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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دولي جديد

 ) أي قطبية تصلح هلذا النظام..؟ (

 41احللقة 

 الدكتور أبو احلكماألستاذ 

 : املقدمة

.. من  بادة اجلماعية.. واإل نسانيةضد اإل .. وجرائم ظاهرة تفاقم جرائم احلرب  -

 ؟! : اجملتمع الدولي، أم النظام الدولياملسؤول ، 

 : .. وتداخل الدين يف السياسة كارثة تقديم األيديولوجيا على اهلوية القومية  -

 

 ؟ : نسانيةتفاقم جرائم احلرب وجرائم ضد اإل من املسئول عن  -1
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حتالل وقف اجلرائم اليت ترتكب بكامل اإلصرار والرتصد يف العراق منذ االمل تت   -

قت مع وحرفية وتساب ًاأكثر إتقان وأمناطًا ختذت أشكاًل، إمنا ا وحلد اآلن 2003 عام

 ملنهج كل منهما على أرض العراق : ًااألمريكي االيراني تبع مراحل التخطيط

حتالل قوائم بأمساء ( منذ بداية اال بدر ليشياتها )يفقد أعدت إيران وم  -

، للتصفيات  واآلمرين ورتب أخرى مهمةالعسكريني العراقيني على مستوى القادة 

.. ومشلت هذه القوائم كوادر أجهزة األمن الوطين واحلزب والناشطني من  اجلسدية

كما مشلت العلماء واخلرباء والفنيني واألكادمييني  أحزاب وطنية أخرى ..

واهلدف : إنتقام فارسي أواًل وإفراغ العراق من كوادره القيادية العراقيني .. 

 ية ثانًيا .الوطن

للمكونات املذهبية  ًاتبعكما توزعت اجلرائم على مستوى القطاعات اجلغرافية و  -

مسنتية للفصل ا، حيث مت تسويرها بأسيجة  واألثنية القاطنة يف تلك املناطق

، والضحايا من  غتياالت والتفجرياتعنصري والطائفي وألغراض إحكام االال

: تصفيات  ، األوىل جلرائم مستان أساسيتاناملواطنني باآلالف .. وحتمل هذه ا
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: تفريغ شحنة الصراعات السياسية بني القوى اليت  ، والثانية مرسومة ومؤكدة

 . تدير العملية السياسية الفاشلة

، مشلت شرائح  رهاب، حتت دعوى اإل عدامات املتسلسلة اهلائلة تتمموجة اال  -

( إرهاب .. فيما استمرت  4 ) معينة تبعا للمذهب واهلوية وعلى وفق الفقرة

معدالت التصعيد وزج املواطنني يف السجون الرمسية والسرية وسجون املليشيات اليت 

فكلما تصاعد صراع يرانية .. اإل ال تعرف عنها حكومة املنطقة اخلضراء لتبعيتها

األحزاب احلاكمة كلما غصت هذه السجون باملواطنني األبرياء .. يف الوقت الذي 

، فضال عن  غتصاب اليت طالت العديد من نساء العراقمعدالت حاالت اال تزداد

 . عتقال القسريواال حتجازاال

بادة اجلماعية بطريقة القصف اهلمجي القتل شكل اإلختذت جرائم ثم ا  -

.. هذا القتل اجلماعي املستمكن العشوائي على املدن والقرى واألحياء السكنية 

تهجري باجلملة ويرافقه نسف البيوت وحرق احملال حرتافية بالغة يتبعه با

يراني اإل التجارية واملزارع ومن ثم نهب املمتلكات اخلاصة والعامة ما يزال األسلوب

( التابعة رمسيا للنظام  احلشد الشعيب القذر الذي تتبعه عالنية مليشيات )
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 ذين يشاركونها، وقوات نظام املنطقة اخلضراء وأجهزة أمنها وشرطتها وال يرانياإل

 ، يرانيني وعلى رأسهم اجلنرال قاسم سليمانيمن احلرس اإليراني واملستشارين اإل

ملوصل املروعة تشهد على جرائم وأحداث ا..  حتالل يف بغدادحتت غطاء حكومة اال

نسانية ، فيما اجملرمون طليقني دون حساب أو اإل بادة اجلماعية وجرائم ضداإل

 عقاب .!!

