراقية العليا) ٤(

ً ٢٠٢٢الثامن عرش من فرباير/   ، الساعة الرابعة مساءا



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

ترشيعات الدولة التي تحتلها؛ لذلك فان انشاء هذه املحكمة اثارت تساؤالت  سلطات محدودة لتغي�
خط�ة حول مدى توافقها مع القانون الدويل االنسا�؟ وترد املحكمة عىل هذا التساؤل بالقول بان 

لسنة  ١٥١١مجلس الحكم االنتقايل يف العراق قد اعرتف به من قبل مجلس االمن الدويل يف القرار 
نه "يجسد سيادة دولة العراق خالل الفرتة االنتقالية التي يتم تشكيل حكومة �ثيلية معرتف ، كو ٢٠٠٣

باملحكمة الجنائية  ٢٠٠٥بها دولياً؛ ومن املهم أن نش� اىل إن اعرتاف الدستور العراقي النافذ لعام 
ا هيئة قضائية العراقية العليا قد يؤدي اىل اضفاء نوع من الرشعية الدستورية عىل املحكمة بوصفه

  . وهنا يثار تساؤل عن إستقاللية املحكمة ؟)١(وطنية مستقلة"
  

 :ثانيا: استقاللية املحكمة

بخصوص استقالليته وعدم انحيازه  ٢٠٠٣وجهت العديد من االنتقادات للقضاء العراقي بعد عام 
واضطـالع القضـاة بوظيفتهـم يف القضايا املعروضة عليه، فالقضـاء العراقـي ال يتمتـع بالخبـرة الكافيـة، 

بشـكل مسـتقل وغيـر متحيــز، وتوضــح ذلــك عمليــا عندمــا قــدم القاضــي رزكار اســتقالته مــن 
رئاســة املحكمــة، وقد وجهنا سؤاالً للقايض رزكار، عن التشكيك يف كينونة إجراءات املحاكمة ومدى 

والترشيعية) وبعض السياسي� املتنفذين، او من قبل القوى  أستقالليتها بعيداً عن السلطت� (التنفيذية
الخارجية عىل س� املحاكمة، وهل ُمرِس الضغط السيايس بحقكم يف تحريف مسار املحكمة بعيداً عن 
القانون، وقد أجاب: " نعم كان هناك ضغوط خارجية من الجهات السياسية ووسائل االعالم التابعة 

  .)٢(لتلك الجهات"

شكل جيل عدم استقاللية املحكمة يف جانب تحديد موعد املحكمة، اذ جرى تحديد ويتضح ب
ك� فعل د. ليث كبة (املتحدث باسم رئيس الوزراء  بعض الجلسات من رموز السلطة التنفيذية،

 ٤يف حديثه بتاريخ  ٢٠٠٥ترشين الثا�  ١٩االنتقايل)، عندما حدد موعد محاكمة صدام ستكون يوم 
بتأكيده عىل انه ال يسمح  ٣٠/٩/٢٠٠٥. وقد اعقبه د. ابراهيم الجعفري بتأريخ ٢٠٠٥ترشين األول 

. وهذا تدخل سافر يف شؤون ١٩/١٠/٢٠٠٥مطلقاً يف تأجيل موعد املحاكمة عن املوعد املقرر وهو 
القضاء؛ الن القضاء يف اي دولة من دول العا�، مه� كان تقدمها او تخلفها، هو صاحب السلطة يف 

مواعيد املرافعات، التي تخضع العتبارات عديدة، منها مدى جاهزية القضية للنظر بها، ومال�ة  تحديد
  .)٣(الظروف االجت�عية والسياسية واالمنية، وجاهزية القضاة انفسهم

  
  :القضايا التي ناقشتها املحكمة ثالثاً:

أقترص تداول املحكمة عىل ثالث قضايا وهي ( قضية الدجيل، األنفال، حلبجة)، يف ح� أن النظام  
سنة، وكان هناك قضايا كث�ة تتعلق بالجوانب االقتصاديـة، واالجت�عيـة،  ٣٥البعث حكم أك� من 

                                                           
محمد رشيد حسن، املحكمة الجنائية العراقية العليا ــ دراسة يف مبادىءالعدالة، اكاد�ية التوعية وتأهيل الكواد، ) ١(

 ٣٣_٢٦، ص٢٠١٢مطبعة مؤسسة حمدي للطباعة والنرش، السلي�نية، 
 القايض (رزكار محمد أم�)، رئيس الهيئة األوىل يف املحكمة الجنائية العراقية العليا، املرجع سبق ذكرهمقابلة مع ) ٢(
  طارق عيل صالح،املرجع سبق ذكره) ٣(



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

١٨ 
  

عدام بالرئيس والسياسـية لـم تعـرض عىل املحكمة، واألنتقاد األسوء كان حول طريقة تنفيذ حكم اإل 
العراقي األسبق، وهنا يستوجب السؤال عن االسس الصحيحة في� يخص األولويات املفرتضة إلجراء 
تلك املحاك�ت؟ كأن يكون التسلسل الزمني أو حجم املأساة التي ألحقها النظام السابق، وهو ما اشار 

يف نظر املجني عليه وذويه، التوجد اليه القايض  رزكار بقوله: " أن كل قضية لها أهميتها الخاصة بها 
قضية أكرب من أخرى يف هذا الجانب، ومن منظور املترضر منها، ألن اإلعتداء ايأ كان نوعه يرتك اثراً و�ا 
�س املعتدى عليه، أما االختالف بالقضايا تكمن يف حجم عدد الضحايا واالطراف االخرى امللحقة 

هناك قضية يف حجمها أكرب من غ�ها، وعىل املحكمة ان تأخذ بالضحية املادية منها واملعنوية. نعم 
ذلك بنظر االعتبار من دون إه�ل اية دعوة. أما التسلسل واالسبقية من محكمة الجنايات يعتمد عىل 
تسلسل وتاريخ قرار اإلحالة من قايض التحقيق الذي يحيل الدعوى اىل محكمة املوضوع، لذا ال دور 

  . )١(ب الدعوى، فاألمر مرهون باإلحالة من قايض التحقيق"ملحكمة الجنايات يف طل
كانت جر�ة األنفال ثا� قضية، أفتتحت بها املحكمة الجنائية العراقية العليا جلسات محاكمة 

؛ إذ مثل أمام املحكمة سبعة متهم�، من ٢٠٠٦آب  ٢١النظام السابق، (وقد بدأت إجراءات القضية يف 
أم� رس مكتب تنظيم الش�ل لحزب البعث، والرئيس السابق صدام حس� بينهم عيل حسن املجيد، 

(ووجهت اىل جميع ) ٢()٢٠٠٦كانون األول  ٣٠الذي حذف أسمه من القضية بعد إعدامه يف عجالة يف 
املتهم� تهمة إرتكاب جرائم حرب، وجر�ة اإلبادة الج�عية، وجرائم ضد اإلنسانية؛ وأدىل شهود 

روعة عن آثار حملة األنفال عىل الكورد. ك� استندت املحكمة إىل كم كب� من اإلثبات بشهادات م
الوثائق الصادرة عن النظام السابق، وباألخص أدلة الطب الرشعي واإلدعاءات املتعلقة بإستخدام 

، األحكام بحق ٢٠٠٧/حزيران/٢٤(وقد أصدرت املحكمة الجنائية العليا يف يوم  )٣(األسلحة الكيميائية)
تهم� يف قضية األنفال، حيث صدر حكم اإلعدام بحق كل من عيل حسن املجيد، وزير الدفاع سابقاً امل

وإبن عم صدام حس� بتهمة إرتكاب جرائم إبادة ج�عية وجرائم ضد اإلنسانية يف قضية األنفال، 
 وسلطان هاشم وحس� رشيد محمد التكريتي، وبالسجن مدى الحياة عىل املتهم� صابر الدوري

وفرحان مطلك صالح الجبوري، وقررت املحكمة اإلفراج عن طاهر توفيق العا� املحافظ األسبق 
  .)٤(للموصل لعدم كفاية األدلة)

وعىل الرغم من إعدام بعض من املتهم�؛ إال انه قد تم اصدار حكم االعدام بحقهم مرة أخرى  
 محكمة الجنايات (رزكار محمد) " ان وهذه من االمور التي يؤخذ عليها يف هذه املحاكمة، ويرى قايض

يف مثل هذه الحالة كان من املفرتض أن تُحسم كل القضايا بحق املتهم�، ال ينفذ إذا كانت العقوبة 

                                                           
  .مقابلة مع القايض رزكار محمد ام�، مرجع سابق) ١(
التاريخية من اجل األكراد العراقي�،  املحكمة العراقية تصدر حك�ً يف قضية االنفال: استمرار املآخذ عىل املحاكمة)٢(

  :�اال رابطمتاح عىل ال، ١٥/١١/٢٠٢١تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتممقال 
https://www.ictj.org/ar/news/iraq-tribual-issues-verdict-in-anfal-case-  

  .املرجع نفسه (٣)
  :٢٠٢١_١٠_�٢٢ ال ننىس وجه صدام الحقيقي والصدامية، مقال منشور عىل املوقع االلكرتو�: تاريخ الزيارة  )٤(

http://www.ekurds.com/arabic/anfals.htm   



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

  .)١(إعدام قبل حسم الدعاوي األخرى"
وهناك من يرى  ان امل�رسة العملية للواليات املتحدة الخاص بقرار تشكيل هذه املحكمة 

كن من اجل تحقيق العدالة لضحايا نظام صدام ، فهي � تحاكم صدام واركان نظامه اال الجنائية؛ � ت
جزئيا عن قضيتي الدجيل واالنفال التي من شأنها اثارة النعرات الطائفية والعرقية، واستندت يف ذلك 

نت اىل مربرات سياسية، واهملت العديد من االنتهاكات االخرى التي مارسها نظام صدام وبعضها كا
خط�ه كغزوه للكويت، وهذا يعكس حقيقة حذر الواليات املتحدة وتخوفها من محاكمة صدام عن 
قضية احتالل الكويت النها ستكون ذات صلة بقضية االحتالل االمري� للعراق، ور�ا قد تظهر حقائق 

