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مقدمة
إن كل مجتمع يخرج من حالة صراع واقتتال يحتاج إلى مرحلة انتقالية لمعالجة آثار الماضي وتصحيح
مسار المجتمع والدولة بإقامة المحاسبة والعدل االنتقالي وتحديد مسار جديد للدولة ،ولذلك فالعدالة االنتقالية
هي وسيلة من وسائل تسوية النزاعات الداخلية إلعادة بناء الدولة على أسس صحيحة.
إن فلسفة العدالة االنتقالية تقوم على مقولة لرئيس أساقفة جنوب افريقيا "ديزموند توتو "1التي تقول“ :كيف
نحول األخطاء البشرية إلى عدل بشري" ،فالعدالة االنتقالية هي الخيار الوحيد واألنسب لحل مشكالت
ّ
مست الكرامة اإلنسانية وآدمية البشر ،واالعتراف بهذه االنتهاكات والسعي
الماضي وعالج لإلساءات التي ّ

لعدم تكرارها.

2

تم ارتكابها وغيرها من صور
وتقوم العدالة االنتقالية على توثيق االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ّ
إساءة إستعمال السلطة وكشف حقيقتها ،فضالا عن محاسبة المسؤولين عن تلك االنتهاكات والتجاوزات،
وتطهير مؤسسات الدولة ممن تورط في ارتكاب تلك الجرائم ،مع إصالح المؤسسات بهدف منع تكرار مثل
هذه االنتهاكات ،وتعويض الضحايا وتوفير ُسبل اإلنصاف الفعالة لهم ،وكل ذلك في سبيل تحقيق المصالحة
الوطنية واإلنتقال إلى تحقيق الديمقراطية والسالم االجتماعي في إطار من الوفاق الوطني.3
معين إلى
التحول" ،من نظام حكم ّ
تتألف العدالة االنتقالية كمصطلح من كلمتين مركبتين هما "االنتقال و ّ
نظام الحكم الديمقراطي ،بحيث ُيقصد باألولى اإلنتقال من حالة االستبداد إلى حالة المشاركة السياسية الفعالة
من قبل المواطنين ،أما الثانية فتعني التوجه نحو مسار يشمل أكبر قدر من الديمقراطية ،4كما يعني مجموعة

اإلجراءات أو التدابير أو اآلليات أو العمليات التي تلجأ إليها دولة ما أثناء هذه الفترة بهدف تحقيق هذا

 1كتابة خطّت على حائط منزل  Desmond Tutuكبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق في مدينة كيب تاون ،وهو الحائز على جائزة نوبل
للسالم عام  ،1984من أبرز الناشطين المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،وقد أُختير توتو لرئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في
انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة التي ارتكبتها كل من الجماعات المؤي دة والمناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
 2المركز الدولي للعدالة اإلنتقالية ،ما هي العدالة اإلنتقالية ،تاريخ اإلطالع .2021/05/22
https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice

 3عادل ماجد ،العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات ،مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،192أبريل  ،2013ص.10 .
 4علي الكواري ،لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ،دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى ،مركز دراسات الوحدة العربية،
مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ،بيروت ،2009 ،ص.27 .
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اإلنتقال المأمول ،وهو يهدف إلى نسيان آالم الماضي وتجاوز االنقسام بين أبناء المجتمع وبناء الثقة بينهم
ال إلى الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية.5
وبين السلطة وصو ا
في الواقع ،تعود الجذور التاريخية للعدالة االنتقالية إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية األولى ،في
يقدر بجدية قيمة تحقيق العدالة االنتقالية ،في ظل االنتهاكات الصارخة
الوقت الذي بدأ المجتمع الدولي ّ
لقوانين وأعراف الحرب وقواعد القانون الدولي اإلنساني.6

وقد ساهمت االنتهاكات الواسعة والخطيرة لحقوق اإلنسان في العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية
في االهتمام المتزايد بمفهوم العدالة االنتقالية وآلياتها ،مع ما رافقها من تحوالت سياسية من أنظمة مستبدة
إلى أنظمة ديمقراطية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ،حيث برزت بعض تجليات العدالة االنتقالية وذلك
نتيج اة للضغوط والتحركات الشعبية المتزايدة.7
وقد د ددد ُع ّرفد د ددت العدالد د ددة االنتقاليد د ددة علد د ددى مسد د ددتويات عد د دددة فعلد د ددى المسد د ددتو الد د دددولي منحتهد د ددا منظمد د ددة

األمد د د ددم المتحد د د دددة اهتمامد د د دا كبي د د د د ار وعرفتهد د د ددا بأنهد د د ددا" :تشد د د ددمل كامد د د ددل نطد د د دداق العمليد د د ددات واآلليد د د ددات المرتبطد د د ددة
بالمحد د دداوالت الت د د ددي ي ب د د ددذلها المجتمد د ددع ل د د ددتفهم ترك د د ددة مد د ددن تج د د دداوزات الماض د د ددي واسد د ددعة النط د د دداق بغي د د ددة كفال د د ددة
المسد دداءلة وةقامد ددة العدالد ددة وتحقيد ددق المصد ددالحة ،وقد ددد تش د ددمل ه د ددذه اآلليد ددات القض د ددائية وغيد ددر القضد ددائية علد ددى
السد د د دواء ،مد د د ددع تفد د د دداوت مسد د د ددتويات المشد د د دداركة الدوليد د د ددة أو عد د د دددم وجودهد د د ددا مطلق د د د دا ومحاكمد د د ددات األف د د د دراد،
والتع د د د ددويض ،وتقص د د د ددي الحق د د د ددائق ،واإلص د د د ددالح الدس د د د ددتوري ،وفح د د د د

الس د د د ددجل الشخصد د د ددي للكشد د د ددف عد د د ددن

 5علي القهوجي ،العدالة االنتقالية من منظور المالحقات الجنائية ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،العدد  ،4السنة األولى ،ديسمبر  ،2013ص.237 .
 6يُعزى إستخدام تعبير القانون اإلنساني الدولي إلى الفقيه ماكس هبر  Max Hoberرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر األسبق ،ويُعرّ ف القانون
اإلنساني الدولي بأنه مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حاالت النزاع المسّلح حماية األشخاص الذين يعانون ويالت هذا النزاع ،وفي
إطار أوسع حماية األعيان التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات الع دائية :راجع القانون الدولي اإلنساني ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ،إعداد
نخبة من المتخصصين والخبراء ،منشورات بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة ،2006 ،ص.17 .
 7تمحورت العدالة االنتقالية بعد الحرب العالمية الثانية حول فكرة التجريم والمحاكمات الدول ية المترتبة عنها كمحاكمة نورمبرغ وطوكيو ،أما المرحلة
الثانية لتطور العدالة االنتقالية فكان بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،وخالل التغيرات السياسية المختلفة في دول أوروبا الشرقية وخالل هذه المرحلة ت ّم
تطبيق مفهوم ذو طابع محلي أو وطني من العدالة اإلجتماعية إرت بط بالهياكل الرسمية للدولة وبالتالي تجاوزت فكرة المحاكمات وتضمنت آليات
أخرى مثل لجان الحقيقة والتعويضات ،وبذلك أصبحت العدالة االنتقالية حوار وطني بين الجناة والضحايا .أما المرحلة الثالثة للعدالة االنتقالية فقد
ظهرت خالل الفترات االنتقالية التي أعقبت حكم ال ديكتاتوريات العسكرية والشمولية في دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا وفي بعض الدول األفريقية
بحيث كان هناك توافق دولي على الحاجة إلجراءات العدالة االنتقالية للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان وتزامن ذلك مع أهداف الدول والهيئات
التحول الديمقراطي
المانحة للدول النامية التي طلبت وجوب تطبيق لحكم القانون ،وبعبارة أخرى إن المرحلة الثالثة من العدالة االنتقالية ربطت بين
ّ
والعدالة مع إعادة تقييم شامل للوصول بمجتمع ما في المرحلة االنتقالية إلى موقع آخر تُع ّد فيه الديمقراطية أحد أهدافه األساسية ،ويُع ّد إنشاء محكمة
يوغوسالفيا وسيراليون ورواندا أكبر إنعكاس لتحقيق أهداف العدالة االنتقالية :عمر عبد الحفيظ شنان ،العدالة االنتقالية والمصالجة الوطنية  -المفاهيم
والتطبيقات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2015 ،ص.94-93 .
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التجد د دداوزات ،والفصد د ددل أو اقترانهمد د ددا مع د د د ا ."8ثد د ددم قامد د ددت بوضد د ددع معد د ددايير دوليد د ددة تحكد د ددم تطبيقهد د ددا ،ومد د ددن ثد د ددم
تعهدت األمم المتحدة بتقديم جميع الدعم للدول التي تسعى إلى تطبيق آليات العدالة االنتقالية.
ّ
كد ددذلك ُع ّرفد ددت العدالد ددة االنتقاليد ددة علد ددى الصد ددعيد الد ددوطني مد ددن خد ددالل الق د دوانين التد ددي وضد ددعتها بعد ددض الد دددول
التد ددي طالبد ددت بالديمقراطيد ددة ،وعلد ددى سد ددبيل المثد ددال تب ّن د دى مشد ددروع قد ددانون العدالد ددة االنتقاليد ددة فد ددي ليبيد ددا تعريفهد ددا
صد د دت 9عل د ددى" :مجموع د ددة م د ددن اإلجد د دراءات التش د دريعية والقض د ددائية واإلداري د ددة الت د ددي
ف د ددي الم د ددادة األول د ددى الت د ددي ن ّ
تع د ددالح م د ددا ح د دددا خ د ددالل فتد د درة النظ د ددام الس د ددابق ف د ددي ليبي د ددا ،وم د ددا قام د ددت ب د دده الدول د ددة م د ددن انتهاك د ددات لحق د ددوق
اإلنسان وحرياته األساسية والعمل على اإلصالح بالطرق الودية بين بعض فئات المجتمع".
إنطالق ا من هنا ،تتمحور اإلشكالية الرئيسية في دراستنا هذه حول دور العدالة االنتقالية الساعية إلى إقامة
المؤسسات الديمقراطية والدستورية ،في ظل ما يشهده العالم العربي ،ال سيما في سوريا وتونس ،من انتهاكات
فاضحة وخطيرة لحقوق اإلنسان ،وهنا نطرح سؤالنا الرئيسي :هل ستتمكن العدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها
ال سيما وأن االنتهاكات المرتكبة هي في مواجهة مجتمع بأكمله؟
التحول من المجتمع السلطوي إلى المجتمع الديمقراطي،
ورغب اة منا في اإلضاءة على دور العدالة االنتقالية في
ّ
في الدول العربية  -سوريا وتونس نموذجا -سنطرح مجموعة من التساؤالت التي تتجلى فيما يلي:
 .1ما مد فاعلية آليات العدالة االنتقالية؟
 .2ما هي عالقة العدالة االنتقالية بحقوق اإلنسان؟
 .3ما هو دور االضطرابات الداخلية في ترسيخ معنى العدالة االنتقالية؟
 .4ما هي أبعاد التحول الديمقراطي خالل الفترة االنتقالية؟ وما هي المفاهيم المشابهة لمصطلح العدالة
االنتقالية؟
 .5كيف ُيمكن ترجمة الحماية الجنائية التي يوفرها القضاء الداخلي والدولي في مرحلة العدالة االنتقالية؟
 .6ما مد قدرة العدالة االنتقالية في التصدي لجرائم الماضي باالستناد إلى تجارب الدول العربية؟

