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 تمهيد

 

دراسة التجارب العالمية فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية مسألة مفيدة، بل وضرورية  بقىت

ما ل ا وما يلي ا مه ج ة الستتتت ال الدروا والعبر مه ج ة، واالاتنان بنماعم يملية ب

فادة من ا استتتتتتتتنستتتتتتتا  ا، بقدر اإأو  وليا ال دف مه علك هو تقليد هعه التجارب .ثانية

قد والتي األ طان  وتجنب نه ال يوجد نمط  يددكد أقعت في ا، ف باحثيه أ مان وال مه العل

يعتبر  ه الستتتتتتتياي الوطني لكل دولةأكدوا أواحد للعدالة االنتقالية في جميع المجتمعات، و

 ينمعتبريه أه مقاصتتتد ومباد ،يا  في بنان مستتتار ونموعم للعدالة االنتقاليةأستتتاستتتمصتتتدرا  

كل دولة يمكن ا تطوير  فإه  العدالة االنتقاية تعد أحد روافد االنتقال الديمقراطي، ومه ثم 

 حداث، ويتوافق مع الستتياي االجتماييأنموعم للعدالة االنتقالية يتوافق مع ما مرت به مه 

 والثقافي والتاري ي ل عه الدولة.

إلى  العي يفضتتتتتي األمرالديمقراطية والحكم الرشتتتتتيد، إلى  ارتقانلإه هعا المبدأ يم د 

تجسد قيم ا تا  أهدافللعدالة االنتقالية  فإه  ه تحقيق المواطنة، ومه ثم أساسبنان سلم مجتمعي 

، ومحاولة نستتتتتاهقوي اإلضتتتتتحايا انت اكات وجرا م حواإنصتتتتتاف  العدالةتلك في تحقيق 

الديموقراطية والحكم الرشتتتيد، وماحقة مرتكبي الجرا م إلى  معاونة الشتتتعوب مه االنتقال

لت م، ومحاكمت م وفقا  للقانوه الوطني، والقوانيه الدولية ضتتتتتد  ية، ومستتتتتانستتتتتانضتتتتتد اإ

شتتتتكاله ومراحله ستتتتوان بالتعوي  أية، وجبر الضتتتترر بم تلف نستتتتانمرتكبي الجرا م اإ

ومؤستتتتستتتتات أنظمة  صتتتتا إدوه طريق علك ال يتم و .التأهيل إيادةالمعنوي وأو  اديالم

الدولة االنتقالية يلى المستوى التنفيعي والتشريعي والقضا ي، وزيادة ويي موظفي الدولة 

وحرياته، ألجل الشتتتتتتروي واستتتتتتتيعاب تطبيقات مبدأ العدالة االجتمايية اإنستتتتتتاه  بحقوي

فايل المجتمعي ل عا المبدأ الشتتتريي ومشتتترويية هعا االستتتتحقاي التإلى  االنتقالية، إضتتتافة

 .فرادلأل

وتثير الجدل في الستتاحة الستتياستتية  أثارتالتي مف وم العدالة االنتقالية مه المفاهيم  ظل

وتطبيقات ا، فما هي اآلليات تستتتتتتتاؤالت يدة حول معناها  ثارتأو، والثقافية واالجتمايية

ا طبيعة هعه اآلليات، وكيف؟ ومه يقوم بعلك؟ ومه هم التي تتبع في ستتتتتتتبيل تطبيق ا، وم

 المشمولوه ب عه اإجرانات؟ 
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جد  لة ألُ رى، فت نت مه دو باي قد ت قات  هعه التطبي بدو أه  قات ا في جنوب أوي ه تطبي

ة المتتانيتتا، ويرتبط علتتك بتتا تاف طبيعتت  تلف يهيأفريقيتتا ت تلف يه العراي، واأل ير 

عاك، ونجد علك واضحا  في الدول الديمقرطية التي تتبنى أو  االنظمة السياسية في هعا البلد

فنجد أه حكومة ما تنت ج وتتبنى الن ج التمايزي العنصري القا م ثم  ،قيم الحرية والمساواة

ي )القومي(، ثنمه ينت ج ويتبنى ن ج التمايز اإالعري، وهناك أو  التمايز يلى أساا اللوه

الديني، الطا في، المعهبي(، لعلك وفي ستتتتتتتبيل الحد مه وهناك مه ينت ج ويتبنى التمايز )

مرحلة جديدة، تبنت إلى  الت لل من ا ن ا يا ، ويبور مرحلة ستتتتتتتابقةأو  هعه التمايزات

طور الديمقراطية والحكم إلى  األنظمة السياسية التي انتقلت مه طور الشمولية الدكتاتورية

ا مه هعه التمايزات بم تلف أشتتتكال ا فراد والجمايات العيه يانونصتتتاف األإإلى  الرشتتتيد

فراد الشعب فيما بين م أوأنواي ا، بمعنى أه العدالة االنتقالية تسعى لتحقيق المصالحة بيه 

ف بما االيترا: مه أهداف ا االستتتاستتتيةو، مه ج ة، وبيه مؤستتتستتتات الدولة مه ج ة أ رى

ية التي ستتتتتتتبقت وحرياته في المدة الزمناإنستتتتتتتاه  حقويرتكبت مه انت اكات جستتتتتتتمية لأ

والباهظة الثمه  ةظ ار وبياه المعاناة ال طيرأديمقراطية وأنظمة إلى  التحولأو  االنتقال

في العيش الكريم،  ووطنيت م فراد في ستتتتبيل حريات م، وحقوق م، وكرامت م،التي دفع ا األ

جيال، فضتتا يه تأستتيا لعيش مشتتترك في مجتمع والحفاظ يلى العاكرة الوطنية يبر األ

 .د تسوده قيم الحرية والمساواة وسيادة القانوهجدي

إلى  العي يفضي األمرالديمقراطية والحكم الرشيد، إلى  االرتقانإلى  إه هعا المبدأ يم د

تجسد قيم ا ا  تأهدافللعدالة االنتقالية  فإه  ه تحقيق المواطنة، ومه ثم أساسبنان سلم مجتمعي 

، ومحاولة معاونة نستتاهكات وجرا م حقوي اإلضتتحايا انت اواإنصتتاف  في تحقيق العدالة

الديموقراطية والحكم الرشتتتتيد، وماحقة مرتكبي الجرا م ضتتتتد إلى  الشتتتتعوب مه االنتقال

لت م، ومحاكمت م وفقا  للقانوه الوطني، والقوانيه الدولية ضتتتتد مرتكبي  ية، ومستتتتانستتتتاناإ

أو  بالتعوي  الماديشتتتكاله ومراحله ستتتوان أية، وجبر الضتتترر بم تلف نستتتانالجرا م اإ

ومؤستتتتتتتستتتتتتتات الدولة أنظمة  صتتتتتتتا إدوه طريق علك يتم ال و .التأهيل إيادةالمعنوي و

االنتقالية يلى المستتتتتتتوى التنفيعي والتشتتتتتتريعي والقضتتتتتتا ي، وزيادة ويي موظفي الدولة 

تطبيقات مبدأ العدالة االجتمايية االنتقالية،  استتتتتتتتيعابوحرياته، ألجل اإنستتتتتتتاه  بحقوي

 .فرادومشرويية هعا االستحقاي لأل ايل المجتمعي ل عا المبدأ الشرييالتف إلى إضافة
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بالعراي، فمنع يقود يدة يانى الشتتتتتتتعب العراقي انت اكات م تلفة  األمروبقدر تعلق 

ويديدة يلى المستوى السياسي واالجتمايي والثقافي يلى يد الحكومات العراقية المتعاقبة 

نواي ألجمايات العراقية المعارضة سياسيا وثقافيا لشتى عرضت اولقد ت .منع الع د الملكي

ستتتاليب أوبطري وحرياته وتجستتتد علك فعليا وللعياه واإنستتتاه  االنت اكات بما في ا حقوي

  .1968جرامي في ي د حكومة البعث منع يام إون ج تعسفي، بوليسي، 

حرية التعبير فعلى المستتتتوى الستتتياستتتي والثقافي انت كت هعه الحكومة حرية االيتقاد و

وممارستتة( فلم يستتم   احزب إال حزب البعث )فكر يه الرأي والمعارضتتة الستتياستتية، فا

حزب البعث بمشاركة أي ج ة سياسية يراقية في الحكم، ولم يسم  بتوفير فرصة للرأي 

 د كل مه ي الف رأيه وفكره، وممارستتتتتتتاته، وطريقة طضتتتتتتتا، الرأي الم تلف، فاآل ر

االيتقال والستتتتجه، والمحاكمة اير الشتتتتريية، وقوانيه اير  ق شتتتتتى، مثلا حكمه، بطر

شتتتتريية، والتععيب الجستتتتدي والنفستتتتي، والقتل، والتصتتتتفية الجستتتتدية، وقرارات اإيدام 

  .اآل ري أالجا رة التي شملت المعارضة السياسية، ومعارضة الر

ه فقط، هعه الصورة، إبادة جمايية واضحة للشعب العراقي، فلم تشمل الفرد لعات مثلت

بل شملت حتى يا لته وأقاربه، سيما في محافظات الوسط والجنوب، فضا يه انت اكات 

 في المنطقة الكردية.اإنساه  حقوي

ل الشتتعب العراقي بحياة اقتصتتادية مريحة وييش صتتمستتتوى االقتصتتادي لم يحال وحتى

العراقي وحرمت الشعب ، ضرت باالقتصادأكريم، فالحروب والقرارات السياسية الم لكة 

اللحاي بالدول المتقدمة، لتوافر الثروات  ية وتحديث اقتصتتتتتتتادي كاه مه الممكهمه تنم

 ال ا لة في العراي.

اإياه  9/4/2003وبعد ان يار النظام الستتياستتي الستتابق، يملت الحكومات التي تلت 

ي ات وآليات العدالة االنتقالية في ستتتبيل جبر الضتتترر يه معاناة الشتتتعب العراقإجرانيه 

حيث سيتضمه مه يقود ثاث،  أكثرجرام البعثي طيلة التي طالت م يد الظلم والتعسف واإ

 ات، والمؤستتستتات التي شتتريت هعا المبدأ ودورها في تحقيقجراناآلليات واإهعا الكتاب 

 بنان السلم المجتمعي.أو 

 ،1968بياه انت اكات حكومة البعث ضد الشعب العراقي منع يسعى هعا الكتاب إلى 

 العام العدالة في العراي بعدتلك وبياه معنى العدالة االنتقالية، وتوضي  آليات وإجرانات 
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دور وتأثير العدالة االنتقالية في تحقيق السلم األهلي في العراي وتسليط الضون يلى  .2003

والعي ش د تحوال سياسيا مه نظام دكتاتوري إلى نظام ديموقراطي بفعل  2003بعد العام 

 العام بعد  اوآليات  ااتإجرانبياه وتحليل ، مع تلفة أس مت في إحداث هعا التغييرم يوامل 

 فضا يه في العراي، وتأثيرها في بنان السلم المجتمعي. هابياه وتحليل دور، و2003

كأحد المقاربات  التعرف يلى العدالة االنتقالية بشكل معمق واإحاطة بجوانب تحقيق ا

 ي.للتعامل مع تركة الماض

ش دة الماجستير تحت ينواه إه هعا  الكتاب هو  اصة ج دنا في إيداد رسالتنا لنيل 

 -في بنان الستتلم المجتمعيوأثرها  2003بعد العام مؤستتستتات العدالة االنتقالية في العراي )

 إنموعجا(ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة 

 

 يلي الفريجي           

 2023شباط 
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 هوم العدالة االنتقالية والسلم المجتمعيمف

 

 مقدمة

 

مع انت ان الحرب الباردة بيه القطبيه الر يسييه، ومع هبوب ريا  التغيير التي يصفت 

بالكثير مه الديكتاتوريات، ظ رت العديد مه المفاهيم والرؤى الدايية إلى تحقيق العدالة 

يه أبرز تلك المفاهيم هو مف وم وإشاية أجوان الحرية. ومه باإنساه  ومراياة حقوي

العدالة االنتقالية. ويلى الرام مه التبايه في تحديد هعا المف وم مه حيث المصطل  

والتطبيق إال أه مف وم العدالة االنتقالية يشير بشكل يام إلى مجموية مه األساليب التي 

 يمكه للدول است دام ا وعلك مه أجل معالجة انت اكات حقوي اإنساه.

والستتتقوط في أتوه  انتشتتتار الا تستتتام  الستتتياستتتياالبا ما يؤدي إلى العنف يث أه وح

فرط نمط الحياة االيتيادية للمواطه، وفر  أنماط جديدة يليه يسود إلى  وكعلك التصادم،

إلى شتتتتت صتتتتتية مضتتتتتطربة، قد يلجأ مع ا اإنستتتتتاه  ي وت لق فياألمنفي ا هاجا العامل 

إلى  الوصول فإه  بغ  النظر يه نوييت ا، لعا  ،ا مناسبةالت ندي للحماية بأية وسيلة يراه

ية العدالة االنتقالية التي هي ستتتتاستتتتحد مرتكزات ا األلة الستتتتلم المجتمعي البد أه يكوه أحا

س سا ا يبارة يه مؤسسات وممارسات وطنية تحدد وتعالج كل تلك المظالم التي ارتكبت أ

لسياسي واالجتمايي والثقافي والديني مه في فترة الحكم السابق كجزن مه يملية التغيير ا

 والتعامل معه.  اآل ر ال االيتراف ب
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 مفهوم العدالة االنتقالية

  

يعد مف وم العدالة االنتقالية مه المفاهيم الغامضتتتتة والتي تثير لبستتتتا في نظر الكثير مه 

قيد التجارب في  المتابعيه وعلك بسبب حداثة المصطل  النسبية وِحّدة تطبيقاته التي لم تزل

 أنحان العالم الم تلفة.

ة االعدالة والتي تعني المستتتتتتتاوإلى  يشتتتتتتتيراألول  فالعدالة االنتقالية تتكوه مه مقطعيه،

، وبعلك تشتتتتير آ رموضتتتتع إلى  واالستتتتتقامة، أما االنتقالية فتعني نقل شتتتتين ما مه مكانه

 مغاير له.  آ رنمط إلى  التحول في المجتمعات مه نمط معيهإلى  االنتقالية

ية هي تكييف للعدالة يلى النحو العي يا م مجتمعات ت و  مرحلة  قال فالعدالة االنت

، ويتم يبر اآلليات واستراتيجيات نساهانتقال في أيقاب حقبة مه تفشي انت اكات حقوي اإ

يدالة وديمقراطية. وت دف تلك اآلليات  أكثرلمواج ة االنت اكات ب دف  لق مستتتتتتتتقبل 

ي ومعالجت ما، نستتتتتانوالقانوه اإاإنستتتتتاه  مراجعة انت اكات حقويإلى  بشتتتتتكل مباشتتتتتر

وب اف علك فله يستتقر النظام الجديد ويصتعب إيقاف دوامة العنف، ومه ثم يعيق ال دف 

 المرجو لانتقال.

 

 العدالة االنتقالية لغة واصطالحا:

  العدالة لغة:

ط بيه اإفراط والتفريط، المتوستتتتتتت األمرمصتتتتتتتدر العدل ضتتتتتتتد الجور. والعدل الحكم هو 

ست دمت كلمة العدالة والعدل في  ست دام  أكثرمه معنى في اللغة العربية، بيد أه  أكثروا ا

. فاستتتتت دام العدل في الحكم بيه نستتتتاهلمعنى العدالة إنما استتتتتقر في الحقوي الضتتتتيقة باإ

قانو ية، ومه هنا وجدت رابطة بيه ال ناا وفي القول ل م وفي الحقوي الشتتتتتتت صتتتتتتت ه ال

نا متمايزاه كل التمايز. فقايدة  ،األ اقي والعدالة ف ما يرتبطاه ال ينفصتتتتتتتاه وإه كا

العدالة مرتكزة يلى طبيعة الحوادث عات ا، وهعه الحوادث ليستتتتتت أمور افتراضتتتتتية وإنما 

عاته، أي اإنستتاه  حوادث حستتية مشتتاهدة، أما األصتتل المحدد للعدالة فيعتمد يلى مايدركه
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 القتتانوه األ اقي هو الموجتتب يلى أه   الإكتتعلتتك،  األمراقي. وكتتأه يلى القتتانوه األ 

 أه يحترم العدالة. اإنساه 

المتوسط  األمروورد في تام العروا مه جواهر القاموا للزبيدي قوله في العدل: هو 

  (1)بيه اإفراط والتفريط.

لى قول والعدالة في قاموا المصتتتطلحات الستتتياستتتية هي وظيفة ستتتيادية للدولة تقوم ي

في المجتمع، ويلى ردي ومعاقبة سلوكيات م  أش الالحق، أي الفصل في المنازيات بيه 

 االجتمايية ال اط ة.

إلى  اما االنتقالية لغة  ف ي مه المصتتتتتدر انتقل ينتقل انتقل الشتتتتتين، أي تحول مه مكاه

 .  آ ر

حال ومه إلى  ، واالنتقال هو التغيير مه حالآ رإلى  الشتتتين: حّوله مه موضتتتع لَ قَ ونَ

إلى  ي حكومة يم د ب اأ. واالنتقالي  مكاه اير دا م )حكومة انتقالية( آ رإلى  موضتتتتتتتع

 مرحلة مقبلة ويقال ين ا المرحلة االنتقالية.  

