
ما هي العدالة االنتقالية؟
تتكون العدالـــة االنتقالية مـــن تدابر قضائية وغـــر قضائية يتم 

تنفيذها مـــن أجل معالجة أثـــار انتهاكات حقوق اإلنســـان. مثل 

هـــذه اإلجراءات »تشـــمل املالحقـــات الجنائية ولجـــان الحقيقة 

وبرامـــج التعويضات وأنـــواع مختلفة من اإلصالحات املؤسســـية« 

وتخليـــد الذكـــرى. يتـــم تفعيـــل العدالـــة االنتقاليـــة يف مرحلة 

االنتقال الســـيايس من العنـــف والقمع، إىل االســـتقرار املجتمعي 

)أو يف بعـــض األحيان بعد ســـنوات( ويتم وســـمها برغبة املجتمع 

يف إعادة بنـــاء الثقة االجتامعيـــة، وإصالح نظـــام العدالة املمزق، 

وبنـــاء نظـــام حكم دميقراطـــي. وإن القيمـــة األساســـية للعدالة 

االنتقاليـــة هي مفهوم العدالـــة ذاته - والـــذي ال يعني بالرضورة 

العدالـــة الجنائية. وبالتايل فـــإن هذا املفهوم والتحول الســـيايس، 

مثل تغيـــر النظـــام أو االنتقال مـــن الرصاع مرتبطان مبســـتقبل 

ودميقراطية. ســـالًما  أكرث 

حظيت العدالـــة االنتقالية مؤخـــراً باهتامم أكرب مـــن األكادمييني 

وصانعي السياســـات. كام ولّـــدت اهتامماً يف الخطاب الســـيايس 

والقانـــوين، ال ســـيام يف املجتمعـــات االنتقالية. يف فـــرة التحوالت 

السياســـية، مـــن األنظمـــة االســـتبدادية والديكتاتوريـــة أو من 

النزاعـــات األهليـــة إىل الدميقراطيـــة، غالبـــاً ما وفـــرت العدالة 

االنتقاليـــة فرصـــاً ملثل هـــذه املجتمعـــات للتصـــدي النتهاكات 

حقوق اإلنســـان الســـابقة أو الفظائع الجامعية أو األشكال األخرى 

من االنتهاكات الجســـيمة، من أجل تســـهيل االنتقال الســـلس إىل 

مســـتقبل أكرث دميقراطية أو ســـلمية. 

مــا هــي املكونات/العنــارص الرئيســية املكونة 

ــة االنتقالية؟  للعدال
العدالــة الجنائيــة: وهــي املحاكــامت الجنائية للجنــاة ومرتكبي 	 

ــة  ــة قضائي ــوق االنســان وهــي عملي ــاكات حق ــع وانته الفظائ

وغالبــاً مــا تركــز هــذه التحقيقــات الجنائيــة واملالحقــات عــى 

الجنــاة األكــرث مســؤولية عــن ارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة. 

ــربئ 	  ــة ال تجــرم وال ت ــة: هــي لجــان غــر قضائي لجــان الحقيق

ــون  ــا تك ــا م ــا وغالب ــدد مهامه ــي يح ــوم حكوم ــئ مبرس وتنش

مــدة واليتهــا قصــرة ســنة اىل ســنتني. وتقــوم بتحقيقــات 

ــب  ــايض القري ــت بامل ــي حصل ــاكات الت ــول االنته ــري ح وتح

ــا  ــة معالجته ــأن كيفي ــات بش ــدم توصي ــا وتق ــري حوله والتح

ــتقبالً.  ــا مس ــع تكراره ومن

برامــج التعويضــات وجــرب الــرضر: وتســهم يف جــرب االرضا 	 

ــة عــن االنتهــاكات الجســيمة التــي حصلــت،  ــة واملعنوي املادي

التعويضــات  ودفــع  العمليــة  هــذه  الحكومــة يف  وتســهم 

ورمزيــة  معنويــة  التعويضــات  تكــون  وقــد  للمترضريــن 

ــة وتشــمل  ــد تكــون مادي ــذارات الرســمية وق ــا كاالعت للضحاي

دفــع تعويضــات وأمــوال. 