8

ورقة نقدية للعدالة االنتقالية في تونس صادرة بتاريخ http://ar.jurispedia.org/index.php ،2014/03/03

9

المجلس الوطني االنتقالي ،ليبيا ،المادة األولى من قانون رقم  17لسنة  ،2012بشأن إرساء قواعد المصالحة والعدالة االنتقالية ،وكذلك عرّ فها القانون
التونسي بأنها" :مسار متكامل من اآلليات ،والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان ،بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين
عليها ،وجبر ضرر الضحايا ،ورد االعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ."...راجع الباب األول من القانون األساسي عدد  53المؤرخ في 24
ديسمبر ،الذي يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.
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وهذا ما سنجيب عليه من خالل هذه الدراسة وفق ا للتقسيم اآلتي:
المطلب األول :النظام القانوني للعدالة االنتقالية
المطلب الثاني :العدالة االنتقالية بين الضوابط والتطبيق

المطلب األول :النظام القانوني للعدالة االنتقالية
تواج د دده ال د دددول ف د ددي الكثي د ددر م د ددن األحي د ددان اض د ددطرابات داخلي د ددة يك د ددون م د ددن ش د ددأنها زعزع د ددة األم د ددن واالس د ددتقرار
فيهد ددا .ويجد ددوز أن ُي َع نب د در عد ددن هد ددذه االضد ددطرابات بصد ددورة سد ددلمية عد ددن طريد ددق المظد دداهرات أو اإلض د دراب عد ددن
ظم الدس د ددتور ه د ددذه التص د ددرفات ويسد د ددب عليه د ددا الش د ددرعية ش د ددرط التقي د ددد ب د دداإلجراءات التد د ددي
العم د ددل ،بحي د ددث ُيد د دَن اّ
تقررها التشريعات النافذة في الدولة.

إال أن الوضع يختلف عندما تخرج هذه التظاهرات عن إطارها السلمي وتتسم بالعنف الذي ترتكبه جماعات
منظمة ضد السلطة ،ولكن دون أن يرتقي هذا العنف إلى مستو النزاع المسلح ،مما يدفع بالسلطة إلى
استخدام القوة إلنهاء هذه المواجهات ،بحيث يمكن أن تترافق النتيجة الحتمية لذلك مع ضعف سيادة القانون
وحصول انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان كحق اإلنسان في الحياة ،وحظر االسترقاق والمعاملة الالإنسانية
والقاسية والمهينة والتعذيب.

10

مر على األمة العربية هو
وقد صف األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي" :إن أسوأ عا ٍم ّ

عام  ،" 2014ووصفه جيمس كالبر رئيس مجلس المخابرات األمريكية بأنه" :أكثر األعوام دموية على مد

 45سنة" ،والسبب في هذا التقييم أن من ضمن ما نتح عن أحداا الربيع العربي إنفجار الحروب المذهبية
تحديدا تم تفكيك السلطات المركزية للدول
والطائفية داخل البلد الواحد وعبر الحدود ،وفي عام 2014
ا
وسيطرة الفاعلين المسلحين من غير الدول من أمثال التنظيمات اإلرهابية والميليشيات المسلحة .وهذا كله

ناتح عن تراكمات ما حدا في العقود السابقة ،فهذه النتائح تتويح للسياسات التي اتبعتها أغلب الحكومات
العربية على مد عقود :سياسات اإلٌقصاء السياسي واالجتماعي والتضييق على الحريات المدنية والسياسية
 10عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.58 .
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المشوهة ،واالعتماد على القطاعات الريعية ،وةستمرار حالة االنكشاف االقتصادي على
والتنمية االقتصادية
ّ
الخارج مما خلق حالة اإلعتماد والتبعية واتساع الفجوة في توزيع الدخل والثروة بين األغنياء والفقراء وةستمرار
التدهور في أوضاع التعليم والصحة وغيرها من الحاجات األساسية بما يترتب على ذلك من تراجع رصيد
الرأسمال االجتماعي في هذه البلدان ،ولذلك لم تكن مفاجئة األحداا الدموية التي خلّفها الربيع العربي.11
باإلضافة إلى ذلك ،فقد نتح عن الثورات والنزاعات المسلحة إنهيار األنظمة في بعض البلدان ،كما حصل في
مصر  12وليبيا ،13مما دفع بالدول إلى إيجاد آليات ُمشتركة تهدف إلى كشف الحقائق وتعويض الضحايا
وجبر الضرر والتأسيس لمستقبل مشرق بعيد كل البعد عن أخطاء الماضي ،إنطالقا من هنا ،وبهدف
اإلضاءة على النظام القانوني للعدالة االنتقا لية ،سنتناول " أركان العدالة االنتقالية" في الفرع األول ،ثم ننتقل
للحديث عن "آليات تحقيق أهداف العدالة االنتقالية" في الفرع الثاني من هذه الدراسة.
الفرع األول :أركان العدالة االنتقالية
تُع د د د ّدرف العدال د د ددة االنتقالي د د ددة عل د د ددى أنه د د ددا :مجموع د د ددة م د د ددن اآللي د د ددات القض د د ددائية وغي د د ددر القض د د ددائية "السياس د د ددية،

االقتصد د ددادية ،االجتماعيد د ددة " ،التد د ددي يسد د ددتخدمها مجتمد د ددع معد د ددين لتحقيد د ددق العدالد د ددة فد د ددي فت د د درة إنتقاليد د ددة بهد د دددف
االنتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة التوافق.

14

داء عل د دى التج د ددارب الدولي د ددة ف د ددي مج د ددال العدال د ددة االنتقالي د ددةُ ،يمك د ددن اعتب د ددار
وانطالق د د ا م د ددن ه د ددذا التعري د د  ،وبن د د ا
أن العدالة االنتقالية تقوم على خمسة أركان رئيسية ،وهي:

 11حال األمة العربية  ، 2015-2014اإلعصار :من تغيير النظم إلى تفكيك الدول ،مجموعة من المفكرين والمثقفين ،وقفية جمال عبد الناصر الثقافية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،2015 ،1.ص.18-17 .
 12أسفرت الضغوط الشعبية بعد ثورة  2011في مصر عن اعتقال رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك ،ورغم بروز مالمح واضحة
للعدالة االنتقالية في مصر ،إال الواقع يدل على أن التدابير المتعلقة بالعدالة االنتقالية مثل تقصي الحقيقة وجبر ضرر الضحايا لم تكن على المستوى
المطلوب ،فضالً عن أن المحاسبة الجنائية للمسؤولين عن االنتهاكات في مصر لم تكن على جدول أعمال الدول بعد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي
للرئاسة المصرية لعام  : 2012العدالة االنتقالية في مصر -رؤية أحبطها القمع واالستقطاب -المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،مقال منشور بتاريخ
 ،2015/09/27تاريخ االطالع.2021/05/20 :
https://www.ictj.org/ar/news/state-repression-and-polarized-politics-thwart-hopes-justice-egypt

 13يرى البعض أن ما حصل في ليبيا كان بمثابة حرب اهلية ،وأن السلطة بمساعدة التدخل الخارجي ،قد عملت على تضليل المجتمع لترسيخ مصالحها ":
فالحرب األهلية في ليبيا مصط نعة ال حتمية ،واألزمة الليبية هي نتيجة إلخفاق القيادة في تحقيق اإلنتقال ،ال للقبلية وال االفتقار إلى الحداثة وال لغياب
الهوية الوطنية" :دراسة تمهيدية عن المجتمع في ليبيا :الواقع والتحديات واآلفاق ،الجزء الثاني من دراسة أولية لمشروع الحوار االجتماعي
واالقتصادي الليبي ،األمم المتحدة -اإلسكوا ،2020 ،ص.9.
 14صبري محمد خليل ،مفهوم العدالة االنتقالية ،صحيفة الراكوبة ،السودان :2013 ،تاريخ االطالع.2021/05/20 :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43019.htm
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المحاسددبة ،والكشددف عددن الحقيقددة ،وجبددر الضددررٕ ،واصددالح المؤسسددات ،والمصددالحة ،وال يشددكل
ترتيددب األركددان الخمسددة الدواردة هنددا أولويددة لمكددون عددن اآلخددر ،بددل هددو ضددرورة منهجيددة ،ونتندداول فيمددا
يلي كل مكون من هذه المكونات بشيء من التفصيل.
أو ً
ال -الكشف عن الحقيقة
ُيعتبددر الكشددف عددن الحقيقددة ضددروريا وهام دا لعدددة أسددباب ،مددن أهمهددا مسدداعدة الددوعي الجمدداعي للوصددول إلددى

حقيقة ما جر من إنتهاكات ومنع حدوثها في المستقبل وةنهاء حالة التشرذم والجدددل بددين الشدرائح اإلجتماعيددة
المختلفددة حددول هددذه االنتهاكددات .وغال ابدا مددا تبددرز خددالل الم ارحددل االنتقاليددة الحاجددة إلددى فهددم مددا جددر وسددببه،

خاصددة وأن التعتدديم الممددار

مددن قبددل أنظمددة االسددتبداد والقمددع يجعددل فظاعددات حقددوق اإلنسددان وانتهاكاتهددا

المرتكبة غير معروفة ،من حيث أبعادها ومكوناتها وحجمها ومجاالتها.15
وعنددد الحددديث عددن الحقيقددة علينددا أن نعددي أنهددا ليسددت مطلقددة ،كمددا أن لهددا أشددكاالا عديدددة ،فهنددا
مكونددات متعددددة لهددا ،مددن أبرزهددا الحقيقددة الجنائيددة التددي تعددرع علددى القضدداء بكددل مددا تسددتوجبه مددن
حجددح وأدلددة وشددهود ومرتكددز قددانوني ،ويوجددد السددرد الفددردي الددذي يعكددس حقيقددة المعاندداة الفرديددة فددي
خضددم انتهاكددات حقددوق اإلنسددان ،وتسددعى مقاربددة العدالددة االنتقاليددة إلددى الكشددف عددن الحقيقددة بجمعهددا
–قدددر المسددتطاع -بددين هددذه المكونددات ،مددن خددالل التقصددي واإلنصددات للضددحايا وذويهددم ،وتمكددين
المجتمددع مددن معرفددة مددا جددر عبددر تددوفير إمكانيددات التعبيددر لكددل الفرقدداء مددن خددالل اإلبددداع والكتابددة
واإلعددالم والصددحافة وجلسددات االسددتماع وغيرهددا .ومددن اآلليددات غيددر القضددائية التددي بددرزت بشددكل
الفددت خددالل العقدددين األخيدرين مددن القددرن الماضددي لجددان الحقيقددة ،وقددد بدددأ اسددتخدام هددذه اآلليددة فددي
أمريكددا الجنوبيددة ،ثددم انتشددرت فددي العديددد مددن أرجدداء العددالم ،حيددث تددم تشددكيل أكثددر مددن ثالثددين هيئددة
للكشف عن الحقيقة حققت درجات متفاوتة من النجاح

16

.

