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 ملقدمةا

  
ليست املصالحة الوطنية فعالً معزوالً عن التاريخ وال مستقالً  

قف وراءها بذاته وإOا هي نتاج تطورات ومخاض سيايس حاسم ت
إن  .رؤى متجددة تؤمن بالثوابت الوطنية التي تشكل هيكل املجتمع

أي مجتمع يف العا` وعندما _ر باملرحلة االنتقالية من الحرب إىل 
السالم أو من النظام الدكتاتوري إىل الحكم الد_قراطي وخاصة يف فرتة 

عنف أو ما بعد انتهاء النزاع، يكون بحاجة إىل تفسh ملدى وطبيعة ال
االنتهاكات التي وقعت سابقاً، فمن ناحية يستوجب عىل الدولة 
مواجهة تركة املايض وآثارها السلبية سواء كانت سياسية أم اجتoعية 
أم اقتصادية، ومن ناحية أخرى عليها مواجهة التحديات املستقبلية يف 
سبيل بناء السالم، ومن ابرز متطلبات تلك املرحلة هي املصالحة 

إن اإلجابة عىل هذا   ية، إذاً ماذا نعني باملصالحة الوطنية؟الوطن
التساؤل تكمن يف أن املصالحة الوطنية هي وكo عرفها الكاتب 
األمري} جون بول ليدراخ ( عمليات حيوية وتكييفية تستهدف بناء 
ومداواة البنية املمزقة للعالقات ب{ األفراد والحياة املجتمعية، وهي 

عالقاتهم، فهي ال تعني أبداً العودة إىل الحالة األوىل تتعلق بالناس و 
رغم الرغبة الشديدة يف ذلك، بل إنها تتعلق ببناء العالقات، والعالقات 
مرتبطة بأشخاص حقيقي{ يف مواقف حقيقية يتع{ عليهم إيجاد 
طريقة للتقدم معاً). أي انه _كننا االستنتاج مo تقدم بان املصالحة 

ية بناء عالقات جديدة ب{ األطراف بعد �زقها جراء الوطنية هي عمل
نزاع عنيف، عىل أسس من الحوار والتسامح والعفو والتعويض 
واملحاكمة واحرتام حقوق الضحايا واملتهم{ عىل حد سواء، وعدم 
تكرار أخطاء املايض �ا يؤدي إىل تحقيق التعايش السلمي ونزع 
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بغية عدم تكراره مرة أخرى،  األسباب الجذرية التي تؤدي إىل النزاع
تعني إنهاء الخصومة واالقتتال وإحالل السالم واالتفاق عىل  فهي

األشياء املختلف عليها وتوفh االستقرار للبلد واالبتعاد عن الثار 
إن إجراء املصالحة ب{ الفئات املتنازعة يعد عمالً مضنياً .واالنتقام

كن حل نزاعاتها من خالل وطويالً وخصوصاً يف املجتمعات التي ال _
 oالفصل الجغرايف لذلك يتطلب األمر درجة من التفاعل السلمي، ك
أن املصالحة عملية تتم مع املواطنة أوالً ومع فكرة الرشاكة يف صنع 
املستقبل ثانياً، ألشخاص لهم حقوق ويتمتعون بالحريات األساسية، 

يقة من وان من رشوط تحقيق املصالحة الوطنية هي معرفة الحق
جانب الضحية والجا� �عرفة من ارتكب الجر_ة ويتم ذلك من خالل 
لجان تقيص الحقائق، والرحمة التي تحمل يف طياتها معنى العفو، 
والعدل الذي يفيد معنى املساواة، فبالنسبة لكثh من الناس فان 
قضية إحقاق العدل هي األهم ويريدون محاكمة الجا� ومعاقبته، 

لعدالة تستهدف إصالح الجا� وإنصاف الضحية فانه _كن وإذا كانت ا
تحقيق هذه األهداف من خالل جلسات االستoع العلنية كo حدث 

، وأخhاً السالم الذي يتحرك لوقف 1994يف جنوب أفريقيا بعد عام 
األOاط العنيفة التي جرى من خاللها النزاع واالنتقال من األسلحة إىل 

إىل املالقاة والحوار وخلق مجال _كن فيه  الكلoت ومن االنفصال
. للناس أن يكونوا معاً ليبدؤا العملية الطويلة وبناء املجتمع من جديد

يف العراق اتخذ ملف املصالحة الوطنية طابعاً رسمياً وذلك عندما و 
عن مرشوع املصالحة الوطنية  2006أعلن السيد نوري املال} يف عام 

: أولهo إنشاء هيئة وطنية عليا تعرف والذي كان يقوم عىل ركن{
باسم الهيئة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، وثانيهo إنشاء العديد 
من اآلليات والوسائل �ثل مبادئ تقوم عىل أساسها هذه العملية، إال 
أن املصالحة الوطنية يف العراق واجهت معوقات عدة منها الطائفية 

القومي، وطغيان شعور االنتقام لدى السياسية أي التحزب الطائفي و 
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البعض، والرؤية  األطراف السياسية وعدم ثقتهم ببعضهoبعض 
السياسية لألحزاب التي ال تتسم بالشمول واإلصالح الذي يخدم 
الكافة، وتراكم املشاكل واألزمات املوروثة من النظام السابق، وكذلك 

ة إىل الرتكيبة التدخل الدويل واإلقليمي يف الشأن العراقي، إضاف
االجتoعية غh املتجانسة للشعب العراقي وضعف مؤسسات الدولة 
 .السلطوية، وما رافق الدستور العراقي الجديد من أخطاء جوهرية

وقد أشار السيد (مسعود البارزا�) يف هذا الصدد انه: ( ال بد من 
تفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا للمصالحة يف العراق، وكذلك عمل 
املجالس املحلية يف املحافظات كافة ورضورة انضoم الشخصيات 
االجتoعية والسياسية والثقافية والدينية إليها لتنظيم حملة عراقية 
وطنية ووضع برنامج د_قراطي للمصالحة الوطنية لحل ما _كن من 
املشكالت وغرس ثقافة التسامح والعفو والد_قراطية وإشاعة الثقة 

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون  ويف هذا السياق)،  واالطمئنان
املصالحة الوطنية السيد (عامر الخزاعي) أن املصالحة الوطنية تستثني 
القاعدة وحزب البعث الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، 
وأشار أيضا إىل أن كل الفصائل املسلحة أدركت أن العملية السياسية 

عامة هناك عدد من املالحظات التي  وبصورة .جارية بشكل طبيعي
ال _كن وال  وهي انه يجب طرحها عند البحث يف مسالة املصالحة

ينبغي أن توضع قوان{ للمصالحة وبصورة خاصة قوان{ بطلب 
يجب فهم ، والصفح، بل يجب اعتبارها جزءاً من عملية كاملة

 املصالحة كo تفهم التعويضات، أي يف سياق مجموعة متكاملة من
 ،ساءلة الجناةوم تحقيق العدالة للضحايا: األهداف تشمل ما ييل

قامة مؤسسات د_قراطية او توضيح الحقيقة املتعلقة بأسباب العنف 
التعامل و  ،وإعادة بناء املؤسسات التي تعرضت للتدمh أثناء النزاع

إعادة بناء الثقة ، و بشكل عام مع العوامل التي أدت إىل نشوب النزاع
 ا .ومؤسساته ةيف الحكوم
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غالبا ما يبقى العنف املسلح مستمرا بعد فـرتة طويلـة مـن انتهـاء 
النزاع، ويشكل العنف يف مجتمعات معينة �ر �رحلة مـا بعـد النـزاع 
تهديدات مبارشة وغh مبارشة عىل املدني{ اكرب بكثh مo هي عليه يف 

بطـرق  فرتة الحرب نفسها، إضافة إىل أن هذا العنـف غالبـا مـا يتبـدى
متنوعة متحديا بذلك واضعي السياسات واملoرسـ{ للتفكـh بطريقـة 
 .مختلفة حول كيفية تحقيق االستقرار واألمن وحoية حقـوق اإلنسـان

ويف الحقيقة فان هناك أمثلة قليلة نسبيا عن برامج تعزيز األمن التـي 
تتعاطى بشكل كـاف مـع الوجـوه العديـدة لهـذا النـوع مـن العنـف، 

ق النـار واتفاقـات السـالم واالنتخابـات ال �يضـ يف غالـب فوقف إطال 
يـرتبط األحوال بعيدا �ا فيه الكفاية لحoية املـدني{، وبعبـارة أخـرى 

ــايش الســلمي ــالم واألمــن  التع ــايا النــزاع والس ــكل وثيــق بقض بش
  .هذا ما سنحاول بيانه يف هذا الكتابو  واملصالحة، والد_قراطية

 
  

  الدراسة:  مشكلة
املصالحة الوطنية �فاهيمها الوئام املد� والسلم االهيل نت ملا كا

معا�  او الوحدة الوطنية او االندماج االجتoعي وغhها تنطوي عىل
 وصا يف املجتمعات التي عانت اشكاالًصالصفح والعدل والتسامح وخ

 ،2003من النزاع او الرصاع او التوتر او الحروب كo يف العراق بعد 
تحقق فالسؤال املطروح هنا مدى تتسم بالتنوع االثني، وكذلك التي 

�ا تؤدي اىل العيش املشرتك  2003املصالحة الوطنية يف العراق بعد 
�ا يحقق الفائدة املرجوة من إدراجها يف النظم واملعايh  ،ب{ ابنائه

الوطنية والدولية، وبالتايل تجنب النزاعات نهائياً، وعدم انتهاك حقوق 
ر �رحلة انتقالية من الحرب إىل السلم أو من _ مجتمع اإلنسان يف

  دولة القانون. وارساءالنظام الدكتاتوري إىل النظام الد_قراطي 
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  فرضية الدراسة:
اسس ومبادئ وآليات تنطلق أساسا من فرضية مفادها بان هناك 

رحلة االنتقالية التي تشهدها تحقيق املصالحة الوطنية يف املتؤدي إىل 
موعة من جمعات التي خرجت من النزاعات، وذلك عرب ماملجت

لها من تأثh قوي عىل صيانة حقوق  يكوناإلجراءات والوسائل 
  .وما بعدها يف تلك املرحلةوتحقيق العيش املشرتك اإلنسان 

  
  أهداف الدراسة:   

  تكمن أهداف الدراسة التي نحن بصددها يف:
تحقيق املصالحة  ليات والسبل التي تؤدي اىلاآل_ بيان أهم 1

  .2003الوطنية يف العراق بعد عام 
 2003الحلول الناجعة للوضع العراقي بعد _ الكشف عن 2

والتحول من خاللها إىل إرساء السالم  املواطن{وتحليلها �ا يخدم 
  الدائم. 

وتفعيلها  لياتهذه اآلتقوية  تصور رؤى �كن من_ التوصل اىل 3
  .العراقي عىل الصعيد

  
   الدراسة: أهمية  

تتجىل أهمية دراستنا من خالل بيان وتوضيح األمور األساسية 
  اآلتية:
_ ال _كن أن يكون هناك أي شكل من أشكال العدل أو سيادة 1

القانون أو األمن يف الفرتة االنتقالية التي �ر بها مجتمعات ما بعد 
  .واجراء املصالحة النزاع دون احرتام حقوق اإلنسان

املصالحة عمل مضن وطويل وشاق وخصوصا ب{ ان اجراء _ 2
  .بينها فيo الفئات التي لديها تاريخ حافل من الحروب والعداء
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_ إن بناء املجتمع يف الفرتة التي تعقب النزاع يكون من األمور 3
البالغة األهمية حيث أن النجاح يف اختيار األسس املال©ة لهذا البناء 

م عىل املدى البعيد وعدم نشوب من شانه أن يؤدي إىل إرساء السال 
  النزاعات.

_كن أن يكون هدفا يكتنفه العيش املشرتك _ إن تأييد ودعم 4
التحدي خصوصا يف املجتمعات التي لديها تاريخ وسجل حافل من 
العنف والظلم، يف مثل هذه املجتمعات يجب استبدال العنف 

ة، ويتضمن والخوف واإلفالت من العقوبة بالسالم والحرية واملسائل
هذا حدوث تحول يف الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع 

يف كل جوانب ونواحي إعادة  مفاهيم املصالحةاملواطن{، ويجب دمج 
األعoر وبناء املؤسسات، ويتطلب هذا أن يكون هناك التزام من 
جانب الحكومة واملجتمع املد� واملجتمع الدويل بدعم وتطبيق 

  .الحة الوطنيةآليات املصوتنفيذ 
_ ان دراستنا تسلط الضوء عىل السبب والكيفية التي تكون فيها 5

فرتة االنتقال من الحرب إىل السالم يف الغالب محفوفة باملخاطر، فهي 
توثق للكيفية التي _كن أن تؤدي فيها الجهود املبذولة لفرض عدالة 

فيها املنترص عن غh قصد إىل تفاقم الوضع، والحاالت التي يكون 
بعض القادة غh راض{ عن النظام السيايس الجديد أو نتائج 
االنتخابات، وهو أمر من شانه بالتايل أن يغذي عملية عدم االستقرار 
يف املستقبل وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتعنى الدراسة كذلك بتحديد 
سبل إخoد العنف املسلح يف مرحلة ما بعد النزاع بغية تعزيز السالم 

اقرتنت  ما الدولة والبحث عن التدابh األمنية التي متىوبناء 
بالتدخالت الدولية _كن أن تقلل من مخاطر العنف املسلح وتعمل 
عىل تعزيز السالمة الشخصية وتحقيق استقرار طويل األجل 

  للمجتمعات التي دمرها الحرب.
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  :منهجية الدراسة
عىل املنهج اعتمدنا يف دراستنا هذه، وفق طبيعة املوضوع،     

وبيان مفهومها ووصف  املصالحة الوطنيةالتحلييل من خالل تحليل 
ليات التي _كن من خاللها وبيان اهم اآل 2003العراق قبل وبعد عام 

  .تحقيق املصالحة الوطنية والكشف عن انجع الحلول للوضع فيه
  
  نطاق الدراسة: 

نية اجراء عىل دراسة امكافيo يتعلق بنطاق دراستنا فإنها تنحرص 
 ىمرحلتي حفظ السالم وبناء السالم عىل املستو  مصالحة وطنية يف

كاملجتمع  ، ويف املجتمعات التي عانت من نزاعات داخليةالداخيل
  .العراقي

  هيكلية الدراسة:
يف ضوء إشكالية الدراسة والفرضية الرئيسية التي نحاول اإلجابة    

اقسام، يعرض القسم  عىل اربعالدراسة  هذه عليها، تتوزع هيكلية
ومعوقات التعايش  2003بعد عام ملحة عن الوضع العراقي االول

، املصالحة الوطنيةالتعريف ب، ويتطرق القسم الثا� اىل السلمي فيه
 دور الحكومة واالحزاب السياسية واملنظoتويبحث القسم الثالث يف 

لحة يف تحقيق املصا املجتمع املد� الدولية واالقليمية ومنظoت
الدراسة بخا�ة تتضمن أهم  تنتهيو  ،والحلول للوضع العراقية الوطني

حقق االستنتاجات التي توصلنا إليها، واملقرتحات التي من شانها أن ت
  .  املصالحة الوطنية
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  املبحث التمهيدي

  2003ملحة عن الوضع العراقي بعد 
  ومعوقات التعايش السلمي فيه

  
ب{ بحيث سنتناول يف املطلب االول سنقسم هذا املبحث اىل مطل

، اما املطلب الثا�  2003ملحة عن الوضع العراقي بعد عام 
  فسنخصصه لبحث معوقات التعايش السلمي يف العراق.

  
  

  املطلب االول
  2003ملحة عن الوضع العراقي بعد عام 

حملـت   2003رياح التغيh التي هبت عىل العـراق بعـد سـنة  ان
شاهد التي ` يألفها املجتمع الفسيفسا لهذا البلـد معها الكثh من امل

الذي عا® طويال مرارة االستبداد السيايس ونظام حكم الحزب الواحـد، 
ــادل الســلطة،  ــة وتب ــاة النيابي ــن الجــذور، فالحي ــدلت األوضــاع م فتب

من املشـهد الجديـد، لكـن السـؤال  اً جزء باتتواالنتخابات الترشيعية،
فس املواطنـون الصـعداء يف ظـل الظـرف الذي يطـرح نفسـه: هـل تـن

الحديث؟ وهل تحققت مطالب مكونات املجتمـع العراقـي وبـاالخص 
املكون الكوردي الذي القـى أكـ± مـن غـhه الجـور والحرمـان وهضـم 
الحقوق من قبل الحكومات املتعاقبة؟ هل تجاوبت االطراف العراقيـة 

جميـع طاعت هل استو مع االستحقاقات الدستورية القليم كوردستان؟ 
  مكوناته العيش معا ؟ وهل تحققت املصالحة الوطنية ؟

وضعا غh مستقر بفعـل  2003شهد العراق بعد نيسان من العام  
جملة من املتغـhات لعـل أهمهـا طبيعـة النظـام الحـاكم قبـل العـام 

، والذي انتهت سلوكياته كمخرج إىل جعل االزمة السياسـية ذات 2003
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مر تزامن مع وجود تدخالت خارجيـة قادتهـا ابعاد مجتمعية، وهذا اال 
الواليات املتحدة وبعض دول الجوار رغبة يف تغيh النظام السـيايس أو 
اضعافه، وانتهى االمر إىل احتالل العراق من قبـل تحـالف دويل، تـوىل 
كل اطرافه اداء مهمة او مهام محددة، كان ابرزها االحتالل العسـكري 

دول او عدم امكـان منـع  تحدة مع السoحاملبارش من قبل الواليات امل
ــة متعــددة،  ــة ومجتمعي ــأداء ادوار سياســية وامني ــة مجــاورة ب اقليمي
وصعدت إىل السلطة واىل قيادة الشارع قـوى جديـدة ` يكـن يسـمح 
لها بالظهور قبل ذلك، واهمها قوى ادعت انها �ثل الـدين او الطائفـة 

 محددين.او العرقية او القبلية او اللغة لعراقي{ 
اشتد الجدل بشأن ما يصلح لبقاء  2003وبعد نيسان من العام  

ح،  العراق كدولة، والدارته، وتركت الواليات املتحدة، أو هكذا رصُّ
العراقي{ ليختاروا شكل نظام حكمهم، فتم اتفاق السياسي{ عىل 

الفدرالية هي الخيار  وجدت انقبول مقررات سابقة لقوى املعارضة 
ارة العراق الواحد، وان عودة النظام املركزي بات شبه الوحيد الد

مستحيل، ووافق الشعب عىل خيارات السياسي{ يف منتصف ترشين 
، عندما طلب منه التصويت باملوافقة عىل الدستور الدائم، 2005االول 

يف غفلة من دراية الشعب ان االستفتاء نتيجة سياسية وقانونية ملزمة 
اسية تثقيف الشعب بهذا الشأن. ومنذ ربيع له و` تشأ القوى السي

وهو تاريخ نفاذ الدستور الدائم، دخل العراق يف وضع  2006العام 
سيايس ودستوري غh مستقر، �عنى ان اقرار الصيغة الفدرالية ` 
تجنب العراق املشكالت التي كان يتصور انها كانت موجودة بفعل 

، وهو ما طرح معه سابقا املركزية الشديدة يف ادارة الدولةمoرسة 
ظرف ظل معضلة ما قد يسفر اليه اتجاه العراق املحتمل، خصوصا يف 

سلبية االداء الحكومي، والسياسات غh املحسوبة والسلبية، التي 
تتبعها القوى السياسية، عن قصد أو دونه، يف ادارة الدولة، وتغليبها 

التي باتت تدفع مصالح فئوية واقليمية عىل مصالح العراق الوطنية، و 
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املواطن{ للنفور من السياسات الحكومية، ويف ظرف اعالن الكورد 
انهم قد يتجهوا نحو االنفصال عن العراق، واتجاه اك± من قوة 
سياسية متسيدة يف بعض املحافظات انها ستتجه نحو اعالن تشكيل 
 hاقاليم عىل غرار تجربة كوردستان، بل وأعلن البعض ان العراق يس

اتجاه التفكك، بعد ان رفعت الواليات املتحدة الغطاء السيايس عن يف 
ورافق ذلك  وحدة العراق وفتحت معه الغطاء عىل كافة االحتoالت.