  .)٢(ا املعلنةال ترغب الواليات املتحدة ان يطلع عليها الراي العام العاملي النها مخالفة لسياسته
  

  :رابعاً: عدم مراعاة املحكمة الحكام قانون االجراءات الجنائية العراقي
ينص قانون االجراءات التنفيذية الحكام االعدام، بعدم تنفيذها يف االجازات او املناسبات الدينية؛ 

ويرى القايض رزكار، أن عملية إعدام  )٣(وهذا اليتفق مع اعدام "صدام حس�" يف عيد االضحى املبارك
الرئيس السابق صدام حس�، � يكن يخدم مبادئ العدالة االنتقالية، وقد ارشدنا برأيه القانو� قائالً: " 
ال يجوز إعدام املحكوم يف أيام العطل الرسمية واألعياد الخاصة بديانة املحكوم عليه قانوناً، إستناداً 

  .)٤(املعدل" ١٩٧١لسنة  ٢٣املحاك�ت الجزائية العراقي رقم  من قانون أصول ٢٩٠لل�دة 
عىل اساس ما تقدم شكك الكث� من املراقب� يف الحيثيات املتعلقة باعدام الرئيس العراقي السابق، 
والذي � يكن تنفيذه  طائفياَ بشكل صارخ فحسب؛ بل تضمن ايضاً التالعب بشكل واضح �تطلبات 

االعدام وانتهاك عدد من احكام قانون اصول املحاك�ت الجزائية العراقي؛ �ا يف التصديق عىل عقوبة 
ذلك املتطلب الخاص بعدم تنفيذ احكام االعدام يف االعياد واملناسبات الدينية، إضافة اىل ذلك، ان 

ملحاكمة االعدام ابطََل الِعربة التي كانت املحاكمة تهدف اىل تحقيقها يف العراق ، فاصبح الينظر اىل ا
عىل انها عنرص من عنارص او آلية من آليات العدالة، بل كإنتقام طائفي، اذ ان تطبيق العدالة االنتقالية 
يف العراق والسعي اىل ارساء مرتكزات الد�قراطية يف العراق اليتناسب مع النتائج املتوصل اليها من 

لرئيس العراقي السابق تصاعد التوتر خالل آلية املحاكمة، لذلك شهدت الفرتة الالحقة عىل اعدام ا
  .)٥(والعنف داخل العراق

  
  :خامسا: تغايض املحكمة عن متهم� كث�ين يف القضايا نفسها

وجهت اىل املحكمة إنتقاداً حول تغاضيها عن الكث� من املتهم� يف القضايا املطروحة عىل 

                                                           
  املرجع سبق ذكره مقابلة مع القايض رزكار، )١(
  طارق عيل صالح،املرجع سبق ذكره) ٢(
 ١٨١امنه داخل مسلم، املرجع سبق ذكره، ص) ٣(
 مقابلة مع القايض رزكار محمد ام�، املرجع سبق ذكره )٤(
الجان محمد ام� عث�ن، العدالة االنتقالية (العراق �وذجاً)، رسالة ماجست�(غ� منشورة) مقدمة اىل كلية القانون ) ٥(

    ٨٨، ص٢٠٠٩والسياسة، جامعة السلي�نية، 



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

٢٠ 
  

رط يف قضايا شتى، ومنها االنفال، من ) متو ٤٠٠( املحكمة نفسها، وتش� املصادر اىل ان هناك اك� من
الذين إلتزمتهم األحزاب السياسية بقصد النفع الحز�، وعدم تقد�هم للعدالة ، وقد اشار القايض رزكار 
اىل هذا املوضوع  ان: "أمر القبض يجب أن يُنفذ طاملا � يلغ من املحكمة التي اصدرته. و أن السلطة 

مر القبض، اما التلكؤ او التغايض عن التنفيذ غ� وارد قانوناً. وليس التنفيذية هي املخولة بتنفيذ أوا
  .)١(لدي معلومات تفصيلية حول ذلك"

  
  :٢٠٠٣سادساً: أما بخصوص الجرائم املرتكبة مابعد عام 

هناك انتقاد اخر ملوضوع املحاكم ودورها يف العدالة االنتقالية وليس للمحكمة الجنائية العراقية 
، والتي تحتاج ملحاكمة من اجل  ٢٠٠٣والجرائم التي ارتكبت بحق العراقي� بعد عام بخصوص القضايا 

انجاح العدالة االنتقالية فلم تشكل محاكم جنائية للتحقيق بقضايا االنتهاكات االنسانية، السي�، بعد 
، ففي ودخول داعش لألرايض العراقية، فقد تم التكتم عىل محاكمة مرتكبيها دوماً  ٢٠١٤احداث عام 

: "� تشكل اي لجنة تحقيقية أو محاكمة بحق مرتكبي املجازر )٢(هذا االطار قال لنا (حس� حاجو)
واالنتهاكات ضد املكون االيزيدي و� تفتح تحقيق مع االشخاص الذين كانوا مسؤول� عن ح�ية 

رجو فتح تحقيق سنجار، كان هناك عضو بالحزب الد�قراطي يدعى (وليد كوفيل) قال امام االعالم، أ
لظهور الحقائق من هو املسؤول املبارش عن هذه االبادة والتخاذل. لألسف تم تصفيته يف ظروف 
غامضة، واّدعوا بأنه قد استشهد بالقصف اثناء املعارك مع الجيش العراقي والحشد الشعبي، وتم 

  اغالق امللف من قبل جهات معينة باالقليم واملركز". 
� تجر آلية املقاضاة بحقها، مثل: ضحايا مجزرة سبايكر حيث تقارب فضال عن جرائم أخرى 

آخرين  ٦٤٣، ومجزرة الصقالوية التي راح ضحيتها عرشات النازح� وفقدان )٣(شخص ٩٠٠أعدادهم 
  .)٤(عىل يد عنارص من مليشيا حزب الله العراقية، خالل تحرير الصقالوية من تنظيم داعش

من االنتقادات التي وجهت اىل آلية املحاكمة، منها القانو�  يتضح م� تقدم ان هناك العديد
واالخر غ� قانو� جعل من هذه اآللية فاقدة للغاية التي أسست من أجلها وهي تحقيق العدالة 

، ال تقل ٢٠٠٣االنتقالية، وأضحت فاقدة ملحتواها؛ السي� وإن هناك جرائم أرتكبت يف العراق بعد 
  عن الجرائم التي أعدم عليها أركان النظام. أنتهاكاً لحقوق االنسان

  

                                                           
  مقابلة مع القايض رزكار محمد ام�، املرجع سبق ذكره ) ١(
والد�قراطية اإليزيدي، حس� حاجو، السلي�نية، يف يوم الثا� من مقابلة مع عضو املكتب السيايس لحزب الحرية ) ٢(

 ، الساعة الثانية ظهراً، السلي�نية٢٠٢٢مارس/ 
تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتم العراق: سبع سنوات منذ مجزرة معسكر سبايكر،اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، )٣(

  :�اال رابطمتاح عىل ال، ١٢/١٢/٢٠٢١
 https://www.icmp.int/ar/press-releases/iraq-seven-years-since-camp-speicher-massacre/  

متاح ، ، ١٢/٢٠٢١/ تاريخ الزيارة ن االنرتنيتم الجر�ة، ناج من مجزرة الصقالوية يروي لـ"العر� الجديد" تفاصيل)٤(
  /https://www.alaraby.co.uk : �اال رابطعىل ال



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

  املطلب الثا�: 
  :لجان الحقيقة

تعد هذه اآللية من اآلليات املهمة لتحقيق العدالة االنتقالية، التي مارستها الكث� من الدول 
 وحققت نجاحاً بذلك، مثل جنوب أفريقيا، اما التجربة العراقية يف العدالة االنتقالية، � تشهد تجسيد
حقيقي لهذه اآللية، و� يجر اي تحري للحقائق يف اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي أُرتكبت 
من قبل النظام السابق، من خالل تشكيل لجان للتحقيق يف تلك اإلنتهاكات، اذ � يحاكم سوى عدد 

الحقيقة �كن أن محدود من مرتكبي الجرائم من خالل املحكمة الجنائية العراقية العليا، فإن لجان 
تقدم تقريراً جامعاً إلنتهاكات حقوق االنسان الربعة عقود من حكم النظام السابق عن طريق تحليل 
الكم الهائل من األدلة التي جمعتها منظ�ت وأفراد داخل وخارج العراق. ك� �كن للجنة الحقيقة ان 

ب� او القتىل، وسواء عملت اللجنة تتحرى عن مص� مئات األالف من العراقي� املفقودين أو املغي
�فردها أو بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن �قدورها أن تساعد يف البحث عن 

   .)١(املفقودين واإلرشاف عىل استخراج الجثث من املقابر الج�عية
اكات حقوق و�ا أن الغالبية العظمى من العراقي� أيدت إجراء محاكمة جنائية ملرتكبي إنته

، فإن لجان الحقيقة كان �كن أن تكون من ضمن التداب� املكملة لإلجراءات )٢(االنسان يف املايض
القضائية، وليست بديلة عنها، وال غنى هنا عن تعريف املواطن� بنظاق عمل لجان الحقيقة وأهدافها 

تمع ذات الصلة ل� وحدودها، فضالً عن أهمية توجيه جهود التعريف هذه إىل كل قطاعات املج
  .)٣(الينظر إليها عىل أنها حوار ب� النخب أو ب� فصائل سياسية معينة

يتضح لنا أن مبدأ اإلعرتاف والتسامح يرتبط بآلية لجان الحقيقة ومواجهة املايض، إذ كان لهذين 
ولية واملصالحة املبدأين دوراً بارزاً يف التجربة األفريقية عن طريق تشكيل لجان الحقيقة وتحديد املسؤ 

