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 مقدمة 

لمعالجة آثار الماضي وتصحيح    انتقاليةيحتاج إلى مرحلة    واقتتالإن كل مجتمع يخرج من حالة صراع     
وتحديد مسار جديد للدولة، ولذلك فالعدالة االنتقالية    االنتقاليمسار المجتمع والدولة بإقامة المحاسبة والعدل  

   هي وسيلة من وسائل تسوية النزاعات الداخلية إلعادة بناء الدولة على أسس صحيحة.

تقوم على   االنتقالية  توتو إن فلسفة العدالة  "ديزموند  افريقيا  التي  1مقولة لرئيس أساقفة جنوب    تقول: “كيف " 
مشكالت   لحل  واألنسب  الوحيد  الخيار  هي  االنتقالية  فالعدالة  بشري"،  عدل  إلى  البشرية  األخطاء  نحّول 

البشر،   اإلنسانية وآدمية  الكرامة  والسعي    االنتهاكاتبهذه    واالعترافالماضي وعالج لإلساءات التي مّست 
  2عدم تكرارها. ل

توثيق   االنتقالية على  العدالة  تّم    االنتهاكاتوتقوم  التي  اإلنسان  لحقوق  وغيرها من صور   ارتكابهاالجسيمة 
إ حقيقتها،  سإساءة  وكشف  السلطة  تلك  فتعمال  عن  المسؤولين  محاسبة  عن  والتجاوزات،    االنتهاكاتضالا 

تلك الجرائم، مع إصالح المؤسسات بهدف منع تكرار مثل   ارتكابوتطهير مؤسسات الدولة ممن تورط في  
، وتعويض الضحايا وتوفير ُسبل اإلنصاف الفعالة لهم، وكل ذلك في سبيل تحقيق المصالحة  االنتهاكاتهذه  

 .3في إطار من الوفاق الوطني  االجتماعي الوطنية واإلنتقال إلى تحقيق الديمقراطية والسالم 

والتحّول"، من نظام حكم معّين إلى    االنتقالكمصطلح من كلمتين مركبتين هما "   العدالة االنتقالية  تتألف   
إلى حالة المشاركة السياسية الفعالة   االستبدادنظام الحكم الديمقراطي، بحيث ُيقصد باألولى اإلنتقال من حالة 

، كما يعني مجموعة  4من قبل المواطنين، أما الثانية فتعني التوجه نحو مسار يشمل أكبر قدر من الديمقراطية 
أو  هذا    اإلجراءات  تحقيق  بهدف  الفترة  هذه  أثناء  ما  دولة  إليها  تلجأ  التي  العمليات  أو  اآلليات  أو  التدابير 

 
جائزة نوبل  الحائز علىفي مدينة كيب تاون، وهو السابق  أفريقياجنوب  كبير أساقفة Desmond Tutuكتابة خطّت على حائط منزل  1

توتو لرئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في  ، وقد أُختيرالناشطين المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا من أبرز ، 1984عام للسالم

 دة والمناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا. انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة التي ارتكبتها كل من الجماعات المؤي
 .22/05/2021، ما هي العدالة اإلنتقالية، تاريخ اإلطالع اإلنتقاليةالمركز الدولي للعدالة  2

justice-https://www.ictj.org/ar/about/transitional  
 .10، ص. 2013، أبريل 192واإلدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات، مجلة السياسة الدولية، عدد  االنتقاليةعادل ماجد، العدالة  3
لم  4 الكواري،  العربية،   انتقلاذا  علي  الوحدة  دراسات  مركز  أخرى،  دول  مع  عربية  لدول  مقارنة  دراسة  العرب،  وتأخر  الديمقراطية  إلى  اآلخرون 

 . 27، ص. 2009مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت، 

https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice
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بين أبناء المجتمع وبناء الثقة بينهم    االنقسامهو يهدف إلى نسيان آالم الماضي وتجاوز  اإلنتقال المأمول، و 
 .5وبين السلطة وصوالا إلى الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية 

الواقع،    في    في  األولى،  العالمية  الحرب  أعقبت  التي  الفترة  إلى  االنتقالية  للعدالة  التاريخية  الجذور  تعود 
الذي ظل  بد   الوقت  في  االنتقالية،  العدالة  تحقيق  قيمة  بجدية  يقّدر  الدولي  المجتمع  الصارخة    االنتهاكاتأ 

 .6لقوانين وأعراف الحرب وقواعد القانون الدولي اإلنساني 

الواسعة والخطيرة لحقوق اإلنسان في العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية   االنتهاكاتوقد ساهمت    
أنظمة مستبدة    االهتمامفي   المتزايد بمفهوم العدالة االنتقالية وآلياتها، مع ما رافقها من تحوالت سياسية من 

ت العدالة االنتقالية وذلك  إلى أنظمة ديمقراطية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، حيث برزت بعض تجليا
 .7نتيجةا للضغوط والتحركات الشعبية المتزايدة 

وقددددددد ُعّرفددددددت العدالددددددة االنتقاليددددددة علددددددى مسددددددتويات عدددددددة  فعلددددددى المسددددددتو  الدددددددولي منحتهددددددا منظمددددددة 
األمددددددددم المتحدددددددددة اهتمامدددددددداا كبيددددددددراا وعرفتهددددددددا بأنهددددددددا: "تشددددددددمل كامددددددددل نطدددددددداق العمليددددددددات واآلليددددددددات المرتبطددددددددة 

بدددددددذلها المجتمددددددع لدددددددتفهم تركدددددددة مددددددن تجددددددداوزات الماضدددددددي واسددددددعة النطددددددداق بغيدددددددة كفالدددددددة بالمحدددددداوالت التدددددددي ي
المسدددداءلة وةقامددددة العدالددددة وتحقيددددق المصددددالحة، وقددددد تشدددددمل هدددددذه اآلليددددات القضدددددائية وغيددددر القضددددائية علددددى 
السددددددددواء، مددددددددع تفدددددددداوت مسددددددددتويات المشدددددددداركة الدوليددددددددة  أو عددددددددددم وجودهدددددددددا مطلقددددددددداا  ومحاكمدددددددددات األفدددددددددراد، 

، وتقصدددددددددي الحقدددددددددائق، واإلصدددددددددالح الدسدددددددددتوري، وفحددددددددد  السدددددددددجل الشخصددددددددي للكشددددددددف عددددددددن والتعدددددددددويض 

 
 .237، ص. 2013، السنة األولى، ديسمبر 4ن الكويتية العالمية، العدد من منظور المالحقات الجنائية، مجلة كلية القانو االنتقاليةعلي القهوجي، العدالة  5
هبر  6 ماكس  الفقيه  إلى  الدولي  اإلنساني  القانون  تعبير  إستخدام  القانون   Max Hober  يُعزى  ويُعّرف  األسبق،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس 

بأنه مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حاالت النزاع المسّلح حماية األشخاص الذين يعانون ويالت هذا الن زاع، وفي  اإلنساني الدولي 

دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد إطار أوسع حماية األعيان التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات الع دائية: راجع القانون الدولي اإلنساني، 

 . 17، ص. 2006نخبة من المتخصصين والخبراء، منشورات بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، 
ية المترتبة عنها كمحاكمة نورمبرغ وطوكيو، أما المرحلة تمحورت العدالة االنتقالية بعد الحرب العالمية الثانية حول فكرة التجريم والمحاكمات الدول  7

الل هذه المرحلة تّم  الثانية لتطور العدالة االنتقالية فكان بعد انهيار االتحاد السوفياتي، وخالل التغيرات السياسية المختلفة في دول أوروبا الشرقية وخ
إرت اإلجتماعية  العدالة  من  أو وطني  محلي  ذو طابع  مفهوم  المحاكمات وتضمنت  تطبيق  فكرة  تجاوزت  وبالتالي  للدولة  الرسمية  بالهياكل  آليات  بط 

العدالة   وبذلك أصبحت  والتعويضات،  الحقيقة  لجان  مثل  للعدالة    االنتقالية أخرى  الثالثة  المرحلة  أما  الجناة والضحايا.  بين   فقد   االنتقاليةحوار وطني 

ديكتاتوريات العسكرية والشمولية في دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا وفي بعض الدول األفريقية  التي أعقبت حكم ال االنتقاليةظهرت خالل الفترات 

الحاجة إلجراءات دولي على  توافق  هناك  كان  مع    االنتقاليةالعدالة    بحيث  والهيئات   انتهاكاتللتعامل  الدول  أهداف  مع  ذلك  اإلنسان وتزامن  حقوق 

بين التحّول الديمقراطي    االنتقاليةوجوب تطبيق لحكم القانون، وبعبارة أخرى إن المرحلة الثالثة من العدالة    المانحة للدول النامية التي طلبت ربطت 

تقييم شامل للوصول بمجتمع ما في المرحلة   تُعّد فيه الديمقراطية أحد   االنتقالية والعدالة مع إعادة  هدافه األساسية، ويُعّد إنشاء محكمة  أ  إلى موقع آخر 

المفاهيم   -والمصالجة الوطنية  االنتقاليةعمر عبد الحفيظ شنان، العدالة  :  االنتقاليةحقيق أهداف العدالة  الفيا وسيراليون ورواندا أكبر إنعكاس لتيوغوس

 .94-93، ص. 2015والتطبيقات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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". ثددددددم قامددددددت بوضددددددع معددددددايير دوليددددددة تحكددددددم تطبيقهددددددا، ومددددددن ثددددددم 8التجدددددداوزات، والفصددددددل أو اقترانهمددددددا معدددددداا 
 تعّهدت األمم المتحدة بتقديم جميع الدعم للدول التي تسعى إلى تطبيق آليات العدالة االنتقالية. 

فددددت العدالددددة االنتقاليددددة علددددى الصددددعيد الددددوطني مددددن خددددالل القددددوانين التددددي وضددددعتها بعددددض الدددددول كددددذلك ُعرّ 
ى مشددددروع قددددانون العدالددددة االنتقاليددددة فددددي ليبيددددا تعريفهددددا  التددددي طالبددددت بالديمقراطيددددة، وعلددددى سددددبيل المثددددال تبنددددّ

ت فدددددي المدددددادة األولدددددى التدددددي نصدددددّ
والقضدددددائية واإلداريدددددة التدددددي علدددددى: "مجموعدددددة مدددددن اإلجدددددراءات التشدددددريعية  9

تعدددددالح مدددددا حددددددا خدددددالل فتدددددرة النظدددددام السدددددابق فدددددي ليبيدددددا، ومدددددا قامدددددت بددددده الدولدددددة مدددددن انتهاكدددددات لحقدددددوق 
 اإلنسان وحرياته األساسية والعمل على اإلصالح بالطرق الودية بين بعض فئات المجتمع".

الرئيسية في دراستنا هذه حول دور   تتمحور اإلشكالية  إقامة  إنطالقاا من هنا،  الساعية إلى  العدالة االنتقالية 
  انتهاكات المؤسسات الديمقراطية والدستورية، في ظل ما يشهده العالم العربي، ال سيما في سوريا وتونس، من  

فاضحة وخطيرة لحقوق اإلنسان، وهنا نطرح سؤالنا الرئيسي: هل ستتمكن العدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها  
 المرتكبة هي في مواجهة مجتمع بأكمله؟   اتاالنتهاكال سيما وأن 

ورغبةا منا في اإلضاءة على دور العدالة االنتقالية في التحّول من المجتمع السلطوي إلى المجتمع الديمقراطي،  
 سنطرح مجموعة من التساؤالت التي تتجلى فيما يلي:   -سوريا وتونس نموذجاا  -في الدول العربية 

 ما مد  فاعلية آليات العدالة االنتقالية؟  .1
 ما هي عالقة العدالة االنتقالية بحقوق اإلنسان؟  .2
 الداخلية في ترسيخ معنى العدالة االنتقالية؟  االضطرابات ما هو دور  .3
هي المفاهيم المشابهة لمصطلح العدالة  ما هي أبعاد التحول الديمقراطي خالل الفترة االنتقالية؟ وما   .4

 االنتقالية؟ 
 كيف ُيمكن ترجمة الحماية الجنائية التي يوفرها القضاء الداخلي والدولي في مرحلة العدالة االنتقالية؟  .5
 إلى تجارب الدول العربية؟   باالستنادما مد  قدرة العدالة االنتقالية في التصدي لجرائم الماضي   .6

 
 http://ar.jurispedia.org/index.php، 03/03/2014االنتقالية في تونس صادرة بتاريخ  ورقة نقدية للعدالة 8
، بشأن إرساء قواعد المصالحة والعدالة االنتقالية، وكذلك عّرفها القانون  2012لسنة    17االنتقالي، ليبيا، المادة األولى من قانون رقم    المجلس الوطني  9

المسؤ ومحاسبة  حقيقتها  بكشف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ماضي  ومعالجة  لفهم  المعتمدة  والوسائل  اآلليات،  من  متكامل  "مسار  بأنها:  ن وليالتونسي 

األساسي عدد   القانون  األول من  االعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية...". راجع الباب   24المؤرخ في    53عليها، وجبر ضرر الضحايا، ورد 

  ديسمبر، الذي يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 

http://ar.jurispedia.org/index.php
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 خالل هذه الدراسة وفقاا للتقسيم اآلتي: وهذا ما سنجيب عليه من

 المطلب األول: النظام القانوني للعدالة االنتقالية 

 المطلب الثاني: العدالة االنتقالية بين الضوابط والتطبيق 

 

 المطلب األول: النظام القانوني للعدالة االنتقالية 

 واالسدددددتقرارزعزعدددددة األمدددددن داخليدددددة يكدددددون مدددددن شدددددأنها  اضدددددطراباتتواجددددده الددددددول فدددددي الكثيدددددر مدددددن األحيدددددان 
ر عددددن هددددذه  فيهددددا. ويجددددوز بصددددورة سددددلمية عددددن طريددددق المظدددداهرات أو اإلضددددراب عددددن  االضددددطراباتأن ُيَعبددددن

م الدسدددددتور هدددددذه التصدددددرفات ويسددددددب  عليهدددددا الشدددددرعية شدددددرط التقيدددددد بددددداإلجراءات التددددددي  َنظّا العمدددددل، بحيدددددث يدددددُ
 تقررها التشريعات النافذة في الدولة.

