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 العدالة االنتقالية يف جمتمعات ما بعد الصراع 
 والدكتاتورية اآلليات واملعوقات

 

 د. جمال طه عمي                                          
 كمية القانون والعموم السياسية الجامعة العراقية                                        

 ممخص البحث
قالية وسيمة لمتعامؿ مع االنتياكات الواسعة لحقوؽ االنساف والتي حدثت تعد العدالة االنت       

في أوقات الصراعات والحروب األىمية واألنظمة االستبدادية ، وعميو فإف التعامؿ مع ىذه 
االنتياكات ينقسـ الى نوعيف : األوؿ ىو العدالة الجنائية والنوع الثاني ىو العدالة المتجددة ، 

 تبع مف أجؿ الوصوؿ الى العدالة والسالـ .ولكؿ نوع آليات ت
كما اف لكؿ نوع مف أنواع العدالة االنتقالية عدد مف المعوقات التي تواجيو ، وبالتالي فإنو       

ال يوجد نوع مف أنواع العدالة االنتقالية ال يواجو المعوقات ، وعميو فإف نجاح العدالة االنتقالية 
 المعوقات . في أي بمد يعتمد عمى تجاوز تمؾ

 
 

Abstract 

      Transitional justice is a new and complex concept , and each word 

carries a number of implication , In the past two decades, scholars and 

researchers have focused increasing attention on the question of how 

countries  wich ended the civil war and dictatorship deals with the 

history of massive violations of human rights ?  
 

       In practices , countries used different measures to deal with that 

history , some countries used judicial measures ( criminal prosecutions ) 

and other states used non-judicial measures ( truth commissions , 

reparation     programs ) , but these two measures had faced obstacles .    
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 المقدمة
إف الرغبة في اإلحتفاظ بالسمطة واإلستبداد بيا ، واالقتتاؿ بيف الجماعات اإلجتماعية        

داخؿ المجتمع ، ىي ليست ممارسة حديثة ، إال إف اآلليات التي مف خالليا يمكف معالجة 
ة حوؿ االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وتنوعيا أثناء مراحؿ التحوؿ الديمقراطي لدوؿ عديد

العالـ والتي عرفت االنتقاؿ مف أنظمة إستبدادية أو خرجت مف حروب أىمية ، قد تنوعت بدورىا 
 ، حيث إف لكؿ دولة تجربتيا الخاصة في تحقيؽ العدالة االنتقالية .

 
إف العدالة االنتقالية تطرح موضوع محاوالت األنظمة الناشئة في مواجية التحدي الكامف        

ى موروث ضخـ مف الجرائـ السابقة واالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف ، حيث في التغمب عم
تتنازع الرغبة األخالقية بمعاقبة المذنب مع معطيات الواقع السياسي الذي يفرض تحقيؽ السالـ 

رساء دعائـ الوحدة الوطنية مف جية ومع المتطمبات القانونية  لمدولة الديمقراطية مف جية وا 
 .ثانية
ف تبايف تعامؿ الدوؿ مع الجرائـ الماضية قد ال يعكس الرغبات الحقيقة لمحكاـ الجدد         وا 

في األنظمة الناشئة بقدر ما يعكس مدى القدرة التي يمتمكونيا لتحقيؽ ذلؾ ، فالسؤاؿ الذي يطرح 
حة نفسو ىنا ىؿ إف الدوؿ التي تغاضت عف جرائـ األنظمة الدكتاتورية السابقة والحركات المسم

ومنحت العفو لمنتيكي حقوؽ اإلنساف لـ تكف راغبة بتحقيؽ العدالة ومحاكمة ىؤالء المتيميف ؟ 
ف العدالة االنتقالية لـ تعد موضوعًا داخميًا  أـ إنيا لـ تكف تممؾ خيارًا غير ذلؾ ؟ . ال سيما وا 

ت يتعمؽ بإختصاص الحكومات الوطنية فقط بؿ إف القانوف الدولي قد فرض عمى الحكوما
مجموعة مف القيود فيما يخص التعامؿ مع مواطنييا ، فإتفاقيات منع جريمة اإلبادة الجماعية 
تفاقية مناىضة التعذيب  والمعاقبة عمييا والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ، وا 

ئـ ال تمـز الدوؿ صراحة بمقاضاة حاالت التعذيب أو االبادة الجماعية . حيث إف مثؿ ىذه الجرا
تسقط بالتقادـ . وبما إف الدولة ممزمة بمقاضاة منتيكي حقوؽ اإلنساف ، فإف األنظمة التي 
تتعاقب عمى حكـ ىذه الدولة تتوارث ىذا اإللتزاـ ، فالتغيرات في نظاـ الحكـ والتسميات ال تبدؿ 

 ىوية الدولة ومسؤولياتيا .
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ذ قرارات قد تكوف صادرة عف قناعة أو صادرة وليذا فإف العدالة االنتقالية ىي عممية إتخا       
 عف التعامؿ مع الواقع ، وقد تمتزج فييا الخيارات الوطنية والمطالب الدولية في ذات الوقت .

 المبحث األول
 العدالة االنتقالية والعقد إجتماعي في مجتمعات ما بعد الصراع والدكتاتورية

 
قالية إال انو كممارسة وجد بعد كؿ نياية لنظاـ مستبد بالرغـ مف حداثة مفيوـ العدالة االنت       

 السمطةب فالرغبة باالحتفاظأو حرب أىمية كمفا المجتمعات الكثير مف الخسائر البشرية والمادية ، 
إال انيما يشكالف  والصراع بيف الجماعات االجتماعية ليس موضوعًا حديثًا . واالستبداد بيا

 كاف قائمًا في المجتمع . انتياءًا لمعقد اإلجتماعي الذي
 

وليذا فإف العدالة االنتقالية تأتي بعد التخمص مف النظاـ االستبدادي أو بعد أف تضع الحرب 
األىمية أوزارىا ، لتنشيء عقدًا إجتماعيًا جديدًا ، وفي ىذا العقد تتحدد كيفية التعامؿ مع 

العدالة اإلنتقالية وعالقتيا بالعقد االنتياكات السابقة لمحقوؽ والحريات . ومف أجؿ بياف ما ىية 
 اإلجتماعي فإننا سنتناوؿ في ىذا المبحث مطمبيف :

 المطمب األول : العدالة اإلنتقالية : المفهوم والنشأة 
 المطمب الثاني : العدالة اإلنتقالية والعقد اإلجتماعي 

 
 المطمب األول

 العدالة اإلنتقالية : المفهوم والنشأة 
وـ العدالة اإلنتقالية مف المفاىيـ المعقدة ، حيث إف كؿ كممة مف ىذا المفيـو يعد مفي       

تحمؿ عددًا مف التعريفات ، فيو يربط بيف مفيوميف ىما العدالة واالنتقاؿ ، ولكف المعنى الداللي 
إف  .(i)األدؽ لممفيوـ يعني : تحقيؽ العدالة أثناء المرحمة اإلنتقالية التي تمر بيا دولة مف الدوؿ 
، مثؿ:  العدالة االنتقالية تختمؼ عف العدالة التقميدية المتواترة في كونيا ُتعنى بالفترات االنتقالية

االنتقاؿ مف حالة نزاع داخمي مسمح أو حرب أىمية إلى حالة السمـ واالنتقاؿ الديمقراطي، أو مف 
أو االنتقاؿ مف حكـ  ء الدولةحالة انييار النظاـ القانوني إلى إعادة بنائو بالترافؽ مع إعادة بنا
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تسّمطي دكتاتوري إلى حالة االنفراج السياسي واالنتقاؿ الديمقراطي، أي االنتقاؿ مف حكـ منغمؽ 
قرار بالتعددية. وىناؾ حالة أخرى ىي فترة االنعتاؽ مف  ، إلى حكـ يشيد حالة انفتاح وا 

قمة أو تأسيس حكـ محمي، كؿ الكولونيالية أو التحرر مف احتالؿ أجنبي باستعادة كيانية مست
ىذه المراحؿ تواكبيا في العادة بعض اإلجراءات اإلصالحية الضرورية وسعي لجبر األضرار 

 .(ii)ذات األبعاد الجماعية  السيمالدى ضحايا االنتياكات الخطيرة 

التي مف " العمميات اإلنتقالية و وانعكاسًا لما تقدـ عرؼ البعض العدالة اإلنتقالية عمى إنيا        
خالليا تنفذ اإلنتقاالت الجذرية لمنظاـ السياسي واالجتماعي ، وفي ىذه العمميات تظير الحاجة 

 .(iii)لمموازنة بيف الطمبات المتناقضة حوؿ السالـ والعدالة " 
( فتعرؼ العدالة االنتقالية عمى  Roht Arriaza Naomi  -أما ) ناعومي روت أريازا        

الممارسات واآلليات  واالىتمامات التي تتبع فترة مف النزاع أو القمع المدني إنيا " مجموعة مف 
وتيدؼ بصورة مباشرة لمتعامؿ مع و مواجية االنتياكات السابقة لحقوؽ االنساف و القانوف 

 .(iv)االنساني " 
إنتقالية  إال إف ىنالؾ مف يرى بأف مفيوـ العدالة اإلنتقالية ال يستمـز مرور البمد في حالة       

عمر البشير حيث إف إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحؽ الرئيس السوداني الحالي 
كما إنو يمكف أف نجد بأف تعريؼ نعومي أريازا يمكف أف ينتقد  .(v) إنتقالية لـ يكف خالؿ فترة 

حدث فقط عندما ينتيي ليذا التعريؼ فإف العدالة االنتقالية توفقًا لممثاؿ السوداني ذاتو ، فوفقًا 
 ، في حيف إف قرارا المحكمة الجنائية صدر أثناء فترة النزاع وليس بعد إنتيائو .النزاع او القمع 

ري ذىب البعض إلى تضميف ىاتيف الحقيقتيف في مفيوـ العدالة اإلنتقالية حيث يوليذا         
نتياكات حقوؽ اإلنساف التي أرتكبت بانيا " أستخدمت أواًل لتشير إلى العممية القضائية لعنونة إ

فقد جاءت لتشير مف قبؿ األنظمة الدكتاتورية أو القمعية أثناء اإلنتقاؿ الديمقراطي ، أما الحقًا 
نتياكات حقوؽ اإلنساف اليائمة   .(vi)"التي أرتكبت في النزاعات العنيفةإلى معالجة جرائـ الحرب وا 

ف الدولي العاـ في تعريفيا لمعدالة اإلنتقالية عمى وركزت موسوعة ماكس بالنؾ لمقانو        
كيفية التعامؿ مع انتياكات حقوؽ االنساف في فترة التحوؿ الديمقراطي حيث تعرفيا عمى إنيا " 
تصؼ حقؿ مف حقوؿ القانوف الدولي والتي تيتـ بالسؤاؿ عف كيفية مواجية انتياكات حقوؽ 

 .(vii)نتقاؿ إلى السالـ والديمقراطية " االنساف واسعة النطاؽ الماضية في فترة اإل
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ـ 4006في عاـ وقد حضي مفيوـ العدالة اإلنتقالية بإىتماـ منظمة األمـ المتحدة ، ف       
األميف العاـ لألمـ المتحدة كوفي عناف العدالة اإلنتقالية عمى إنيا : " كامؿ نطاؽ عرؼ 

لمجتمع لتفيـ تركة مف تجاوزات الماضي العمميات واآلليات المرتبطة بالمحاوالت التي يبذليا ا
قامة العدالة وتحقيؽ المصالحة ، وقد تشمؿ ىذه اآلليات  الواسعة النطاؽ بغية كفالة المساءلة وا 
القضائية وغير القضائية عمى السواء ، ومع تفاوت مستويات المشاركة الدولية ) أو عدـ وجودىا 

الحقائؽ ، واإلصالح الدستوري ، وفحص  مطمقًا ( ومحاكمات األفراد ، والتعويض ، وتقصي
 .(viii)السجؿ الشخصي لمكشؼ عف التجاوزات ، والفصؿ أو إقترانيما معًا " 

ـ أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة مذكرة توجييية بعنواف ) نيج 4000وفي عاـ        
نتقالية حيث عرفتيا عمى األمـ المتحدة بشأف العدالة اإلنتقالية ( تعريفًا آخر لمفيوـ العدالة اإل

إنيا " تمؾ العممية التي تضـ مجموعة كاممة متكاممة مف اآلليات المرتبطة بالمجتمع والتي تيدؼ 
إلى إزالة إرٍث مف اإلنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف ، والتي ارتكبت عمى نطاؽ واسع في 

ءلة وخدمة العدالة الماضي ، بحيث يكوف تطبيؽ ىذه اآلليات مف شأنو ضماف تحقيؽ المسا
وتعزيز المصالحة ، ومف ثـ فإف العدالة اإلنقالية تتكوف مف مجموعة مف اآلليات القضائية وغير 
القضائية والتي تشتمؿ عمى كؿ مف مبادرات اإلدعاء وكشؼ الحقيقة ودفع التعويضات و 

ات وفقًا اإلصالح المؤسسي والمشاورات الوطنية ، بشرط أف يتـ المضي قدمًا في تمؾ اآللي
 . (ix)لممعايير واإللتزامات القانونية والدولية 

فضاًل عما تقدـ فإف القوانيف الوطنية الخاصة بالعدالة االنتقالية قدمت تعريفات مختمفة        
لمعدالة االنتقالية تتناسب مع خصوصية كؿ بمد ، فعمى سبيؿ المثاؿ فإف القانوف األساسي رقـ 

رساء العدالة اإلنتقالية في تونس كاف قد عرؼ العدالة اإلنتقالية في ـ المتعمؽ بإ4005لسنة  75
الباب األوؿ باالتي : " العدالة اإلنتقالية عمى معنى ىذا القانوف ىي مسار متكامؿ مف اآلليات 
و الوسائؿ المعتمدة لفيـ ومعالجة ماضي انتياكات حقوؽ اإلنساف بكشؼ حقيقتيا ومساءلة 

وجبر ضرر الضحايا ورد اإلعتبار ليـ بما يحقؽ المصالحة الوطنية  ومحاسبة المسؤوليف عنيا
ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقيا ويرسي ضمانات عدـ تكرار االنتياكات واالنتقاؿ مف حالة 

 .(x)اإلستبداد إلى نظاـ ديمقراطي يساىـ في تكريس منظومة حقوؽ اإلنساف " 



ية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــو  
 

 

271 

 

أعمف بأنو أقيـ عمى أساس العدالة اإلنتقالية فإنو  أما قانوف الضحايا في كولمبيا والذي       
يعرؼ األخيرة عمى إنيا " مختمؼ العمميات واآلليات القضائية والغير قضائية والتي ترتبط بيدؼ 
المجتمع ، بأف المسؤوليف عف االنتياكات ) انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني ( 

حؽ في الحقيقة و العدالة و والتعويضات المقبولة ، يتحمموف مسؤولية أفعاليـ ، و ال
واإلصالحات المؤسساتية الضامنة لعدـ تكرار ذلؾ لمضحايا ، وحؿ اليياكؿ المسمحة غير 

 .  (xi)الشرعية ، مع اليدؼ األسمى وىو المصالحة الوطنية والسالـ الدائـ والمستمر " 
نونية لمتعامؿ مع الماضي العنيؼ فإف وبسبب التركيز ولمدة طويمة عمى اآلليات القا      