واإلنصاف القائم عىل نبذ روح الثأر واإلنتقام. ونرى أنه كان من املمكن أن يكون عامالً مساعداً يف 
تجاوز املايض وطي صفحاته يف املرحلة اإلنتقالية، إىل جانب اآلليات األخرى مثل املصالحة واملحاكمة، 

شف الحقائق، فمن ناحية كانت ستساعد يف حال لو كانت هناك جهود مبذولة لتشكيل هذه اللجان وك
املحكمة الجنائية العراقية العليا واملحاكم األخرى يف إجراءات التحقيق وتقديم االدلة والوثائق 
املطلوبة، فضالً عن الس�ع للشهود، لر�ا كان ذلك سوف يساعد الضحايا وذويهم عىل تخطي املايض 

وتأث� نفيس بالنسبة للضحايا، وليس فقط شأن قضا�،  بصورة أفضل وأرسع، إذ أن هذه اآللية لها بعد
ومن جهة أخرى كان باإلمكان أن تسهل عملية املصالحة بإعتبار أن اإلعرتاف بالخطأ جزء من عملية 
املصالحة التي تتضمن اإلعرتاف والعفو. لر�ا أن الذهنية الطائفية الحاكمة التي كانت تؤثر يف إجراء 

   وترك آخرين، كان سبباً يف عدم تشكيل مثل هذه اللجان يف العراق. املحاك�ت لبعض املتهم�

                                                           
   ٩٤الجان محمد، العدالة االنتقالية (العراق �وذجاً)، املرجع سبق ذكره، ص) ١(

(2) Iraqi Voices: Attiudes Toward Transitional Justice and Social Reconstruction Human Rights 
Center, University of California, Berkeley. And Ictj May 2004, P.P 55-56 
(3) Southern Iraq : Report of Human Right Abuss and Views and Justice, Reconstruction, and 
Government, Physicians For Human Right. 18, September 2003, p.8  



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

٢٢ 
  

، فإن ٢٠٠٣وال يقترص األمر عىل التقص� يف تشكيل اللجان الحقيقية يف قضايا النظام السابق قبل 
، بخصوص ٢٠٠٣التقص� طال اللجان الحقيقية التي ُشكلت بخصوص الجرائم التي إرتكبت بعد عام 

االنتهاكات لحقوق االنسان السي� بعد حادث تفج� االمام� العسكري� يف سامراء، وما الكث� من 
اعقب ذلك من انتهاكات للمدن�، فضال عن االنتهاكات التي تعرض لها الشعب العراقي بعد سقوط 

و�ا املوصل والجرائم التي رافقتها فلم تخرج هذه اللجان التحقيقية بأية نتيجة او محاسبة اي مسؤول 
 فيها لجان الربملان العراقي.

لجنة برملانية ، وإحتاللها من قبل تنظيم داعش، ٢٠١٤(فقد ُشكلت عىل إثر سقوط املوصل عام 
شخصية سياسية وعسكرية، أبرزهم رئيس  ٣٠لتُدين أك� من  مختصة للتحقيق بقضية سقوط املوصل،

الدليمي، وعدد من كبار الضباط يف الجيش  الوزراء السابق نوري املال�، ووزير الدفاع السابق سعدون
العراقي والرشطة االتحادية، إال أن نتائج اللجنة الربملانية � يعتمدها القضاء العراقي حتى اآلن، و� 

النتيجة التي   حيث اعترب رئيس الوزراء السابق، نوري املال�، تعرتف بها الحكومة العراقية آنذاك،
انية ال قيمة لها، مته�ً جهات سياسية بالتدخل بعمل اللجنة و إخراجها خرجت بها لجنة التحقيق الربمل

  . )١(عن موضوعيتها)
ونتسائل هنا، هل سيتم محاسبة املتهم� بسقوط املوصل وفق هذا التقرير الصادر من اللجنة 

ات الربملانية املخصصة، أم أنه سوف يظل ملفاً معلقاً، و معرضاً إلن يستخدم للمساومة و التصفي
  السياسية يف العراق؟ وعىل الرغم من مرور أك� من �ا� سنوات � يطرأ أي تطور يف نتائج هذه اللجنة.

  

   

                                                           
متاح عىل ، ٢/٥/٢٠٢٢تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتممقال يف الذكرى الخامسة لسقوط املوصل.. أين نتائج التحقيق؟، )١(
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  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

  على صعيد االصالح المؤسسي والمصالحة الوطنية - :المبحث الثاني
تعد آلية االصالح املؤسيس واملصالحة الوطنية من ابرز واهم آليات املرحلة االنتقالية، اذ انها 

االساس الذي يبنى عليه التحول الد�قراطي، السي� يف بلد مثل العراق، اذ كانت مؤسسات تشكل 
الدولة، يف ظل النظام السابق، تفتقر إىل املستلزمات األساسية لعملية التحول الد�قراطي، و يحتاج اىل 

هذا املطلب سوف  آليات واساليب معينة، إلعادة بناءها، �ا يتوافق مع معاي� الد�قراطية، لذا ففي
نتطرق اىل عدة وسائل أُتخذت يف العراق بهدف االصالح املؤسيس واملصالحة الوطنية، وهو ما سيتم 

  التطرق اليه يف مطلب� يتناول االول : االصالح املؤسيس، بين� يتناول الثا� املصالحة الوطنية.
  

   املطلب االول:
  :االصالح املؤسيس

للتحول الد�قراطي يف املرحلة االنتقالية بناء مؤسسات تتناسب مع ان من الرشوط االساسية 
التغ� الحاصل يف البالد، وقد تبنت التجربة االنتقالية العراقية عدة اجراءات لالصالح املؤسيس لعل من 

  ابرزها ما يا�:
  

  :أوالً: صياغة الدستور
االصلية املختصة بوضع دستور دائم أسس قانون إدارة الدولة النواة األوىل للسلطة التأسيسية 

للبالد، تولت الجمعية الوطنية املنتخبة يف ظل قانون إدارة الدولة مهمة وضع الدستور، تشكلت 
لصياغة الدستور من ب� أعضائه وفقاً ألسس التمثيل النسبي يف الجمعية الوطنية، إذ احتل اإلئتالف 

رب فيها، في� مثل الباقون بشخص أو أثن�، وك� كان الوطني الشيعي والتحالف الكردستا� النسبة األك
العرب السنة قد قاطعوا إنتخابات الجمعية الوطنية فلم يكن لهم �ثيل يذكر يف اللجنة، ومن أجل 
إضفاء صفة التمثيل ملكونات الشعب الرئيسة عىل هذه اللجنة وإرضاء االطراف غ� املشاركة يف 

عضواً منهم يف اللجنة التحقوا بها بعد ميض وقت طويل نسبياً عىل  ١٥الجمعية الوطنية فقد تم تعي� 
بدأ اللجنة ألع�لها، و� يكن لهم دور فاعل ألن وجودهم يفتقد إىل الرشعية القانونية، االمر الذي أفقد 
هؤالء األعضاء املضافون قوة فرض آراءهم إيجاباً وسلباً، وم� يعني أن وجودهم فقط إلضفاء صيغة 

  .)١(كة الج�عية يف كتابة الدستوراملشار 
ومع إن مسودة الدستور �ت صياغتها من قبل الجمعية الوطنية املنتخبة وتم عرضها عىل 
االستفتاء الدستوري، إال انه ال يعني صالحية هذا الدستور لتنظيم العملية السياسية واملؤسساتية يف 

ونات االساسية للشعب وليس اإلعت�د عىل العراق؛ ألن الدستور يحتاج اىل توافق وطني ورىض املك
  .)٢(االغلبية لغرض إقرار الدستور

                                                           
االزمات السياسية واالجت�عية، بحث مقدم اىل اع�ل املؤ�ر  -٢٠٠٣النظام السيايس يف العراق بعد ارساء عالء الديم، ) ١(

 ٢٨٣، ص٢٠١٣السنوي الرابع لسكول العلوم السياسية جامعة السلي�نية، 
   ٥٩مصطفى عث�ن، مرجع سبق ذكره، ص) ٢(



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

٢٤ 
  

يتضح لنا أن عىل الرغم من تشكيل الحكومة إستناداً اىل الدستور إال أن طريقة تشكيله بعيدة عن 
نصوص الدستور وإ�ا فرضت الكتل السياسية أسلوب املحاصصة يف توزيع الحقائب الوزارية ونتج عنه 

اصصة طائفية وعرقية، بدءاً من مجلس الحكم االنتقايل ومروراً بتشكيل الحكومات املتعاقبة حكومة مح
ك� هو الحال يف مناصب الرئاسات الثالثة (الجمهورية والوزراء والربملان) ووصوالً اىل بقية مؤسسات 

نتخابات او بعد الدولة، وحتى ان � يرشعن لها الدستور رشعنت لها امل�رسة السياسية سواًء قبل اال 
االنتخابات، وقد حدث جدل واسع ب� االطراف السياسية العراقية  حول االبعاد املستقبلية ألحكام هذا 

ياً الدستور عىل وحدة أرايض العراق وشعبه. فوجود ثغرات في� ب� سطور الدستور كان مأخذاً سلب
  : عىل نص الئحة الدستور من حيث

ور نزوال عند رغبة ومطالبة دولة االحتالل الواليات املتحدة ــ  الترسع عند كتابة الدست ١
االمريكية وليس بناء عىل حاجة الشعب العراقي وقد ادى ذلك اىل عدم التدقيق يف كث� من مواد هذه 

إلزام الحكومة العراقية با�ام  ٢٠٠٤الوثيقة وبناءا عىل ذلك ك� جاء يف قانون ادارة الدولة الصادر عام 
  .)١( مدة اقصاها سنة وهو دستور دائم وليس مؤقتاً الدستور يف