إال أن الوضع يختلف عندما تخرج هذه التظاهرات عن إطارها السلمي وتتسم بالعنف الذي ترتكبه جماعات  
إلى   بالسلطة  يدفع  مما  المسلح،  النزاع  مستو   إلى  العنف  هذا  يرتقي  أن  دون  ولكن  السلطة،  ضد  منظمة 

لذلك مع ضعف سيادة القانون القوة إلنهاء هذه المواجهات، بحيث يمكن أن تترافق النتيجة الحتمية    استخدام 
وحظر    انتهاكاتوحصول   الحياة،  في  اإلنسان  كحق  اإلنسان  لحقوق  الالإنسانية    االسترقاقكبيرة  والمعاملة 

 10والقاسية والمهينة والتعذيب. 

عاٍم مّر على األمة العربية هو   "إن أسوأ  العربي: وقد صف األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل  
"أكثر األعوام دموية على مد     بأنه:"، ووصفه جيمس كالبر رئيس مجلس المخابرات األمريكية  2014عام  
سنة"، والسبب في هذا التقييم أن من ضمن ما نتح عن أحداا الربيع العربي إنفجار الحروب المذهبية    45

عام   وفي  الحدود،  وعبر  الواحد  البلد  داخل  الس   2014والطائفية  تفكيك  تم  ا  للدول  تحديدا المركزية  لطات 
كله   المسلحة. وهذا  والميليشيات  التنظيمات اإلرهابية  أمثال  الدول من  المسلحين من غير  الفاعلين  وسيطرة 

التي    ناتح عن تراكمات ما  للسياسات  تتويح  النتائح  العقود السابقة، فهذه  أغلب الحكومات    اتبعتها حدا في 
والتضييق على الحريات المدنية والسياسية    واالجتماعياسي  العربية على مد  عقود: سياسات اإٌلقصاء السي 

 
 . 58عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص.  10
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على    االقتصادي  االنكشافعلى القطاعات الريعية، وةستمرار حالة    واالعتمادالمشّوهة،    االقتصادية والتنمية  
ار  الفجوة في توزيع الدخل والثروة بين األغنياء والفقراء وةستمر  واتساع الخارج مما خلق حالة اإلعتماد والتبعية  

بما يترتب على ذلك من تراجع رصيد   الحاجات األساسية  التعليم والصحة وغيرها من  التدهور في أوضاع 
 .11في هذه البلدان، ولذلك لم تكن مفاجئة األحداا الدموية التي خّلفها الربيع العربي  االجتماعيالرأسمال 

ألنظمة في بعض البلدان، كما حصل في  اباإلضافة إلى ذلك، فقد نتح عن الثورات والنزاعات المسلحة إنهيار 
الضحايا  13وليبيا   12مصر  وتعويض  الحقائق  كشف  إلى  تهدف  ُمشتركة  آليات  إيجاد  إلى  بالدول  دفع  مما   ،

وبهدف   هنا،  من  إنطالقاا  الماضي،  أخطاء  عن  البعد  كل  بعيد  مشرق  لمستقبل  والتأسيس  الضرر  وجبر 
لية، سنتناول " أركان العدالة االنتقالية" في الفرع األول، ثم ننتقل  اإلضاءة على النظام القانوني للعدالة االنتقا 

 للحديث عن "آليات تحقيق أهداف العدالة االنتقالية" في الفرع الثاني من هذه الدراسة. 

 

 الفرع األول: أركان العدالة االنتقالية 

ُتعدددددددّرف العدالدددددددة االنتقاليدددددددة علدددددددى أنهدددددددا: مجموعدددددددة مدددددددن اآلليدددددددات القضدددددددائية وغيدددددددر القضدددددددائية "السياسدددددددية، 
"، التددددددي يسددددددتخدمها مجتمددددددع معددددددين لتحقيددددددق العدالددددددة فددددددي فتددددددرة إنتقاليددددددة بهدددددددف االجتماعيددددددة، االقتصددددددادية
 14من مرحلة الصراع إلى مرحلة التوافق. االنتقال

 اعتبدددددارى التجدددددارب الدوليدددددة فدددددي مجدددددال العدالدددددة االنتقاليدددددة، ُيمكدددددن وانطالقددددداا مدددددن هدددددذا التعريددددد ، وبنددددداءا علددددد 
 أن العدالة االنتقالية تقوم على خمسة أركان رئيسية، وهي: 

 
وقفية جمال عبد الناصر الثقافية، مجموعة من المفكرين والمثقفين،  ، اإلعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول،  2015-2014حال األمة العربية    11

 .18-17، ص. 2015، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.
رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، ورغم بروز مالمح واضحة    اعتقالعن    في مصر  2011أسفرت الضغوط الشعبية بعد ثورة    12

لم تكن على المستوى   مثل تقصي الحقيقة وجبر ضرر الضحايا  االنتقاليةفي مصر، إال الواقع يدل على أن التدابير المتعلقة بالعدالة    االنتقاليةللعدالة  

االنتهاكات في مصر لم تكن على جدول أعمال الدول بعد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي  فضالً عن أن المحاسبة الجنائية للمسؤولين عن المطلوب،

بتاريخ    -رؤية أحبطها القمع واالستقطاب  -: العدالة االنتقالية في مصر  2012للرئاسة المصرية لعام   المركز الدولي للعدالة االنتقالية، مقال منشور 

 .20/05/2021، تاريخ االطالع: 27/09/2015
egypt-justice-hopes-thwart-politics-polarized-and-repression-https://www.ictj.org/ar/news/state  

 حصل في ليبيا كان بمثابة حرب اهلية، وأن السلطة بمساعدة التدخل الخارجي، قد عملت على تضليل المجتمع لترسيخ مصالحها :" يرى البعض أن ما 13

إلى الحداثة وال لغياب    االفتقارنعة ال حتمية، واألزمة الليبية هي نتيجة إلخفاق القيادة في تحقيق اإلنتقال، ال للقبلية وال  فالحرب األهلية في ليبيا مصط

الوطنية": ليبيا  الهوية  في  المجتمع  عن  تمهيدية  الحوار    :دراسة  لمشروع  أولية  دراسة  من  الثاني  الجزء  واآلفاق،  والتحديات    االجتماعي الواقع 

 .9، ص.2020اإلسكوا،  -الليبي، األمم المتحدة اديواالقتص
 .20/05/2021: االطالعتاريخ : 2013، صحيفة الراكوبة، السودان، االنتقاليةصبري محمد خليل، مفهوم العدالة  14

43019.htm-id-show-action-http://www.alrakoba.net/articles 

https://www.ictj.org/ar/news/state-repression-and-polarized-politics-thwart-hopes-justice-egypt
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43019.htm
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 يشددكل والمصددالحة، وال  المؤسسددات، وٕاصددالح الضددرر، وجبددر الحقيقددة، عددن والكشددف المحاسددبة،
 فيمددا ونتندداول ضددرورة منهجيددة، هددو بددل اآلخددر، عددن لمكددون  أولويددة هنددا الددواردة الخمسددة األركددان ترتيددب
 .من التفصيل بشيء المكونات هذه من مكون  كل يلي

 

 الحقيقة  عن الكشف -أواًل 

ُيعتبددر الكشددف عددن الحقيقددة ضددرورياا وهامدداا لعدددة أسددباب، مددن أهمهددا مسدداعدة الددوعي الجمدداعي للوصددول إلددى 
حقيقة ما جر  من إنتهاكات ومنع حدوثها في المستقبل وةنهاء حالة التشرذم والجدددل بددين الشددرائح اإلجتماعيددة 

ااالنتهاكدداتالمختلفددة حددول هددذه   وسددببه، جددر   مددا فهددم إلددى الحاجددة ليددةخددالل المراحددل االنتقا تبددرز مددا . وغالبددا
 وانتهاكاتهددا اإلنسددان حقددوق  فظاعددات يجعددل والقمددع االسددتبداد أنظمددة قبددل مددن الممددار  التعتدديم وأن خاصددة
 .15ومجاالتها وحجمها ومكوناتها أبعادها حيث من معروفة، غير المرتكبة

 فهنددا  عديدددة، لهددا أشددكاالا  أن كمددا مطلقددة، ليسددت أنهددا نعددي أن علينددا الحقيقددة عددن الحددديث وعنددد
 مددن تسددتوجبه مددا بكددل القضدداء تعددرع علددى التددي الجنائيددة الحقيقددة أبرزهددا مددن لهددا، متعددددة مكونددات
 فددي الفرديددة المعاندداة حقيقددة يعكددس الددذي السددرد الفددردي ويوجددد قددانوني، ومرتكددز وشددهود وأدلددة حجددح
 بجمعهددا الحقيقددة عددن الكشددف إلددى االنتقاليددة العدالددة مقاربددة وتسددعى اإلنسددان، حقددوق  انتهاكددات خضددم

 وذويهددم، وتمكددين للضددحايا واإلنصددات التقصددي خددالل مددن المكونددات، هددذه بددين -قدددر المسددتطاع –
 والكتابددة اإلبددداع  مددن خددالل الفرقدداء لكددل التعبيددر إمكانيددات تددوفير جددر  عبددر مددا معرفددة مددن المجتمددع
 بشددكل بددرزت التددي القضددائية غيددر اآلليددات ومددن .وغيرهددا االسددتماع  وجلسددات والصددحافة واإلعددالم
 فددي اآلليددة هددذه اسددتخدام بدددأ وقددد الحقيقددة، لجددان الماضددي القددرن  األخيددرين مددن العقدددين خددالل الفددت
 هيئددة ثالثددين مددن أكثددر تشددكيل تددم حيددث العددالم، أرجدداء مددن العديددد فددي ثددم انتشددرت الجنوبيددة، أمريكددا

 . 16النجاح من متفاوتة درجات حققت الحقيقة للكشف عن

 
، 2010آذار/مارس  يراجع: األمم المتحدة، مذكرة توجيهية أعدها األمين العام لألمم المتحدة، بعنوان "نهج األمم المتحدة في شأن العدالة االنتقالية"،    15

 (.(UN.DOC.12-38576رقم:  وثيقة .4ص

غريف،  يراجع:  كما   دي  بابلو  التكرار  عدم  وضمانات  والجبر  والعدالة  الحقيقة  بتعزيز  المعني  الخاص  المقرر  الوثائق تقرير  المتحدة،  األمم  وثيقة 

متاح على الموقع  ،  19/05/2021تاريخ اإلطالع  ،  2012آب/أغسطس    9، تاريخ  14، الفقرة  6، الصفحة  A/HRC/21/46الرسمية للجمعية العامة،  

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspxاإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة:
م  ي بوليفيا عامن الناحية التاريخية لممارسات التجارب العالمية في هذا المجال، نجد أن دول أمريكا الالتينية شكلت العديد من اللجان، بحيث تأسست ف   16

، وتبعتها شيلي في  1983اإلختفاء القسري، وأسست األرجنتين الهيئة الوطنية حول إختفاء األشخاص في عام    الهيئة الوطنية للتحريات حول  1982

  لجنة   1994بتشكيل هيئتين األولى عن الحقيقة والمصالحة والثانية عن جبر الضرر والمصالحة، وأسست في السلفادور عام    1991-1990األعوام  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx
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 ً  المحاكمات  -ثانيا