 الجنائيالعدالة اإلنتقالية كاف مييمنًا عمييا مف قبؿ عمماء القانوف بإعتبارىا جزء مف القانوف 
 الدولي ، قانوف 

وليذا نجد بأف بعض التعريفات  .(xii) حقوؽ اإلنساف ، القانوف اإلنساني والتحديات المحمية لمعفو
 Teitelلية كانت قد ركزت عمى الجانب القانوني فقط مثؿ تعريؼ تيتؿ التي قدمت لمعدالة اإلنتقا

الذي عرؼ العدالة اإلنتقالية عمى أنيا " مفيوـ مرتبط بفترات التغيير السياسي ، وتتميز 
 باالستجابة القانونية لمواجية

 . (xiii)األعماؿ السيئة لألنظمة القمعية السابقة " 
يركز عمى اآللية القانونية وال ييتـ باآلليات األخرى مثؿ لجنة  وقد أنتقد ىذا التعريؼ ألنو       

الحقيقة والمصالحة , كما إنو يفترض وجود نظاـ قمعي ، وييمؿ المجتمعات التي مزقتيا الحرب 
 .(xiv)األىمية 
إال إف ) كيرتز( يرى بأف حقؿ السياسة كاف لو اإلسياـ األكبر في صياغة مفيوـ العدالة        
ية ، حيث بيف بأف البحوث حوؿ العدالة اإلنتقالية يمكف أف ) بؿ ويجب أف ( تأخذ بنظر اإلنتقال

اإلعتبار الخيارات السياسية لصياغة برامج العدالة اإلنتقالية ، حيث إنو يرى بأف ذلؾ يمكف أف 
يوضح اإلختالؼ في التعاريؼ المقدمة لممفيوـ  ، واالختالؼ في آليات العدالة اإلنتقالية 

 .(xv)خوذ بيا في أي حالة معينة المأ
فالعدالة اإلنتقالية اليوـ لـ تعد موضوعًا قانونيًا فقط بؿ موضوعًا سياسيًا تدخؿ فيو       

التسويات السياسية واحتياجات السالـ واستقرار األنظمة الجديدة اليشة ، وليذا يمكف تقسيميا 
 : (xvi)وفقًا إلى اإلجراءات المتبعة إلى نوعيف 
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الة المتجددة : وىي تقوـ عمى االعتراؼ الكامؿ والصادؽ بالحقيقة عف االنتياكات السابقة العد -
 وتقديـ العفو لمجناة وتحقيؽ الشفاء اإلجتماعي .

العدالة الجنائية : وىي العدالة التي تقوـ عمى محاسبة منتيكي حقوؽ اإلنساف وايقاع العقوبة  -
فيي تقوـ عمى أولوية العقوبة التي ليا دور رادع ، ألف المناسبة عمييـ والتي يحددىا القانوف ، 

 الجريمة تمثؿ انتياؾ ضد المجتمع بأكممو .
وغالبًا ما تكوف العدالة المتجددة إنعكاسًا لقرارات داخمية ، في حيف أف القانوف الدولي        

ولذا فإنو  يرفض ما يرد في العدالة المتجددة مف إعفاءات وحصانة لمنتيكي حقوؽ اإلنساف ،
 : (xvii)يمكف تقسيـ العدالة اإلنتقالية مف حيث نشؤىا إلى 

عدالة انتقالية داخمية النشوء : وىي العدالة االنتقالية التي تنشأ وتدار مف قبؿ المجتمعات  -
 نفسيا التي تخرج مف اإلستبداد أو الصراع .

نشأ مف قبؿ أطراؼ محايدة ال عدالة إنتقالية خارجية النشوء : وىي العدالة اإلنتقالية التي ت -
 عالقة ليا بالصراع ، كما ىو الحاؿ مع المؤسسات الدولية . 

إف اإلختالؼ بيف الباحثيف والكتاب ال يقتصر عمى مفيوـ العدالة اإلنتقالية وأنواعيا بؿ      
 يشمؿ أيضًا نشأتيا ، حيث اليوجد إتفاؽ فيما بينيـ في اإلجابة عمى سؤاؿ ميـ وىو متى بدأت

 العدالة اإلنتقالية ؟ 
يرجع العدالة اإلنتقالية إلى فترة أوائؿ التسعينات وذلؾ بإنتقاؿ دوؿ أوربا فالبعض منيـ       

الشرقية  ودوؿ أمريكا الالتينية مف األنظمة االستبدادية الى الديمقراطية حيث تـ ذكر مصطمح 
ـ عندما إجتمع رجاؿ سياسة 4;;0العدالة االنتقالية في مؤتمر سالزبورغ في النمسا في آذار/

أمريكا الالتينية كاالورغواي واألرجنتيف ،  ) وصحفييف واعضاء مف المجتمع المدني في دوؿ
، لمناقشة ) تحمؿ تركة النظاـ السابؽ ( ، ( ومف شرؽ أوربا كينغاريا و بمغاريا وتشيكسموفاكيا 

كؿ المعاصرة لمعدالة االنتقالية ) ويعد ىذا المؤتمر مف أولى المناسبات التي ظيرت فييا المشا
مف يعتبر ضحية ؟ وكيؼ يمكف التعامؿ مع المجرموف الصغار ؟ كما تـ مناقشة األسئمة حوؿ 

 .(xviii) ( تمويؿ وتدويؿ مثؿ ىذه العمميات
. في حيف يذىب (xix)اآلخر فيرجعيا إلى نياية الحرب العالمية األولى  أما البعض       

لحرب العالمية الثانية عندما شيد القانوف الدولي تطورات ألوؿ مرة البعض إلى إعتبار نياية ا
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تسمح لو بالتعامؿ مع انتياكات وظمـ األنظمة الدكتاتورية السابقة ، حيث تعتبر محاكمات 
نورمبيرغ في أغمب األحياف ) لحظة والدة ( لمعدالة اإلنتقالية ، إذ قامت لممرة األولى ىيئة دولية 

بادة جماعية وبإسـ اإلنسانية بم  .(xx)حاسبة جناة عمى ما ارتكبوه مف جرائـ حرب وا 
عودة ويذىب البعض إلى أف العدالة اإلنتقالية كممارسة وليس كمفيوـ ترجع إلى        

* في أثينا أعطى مثااًل لمعدالة االنتقالية حيث عمدت الثالثوف الطغاةالديمقراطية بعد حكـ 
لموازنة بيف المحاكمات والعفو وعمومًا منح العفو لمنتيكي الحكومة الديمقراطية الجديدة عمى ا

 .(xxi)الحقوؽ في ذلؾ الوقت فيما عدا المسؤوليف الكبار في النظاـ السابؽ 
مما تقدـ يمكف القوؿ بأف العدالة اإلنتقالية كممارسة تمتمؾ جذور تأريخية ضاربة في        

ف إختالؼ الباحثيف في تحديد القدـ ولكنيا كمفيوـ لـ تتبمور إال بعد الحرب ال عالمية الثانية ، وا 
نشأتيا ومفيوميا يتحدد بفيميـ الخاص ليذه الظاىرة وانعكاسًا لخمفياتيـ العممية والثقافية ، فغالبًا 
ما نجد الباحثيف القانونييف يركزوف عمى إعتبار العدالة الجنائية ىي العدالة اإلنتقالية ، ويذىبوف 

يرغ ىي التي تمثؿ النشأة األولى ليا ، في حيف نجد أف أغمب الباحثيف إلى إف محاكمات نورمب
اإلجتماعييف والسياسييف يروف أف العدالة االنتقالية تشمؿ العدالة الجنائية في بعض صورىا و 
ف اإلختيار بيف النموذجيف يعتمد عمى الواقع الذي تمر بو  العدالة المتجددة في صورىا األخرى وا 

 ـ يرجعوف نشأة العدالة اإلنتقالية إلى فترات زمنية متفاوتة .الدوؿ ، كما اني
فالعدالة اإلنتقالية ليست مفيوـ نظري بؿ ىي ممارسة أيضًا ، وبما إف الدوؿ تختمؼ في        

ممارستيا لمعدالة اإلنتقالية فإف ىذا المفيوـ يمكف أف يستمر بالتطور ليشمؿ آليات أخرى لـ تكف 
 لدراسات السابقة .موجودة في البحوث وا

 الثاني المطمب
 العدالة اإلنتقالية و العقد اإلجتماعي

إف تبني األنظمة السياسية لمدوؿ النيج اإلستبدادي في الحكـ و وقوع الدوؿ في إتوف        
الصراعات والحروب األىمية يعبر عف حقيقتيف ، إما إف ىذه الدوؿ لـ تقـ عمى أساس عقد 

 د اإلجتماعي فييا لـ يستطع أف يحمييا مف االستبداد والصراع .أو إف العق، إجتماعي 
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وليذا فإف عمى ىذه الدوؿ إيجاد عقد إجتماعي جديد حيث يتـ التفاوض أو إعادة        
دائرة  إنياءالتفاوض مف أجؿ الوصوؿ إلى العقد االجتماعي الذي البد أف يكوف فعااًل مف أجؿ 

اعية غير الفعالة ستؤدي إلى إعادة إنتاج العنؼ والفوضى الفوضى والعنؼ ألف العقود اإلجتم
 .(xxii)وتردي العالقة بيف السمطة والمجتمع 

إف إنييار العقد اإلجتماعي يؤدي إلى نقؿ المجتمع إلى النزاع بيف الجماعات االجتماعية        
حيث إنيا  التي تربطيا روابط عرقية أو لغوية أو دينية مشابو لحالة ) الفوضى اليوبزوية (

 .(xxiii)ستعمد إلى تحقيؽ مصالحيا الفئوية ، وتكافح مف أجؿ اإلستحواذ عمى الموارد 
أو نشوب الحرب األىمية بيف  المستبدة إف الدخوؿ في صراع بيف المجتمع والسمطة      

ياكات واسعة لحقوؽ اإلنساف ، ولذا فإف طريقة التعامؿ تمكونات المجتمع البد أف تؤدي إلى إن
  ه االنتياكات ىي ما سيحدد نوع العدالة اإلنتقالية المتبعة في ىذا البمد أو ذاؾ .مع ىذ
فالعدالة االنتقالية تعني محاولة إصالح العقد االجتماعي بيف المواطنيف والسمطة أو       

محاولة صنع عقد إجتماعي جديد بينيـ ال سيما بعد أف أخفؽ في حماية تمؾ الحقوؽ مف 
 .(xxiv)االنتياكات 

ومف أجؿ التعامؿ مع ىذه اإلنتياكات السابقة عمى العقد الجديد ال بد مف الرجوع إلى        
 منظري العقد اإلجتماعي لبياف كيفية تعامؿ المجتمعات األولى الناشئة مع ىذه االنتياكات .

وقد نشأت  تقـو فكرة العقد اإلجتماعي عمى أساس إف الدولة مف صنع االنساف        
ة إلرادة األفراد التعاقدية الرضائية ، حيث إتفؽ األفراد عمى إنياء حالة الطبيعة والعيش معًا نتيج

 في ظؿ المجتمع  
 .(xxv)المنظـ الذي يخضع أفراده لسمطة عميا 

ووفقَا ليوبز فإف سمات حالة الطبيعة تتمثؿ في " إف الطبيعة جعمت البشر متساويف ....        
فيو الناس دوف سمطة مشتركة تبقييـ جميعًا في الرىبة ، يكونوف في  وفي الوقت الذي يعيش

الحالة التي تسمى حربًا ، وىي حرب بيف كؿ إنساف وكؿ إنساف آخر ... وينتج عف حرب كؿ 
إنساف ضد كؿ إنساف ، أف ال شيء يمكف أف يكوف ظالمًا . إف أفكار الصواب والخطأ ، والعدؿ 

ث ال سمطة مشتركة ، وال وجود لمقانوف ، وحيث ال قانوف ، ال والظمـ ، ال مكاف ليا ىنا . حي
 . (xxvi)ظمـ " 
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كما إنو في حالة الطبيعة عند ىوبز تنتفي أعماؿ اإلتياـ والتقاضي حيث يقوؿ " إف        
تعيدًا بأف يوجو كؿ شخص اإلتياـ إلى نفسو ، دوف ضمانة بالعفو ، ىو كذلؾ باطؿ ، ففي 

اف قاض ، ال يوجد مكاف لإلتياـ ، وفي الدولة المدنية يكوف اإلتياـ حالة الطبيعة حيث كؿ إنس
 . (xxvii)متبوعًا بعقوبة ، وىي كونيا قوة ، ال ُيمـز اإلنساف بعدـ مقاومتيا " 

إف ىذه النصوص إنما تشير إلى إف االنساف في حالة الطبيعة في حالة حرب مع        
تياكات واعتداء عمى حقوؽ االخريف وظمـ وقتؿ ، اإلنساف اآلخر ومف ثـ البد أف تكوف ىنالؾ ان

ورغـ ذلؾ فإنو اليخضع ألعماؿ االتياـ والتقاضي ، وعميو فإف اإلنتقاؿ إلى الحالة المدنية 
واتيامو ومقاضاتو عمى أعماؿ الماضي سيؤدي بو حتمًا إلى رفض العقد اإلجتماعي ورفض 

السابقة عمى توقيع العقد ، وىذا يتناقض مع الحياة المدنية ألنو قد يفقد حياتو جزاءًا ألعمالو 
الدافع الرئيسي الذي أورده ىوبز لترؾ االنساف حالة الطبيعة ودخولو في الحياة المدنية أال وىو "  

 . (xxviii)"  الخوؼ مف الموت العنيؼ
ولذا يذىب ىوبز إلى القوؿ " إنو بعد إعطاء الضمانات لممستقبؿ ، ينبغي عمى المرء أف        
عف االعتداءات الماضية لمذيف يرغبوف بذلؾ وىـ نادموف . فالعفو ليس إال منح السالـ ،  يعفو

وىو مع أنو إذا تـ لمذيف يستمروف في عدائيتيـ ال يكوف سالمًا بؿ خوفًا ، إال إنو إذا لـ يتـ 
 . (xxix)لمذيف يعطوف ضمانات لممستقبؿ فيو عالمة كره لمسالـ " 

لعفو كوسيمة لموصوؿ إلى السالـ ولكف العفو عنده ىو العفو وىكذا يؤكد ىوبز عمى ا       
الفردي وليس الجماعي أي أف يعفو المرء عف المرء اآلخر النادـ عف أفعالو السابقة ، وبالتالي 

 فإنو بمجموع اإلعفاءات الفردية يمكف أف يتحقؽ السالـ  .
نساف كاف يعيش في وعمى العكس مف ىوبز يرى جوف لوؾ وجاف جاؾ روسو أف اإل       

 .(xxx)حياة الفطرة حياة ىادئة تقـو عمى السالـ والمساواة وعدـ اإلعتداء 
إال إف ذلؾ لـ يمنع لوؾ مف القوؿ في وصفو لمناس في حالة الطبيعة " لكؿ فرد حؽ في        

 معاقبة فرد آخر إرتكب خطأ ما ، وذلؾ بمقتضى قانوف الطبيعة الذي يؤمف بالمساواة وال يعترؼ
بحقوؽ السمطة الشرعية . وفي حاؿ ما إذا ىيأت الطبيعة لفرد شيئًا مف السمطاف عمى فرد آخر ) 
مع إنو سمطاف غير متعسؼ أو غاشـ ( فإنو يعامؿ المجـر الذي يقع بيف يديو وفؽ ما تمميو 
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عاطفتو وارادتو الخاصة عمى أف يتبع في ذلؾ صوت ضميره ، وما يتناسب وطبيعة الجـر " 
(xxxi) . 