 15يراجع :األمم المتحدة ،مذكرة توجيهية أعدها األمين العام لألمم المتحدة ،بعنوان "نهج األمم المتحدة في شأن العدالة االنتقالية" ،آذار/مارس ،2010
ص .4وثيقة رقم.)UN.DOC.12-38576) :
كما يراجع :تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بابلو دي غريف ،وثيقة األمم المتحدة ،الوثائق
الرسمية للجمعية العامة ،A/HRC/21/46 ،الصفحة  ،6الفقرة  ،14تاريخ  9آب/أغسطس  ،2012تاريخ اإلطالع  ،2021/05/19متاح على الموقع
اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدةhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx:
 16من الناحية التاريخية لممارسات التجارب العالمية في هذا المجال ،نجد أن دول أمريكا الالتينية شكلت العديد من اللجان ،بحيث تأسست في بوليفيا عام
 1982الهيئة الوطنية للتحريات حول اإلختفاء القسري ،وأسست األرجنتين الهيئة الوطنية حول إختفاء األشخاص في عام  ،1983وتبعتها شيلي في
األعوام  1991-1990بتشكيل هيئتين األولى عن الحقيقة والمصالحة والثانية عن جبر الضرر والمصالحة ،وأسست في السلفادور عام  1994لجنة
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ثانيا ً -المحاكمات
إن مبد د ددادو العفد د ددو والتسد د ددامح لهد د ددا مد د ددن األهميد د ددة والضد د ددرورة فد د ددي أي مجتمد د ددع عد د ددانى مد د ددن ويد د ددالت الن ازعد د ددات
والقمد د ددع واالضد د ددطهاد ،ومد د ددع أن ذلد د ددك ال ينفد د ددي ضد د ددرورة إج د د دراء محاكمد د ددات عادلد د ددة ضد د ددمن إطد د ددار القد د ددانون،
علم د د د ا أن دور هد د ددذه المحاكمد د ددات ال يكمد د ددن فقد د ددط فيمد د ددا يتعلد د ددق بحقد د ددوق اإلنسد د ددان ،وةنمد د ددا يكمد د ددن أيض د د د ا فد د ددي
تعزي د ددز مبد د ددادو المحاس د ددبة والمسد د دداءلة فد د ددي مرحل د ددة إنتقاليد د ددة لط د ددي صد د ددفحة الماضد د ددي ،والب د دددء بمرحلد د ددة بند د دداء
ّ
ويعتب د د ددر الجه د د دداز القض د د ددائي الد د د ددوطني أو المح د د دداكم الجنائي د د ددة المختلط د د ددة الدولي د د ددة الجهد د د ددة
بأس د د ددس جدي د د دددةُ .
األص د د ددلية والمنف د د ددذة له د د ددذه المب د د ددادو واألس د د ددس ،وذل د د ددك اس د د ددتناد ا إل د د ددى التش د د دريعات المحلي د د ددة ،وب د د دداللجوء إل د د ددى
القد دوانين الدوليد ددة فد ددي حالد ددة عجد ددز القضد دداء الد ددوطني تد ددأمين ذلد ددك ،ذلد ددك أند دده مد ددن الممكد ددن االسد ددتفادة والتعد دداون
عل د ددى المس د ددتو ال د دددولي عب د ددر تش د ددكيل مح د دداكم مختلط د ددة ف د ددي حال د ددة إنهي د ددار القض د دداء المحل د ددي ،أو ف د ددي حال د ددة
كوند د دده غيد د ددر قد د ددادر علد د ددى مقاضد د دداة المتهمد د ددين بارتكد د دداب ج د د درائم تتعلد د ددق بحق د د دوق اإلنسد د ددان والقد د ددانون الد د دددولي
اإلنسد دداني .وفد ددي ذل د ددك تتطلد ددب العدال د ددة االنتقاليد ددة ت د ددأمين اسد ددتقالل القض د دداء ونزاهتد دده ،عل د ددى أن يد ددتم التحقي د ددق
والمحاكم د ددة وفقد د دا لإلجد د دراءات القانوني د ددة ،ومن د ددع المحاكم د ددات المتع د ددددة ل د ددذات الجريم د ددة ،كم د ددا يتطل د ددب ت د ددأمين
الحمايد د ددة للشد د ددهود وحمايد د ددة اإلج د د دراءات الخاصد د ددة بالمحاكمد د ددة ،وفد د ددي هد د ددذه الحد د دداالت ال تطبد د ددق بمد د ددا ُيعد د ددرف

بالتقد ددادم ،وال تسد ددقط الد ددتهم ضد ددد الجند دداة ،ولد دديس مبد ددر ار إطاعد ددة األوامد ددر بالنسد ددبة للعسد ددكريين ،وال يتمتد ددع أحد ددد
بما فيه رئيس الدولة بالحماية والحصانة من المحاكمة.17
إن المحاكمات كما سبق ،هي عبارة عن اتخاذ اإلجراءات الجزائية في حق مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان
وذلك طباقا لمقتضيات القانون الدولي وااللتزامات التي أخذتها كل دولة على عاتقها من خالل انضمامها إلى
عدد من االتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها ،إال أن التجارب الدولية توضح أن هذا االلزام يبقى
معتمدا بشكل أو بآخر على توافر اإلرادة السياسية واألولويات المحددة في سياق البناء الديمقراطي ومد
ا

بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان وتبعتها دولة بيرو في العام  2001والباراغواي عام  2003بتشكيل هيئات للحقيقة والعدالة ،وفي القارة اإلفريقية فقد
كانت تجارب كل من رواندا عام 1990وجنوب إفريقيا عام  1995وسيراليون العام  ، 2000أما أحداث تيمور الشرقية في القارة اآلسيوية دفعتها إلى
تأسيس هيئة التالقي والحقيقة والمصالح في العام  ، 2002وتعتبر تجربة تشيلي أولى مؤشرات التضامن الدولي مع الضحايا عام  1975وذلك عندما
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة وجود ممارسات بالتعذيب وسوء المعاملة واإلحتجاز التعسفي :عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص- 113 .
.114
 17عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.116.
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توفر المؤهالت الالزمة لقيام القضاء بدوره كامالا وبتجرد ،وهذا يفسر التباين في أولويات الدول في عدة
تجارب دولية منها تشيلي ،واألرجنتين.18
إن تطبيق مبدأ المحاسبة يأخذ في االعتبار دون شك التقدير السياسي لوضعية البلد واألهداف المتوخاة في
كل مرحلة ،لكن دون أن يعني ذلك تخلي الدولة عن التزاماتها في هذا المجال ،ال شك أن للقانون
حدودا ،إذ
ا
كلما جرت انتهاكات لحقوق اإلنسان على نطاق واسع -كما هو الحال في يوغسالفيا ساباقا أو في رواندا -

كان من المستحيل متابعة الجميع ،فبينما يمنح القانون الجنائي الدولي قد ار من المؤاخذة في مواجهة الجرائم
الدولية ،هنا حدود لما يمكن أن نحققه ".ومع ذلك فإن المحاسبة الجنائية تبقى خيا ار له دواعيه وأهدافه في
أساسا في :المساهمة في الردع عن ارتكاب انتهاكات جديدة،
خطوات معالجة ماضي االنتهاكات وتتمثل
ا
والتعبير عن اإلدانة الرسمية للجرائم ،وتعكس انخراط الدولة في بناء مقومات احترام القانون ،وكذلك بناء الثقة
في سياسة الدولة ومؤسساتها.
وقد لوحظ من خبرة التراكم الدولي وجود العديد من التحديات التي تحول دون التفعيل الكامل لهذه المتابعات،
مثل طول آجال التقاضي في بعض األحيان ،فضالا عن تكاليفه ومستلزماته من حيث البراهين والشهود.
وعلى الرغم من جسامة التحديات التي تواجه تفعيل مبدأ المحاسبة ،إال أن هذا ال يعني إلغاء المتابعات من
جدول األعمال ،بل ينبغي ادراجها ضمن استراتيجية التأهيل واإلصالح المؤسساتي المعزز لالنتقال بما يكفل
تحقيق العدل.

 18وتنبع اهمية التجربة األرجنتينية في العدالة اإلنتقالية من سببين ،األول هو ان التجربة الرجنتينية تُع ّد من التجارب األولى في العالم في مجال تطبيق
العدالة اإلنتقالية ،حيث يمكن القول ان مصطلح العدالة اإلنتقالية تم مخاضه وميالده في داخل األرجنتين ،أما السبب الثاني فيتمثل في أن التجربة
األرجنتينية قد شهدت عثرات كبيرة ومقاومات كبيرة في سبيل تحقيقها ،وقد بدأت محاكمات رموز ورجال الجيش المهتمين بإرتكاب إنتهاكات حقوق
اإلنسان ،ولكن واجهت األرجنتين عقبا ت تمثلت في " :إتباع بعض قيادات الجيش األرجنتيني سياسة إخفاء األدلة والوثائق ،قيام بعض القيادات في
الجيش األرجنتيني بإتباع أساليب إرهابية كالتفجيرات في البالد ،وتهديد بعض قيادات الجيش الرجنتيني بإدخال البالد في حرب أهليةغذا ما إستمرت
المحاكمات الجنائية ألفر اد الجيش" :جبيري ياسين ،العدالة اإلنتقالية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري ،دار الجامعة الجديدة ،األسكندرية،
 ،2019ص 325 .وما يليها.
أما تشيلي ،فقد كان إلستيالء الجيش على السلطة بقيادة الجنرال "أوغستوا بينوشيه" في  11سبتمبر  1973وإطاحته بحكومة إئتالف الوحدة الشعبية
بقيادة " سلفادور الييندي" القضاء على تجربة ديمقراطية لم تكن ترضى عنها الواليات المتحدة التي تورطت في هذا اإلنقالب الدموي بضحاياه ال
 1220فيثالثة أشهر فقط ،ونتيجة للمقاومة الشعبية ضد النظام ،أُجبرت السلطة العسكرية الحاكمة على إجراء إستفتاء شعبي لإلنتقال إلى حكم مدني،
وبعد نتيجة اإلنتخابات التي أُجريت في عام  1989فاز فيها الديمقراطيون المسيحيون وتولى "باتريشيو ألوين" رئاسة الجمهورية ،بدأت عملية
اإلنتقال إلى نظام جديد في ظل إستمرار وجود السلطة العسكرية في مواقعها لعدة سنوات وفشلت في العودة وترسيخ الحكم المدني .وقد أخذت التجربة
التشيلية في اإلنتقال الديمقراطي سبيل التدرج واإلعتدال حتى تمت إزاحة السلطة العسكرية بدون مزيد من الضحايا ،فقد كانت مرحلة اإلنتقال بمثابة
جسر للعبور إلى مرحلة أكثر إستقراراً وأكثر تمثيالً لإلرادة الشعبية التي أصرّ ت عل ى معرفة الحقيقة ،وخاصة ما نتج عن اإلنقالب العسكريي الدموي
ي دولة في أمريكا مثيالً من حيث قمع الحريات واإلغتياالت والتعذيب بإسم الحرية والديمقراطية .وتشكلت بقرار رئاسي لجنة تحت
الذي لم تشهد له أ ّ
مسمى " اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة" في أفريل  :1990جبيري ياسين ،مرجع سابق ،ص.330-329 .
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ثالثا ً -جبر الضرر
ضدا ماد ايدا للضددحايا فقددط ،بددل يمتددد ليصددبح بمثابددة اقدرار
ويتسددع مفهددوم جبددر الضددرر ألكثددر مددن كوندده تعوي ا

بمسددؤولية الدولددة عددن انتهاكددات حقددوق اإلنسددان ،وبوجددوب جبددر االضدرار المترتبددة عددن ذلددك وفاقدا لمقتضدديات