إن مبددددددادو العفددددددو والتسددددددامح لهددددددا مددددددن األهميددددددة والضددددددرورة فددددددي أي مجتمددددددع عددددددانى مددددددن ويددددددالت النزاعددددددات 
، ومددددددع أن ذلددددددك ال ينفددددددي ضددددددرورة إجددددددراء محاكمددددددات عادلددددددة ضددددددمن إطددددددار القددددددانون، واالضددددددطهادوالقمددددددع 

، وةنمددددددا يكمددددددن أيضدددددداا فددددددي علمدددددداا أن دور هددددددذه المحاكمددددددات ال يكمددددددن فقددددددط فيمددددددا يتعلددددددق بحقددددددوق اإلنسددددددان
تعزيدددددز مبددددددادو المحاسدددددبة والمسدددددداءلة فددددددي مرحلدددددة إنتقاليددددددة لطدددددّي صددددددفحة الماضددددددي، والبددددددء بمرحلددددددة بندددددداء 

الجهددددددداز القضدددددددائي الددددددددوطني أو المحددددددداكم الجنائيدددددددة المختلطدددددددة الدوليدددددددة الجهددددددددة  بأسدددددددس جديددددددددة. وُيعتبدددددددر
ات المحليدددددددة، وبددددددداللجوء إلدددددددى إلدددددددى التشدددددددريع اسدددددددتناداا األصدددددددلية والمنفدددددددذة لهدددددددذه المبدددددددادو واألسدددددددس، وذلدددددددك 

والتعدددداون  االسددددتفادةالقددددوانين الدوليددددة فددددي حالددددة عجددددز القضدددداء الددددوطني تددددأمين ذلددددك، ذلددددك أندددده مددددن الممكددددن 
علدددددى المسدددددتو  الددددددولي عبدددددر تشدددددكيل محددددداكم مختلطدددددة فدددددي حالدددددة إنهيدددددار القضددددداء المحلدددددي، أو فدددددي حالدددددة 

وق اإلنسددددددان والقددددددانون الدددددددولي جددددددرائم تتعلددددددق بحقدددددد  بارتكددددددابكوندددددده غيددددددر قددددددادر علددددددى مقاضدددددداة المتهمددددددين 
القضددددداء ونزاهتدددده، علدددددى أن يددددتم التحقيدددددق  اسددددتقاللاإلنسدددداني. وفددددي ذلدددددك تتطلددددب العدالدددددة االنتقاليددددة تدددددأمين 

والمحاكمدددددة وفقددددداا لإلجدددددراءات القانونيدددددة، ومندددددع المحاكمدددددات المتعدددددددة لدددددذات الجريمدددددة، كمدددددا يتطلدددددب تدددددأمين 
مددددددة، وفددددددي هددددددذه الحدددددداالت ال تطبددددددق بمددددددا ُيعددددددرف الحمايددددددة للشددددددهود وحمايددددددة اإلجددددددراءات الخاصددددددة بالمحاك

بالتقددددادم، وال تسددددقط الددددتهم ضددددد الجندددداة، ولدددديس مبددددرراا إطاعددددة األوامددددر بالنسددددبة للعسددددكريين، وال يتمتددددع أحددددد 
 .17بما فيه رئيس الدولة بالحماية والحصانة من المحاكمة

حقوق اإلنسان    انتهاكاتحق مرتكبي  ة في  اإلجراءات الجزائي عبارة عن اتخاذ إن المحاكمات كما سبق، هي
 إلى انضمامها خالل من عاتقها على دولة كل التي أخذتها وااللتزامات الدولي القانون  لمقتضيات طبقاا وذلك
التي االتفاقيات  من عدد يبقى  هذا  أن توضح الدولية  التجارب  أن إال  عليها،  صادقت  والمعاهدات   االلزام 

أو  ا بشكل  السياسية  توافر على بآخر معتمدا  الديمقراطي ومد   البناء  سياق  في  المحددة واألولويات اإلرادة 

 
فقد   2003والباراغواي عام    2001بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان وتبعتها دولة بيرو في العام   بتشكيل هيئات للحقيقة والعدالة، وفي القارة اإلفريقية 

دفعتها إلى   ، أما أحداث تيمور الشرقية في القارة اآلسيوية2000وسيراليون العام    1995وجنوب إفريقيا عام  1990كانت تجارب كل من رواندا عام  

  وذلك عندما   1975، وتعتبر تجربة تشيلي أولى مؤشرات التضامن الدولي مع الضحايا عام  2002تأسيس هيئة التالقي والحقيقة والمصالح في العام  
-113سابق، ص. أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة وجود ممارسات بالتعذيب وسوء المعاملة واإلحتجاز التعسفي: عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع 

114 . 
 .116ص.عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق،  17
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كامالا  الالزمة المؤهالت  توفر بدوره  القضاء  التباين وهذا وبتجرد،  لقيام   عدة  في الدول أولويات في  يفسر 
 .18واألرجنتين تشيلي، منها  دولية تجارب

 في المتوخاة  واألهداف البلد السياسي لوضعية التقدير شك دون  االعتبار في يأخذ المحاسبة  مبدأ  تطبيق إن
ا، أن شك ال  المجال، هذا في التزاماتها الدولة عن تخلي ذلك يعني أن دون  لكن مرحلة، كل  إذ للقانون حدودا
 - رواندا في  أو سابقاا في يوغسالفيا  الحال هو كما- واسع نطاق  على  اإلنسان لحقوق  انتهاكات  جرت  كلما
الجرائم   مواجهة في المؤاخذة من قدراا  الدولي الجنائي القانون  فبينما يمنح الجميع، متابعة المستحيل من كان

 في وأهدافه دواعيه له خياراا  تبقى الجنائية المحاسبة فإن ذلك ومع  ."نحققه  أن يمكن حدود لما هنا  الدولية،
ا وتتمثل   االنتهاكات ماضي خطوات معالجة   جديدة، ارتكاب انتهاكات  عن الردع  في المساهمة :في أساسا

 الثقة بناء وكذلك القانون، احترام بناء مقومات في الدولة انخراط وتعكس للجرائم، الرسمية اإلدانة عن والتعبير
 .ومؤسساتها  الدولة سياسة  في

 المتابعات، لهذه الكامل دون التفعيل تحول التي التحديات من العديد وجود الدولي التراكم خبرة من لوحظ وقد
والشهود.   البراهين حيث  من ومستلزماته تكاليفه فضالا عن األحيان، بعض  في التقاضي آجال طول مثل
 من المتابعات إلغاء يعني هذا ال  أن إال  المحاسبة، مبدأ تفعيل تواجه التي التحديات جسامة من الرغم وعلى
 يكفل بما  لالنتقال المعزز المؤسساتي واإلصالح ة التأهيل استراتيجي ضمن ينبغي ادراجها بل األعمال، جدول
 .العدل تحقيق

 
في العالم في مجال تطبيق    وتنبع اهمية التجربة األرجنتينية في العدالة اإلنتقالية من سببين، األول هو ان التجربة الرجنتينية تُعّد من التجارب األولى  18

ان مصطلح   القول  يمكن  اإلنتقالية، حيث  فيالعدالة  فيتمثل  الثاني  السبب  أما  األرجنتين،  داخل  في  مخاضه وميالده  تم  اإلنتقالية  التجربة    أن  العدالة 

قوق األرجنتينية قد شهدت عثرات كبيرة ومقاومات كبيرة في سبيل تحقيقها، وقد بدأت محاكمات رموز ورجال الجيش المهتمين بإرتكاب إنتهاكات ح

قيام بعض القيادات في  اإلنسان، ولكن واجهت األرجنتين عقبا قيادات الجيش األرجنتيني سياسة إخفاء األدلة والوثائق،  ت تمثلت في : "إتباع بعض 

ما إستمرت الجيش األرجنتيني بإتباع أساليب إرهابية كالتفجيرات في البالد، وتهديد بعض قيادات الجيش الرجنتيني بإدخال البالد في حرب أهليةغذا  

ألفر الجنائية  األسكندرية، المحاكمات  الجديدة،  الجامعة  دار  الجزائري،  الوطنية  المصالحة  ميثاق  في  اإلنتقالية  العدالة  ياسين،  جبيري  الجيش":  اد 

 وما يليها. 325، ص. 2019

إئتالف الوحدة الشعبية  وإطاحته بحكومة    1973سبتمبر    11أما تشيلي، فقد كان إلستيالء الجيش على السلطة بقيادة الجنرال "أوغستوا بينوشيه" في  

ديمقراطية لم تكن ترضى عنها الواليات المتحدة التي تورطت في هذا اإلنقالب الدموي بضحا ياه ال بقيادة " سلفادور الييندي" القضاء على تجربة 

فتاء شعبي لإلنتقال إلى حكم مدني،  فيثالثة أشهر فقط، ونتيجة للمقاومة الشعبية ضد النظام، أُجبرت السلطة العسكرية الحاكمة على إجراء إست   1220

عام   في  أُجريت  التي  اإلنتخابات  نتيجة  عملية   1989وبعد  بدأت  الجمهورية،  رئاسة  ألوين"  "باتريشيو  وتولى  المسيحيون  الديمقراطيون  فيها  فاز 

ة وترسيخ الحكم المدني. وقد أخذت التجربة اإلنتقال إلى نظام جديد في ظل إستمرار وجود السلطة العسكرية في مواقعها لعدة سنوات وفشلت في العود

تقال بمثابة  التشيلية في اإلنتقال الديمقراطي سبيل التدرج واإلعتدال حتى تمت إزاحة السلطة العسكرية بدون مزيد من الضحايا، فقد كانت مرحلة اإلن

 ى معرفة الحقيقة، وخاصة ما نتج عن اإلنقالب العسكريي الدمويجسر للعبور إلى مرحلة أكثر إستقراراً وأكثر تمثيالً لإلرادة الشعبية التي أصّرت عل

ي لجنة تحت  الذي لم تشهد له أّي دولة في أمريكا مثيالً من حيث قمع الحريات واإلغتياالت والتعذيب بإسم الحرية والديمقراطية. وتشكلت بقرار رئاس

 . 330-329ياسين، مرجع سابق، ص. : جبيري 1990مسمى " اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة" في أفريل 
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 ً  جبر الضرر -ثالثا

ا كوندده مددن ألكثددر الضددرر جبددر مفهددوم ويتسددع ا تعويضددا  اقددرار بمثابددة ليصددبح بددل يمتددد فقددط، للضددحايا ماديددا
ا ذلددك عددن جبددر االضددرار المترتبددة وبوجددوب اإلنسددان، حقددوق  انتهاكددات عددن الدولددة بمسددؤولية  لمقتضدديات وفقددا
 لدده تعددرع  مددا انعكاسددات الحسددبان فددي يأخددذ االعتبددار رد مددن ذلددك جددزء أن كمددا الصددلة، ذات الدددولي القددانون 
  .أسرهم على ذلك وانعكاسات وممتلكاتهم والمالية وأوضاعهم المهنية الضحايا

 ويشددمل وأسددرهم، إلددى الضددحايا يتوجدده الددذي الفددردي الضددرر جبددر مثددل أبعدداد، عدددة الضددرر جبددر ويأخددذ
 يخددت   الددذي الجمدداعي الضددرر جبددر كمددا يوجددد الصددحية، والرعايددة اإلدمدداج وٕاعددادة والعددالج التعددويض 
ا تكددون  قددد ومندداطق بجماعددات  أو اإلبددادة أو القمددع سياسددات حيددث مددن خاصددة عاشددت أوضدداعا
 علددى القددائم الضددرر جبددر وأخيددراا  سياسددي، طددرف مسدداندة أو مواقددف سياسددية جددراء الشددامل التهمددي 
 .19االنتهاكات ضحايا للنساء الخاصة الوضعية معالجة إلى النوع، ويهدف مقاربة

 

 ً  اصالح المؤسسات  -رابعا

مدددا تحتددداج البلددددان الخارجدددة حدددديثاا مدددن دوامدددة النزاعدددات أو الحكدددم القمعدددي إلدددى تبندددى إصدددالحات تشدددمل  اا كثيدددر 
ي، والحيلولددة دون تكددرار انتهاكددات حقددوق االستبدادمؤسساتها وقوانينها وسياساتها، وذلك لتفادي العودة للحكم 

يددر، ويكددون مقيددداا بالمنددا  اإلنسددان فددي المسددتقبل، غيددر أن مجددال إصددالح المؤسسددات شاسددع ومعقددد بشددكل كب
 السياسي القائم والموارد المتاحة والحاجة إلى صياغة مشروع بأهداف واقعية.