غياب الرتايض أو االندماج االختياري يف تشكيل الدولة، فالعراق ليس 
بحدوده املعارصة أو الحالية أو حتى القد_ة، اذ تسكنه  اً واحد اً تكوين
ومنذ  .ف متعددة تعيش حالة تداخل مع امتدادات إقليمية لهاأطيا

عا® من مشكلة  1921تشكيل حدوده وتكويناته بإرادة بريطانية عام 
االمر الذي اصبح عدم تكون هوية وطنية مميزة عىل أساس الرتايض. 

، وظهر تبا´ عىل التاريخ واملعتقد واالرض، وضاعت حرمة معضلة
هار االختالف، وضاعت الغاية من انزال الدم، وضاع االصل يف اظ

الخالق للخلق عىل االرض. وهنا بتنا نتحدث عن كون الوضع العراقي 
يكون استثناءا يف ظرف البيئة الدولية، وخصوصية االستثناء أتت من 

ا موجود لسنن الطبيعة فعال، وكونه ظاهرا قد اعلن ملحقيقة مغايرة 
أخرى عىل أنقاضها وبأسس عن انتهاء نظام ودولة ومحاولة تأسيس 

 2003مارس  20يوم  الهجوم االمري}. وبعد 2003جديدة بعد العام 
بعمليات قذف جوية استهدفت قصور الرئاسة فيها ومقرات حزب 
البعث واجهزة املخابرات وسيطرت القوات االمريكية عىل ميناء ام 

بل القرص وشبه جزيرة الفاو وحقول النفط، واثر اصدار االوامر من ق
القيادات االمريكية �ضاعفة قواتها نتيجة املقاومة العراقية اال انه يف 
النهاية تم اقتحام بغداد وكانت نهاية النظام البعثي يف اليوم الحادي 

احكمت القوات االمريكية ح{ العراق  يفوالعرشين للحرب االمريكية 
بعد  9/4/2003قبضتها عىل معظم انحاء العاصمة العراقية بغداد يف 

ان توغلت دباباتها داخل املدينة من عدة محاور وانترشت يف املناطق 
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والتقاطعات والجسور املهمة، بينo خلت املدينة من أي رموز او 
مظاهر للحكومة العراقية التي اختفى مسؤولوها، واعلن املتحدث 
العسكري الرسمي فينست بروكس ان عرص الرئيس العراقي صدام 

عىل العاصمة  ` تعد تسيطرالحكومة العراقية  حس{ قد انتهى وان
بغداد، وقد تواىل خالل الثoنية شهور التالية النتهاء الحرب سقوط 
معظم رموز النظام السابق سواء اكانوا عىل قا©ة املطلوب{ ام ال، 

باالستسالم او االعتقال او القتل، فقد اعتقل اشقاء وسواء اكان ذلك 
سلم طارق عزيز وزير الخارجية وفر صدام وقتل ابناه كo است

/ 13الصحاف وزير االعالم اىل االمارات، وكانت نهاية صدام حس{ يوم 
بالقبض عليه يف حفرة قريبة من احد قصوره عىل نهر  2003/ 12

دجلة بقرية قريبة من تكريت واعدم يف فجر عيد االضحى املوافق 
ة العراقية شهدت العاصموبعد سقوط بغداد مبارشة . 30/12/2006

حالة انفالت امني غh عادية حيث وقعت عمليات سلب ونهب 
واسعة النطاق، واستهدفت بصورة خاصة الوزارات واملنشآت 
الحكومية والعامة واملتاجر ومقار حزب البعث واملتحف الوطني 
وبعض قصور الرئاسة يف غياب اد® مظهر للرشطة او قوات االمن 

كل هذه االماكن ملوح{ ملواطنون التابعة لحزب البعث واقتحم ا
  .)1(لالمريكيان باياديهم ترحيبا بهم

هاء اعلن الرئيس االمري} جورج بوش انتذلك ويف غضون 
ة بها العمليات العسكرية الرئيسية يف العراق مع بقاء القوات االمريكي

وتسليم  اىل ح{ االنتهاء من مهام استقرار االمن واعادة االعoر
ان ي{، وبعدها اعلن يف بغداد من قبل شخصيات بارزة السلطة للعراق

مجلسا مؤقتا لحكم العراق قد تشكل من ب{ ممثيل غالبية الجoعات 

�������������������������������������������������
، مركـز املحروسـة للنرشـ 1) احمد سعيد تاج الدين، محنة امة : ماذا جرى يف العـراق؟ ، ط1(

  وما بعدها. 201، ص 2009، القاهرة، والخدمات الصحفية واملعلومات
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عضوا  )25(يف البالد، وقد تكون من السياسية والدينية والعرقية 
والرتكoن وغhهم وتقرر ان يتمتع  لكورد_ثلون الشيعة والسنة وا

اسعة كجهة منوط بها مسؤولية ادارة املجلس بصالحيات تنفيذية و 
البالد تطبيقا لقرارات مجلس االمن الدويل ذات الصلة وسوف يستمر 
املجلس يف مهامه اىل ح{ تنصيب حكومة منتخبة ووضع دستور 

وبراينا ان تشكيلة املجلس بهذه الشكل كانت اللبنة  ،جديد للعراق
الحاكم  بر_ر بول االوىل يف ترسيخ النظام الطائفي يف العراق، وغادر

بعد نقل السلطة  28/6/2004يوم العاصمة بغداد  املد� عىل العراق
ومن  ياىل حكومة الجعفر  هاومن ثم تم نقل عالوياياد اىل حكومة 

عام و  2005بعدها اىل املال} وجرت اول انتخابات حرة يف العراق عام 
 وساهمت مختلف اطياف الشعب عرب ممثليها يف صياغة، )1(2010

، حيث قامت الجمعية 2005الذي وضع سنة  نصوص الدستور الجديد
الوطنية (لجنة صياغة الدستور) بكتابة مسودة الدستور عرب أعضاءها 

) عضوا االئتالف العراقي املوحد 28) عضوا، فقد مثل (71املؤلف{ من (
) عضوا 15) عضوا مثلوا العرب السنة، و(15( الكتلة الشيعية)، و(

) أعضاء مثلوا الكتلة الوسطية 8ردستا�، و(و ف الكمثلوا التحال
) أعضاء مثلوا األقليات (الرتكoن، اآلشوريون، الكلدان، 5العلoنية، و(

وااليزديون)، كo قامت اللجنة عند كتابتها ملسودة الدستور باالتصال 
لشعب العراقي من اجل االطالع عىل وجهات امع مختلف مكونات 

م حول النصوص الدستورية، وبعد االنتهاء نظرهم وآراءهم وأفكاره
من كتابة مسودة الدستور تم عرضها عىل الشعب العراقي للتصويت 

ألول مرة يف  2005/ ترشين األول/ 15عليه بطريقة د_قراطية بتاريخ 

�������������������������������������������������
ينظر: فالح عبد الجبار، متضادات الدستور الـدائم، بحـث منشـور يف كتـاب: ) 1(

ــاحث{، ط ــة ب ــأزق الدســتور، مجموع ــد الدراســات اإلســرتاتيجية، 1م ، معه
  .73_71، ص2006بغداد_بhوت، 
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مع نسبة  عىل الدستور %)78بلغت نسبة املوافقة (و تاريخ العراق، 
 ابات التي شهدها العراقاما بالنسبة لالنتخ%). 62مشاركة بلغت (

فºى أنها قد جرت ولكنها قامت عىل أسس طائفية ومذهبية وقد كان 
للدين مكانة جديرة فيها، وبالرغم من أن السنة قاطعوها إال أنهم 
أرشكوا فيها من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية حيث انيطت بهم 

لة الوزارية رئاسة الجمعية الوطنية االنتقالية وكذلك ادخلوا يف التشكي
الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري حيث كان نائب رئيس الجمهورية 

وزارات من  6هو السيد غازي الياور وهو عر« سني وحصلوا عىل 
، 2010وانتخابات عام  2005وإذا قارنا ب{ انتخابات عام  .32مجموع 

كانت تاريخية ألنها كانت أول عملية  2005فإننا سنجد أن انتخابات 
خابية حرة ونزيهة إىل حد مقبول، و�وجبها تم وضع أوىل لبنات انت

الدولة العراقية الد_قراطية، ولكنها ومع ذلك كانت تحت إرشاف 
فقد كانت  2010مبارش من حكومة االحتالل، أما انتخابات عام 

انتخابات واعدة و�نافسة حقيقية وفعالة بإرادة العراقي{ أنفسهم، 
  يون بنزاهتها.اشاد املراقبون الدول

  
  
  

  املطلب الثا:
  معوقات التعايش السلمي يف العراق

لقد ثبت تاريخياً أن التعـايش السـلمي وكيفيـة إشـاعتِه فعليـاً يف  
هـو عمـل  ،مرحلة ما بعد الرصاع, ب{ الفئات املتحاربة داخـل الدولـة

حيــث أن الرصــاعات الدينيــة والطائفيــة  ،مضــٍن وطويــل وشــاق جــداً 
تولد منها من آثار ونتائج سلبية تؤثر بشـكل كبـh عـىل والقومية وما ي

معرفة املدة التـي _كـن خاللهـا تحقيـق التعـايش السـلمي بـ{ تلـك 
الفئات, فكلo كانت الحروب طويلة األمد كلـo كانـت مـن دون شـك 
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أك± تعقيـداً ملهمـة مـن يقومـون بـإجراء عمليـة املصـالحة والتسـامح 
  والتعايش السلمي.

الصدع ب{ األطراف املتحاربة الذين مارسوا العنف  إن عملية رأب 
ضد بعضهم البعض تحتاج إىل بذل جهود كبhة من أجـل العثـور عـىل 
 ،إطار عام وأساس متoسك إلعادة هيكلـة وبنـاء املجتمـع مـن جديـد

فالحساســية املفرطــة بــ{ الجهــات التــي كانــت يف نــزاٍع دائــم ومــدى 
ه بعضــهم تتطلــب الحيطــة شــعورهم بــاأل` والحقــد والكراهيــة تجــا

والحذر الشديدين إلعادة اللحمة فيo بينهم عرب ما يسـمى بالتعـايش 
إعطاء األولوية ملعايh الوحـدة  من خاللالسلمي ضمن الوطن الواحد 

  الوطنية عىل حساب املصالح السياسية والطائفية والعرقية الضيقة.
سـقوط عىل الرغم من مرور وقت طويل نسـبياً عـىل و يف العراق و 

زال مفهـوم التعـايش السـلمي بـ{ مكوناتـه شـبه يـال  ،النظام السابق
فـال زال تركـة املـايض تـديل بظاللهـا عـىل  ،غائب إن ` يكن غائباً �اماً 

و` يجــد هــذا الشــعب مــن يقــوم بتشــجيع  ،حيــاة الشــعب العراقــي
التعايش السلمي وإعادة بناء املجتمع العراقـي املـدمر نفسـياً وماديـاً 

التقوقـع خلـف حجـج  بـل عـىل النقـيض تـم ،لنزاعات العنيفـةجراء ا
 hواهية وإلقاء اللوم عىل األطراف األخرى سـواء كانـت مشـاركة أم غـ

املصـالح السياسـية  لسعي نحو تحقيقوا ،مشاركة يف العملية السياسية
  الضيقة عىل حساب دماء العراقي{.

 
ونـات صحيح أن عملية تحقيق التعايش السلمي الحقيقي بـ{ مك

سـاعدة املإال أن جهـود  ،الشعب العراقي قد يحتاج إىل بعـض الوقـت
وهـذا مـا تسـبب يف إحـداث  ،كافيـة ومـؤثرة ` تكـنوإعادة اإلصالح 
ة عـىل بنـاء يـمقابل ذلك إذا تضافرت الجهود الحقيق ،املزيد من األذى

فـان ذلـك املجتمع بدالً من الوقوف عىل أخطاء اآلخرين وإلقاء اللـوم 
  تحقيق التعايش السلمي وبالتايل تجذيره يف العراق. عىل يشجع
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من خالل استقراء الوضع يف العراق، _كن تحديـد اهـم معوقـات  

  التعايش السلمي �ا ييل :
  
  تداعيات التنوع االثني املعززة لألع�ل العدائية: 
 ،يعتــرب العــراق مــن الــدول التــي تتميــز بتنــوع الجoعــات فيهــا 

ائفية والقومية والدينية، فهذا التنوع بـدالً مـن عىل األسس الطوقيامها
أن يكون دافعاً قوياً باتجاه تحقيق التقـدم والتطـور يف العـراق أصـبح 

حيـث تـرك التنـوع  ،يشكل تهديداً صـارخاً للوحـدة الوطنيـة العراقيـة
االثني رشخاً كبhاً يف العالقات القا©ة, مo أثر بشكل بـالغ عـىل مسـار 

وبشكل خاص  ، البالد، وعىل نشوب نزاعات عنيفةالعملية السياسية يف
. 1921النزاعات القومية والطائفية، منذ تشكيل الدولـة العراقيـة عـام 

ـا وجنـوب  ففي كثh من الدول كالواليات املتحـدة األمريكيـة وسويرس
أفريقيا وغhها مـن الـدول ذات الطـابع التعـددي, أصـبحت قوتهـا يف 

تسـعى مـن أجـل تقـديم األفضـل  تعدد الجoعات فيها, فكل جoعـة
ــد ــاتف والتعاض ــق التك ــن طري ــل أو ع ــكل منفص ــواء بش ــث  ،س حي

استطاعت أن تخلق أجواء من الحرية والد_قراطية والتعايش السلمي 
  بعيداً عن االنتoءات االثنية الضيقة. ،عىل األسس الوطنية

 
من خالل النظر إىل واقع العراق وما يحتويه من اختالفات دينيـة  
ميــة وطائفيــة ومذهبيــة, أصــبح واضــحاً للعيــان غيــاب املشــاركة وقو 

وبقيـت العالقـات هشـة  ،والتعاون ضمن مرشـوع التعـايش الحقيقـي
تستند بشكل واسع إىل التجارب الشخصـية غـh السـليمة, مـع وجـود 

كـذلك بقيـت املواقـف واملشـاعر الوطنيـة  ،عدد قليل من التعمـيoت
ن الوالء االثني نفسها دون أن تشـهد البعيدة عن الوالء الوطني بدالً م

  أي تغيh ملموس ومؤثر عىل عملية تحقيق التعايش السلمي. 
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  وجود بيئة سياسية غ� مال�ة: 
كo هـو الحـال  ،تعتمد الجهود الخاصة بتحقيق التعايش السلمي 

إىل بيئـة سياسـية مال©ـة  ،يف أغلب املجتمعات التـي مزقتهـا النزاعـات
األفكار البناءة واملشـاريع املمهـدة لبنـاء الـوطن  تسعى الحتضان كافة

فالساسـة يف الـدول ذات  ،وفق أسلوٍب ناجح ملنع تكرار النزاع مجـدداً 
الطابع الد_قراطي أو الـدول التـي تسـh باتجـاه ترسـيخ الد_قراطيـة 

ويسـعون  ،واحرتام التعددية هم أصالً من يقومون بإدارة شؤون الـبالد
غـh أن البيئـة السياسـية يف  .الصـالح العـام بشكل متواصل إىل تحقيق

لحصـول عـىل أكـرب قـدر االعراق تعتمد أساساً عىل التجاذبـات وارصار 
مــن املزايــا السياســية داخــل الدولــة عــىل حســاب األطــراف األخــرى 

مo شكل طريقاً مليئـاً باملفاجئـات غـh  ،املشاركة يف العملية السياسية
ظ يومياً عىل صوت الخالفات بـ{ السارة للشعب العراقي الذي يستيق

مختلف املكونات السياسية غh الواعية لذاتها ومدى خطورة األوضـاع 
زرع ثقافـة االنقسـام  يفمo ساهم بشكل أو بـآخر  ،ر بها البالد�التي 

بدالً من الوحدة واملشاركة الفعلية وإعطاء األولوية ملن _لـك الكفـاءة 
  ته.أياً كان مذهبه أو طائفته أو قومي

ــة واملعتمــدة عــىل املصــالح الخاصــة أو   إن املشــاركة غــh الجدي
الفئوية من قبل زعoء الفكـر والسياسـة واإلعـالم وغـhهم, تـؤدي إىل 
إيقاظ مشاعر الكراهية والعداء ب{ كافة املكونات, وبالتايل التأثh عىل 

  مسار العملية السياسية وتحقيق التعايش السلمي.
 يشهد حيثراق اآلن هو سوء األوضاع األمنية إن ما يعا� منه الع 
 ،يومياً العرشات من القتىل والجرحـى جـراء العمليـات اإلرهابيـة البلد

وإن الحكومــة ومــن يعارضــون املــنهج الــذي تســh عليــه الحكومــة ` 
فكـل  ،وبالتايل الحد من هذه األعoل اإلجراميـة ،يجدوا منفذاً لالتفاق

ية يحـاول الحصـول عـىل املكاسـب طرف يف ظل هذه الظروف املأساو
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السياسية عىل حساب الطرف اآلخر ناس{ ملـاذا هـم أصـالً موجـودون 
عىل الساحة السياسية العراقية؟ وملاذا تم انتخـابهم؟ ومـاذا علـيهم أن 
يفعلوا بعد عملية انتخابهم؟ إن األجوبة عىل هذه األسئلة تبدو صعبة 

رصفات غh الحكيمة �ثـل عليه فهذه الت ،وبعيدة عن تفكh السياسي{
 ،املزيد من الخسائر البرشية واملاديـة تدفع اىل وقوعبيئة غh سليمة و 

كلـo أثـرت سـلباً  ،كلo تأخرت املكونات السياسية يف توحيد صفوفهاو 
  عىل التعايش السلمي تحت سقف العراق.

   
  آثار املايض وتنامي روح االنتقام: 
ا املميـز يف تعايشـها مـع إن لكل جoعـة داخـل املجتمـع تاريخهـ 

الجoعات األخرى، من خالل إدراكها لطبيعـة ثقافتهـا وتاريخهـا تجـاه 
الجoعات األخرى، وبشكل خاص أثناء النزاعات الحاصلة بينهـا، حيـث 
أن هناك شكاوي حقيقية للعديد من الجoعـات ضـد األخـرى، نتيجـة 

ــد، حيــث أن  ــت مــؤخراً، أو يف املــايض البعي بعــض لجــرائم قــد ارتكب
الضغائن لها أسس تاريخية، ومع ذلك فإن الجoعات تسـعى إىل تربئـة 
ساحتها وتحاول أن تعظم تاريخها، وكثhاً ما تتصور جhانها ومنافسـيها 

ففي تربير ملذبحة الهوتو التـي أودت بحيـاة مـا يـرتاوح  .هم أعداء لها
OاÂ }د ، أرص أحـ1994ئة ألف ومليون من التوتيس يف روانـدا عـام اب

أفراد الهوتو بقوله "` تكن إبادة جoعية بل كانت دفاعاً عن النفس"، 
فالقصص التي تتوارثها األجيال شفهيا مـن جيـل ألخـر تصـبح جـزءا ال 
يتجزأ من ثقافة الجoعة، وكثhا ما يتم تحريفها واملبالغـة فيهـا �ـرور 
الوقت ويتعامل معها أفراد الجoعة عـىل أنهـا حكمـة وأسـاس يجـب 

  ف وفقاً لها.الترص 
إن املايض وما يرتكه من تداعيات والرجوع إليه ب{ الفينة واألخرى 

إن كافـة األطـراف  ،تشكل عقبة حقيقيـة يف مجـال التعـايش السـلمي
املشارك{ يف العمليات العدائية لهـا آالمهـا الناتجـة أساسـاً عـن رضاوة 
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القادمة عرب  وبالتايل تشكل تراثاً يُزرع يف عقول األجيال ،تلك العمليات
  ذكرها مراراً وتكراراً.