ومف ىذا النص يفيـ بأف لوؾ ال ينفي وجود خصومات وعدواف عمى الحقوؽ في حالة        
الطبيعة ، ال بؿ إف ترؾ معاقبة منتيؾ الحقوؽ لألفراد وما تمميو عميو عاطفتيـ إلى أف تكوف 
العقوبة أشد مف االنتياؾ الذي قاـ بو ، وبذلؾ سيكوف ىنالؾ انتياكات متقابمة لمحقوؽ في حالة 

 بيعة .الط
ويذىب لوؾ إلى " رغـ إف الفرد يتنازؿ عند دخولو في المجتمع ، عف المساواة والحرية        

والسمطة التنفيذية التي كاف يتمتع بيا في حالة الطبيعة ، ولما كاف ىدؼ كؿ شخص أف يحافظ 
 عمى نفسو وعمى حريتو وعمى أمالكو ) ألنو ليس ىنالؾ شخص عاقؿ يميؿ إلى تغيير حالتو

ال يمكف أف  –أو الييئة التشريعية التي تتألؼ منيا  –إلى حالة أسوأ ( فإف سمطة المجتمع 
 .(xxxii)تتعدى حدود سمطتيا إلى أبعد مف تحقيؽ الصالح العاـ " 

وىكذا فإف موافقة األفراد الدخوؿ في العقد اإلجتماعي يكوف مقرونًا في الحفاظ عمى        
ـ ال يمكف تصور دخوؿ األفراد في ىذا العقد في حالة تعرضيـ أنفسيـ وحريتيـ وأمالكيـ ومف ث

لممحاسبة عمى االنتياكات في حالة الطبيعة مما يكوف لو أثر عمى فقدانيـ لحريتيـ أو ممتمكاتيـ 
 أو حتى حياتيـ .

االنتقاؿ مف الحاؿ الطبيعية إلى الحاؿ المدنية إلى أما روسو فيذىب إلى القوؿ " أدى        
، وبمنحو  وذلؾ بإحاللو العدؿ محؿ الغريزة في سيره ؛ ي اإلنساف جدير بالذكر كثيًراتغيير ف

  يعوزىاأفعالو أدًبا كاف 
،  ، وعَقب الحؽ الشيوة إذ عقب صوُت الواجب الصولَة الطبيعية —فقط  —وىنالؾ  ، سابًقا
وىو  عمى مبادئَ ، اضطراره إلى السير  الذي لـ ينظر غير نفسو حتى ذلؾ الحيف ، اإلنساف رأى
لى أخرى (مشاورة عقمو قبؿ اإلصغاء إلى أىوائو  ) مع حرمانو نفسو في ىذه ، — الحاؿ  ، وا 

مف الممارسة  يبمغ مف كسب ما ىو عظيـ منيا، وتبمغ أىمياتو —منافع كثيرة يناليا مف الطبيعة 
لـ يحطو معو  إذا ، وروحو مف السمو، ما ، ومشاعره مف الشرؼ ، وأفكاره مف االتساع والنمو

خرج منيا وجب عميو أف  سوء استعماؿ ىذه الحاؿ الجديدة في الغالب إلى ما تحت الحاؿ التي



ية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــو  
 

 

277 

 

، والتي جعمت  ذلؾ إلى األبد ، تمؾ السويعة السعيدة التي انتزعتو مف ، بال انقطاع يبارؾ
نساًنا مف حيواٍف أرعف قميؿ  .(xxxiii)"  العقؿ    موجوًدا ذكيٍّا وا 

النص يفيـ بأف االنساف تغير بدخولو في العقد اإلجتماعي واإلنتقاؿ مف حالة ومف ىذا        
الطبيعة إلى المدنية ، ولـ يذكر روسو أنو تـ محاسبة االفراد السابقيف في حالة الطبيعة عمى ما 

 قاموا بو مف انتياكات سابقة بعد دخوليـ في العقد اإلجتماعي .
ظرية  العقد اإلجتماعي لدى ) ىوبز و لوؾ و روسو ( مما تقدـ يمكف أف نستشؼ بأف ن       

لـ تحدد الطريقة التي يمكف أف تعامؿ بيا الحكومة المدنية القتمة والسراؽ وغيرىـ مف منتيكي 
الحقوؽ ولكنيـ يميموف صراحة ) ىوبز ( أو ضمنيًا ) لوؾ و روسو ( إلى عدـ تحميؿ األفراد 

 عة .مسؤولية المظالـ المرتكبة في حالة الطبي
إذ ال يجوز استبعاد األفراد مف العقد اإلجتماعي بذريعة اإلجراـ فيما مضى ، فالعقد        

يشمؿ حتى المصوص والقتمة والغاصبيف في حالة الطبيعة ، وبإنضماميـ إليو تغفر ليـ ذنوبيـ ، 
ـ في فالتعيد بالطاعة في المستقبؿ كفيؿ بالتكفير عف الجرائـ السابقة ، ذلؾ أف صور الظم

الماضي ال تكتسب قيمة عممية بموجب العقد اإلجتماعي ، ويعد التزاـ الفرد بالجماعة بمثابة 
مطمع فجر جديد لألفراد المعنييف مف جية والمجتمع السياسي الوليد مف جية ثانية ، وىنا يبمغ 

العدؿ ،  التوتر أشده ، فبالرغـ مف أف تأسيس العقد االجتماعي جاء بدافع رغبة الناس في إقامة
 .(xxxiv)فإف جؿ ما يحصموف عميو في ىذه المرحمة األمؿ بقياـ عدالة في المستقبؿ 

إال إف نظرية العقد االجتماعي تتناوؿ نشأة الدولة التي لـ تكف موجودة مف قبؿ وبالتالي        
فإنيا لـ تتطرؽ إلى دور العامؿ الخارجي في التعامؿ مع إنتياكات الماضي . فاليوـ لـ تعد 
العدالة االنتقالية مسألة تتعمؽ بالدولة فقط بؿ بالمجتمع الدولي بشكؿ عاـ السيما فيما يتعمؽ 

 باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
 اإلنساف واإلبادة الجماعية والتعذيب وغيرىا مف االنتياكات . 

شمؿ إف العقد اإلجتماعي الجديد ال بد أف يتجاوز أخطاء العقد اإلجتماعي القديـ وي       
توزيعًا عاداًل لمسمطة والثروة ويقطع السبيؿ بالوسائؿ القانونية أماـ عود االستبداد واالقتتاؿ 

 االجتماعي وكؿ شكؿ مف أشكاؿ االنتياكات لحقوؽ اإلنساف وحرياتو .
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 المبحث الثاني
 آليات العدالة اإلنتقالية

  
ؿ دولة تتبنى آليات لمعدالة ليس ىنالؾ سياؽ عالمي واحد لمشروع العدالة اإلنتقالية ، فك 

اإلنتقالية لمخاطبة حاجات المجتمع ، أي ال يمكف إيجاد نموذج عالمي يكوف مالئمًا لمخواص 
المحمية ، حيث إف العدالة اإلنتقالية تتطمب اإلبداع إلنتاج حموؿ جديدة ، كما وتتطمب عمميات 

 . (xxxv)فسة واألجندات حؿ المشكالت  و المفاوضات الجادة لمتعامؿ مع المطالب المتنا
إف مسألة تحديد اآللية أو ) اآلليات ( المستخدمة في العدالة اإلنتقالية المعتمدة في دولة        

ما تعتمد عمى العديد مف الظروؼ والعوامؿ المميزة منيا مدى طوؿ فترة اإلساءة ، وىؿ إف 
أو مجموعة عرقية بعينيا ؟ ئـ المرتكبة واسعة اإلنشار أـ إنيا ركزت عمى منطقة واحدة االجر 

وىؿ إف عدد الجناة كبير أـ قميؿ ؟ وىؿ الجناة ما زالوا في الحكـ أـ تـ اإلنتقاؿ إلى حكومة 
جديدة ؟ وىؿ تمتمؾ الدولة المصادر الكافية لتطبيؽ العدالة ؟ وىؿ المحاكـ موثوقة ؟ وىؿ يمكف 

 لمدولة تحمؿ التعويضات لممتضرريف ؟
(xxxvi). 

ت الدوؿ الخارجة مف الصراعات العنيفة العديد مف ىذه اآلليات تتراوح بيف ولقد إتبع       
العدالة الجنائية ومحاسبة المذنبيف إلى العفو واالصفاح عنيـ أو ما يسمى بالعدالة المتجددة 

(xxxvii) : ولذا سنعمد إلى تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف . 
 السالم عمى العدالة  .المطمب األول : آليات العدالة المتجددة : أولوية 

 المطمب الثاني : آليات العدالة الجنائية : أولوية العدالة عمى السالم  .
 

 المطمب األول
 : أولوية السالم عمى العدالة آليات العدالة المتجددة

يرى أنصار العدالة المتجددة بأف العدالة اإلنتقالية تنطمؽ مف فشؿ القانوف في الماضي         
(xxxviii)بوف إلى إف  العدالة الجنائية منتقدة عندما تكوف جزءًا مف آليات العدالة اإلنتقالية ، . ويذى

فقد إتضح مف خالؿ الممارسة الفعمية لمدعوى الجنائية في ظؿ ىيمنة الدولة وحقوؽ المجتمع ، 
وثانوية دور المتضرر والمجني عميو ، أف العدالة الجنائية تعاني في أغمب األحياف مف أزمة 
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حكمة تتمثؿ في عجز الجياز القضائي في جميع مراحمو بدءًا مف االتياـ ومرورًا بالتحقيؽ مست
وانتياءًا بالمحاكمة ، فقد تبيف عجز األجيزة القضائية بإجراءاتيا الطويمة والمعقدة ونفقاتيا 
 الباىضة ، عف مواجية الجرائـ والحد منيا ، ومنع تجددىا أو ظيور أشكاؿ جديدة منيا ، فضالً 
عف قصور النظاـ القضائي عف متابعة الجرائـ بسرعة والكشؼ عنيا وعف مرتكبييا وتوفير 

 .(xxxix)ضمانات المحاكمة العادلة 
إف العدالة الجنائية ال يمكف تطبيقيا في حالة التسويات التفاوضية بيف أطراؼ النزاع        

 .(xl)حيث ليس ىنالؾ خاسر او رابح في الصراع 
د مف اإلشارة إلى إنو ال توجد معايير أو قواعد واضحة لممدى الذي يمكف أف وىنا الب       

ف غياب ىذه  يصؿ إليو العفو لمرتكبي الجرائـ في العيد الدكتاتوري مف أجؿ تحقيؽ السالـ ، وا 
القواعد قد ترؾ تحديد ذلؾ يعود إلى تقدير المفاوضيف حيث يقبموف بالعفو عف المجرميف أـ ال ، 

العتبارات السياسية ليا األسبقية عمى اإلعتبارات القانونية ، كما إف العامؿ الحاسـ وىنا ستكوف ا
 .(xli)في األمر سيعود إلى مدى القوة التي يمتمكيا كؿ طرؼ مف األطراؼ المتفاوضة 

وحتى بعيدًا عف التسويات التفاوضية غالبًا ما تشيد مجتمعات ما بعد الصراع إنقسامًا        
تمع ، فالدكتاتورييف السابقيف لدييـ مؤيدوف ) مدنيوف وعسكريوف ( ما زالوا يممكوف حادًا في المج

قدرًا مف القوة داخؿ المجتمع ممكف أف تؤدي إلى الفوضى إذا لـ يتـ إحتراـ مصالحيـ ، وليذا 
جادؿ بعض الدبموماسييف وعمماء السياسة بأف الحكومات المدنية اليشة التي تأسست حديثًا عمى 

األنظمة الدكتاتورية تكوف قصيرة النظر إذا ما لجأت إلى العدالة الجنائية ، فالعفو أنقاض 
 .(xlii)والتنازؿ كاف حتميًا حيث يتـ إستبداؿ العدالة لمماضي بالعدالة لممستقبؿ 

وعميو فإف المجوء إلى العدالة الجنائية قد يسبب انقسامات حادة في المجتمع ، عوضًا عف       
سع مف الشرعية لمنظاـ الجديد ، إذ يحدث أف يتحوؿ القتمى مف رموز النظاـ توفير غطاء وا

السابؽ إلى شيداء ، وربما يثير حماـ الدـ المرافؽ إلعداـ رموز النظاـ الدكتاتوري إلى إشمئزاز 
المواطنيف الصالحيف ، فيعاني النظاـ الوليد مف ضعؼ في شرعيتو بعدما شكؿ بارقة أمؿ 

خالقية ، إذ ينتاب المواطنيف القنوط إلدراكيـ أف ال مكاف لمخير أو الصالح إلنتصار السمطة األ
 . (xliii)في أي مف النظاميف القديـ أو الجديد 
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دراكًا ليذه الحقائؽ نجد بأف بعض الدوؿ التي خرجت مف الصراعات قد تبنت في         وا 
حيث إنيا عمدت إلى إصدار  نموذجيا لمعدالة االنتقالية آلية العدالة التصالحية أو المتجددة ،

قوانيف العفو عف اإلنتياكات السابقة ، أو لجأت إلى تعويض الضحايا ، كما إنيا عمدت إلى 
تشكيؿ لجاف الحقيقة أو لجاف الحقيقة و المصالحة أو ميما كانت التسمية مف أجؿ التعامؿ مع 

 تركة النظاـ السابؽ مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف . 
و وتشكيؿ لجاف الحقيقة والمصالحة كانت اآللية األكثر شعبية خالؿ العقود إف العف       

 90الماضية وبشكؿ خاص خالؿ الحروب األىمية ، وقد تـ استخداميا مف قبؿ الدوؿ ما يقارب 
 .(xliv) مرة

ومف ىذه الدوؿ التي شكمت لجنة الحقيقة والمصالحة ومنحت العفو عف انتياكات حقوؽ        
رائـ التي مارسيا النظاـ السابؽ ىي دولة جنوب أفريقيا ، حيث إف إطالؽ سراح اإلنساف والج

ـ وقرار الرئيس ) دي كميرؾ ( بوضع نياية لنظاـ الفصؿ 0;;0نيمسف مانديال مف السجف عاـ 
العنصري في جنوب أفريقيا كاف فاتحة لفترة اإلنتقاؿ الديمقراطي ، وتـ تشكيؿ لجنة الحقيقة 

ألؼ مف ثالث لجاف فرعية وىي ) لجنة العفو ، لجنة حقوؽ اإلنساف ، ولجنة والمصالحة التي تت
 .(xlv)إعادة التأىيؿ والتعويضات ( 

حيث أربكت قضية العفو المفاوضات حتى المحظة األخيرة وتـ إكماؿ مسودة الدستور        
تقاؿ إلى المؤقت دوف إتفاؽ عمى تضميف بند العفو ، وأصبح العفو العقبة األخيرة أماـ اإلن

الديمقراطية ، وقبؿ شيور مف االنتخابات المحددة ، وجو قادة الشرطة في جنوب أفريقيا تحذيرًا 
إلى حزب المؤتمر الوطني األفريقي بأنيـ لف يدعموا ولف يحموا العممية اإلنتخابية إذا كاف في 