فددددددي الواقددددددع، إن الجهددددددود المبذولددددددة لتحقيددددددق اإلصددددددالح المؤسسددددددي يجددددددب أن تددددددتم بالتدددددددرج وأن يكددددددون ذلددددددك 
مليددددددة قددددددد تطددددددال متناسددددددباا مددددددع حجددددددم القدددددددرات المحليددددددة ووفقدددددداا للظددددددروف السياسددددددية القائمددددددة، ألن هددددددذه الع

 20األجهزة الحساسة في الدولة كالقضاء والشرطة والجي .

تعددددد عمليددددة اإلصددددالح المؤسسددددي وعمليددددة إعددددادة بندددداء الدولددددة واحدددددة مددددن آليددددات العدالددددة االنتقاليددددة، خاصددددةا 
إذا مددددددددا كانددددددددت تلددددددددك المؤسسددددددددات تتحمددددددددل جددددددددزءاا كبيددددددددراا مددددددددن المسددددددددؤولية تجدددددددداه تفشددددددددي الفسدددددددداد وانتشددددددددار 

 
ت ما بعد الصراع،  األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العالم فيما يتعلق بسيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعا  19

 .6ص ،(2004أغسطس  S/2004/616،23)نيويورك: تقرير رقم 

برامج جبر الضرر، منشورات األمم   -المتحدة لحقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون الالزمة للدول الخارجة من الصراعاتكما يراجع: مفوضية األمم 

 . 6، ص2006المتحدة، نيويورك وجنيف، 
 .23-11، ص A/HRC/30/42وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، رمز الوثيقة:  20
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اليددددددة فددددددي المجتمددددددع، فضددددددالا عددددددن أن غالبيددددددة الدددددددول التددددددي تسددددددعى إلددددددى تطبيددددددق العدالددددددة االنتق االنتهاكددددددات
 21تعاني من انهيار مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

 األهليددة والحددروب للحددروب تكددون  حيددث الددديمقراطي، االنتقددال أساسددٌي فددي أمددرٌ  المؤسسددات إن إصددالح
 الجميددع توجيدده ويددتم بهددا، والعدداملين الدولددة مؤسسددات علددى مدددمرة ية انعكاسدداتاالسددتبداد ولألنظمددة

 وتوظيفدده وعدددم للقددانون  خددرق  إلددى ذلددك يددؤدي مددا وعددادة واإلخضدداع، للقمددع ممنهجددة لخدمددة سياسددة
 .وغيرها واالرتشاء بالتعليمات والعمل للرقابة الخضوع 

 األساسددية أحددد المددداخل بوصددفه المؤسسدداتي اإلصددالح تسددتدعي مراحددل االنتقددال يجعددل مددا وهددذا
 مددن للحمايددة والقانونيددة الضددمانات الدسددتورية وتددوفير انتهاكددات، مددن جددر   مددا تكددرار عدددم لضددمان
 القددوانين، ومراجعددة الدسددتوري، أبرزهددا اإلصددالح مددن مجدداالت، عدددة اإلصددالح هددذا ويشددمل ذلددك،
 الحكامددة شددروط وتددوفير للرقابددة، األمددن مؤسسددات بدده، وةخضدداع  والنهددوع  القضدداء اسددتقالل وضددمان
 واألمددن القضدداء فددي العدداملين الدولددة مددوظفي وتدددريب والمسدداءلة، مددن الشددفافية قاعدددة علددى الجيدددة

 .والجي  واإلعالم

 

 ً  المصالحة  -خامسا

 خددالل مددن تحقيقدده يددتم هدددفاا تعددد إنهددا بددل قراءتهددا، دون  الصددفحة الحقيقددة وطددي تعنددي طمددس ال  المصددالحة إن
 المؤسسددات وجبددر وٕاصددالح العمددومي، والنقددا  للحقيقددة، معرفددة جميددع عناصددر وأركددان العدالددة االنتقاليددة، مددن

 من الشعوب يمكن بما على الذاكرة الحفاظ من بد ال  ألنه النسيان  تعني ال  فالمصالحة ذلك، إلى وما الضرر
 منهددا كثيددرة، مددداخل لدده المصددالحة بندداء أن مسلسددل شددك وال  جددر ، مددا يتكددرر ال  لكددي الدددرو  اسددتخال  
 مشددروع  قواعددد وٕارسدداء الفرقدداء، بددين المشددتركة األرضددية وبندداء آليددات للحددوار، وٕاحددداا والقددانوني، السياسددي،

 .22المجتمع قبل من عنه الدفاع  يستوجب مجتمعي مشتر 

 
الس  21 أبو  حسين  محمد  طسمر  الدين،  نصر  إبراهيم  له:  قدم  االنتقالية،  العدالة  تحقيق  في  لسيراليون  الخاصة  المحكمة  دور  العربي  1عود،  المكتب   ،

 . 34-33ص ، 2015للمعارف، القاهرة، 
إلى جانب بعض دول  االستخدام الحقيقي لمصطلح المصالحة الوطنية كان مع نهاية الربع األخير من القرن العشرين وشمل دول أمريكا الجنوبية  إن    22

أنها عملية،  القارة األفريقية على غرار الجزائر وجنوب إفريقيا ثم لينتقل استخدامه إلى منطقة الشرق األوسط فيما بعد، والمصالحة الوطنية تعّرف ب

اإل حقوق  فيها  تنتهك  وال  اإلنسانية  مبادئ  فيها  تحترم  دولة  بناء  ومحاولة  الديمقراطية  نحو  التحول  منها  االنتقالية  الهدف  العدالة  عن  تقرير  نسان: 

  .8-7، ص2013والمصالحة الوطنية في مصر، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، القاهرة، 
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إنطالقددداا ممدددا سدددبق، فدددإن ترجمدددة هدددذه األركدددان علدددى المسدددتو  التطبيقدددي يتطلدددب عددددة آليدددات سدددنتناولها شدددرحاا 
 العدالة االنتقالية".وتفصيالا في الفرع الثاني من هذا المطلب تحت عنوان "آليات تحقيق اهداف 

 

 الفرع الثاني: آليات تحقيق أهداف العدالة االنتقالية 

الي   اآلليات  لذلك  بتغير الزمان والمكان، وتتغير تبعاا  يتغير  االنتقالية هي ذات مفهوم نسبي  العدالة  إن 
العدا الدول في مجال  الماضي، ال سيما وأن تجارب  الجديدة في مواجهة إرا  الُنظم  لة االنتقالية  تلجأ إليها 

 .23تختلف من دولة إلى أخر  

التي أصدرتها عام   التوجيهية  المذكرة  في  المتحدة  تبنت األمم  المتحدة    2010وقد  األمم  نهح   " بعنوان 
تعريفاا لمفهوم العدالة االنتقالية حيث عرفت األمم المتحدة العدالة االنتقالية بأنها تلك   24بشأن العدالة االنتقالية" 

إرٍا من  إزالة  إلى  والتي تهدف  بالمجتمع  المرتبطة  اآلليات  متكاملةا من  كاملةا  التي تضم مجموعةا  العملية 
اضي، بحيث يكون تطبيق هذه  الجسيمة لحقوق اإلنسان، والتي ارُتكبت على نطاٍق واسٍع في الم   االنتهاكات

االنتقالية   العدالة  فإن  ثمن  المصالحة، ومن  العدالة وتعزيز  المساءلة وخدمة  تحقيق  شأنه ضمان  اآلليات من 
مبادرات   من  كٍل  على  تشتمل  والتي  القضائية،  وغير  القضائية  والعمليات  اآلليات  من  مجموعة  من  تتكون 

إلصالح المؤسسي، والمشاورات الوطنية، بشرط أن يتم المضي االدعاء، وكشف الحقيقة ودفع التعويضات، وا
 قدماا في تلك اآلليات وفقاا للمعايير وااللتزامات القانونية والدولية. 

وُتعّد لجان تقصي الحقائق واإلصالح المؤسسي وبرامح التعويض من أبرز آليات العدالة االنتقالية التي  
للنزاعات   الجوهرية  األسباب  بحث  إلى  تتمكن تسعى  وبذلك  اإلنسان،  لحقوق  إنتهاكات  من  بها  يتصل  وما 

  االجتماعيفي المستقبل، وبناء السالم   االنتهاكات لعدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها المتمثلة في منع حدوا 
 . 25ومن ثمن الترويح للمصالحة الوطنية 

 

 
على    23 العقابية  بالعدالة  التجربة  تتسم  بحيث  والقصاص،  المحاسبة  آليات  على  أساسية  بصفة  عّولت  قد  التجارب  الذيافبعض  رواندا    لنحو  في  تم 

  = يقيا ويوغوسالفيا السابقة وتيمور الشرقية والعراق، بينما عّولت تجارب أخرى على آليات كشف الحقيقة والعفو والمصالحة كما حدث في جنوب إفر 

العربي، سلسلة إصدار= العالم  في  اإلنتقالية  العدالة  تطبيق  معايير  ماجد،  التصالحية: عادل  العدالة  إلى  بذلك  فركنت  المغربية،  العدالة  والمملكة  ات 

 .45-44، ص. 2013، 2اإلنتقالية في العالم العربي، اإلصدار األول، شركة ناس للطباعة، ط.
  . 4، ص2010ا األمين العام لألمم المتحدة، بعنوان "نهج األمم المتحدة في شأن العدالة االنتقالية"، آذار/مارس  األمم المتحدة، مذكرة توجيهية أعده  24

 ((UN.DOC.12-38576رقم:  وثيقة
 . 122، ص. 2014ماهر جميل أبوخوات، لجنة تقصي الحقائق والعدالة اإلنتقالية، دار النهضة العربية، القاهرة،  25
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 26لجان تقصي الحقائق 

تقص لجان  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  بموافقة رسمية،  عرفت  تنشأ  هيئات   " بأنها:  الحقائق،  ي 
وتقوم بتحقيقات غير قضائية لجمع األقوال والقيام بأعمال البحث وعقد الجلسات العلنية، قبل استكمال عملها  

 .27بإصدار تقرير نهائي معلن

ُيعتبر  الحقيقة  الكشف عن  أن  أهداف العدالة االنتقالية، ذلك  لتحقيق  التي ُتستخدم  اآلليات  أهم  ُتعّد من 
والسعي لعدم    انتهاكاتأمراا جوهرياا وضرورياا لمساعدة الوعي الجماعي في الوصول إلى حقيقة ما جر  من  

  أو إعادة تاريخ المجتمع منعاا لتزويرها  تكرارها في المستقبل، بحيث تعمل اللجان على توثيق مرحلة هامة من  
 .28كتابتها مستقبالا 

وقد ُأنشئت لجان تحقيق وطنية على المستو  المحلي في أكثر من أربعين بلداا خالل العقود الماضية،  
نهاية عام   العربي  الربيع  ثورات  اندالع  قبل  العالم  منها خمس    2010حيث عرف  تجربة  أربعين  أكثر من 

تّم إنشاء خمس وعشرين لجنة    2004وعام    1974عربية، وخالل الفترة المتراوحة ما بين عام إفريقية وواحدة  
 .29لكشف الحقيقة 

 للتقصي، هيئة تكون  أن يجب فيها، حيث تتوفر أن  يجب التي الخصائ   من بمجموعة الحقيقة لجان وتتسم
 سلطة لها وتكون  الدولة، عن االستقاللية من  بنوع  تتمتع الدولة، وأن قبل من رسمي بشكل تشكيلها يتم وأن
غير  هيئات بكونها تتسم كما محدد، زمني نطاق إطار في تعمل وأن لها، القانون المنشئ بموجب محددة
اللجان والية تنحصر أن يجب كذلك الماضي، أحداا على عملها ينصب وأن قضائية،  تقصي في  هذه 
 التي االنتهاكات لها المنشئ القانون  اإلنساني، ويحدد الدولي  القانون  أو اإلنسان لحقوق  جسيمة  انتهاكات 

 
، 1991تقصي الحقائق" في الفقرة الثانية من اإلعالن الخاص بتقصي الحقائق الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام    تم ذكر عبارة"عبارة  26

اإلع هذا  "لغرض  فيها:  جاء  حيث  الدوليين،  والسلم  األمن  صّون  ميدان  في  المتحدة  األمم  به  تضطلع  نشاط الالذي  أّي  الحقائق:  بتقصي  يُقصد  ن، 

لحصول على معرفة تفصيلية بما يتصل بأي نزاع، وحالة من حقائق تحتاج إليها أجهزة األمم المتحدة المتخصصة، من أجل ممارسة وظائفها يستهدف 

 فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليين على نحو فعال".
الحقيقة"، منشورات األمم    لجان"  -لقانون لدول ما بعد الصراعيراجع: األمم المتحدة، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بعنوان، أدوات سيادة ا  27