القددانون الدددولي ذات الصددلة ،كمددا أن ذلددك جددزء مددن رد االعتبددار يأخددذ فددي الحسددبان انعكاسددات مددا تعددرع لدده
الضحايا وأوضاعهم المهنية والمالية وممتلكاتهم وانعكاسات ذلك على أسرهم.
ويأخددذ جبددر الضددرر عدددة أبعدداد ،مثددل جبددر الضددرر الفددردي الددذي يتوجدده إلددى الضددحايا وأسددرهم ،ويشددمل
التعددويض والعددالج ٕواعددادة اإلدمدداج والرعايددة الصددحية ،كمددا يوجددد جبددر الضددرر الجمدداعي الددذي يخددت
داعا خاصددة مددن حيددث سياسددات القمددع أو اإلبددادة أو
بجماعددات ومندداطق قددد تكددون عاشددت أوضد ا
التهمددي

الشددامل جدراء مواقددف سياسددية أو مسدداندة طددرف سياسددي ،وأخيد ار جبددر الضددرر القددائم علددى

مقاربة النوع ،ويهدف إلى معالجة الوضعية الخاصة للنساء ضحايا االنتهاكات.19
رابعا ً -اصالح المؤسسات
كثي ددرا م ددا تحت دداج البل دددان الخارج ددة ح ددديث ا م ددن دوام ددة الن ازع ددات أو الحك ددم القمع ددي إل ددى تبن ددى إص ددالحات تش ددمل
مؤسساتها وقوانينها وسياساتها ،وذلك لتفادي العودة للحكم االستبدادي ،والحيلولددة دون تكدرار انتهاكددات حقددوق
اإلنسددان فددي المسددتقبل ،غيددر أن مجددال إصددالح المؤسسددات شاسددع ومعقددد بشددكل كبيددر ،ويكددون مقيدددا بالمنددا
السياسي القائم والموارد المتاحة والحاجة إلى صياغة مشروع بأهداف واقعية.
فد د ددي الواقد د ددع ،إن الجهد د ددود المبذولد د ددة لتحقيد د ددق اإلصد د ددالح المؤسسد د ددي يجد د ددب أن تد د ددتم بالتد د دددرج وأن يكد د ددون ذلد د ددك
متناسد د ددبا مد د ددع حجد د ددم القد د دددرات المحليد د ددة ووفق د د دا للظد د ددروف السياسد د ددية القائمد د ددة ،ألن هد د ددذه العمليد د ددة قد د ددد تطد د ددال
األجهزة الحساسة في الدولة كالقضاء والشرطة والجي .

20

تعد ددد عمليد ددة اإلصد ددالح المؤسسد ددي وعمليد ددة إعد ددادة بند دداء الدولد ددة واحد دددة مد ددن آليد ددات العدالد ددة االنتقاليد ددة ،خاص د د اة
إذا مد د د ددا كاند د د ددت تلد د د ددك المؤسسد د د ددات تتحمد د د ددل جد د د ددزء ا كبيد د د د ار مد د د ددن المسد د د ددؤولية تجد د د دداه تفشد د د ددي الفسد د د دداد وانتشد د د ددار
 19األمم المتحدة ،مجلس األمن الدولي ،تقرير األمين العالم فيما يتعلق بسيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع،
(نيويورك :تقرير رقم  23،S/2004/616أغسطس  ،)2004ص.6
كما يراجع :مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،أدوات سيادة القانون الالزمة للدول الخارجة من الصراعات -برامج جبر الضرر ،منشورات األمم
المتحدة ،نيويورك وجنيف ،2006 ،ص.6
 20وثيقة األمم المتحدة ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،رمز الوثيقة ،A/HRC/30/42 :ص .23-11
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االنتهاكد د ددات فد د ددي المجتمد د ددع ،فض د د دالا عد د ددن أن غالبيد د ددة الد د دددول التد د ددي تسد د ددعى إلد د ددى تطبيد د ددق العدالد د ددة االنتقاليد د ددة
تعاني من انهيار مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

21

إن إصددالح المؤسسددات أمدٌدر أساسددي فددي االنتقددال الددديمقراطي ،حيددث تكددون للحددروب والحددروب األهليددة
ٌ
ولألنظمددة االسددتبدادية انعكاسددات مدددمرة علددى مؤسسددات الدولددة والعدداملين بهددا ،ويددتم توجيدده الجميددع
لخدمددة سياسددة ممنهجددة للقمددع واإلخضدداع ،وعددادة مددا يددؤدي ذلددك إلددى خددرق للقددانون وتوظيفدده وعدددم
الخضوع للرقابة والعمل بالتعليمات واالرتشاء وغيرها.
وهددذا مددا يجعددل م ارحددل االنتقددال تسددتدعي اإلصددالح المؤسسدداتي بوصددفه أحددد المددداخل األساسددية
لضددمان عدددم تكدرار مددا جددر

مددن انتهاكددات ،وتددوفير الضددمانات الدسددتورية والقانونيددة للحمايددة مددن

ذلددك ،ويشددمل هددذا اإلصددالح عدددة مجدداالت ،مددن أبرزهددا اإلصددالح الدسددتوري ،ومراجعددة القدوانين،
وضددمان اسددتقالل القضدداء والنهددوع بدده ،وةخضدداع مؤسسددات األمددن للرقابددة ،وتددوفير شددروط الحكامددة
الجيدددة علددى قاعدددة مددن الشددفافية والمسدداءلة ،وتدددريب مددوظفي الدولددة العدداملين فددي القضدداء واألمددن
والجي

واإلعالم.

خامسا ً -المصالحة
إن المصددالحة ال تعنددي طمددس الحقيقددة وطددي الصددفحة دون قراءتهددا ،بددل إنهددا تعددد هددد افا يددتم تحقيقدده مددن خددالل
جميددع عناصددر وأركددان العدالددة االنتقاليددة ،مددن معرفددة للحقيقددة ،والنقددا

العمددوميٕ ،واصددالح المؤسسددات وجبددر

الضرر وما إلى ذلك ،فالمصالحة ال تعني النسيان ألنه ال بد من الحفاظ على الذاكرة بما يمكن الشعوب من
اسددتخال

الدددرو

لكددي ال يتكددرر مددا جددر  ،وال شددك أن مسلسددل بندداء المصددالحة لدده مددداخل كثيدرة ،منهددا

السياسددي ،والقددانونيٕ ،واحددداا آليددات للحدوار ،وبندداء األرضددية المشددتركة بددين الفرقدداءٕ ،وارسدداء قواعددد مشددروع
مجتمعي مشتر يستوجب الدفاع عنه من قبل المجتمع.22
 21سمر محمد حسين أبو الس عود ،دور المحكمة الخاصة لسيراليون في تحقيق العدالة االنتقالية ،قدم له :إبراهيم نصر الدين ،ط ،1المكتب العربي
للمعارف ،القاهرة ،2015 ،ص .34-33
 22إن االستخدام الحقيقي لمصطلح المصالحة الوطنية كان مع نهاية الربع األخير من القرن العشرين وشمل دول أمريكا الجنوبية إلى جانب بعض دول
القارة األفريقية على غرار الجزائر وجنوب إفريقيا ثم لينتقل استخدامه إلى منطقة الشرق األوسط فيما بعد ،والمصالحة الوطنية تعرّ ف بأنها عملية،
الهدف منها التحول نحو الديمقراطية ومحاولة بناء دولة تحترم فيها مبادئ اإلنسانية وال تنتهك فيها حقوق اإلنسان :تقرير عن العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية في مصر ،مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،القاهرة ،2013 ،ص.8-7
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إنطالق د ا مم ددا س ددبق ،ف ددإن ترجم ددة ه ددذه األرك ددان عل ددى المس ددتو التطبيق ددي يتطل ددب ع دددة آلي ددات س ددنتناولها ش ددرح ا
وتفصيالا في الفرع الثاني من هذا المطلب تحت عنوان "آليات تحقيق اهداف العدالة االنتقالية".
الفرع الثاني :آليات تحقيق أهداف العدالة االنتقالية
إن العدالة االنتقالية هي ذات مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان ،وتتغير تبعا لذلك اآلليات الي
النظم الجديدة في مواجهة إرا الماضي ،ال سيما وأن تجارب الدول في مجال العدالة االنتقالية
تلجأ إليها ُ

تختلف من دولة إلى أخر .23

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

العملية التي تضم مجموع اة كامل اة متكامل اة من اآلليات المرتبطة بالمجتمع والتي تهدف إلى إزالة ٍ
إرا من

ٍ
اسع في الماضي ،بحيث يكون تطبيق هذه
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،والتي ارتُكبت على
نطاق و ٍ
اآلليات من شأنه ضمان تحقيق المساءلة وخدمة العدالة وتعزيز المصالحة ،ومن ث نم فإن العدالة االنتقالية
تتكون من مجموعة من اآلليات والعمليات القضائية وغير القضائية ،والتي تشتمل على ٍ
كل من مبادرات
االدعاء ،وكشف الحقيقة ودفع التعويضات ،وا إلصالح المؤسسي ،والمشاورات الوطنية ،بشرط أن يتم المضي
قدما في تلك اآلليات وفقا للمعايير وااللتزامات القانونية والدولية.
عد لجان تقصي الحقائق واإلصالح المؤسسي وبرامح التعويض من أبرز آليات العدالة االنتقالية التي
وتُ ّ

تسعى إلى بحث األسباب الجوهرية للنزاعات وما يتصل بها من إنتهاكات لحقوق اإلنسان ،وبذلك تتمكن
لعدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها المتمثلة في منع حدوا االنتهاكات في المستقبل ،وبناء السالم االجتماعي
ومن ثمن الترويح للمصالحة الوطنية.25

23

24

25

عولت بصفة أساسية على آليات المحاسبة والقصاص ،بحيث تتسم التجربة بالعدالة العقابية على النحو الذي تم في رواندا
فبعض التجارب قد ّ
عولت تجارب أخرى على آليات كشف الحقيقة والعفو والمصالحة كما حدث في جنوب إفريقيا=
ويوغوسالفيا السابقة وتيمور الشرقية والعراق ،بينما ّ
= والمملكة المغربية ،فركنت بذلك إلى العدالة التصالحية :عادل ماجد ،معايير تطبيق العدالة اإلنتقالية في العالم العربي ،سلسلة إصدارات العدالة
اإلنتقالية في العالم العربي ،اإلصدار األول ،شركة ناس للطباعة ،ط ،2013 ،2.ص.45-44 .
األمم المتحدة ،مذكرة توجيهية أعده ا األمين العام لألمم المتحدة ،بعنوان "نهج األمم المتحدة في شأن العدالة االنتقالية" ،آذار/مارس  ،2010ص.4
وثيقة رقم)UN.DOC.12-38576) :
ماهر جميل أبوخوات ،لجنة تقصي الحقائق والعدالة اإلنتقالية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2014 ،ص.122 .
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26

عرفت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لجان تقص ي الحقائق ،بأنها " :هيئات تنشأ بموافقة رسمية،
وتقوم بتحقيقات غير قضائية لجمع األقوال والقيام بأعمال البحث وعقد الجلسات العلنية ،قبل استكمال عملها
بإصدار تقرير نهائي معلن.27
عد من أهم اآلليات التي تُستخدم لتحقيق أهداف العدالة االنتقالية ،ذلك أن الكشف عن الحقيقة ُيعتبر
تُ ّ

