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العراق :محاكمة صدام حسين يجب أن تكون عادلة وأن تثبت عدالتها للرأي العام
قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بالقلق العميق نظرا لغياب محامي الدفاع ،والرقابة التي فُرضت على ما يبدو ،خالل جلسة المحاكمة التي
عُقدت أمس لصدام حسين و 11من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق.
وقالت المنظمة إن "بدء اإلجراءات القانونية لتحديد المسؤولية عن سلسلة من الجرائم التي تُعتبر من جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية ،والتي ارتُكبت على مدى العقود الثالثة الماضية ،هو أمر يستحق الترحيب .إال إن تحقيق العدالة آلالف
الضحايا يستلزم أن تكون اإلجراءات عادلة ونزيهة وتتسم بالشفافية".
وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من عدم السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع المتهمين خالل جلسة أمس .ورغم أن القاضي
صرح بأنه سيُسمح لصدام حسين مستقبال باالستعانة بمحامي الدفاع ،فقد كان ينبغي أن يُكفل له وللمتهمين اآلخرين الحق في التمثيل القانوني
منذ بداية اإلجراءات.
كما كان من دواعي القلق العميق ما بدا من قيود ،أو رقابة ،على أجزاء من جلسة األمس .ففي بادئ األمر ،لم يُسمح ببث صوت
صدام حسين ،وإن كانت بعض تعليقاته قد أُذيعت في وقت الحق ،وهو األمر الذي يثير شكوكا حول الجهة التي تشرف على اإلجراءات.
وتكتسب التغطية اإلعالمية العلنية للمحاكمة أهمية قصوى .وقد يكون السماح للجمهور بحضور المحاكمة بشكل كامل أمرا غير
عملي بسبب الدواعي األمنية ،إال إنه ينبغي على األقل السماح بنقل جلسات المحاكمة من خالل عدد من وسائل اإلعالم ذات خلفيات متباينة.
ولهذا ،تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنه لم يُسمح بدخول المحكمة خالل جلسات األمس إال لصحفيين من وسائل اإلعالم األمريكية.
ومن الضروري أن تكون محاكمة صدام حسين والمتهمين اآلخرين عادلة وأن يُتاح للرأي العام التيقن من عدالتها ،مما يتيح لعامة
العراقيين وللمجتمع الدولي أن يشهدوا إقرار العدالة.
خلفية
يكفل القانون الدولي لكل شخص ،خالل فترة االحتجاز والمحاكمة ،الحق في االستعانة بمحامين من اختياره ،وكذلك ما يكفي من الوقت
والتسهيالت لالتصال بهم.
ويقضي القانون الدولي بأنه ال يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من حضور بعض جلسات المحاكمة أو كلها إال إذا كان ذلك
العتبارات األخالق العامة أو النظام العام أو األمن القومي.
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