 . 1، ص 2006المتحدة، نيويورك/جنيف، 

الصراكما   بعد  ما  مجتمعات  في  االنتقالية  والعدالة  القانون  المعنون: سيادة  السابق "كوفي عنان"  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير  رقم  يراجع:  ع، 

 .UN. DOC. S/2004/6/6، Para. 50، P.17الوثيقة: 
 . 113عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص.  28
، تقديم: أمين الغالي، مركز الكواكبي للتحوالت  -أُسس نظرية، تطبيقات عملية وتصورات مستقبلية -أحمد شوقي بنيوب، العدالة االنتقالية بتونس 29

 .10، ص 2014-2013الديمقراطية، 
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 ثم ومعاناتهم، للضحايا األولوية إعطاء اللجان هذه من المغطاة، ويفترع  الزمنية والمدة عملها سيشملها
 .وتوصيات عملها بتقرير تنهي

 من التجارب من العديد في الديمقراطيالتحول  مسلسل دعم على تساعد أن الحقيقة لجان آلية استطاعت لقد
 المحاكمات، حد عند تقف ال  أنها على التأكيد مع اإلنسان، الجسيمة لحقوق  لالنتهاكات شاملة معالجة خالل
 ومختلف بمشاركة الضحايا بشأنه العمومي والنقا  للحوار دينامية وخلق جر ، ما حقيقة إلى معرفة تتسع بل

مؤسسات  العاملين  إلى  إضافة والنقابية،  والمدنية  السياسية االطراف  هذا خضم  وفي وغيرهم،  الدولة في 
 فيها تقدم التي العمومية االستماع  جلسات أبرزها كان بالغة،  اكتسبت أهمية ذلك، لدعم آليات تبلورت المسار
 .30والمغرب  إفريقيا وجنوب بيرو مثل  التجارب بعض  عرفتها والتي ما جر ، حول الشهادات

 في والمصالحة الحقيقة لجنة بيد الذي كان "المشروط" العفو مثل خاصة، صالحيات اللجان بعض  أعطيت وقد
 .بالمغرب والمصالحة اإلنصاف هيئة في كما وةعطائها تعويضات تحديد أو إفريقيا، جنوب

 وعدم  لإلصالح  توصيات ما تتضمن عادة  الحقيقة لجان عمل عن الصادرة  التقارير أن إلى  اإلشارة  من بد  وال 
  .السياسيين والفاعلين الدولة مؤسسات جميع أعمال على جدول طريق خارطة بمثابة فتصبح جر ،  ما تكرار
 دائها،أ ونجاعة مصداقيتها  الضرورية لضمان االجرائية الشروط  توفير يستوجب  اللجان هذه تشكيل أن كما

 اختصاصها، ومجاالت السياسية واستقالليتها مكوناتها ومواردها في بإمعان النظر يستدعي فإنه وبالتالي
 المتوخاة واألهداف يتماشى بما الممارسات أنجع  باستخال   الدولية تسمح التجارب وةشكاليات  قضايا  وتلك

 .من إقامتها

 
الزمني:    30 ترتيبها  التحقيق حسب  لجان  بعض  المثال  )ونذكر على سبيل  بأوغندا  اختفاءات األشخاص  التحريات حول  الوطنية  1974هيئة  والهيئة   ،)

( بوليفيا  في  االختفاءات  حول  )1982للتحريات  باألرجنتين  المختفين  األشخاص  بشأن  الوطنية  واللجنة  حقوق  1983(،  حول  الرئاسية  والهيئة   ،)

(، واللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة في الشيلي 1990(، والهيئة الدولية للبحث حول انتهاكات حقوق اإلنسان في رواندا )1986خاص بالفلبين )األش

(1990( شيلي  في  والمصالحة  للجبر  الوطنية  واللجنة   ،)1991( بالسلفادور  الحقائق  تقصي  ولجنة  للحقيقة  1991(،  أفريقيا  جنوب  ومفوضية   ،)

)وا )1995لمصالحة  سيراليون  في  والمصالحة  الحقيقة  وهيئة   ،)2000( بالبيرو  والمصالحة  الحقيقة  وهيئة  والحقيقة 2001(،  االستقبال  ولجنة   ،)

(، ولجنة الحقيقة 2003(، ولجنة الحقيقة والعدالة بالباراغواي )2002(، ومفوضية المصالحة الوطنية في غانا )2002والمصالحة بتيمور الشرقية )

  (. لمزيد من التفاصيل، يراجع:2004(، وهيئة االنصاف والمصالحة بالمغرب )2004والمصالحة في صربيا )
Priscilla B. Hayner, Truth Commissions: A Schematic Overview, International Review of the Red Cross (IRRC), Vol. 88, 

No. 862, June - 2006, pp. 295-310. 

2nd ed, Unspeakable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commission, Priscilla B. Hayner- 2011,  

pp.239-240., Routledge, New York & London.  
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مسيرة   إنجاح  سالمة  لضمان  السابقة  للمراحل  مكملة  كخطوة  المؤسسي  اإلصالح  خطوة  تأتي  التحّول ثم 
الديمقراطي، بحيث أنه ال يجوز أن تتم المحاسبة وتعويض الضحايا إستناداا إلى ذات المؤسسات ذات الصلة  

المؤسسات الذين ساهموا أو تورطوا في    االنتهاكاتب يتطلب    ارتكابفضالا عن ممثلي  الذي  الجرائم، األمر 
بحمال القيام  األقل  على  أو  المؤسسات،  هذه  على  جوهرية  سيثبت  تعديالت  التي  العناصر  من  تطهير  ت 

 .  31في الُنُظم السابقة  االنتهاكاتالجرائم و  ارتكاب تورطها في  

فمن المفيد اإلشارة إلى أن التعويض يهدف إلى إحقاق العدالة للضحايا، وبالتالي  ،  أما فيما يتعّلق بالتعويض 
بالضحية ورد كرامته، وةعادة بناء    االعترافيجب أن ُيفهم مصطلح العدالة بشكل واسع عبر إدماج عناصر  
 .32االجتماعيالثقة بينه وبين المواطنين ومؤسسات الدولة وةرساء قيمة التضامن 

ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان قد يأخذ شكالا مادياا كمنح رواتب شهرية ألسر الضحايا، وقد  والتعويض على 
 وةعادة التأهيل النفسي.  كاالعتذاريكون معنوياا 

 

 المطلب الثاني: العدالة االنتقالية بين التشريع والجزاء

االنتقا العدالة  مفهوم  مع  تتشابه  التي  المفاهيم  من  العديد  هنا   الواقع،  السالم في  كبناء  وحفظ   33لية، 
 .35والمصالحة الوطنية  34السالم 

 
 . 119عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص.  31
 . 118المرجع السابق، ص.   32
من    33 مجموعة  السالم  بناء  مفهوم  النزاعات  يتضمن  مجتمعات  في  المستدام  السالم  لتحقيق  الضرورية  الشروط  بخلق  المتعلقة  أواإلجراءات  األنشطة 

أيمن شبانة، دور األمم المتحدة في بناء    وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ السلم اإلجتماعي من أجل تجنب العودة إلى حالة النزاع:

 .  22، ص. 2009ة موزمبيق وليبيريا، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات األفريقية، دراسة حال -السلم في أفريقيا

إلى معالجة األسباب الكامنة وراء النزاع في لبنان وسعى إلى إلى  وقد تم بلورة هذا المفهوم من خالل مشروع بناء السالم في لبنان، والذي يهدف  

وإرساء الحوار المجتمعي ر  ة علنية وتعزيز التفاهم مع اآلخات محلية ذات هوية بغرض مناقشة شواغلها بصور إيجاد "مساحات آمنة" لمجموع 

وتعزيز السلم األهلي في لبنان، على تعزيز الحوار، وبناء الثقة والتوافق، وتوطيد الشراكات   وضمان تفعيل أثر الجهود من القاعدة إلى القمة 

والجهات الفاعلة في أجهزة الحكم المحلي ورعايتها، فضالً عن تعزيز مبادرات تعزيز الذاكرة الجماعية ودمج مفاهيم بناء بين المجتمع المدني  

 . 28/5/2021تاريخ زيارة الموقع : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  السالم في قنوات التعليم الرسمية وغير الرسمية 
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/projects/ArTheUNDPPeaceBuildingProject.html 

السالم    34 السالم واألمن  ل  تمثّل صيغةوعمليات حفظ  السياسية  وصون  العملية  المدنيين وتسهيل  في حماية  المحاربين   والمساعدة  السابقين  نزع سالح 

: موقع األمم المتحدة، سيادة القانون والمساعدة في استعادة تعزيز حقوق اإلنسان،وتقديم الدعم لتنظيم االنتخابات، وحماية و وتسريحهم وإعادة دمجهم،

 peacekeeping-is-https://peacekeeping.un.org/ar/what. 28/5/2021تاريخ زيارة الموقع 
بين الدولة وبين مواطنيها، بحيث يكون إنهاء النزاع قائماُ على إشراك جميع الفاعلين السياسيين المصالحة الوطنية هي نتيجة الصراعات والنزاعات    35

 .99-98والحث على إزالة أسبابه: عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص. 

https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/projects/ArTheUNDPPeaceBuildingProject.html
https://peacekeeping.un.org/ar/protecting-civilians
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/ar/promoting-human-rights
https://peacekeeping.un.org/ar/promoting-human-rights
https://peacekeeping.un.org/ar/promoting-human-rights
https://peacekeeping.un.org/ar/strengthening-rule-of-law
https://peacekeeping.un.org/ar/what-is-peacekeeping
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الديمقراطية   المؤسسات  إقامة  إلى  السعي  هو  االنتقالية  والعدالة  المفاهيم  هذه  بين  يجمع  ما  أن  إال 
 حقوق اإلنسان.    وانتها  االستبداد والدستورية التي تهدف إلى عدم عودة 

والت  اعتبارمن    وانطالقاا  االنتقالية  العدالة  آليات  توفرها  التي  للحماية  محوراا  وحرياته  اإلنسان  ي  حقوق 
تطرقنا إليها سابقاا، فكان ال بد من وجود إلتزام عام بحماية هذه الحقوق في النظام القانوني الوطني والدولي  
على حدٍّ سواء، ال سيما فيما يتعلق بالحقوق األساسية التي ال يجوز المّس بها، حتى مع توفر حالة الحرب  

 والطوارو. 

من األهمية في أي مجتمع عانى من ويالت النزاعات    فمما ال شك فيه، أن مبادو العفو والتسامح لها
المحاسبة  واالضطهادوالقمع   مبادو  لتعزيز  سعياا  عادلة  محاكمات  إجراء  ضرورة  ينفي  ال  هذا  أن  إال   ،

أو   الوطني  القضائي  الجهاز  ُيعتبر  بحيث  جديدة،  ألسس  وفقاا  جديدة  مرحلة  بناء  من  والتمكن  والمساءلة 
 .36هي الجهات الرسمية المنفذة لهذه األسس والمبادو  المحاكم الجنائية المختلطة

يتم   مرح  االنتقال وحتى  للعدالة  لمن  األساسية  واآلليات  الوسائل  عبر  الديمقراطية  مرحلة  إلى  التسلط  ة 
الن  أوالا على هذا   بد من  الحماية    االنتقالاالنتقالية، ال  ُتسب  عليه  الدستور والقوانين المنظمة له حتى  في 

التشريعي"، بحيث نلقي   التشريعية، وهذا ما سنقوم ببحثه في الفرع األول تحت عنوان" العدالة االنتقالية في شقها
أصعب   من  ُتعّد  التي  الجنائية  المالحقات  عن  للحديث  ننتقل  ثم  والسورية،  التونسية  التجربة  على  الضوء 

إلى   بالنظر  وذلك  االنتقالية  العدالة  النظام    االنتهاكات إجراءات  ظل  في  تمت  والتي  اإلنسان  لحقوق  الكبيرة 
 لة االنتقالية في شقها الجزائي " في الفرع الثاني. السابق، وبناءا عليه سنتناول موضوع " العدا

 

 الفرع األول: العدالة االنتقالية في شقها التشريعي 

في الواقع، ُيطرح مفهوم العدالة االنتقالية في عند كل تغيير يحدا داخل مجتمع ما، ويهدف إلى إرساء  
السياسي إلى    االستبدادالديكتاتورية والفساد المالي و آليات تعمل وفق رؤية تكاملية في أعقاب التحول من ُنُظم 

 حقوق اإلنسان في السابق ومنع تكرارها.  انتهاكاتالديمقراطية الناشئة وذلك بقصد مواجهة إرا  