 (2):هيورسم حدودها ولتحديد مف وم العدالة االنتقالية يمكه وضع أطر تُ 

 -:أسااإه العدالة كقيمة ال يمكه أه تقوم إال يلى  -1

بالجماية مه حيث  أكثرقة بيه وجود يا -أ مه طرف، ف ي قيمة جمايية، أي ترتبط 

 وجودها ويدم ا.

 امو  في مجرى ياقات الجماية. أو  وجود  لل -ب

موضتتتتتتتع تتا إلى  العاقتتة إيتتادةوجود حتتاجتتة لمواج تتة هتتعا ال لتتل وإزالتتة الغمو  و -ت

 الصحي .

 ة. إه العدالة تعبير يه سلوك إرادي ياقل ويلمي يست دف تحري الحقيق -2

 أه تكوه العدالة محايدة اير متحيزة ألي طرف مه أطراف المعادلة.  -3

                                                           
تام العروا مه جواهر القاموا، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق إبراهيم الترزي،   (1)

 ناهدار إحيان التراث العربي، بيروت لب
تقرير االميه العام لألمم المتحدة إلى مجلا األمه الدولي بشأه سيادة القانوه والعدالة االنتقالية مه   (2)

 51616(/  2004مجتمعات الصراي ومجتمعات ما بعد الصراي بالوثيقة المرقمة )
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 إه العدالة تعبير يه قيمة موحده ال تتجزن. -4

لة ال تعني تحقيق التوازه بيه طرفي المعادلة، بل ايطان كل عي حق حقه  -5 عدا إه ال

 بغ  النظر يه التوازه بيه المصال  واألطراف. 

مه التعاريف  فإه  ق االلتزام بأمر العدالة، وبعلك إه العدالة تفر  الستتلطة حتى يتحق -6

اإنساه  القديمة للعدالة االنتقالية هي العملية القضا ية التي تسعى لمعالجة انت اكات حقوي

 التي ارتكبت يلى نطاي واسع. 

وتشتتتتتتتير منظمة األمم المتحدة في تعريف ا للعدالة االنتقالية بأن ا كامل نطاي العمليات 

مرتبطة بالمحاوالت التي يبعل ا المجتمع لتف م وتجاوز تركة الماضتتتي الواستتتعة واآلليات ال

النطاي بغية إحقاي العدل وتحقيق العدالة، وقد يشمل علك اآلليات القضا ية واير القضا ية 

والتعويضتتتات  فراديلى حد ستتتوان، مع تفاوت مستتتتويات المشتتتاركة الدولية ومحاكمات األ

  دستوري.وتقّصي الحقا ق واإصا  ال

والعتدالتة االنتقتاليتة هي منظومتة القرارات التي يقرهتا المجتمع إزان االنت تاكتات التي  

  بغية تحقيق العدل لعوي الضحايا.اإنساه  حصلت لحقوي

سا في نظر الكثير مه  ويعتبر مف وم العدالة االنتقالية مه المفاهيم الغامضة التي تثير لب

لة االنتقالية ضتتتتمه فقه العلوم الستتتتياستتتتية فحستتتتب ولكنه المتابعيه. وال يندرم مف وم العدا

، كما يعتقد البع  أه العدالة االنتقالية ماهي نستتاهيندرم أيضتتا ضتتمه دراستتات حقوي اإ

 إال فري مه فروي القانوه الدولي. 

يت العدالة االنتقالية باهتمام كبير في المجاليه السياسي والقانوني  صوصا في ظوقد ح

 قالية. المجتمعات االنت

وجوهر فكرة العدالة االنتقالية يكمه في فترات التحول واالنتقال التي تتستتتتتتتم بتحديات 

 اصتتتتتتتة تجعل مه تطبيق العدالة بشتتتتتتتكل ا القضتتتتتتتا ي العادي ال يحقق نجاحا كبيرا، مما 

مصالحة وطنية تسايد إلى  يستوجب تدابير  اصة تناسب تلك الفترات الحرجة وتعبر ب ا

والتي االبا ما تتسم بوحشيت ا اإنساه  سبب االنت اكات السابقة لحقويفي رتق ماتم فتقه ب

 وجسامت ا. 
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فالعدالة االنتقالية وستتتتيلة لتجاوز روحية التشتتتتفي والكراهية والعدوانية التي يانى من ا 

بصتتتورة تستتت م في اإنستتتاه  المجتمع، وهي آلية فعالة لتجاوز التراكمات وانت اكات حقوي

شروط التسام  والمصالحة ن يت ديمقراطية وفق أسا راس ة، حيث الإلى  انتقال متدرم

ية وكي ال تتحول  قا  قام واالنت ثأر واالنت ية ال يدا يه يقل واالستتتتتتتتقرار دا ل المجتمع، بع

 (1).مرحلة انتقاميةإلى  مرحلة العدالة االنتقالية

ملية ومع أه العدالة االنتقالية في جانب من ا هي مجموية  يارات ستتتتتياستتتتتية ترافق ي

توسيع المشاركة المجتمعية في ظل أفكار اللبرالية السياسية، إال أه تطور  يارات م الفة 

ية األليم، وانطاقا مه ايتبتارات  لة الليبراليتة أثنتان مواج ت تا لمتاضتتتتتتتي الستتتتتتتلطو العتدا

الت لي يه تحقيق العدالة  أستتتااالبرااماتية الستتتياستتتية، فقد قامت ال يارات الجديدة يلى 

تأجيل ا بحق المت ميه ب ا مه المستتتتتتتؤوليه مه النظام الستتتتتتتلطوي أو  العقابي، في جانب ا

وتعويضتتتت ا بتدابير بديلة لمعرفة الحقيقة وتوثيق ا ويرضتتتت ا يلى العموم، وتقديم أشتتتتكال 

منوية مه جبر الضتتتتترر المادي والرمزي للضتتتتتحايا للحفاظ يلى عاكرت م لضتتتتتماه يدم 

في حيه أه نظام العدالة االنتقالية هو مجموية تكرار االنت اكات وترستتتتتتتيق الديمقراطية، 

متكاملة مه اآلليات والطري التي يتم ايتمادهما لمعرفة ومعالجة وقا ع انت اكات حقوي 

، ف ي تستت م في كشتتف حقيقت ا ومستتانلة ومحاستتبة المستتؤليه ين ا، وجبر ضتترر نستتاهاإ

ويحفظ العاكرة الجمعية  الضتتحايا ورد االيتبار ل م، بما يحقق المصتتالحة الوطنية الشتتاملة

حالة إلى  ويوثق ا ويؤسا ضمانات يدم تكرارها، ويسايد في االنتقال مه حالة االستبداد

يبر إنصاف الضحايا اإنساه  النظام الديمقراطي، كما ويساهم في تكريا منظومة حقوي

ضا تأهيل ودمج مه هم يلى قيد الحياة، ف يادةوت ليد عكراهم ووضع البرامج الازمة إ

 يه تحقيق المصالحة بيه أطياف الشعب الم تلفة. 

كما أه العدالة االنتقالية تمثل برنامجا للتحول الستتتياستتتي في المجتمعات التي يانت مه 

جران ي ود مه اإنستتتاه  حروب وصتتترايات مستتتلحة وانت اكات  طرة في مجال حقوي

                                                           
، 2012دار اليمه،  حميد محمد دهاه الل بي: العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية، معوقات التطبيق، (1)

 37ل



 
 

10 
 

ة البنان الديمقراطي مجتمعات تد ل مرحلإلى  التستتلط واالستتتبداد يلى م تلف المستتتويات

ما ت دم مه البنان  إيادةوتكرا قيمه، فضتتتتا يه ايتماد معايير التستتتتام  والمصتتتتالحة و

، ستتتتيما وأن ا نستتتتاهتد ل في صتتتتلب حقوي اإ أُ رىالستتتتياستتتتي واالجتمايي وأية رؤى 

تؤستتتتتتا لمبادم الديمقراطية بعد ي ود مه الشتتتتتتمولية، ف ي اعه فصتتتتتتل مدني عو طبيعة 

 في صنع القرار والتعامل معه. مؤسسية للمشاركة 

ه العدالة االنتقالية سلسلة مه العمليات المتعاقبة ومجموية مه اآلليات بعض ا قضا ي إ

وبعض ا  ارم القضان تعمل يلى تقليل معاناة الجماهير و اصة في الفترات االنتقالية، 

ة وإجا  ا. كما يُفتر  أن ا تُستتت م في تقليل االحتقاه المجتمعي مه  ال كشتتتف الحقيق

كما يتعيه أه نعي مرارة المصتتتتالحة التأري ية بيه الماضتتتتي وكل ما يحمله في طياته مه 

شتتتوا ب وستتتياستتتات وأفعال ثار المجتمع يلي ا وبيه مستتتتقبل يتطلع إليه ويستتتعى إرستتتان 

  .ديا مه أمرا ال مفر منه

ل ا مه حالة العدالة االنتقالية طريق لجأت اليه شتتتتتتعوب ستتتتتتبقتنا فأستتتتتت مت في انتقا إه  

الديمقراطية. وتؤكد تجارب العدالة االنتقالية إلى  مه الق ر والقمعأو  الستتتتتتتلمإلى  الحرب

الستتتابقة أن ا انطلقت مه إجان الحقيقة ومعرفة مظالم الماضتتتي وااليتراف ب ا لتحصتتتيه 

بة المصتتتتتتتتالحة  بل في مواج ة تكرار مثل هعه المظالم، وأه االيتراف هو بوا المستتتتتتتتق

 .مستقبل يتشارك فيه الجميعإلى  مه ماضي منقسمواالنتقال 

كما يجب اه ت تم العدالة االنتقالية بمعرفة حجم التضتتتحيات وأيداد الشتتت دان وتكريم م 

 فبقدر الضرر يكوه الجبر.  .االهتمام بجبر األضرارووت ليد عكراهم، 

يجب أه يكوه اهتمام ا بالمصتتتتتتالحة  فإه  وإعا كانت العدالة االنتقالية ت تم بالمحاستتتتتتبة 

تصفية إلى  العنف، وال تنجرفإلى  ، ولعلك ف ي تبتعد يه يمليات االنتقام التي تؤديأكبر

الحستتتتتتتابات ولكه علك كله ال يمكه أه يتم إال في جو مه التوافق وااللتزام الكامل بحكم 

 أو القانوه، وأْه نعي أّه العدالة االنتقالية ليستتتتت مجرد وصتتتتفة جاهزة للتطبيق في أي بلد

مجتمع، ولكن ا نماعم وتجارب لدول وشتتعوب شتتتى ستتبقتنا في االنتقال الديمقراطي، وهي 
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نموعجا يا م ظروف بلداننا وشعوبنا، ويتسق أتجارب يمكه لدول منطقتنا أه تستل م من ا 

 . 1مع السياقات السياسية واالجتمايية واالقتصادية التي تحكم يملية االنتقال

الشري أوسطي، أه انت ان الحروب وطي الماضي، بايتبار ويعتقد البع ، في يالمنا 

أه الحكومة والمنتصتتتتتتتريه شتتتتتتتّريوا قانونا للعفو العام والصتتتتتتتف ، يجعل كل مه ارتكب 

الف مه الجرا م التي ارتكبت، ولماعا نبحث يه ب وهنالك اآلحاسَ جريمة، يتسا ل )لماعا نُ 

لم يكه. ولكننا نعرف أه ما كتمناه  لم تكه هناك مستتتتتانلة(. وكأه شتتتتتي ا إَِعاالقاتل الحقيقي 

 يعود في يوم ما في ظل اياب العدالة االنتقالية.

 إه تجارب األمم الستتتابقة تفيد أه مستتتألة اإفات مه العقاب وتجاهل حق الضتتتحايا في

وطما الحقا ق واياب العاكرة الجمعية للشتتعوب واألمم، تشتتكل في مضتتمون ا اإنصتتاف 

يناصتتتتتترها التي مه  ال ا نستتتتتتت لل العبر مه دروا التاريق آليات العدالة االنتقالية و

 الماضي. أ طان  ونتفادى الوقوي في

وأ يرا يلينا أه نعي أه العدالة االنتقالية ليست وصفة سحرية سوف تن ي كل مشاكلنا، 

 وإنما هي  ريطة طريق يلينا أه نمضتتتي في ا، ويبقى النضتتتال واإصتتترار يلى االنتقال

 و الضماه الحقيقي. الديمقراطية هإلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هايدي يلي الطيب: العدالة االنتقالية في السياقات العربية، المنظمة العربية لحقوي اإنساه، الطبعة  (1)

 45ل 2014األولى 
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 خصائص العدالة االنتقالية

وهي ايتمادها يلى مقاربة شتتتتتتتمولية  ،توجد ثاثة  صتتتتتتتا ل تميز العدالة االنتقالية

أن ا ال تقف يند حد التقصي يه الجرا م  إِعْ رث االنت اكات الجسيمة، إمتكاملة في معالجة 

أيضتتتا يلى جبر الضتتترر ورد االيتبار للضتتتحايا وتحديد المستتتؤوليه ومعاقبت م، بل تعمل 

كات، وجراننصتتتتتتتتاف م، وات اع اإإو عدم تكرار االنت ا لة ب يادةات الكفي قة بيه  إ نان الث ب

 المواطه والدولة، وتعزيز السلم والديمقراطية. 

بقان يلى التوازه المطلوب ل دمة م تلف كما تتستتتتتتتم العدالة االنتقالية بقدرت ا يلى اإ

  .مقاصد وحسب  صا ل كل مجتمع ومقتضيات الواقعوال هدافاأل

وتتميز العدالة االنتقالية كعلك بايتمادها يلى مقاربة أه تكوه الضتتتتتتتحية في مركزها 

 ا، وهعا ما يستتتديي العمل بأقصتتى ج د لكي أهدافويكوه رد االيتبار للضتتحية مه أبرز 

ان راط م ومشتتتاركت م أو  ايايقوم مستتتار العدالة االنتقالية العي تتبناه دولة ما بديم الضتتتح

 فيه واستفادت م مه نتا جه. 

 

 :أركان العدالة االنتقالية

المحاستتبة، الكشتتف يه الحقيقة، جبر كونة للعدالة االنتقالية هي  مستتة )ه األركاه المإ

ترتيب األركاه ال مسة الواردة هنا  يشكل. وال (الضرر، إصا  المؤسسات والمصالحة

 مه هعه المكونات.  آ ر أولوية لمكوه يلى مكوه

ات الجزا ية في حق جرانوات اع اإاإنستتتتتتتاه  وتعد المحاستتتتتتتبة يه انت اكات حقوي

الدولة، وعلك طبقا لمقتضتتتيات القانوه الدولي وااللتزامات التي ا عت ا  مستتتؤوليةمرتكبي ا 

مام ا ياتق ا مه  ال انضتتتتتتت لة يلى  هدات التي إلى  كل دو يات والمعا فاق يدد مه االت

يلي ا. وارتباطا بعلك تُطر  قضتتية العفو اشتتكاليات كبيرة نظرا لما تتستتم به مه  صتتادقت

 . (1)مساا بحقوي الضحايا وحماية مرتكبي االنت اكات كما الحظنا في يدة تجارب

                                                           
نويل كال وه: معضات العدالة االنتقالية في التحول مه دول شمولية إلى دول ديموقراطية، الشبكة  (1)

 70، ل2011العربية لألبحاث والنشر 
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والضتتحايا وعلك اليتبارات يدة اإنستتاه  وتطر  قضتتية العفو تحفظات نشتتطان حقوي

وقد يكوه اير متطابق مع التزام الدولة من ا انه ينت ك حق الضتتتتتحايا في جبر الضتتتتترر، 

 بموجب القانوه الدولي. 

ويرتبط المكوه الثاني مه مكونات العدالة االنتقالية بالكشتتتتتتتف يه الحقيقة، فغالبا ما 

ف م ما جرى وستتتتتتتببه،  اصتتتتتتتة واه التعتيم إلى  تبرز  ال المراحل االنتقالية الحاجة

وانت اكات ا اإنساه  ة يجعل فضايات حقويقبل االنظمة االستبدادية والقمعي مهالممارا 

المرتكبة اير معروفة مه حيث أبعادها ومكونات ا وحجم ا ومجاالت ا. ويند الحديث يه 

الحقيقة يلينا اه نعي ان ا ليستتتتت مطلقة، كما اه ل ا اشتتتتكاال يديدة ف ناك مكونات متعددة 

 ال الحجج  واالدلة ل ا، مه ابرزها الحقيقة الجنا ية والتي تعر  يلى القضتتتتتتتان مه 

والش ود والمرتكزات القانونية، وبوجود السرد الفردي العي يعكا حقيقة المعاناة الفردية، 

وكعلك توجد الحقيقة الستتتتياستتتتية، وتمثل مقاربة الفايليه الستتتتياستتتتييه لما  محدد زمانا 

 والدولية. وهناك أيضتتتتتتا الحقيقة الحزبيةومكانا، وادوار م تلف ال ي ات والمؤستتتتتتستتتتتتات 

 التاري ية وهي مقترنة طبعا بالبحث االكاديمي بمستلزماته العلمية.