تحويــل 	  اىل  العمليــة  هــذه  وتهــدف  املؤســي:  االصــالح 

مؤسســات الدولــة كالرشطــة واالمــن والقضــاء وغرهــا، والتــي 

اتســمت بالفســاد وارتــكاب االنتهــاكات خــالل فــرات ســابقة، 

ــع.  ــة املجتم ــة يف خدم ــتقلة نزيه ــة مس ــات وطني اىل مؤسس

تخليــد الذكــرى: كتحديــد يــوم وطنــي لتخليــد ذكــرى الضحايــا 	 

او نصــب تذكاريــة او متاحــف. وهدفهــا تســليط الضــوء عــى 

ــن  ــا وتكوي ــع الوعــي حوله ــايض ورف ــم امل ــا وجرائ أالم الضحاي
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رفــض مجتمعــي عــام ملــا جــرى، مــام يحــول دون تكــرار هــذه 

االنتهــاكات والفظائــع يف املســتقبل. 

ما هي العدالة الجنائية:
هـــي عمليـــة قضائية وتتمثـــل يف مالحقـــة مرتكبـــي االنتهاكات 

والجرائـــم الخطـــرة واملتمثلة يف جرائـــم الحـــرب والجرائم ضد 

االنســـانية وجرائم االبادة الجامعية. ومن شـــأن تطبيـــق العدالة 

الجنائيـــة ومالحقة مجرمـــي الحرب تعزيـــز ســـيادة القانون يف 

مرحلة ما بعد الرصاع و إرســـال رســـالة واضحة أن هـــذه الجرائم 

قـــد متت مالحقتهـــا ومعاقبـــة مرتكبيها ولو بعد مـــرور زمن كبر 

أحيانـــا عى ارتكابها، مام ســـيعزز الـــردع العام ومنـــع التكرار يف 

املستقبل. 

ھنـــاك ثالث طرق رئیســـیة للبلـــدان التي متر بعملیـــات العدالة 

االنتقالیة ملتابعة املســـاءلة الجنائیـــة . أوالً: یمكن محاكمة مجرمي 

الحرب أمـــام املحكمة الجنائیـــة الدولیة. ومع ذلك ، عى ســـبيل 

املثـــال يف حالة ســـوریا، ھذا الســـیناریو غیر محتمل، ألن ســـوریا 

لیســـت طرفاً يف نظام روما األســـايس، ومن غیـــر املرجح أن یحیل 

مجلـــس األمن الدويل ســـوریا إىل املحكمة الجنائيـــة الدولية وذلك 

بســـبب الفیتـــو الـــرويس.  وحتى يف الحـــاالت التي یكـــون فیھا 

للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة والیة، فإنھا لیســـت دامئـــاً الخیار 

األفضـــل للعدالة، حیـــث أن العملیة طویلـــة ومكلفة للغایة. 

ثانيـــاً: ميكـــن لدولة مـــا وبدعم من األمـــم املتحدة، أن تنشـــئ 

محكمـــة خاصـــة، محكمة لھا الوالیـــة الوحیدة ملقاضـــاة الجرائم 

التـــي وقعت خـــالل رصاع معین أو فـــرة يف تاریـــخ البلد. ھناك 

تاریخیاً خمســـة أمثلة ملثـــل ھذه املحاكـــم: رواندا وســـیرالیون 

وكمبودیـــا ویوغوســـالفیا الســـابقة ولبنـــان وقـــد متكنت ھذه 

املحاكـــم مـــن الحصول عـــى قناعات أكـــرث بكثیر مـــن املحكمة 

الجنائیـــة الدولیة، إال أنھـــا ال تزال تركز عموماً عـــى الجناة األكرث 

مســـؤولية عن ارتـــكاب الجرائم.  وھـــي مكلفة للغایـــة. وأخیرا، 

یمكـــن متابعة الجرائـــم عن طریـــق املحاكم الوطنیـــة. ویمكن 

لھذه املحاكم أن تســـتفید من الشـــعور بالســـيادة الوطنیة: تجري 

املحاكـــامت داخـــل البلد ويكـــون القضـــاة واملحامیـــن محليني 

ووطنـــني، ولكـــن لیس لجمیـــع البلدان خـــربة كافیـــة يف القانون 

اإلنســـاين الدويل إلجراء مثل ھـــذه املحاكامت بنجـــاح. باإلضافة 

إىل ذلـــك، یعتقـــد العدید مـــن النقاد أنـــه بعد الـــرصاع مبارشة، 

قد یكـــون القضاة الوطنییـــن متحیزین جداً ملحاكمـــة مواطنیھم. 

