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 محاآمة صدام حسين و حقوق الضحايا

 
تنفيذي موجز  

 
 

 بسبب 2005 تشرين األول/  أآتوبر19من المقرر محاآمة الرئيس السابق صدام حسين و سبعة مدعى عليهم آخرين في 

من المتوقع أن تكون هذه  و .1982تموز / يوليو8 شخص في مدينة الدجيل في 140بادة أآثر من إدورهم المزعوم في 

إن المحكمة الجنائية العليا العراقية .  علي أحداث محددةآل واحدة ترآزالمحاآمة هي األولى من بين العديد من المحاآمات 

و يمكن للمحكمة الحكم . تختص بمحاآمة جرائم اإلبادة الجماعية و الجرائم ضد اإلنسانية و انتهاك بعض القوانين العراقية

اللجنة الدولية للحقوقيين تعرب  أن. اإلعدام و هي عقوبة تعارضها اللجنة الدولية للحقوقيين تمامًا و بشكل مطلقبعقوبة 

 و المعني باستقالل القضاة  الخاص المتحدةاألمم مقرر عن قلقها   الشديد بخصوص شرعية و استقاللية المحكمة مثلما فعل

.المحامين   
 

 مثل ومنهجية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان جسيمة نتهاآاتا عقود عن  ألآثر من ثالثةمسئوًالآان نظام صدام حسين 

اإلعدام خارج نطاق القانون و التعذيب و إساءة المعاملة و اإلبادة و ترحيل اآلالف من الناس على أساس األصل العرقي 

و االحتجاز التعسفي و الحبس  و االختفاء ألقسري لعشرات اآلالف من الناس واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة

. االنفرادي لمدة شهور أو سنين بدون اتصال بمحامي أو بالعائلة و المحاآمات الظالمة و التدمير الواسع النطاق للممتلكات

 الطريقة الضخمة أو الواسعة النطاق أو المنهجية تعتبر هبمقتضى القانون الدولي فإن مثل هذه االنتهاآات الممارسة بهذ

. ضد اإلنسانيةجرائم   
 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان و االنتهاآات  الجسيمة على العراق االلتزام بواجب دولي هو مثول مرتكبي االنتهاآات

 الرئيس السابق إن محاآمة. الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني أمام العدالة من خالل محاآمة عادلة تحترم المعايير الدولية

و مستقلة و مختصة  من قبل محكمة نزيهة  جسيمة لحقوق اإلنساننتهاآاتارين مسؤولين عن صدام حسين وأشخاص آخ

لقد رآز االهتمام الدولي على المحاآمة الوشيكة في . جل أخيرًا تحقيق سيادة القانون في العراقأتعد خطوة أساسية من 

و لكن العدالة ليست فقط . يخص حقوق الضحاياقضية الدجيل و مدى ضمان المحكمة لحقوق الدفاع و لكنه بقي صامتًا فيما 

فعلى الدول أيضًا أن تقدم وسائل انتصاف فعالة للضحايا و التأآد من حصولهم على تعويد  المتهمين و الحكم عليهممقاضاة 

 بخصوص االنتهاآات التي تعرضوا لها و في نفس الوقت اتخاذ خطوات أخرى لمنعللضرر الذي لحق بهم و معرفة الحقيقة 

. تكرار مثل هذه االنتهاآات  
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 االسترداد و التعويض المالي للضرر  آل منو طبقًا للقانون الدولي و المعايير الدولية يشمل حق التعويض السريع و الفعال

 التذآارو إعادة التأهيل و تدابير للترضية مثل االعتذار العلني و االعتراف الرسمي و ) جسدي، عقلي، معنوي(الملحق 

و يخول للضحايا الوصول الفعال للعدالة .  عدم التكرار و تغيير القوانين و الممارسات المتصلة بالموضوع وضمانألتخليدي

 له جماعات دينية وعرقية تحيث يعد الوصول الجماعي للعدالة أمر هام في العراق لما تعرضعلى أساس فردي أو جماعي 