عىل تاسيس مجلس ترشيعي يدعى ب (مجلس االتحاد) يضم ٦٥ــ ينص الدستور يف املادة  ٢
املمثل� عن االقاليم واملحافظات غ� املنتظمة يف اقليم وينظم تكوينه ورشوط العضوية فيه 

. اذ مادام سيصدر له )٢(لثي اعضاء مجلس النوابواختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ث
  .تورية بل هياة لها وظائف ترشيعيةمجلس النواب قانون لتنظيمه فهي ليست هياة دس

) من الدستور العراقي (تتكون ٩ــ بات الدستور مخرتقاً يف كث� من بنوده؛ إذ جاء يف املادة ( ٣
نات الشعب العراقي، �ا يراعي توازنها و�اثلها دون القوات املسلحة العراقية واالجهزة االمنية من مكو 

�ييز وإقصاء، وتخضع لقيادة السلطة املدنية، وتدافع عن العراق، وال تكون اداة لقمع الشعب 
. يتضح من ذلك، ان إرشاك )٣(العراقي، وال تتدخل يف الشؤون السياسية وال دور لها يف تداول السلطة)

القوات العسكرية واالمنية تعد �ثابة ض�نة دستورية لعدم تهميش اي املكونات العراقية يف تشكيل 
مكون او سيطرة مكون آخر عىل املؤسسات العسكرية، وض�ن لعدم تكرار ما حدث يف املايض من 

  . حل الرصاعات السياسية يف البالد استخدام هذه املؤسسات يف تصفية حسابات و
التاسعة، "حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار  ــ اكد الدستور (الفقرة ب) من املادة ٤

القوات املسلحة"، إال انه وخالفاً ملا جاء يف نص هذه الفقرة، رأينا الحقاً تأسيس ميليشيات مسلحة 
  . )٤(بأس�ء وعناوين عدة، واملطالبة برشعنتها في� بعد وبتأط�ها داخل املنظومة العسكرية يف البالد

التي ظهرت إثناء تشكيل الحكومة بعد كل إنتخابات، والتغي�ات املتعددة فضالً عن اإلشكاليات 
لنصوص الدستور، بخصوص الكتلة األكرب وغ�ها من املشاكل التي وصلت اىل حد تعطيل املدة 

                                                           
  ٨٧، ص٢٠١٠عالمية، بغداد، محمد احمد محمود، تعديل الدستور، مجلس النواب ــ الدائرة اال  ) ١(
جواد كاظم الهنداوي، مراجعة تصحيحية لنصوص الدستور االتحادي العراق، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، )٢(

 .١٣، ص٢٠٠٦ب�وت، 
  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام  ٩املادة ) ٣(
 ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام  ٩املادة  )٤(



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

فشل يف تقديم آلية  ٢٠٠٥الدستورية لتشكيل الحكومة، لتعطي إنطباعاً بأن الدستور العراقي لعام 
   الرغم م� تتضمن من نصوص لح�ية حقوق و حريات األفراد .لإلصالح املؤسيس عىل

  
  :ثانياً: إجتثاث البعث

شكل اجتثاث البعث اآللية االوىل يف عملية اصالح املؤسسات، اذ كان القرار االول الذي اتخذه 
اقية، الحاكم املد� بول بر�ر بعد ترأسه لسلطة االئتالف يف العراق و�باركة من القوى السياسية العر 

  بيد ان هذا القرار تعرض النتقادات عدة لعل من ابرزها ما يا�:
. كانت اجراءات اجتثاث البعث مجحفة وغ� شفافة ، اذ كان االفراد يفصلون بشكل تلقا� دون ١

اتباع اية اجراءات اساسية سليمة قانونا مثل اخطار الشخص بالبالغات املقدمة ضده والحق يف االست�ع  
  .)١(ه قبل تنفيذ الفصللوجهة نظر 

ــ تطه� املؤسسات من رموز النظام...خضع اىل مزاجات طائفية واى مزايدات سياسية واستغالل  ٢
   .لكسبهم وكسب اصواتهم واصوات عشائرهم وتابعيهم

النائبة اشواق الجاف: "هناك ضبابية يف عمل هيأة املسألة والعدالة والسي� وان هناك  وتقول
تضارب يف اجتثاث بعض الشخصيات، وانه يجب اعادة النظر بقانون املساءلة والعدالة ، ويجب ان 
تكون هنالك عدالة يف التطبيق وعدم انتقائية النها تث� سخط الشارع العراقي، واضافت ان عىل 

لس النواب اخذ دوره بشكل اكرب فاعلية النه اصبح هناك فوىض واضحة بتطبيق قوان� هياة مج
  .)٢(املساءلة"

تناقض صارخ يف هذا الترصيح مع موقف حزب املتحدثة  الد�قراطي الكردستا� يف ح�ية 
دستا� بعض الجحوش الذين كانوا رأس الحربة يف االنفال والكيمياوي إذ التزم الحزب الد�قراطي الكر 

 طاهر مصطفى الحويزي  مجرمي االنفال والكيمياوى والتهج� والرتحيل القرسي امثال؛ " قاسم فارس
وهو مستشار   ) مقيم حالياً يف اربيل مع عائلته ويعيش حياة امللوك واالمراء،  املعروف بـ (قاسم اغا(

يفة او(الفرسان) يف عهد صديقه ) ما كان يعرف بـ ( افواج الدفاع الوطني، او االفواج الخف ٨٥فوج( 
ورئيسه املعدوم، و عرفوا بـ (الجحوش و املرتزقة) يف االوساط الشعبية و ذلك استهزاءاً بهم وكرها 

للنظام العراقي السابق). و من الجدير بالذكران القضايا املوجهة إىل املتهم  لسلوكهم و لع�لتهم 
 اصدرت محكمة   اضبارة تحقيقية. وعليه )١٩) قضية جمعت يف( ٤٢بلغت نحو(   (قاسم اغا)

  . )٣""( لكنها � تُفعل بحجج واهية ٢٠٠٣(كويسنجق) مذكرات توقيف بحق املتهم منذ العام 
يتضح لنا أن تطه� املؤسسات، �كـن ان تكـون جـزء مـن اإلصالح املؤسسـي، علـى الرغـم مـن 

                                                           
   ٩٣جان محمد ام�، مرجع سابق، صال ) ١(
 ١٨٨نقالً عن آمنة داخل، مرجع سابق، ص )٢(
تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتممقال شيوعي يف قرية سيكانی،  ١١( قاسم اغا ) متورط يف قتل ش�ل عادل سليم، )٣(

  :�اال رابطمتاح عىل ال ،١٢/١/٢٠٢٢
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/15252-11  
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السـلطة، إال ان تطبيقهـا فـي العـراق قد جـرت أهميـة عـزل املسـؤول� عـن االنتهـاكات مـن مواقـع 
بطريقـة اقـرب الـى عمليـة تطهيـر وانتقـام عرقـي وطائفـي، فقـد جـرت سياسـة االجتثـاث بطريقـة 
ازدواجيـة، فقـد اتبـع اقليـم كردسـتان سياسـة عفـى الله عمـا سـلف عـن املتعاونيـن مـع البعـث، 

لكورديـة، وكذلـك تـم اعفـاء اغلـب الشـيعة �وجـب سياسـات االسـتثناء وحتـى القيـادات البعثيـة ا
التـي اتبعهـا املسـؤول� عـن هيئـة اجتثـاث البعـث، وطبقـت بطريقـة مفرطـة اتجـاه الُسـنّة، االمـر 
 الـذي اعطـى انطباعـاً بـأن سياسـة االجتثـاث تشمـل السـنة فقـط. كانــت الغايــة مــن اصــدار
قانــون اجتثــاث البعــث هــو ابعــاد اعضــاء حــزب البعــث مــن بدرجـة عضـو فرقـة فمـا فـوق 
مـن الخدمـة الحكوميـة علـى فـرض ان هـؤالء ارتكبـوا انتهـاكات لحقـوق االنسـان، وهـو امـر لـم 

ن الذيـن لـم يرتكبـوا يثبـت صحتـه، فقـد شـملت آالف املدرسـ� واملعلميـن واملوظفيـن الحكومييـ
اي اسـاءة، لكنهـا لـم تبعـد عـدد كبيـر مـن املسـيئ� الذيـن تولـوا مناصـب دنيـا فـي الحـزب، 
فضـالعـن انهـا سياسـة كانـت مجحفـة وغيـر شـفافة، اذ كان االفـراد يفصلـون بشـكل تلقائـي دون 

  اتبـاع اي اجـراءات قانونيـة سـليمة.

بر�ر علــى ان جهــوده فــي اجتثــاث البعــث قــد تعرضــت للتشــويه وان وقد أكد، بــول 
القليـل مـن اللـوم ألقـي علـى املسـؤول� العراقييـن الذيـن تولـوا السـلطة فـي أعقـاب االجتيـاح، 

ــرة مــن واضــاف ان الخطــأ الــذي ارتكبتــه هــو أننــي أوكلــت هــذا االمــر الــى مجموعــة صغي
  .)١(السياسـي� العراقييـن وهـم الذيـن قامـوا بتوسـيعه

. وتعرضـت الهيئـة املذكـورة وقانـون اجتثـاث البعـث ومـا ورد فـي الدسـتور فـي هـذا الشـأن ٣
إلنتقـادات واعرتاضـات مـن أطـراف عراقيـة عـدة، فـي ظـل اتهامـات سـيقت حـول سـوء اسـتخدام 

إقرار قانون املسـالة  ٢٠٠٨كانون الثا�  ١٤لصالـح األحـزاب الشـيعية، فتـم فـي  هـذا القانـون
والعدالــة، وتشــكلت هيئــة جديــدة وفــق املــادة الثانيــة مــن قانــون املســائلة والعدالــة، 

سـاءلة والعدالـة التــي جــاء فيها: "تحـل �وجـب هـذا القانـون تسـمية الهيئـة الوطنيـة العليـا للم
بوصفهـا هيئـة مستقلة مالياً وإدارياً محـل تسـمية الهيئـة الوطنيـة العليـا إلجتثـاث البعـث وتتمتع 
بكافـة صالحياتها الدستورية، وبالشـخصية املعنويـة ذاتهـا وترتبـط �جلـس النـواب وتواصـل أع�لهـا 