من هي اجلهة الرمسية الدولية اليت ، ؟  سب اجملرمني على جرائمهمَمْن الذي حيا

 . ؟ تضع حًدا للجرائم اليت ترتكب يف العراق

، اليت ختول جهات  تفاقيات واملعاهدات الدوليةذكري باالجابة يتعني التوقبل اإل

نسانية ات للبت يف حيثيات اجلرائم ضد اإلختصاص واحملاكم ممارسة الصالحياال

حتديد اجلهة الدولية ذات  ، ومن ثم بادة اجلماعية اليت ترتكباإلائم وجر

 : ختصاص يف مثل هذه اجلرائماال

، اليت مت التصديق عليها بقرار  بادة اجلماعية واملعاقبة عليهاهنالك اتفاقية اإل  -

، وهي سارية  1948/ كانون أول  9( يف  260 اجلمعية العامة لألمم املتحدة )

 . ( 13 حكام املادة )املفعول وفقا أل
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م احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ، هذه تفاقية عدم تقادم جرائاو  -

 2391 عتمدت وصودق عليها مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )االتفاقية ا

 ( . 8 ، وهي سارية املفعول وفق احكام املادة ) 1968تشرين ثاني  26( يف 

 التعاون الدولي يف تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبنيتفاقية او  -

تفاقية بقرار اجلمعية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .. اعتمدت اال

 . ، وهي سارية املفعول 1973/ كانون أول  3( يف  3074 العامة لألمم املتحدة )

أعتمد هذا النظام من قبل مؤمتر  ، ونظام روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية  -

( من الديباجة  126 وفق املادة ) 2001/ حزيران  1األمم املتحدة الدبلوماسي بتاريخ 

 اخلاصة بالنظام .

، اليت  جرائية وقواعد األثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدوليةالقواعد اإل  -

للمحكمة يف دورتها  اعتمدت من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساس

 . 2002/ أيلول  10 - 3  األوىل املنعقدة يف نيويورك للفرتة
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، اليت اعتمدت من قبل  أركان اجلرائم اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية  -

/  10 -3   مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساس يف نيويورك خالل الفرتة

 . 2002ايلول 

 

بادة ملفات جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية واإل من يتوىل تنفيذ متطلبات

 ؟:  من يفصل يف هذه القضايا على أساس احلق والعدل واألنصاف، اجلماعية ؟ 

ختصاصها يقتصر على مة وأن ا( بكونها دائ حمكمة اجلنايات الدولية تتميز )  -

ابها رتكأشد اجلرائم خطورة ، والذي يعد ا األشخاص واجلماعات الذين يرتكبون

نساني .. فهي على هذا األساس ال ختتص مبقاضاة الدول مساًسا بوجود اجملتمع اإل

( اليت تفصل يف النزاعات بني الوحدات السياسية  حمكمة العدل الدولية ، عكس )

 .  األعضاء يف األمم املتحدة

فلتها االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف حمكمة اجلنايات الدولية ك

و اجملموعات اليت ل إذ حددت اختصاصها يف أن الفرد أضايف األووكول اإلوالربوت

من السوابق  ًا، انطالق وليس الدولةترتكب أعمال اجلرمية ختضع ألحكام احملكمة 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

الفرد أو  ، حيث مرتكب اجلرمية ) ( فرساي ، اليت أقرتها معاهدة ) التارخيية

 . ًامعنوي ًاا شخصوليس الدول باعتباره ًا( مسئول جنائي اجملموعة

األهم يف هذا ، إن النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية يقر املسؤولية   -

إىل األفراد أو ( الذين يصدرون األوامر  السياسيني والعسكريني اجلنائية للقادة )

أو أغرى  ًا) كل من أعطى أمر رتكاب اجلرائم أو التحريض عليهاالقوات املسلحة با

، وخاصة حني ترتكب  رتكاب اجلرائمساعد أو قدم العون أو ساهم يف او أو حرض أ

رتكاب واسعة اجرائم احلرب يف إطار خطة أو سياسة خاصة أو عامة أو يف عملية 

وهذا يتطبق على األوامر اليت  - (  ( من النظام األساس 8 النطاق وفق نص املادة )

ب وترك األسلحة اليت تسببت نسحاباال ( للقوات املسلحة صدرها )نوري املالكيأ

 ألوامر طهران ًاتنفيذ ف الضحايا وحلد اآلناملوصل وغريها واليت أدت إىل آال بكارثة

ستثناء كامل املسؤولية اجلنائية عن لسلطة يف بغداد دون اعن حتمل قوى ا ، فضاًل

ف السجناء ي ، وآالفلتان األمن وجرائم مليشيات األحزاب واحلشد الشعوبي الطائف

 .  -ملتطلبات ومواصفات التحقيقات اجلنائية العادلة  ملعتقلني والذين أعدموا خالفًاوا
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عاملة الالإنسانية وتعمد ) القتل العمد والتعذيب واملتصنف جرائم احلرب   -

اجلسم وتدمري واسع للممتلكات حداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري بإ

املدنية أو ضد ستيالء عليها والتعمد يف توجيه هجمات ضد املدنيني واملواقع واال

ستمرار املتعمد يف هجوم املوظفني أو املنشآت اخلاصة مبهام املساعدة اإلنسانية واال

 ( . يسفر عن خسائر بشرية ومادية

،  هنا ، تسقط حصانة املنصب الرمسي للقادة واملسؤولني أمام املسئولية اجلنائية  -

يف القوات املسلحة أو  ًاأو جندي ًاأو مسئواًل حكومي ًاعسكري ًاأو قائد ًاسواء كان رئيس

على  هملرؤوسيعن األفعال غري املشروعة  واًل.. كما يعترب الرئيس مسؤ ًاعادي ًامواطن

 وفق مبدأ حمكمة اجلنايات الدولية .