إن العراق قد شهد أحداث عنف شديدة عىل مـدار عقـود طويلـة 
 ،2003حتى احتالل العراق عام  1921منذ تشكيل الدولة العراقية عام 

مo انعكس  ،هذه األحداث وتناميها بعد االحتالل أيضاً  بعض واستمرار
خاللهـا العـراقي{ Âنـاً  دفـعو  ،سلباً عـىل النسـيج االجتoعـي العراقـي

مــo ولــد روح االنتقــام والبحــث عــن  ،باهظــاً يف األنفــس واملمتلكــات
وبالتايل أصبح النظر إىل املايض األليم جزءاً ال  ،الفرص السانحة لالنتقام

وأصبحنا نترصف وفقاً لهوى هذا املـايض  ،يتجزأ من حارضنا ومستقبلنا
ـاع واالخـتالف مـo  ،بـ{ أبنـاء العـراق فكانت نتيجة ذلك تعزيـز الرص

  عرض األمن والسلم والتعايش السلمي ملخاطر جمة.
عليه من أجل بناء وطن عىل األسس الحضارية والد_قراطية ال بـد 

وتطبيــق  ،وعــدم العــودة إليــه مجــدداً  ،مـن إلقــاء املــايض وراء ظهرنــا
وبهــذا فقــط _كــن أن  ،املقولــة املشــهورة "أُنظــر إىل املــايض بغضــب"

وبالتـايل دفـع  ،ةيـراق ويرتسخ فيه التعايش واملواطنة الحقيقيتقدم الع
  تجربة التحول الد_قراطي للوصول إىل غايتها.  

  
  
  غياب املؤسسات السياسية املوجهة لعملية التعايش السلمي: 
ــات   ــل املؤسس ــن قب ــح م ــيايس الواض ــه الس ــاب التوجي ــل غي _ث

السـلمي داخـل  السياسية من أبرز املشاكل التي تعيق عملية التعايش
وهـي مشـكلة ال  ،وتعد املعضلة األكـ± جديـة يف هـذا املضـoر ،البالد

تستطيع التغيhات البنيوية والجذريـة أو املؤسسـية أن تعالجهـا مـا ` 
  تتوافر النية السليمة الواضحة من قبل تلك املؤسسات.

إن عملية تفويض جهة أو مؤسسة سياسية للقيـام �همـة إشـاعة  
ش السلمي ال يشكل رشطاً أساسـياً لوضـع سياسـة تعـايش ثقافة التعاي
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مـا ` يتـوافر التوجيـه الـدقيق والنيـة  ،_كن تطبيقها عىل أرض الواقع
والتـي يجـب أن  ،الحقيقية والجهود الكبhة التي تبذل كخطـوة أوليـة

تبعها جهود مستد_ة من قبل كافة األطـراف واملكونـات ذات الصـلة ت
إلرشـاد والـدعم املـادي واملعنـوي يف هـذا من أجل تقـديم التوجيـه وا

وطاملا بقيت مسألة الفصل النها ب{ األطراف املتحاربة هـدفاً  ،اإلطار
واقعياً لألطراف املشاركة يف عملية بناء جسـور التعـايش فسـيظل مـن 
الصعب جداً عليهم أن يعززوا التعايش دون وجـود التوجيـه السـيايس 

ة والخربات اإلنسانية املدربـة التـي املستمر والواضح والخطط املدروس
ال بد من توفhها بدعم من قبـل املؤسسـات السياسـية يف مجـال بنـاء 

  السالم يف مرحلة ما بعد الرصاع.
ــي تســعى إىل و   ــة السياســية الت ــاب الجه يف العــراق ويف ظــل غي

وخاصة الجهـة  ،تشجيع عملية التعايش السلمي ب{ املكونات العراقية
لة �جلس الرئاسة ومجلس الوزراء والجهـة الترشـيعية التنفيذية املتمث

أصـبح  ،الذي _ثل أساساً كافة أبناء الشعب العراقـي ،املتمثلة بالربملان
 ،من الصعب الحديث أصالً عـن الخطـوات األوليـة يف مجـال التعـايش

حيث نرى أن عدم الوضوح وغياب التوجيه والتoسك والتوافق داخـل 
املعوقـات التـي تقـف وراء بنـاء سياسـة  من أبـرز هو تلك املؤسسات

تعايش مال©ة تتناسب والوضع العراقي املـزري يف كثـh مـن األحيـان. 
وكل ما هنالك هو الوقوف عىل القضايا الكيدية والتسويات السياسـية 

  غh السليمة التي تؤثر عىل حياة الوحدة العراقية.
  
لتعـايش عليه ال بد من جهة سياسـية تسـعى إىل توجيـه عمليـة ا 

ونـرى أن تكـون تلـك الجهـة هـي  ،السلمي داخـل املجتمـع العراقـي
الربملان بالتعاون مع مجليس الرئاسة والـوزراء مـن أجـل وضـع خطـط 

وفـتح دورات تدريبيـة  ،مال©ة واالتصال بذوي الخربة يف مجال السـالم
لتأهيل الكوادر املطلـوب{ والسـعي بعـد ذلـك إىل خلـق واقـع مفعـم 
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كافة مكونات الشعب العراقـي بالشـكل الـذي يضـمن باالتصاالت مع 
عدم خروج سياسة العمل هذه عن الخط املرسوم لهـا باتجـاه تجـذير 

  التعايش السلمي الحقيقي يف العراق. 
 
  
  غياب الثقة ب; مكونات الشعب العراقي: 
 ،يف إطار تجذير التعايش ب{ املكونـات املتعـددة داخـل املجتمـع 

الثقة املتبادلة ب{ األطراف التي كانت يف رصاع من املفيد التساؤل عن 
ذلك أن االهتoم �سألة الثقة وانعكاساتها عىل إحالل السـالم  ،مستمر

ب{ مختلـف األطـراف مـازال مـن املسـائل غايـة يف الحساسـية والتـي 
  تأطh التعايش السلمي الحقيقي.  اعoل عمليةيتوقف عىل وجودها 

ن مجتمع عا® أو يعا� من الهيمنة إن األساس الرضوري للتقدم م 
 ،سود فيه روح السالم الحقيقـيتالعرقية والعنف الجoعي إىل مجتمع 

هو غرس مبادئ الثقة املتبادلة يف نفـوس جميـع األطـراف والتشـجيع 
وإعـادة بنـاء الثقـة عـرب الحـوار والتقابـل  ،عىل التقـارب يف العالقـات

التسـامح, ومـن أبـرز األمثلـة والتمتع بروح العفـو و  ،وااللتقاء املستمر
التي تناولت مسألة الثقة وجعلتهـا أساسـاً نحـو التعـايش الفعـيل بـ{ 

بـ{ البـيض  يف العالقـة كافة املكونات, هو املجتمـع الجنـوب أفريقـي
  نظام الفصل العنرصي (األبارتيد). زوالوالسود عقب 

  
إن املجتمــع العراقــي �ختلــف أطيافــه شــكل ســياقاً مبنيــاً عــىل  

توهم واإلرصار عىل التفكh غh املدروس واملعتمد بشكل فعـيل عـىل ال
ــم ــب األع ــارض يف الغال ــات الح ــايض وتناقض ــوض  تــداعيات امل وغم

 ،حيث مثلت األطراف السياسية املنبع األسايس لهذا السـياق ،املستقبل
السياسية من واقع مـر يـؤثر سـلباً عـىل  هامن خالل ما تعكسه خالفات

 oب{ أطياف املجتمع.تبادل الثقة في  
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ن الطريــق األمثــل إلعــادة الثقــة يف نفــوس أ بهــذا _كــن القــول  
وبالتايل تحس{ العالقات فـيo بـ{ املكونـات االثنيـة  ،الشعب العراقي

يتمثل يف االتفاق السـيايس فـيo بـ{  ،�هيداً لتجذير التعايش السلمي
ر املشـجع عـىل وقيامها بدو  ،كافة الكتل املشاركة يف العملية السياسية

  التقارب والتسامح واالختالط ونسيان آالم املايض املرير.
  
  
  

  الفصل االول
  التعريف باملصالحة الوطنية

عن التاريخ  معزوالً فعالً ليست وكo قلنا هي املصالحة الوطنية
بل هي نتاج تطورات ومخاض سيايس حاسم  ،بذاته وال مستقالً

جتمعات التي تعيش مرحلة انتقالية ما تطالب امل غالباً اذ . )1( ،ومتجدد
، فمن ااالنتهاكات التي وقعت سابق أوبتفسh مدى وطبيعة العنف 

مواجهة تركة املايض وآثارها السلبية سواء   الدولةناحية يستوجب عىل
 عليها أخرىاقتصادية، ومن ناحية  أماجتoعية  أمكانت سياسية 

سالم، ومن ابرز متطلبات مواجهة التحديات املستقبلية يف سبيل بناء ال
 hتلك املرحلة املصالحة الوطنية، حيث تستدعي املصالحة التفك

غh املرغوبة  األشياء إنهاءمن اجل  األطرافالعميق من قبل كافة 
للمشاكل العميقة، لذا فان عملية املصالحة  اإلبداعيةالحلول  وإيجاد
 ألسباباالقضية كفرصة سانحة الستكشاف وفهم وتغيh  إىلتنظر 

فتيل النزاعات داخل املجتمع، وهذا  إشعالالتي تتسبب يف  واألOاط
ربط مضمون القضية املطروحة وما يصاحبها  بآخر أويتطلب بشكل 

�������������������������������������������������
ة نحو حل أزمة اختيار ) أنور نرص الدين هدام، املصالحة الوطنية يف الجزائر: خطوة حضاري1(

  .16، ص2007، معهد الهوقار، جنيف، 1السلطة السياسية، ط
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من مشكالت وخالفات بالهياكل الفاعلة يف املجتمع وبالتايل حلها 
  .  )1(بشكل جذري

فرع{، حيث سنخصص الفرع  إىلوعليه سنقسم هذا املطلب 
ملفهوم املصالحة الوطنية، ويف الفرع الثا� سنب{ آليات املصالحة  لاألو 

  الوطنية.
  
  
  

  املبحث االول
  مفهوم املصالحة الوطنية 

سنتناول يف هذا الفرع تعريف املصالحة الوطنية، ثم سنتطرق إىل 
   رشوطها.

  
ليس هناك تعريف شامل ومانع  لوطنية:ا: تعريف املصالحة أوالً 

 إليهاهناك العديد من التعاريف التي تطرق للمصالحة، عليه 
العودة معا " بأنهاالباحثون يف هذا املجال فمنهم من عرف املصالحة 

 مثلخاطئة  أفعالعالقة جديدة بعد نتائج مروعة وشاقة من جراء  إىل
 أو(الخيانة، عدم الوفاء، استخدام العنف)، سواء كانت حقيقية 

o، وذلك بالتصالح مع من قام كليه أومحسوسة من قبل احد الطرف{ 
  . )2("الثقة بينهo بنيالنزاع �ا ي أثناءبالفعل الوحيش 

�������������������������������������������������
(1) John Paul Leaderach, Building Peace, Sustainable Reconciliation In 

Divided Societies, United States Institute Of  Peace Press, Washington, 
1997,PP.23_24. 

(2) Trudy Govier, Forgiveness and Revenge, First Edition, Routledg: Taylor 
and Francis Group Press, New York,2002, P.141. 
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عمليات حيوية وتكيفية " بأنها ايضاً  وتعرف املصالحة الوطنية
والحياة  األفرادتستهدف بناء ومداواة البنية املمزقة للعالقات ب{ 

العودة  بداً أ املجتمعية، وهي تتعلق بالناس وعالقاتهم، فهي ال تعني 
تتعلق ببناء  إنهارغم الرغبة الشديدة يف ذلك، بل  األوىلالحالة  إىل

حقيق{ يف مواقف حقيقية  بأشخاصالعالقات، والعالقات مرتبطة 
  .   )1("طريقة للتقدم معا إيجاديتع{ عليهم 

 األزمةنوع من التفاهم والتوافق للخروج من " بأنهاوتعرف كذلك 
تعتمدها اغلب الدول يف فرتة ما بعد  يقة التيبالطر ،والعنف الحاصل

آليات وحلول ناجعة يقبلها الناس ويستجيب لها  إيجادالنزاع بهدف 
دا©ا  وتأملالخh والسلم االجتoعي  إىل فيه تسعى الواقع عن طريق

حلول يقبلها الناس ويتفاعل معها املحيط ويستجيب لها الواقع  بإيجاد
عدالة وبالصيغة التي تجعل من وتحقيق ال اإلنصافعن طريق 

  . )2("املصالحة مرشوع اتفاق جoعي وطني مصhي وحتمي
حقق العدالة ي �امرشوع للسالم الوطني " بأنها أيضاوعرفت 

واالستقرار ونزع فتيل التوتر وتحكيم سيادة القانون يف املجتمع وبناء 
لتقدم  كأساس ،قاعدة الحوار السلمي الد_قراطي ب{ الجميع

يف عملية التحول بنقل الشعب  األساسية األركانجتمع، وهي من امل
حالة االستقرار والوضوح يف الرؤية  إىلالضبابية  أومن حالة الفوىض 

   .)3("املجتمع أطيافالتعايش السلمي ب{ كافة و املستقبلية 

�������������������������������������������������
(1) John Paul Leaderach, OP. Cit., P.30. 

) د. خمــيس دهــام حميــد، دور العشــائر العراقيــة يف املصــالحة الوطنيــة، بحــث يف كتــاب 2(
اق: الواقع واآلفاق، لجنة تنسيق املـنظoت غـh (مجموعة مؤلف{)، املصالحة الوطنية يف العر 

  .100، ص2009الحكومية يف العراق وجمعية األمل العراقية، بغداد، 
، 2009)، (ب.م)، NDI) حوار من اجل املصالحة، منشورات املعهـد الـد_قراطي الـوطني (3(

  .2ص
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بناء عالقات جديدة ب{  بأنهاومo تقدم _كن تعريف املصالحة 
من الحوار والتسامح  أسسعىل ، راء نزاع عنيفبعد �زقها ج األطراف

والعفو والتعويض واملحاكمة واحرتام حقوق الضحايا واملتهم{ عىل 
تحقيق التعايش  إىلاملايض، �ا يؤدي  أخطاءحد سواء، وعدم تكرار 

النزاع بغية عدم  إىلالجذرية التي تؤدي  األسبابالسلمي، ونزع 
 وإحاللالخصومة واالقتتال  اءإنهتعني  أنها، أي أخرىتكراره مرة 

املختلف عليها، وتوفh االستقرار للبلد  األشياءالسالم واالتفاق عىل 
  واالبتعاد عن الثار واالنتقام. 

     
عند تناول منهج يرتكز عىل العالقات، يصبح من املمكن تصور 

ب و الصعوبة البالغة للمصالحة بعد فرتات مثhة من العنف والحر 
املتخذة  حل النزاع وأساليباتفاقات السالم  فانعام  ، وبوجهاألهلية

املؤثر يف تعامل مع القضايا ذات املحتوى النزاع ت أطرافمن قبل 
غh املرغوبة والتي �ثل عائقا  األشياءكافة  إلنهاءالعالقات القا©ة 
، ومن التي تتطلب العمل الفوريو  السالم إحاللرئيسيا يف سبيل 
يف فهم الجوانب  أسايسترتكز بشكل  املصالحة جانب آخر فان

، ليس فقط فيo يتعلق األفرادوالذاتية العميقة لتجارب السيكولوجية 
عىل عالقات  بكل تراكoت املايض وآثارها السيئة�اضيهم القريب بل 

ما  األشخاصيقرر  أن، فاملصالحة ال تتطلب فقط الجoعات املتنازعة
محاولة فهم الذات واملجتمع،  أيضاسيفعلونه تجاه قضايا محددة، بل 

ما يصحبها  دا©اً اآلخر عالقة مع الفبناء  .النظر يف كل يشء وإعادة
 يبدأ أنتغيh يف كيفية فهمك لذاتك ومجتمعك، لذا فاملصالحة تتطلب 

بناء هوياتهم، وان تتم يف فرتة تتسم بالتغيh  إعادةعملية  األفراد
بعضهم التقرب الفعيل من العاجل والرسيع وغh املتوقع وعادة يف 
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 إبداعيةحلول  ايجاد ، وهي تستدعي التفكh يف كيفيةالبعض
  . )1(كانت وال تزال قا©ة ملشكالت

 ياً مضن عمالً يعدتناحرة املفئات الاملصالحة ب{  إجراء نا    
رقية ع، وخصوصا يف املجتمعات التي ال _كن حل نزاعاتها الوطويالً

درجة من التفاعل  األمرلذلك يتطلب من خالل الفصل الجغرايف، 
، ومع فكرة أوالاملصالحة عملية تتم مع املواطنة  أن. كo )2(السلمي

لهم حقوق ويتمتعون  ألشخاصستقبل ثانيا، الرشاكة يف صنع امل
    .)3(األساسيةبالحريات 

  
 رئيسية رشوط أربعةهناك ثانيا: رشوط املصالحة الوطنية:     
النزاعات  تيف املجتمعات التي شهد الوطنية لتحقيق املصالحة الزمة

  : )4(وهي كاآلè ،ذات الطابع العنيف
  
املواجهة والدفاع  اياتعني الحقيقة من جانب الضح _ الحقيقة:1

، ومن أفعالهمعن مخاوفهم، وتعني من جانب الجناة معرفة وفهم 
والنتائج العميقة  األسباباملجتمع الحذر ودراسة  أعضاءجانب جميع 

 إتاحةهدف من وراء الحقيقة هو عنف، وتفسh ما حدث، فاللل
واملسؤوليات التي تقع عىل عاتق  األحداث الفرصة للمجتمع ملعرفة

�������������������������������������������������
(1) John Paul Leaderach, OP, Cit, P.37. 

ـاع االثنـي ) انطونيا تشايز؛ مارثا مينـ2( او، تخيـل التعـايش معـا: تجديـد اإلنسـانية بعـد الرص
ـوجي، ط ، ص 2006،بـــhوت، األهليـــة للنرشـــ والتوزيـــع، 1العنيـــف، ترجمـــة: فـــؤاد الرســ

  .208_207ص
) د. فيوليت داغر، حقوق اإلنسان واملصالحة الوطنية، بحث منشور يف مجلة احرتام: املجلة 3(

  .5، ص2007يا التعدد الثقايف، العدد السادس، السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضا
(4) Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Working With 

Conflict: Skills and Strategies For Action, First Edition, Zed Book Press, 
London, UK, 2000,P P.132_137. 
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كل من كان له دور فيها، والبد من معرفة الحقيقة للتقدم صوب 
  .)1(املصالحة

رشط للمصالحة الوطنية الشاملة تتطلب قبل  أوكوسيلة  والحقيقة
لتحري من قبل لجان خاصة والتي تسمى بلجان او كل يشء التقيص 

عىل هيئة محاكoت، وهي كقوة الحقيقة والتي عادة ما تكون 
بشكل آخر يف ميدان  أو أخرىاجتoعية تختص برواية قصة ما مرة 

تسمع  أنواآلذان  األع{بحيث تستطيع جميع  ،عام بكامل تفاصيلها
 أرسهموفقدوا الذين عانوا  أولئكوترى، فمن وجهة نظر ومشاعر 

خالل نزاع عنيف عىل وجه الخصوص �ثل الحقيقة وسيلة  وأحبائهم
لتخفيف التخمينات التي ال تنىس والتي ال تبدو لها نهاية، وتخفيض 
غموض التكهنات، فالناس يريدون معرفة ماذا حدث وملاذا؟، وان 

بالرسية  ما كان محاطاً  وإيضاحللحقيقة هو كشف  األسايسالدافع 
، وهناك فرق شاسع _من حيث املعنى االجتoعي وليس من ومخفياً 

، فبينo يكون الدافع املبد واإلقرارب{ املعرفة  حيث االشتقاق_
ها ليالتي تنطوي ع األكربتكون معروفة، فان الطاقة  أنللحقيقة هو 

ما هو معروف واالعرتاف به، وان  وإقرار إلعالنر�ا تكون الحاجة 
كان االعرتاف �ا حدث يدل  إذا إال كون كامالًاملطلوب ال ي اإلقرار

بصورة مبارشة ليس عىل مجرد معرفته واالعرتاف به عالنية فحسب 
الالئقة، وان االعرتاف �ا  اإلنسانيةال تقبله املعايh  أً بل انه كان خط

(الضحية)  حدث من قبل مرتكب الجر_ة يعني انه يقر بوجود اآلخر
` يكن للحقيقة  وإذا، لألذىتعرض كشخص  وإOاليس كمجرد يشء 

فان تجربة عملية املصالحة ستكون  ،وجودها إىل يرمز وجسداً  صوتاً 
  . )2(سطحية وزائفة وتخفي حجم الظلم واملعاناة

�������������������������������������������������
 .16، ص2004ارحة، املركز الدويل للعدالة االنتقالية، ) مارك فر_ان؛ بريسيال ب. هاينز، املص1(

(2) John Paul Leaderach, OP.Cit., P.39. 



w
w
w
.tf
pb
.o
rg

 يف العراق ا�صالحة الوطنية

����

ونعتقد وكo هو الحال يف العديد من النزاعات العنيفة     
العنف وعا®  قاىس، والتي يكون كال الطرف{ فيها قد األجلوالطويلة 

كل  أنبالحقيقة، حيث  لإلقرارمجال  إيجادمن الخسارة، يصعب جدا 
طرف يربر خسائره ويحميها، ويلقي اللوم عىل الطرف اآلخر، ويتوقع 

  مبادرة اآلخر باالعرتاف. 
  