مه كونه تعويضا ماديا للضحايا فقط، بل يجب  كثراما مف وم جبر الضرر فانه يتسع أل

. ويا ع جبر نستتتاهاه يمتد ليصتتتب  بمثابة إقرارا بمستتتؤولية الدولة يه انت اكات حقوي اإ

الضتتحايا وأستترهم ويشتتمل إلى  دي العي يتوجهالضتترر يدة أبعاد، مثل جبر الضتترر الفر

االدمام والرياية الصتتتتتحية، كما يوجد جبر الضتتتتترر الجمايي  إيادةالتعوي  والعام و

 العي ي تل بجمايات ومناطق قد تكوه ياشت أوضايا  اصة مه حيث سياسات القمع

ا م يلى الت ميش الشامل جران مواقف سياسية، ويوجد أيضا جبر الضرر القأو  اإبادةأو 

 معالجة الوضعية ال اصة للنسان ضحايا االنت اكات. إلى  مقاربة النوي وي دف

ويعد المكوه الرابع مه مكونات العدالة االنتقالية ال ال باصتتتتا  المؤستتتتستتتتات أمرا 

يا في مراحل االنتقال الديمقراطي، حيث تكوه للحروب والحروب األهلية واالنظمة أستتاستت

رة يلى مؤسسات الدولة والعامليه ب ا، حيث يتم توجيه الجميع انعكاسات مدم االستبدادية

 ري القانوه وتوظيفه إلى  ل دمة ستتياستتة ممن جة للقمع واال ضتتاي، ويادة ما يؤدي علك
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ويدم ال ضتوي للرقابة والعمل بالتعليمات والتجاوزات واالرتشتان، وهعا ما يجعل مراحل 

ية لضماه يدم تكرار ساسالمدا ل األ االنتقال تستديي االصا  المؤسساتي بوصفه أحد

 ما جرى مه انت اكات. 

 ير مه مكونات العدالة االنتقالية مستتتتتتتألة المصتتتتتتتالحة. ويعالج المكوه ال اما واأل

 دوهوالمصتتالحة ال تعني كما قد يتبادر لعهه البع  يموما طما الحقيقة وطي الصتتفحة 

باقي المكونات مه معرفة الحقيقة قرانت ا، بل ان ا تعد هدفا يتم تحقيقه مه  ال انجاز 

علك، فالمصتتتتتالحة ال تعني النستتتتتياه، انه البد مه المحافظة يلى إلى  وجبر الضتتتتترر وما

العاكرة بما يمكه الشتتعوب مه استتت ال العبر والدروا. ومما ال شتتك فيه أه مستتلستتل 

، وبنان ، واحداث اآلليات للحواروالقانونيبنان  المصتتالحة له مدا ل كثيرة من ا الستتياستتي 

االرضتتية المشتتتركة بيه الفرقان وإرستتان مرتكزات مشتتروي مجتمعي مشتتترك يستتتوجب 

 . (1)الدفاي ينه مه قبل الجميع

 العدالة االنتقالية:سمات 

حيث أه العدالة االنتقالية تنفع بوصف ا سياسات وبرامج حكومية في مجتمعات  رجت 

التي ستنشأ مؤسسات ا يلي ا له  للتو مه سلطة الحكم الشمولي بكل آثارة، وأله االرضية

الفوري، لعا تميزت ستتتراتيجيات العدالة االنتقالية بعدد مه أو  تكوه مؤاتية للتغير المفاجئ

 :السمات العامة نعكر أٍهم ا

 : التدرج -1

البد اه تكوه آليات تطبيق العدالة االنتقالية متدرجة، علك اه كما  كبيرا مه التداييات 

ال يمكه تغييرها دفعة واحدة، فتراكم ارث استبدادي في التععيب  التي تجعرت في المجتمع

ستتتتتلستتتتتلة مه العاجات المتنوية بتنوي آثاره، كما اه إلى  واستتتتتت دام العنف، يحتام حتما

حكم ديمقراطي ستتتتوي إلى  بيقود مه الحكم الشتتتتمولي ال يمكه اه تنقلب رأستتتتا يلى يق

لتعا البتد اه تكوه  طوات العمتل وفتايتل دوه المرور بفترات تزيتل االثر وتستتتتتتتتبتدلته، 

                                                           
مجموية مؤلفيه: الطا فية والتسام  والعدالة االنتقالية مه الفتنة إلى الدولة، مركز دراسات الوحدة  (1)

 25ل 2013العربية، 
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مدروستتتة كي ال تواجه بالرف  مه قبل مجتمع ايتاد نقيضتتت ا، وكي ال يستتتان استتتت دام ا 

ج ا. إال اه هعا التدرم ينبغي أال يكوه عريعة للتستتتتتتتويف في ارستتتتتتتان العدل أو  تعمدا

الوستتا ل لى إ اه ضتتحايا النظام الستتابق قد ال تنتظر طويا ايقاف ا، فقد تلجأ إِعْ واالنصتتاف، 

النظام إلى  التقليدية في القصتتتال، والستتتيما يند تستتتلل البع  مه رموز النظام الستتتابق

المعارضة مرة إلى  ه شعور الضحايا بالغبه واالحباط قد يعيدهاأالجديد ومؤسساته، كما 

 .(1)أُ رى

 -:الزمني االمتداد -2

رستتتتان استتتتستتتت ا، فكما اه اه التدرم في تطبيق العدالة االنتقالية يتطلب امتدادا زمنيا إ

برامج مؤستتتستتتات العدالة االنتقالية تكوه  فإه  التحول الديمقراطي يكوه وفق جدول زمني 

والقصتتال، واإنصتتاف  كعلك، وما دام الشتتعب رضتتي بالحكم الديمقراطي إرستتان العدل

ف عا يعني تعاقب لجلستتتات محاكم تستتتتغري مددا زمنية، وتأهيا وتدريبا للكوادر البشتتترية 

، اآل رويرا لمؤستتستتات ستتارت يقودا مه الزمه يلى مناهج االقصتتان ويدم احترام وتط

 .  نساهفضا يه تأسيا لثقافة الديمقراطية وحقوي اإ

ه تغيير ثقافة مجتمع وايي يعرف حقوقه ويطالب ب ا ويدافع ين ا امرا ليا باليستتتتير إ

ام هعه المعايير في ويتطلب ستتتتنوات طويلة مه العمل وبعل الج د، ولكه قد يُستتتتان استتتتت د

النظام إلى  يتستتتتتتتللواأو  المماطلة بتعوي  الضتتتتتتتحايا ومعاقبة الجناة  فيفلتوا مه العقاب

الجديد، ستتيما اه النظم الشتتمولية حبكت نستتيج ا بالستترية والكتماه وعلك مه اجل تضتتييع 

اه يتم محاستتتتتتتبة االطراف المنفعة دوه صتتتتتتتانعي القرار إلى  العي يؤدي األمرالحقيقة، 

عكا صتتتحي . مه هنا كانت مواج ة الماضتتتي لابتعاد يه ظاهرة االفات مه العقاب وال

 مستقبا. اإنساه  واحقاي الحق والعدل بشكل يحول دوه ارتكاب انت اكات جديدة لحقوي

 

 

                                                           
يادل محمد يسكر: المعايير الدولية للعدالة االنتقالية وآليات تطبيق ا، مركز الدراسات العربية للنشر   (1)

 18ل 2019والتوزيع، 
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 التشاركية -3

اه تتولى م مة ارستتتتتتتان وتنفيع آليات العدالة االنتقالية في  أُ رىال يمكه لج ة دوه 

تصطدم بمظاهر ترس ت أباه يقود االستبداد مه  إِعْ ة ليست باليسيرة المجتمع، ف ي م م

، كما اه زوال الستتتتتلطة مه جمايات أُ رىأثنية يلى أو  قوميةأو  تمييز وتفضتتتتتيل لعري

استتتتتتتفادت بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر من ا قد تعمل يلى اياقة العمل دوه اشتتتتتتراك ف ات المجتمع 

 ومساندت ا في التنفيع بكل مرحلة. 

المشتتتتتركة وتعزيز رو  المواطنة تستتتتايد كثيرا في اه يكوه  استتتتمالقواه العمل يلى 

اه النظم المستتتبدة تعمل يلى تمزيق النستتيج الوطني  إِعْ العمل جماييا ويت ع طابعا وطنيا، 

الوطنية إلى  وتعمل يلى تأجيج التناحر كونه الرهاه يلى بقا  ا في الحكم، اال اه اللجون

ا قبل االستتتبداد والعمل يلى رأب الصتتدي المجتمعي، وهعا مإلى  هو الستتبيل االمثل للعودة

 االستتتتتتتقرار حينما ترستتتتتتوا العدالةإلى  هو جوهر مبادم العدالة االنتقالية، فالمجتمع ينحو

ستقيم الميزاه ليعود األواإنصاف  ساووه بالحقوي والواجبات بغ  النظر يه  فرادوي مت

لا أي هويتتة فرييتتة قتتد تطغى يلى ال ويتتة الوطنيتتة وهتتع مبتتادم التتديمقراطيتتة والحكم  أو 

 الصال . 

ومؤسسات المجتمع المدني في  فرادوينطوي تحت مف وم التشاركية العمل الطويي لأل

ديم ج ود القا ميه يلى تطبيق العدالة االنتقالية، والستتتتيما  في نشتتتتر الويي الديمقراطي، 

تركيز يلى ضتتتتتترورة بيه شتتتتتترا   المجتمع والواإنصتتتتتتاف  والتثقيف بقيم الحق والعدالة

ارستتتتتان استتتتتا العدالة االنتقالية كي ال تتكرر جرا م االستتتتتتبداد وليتم رأب الصتتتتتدي يبر 

للمصتتتتتالحة الوطنية  هياأستتتتتاستتتتتتعوي  المتضتتتتترريه ومعاقبة الجناة من م هما مفتاحاه 

 وهو االيتراف بالجريمة والتعاطف مع الضحايا.  اآل روالمجتمعية يضاف ل ما المفتا  
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 مفهوم الِسلم المجتمعي

الا   : الِسلم أوَّ

لغة: السلم مه المسالمة، تقول: انا ِسلٌم لمه سالمني، وتسالموا، اي تصالحوا، والمسالمة  -أ

لَم بفت   (1)المصتتالحة قال ابه االثير: يروى بكستتر الستتيه وفتح ا وهما لغتاه للصتتل ، فالستتَ

لََم(، الستتتتتيه والام بمعنى االستتتتتتستتتتتام واالنقياد، و مه علك قوله تعالى: )َوأَْلقَْواْ إِلَْيُكُم الستتتتت 

  (2)( اي استسلموا وانقادوا لكم90)النسان: 

لم بكستتر الستتيه ف و مه الستتام اي الصتتل  وهو ضتتد الحرب، ومه علك قوله  واما الستتِ

ِ إِنَّ ُ  ُ } :تعالى ِن ْلِم نَاْجنَْه لََها َوتََوكَّْل َ لَ   ُْ اْلعَِليمُ َوإِن َجنَُحواْ ِللسََََََّّّّّّ ِمي : )االنفال {َو السََََََّّّّّّ

61): 

 )انا ل انني سلم..ألهلك فأقبلي سلمي (.: والسلم يعكر ويؤنث قال

ْلِم َك{نَّةا{: ويجوز اه يكوه مه التستتتتتليم، كما في قوله تعالى : . )البقرة}اْدُخلُواْ نِي السَََََّّّّّنِ

 ( اي في االسام 208

 ة فات الظاهرة والباطنصطاحا: التعري مه اآلا  -ب

، وتحكي رابة إنساهكل  أيمالوالسلم كلمة واضحة المعنى، تعبر يه ميل فطري في 

جامحة في اوستتتاط كل مجتمع ستتتوي، وتشتتتكل ااية وهدفا نبيا لجميع االمم والشتتتعوب، 

والستتتتتلم مه الستتتتتام واصتتتتتله الستتتتتامة اي البرانة والعافية، والنجاة مه العيوب واالفات 

لٌم يلى ما يقابل حالة الحرب واال طار، ويطلق الستتتلم بلغاته  لم والستتتَ لم والستتتَ الثاث، الستتتِ

 والصراي. 

 والتسالم: التصال ، والمسالمة: المصالحة 

 

 

 

                                                           
 (297 /12ر: لساه العرب )ابه منظو (1)
 ( 3/91ابه فارا: معجم مقاييا اللغة ) (2)
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ا   المجتمعي: ثانيا

لغة: مه االجتماي مصتتدر اجتمع أي االلتقان، تقول: اجتمعت بأصتتدقا ي أي التقيت ب م،  -أ

ي بعلك الجتماي الناا فيه، ويوم الجمعة ستتتتتتم ورجل اجتمايي أي كثير اال تاط بالناا 

 الجامع والوقت الجامع. األمروقيل مسجد جامع، أي 

 اصطاحا: تقارب االجسام بعض ا مه بع .  -ب

والمقصتتتود بالستتتلم االجتمايي: حالة الستتتلم والو ام دا ل المجتمع نفستتتة وبيه شتتترا حة 

 الدا لية فيه. ية لتقويم أي مجتمع تش يل حالة العاقات ساسوقواه، ومه أهم المقاييا األ

فستتتتامت ا يامة يلى صتتتتحة المجتمع وإمكانية ن وضتتتته، بينما اهترا  ا داللة ستتتتون 

 وت لف.

أضتتتتتحى مف وم الستتتتتلم االجتمايي مف وما مركزيا في ال طاب الستتتتتياستتتتتي الدولي بل 

وأشتتتتتتتارت اليه معظم النصتتتتتتتول والمواثيق الدولية ال اصتتتتتتتة والحكومية وعلك نتيجة 

فايليه دا ل  للتطورات المتشتتتتتتتتابكة التي اثرت يلى العاقات االجتمايية وياقة كل ال

 وجمايات وطوا ف واحزاب.  أفرادالمجتمع مه 

ومه اهم مقومات السلم االجتمايي، العدل والمساواة: فالمجتمع العي يتساوى فيه الناا 

، ومثل هعا المجتمع آمه أُ رىأمام القانوه وينال كل عي حق حقه، وال تمييز لف ة يلى 

ه العدواه مستتتعصتتي يلى ال صتتومة والنزاي، ومن ا أيضتتا ضتتماه الحقوي والمصتتال  م

المشتتتتتروية لف ات المجتمع المتنوي في انتماناته العرقية والدينية والمعهبية، وحينما توجد 

هعه القيم في المجتمع تكوه ضتتتتمانا  لقوته وصتتتتابته وتشتتتتيع في ربويه معاني الستتتتامة 

 . األمهو

 -السلم المجتمعي إجرا يا مه  ال يدة مؤشرات هي:ولعلك يمكه تعريف 

 تنمية قيمة المسؤولية االجتمايية في المجتمع.  -1

 يه. اآل رتنمية قيمة التسام  والشعور بالرضا تجاه  -2

 . اآل ريه وقبول اآل رتنمية قيمة احترام رأي  -3

 تنمية قيمة الحوار المجتمعي.   -4



 
 

19 
 

ستتتتلوب حياه قا مة يلى أمعي يلى أنه ومه  ال ما تقدم يمكه اه يعرف الستتتتلم المجت

الو ام دا ل المجتمع نفستته، وبيه شتترا حه وقواه، يستتعى لترستتيق العدل والمستتاواة، دوه 

، وتحقيق المصتتال  المشتتروية لف ات المجتمع، ويشتتعر كل فرد فيه أُ رىتمييز لف ة يلى 

أي والرأي بالمستتتتتتتؤولية االجتمايية، ويرتكز يلى ثقافة الحوار والتستتتتتتتام  واحترام الر

 .اآل ر

ويعتبر الستتام مطلبا وااية ملحة، تطم  لبلوا ا كل المجتمعات البشتترية، وهو قضتتية 

ية في نموها وتطورها، وقد ا تلفت اآلران ستتاستتتحظى بأهتمام كل الدول، ف و الركيزة األ

والتوج ات في تعريف مف وم الستتتتلم، كما وا تلفت في توضتتتتي  ورصتتتتد استتتتباب احاله 

تبعا لتعدد استتتت داماته وأاراضتتته،  تعددت تعريفاته آ ره، وهو كأي مف وم وكعلك ان يار

هعا فضتتتتتا يه أه المف وم يادة ما يرتبط بإطار فكري ثقافي معيه يكوه له أثر كبير في 

 تعريفه وتحديد طبيعته. 

سلم بانه حالة مه التوافق تتحقق بيه طرفيه  سجام ويدم وجود  إَِعاويقصد بال توافر االن

شير  األمهة، وهو حالة مه الو ام والعداو سود االسرة، والمجتمع والعالم. وت واالستقرار ت

مه تعريف. فقد اتستتتع مف وم الستتتام مه  أكثرالمعنى االصتتتطاحي للستتتام بإلى  االدبيات

السام السلبي اي )اياب الحرب والنزايات والصرايات( ليشمل السلم االيجابـتتـتتـتتي )أي 

لعدل االجتمايي(، وهناك ياقة ارتباطية بيه الستتتتتلم الستتتتتلبي اياب االستتتتتتغال وايجاد ا

وااليجابي. وفي مجال البحث االكاديمي هناك إجماي يلى وجود ستتتتتتتت مراحل مرت ب ا 

 الصيااات المتعددة لمف وم السام. 