أم ار جوهريا وضروريا لمساعدة الوعي الجماعي في الوصول إلى حقيقة ما جر من انتهاكات والسعي لعدم
تكرارها في المستقبل ،بحيث تعمل اللجان على توثيق مرحلة هامة من تاريخ المجتمع منع ا لتزويرها أو إعادة
كتابتها مستقبالا.28
وقد أُنشئت لجان تحقيق وطنية على المستو المحلي في أكثر من أربعين بلدا خالل العقود الماضية،
حيث عرف العالم قبل اندالع ثورات الربيع العربي نهاية عام  2010أكثر من أربعين تجربة منها خمس
تم إنشاء خمس وعشرين لجنة
إفريقية وواحدة عربية ،وخالل الفترة المتراوحة ما بين عام  1974وعام ّ 2004
لكشف الحقيقة.29
وتتسم لجان الحقيقة بمجموعة من الخصائ

التي يجب أن تتوفر فيها ،حيث يجب أن تكون هيئة للتقصي،

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

 26تم ذكر عبارة"عبارة تقصي الحقائق" في الفقرة الثانية من اإلعالن الخاص بتقصي الحقائق الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ،1991
ي نشاط
الذي تضطلع به األمم المتحدة في ميدان
ّ
صون األمن والسلم الدوليين ،حيث جاء فيها" :لغرض هذا اإلعالن ،يُقصد بتقصي الحقائق :أ ّ
يستهدف لحصول على معرفة تفصيلية بما يتصل بأي نزاع ،وحالة من حقائق تحتاج إليها أجهزة األمم المتحدة المتخصصة ،من أجل ممارسة وظائفها
فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليين على نحو فعال".
 27يراجع :األمم المتحدة ،مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،بعنوان ،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع" -لجان الحقيقة" ،منشورات األمم
المتحدة ،نيويورك/جنيف ،2006 ،ص .1
كما يراجع :تقرير األمين العام لألمم المتحدة السابق "كوفي عنان" المعنون :سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع ،رقم
الوثيقة. P.17، Para. 50،UN. DOC. S/2004/6/6 :
 28عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.113 .
 29أحمد شوقي بنيوب ،العدالة االنتقالية بتونس -أُسس نظرية ،تطبيقات عملية وتصورات مستقبلية ،-تقديم :أمين الغالي ،مركز الكواكبي للتحوالت
الديمقراطية ،2014-2013 ،ص .10

128

العدد الثاني

مجلة القانون الدستوري في الشرق االوسط وشمال أفريقيا

كانون األول /ديسمبر 2021

سيشملها عملها والمدة الزمنية المغطاة ،ويفترع من هذه اللجان إعطاء األولوية للضحايا ومعاناتهم ،ثم
تنهي عملها بتقرير وتوصيات.
لقد استطاعت آلية لجان الحقيقة أن تساعد على دعم مسلسل التحول الديمقراطي في العديد من التجارب من
خالل معالجة شاملة لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،مع التأكيد على أنها ال تقف عند حد المحاكمات،
بل تتسع إلى معرفة حقيقة ما جر  ،وخلق دينامية للحوار والنقا

العمومي بشأنه بمشاركة الضحايا ومختلف

االطراف السياسية والمدنية والنقابية ،إضافة إلى العاملين في مؤسسات الدولة وغيرهم ،وفي خضم هذا
المسار تبلورت آليات لدعم ذلك ،اكتسبت أهمية بالغة ،كان أبرزها جلسات االستماع العمومية التي تقدم فيها
الشهادات حول ما جر  ،والتي عرفتها بعض التجارب مثل بيرو وجنوب إفريقيا والمغرب.30
وقد أعطيت بعض اللجان صالحيات خاصة ،مثل العفو" المشروط "الذي كان بيد لجنة الحقيقة والمصالحة في
جنوب إفريقيا ،أو تحديد تعويضات وةعطائها كما في هيئة اإلنصاف والمصالحة بالمغرب.
وال بد من اإلشارة إلى أن التقارير الصادرة عن عمل لجان الحقيقة عادة ما تتضمن توصيات لإلصالح وعدم
تكرار ما جر  ،فتصبح بمثابة خارطة طريق على جدول أعمال جميع مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين.
كما أن تشكيل هذه اللجان يستوجب توفير الشروط االجرائية الضرورية لضمان مصداقيتها ونجاعة أدائها،
وبالتالي فإنه يستدعي النظر بإمعان في مكوناتها ومواردها واستقالليتها السياسية ومجاالت اختصاصها،
وتلك قضايا وةشكاليات تسمح التجارب الدولية باستخال

أنجع الممارسات بما يتماشى واألهداف المتوخاة

من إقامتها.

30

ونذكر على سبيل المثال بعض لجان التحقيق حسب ترتيبها الزمني :هيئة التحريات حول اختفاءات األشخاص بأوغندا ( ،)1974والهيئة الوطنية
للتحريات حول االختفاءات في بوليفيا ( ،)1982واللجنة الوطنية بشأن األشخاص المختفين باألرجنتين ( ،)1983والهيئة الرئاسية حول حقوق
األشخاص بالفلبين ( ،)1986والهيئة الدولية للبحث حول انتهاكات حقوق اإلنسان في رواندا ( ،)1990واللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة في الشيلي
( ،)1990واللجنة الوطنية للجبر والمصالحة في شيلي ( ،)1991ولجنة تقصي الحقائق بالسلفادور ( ،)1991ومفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة
والمصالحة ( ،)1995وهيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون ( ،)2000وهيئة الحقيقة والمصالحة بالبيرو ( ،)2001ولجنة االستقبال والحقيقة
والمصالحة بتيمور الشرقية ( ،)2002ومفوضية المصالحة الوطنية في غانا ( ،)2002ولجنة الحقيقة والعدالة بالباراغواي ( ،)2003ولجنة الحقيقة
والمصالحة في صربيا ( ،)2004وهيئة االنصاف والمصالحة بالمغرب ( .)2004لمزيد من التفاصيل ،يراجع:
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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التحول
ثم تأتي خطوة اإلصالح المؤسسي كخطوة مكملة للمراحل السابقة لضمان سالمة إنجاح مسيرة
ّ

الديمقراطي ،بحيث أنه ال يجوز أن تتم المحاسبة وتعويض الضحايا إستنادا إلى ذات المؤسسات ذات الصلة
باالنتهاكات فضالا عن ممثلي المؤسسات الذين ساهموا أو تورطوا في ارتكاب الجرائم ،األمر الذي يتطلب
تعديالت جوهرية على هذه المؤسسات ،أو على األقل القيام بحمالت تطهير من العناصر التي سيثبت
ظم السابقة.31
الن ُ
تورطها في ارتكاب الجرائم واالنتهاكات في ُ
أما فيما يتعلّق بالتعويض ،فمن المفيد اإلشارة إلى أن التعويض يهدف إلى إحقاق العدالة للضحايا ،وبالتالي
يجب أن ُيفهم مصطلح العدالة بشكل واسع عبر إدماج عناصر االعتراف بالضحية ورد كرامته ،وةعادة بناء
الثقة بينه وبين المواطنين ومؤسسات الدولة وةرساء قيمة التضامن االجتماعي.32

والتعويض على ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان قد يأخذ شكالا ماديا كمنح رواتب شهرية ألسر الضحايا ،وقد
يكون معنوي ا كاالعتذار وةعادة التأهيل النفسي.

المطلب الثاني :العدالة االنتقالية بين التشريع والجزاء
في الواقع ،هنا

العديد من المفاهيم التي تتشابه مع مفهوم العدالة االنتقالية ،كبناء السالم

33

وحفظ

السالم 34والمصالحة الوطنية.35

 31عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.119 .
 32المرجع السابق ،ص.118 .
 33يتضمن مفهوم بناء السالم مجموعة من األنشطة أواإلجراءات المتعلقة بخلق الشروط الضرورية لتحقيق السالم المستدام في مجتمعات النزاعات
وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ السلم اإلجتماعي من أجل تجنب العودة إلى حالة النزاع :أيمن شبانة ،دور األمم المتحدة في بناء
السلم في أفريقيا -دراسة حال ة موزمبيق وليبيريا ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،معهد البحوث والدراسات األفريقية ،2009 ،ص.22 .
وقد تم بلورة هذا المفهوم من خالل مشروع بناء السالم في لبنان ،والذي يهدف إلى إلى معالجة األسباب الكامنة وراء النزاع في لبنان وسعى إلى
إيجاد "مساحات آمنة" لمجموع ات محلية ذات هوية بغرض مناقشة شواغلها بصور ة علنية وتعزيز التفاهم مع اآلخر وإرساء الحوار المجتمعي
وضمان تفعيل أثر الجهود من القاعدة إلى القمة وتعزيز السلم األهلي في لبنان ،على تعزيز الحوار ،وبناء الثقة والتوافق ،وتوطيد الشراكات
بين المجتمع المدني والجهات الفاعلة في أجهزة الحكم المحلي ورعايتها ،فضالً عن تعزيز مبادرات تعزيز الذاكرة الجماعية ودمج مفاهيم بناء
السالم في قنوات التعليم الرسمية وغير الرسمية  :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تاريخ زيارة الموقع .2021/5/28
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/projects/ArTheUNDPPeaceBuildingProject.html

34

35

وعمليات حفظ السالم تمثّل صيغة لصون السالم واألمن وتسهيل العملية السياسية و حماية المدنيين والمساعدة في نزع سالح المحاربين السابقين
وتسريحهم وإعادة دمجهم ،وتقديم الدعم لتنظيم االنتخابات ،وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،والمساعدة في استعادة سيادة القانون :موقع األمم المتحدة،
تاريخ زيارة الموقع https://peacekeeping.un.org/ar/what-is-peacekeeping .2021/5/28
المصالحة الوطنية هي نتيجة الصراعات والنزاعات بين الدولة وبين مواطنيها ،بحيث يكون إنهاء النزاع قائما ُ على إشراك جميع الفاعلين السياسيين
والحث على إزالة أسبابه :عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.99-98 .
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إال أن ما يجمع بين هذه المفاهيم والعدالة االنتقالية هو السعي إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية
والدستورية التي تهدف إلى عدم عودة االستبداد وانتها حقوق اإلنسان.
وانطالق ا من اعتبار حقوق اإلنسان وحرياته محو ار للحماية التي توفرها آليات العدالة االنتقالية والتي
تطرقنا إليها سابقا ،فكان ال بد من وجود إلتزام عام بحماية هذه الحقوق في النظام القانوني الوطني والدولي

ٍ
المس بها ،حتى مع توفر حالة الحرب
على ّ
حد سواء ،ال سيما فيما يتعلق بالحقوق األساسية التي ال يجوز ّ

والطوارو.

فمما ال شك فيه ،أن مبادو العفو والتسامح لها من األهمية في أي مجتمع عانى من ويالت النزاعات
والقمع واالضطهاد ،إال أن هذا ال ينفي ضرورة إجراء محاكمات عادلة سعي ا لتعزيز مبادو المحاسبة
والمساءلة والتمكن من بناء مرحلة جديدة وفق ا ألسس جديدة ،بحيث ُيعتبر الجهاز القضائي الوطني أو
المحاكم الجنائية المختلطة هي الجهات الرسمية المنفذة لهذه األسس والمبادو.36

وحتى يتم االنتقال من مرحل ة التسلط إلى مرحلة الديمقراطية عبر الوسائل واآلليات األساسية للعدالة
االنتقالية ،ال بد من الن

أوالا على هذا االنتقال في الدستور والقوانين المنظمة له حتى تُسب عليه الحماية

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

إجراءات العدالة االنتقالية وذلك بالنظر إلى االنتهاكات الكبيرة لحقوق اإلنسان والتي تمت في ظل النظام

وبناء عليه سنتناول موضوع " العدا لة االنتقالية في شقها الجزائي " في الفرع الثاني.
السابق،
ا
الفرع األول :العدالة االنتقالية في شقها التشريعي
في الواقعُ ،يطرح مفهوم العدالة االنتقالية في عند كل تغيير يحدا داخل مجتمع ما ،ويهدف إلى إرساء

ظم الديكتاتورية والفساد المالي واالستبداد السياسي إلى
آليات تعمل وفق رؤية تكاملية في أعقاب التحول من ُن ُ
الديمقراطية الناشئة وذلك بقصد مواجهة إرا انتهاكات حقوق اإلنسان في السابق ومنع تكرارها.