إلى الدستور  . وليذا تـ اضافة فقرة العفو(xlvi)نية الحكومة محاكمة وسجف أعضاء     الشرطة 
ـ  في الفصؿ السادس عشر و األخير والذي جاء بعنواف ) 6;;0االنتقالي الصادر في عاـ 

الوحدة الوطنية و المصالحة ( حيث جاء فيو " نحف بحاجة لمفيـ ولكف ليس لمثأر ، نحتاج 
التعويض وليس اإلنتقاـ ، نحتاج اإلنسانية تجاه اآلخريف وليس التمييز . ومف أجؿ تحقيؽ 

عادة البناء فإف العفو سيمنح فيما يتعمؽ باألفعاؿ واألخطاء والمخالفات التي ا لمصالحة وا 
 .(xlvii)ارتبطت بأىداؼ سياسية وارتكبت أثناء النزاعات الماضية " 
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ـ أكد عمى قانوف العفو عندما أقر في الفقرة األولى 8;;0الدائـ لعاـ كذلؾ فإف الدستور         
الترتيبات االنتقالية  في الدستور عمى " بصرؼ النظر عف أحكاـ  ( مف جدوؿ44مف المادة ) 

أخرى في الدستور الجديد وعمى الرغـ مف إلغاء الدستور السابؽ ، تعتبر جميع األحكاـ المتعمقة 
بالعفو الواردة في الدستور السابؽ تحت عنواف الوحدة الوطنية والمصالحة جزءًا مف الدستور 

لعاـ  56) القانوف  7;;0عاـ يز الوحدة الوطنية والمصالحة لالجديد ألغراض قانوف تعز 
  .(xlviii)( بصيغتو المعدلة بما في ذلؾ ألغراض صالحيتيا " 7;;0
منحت لجنة الحقيقة والمصالحة العفو إلى األفراد الذيف ساىموا باالنتياكات اباف فترة        

ومحاكمة المتيميف بإنتياؾ حقوؽ  التمييز العنصري حيث إنيا إستبعدت خيار العدالة الجنائية
االنساف الواسعة في ظؿ نظاـ التمييز العنصري ألنيا كانت مدركة لما تواجيو مف مخاطر في 

( مف الجزء األوؿ مف تقريرىا " ىنالؾ  44حالة إستخداـ العدالة الجنائية حيث جاء في المادة ) 
أعضاء المؤسسة األمنية كانوا أسباب مقنعة لتفادي خيار نوريمبيرج ، ليس ىنالؾ شؾ بأف 

يريدوف إفساد التسوية التفاوضية إلعتقادىـ بأنيـ سيقادوف إلى المحاكـ بسبب تورطيـ في 
االنتياكات السابقة . مف المؤكد أننا ال نواجو تحوؿ سممي معقوؿ مف القمع إلى الديمقراطية . 

و في قانوف تأسيس المجنة . نحتاج ىنا إلى أف نضع ذلؾ في إعتبارنا عندما ننتقد نصوص العف
 لدينا الرفاىية في أف نقدـ الشكوى ألننا اآلف نحصد مزايا 

اإلعفاء الديمقراطي والمستقر ، إنيا معجزة التسوية التفاوضية ، التي لو لـ تحدث لكنا نعاني 
 .(xlix)مف حماـ دـ والذي تقريبًا توقع الجميع بأنو نياية حتمية لجنوب أفريقيا " 

بشرط اإلعتراؼ العمني بأعماليـ المنتيكة لحقوؽ اإلنساف حيث جاء في المادة )  لكف       
( مف ذات التقرير " واحد مف المعايير التي البد مف توفرىا قبؿ منح العفو ىو ضماف  ;4

. مع التيديد بمقاضاة الذيف ال (l)الكشؼ الكامؿ لمحقيقة ، فالحرية منحت كبديؿ لمحقيقة " 
نة ، وقد ساعد ذلؾ عمى تحقيؽ أمريف وىما : إف العفو يساعد عمى المصالحة  يتعاونوف مع المج

 .(li)وحافز لكشؼ الحقيقة 
واضافة إلى العفو مقابؿ كشؼ الحقيقة فإنو تـ النص عمى تعويض ضحايا نظاـ الفصؿ        

يا ـ أعمنت لجنة إعادة التأىيؿ والتعويضات سياست9;;0العنصري وفي تشريف الثاني مف عاـ 
النيائية لتقديـ التعويضات وقدمتيا لمبرلماف كجزء مف التقرير النيائي لمجنة الحقيقة والمصالحة ، 
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وجاء في تقريرىا إف ثالثة مميارات راند ) عممة جنوب أفريقيا ( عمى األقؿ ضرورية مف أجؿ 
ء أفضمية تعويض الضحايا عف األضرار الجسدية والنفسية والمادية التي عانوا منيا ، مع إعطا

إلى سكاف الريؼ ألف تكاليؼ الحياة ىنالؾ أكبر منيا في المدينة حيث تمنح الضحية مف الريؼ 
( راند سنويًا لمدة ستة سنوات في حيف تمنح الضحية في المدينة مبمغ )  45000مبمغ ) 
 . (lii)( راند سنويًا و لذات المدة  09000
 -:(liii)وقد إنقسمت التعويضات إلى        

دفعة مسبقة مف التعويضات  79ويضات مؤقتة مستعجمة : حيث إف المجنة أعطت تع -0
 ( راند . 9700( راند و )  4000بسبب حاالتيـ المستعجمة وتتراوح الدفعة بيف ) 

صدار شيادات وفاة  -4 تعويضات رمزية تتمثؿ في إجراءات نبش القبور المجيولة لمضحايا وا 
قامة مراسيـ الدفف ، وتبديؿ   أسماء الشوارع ومراسيـ ثقافية مالئمة .ليـ وا 

منح التعويضات الفردية : وقد تـ إعتماد صيغة إحتساب معتمدة عمى ثالثة معايير : )  -5
 مبمغ لإلقرار 

مبمغ لدعـ تكاليؼ المعيشة اليومية (  –مبمغ لتمكينيـ مف الحصوؿ عمى الخدمات  –بالمعاناة 
 ية الحالية لطالب التعويضات . مع األخذ بنظر اإلعتبار الظروؼ اإلقتصاد

 
وقد أعطيت أولوية طفيفة لمضحايا الذيف لدييـ عدد كبير ممف يعيميـ ، وكاف التعويض        

يسمـ إلى الضحية إذا كاف عمى قيد الحياة ، أما في حالة الوفاة فيوزع عمى األقرباء المقدميف 
مميار راند لتعويض ما يقارب  :,4. وقد قامت الحكومة برصد مبمغ (liv)لطمب       التعويض 

 . (lv)ضحية  44000
وفضاًل عف دولة جنوب أفريقيا فإف العديد مف الدوؿ األخرى أخذت بنموذج العدالة        

المتجددة أىميا بوليفيا ، األرجنتيف ، الفمبيف ، تشيمي ، غواتيماال ، الباراغواي ، سيراليوف ، 
 الدوؿ . تيمور الشرقية ، المغرب ، وغيرىا مف

وكاف الدافع الرئيسي ليذه الدوؿ في تبني العدالة المتجددة ىو التوصؿ إلى السالـ الذي        
يكوف مف الصعب الوصوؿ إليو بدوف تبني نموذج العدالة المتجددة ال بؿ إف إىماؿ واقع ىذه 

نتياكات السابقة الدوؿ وتبني العدالة الجنائية قد يقود إلى الفوضى بسبب كثرة المشاركيف في اال



ية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــو  
 

 

283 

 

، وىذا ما يبينو رد الحكومة األرجنتينية عمى تقرير الفريؽ الخاص باإلختفاء القسري عاـ 
تساقًا مع نظرية أف المذنب ينبغي محاكمتو ، كانت الضرورة تقتضي 5;;0 ـ حيث أعمنت " وا 

، ومف يمـز أف يوضع عدد كبير جدًا في أقفاص اإلتياـ مف الفاعميف المباشريف وغير المباشريف 
مف أعوانيـ وشركائيـ والمتواطئيف معيـ ومساعدييـ ، وفي داخؿ ىذه الفئات كاف سيتعيف 
تطبيؽ القانوف عمى غالبية الضباط وضباط الصؼ في القوات المسمحة وقوات األمف ، بؿ 
والمجنديف المشاركيف في أعماؿ غير قانونية ، وفضاًل عف ذلؾ فإف التحقيقات كانت ستكشؼ 

دارة عف ال مدى الكامؿ لمسؤولية آالؼ الموظفيف المدنييف في الحكومة المركزية والسجوف وا 
البمديات والمستشفيات وجميع المؤسسات الضالعة في أعماؿ القمع ، فضاًل عف آالؼ الشركاء 

 .(lvi)المدنييف ، ولو أمكنت تمبية ىذا الطمب ألدى إلى تفجير حالة الفوضى " 
 المطمب الثاني

 الة الجنائية : أولوية العدالة عمى السالمآليات العد
يذىب أنصار العدالة الجنائية إلى إف إستخداـ العدالة الجنائية لمحاسبة مرتكبي انتياكات        

حقوؽ االنساف تجدد إيماف المجتمع بمفيوـ حكـ القانوف الذي يحمي الكرامة المتأصمة لمفرد ، 
ئمة عمى أف يدرؾ مف يعتدي أو يحاوؿ أف ينتيؾ كما سيؤسس دينامية جديدة في المجتمع قا

حقوؽ اآلخريف بأنو سيتحمؿ مسؤولية أعمالو ، كما إف حكـ القانوف يكمؿ الديمقراطية نفسيا ، 
فالعدالة الجزائية ضرورية لتقوية الديمقراطيات اليشة ويوفر الدعـ الشعبي لمحكومة ، أما إذا ما 

رتياب نحو الحكومة الجديدة والنظاـ السياسي ، فشمت محاكمتيـ فإف ذلؾ يخمؽ مشاعر اال
 .(lvii)والسخرية مف حكـ القانوف 

كما ويروف بأف إستخداـ العدالة الجنائية يمكف أف يعمؿ عمى تقوية المؤسسات ) مثؿ        
السمطة القضائية ( حيث إف محاكمة منتيكي حقوؽ اإلنساف في النظاـ السابؽ ستمكنيا مف أف 

 .(lviii)لرقابة عمى الممثميف الحكومييف لمنظاـ المتحوؿ تكوف فاعمة في ا
 -:(lix)إف المجوء إلى العدالة الجنائية يسيـ في تحقيؽ       

إف العدالة الجنائية وفؽ حكـ القانوف سوؼ تكوف مانع ألفعاؿ االنتقاـ الخاصة ، حيث إف  -0
 ى يد الحكومة .عوائؿ الضحايا يطالبوف بأف العدالة يجب أف تطبؽ حتى لو لـ تكف عم
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إف العدالة الجنائية تكسر دائرة الحصانة وتعيؽ االنتياكات المستقبمية ، وتوضح أف ال أحد  -4
 فوؽ القانوف .

العدالة الجنائية تحتوي عمى إلتزاـ أخالقي إتجاه الضحايا ، حيث إف المجتمع ال يستطيع أف  -5
 ينسى ما ال يمكف أف يعاقب .

ضماف بأف أولئؾ الذيف إرتكبوا الجرائـ لف يكوف ليـ موقع قوة في  العدالة الجنائية تعطي -6
 الديمقراطية الجديدة .

إف االىتماـ بالعدالة الجنائية كجزء مف الترتيبات االنتقالية بعد الحرب العالمية الثانية        
مستوى عمى الت المطالبات إعتبرت محاكمات نورمبيرغ بداية لمعدالة الجنائية ، حيث بدأ حيث

الذيف إستبداؿ) العفو ( بالمسؤولية والمطالبة بإجراء التحقيقات واالدعاء الجنائي بحؽ بالدولي 
 .(lx)يقوموف بإنتياكات واسعة لحقوؽ اإلنساف 

فقبؿ ىذا التأريخ لـ تكف ىنالؾ أي معاىدة دولية تنص عمى منع منح العفو في        
جد بأف البروتوكوؿ الثاني الممحؽ بإتفاقيات جنيؼ المجتمعات المتحولة بعد الصراع ، ال بؿ ن

(  7ـ قد شجع منح العفو في مجتمعات ما بعد الصراع حيث تنص الفقرة ) 99;0األربعة عاـ 
لمنح العفو  –لدى إنتياء األعماؿ العدائية  –( عمى " تسعى السمطات الحاكمة  8مف المادة ) 

ركوا في النزاع المسمح أو الذيف قيدت الشامؿ عمى أوسع نطاؽ ممكف لألشخاص الذيف شا
 .(lxi)حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح سواء كانوا معتقميف أـ محتجزيف " 

إف محاكمات نورمبيرغ و المحكمة الموازية في طوكيو تعد تطورًا في القانوف الدولي العاـ        
االنسانية والسالـ ، وأقرت ىذه  ، حيث كانت بداية لممسؤولية الجنائية الدولية عف الجرائـ ضد

المحاكمات بأف مجرمي الحرب ال يستطيعوف التخفيؼ عف أنفسيـ المسؤولية اإلجرامية بحجة 
 .(lxii)اتباع األوامر العميا أو حتى طاعة التشريع الوطني 

أما التطور الثاني الذي جاء بعد ىذه المحاكمات فيو انشاء المحكمة الجنائية الدولية        
 :0:ـ ، أصدر مجمس األمف قراره ذي العدد 5;;0اصة برواندا ويوغسالفيا ، ففي عاـ الخ

والذي طمب بموجبو مف األميف العاـ لألمـ المتحدة أف يعد تقريرًا حوؿ إنشاء المحكمة الدولية 
يومًا ، تاله إصدار قرار األمانة العامة لييئة األمـ المتحدة متضمنًا مشروع  80الجنائية خالؿ 

نظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا ، والذي في ضوءه صدر قرار ال
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كتسبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 5;;0في عاـ  49:مجمس األمف ذي الرقـ  ـ ، وا 
ـ لتكوف ميمتيا محاكمة األشخاص المسؤوليف عف 5;;0/  5/  47وجودىا القانوني في 

ة لمقانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف عمى االقميـ اليوغسالفي منذ عاـ اإلنتياكات الجسيم
 .(lxiii)ـ 0;;0
كما وأنشأ مجمس األمف الدولي بطمب مف الحكومة الرواندية المحكمة الجنائية الدولية        

ـ ، وأرفؽ مع 6;;0/ تشريف الثاني /  :المؤرخ في  77;الخاصة برواندا وذلؾ بقراره رقـ 
 نظاميا  القرار

 . (lxiv)( مادة  54األساسي المتكوف مف ) 
ـ تـ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتضع حدًا لحاالت العفو الداخمية 4004وفي عاـ        

ديباجة إعالف روما المؤسس  توالتي تمنح إلنتياكات حقوؽ اإلنساف الكبيرة ، حيث أشار 
ذ تؤكد أف  خطر " ة ، حيث نصت عمى لممحكمة إلى إف عمى الدوؿ أف تضع حدًا لمحصان وا 

الجرائـ التي تثير قمؽ المجتمع الدولي بأسره يجب أف ال تمر بدوف عقاب وأنو يجب ضماف 
مقاضاة مرتكبييا عمى نحو فعاؿ مف خالؿ تدابير تتخذ عمى الصعيد الوطني وكذلؾ مف خالؿ 

كبي ىذه الجرائـ مف العقاب تعزيز التعاوف الدولي ، وقد عقدت العـز عمى وضع حد إلفالت مرت
 . (lxv)وعمى اإلسياـ بالتالي في منع ىذه الجرائـ " 

حيث نصت عمى المسائؿ المتعمقة بالمقبولية  ت( مف نظاـ روما فقد تناول09أما المادة )       
(lxvi): 
 تقرر المحكمة أف الدعوى غير مقبولة في حالة 0مف الديباجة والمادة  00مع مراعاة الفقرة  -0

: 
أ( إذا كانت تجري التحقيؽ أو المقاضاة في الدعوى دولة ليا والية عمييا , مالـ تكف الدولة حقًا 

 غير راغبة في االضطالع بالتحقيؽ أو المقاضاة أو غير قادرة عمى ذلؾ.
ب( إذا كانت قد أجرت التحقيؽ في الدعوى دولة ليا والية عمييا وقررت الدولة عدـ مقاضاة 

لـ يكف القرار ناتجًا عف عدـ رغبة الدولة أو عدـ قدرتيا حقًا عمى  الشخص المعني , ما
 المقاضاة.
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ج( إذا كاف الشخص المعني قد سبؽ أف حوكـ عمى السموؾ موضوع الشكوى, وال يكوف مف 
 .40مف المادة  5الجائز لممحكمة إجراء محاكمة طبقًا لمفقرة 

 برر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.د(  إذا لـ تكف الدعوى عمى درجة كافية مف الخطورة ت
لتحديد عدـ الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر مف  -4

 -األمور التالية, حسب الحالة, مع مراعاة أصوؿ المحاكمات التي يعترؼ بيا القانوف الدولي:
رار الوطني بغرض أ( جرى االضطالع باإلجراءات أو يجري االضطالع بيا أو جرى اتخاذ الق

حماية الشخص المعني مف المسئولية الجنائية عف جرائـ داخمة في اختصاص المحكمة عمى 
 .7النحو المشار إليو في المادة 

(  حدث تأخير ال مبرر لو في اإلجراءات بما يتعارض في ىذه الظروؼ مع نية تقديـ  ب
 الشخص المعني لمعدالة.