 السام بايتباره ممارسة وسلوك في ظل اياب الحرب.  :ول األالمرحلة 

 م بايتباره توازنا للقوى في اطار النظام الدولي. ركزت يلى السا :الثانيةالمرحلة 

تم التاكيد مه  ال ا يلى كل مه السام السلبي )أي الحيلولة دوه نشوب  المرحلة الثالثة:

 حرب( والسام االيجابي. )منع العنف البنوي دا ل المجتمع(.

 لعنف ضد المرأة(.المرحلة التي ساد في ا المف وم النسوي للسام )ا وهي: الرابعة المرحلة

 : تم التركيز في ا يلى فكرة السام مع البي ة. الخامسة المرحلة
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. ويمكه القول اه هناك نستتاه: مرحلة التركيز يلى الستتام الدا لي لإالسََّّادسََّّة المرحلة

 .  نساهالمرحلة التي يجب اه يتم في ا التركيز يلى حقوي اإ وهي أُ رىمرحلة 

بنان الستتتتام بأنه مف وم يضتتتتم العمليات التي تقوم ب ا  1(جوه بول ليدراخ)ولقد يّرف 

ية التي هي كل قوى المجتمع  ا وجماية وكعلك الستتتتتتتلطة، والفوايل أفرادالفوايل المحل

 إيادةإنعاش المجتمع المدني وإلى  الدولية مه مؤستتتتستتتتات دولية واير دولية ودول ت دف

 . أُ رىالحرب مرة  بنان البنية التحتية واستعادة المؤسسات بما يمنع نشوب

 وثمة مه يعتقد بأه للسلم المجتمعي نظريات وآليات سنقوم ببيان ا وتحليل ا كما يلي:
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الا   : نظريات بناء السالم:أوَّ

 :سنتناول مف وم بنان السام مه وج ة نظر بع  النظريات

  baisic human needs ية ساسنظرية الحاجات األ -1

ية يستتتتعوه أستتتتاستتتتافترا  اه جميع البشتتتتر لدي م حاجات  أستتتتااتقوم هعه النظرية يلى 

ية ال يمكه ساساه احتياجاته األاإنساه  إشباي ا، وأه النزايات تحدث وتتفاقم يندما يجد

الطعام والمستتتكه إلى  إشتتتباي ا، وتشتتتمل االحتياجات ماهو مادي وما هو معنوي، فالحاجة

ناك حاجات اير مادية مثل الحاجة ه فإه  علك إلى  والصتتحة كل ا حاجات مادية. باالضتتافة

 للحرية والحاجة لانتمان وال وية والحاجة للعدالة. 

الجمتتايتتة بتتاه إحتتدى أو  النزايتتات تحتتدث ينتتدمتتا يشتتتتتتتعر الفرد فتتإه  ووفقتتا ل تتع النظريتتة 

 االحتياجات اير مشبعة. 

 النظرية الليبرالية:  -2

مجتمع الدولي يجب اه ه الأترى  إعتعد هعه النظرية مه النظريات الدايمة للستتتتتتتام، 

والستتتتتتام واالستتتتتتتقرار  األمهي لق منظمات دولية تقوم يلى قوايد ومعايير للحفاظ يلى 

تحقيق الستتام بيه الدول مه  ال إلى  الدا م. اه بنان الستتام بالنستتبة ل عه النظرية ي دف

لمتحدة التأستتتتتتتيا للقوايد والمعايير، و لق كياه قادر يلى تحقيق هعه الغاية، مثل االمم ا

والستتلم كما  األمهالتي مه الممكه اه تستتايد يلى المراقبة وتنظيم العاقات والحفاظ يلى 

ية لستتتير أستتتاستتتاه بنان الستتتام بالنستتتبة ل عه النظرية يتمثل في التعاوه والتنستتتيق كديامة 

والجمتتايتتات في العمتتل  فرادالعاقتتات التتدوليتتة، كمتتا وتتتديم هتتعه النظريتتة ان راط األ

 والسلم الدولييه.  األمهسياسية ب دف تدييم أواصر والمشاركة ال
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 نظرية التغيير:  -3

تشر  هعه النظرية طريقة انتقال التغيير، ف ناك مراحل للنزاي ومستويات م تلفة لبنان 

وبدرجات  1الثقة دا ل المجتمع، وهناك اربع مستتتتتويات للتغيير حستتتتب جوه بول ليدراخ

 وهي:م تلفة مع درجات متفاوتة مه النجا  

 التغيير السلوكي .أ

 التغيير في العاقات .ب

 وييالتغيير ال يكلي البن .ت

 التغيير الثقافي .ث

التغيير الستتلوكي: ينشتتأ هعا التغيير مه  ال بنان جو مه التستتام  والثقة وتبني حلول  .أ

 للنزايات بطري اير ينفية. 

حزاب التغيير في العاقتتات: ويُعنى بتته المستتتتتتتتاهمتتة في تغيير العاقتتات بيه قتتادة األ .ب

سية مه  ال  لق أرضية مشتركة للحوار، والتقليل مه العنف والمسايدة في لعب  سيا ال

 أدوار بنانة في يملية بنان السلم المجتمعي.

جـتتت. التغيير ال يكلي البنيوي: وعلك مه  ال تركيز هياكل السلطة المحلية المتمثلة بتغيير 

 م، وإصا  القطايات الحيوية.صناي القرار ومشاركة الطبقة الفقيرة في بنان السل

د. التغيير الثقتتافي: فمنظمتتات المجتمع المتتدني والمنظمتتات المحليتتة التي تتتديم المواقف 

القوايد الجماهيرية إلى  وتروم لثقافة السام، ال تكوه فايلة إال يندما تتمكه مه الوصول

 .   المنطقةأو  الديهأو  الطا فةأو  الجنا أسااوالتغلب يلى التمييز يلى 

 

 

 

 

                                                           
 يالم أمريكي مت صل في قضايا السلم المجتمعي  (1)
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ا   : آليات بناء السلم المجتمعي ني المجتمعات المتعددةثانيا

ت تلف آليات بنان السام با تاف المجال العي يتم العمل به، ويشمل علك تحديد النطاي 

جانب تحديد النطاي الموضتتويي. فنطاي تطبيق بنان الستتام إلى  الزمني، ونوي الصتتراي،

النزايات الدا لية وال ارجية واه ا تلفت اساليبه  وفقا لنوي الصراي قابل للتطبيق في كل

 وآلياته في المجاليه كلي ما.

إال اه ال دف يبقى معالجة مرحلة ما بعد الصتتتتتراي، لمعالجة العديد مه االستتتتتباب التي 

يدم االستتتتتتتتقرار في مرحلة الاحقة. اما النطاي المكاني ف و العمل يلى بنان إلى  تؤدي

يه مرة  الدولة ال ارجة مه الصتتتتتتتراي ، في حيه يتجلى أُ رىوهعا ب دف منع اللجون إل

النطاي الموضتتويي مه  ال العمل يلى استتتعادة مؤستتستتات الدولة مه اجل الحفاظ يلى 

وديم يودة المؤسسات السياسية والشريية في الدولة وتعزيز  األمهالنظام العام وإرسان 

 االستقرار االجتمايي.

 :ا لية والسياسية لبنان السلم المجتمعيوسوف نعر  فيما يلي اآلليات الد

 اآلليات الداخلية لبناء السلم المجتمعي ني المجتمعات المتعددة -1

يشكل بنان السام هدفا ر يسيا لم تلف الكيانات والف ات االجتمايية، بيد اه هعا ال دف 

رتبط ي األمرتوفرت له االستتتتتا الستتتتتليمة لتطبيقه، وهعا  إَِعايبقى في اطار الطموحات إال 

بطبيعة الوستتتا ل واالليات المتبعة لتحقيق هعا ال دف، ومه هنا تقتضتتتي الضتتترورة البحث 

في امكانية ابراز هعه اآلليات مع يدم إافال صتتتتعوبة حصتتتتر تلك التي تتعلق ببنان الستتتتلم 

المجتمعي كونه موضتتتتتتتويا متشتتتتتتتعبا ومتغلغا في م تلف جوانب الحياة، الستتتتتتتياستتتتتتتية 

 واالجتمايية واالقتصادية.

 اآلليات السياسية لبناء السلم المجتمعي: -2

ية والر يسية في بنان يملية السام في المجتمعات ساستعد اآلليات السياسية الركيزة األ

المتعددة، وهي جوهر تحقيق مشتتروي التجانا واالندمام المجتمعي. وستتنتناول هنا الحكم 

ية المتعددة المستتتتارات، الرشتتتتيد والنظام الديمقراطي، الدبلوماستتتتية الرستتتتمية، الدبلوماستتتت

 :ما يليالتعافي مه الصدمة، العدالة االنتقالية وبنان السلم المجتمعي وك
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 الحكم الرشيد والنظام الديمقراطي:  -أ

يعد الحكم الرشيد وانشان مؤسسات وطنية ضرورة لتحقيق بنان سام دا م ومستقر، لقد 

تم تفستتتيره  إِعْ األ يرة  بكثرة في العقود الثاثة Good Governanceاستتتت دام مف وم 

الحكم أو  الحكم الصتتتتال أو  في الدراستتتتات العربية بعدة مصتتتتطلحات من ا الحكم الرشتتتتيد

ت ا لشتؤوه المجتمع إدارالتشتاركي، ويعبر الحكم الرشتيد يه ممارستة الستلطة الستياستية و

 وموارده وتطوره االقتصادي واالجتمايي بطريقة شفافة وسليمة ويادلة.

اج زة الدولة الرستتتتمية إلى  ستتتتع مه الحكومة كونه يشتتتتمل باإضتتتتافةوالحكم مف وم او

ال ي ات  أيمالة العامة، نشتتتتتاطات وداربستتتتتلطات ا التشتتتتتريعية والتنفيعية والقضتتتتتا ية واإ

 والمؤسسات اير الرسمية. 

النظام الديمقراطي إلى  ة الستتلطة والمجتمع، مه  ال الحكم الرشتتيد، للوصتتولإدارإه 

مترابطة، البعد الستتياستتي المتعلق بطبيعة الستتلطة الستتياستتية وشتتريية تتضتتمه ثاثة ابعاد 

ة العامة وفايليت ا وكفانت ا، والبعد االقتصادي داري المتعلق بعمل اإدارالتمثيل والبعد اإ

االجتمايي المتعلق ببنية المجتمع المدني ومدى حيوتيه واستتتتتتقاله يه الدولة، وطبيعة  –

ه االقتصتتتتادي واالجتمايي وتأثيرهما في المواطنيه وكعلك الستتتتياستتتتات العامة في المجالي

 ياقات ا مع االقتصاديات ال ارجية.

سلم المجتمعي يحتام سوده االجوان الديمقراطية، فعند انعدام إلى  اه بنان ال حكم رشيد ت

أو  ف ة اجتماييةإلى  الستتتلطة، واعا ما آلت الستتتلطةإلى  شتتتروط الديمقراطية في الوصتتتول

طرف دوه سواه وسيطرت ا يلى المؤسسات السياسية وابعاد الجمايات إلى  ميل السلطة

واقصتتتا  ا مه المشتتتاركة الستتتياستتتية الفايلة، ستتتيوستتتع دا رة النزاي واال تاف  األُ رى

تمثيل مصتتتتتتتال  ف وية بعيدا يه الرو  الوطنية إلى  االجتمايي، وتتحول ستتتتتتتلطة الدولة

نظام الستتياستتي، ويكوه ياما في نشتتون والمشتتروي الوطني، مما ستتيؤثر يلى استتتقرار ال

 الصرايات والصرايات الدا لية.

وتؤكد التجارب البشتتتتتترية بأه الدول التي تتمتع بنستتتتتتبة يالية مه الحكم الرشتتتتتتيد اقل 

 تحقيق السام الدا م المستقر.إلى  يرضة للعنف واقرب
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مجتمعات الحكم الرشتتتتتتتيد هو الطريق االمثل لتحقيق ستتتتتتتام دا م حقيقي في ال فإه  لعا 

ومه  أُ رىإلى  المتعددة مه  ال  صتتتتا صتتتته الكثيرة والمتنوية والتي ت تلف مه دولة

، بحستتتتتب اال تاف في المعايير الستتتتتياستتتتتية واالقتصتتتتتادية واالجتمايية آ رإلى  مجتمع

ملكية إلى  ، فبتثبيت اركاه الحكم الرشيد تترسق مفاهيم السلم وتتحول السلطة(1)يةدارواإ

وطه واحد، ضتتتمه مشتتتروي وطني إلى  لتداول بيه المشتتتتركيه في االنتمانجمايية قابلة ل

تكوه في هعه الحالة مد ا لفك حالة االحتقاه التعصبي دا ل  إِعْ شامل وبأطر ديمقراطية، 

 المجتمع، ويس م في الحفاظ يلى حالة السلم المجتمعي. 

 

 الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات: -ب

أت الدبلوماسية المتعددة المسارات بسبب يدم فعالية السياسية الحكومية الرسمية في نش

  (2)ل الدول.العنف دا  أيمالحل النزايات وبنان السلم والزيادة في 

 مستويات يدة.إلى  وينقسم العمل الدبلوماسي في بنان السلم

لنزايات الدا لية يعبر يه الستتتتتياستتتتتة الرستتتتتمية للحكومة في معالجة ااألول:  المسَََََّّّّّتو 

ية والدولية. بينما يعبر المستتتوى الثاني يه الدبلوماستتية اير الرستتمية التي تنامت قليمواإ

بفعل تنامي دور المنظمات اير الحكومية. وتكمه اهميت ا في تقصتتتتتتير مستتتتتتار النزايات 

 ي. إنسانبفضل تواجدها في قلب مناطق النزاي بحكم ما تقوم به مه يمل 

سية الرسمية إلى  سية متعددة المساراتوت دف الدبلوما ادرام جميع مستويات الدبلوما

 واير الرسمية  في بنان سام حقيقي ومستدام.

 ويمكه ادرام المسارات التي تتكوه من ا الدبلوماسية المتعددة المسارات وبما يلي:

                                                           
ه التفصيل . ولمزيد م9برنامج االمم المتحدة االنما ي: إدارة الحكم ل دمة التنمية البشرية المستدامة، ل (1)

يُنظر مصطفى موسى ابو حسيه، معايير الحكم الرشيد ودورها في تنمية الموارد البشرية بوزارة 
الدا لية الفلسطينية، رسالة ماجستير البرنامج المشترك للدراسات العليا بيه اكاديمية اإدارة 

 25-2، ل 2017والسياسية، وجامعة االقصى، 
سارات بان ا تلك االفعال واالنشطة الحكومية واير الحكومية التي يقدم ا ف الدبلوماسية متعددة المتعرّ  (2)

ال بران في المجال الدبلوماسي ب دف ف  النزايات واحال التعاوه، د. يبد الحكيم سليماه وادي، 
 الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات، امد لأليام. 
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طريق صتتنع الستتام مه  ال الدبلوماستتية الرستتمية، فيتم بنان الستتام يه األول:  المسََّّار

 السياسات العامة الرسمية التي تضع ا الحكومة.

)اير الحكومي(: صتتتتنع الستتتتام وحل النزايات بالطري اير الرستتتتمية،  الثاني المسََََّّّّار

 اير المرتبطة بالدولة.أو  ويشمل الج ات الفايلة اير الحكومية

ستتتلم : صتتتنع الستتتام مه  ال التجارة وتكمه اثار هعا المستتتار يلى بنان الالثالث المسَََّّّار

المجتمعي مه  ال توافر الفرل االقتصتتادية وفت  قنوات التبادل التجاري اير الرستتمي 

 بيه االطراف. 

في انشتطة  فراد: صتنع الستام مه  ال المشتاركة الشت صتية: مشتاركة األالرابْ المسَّار

 السلم المجتمعي المتعددة والتنمية والمنظمات التطويية ال اصة اير الحكومية.

: صتتنع الستتام مه  ال التعليم والتدريب والبحث: يتضتتمه هعا المستتار مسالخا المسََّّار

مترابطتتة وهي البحتتث كونتته مرتبط ببرامج الجتتامعتتات والمراكز الفكريتتة  أدواتثاثتتة 

والتدريب يلى تنمية م ارات الممارستتتتيه مثل التفاو  والوستتتتاطه وحل النزايات العي 

 يُّس ل مه يملية التعليم.

سام وعلك بالتركيز يلى نزي السا  : صنالسادس المسار ع السام مه  ال الديوة لل

 والعدالة االجتمايية.اإنساه  وحقوي

: صتنع الستام مه  ال الديه وهو ربط الديه بالعمل واستتعمال الديه في السَّابْ المسَّار

 نشر السام.

إلى  يحتام: صتتتنع الستتتام مه  ال توافر الموارد، فبنان الستتتلم المجتمعي الثامن المسَََّّّار

كانت  إَِعاية واالجتمايية واالقتصتتتادية  اصتتتة ستتتاستتتالتمويل مه اجل تلبية االحتياجات األ

 السبب في نشون ال افات والنزايات.