 36عمر عبد الحفيظ شنان ،مرجع سابق ،ص.116 .
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أبرز الوجوه المؤثرة في العدالة االنتقالية ووسيلتها في الوصول إلى نظام ديمقراطي،

فالثورة هي تغيير سيا سي يقع مداه في زمانية محدودة ،وقد يتسع هذا المد إلى أرجاء مستقبل فسيح ،وتهدف
الثورة إلى استبدال نظام قائم تعفنت روابطه بالمجتمع ،وَفَق َد بسبب ذلك شرعية التواصل في الحكم ،بنظام

غيره .وقد تقتصر الثورة على استبدال فريق بغيره ،ووجوه بأخر  ،من دون اإللتفات إلى اإلطار المرجعي
الذي كانوا يستمدون منه ويطبقون أحكامه ،وقد يرمي االستبدال بجانب القطيعة مع الرموز الفاسدة إلى الحفر
من وراء ذلك على الجذور الذهنية والتقاليد السلوكية التي أنتجت تلك الرموز وولّدت صي النظام ،وكانت
مدعاة الندالع الثورة.37
ا
فعلى صعيد التجربة التونسية ،يأتي مسار العدالة االنتقالية في سياق تحر ثوري كان عفويا ،رفع شعار
إسقاط النظام وليس إسقاط الدولة ،وطالب بالمساءلة والمحاكمة ولم ُيطالب باإلنتقام ،وسارع إلى انتخاب
مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد ،وفي خضم كل ذلك برز مصطلح العدالة االنتقالية كمطلب

شعبي وشعار مركزي.
عرف الفصل األول من مشروع قانون الحقيقة والكرامة المعروع على المجلس الوطني التأسيسي
وقد ّ

بتونس العدالة االنتقالية بأنه " :مسار متكامل من اآلليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي إنتهاكات
ورد اإلعتبار لهم بما
حقوق اإلنسان ،بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ّ
يحقق المصالحة الوطنية ،ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ،ويرسي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واإلنتقال

من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي ُيساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان".38
ويبدو جليا أن هذا التعري

لخ
قد ّ

مسار العد الة االنتقالية العامة ،والتي تتضمن األركان األساسية

المطلوبة لنصرة المضطهدين والمظلومين في إطار النظام السابق ،وذلك عبر المطالبة بمحاسبة المسؤولين
عن إنتهاكات حقوق اإلنسان ،وكشف حقيقتها من خالل اللجان الخاصة بتقصي الحقائق ،وةعادة االعتبار
للمتضررين من خالل جبر الضرر المادي و/أو المعنوي ،والسعي إلى ضمان عدم تكرار اإلساءة عبر
إصالح المؤسسات وعزل األشخا

المتسببين بهذه االنتهاكات  ،ومن ثم العمل على المصالحة التي تتأكد

 37مصطفى الفياللي ،الثورة التونسية والبناء الديمقراطي ،الثورة واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طريق ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،المعهد السويدي باإلسكندرية ،ط ،2012 ،1.ص.316 .
 38القانون األساسي عدد  53لسنة  2013تاريخ  24ديسمبر  ،2013المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الرائد الرسمي عدد  105تاريخ 31
ديسمبر  ،2013ص .4335

132

العدد الثاني

كانون األول /ديسمبر 2021

مجلة القانون الدستوري في الشرق االوسط وشمال أفريقيا

عبر إعادة بناء الروابط اإلجتماعية بين المعتدين طالبين العفو من ناحية ،وبين الضحايا الذين ُيفترع بهم
ٍ
ناحية ثانية.
قبول االعتذار من
وبالفعل ،فقد صدر المرسوم المتعلق بالعفو العام

39

في تونس ،وقد ن ّ المرسوم المذكور على محو

الجرائم واالنتهاكات المرتكبة من قبل المعارضين طالما كانت المحاكمة قد تمت على أسا

النشاطات

النقابية أو السياسية ،وهذا ما يتبين من خالل الفصل األول من هذا المرسوم ،على أن تكون الجرائم مرتكبة
قبل الربع عشر من كانون الثاني من عام  ، 2011كما أشار الفصل الثاني من المرسوم إلى أن "كل من
سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض" :إال أن المرسوم لم
يحدد نوعية الضرر وال آلية التعويض عن هذه األضرار.
أما فيما يتعلق بجبر الضرر ،فقد تمت اإلشارة إليه إستنادا إلى المرسوم

40

رقم  2011/40حيث تمثلت

التعويضات المادية بجراية شهرية ،فضالا عن مجانية التنقل والتعليم والعالج ،فضالا عن التعويضات المالية
اإلضافية لمصلحة ذوي الشهداء والمصابين ،41وتخصي

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

بحيث يكون مخصصا لصرف الجرايات ولهذا الغرع تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبل
الجرايات الممنوحة وذلك وفق ا للفصل  12من المرسوم المذكور.
تشيد الدولة معلما لتخليد ذكر ثورة  14كانون
في حين تمت اإلشارة إلى التعويض المعنوي المتمثل بأن ّ

الثاني 2011يتضمن قائمة لشهداء الثورة ،وأن تحدا الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها
الستخال

العبر وتأمين ا للذاكرة الوطنية ،وأن تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى األنهح والشوارع

والساحات العامة ،والعمل على إحياء ذكر الثورة التونسية سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما
يتصل بها من معان سامية ،وأن يتم إدراج مادة تعليمية حول الثورة في كتب التاريخ الخاصة بالبرامح
المدرسية.42

 39المرسوم رقم 2011/1تاريخ  2011/02/19المتعلق بالعفوالعام في تونس ،الرائد الرسمي عدد  ،12تاريخ  ،2011/02/22ص 179 .وما يليها:
يشمل بالعفو كل من وقعت محاكمته "ما قبل  14كانون الثاني" بسبب االعتداء على أمن الدولة الداخلي وجرائم االرهاب وغسل األموال ،واالنتماء
ألحزاب غير معترف بها ،والتضاهر والتجمهر والفرار والثلب والشتم والنشاط النقابي( ...الفصل األول) وينجر عنه "حق العودة للعمل وطلب
التعويض" (الفصل .)2
 40المرسوم رقم  2011/40تاريخ  2011/05/19المتعلق بجبر الضرر الناتج عن االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد.
 41من الفصل الثامن حتى العاشر من المرسوم رقم  2011/40السابق الذكر.
 42من الفصل األول حتى الفصل الخامس من المرسوم رقم  2011/40السابق الذكره.
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وبعد صدور المرسوم اإلطاري  220لسنة  2011والمتعلق بمكافحة الفساد ،تأسست الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد والذي مكنها من مهمة الكشف عن مواطن الفساد في القطاع العام والقطاع الخا

وتلقي

الشكاو حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وةحالتها إلى الجهات المعنية .ويمكن لهذه الهيئة أن تفتح ملفات
الفساد ولكن هذا ما يستوجب تطبيق وتفعيل المرسوم المذكور ،ولئن تمت مصادرة أمال واموال العديد من
رجال األعمال ُنشرت ضدهم تتبعات جزائية ما ازلت تراوح مكانها ،وتم اتخاذ إجراءات احت ارزية ضدهم تتمثل
في منعهم من السفر ،43كما تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الرشوة والفساد

44

والتي تحيل بدورها

الملفات للعدالة ،ووقع مباشرة اصدار مرسوم متعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والحقوق
المكتسبة بعد السابع من تشرين األول من عام  1987والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين
العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية
األشخا

المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو

عقارية أو حقوق جراء عالقتهم بأولئك األشخا

.

وقد أفضت أول انتخابات برلمانية تقام في ظل الدستور التونسي الجديد لسنة  2014عن وصول حزب
"نداء تونس" إلى السلطة ،بحيث انتهى بذلك التحالف الثالثي الذي قاده حزب النهضة اإلسالمي المعتدل.
أما على الصعيد السوري ،45وبعد أن إتبع النظام -خالل الفترة ما بين انقالب  8آذار/مار
وثورة  15آذار/مار

البعثية

 2011الشعبية – عدة أساليب الحتجاز أي تطور ديمقراطي محتمل في سوريا ،وبعد

النجاح في إقامة نظام سلطوي بواسطة سياسات مركزة بالطريقة التي تخدم مصالحه وتعزز انفصاله عن
المجتمع ،فضالا عن إقامة أبنية مجتمعية سلطوية تقوم على تحديد األدوار ومواقع الطبقات والقو
اإلجتماعية ،وجعلها تمر في قنواته كي تتاح له السيطرة السلبية واإليجابية على المجال السياسي ،وشق
 43عبد الستار بن موسى ،مسار العدالة إلنتقالية في تونس ،العدالة اإلنتقالية في السياقات العربية ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،ط ،2014 ،1.ص.
.150
 44المرسوم رقم  2011/13تاريخ  2011/03/14المتعلق بالمصادرة ،الرائد الرسمي عدد  ،18تاريخ .2011/03/18
 45بدأ النزاع بثورة شعبية على إثر انتهاك جديد قامت به السلطة وتمثل باعتقال عدد من طالب المدارس في درعا بسبب كتابات على الحائط ،كانت هذه
هي الشرارة الندالع الثورة ،حيث تم اعتقال األطفال لدى أجهزة األمن تعرضوا خاللها النتهاكات لحقوق اإلنسان ،ولم تشفع لهم جميع المناشدات
إلطالق سراحهم .اتسع نطاق الثورة ليشمل العديد من المناطق السورية ،وقابلها النظام بالقمع من خالل أجهزة األمن والمرتبطين بهم من ثم إدخال
الجيش إلى القرى والمدن ليساهم مع أجهزة األمن في القمع .واتسمت هذه المرحلة بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان من اعتقال وتغييب وقتل تحت
التعذيب ،وإطالق الرصاص على المتظاهرين وغيرها من االنتهاكات التي ادت إلى تحول المظاهرات الحقا ً إلى نزاع مسلح حاول النظام قمعه بكافة
الوسائل ومنها محاصرة المدن والقرى وتجويعها ،وقصفها بالطائرات وبكافة أنواع األسلحة ،مما أدى لمئات اآلالف من الضحايا وماليين النازحين
والالجئين .وظهور الحركات الراديكالية وتدخل القوى األجنبية :تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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المجتمع واإلمسا بمفاصله ومفاتيحه الرئيسية ،46وبعد المطالبات الشعبية بالتغيير وحاجة المواطن السوري
الستعادة حريته وةعادة بناء مجتمعه ،خالل هذه المرحلة حاولت السلطة القيام ببعض اإلصالحات النظرية
منها رفع حالة الطوارو كما تم إنهاء العمل بمحكمة أمن الدولة ،ولكن كان تعويضها من خالل تشريع قانون
مكافحة اإلرهاب ،وةنشاء محكمة استثنائية خاصة بقضايا اإلرهاب تكون أداة بديلة لقمع المحتجين
والمعارضين .وكذلك تم إقرار دستور جديد كان من أبرز معالمه إلغاء المادة الثامنة التي تتحدا عن أن
حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع ،ولكن هذا الدستور أبقى على سلطات الرئيس المطلقة ،كما أبقى
الحقوق والحريات تحت رحمة القوانين التي يستطيع الرئيس إصدارها مفصلة على المقا