مباشرتيا بشكؿ مستقؿ أو نزيو أو بوشرت أو تجري  ج( لـ تباشر اإلجراءات أو ال تجري
 مباشرتيا عمى نحو ال يتفؽ في ىذه الظروؼ مع نية تقديـ الشخص المعني لمعدالة.

لتحديد عدـ القدرة في دعوى معينة , تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة , بسبب  -5
سبب عدـ توافره عمى إحضار المتيـ أو كمي أو جوىري لنظاميا القضائي الوطني أو بانييار 

 الحصوؿ عمى األدلة والشيادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر عمى االضطالع بإجراءاتيا.
مما تقدـ فإف المحكمة الجنائية الدولية جاءت مف أجؿ إنياء حالة الحصانة واإلعفاءات        

بب عدـ قدرة الدولة عمى محاكمة ىؤالء أو التي تقدميا الدوؿ لمرتكبييا سواء أكاف ىذا العفو بس
 بسبب عدـ رغبتيا بذلؾ . 

ف كاف بقرار داخمي فإف المؤسسات الدولية ال         ويالحظ إف العدالة المتجددة ومنح العفو وا 
تقر بو ، فعمى سبيؿ المثاؿ عمى الرغـ مف أف األمـ المتحدة كانت قد صادقت عمى إتفاقية 

ـ ، إال انيا تحفظت عمى مبدأ العفو عف اإلبادة الجماعية ;;;0لومي في سيراليوف عاـ 
المتضمف في اإلتفاقية ، حيث ذيؿ الممثؿ الخاص لألميف العاـ المعني بسراليوف توقيعو عمى 
االتفاقية ببياف يوضح أف األمـ المتحدة تفسر الحكـ المتعمؽ بالعفو عمى أنو ال يسري عمى " 

بادة الجماعية والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب وغيرىا الجرائـ الدولية المتصمة باإل
 .(lxvii)مف اإلنتياكات الجسيمة لمقانوف اإلنساني الدولي " 
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وتشكؿ سياسة األمـ المتحدة التي تعارض تدابير العفو عف جرائـ الحرب واالنتياكات        
، تطورًا ىامًا قائمًا عمى  ـاإلنساف، حتى لو كانت في سياؽ مفاوضات سال الجسيمة لحقوؽ
وسطاء األمـ المتحدة يشجعوف أطراؼ الصراعات المسمحة  ففي الماضي كاف،  تجارب طويمة

بيد أف موظفي  , النطاؽ بغية وضع حد لمصراع أحيانًا عمى االتفاؽ عمى تدابير عفو واسعة
 السابؽ كوفي عناف في تقريرهاألميف العاـ  ، مثمما أشار األمـ المتحدة وىيئاتيا قد اعترفت مؤخراً 

 بأف " عف سيادة القانوف والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع
 لتحقيقيما عمى الوجو السميـ تعززاذا سعي بؿ إنيما ،  العدالة والسالـ ليستا قوتيف متناقضتيف

 .(lxviii)"  إحداىما األخرى وتساندىا
ت الدولية بدأت المنظمات اإلقميمية بإتخاذ إجراءات لمنع سياسات وفضاًل عف المؤسسا       

العفو والحصانة منيا اإلتحاد األوربي ، فعمى الرغـ مف أف المعاىدة التأسيسية لإلتحاد األوربي 
لـ تتطرؽ لمعدالة اإلنتقالية إال إف قرارات و سياسات اإلتحاد األوربي تشير إلى إف اإلتحاد 

الحصانة ويقر العدالة الجنائية ، حيث نجد أف اإلتحاد األوربي قدـ دعمًا األوربي يرفض مبدأ 
 مباشرًا لمقضاء الجنائي الدولي 

، حيث استخدـ اإلتحاد الدبموماسية مف أجؿ إقناع صربيا بعد العديد مف السنوات لمتعاوف مع 
كـ المختمطة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا ، كما قدـ دعمًا ماليًا لممحا

 . (lxix)سيراليوف وكمبوديا 
أسس مجمس اإلتحاد األوربي ) شبكة اإلبادة الجماعية ( لضماف  4004وفي عاـ        

التعاوف الوثيؽ مع السمطات الوطنية في التحقيؽ ومحاكمة المسؤوليف عف االبادة الجماعية و 
 .(lxx)الجرائـ ضد االنسانية وجرائـ الحرب 

ـ تبنت شبكة االبادة الجماعية رسميًا ) إستراتيجية 4006/ تشريف األوؿ /  50وفي        
شبكة اإلبادة الجماعية األوربية لمحاربة الحصانة لجرائـ اإلبادة الجماعية و الجرائـ ضد 
اإلنسانية ، وجرائـ الحرب ضمف اإلتحاد األوربي ودولو األعضاء ( وبينت ىذه االستراتيجية بأف 

( قضية موضع تحري  ;055ريمة دولية مغمقة وأكثر أىمية مف ) ( قضية ج 0809) 
ومحاكمة في الدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوربي ، حيث تيدؼ ىذه االستراتيجية محاربة لتقوية 
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دور االتحاد األوربي في محاربة الحصانة ضمف حدوده الخاصة ولتزويد دعـ أعظـ لمساعي 
 .(lxxi)دولو األعضاء في ىذا الشأف 

ولـ يقتصر رفض العفو والحصانة عمى المنظمة الدولية الرسمية والمنظمات اإلقميمية ،        
بؿ إف المؤسسات الدولية غير الرسمية رفضت كذلؾ مبدأ العفو عف االنتياكات الخطيرة لحقوؽ 
االنساف ، حيث نجد أف منظمة العفو الدولية وقفت ضد قرارات العفو الداخمية ، حيث تشير في 

تقاريرىا إلى " ثمة حاجة ممحة إلعتماد المؤسسات الدولية واإلقميمية لنيج أكثر صرامة أحد 
تساقًا يكفؿ التصدي لمنزاعات ، وفؽ أحكاـ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، وثمة شرط آخر  وا 
ضروري البد مف توفره وىو قياـ الدوؿ االفريقية بالتراجع عف ىجوميا الجماعي عمى العدالة 

وأف تتبنى عوضًا عف ذلؾ  –بما في ذلؾ اليجوـ عمى عمؿ المحكمة الجنائية الدولية  –ية الدول
موقفًا صارمًا لمناىضة اإلفالت مف العقاب عمى الصعيدف االقميمي والدولي والعمؿ عمى تحقيؽ 
المساءلة الفعالة لإلنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف وغير ذلؾ مف الجرائـ التي يعاقب عمييا 

 . (lxxii)قانوف الدولي " ال
وفضاًل عف دور المؤسسات الدولية واالقميمية في دعـ العدالة الجنائية ورفض العفو والحصانة ، 
فإف  بعض الدوؿ أخذت بالعدالة الجنائية لمحاسبة رموز النظاـ الدكتاتوري عمى ما قاـ بو مف 

رئيسيا السابؽ ) ألبيرتو أعماؿ ال إنسانية وفساد ومف ىذه الدوؿ بيرو ، فعمى الرغـ مف أف 
/ 7فوجيموري ( قد وصؿ إلى السمطة عف طريؽ اإلنتخابات إال إنو بعد عاميف مف الرئاسة وفي 

ـ أصدر إعالنًا رئاسيًا حؿ فيو البرلماف وعطؿ القانوف والدستور وحصف قراراتو 4;;0نيساف / 
 . (lxxiii)الرئاسية ، بحيث ال يمكف إلغاء قراراتو عف طريؽ النظاـ القضائي 

وبعد إتخاذ ىذه القرارات ضمف فوجيموري بقاءه في السمطة لثالث واليات ، إال إف         
الوالية الثالثة لفوجيموري كانت قصيرة األجؿ ، حيث تـ إجبار فوجيموري عمى اإلستقالة نتيجة 

بعد ستة  لألدلة المتزايدة عمى الفساد مف المقربيف منو بينما كاف في زيارة رسمية إلى الياباف
أشير مف إعادة إنتخابو ، وحدث اإلنتقاؿ الدستوري ، وتـ تحويؿ السيد بانياغوا مف رئيس 
لمكونغرس إلى رئيس مؤقت حتى تولت حكومة منتخبة ديمقراطيًا مقاليد الحكـ في يوليو / 

 .(lxxiv)ـ  4000
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ده ، ووجدت وتمت محاكمة فوجيموري عمى االنتياكات الواسعة لحقوؽ االنساف في عي         
سنة ( عمى الرغـ مف إنو لـ يرتكبو ىذه  47المحكمة فوجيموري مذنبًا ) تـ الحكـ عميو بػالسجف 

اإلنتياكات ماديًا ، بؿ بينت الدالئؿ بأف االنتياكات لحقوؽ اإلنساف قامت بيا مجموعة سرية 
جموع تسمى ) كولينا ( تشمؿ ضباط وضباط صؼ مف الجيش البيروفي ، وقد عممت ىذه الم

تحت القيادة العميا والتي إحتؿ فوجيموري الموقع األعمى فييا حيث كاف ) القائد األعمى لمقوات 
المسمحة ( ولذلؾ مسؤوليتو ىي ) مسؤولية قيادة ( حيث عمى القائد مسؤولية اإلشراؼ والسيطرة 

 .(lxxv)عمى األتباع 
إلنتقالية ، والتي تعكس ومما تقدـ يمكف القوؿ بأف لكؿ دولة تجربتيا لمعدالة ا       

خصوصيتيا واألوضاع المحيطة بيا ، وغالبًا ما يرتبط اختيار الدولة بيف نموذج العدالة 
المتجددة أو العدالة الجنائية ، بمدى القوة التي يمتمكيا الطرؼ الرابح فإذا ما تـ تحقيؽ النصر 

جديد سيمجأ إلى العدالة الشامؿ عمى النظاـ االستبدادي وفقد كؿ عناصر قوتو فإف النظاـ ال
 .(lxxvi)الجنائية ، كما ىو الحاؿ مع النموذج البيروفي 

حيث نجد بأف ىروب فوجيموري إلى الياباف كاف بسبب إدراكو بأنو فقد مساندة الجيش لو       
. وبالتالي فإف فقداف فوجيموري (lxxvii)بعد قيادة الكولونيؿ اويانتا ىوماال تمردًا ضد فوجيموري 

 ش كاف عاماًل مساعدًا عمى محاكمتو مف قبؿ النظاـ الجديد . لتأييد الجي
أما إذا كاف النظاـ االستبدادي السابؽ يمتمؾ قدرًا مف القوة والمؤيديف فإنو مف أجؿ إقامة        

نظاـ ديمقراطي البد مف التفاوض معو ومف ثـ سيجبر النظاـ الجديد عمى تقديـ التنازالت في 
ؽ االنتقاؿ ، ولعؿ أىـ ىذه التنازالت ىي تقديـ العفو لمنتيكي حقوؽ المفاوضات مف أجؿ تحقي

اإلنساف ، كما ىو الحاؿ مع جنوب أفريقيا . حيث إف األقمية البيضاء كانت ال تزاؿ تسيطر 
 . عمى الشرطة والجيش وجزء كبير جدًا مف اإلقتصاد الجنوب أفريقي

 المبحث الثالث
 معوقات العدالة اإلنتقالية

واجيت تجارب العدالة اإلنتقالية في العديد مف الدوؿ مجموعة مف المعوقػات التػي تنوعػت        
بتنػػوع تمػػػؾ التجػػارب ، وىػػػذا التنػػػوع فػػي المعوقػػػات إنمػػػا يعكػػس الخصوصػػػية التػػػي تتميػػز بيػػػا كػػػؿ 

 تجربة والظروؼ الموضوعية المحيطة بيا .
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بيف عدالة متجددة وعدالة جنائية قد يبرز  إال إف إعتماد التقسيـ النوعي لمعدالة االنتقالية       
إيجابيات أحد النوعيف ىي سمبيات لمنوع  تعد، وغالبًا ما نيما م نوعالمعوقات التي يواجييا كؿ 

. فإذا ما اعتبر أنصار العدالة المتجددة العفو بأنو مدخؿ لمسالـ فإف استبعاد العفو في اآلخر 
ذا ما اعتبر أنصار العدالة الجنائية  العدالة الجنائية قد يكوف مصدرًا إلدامة العنؼ أو تجدده ، وا 

المحاكمات وسيمة لتحقيؽ العدالة وحكـ القانوف ، فإف غياب المحاكمات في العدالة المتجددة 
 سيؤدي إلى غياب العدالة وحكـ القانوف . 