: صتتتنع الستتتام مه  ال اإيام ووستتتا ل االتصتتتال حيث يؤدي االيام التاسَََّّّْ المسَََّّّار

 دورا كبيرا  في توجيه ال طابات.
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 :ء السلم ني مرحلة ما بعد النزاعالتعاني من الصدمة وبنا -جـ

يشكل التعافي احد المفاهيم النظرية والعملياتية التي يتم استحضارها في مرحلة ما بعد 

النزاي، فقد ارتبط هعا المف وم بالدول التي يانت مه النزايات المسلحة، فصارت تتصف 

 إيادةات بنا  ا، لعلك يترادف مع منظور إيادةبوضتتتعية مؤستتتستتتية هشتتته، مما يستتتتديي 

بنان قدرات المجتمع عاته إلى  االيمار، وبنان الستتتتتلم المجتمعي وحل الصتتتتترايات، ويمتد

يبر تعزيز حالة )االستتتتتشتتتتفان الدا لي( والعي يقف حا ا  دوه يودة الصتتتتراي المستتتتل ، 

 جديدة دا ل المجتمعات تستويب سلميا  تأثيرات أية ازمة طار ة.أنظمة  ويؤسا

ستتت دف ا هعه العملية، مثل القطايات الستتياستتية، واالقتصتتادية، وتتعدد القطايات التي ت

ية. فضتتا يه العدد الكبير مه االنشتتطة التي تتم في كل قطاي، كون ا األمنواالجتمايية، و

سعى صادية واالجتمايية في بي ة ما  إيادةإلى  ت سلم، وإنعاش التنمية االقت اإيمار وبنان ال

النزاي، وتتحدد درجة تعافي أو  تجدد اندالي الصتتتراي بعد النزاي، و لق بي ة ستتتليمة لمنع

مجتمع ما بابتعاده يه جوانب ال لل التي سادت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتمايية 

نان مرحلة النزاي، وقدرة المجتمع يلى مواج ة هعا الصتتتتتتتراي وحله مه  ال  بل وأث ق

 القنوات السلمية.

مرحلة إلى  همية وهي أه الدول التي تصتتتتتتتلويجب التأكيد يلى مستتتتتتتألة ااية في األ

يما  ستاادول انت جت ستياستات  اط ة، وهي مستؤولة بالدرجة األ ستااالنزاي، هي باأل

 .(1)آلت إليه مجتمعات ا، لعا ينبغي تغيير السياسة المتبعة والطبقة الحاكمة

احال  اقتربا مه أكثرية للتعافي الفعال والعي يعني اه تكوه الدول أستتاستتوثمة مدا ل 

 بعدا يه يودة العنف ومن ا:  أكثرالسام و

 المرونة االجتما ية:  -1

حالة إلى  ت تلف البي ات التصاريية مه حيث قدرة التكييف واالنتقال مه حالة الصراي

السلم ايتمادا  يلى حدة االنقسام المجتمعي حول قضايا النزاي، ويلى طبيعة الضرر العي 

                                                           
يقي، تقرير يه وضع سياسة إيادة االيمار والتنمية فترة ما بعد المجلا التنفيعي لاتحاد األفر (1)

 . 7-5، ل2006النزايات، االتحاد األفريقي، أديا ابابا، 
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الهم مه علك مدى يدالة اتفاي الستتتام العي ان ى الصتتتراي. أصتتتاب العاقة المجتمعية، وا

اه هعه العوامل اثرت وبشتتكل كبير يلى بنان الستتلم المجتمعي في كل إلى  وتجدر االشتتارة

 مه السوداه والكونغو الديمقراطية ومالي.

 

 بعد النزا ات:أو  توقيت تعاني الدول ني اثناء -2

ان بعد النزاي ركزت فيما مضتتتتتتى يلى المدة البن إيادةتشتتتتتتير ال برة العملية اه ج ود 

العنيف، كما حدث ل طة مارشال إيمار أوربا، وج ود أو  الاحقة لوقف الصراي المسل 

 إيادةايمار الياباه بعد الحرب العالمية الثانية، ولكه التجارب الحديثة تشتتتتتتتير اه ج ود 

 إيادةات وحمات تحويل المستتتتتتتايدإلى  البنان تبدأ في اثنان الصتتتتتتترايات، وهعا يؤدي

جزن مه االقتصتتتاد الستتتياستتتي للصتتتراي في تلك المناطق التي ال تزال تشتتت د إلى  االيمار

علك مه شأنه توجيه رسالة يكسية لتصب  حافزا الستمرار الصراي  األه  مظاهر العنف، 

 لضماه تدفق المسايدات.

 مصاله االطراف الخارجية:  -3

ة تحتام لمستتتتتتايدات وتد ات ألطراف حيث أه يمليات التعافي تطبق في دول هشتتتتتت

مه مصتتتتتتتال  المجتمعات  أكبراولويات قضتتتتتتتايا هعه االطراف تمثل اهمية  فإه   ارجية، 

المحلية الواجب تعافي ا، ما ي لق نوي مه ال يمنة والعاقات اير المتوازنة، ويؤثر يلى 

 بنان السلم وبنان الدولة. إيادةيملية 

 اولويات انشطة التعاني:  -4

 أالتتبا  لتنوي وتعتتدد انشتتتتتتتطتتة التعتتافي، فثمتتة اهميتتة لبنتتان اولويتتات ل تتا، وتتفق نظر

 -الدراسات يلى ثاثة اولويات يند التعافي وهي:

ية، ونشر قوات لحفظ نسان، والمسايدات اإاألمهاالستجابة الفورية والطار ة لتوافر -أ

 السام.

 ة والسياسية  واالجتمايية.ياألمنبنان القدرات المؤسساتية وال دماتية سوان  -ب
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رياية االستتتتدامة: وهي المرحلة الن ا ية لبلول التعافي، مما يجعل الدولة قادرة  -جـتتتتتتتتت

 شركان  ارجييه.إلى  يلى أدان وظا ف ا دوه الحاجة

ي أحد العناصتتتتر الر يستتتتة في تعافي الدول بعد مرحلة األمنويشتتتتكل اصتتتتا  القطاي 

 .األُ رىمستقرة لباقي العناصر النزاي، فمه دونه يصعب توافر بي ة 

نموعجا  1يا بعد انت ان حكم االبارتايدأفريقي في دولة جنوب األمنويمثل اصا  القطاي 

بدأت حكومة  1994بنان الستتتتتتتام، ففي يام  إيادةيقتدى به في تطبيق برنامج التعافي و

 اتجاهات: التعافي يبر ثاثة إيادةيمليات  أكبرمنت بة بطريقة ديمقراطية فكانت مه 

 ة الفعالة يلى المستوى الوطنيداري لضماه اإاألمنالترشيد   -أ

 دمج م تلف وكاالت الشرطة في  دمة واحدة للشرطة الوطنية -ب

  دمة م نية فعالة.إلى  ياألمنالتحول  -جـ

 مفا يم ُمقاربة

اربة العدالة االنتقالية والستتتتتتتلم المجتمعي مجموية مه المفاهيم المق مف ومتتدا ل مع 

والتي تقترب بدالالت ا المتشتتاب ة لدى م تلف الدول والمجتمعات المعنية ب عا الموضتتوي. 

 ومه هعه المفاهيم )سيادة القانوه، المصالحة والسلم االهلي(

الا   : سيادة القانون:أوَّ

ستتتتتتيادة القانوه مه وج ة نظر بنان المؤستتتتتتستتتتتتات. وتركز هعه  إلى  مه الممكه النظر

 ستتستتات الضتترورية لتحقيق ستتيادة القانوه. وتضتتم مثل هعا المؤستتستتاتالمن جية يلى المؤ

ومدربا . ومه المفيد تتمة هعا الن ج بتعريفات  ؤ  اطار قانوني كامل نظاما  قضتتتتتتا يا  فعاال  كف

 أهدافاايات ستتتتيادة القانوه، ووفقا  ل عا التعريف، فأنه يجب تحقيق  مستتتتة  أستتتتاايلى 

 ية تحت "سيادة القانوه" أساس

 

                                                           
وحتى  1948هو نظام الفصل العنصري العي حكمت مه  اله االقلية البيضان في جنوب أفريقيا يام   (1)

  1993 – 1990تم الغان هعا النظام بيه األيوام 
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 م السلطات بالقانوه التزا -1

 ضماه المساواة امام القانوه  -2

 الحفاظ يلى القانوه والنظام  -3

 فعالية احكام المحاكم ويدالت ا  -4

 نسانحماية حقوق اإل -5

كاه الستتكاه يلى ثقة مه  إَِعاإه صتتوه الستتام في األجل الطويل ال يمكه اه يتحقق إال 

المنازيات بالوستتا ل الستتلمية، كشتتف المظالم يه طريق ال ياكل الشتتريية لتستتوية  امكانية

حالة الضتتعف الشتتديد لاقليات والنستتان  فإه  واقامة العدل بشتتكل منصتتف. وفي الوقت عاته 

واالطفتتال والستتتتتتتجنتتان والمحتجزيه والمشتتتتتتترديه والاج يه وايرهم تتجلى في حتتاالت 

 الصراي كافة. 

ا   : المصالحة:ثانيا

الف ات االجتمايية الم تلفة المشتتتكلة يعبر مف وم المصتتتالحة يه يملية متكاملة تتم بيه 

امنا   أكثرتشتتكيل مجتمع إلى  مصتتالحة وطنية شتتاملة تستتعىإلى  للمجتمع ب دف الوصتتول

ات شتتتكلية إجران، ومه ثم ف ي تت ع ابعادا  يملية يلى ار  الواقع، وليستتتت واستتتتقرارا  

إنستتتتتاه ا ال دف من ا تصتتتتتفية الحستتتتتابات كبديل لتحقيق العدالة، وكما عكر مجلا حقوي

 هداف(: "اه المصتتتتتتتالحة تعد واحدة مه األ18/7التابع لامم المتحدة في قراره المرقم )

 (1)الن ا ية التي تسعى العدالة االنتقالية لتحقيق ا"

نات المجتمع الم تلفتة يلى  بأن تا التوافق يلى جمع مكو ويمكه تعريف المصتتتتتتتتالحتة 

ع حد ن ا ي للعنف واالزمات التصتتتال  بغية حل شتتتامل لجميع االشتتتكاليات، ليتستتتنى وضتتت

 المجتمعية ورفع المظالم التي افرزت ا السلطة الدكتاتورية. 

إرستتتتتتتان الستتتتتتتام والثقة إلى  ويليه يمكه القول اه المصتتتتتتتالحة هي "الج ود الرامية

 المجتمع الواحد".  أفرادوالوطنية بيه 

                                                           
ك سوستاا: العدالة االنتقالية والعقوبات، المجلة الدولية للصليب االحمر، كامبرم، اصدارات ايري (1)

 101، ل2008، يوليو، 870، العدد 90جامعة كامبرم، المجلد 
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حيه اه في  ولى اقي بالدرجة األأوالمصتتتتالحة بطبيعت ا هي يمل ديني وستتتتياستتتتي و

ة يملية التحول العي تمر به الدولة والمجتمع مه وضتتع ستتياستتي إدارالعدالة االنتقالية هي 

مه  ال استتت دام مجموية مه الوستتا ل اإنستتاه  يتستتم بالقمع واالستتتبداد وانت اك حقوي

الستتياستتية والقانونية والمالية واالجتمايية  ال فترة زمنية محددة للتحول مه نظام قمعي 

  .نظام يقوم يلى العدل والحرية والمساواةإلى  دياستبدا

ا    لي:: السلم األثالثا

باحثيه  مام الكثير مه ال حديث يه مف وم الستتتتتتتلم االهلي، واضتتتتتتتحى محط اهت كثر ال

اه هناك نوييه مه السلم االهلي في إلى  في الشؤوه السياسية. وتجدر االشارة والدارسيه

 وهما:المجتمعات المتنوية 

شريحة أو  كفرداإنساه  هلي )الوهمي(: يوجد هعا النوي مه السلم يندما يكوهأ. السلم اال

اجتمايية معينة يلى درجة كبيرة مه الضتتتتتتعف والوهه وهعا الضتتتتتتعف والوهه يدفع م نحو 

بسبب يدم قدرت م يلى المواج ه أو  الرضوخ دوه قناية، اما بسبب ال وف مه سلطة معينة

أو  ا تبار ماإلى  االن يار حينما يتعر إلى  اه يتعر  وبعلك يكوه الستتتتتتتلم مؤقتا . ويمكه

 .نتيجة تغير موازيه القوى، النه لم يكه مبنيا  يلى اسا سليمة وصحيحة

ب. الستتتتلم االهلي )الحقيقي(: يكوه هعا الستتتتلم مبني يلى قبول وقناية كافة االطراف في 

ود والتطور. ويرتبط هعا قدرة يلى الصم أكبرالمجتمع، وهعا النوي مه السلم ارسق واقوى و

 ومبادم العدل والمساواة. اإنساه  النوي بمفاهيم التسام  ومبادم حقوي وحريات

ويمكه القول اه المساحات المشتركة بيه العدالة االنتقالية والسلم االهلي تشمل استعادة 

العدالة يددا  كبيرا  مه يمليات بنان الستتتتتتلم االهلي تتعامل مع نشتتتتتتاطات  فإه  حكم الواقع، 

العي ال يقل اهمية هو اه العدالة االنتقالية يجب اه تستتتتتتتت دف تعزيز  األمراالنتقالية، و

الديمقراطية والستتتلم االهلي، وهما ال دفاه الر يستتتياه العي تصتتتبو الي ما المجتمعات وهي 

 .(1)تلملم جراحات ا وتن   مه محنت ا

                                                           
 496، ل2010، 1: آمار تياسه، فكرة العدالة، الدار العربية للعلوم ناشروه، بيروت، طيُنظر (1)
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 العدالة االنتقاليةالسلم المجتمعي و

 ليات والعالقاتالمبررات، اآل

 

بلول يملية  فإه  مه  ال التجارب التي  اضتتت ا دول مرت بمراحل العدالة االنتقالية، 

النجا  تعتمد يلى قايدتيه هما إرادة ستتتتتتتياستتتتتتتية جادة وثقة متبادلة بيه أطراف يملية 

مه شتتتتتأن ما تمكيه آليات التغيير مه التحرك المنتظم تجاه انجاز  شتتتتترطاهاالنتقال، وهما 

 ما، بدن  مه المصتتتارحة والمحاستتتبة وجبر الضتتترر، مرورا  بالمصتتتالحة وإصتتتا  افأهد

ت ليد الضتتحايا وترستتيق الضتتمانات بعدم تكرار ممستتي الماضتتي، إلى  المؤستتستتات وصتتوال  

توافر أرضتتتتتية ثقافية وأ اقية، والتي يجب إلى  اير أن ما يحتاجاه، لضتتتتتماه فايليت ما،

طبا ع إلى  بإثارة اإشكاليات التي تعودأو  يهاآل ر إبراز ضرورات ا، سوان بالمقارنة مع

الشتتتتترا ع والنظم القا مة، ومه علك البة الرو  الثأرية وستتتتتيطرة إلى  بع  الشتتتتتعوب ال

إقصتتتان الغير ويدم اإيماه به إلى  النزية التبريرية مقترنة بغياب ثقافة االيتعار والنزوي

يقود يملية االنتقال، ومه يشتتتارك هي مه  أُ رىومحاولة ت ميشتتتة. ويرتبط علك بقضتتتية 

ت ا. ففي حيه تُظ ر تجارب االنتقال الناجحة ضرورة ت لي تلك القوى يه عاتيت ا إدارفي 

 إنجاز علك االنتقال. 

أه تشتتتتتتتبث بع  القوى برؤاها وانحيازها األيدولوجي إلى  وتشتتتتتتتير بع  التجارب

واالنتقال، ومن ا ما أوجد  واالجتمايي والطا في، بل وحتى المناطقي، قد يطلت التغيير

 استقطابا  مجتمعيا  ساييا  إنتام الماضي. 

 

 مبررات األخذ بفكرة العدالة االنتقالية

حقل مه النشتتتاط والتحقيق العي يركز يلى المجتمعات التي إلى  تشتتتير العدالة االنتقالية

مه  أُ رىال أشتتتتتتتكأو  ، كاإبادة الجماييةنستتتتتتتاهتمتلك إرثا  كبيرا  مه انت اكات حقوي اإ

الحروب األهلية، وعلك مه أجل بنان مجتمع أو  يةنستتتتتاناالنت اكات، مثل الجرا م ضتتتتتد اإ
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أو  فمع حدوث التحول الستتتتياستتتتي بعد مدة مه العنف . (1)ديمقراطية ولمستتتتتقبل آمه أكثر

القمع في مجتمع مه المجتمعات، يجد المجتمع نفسه في كثير مه األحياه أمام تركة صعبة 

التعامل مع جرا م الماضتتتي رابة إلى  ، ولعلك تستتتعى الدولنستتتاهكات حقوي اإمه انت ا

من ا في تعزيز العدل والستتام والمصتتالحة، لعلك يفكر المستتؤولوه الحكوميوه، ونشتتطان 

المنظمات اير الحكومية في إنت ام آليات العدالة االنتقالية لغر  تحقيق إحستتاا بالعدالة 

ظ ور فكرة العدالة إلى  واألستتتتتتباب الموضتتتتتتويية التي أدت. (2)شتتتتتتموال  وأبعد اثرا   أكثر

 االنتقالية هي:

طبيعة النظم االستتتتتبدادية واأليديولوجية التي كانت تحكم ب ا البلداه طيلة فترة وجودها  -1

 ي والدولي.نسانبالسلطة. ويادة  ما تكوه قمعية  ارجة يه نطاي القانوه اإ

لنظم االستتتتتتتتبدادية ستتتتتتتوان كانت يلى الجانب حجم ونويية التركة الثقلية التي ت لف ا ا -2

 إِعْ حتى يلى جانب مؤسسات الدولة أو  ي والويات التي تتعر  ل ا الشعوب،نساناإ

 تصب  مؤسسات قمعية بكل تصرفات ا وأفعال ا.