 
 . 116عمر عبد الحفيظ شنان، مرجع سابق، ص.  36
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إلى نظام ديمقراطي،   المؤثرة في العدالة االنتقالية ووسيلتها في الوصول  الوجوه  أبرز  الثورة إحد   وّتعد 
سي يقع مداه في زمانية محدودة، وقد يتسع هذا المد  إلى أرجاء مستقبل فسيح، وتهدف  فالثورة هي تغيير سيا

إلى   بالمجتمع، وَفَقَد بسبب ذلك شرعية التواصل في  استبدالالثورة  تعفنت روابطه  قائم  بنظام    نظام  الحكم، 
الثورة على   تقتصر  وقد  إلى ر ف  استبدالغيره.  اإللتفات  دون  بأخر ، من  بغيره، ووجوه  المرجعي    يق  اإلطار 

بجانب القطيعة مع الرموز الفاسدة إلى الحفر   االستبدالالذي كانوا يستمدون منه ويطبقون أحكامه، وقد يرمي 
النظام، وكانت    من أنتجت تلك الرموز ووّلدت صي   التي  الذهنية والتقاليد السلوكية  الجذور  وراء ذلك على 

 .37الثورة  الندالع مدعاةا 

مسار العدالة االنتقالية في سياق تحر  ثوري كان عفوياا، رفع شعار  التونسية، يأتيفعلى صعيد التجربة  
إلى   وسارع  باإلنتقام،  ُيطالب  ولم  والمحاكمة  بالمساءلة  وطالب  الدولة،  إسقاط  وليس  النظام  نتخاب  اإسقاط 

كمطلب   االنتقالية  العدالة  مصطلح  برز  ذلك  كل  خضم  وفي  جديد،  دستور  لوضع  تأسيسي  وطني  مجلس 
 ركزي. شعبي وشعار م

الوطني التأسيسي   المجلس  المعروع على  الحقيقة والكرامة  قانون  الفصل األول من مشروع  وقد عّرف 
بتونس العدالة االنتقالية بأنه: " مسار متكامل من اآلليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي إنتهاكات  

اإلعتبار لهم بما   ر ضرر الضحايا وردّ حقوق اإلنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجب
واإلنتقال    االنتهاكاتة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار  ر يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاك

 .  38إلى نظام ديمقراطي ُيساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان"  االستبداد من حالة 

العد التعري  قد لّخ  مسار  العامة، والتي تتضمن األركان األساسية  ويبدو جلياا أن هذا  الة االنتقالية 
المطلوبة لنصرة المضطهدين والمظلومين في إطار النظام السابق، وذلك عبر المطالبة بمحاسبة المسؤولين  

الحقائق، وةعادة   بتقصي  الخاصة  اإلنسان، وكشف حقيقتها من خالل اللجان  إنتهاكات حقوق    االعتبار عن 
خالل من  عبر   للمتضررين  اإلساءة  تكرار  عدم  إلى ضمان  والسعي  المعنوي،  و/أو  المادي  الضرر  جبر 

، ومن ثم العمل على المصالحة التي تتأكد  االنتهاكاتإصالح المؤسسات وعزل األشخا  المتسببين بهذه  
 

الثورة    37 الديمقراطي،  والبناء  التونسية  الثورة  الفياللي،  الوحدة    واالنتقالمصطفى  دراسات  مركز  طريق،  نحو خطة  العربي  الوطن  في  الديمقراطي 

 . 316، ص. 2012، 1العربية، المعهد السويدي باإلسكندرية، ط.
االنتقالية وتنظيمها، الرائد الرسمي عدد    ، المتعلق2013ديسمبر    24  تاريخ  2013لسنة    53القانون األساسي عدد    38  31  تاريخ  105بإرساء العدالة 

  .4335، ص 2013ديسمبر 



 2021كانون األول/ ديسمبر  وشمال أفريقيا مجلة القانون الدستوري في الشرق االوسط  العدد الثاني 
 

133 

 

ع بهم  من ناحية، وبين الضحايا الذين ُيفتر   عبر إعادة بناء الروابط اإلجتماعية بين المعتدين طالبين العفو
 من ناحيٍة ثانية.  االعتذارقبول 

العام  بالعفو  المتعلق  المرسوم  فقد صدر  نّ    39وبالفعل،  وقد  تونس،  محو    في  على  المذكور  المرسوم 
و  النشاطات    االنتهاكاتالجرائم  أسا   على  تمت  قد  المحاكمة  كانت  طالما  المعارضين  قبل  من  المرتكبة 

خالل الفصل األول من هذا المرسوم، على أن تكون الجرائم مرتكبة  النقابية أو السياسية، وهذا ما يتبين من  
الثاني من عام   الربع عشر من كانون  "كل  2011قبل  المرسوم إلى أن  الثاني من  الفصل  أشار  من  ، كما 

لم   المرسوم  أن  إال  التعويض":  للعمل وفي طلب  العودة  في  الحق  المرسوم  لهذا  العام طبقا  العفو  سيشملهم 
 الضرر وال آلية التعويض عن هذه األضرار.  يحدد نوعية 

حيث تمثلت    40/2011رقم    40أما فيما يتعلق بجبر الضرر، فقد تمت اإلشارة إليه إستناداا إلى المرسوم 
التعويضات المادية بجراية شهرية، فضالا عن مجانية التنقل والتعليم والعالج، فضالا عن التعويضات المالية  

والمصابين  الشهداء  ذوي  لمصلحة  وتخصي  41اإلضافية  االجتماعية    ،  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق 
تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبل   بحيث يكون مخصصاا لصرف الجرايات ولهذا الغرع  

  .من المرسوم المذكور 12الجرايات الممنوحة وذلك وفقاا للفصل 

كانون   14في حين تمت اإلشارة إلى التعويض المعنوي المتمثل بأن تشّيد الدولة معلماا لتخليد ذكر  ثورة  
تحدا    2011الثاني وأن  الثورة،  لشهداء  قائمة  أحداثها  يتضمن  ومجريات  بالثورة  خاصّا  متحفاا  الدولة 

الستخال  العبر وتأميناا للذاكرة الوطنية، وأن تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى األنهح والشوارع  
والساحات العامة، والعمل على إحياء ذكر  الثورة التونسية سنوياا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليداا لما  

م بها  الثورةيتصل  حول  تعليمية  مادة  إدراج  يتم  وأن  سامية،  معان  بالبرامح   ن  الخاصة  التاريخ  كتب  في 
 .42المدرسية 

 
الرسمي عدد    19/02/2011تاريخ    1/2011رقم  مرسومال  39 الرائد  تونس،  في  بالعفوالعام  تاريخ  12المتعلق  يليها:  179، ص.  22/02/2011،   وما 

االعتداء على أمن الدولة الداخلي وجرائم االرهاب وغسل األموال، واالنتماء  بسبب  "  كانون الثاني  14من وقعت محاكمته "ما قبل    يشمل بالعفو كل

للعمل وطل العودة  األول( وينجر عنه "حق  )الفصل  النقابي...  والنشاط  والشتم  والثلب  والفرار  والتجمهر  والتضاهر  بها،  معترف  ب ألحزاب غير 

 . (2فصل التعويض" )ال
 .ها البالد تالمتعلق بجبر الضرر الناتج عن االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهد  19/05/2011 تاريخ 40/2011 رقمالمرسوم  40

 السابق الذكر.  40/2011من الفصل الثامن حتى العاشر من المرسوم رقم  41
 لذكره.السابق ا  40/2011من الفصل األول حتى الفصل الخامس من المرسوم رقم  42
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اإلطاري   المرسوم  صدور  الوطنية    2011لسنة    220وبعد  الهيئة  تأسست  الفساد،  بمكافحة  والمتعلق 
العام وا القطاع  الفساد في  لقطاع الخا  وتلقي  لمكافحة الفساد والذي مكنها من مهمة الكشف عن مواطن 

حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وةحالتها إلى الجهات المعنية. ويمكن لهذه الهيئة أن تفتح ملفات    الشكاو  
الفساد ولكن هذا ما يستوجب تطبيق وتفعيل المرسوم المذكور، ولئن تمت مصادرة أمال  واموال العديد من 

ضدهم تتمثل    احترازيةإجراءات    اتخاذلت تراوح مكانها، وتم  رجال األعمال ُنشرت ضدهم تتبعات جزائية ما زا 
والتي تحيل بدورها    44كما تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الرشوة والفساد ،  43في منعهم من السفر

وعقارية منقولة  وممتلكات  أموال  بمصادرة  متعلق  مرسوم  اصدار  مباشرة  ووقع  للعدالة،  والحقوق    الملفات 
عام   من  األول  تشرين  من  السابع  بعد  زين    1987المكتسبة  التونسية  للجمهورية  السابق  للرئيس  والراجعة 

ل وزوجته  علي  بن  حسن  الحاج  بن  حمدة  الحاج  بن  وبقية  العابدين  الطرابلسي  رحومة  بن  محمد  بنت  يلى 
أو   منقولة  أموال  على  حصولهم  يثبت  قد  ممن  وغيرهم  المرسوم  بهذا  الملحقة  بالقائمة  المبينين  األشخا  

 .عقارية أو حقوق جراء عالقتهم بأولئك األشخا  

ل حزب عن وصو   2014برلمانية تقام في ظل الدستور التونسي الجديد لسنة    انتخاباتوقد أفضت أول  
 بذلك التحالف الثالثي الذي قاده حزب النهضة اإلسالمي المعتدل. انتهى "نداء تونس" إلى السلطة، بحيث  

السوري  الصعيد  النظام  45أما على  إتبع  أن  وبعد  بين  -،  ما  الفترة  البعثية    8  انقالبخالل  آذار/مار  
مقراطي محتمل في سوريا، وبعد  أي تطور دي  الحتجازعدة أساليب    –الشعبية    2011آذار/مار     15وثورة  

وتعزز   مصالحه  تخدم  التي  بالطريقة  مركزة  سياسات  بواسطة  نظام سلطوي  إقامة  في  عن    انفصالهالنجاح 
والقو    الطبقات  ومواقع  األدوار  تحديد  على  تقوم  سلطوية  مجتمعية  أبنية  إقامة  عن  فضالا  المجتمع، 

السي  له  تتاح  كي  قنواته  في  تمر  وجعلها  وشق  اإلجتماعية،  السياسي،  المجال  على  واإليجابية  السلبية  طرة 

 
، ص.  2014، 1العدالة اإلنتقالية في السياقات العربية، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط. نتقالية في تونس،إلعبد الستار بن موسى، مسار العدالة  43

150. 
 .18/03/2011، تاريخ 18بالمصادرة، الرائد الرسمي عدد  المتعلق 14/03/2011تاريخ  13/2011المرسوم رقم  44
انت هذه بدأ النزاع بثورة شعبية على إثر انتهاك جديد قامت به السلطة وتمثل باعتقال عدد من طالب المدارس في درعا بسبب كتابات على الحائط، ك  45

ت تم اعتقال األطفال لدى أجهزة األمن تعرضوا خاللها النتهاكات لحقوق اإلنسان، ولم  شفع لهم جميع المناشدات  هي الشرارة الندالع الثورة، حيث 

ثم إدخال  إلطالق سراحهم. اتسع نطاق الثورة ليشمل العديد من المناطق السورية، وقابلها النظام بالقمع من خالل أجهزة األمن والمرتبطين بهم من  

نسان من اعتقال وتغييب وقتل تحت الجيش إلى القرى والمدن ليساهم مع أجهزة األمن في القمع. واتسمت هذه المرحلة بانتهاكات جسيمة لحقوق اإل

بكافة  التعذيب، وإطالق الرصاص على المتظاهرين وغيرها من االنتهاكات التي ادت إلى تحول المظاهرات الحقاً إلى نزاع مسلح حاول النظام قمعه  

ات اآلالف من الضحايا وماليين النازحين الوسائل ومنها محاصرة المدن والقرى وتجويعها، وقصفها بالطائرات وبكافة أنواع األسلحة، مما أدى لمئ

 تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق اإلنسان  :والالجئين. وظهور الحركات الراديكالية وتدخل القوى األجنبية
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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، وبعد المطالبات الشعبية بالتغيير وحاجة المواطن السوري  46المجتمع واإلمسا  بمفاصله ومفاتيحه الرئيسية 
القيام ببعض اإلصالحات النظرية حريته وةعادة بناء مجتمعه،    الستعادة المرحلة حاولت السلطة    خالل هذه 
كما تم إنهاء العمل بمحكمة أمن الدولة، ولكن كان تعويضها من خالل تشريع قانون   حالة الطوارو رفع  منها  

اإلرهاب، المحتجين   مكافحة  لقمع  بديلة  أداة  تكون  اإلرهاب  بقضايا  خاصة  استثنائية  محكمة  وةنشاء 
ا   والمعارضين. الثامنة  المادة  إلغاء  معالمه  أبرز  كان من  جديد  دستور  إقرار  تم  أن وكذلك  تتحدا عن  لتي 

أبقى   كما  المطلقة،  الرئيس  أبقى على سلطات  الدستور  هذا  والمجتمع، ولكن  للدولة  القائد  البعث هو  حزب 
وكذلك   .الحقوق والحريات تحت رحمة القوانين التي يستطيع الرئيس إصدارها مفصلة على المقا  الذي يريد 

لتي تالحق السوريين في حرياتهم وأموالهم، والتي كانت  صدرت خالل هذه الفترة العديد من القوانين والمراسيم ا 
بالحصول على االنتهاكاتأدوات مساعدة الستمرار نهح   الرئيس السوري بشار األسد  ، ورغم ذلك فقد نجح 

 .47من األصوات 95.1الرئاسية بعد حصوله على  االنتخاباتوالية رابعة في 

في   بدأ  مسّلح  ونزاع  حرب  وبعد  السوري  الواقع  هذه    2011عام  إن  كتابة  حتى  مستمرة  آثاره  تزال  وال 
أن   حيث  األحداا    13السطور،  بداية  منذ  نزحوا  سوري  المجاورة    لجأوا  6,300,000مليون  البلدان  إلى 

جميع    ارتكبهاالخطيرة لحقوق اإلنسان التي    االنتهاكات. وبعد  48ويوجد حوالي مليون الجئ في أوروبا وأكثر
قواعد   وفق  سوريا  بناء  إلعادة  وسيلة  سو   ليست  االنتقالية  العدالة  فإن  سوريا،  في  المقاتلة  األطراف 

 الديمقراطية. 