 ولذا سنعمد إلى تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :       
 لعدالة المتجددةالمطمب األول : معوقات ا

 المطمب الثاني : معوقات العدالة الجنائية
 

 المطمب األول
 معوقات العدالة المتجددة

 
بالرغـ مف إف العدالة المتجددة تسعى إلى الوصوؿ إلى السالـ وتحقيؽ المصالحة        

الجماعات  الوطنية وكشؼ الحقيقة بمعرفة الجرائـ التي قامت بيا االنظمة االستبدادية المنيارة أو
وتعويض الضحايا ومنح العفو لممشاركيف في االنتياكات واسعة النطاؽ لحقوؽ االنساف المسمحة 

 إال إف تحقيؽ ىذه األىداؼ غالبًا ما يواجو بمجموعة مف المعوقات .
آليات العدالة اإلنتقالية اليمكف أف  اإلعتماد عمى ففيما يتعمؽ بالوصوؿ إلى السالـ فإف       
تدابير العفو التي تعفي المسؤوليف ينة لمسالـ المستمر ، ففي بعض التجارب نجد أف يكوف قر 

،  أخفقت في تحقيؽ أىدافيا ما عف ارتكاب انتياكات حقوؽ اإلنساف مف العقاب الجنائي كثيراً 
األمثمة المعروفة عمى  بؿ يبدو أنيا جرأت المستفيديف منيا عمى ارتكاب المزيد مف الجرائـ. ومف

الذي تبع العفو الذي منح في   ;;;0كـ العفو العاـ المدرج في اتفاؽ سالـ لومي لعاـ ذلؾ ح
، لـ يخفؽ في إنياء الصراع المسمح في سيراليوف (  بيف الطرفيف  8;;0اتفاؽ ) أبيجاف 

نما لـ يفمح كذلؾ في وقؼ ارتكاب المزيد مف  ـّ التوصؿ إلى االنتياكات فحسب وا  وبالمقابؿ فقد ت
إف العفو شرط  الـ دوف تضمينيا أحكامًا تتعمؽ بالعفو في حاالت كاف ُيقاؿ فييااتفاقات س
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ومف األمثمة البارزة عمى ذلؾ االتياـ الذى وجيتو المحكمة الجنائية   .(lxxviii) ضروري لمسالـ
بحؽ سموبوداف ميموسيفيتش، الذي كاف رئيسًا  ;;;0ليوغوسالفيا السابقة في أيار/ الدولية

، في وقت كاف فيو منخرطًا في مفاوضات تيدؼ إلى وضع حد لمصراع في آنذاؾ ليوغوسالفيا
، ولكف السيد  يخشوف أف تؤدي إدانتو تمؾ إلى إطالة أمد الصراع كوسوفو. وكاف كثيروف

 .(lxxix) الصربية مف كوسوفو بعد فترة قصيرة مف إتيامو ميموسيفيتش وافؽ عمى سحب القوات
عمى أطراؼ النزاع فحسب ، بؿ ىنالؾ فئة ثالثة تشارؾ  كما إف تحقيؽ السالـ ال يتوقؼ       

بشكؿ غير مباشر ولكنو مؤثر في تمؾ الصراعات حيث يكوف ليا التأثير األكبر في مسار 
عممية السالـ ، وتتمثؿ ىذه الفئة في المستفيديف ) في الداخؿ والخارج ( مف إستمرار الصراع 

 . (lxxx)ائدًا قبؿ نشوب الصراع أو خاللو وتفشي الفساد السياسي واالقتصادي الذي كاف س
إف تحقيؽ السالـ لمديمقراطيات الناشئة حديثًا واليشة كاف يتطمب وجود تنازالت مف        

أو مف النظاـ اإلستبدادي السابؽ والنظاـ الجديد ، ففي الوقت الذي يتنازؿ فيو أطراؼ النزاع 
الجديد عف العدالة الجنائية ، أو أف تتنازؿ  النظاـ السابؽ عف السمطة السياسية يتنازؿ النظاـ

مجموعة مسمحة عف سالحيا مقابؿ العفو عنيا وضماف عدـ محاكمة المنضميف إلييا ممف 
إرتكبوا جرائـ ضد االنسانية . وغالبًا ما تستبدؿ العدالة الجنائية بقوؿ الحقيقة ، وليذا يتـ تشكيؿ 

 لجاف الحقيقة والمصالحة . 
شكيؿ لجاف الحقيقة يستوجب توفير الشروط اإلجرائية الضرورية لضماف إال إف ت       

مصداقيتيا ونجاعة أدائيا ، ومف ثـ فإنو يستدعي النظر بإمعاف في مكوناتيا ومواردىا 
ستقالليتيا السياسية ومجاالت إختصاصيا   .(lxxxi)وا 

فإف لجاف الحقيقة إال إف ىنالؾ بعض التجارب لـ تراعي ىذه الشروط فعمى سبيؿ المثاؿ        
والمصالحة في كؿ مف ليبيريا وجميورية الكونغو الديمقراطية تـ تشكيميا وفقًا التفاقيات السالـ ، 
وعكست عضوية ىاتيف المجنتيف تركيب األطراؼ المشاركيف في محادثات السالـ وبالتالي فإف 

اإلستقالؿ وااللتزاـ ىذه المجاف خضعت لمتجزؤ السياسي ، حيث إف تشكيميا لـ يتـ عمى قاعدة 
 .(lxxxii)بحقوؽ اإلنساف ولكف تشكمت عمى أساس الوالء لألحزاب السياسية 
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كما إف إفتقار لجاف الحقيقة لمموارد المالية والبشرية يؤدي إلى إفشاليا ، صحيح أف        
تشكيؿ لجاف الحقيقة ال يتطمب تكاليؼ عالية ، إال إف االعتمادات المالية والبشرية المخصصة 
لمجاف الحقيقة تنعكس عمى مردودية فرؽ العماؿ ) التقنية أو المختصة كالفرؽ المكمفة بإنجاز 
التحريات أو المكمفة بجبر الضرر وغيرىا ( أو المكاتب الجيوية لمجاف الحقيقة ، وكذا تنقالت 
 أعضاء المجاف في ربوع البالد أو حتى خارجيا لموصوؿ إلى الضحايا أو المسؤوليف المفترضيف

 .(lxxxiii)عف إنتياكات حقوؽ اإلنساف ، لتحري الحقائؽ 
عانت لجنة الحقيقة والمصالحة في أوغندا مف نقص التمويؿ  - فعمى سبيؿ المثاؿ -      

كاف لديو أولويات أخرى في المبادرات  ( موسوفينيالرئيس األوغندي ) والمصادر حيث إف 
لى الجمسات الحكومية وبرامج اإلنفاؽ ، حيث واجيت المجنة نقص م زمف في أجور النقؿ مف وا 

خارج كمباال ، ونقص في الموظفيف وخزانات األضابير والقرطاسية ، بؿ إف مفوضي المجنة 
شفوي أو يطمب مف الضحايا كتابتيا بأوراقيـ و أقالميـ الخاصة  ؾمعوف لمشيادة بشكستكانوا ي

توفير التمويؿ والذي غالبًا جاء  ، وليذا أجبرت المجنة إلى تعميؽ عمميا لفترات طويمة إلى حيف
كما وتبرعت ،  $ (5000;عف طريؽ مؤسسات خارجية حيث تبرعت مؤسسة فورد بمبمغ ) 

$ ( لتجييز المكاتب لمجنة ، فضاًل عف المتبرع  0000;)  غوكالة التنمية الدولية السويدية بمبم
$ ( وكانت ىذه  585000غ ) بمبمالدولي األكبر لمجنة وىي وكالة التنمية الدولية الدنماركية 

$ ( وكانت ىذه التبرعات الخارجية ىي التي سمحت لمجنة بإنياء أعماليا  585000بمبمغ ) 
(lxxxiv). 

كما اف التعويضات التي تقررىا لجاف الحقيقة والمصالحة غالبًا ما تعاني مف معوقات        
سبيؿ المثاؿ فإنو عمى الرغـ ولعؿ مف أىـ ىذه المعوقات خضوعيا لمتجاذبات السياسية ، فعمى 

ـ المتعمؽ بإرساء العدالة اإلنتقالية 4005لسنة  75مف إف القانوف األساسي التونسي رقـ 
وتنظيميا نص في الفصؿ الحادي عشر مف الباب الرابع بعنواف جبر الضرر ورد اإلعتبار ، 

توفير أشكاؿ عمى " جبر ضرر ضحايا اإلنتياكات حؽ يكفمو القانوف والدولة مسؤولة عمى 
الجبر الكافي والفعاؿ بما يتناسب مع جسامة اإلنتياؾ ووضعية كؿ ضحية . عمى أف يؤخذ 
بنظر اإلعتبار اإلمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ . إف جبر الضرر نظاـ يقوـ عمى 

عادة التأىيؿ و  االدماج ... التعويض المادي والمعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسترداد الحقوؽ وا 
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 "(lxxxv) إال إف مصادقة المجمس التأسيسي التونسي عمى قانوف يعوض ضحايا اإلستبداد أباف .
حكـ األنظمة السابقة في البالد و إستحداث ) صندوؽ الكرامة و رد االعتبار لضحايا اإلستبداد 

ذه ـ ، أدى إلى إثارة حفيظة األحزاب المعارضة والتي انتقدت ى4006( ضمف موازنة عاـ 
الخطوة مؤكدة عمى إف حركة النيضة أرادت تعويض منتسبييا دوف إعتبار لمطالب التشغيؿ 
والتنمية وتحسيف القدرة الشرائية لممواطف التونسي ، حيث أكد أباد الدىماني عضو المكتب 

ـ 4006التنفيذي لمحزب الجميوري " أف نواب حركة النيضة تعامموا مع ميزانية الدولة لمعاـ 
 .(lxxxvi)نيمة يقدمونيا لمنتسبييـ مف ضحايا إستبداد النظاـ السابؽ " كأنيا غ
العديد مف البمداف في مرحمة ما بعد النزاع والدكتاتورية، وال سيما في الشطر الجنوبي  وفي       

مف الكرة األرضية، التي حاولت منذ ذلؾ الحيف أف تنفذ توصيات لجاف الحقيقة الخاصة بيا أو 
مة بذاتيا لمنح الضحايا درجات متباينة مف العدالة التعويضية، ظمت مقيدًة أف تضع برامج قائ

بفعؿ االحتياجات الممحة لسكانيا الفقراء األكثر عددًا، ونقص القدرات اإلدارية الالزمة لتقديـ 
، واف تقديـ التعويض النقدي يرتبط إرتباطًا وثيقًا جدًا بتقديرات الجدوى ، فتقديرات  التعويضات

نو في جدوى  سداد تكاليؼ معينة ىي عادة مف نوعية بقاء األشياء األخرى عمى حاليا ، وا 
 مرحمة إنتقالية أو في وضع ما بعد الصراع ،  

ال معنى لبقاء جميع األشياء األخرى عمى حاليا ، وما لـ يكف ىنالؾ فائض في الميزانية ، 
مضحايا بدوف المساس فسوؼ يكوف مف المستحيؿ االنخراط في تقديـ تعويضات كبيرة ل

 .(lxxxvii)األخرى لمدولة  بالمصروفات
وفيما يتعمؽ بالسمفادور التي لـ تكف تمتمؾ موارد مالية كافية لتعويض الضحايا ، فإف        

% مف مجمؿ المساعدات الدولية لبرنامج تعويض 0لجنة الحقيقة السمفادورية إقترحت تخصيص 
 .(lxxxviii)الضحايا 
نمية االجتماعية واالقتصادية مف جية ، وعدد المستفيديف المحتمميف كما إف مستوى الت       

مف التعويضات مف جية أخرى ىو مف يحدد مقدرة الدولة عمى تنفيذ خطط جبر الضرر ، وليذا 
. أما البرغواي (lxxxix)نجد بأف البرازيؿ وتشيمي واألرجنتيف قامت بتنفيذ خطط جبر الضرر بكفائة 

عمى تقديـ التعويضات الفردية بمبالغ ال تتالئـ مع حجـ االنتياكات و غواتيماال  وبيرو اعتمدت 
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دوالر  5000التي تعرض ليا الضحايا ، ففي غواتيماال وبيرو نجد بأف التعويضات تراوحت بيف 
 .(xc)دوالر  6000و 

وفضاًل عما تقدـ فإف مسألة منح العفو لمنتيكي حقوؽ اإلنساف مقابؿ قوليـ الحقيقة        
التعويضات الضئيمة لمضحايا أثبت بأف لمتغيير السياسي واالىتماـ بالحقوؽ السياسية  وتقديـ

لممواطنيف لو أولوية عمى الحقوؽ اإلقتصادية وتحقيؽ العدالة اإلجتماعية ، فالعدالة اإلنتقالية 
تتأسس عمى فرضية أف التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية تغدو ممكنة عندما تجري 

لدولة مفاوضات يعتد بيا بشأف السمطة ، غير إف العدالة اإلنتقالية ظيرت لمتعامؿ فقط مع في ا
بعد محدود مف أبعاد التغييرات وىو تركة الفظائع الواسعة النطاؽ ومنع تكرارىا ، وفي حيف يؤثر 

نتياكات قانوف حقوؽ اإلنساف تأثيرًا قويًا عمى العدالة اإلنتقالية ، فإف ىذه األخيرة تركز عمى ا
الحقوؽ المدنية والسياسية ، ولذلؾ فقد تطورت العدالة اإلنتقالية في عزلة نسبية عف التطورات 

 .(xci)اليامة في مجاؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ففي ميداف العدالة االنتقالية تكوف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية مكمفة أكثر مف        

ة فيي تحتاج إلى موارد وليذا غالبًا ما تكوف ىذه الحقوؽ في إطار العدالة الحقوؽ السياسي
االنتقالية عبارة عف مجرد أىداؼ طموحة ال يعرؼ متى يمكف تحقيقيا أو حتى تجاىميا ، كما 

ليشتي ( التي عمى الرغـ مف أف  –ىو الحاؿ مع لجنة اإلستقباؿ والحقيقة والمصالحة ) تيمور 
كاف محاولة ىامة لمنظر في الحقوؽ االقتصادية و االجتماعية  4007 تقريرىا الصادر عاـ

والثقافية ، إال إف التقرير أكد عمى عدـ شموؿ ضحايا انتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
 .(xcii)بالتعويضات ، واستندت المجنة في قرارىا ىذا عمى األولوية عمى أساس الحاجات 

ت العدالة المتجددة في كثير مف التجارب إلى تحسيف الحالة وليذا لـ تؤدي إجراءا      
اإلقتصادية لمضحايا ، وبالمقابؿ كاف الذيف تـ العفو عنيـ بحياة الرخاء ، كما ىو الحاؿ في 

 .(xciii)كمبوديا 
وبالرغـ مف أف تدابير العفو والحصانة التي تضميا العدالة المتجددة أنتقدت مف قبؿ        

إال إنيا منحت عمى أساس  –كما بينا سابقًا  –ومنظمات المجتمع المدني  المنظمات الدولية
نياء االنتياكات لحقوؽ اإلنساف ، إال إف ىنالؾ بعض التجارب التي تثبت  الوصوؿ إلى السالـ وا 
بأف منح الحصانة والعفو قد يؤدي إلى المزيد مف اإلنتياكات لحقوؽ اإلنساف ، ففي المحكمة 
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 ;9;0 – 97;0المسؤولة عف االنتياكات خالؿ فترة حكـ الخمير الحمر )  المختمطة الكمبودية
( قدـ المقرروف تقارير تشير إلى إف الحصانة تعتبر السبب األساسي لمتعذيب وعمميات االعداـ 
التعسفية ، كذلؾ ىو الحاؿ في رواندا حيث أشار السفير الرواندي في األمـ المتحدة عاـ 

ماعية التي حصمت في رواندا ىي نتاج مباشر لمحصانة الجماعية ـ إلى إف االبادة الج6;;0
 .(xciv)التي قدمت لمجناة في وقت سابؽ 