. وقـد تـم التعامـل مـع هـذه القضيـة )٢(فيذيـة"بالتنسـيق مـع السـلطة القضائيـة واألجهـزة التن
بازدواجيـة واضحـة، اذ خول مجلـس النـواب السـيد رئيـس الـوزراء باعفـاء بعـض البعثييـن 
وادخالهـم فـي مؤسسـات الدولـة السـي� األمنيـة منهـا، فتـم اعفـاء بعـض الطوائـف السـي� مـن 

ل العفـو العـرب السـنة االمر  الـذي زاد مـن انقسـام املجتمـع الشـيعة والكـورد بينمـا لـم يشـم
  . )٣(العراقـي

                                                           
إيرك ستوفر وآخرون، العدالة املؤجلة املساءلة وإعادة البناء االجت�عي يف العراق، املجلة الدولية للصليب  نقالً عن) ١(

 ٣٢، ص٢٠٠٨، مارس ٨٦٩األحمر، العدد 
 ٢٠٠٨لسنة  ١٠املادةالثانية من قانون املسائلة والعدالة رقم  )٢(
نقالً عن د. رشيد ع�رة، د. كوردستان سا�، العدالة االنتقالية ودورها يف االستقرار السيايس يف العراق بعد عام  ) ٣(

 ١٥٨، ص٢٠٢١ ، مجلة الشؤون العراقية، بغداد،“دراسة نقدية“ ٢٠٠٣



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

(فالنظام السيايس القائم عىل مبدأ املحاصصة الطائفية والفئوية والقومية، نتيجة �سك االحزاب 
والقوى املشاركة يف السلطة كل عىل حد بحصته يف الحكم واالدارة واالستحواذ عىل السلطة وال�وة، 

حاوالً حرص االخرين وتهميشهم عرب الرصاع السيايس املرير باستخدام ادوات طائفية وعرقية ، االمر م
الذي ادى اىل فقدان الهوية العراقية الجامعة وتغلب االنت�ء املذهبي والعرقي وتحول الوالء اىل 

او االحزاب الطائفة والعش�ة بحيث اصبحت االحزاب والقوى العراقية اشبه بالطوائف الحزبية 
  .)١(الطائفية)

ك� ان ارتكاز تكوينات الربملان عىل الطائفية والعرقية اك� من ارتكازها عىل املواطنة والهوية 
يف نهاية معظم املواد الناصة عىل الحقوق  السياسية الشاملة للبالد، عليه فوضع عبارة " وفقا للقانون"

غي� او مصادرة هذه الحقوق وفاقا لتفس�ات الربملان السياسية ــ يف الدستورـــ تفتح املجال امام ت
  . )٢(والحكومات املتشكلة عنها

ان الرتويج للثقافة الطائفية والعرقية، التي كانت تشكل تحدياً صعباً، ومن ثم ادت هذه الحالة 
املؤسف هي اىل التقاسم يف توزيع الرئاسات كرئاسة الوزراء ورئاستي الجمهورية والربملان ... لكن من 

قضية الرئاسات املتصارع عليها، كذلك النظرة اىل اخطاء الدولة من خالل الدستور، كانت نظرة 
شخصانية ذاتية ينبغي ان ننظر اىل االشخاص من خالل املوقع ، فموقفنا قد يختلف اذا ما نظرنا اىل 

الشخص وانت�ؤه  املواقع من خالل االشخاص النه يف هذه الحالة سيؤخذ يف الحسبان ماهية هذا
  الحز� وليس كفاءته الخاصة.

  

  :مليشيات - ثالثاً: حل الجيش العراقي بناء جيش طائفي 
تطرقنا سابقاً بأن الواليات املتحدة أختارت أسلوب الحكم املبارش للعراق عن طريق تع� حاك�ً 

املؤقتة يف العراق هي إلغاء عاماً أمريكياً عىل العراق، فأوىل الخطوات التي قامت بها سلطة اإلئتالف 
الجيش العراقي السابق ووزارة الدفاع وملحقاتها واجهزة االمن العراقية، االمر الذي أدى إىل فراغ أمني 
كامل يف الساحة العراقية، بحيث وفرت دخول مختلف أشكال الشبكات االجرامية عرب دول الجوار يف 

ن اىل نتائج سلبية غ� محسوبة أثرت عىل مجمل ، وقد ادى القانو )٣(ظروف الفوىض وغياب القانون
، وقد سبب ذلك الفراغ )٤(الف شخص عمله ٤٠٠العملية االنتقالية برمتها، إذ سبب يف فقدان أك� من 

  .)٥(االمني بيئة خصبة لوالدة امليليشيات املسلحة

                                                           
مصطفى عث�ن احمد، إشكالية م�رسة السلطة يف املراحل االنتقالية، رسالة ماجست� غ� منشورة، جامعة  نقالً عن) ١(

 ٨٠، ص٢٠١٧السلي�نية كلية العلوم السياسية، 
ت السياسية، مركز عابد خالد رسول، الحقوق السياسية يف الدسات� العراقية دراسة تحليلية مقارنة عىل ضوء املتغ�ا)٢(

 ٣٥٥، ص٢٠١٢كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، السلي�نية، 
 
زه� املخ، اليات االرهاب يف العراق، مجموعة مؤلف�: االسالم السيايس والعنف: والواقع والتحدي االرهاب وأزمة  )٤(

 ١٤٠_١٣٢، ص٢٠٠٥البناء التعليمي، دار كرمل للنرش، ع�ن، 
ت الوجود العسكري االمري� يف العراق عىل املستوى االمن، مجلة دراسات الدولية، مركز داسات رسمد ام�، تداعيا )٥(
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ئف ومن جانب آخر قامت كل من سلطات االحتالل والسلطات العراقية بترسيع تعريف الوظا
االمنية، من خالل جعل عدد من االجنحة العسكرية ألحزاب معارضة سابقاً واملختلفة إديولوجياُ، أساساً 

، وفور )١(٢٠٠٣يف حزيران  ٩١يف بناء املؤسسات االمنية والدفاعية وفق قرار سلطة االئتالف املؤقتة رقم 
لشيعية ذات اجنحة عسكرية؛ م� ُسلِمت الوزارات األساسية اىل االحزاب ا ٢٠٠٥تشكيل الحكومة عام 

فتح الباب امام حشود من املتطوع� واملتعاطف� مع التيارات الشيعية لإلنظ�م اىل االجهزة االمنية؛ إذ 
هيمن املكون الشيعي  يف تشكيل الجيش و املؤسسات االمنية، وتغلغلت فيها عنارص امليليشيات، ومع 

دوافع مذهبية، إنترش العداء ب� السنة والشيعة وشهد بروز الطائفية وانض�م الناس للمليشيات ب
  .)٢(٢٠٠٧و ٢٠٠٦العراق اندالع حرب اهلية السي� ب� عامي 

  
  املطلب الثا�: 

  :املصالحة الوطنية
تعــد املصالحــة الوطنية مــن اهــم مرتكــزات العدالــة االنتقاليــة التــي تقــود الــى تحقيــق 

واالسـتقرار للبـالد، وان التطبيـق العراقـي للمصالحـة الوطنيـة يشـوبه الكثيـر مـن الشـك، االنســجام 
فالحكومة العراقيــة لــم تقــدم اعتذارهــا للضحايــا واملترضريــن مــن سياســات النظــام الســابق، 

الجتثــاث باملســؤولية باملقابــل لــم يعتــرف اي مســؤول مــن حــزب البعــث ممــن شــملهم ا
  وتقديــم االعتــذار، هو وبحـد ذاتـه خلـل فـي بـدأ املصالحـة الوطنيـة.

أن اخفـاق جهـود املصالحـة الوطنيـة فـي العـراق، علـى الرغـم مـن املؤ�ـرات والنـدوات التــي 
ى وضــع املصالحــة اقيمــت ورصفــت عليهــا امــوال طائلــة دون نتيجــة تذكــر، وقــد تــرد

الوطنيـة فـي العـراق بصـورة اكثـر عمقـا فقـد ازداد اإلنقسـام املجتمعـي علـى مسـتوى املكـون 
كورديـة، -شـيعية، وخالفـات كوردية–سـنية وخالفـات شـيعية –الواحـد، اذ ظهـرت خالفـات سـنية 

داعــش، وميــل عــدد مــن العشــائر  فضـالً عـن انقســام املكونــات الــذي تعمــق بعــد ظهــور
اليهــم او قبـول باألمـر الواقـع، وكذلـك مـا شـهدته مدينـة كركـوك و�كـن القـوات اإلتحاديـة مـن 

  .)٣(انتشـار فيهـا علـى حسـاب قـوات البيشـمركة اعـادة 

لجادة لتعزيزه، ولتجاوز أن املصالحة الوطنية تعتمد عىل مدى إستعداد األطراف للمبدأ، واملبادرة ا
مرحلة املايض، فضالً عن وجود قوى سياسية � ترفض فكرة املصالحة، وقد كتب ماجد السامرا� بهذا 
الصدد: "سبق للقوى العراقية الرافضة لإلحتالل أن عرضت أفكاراً للمصالحة الوطنية كمخرج وحيد 

ل بعد الحرب األهلية يف لبنان أو يف لألزمة العراقية، وإستندت اىل تجارب إنسانية عدة مثل� حص

                                                                                                                                               
  ١٨٧، ص٣٦، العدد ٢٠٠٨الدولية، جامعة بغداد، 

رعد الحمدا�، احتالل العراق كارثة � تنته، يف مجموعة مؤلف�: عرش سنوات هزت العا� عقد عىل احتالل العراق ) ١(
  ٦٩٣، ص٢٠١٥العر� لالبحاث والدراسات السياسية، ب�وت، ، املركز ٢٠١٣-٢٠٠٣