من  أك±معنى العفو ولكنها  تحوي يف طياتهاالرحمة  _ الرحمة:2
االحرتام من  بداءإ جراء العنف يف  تأذواالذين  األفرادقدرة  إنهاذلك، 

لديهم، واملوافقة عىل العيش بشكل سلمي مع  اإلنسانيةخالل الروح 
الذين يعانون من  األطفال. فمثال كيف Oنع فقد جيل من )1(الجناة

دمج الجندي الطفل يف مجتمع  إعادةصدمات نفسية؟ وكيف _كن 
الذي جند الوحشية من قبل هذا الطفل نفسه  األعoلارتكبت فيه 

 إنحمله عىل ارتكاب الجرائم كo يف ليبhيا وسhاليون؟، تم و  رياً اجبا
 إىلهذا السؤال هو صوت الرحمة وطاقة الرحمة، حيث علينا النظر 

هو اكتشاف كيفية تنظيم  :األولقبل وذلك من خالل دافع{: تاملس
هو اكتشاف كيفية  :�ا يسمح ببداية جديدة، والثا� املكان اجتoعياً 

ما تكون مبارشة والتي  ك يف سياق عالقات تكاملية غالباً القيام بذل
يجد طريقة ما للتعايش مع مرتكب  أنيجب فيها عىل ضحية العنف 

 إىلالعنف يف نفس النطاق الجغرايف، فدوافع الرحمة تهدف  أعoل
واملجتمعات  األفرادبناء  إلعادة التفكh املستقبيل مo يوفر مجاالً

 هو األولتحديات الرحمة يف املستوى  اهم أن إالبالنزاع.  املتأثرين
، واحدةاجتoعية  بيئةالسابق{ والتعايش معا يف  األعداءكيفية تقابل 

واملجتمع  األفرادتعرض لنا عملية اتجاه  أنهاويف املستوى الثا� واالهم 
 hاطبالكامل نحو تغيOتنظيم الرحمة  جهودوان  ،السلوك والعالقات أ

�������������������������������������������������
(1) Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Op. Cit., P.134. 
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بشكل  السابقة األفعالالعفو عن  أننظمة بحيث تتضمن مبادرات م
الجoعات املسلحة يف الحياة  أو فراداال اندماج  إعادةيوفر  بآخر أو

رساح الذين شاركوا يف فرتات العنف وتم القبض  وإطالق ،املدنية
املجتمع، ومع ذلك فبمجرد تسييس الرحمة  إىلعليهم خاللها ليعودوا 

ميزاتها بالضغط الربمجاè عىل  أهمذلك ببرنامج تستبدل  إىلوتحويلها 
   .)1( التخلص منه أووجه املايض  إلخفاءاملجتمع 

    
لذا يجب ايجاد التوازن ب{ الرحمة والعدل وعدم التفريط    

اآلخر، بحيث ان العفو يجب ان يصدر بحق  باحدهo عىل حساب
الجناة اذا كان ذلك رضوريا لتحقيق املصالحة الوطنية، ويف نفس 

لوقت يجب معاقبة اولئك الذين ارتكبوا جرائم وحشية بحق ا
تجاه الجا� يف حال ضحية التصدر من  أنالرحمة يجب  أناالنسانية، و 

يف  أما، التغيh الحقيقي وأراد أفعالهندمه بكل  أبدىقد  األخhكون 
تحقيق غرض السالم واملصالحة  إىلغh ذلك فان الرحمة ال تؤدي 

  الوطنية.
  
لكل فرد  أنالعدالة تفيد معنى املساواة، بحيث  إن :_ العدل3

يف منظومة من الحريات  اإلغاءهال _كن  حقوق متنوعة والتي
املتساوية الكافية، وهذه التسمية متسقة مع نظام الحريات  األساسية

ة االجتoعية واالقتصادية االالمساو  أشكالللجميع، بحيث تلغى جميع 
لعدل يف معناه العام هو مزيج من القيم . وا)2(والثقافية والسياسية

�������������������������������������������������
(1) John Paul Leaderach, OP. Cit., P.38. 

، مركـز 1. حيـدر حـاج إسـoعيل، ط) جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة: د2(
  .148، ص2009دراسات الوحدة العربية، بhوت، 
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واالعتدال  األنصافواالجتoعية وهو يفيد  واألخالقيةالدينية 
  . )1(واالستقامة

    
من ذاكرة جoعية للصفح  أك±املصالحة يتطلب  إىلالطريق  إن

، عدالة األفرادعدالة  إىل إضافةوالعفو عن املايض، بل انه يتطلب 
العدالة هي  إحقاقh من الناس فان قضية . فبالنسبة لكث)2(املجتمع

كانت العدالة  وإذاويريدون محاكمة الجا� ومعاقبته،  األهم
الضحية فانه _كن تحقيق هذه  وإنصافالجا�  إصالحتستهدف 

 أفريقيا. ففي جنوب )3(من خالل جلسات االستoع العلنية األهداف
لذين ا األشخاصوضعت لجنة تقيص الحقائق قاعدة تقيض �نح 

ما تقدموا طواعية واقروا  إذا عاماً  عفواً  اإلنسانيةتورطوا يف جرائم ضد 
العفو يف هذه الحالة يعني تخيل  أنعالنية، بحيث  أفعالهمبجميع 

. )4(منظومة املجتمع إىلاملجرم{  إعادةالضحايا من حقهم يف سبيل 
 بصورة مربمجة، ومع ذلك فان العدلنرى طريقة تنظيم  أنوهنا _كن 
ال  أرسناالعنف الذي ارتكب بحق  أنمن سيقول  األفرادهناك من 

ويجب  ،يصدقه عقل ويجب محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم
العدل  إىلالشعور بالدافع  يبدأفهنا  إذنكذلك تعويضنا عن خسائرنا، 

فانه  ،الرتباط دافع العدل بتحويل النزاعات واملصالحة وطاقته. ونظراً 
 إجراءخاصة باملحاسبة أي  األوىلطاقات:  ةثالث يتحقق من خالل
 أفعالهمالذين تورطوا يف العنف مسؤولية  األفرادمحاسبة لتحميل 

�������������������������������������������������
  .15_13، ص ص2007، دار الحارث، دمشق، 1) عبد الهادي عباس، أزمة العدالة، ط1(

(2) Elin Skaar, Siri Gloppen, Astri Suhrke, Roads To Reconciliation, First 
Edition, Lexington Books Press, United States Of America, 2005, P.18. 

، األهايل للنرشـ 1) هيثم مناع، مستقبل حقوق اإلنسان: القانون الدويل وغياب املحاسبة، ط3(
  .205، ص2005والتوزيع، املؤسسة العربية األوروبية، باريس، 

(4) Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, First Edition, Double 
Day A Division Of  Random House. Inc, New York, 2000, P272. 



w
w
w
.tf
pb
.o
rg

 ا�صالحة الوطنية يف العراق

����

الدافع الثا� هو التعويض  أوالطاقة  أماتوقيع العقوبة،  أشكالهاومن 
يحاسب  أنمرتكب الجر_ة ال ينبغي  أنعن الرضر الذي وقع بحيث 

الحال إىل ما كانت عليه د بشكل ما يدفع ليعي أنيجب  وإOا ،فقط
، واإلنصافالدافع الثالث الرئييس للعدل فيتعلق باملساواة  أما، سابقا

عدم املساواة  أسبابهااغلب النزاعات العنيفة يكون من  أنحيث 
عن عمليات صنع  واإلبعاد األساسيةاملوارد  إىلوافتقار الوصول 

  .   )1(القرار
  

العدل من خالل دوافعه الثالثة هو تحقيق  أننرى  فإنناوعليه 
رشوط تحقيق املصالحة الوطنية وتحقيق االستقرار وعدم  أهممن 

تعزيز وحoية  عىلمجددا، والذي ينعكس يف النهاية نشوب النزاعات 
  . حقوق اإلنسان

  
  السالم يتحقق من خالل عنرصين هo:  إن _ السالم:4

من خاللها النزاع  العنيفة التي جرى األOاطا_ انه يتحرك لوقف 
وهذا ما يسمى بعملية السالم، أي الدعوة من اجل وقف القتال 

ملحادثات السالم واملفاوضات،  األضيقوغالبا ما يرتبط ذلك بالنشاط 
املالقاة  إىلالكلoت ومن االنفصال والبعد  إىل األسلحةمن  واالنتقال
   والحوار.
 أنن فيه للناس العنرص الثا� فيتمثل يف خلق مجال _ك أماب_ 

حيث  .)2(بناء املجتمع من جديدالعملية الطويلة و ب ءلبدليكونوا معا 
هو من الرشوط املهمة لتحقيق املصالحة،  داخل املجتمعأن السالم 

وكo هو ( املصالحة إنو  ويتطلب احرتام الدولة لحياة مواطنيها،

�������������������������������������������������
(1) John Paul Leaderach, OP, Cit, P.38. 
(2) Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Op, Cit, P.136. 
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 األربعةتتحقق عند اجتoع هذه الرشوط  )ادناهموضح يف الشكل 
كان لدينا الرحمة عىل حساب الحق نسقط فريسة للتالعب  فإذا، عاً م

من العقاب واالفتقار للمحاسبة، كذلك فان السالم دون  واإلفالت
 عند اجتoع هذه العنارص معاً  أماالعدل هو مظهر زائف وخداع. 

تعزيز السلم وحoية  إىلتتحقق املصالحة الوطنية وهي بدورها تؤدي 
   تنتهك جراء النزاع. نأ من  اإلنسانحقوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

��املصالحة

��

  الحقيقة
  املعرفة

  الشفافية

��الرحمة

  األخر�قبول
  العفو

��

  العدل
  املساواة

 املسؤولية

��
��

��السالم
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  املبحث الثا:
  آليات املصالحة الوطنية

  
قد تبدو مسألة آليات املصالحة من املفاهيم واالفكار الجديدة 
املطروحة، ولكن اية فكرة ستظل هكذا دون البحث عن سبل 
لتفعيلها، ذلك ان هذه اآلليات هي التي تكشف عن نجاح الفكرة 

وكذلك عن مدى قبولها واستهجانها، وخاصة يف املجتمعات واخفاقها 
التي حصلت فيها امور تكشفت بشاعتها بعد رحيل دكتاتور، 

سنتناول يف هذا الفرع آليات املصالحة الوطنية يف فقرت{، بحيث و 
سنخصص الفقرة األوىل للعدالة االنتقالية، أما الفقرة الثانية فسوف 

:èيأ oنخصصها للتسامح وك  
   

تضم العدالة يف فرتة ما بعد النزاع  أوال: العدالة االنتقالية:    
عددا من اآلليات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام مجتمعات ما بعد 

، مع الفظائع التي جذريالنزاع للتعامل يف ظل ظروف التغيh ال
. ولغرض بيان مفهوم العدالة االنتقالية وتوضيح )1(حدثت يف املايض

بعد انتهاء النزاع نتعرض  املصالحة الوطنيةضoنة لتعزيز  كيفية كونها
  .ثانياً  ومن ثم نب{ أهم عنارصها لتعريفها أوالً

 عرف األم{ العام 2004_ تعريف العدالة االنتقالية: يف عام 1
 عملية العدالة االنتقالية بأنها (كويف عنان) لألمم املتحدة السلبق

ت املرتبطة باملحاوالت التي تشمل "كامل نطاق العمليات واآلليا
يبذلها املجتمع لتفهم تركة من تجاوزات املايض الواسعة النطاق بغية 

�������������������������������������������������
) درازان دوكــيش، العدالــة يف املرحلــة االنتقاليــة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة: يف مصــلحة 1(

)، أيلـول، 867، العـدد (49حث منشور يف املجلة الدولية للصـليب األحمـر، املجلـدالعدالة؟، ب
  .149، ص2007
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. كo شدد األم{ )1(كفالة املساءلة وإحقاق العدل وتحقيق املصالحة"
العام عىل أن االسرتاتيجيات املنتهجة يف سياق العدالة االنتقالية يجب 

عىل نحو متكامل باملحاكoت  ، بحيث تتضمن االهتoماملةأن تكون ش
الفردية ووسائل الجرب وتقيص الحقيقة واإلصالح املؤسيس وفرز 
املوظف{ لتثبيتهم أو فصلهم، وينبغي أن تسعى العدالة االنتقالية إىل 
النظر بصورة أك± شموال يف األسباب الجذرية للنزاعات وما يرتبط بها 

ية العيش املشرتك وكيف من انتهاكات لجميع أصناف حقوق اإلنسان
  . مجددا

تكون بشكل يتم فيه مساعدة إن العدالة االنتقالية يجب أن 
املجتمعات املكبوتة التي تبغي التحول نحو الد_قراطية وذلك عرب 
التصدي النتهاكات املايض وآثاره املؤملة، كo انه ومن اجل ترسيخ 

حقوق اإلنسان، ثوابت اإلنصاف ال بد من االستناد إىل املعايh الدولية ل
فرتكز بشكل متسق عىل حقوق واحتياجات الضحايا وأرسهم، واعتoد 

لتحقيق العدالة االنتقالية يتطلب و  ،نهج قائم عىل حقوق اإلنسان
وضع برامج تصمم يف سياق مشاورات متعمقة مع املجتمعات املحلية 

  .  )2(املتأثرة
رتباك إن العدالة االنتقالية هي برنامج للتحول من حالة اال 

نتيجة لإلرث الهائل من االنتهاكات  النزاعوالفوىض التي خلفها 
الصارخة لحقوق اإلنسان إىل حالة النظام الد_قراطي ألتعددي بعد 

�������������������������������������������������
) ينظر: تقرير األم{ العام املقدم إىل مجلس األمن بشان سيادة القانون والعدالة االنتقاليـة 1(

  .S/2004/6/6)2004( الوثيقةيف مجتمعات الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع، 
ة القانون يف الدول الخارجة من النزاعات: املشاورات الوطنية بشـان العدالـة ) أدوات سياد2(

  .1، ص2009، نيويورك_جنيف، االنتقالية، منشورات األمم املتحدة
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بحيث يحرتم النظام الجديد  الحروبها تإزالة جميع اآلثار التي خلف
   . )1(االختالف وي±ي التنوع ويحمي حقوق اإلنسان

العنارص املكونة  القول اننتقالية: _كن _ عنارص العدالة اال 2 
  آلè: ا تتمثل يف للعدالة االنتقالية
  ا_ املحاكoت.

  ب_ لجان تقيص الحقائق.
  _ تعويض الضحايا.ج
  _ إصالح مؤسسات الدولة.د
  _ إحياء الذكرى.ه
  

:èيأ oوسنقوم بتوضيح مضامينها ك  
نتقالية، _ املحاكoت: تعد املحاكoت من أهم عنارص العدالة اال أ

واستنادا إىل أحكام القانون الدويل، تلتزم كل الدول بالتحقيق يف 
جرائم حقوق اإلنسان بعد ارتكابها وفرض عقوبات عىل املسؤول{ 

وكحد  ،التي تتطلب كحد أقىص االلتزام بالتسليم أو املتابعةو عنها، 
مع حجم انتهاكات حقوق  أد® إلحاق تدابh جزائية ال تتناىف كثhاً 

اإلنسان املعنية. و_كن أن تساعد املحاكoت يف إعادة الشعور بالثقة 
ب{ املواطن{ حول سيادة القانون، و_كن لها أن تخلق اإلحساس 

، والتنوع بوجود النظام والعدالة االجتoعية واحرتام حقوق اإلنسان
وان األمر يستحق االستمرار يف بناء الد_قراطية، و_كن لها أن تساهم 

 ،دانة للسلوك اإلجرامياإل عن  إرساء روادع خاصة وعامة والتعبhيف 
وتوفh شكل مبارش من املحاسبة ملرتكبي تلك األعoل والعدالة 
للضحايا، واملساهمة يف زيادة ثقة الشعب يف قدرة الدولة ورغبتها يف 

�������������������������������������������������
) الجان محمد أم{ عثoن، العدالة االنتقالية: العراق Oوذجا، رسالة ماجستh غـh منشـورة 1(

  .6، ص2009جامعة السليoنية، مقدمة إىل مجلس كلية القانون والسياسة / 
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إنفاذ القانون واحرتام الحقوق، ويف بعض الحاالت املساعدة عىل إعادة 
إن أي حوار أو مصالحة إذا ` تنطلق من احرتام  .)1(جرم{تأهيل امل

الدستور والقانون وحقوق اإلنسان ومن فرز ب{ متهم{ يحالون 
للمحاكم ل} ينالوا ما يستحقون فضال عن تعويض الضحايا عن 
األرضار، وب{ غh متهم{ بجرائم يعتذرون عن سلوكهم الخاطئ أبان 

عنهم فان املصالحة الوطنية لن  النظام السابق ل} يصفح الناس
 اعتمد الربملان العراقي نظاماً  2005يف آب  مثال يف العراق، )2(تتحقق
للمحكمة العراقية العليا وجرت محاكمة رموز النظام  جديداً  أساسياً 

إىل  2005_ترشين األول_19ق، واستمرت محاكمة الدجيل من الساب
حكام النهائية، وصدر عند صدور األ  من العام نفسه كانون األول_21

بإعدام صدام حس{  الحكم الذي أقرته فيo بعد الهيئة التمييزية
وستة آخرين بارتكابهم سلسلة من الجرائم منها جرائم ضد اإلنسانية 

م صدام حس{ ااعدتم والقتل العمد والتعذيب واالحتجاز التعسفي، و 
 الكبار بعد أربعة أيام من صدور الحكم واعدم ثالثة من املسؤول{

تجربة يف  ةونعتقد انه ال _كن تطبيق أي. )3(عىل مدار األسابيع التالية
العا` يف مجال العدالة االنتقالية بكامل تفاصيلها عىل حالة العراق إال 
 يف مجاالت محددة و�ا ينسجم مع خصوصيات املجتمع العراقي،

تغايض وانها ولحد اآلن ` تاخذ مجراها الكامل فيه حيث ان هنالك 
عن بعض املسؤول{ ممن ارتكبوا جرائم يف ظل النظام  عن محاسبة