كما إف تقديـ العفو أو تقميؿ العقوبة لمجناة قد يساء إستخدامو ، فعمى سبيؿ المثاؿ فإف        
جماعية واإلبادة العقوبة البديمة وفقًا لقانوف العدؿ والسالـ في كمبوديا عمى جرائـ االبادة ال

الجماعية بالقتؿ المتعدد وتبرير أعماؿ اإلبادة الجماعية و القتؿ و القتؿ األشد خطورة تتراوح بيف 
خمس سنوات وثماني سنوات في حيف أف قانوف العقوبات ينص عمى عقوبات تتراوح بيف ثماني 

ندما بدأ تسريح سنوات وخمسيف سنة لمجرائـ ذاتيا ، وبحسب كيفية تصنيؼ ىذه الجرائـ ، وع
( مف القوات شبو العسكرية  57000القوات شبو العسكرية أشارت األرقاـ الرسمية إلى أف ) 

طمبوا اإلفادة مف ىذا القانوف ، في حيف إف األرقاـ الصادرة مف القوات المسمحة قبؿ تسريح 
ىذه  ( رجؿ ، وقد ثبت أف بعض أفراد 07000القوات شبو العسكرية ، كاف العدد يقارب ) 

القوات المسرحة لـ تتـ في الحقيقة تعبئتيـ ولكف جرى تسجيميـ حتى يتسنى ليـ اإلفادة مف 
 .(xcv)القانوف 
وقد يساء إستخداـ العفو عف طريؽ منح العفو الذاتي أو الحصانة الذاتية  ، أي أف يمنح        

سابؽ ، كما ىو الحاؿ الحاكـ المستبد نفسو حصانة عف األعماؿ واالنتياكات التي قاـ بيا في ال
مع الجنراؿ بينوشيو في تشيمي الذي قاد إنقالبًا عسكريًا ضد الرئيس التشيمي المنتخب ديمقراطيًا 

ختفى حوالي )  (  8;50سمفادور الميندي ، واستمر حكـ بينوشيو سبعة عشر عامًا قتؿ فييا وا 
ر مرسوـ قانوف رقـ ) شخص فضاًل عف أعماؿ التعذيب والنفي ، ولذلؾ عمد بينوشيو إلى إصدا

/ 00( بالعفو عف الذيف نفذوا االنقالب العسكري وما قاموا بو مف انتياكات لمفترة مف  0;40
 .(xcvi)ـ :9;0/ آذار /  00ولغاية  95;0ايموؿ / 
وفضاًل عما تقدـ يالحظ بأنو تـ التراجع عف قرارات العفو والحصانة الممنوحة في فترات        

 . (xcvii)االنساف ، كما ىو الحاؿ في األرجنتيف وسيراليوف سابقة لمنتيكي حقوؽ 
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 إال إف ىذا التراجع يؤدي إلى عدة نتائج أىميا :       
أف مرور وقت طويؿ عمى تقديـ العفو ومف ثـ التراجع عنو ال يمكف أف يحقؽ العدالة ألف  -0

 مى االحياء منيـ فقط .العديد مف المتيميف قد ماتوا وبالتالي فإف العدالة ىنا ستكوف مقتصرة ع
إف التراجع عف العفو قد يعكس توجيات سياسية ومصمحية أكثر مف كونيا تعكس االىتماـ  -4

بالعدالة وحقوؽ اإلنساف حيث إف رئيس السمفادور الحالي سانشيز سيريف خالؿ حممتو االنتخابية 
و ليس فعاًل  لمعدالة ـ أكد عمى ضرورة إلغاء قانوف العفو حيث أعمف " أف إلغاء العف4006عاـ 

 .(xcviii)فقط ، بؿ ىو فعؿ لتقوية الديمقراطية أيضًا " 
إف التراجع عف العفو في مجموعة مف الدوؿ قد يؤدي إلى استمرار الصراعات والحروب  -5

األىمية ، حيث أف القوات المتقاتمة سوؼ لف ترى نتيجة مف التفاوض عمى العفو طالما إنو ال 
 ع عف قرارات العفو المقدمة في دوؿ أخرى .توجد ضمانات بعدـ التراج

مما تقدـ يمكف القوؿ بأف العدالة المتجددة تواجو العديد مف المعوقات ، إال إف ذلؾ لـ        
يمنع مف إنتشارىا وأف تالقي قبواًل لدى المجتمعات التي تمر بمرحمة إنتقالية أو خرجت مف 

 الصراع بشكؿ أكبر مف العدالة الجنائية .
 مطمب الثانيال

 معوقات العدالة الجنائية
عمى الرغـ مف المزايا التي يؤكد عمييا أنصار العدالة الجنائية إال إف تطبيقيا يواجو        

العديد مف المعوقات فإذا كاف تطبيؽ العدالة الجنائية موكؿ إلى المحاكـ الداخمية ، فإننا سنجد 
لنظاـ الديمقراطي ، ىي فترة إعادة ىيكمة لمؤسسات بأف فترة التحوؿ مف النظاـ اإلستبدادي إلى ا

مؤسسات السمطة القضائية التي قد تكوف مشاركة لألنظمة االستبدادية المنيارة الدولة ومف بينيا 
في إنتياؾ حقوؽ االنساف , فعمى سبيؿ المثاؿ رفض القضاء التشيمي اإلعتراؼ بنتائج لجاف 

 .(xcix)التحقيؽ التي فضحت تواطوء السمطة القضائية في القمع 
غير قادرة عمى القياـ بمياميا ، إف تأسيس كما إف ىذه السمطة القضائية تكوف ضعيفة و        

حكـ القانوف في مجتمعات ما بعد النزاع العنيؼ ميمة صعبة جدًا وتتطمب سنوات مف الجيد ، 
 . (c)السيما في نطاؽ االنتياكات واسعة اإلنتشار لحقوؽ اإلنساف 
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تحتية كافية وفي بعض دوؿ ما بعد الصراع لـ تكف لدييا االمكانيات المادية أو بنى       
إلقامة محاكمات داخمية لمنتيكي حقوؽ االنساف ألنيا تدمرت بفعؿ القتاؿ كما ىو الحاؿ مع 

. وفي بعض الحاالت لـ تمتمؾ الدوؿ الكادر االداري إلدارة المحاكـ كما ىو الحاؿ (ci)سيراليوف 
ولكنيـ في كوسوفو حيث كاف الموظفيف الصرب لدييـ تدريب وتجربة لمعمؿ كقضاة ومدعوف ، 

رفضوا العمؿ في النظاـ الجديد ، بينما األلباف الذيف كانوا عمى إستعداد لمعمؿ مع النظاـ الجديد 
 .(cii)كاف لدييـ تدريب قميؿ وتجربة صغيرة بسبب استثنائيـ مف النظاـ القضائي لسنوات طويمة 

درة بحؽ كما إف ىنالؾ تخوؼ مف تسييس السمطة القضائية حيث تعكس األحكاـ الصا       
الجناة جوانب سياسية وليست قانونية بسبب التحيز السياسي لمقضاة والمدعيمف العاميف أو 

 بسبب تيديد القضاة 
. وفي بعض األحياف تستخدـ المحاكمات كأداة سياسية في الديمقراطيات (ciii)والمدعيف العاميف 

سي ، ففي كثير مف الناشئة مما يؤدي إلى أف تنحط المحاكمات إلى مستوى اإلنتقاـ السيا
 .(civ)األحياف يبيح الزعماء الديمقراطيوف إجراء محاكمات سريعة وفوضوية مف الناحية القانونية 

إف القصور الذي يشوب المحاكـ الوطنية في الفترات اإلنتقالية ومنح العفو مف قبؿ         
مف أجؿ منع منح  –ابقًا كما بينا س –الحكومات الجديدة أدى إلى خمؽ المحكمة الجنائية الدولية 

العفو لمرتكبي الجرائـ الجسيمة ضد حقوؽ اإلنساف وجرائـ اإلبادة الجماعية ، كما إف وجود 
المحكمة الجنائية الدولية سيكوف مشجعًا لممحاكـ الوطنية بأف تأخذ دورىا في العمؿ الفعاؿ مف 

 .(cv) أجؿ محاكمة منتيكي حقوؽ اإلنساف مف خالؿ التيديد بالتدخؿ الدولي
(  09إال إف ىنالؾ عدة تحفظات عمى المحكمة الجنائية الدولية منيا ما ورد في المادة )        

مف إعالف روما المؤسس ليا حيث إنيا تباشر النظر في قضايا االنتياكات الخطيرة لحقوؽ 
 عمى ذلؾلـ تكف الدولة راغبة في االضطالع بالتحقيؽ أو المقاضاة أو غير قادرة اإلنساف " إذا 

 "(cvi). 
إف قياـ المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة القضايا التي تكوف الدولة غير قادرة عمى        

االضطالع باجراءات التحقيؽ والمقاضاة ال يثير مشكمة كبيرة بقدر االشكالية التي تقوـ عمييا 
إف الدولة قد تمنح  عدـ رغبة الدولة باالضطالع بالتحقيؽ أو المقاضاة في تمؾ القضية ، حيث

العفو بتشريع داخمي ومف ثـ فإف مباشرة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في 
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االنتياكات التي تـ إصدار عفو داخمي فييا مف قبؿ الييئة التشريعية الوطنية يثير مشكمة انتياؾ 
 .(cvii)سيادة البمد 

صدار ال بؿ إنو في بعض األحياف نجد بأف مباشرة ال        محكمة الجنائية الدولية لمتحقيقات وا 
 -فعمى سبيؿ المثاؿ  -أوامر إلقاء القبض كانت تيدد جيود عمميات السالـ في بعض الدوؿ 

فإف أوغندا وبعد أف وجو رئيسيا ) موسوفيني ( رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يحيؿ فييا 
رب االوغندي إلى المدعي العاـ في الوضع في أوغندا والجرائـ المرتكبة مف قبؿ جيش ال

. وبالرغـ مف سعي الحكومة األوغندية إجراء اتفاقية (cviii)ـ 4005المحكمة الجنائية في ديسمبر 
سالـ مع جيش الرب األوغندي إال إف ىذا األخير كاف يطالب بالعفو عف قاداتو مقابؿ التوقيع 

ئية الدولية بمقاضاة قادة جيش الرب عمى إتفاقية السالـ وسحب الطمب المقدـ إلى المحكمة الجنا
 .(cix)عمى الجرائـ التي إرتكبوىا 

وبالرغـ مف أف الحكومة األوغندية منحت العفو لقادة جيش الرب وقررت سحب الدعوة        
لغاء أوامر القبض الصادرة بحؽ رئيس حركة جيش الرب األوغندي ثالث قيادات  المقدمة وا 

جنائية الدولية إال إف المحكمة رفضت ذلؾ مما كاف ييدد عممية أخرى في الحركة إلى المحكمة ال
. كذلؾ الحاؿ في السوداف عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر (cx)السالـ في أوغندا 

إلقاء القبض عمى الرئيس السوداني عمر البشير مما أدى إلى سوء العالقة بيف اإلتحاد األفريقي 
الذي رفض القرار ألف السوداف لـ تكف طرفًا في إتفاؽ روما ، كما إف  والمحكمة الجنائية الدولية

 .(cxi)مثؿ ىذا القرار سوؼ يؤدي إلى إعاقة جيود المصالحة  والسالـ في السوداف 
وىنا البد مف اإلشارة إال إف السوداف لـ تكف الدولة الوحيدة والتي لـ تنضـ الى اتفاؽ         

عضاء الدائمييف لمجمس األمف لـ تنضـ ليذا االتفاؽ حيث إف روما بؿ إف ثالثة دوؿ مف األ
روسيا والواليات المتحدة األمريكية وقعت عمى االتفاقية ولكنيا لـ تصادقيا أما الصيف فمـ توقع 

 . (cxii)عمى المعاىدة أصاًل 
ذا كاف مف الممكف اصدار أمر القاء قبض بحؽ الرئيس السوداني عمر البشير عمى         وا 

اكاتو الجسيمة لحقوؽ االنساف عمى الرغـ مف اف السوداف ليست طرفًا في اتفاؽ روما ، فيؿ انتي
 يمكف لممحكمة أف تصدر مثؿ ىذا القرار عمى أحد المواطنيف األمريكييف ؟
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يالحظ إنو في استراتيجية األمف القومي األمريكي في عيد جورج دبميو بوش اعمنت بأف "       
ات الالزمة لضماف أف جيودنا لتمبية التزاماتنا األمنية العالمية وحماية سنتخذ اإلجراءنحف 

األمريكييف لف تضعؼ بإمكانية التحقيؽ أو المالحقة القضائية مف قبؿ المحكمة الجنائية الدولية 
 .(cxiii)، والتي اختصاصيا القضائي ال يمتد إلى األمريكييف ، ونحف النقبؿ ذلؾ " 

شرعت الواليات المتحدة األمريكية إلى تقديـ طمب إلى مجمس  ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ       
األمف ، يقضي بإعفاء الجنود األمريكييف العامميف في عمميات حفظ السالـ في البوسنة واليرسؾ 
مف إختصاص المحكمة وعدـ تحريؾ دعاوى ضدىـ وفؽ نظاـ المحكمة ، وبالرغـ مف إف بعض 

القرار إال إف قرار الواليات المتحدة األمريكية بعدـ  أعضاء مجمس األمف رفضوا اتخاذ مثؿ ىذا
تجديد فترة بقاء قواتيا في عمميات حفظ السالـ في البوسنة واليرسؾ والتي كانت ستنتيي في 

( بتاريخ  0644أجبر أعضاء المجمس بالموافقة عمى إصدار القرار المرقـ )  07/9/4004
كما  .(cxiv)لعامميف في قوات حفظ السالـ والذي يقضي بمنح الحصانة لمجنود ا 04/9/4004

ستغمت الواليات المتحدة األمريكية المادة )  ( مف اتفاؽ روما لتحقيؽ ذلؾ والتي تنص عمى  :;وا 
(cxv): 
ال يجوز لممحكمة أف توجو طمب تقديـ أو مساعدة يقتضي مف الدولة الموجو إلييا الطمب   -0

القانوف الدولي فيما يتعمؽ بحصانات الدولة أف تتصرؼ عمى نحو يتنافى مع التزاماتيا بموجب 
أو الحصانة الدبموماسية لشخص أو ممتمكات تابعة لدولة ثالثة , ما لـ تستطع المحكمة أف 

 . تحصؿ أواًل عمى تعاوف تمؾ الدولة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عف الحصانة
ا الطمب أف تتصرؼ ال يجوز لممحكمة أف توجو طمب تقديـ يتطمب مف الدولة الموجو إليي  -4

عمى نحو ال يتفؽ مع التزاماتيا بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسمة كشرط 
الدولة إلى المحكمة , ما لـ يكف بوسع المحكمة أف تحصؿ أواًل عمى  لتقديـ شخص تابع لتمؾ

 . تعاوف الدولة المرسمة إلعطاء موافقتيا عمى التقديـ
بمطالبة الدوؿ بتوقيع اتفاقيات  4004اليات المتحدة األمريكية منذ عاـ وليذا بدأت الو        

الحصانة الثنائية معيا ، حتى مع بعض الدوؿ المنظمة إلى اتفاؽ روما المؤسس لممحكمة 
اتفاقية  04اتفاقية بينيا  80ـ عقدت الواليات المتحدة األمريكية 4005الجنائية وبحموؿ عاـ 