، رسالة ٢٠٠٥كو عيل صالح، السياسة الحكومية يف النظام الربملا�: دراسة يف سياسات الحكومة العراقية بعد عام پش) ٢(
  ٥١_٤٧، ص٢٠١٥ماجست� غ� منشورة، كلية القانون والسياسة جامعة السلي�نية، 

 ١٦٤د. رشيد ع�رة، د. كوردستان سا�، مرجع سبق ذكره، ص )٣(



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

جنوب أفريقيا، إال أنه ال يرى يف املشاريع التي تطرح من قبل الحكومة العراقية، منطلقة من قناعة 
جادة لتحقيق املصالحة، بقدر ماتكون مثل هذه الدعوات مفروضة بحكم الواقع، وليس من قناعة 

  .)١(املسلح�)راسخة باإلنفتاح عىل املعارض� (املسلح� وغ� 

وهنا يثار تساؤل، هل أن املصالحة استهدفت األطراف املختلفة، أم استهدفت أحزاب وقوى 
  سياسية يف الساحة العراقية ؟

ا�ا استهدفت العمل عىل املصالحة ب� االحزاب  ٢٠٠٣يالحظ ان املصالحة الوطنية ملرحلة مابعد 
ها عىل السلطة واالنفراد بالوطن، ومن الجانب والكتل السياسية املتصارعة مع بعضها الحكام قبضت

باعتبارات مختلفة فتارة كونها مترضرة  ٢٠٠٣االخر املصالحة مع الكتل والج�عات التي برزت بعد 
بفعل تغي� النظام واخرى بفعل وحجة املقاومة وطرد االحتالل او التحدي الطائفي واملذهبي 

يع والتحريض االقليمي والدويل لنقل الرصاع مع الواليات والتيارات الدينية املتطرفة  او اثر التشج
املتحدة االمريكية اىل الساحة العراقية. يف الحقيقة ان املصالحة الحقيقية هي لحسم رصاعات االحزاب 

  والقيادات. 
ويف املقابل، فإن من الوسائل التي شكلت مصالحة حقيقية يف نفوس أبناء الشعب العراقي بعد 

الفنون بكل أنواعها، إذ أن امتزاج ثقافات مكونات املجتمع العراقي يف عمل درامي ، هي ٢٠٠٣عام 
، أو جمع أغا� تراث عراقي من كافة املكونات بلوحة فنية واحدة، )٢(مشرتك مثل (فندق الفدرال)

يحيي روح املصالحة الحقيقية يف نفوس املجتمع بكافة مكوناته، ونرى أن هذا الوسيلة (الفنون) قد 
عدت يف �ك� عملية املصالحة الوطنية، كونها أقرب و أك� تجسيداً لواقع املجتمع العراقي من سا

  املحاوالت السياسية البحتة التي أدتها النخب السياسية بعيداً عن مشاركة الشعب.
 

   

                                                           
سعدي كريم سلي�ن، دور األحزاب والقوى السياسية العراقية يف املصالحة الوطنية، يف مجموعة مؤلف�: املصالحة ) ١(

   ٥٩_٥٨، ص٢٠٠٩الوطنية يف العراق: الواقع واآلفاق، لجنة تنسيق املنظ�ت الغ� حكومية يف العراق، بغداد، 
  ٢٠٠٤ذلك عىل سبيل املثال عمل (فندق فدرال) من أرشيف قناة كوردسات، كانون األول/  ينظر إىل) ٢(



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

٣٠ 
  

  :التعويضات و إحياء الذكرى -:المبحث الثالث
مورست بشأن التعامل مع تركة املايض و ان الكث� من القرارات والقوان� والسياسات التي 

انتهاكات حقوق االنسان بهدف تعويض ضحايا النظام السابق و إحياء الذكرى يف العراق، نتطرق اليها 
  يف مطلب� يتناول االول: التعويضات ، ويف املطلب الثا�: احياء الذكرى.

  
  املطلب األول: 

  :التعويضات
علــى الرغــم مــن بعــض الخطــوات االيجابيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة العراقيــة اتجــاه  

املترضريـن مـن سياسـة النظـام السـابق، وتعويضهـم عـن الضـرر الـذي لحـق بهـم مثـل السـجناء 
يضـات خضعـت للمسـاومة السياسـي�، وضحايـا االنفـال، واالنتفاضـة الشـعبانية؛ بيـد ان هـذه التعو

السياسـية، واالزدواجيـة الواضحـة، فلـم تقـدم التعويضـات املجزيـة لضحايـا جر�ـة حلبجـة، يف ح� 
تم منـح راتبـا تعويضيـا كبيـرة للسـجناء السياسـي� مثـل من تم تسميتهم سجناء (معتقـل رفحـاء) يف 

الشيعة يف السعودية فروا خوفاً من انتقام النظام  ح� ان رفحاء كانت معسكر لالجئ� العراقي� من
بعد االنتفاضة الشعبانية، وقد شملت الرواتب السخية حتـى االطفال الرضـع، وك� سـمح لهم 
بازدواجيـة الرواتـب وغ�هـا مـن االمتيـازات، يف ح� � �نح تلك االمتيازات القرانهم الالجئ� من جراء 

ـجناء السياســي� تعويــض ووظائــف واعتبــر مــدة معارضتهــم للنظــام االنتفاضة كمـا منـح الس
خدمــة جهاديــة يتقاضــون عليهــا رواتب، فـي حيـن ان اغـلب الشـباب العراقـي بـال وظيفـة او 
عمـل، فضـالعمـا اصـاب هـذه االجـراءات مـن فسـاد لصالـح املسـؤول� وعوائلهـم. وهذا ما دفـع 

 يد رئيـس الــوزاء مصطفــى الكاظمــي الــى تحديــد راتــب واحــد لــرب االســرة فقــط، مابالسـ
ثـار حفيظة هـذه الشـريحة املسـتفيدة والخـروج �ظاهـرات ضـد الكاظمـي، انعكـس ذلـك علـى 

الســي� وان املجتمــع العراقــي ســلبا اذ انقســم املجتمــع العراقــي بيــن مؤيــد ومعــارض، 
اغلــب العراقييـن يشـعرون بوجـود �ييـز فـي قانـون السـجناء السياسـي� وعلـى االخـص مخيـم 
رفحـاء واالمتيـازات التـي منحـت لهـم وحرمـان بقيـة العراقييـن مـن اي امتيـاز السـي� وان الكث� 

ـون هــم واوالدهــم وزوجاتهــم مـن الرفحاوييــن لديهــم لجــوء فــي دول اجنبيــة ويتمتعـ
برواتــب خياليــة تصـل ثالث اضعـاف الراتـب التقاعـدي للعراقـي كمـا ورد فـي تعديـل قانـون 

االنقسـام املجتمعـي فـي ، وامـر كهـذا دفـع الـى مزيـد مـن )١(٢٠١٣السـجناء السياسـي� لعـام 
  .العـراق

يتضـح ممـا تقـدم ان االجـراءات واآلليـات التـي اتبعتهـا العدالـة االنتقاليـة  فـي العـراق منـذ 
علـى الرغـم مـن اهميتهـا مـن الناحيـة النظريـة، اال انهـا لـم توفـق مـن  ٢٠٢٠الـى  ٢٠٠٣عام 

ـس سـلباً علـى االسـتقرار الناحيـة التطبيقيـة واصابهـا التشـويه، وسـوء االدارة االمـر الـذي انعك

                                                           
  ١٧٣- ١٧٢د. رشيد ع�رة، د. كوردستان سا�، مرجع سبق ذكره، ص )١(

 



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

  

فضـال عـن ان ، السياسـي فـي العـراق مـن جهـة واسـتمرار فتـرة العدالـة االنتقاليـة مـن جهـة اخـرى
مـر بظـروف قاسـية علـى اثـر سـيطرة تنظيـم الدولـة االسـالمية فـي العـراق  ٢٠١٤العـراق بعـد 

وقـد ارتكـب جرائـم عـدة وازداد عـدد الشـهداء واملقابـر وبـالد الشـام، عىل اكثـر مـن ثلـث العـراق، 
الج�عيـة، ومـا رافـق ذلـك مـن دمـار وتخريـب ملحافظـات عراقيـة عــدة الســي� علــى اثــر 
عمليــات التحريــر فضــال عــن تغيــب عشــرات االالف مــن العراقييــن فــي الســجون او 

ـاج العــراق الــى عدالــة انتقاليــة جديــدة للعدالة االنتقالية ملعالجــة االختفــاء، ور�ــا يحتـ
ور�ـا تكـون اشـد وطئـة واكثـر  ٢٠٠٣االخطاء وانتهـاكات حقـوق االنسـان التـي ارتكبـت بعـد عـام 

دة، ، السـي� بعـد سـيطر تنظيـم داعـش علـى محافظـات عـ٢٠٠٣عمقـاً مـن االنتهـاكات قبـل عـام 
ومـا ارتكبـه مـن جرائـم وحشـية بحـق الكثيـر مـن العراقييـن، فضالً عـن الدمـار واالنتهـاكات التـي 

 ١٫٢تعـرض لهـا املواطـن العراقـي فـي عمليـة محاربـة داعـش او بعـد القضـاء عليـة، "فمـا زال حواىل 
ن دون محاكمــات او حتــى املغيبيــن ، وهنــاك االف املعتقليــ)١(مليون نازح يف العراق حتى اآلن"

  فضــالعــن التدميـر الـذي لحـق محافظـات عـدة ومـن ابرزهـا املوصـل.
  وهنا يثار تساؤل، هل إن القوان� التي صدرت �كن ان تقدم تعويض لكل املترضرين ؟ 

ضحايا األنفال ان النظر اىل القوان� الخاصة بالتعويض توحي إنها قارصة بحق الضحايا؛ السي� 
، وإختصارها عىل عدد محدود؛ ٢٠٠٣وحلبجة؛ فضالً عن عدم إصدار قوان� لتعويض ضحايا مابعد عام 