وان القوى التي تتوىل مسؤولية التغيh يف العراق هي من  السابق،
همة توجيه مثل هذا الخطاب ولجميع العراقي{ �تقوم  أنيجب 

�������������������������������������������������
  .19_18) الجان محمد أم{ عثoن، مصدر سابق، ص ص1(
، 2010، دار آراس للطباعة والنرش، اربيل، 1) د. منذر الفضل، مشكالت الدستور العراقي، ط2(

  .184ص
) اريك ستوفر؛ مhاندا سيسون؛ فونج فام؛ باتريك فينك، العدالة املؤجلة: املسـاءلة وإعـادة 3(
، العدد 90بناء االجتoعي يف العراق، بحث منشور يف املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلدال
  .288، ص2008)، 869(
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و�ختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية واالثنية والطائفية والدينية، 
وحاسمة نحو  أساسيةطبيق العدالة االنتقالية هو خطوة ت أنلتؤكد 

  بناء الد_قراطية يف العراق. 
ب_ لجان تقيص الحقائق: شهد العقدان املاضيان إنشاء (لجان 

منها من املجتمعات الخارجة من النزاعات،  اً ) مجتمع21(الحقيقة) يف 
 تشاد وتيمور الرشقية وغانا وغواتيoال وجنوب عىل سبيل املثال
و نيجhيا وبنo والبوسنة ويوغسالفيا وتيمور  أفريقيا وسhاليون

إقامة جرس تاريخي ب{ ماض عميق االنقسام  بهدفالرشقية وبhو 
. ويعترب مد )1(باآلالم، ومستقبل يقوم عىل إرساء حقوق اإلنسان وميلء

جسور الربط ب{ اللجنة والجمهور من األنشطة ذات األهمية الكربى 
، مثل إقامة اجتoعات لرفع الوعي العام أو رض املطلوبلتحقيق الغ

تحضh ونرش وتوزيع النرشات أو أرشطة فيديو أو إصدارات شعبية 
ف بدور اللجنة ومهمتها، وكذلك عن طريق االنخراط مع َر تعَ 

املنظoت غh الحكومية والشعبية املحلية واإلعالم، وان هذه اللجان 
وتجمع املعلومات يف اجتoعات  تقوم بتلقي الشهادة من الضحايا

ب{ موظفي اللجنة والضحايا الذين يدلون  خاصة مغلقة تدور غالباً 
 ،بشهاداتهم بصورة فردية وذلك بهدف إثبات الحقيقة بشان املايض

وتوفh فرصة للضحايا للخروج من صمتهم ورسد تجاربهم املأساوية يف 
  .)2(جو متعاطف وآمن بوجه عام

اشتهرت  ،حرب أهلية استمرت احد عرش عاماً  ففي سhاليون وبعد
عىل املستوى الدويل �ا صاحبها من تشويه بالبرش وبرت ألعضاء الجسم 

�������������������������������������������������
) بيرت سالغليت، االرشيف العراقـي الجديـد: كشـف املطمـورات، بحـث يف كتـاب املجتمـع 1(

، معهــد الدراســات 1العراقــي: حفريــات سوســيولجية يف االثنيــات والطوائــف والطبقــات، ط
  .121، ص2006اإلسرتاتيجية، بغداد_ بhوت، 

(2) Nigel Biggar, Burying The Past: Making Peace and Doing Justice After 
Civil Conflict, First Edition, Georgetown University Press, Washington, 
2003, P.101_105. 
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جنيس  واستهداف األطفال، من قبل متمردي الجبهة الثورية العنف الو 
املتحــدة واملجلــس الســابق الحــاكم للقــوات املســلحة وميليشــيا قــوة 

بدأت لجنة تقيص الحقـائق واملصـالحة الدفاع املد� املوالية للحكومة، 
، وبــات 2003جلســات االســتoع العلنيــة يف ســhاليون يف نيســان عــام 

، وتحقيـق املصـالحةالنظر إىل هذه اللجان كجزء من تسوية النزاعـات 
مـن  خاصـاً  وان هذه اللجنة كنظhتهـا يف جنـوب أفريقيـا Âنـت نوعـاً 

نـي لـذكريات العنـف، (قول الحقيقة) أي الرسد العل مoرسات الذاكرة
عىل أن قول الحقيقة هو الوسـيلة  2000عام لنص قانون اللجنة حيث 

الخمسـة  األهدافإىل تحقيق  ااألساسية الذي تسعى اللجنة من خالله
سـجل تـاريخي غـh متحيـز لالنتهاكـات، التعامـل مـع  إعـدادملهمتها: 
ع من العقـاب، االسـتجابة الحتياجـات الضـحايا، تشـجي اإلفالتمسالة 

مداواة الجراح واملصالحة، ومنع تكـرار االنتهاكـات واالعتـداءات التـي 
الشعبي لهذه اللجنة ضئيال كون  التأييدانه ورغم هذا كان  إالحدثت. 

السـالم  أرادوانهـج (الصـفح والنسـيان)، أي  إتبـاعمعظم الناس فضلوا 
وحسب و` يهتموا �ا حـدث و�ـا ` يحـدث، كـذلك امتنـع املقـاتلون 

اللجنـة لخـوفهم بـان  أمـامقون يف بعـض املنـاطق مـن الحضـور الساب
املحكمــة  إىلاللجنــة ســتجد ســبيال  إىلاملعلومــات التــي ســيدلون بهــا 

ويف ظـل  .ألهـدافهاعـدم تحقيـق اللجنـة  إىلهذا كلـه  وأدىالخاصة، 
هشاشة الوضع األمني وغياب أية وسـيلة مـن وسـائل الحoيـة للـذين 

قيص الحقائق واملصالحة خيش الكثh مـن أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة ت
املدني{ ثار املقاتل{ السـابق{، إضـافة إىل الصـلة الوثيقـة بـ{ أعضـاء 

. هـذا عـىل )1(اللجنة وب{ حكومة حـزب الشـعب السـhاليو� الحـاكم
التي تعـد مـن ابـرز  أفريقياالحقيقة واملصالحة يف جنوب عكس لجنة 

�������������������������������������������������
صالحة: دروس من سhاليون، تقريـر ) روزاليند شو، إعادة النظر يف لجان تقيص الحقائق وامل1(

  .2005)، 130معهد السالم األمري}، واشنطن، ذي الرقم (
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ــنoذج الناجحــة يف تحقيــق املصــالحة حيــث كــان شــعب جنــوب  ،ال
، والبيض منهم بصورة خاصة، رافض{ يف البداية للجنة الحقيقة أفريقيا

كانت مؤسسـة غـh  أنها إالاللجنة بال عيوب  هواملصالحة، و` تكن هذ
تسـليم حكومــة ســوداء  أنعاديـة، فقــد تصــور العديـد مــن املحللــ{ 

لثـار مـن يعني اندالع موجات من االنتقـام وا أفريقياللحكم يف جنوب 
منــذ عصــور  أفريقيــاالبــيض نتيجــة لكــل مــا عانــاه الســود يف جنــوب 

 hر وحتى عرص حكم الفصل العنرصي، ولكن ما حدث كان غـoاالستع
النبالة التـي تجلـت واضـحة يف كـل يـوم  إزاءهذا، فقد اندهش العا` 

قبــل تشــكيل لجنــة الحقيقــة واملصــالحة، حــ{ بــادر ضــحايا الفظــائع 
كـانوا يعـانقونهم  إنهممسامحة معذبيهم حتى  إىل الوحشية واألعoل

وانـدمالها إىل  ء الجـراحلجنـة يف شـفاالسـاعدت و ، يف بعض املناسـبات
  . )1(األبد
هيئات مؤقتة  أنها ،ومن السoت املشرتكة للجان تقيص الحقائق 
عام{، وهي هيئات معرتف بها رسميا  أوما تعمل ملدة عام  غالباً 

 أومن املعارضة  أووتستمد صالحيتها منها ومفوضة من قبل الدولة 
ينص عليها يف اتفاقية السالم، وهي هيئات غh قضائية وعادة ما تنشا 

من الحكم  أوالسالم  إىلمن الحرب  إماانتقال  أويف غoر عملية تحول 
الد_قراطية، وتصب اهتoمها عىل املايض وتحقق يف  إىلالدكتاتوري 

عينة ارتكبت عىل مدار فرتة من الزمن ال التعديات وانتهاكات م أOاط
يف حدث واحد بعينه، وتكمل عملها بتقديم تقرير نها يضم 

حقيقة املايض  إثباتاستنتاجاتها وتوصياتها، وهذا يساعد عىل 
وتحفز عىل النقاش العام  اإلنسانومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق 

ز يؤسسية وتعزالقانونية وامل واإلصالحاتوتويص بتعويضات للضحايا 

�������������������������������������������������
)، مصدر سـابق، ص NDI) حوار من اجل املصالحة، منشورات املعهد الد_قراطي الوطني (1(

 .12_11ص
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اللجان  تلك إنشاءويتم  .)1(املصالحة الوطنية والتحول الد_قراطي
  .)2(عن طريق السلطة التنفيذية أوعن طريق الربملان  إمابطريقت{: 

االنتشار الواسع النتهاكات حقوق  أمام_ تعويض الضحايا: ج 
عىل الحكومات ليس التصدي فقط ملرتكبي هذه  لزاماً  أصبح، اإلنسان

لتجاوزات، بل وكذلك ضoن حقوق الضحايا بتهيئة الظروف املال©ة ا
وجعلهم يتقبلون العيش مع مرتكبي  لصيانة كرامتهم وتحقيق العدل

بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الرضر واملعاناة.  الجرائم
مجال  املحرز يففهناك نقاط مرجعية لقياس التقدم  ماً دامليض ق وألجل

تقالية، ومن هذه النقاط التعويض. كo يف حالة تعويض العدالة االن
العراقي{ الذين وقعوا ضحية للنظام السابق، وينطوي مفهوم 

 أو(عن الرضر  التعويض عىل عدة معان من بينها التعويض املبارش
(مساندة الضحايا معنويا ويف حياتهم  ضياع الفرص)، ورد االعتبار

). و_كن التمييز ب{ اإلمكانقدر (استعادة ما فقد  رداليومية)، وال
(فردية  (مادية ومعنوية)، والفئة املستهدفة التعويضات بحسب النوع

، كذلك يجب تحديد الضحايا أو الفئة املستهدفة جoعية) أو
يف بعض استعرضنا برامج التعويضات املادية  وإذا .)3( بالتعويضات
مكوناته من  فان املجتمع العراقي وبعد ما عانت اغلب املجتمعات

ظلم االنظمة السابقة وباالخص النظام العراقي السابق، فانه يجب 
عىل الحكومة العراقية تخصيص جزء من امليزانية العامة لتعويض 
ضحايا عمليات االنفال والقصف الكيمياوي والقتل العمد، سواء من 

رد او الشيعة او غhهم من ابناء الشعب العراقي، وقد نص و الك
�������������������������������������������������

  وما بعدها. 4) مارك فر_ان؛ بريسيال ب. هاينز، مصدر سابق، ص1(
(2) Janet Cherry, John Daniel, Researching The Truth, In Deborah Posel, 

Graeme Simpson (eds), Commissioning the past, Witwaterstand, 
University Press, New York, 2002, P18. 

) انتقال السلطة يف العراق: تحـديات وفـرص مـا بعـد الحـرب، إصـدار مشـرتك بـ{ معهـد 3(
  وما بعدها. 1، ص2004دة، واشنطن، املجتمع املفتوح ومؤسسة األمم املتح
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عىل انه يجب دفع تعويضات  2011ون املوازنة لعام مرشوع قان
تلك  مقدارللمترضرين يف عهد النظام السابق ولكن ` يتم تحديد 

  .االموال وال الذين سيشملهم التعويضات
مؤسسات الدولة: كثhا ما تحتاج املجتمعات الخارجة  إصالح_ د

ا تشمل مؤسساتها وقوانينه إصالحاتتبني  إىلحديثا من النزاعات 
وسياستها، ففي فرتات النزاعات عادة ما يتم تعليق معايh حقوق 

العمل االعتيادية يف  إجراءات وإفساد واملصالحة الوطنية اإلنسان
` يكن يف مجملها، وعندما ينتهي  إنالعديد من مؤسسات الدولة 

املؤسساتية بشكل عام يكون الهدف منها  اإلصالحاتاالضطراب فان 
النزاع، ومن اجل بلوغ هذا  بنشو  إىل أدتالتي العوامل  إزالةهو 

  : )1(السبل اآلتية إىلالهدف _كن اللجوء 
العنف  أعoليف  تواطأتهيكلة مؤسسات الدولة التي  إعادة_ 1

  االنتهاك. أو
 أواالثنية  أوالقومية  أومظاهر التمييز بسبب العرق  إزالة_ 2

  الجنس.
االستمرار يف  من اإلنسان_ منع مرتكبي انتهاكات حقوق 3

وقد كانت خطة االستفادة من شغل مناصب يف املؤسسات الحكومية. 
قوات حفظ السالم الدولية يف البوسنة  أعدتهاالرشطة التي  إصالح

هيكلة رشطة ما بعد الحكم السابق وما بعد النظام  إعادة إىلتهدف 
جديدة يف التدريب  إجراءاتبتطبيق  واإلصالحشبه العسكري، 

كوسوفو وتيمور  ادعمت بعثتكذلك  ،ومنح الشهادات واالختيار

�������������������������������������������������
) ياســم{ ســووكا، النظــر إىل املــايض والعدالــة االنتقاليــة: بنــاء الســالم مــن خــالل كشــف 1(

، 2006)، 862، العـدد (88املسؤوليات، مختارات من املجلة الدولية للصـليب األحمـر، املجلـد
  .35ص
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، )1(واإلداريةالحكومية  األطرالرشقية بشكل فاعل مشاركة النساء يف 
ويف العراق انشئت الهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث بقانون صادر 

بتاريخ عن سلطة االئتالف املؤقتة برئاسة الحاكم االمري} (بول بر_ر) 
الجتثاث هيكل حزب البعث يف العراق وازالة قياداته  2003/ابريل/16

من مواقع السلطة، ثم صدر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 
) منه 3، والذي نص يف املادة (2008) لسنة 10والعدالة ذي الرقم (

عىل (اوال: منع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة ومoرسة، 
   حياة العامة يف العراق).تحت أي مسمى اىل السلطة او ال

ونرى كذلك رضورة الرتكيز عىل احرتام حقوق األطراف التي 
أبعدت أو همشت ´ تدخل رشيكا مساويا يف الحقوق والواجبات ويف 

  عملية التغيh واملساهمة يف بناء الوطن.  
 أوالذكرى عن طريق أي حدث  إحياءالذكرى: يتم  إحياء_ ه

 إحياءيتم  أنللتذكر، و_كن  أسلوبة بناء يستخدم �ثاب أوواقعة 
 غh رسمي أو)، ةتذكاريالنصب ال إقامة(مثل  الذكرى بشكل رسمي

تلقائيا من  أو(مثل بناء جدارية يف مجتمع محيل)، من طرف الدولة 
ساحات للتذكر  إىلتحويل مراكز تعذيب سابقة  مثالً  طرف املواطن{،

(تhيزين) التذكاري يف مثل موقع (تيول سليتغ) يف كمبوديا، ومتحف 
وجدار (مايا لينز) التذكاري يف واشنطن عن حرب  جمهورية التشيك،

عديدة  ألسباباملايض  أحداثذكرى  إحياء إىلويسعى الناس  فيتنام،
تعريف  أوالتعرف عليهم،  أومنها الرغبة يف استحضار ذكرى الضحايا 

ل رواية تعدي أودعم  أوزيادة وعي املجتمع،  أوالناس �اضيهم، 
عملية العدالة  أوتشجيع تبني االحتفال بالذكرى،  أوتاريخية، 

االنتقالية من طرف مستوى محيل، و_ثل فهم احتياجات الضحايا 

�������������������������������������������������
ليـة، املركـز الـدويل للعدالـة ) برنامج عميل، فحص املـوظف{ وإصـالحهم يف املراحـل االنتقا1(

  وما بعدها. 1، ص2004االنتقالية، 
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 اإلنسانوعائالتهم والناج{ من الفضائع الجoعية وانتهاكات حقوق 
  . )1(الصارخة احد العنارص الرئيسية يف العدالة االنتقالية

  
التسامح الطوعي من قبل الضحية فيo يتعلق إن  :ثانيا: التسامح

املايض له اثر كبh يف تحقيق املصالحة الوطنية، وعىل  �ا تعرض له يف
بعض الوقت، لكن  تسامحعن ال اإلعالنالرغم من انه قد يستغرق 

وتحمل مسؤوليته من قبل الطرف اآلخر الذي ارتكب  بالخطأاالعرتاف 
  حد ذاته عىل العالقات ب{ الجانب{.العنف سيكون له اثر ايجا« ب

 سامحلتحقيق الت إجرائيةمراحل  اربعةهناك  أنعض بويرى ال    
  :  )2(وهي
  املايض. أحداثملسؤولية املشرتكة عن با_ القبول 1
  .والخطأ_ االعرتاف بالرضر 2
  املشرتك. باألذى_ االعرتاف 3
  .)3(تعويض الرضر الحاصل اي الحال إعادة_ 4
  

تجاه ضحية الصدر من ي أنالعفو يجب  أو تسامحال أننرى  أننا إال
الهدف  إىلال من جانب الحكومة وحدها بغية الوصول  ،الجا�

، كo حدث يف املنشود منها وهو تحقيق املصالحة داخل املجتمع
، وعندما تنازل السيد 2003العراق عندما سقط النظام السابق عام 

سامح عن جرائم الرئيس (مسعود البارزا� عن حقه الشخيص وت
  . صدام حس{) تجاه البارزاني{ وابادته لآلالف منهم( العراقي السابق

�������������������������������������������������
  .36_35) الجان محمد أم{ عثoن، مصدر سابق، ص ص1(
) د. صالح عبد الـرحمن الحـديثي؛ سـالفة طـارق الشـعالن، حقـوق اإلنسـان بـ{ االمتثـال 2(

زيـع، النجـف ، ، مؤسسة النرباس للطباعة والنرشـ والتو 1واإلكراه يف منظمة األمم املتحدة، ط
  .185، ص2008

ـاع: تـدابh العفـو، منشـورات األمـم املتحـدة3( ، ) أدوات سيادة القانون لـدول مـا بعـد الرص
  . 7، ص2009نيويورك_ جنيف، 
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لجنة الحقيقة واملصالحة التي تشكلت  تألفت أفريقياويف جنوب 
) 34( �وجب قانون تشجيع الوحدة الوطنية واملصالحة ذي الرقم

) نساناإل من ثالث لجان فرعية هي: (لجنة انتهاك حقوق  1995للعام 
آذار من  _1من  للفرتة اإلنسانومهمتها التحقيق يف انتهاكات حقوق 

) وتنظر والتأهيل(لجنة التعويضات  ، و1994 _5_10 إىل 1960العام 
الكرامة لهم عن طريق  إعادةمن  والتأكديف تقديم الدعم للضحايا 

من بقي منهم عىل قيد  تأهيل أوتوصيات بشان صياغة  أومقرتحات 
(لجنة العفو) وكانت مهمتها النظر يف  وائلهم، واللجنة الثالثةالحياة وع

طلبات العفو املقدمة بشان الجرائم التي ارتكبت لدوافع سياسية ب{ 
العفو عن الجر_ة يعني  إعالن، وان 1993 األول/ كانون 6 إىل/ آذار 1

املالحقة  أومحاولة لالنتقام  ةسقوط التهمة وبالتايل النجاة من أي
  .  )1(نيةالقانو 

 أنلذا فان عىل الحكومات ومن اجل تحقيق املصالحة الوطنية 
 : )2(�ثل عوامل لتحقيقها ومن بينها والتي األدواتتتمتع بجملة من 

عىل كافة الجoهh عرب وسائلها  التأثh_ رشعية السلطة من اجل 1
  املتنوعة. القانونية

التنفيذية _ التعاون ب{ مختلف مؤسسات الدولة الترشيعية و 2
  والقضائية.