قًا لوزارة الخارجية األمريكية فإف عدد االتفاقيات الموقعة وصؿ إلى تمت المصادقة عمييا ، ووف
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 6;دولة مف غير الدوؿ الػ  :7منيا ، كما وبينت الوزارة أف  06اتفاقية وتـ تصديؽ  ;9
األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية رفضت التوقيع عمى ىذه االتفاقيات كما 

نظاـ األساسي رفضت كذلؾ التوقيع عمى ىذه اإلتفاقيات عمى دولة غير عضو في ال 45اف 
 . (cxvi)الرغـ مف فقدانيا المساعدات األمريكية 

إف مثؿ ىذه اإلستثناءات والحصانات لمواطني إحدى الدوؿ يعيدنا إلى مسألة رفض        
انتقدت العدالة المتجددة حيث إنيا رفضت عمى أساس منح الحصانة والعفو مقابؿ السالـ والتي 

مف قبؿ المنظمات الدولية واالنسانية ، فإذا كانت ىذه الحصانات منحت لتحقيؽ السالـ وتقوية 
الديمقراطية اليشة داخؿ الدولة ، فما الذي ستحققو الحصانة لمجنود والمواطنيف األمريكاف ؟ كما 

تفاقات الداخمية إف السؤاؿ الذي يطرح ىنا ما المعيار القانوني الذي تـ االستناد عميو لرفض اال
بيف األطراؼ المتصارعة والتي تمنح الحصانة وقبوؿ االتفاقات الثنائية بيف الدوؿ التي تمنح 

 الحصانة ؟
إف ازدواجية المعايير لممحكمة لـ تقتصر عمى ذلؾ بؿ إف ىنالؾ العديد مف األمثمة ليذه        

بؿ مدعي المحكمة الجنائية الدولية ) االزدواجية ، كما ىو الحاؿ مع مباشرة أعماؿ التحقيؽ مف ق
لويس مورينو أكومبو ( ضد جيش الرب األوغندي وعدـ تحريؾ أي تحقيؽ ضد قوات الدفاع 
الشعبي األوغندية عمى الرغـ مف أف الطرفيف إرتكبوا جرائـ حرب وانتياكات جدية ضد حقوؽ 

لسياسية عمى االعتبارات االنساف يبيف مدى االزدواجية عمى ىذه المحكمة وغمبة االعتبارات ا
 .(cxvii)القانونية 
كما ويالحظ الميؿ إلى التركيز عمى الزعماء الكبار المسؤوليف عف الجرائـ الشنيعة ، مف        

الصعب في أغمب األحياف محاكمة جميع المتيميف ، فبسبب القيود المالية فإف المحاكـ الدولية 
إلجمالي لممتيميف كما ىو الحاؿ في محاكـ قادرة عمى محاسبة نسبة صغيرة جدًا مف العدد ا

رواندا ويوغسالفيا ، وعمى الرغـ مف أف اغمبية األمـ اقرت قياـ المحكمة الجنائية الدولية في 
. فالمحكمة الجنائية الدولية  (cxviii)إال إنيا لف تتمكف مف محاكمة سوى بضعة جناة  :;;0تموز/

مميوف دوالر ،  068ـ كانت 4009عاـ تعاني مف نقص التمويؿ حيث إف ميزانية المحكمة ل
 0,4وىذا الرقـ بعيد جدًا عف المبالغ التي صرفت عمى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا )



ية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــو  
 

 

301 

 

مميار دوالر( عمى مدى العشر سنوات 0مميار دوالر( والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا )
 .(cxix)والر( مميوف د07–00حيث قدرت تكمفة محاكمة كؿ متيـ بػ)

ال تسيـ في  ومف ثـإف المحاكمات التي تجري في المحكمة الجنائية الدولية مكمفة جدًا         
تحسيف الحالة االقتصادية لممتضرريف عمى أرض الواقع بمعنى آخر فإف الضحايا الذيف ال يتـ 

 .(cxx)تعويضيـ لف يكونوا بحاؿ أفضؿ بعد المحاكمات العالية المستوى الكبيرة التكمفة 
ومف المعوقات األخرى لعمؿ المحكمة ىو مدى تعاوف الدوؿ في تسميـ المطموبيف أو        

عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر إلقاء  -فعمى سبيؿ المثاؿ  -تنفيذ أوامر اإلعتقاؿ 
 القبض عمى الرئيس السوداني عمر البشير طالب اإلتحاد األفريقي مف الدوؿ األعضاء أف ال
تتعاوف مع المحكمة في ىذه القضية ، حيث إتيمت المحكمة الجنائية الدولية بأنيا متحيزة ضد 

لحضور قمة  4000/ تموز / 44األفارقة ، وليذا نجد بأف الرئيس السوداني قد زار تشاد في 
لحضور االحتفاالت الكينية  4000/ آب /  49الساحؿ والصحراء ، كما إنو زار كينيا في 

دستور الجديد ، ولـ تنفذ ىاتاف الدولتاف أمر إلقاء القبض عمى الرغـ مف إنيا مف بصدور ال
 .(cxxi)الدوؿ المنتمية إلى نظاـ روما األساسي 

ومف أجؿ تالفي المعوقات التي تعاني منيا المحاكـ الوطنية والمحاكـ الدولية بدأ العمؿ        
ة يباشر أعماليا القضاة الوطنيوف بنظاـ المحاكـ المختمطة ) وىي عبارة عف محاكـ ىجين

والدولييوف جنبًا إلى جنب ( لمحاسبة مجرمي الحرب أو مف يقوـ بإنتياكات خطيرة لحقوؽ 
االنساف كما ىو الحاؿ مع المحاكـ المختمطة في سيراليوف وكمبوديا والتي تـ تأسيسيا وفقًا 

مف الدولتيف بجزء مف تكمفة التفاقيات عقدت بيف ىاتيف الدوليف واألمـ المتحدة وشاركت كال 
 . (cxxii)المحاكمات والقضاة و المدعوف العاموف     والموظفيف 

إف المحاكـ المختمطة يمكنيا أف تتجاوز السمبيات التي تعاني منيا المحاكـ الوطنية        
حتراـ سيادة الدوؿ في نفس الوقت .  والمحاكـ الدولية فيي ستعمؿ عمى تحقيؽ العدالة وا 

ال إف ىذه األخيرة لـ تستطع أف تتجاوز معوؽ أساسي وىو النقص في تمويميا ، فعمى إ      
سبيؿ المثاؿ عانت المحكمة المختمطة في سيراليوف مف نقص التمويؿ ، وىذا ما أكده األميف 
العاـ لألمـ المتحدة في تقريره المعنوف ) سيادة القانوف والعدالة اإلنتقالية في مجتمعات الصراع 

عات ما بعد الصراع ( حيث أعمف " إف حالة المحكمة الخاصة في سيراليوف ثبتت صحة ومجتم
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شكوكي في إمكانية إستمرار أو تمويؿ أعماؿ المحكمة عف طريؽ التبرعات وضمانيا ، فبعد 
مرور أقؿ مف سنتيف عمى بدء عمؿ المحكمة ، وتحديدًا في المحظة التي كاف مف المقرر أف 

 . (cxxiii)، واجيت المحكمة أزمة مالية حادة " تبدأ فييا المحاكمات 
مما تقدـ يمكف القوؿ بأنو ليس ىنالؾ تجربة كاممة لمعدالة اإلنتقالية حيث إف كؿ تجربة        

تواجييا العديد مف المعوقات وتشوبيا بعض السمبيات ، وبالتالي ال يمكف القوؿ بأف تجربة 
ائية ألف ىنالؾ بعض تجارب العدالة المتجددة العدالة المتجددة أنجح مف تجربة العدالة الجن

قدمت العفو لمنتيكي حوؽ االنساف في الماضي ولكنيا لـ تحقؽ السالـ ، وبالمقابؿ ال يمكف 
القوؿ بأف تجربة العدالة الجنائية أنجح مف تجارب العدالة المتجدد ألف بعض تجارب العدالة 

 الجنائية تداخمت فييا االعتبارات السياسية . 
 لخاتمةا

تبقى النزعة االستبدادية موجودة لدى قادة بعض الدوؿ ال سيما دوؿ العالـ الثالث كما انو 
بعضيا سيبقى يشيد صراعات وحروب داخمية قائمة عمى االنقسامات االثنية والعرقية والدينية 

نييار وغيرىا مف انواع التعددية المجتمعية ، وبالتالي فإف التوصؿ لنياية الحروب األىمية وا
األنظمة االستبدادية سيبقى مدخاًل إلقامة تجارب العدالة االنتقالية لمتعامؿ مع االنتياكات 
الواسعة لحقوؽ اإلنساف ، وليذا فإف العدالة االنتقالية كمشروع سيستمر بالتطور وظيور تجارب 

تعددة جديدة قد تكوف نسخة مف تجربة دولة أخرى أو قد تأخذ عناصر متنوعة مف تجارب دوؿ م
 أو قد تأتي بتجربة جديدة لـ تسبقيا بيا دولة أخرى . 

 -وفي إطار البحث توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :
ليس ىنالؾ إتفاؽ بيف الباحثيف بيف مفيوـ العدالة اإلنتقالية ، كما إنو ال يوجد بينيـ إتفاؽ  -0

 حوؿ نشأتيا .
فبعضيا أخذ بنموذج العدالة المتجددة القائـ عمى تنوعت تجارب الدوؿ لمعدالة اإلنتقالية  -4

العفو والمصالحة والبعض اآلخر أخذ بنموذج العدالة الجنائية التي تقوـ عمى محاكمة منتيكي 
حقوؽ االنساف ، وىذا التنوع يعكس الظروؼ الموضوعية التي تمر بيا تمؾ الدوؿ ، إال إف 

طرؼ المنتصر أو الطرؼ الخاسر فكمما كاف العامؿ األساس ىو معيار القوة التي يمتمكيا ال
الطرؼ المنتصر أقوى مف الطرؼ الخاسر ويكوف ىذا األخير مجرد مف أي قوة ، فإف الطرؼ 
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المنتصر سيمجًا إلى العدالة الجنائية ، أما إذا كاف الطرؼ الخاسر يمتمؾ جزءًا ال بأس بو مف 
العفو لو ووتحقيؽ المصالحة الوطنية القوة فإف الطرؼ المنتصر سيمجأ إلى التفاوض معو ومنح 

 مف أجؿ تقوية النظاـ اليش والوصوؿ إلى السالـ .
إف العدالة اإلنتقالية ترتبط بإيجاد عقد إجتماعي جديد وىذا العقد سيحدد نوع العدالة المتبعة  -5

 في التعامؿ مع انتياكات الماضي .
فر االمكانات المادية والبنى التحتية عمى الدوؿ التي تأخذ بنموذج العدالة الجنائية أف تو  -6

والكوادر الالزمة لمقياـ بتمؾ الميمة ، كما إف عمييا إبعاد التأثيرات السياسية عف ىذه المحاكمات 
 ، ليتحقؽ حكـ القانوف .

عمى الدوؿ التي تأخذ بنموذج العدالة المتجددة أف تضمف استقاللية لجاف الحقيقة  -7
اليتيا ، كما إف عمييا أف توفر تعويضات لضحايا االنتياكات والمصالحة مف حيث كادرىا وم
 تتالئـ مع المعاناة التي مروا بيا .

ال يمكف القوؿ بأفضمية العدالة المتجددة عمى العدالة الجنائية أو العكس ألف كؿ منيما  -8
قدر مف  يواجو العديد مف المعوقات ، بؿ إف أفضؿ نموذج لمعدالة االنتقالية ىو الذي يحقؽ أكبر

العدالة والسالـ في وقت واحد فكمما انخفض العفو المقدـ لمجناة وتحقؽ السالـ كاف ذلؾ في 
 صالح المجتمعات الخارجة مف االستبداد أو الصراع .

اكـر عبد العزيز،االصالح المالي بيف نيج صندوؽ النقد الدولي والخيار البديؿ، بيت  
 .89، ص 4004الحكمة، بغداد، 

 . 49ر الدباغ ، المصدر السابؽ ، ص اسامة بشي .0
 . ;4المصدر نفسو ، ص  .4
بمقاسـ العباس ، حوؿ صياغة إشكالية البطالة في الدوؿ العربية ، المعيد العربي  .5

 .05،ص4000،ايموؿ ، :;لمتخطيط، ،العدد 
رمزي زكي ، االقتصاد السياسي لمبطالة، تحميؿ ألخطر المشكالت المعاصرة، عالـ  .6

 . 67، ص:;;0المعرفة، الكويت 
 07بمقاسـ العباس ، المصدر السابؽ ، ص  .7
 المصدر نفسو  .8



ية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـعأشـراقـات تنمــو  
 

 

304 

 

 . :6رمزي زكي ، المصدر السابؽ ، ص  .9
مايكؿ ابد جماف، االقتصاد الكمي "النظرية و السياسة"، ترجمة : محمد ابراىيـ منصور،  .:

 .::;0دار المريخ لمنشر، الرياض، 
ة اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية وليد ناجي الخيالي، دراسة بحثية حوؿ البطالة،  كمي .;

 . 58، ص  4000العربية المفتوحة، الدانمارؾ، 
 . 74رمزي زكي ، المصدر السابؽ ، ص  .00
 . 09بمقاسـ العباس ، المصدر السابؽ ، ص  .00
 . 09المصدر نفسو ، ص  .04
 . 57اسامة بشير الدباغ ، المصدر السابؽ ، ص  .05
اآلثار ، آليات التوليد وسبؿ  البطالة في العراؽ "الواقع ،كامؿ عالوي كاظـ ، .06

إستراتيجية الحكومة لمقضاء عمى ” ورقة مشاركة في: الممتقػى الدولي حػػػوؿ المعالجة" ، 
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  ،“ البطالة و تحقيؽ التنمية المستدامة 

 00، ص  4000نوفمبر  08-07، الجزائر ، جامعة المسيمة، 
 نفسو .المصدر  .07
 المصدر نفسو .08
وسف إحساف عبد المنعـ، اإلقتصاد العراقي )الواقع واإلشكاليات والحموؿ(، مجمة  .09

 .;0، ص  ;08،400قضايا سياسية،بغداد، العدد 
 . ;5وليد ناجي الخيالي، المصدر السابؽ ، ص  .:0
 . 60المصدر نفسو ، ص  .;0
 . 04كامؿ عالوي كاظـ ، المصدر السابؽ ، ص .40
الليات الشرعية لعالج مشكمة البطالة ، رسالة ماجستير محمد دماف ذبيح ، ا .40

، ص  :400غير منشورة ، جامعة العقيد الحاج خضر، كمية العموـ االجتماعية ، 
048 . 

 . 44المصدر السابؽ ، ص  وسف إحساف عبد المنعـ، .44
 . 45المصدر نفسو ، ص  .45
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 . 054محمد دماف ذبيح ، المصدر السابؽ ، ص   .46
 قائمة المصادر :

مة بشير الدباغ , البطالة والتضخـ, المؤسسة األىمية لمنشر والتوزيع, بغداد,، أسا -
4009. 

اكـر عبد العزيز،االصالح المالي بيف نيج صندوؽ النقد الدولي والخيار البديؿ،  -
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