التجاوز الصتتارخ مه قبل األنظمة القمعية للمعايير واأليراف الدولية وقوانيه الشتترية  -3

 .نساهالدولية لحقوي اإ

العمل يلى منع تكرار النُ ج الستتتتلطوية القمعية وحماية المجتمع مه شتتتترورها، جعلت  -4

كل الدول تتجه نحو تحقيق آليات وأساليب العدالة االنتقالية لمعالجة الترسبات وم لفات 

 الماضي بايتبارها أهم الوصفات العاجية لكيفية التعامل مع آثار النظم السابقة.

 كشف يه الحقيقة والمتمثلة بثاث مبررات ر يسية:توجه المجتمع الدولي لل -5

 رابة الضحايا ويا ات م لمعرفة الحقيقة. -أ

 الرابة في يدم طما الماضي. -ب

 معرفة الحقيقة بكل يناصرها. -م

                                                           
مشرويية تد ل االمم المتحدة يسكريا  ألارا  سياسية، مجلة الرافديه محمد يونا، يحيى الصا غ:  (1)

ل، 59، العدد 160للحقوي، المجلد   142، ل2013، كانوه األو 
يبد الحسيه شعباه: العدالة االنتقالية )مقاربات يربية للتجربة الدولية(، مركز دراسات الوحدة العربية،  (2)

 .109، ل2013بيروت، 
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 المبررات اإلجرائية للعدالة االنتقالية:

  :االنتقالية لتشمل ما يليال اصة بالعدالة اإجرا ية يمكه تقسيم المبررات 

تغيير طبيعة وستتتا ل اإيام اإ بارية في أنحان العالم، ففي الوقت العي يكوه فيه مه  -1

كافة أنحان العالم، يكوه إلى  المرج  أه نشاهد الفضا ع التي ترتكب في مكاه ما وتنقل

منتظرا  مه حكومة علك البلد أه ترد بصتتتتتتورةٍ ما، ويصتتتتتتب  علك يلى األقل بالنستتتتتتبة 

وال ي ات الدولية التي تتعر  لضتتتتتغوط متزايدة إقرار المستتتتتانلة  للحكومات األجنبية

 يند نقل أنبان الفضا ع الواسعة النطاي بصورة حية ووافية في وقت حدوث ا تقريبا .

بصتتتفة  اصتتتة وقطاي المنظمات اير اإنستتتاه  النمو في حجم تأثير مؤستتتستتتات حقوي -2

واج ة مستتتتتتتألتي العدالة الحكومية بوجه يام، مما أنشتتتتتتتأ ضتتتتتتتغطا  جديدا  مه أجل م

والمسانلة. ومع بروز دور هعه المنظمات في مناقشة السياسات العامة، لم تعد تستطيع 

 الحكومات حجب هعه المسانل يه النقاش.

أصب  القانوه الدولي واضحا  بصورة متزايدة  صوصا  فيما يتعلق بـتتتتت)جرا م اإبادة،  -3

 ية، التععيب(.نسانالجرا م المرتكبة ضد اإ

عة الحرب -4 قل يه  ،تغيير طبي ماضتتتتتتتي كاه ما ال ي ية القره ال مه  %93فبحلول ن ا

الصتتتتتتترايات العنيفة في العالم ال تدور بيه الدول وإنما دا ل الدول، ولما كانت هعه 

 علك حتم الوصتتول فإه  ، نستتاهالصتترايات االبا  ما تواكب ا انت اكات واستتعة لحقوي اإ

دالة بيه األطراف مه أجل ضتتتماه االستتتتقرار في كل شتتتكل مه أشتتتكال تطبيق العإلى 

 المستقبل.

إه الزيادة في تواتر الصتتتتترايات دا ل الدول قد واكب ا توستتتتتٌع ملحوظ في استتتتتت دام  -5

كل علك أثار اهتماما  واستتتتتتعا  بإقرار العدالة   المدنييه كتكتيك في  و  تلك الحروب.

كوستتتتتتتيلة للمعاقبة يلى هعا  والصتتتتتتتراياتالحرب أو  في حاالت ما بعد انت ان النزاي

مثل هعا إلى  الستتتلوك وتط ير البي ة التي تنشتتتأ بعد انت ان الصتتتراي مه أي ميل للعودة

 السلوك.
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 آليات العدالة االنتقالية

يقول )اينايكي اابليونرو( الصحفي االسباني الم ضرم "ال طريق نحو المستقبل دوه 

 ية أهم وأقوى مه أه يُعتمد يلى العاكرة التأري ،مواج ة صتتتتتتريحة ويادلة مع الماضتتتتتتي

 . (1)النسياه لمعالجت ا، إن ا مصنوية مه مواد متفجرة"

استتتتكماال  ل طوات تحقيق العدالة االنتقالية، تأتي  طوة اإصتتتا  المؤستتتستتتي ك طوة 

م مة وضرورية لغر  ضماه سامة إنجا  مسيرة االنتقال للمجتمع الديموقراطي، فمه 

قان يلى تشتتتتتتتكيل وأه تتم المح المنطقياير  يا مع اإب حا بة وتعوي  الضتتتتتتت  أفراداستتتتتتت

التعديات  إجرانومه هنا تبرز أهمية  ،المؤستتتتتتتستتتتتتتات التي تورطت في ارتكاب الجرا م

وهيكلة المؤستتتتستتتتات عات الصتتتتلة باالنت اكات وتط يرها مه بع  العناصتتتتر التي يثبت 

في  أُ رىت مرة في ارتكاب الجرا م، لضتتتماه يدم تكرار تلك الممارستتتا باألدلةتورط ا 

 في الدولة. أُ رىأية أج زة أو  يةدارالمستقبل مه قبل األج زة اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: معضات العدالة االنتقالية في التحول مه دول شمولية إلى دول ديمقراطية، الشبكة نويل كال وه (1)

 .66، ل1العربية لابحاث والنشر، بيروت، ط
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 آليات تنفيذ العدالة االنتقالية

 

الا   اآللية القضائية  -:أوَّ

القضان يشكل  األه  واألماه..  األمهإه إصا  المؤسسة القضا ية ضروري لترسيق 

الديمقراطية ايتمادا  يلى القضتتتتتتتاة  ية التي يفتر  أه تقوي وتديمستتتتتتتاستتتتتتتالديامة األ

 والمحاميه وايرهم مه عوي الصلة بالشاه القضا ي.

 إعيضطلع القضاة بم مة كبيرة وهامة في مسألة تنفيع آليات ويمليات العدالة االنتقالية، 

محاكمة المستتتتتتؤوليه يند ارتكاب الجرا م و اصتتتتتتة إلى  تستتتتتتعى آلية المحاكمات الجنا ية

والقانوه الدولي اإنستتتتتتتاه  النت اكات الجستتتتتتتيمة للقانوه الدولي لحقويالجرا م المتعلقة با

تلك المحاكمات العادلة حتى يتستتتنى ل ا اكتستتتاب المصتتتداقية  إجراني يلى أه يتم نستتتاناإ

 .(1)والشريية الازمة ألدان م مت ا أيا  كانت هوية المت ميه

لعدالة الجنا ية، مستتتفيدة منع تأستتيستت ا يلى تعزيز إصتتا  نظم ا المتحدةدأبت االمم لقد 

، وكاه القرار المت ع في نساهمه مبادىن ميثاي األمم المتحدة والشرية الدولية لحقوي اإ

نة  معني بمنع الجريمة ومعاملة المجرميه  إنشتتتتتتتان فريق دولي مه ال بران 1948ستتتتتتت

في مستتتتتتتتوحى مه االيتقاد المشتتتتتتتترك بأه نظم العدالة الجنا ية في كثير مه أنحان العالم 

 إصا .إلى  حاجة

اإنساه  اه القضاة في معظم االنظمة هم األوصيان يلى صوه الحريات وحماية حقوي

ول القب  يلى شتتتتت ل ما، ويكفلوه للشتتتتت ل حق الدفاي يه  وهم مه يقرروه ما يستتتتتَ

ية، ويديروه  لدياوي الجنا  لدولة في ا عاميه هم مه يمثلوه ا نفستتتتتتتته، ثم أه المحاميه ال

المحاكمات وتدابيرها يدم  جرانية إستتتتاستتتتاأل هدافي. ويكوه مه األالعدالة بعد الصتتتترا

فستتتت  المجال للجناة مه اإفات مه العقوبات التي يعاقب يلي ا القانوه الدولي، كالتععيب 

                                                           
 26جبار حرداه سلماه راشد: العدالة االنتقالية والتحول الديمقراطي في العراي، ل (1)
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 األه  ية واإبادة، نستتتتانواال تفان القستتتتري واإيدامات وجرا م الحرب، والجرا م ضتتتتد اإ

 يلية العدالة. ي العي تبنى ساسعلك هو المبدأ األ

 -ية هي:أساسوال يمكه مباشرة تنفيع اإصا  دوه توافر مقومات 

 وجود اإرادة السياسية -1

 سيادة القانوه واستقال القضان -2

إنشتتتتتان محاكم م تصتتتتتة بشتتتتتؤوه مجرمي الحرب ومحاكمت م. وهي  طوة تعد األهم  -3

 لتجاوز أشكال االستبداد.

 

ا   -ي:األمن: آلية النظام ثانيا

 ية:األمنإصالح األجهزة  -1

ية المتعددة أحد أهم التحديات التي تواجه  طوات التغيير األمنيمثل إصتتتتتتتا  األج زة 

ية لتغدو جزن  طبيعيا  األمنهيكلية األج زة  إيادةوتحقيق العدالة االنتقالية، هعا والبد مه 

التي يمكه أه مه المنظومة المجتمعية بل حامية ل ا، ومانعة للتناقضتتتتتات اير المستتتتتواة 

البد مه أه يتحول دورها الستتتتتتتابق القا م يلى حماية النظام  آ رفي ا. وبمعنى  تحصتتتتتتتل

 دور حامي الشعب والمجتمع ومكتسبات الدولة. إلى  وأزالمه بالوسا ل القمعية العنيفة

 هعا القطاي سيكوه مفتا  تطبيق العدالة االنتقالية. إصا إه 

ي الواسع األمنة اإصا  المطلوبة ضمه هعا القطاي البد من ا في يملي اتإجرانوثمة 

العي كثيرا  ما تدا لت وتشابكت م ماته، وتنافست فرويه فيما بين ا في أدان واجب حماية 

 السلطة، وتنفيع م ططات ا. 

 -ات المطلوبة بما يأتي: جرانويمكه تل يل تلك اإ

 التي ايتمد يلي ا رأا النظام.ية إزالة النواة الصلبة األمنتسري  مسؤولي األج زة  -أ

ية ضتتتتمه قطاي م مته  دمة الوطه والمواطه، ويكوه  اضتتتتعا  األمنتوحيد األج زة  -ب

 . نساهلقوانيه العدالة االنتقالية والمحاسبة الدستورية ومتطلبات حقوي اإ

 والشرطة بحيث تصب  مقبولة لدى مكونات المجتمع.  األمهتأهيل قطايات  إيادة –م
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والشتترطة،  األمهالشتتروط والمعايير المعتمدة في ا تيار العامليه في قطاي  إصتتا  -د

عايير  يدا  يه أي تمييز، وترايي في ا م نان الوطه، بع كل أب بحيث تفستتتتتتت  في المجال ل

الشتتت ادة وال برة والكفانة، وتحدد اال تصتتتاصتتتات بدقة، وتفر  يلي م االلتزام بالقوانيه 

، وإ ضتتاي م لدورات تدريبية شتتبه دورية الكتستتاب هنستتاواألنظمة التي ترايي حقوي اإ

 .(1)ال يرات الما مة التي تؤهل م لمارسة يمل م بالشكل األنسب واألفضل

 إصالح دور التوقيف والسجون: -2

 ه هي:أهدافية في يملية إحقاي العدالة، وإه أبرز أساسإه إصا  دور التوقيف  طوة 

لتي تقضتتي بوجوب يدم ممارستتة أي شتتكل مه ااإنستتاه  تطبيق أستتا العدالة وحقوي -أ

 اإسانة الجسدية والمعنوية. أو  أشكال اإكراه

 المحتجزيه بصورة تعسفية اير قانونية. ش الإطاي سرا  األ -ب

النظر في الوضع العمراني لمباني السجوه، بحيث تصب  صحية تتوافر في ا  إيادة -جـتتتتتتت

 ية.نسانجميع مقومات الحياة اإ

ة والعامليه ليصبحوا  بران بشؤوه السجوه، ومؤهليه قانونيا  في داراصر اإتأهيل ين -د

 مه اتفاقيات مناهضتتتتتة التععيب ويدم الجنو اإنستتتتتاه  ف م كافة القوانيه المتعلقة وحقوي

عامل مع الستتتتتتتجنان بطرا ق إلى  ية إنستتتتتتتتانالعنف، والت لدول ية ا ية ووفق المعايير الحقوق

 والدا لية.

 سان اإلن آلية حقوق -3

المجتمع الدولي بشتتتأه  أيمالهي الواستتتطة في اإنستتتاه  منع البداية كانت حماية حقوي

لمنع الجريمة ومعاملة المجرميه المعقودة األول  في مؤتمر األمم المتحدةف ،العدالة الجنا ية

اتفاي بشتتتتتأه القوايد الدنيا النموعجية لمعاملة الستتتتتجنان، إلى  ، تم التوصتتتتتل1955ستتتتتنة 

في العدالة الجنا ية، يلى اإنستتتتتاه  تمام المتزايد العي أولي اليتبارات حقوينعكا االهوا

، في تزايد يدد نستتتتتتاهية المعنية بحقوي اإقليمالنحو العي جستتتتتتدته االتفاقيات الدولية واإ

                                                           
 25، ل2013أفريقية،  حمدي يبد الرحمه: اصا  الشرطة والتحول الديمقراطي، دروا (1)
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الصتتتتتكوك المعنية بشتتتتتأه منع الجريمة والعدالة الجنا ية، والتي ايتمدت ا بعد علك الجمعية 

مة والجلا االقت عا مة ومنع ال مايي ومؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجري صتتتتتتتتادي واالجت

المجرميه، مثل القوايد الدنيا النموعجية للتدابير اير االحتجازية )قوايد طوكيو( )قرار 

ة شتتتتتؤوه دار(، بما في علك قوايد األمم المتحدة الدنيا النموعجية إ45/10الجمعية العامة 

 (. 40/33الجمعية العامة قضان األحداث )قوايد بيجيه( )قرار 

وفي الثمانينات توستتع نطاي هعه الج ود ليشتتمل حقوي ضتتحايا الجريمة والتعستتف في 

ية للعدالة مه أجل ضحايا الجريمة والتعسف في ساساستعمال السلطة )إياه المبادم األ

، قامت اللجنة بيجيه(. وبعد صتتتتتتدور إياه يمل 40/34استتتتتتتعمال الستتتتتتلطة(، )القرار 

يل االستراتيجيات النموعجية والتدابير العملية بشأه القضان يلى العنف ضد بوضع تفاص

(، ووجتتدت المبتتادىن 52/86المرأة في ميتتداه منع الجريمتتة والعتتدالتتة الجنتتا يتتة )القرار 

الواردة في تلتتتك المعتتتايير بعتتتد علتتتك تتتتأييتتتدا في التشتتتتتتتريعتتتات الوطنيتتتة في كثير مه 

المحيط أو  ستتتوان المتواجدة في الشتتتري االوستتتط.وتطر  دول القارة اآلستتتيوية، (1)البلداه

ية  ياستتتتتتت ال ادي، يدة إشتتتتتتتكاليات مرتبطة بالم اطر االجتمايية وتزايد التوترات الستتتتتتت

العي ترتب ينه اضطرابات وقاقل مرتبطة  األمرالواسعة االنتشار  واإثنيةواالقتصادية 

 .  (2)نساهبحقوي اإ نتيجة العنف المتفشي في شتى المجاالت المرتبطةاإنساه  يةإنسانب

فقد شتتتت دت معظم الدول اآلستتتتيوية مجموية مه االضتتتتطرابات ترتبت ين ا مجموية 

، وعلك مه  ال نستتتتاهية التي تد ل ضتتتتمه انت اكات حقوي اإنستتتتانالفظا ع والجرا م اإ

القتل العمد واإبادة الجمايية والصرايات إلى  ايتقاالت تعسفية وا تفانات قسرية، إضافة

التمييز العرقي والحروب األهلية التي تميزت ب ا القارة اآلسيوية كـتتتـتتتـتتت)الحرب الدموية و

األهلية االفغانية، الحرب الكورية، الحرب األهلية اللبنانية، العنف الطا في في العراي(. 