، قانون الناجيات اإليزيديات لتقديم الدعم، الذي طال انتظاره، ٢٠٢١أقر الربملان العراقي، يف آذار  إذ
ية والدينية األخرى، اللوا� استهدفهن ليس فقط للنساء األيزيديات، ولكن للناجيات من الطوائف اإلثن

 .)٢(٢٠١٧- ٢٠١٤تنظيم داعش املتطرف، عقب احتالله مساحات شاسعة من العراق، يف الفرتة من 
يف هذه املسألة، اىل ان "قانون الناجيات االيزيديات حرباً عىل ورق، او  )٣(وقد أشار (حس� حاجو)

  بادرة لتفعيل هذا القانون".دعاية انتخابية او طيب الخاطر، فال وجود الي م
و اكمل حديثه يف سؤالنا عن مص� املختطف� لدى تنظيم داعش، وما اذا كان هناك محاولة من 

يف اغلب اللقاءات مع قيادات الحكومة الحكومة االتحادية او حكومة االقليم لتحريرهم، فأجاب؛ "
قودين، ويف الحقيقة � يتشكل اي العراقية، تحدثوا عن تشكيل لجنة مشرتكة للبحث عن هؤالء املف

  لجنة وليس لهم اي أهت�م بهذا املوضوع". 
وتجدر اإلشارة إىل إن التعويض وجرب الرضر ال ينحرص يف التعويضات املادية فقط، بل تشمل أيضاً 
الدعم املعنوي، و إعادة تأهيل املترضرين يف املجتمع و تقديم الدعم النفيس لهم، من خالل دورات 

                                                           
متاح ، ٢٠/١٢/٢٠٢١تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتممقال ألف نازح عراقي رهن التوافقات السياسية،  ٢٥٠مص� عودة )١(

  :�اال رابطعىل ال
 https://www.independentarabia.com/ 

مسؤولة اممية تؤكد ان تحقيق العدالة للناج� من جرائم داعش يف العراق هو التزام اخالقي يقع عىل االمم املتحدة، ) ٢(
  : �اال رابطمتاح عىل ال ،٣٠/١/٢٠٢٢تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتمعاتق املجتمع العاملي، 

https://news.un.org/ar/story/2021/09/1084302  
 مقابلة مع عضو قيادي يف املكتب السيايس لحزب الحرية والد�قراطية اإليزيدي، حس� حاجو، مرجع سبق ذكره) ٣(



  (دراسة نقدية) تقويم آليات العدالة اإلنتقالية يف العراق

٣٢ 
  

تدريبية وورش عمل وغ� ذلك من الوسائل املتاحة، واملشاركة يف الحياة العامة، لتمكينهم من الشعور 
باملواطنة و أنهم جزء من أبناء الشعب، وتجاوز املايض و روح الثأر واألنتقام يف نفوسهم، بإبراز دورهم 

  أك� يف الحارض واملستقبل. 
  

  املطلب الثا�: 
  :إحياء الذكرى

وز املايض، وتكر�اً ألرواح الضحايا، وض�ناً لعدم تكرار اإلنتهاكات يف املستقبل، تربز بهدف تجا
أهمية إحياء الذكرى، وتعد هذه اآللية مسؤولية الحكومة العراقية، والتهاون معها أو التقليل من مدى 

رغم من وجود تأث�ها سوف تنتج آثاراً عكسية ملا تهدف إليه آليات العدالة اإلنتقالية، و عىل ال
محاوالت إلحياء الذكرى يف العراق، إال أننا نرى بأن تلك الخطوات غ� كافية، نظراً للكم الهائل من 
اإلنتهاكات التي تعرض لها الشعب العراقي يف املايض، حيث يفرتض أن ال تنحرص إحياء الذكرى فقظ يف 

عة من املراسيم الشكلية والخطابات إستذكار اإلنتهاكات يف نفس التاريخ واليوم من كل عام، و مجمو 
  املكررة يف كل عام.

لقصف  ٣٤ونتيجة للمراسيم الشكلية يف إحياء الذكرى، فقد خرجوا أهايل مدينة حلبجة يف الذكرى 
املدينة بالسالح الكيميا�، للتظاهر بسبب إه�ل الحكومة العراقية وحكومة اإلقليم إلحتياجات أهايل 

  .)١(تلك املدينة

لجر�ة األنفال،  ٤٣عن ذلك، قرروا ذوي ضحايا األنفال يف قضاء جمج�ل، يف الذكرى فضالً 
نيسان من كل عام، كرد فعل عىل القصور واإله�ل التي تتعامل  ١٤مقاطعة املراسيم التي تقام يف يوم 

  .)٢(به السلطة السياسية يف إقليم كردستان مع قضايا األنفال و تعويضهم

ى البد أن تتضمن خطوات حقيقية وتضمن عدم نسيان املايض و رادعاً نرى بأن إحياء الذكر 
لتكراره يف املستقبل، مثل تثبيت هذه اإلنتهاكات يف املناهج التعليمية و�ختلف املراحل، وتوجيه الرأي 
العام املحيل والعاملي بإتجاه ما مر به أبناء الشعب العراقي يف العقود السابقة، فضالً عن خلق الشعور 

سياسياً وإقتصادياً و  دى الضحايا وذويهم بأهمية دورهم يف بناء الدولة و مشاركتهم يف الحياة العامة،ل
  . إجت�عياً 

  

   

                                                           
، متاح عىل ٢٠٢٢_٤_٢٠هاو�تیانی ه���بج� ل�یادی کیمیابارانی شارەک�یاندا خۆپیشاندان دەک�ن، تاريخ الزيارة  ) ١(

  املوقع االلكرتو�:
https://rojnews.news 

، متاح عىل املوقع ٢٠٢٢_٤_٢٠ک�سوکاری ئ�نفالکراوان داوای بایکۆتکردنی یادی ئ�نفال دەک�ن، تاريخ الزيارة  )٢(
  االلكرتو�:

https://rojnews.news 
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  الخاتمة
، كدراسة نقدية، و بعد إثبات ٢٠٠٣من خالل تطرقنا ملوضوع العدالة االنتقالية يف العراق بعد عام 

  : والتوصيات اآلتيةىل االستنتاجات فرضية الدراسة، توصلنا ا
  

  :أوالً: االستنتاجات
ــ إن اإلرادة الخارجية يف عملية تغي� النظام السيايس يف العراق، و من خالل القوة العسكرية،  ١

كانت تحمل يف طياتها أبعاد أخرى و سياسات مبطنة، وقد تب� ذلك من خالل إجراء مقاضاة رؤوس 
املحاك�ت عىل الرغم من أنه ال يزال العديد من املتهم� يف النظام السابق واإلرساع يف غلق ملف 

التي تتطلب إجراءات أخرى  ٢٠٠٣قضايا اإلنتهاكات، فضالً عن اإلنتهاكات التي حدثت بعد عام 
  للمحاك�ت.

ــ غياب العدالة يف تشخيص الجناة : ان من االسباب الرئيسية يف فشل تطبيق العدالة االنتقالية  ٢
عدم تحديد الجناة الحقيقيون؛ فقد شمل قانون اجتثاث البعث الكث� من املواطن�  يف العراق هو

فرض  ٢٠٠٣الذين ليس لديهم ذنب سوى اإلنت�ء األسمي للحزب دون اال�ان �بادئه؛ ألن النظام قبل 
االنت�ء لحزب البعث كرشط اسايس لتسلم اي منصب اداري او اي امتياز. إذ نتج عن ذلك، حل وزارة 
الدفاع واالعالم واجزاء كب�ة من وزارة الداخلية، ناهيك عن الكث� من املؤسسات التابعة اىل الرئاسة 
وترسيح اآلالف من العامل� اضافة اىل توقف عجلة آالف املعامل والرشكات املنتجة وانهيار القطاع 

االقتصادية العامة للبلد؛  الزراعي بسبب العمليات العسكرية م� ادى اىل تفاقم البطالة وتردي الحالة
فلجا الكث�ون اىل االلتحاق بصفوف املعارضة املستجدة او العصابات املنظمة او م�رسة التهريب 
واملخدرات، او املليشيات الحزبية التي ظهرت عىل واجهة املرسح كبديل للجيش الشعبي وفدائيو 

  صدام.
ت يف العراق، من خالل كشف الحقائق . كان بإمكان لجان التحقيق أن تسهل عملية املحاك�٣

وتسجيل إعرتافات املتهم�؛ ألن ذلك يساعد يف تسهيل عمليات املصالحة من خالل اإلعرتاف بالخطأ و 
  إمكانية العفو لتجاوز وطي صفحة املايض.