ورغم عدم اتضاح مسار الحل السياسي ومآالته في سوريا، لكن القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة قرار  
اسي إلقامة حكم ذو مصداقية غير طائفي، كما  تحدا عن انتقال سي  2015لعام    2254مجلس األمن رقم  

تحدا عن انتخابات تجري في ظل دستور جديد. وفي إطار العملية الدستورية، تم تشكيل اللجنة الدستورية  
 .30/10/2019التي عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 

 
)حا  46 اإلصالحية  ونتائجها  الشعبية  اإلنتفاضة  كيلو،  مركز  ميشيل  طريق،  خطة  نحو  العربي،  الوطن  في  الديمقراطي  واإلنتقال  الثورة  سورية(،  لة 

 وما يليها. 501، ص. 2012، بيروت، 1دراسات الوحدة العربية، المعهد السويدي باإلسكندرية، ط.
 . 28/05/2021، وتم إعالن النتيجة بتاريخ 26/05/2021تم إجراء االنتخابات الرئاسية السورية بتاريخ  47
واألطفال  مع دخول األزمة السورية عامها العاشر، ال يزال الشعب السوري يعاني من مأساة هائلة. فقد اضطر واحد من بين اثنين من الرجال والنساء   48

أكبر جمع من الالجئين وألكثر من مرة واحدة في أغلب األحيان. ويشكل السوريون اليوم    -  2011السوريين للنزوح قسراً منذ بداية النزاع في مارس  

 :25/05/2021: موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تاريخ االطالع: حول العالم
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html 

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html
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س انتقال  الحديث عن  لكن  األمن،  مجلس  قرار  في  االنتقالية  العدالة  غياب مصطلح  ذو  ورغم  لحكم  ياسي 
نظام   من  االنتقال  أمام  الباب  الجديد  الدستور  هذا  يفتح  أن  بالضرورة  يعني  جديد  دستور  وةنتاج  مصداقية 
شمولي إلى نظام ديموقراطي. ولتحقيق ذلك ال بد للدستور الجديد من أن يحمل في مضامينه ما يؤسس لنظام  

 .ق اإلنسانويبني دولة القانون وحقو  االنتهاكاتحكم يضمن عدم تكرار 

ولكي يحمل الدستور الجديد السالم للسوريين، وألن السالم ال يتحقق بانتهاء الحرب وةنما بإقامة العدل، وألن  
الكبير من   تقتضي معالجة االرا  لذلك على الدستور   االنتهاكاتالعدالة  بما يضمن سالم عادل ومستدام، 

باب النزاع وتفكيك النظام الشمولي، بما يمهد لبداية  الجديد أن يستجيب لتطلعات السوريين وأهمها معالجة أس 
 .49حقبة جديدة أساسها احترام حقوق اإلنسان

وحيث أن العدالة ال تستقيم بالشق التشريعي فقط، بل يجب أن ُتترجم على مستو  التطبيق، وهذا ما يدفعنا  
االنتقا  الفترة  الجناة خالل  بوجه  المتخذة  الجنائية  اإلجراءات  دراسة  والنظام  إلى  السلطوي  النظام  بين  ما  لية 

الديمقراطي العادل، إنطالقاا من هنا سنتناول موضوع "العدالة االنتقالية في شقها الجزائي" في الفرع الثاني من  
 هذه الدراسة. 

 

 الفرع الثاني: العدالة االنتقالية في شقها الجزائي 

الجناة   مواجهة  في  القانونية،  للنصو   واالنضباط  الصرامة  من  بقدر  تّتسم  الجنائية  العدالة  كانت  إذا 
بغّض النظر عن طبيعة جرائمهم ومراكزهم، فإنن العدالة االنتقالية التي تقترن بالتحول والرغبة في ولوج مرحلة  

ال بقدر من  الماضي  تركة  بالتعاطي مع  تتسم غالباا  التنمية  سياسية جديدة  تعزيز مسارات  في  مرونة، رغبةا 

 
مستمر  وتبقى    49 السوري  فالنظام  السوري،  السياق  في  اآلن  حتى  تتوفر  لم  عوامل  عدة  يتطلب  الدستور  في  االنتقالية  العدالة  تضمين  أن  اإلشكالية، 

النظام   سلوك  نهج  المسلحة  المعارضة  من  وجزء  الحقيقي.  بالتغيير  سياسية  إرادة  وجود  ودون  بذلك،  اعتراف  أي  دون  واالستبداد  في باالنتهاكات 

 .هاكات، وبالتالي فإن هناك مخاوف من االتفاق على حلول تتجاوز قضية العدالة االنتقاليةاالنت

تقدم في إطار المساءلة والمحاسبة. لذلك كان ت كذلك يبحث المجتمع الدولي عن حل للنزاع في سوريا في ظل انقسام وفيتو روسي حاضر يعيق أي 

أسب التعبير عن حقيقة  في  الدولية خجولة  القرار  القرارات  فبعد  السياسي،  الحل  تصميم  أخرى وهي  إشكالية  النزاع. ويمكن إضافة  طرح    2254اب 

وقف المبعوث الخاص فكرة السالل األربعة، وبعد مؤتمر سوتشي أصبح الدستور هو مدخل العملية السياسية، لذلك فإن العمل على الدستور في ظل ت

 .كانية إنتاج دستور مالئم للسوريينالعملية السياسية وتعنت النظام يشكل خطراً من إم

ج على  الضغط  الحقوقية  المنظمات  خاص  وبشكل  االنتقالية،  العدالة  مسار  وإطالق  التغيير  إلرادة  الحقيقي  الحامل  المدني  المجتمع  على  ميع  لذلك 

 .األصعدة المحلية والدولية لمنع إنتاج دستور يتجاوز آالم السوريين

 .25/05/2021(. تاريخ اإلطالع تور ) ورقة بحثية لتجمع المحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء القانونيينالعدالة االنتقالية والدسراجع  1.1

https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/ 

https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/
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جوء إلى العدالة االنتقالية للتصدي إلى تجاوزات الماضي عن طريق آليات وةجراءات  ليتم ال ، و 50والديمقراطية 
في التعويل على تلك اآلليات واإلجراءات فقط    االقتصارفي معظم الحاالت، ولذلك، يجب   استثنائيةقد تكون  

 . 51موجباتها إنتهى تطبيقها  انتهتن ال تتجاوزها، فمتى  وأ االنتقالخالل مرحلة 

المرتكبة وما تسببت به من آالم للمجني عليهم وذويهم فيكون  االنتهاكاتمن الجرائم و  وانطالقاا في الواقع، 
مرة أخر     االنتهاكاتتلك الجرائم حتى ال تتكرر هذه    بارتكاب من العدل مالحقة ومحاكمة ومعاقبة المتهمين  

 في المستقبل 

المصالحة  وحقيق  السابق،  النحو  على  الجناية  العدالة  تحقيق  بين  التناقض  الظاهر  في  يبدو  قد    ولكن 
لوجود   الدولة، وذلك نظراا  البعض، وبينهم وبين مؤسساته، وبينهم وبين  ببعضهم  المجتمع  أفراد  بين  الوطنية 
يجب   التي  الدولية  والمعاهدات  الحديثة  الجنائية  القوانين  في  بها  والمسلم  األساسية  الجنائية  المبادو  بعض 

، ومبدأ عدم الرجعية، ومبدأ المحاكمة العادلة،  مثل مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بن    احترامها وعدم    احترامها
العفو   وقيود  المجرمين،  تسليم  ومبدأ  اإلدانة،  يقين  ومبدأ  اإلجراءات،  مشروعية  ومبدأ  البراءة،  أصل  ومبدأ 
وضوابطه، إلى غير ذلك من المبادو، وهي مبادو محددة وقاطعة ولها مفهوم منضبط وصارم في القانون  

الت أن هذا  إال  المرحلة  الجنائي،  يتالءم وظروف  المبادو وما  ناقض هو ظاهري، نظراا إلمكانية تطويع هذه 
االنتقالية وأهدافها، وبعبارة أخر ، يمكن التخفيف من هذه المبادو الصارمة وصياغتها وتفسيرها بما يتناسب  
ع تحقيق  يمكن  حتى  وذلك  مطلقة،  بصفة  عليها  الخروج  أو  بها  التضحية  دون  المرحلة  تلك  دالة  وظروف 

 . 52جنائية حقيقية من ناحة، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من ناحية أخر  

على   53من حق الفرد بالتقاضي، فقد نّصت المادة الثامنة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   وانطالقاا 
فيها   أعمال  إلنصافه عن  الوطنية  المحاكم  إلى  يلجأ  أن  في  الحق  "لكل شخ   الحقوق    اعتداءأنه:  على 

 األساسية التي يمنحها له القانون".

 
التحّول الديمقراطي: مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك العربي، بحث منشور ضمن كتاب أطوار إدريس لكريني، العدالة االنتقالية وأثرها في    50

   .513، ص 2015، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 1التاريخ االنتقالي مآل الثورات العربية، ط
 .154عادل ماجد، مرجع سابق، ص.  51
 .238مرجع سابق، ص. علي قهوجي،  52
 .1948كانون األول  10( تاريخ 3-ألف )د  217قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  53
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عن  لألشخا   الجنائية  المسؤولية  إقامة  الممكن  من  بات  العرفي،  الدولي  القانون  قواعد  تطور  ومع 
اكانوا من رجال السلطة أم من غيرهم، وذلك وفقاا لمبدأ المسؤولية  الجسيمة لحقوق اإلنسان، سواء    االنتهاكات

وحيث أن سدوريا لدم  ،  54من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية   25الجنائية الفردية الذي أرسته المادة  
التحقيق تستطيع  ال  األخيرة  فإن هذه  الدوليدة،  الجنائيدة  للمحكمدة  في جرائم    توقدع على نظدام رومدا األساسي 

 الحرب المرتكبة في سوريا إال عبر إحالة القضية إليها مدن قبدل مجلدس األمن الدولي.  

 قرارات باإلجماع متعلقة بسوريا:  5وعليه، فقد أصدر مجلس األمن الدولي 

، المتعلقان بإمكان إرسال فريق طليعي من  2012الصادران في نيسان/أبريل    2043و    2042القراران رقم  
مراقباا بقرار جديد،    250مراقباا على األكثر ويمكن زيادتهم إلى    30بين الدوليين غير المسلحين بحدود  المراق 
جنيف  2118والقرار   ببيان  ُربط  والذي  السوري  الكيماوي  والقرار  1بشأن  في    2039،   22الصادر 

ا  2014شباط/فبراير   المملكة  به  تقدمت  والذي  اإلنسانية،  المساعدات  بوصول  الهاشمية  المتعلق  ألردنية 
التي   القرارات  أقو   لُيعّد  مطّولة،  نقاشات  بعد  وأستراليا  الذي    اتخذهاولوكسمبورغ  السوري  بالشأن  المجلس 

العصيبة   الحالة  وبخاصة  سوريا  في  اإلنسانية  الحالة  تدهور  وسرعة  خطورة  إزاء  الشديد  جزعه  عن  أعرب 
كما يشير   تقلين من القوات السورية والمعارضة المسلحة،لمئات اآلالف من المدنيين الالجئين والنازحين والمع

والوحيدة   المستدامة  الفرصة  يمثل  وأنه  السياسي  الحل  غياب  ظل  في  بالتدهور  ستستمر  الحالة  أن  القرار 
 .55اإلنسانية للشعب السوري   االحتياجاتللتوصل إلى تسوية سلمية، وأن تنفيذ هذا القرار شرط أساسي لتلبية  

الدولي  الصادر عن مجلس األمن  القرار رقم    56والقرار األخير  الذي أكّد على    2170بخصو  سوريا هو 
 تحييد المدنيين من الصراع، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد. 