يتمتع بها القادة  أن_ املهارات واملعرفة والكفاءة التي يجب 3
  ن.و السياسي

_ العوامل املعنوية والتي تتمثل باملساندة الجoهhية وااللتزام 4
  بالقوان{.

�������������������������������������������������
(1) Lyn S. Gray Bill, Truth and Reconciliation In South Africa: Miracle or 

Model, Lynne Rienner, London, 2002, P25_26. 
، 1. احمد عبد الحكيم؛ د. هشام مريس؛ وائل عادل، حـرب الالعنـف: الخيـار الثالـث، ط) د2(

  . 107_106، ص2007الدار العربية للعلوم وأكاد_ية التغيh، بhوت، 
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_ العوامل املادية وتشمل السيطرة عىل املوارد الطبيعية والقدرة 5
  ة مكونات الشعب.عىل توزيعها بشكل عادل عىل كاف

يهدد باستخدامها يف  أو_ العقوبات التي يستخدمها النظام 6
  سبيل املحافظة عىل الصالح العام.

  .اإلنسان_ احرتام حقوق 7
يف العراق واجهت املصالحة الوطنية معوقات عدة منها الطائفية 
السياسية أي التحزب الطائفي والقومي، وطغيان شعور االنتقام لدى 

سياسية وعدم ثقتهم ببعضهم البعض، وتراكم املشاكل ال األطراف
 واإلقليمياملوروثة من النظام السابق، وكذلك التدخل الدويل  واألزمات

الرتكيبة االجتoعية غh املتجانسة للشعب  إىل إضافةالعراقي،  بالشأن
العراقي وضعف مؤسسات الدولة السلطوية، وما رافق الدستور 

هيئة ال فعيل عمل، والبد من ت)1(جوهرية أخطاءالعراقي الجديد من 
حلية يف املجالس امل عمل وكذلك يف العراق، عليا للمصالحةالوطنية ال

املحافظات كافة ورضورة انضoم الشخصيات االجتoعية والسياسية 
والثقافية والدينية اليها لتنظيم حملة عراقية وطنية ووضع برنامج 

_كن من املشكالت وغرس د_قراطي للمصالحة الوطنية لحل ما 
  .)2(ثقافة التسامح والعفو والد_قراطية واشاعة الثقة واالطمئنان

ومن خالل مؤ�رات السالم املتعددة التي  أفريقياجنوب  يف أما
حاولت التعامل مع العنف  1996و 1991عقدت يف الفرتة ما ب{ 

وضع دستور  إىلاملتصاعد من خالل شجب الفصل العنرصي والدعوة 
_قراطي واىل توزيع السلطات واالختصاصات وتوزيع ال±وة الوطنية د

نجاح مرشوع املصالحة الوطنية  إىل أدىبشكل عادل وهذا كله 

�������������������������������������������������
ومـا  3) مجموعة مؤلف{، املصالحة الوطنية يف العـراق: الواقـع واآلفـاق، مصـدر سـابق، ص1(

 .بعدها
  .1د. فيوليت داغر، مصدر سابق، ص ) مسعود البارزا�، نقال عن2(
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و_كن عد تجربتها يف مجال املصالحة الوطنية من ابرز . )1(فيها
التجارب الناجحة والتي أدت إىل إرساء السالم واالستقرار واحرتام 

  نتهاكاتها. حقوق اإلنسان ووقف ا
 hالقضائية وغ hوهكذا فان املصالحة الوطنية ومن خالل التداب

 واإلصالحمعرفة الحقيقة  إىلالقضائية وعمليات الجرب والسعي 
ضoنة وآلية لحoية وتعزيز  أهماملؤسيس والعدالة واملساءلة �ثل 

 األمورجملة من  إىلبعد انتهاء النزاع، بغية الوصول  اإلنسانحقوق 
 وإنشاءلضحايا وتعزيز التعايف إنصاف اوالتي منها ضoن توفh سبل 

العدالة والسلم  أن، حيث األمنيهيئة مستقلة للرقابة عىل النظام 
و�ا  ،والد_قراطية والتنمية هي رضورات حتمية يعزز بعضها بعضاً 

 hاملصالحة الوطنيةيتوافق مع معاي .  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�������������������������������������������������
) ســوزان كــولن مــاركس، مراقبــة الــريح: حــل النزاعــات خــالل انتقــال جنــوب أفريقيــا إىل 1(

  . 26، ص2008، األهلية للنرش والتوزيع، عoن، 2الد_قراطية، ترجمة: فؤاد رسوجي، ط
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  الفصل الثا:
يف تحقيق  لحكومة واالحزاب السياسية واملجتمع املد:دور ا 

   يف العراقاملصالحة الوطنية 
  

تقوم املصالحة اوال واخhا عـىل الرضـا او توليـد الرضـا بـ{ رشائـح 
وفئات املجتمع الواحد سواء اكان هـذا املجتمـع قا©ـا عـىل التنـوع ام 

كة كافـة وتعني املصالحة احـرتام التنـوع واالخـتالف ومشـار التجانس، 
ويطلق مفهوم املصـالحة بشـكل عـام عـىل  فئات املجتمع يف تحقيقها،

الحاالت التي يكـون فيهـا طرفـان متعاديـان ومتخاصـoن ومتحاربـان 
ولــيس مجــرد مختلفــ{ يف الــرأي والــرؤي االيديولوجيــه وغhهــا مــن 
الطروحات الفكرية حول قضية ما من القضايا، ففي حـاالت االخـتالف 

ب{ االطراف املختلفة تفاهم أو توافق عـىل اسـاس مـا يف الرأي يحصل 
موجود مـن املشـرتكات يف اآلراء والـرؤى املختلفـة مـن اجـل الخـروج 
بصيغة ثالثة جامعة للعمل املشرتك وهذا ممكن ان يطلق عليـه صـفة 
اتفاق او تحالف ايضاً، وقد حصل الكثh من مثـل هـذه التحالفـات يف 

ــدبلومايس وال ــيايس وال ــل الس ــات العم ــتوى الحرك ــىل مس ــكري ع عس
واألحزاب السياسية داخل الدولة الواحدة أو عىل مستوى الـدول مثـل 
التحالفات الدولية أثناء الحروب أو أثناء السلم كo حصـل يف الحـرب{ 
 ،hالكثـ oهhالعامليت{ االوىل والثانية عىل سـبيل املثـال ال الحرصـ وغـ

يـة بـ{ الـدول ألغـراض وكذلك حصلت تحالفات اقليمية وقارية وعامل
مـن   وأسباب كثhة إقتصادية وعلمية وتجارية ودفاعية وأمنية وغhها

األغراض ومثل هذه التحالفات يعج بها عاملنا الحـايل.. ولكـن مـا نـراه 
املشرتك يف كل ذلك لتحقيق وإنجاز مثل هـذه التحالفـات هـو وجـود 

راف أن مصالح مشرتكة والتي يتطلب تحقيقها من أي طـرف مـن األطـ
يقدم بعض التنازالت يف بعض الجوانب من أجل الحصـول عـىل بعـض 
املكاسب يف جوانب أخرى، عمالً بقاعدة أن الحيـاة هـي أخـذ وعطـاء 
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بقدر ما تريد أن تأخذ عليك أن تعطي بنفس املقدار، أي بعبارة أخرى 
بلغة السياسة الحياة قا©ة عىل توازنات يف املصالح، حيـث ال _كـن أن 

مثل هذه التحالفات من دون أن تكون هناك قناعات مشـرتكة تتحقق 
وراسخة لألطراف املتحاورة برضورة تقديم تنـازالت مـن أجـل تحقيـق 
االتفاق حول قضية ما وعىل أساس املوجود من املشرتكات التي تخـدم 

ــة، ــلحة الوطني ــة  املص ــل دور الحكوم ــذا الفص ــنتناول يف ه ــه س وعلي
الدولية واالقليمية ومـنظoت املجتمـع واالحزاب السياسية واملنظoت 

الحلـول  ثـم سـنحاول وضـع بعـضاملد� يف تحقيق املصالحة الوطنية 
  . للوضع العراقي

  
  
  

  
  املبحث االول

دور الحكومة واالحزاب السياسية واملجتمع املد: يف تحقيق 
  يف العراق املصالحة الوطنية
  

  ونتناول هذا املبحث وكo ييل:
يف تحقيق املصالحة  2003ت العراقية بعد عام : دور الحكومااوالً

  الوطنية:
ابتدات عملية اعادة تشكيل النظام السيايس يف العراق باعالن بول 
بر_ر الحاكم املد� عىل العراق عن تاسـيس مجلـس الحكـم االنتقـايل 
عىل اساس املحاصصة القومية والدينية والطائفية بذريعة �ثيل جميع 

قي، واذ وزعت هذه املحاصصة العـراقي{ وكـo مكونات املجتمع العرا
قلنا سابقا عىل اساس البنى والعصبيات والوالءات الفرعيـة التقليديـة، 
كان _كن الصدار دستور جديد واجراء انتخابات رئاسية وبرملانية ومن 
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ثم تشكيل حكومة منتخبة د_قراطية ان يكون مدخال حقيقيا ومبارشا 
ة وبسط سلطاتهاعىل عمـوم املجتمـع وكامـل العادة بناءالدولة العراقي

الــرتاب الــوطني، ولكــن القــادة والكتــل ` يشــتغلوا عــىل بنــاء الدولــة 
والحكومة عىل االسس الوطنية العامة والشاملة التي تنتج وتعيد انتاج 
الوالء الوطني الجـامع املوحـد بـل اشـتغلوا عـىل بنـائهo عـىل اسـاس 

هـذا ية التـي ` تتسـبب يف اعاقـة املحاصصة القومية والدينية والطائف
مسـتقبال  االبناء فحسب بل وخلقـت ايضـا ظروفـا ان ` تعـق انجازهـ

فستجعله امرا عسhا وبعيد املنال بعد ان وسعت تلك الظروف نطـاق 
شعور كثh من املواطن{ ليس بعدم رشعية الحكومـة بـل وامتـد هـذا 

مجلـس  اسـس لقـدعند بعضـهم ليطـال الدولـة ذاتهـا ايضـا، الشعور 
االنتقايل بطبيعته القا©ـة عـىل املحاصصـة ملـا جـاء بعـده مـن الحكم 

الحكومات فقـد جعلهـا ذلـك مشـابهة لـه يف تشـوه التكـوين ونقـص 
القدرة واالفتقار للكفاءة االمـر الـذي انعكـس باوضـح صـورة يف عجـز 
هذه الحكومات كلها عن تحقيق انجاز ايجا« ملموس ودائم ومقبـول 

وكان هذا شـأن كـل  .)1(ىل صعيد املصالحة الوطنيةلدى كل االطراف ع
ــدأً مــن  ــراهيم الحكومــات ب ــاد عــالوي والســيد اب حكومــة الســيد اي

الجعفري والسيد نـوري املـال} رغـم طـرح االخـh لربنـامج املصـالحة 
  . 2006/حزيران/ 25الوطنية يف جلسة الربملان يوم 

  
  
  
  

�������������������������������������������������
صـلحة، وهـذا املصالحة يف اللغة من صلح : ضد فسد، زال عنه الفساد، واملفسـدة ضـد امل) 1(

يصلح لك: يوافقك ويحسن بك، وصالح صالحا ومصالحة وصالحه: خالف خاصـمه، وخاصـمه: 
نازعه وجادله، وتخاصم القـوم: تنازعواوتجـادلوا. ينظـر: محمـد بـن ا« بكـر الـرازي، مختـار 

  . 203، دمشق، مطبعة املالح، (ب.ت)، ص 6الصحاح، ط
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سـاحة العراقيـة : دور االحزاب العراقية التـي ظهـرت عـىل الثانياً 
  يف تحقيق املصالحة الوطنية: 2003بعد عام 

تميز بالرضورة تإن أي نظام سيايس حديث  يف )1(األحزاب السياسية
بوجود العديد من املؤسسات واإلجراءات لحل وتسوية النزاعات التـي 

، وذلـك )2(تالزم املجتمعات الحديثة، فالتنظيoت رشط أسـايس للتقـدم
لتـي تجتمـع فيهـا آراء وتفصـيالت وجهـود األفـراد ألنها �ثـل القنـاة ا

لتحقيـق الغايـات املشــرتكة بعكـس املجتمعـات التــي تفتقـر إىل تلــك 
القدرة عىل بنـاء املؤسسـات والتـي تعـا� انهيـارا تنظيميـا، ولألحـزاب 
السياسية دور مهم يف بلورة الرأي العام حيث أنها تشكل حلقة وصـل 

د يف بـث حـoس الجoهـh وتوسـع ب{ الرأي العام والحكومة، وتساع
  . )3(بالتايل من آفاق الرأي العام

�������������������������������������������������
سية تؤدي الوظائف  هوان االحزاب السيا) يرى البعض ان اسباب وصف الحزب بانه سيايس1(

  - التالية:
�-أ  تزويد الناخب{ ببدائل برنامجية للسياسة العامة، وان القيام بذلك يتطلب منها �

تجميع وتحديد العديد من االختبارات حتى يكون اختيار الناخب محددا 
  وواضحاً.

�-ب  املعارضة  القيام �همة الرقابة والنقد البناء العoل الحكومة عندما تكون يف�
 (خارج السلطة).

�-ج  تقوم االحزاب بتنظيم املناقشات وايضاح وجهة نظر كل طبقة او فئة من فئات �
املجتمع السيايس، كo انها تقوم ببيان مصالح املواطن{، كo انها تعرف املواطن{ 
بكيفية تقييم املرشح{، ولذا فانها تعد مصادر خصبة لتزويد املواطن{ باملعرفة 

   الشؤون السياسية. والخربة يف
ضoنات حقوق االنسان يف ظل قانون الطوارئ، رسالة ماجستh ) اف{ خالد عبد الرحمن، 2(

  . 195ص ،2007 ،غh منشورة مقدمة اىل مجلس كلية القانون والسياسية/جامعة دهوك
) جان ماري دانكان، علم السياسة، ترجمة: د. محمد عرب صاصيال، املؤسسة الجامعية 3(

  . 213_212، ص ص1997راسات والنرش والتوزيع، بhوت، للد
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وقد عرف البعض الحزب السيايس بأنه "تنظيم دائم عىل املستوي{ 
القومي واملحيل يسعى للحصول عىل مساندة شعبية، تهدف الوصول 

  .  )1(إىل السلطة ومoرستها من اجل تنفيذ سياسة محددة"
فيمكن  لتحقيق العيش املشرتكضoنة بالنسبة لدور األحزاب ك    

  : )2(تلخيصه �ا ييل
_ تعد األحزاب السياسية إحدى القنوات املهمة التي تعرب عن 1

مشاعر وهموم األفراد، وهي تعرب عن الك±ة من الشعب وبالتايل تعرب 
عن حقوق األفراد والجoعات وتعكس اتجاها قويا للرأي يتحول 

  كومات وسياساتها.�وجبه إىل عنرص ضغط عىل الح
_ إن األحزاب السياسية تتوىل رقابة وإدارة النزاع عىل السلطة 2

وتنظيمه وتوجيهه عن طريق الربامج الحزبية التي تقدمها يف 
  . )3(االنتخابات الحرة

3 oإن تعدد األحزاب _ثل مظهراً من مظاهر الحريات العامة ك _
حرمان املواطن{ من أنها �ثل ضoنة لكفالة الحريات األخرى، وان 

هذا الحق وفرض مذهب أو رأي أو صوت واحد هو مذهب الحزب 
عىل هذه الحرية التي تقوم عىل �ك{ الفرد من  الواحد، ويعد قضاءً 

ويسمح تعدد األحزاب بكشف إساءة السلطة الحاكمة  .االختيار
ونرشها للرأي العام وقيام أحزاب املعارضة بهذا الدور يقي الحقوق 

  كثh من الخروقات واالنتهاكات.من ال
_ �ارس األحزاب السياسية دورها يف مجال ترشيع القوان{ 4

الخاصة بالحقوق والحريات وذلك من خالل ما يبديها ممثلوها يف 
الربملان من آراء ومقرتحات، حيث تقدم الكثh من املعلومات والحلول 

  للمشاكل التي تواجهها.
�������������������������������������������������

  . 204، مصدر سابق، صاف{ خالد عبدالرحمن) 1(
  . 106، مصدر سابق، اف{ خالد عبدالرحمن) 2(
  . 266) جان ماري دانكان، مصدر سابق، ص3(
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ا يف التعبh عن أصوات الناخب{. _ إن األحزاب تلعب دورا هام5
إال إننا نعتقد أن الوعود التي تسبق االنتخابات غالبا ما ال تنفذ 
بالكامل بعد الفوز يف االنتخابات، حيث أن رجال السياسة عندما 
يصلون إىل السلطة يالحظ بان هامش املناورة لديهم يقل وهذا يؤدي 

الذين يتكون لديهم إىل ظهور الشعور باإلحباط لدى أنصار الحزب 
  انطباع بان برنامج الحزب ` يحرتم.  

بـرزت بعـد انتهـاء النـزاع وسـقوط النظـام  2003يف العراق بعـد  
السابق أك± من مائة حزب وكيان سيايس منهـا األحـزاب ذات التـاريخ 
العريق وتلك التي ظهرت بعـد االحـتالل، وال زالـت هـذه األحـزاب يف 

حقيقـي الـذي مـن املمكـن أن تؤديـه يف مجموعها بعيدة عن الدور ال
مراقبة عمل الحكومة وانتقاد سياستها والقرارات التي تتخذها وفـرض 
سيادة القانون، إما بسبب ضعفها أو طمعا يف التحـالف مـع الحكومـة 
مستقبال، ويتضح ذلـك مـن عـدم مطالبـة أي مـن األحـزاب السياسـية 

ن بعـض الـوزراء يف بإجراء تحقيق يف املخالفات املالية التي حصلت مـ
الحكومة االنتقالية التي أعقبت االحـتالل رغـم ك±تهـا، مـo حـال بـ{ 

العـيش ألحزاب وب{ أن تكون ضـoنة سياسـية واقعيـة مـن ضـoنات 
وتحقيق املصالحة بتقريب ابناء الشـعب مـن  املشرتك واحرتام الحقوق

  .بعضهم البعض
  
  

الوطنية يف العراق  : دور املجتمع املد: يف تحقيق املصالحةثالثاً 
   2003بعد عام 

يعني املجتمع املد� شبكة من العالقات اإلنسانية املكونة من 
األفراد وجoعاتهم واملنظoت واملؤسسات التي تدور حولها الحياة 
االجتoعية واملجتمعية، فهو يف اغلبه غh رسمي، واليشء الوحيد الذي 
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يس الرسمي خاصة عىل ال _ثله هو الهياكل الرسمية للحكم السيا
  .   )1(املستويات الوطنية

وبهذا املعنى فان منظoت املجتمع املد� تساهم بدور مهم يف 
ضoن احرتام الدستور وحoية حقوق األفراد، و�ثل األسلوب األمثل يف 
إحداث التغيh السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة يف سبيل تعزيز 

 أصولها وآلياتها، فهي الكفيلة باالرتقاء الد_قراطية وتنشئة األفراد عىل
بالفرد وبث الوعي فيه وتهيئة الجهود الفردية والجoعية للتأثh يف 
 السياسات العامة وتعميق مفهوم احرتام الدستور وسيادة القانون

  .  )2(واملصالحة الوطنية
ضعيفا او يف  )3(وسواء يف الحاالت التي يكون فيها املجتمع املد�

ت التي يكون فيها تحت ضغط وقمع شديدين، فان أهميته الحاال 
ليست هامشية ويبقى املجتمع املد� العامل واملكون األسايس الذي 

يحقق العيش يشكل النظام البيئي والذي يتع{ أن يحيا فيه السالم و
  . )4(وخاصة يف الفرتة التي تيل النزاع املشرتك

هذه املؤسسات يف  ومن الجدير بالذكر أن العراق قد أهمل دور
وقت سيطرت فيه السلطة التنفيذية عىل السلطت{ الترشيعية 
والقضائية اعتبارا من تأسيس الدولة العراقية وصدور القانون األسايس 

ح{ دخل العراق مرحلة جديدة  ،2003واىل عام  1925العراقي عام 
�������������������������������������������������

(1) John Paul Leaderach, OP. Cit. , P.43. 
، مؤسسة 2تمع املد� ب{ النظرية والتطبيق، ط) د. كامران الصالحي، حقوق اإلنسان واملج2(

  وما بعدها. 203، ص2000موكريا� للطباعة والنرش، اربيل، 
) ان ازمة املجتمع املد� ال_كن تجاوزها �جرد بناء هياكل تنظيمية من مؤسسات واحزاب 3(

قة ب{ النظام ونقابات ...الخ، بل يف ترسيخ القيم االخالقية واملفاهيم الد_وقراطية يف العال 
السيايس والنظام االجتoعي املد�، اذ ان عملية بناء املجتمع املد� ترتبط جدالً بأسرتاتيجية 
تغيh بنى الدولة ومفهومها وسائل عملها أي يف تبديل Oط االدارة التي تسhها من ارادة 

جتمع ذاته. ينظر: مرتبطة بفئة او عشhة او عائلة او حزب ايديولوجي اىل ارادة نابعة من امل
  .220د.كامhان الصالحي، مصدر سابق، ص

(4) John Paul Leaderach, OP. Cit. , P.44. 
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انترشت فيه مؤسسات املجتمع املد�، غh أن انتشارها ` ينعكس 
وة عىل املجال السيايس ولعل ذلك عائدا إىل عدم النضج والوعي بق

، وقد أورد دستور جمهورية العراق الحايل يف املادة )1(الالزم{ إلدارتها
  ) منه:39(

(أوال: حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية أو االنضoم 
إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون. ثانيا: ال يجوز إجبار احد عىل 

نضoم إىل أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره عىل اال 
  االستمرار يف العضوية فيها).