يف حالـــة ســـوریا، تجري محاكمة بعـــض الجناة حالیـــاً يف املحاكم 

الوطنیـــة للدول األخـــرى، يف إطار مفھوم الوالیـــة القضائیة خارج 

الحدود اإلقلیمیـــة. ویمنح ھـــذا املبدأ للمحاكـــم األجنبیة الحق 

يف املحاكمـــة واملالحقة يف حـــاالت معینة، اعتامداً عـــى القوانین 

الخاصة بالبلد، والتي تســـتند إما إىل جنســـیة مرتكـــب الجریمة 

أو جنســـية الضحیـــة أو يف بعض الحاالت االخـــرى تكون موجودة 

بغـــض النظر عن مـــكان ارتـــكاب الجرميـــة أوجنســـية الجاين/

الضحيـــة وفقاً لطبیعة الجریمة الشـــنیعة. عى ســـبیل املثال، متت 

محاكمة الجناة الســـوریین يف محاكم يف الســـوید وفرنســـا واملانيا.

لجان الحقيقة:
هي لجـــان حكوميـــة غر قضائيـــة، يوصفهـــا البعـــض ويعرفها 

احيانا بلجـــان املصالحة. ولكـــن بالحقيقة معظم لجـــان الحقيقة 

التـــي تشـــكلت حول العـــامل، لجنة واحـــدة كانت فقـــط تهدف 

للمصالحـــة وهـــي لجنة الحقيقـــة بجنـــوب أفريقيا. امـــا لجان 

الحقيقـــة بالشـــكل العـــام فهي تهـــدف اىل إجـــراء تحقيقات أو 

االســـتفادة من موارد التحقيـــق الخاصة به. وتســـعى إىل التعرف 

عى أســـباب العنـــف، وتحديـــد أطـــراف النـــزاع، والتحقيق يف 

انتهاكات حقوق اإلنســـان وتحديـــد املســـؤوليات القانونية التي 

تنبـــع منها. والهدف مـــن ذلك هو مســـاعدة املجتمعات املترضرة 

من العنـــف عى مواجهـــة ماضيهـــا بطريقة حاســـمة، من أجل 

الخروج مـــن أزماتها العميقـــة ومنع حدوث مثـــل هذه األحداث 

مرة أخـــرى يف املســـتقبل القريب. 

ويكون لها مهـــام محددة كنبـــش املقابر الجامعيـــة مثلام حدث 

يف أندونســـيا وبـــايل، او ملف املختفـــني قرسياً وملف الســـجون 

الرسيـــة وملف اســـتخدام الســـالح الكياموي عى ســـيبل املثال! 

فقط لجنة الحقيقة بســـراليون كان لها اختصـــاص قضايئ وأعطت 

توصيـــات للمحاكـــم ملحاكمة أشـــخاص يزعم بارتكابهـــم جرائم 

االنســـان.  حقوق  ل  وانتهاكات  حرب 

وســـيكون تقريرهـــا ال يقبل النزاع وسيؤســـس لتاريخ وأرشـــيف 

للبلـــد وللرصاع.

وممكـــن أن تـــويص مبنـــح تعويضـــات لضحايا العنـــف الجني 

او ضحايـــا التعذيـــب عى ســـيبل املثـــال. وتنهي عملهـــا بوضع 

توصيـــات للحكومـــة لتنفيذها. 
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االصالح املؤسيس:
أو تدعى بعمليـــة التطهـــر والغربلة. وهي عمليـــة طويلة األمد 