الذي يريد .وكذلك

صدرت خالل هذه الفترة العديد من القوانين والمراسيم التي تالحق السوريين في حرياتهم وأموالهم ،والتي كانت
أدوات مساعدة الستمرار نهح االنتهاكات ،ورغم ذلك فقد نجح الرئيس السوري بشار األسد بالحصول على
والية رابعة في االنتخابات الرئاسية بعد حصوله على  95.1من األصوات.47
إن الواقع السوري وبعد حرب ونزاع مسّلح بدأ في عام  2011وال تزال آثاره مستمرة حتى كتابة هذه
السطور ،حيث أن  13مليون سوري نزحوا منذ بداية األحداا  6,300,000لجأوا إلى البلدان المجاورة
ويوجد حوالي مليون الجئ في أوروبا وأكثر .48وبعد االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي ارتكبها جميع
األطراف المقاتلة في سوريا ،فإن العدالة االنتقالية ليست سو

وسيلة إلعادة بناء سوريا وفق قواعد

الديمقراطية.
ورغم عدم اتضاح مسار الحل السياسي ومآالته في سوريا ،لكن الق اررات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة قرار
مجلس األمن رقم  2254لعام  2015تحدا عن انتقال سياسي إلقامة حكم ذو مصداقية غير طائفي ،كما
تحدا عن انتخابات تجري في ظل دستور جديد .وفي إطار العملية الدستورية ،تم تشكيل اللجنة الدستورية
التي عقدت أول اجتماع لها بتاريخ .2019/10/30

 46ميشيل كيلو ،اإلنتفاضة الشعبية ونتائجها اإلصالحية (حا لة سورية) ،الثورة واإلنتقال الديمقراطي في الوطن العربي ،نحو خطة طريق ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،المعهد السويدي باإلسكندرية ،ط ،1.بيروت ،2012 ،ص 501 .وما يليها.
 47تم إجراء االنتخابات الرئاسية السورية بتاريخ  ،2021/05/26وتم إعالن النتيجة بتاريخ .2021/05/28
 48مع دخول األزمة السورية عامها العاشر ،ال يزال الشعب السوري يعاني من مأساة هائلة .فقد اضطر واحد من بين اثنين من الرجال والنساء واألطفال
السوريين للنزوح قسراً منذ بداية النزاع في مارس  - 2011وألكثر من مرة واحدة في أغلب األحيان .ويشكل السوريون اليوم أكبر جمع من الالجئين
حول العالم :موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،تاريخ االطالع:2021/05/25 :
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html
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ورغم غياب مصطلح العدالة االنتقالية في قرار مجلس األمن ،لكن الحديث عن انتقال سياسي لحكم ذو
مصداقية وةنتاج دستور جديد يعني بالضرورة أن يفتح هذا الدستور الجديد الباب أمام االنتقال من نظام
شمولي إلى نظام ديموقراطي .ولتحقيق ذلك ال بد للدستور الجديد من أن يحمل في مضامينه ما يؤسس لنظام
حكم يضمن عدم تكرار االنتهاكات ويبني دولة القانون وحقوق اإلنسان.
ولكي يحمل الدستور الجديد السالم للسوريين ،وألن السالم ال يتحقق بانتهاء الحرب وةنما بإقامة العدل ،وألن
العدالة تقتضي معالجة االرا الكبير من االنتهاكات بما يضمن سالم عادل ومستدام ،لذلك على الدستور
الجديد أن يستجيب لتطلعات السوريين وأهمها معالجة أسباب النزاع وتفكيك النظام الشمولي ،بما يمهد لبداية
حقبة جديدة أساسها احترام حقوق اإلنسان.49
وحيث أن العدالة ال تستقيم بالشق التشريعي فقط ،بل يجب أن تُترجم على مستو التطبيق ،وهذا ما يدفعنا
إلى دراسة اإلجراءات الجنائية المتخذة بوجه الجناة خالل الفترة االنتقالية ما بين النظام السلطوي والنظام
الديمقراطي العادل ،إنطالقا من هنا سنتناول موضوع "العدالة االنتقالية في شقها الجزائي" في الفرع الثاني من
هذه الدراسة.
الفرع الثاني :العدالة االنتقالية في شقها الجزائي
إذا كانت العدالة الجنائية تتّسم بقدر من الصرامة واالنضباط للنصو

القانونية ،في مواجهة الجناة

بغض النظر عن طبيعة جرائمهم ومراكزهم ،ن
فإن العدالة االنتقالية التي تقترن بالتحول والرغبة في ولوج مرحلة
ّ

سياسية جديدة تتسم غالب ا بالتعاطي مع تركة الماضي بقدر من المرونة ،رغب اة في تعزيز مسارات التنمية

 49وتبقى اإلشكالية ،أن تضمين العدالة االنتقالية في الدستور يتطلب عدة عوامل لم تتوفر حتى اآلن في السياق السوري ،فالنظام السوري مستمر
باالنتهاكات واالستبداد دون أي اعتراف بذلك ،ودون وجود إرادة سياسية بالتغيير الحقيقي .وجزء من المعارضة المسلحة نهج سلوك النظام في
االنت هاكات ،وبالتالي فإن هناك مخاوف من االتفاق على حلول تتجاوز قضية العدالة االنتقالية.
كذلك يبحث المجتمع الدولي عن حل للنزاع في سوريا في ظل انقسام وفيتو روسي حاضر يعيق أي تقدم في إطار المساءلة والمحاسبة .لذلك كانت
القرارات الدولية خجولة في التعبير عن حقيقة أسب اب النزاع .ويمكن إضافة إشكالية أخرى وهي تصميم الحل السياسي ،فبعد القرار  2254طرح
المبعوث الخاص فكرة السالل األربعة ،وبعد مؤتمر سوتشي أصبح الدستور هو مدخل العملية السياسية ،لذلك فإن العمل على الدستور في ظل توقف
العملية السياسية وتعنت النظام يشكل خطراً من إمكانية إنتاج دستور مالئم للسوريين.
لذلك على المجتمع المدني الحامل الحقيقي إلرادة التغيير وإطالق مسار العدالة االنتقالية ،وبشكل خاص المنظمات الحقوقية الضغط على جميع
األصعدة المحلية والدولية لمنع إنتاج دستور يتجاوز آالم السوريين.
 1.1راجع العدالة االنتقالية والدس تور ( ورقة بحثية لتجمع المحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء القانونيين) .تاريخ اإلطالع .2021/05/25
https://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/
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والديمقراطية ،50ويتم الل جوء إلى العدالة االنتقالية للتصدي إلى تجاوزات الماضي عن طريق آليات وةجراءات
قد تكون استثنائية في معظم الحاالت ،ولذلك ،يجب االقتصار في التعويل على تلك اآلليات واإلجراءات فقط
خالل مرحلة االنتقال وأن ال تتجاوزها ،فمتى انتهت موجباتها إنتهى تطبيقها.51
في الواقع ،وانطالق ا من الجرائم واالنتهاكات المرتكبة وما تسببت به من آالم للمجني عليهم وذويهم فيكون
من العدل مالحقة ومحاكمة ومعاقبة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم حتى ال تتكرر هذه االنتهاكات مرة أخر
في المستقبل
ولكن قد يبدو في الظاهر التناقض بين تحقيق العدالة الجناية على النحو السابق ،وحقيق المصالحة
الوطنية بين أفراد المجتمع ببعضهم البعض ،وبينهم وبين مؤسساته ،وبينهم وبين الدولة ،وذلك نظ ار لوجود
بعض المبادو الجنائية األساسية والمسلم بها في القوانين الجنائية الحديثة والمعاهدات الدولية التي يجب
احترامها وعدم احترامها مثل مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بن

 ،ومبدأ عدم الرجعية ،ومبدأ المحاكمة العادلة،

ومبدأ أصل البراءة ،ومبدأ مشروعية اإلجراءات ،ومبدأ يقين اإلدانة ،ومبدأ تسليم المجرمين ،وقيود العفو
وضوابطه ،إلى غير ذلك من المبادو ،وهي مبادو محددة وقاطعة ولها مفهوم منضبط وصارم في القانون
الجنائي ،إال أن هذا التناقض هو ظاهري ،نظ ار إلمكانية تطويع هذه المبادو وما يتالءم وظروف المرحلة
االنتقالية وأهدافها ،وبعبارة أخر  ،يمكن التخفيف من هذه المبادو الصارمة وصياغتها وتفسيرها بما يتناسب
وظروف تلك المرحلة دون التضحية بها أو الخروج عليها بصفة مطلقة ،وذلك حتى يمكن تحقيق عدالة
جنائية حقيقية من ناحة ،وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من ناحية أخر .52
نصت المادة الثامنة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وانطالقا من حق الفرد بالتقاضي ،فقد ّ
الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق
أنه" :لكل شخ
53

على

األساسية التي يمنحها له القانون".

التحول الديمقراطي :مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك العربي ،بحث منشور ضمن كتاب أطوار
 50إدريس لكريني ،العدالة االنتقالية وأثرها في
ّ
التاريخ االنتقالي مآل الثورات العربية ،ط ، 1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015ص .513
 51عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص.154 .
 52علي قهوجي ،مرجع سابق ،ص.238 .
 53قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  217ألف (د )3-تاريخ  10كانون األول .1948
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ومع تطور قواعد القانون الدولي العرفي ،بات من الممكن إقامة المسؤولية الجنائية لألشخا

عن

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،سواء اكانوا من رجال السلطة أم من غيرهم ،وذلك وفقا لمبدأ المسؤولية
الجنائية الفردية الذي أرسته المادة  25من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،54وحيث أن سدوريا لدم
توقدع على نظدام رومدا األساسي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة ،فإن هذه األخيرة ال تستطيع التحقيق في جرائم
الحرب المرتكبة في سوريا إال عبر إحالة القضية إليها مدن قبدل مجلدس األمن الدولي.
وعليه ،فقد أصدر مجلس األمن الدولي  5ق اررات باإلجماع متعلقة بسوريا:
الق ارران رقم  2042و  2043الصادران في نيسان/أبريل  ، 2012المتعلقان بإمكان إرسال فريق طليعي من
المراقبين الدوليين غير المسلحين بحدود  30مراقبا على األكثر ويمكن زيادتهم إلى  250مراقبا بقرار جديد،
والقرار  2118بشأن الكيماوي السوري والذي ُربط ببيان جنيف ،1والقرار  2039الصادر في 22

شباط/فبراير  2014المتعلق بوصول المساعدات اإلنسانية ،والذي تقدمت به المملكة األردنية الهاشمية

عد أقو الق اررات التي اتخذها المجلس بالشأن السوري الذي
مطولةُ ،لي ّ
ولوكسمبورغ وأستراليا بعد نقاشات ّ
أعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة اإلنسانية في سوريا وبخاصة الحالة العصيبة
لمئات اآلالف من المدنيين الالجئين والنازحين والمع تقلين من القوات السورية والمعارضة المسلحة ،كما يشير
القرار أن الحالة ستستمر بالتدهور في ظل غياب الحل السياسي وأنه يمثل الفرصة المستدامة والوحيدة
للتوصل إلى تسوية سلمية ،وأن تنفيذ هذا القرار شرط أساسي لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب السوري.55
والقرار األخير الصادر عن مجلس األمن الدولي

56

بخصو

تحييد المدنيين من الصراع ،وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد.