فتتالبرام مه االنت تتاكتتات التي يرفت تتا والزالتتت تعرف تتا مجمويتتة مه التتدول في القتتارة 

، فرادت وت جير وايرها مه األستتاليب المشتتينة لكرامة األاآلستتيوية مه حروب وصتترايا

                                                           
 .2002تقرير األميه العام لألمم المتحدة، إصا  نظام العدالة الجنا ية،  (1)
 2009/ 12والعدالة االنتقالية، الدورة اإنساه  تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حقوي  (2)
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إال أه هعه القارة الزالت ضعيفة في إقرار آليات العدالة االنتقالية. في ظل هعه اإشكاليات 

والتحديات، أصتتتتتتب  مد ل العدالة االنتقالية مطلبا  ملحا  ألجل الوقوف ومحاستتتتتتبة منت كي 

ت مه العقاب، وإقرار تأستتتتتتتيا لجاه الحقيقة مع إقرار مبدأ يدم اإفااإنستتتتتتتاه  حقوي

حد كبير في االستقرار السياسي إلى  والمصالحة ومؤسسات العدالة االنتقالية التي ستس م

كاملة لممارسة يمل ا بالشكل المنشود، مه  ال استديان  صاحياتواالجتمايي، وتُمن  

لشتتتتتت ود لإدالن لمعرفة تفاصتتتتتتيل الحوادث وكعلك ااإنستتتتتتاه  ضتتتتتتحايا انت اكات حقوي

 بش ادات م حول علك. 

 أكثرإه الطبيعة ال اصتتتة لتلك اللجاه والمؤستتتستتتات ال اصتتتة بالعدالة االنتقالية تجعل ا 

 مرونة في أدان يمل ا، ف ي تمزم بيه النصتتول القانونية والمعطيات االجتمايية وتضتتع

إلى  نتقالكشتتف الحقيقة ونشتتر رو  التستتام  مه أجل االاألول  نصتتب أيين ا وفي المقام

 مرحلة األماه والسام. 

 

 العالقة بين العدالة االنتقالية والسلم المجتمعي

التي قامت يقب اإنستتتتاه  االنتقالية إحدى أعري حركة الدفاي يه حقوي العدالةتشتتتتكل 

ا يكية للقانوه الدولي )لوياألمرالحرب العالمية الثانية، وا تزل ا الر يا السابق للجمعية 

تالي Louis Henkin) ( (1917 – 2010 )هانكه(  في يبارة يصتتتتتتتر الحقوي. وبال

تقييم لمشتتتتتاريع العدالة االنتقالية بمنزلة نقد للحركة الدولية للحريات أو  ليصتتتتتب  أي انتقاد

اإجرا ي الصارم يلى أو  العامة، بيد أه تحقيق ا في أر  الواقع ال يتبع المسار القضا ي

ية، بل يعتمد يلى نستتق م تلف مستتتوحى مه فلستتفة متميزة بوضتتو  ارار الجرا م العاد

 وال يمكه الحكم يلى أنساي م تلفة بنفا المعايير. 

المجتمعات  أالبتتستتتتق العدالة االنتقالية مع فلستتتتفة األدياه وانثروبولوجيا الثقافة لدى 

رابط مع مه  ال االيتداد بالوجود الفردي المجتعمي المشتتترك والمت والشتتريفي الغرب 

 بعضه البع . 
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في الثقافة اإستتامية التي الر يستتة  ات ا العملية مه العناصتترإجرانويعد مف وم العدالة و

المجتمع.  أفرادب ا بموازاة الحث يلى الصتتتتل  والمصتتتتالحة وترميم العاقات بيه  تمستتتتك

 مر بصدقةإاّل مه أ)هعه الصلة القوية كقوله تعالى إلى  مه إشارة أكثروفي القرآه الكريم 

 إصا  بيه الناا( أو  معروفأو 

 وقوله تعالى: )إنما المؤمنوه أ وة فأصلحوا بيه أ ويكم( 

 كاه ربك لي لك القرى بظلٍم وأهل ا مصلحوه(  وماواآلية الكريمة )

ي رفع لوا ه األنبيان إنستتتتتانإه المصتتتتتالحة هي فعل تشتتتتتاركي وهي مشتتتتتروي حضتتتتتاري 

 ر يلى دربه العلمان الم لصوه. والمرسلوه والحكمان والمصلحوه ويسي

قد  عام يرّ ول بأن ا  لألممف األميه ال ية  قال لة االنت عدا يات "المتحدة ال كامل نطاي العمل

واآلليات المرتبطة بالمحاوالت التي يبعل ا المجتمع لتف م تركة مه تجاوزات الماضتتتتتتتي 

  (1)"الواسعة النطاي بغية كفالة المسانلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة

وتتكوه العدالة االنتقالية مه كل العمليات واآلليات القضتتا ية واير القضتتا ية، مه قبيل 

البحث يه الحقيقة ومبادرات الماحقة القضتتتا ية وبرامج اإصتتتا  المؤستتتستتتي. وياوة 

شتتموال  لجعور أستتباب النزايات  أكثريلى علك، ينبغي أه تستتعى العدالة االنتقالية لمعالجة 

مه انت اكات بجميع الحقوي بما في ا الحقوي المدنية والسياسية واالقتصادية وما يتصل ب ا 

  (2)واالجتمايية والثقافية

يكمه في االشكاليات التي يثيرها التمسك بتحقيق العدالة االنتقالية  كبربيد اه التحدي األ

يند استتتتمالة مقومات بنان الستتتام ال ش في مجتمعات يانت العنف واالضتتتط اد ومنطق 

بيه مستتتتتاريه متوازييه اول ما تطبيق القانوه ومعاقبة  أُ رىالغلبة بقوة الستتتتتا  ومظالم 

مه منطلق معياري )المنطق القانوني( وثاني ما حصتتتتيلة اي  يمالالمستتتتؤوليه يه تلك األ

                                                           
مه بشأه سيادة القانوه إلى مجلا األ 2004المتحدة العي قدمه في العام  لألمماألميه العام تقرير    (1)

 .8الفقرة  /SL 2004/616والعدالة االنتقالية في المجتمعات التي تعيش نزايا  أو ال ارجة مه نزاي 
وتقارير المفوضية السامية واألميه اإنساه  التقرير السنوي لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوي (2)

 . 2009العام، الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيويورك، 
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أو  لجاه المصالحة المحليةأو  تنفيع العقوبات سوان ضمه يمل المحاكمأو  يملية محاكمة

 متطلبات بنان السلم المجتمعي.أو  لدولية مه منطلق واقعيالمحكمة الجنا ية ا

بجزن أو  ويعد الستتلم المجتمعي أحد أهم ركا ز االستتتقرار في الدولة، فإعا ما ا تل في ا

 تجاوزه دوه ما آثار تنعكا مباشرة يلى المجتمع.  الصعبمن ا فمه 

مترابطة مه ولعل أفضتتتتتتل وستتتتتتيلة لتدييم الستتتتتتلم المجتمعي هو مجاب ته بحزمه قوية 

اآلليات الستتياستتية والقانونية واالقتصتتادية واالجتمايية والثقافية، المديومة حكوميا لتشتتكل 

واحدة تس م في تقديم يام فايل، وبما يضع حدا  لحالة التردي التي يعاني  بوتقةبمجمل ا 

 من ا المجتمع ويلى كافة األصعدة. 

حد أهم الضتتتوابط التي مه  شتتتأن ا تدييم ويشتتتكل االلتزام بالدستتتتور والقوانيه النافعة، أ

الروابط الكلية للمجتمع، علك أه احترام مبدأ سيادة الدستور وسموه يلى سواه مه القوانيه 

ا  أستتتتاستتتتأدناها، ستتتتيكوه إلى  واألنظمة، وااللتزام به ويدم التجاوز يليه مه أيلى ستتتتلطة

دالتتة وتكتتافؤ الفرل الم متتة للمجتمع كتتالعتت األُ رىتبنى يليتته جميع المبتتادم  ضتتتتتتتتامنتتا  

والمساواة والتعايش السلمي، وبما يعضد وبشكل كبير موضوي السلم المجتمعي وإمكانية 

 . استدامته

إلى  ال لف وإلى األمتام معتا  ف ي ال ت تدفإلى  ويفتر  بتالعتدالتة االنتقتاليتة أه تنظر

ة مثل الماضي وإنشان سجل تأري ي لتوثيق الفضا ع واالنت اكات المرتكبأ طان  تصحي 

تغيير المعايير المجتمعية لتبني ما هو مقبول إلى  الت ميش االقتصتتتتتتتادي واالجتمايي بل

علك تعد المصتتتالحة إحدى إلى  وتعزيز التغيير الستتتياستتتي والمؤستتتستتتاتي وأحيانا ال يكلي.

العدالة االنتقالية، ف ي تستتتتتتتايد تدابير العدالة االنتقالية في ت فيف التوترات في  أهداف

وتعزز التعايش الستتتلمي مع العيه شتتتاركوا في النزاي، ومع علك تبرز نتا ج مجتمع مقستتتم 

 متفاوتة وم تلطة حول نجا  العدالة االنتقالية.

مه أجل تفعيل دور العدالة االنتقالية البد مه تحقيق مصتالحة حقيقية بيه أبنان الشتعب و

ي وجود بي ة آمنة، ومه وتعزيز الثقة بيه مكوناته، وال يمكه ل عه التدابير أه تتحقق إال ف

 هنا تتض  العاقة بيه العدالة االنتقالية والسلم المجتمعي. 
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الم تلف هو العيش بستتتتام مع النفا، ومه ثم  اآل ره شتتتترط العيش بستتتتام مع كما أ

حيث النجاة وال ال المتأتياه مه إلى  إبران النفا مه العلل النفستتتتية والفكرية، والتوجه

 ة ممارسة. ويي بقيمة السلم وضرور

وثقافة الستتتتتتتام وفق هي ة األمم المتحدة هي مجموية القيم والمواقف والتقاليد وأنماط 

 :إِلىالسلوك وأساليب الحياة التي تستند 

احترام الحياة وإن ان العنف وترويج وممارستتتتتتتة الاينف مه  ال التعليم والحوار   -1

 والتعاوه.

 ية واالستقال السياسي للدول. قليمإاالحترام الكامل لمبادم السيادة والسامة ا  -2

 ية وتعزيزها.ساسوالحريات األاإنساه  االحترام الكامل لجميع حقوي  -3

 االلتزام بتسوية الصرايات بالوسا ل السلمية.   -4

 بعل الج ود للوفان باالحتياجات اإنما ية والبي ية لألجيال الحاضرة والمقبلة   -5

 احترام الحق في التنمية.   -6

 تعزيز المساواة في الحقوي والفرل بيه الرجل والمرأة احترام و  -7

 االيتراف بحق الفرد في حرية التعبير والرأي والحصول يلى المعلومات   -8

أه العاقة بيه العدالة االنتقالية والستتلم المجتمعي هي ياقة تكاملية، فعند االلتزام ب عه 

هعه الثقافة التي تشتتتكل كل مه  ارا قيم ثقافة الستتتام االجتمايي،إلى  المبادم يؤدي علك

 أستتااالقيم واالتجاهات والتصتترفات والستتلوكيات التي تعبر يه القا م ب ا، والتكامل يلى 

جعل هعه القيم إلى  مبادم الحرية والعدالة والديمقراطية والتسام  ونبع العنف والتي ت دف

 أفرادعي تربية والجمايات حيث يتطلب تحقيق الستتتتلم المجتم فرادستتتتلوكيات يمارستتتت ا األ

يه أيا  كاه اآل رالمجتمع يلى أه يكونوا قادريه يلى أه يتعايشتتوا في ستتام اجتمايي مع 

 تأري  م وأوضاي م االجتمايية.
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 تجارب العدالة االنتقالية العالمية

 )نماذج مختارة(

 

لحكم الدكتاتورية لقد تطور مف وم العدالة االنتقالية  ال الفترات االنتقالية التالية 

العسكرية في جنوب إفريقيا وأمريكا الاتينية ودول شري وسط أوروبا. وكاه هناك توافق 

دولي يلى الحاجة إجرانات العدالة االنتقالية للتعامل مع انت اكات حقوي اإنساه. ولغر  

ومه أجل توفير  اإفادة المباشرة مه تجارب العالم و لق بي ة ثقافية تعنى بالعدالة االنتقالية،

الوسا ل الازمة للتحقيق ولرسم صورة كاملة قدر اإمكاه لطبيعة وأسباب ومدى االنت اكات 

التي ارتكبت في السابق، سنقوم بدراسة بع  مه التجارب الم مة اإنساه  الجسيمة لحقوي

تجربة جنوب متمثلة بثاث تجارب وهي للعدالة االنتقالية في قارتي إفريقيا وأمريكا الاتينية 

 إفريقيا وتجربة األرجنتيه وتجربة المغرب.
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 ياأنريقتجربة جنوب 

 

، فبعد ستتتتتقوط العالميا مه التجارب المميزة للعدالة االنتقالية في أفريقتعد تجربة جنوب 

( د لت 1990-1960نظام التمييز العنصتتتتري وحرب دامت ما يقارب مه ثاثوه ياما  )

ينتتد وصتتتتتتتول زييم االقليتتة  1990مرحلتتة االنتقتتال التتديمقراطي في العتتام  الباد يعتتدهتتا

الستتتتتتتلطة، حيث قام برفع الحظر يه نشتتتتتتتاط المؤتمر الوطني إلى  البيضتتتتتتتان )دي كلير(

ي )نيلستتتتوه مانديا( بعد ما يقارب فريقي وأطلق ستتتترا  زييم المؤتمر الوطني األفريقاأل

 جوه.سياما  قضاها في ال 27

ربة ستتتتتنستتتتتلط الضتتتتتون يلي ا، مستتتتتتفيديه مه الظروف الستتتتتياستتتتتية وألهمية هعه التج

واالجتمايية والتحول الديمقراطي في ا للمضتتتي بمشتتتروي العدالة االنتقالية والستتتلم األهلي 

 في هعه الدولة.

يا وتقع في الطرف الجنوبي أفريقيا في أقصتتتتتتتى جنوب قارة أفريقجم ورية جنوب تقع 

ا، بوتستتتتتتتوانا، زيمبابوي، موزمبيق وستتتتتتتوازياند(، ييا، ويحدها كل مه )ناميبأفريقلقارة 

 .(1)يةفريقتطورا  بيه كل الدول األ كثركبر واألويعتبر اقتصادها هو األ

يا، كما وتضم أفريقيدد للسكاه عوي األصول األوربية في قارة  أكبريا أفريقفي جنوب 

السودان( في مجتمع ملوه )عوي البشرة  أكبرتجمع سكاني هندي  ارم قارة اسيا، و أكبر

 ية. فريقالدول تنويا  في السكاه في القارة األ أكثريا، مما يجعل ا مه أفريق

ية السودان شغل حيزا  كبيرا  كثرأه النزاي العرقي والعنصري بيه االقلية البيضان واأل

 .(2)مه تاريق الباد وسياست ا

السكاه  هه  اليا يرفت صرايا  سياسيا  دام سنوات طويلة، يانى مأفريقفدولة جوب 

األصتتتليوه مه م تلف أصتتتناف العنف والقمع واالضتتتط اد وعلك نتيجة ستتتياستتتة الفصتتتل 

 .1948العنصري التي طبق ا في الباد الحزب الوطني الديمقراطي منع سنة 

هو نظام الفصتتل العنصتتري العي حكمت مه  اله  (ارتايدب)االأو  والفصتتل العنصتتري

 يا.أفريقفي جنوب  ية السودانالبقلية البيضان األاأل

                                                           
1 wk:ar.m.wikipedia.org.w.  
2 https://m.mariefa.org  

https://m.mariefa.org/
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  (االبارتايد) الفصل العنصري

يا أفريقهو نظام الفصتتتل العنصتتتري العي حكمت مه  اله االقلية البيضتتتان في جنوب 

 (1).1993-1990 يواماؤه ما بيه األغلإوحتى تم  1948مه يام 

يام  بات ديمقراطيتة  لك انت تا يد1994ايقتب ع تا هدف نظتام االبار طار إلى  ،   لق إ

 بية.وألصول األوراظ يلى ال يمنة االقتصادية والسياسية لألقلية البيضان عات قانوني يحاف

مجمويات يرقية كاه أهم ا )البي  إلى  فرادلقد قامت قوانيه )االبارتايد( بتقستتتتتتيم األ

 أفرادتم حستتتتباه  إع ،والستتتتود واالستتتتيويه(، ثم الفصتتتتل بين م بحستتتتب قوانيه االربارتايد

ثوستتتتانات )اوطاه( عات ستتتيادة استتتمية لكن ا كانت في الواقع ية الستتتودان مواطنو بانالباأل

حدة  يات ال نود الحمر في الواليات المت به بمحم هعا اإاألمراشتتتتتتت يا  منع  ية، يمل  جرانيك

يا البيضان مه أه أفريقيسكنوه في جنوب أو  بي  حتى أول ك العيه يقيموهلاير ا فراداأل

ليم والصتتتتحة وال دمات الم تلفة، وكاه كل تم فصتتتتل التع إعيكوه ل م الحق في االقتراي، 

 شين م صل للسود أسون ر صا  بشكل يام.