و_كننا القول بان األنظمة الشمولية بتوظيفها مؤسسات املجتمع 
املد� لخدمتها وترسيخ سلطتها فان ذلك يعد من أهم مؤرشات أزمة 

ون تحقيق املجتمع املد� وانعزاله عن املجتمع السيايس والحيلولة د
تحقيق املصالحة الوطنية ب{ املجتمع املد� ألهدافه والتي منها 

  . مكونات الشعب
  
مستوًى ثقافياً وحضارياً  املصالحة الوطنيةيتطلب الوعي �بادئ و

  يهاكo يتطلب وعياً اجتoعياً وسياسياً، ولذا فان الرتبية والتنشئة عل
قيقية عرب يجب أن تشمل املجتمع كله من خالل مساهمة ح

مؤسسات املجتمع املختلفة عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة 
، ملا لها من االنتشار كاحد مؤسسات املجتمع املد� واملقروءة واملرئية

والتأثh يف فئات املجتمع املختلفة، وذلك من اجل ضoن وصولها إىل 
  . )2(اكرب عدد من أفراد املجتمع

�������������������������������������������������
  .31، مصدر سابق، صاف{ خالد عبدالرحمن) 1(
، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1) د. محمد فتحي موىس، الرتبية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، ط2(

  . 221، ص2006والنرش، اإلسكندرية، 



w
w
w
.tf
pb
.o
rg

 ا�صالحة الوطنية يف العراق

�	��

م �جموعة من الوظائف واألدوار بشكل عام تقوم وسائل اإلعال     
  : )1(_كن عرضها عىل النحو التايل املصالحة الوطنيةيف مجال 

 املصالحة الوطنية_ إن الدور الذي تلعبه وسائل االعالم يف مجال 1
أو انتهاكها،  حقوق االنسانهو أن تكون مصدرا للمعلومات الخاصة ب

ملنشأ واملصدر لهذه وتقوم وسائل اإلعالم بهذا الدور من خالل أنها ا
  املعلومات، وأنها تقوم بنقل هذه املعلومات.

_ تلعب وسائل اإلعالم دورا حاسo يف التأثh عىل مسار حقوق 2
اإلنسان ليس فقط من خالل دورها يف تأسيس الوعي بهذه الحقوق 
وتكريس املفاهيم الخاصة بها، ولكن أيضا يف مجال التأثh بشان 

الل دورها الرقا« وقدرتها عىل إثارة حoية هذه الحقوق من خ
  القضايا املختلفة وتوفh املعلومات الخاصة بها ومتابعتها.

_ تقوم وسائل اإلعالم بدور مهم يف مجال السياسة الدولية من 3
يف مختلف دول العا` وهي بالتايل  الشعوبخالل تركيزها عىل قضايا 

  تشكل اتجاهات الرأي العام نحو هذه القضايا.
يربز الدور املهم لإلعالم يف توعية الرأي العام ونقل ثقافة  _4

إىل املواطن البسيط ل} يعرف حقوقه ويحرتم حقوق غhه، التسامح 
ويف البالد التي يوجد بها مhاث من التقاليد االجتoعية التي تحد من 
مoرسة هذه الحقوق تتضاعف أهمية الدور الذي يقوم به اإلعالم يف 

  لتقاليد وتحديثها.تطوير هذه ا
_ تقوم وسائل اإلعالم بشكل عام والتلفزيون بشكل خاص وما 5

يقدمه من دراما من خالل التناول غh املبارش للقضايا التي تهم 
الجمهور، و_كنها أن تبلور القيم واملبادئ التي تعرب عن أبعاد حقوق 

�������������������������������������������������
) د. قدري عيل عبد املجيد، اإلعالم وحقوق اإلنسان: قضايا فكرية ودراسة تحليلية 1(

  . 121، ص2008وميدانية، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، 
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ور الدولة األفراد من حرية التعبh واملساواة وغhها من املبادئ، وان د
  هو احرتام هذه الحقوق.

_ يعد اإلعالم من أهم املصادر للمعلومات حول انتهاك حقوق 6
 hت حقوق اإلنسان تأثoاإلنسان، فلم يعد للخربات الفردية أو منظ
كبh يف هذا املجال دون أن تستخدم وسائل اإلعالم، و_ثل التلفزيون 

  ألفراد.والراديو والصحف مصادر املعلومات الرئيسية ل
_ تسمح وسائل االتصال الجoهhية الحديثة (مثل االنرتنت) 7

لألفراد بالتعبh عن آرائهم بحرية كاملة وبسهولة، وأيضا تتيح لهم 
فرصة كبhة لالطالع عىل األفكار واملعلومات املتوفرة أو املطروحة من 

  .املصالحة الوطنيةاآلخرين وهي بالتايل ترتبط ارتباطا حقيقيا ب
  
عب االعـالم بوسـائله املختلفـة دورا كبـhا يف ايـة سـاحة الظهـار يل

االحداث ومتابعتها وتحليلها، و_كنـه مـن خـالل هـذا الـدور ان يولـد 
انطباعات واجواء ايجابية او سلبية بحسب نهجـه وطـرق تعبـhه عـن 

ويف العراق الذي يعا� مـن تـدهور امنـي خطـر ورصاعـات  ،االحداث
 القوى السياسية، _كـن لوسـائل االعـالم ان طائفية وخالفات حادة ب{

تقوم بدور فاعل يف خدمة اي توجه لتحقيق املصالحة الوطنية وتهيئـة 
االجواء امام القوى والتيارات السياسية اليجاد سـبل وجسـور التفـاهم 
 وصوال اىل االتفاق عىل الحدود التـي تحفـظ للعـراق وحدتـه الوطنيـة

لكن يالحـظ يف بعـض االحيـان ان وايقاف مسلسل العنف املتصاعد، و 
، التقوم بهذا الـدور الـوطني الشديد مع االسفو بعض وسائل االعالم، 

االيجا«، واOا تتحول اىل مرسح للمساجالت الكالمية وتبادل االتهامات 
وتضخيم االحداث بشكل يؤجج من حالة الرصاع ويصـب الزيـت عـىل 

عديـد مـن وسـائل االعـالم النار امللتهبة فعال، ويعود ذلك اىل ارتباط ال
من صحافة واذاعات ومحطات تلفازية بالقوى املتصارعة نفسها، لذلك 
فانهــا تكــون املجــال الــذي يعــرب عــن الرصــاع والخــالف والرتكيــز عــىل 
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مفاهيم ورؤية هذا الجانب او ذاك، وقد يكون من الطبيعي ان تظهـر 
ا، ولكـن وسائل االعالم وجهة نظر القـوى التـي �لكهـا او تنتمـي اليهـ

الــذي نريــد تأكيــده رضورة انتهــاج االعــالم اســلوبا موضــوعيا وهادفــا 
ـاع الحـاد وايجـاد عوامـل تفـاهم  يحرص عىل التخفيف من اوجه الرص
مشرتكة، مع تجنب اي تعبh مقروء او مرأي او مسموع قـد يـؤدي اىل 
ـاعات واعطائهــا ابعـادا سـلبية تـنعكس عــىل  تضـخيم االحـداث والرص

رع العراقــي، وتســاعد عــىل تصــعيد اعــoل العنــف االوضــاع يف الشــا
 ،hختلــف اوجههــا ووســائلها املؤســفة كاالغتيــال والخطــف والتهجــ�
واالفعال وردود االفعال والتـي يـذهب املواطنـون االبريـاء ضـحيتها يف 
اك± االحداث الدموية. اننـا ال نريـد ان يكـون االعـالم مقيـدا واحـادي 

ت النظـر _ثـل حالـة صـحية مطلوبـة الرؤية، بل ان االختالف يف وجها
فيo لو كانت وسـائل التعبـh عـن ذلـك االخـتالف بوسـائل واسـاليب 
د_قراطية وهادئة تقوم عىل احرتام الرأي االخر وعدم مصـادرة وجهـة 
نظره، واتاحة الفرصة لتبـادل وجهـات النظـر، والتخفيـف مـن حـاالت 

، كـo ان عـىل االحتقان، وعدم الرتكيز عـىل قضـايا العنـف والخالفـات
املسؤول{ سواء أكانوا يف الحكومة ام الربملان، ام قادة القوى والتيـارات 
السياسية، ان يجعلوا من تحليالتهم وترصـيحاتهم عـرب وسـائل االعـالم 

 .)1(وسيلة لردم الهوة والثغرات القا©ة
  
  
  
  
  

�������������������������������������������������
  دور االعالم يف تحقيق املصالحة الوطنية، مقال متاح عىل الرابط: ) 1(
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  املبحث الثا: 

  الحلول للوضع العراقي
  

ت املطروحــة أمــام الدولــة قــد يــذهب الــبعض للقــول إن الخيــارا
العراقية تكاد تكون اوسع مo ذكر يف اعاله، وتطرح هنا خيارات عامـة 
_كن ان يقـرتن بهـا وضـع العـراق ازاء املـأزق الـذي �ـر بـه العمليـة 

قـرار باملـأزق والحاجـة اإل السياسية، بـل واتجـاه بعـض السياسـي{ إىل 
كزيـة قويـة، اال ان للبحث يف خيارات بديلة، منها العودة إىل سلطة مر 

هذا يتطلب تعديل دستوري، كo انـه ال توجـد قـوة سياسـية مؤهلـة 
تنظر للعراق عىل انه يساوي العراق ككل او العراقي{ ككل، او االقـرار 

، اال فصل عميل للسلطات واحـرتام كامـل لالختصاصـاتبأهمية إيجاد 
ان املســالة تبقــى مرشــوطة بايجــاد قــوى سياســية تفكــر مــن منطــق 

صالح الجمعية وليس الفئوية، وكل مـا موجـود ال يصـلح، وطاملـا ان امل
غـب بالحـل ااملجتمع متمسك �ا موجـود فـاذا املجتمـع نفسـه غـh ر 

ــالطبع  ــارات ب ــه العــراقي{، وهــذه الخي ــذي يتســاوى في االتحــادي ال
مطروحة يف مواجهة خيار اتجاه قوى فاعلة نحو تلوين العـراق بـالوان 

عــىل نحــو عــزز مــن االصــطفاف الطــائفي  فئويــة وسياســية محــددة،
والعرقي. وهنا علينا وضع تصورات للـرد عـىل التسـاؤل اآلè هـل مـن 
الرضوري للعـراقي{ أن يـذهبوا إىل االقتتـال ملنـع الدولـة مـن التحـول 
 oصوب الفيدرالية، أو من التحول تجاه النزوع نحو االنفصـال؟ وكالهـ

عن قصد أو دونـه، تحـت جاء كنتيجة ملoرسات قوى حكومية خاطئة 
رجــاالت الــدين، او يف اقــل تقــدير تــم  بعــض تســرت غــh عقــال� مــن

  .  )1(دون انكار منهم من قبل السياسي{او استغاللهم  استخدامهم
�������������������������������������������������
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والبد من التأكيد ان العراق النـه بصـدد بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها 
وليس بطور تداول السـلطة مايقتيضـ ارشاك الجميـع يف عمليـة البنـاء 

نها بحاجة اىل جهد وطاقة اي مكون _تلكها وعىل اسـتعداد لالسـهام ال 
بها وملا _ر به العراق يف تاريخه الحاسم الذي وضعه يف مفـرتق طـرق 
فأن اي اختيار اليؤرش لـه طريـق الخـروج بشـكل صـحيح مـن واقعـه 
الحايل قـد يقتـل كـل االمنيـات والطموحـات يف التغيـh ويزيـد فـرص 

اط واليأس ويـدفع العـراقي{ اىل االستسـالم ملـايخطط االنقياد اىل االحب
لهم يف دهاليز الدوائر املعادية مايقتيض ان تدرك القيـادات السياسـية 
ان غياب وحدة الرؤية بيـنهم وابقـاء االوضـاع الحاليـة تـراوح مكانهـا 
سوف يعزز فرص زيادة االمر سوءا ودخول ازمـات الواقـع العراقـي يف 

يسـتلزم االحتكـام اىل  مـا ،صل ملخارج الحلولمتاهات وانعطافات التو 
املصلحة الوطنية العليا واجتoع كـل القـوى واالحـزاب داخـل وخـارج 
الربملان املؤثرة عىل الساحة حول طاولة عمل مفتوحة للخروج بوحـدة 
موقف تجاه القضـايا الوطنيـة وسـبل معالجتهـا والتصـدي للتحـديات 

 ،عالجة املشكالت والصعوباتالتي تواجهها وتعيق استنهاض الجميع مل
وسيصل القا©ون  واما سياسة االقصاء او االبعاد لن تزيد االمر اال سوءاً 

بها اىل قناعات مطلقة بأستحالة تجاوز االخرين الن هذا سوف يخرسـ 
العراق الكثh من الجهـد والـزمن والـذي اليحتمـل املزيـد مـن تبديـد 

عمليات البناء واختصار  الوقت وهدر الطاقات التي يحتاجها يف ترسيع
زمن عودة الحياة للنظام والدولة ومؤسساتها واشاعة االجواء الطبيعية 

ويتع{ عىل القادة السياسي{ القابض{ عـىل  .يف الحياة العامة للشعب
امللف العراقي ان يعووا ان مرجعية تقرير املصh للعراق وشـعبه هـم 

تحاول ان تسـتمد قـوة العراقيون ووجوب رفع الغطاء عن القوى التي 

����������������������������������������������������������������������������������������������
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ن تكون الن هذا اليصب عمقراراتها من قوى غh عراقية برصف النظر 
_نح هذه القوى الهويـة الوطنيـة وحـق  يف مصلحة العراق وشعبه وال

تعاملهــا مــع القضــايا الوطنيــة يف زمــن التحــوالت الكبــhة او االزمــات 
ة السياسـية الخطhة او املنعطفات الحادة يف مسhة اي بلد تحتاج القو 

القابضة عىل السلطة وقفة لتحديـد التوجهـات واملنطلقـات الجديـدة 
لتخطي اوضاع البلد التـي اصـبحت عوامـل تهديـد المنـه السـيايس او 
االقتصادي او االجتoعي بعد ان فقدت طريقة العمـل السـابقة قـدرة 
التعامل مع االحداث املستجدة بالصورة املطلوبـة وتقـديم املعالجـات 

ة لها وخشية ان ترتاكم املشكالت وتتفجر ويصبح السيطرة عليها الالزم
دون خسائر عالية ال_تلك البلد قدرة اسـتيعاب تـداعياتها  متعذراً  امراً 

او التعامـل معهـا كـo ينبغـي او تصـبح خـارج نطـاق السـيطرة �امـا 
لــذا تلجــأ القــوى السياســية اىل عمليــات   .باهضــاَ  ويــدفع البلــد Âنــاً 

حتـواء املخـاطر املحتملــة وايجـاد منافـذ لترسـيب عوامــل اسـتباقية ال 
ولقد عانـت  ،االحتقان او االنفجار املهددة للسلم االهيل او االجتoعي

االوضاع يف العراق من توترات واختناقات بعد الغزو االمـري} للعـراق 
ملــا رافقــه مــن تــدخالت خارجيــة وردود فعــل عــىل مoرســات قــوات 

مـن تجـاوزات    باملهانة واالذالل ملا يقرتفونهاالحتالل لشعور العراقي{
وتطاوالت ومحاوالت فرض االمر الواقـع واسـهام معالجـاتهم لالوضـاع 

مـن مجلـس  بالقصور وتعميق الخالفات ب{ مكونـات الشـعب ابتـدءاً 
صـبت   الحكم وطريقة اختيار اعضاءه وما اعقـب هـذا مـن سياسـات

راقي{ وتكريسها حتى وصـل جميعها يف زيادة الفجوة الخالفية ب{ الع
من قيادة سفينة العـراق اىل   وفشل الحكوماتهو عليه،  الحال اىل ما

وتحقيــق املطــامح للشــعب بعــد ان  واملصــالحة بــر االمــن واالســتقرار
الحالية الخالفات وغياب الرؤيـة   تجاذبت القوى املشاركة يف الحكومة

مـا عـن تقـديم املشرتكة ملعالجـة اوضـاع العـراق الصـعبة وعجزهـا �ا
املشكالت االمنية وغياب الخدمات بشـكل شـبه   حلول لواقع تتقاذفه
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وشلل كامل يف االوضاع االقتصادية التي باتت تهدد حياة املواطن{  تام
لتفيش البطالة وتوقف كافة املفاصـل االساسـية لالقتصـاد مـن العمـل 

ه عىل ترميم اوضاعه وعبور ازماته وبعث الحيـاة مـن جديـد يف اطرافـ
عـىل  دليالً وما االنسحابات من الحكومة اال ،التي باتت مهددة باملوت

 ،وجود خلل" يف العملية السياسية وغياب االنسجام والثقة ب{ اطرافها
وعمليات الرتقيع هنا وهناك ` تعـد مجديـة والبـد مـن اعـادة النظـر 
�جمل العملية السياسية واعادة ترتيب االوضاع من جديد عـىل وفـق 

اريـد حقـا معالجـات جـادة  جديدة مغايرة ملا هي عليـه اذا مـااسس 
ومـن اولويـات العمـل هـو تجديـد  ،لواقع ` يعد السكوت عليه جائزاً 

املنطلقات للعملية السياسية واعادة بنائها عىل ركائز جديـدة تتحمـل 
وتحريـر املـواطن مـن  ةاعباء ثقل الواقع الذي ناءت به االسس القد_

التـي يتعـرض لهـا ومـن مخـاطر القتـل واالختطـاف انواع االنتهاكـات 
والتهجh عىل الهوية وحرمانه مـن ابسـط حقوقـه االساسـية يف االمـن 
واالستقرار االجتoعـي وحتـى االمـال واالمـا� التـي تـداعب خيالـه يف 
تغيh محتمـل قـد تالشـت وهـو يـرى االفـق السـيايس يف العـراق قـد 