وتقـــوم لجـــان الحقيقة أحيانـــاً بوضع توصيات بهذا الشـــأن فيام 

يتعلق باالصالح واســـتبعاد الفاســـدين. وتشـــمل اصـــالح أجهزة 

الدولـــة واألمـــن والقطـــاع القضـــايئ وال تكون باجتثـــاث حميع 

املوظفـــني بل تكـــون عمليـــة متدرجة تبـــدأ من القمـــة لنصل 

اىل القاعـــدة. حيـــث ال ميكـــن تفريغ جميـــع دوائـــر الدولة من 

موظفيهـــا كام حدث إبان ســـقوط نظـــام صدام حســـني بالعراق 

عـــام 2003 وقانون اجتثـــاث البعث حيـــث كان جميع املوظفني 

منتســـبني لجزب البعث ســـواء كانت بارادتهم ام ال. ووقع العراق 

يف فـــراغ حكومي. لذلك هـــذه العملية يجـــب أن تتم عى مراحل 

مـــع العمل عـــى تأهيل الكوادر واجتثاث الفســـاد ورمبا تســـتمر 

لســـنوات. وتشـــمل أيضاً هـــذه العمليـــة عمليات نزع الســـالح 

والترسيـــح و دمج املقاتلني الســـابقني بالجيش النظامـــي للبلد او 

قطاع الرشطة واالمن واســـتبعاد الفاســـدين منهم. وتشـــمل أيضا 

اصالح األطر القانونيـــة مثل اعتامد تعديالت دســـتورية أو اعتامد 

معاهـــدات دوليـــة لحقوق االنســـان لضامن حقوق االنســـان يف 

البلد يف املســـتقبل.

برامج جرب الرضر والتعويضات:
يقـــع عى الـــدول واجب التصـــدي واالعراف بانتهـــاكات حقوق 

االنســـان واســـعة النطاق او املمنهجة التي وقعـــت خالل فرة ما 

والتي مل تســـتطع أو تحاول منعها بجديـــة أومعالجتها. 

ويكون لها عدة أشكال: 

االسرداد كاسرداد املنزل أو االمالك املنهوبة واملرسوقة. 	 

التعويـــض وال يكـــون اال بعـــد انتهـــاء الـــرصاع وتوقـــف 	 

االنتهـــاكات، حيـــث ال ميكن تعويض شـــخص وهـــو ال يزال 

باملعتقـــل او ال يزال خـــارج وطنه او مدينتـــه ويعيش مبخيم 

لالجئـــني. فيجب ان يكـــون االنتهاك قد انتهـــى وتوقف ليتم 

االشـــخاض.  تعويض 

فهي تهـــدف العـــادة الحياة وتأهيـــل املترضريـــن وإعادة 	 

باملجتمع.  دمجهـــم 

وجـــزء أســـايس منها هو الـــرىض، ولكن دامئا مـــا يكون رضاء 	 

النـــاس غاية ال تـــدرك، فرمبا يكون التعويض مـــادي ومايل او 

تعويض عينـــي كاالعتزار او تخليد ذكـــرى الضحايا.  

وهذا يهدف اىل ضامن عدم التكرا يف املستقبل.

تخليد الذكرة:
تخلیـــد الذكرى ھـــو عملیة یقرر من خاللھـــا املجتمع كیف یتذكر 

النزاع ویقر بالخســـائر التـــي تعرض لھا ويهـــدف اىل عدم التكرار، 

كأن يكون هناك يـــوم وطني أو يوم حداد عـــى أرواح الضحايا أو 

جمـــع التربعات لعائالتهم.  

يف فلســـطني مثالً يأخذون نســـبة عن الحواالت الخارجية اىل داخل 

االريض املحتلة حوايل 7% ويذهـــب ريعها لضحايا االنتفاضتني. 

ومثال ســـجن نيو هـــاووس بكينيـــا يسء الســـمعة، حيث أصبح 

عـــام 2002 مقر للناشـــطني والصحفيـــني والباحثيـــني. ليك يبقى 

بذاكـــرة املجتمـــع ويولد رفض شـــعبي ملـــا حدث. 

ويف ســـراليون شـــيدت املحكمة الخاصة بســـراليون عى مساحة 

8 كـــم² ضمت الســـجن واملحكمـــة واماكن اقامة املدعـــي العام، 

وأوائـــل عام 2000 بعد انتهـــاء عمل املحكمة تم تســـليمها لكلية 

الحقوق ليكـــون لها دور بتأســـيس تاريخ للبلـــد وتعريف الناس 

عى ما جـــرى باملحاكـــامت للمجرمني ويكـــون لهـــا دور بالردع 

م.  لعا ا

يف كمبوديـــا أقام الناشـــطني والباحثـــني واملختصيـــني محارضات 

توعويـــة بأكـــرث مـــن 1000 جامعة ومدرســـة حـــول البالد عى 

الخاصـــة بكموبديا.  الدوليـــة  املحكمة  هامـــش 

ويلعـــب الدور الرئيـــس بعملية تخليـــد الذكرى غالباً الناشـــطني 

املدين. املجتمع  ومؤسســـات 