. باتت عملية تعويض الضحايا منقوصة؛ إلن املجازر واإلنتهاكات � تنته يف العراق بعد عام ٤
ال يزال هناك ضحايا � تشملهم التعويضات، السي� ضحايا جر�ة الصقالوية و مجزرة  ؛ إذ٢٠٠٣

سبايكر، فضالً عن اإلبادة التي تعرض لها املكون اإليزيدي و املسيحي و الشب� إثر سيطرة تنظيم 
  .٢٠١٤الدولة اإلسالمية  عىل أكرب ثالث محافظات عراقية، (نينوى، األنبار، صالح الدين) يف عام 

. إن الحوار والعمل من أجل املصالحة الوطنية عىل املستوى السيايس، وب� أحزاب وكتل ٥
السلطة، أثر سلباً يف إجراءات هذه اآللية، فبدالً من تقديم مرشوعاً للمصالحة قا�اً عىل العفو و 

 ( السنة ) الذين التسامح، لتجاوز املايض، إزدادت الرغبة يف الثأر واإلنتقام يف نفوس العراقي� السي�
  .٢٠٠٣شعرةا باملظلومية بعد عام 

. عدم األستفادة من التجارب الدولية للعدالة اإلنتقالية، السي� الن�ذج األقرب للعراق، كجنوب ٦
توري أفريقيا، واإلستعانة بخرباء يف املجال من تلك البالد التي تشرتك مع العراق �ايض الحكم الدكتا
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٣٤ 
  

  واإلنقسام عىل أسس عنرصية. 
فی العراق بعد ات العدالة االنتقالية آلیا تطبیق  عن املخرجات التي �خضت انوباملحصلة . ٧
تشكل الكفة الراجحة امام حجم الكوارث التي املت � و  ،نحو انجاز العدالة املنشودة � ترس ٢٠٠٣

جهود املصالحة الوطنية او جرب الخواطر بشكل عادل يالئم مصطلح العدالة  فلحت ، و�بالشعب العراقي
  .ت كانت عاجزة عن انجاز اهدافهالیااآلألن معظم االنتقالية 

  
  ثانياً: التوصيات 

ونتيجة لتلك االستنتاجات وإلصالح ذات الب� واالرساع بعملية تجاوز مرحلة العدالة االنتقالية اىل 
واقامة العدل و التوافق الحقيقي نرى يف التوصيات الواردة يف ادناه خطوات املصالحة املجتمعية 

  ايجابية باالتجاه السليم :
ــ اقامة النموذج املجتمعي ملرشوع املصالحة الوطنية املالئم مع الطبيعة املجتمعية العراقية؛ ١

يداً عن الشعور باملظلومية إلمكانية إستيعاب جميع املكونات، وتجاوز املايض، وتعزيز مبدأ املواطنة بع
  أو عدم اإلنت�ء للبلد.

يف العراق، و تقديم  ٢٠٠٣ــ تشكيل لجان تحقيق يف قضايا اإلنتهاكات التي حصلت بعد عام ٢
الجناة للمحاكمة، السي� املتهم� يف سقوط مدن عراقية بيد داعش، و من أمر الجيش والبيشمركة 

  يواجهون مص�هم املجهول. بإخالء الجبهة، وترك أهايل تلك املدن 
ــ �ا أنه ال�كن تطبيق آليات عدالة إنتقالية أخرى عىل إعتبار أن نظام الحكم اليزال قا�ا، و يف ٣

، تحتاج آليات لتصحيحها، ولحل هذه القضية �كن أن ٢٠٠٣املقابل هناك جرائم حدثت مابعد عام 
ن خالل مؤسساته �الحقة مرتكبي الجرائم ضد يعمل النظام الحايل وفق إطار التصحيح الذا�، يقوم م

، ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق املجتمع بغض النظر عن ٢٠٠٣االنسانية مابعد عام 
للمحاك�ت العادلة وفقا للقوان� الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان تقد�هم انت�ءاتهم ومناصبهم و

   والقانون الدويل االنسا�.
، ومنها ضحايا مجزرة ٢٠٠٣ىل تعويض ضحايا األنتهاكات التي حصلت مابعد عام . العمل ع٤

  سبايكر، والصقالوية واملكون اإليزيدي و باقي املكونات التي كانت عرضة لإلنتهاكات.
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  المراجعقائمة 
  

  أوالً: املراجع العربية

  الدسات� والقوان� والقرارات  -

  ٢٠٠٥. الدستور العراقي الدائم لعام ١
  .٢٠٠٨لعام  ١٠. قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ٢
  .الخاص بانشاء محكمة عراقية خاصة ٢٠٠٣لسنة   ٤٨املرقم  سلطة االئتالف املؤقتة مرا. ٣
  

  املؤ�رات -

املؤ�ر الدويل للعلوم االنسانية العدالة االنتقالية: آفاقها وسبل تحقيقها يف العراق واملنطقة، منظمة  
حك�ء العراق للعدالة االنتقالية وجامعة جيهان، اربيل واتحاد الجامعات الدويل، باالشرتاك مع 

  ٢٠٢٠مجموعة من الكليات والجامعات، اربيل، 
  

  الكتب العربية واملرتجمة -
.بول بر�ر بول بر�ر،عام قضيته يف العراق:النضال لبناء غد مرجو،ترجمة عمر االيو�،دار الكتاب ١

  ٢٠٠٦العر�،ب�وت،
رعد الحمدا�، احتالل العراق كارثة � تنته، يف مجموعة مؤلف�: عرش سنوات هزت العا� عقد عىل . ٢

  ٢٠١٥سات السياسية، ب�وت، ، املركز العر� لالبحاث والدرا٢٠١٣- ٢٠٠٣احتالل العراق 
. زه� املخ، اليات االرهاب يف العراق، مجموعة مؤلف�: االسالم السيايس والعنف: والواقع والتحدي ٣

  ٢٠٠٥االرهاب وأزمة البناء التعليمي، دار كرمل للنرش، ع�ن، 
يف مجموعة  . سعدي كريم سلي�ن، دور األحزاب والقوى السياسية العراقية يف املصالحة الوطنية،٤

مؤلف�: املصالحة الوطنية يف العراق: الواقع واآلفاق، لجنة تنسيق املنظ�ت الغ� حكومية يف العراق، 
    ٢٠٠٩بغداد، 

. عابد خالد رسول، الحقوق السياسية يف الدسات� العراقية دراسة تحليلية مقارنة عىل ضوء املتغ�ات ٥
  ٢٠١٢يجية، السلي�نية، السياسية، مركز كردستان للدراسات اإلسرتات

محمد رشيد حسن، املحكمة الجنائية العراقية العليا ــ دراسة يف مبادىءالعدالة، اكاد�ية التوعية . ٦

  ٢٠١٢وتأهيل الكواد، مطبعة مؤسسة حمدي للطباعة والنرش، السلي�نية، 
  ٨٧، ص٢٠١٠. احمد محمود، تعديل الدستور، مجلس النواب ــ الدائرة االعالمية، بغداد، ٧
. جواد كاظم الهنداوي، مراجعة تصحيحية لنصوص الدستور االتحادي العراق، دار الرافدين للطباعة ٨
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٣٦ 
  

 ٢٠٠٦والنرش والتوزيع، ب�وت، 
عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الد�قراطي يف العراق: املوايث  التأريخية واالسس الثقافية . ٩

 ٢٠٠٦العربية، ب�وت، واملحددات الخارجية، مركز دراسات الوحدة 
  

  الرسائل الجامعية -

. آمنة داخل مسلم، العدالة االنتقالية دراسة مقارنة ماب� دولة جنوب أفريقيا والعراق، رسالة ١
  ٢٠١٥ماجست� غ� منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

سياسات الحكومة العراقية بعد كو عيل صالح، السياسة الحكومية يف النظام الربملا�: دراسة يف پش. ٢
 ٢٠١٥، رسالة ماجست� غ� منشورة، كلية القانون والسياسة جامعة السلي�نية، ٢٠٠٥عام 

. الجان محمد أم�، العدالة االنتقالية (العراق �وذجاً)، رسالة ماجست�(غ� منشورة) مقدمة اىل كلية ٣
  ٢٠٠٩القانون والسياسة، جامعة السلي�نية، 

عث�ن، إشكالية م�رسة السلطة يف املراحل االنتقالية، رسالة ماجست� غ� منشورة، كلية  مصطفى. ٤
  ٢٠١٧العلوم السياسية، جامعة السلي�نية، 

  

  الدوريات -

االزمات السياسية واالجت�عية، بحث مقدم  - ٢٠٠٣ارساء عالء الديم، النظام السيايس يف العراق بعد . ١

  ٢٠١٣الرابع لسكول العلوم السياسية جامعة السلي�نية، اىل اع�ل املؤ�ر السنوي 
، املجلة الدولية لعدالة املؤجلة املساءلة وإعادة البناء االجت�عي يف العراق. إيرك ستوفر وآخرون، ا٢

  ٢٠٠٨، مارس ٨٦٩للصليب األحمر، العدد 
. رشيد ع�رة، د. كوردستان سا�، العدالة االنتقالية ودورها يف اإلستقرار السيايس يف العراق بعد عام ٣

  دراسة نقدية، مجلة الشؤون العراقية، بغداد  ٢٠٠٣
رسمد ام�، تداعيات الوجود العسكري االمري� يف العراق عىل املستوى االمن، مجلة دراسات . ٤

  ٢٠٠٨، جامعة بغداد، ٣٦لية، العدد الدولية، مركز داسات الدو 
  

  املقابالت -

   ، الساعة الرابعة مساءاً ٢٠٢٢. مقابلة مع القايض (رزكار محمد أم�)، يف اليوم الثامن عرش من فرباير/ ١
. مقابلة مع عضو املكتب السيايس لحزب الحرية والد�قراطية اإليزيدي، حس� حاجو، يف يوم الثا� ٢

  عة الثانية ظهراً ، السا٢٠٢٢من مارس/ 
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  اإلذاعة و التلفزيون -

 .٢٠٠٤مسلسل فندق الفدرال، من أرشيف قناة كوردسات، كانون األول 
  
   املراجع اإللكرتونية -

مسؤولة اممية تؤكد ان تحقيق العدالة للناج� من جرائم داعش يف العراق هو التزام . االمم املتحدة، ١
   :�اال رابطمتاح عىل ال ،٣٠/١/٢٠٢٢تاريخ الزيارة  ن االنرتنيتماخالقي يقع عىل عاتق املجتمع العاملي، 

https://news.un.org/ar/story/2021/09/1084302 
 ن االنرتنيتممقال شيوعي يف قرية سيكانی،  ١١( قاسم اغا ) متورط يف قتل ش�ل عادل سليم، . ٢

  :�اال رابطمتاح عىل ال ،١٢/١/٢٠٢٢تاريخ الزيارة 

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/15252-11 
 تاريخ الزيارة ن االنرتنيتم ناج من مجزرة الصقالوية يروي لـ"العر� الجديد" تفاصيل الجر�ة،.  ٣
    /https://www.alaraby.co.uk : �اال رابطمتاح عىل ال، ، ١٢/٢٠٢١/
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