والنددددزاع، وتحليددددل االسددددباب التددددي أدت  االسددددتبدادمددددع العلددددم إن بندددداء السددددالم فددددي سددددوريا يتطلددددب فهددددم جددددذور 
لكدددددل مدددددا حددددددا مدددددن انتهاكدددددات، وتحديدددددد المؤسسدددددات المسدددددؤولة، واألشدددددخا  المنتهكدددددين. ومدددددواطن الخلدددددل 

والندددددزاع علدددددى السدددددوريين، وآثددددداره  االسدددددتبدادوالتقصدددددير فدددددي سدددددلطات الدولدددددة ومؤسسددددداتها. وكدددددذلك فهدددددم آثدددددار 

 
 .147-146عادل ماجد، مرجع سابق، ص.  54
الناصر الثقافية، مركز  ، اإلعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، وقفية جمال عبد  2015-2014حال األمة العربية  إبراهيم نصر الدين وآخرين،    55

 . 532-531، ص. 2015، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.
المتعلق بمنع تجنيد وتمويل اإلرهابيين. وقد سمى القرار"جبهة النصرة وداعش" لدى    2014آب/أغسطس    15الصادر بتاريخ    2170القرار رقم    56

 إشارته إلى الجماعات اإلرهابية.
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، ومدددددددن ثدددددددم تصدددددددميم برندددددددامح للعدالدددددددة االنتقاليددددددددة االجتماعيدددددددة والثقافيدددددددة واالقتصدددددددادية والسياسدددددددية وغيرهدددددددا
وجسدددددامتها، يضدددددمن إضدددددافة لكشدددددف الحقيقدددددة والمحاسدددددبة وجبدددددر الضدددددرر،  االنتهاكددددداتيتناسدددددب مدددددع طبيعدددددة 

العدالددددة االجتماعيددددة وحقددددوق الفئددددات المهمشددددة، ويعددددزز سدددديادة القددددانون. كمددددا ال بددددد لهددددذا البرنددددامح أن يددددولي 
هددددا تدددداريخ طويددددل فددددي انتهاكددددات حقددددوق اإلنسددددان، وذلددددك أهميددددة كبددددر  إلصددددالح المؤسسددددات خاصددددة التددددي ل

 .من خالل التشريعات واألنظمة، إضافة للهيكلة، وفح  الموظفين

والندددددزاع، لدددددذلك تتطلددددددب  االنتهاكدددددداتوةن أي تجددددداوز لمفددددداهيم وآليددددددات العدالدددددة االنتقاليدددددة مددددددن شدددددأنه تجديدددددد 
ات العدالددددة االنتقاليددددة، كددددذلك تحقيددددق العمليددددة السياسددددية الراميددددة إلحددددالل السددددالم مراعدددداة ضددددرورة تطبيددددق آليدددد 
 .السالم يتطلب توافر إرادة سياسية سورية، وةرادة مجتمعية، ووعي بذلك

والتجاوزات، ووقع التعامل مع هذا الجانب ببطئ،    االنتهاكاتيطرح مسألة تحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبي  
القان بحكم  العسكري  أو  العدلي  القضاء  طرف  من  بحالة  حالة  العسكرية خصت  أي  المحاكم  أن  ذلك  ون. 

بالنظر في القضايا التي يكون أعوان قوات األمن الداخلي طرفاا فيها، في نطاق مباشرة العمل ولها مسا   
 .57بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام 

ضمن   نتهاكات اال وقد تم تخصي  الفصل الثامن من قانون العدالة االنتقالية في تونس لمقاضاة مرتكبي 
القتل العمد، والتعذيب   بما في ذلك جرائم  المخصصة،  القسري وغيرها من الجرائم، بحيث    واالختفاءالدوائر 

 تتولى المحاكم العسكرية إختصا  النظر في القضايا المتعلقة بسلو  الشرطة وقد تم إحالة هذه القضايا مع
وقد عمل المجلس التأسيسي إلى سن القانون األساسي  في أحكامها كتعديل مطروح.    االستئنافإدراج إمكانية  

القضائي في مثل هذه القضايا    االختصا  الذي ينقح قانون العدالة االنتقالية ويمنح    2014لسنة    17عدد  
للدوائر المختصة. ويأمر القانون ذاته النائب العام إلى إحالة مثل تلك القضايا لهذه المجالس لضمان متابعتها  

حقوق اإلنسان الواردة في    بانتهاكات إغالق الملفات، فهي تخت  فضالا عن القضايا المتعلقة  والحؤول دون  
 . 58خالل الثورة  ارتكبتالقانون، أيضاا القضايا المتعلقة بإنتهاكات 

 
ام لقوات األمن الداخلي بعد المتعلق بضبط القانون األساسي الع  1982أوت    6المؤرخ في    1982لسنة    70فقرة أولى من القانون عدد    22الفصل    57

 2011جويلية  29المؤرخ في  2011لسنة  69تنقيحه بموجب المرسوم عدد 
  .356-355، ص. 2019جبيري ياسين، العدالة اإلنتقالية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  58
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 خاتمة 

تنبع أهمية هذا البحث من الدور الخالق الذي يمكن أن تعكسه العدالة االنتقالية في الدول التي خرجت من  
الصراعات والحروب والحاجة الملحة للقيام بكل خطوات هذه العدالة حتى تستطيع الدول أن تبنى على قواعد 

انتهاكات حقو  بعيد عن  ديمقراطي  في ظل حكم  لضمان مستقبل أفضل  العلم أن  صحيحة  مع  اإلنسان،  ق 
محددة وواضحة لتمكينها    استراتيجيةالتجربة أثبتت أن نجاح اآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية يتطلب توافر  

أو تعديل التشريعات القائمة بما يتناسب مع الدور المأمول   باستحداا من تحقيق أهدافها، فضالا عن القيام  
 ءات. من المؤسسات المعنية بهذه اإلجرا

فالعدالة االنتقالية هي طريقة للتقدم على طريق الديمقراطية، ال سيما إذا تمكنا من معرفة األخطاء التي تم  
 . االنتهاكاتفي الماضي ومن ثم تحديدها والعمل على تجاوزها ومنع تكرار المآسي و  ارتكابها 

لة االنتقالية يمكن أن تشّكل عقبات ليس  إال أن الواقع يشير إلى أن القوانين للجديدة المقترحة في مرحلة العدا
األهداف   تحقيق  بإمكانية  يتعّلق  فيما  أيضاا  وةنما  االنتقالية،  العدالة  تنتهجه  الذي  بالمسار  يتعّلق  فيما  فقط 

 والتعدي.  االنتهاكاتالمتعلقة بحقوق اإلنسان ومد  إمكانية حمايتها من 

ير المخاوف نظراا  يث  2015مجلس الشعب في تونس عام    الذي تم إقراره بواسطة  59فقانون مكافحة اإلرهاب
الواسع لإلرهاب  التفسير  تفسيره وةستخدامه  60إلعتماده  التعري  إلساءة  هذا  إستغالل  أمام  الباب  يفتح  مما   ،

ال بين وضع  القانون والتي تتنوع  التي تضمنها هذا  المساوو األخر   قيود على  وبالتالي تطبيقه، فضالا عن 
دون   المحاكمة  قبل  أسبوعين  إلى  تصل  قد  لمدة  اإلحتجاز  وتشريع  بتكليف    احترامالحرية  فيه  المشتبه  حق 

محاكمي للدفاع عنه أو حتى الوصول إلى اسرته، فضالا عن السماح بإجراء المحاكمات بطريق سرية، ويبقى  

 
الرائد الرسمي عدد    07/08/2015تاريخ    26قانون أساسي عدد    59 ، ص. 07/08/2015تاريخ    63المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال، 

 وما يليها. 2163
يعد مرتكبا القسم األول من الباب األول: األحكام العامة بما يلي: "    -في الفصل الخامس  السابق الذكر  26/2015بموجب القانون    تم تعريف اإلرهاب  60

يولد هذا  للجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما 

با . ويعد مرتكبا للجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات  .حتمال ارتكابهاالفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا 

 ."المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه 

تنفيذا لمشروع فردي أو  يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل  من القسم الثاني إلى أنه: "    13كما تمت اإلشارة في الفصل   من يتعمد بأي وسيلة كانت 

ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان   36إلى    14جماعي ارتكاب فعل من األفعال موضوع الفصول من  

 ". أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من عالئقهما
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باتت عقوبة منبوذة في المجتمع الدولي    التي  61األمر األخطر في هذا القانون هو الن  على عقوبة اإلعدام 
 المعاصر.

 وفي إطار ما يمكن تسجيله من نتائح بالنسبة لموضوع العدالة االنتقالية، يمكننا إستخال  النتائح التالية: 

النظام    .1 على  قائم  مستقبل  بناء  نحو  والتوجه  الماضي  مآسي  تجاوز  على  االنتقالية  العدالة  تقوم 
ال   ما  وهذا  لضحايا  الديمقراطي،  الحقوق  إعادة  عبر  إال  تطبيقه  هذه    االنتهاكاتيمكن  وأن  سيما  ال 
 الحقوق ال تسقط بالتقادم. 

توثيق   .2 من  تتمكن  حتى  للسلطة،  تتبع  ال  مستقلة  كهيئة  نفسها  عن  تعّبر  أن  التحقيق  لجان  على 
 على نحو يؤدي إلى كشف الحقيقة.  االنتهاكات

الرابط  إ .3 إعادة  الملفات بحجة  تعني غلق  العدالة االنتقالية ال  أركان  تعتبر ركناا من  التي  المصالحة  ن 
الحقيقة  االجتماعي وةظهار  فتحها  تعني  وةنما  الحقوق    االنتهاكاتب  واالعتراف،  إعالن  إلى  والسعي 

 وةعادتها إلى أصحابها فضالا عن تعويض الضحايا. 
جرائم السابقة من شأنه أن يعزز ثقة المواطن تجاه السلطة، األمر الذي  إن اإلعتراف بالمسؤولية عن ال  .4

 تحقيق العدالة االنتقالية.   باتجاهسينعكس إيجاباا على المسار الديمقراطي الذي سيتم عبوره 

بتجارب بعض   التي عصفت  لتالفي األخطاء  التوصيات  تقديم بعض  النتائح سنعمل على  إنطالقاا من هذه 
 منعت العدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها: الدول العربية و 

 العمل على إخراج المحاكمات من كفة المناكفات السياسية والعمل على نزع الطابع السياسي عنها.  .1
 قراطي عادل. موضع الخطط اإلستراتيجية لمقاضاة الجناة لضمان قدرة البالد على اإلنتقال إلى نظام دي .2
رامح التثقيفية بحقوقهم وواجباتهم خالل الفترة االنتقالية، على أن العمل على توعية المواطنين عبر الب  .3

 يتم إشرا  المجتمع المدني في صياغة هذه البرامح. 

 
درها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة األولى أو إذا تسببت األفعال المشار إليها ببقية الصور في  يعاقب باإلعدام وبخطية ق  61

 القسم الثاني المتعلّق بالجرائم اإلرهابية والعقوبات المقررة لها.  موت شخص: الفصل الرابع عشر من
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للجرائم و  .4 التقني  النهح  الالزمة لفهم  المهارات  القانونيين على  المرتكبة، ال سيما مع    االنتهاكاتتدريب 
الموج  اختالف الجرائم  في  والمحاكمة  التحقيق  المتعلقة  تقنيات  التقنيات  بأكمله، عن  المجتمع  إلى  هة 

 بالجرائم العادية 
 السعي إلى حماية الشهود قبل اإلدالء بشهادتهم وبعدها.   .5
التي   .6 الدول  تجارب  الدرو  من  الديمقرا  استطاعتأخذ  الجانب  إلى  تعبر  إعادة  أن  في  طي ونجحت 

ةعتبارها من التجارب الجديرة بالبحث  و   االنتهاكاتلشعوبها التي عانت من اإلعتداءات و السلم واألمن  
والدراسة من ناحية، والعمل على إستخال  العبر من تجارب الدول العربية التي فشلت في اإلنتقال  

 من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي من ناحية ثانية. 
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