، بالنظر يف املنازعات بني  ، كما أسلفنا بينما حمكمة العدل الدولية فهي ختتص  -

، وهي مسؤولة عن حتديد املسؤولية  انتهاكات أحكام القانون الدوليالدول حول 

لي ، اليت تقرر اجلزاء القانوني حبق الدولة املنتهكة لقواعد القانون الدو اجلنائية

 عتبارها األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة .با
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كم يف جرائم احلرب تفاقيات الدولية اليت حتهذا االستعراض املكثف بشأن اال

بادة اجلماعية .. واجلهات املتخصصة يف حسم ملفات وجرائم ضد اإلنسانية واإل

ختصاصات الثابتة واملعلنة اليت تتوالها هذه جلرائم والنزاعات الدولية .. واالا

يدفع ، (  حمكمة العدل الدولية ( و ) حمكمة اجلنايات الدولية احملاكم ، وهما )

نايات حملكمة اجل ًاأساسي ًاال يصدر جملس األمن الدولي نظام ملاذا:  لإىل التساؤ

حملاكمة  1994لعام  ( رواندا على غرار نظام ) ًاالدولية للعراق وسوريا حصر

ختصاص مبقاضاة األشخاص ة ؟ حيث حدد االنسانيمرتكيب اجلرائم ضد اإل

النطاق أو منهجي ضد أي جمموعة من واجلماعات املسؤولة عن جرائم هجوم واسع 

وهذا ..  ، إثنية ، عرقية ، أو دينية السكان املدنيني ألسباب قومية ، سياسية

( يف جرف الصخر ودياىل  احلشد الشعيب على اجلرائم اليت أرتكبها ) ًاينطبق متام

( من النظام  7 .. حيث املادة ) وبيجي والفلوجة والرمادي وتل أعفر واملوصل

 س للمحكمة اجلنائية الدولية : األسا

من األفعال التالية جرمية ضد  ، يشكل أي فعل ولغرض هذا النظام األساس

و منهجي موجه ضد أي متى ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أ نسانية )اإل
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سرتقاق ن علم باهلجوم ، القتل العمد واإلبادة واالجمموعة من السكان املدنيني وع

والتعذيب  عتقالأو احلجر واال، السجن  النقل القسري للسكانوإبعاد السكان أو 

ضطهاد أي جمموعة حمددة ، وا غتصاب اجلنسي أو أي شكل من أشكال العنفواال

من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو متعلقة بنوع 

 .  ( اجلنس

نتهاكات ( متارس خالهلا اال ةظاهر ائم وحتوهلا إىل )رعند اتساع معدالت اجل  -

ساع تإىل التدخل الفوري ملنع ا وتستباح فيها احلرمات .. عندها تدعو احلاجة امللحة

لعقاب مهما تقادمت اجلرائم ضد فالت اجملرمني من ااجلرائم أواًل وتأكيد عدم إ

وهو األمر الذي يتوجب أن يستثري جملس األمن على التدخل الفوري نسانية .. اإل

شكيل حماكم جلرائم العراق وسوريا واليمن وليبيا وأي انتهاكات تدخل دائرة يف ت

جتماعي بالتالي على ة اليت تؤثر على وجود اجملتمع اإلنساني والسلم االالظاهر

طلباتها  األمن والسلم الدوليني .. وهذا يتطلب أن تقدم احلكومات العربية واألجنبية

نسانية وحتديد يف ظاهرة جرائم ضد اإلولية للنظر ستحداث حماكم جنائية دبا

اجملرمني ومقاضاتهم وفقا للملفات الثبوتية املدعومة باألدلة والقرائن والشهود ، 
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تتوىل التحقيق يف العراق وسوريا واليمن وليبيا .. حيث يأتي الضغط من حترك 

ذا قليمية على احلكومات املعنية هلمع املدني واملنظمات احمللية واإلمنظمات اجملت

 الغرض.!!

 : كارثة تقديم األيديولوجيا على اهلوية القومية .. وتداخل الدين يف السياسة  -

 يتبـــع ...

 د. أبا احلكم

25  /05  /2017 

 

 