مل التـي كانـت تـومض بـ{ تراكمت عليه الغيوم السوداء وبارقات اال 
ويـرى االصـطراع بـ{ اركـان قـادة العمليـة  الح{ واالخر قد انطفـأت

السياسية وغياب وحدة العمل واالرادة بينهم يف اعادة صـياغة الواقـع 
    .وتجديده عىل وفق الحاجات املتنامية للشعب

  
ان التناقضات بـ{ اطـراف الكتـل الحاكمـة والتفكيـك الحاصـل يف 

للخروج من رشنقة املحاصصة والتوجه نحـو   _نح فرصةال قد   داخلها
فضاء الهوية الوطنية باعتoد مبدأ الكفاءة واملقدرة ملن يتحمـل اعبـاء 
مسؤولية تلبية الحاجات االساسية للمواطن{ ووضع ركـائز بنـاء عـراق 
جديد تحكمه القوان{ واملؤسسات الرشعية املنبثقة من ارادة الشـعب 

ور فرتة الظلoت التي يعيش يف كنفها وما تفرزه من وتحت رقابته وعب
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معطيات اطاحت بامن املواطن واستقراره النفيسـ واملعـايش وأججـت 
نوازع الرش والجر_ة لدى الـبعض بغيـاب املؤسسـات االمنيـة القـادرة 

  .)1(عىل التصدي واملعاقبة 
  

 ان تشــكيل حكومــة تكنــوقراط تعتمــد معيــار الكفــاءة واملقــدرة
هـو الطريـق الوحيـد  الكفاء وعن طريق انتخابات حرة نزيهةباختيار ا

املفيض الحتواء االزمة الراهنة التي تراوح يف مكانها والتي حالـت دون 
كo ان هذا يعـزز الوحـدة  ،تحقيق اي تقدم ملموس يف املجاالت كافة

الوطنيـة ويـدفع بـالكثhين مـن العـراقي{ بالتوجـه اىل سـاحة العمــل 
د ان يغادروا شعور التهميش واالقصـاء وملـا _كـن ان املنتج واملفيد بع

تجلبه هذه الحكومة عـىل صـعيد تحقيـق الربنـامج الحكـومي امللبـي 
ان العــراقي{ ينتظــرون بفــارغ الصــرب  .ملطاليــب الشــعب واحتياجاتــه

تبــديل الواقــع الــذي يعيشــون يف كنفــه بعــد رحلــة املعانــاة الطويلــة 
هم وبخاصـة منـذ سـقوط النظـام والقاسية واملريرة التي رافقت حيـات

لكــن مــن املعتــاد ان االهــداف واملطــامح  ،الســابق واحــتالل العــراق
التتحقق ما` تقرتن بالعمل الجاد واملتواصـل والـدؤوب الـذي تسـنده 
وتدعمه ركائز متينة وقوية من الخطط والـربامج التـي تعتمـد سـقف 

ــد يعــرت  ــادرة عــىل التعامــل ماق ــة صــلبة وق ــي وادوات تنفيذي ض زمن
 ،تنفيذها من عقبات ومعوقات والتصدي لهـا بحـزم ومسـؤولية عاليـة

وهذه االدوات يتع{ ان تكون متفهمـة طبيعـة املشـكالت ومسـبباتها 
اىل اعنــاق مــا يوصــلها و�تلــك مــن الطاقــة وقــدرة املطاولــة واالرادة 

املشكالت واخضاعها واالنطالق بها نحو تصـحيح مسـاراتها عـىل وفـق 
مايستوجب ان يرافـق تشـكيل حكومـة  ،م الشعبما�ليه مصالح عمو 

�������������������������������������������������
  عىل الرابط: احمد العا�، الوضع العراقي والحلول املطروحة، مقال متاح ) 1(
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التكنوقراط تظافر الجهود وتكثيفها للوصول اىل االستحقاق الـوطني يف 
مصالحة وطنية حقيقية تجمع كل العراقي{ خلف برنامج وطني يضـع 
اقدامهم عىل خط البدايـة للرشـوع يف اعـادة بنـاء العـراق عـىل وفـق 

سكرية واالمنيـة لالمسـاك منظور حضاري وعرصي وبناء املؤسسات الع
ــادة الســيادة ــي واع ــراق  بالوضــع االمن ــىل ، للع ــديالت ع ــراء تع واج

وأن يجـري اعـتoد ذلـك بعيـدا عـن التـأثhات الطائفيـة ـــ الدستور، 
ــة يف تحديــد املركــز االجتoعــي والســيايس للفــرد،  الحزبيــة ــــ األرسي

اإلداريـة،  وتحديدا يف مجاالت العمل اإلداري والرتقيات وتويل املناصب
وطريقة تشكيل وعمل األجهزة األمنيـة والجـيش والقضـاء الـذي فقـد 
هيبته وطريقة توزيع الخدمات والـ±وة وان يجـري بنـاء االقتصـاد �ـا 

 فيه الزراعة واملعامل واملصانع وغhها من املرافق املنتجة.
  

ووقـف التـدخالت  براينـا يجـب طـرد كـل املفسـدينكـذلك فانـه 
ة امريكا او مجلس االمن يف السـيطرة عـىل الوضـع الخارجية و�ساعد

، وباالمكـان ايضــا وكاحــد الحلـول املطروحــة عــىل ومكافحـة االرهــاب
عـدم اذا انالساحة ان يتم تقسيم العـراق اىل ثـالث كيانـات او اقـاليم 

يتمثــل االقلــيم االول بكوردســتان العــراق  .امكانيــة العــيش املشــرتك 
االقليم السني اما االقليم الثالث فيكـون  ليم الثا� يكون متمثال يفقواال 

االقليم الشـيعي، وباالمكـان ايضـا ان يـتم عقـد التحالفـات بـ{ هـذه 
االقاليم أي قادتها حول حoية اقلياتها يف املنـاطق املتنـازع عليهـا بـ{ 

... وال يفوتنا هنا ان نبـ{ بـان دحكومة اقليم كوردستان وحكومة بغدا
ن الظلم واالضطهاد طويال طوال تـاريخ من حق الكورد كشعب عا® م

الحكومات التي تعاقبـت عـىل حكـم العـراق ان يقـوم بـاعالن دولتـه 
التي تؤكد عـىل كحق مرشوع له وتقرره كل املواثيق واالعراف الدولية 

إن املناقشـة السـابقة تـدل عـىل إن  حق الشعوب يف تقريـر مصـhها.
ل االعـوام القادمـة. الوضع العراقي مثل وسيمثل مأزقا للعـراقي{ خـال
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ومع التآكل املتواصل يف ارادة العراقي{ عىل بقاء العـراق موحـدا فـان 
ــة ور�ــا ــم الخيــارات الفدرالي ــيتجه نحــو دع ــعب العراقــي س  الش

االنفصالية. فاالصل هـو كرامـة العـراقي{ ولـيس بقـاء الكونفدرالية او 
ولة ال ارض ما موحدة، فo فائدة البقاء ضمن دولة وحكومة غh مسـؤ 

  .تراعي كرامة املواطن
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  الخاYة 
  

يف ختام هذه الدراسة، توصلنا إىل جملة من االستنتاجات 
 :èوالتوصيات والتي نوردها بالشكل اآل  

  
  : االستنتاجات: أوالً

�ثل املصالحة الوطنية احدى الخطوات املهمة التي تتخذها _ 1
 الحروب والنزاعات بغية اصالح آثار املجتمعات يف الفرتة التي تيل

املايض والعودة اىل الحالة التي كانت قبل النزاع رغم صعوبة تحقق 
  ذلك، والعيش معا تحت مظلة الصفح ونسيان املايض.

  
_ تعا� مجتمعات ما بعد النزاع من معدالت عنف مسلح مبارش 2

o _كن شبيهة بل وحتى أعىل من تلك التي لفرتة النزاعات املسلحة، ك
ملعدل الوفيات املفرطة أن تبقى مرتفعة يف هذه املجتمعات عىل 
الرغم من مرور فرتة طويلة عىل توقف إطالق النار، وان خطر تكرار 
وقوع النزاع العنيف يبدو اكرب بكثh من خطر اندالع حرب يف 

  مجتمعات ` تشهد نزاعات مسلحة.
  
بعد النزاع بدءا من _ املخاطر املبارشة والهيكلية يف بيئات ما 3

املخدرات وتوفر األسلحة وارتفاع معدالت البطالة ب{ الرجال 
والتجمعات الكثيفة للسكان املرشدين _كن أن تؤثر يف ظهور العنف 
املسلح ملا بعد مرحلة النزاع وكثافته ومدة دوامه، وقد حظي تشجيع 

دماج األنشطة التقليدية مثل برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإل 
باالهتoم وبسجل مختلط، ولكن قد ال يكون ذلك كافيا لوحدها 

  للتعامل مع العديد من أشكال ديناميات العنف ما بعد مرحلة النزاع.
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_  يتم إجراء املصالحة الوطنية يف اغلب مجتمعات ما بعد النزاع 4
إن أمكن ذلك، وذلك يشمل التعامل مع تركة املايض وإشاعة ثقافة 

اقبة املجرم{، بغية إحقاق العدل وعدم تكرار النزاعات التسامح ومع
مرة أخرى �ا تؤدي إىل حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان، وبالتايل فان 
املصالحة الوطنية �ثل ضoنة هامة لحoية حقوق اإلنسان يف الفرتة 
االنتقالية من الحرب إىل السلم أو من النظام الدكتاتوري إىل 

  الد_قراطية.
  
ون االنتخابات التي تجري يف فرتة ما بعد النزاع محفوفة _ تك7

باملخاطر، وغالبا ما تجري تحت إرشاف األمم املتحدة، ويجب اإلعداد 
لها بكل اإلمكانات املتاحة، و�ثل هذه االنتخابات ضoنة فعلية 
لحoية حقوق املواطن{ عن طريق انتهاج املبادئ الد_قراطية 

  لون مصالحهم.وانتخاب األفراد ملن _ث
  
عىل الرغم من االهمية البالغة لعملية املصالحة الوطنية يف _ 8

العراق التي باتت تشكل مطلبا رضوريا لتحقيق االمن والسلم االهلي{ 
وتدعيم استقرار املجتمع وتعزيز روح املواطنة والهوية الوطنية 

ا ت تصارعهنوالتقليل من حدة الرتكيز عىل الهويات الفرعية التي كا
سببا اساسيا للعنف الدموي الواسع النطاق الذي شهده العراق، اال ان 
الذي انتهى اليه الكتاب عىل وجه االجoل والعموم هو ضعف ان ` 
نقل غياب دور الحكومة واالحزاب والقوى السياسية يف مساعي 
تحقيق املصالحة الوطنية، وان من اهم االسباب التي شخصتها 

جزء االكرب من نشاطات املصالحة الوطنية الدراسة لعدم نجاح ال
االسس التي قام عليها النظام السيايس العراقي الجديد واملشاركة يف 
العملية السياسية املتمثلة يف مبدا املحاصصة الطائفية والفئوية 
والقومية والدينية الذي �سكت به االحزاب والقوى السياسية 
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 تعميق التoيز بينها وجعل املشاركة يف السلطة، االمر الذي تسبب يف
كال منها يتمسك بحصته يف الحكم واالدارة وهو ما اثبط همتها للعمل 
الجاد يف اجراء املصالحة الحقيقية خشية من ان يؤدي ذلك اىل دخول 

  اطراف جديدة للعملية السياسية �ا يؤثر عىل حصتها يف الحكم.
  
رضا للكثh من  _ ان االحكام التي جاء بها الدستور ` تكن محل9

املواطن{، وواجه قانون اجتثاث البعث ومن بعده قانون املساءلة 
  والعدالة حمالت اعالمية ملؤيديه ومعارضيه وبتاثh من دول الجوار.

  
  

  : التوصيات: ثانياً 
دعم مبادرات املصالحة الوطنية او التوجه اىل التفكك ان كان _ 1

  .وسنية وكوردية شيعية بتشكيل ثالثة اقاليم ذلك مستحيال
  
الدم العراقي وادانة القتل عىل الهوية واملداهoت  _ تحريم2

قي{ وترويعهم والقصاص العادل االعشوائية واختطاف االبرياء من العر 
  من الجناة.

  
يف التدخل واملشاركة الفاعلة العادة املهجرين  االحزاب_ دعم 3

  الحكومية.  وبالتعاون مع السلطة وتعويضهم وتام{ الحoية لهم
  
_ توفh ميزانية شاملة علنية وشفافة للحكومات الوطنية يف دول 4

ما بعد النزاع، حيث أن الشفافية واملساءلة أمران أساسيان يف بدء 
هذه العملية، بغية إعادة البناء السيايس واالقتصادي واالجتoعي و�ا 

ب يضمن حoية حقوق األفراد وعدم دفعهم إىل انتهاج العنف بسب
  أوضاعهم املادية السيئة مثال.
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_ يجب تطوير برامج إعادة األعoر باالشرتاك مع الجهات الدولية 5
والحكومة الوطنية وكافة الجoعات داخل الدولة، بحيث تتطابق مع 

  تطلعات الشعب.
  
معالجة ظاهرة املليشيات املسلحة او ايجاد حل  اىل _ الدعوة6

ية اىل حرص السالح واستخدامه بيد مناسب لتشكيالتها �ا يؤدي بالنها
  اجهزة الدولة الرسمية فقط.

  
_ رفض التدخالت الخارجية يف شؤون العراق والتي تهدف اىل 7

دعم االرهاب وتاجيج الرصاع الطائفي والعنرصي وتفجh الرصاع 
  الداخيل.

  
_ توعية الشعب حول تقبل مفهوم الفدرالية للحفاظ عىل 8

  الوحدة الوطنية.
  
ض املترضرين من جراء اعoل القصف واملداهoت _ تعوي9

  ويض ضحايا النظام السابق.عوالعمليات االرهابية وت
  

_ يتوجب عىل الجهات الدولية التي تساعد مجتمعات ما بعد 10
النزاع، تنسيق أعoلها قدر اإلمكان، مثال تجميع املوارد يف صندوق 

ممثل{ دولي{ مشرتك تديره الحكومة الوطنية واملجتمع املد�، و 
ألغراض إعادة األعoر، و_كن أن يشكل وسيلة للحد من استمرار 
العنف، وينبغي أن تتمكن املنظoت غh الحكومية من الوصول إىل 

  هذا الصندوق.
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_ مخاطبة االحتياجات عىل املدى القصh �ا فيها املعونة 11
ة الطارئة، اإلنسانية واإلغاثة وغhها من أشكال املعونة ما بعد الحال

وإصالح أو إيجاد البنية التحتية الفعلية واملؤسسية الرضورية لدعم 
  عملية التنمية االقتصادية بعيدة األمد.

  
_ مراعاة القادة السياسي{ لظروف الشعب وعدم الدخول يف 12

نزاعات شخصية تؤثر عىل العملية السياسية، وتثقيف األفراد عىل 
، بدءاً باملناهج الدراسية يف لوطنيةواملصالحة امعا� الد_قراطية 

املدارس واملعاهد والجامعات، واملؤسسات الدينية وأماكن العمل وعرب 
  وسائل اإلعالم.

  
_ دعوة الحكومة والقيادات السياسية والديني والعشائرية 13

ومنظoت املجتمع املد� اىل تكثيف جهودها للقضاء عىل االحتقان 
واالرساع ببناء القوات املسلحة ة والتعاون الطائفي واشاعة ثقافة املحب

  والبنى التحتية والخدمية.
  

_ إن منظoت املجتمع املد� _كن أن تؤدي دورا هاما يف 14
مo يتع{ تشجيعها يف الفرتة التي تعقب  حقيق املصالحة الوطنيةت

النزاع وان تدعم الحكومة جميع أنشطة هذه املنظoت ويكون هنالك 
  بينهo. ارتباط وتواصل

  
_ محاسبة املسيئ{ لحقوق اإلنسان يف مرحلة ما بعد النزاع 15

والحد من كل ما من شانه ان يؤدي إىل انتهاك تلك الحقوق، إضافة 
  إىل محاربة الفساد وعرب آليات قضائية تتناسب وطبيعة املرحلة.
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تقف ع±ة يف _ رضورة مراجعة القوان{ والترشيعات التي 16
وتقف حائلة دون تحقيق  الحة الوطنية العراقيةطريق تحقيق املص

السالم والوئام ب{ افراد املجتمع الذي يخرج من النزاع وذلك بشكل 
وعىل سبيل املثال اقرار مرشوع قانون املصالحة املرفق  دوري ومنتظم

  .طيا بالكتاب
  
_ _كن التوجه بعقد اجتoع العىل القيادات الدينية او املراجع 17 

ح ان يقوم طرف ثالث بالتدخل مثل اقليم كوردستان _كن ور�ا نقرت 
ان يكون طرفاً ثالثاً و_كن للطرف{ اآلخرين ان يجلسا معاً يف 

     كوردستان
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  قا\ة املصادر
  

  العربية: باللغة  : املصادرأوالً
  املعاجم:آ_ 

  .1960، مطبعة منفرد، طهران، 35_ لويس معلوف، املنجد يف اللغة، ط1
_ محمد أ« بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العر«، 2

  .1981بhوت، 
   

  الكتب:ب_ 
، 1إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط_ د.1

  .2000منشاة املعارف، اإلسكندرية، 
األول، _ د. احمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق اإلنسان، الجزء 2

  .2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بhوت، 1ط
_ د.  احمد عبد الحكيم؛ د. هشـام مـريس؛ وائـل عـادل، حـرب الالعنـف: 3

  .2007، الدار العربية للعلوم وأكاد_ية التغيh، بhوت، 1الخيار الثالث، ط
، مركـز 1_احمد سعيد تاج الدين، محنة امة : مـاذا جـرى يف العـراق؟ ، ط4

  .2009للنرش والخدمات الصحفية واملعلومات، القاهرة،  املحروسة
_ أديب معوض، يف سبيل العروبة: القضية الكورديـة بـ{ األمـس واليـوم، 5

  .2008مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق، دهوك، 
_ د. إسoعيل مرزه، مبادئ القانون الدستوري والعلـم السـيايس: النظريـة 6

  .2010دار املالَك، بغداد، ، 4العامة يف الدساتh، ط
آسو كريم، مسؤولية الدولـة الجنائيـة عـن جـرائم الحـرب يف النزاعـات _ 7

، مؤسسة موكريا� للنرش والتوزيع، اربيل، 1الداخلية املسلحة: العراق Oوذجا، ط
2007.  
_ امجد عيل، ضoنات حقوق الجoعات االثنية يف ظل الدساتh الفدرالية، 8

  .2011قوق اإلنسان، دهوك، ، منظمة آرام لح1ط
_ انــدرو ألــيس؛ عبــد اللــه حمــدوك، االنتخابــات ليســت جزيــرة: عمليــة 9

التفاوض وتصميم املؤسسات االنتخابية ما بعد النزاعـات، الورقـة الخلفيـة رقـم 
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ـاعات، املعهـد الـدويل للد_قراطيـة واملسـاعدة 5( ) عن االنتخابـات وإدارة الرص
  . 2006االنتخابية، ستوكهو`، 

_ أنور نرص الدين هدام، املصالحة الوطنية يف الجزائـر: خطـوة حضـارية 10
  .2007، معهد الهوقار، جنيف، 1نحو حل أزمة اختيار السلطة السياسية، ط

، 1ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيـh الـد_قراطي يف الـوطن العـر«، ط_ 11
  . 1997مركز دراسات الوحدة العربية، بhوت، 

السـادة بهـh الـدراجي، التـوازن بـ{ السـلطة والحريـة يف  جعفر عبد _12
  .2009، دار الحامد للنرش والتوزيع، عoن_االردن، 1االنظمة الدستورية، ط

_ جوليا دويل جويز، دليل وثائق االتحاد األفريقي الرئيسية عن حقوق 13
) ABCPRES)، مطبعة (PULPاإلنسان، املطابع القانونية لجامعة بريتوريا (

  . 2004ب تاون/جنوب أفريقيا، كي
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