 فيما يتعلق بالمفقودين فعلى الدولة طبقًا للقانون  و.ام حسين األآراد و الشيعة من استهداف و قمع على أيدي نظام صدلمث

 عنهم و في حالة الوفاة فعليها بالتعرف على الضحايا أو أقاربهم و تحديد مكانهم و  و تفرجهمو تجدعنهم الدولي أن تبحث 

ختفاء ألقسري و و على السلطات العراقية ضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف اال. إعادة رفاتهم

  .     تطورات ونتائج التحقيقات و مصير المفقودين
  

 معلومات بشأن األسباب التي أدت إلى سقوطهم ىحصول الضحايا علل أيضًا المعايير الدولية لحقوق اإلنسان و تخِو

 رجعة في حالة إعدام  بال إن هذا الحق في معرفة الحقيقة سيكون مهددًا.آضحايا و معرفة الحقيقة بخصوص تلك االنتهاآات

 صارخا للتوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام صدم حسين بعد الحكم في قضية الدجيل حيث سيعد ذلك ليس فقط تعارضًا

 جرائم ضد  جماعية وإبادة ن لجرائمي آخراختفائه آمصدر رئيسي للمعلومات سيحرم عدد ال يحصى من ضحايا و لكن أيضًا

ما أن االنتهاآات الجسيمة و المنهجية لحقوق اإلنسان في العراق في بو . قيقة بخصوص أحبائهماإلنسانية من معرفة الح

 الحق في معرفة الحقيقة يعد أمراً تنفيذلم يتم مطلقًا التحقيق فيها بشكل رسمي و بطريقة مستقلة فإن العقود الماضية 

. أقاربهم و آذلك للمجتمع العراقي آكلأساسيًا للضحايا العراقيين و   
 

إلخبار الجمهور و خصوصًا الضحايا بحقهم في التعويض و معرفة و لكن الحكومة العراقية لم تقم بأي محاولة جادة 

التي يتم تقديمها " لجنة الشهداء" إن مشروع القانون بخصوص إنشاء.  آلية لتنفيذهة و لم تقم حتى اآلن بوضع أي،الحقيقة

 و النقدي و تبعد آل البعد عن يفهوم االقتصادسوى بالم" حقوق الشهداء"ف عرِّمن أجل الحقيقة و المصالحة ال ُتآلجنة 

االعتراف بالمظاهر الهامة األخرى للتعويض مثل الحق في إعادة التأهيل والترضية و آذلك مظاهر أخرى متعلقة بحق 

الحة ذات تفويض قائم على المبادئ و المعايير الدولية لحقوق جل الحقيقة و المصأإن إنشاء لجنة فعالة من . االسترداد

يعتبر خطوة هامة في تنفيذ حقوق الضحايا في  و م أساسي في تاريخ العدالة و سيادة القانون في العراقعَليمثل َم لاإلنسان

  .االنتصاف و التعويض و معرفة الحقيقة
 

نشأ بعد مشاورات علنية واسعة  مصداقية و يجب أن ُتتي تكون ذا آاألساسيةأن تفي بالشروط و لكن على مثل هذه الجنة  

فعليها أن تستفيد من دروس الجان السابقة من أجل الحقيقة و المصالحة و أن . شراك الضحايا و أقاربهم فيهاإيتم النطاق 

شرية الالزمة و أن  أن تتمتع بالموارد المادية و البيجبتكون ذا تفويض واضح يضمن استقالليتها و نزاهتها و آفاءتها و

 األمم مبادئ جموعةبمفعليها ليس فقط أن تفي  . و توصياتها تقريرها  يتم نشرتضمن حماية و سالمة الشهود و أن
 ال يجب  آذلك و لكنو تعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العقاب المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان المتحدة

 األمني و المؤسساتي و لمناخافإن . ن و السالم و بحكومة مستقلة و بمؤسسات وطنية فعالة قبل تمتع البالد باألمأنشاؤها