أكد على
سوريا هو القرار رقم  2170الذي ّ

مد ددع العلد ددم إن بند دداء السد ددالم فد ددي سد ددوريا يتطلد ددب فهد ددم جد ددذور االسد ددتبداد والن د دزاع ،وتحليد ددل االسد ددباب التد ددي أدت
لك د ددل م د ددا ح د دددا م د ددن انتهاك د ددات ،وتحدي د ددد المؤسس د ددات المس د ددؤولة ،واألش د ددخا

المنتهك د ددين .ومد د دواطن الخل د ددل

والتقص د ددير ف د ددي س د ددلطات الدول د ددة ومؤسس د دداتها .وك د ددذلك فه د ددم آث د ددار االس د ددتبداد والند د دزاع عل د ددى الس د ددوريين ،وآث د دداره
 54عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص.147-146 .
 55إبراهيم نصر الدين وآخرين ،حال األمة العربية  ، 2015-2014اإلعصار :من تغيير النظم إلى تفكيك الدول ،وقفية جمال عبد الناصر الثقافية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،2015 ،1.ص.532-531 .
 56القرار رقم  2170الصادر بتاريخ  15آب/أغسطس  2014المتعلق بمنع تجنيد وتمويل اإلرهابيين .وقد سمى القرار"جبهة النصرة وداعش" لدى
إشارته إلى الجماعات اإلرهابية.
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االجتماعي د د ددة والثقافي د د ددة واالقتص د د ددادية والسياس د د ددية وغيره د د ددا  ،وم د د ددن ث د د ددم تص د د ددميم برن د د ددامح للعدال د د ددة االنتقاليد د د ددة
يتناس د ددب م د ددع طبيع د ددة االنتهاك د ددات وجس د ددامتها ،يض د ددمن إض د ددافة لكش د ددف الحقيق د ددة والمحاس د ددبة وجب د ددر الض د ددرر،
العدالد ددة االجتماعيد ددة وحقد ددوق الفئد ددات المهمشد ددة ،ويعد ددزز سد دديادة القد ددانون .كمد ددا ال بد ددد لهد ددذا البرند ددامح أن يد ددولي
أهميد ددة كبد ددر إلصد ددالح المؤسسد ددات خاصد ددة التد ددي لهد ددا تد دداريخ طويد ددل فد ددي انتهاكد ددات حقد ددوق اإلنسد ددان ،وذلد ددك
الموظفين.

من خالل التشريعات واألنظمة ،إضافة للهيكلة ،وفح

وةن أي تج د دداوز لمف د دداهيم وآليد د ددات العدال د ددة االنتقالي د ددة مد د ددن ش د ددأنه تجدي د ددد االنتهاكد د ددات والند د دزاع ،ل د ددذلك تتطلد د ددب
العمليد ددة السياسد ددية الراميد ددة إلحد ددالل السد ددالم م ارعد دداة ضد ددرورة تطبيد ددق آلي د دات العدالد ددة االنتقاليد ددة ،كد ددذلك تحقيد ددق
السالم يتطلب توافر إرادة سياسية سورية ،وةرادة مجتمعية ،ووعي بذلك.
يطرح مسألة تحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبي االنتهاكات والتجاوزات ،ووقع التعامل مع هذا الجانب ببطئ،
أي حالة بحالة من طرف القضاء العدلي أو العسكري بحكم القانون .ذلك أن المحاكم العسكرية خصت
بالنظر في القضايا التي يكون أعوان قوات األمن الداخلي طرفا فيها ،في نطاق مباشرة العمل ولها مسا
بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام.57
وقد تم تخصي

الفصل الثامن من قانون العدالة االنتقالية في تونس لمقاضاة مرتكبي االنتهاكات ضمن

الدوائر المخصصة ،بما في ذلك جرائم القتل العمد ،والتعذيب واالختفاء القسري وغيرها من الجرائم ،بحيث
تتولى المحاكم العسكرية إختصا

النظر في القضايا المتعلقة بسلو الشرطة وقد تم إحالة هذه القضايا مع

إدراج إمكانية االستئناف في أحكامها كتعديل مطروح .وقد عمل المجلس التأسيسي إلى سن القانون األساسي
عدد  17لسنة  2014الذي ينقح قانون العدالة االنتقالية ويمنح االختصا

القضائي في مثل هذه القضايا

للدوائر المختصة .ويأمر القانون ذاته النائب العام إلى إحالة مثل تلك القضايا لهذه المجالس لضمان متابعتها
والحؤول دون إغالق الملفات ،فهي تخت

فضالا عن القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الواردة في

القانون ،أيضا القضايا المتعلقة بإنتهاكات ارتكبت خالل الثورة.58

 57الفصل  22فقرة أولى من القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت  1982المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي بعد
تنقيحه بموجب المرسوم عدد  69لسنة  2011المؤرخ في  29جويلية 2011
 58جبيري ياسين ،العدالة اإلنتقالية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2019 ،ص.356-355 .
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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
صحيحة لضمان مستقبل أفضل في ظل حكم ديمقراطي بعيد عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،مع العلم أن
التجربة أثبتت أن نجاح اآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية يتطلب توافر استراتيجية محددة وواضحة لتمكينها
من تحقيق أهدافها ،فضالا عن القيام باستحداا أو تعديل التشريعات القائمة بما يتناسب مع الدور المأمول
من المؤسسات المعنية بهذه اإلج ارءات.
فالعدالة االنتقالية هي طريقة للتقدم على طريق الديمقراطية ،ال سيما إذا تمكنا من معرفة األخطاء التي تم
ارتكابها في الماضي ومن ثم تحديدها والعمل على تجاوزها ومنع تكرار المآسي واالنتهاكات.
إال أن الواقع يشير إلى أن القوانين للجديدة المقترحة في مرحلة العدالة االنتقالية يمكن أن تش ّكل عقبات ليس
فقط فيما يتعلّق بالمسار الذي تنتهجه العدالة االنتقالية ،وةنما أيض ا فيما يتعلّق بإمكانية تحقيق األهداف
المتعلقة بحقوق اإلنسان ومد إمكانية حمايتها من االنتهاكات والتعدي.
فقانون مكافحة اإلرهاب

59

الذي تم إق ارره بواسطة مجلس الشعب في تونس عام  2015يثير المخاوف نظ ار

إلعتماده التفسير الواسع لإلرهاب ،60مما يفتح الباب أمام إستغالل هذا التعري

إلساءة تفسيره وةستخدامه

وبالتالي تطبيقه ،فضالا عن المساوو األخر التي تضمنها هذا القانون والتي تتنوع بين وضع القيود على
الحرية وتشريع اإلحتجاز لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل المحاكمة دون احترام حق المشتبه فيه بتكليف
محاكمي للدفاع عنه أو حتى الوصول إلى اسرته ،فضالا عن السماح بإجراء المحاكمات بطريق سرية ،ويبقى

 59قانون أساسي عدد  26تاريخ  2015/08/07المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال ،الرائد الرسمي عدد  63تاريخ  ،2015/08/07ص.
 2163وما يليها.
 60تم تعريف اإلرهاب بموجب القانون  2015/26السابق الذكر في الفصل الخامس  -القسم األول من الباب األول :األحكام العامة بما يلي " :يعد مرتكبا
للجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض ،بأي وسيلة كانت ،على ارتكابها عندما يولد هذا
الفعل ،بحكم طبيعته أو في سياقه ،خطرا باحتمال ارتكابها . .ويعد مرتكبا للجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات
المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها ،إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه".
كما تمت اإلشارة في الفصل  13من القسم الثاني إلى أنه " :يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو
جماعي ارتكاب فعل من األفعال موضوع الفصول من  14إلى  36ويكون ذلك الفعل هادفا ،بحكم طبيعته أو في سياقه ،إلى بث الرعب بين السكان
أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من عالئقهما".
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التي باتت عقوبة منبوذة في المجتمع الدولي

المعاصر.
وفي إطار ما يمكن تسجيله من نتائح بالنسبة لموضوع العدالة االنتقالية ،يمكننا إستخال

النتائح التالية:

 .1تقوم العدالة االنتقالية على تجاوز مآسي الماضي والتوجه نحو بناء مستقبل قائم على النظام
الديمقراطي ،وهذا ما ال يمكن تطبيقه إال عبر إعادة الحقوق لضحايا االنتهاكات ال سيما وأن هذه
الحقوق ال تسقط بالتقادم.
تعبر عن نفسها كهيئة مستقلة ال تتبع للسلطة ،حتى تتمكن من توثيق
 .2على لجان التحقيق أن ّ
االنتهاكات على نحو يؤدي إلى كشف الحقيقة.

 .3إن المصالحة التي تعتبر ركنا من أركان العدالة االنتقالية ال تعني غلق الملفات بحجة إعادة الرابط
االجتماعي ،وةنما تعني فتحها وةظهار الحقيقة واالعتراف باالنتهاكات والسعي إلى إعالن الحقوق
وةعادتها إلى أصحابها فضالا عن تعويض الضحايا.
 .4إن اإلعتراف بالمسؤولية عن ال جرائم السابقة من شأنه أن يعزز ثقة المواطن تجاه السلطة ،األمر الذي
سينعكس إيجاب ا على المسار الديمقراطي الذي سيتم عبوره باتجاه تحقيق العدالة االنتقالية.
إنطالق ا من هذه النتائح سنعمل على تقديم بعض التوصيات لتالفي األخطاء التي عصفت بتجارب بعض
الدول العربية ومنعت العدالة االنتقالية من تحقيق أهدافها:
 .1العمل على إخراج المحاكمات من كفة المناكفات السياسية والعمل على نزع الطابع السياسي عنها.
 .2وضع الخطط اإلستراتيجية لمقاضاة الجناة لضمان قدرة البالد على اإلنتقال إلى نظام ديمقراطي عادل.
 .3العمل على توعية المواطنين عبر البرامح التثقيفية بحقوقهم وواجباتهم خالل الفترة االنتقالية ،على أن
يتم إش ار المجتمع المدني في صياغة هذه البرامح.
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يعاقب باإلعدام وبخطية ق درها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة األولى أو إذا تسببت األفعال المشار إليها ببقية الصور في
موت شخص :الفصل الرابع عشر من القسم الثاني المتعلّق بالجرائم اإلرهابية والعقوبات المقررة لها.
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 .4تدريب القانونيين على المهارات الالزمة لفهم النهح التقني للجرائم واالنتهاكات المرتكبة ،ال سيما مع
اختالف تقنيات التحقيق والمحاكمة في الجرائم الموج هة إلى المجتمع بأكمله ،عن التقنيات المتعلقة
بالجرائم العادية
 .5السعي إلى حماية الشهود قبل اإلدالء بشهادتهم وبعدها.
 .6أخذ الدرو

من تجارب الدول التي استطاعت أن تعبر إلى الجانب الديمق ارطي ونجحت في إعادة

السلم واألمن لشعوبها التي عانت من اإلعتداءات واالنتهاكات وةعتبارها من التجارب الجديرة بالبحث
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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