آذلك .  ألوانهبقاإنشاء مثل هذه اللجنة إنما هو أمر س و األساسيةمثل هذه المتطلبات ب السياسي الحالي في العراق ال يفي

 بأي حال من األحوال من الوفاء بالتزامها ة الدولمن الجدير بالذآر أن وجود لجنة من أجل الحقيقة و المصالحة ال يعفي

.  مقاضاة و معاقبة المسؤولين عن انتهاآات حقوق اإلنسان و منح تعويض للضحايا و أقاربهمبالدولي   
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 المحكمة و انتهاكاللجنة الدولية للحقوقيين قلقة للغاية من احتمال باإلضافة إلى قلقها فيما يتعلق باستقالل المحكمة فإن 

 يتم محاآمة صدام حسين و في حينفي التعويض و العدل و معرفة الحقيقة  لضحايال األساسية حكومة العراقية لحقوقال

. فال يمكن انتهاك حقوقهم مرة أخرىًان عاميلقد تم تجاهل الضحايا العراقيين ألآثر من ثالث  .المدعى عليهم اآلخرين  

 

 توصيات
 

: العراقية باآلتيتطالب اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات  
 

  و اتخاذ آل الخطوات 1تطبيق حق الضحايا في العدل و التعويض و معرفة الحقيقة بما يتماشى مع المعايير الدولية

المطلوبة لتوعية الجمهور عمومًا والضحايا وأقاربهم خصوصًا فيما يتعلق بهذه الحقوق بما في ذلك التماس المحاآم للتأآيد 

.عليهم  
 

 خصوصًا على المستوى السياسي متاحة األساسيةء لجنة من أجل الحقيقة و المصالحة قبل أن تكون المتطلبات أال يتم إنشا

و األمني و المؤسساتي و في حالة إنشاء تلك الهيئة فعليها إتباع مبادئ اإلنشاء و دور اللجان من أجل الحقيقة التي 

لقة بحماية حقوق اإلنسان و تعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات المتحدة المتع  األمملمبادئالمجموعة المستوفاة تتضمنها 
.ابالعقلمكافحة اإلفالت من   

 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان و االنتهاآات الخطيرة للقانون الدولي  الجسيمة مرتكبي االنتهاآاتااللتزام بمثول تطبيق 

 مقررتوصيات تطبيق خاصًة  و .للمحاآمة العادلةالمعايير الدولية   آليًاعاقبتهم أمام محاآم تحترم و ماإلنساني أمام العدالة

 إنشاءأجل  مناألمم المتحدة و خبرتها مساعدة المتعلقة بطلب   و المحامينالمعني باستقالل القضاة  الخاص المتحدةاألمم

2.لحقوق اإلنسانبالمعايير الدولية تفي مستقلة محكمة   
 

ثل المحكمة َمإتباع و اإلنسانية  جرائم ضدالرائم اإلبادة الجماعية وج آل الجرائم بما في ذلك فياإلعدام عقوبة إلغاء 

 اإلعدام و عقوبة إلغاءشأن بالدولي  اإلجماع  ذلكيعكسحيث  األمنأنشئها مجلس و المحاآم الخاصة التي الجنائية الدولية 

      .السجنالحد من عقوبة 
 

******* 
 

متاح على صفحة ال، "حقوق الضحايامحاآمة صدام حسين و "، اإلنجليزيةالغة ب صفحة 18تقرير من هذا التقرير يلخص (
: العنوان التاليعلى االنترنت الخاصة باللجنة الدولية للحقوقيين  

(www.icj.org 

                                                 
1      الدولي يوالقانون اإلنساناالنتصاف والجبر لضحايا انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية   المتعلقة بالحق في لألمم المتحدة والتوجيهيةالمبادئ األساسية 
" من العقاباإلفالت إقامة العدل والحقوق المدنية و السياسية بما في ذلك مسألة استقالل القضاء و"ان المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنستقرر            2  
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