ل ه  إ  ال  طاب ألقاه )جاه  1917روف لكلمة )ابارتايد( كاه يام عاستتتتتتتتعمال م أو 

، ومع اه 1919يا يام أفريقكريستتتياه ستتماتا(، العي أصتتب  الحقا  ر يا وزران جنوب 

 انية الم يمنة يلى الحكم فيفريقالحكومة األلى إ نشتتتتأت الفصتتتتل العنصتتتتري يادة  تنستتتتب

إال أنه جز يا  هو تركة االستتتتتتتتعمار البريطاني  1994إلى  1948الفترة الممتدة مه يام 

العي اد ل نظام اصتتتتدار القوانيه في مستتتتتعمرة )الكاب( ومستتتتتعمرة )ناتال(  ال القره 

المناطق التي إلى  القبلية التاسع يشر، وقد اسفر علك يه تنظيم حركة السود مه المناطق

احتل ا البي  والملونيه، والتي كاه يحكم ا البريطانيوه، وقد كانت هنالك القوانيه المقيدة 

بل أنما تقيد حركت م مه منطقة  أُ رىإلى  لحركة الستتتتتتتود التي تحظر حركت م مه منطقة

 .(2)ع بالمرورإال بوجود تصري  موقّ  أُ رى

                                                           
ثا ر شديد: العدالة االنتقالية كنموعم لبنان السام، دراسة حالة: جنوب أفريقيا، المركز الديمقراطي    (1)

 23، ل2021العربي، 
تقالية، تجربتي المغرب وجنوب أفريقيا، مركز الجزيرة يبد العزيز النويضي: إشكالية العدالة االن  (2)

 12، ل2013للدراسات، 
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اري المده في مستعمرات مثل )الكاب وناتال( ويلي م ولم يسم  للسود بالتواجد في شو

( يلى مبادم الفصل االبارتايدأه يحملوا تصري  مرور في كل األوقات، استندت سياسة )

العنصتتتتتري بيه المستتتتتتوطنيه البي  الحاكميه وبيه الستتتتتكاه الستتتتتود أصتتتتتحاب األر  

 االت.األسود في جميع المجاإنساه  األبي  يلىاإنساه  األصلييه وتفضيل

مه لغة األفريكاه )لغة المستتتتتتتتوطنيه البي  عوي األصتتتتتتتول االبارتايد  جانت كلمة

 ال ولندية( ومعناها الفصل.

الكلمة كما هي  بقيت لعلك اوقد رفضتتتتت كافة لغات العالم استتتتتقبال هعه الكلمة بترجمت 

 (، وتعبر يه حالة منفردة مه العنصتتتتتتترية الرستتتتتتتمية الصتتتتتتتريحة المترجمةد)االبارتاي

 .نصولبال

مع وصتتتتول الحزب الوطني  1948كستتتتياستتتتة رستتتتمية ومعلنة يام االبارتايد  بدأ نظام

ه حكم العري األبي  أهدافالحكم، والعي كاه مه بيه أهم إلى  اليمني االفريكاني االبي 

 يلى مجموية مه األسا وهي:االبارتايد  يا، ويرتكز نظامأفريقفي جنوب 

 تعمارية األم.نشاط استيطاني انفصل يه الدولة االس -1

تشتتكل جماية قومية مه  ال هعا االستتتيطاه وتؤكد يلى تميزها العرقي األرقى يه  -2

الحرية واالستتتقال إلى  الستتكاه األصتتلييه، بحيث تعبر الدولة يه ستتعي هعه الجماية

 رام أن ا تشكل اقلية ضمه سكاه هعه الدولة.

اي الدولة ولكنه نظام حقوقي مه الفصتتتتتتتل العنصتتتتتتتري يبقي )العري األدنى( في نط -3

يحرمه مه حرية التنقل ومه حق االقتراي، فأبنان العري األدنى السكاه األصليوه هم 

نظريا  مواطنوه ولكن م في الواقع ريايا الدولة  اضتتتتتتتعوه ل ا، والدولة ليا تعبيرا  

 يه تطلعات م، بل هي اداة لسيطرة العري األرقى يلي م.

لباد االقتصتتتتتتتادية وثروات ا بما في علك ستتتتتتتيطرة ن ب العري األرقى يلى مقدرات ا -4

 ثمه الثروات اطاقا .أاألر  
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ثقافة ستتتتياستتتتية ودينية ترتكز يلى نظريات يرقية تتبناها الدولة والكنيستتتتة، وتشتتتتكل  -5

 .1)االبارتايد( تبريرا  نظريا  وأ اقيا  لنظام الفصل العنصري

المؤتمر الوطني  قاده حزب يالع 1990-1960بعد ثاثوه ياما  مه الصتتراي المستتل  

 ي ضد نظام التمييز العنصري االبارتايت.فريقاأل

د لت الباد مرحلة االنتقال الديمقراطي وعلك بعد وصتتتول زييم االقلية البيضتتتان )دي 

ي واطلق فريقالحظر يه نشتتاط حزب المؤتمر الوطني األ والعي رفعالستتلطة إلى  كليرك(

 ضاها في السجه.يام ق( 27سرا  زييمه )نيسلوه مانديا( بعد )

د دي كليرك ومتتانتتديا م ططتتا انتقتتاليتتا  ورفعتتت العقوبتتات التتدوليتتة يه جنوب يتتوقتتد ا

، ثم نظمت انت ابات متعددة االيراي في العام 1993يا، وتم تبني دستور انتقالي يام أفريق

 يا.أفريقيلسوه مانديا ر يسا لجنوب ني وانت ب فريقفاز ب ا المؤتمر الوطني األ 1994

عام  و ال ية العفو يه مرتكبي الجرا م ال طيرة  ال الفترة  1993ال نت قضتتتتتتت كا

إلى  الماضتتتتية مه أهم نقاط المفاوضتتتتات حول االنتقال الديمقراطي، وقد توصتتتتل الطرفاه

اإجرامية التي تمت ب دف ستتتياستتتي  يمالأه العفو يمكه أه يتم بالنستتتبة لأل ىتستتتوية تر

يلى قانوه ديم  1995يا منتصف يام أفريقوبعد نقاش مطول صادي برلماه دولة جنوب 

الوحدة الوطنية والمصتتتتتتالحة العي أستتتتتتا للجنة الحقيقة والمصتتتتتتالحة، وقد ييه الر يا 

وا تير القا  1995يضوا في يام  17نيلسوه مانديا ايضان تلك اللجنة والبالغ يددهم 

 .1996 نيساه يام في  اأيمال)ديمزموند توتو( ر يسا  ل ا، وقد بدأت 

 ثاث لجاه فريية وهي:إلى  سمت لجنة الحقيقة والمصالحةانق

 .نساهلجنة انت اكات حقوي اإ -1

 التأهيل. إيادةلجنة جبر الضرر و -2

 لجنة العفو. -3

                                                           
أحمد إديلي: المصالحة والحقيقة في جنوب أفريقيا: بحث في منجزات العدالة االنتقالية ومأزق ا،   (1)

 9، ل2020سياسات يربية، 
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اكات التي تمت فقد كانت وظيفت ا التحقيق في االنت اإنستتتاه  فأما لجنة انت اكات حقوي

رفات م، أو  صتتتتتتتيرهموعلك مه  ال تحديد هوية الضتتتتتتتحايا وم، 1994-1960بيه يام 

كانت االنت اكات نتيجة  طة موضتتوية  إَِعاوطبيعة ومحتوى الضتترر العي لحق ب م، وما 

لجنة  م، بينما كانت م افراداألأو  الجماياتأو  ايرها مه المنظماتأو  مه طرف الدولة

تأهيل الضحايا ويا ات م، وقد  إيادةجبر الضرر هي صيااة توصيات واقتراحات حول 

وي يحول مه ميزانية الدولة ومستتتتتتاهمات  اصتتتتتتة مه الناا ب دف تقديم أستتتتتتا صتتتتتتند

 قوايد محددة يحددها ر يا الدولة.وفق الضحايا إلى  تعويضات مستعجلة

ية هي الحرل يلى أه تتم طلبات العفو ستتتتاستتتتم مت ا األ فإه  أما بالنستتتتبة للجنة العفو 

ألي يمل اجرامي مرتبط ب دف  يمكه لطالبي العفو أه يطلبوا بالنستتتتتتتبة إِعْ طبقا للقانوه، 

لكانوه  / 6حتى  1960سياسي اقترف بيه آعار   11إلى  وقد مدد هعا األجل 1993/األو 

وطلتتب مه تلتتك اللجتتاه أه تتتدرا الحتتاالت التي وقعتتت فكتتاه أن تتا وجتتدت  1994آيتتار 

بتحقيقات  د، فبعلت الجم ونستتتتتاهألف حالة مه االنت اكات الجستتتتتيمة لحقوي اإ 50.000

 .1االستماي النطاي وتحليل المعلومات وجلسات واسعة

 

الا   :جلسات االستماع: أوَّ

 مستتة أنواي توزيت يلى إلى  مه الشتت ادات التي أدلي ب ا امام لجنة االنت اكات تنقستتإ

  ما جلسات استماي:

 : جلسة االستماي للضحايا  -1

ش ادة العلنية امام المأل ش ا لقد سم  لبع  الضحايا بال ستمرت تلك ال  5-3دات مه وا

 أستتتتااضتتتتحية، وتم ا تيار الشتتتت ود بعناية يلى  30-20أيام وأدلى ب ا يدد يتراو  بيه 

، المنطقة، تنوي المجموياتأو  ايتبارات م مة من ا طبيعة االنت اكات بالنستتتتتتتبة للجماية

 تمثيل الضحايا مه حيث الجنا والعري والسه والموقع الجغرافي.

                                                           
 2016ة، يوسف محمد: العدالة تسبق المصالحة: جنوب أفريقيا نموعجا، الشبكة الدولي  (1)
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 :لوقا عجلسة االستماي ال ال باالحداث وا -2

في هعه الجلسة ركزت اللجنة يلى احداث تميزت بانت اكات جسيمة، فتحدثت الش ادات 

يلى اإطار العي حصلت فيه، ولم تتم الش ادة مه قبل الضحايا بل كعلك مه قبل المت ميه 

بالوقا ع، وتم ا تيار هعه الشتت ادات بصتتفت ا التمثيلية أو  وال بران العيه ل م ياقة بالحدث

مه االنت اكات المتعلقة بوقا ع شتتتتت يرة من ا، )انتفاضتتتتتة الطلبة في ستتتتتويتو( يام  بنموعم

ومقتل الفاحيه في ترانستتتتتتتفال،  1986وحرب االيام الستتتتتتتتة في االكمندرا يام  1976

 1986توستتتتيفيني يام   بوكيلوو اب الغربي في الك 1965ه ستتتتنة وكميه حصتتتتاه طراود

 .1992ومعبحة بيشو سنة 

 :اصة بالف ات ال شةجلسة االستماي ال  -3

نوي محدد باالنت اكات الموج ة ضتتتتد بع  إلى  تلك الجلستتتتات باالستتتتتماي تا تصتتتت

وبع  الف ات الضتتتتتعيفة ب دف يدم تكرارها مستتتتتتقبا، ويقدت ايضتتتتتا  جلستتتتتات  فراداأل

 استماي حول االطفال والشباب والنسان وحول ال دمة العسكرية االجبارية.

 :جلسة االستماي ال اصة بالمؤسسات -4

حرف وم ه ومنظمات ومؤسسات لتحري الدور العي إلى  في هعه الجلسة تم االستماي

القطاي إلى  تس يل ا، وب عا الصدد استمعت اللجنةأو  مقاومت اأو  لعبته في هعه االنت اكات

  .المصال  الم تلفةل ايام ويمالصحي، الم ه القانونية ووسا ل اإ

 ورية حول التدابير التشتتريعية ى ر يا الجمويملت اللجنة يلى صتتيااة التوصتتيات إل

 .ية والمؤسساتية الازمة للرقابة مستقبا  داراإو

منحت اللجنة فرصتتتة لألحزاب حول استتتباب : جلستتتة االستتتتماي لألحزاب الستتتياستتتية -5

يلى االقل تحمل ا أو  ما يستتتتتى أه يكوه تورطا  من اإلى  نزايات الماضتتتتتي، واستتتتتتمعت

ي وقعت واالبا  ما تم االستتتتتماي يلى مرحلتيه ففي المرحلة المستتتتؤولية في االنت اكات الت

منحت االحزاب امكانية الشتتتتت ادة يلى طر  استتتتت لة يلي ا ب دف التوضتتتتتي  وفي  ولىاأل

المرحلة الثانية حيه طرحت اللجنة استت لة محددة يلى م تلف االحزاب مبنية يلى دراستتة 

 حث.مفصلة لش ادات ا ويلى ادلة جمعت مه  ال التحقيق والب
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ا   :التحقيقات: ثانيا

 أولىجنة وفي مرحلة لنل القانوه يلى تكويه وحدة تحقيقات يرأستتتتتت ا يضتتتتتتو مه ال

اهتمت الوحدة بالتحري يه الشتتتت ادات التي قدم ا الضتتتتحايا، كما اهتمت بتحديد الشتتتت ود 

وجمع األدلة وايداد األس لة للش ادات المؤسساتية والسياسية، وبعد مرور سنة مه جلسات 

تماي تركز يمل تلك الوحدة يلى تحري ومقارنة الشتتتت ادات، وفي الربع األ ير مه االستتتت

ديم كبير في مجال التحقيقات إلى  عفولتستتتتتتتمى لجنة ا أُ رىيمل اللجنة احتاجت لجنة 

لمعتتالجتتة طلبتتات العفو الكثيرة التي تراكمتتت ينتتدهتتا فحولتتت وحتتدة التحقيقتتات مواردهتتا 

 .(1)لمواج ة هعه الحاجة

 

ا   :بحاثاأل: ثالثا

أنشأت اللجنة وحدة األبحاث ب دف تحليل الحجم الض م مه المعلومات وقد قام هعا  قدل

التي حصتتلت في المدة التي تغطي ا اإنستتاه  القستتم بوضتتع تستتلستتل زمني النت اكات حقوي

 والية اللجنة.

أو  فرادوقد حللت هعه الوحدة تقريبا كل المعلومات التي جمعت ا اللجنة ستتتتتتتوان مه األ

لجنة العفو، وقد ستتتتايدت مجموية التحقيقات إلى  ستتتتستتتتات وكعلك المعلومات المقدمةالمؤ

واالستتتتجوابات التي انجزها  بران لجنة االنت اكات في وضتتتع  اصتتتات ا، كما ستتتايدت 

لجنة العفو في مناقشتتتتتتات ا وستتتتتتاهمت وحدة االبحاث هعه في مستتتتتتايدة اللجنة يلى كتابة 

 .(2)م تلف فصول تقريرها الن ا ي

 

ا   :العفو: رابعا

الشروط المنصول يلي ا لمن  العفو تتمثل في ايتراف طالبه بشكل  فإه  طبقا للقانوه 

و مه اهم مصتتتتتتتتادر فتتتام بكتتل االحتتداث المرتبطتتة بتتاالنت تتاكتتات، ول تتعا كتتانتتت يمليتتة الع
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المعلومات المستتتستتقاة حول تلك االنت اكات وقد مكه هعا الشتترط مه توفير أضتتوان كاشتتفة 

لك  حول بوايث ومنظور فادات م مة حول مه ر ل وستتتتتتتم  بت المنت كيه، ومنحت ا

 .(1)االنت اكات

 ولقد ا عت المعلومات المتوفرة شكليه هما:

 معلومات ضمه الطلبات المكتوبة التي قدم ا المرشحوه للعفو. -أ

انا  أكثرالمعلومات مه الشتتتت ادات المقدمة  ال جلستتتتات االستتتتتماي، وهعا الشتتتتكل  -ب

لوتفصتتتتتتتيا مه  نا ظ رت ا تافات بيه المعلومات المكتوبة وتلك المعلومات ، واحيااألو 

 بحاثالمستت لصتة  ال جلستات االستتماي، وقد تم دراستة تلك الطلبات مه  ال قستم اال

ثاثة اقستتتتتام وهي المرشتتتتتحيه إلى  ووحدة التحقيق وتم تصتتتتتنيف ا تبعا  ل وية المرشتتتتتحيه

 لقلب النظام، اليميه األبي .المشتغليه مع الدولة دا ل النظام السابق، العامليه 

( شتتتت ل بطلب العفو، ولكه العفو من  لمه كشتتتتف يه كل 7000مه ) أكثروقد تقدم 

اللجنة   ادته ويجيب يه أستتتتألةالحقيقية، وكاه طالب العفو يتقدم امام لجنة العفو يدلي بشتتتت

واضافة لشرط الكشف يه الحقيقة وشرط ارتباط  .(2)لة الضحايا ومحامي م أسإلى  اضافة

االنت اك ببايث ستتتتتياستتتتتي فقد ا عت اللجنة بااليتبار مبدأ التناستتتتتب بيه العمل االجرامي 

الرب  المادي أو  والبايث الستتياستتي، فأي يمل اجرامي ارتكب بدوافع االنتقام الشتت صتتي

ات بع  كبار المستتتتؤوليه والحكم يلي م بالستتتتجه مكاه يستتتتتفيد مه العفو وقد أدت محاك

 ات العفو.زيادة طلبإلى  مددا  طويلة

 

 ياأنريقانتقال السالم الوطني ني دولة جنوب 

يمة وعلك ستتتتتتت لة وستتتتتتتل 1990الديمقراطية يام إلى  ياأفريقلم تكه بداية انتقال جنوب 

 لفه نظام الفصتتتتل العنصتتتتري، لقد كانت المقاومة ضتتتتد نظام الفصتتتتل  لألرث الثقيل العي

                                                           
  2013المركز الدولي للعدالة االنتقالية: الحقيقة أساا العدالة، اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة،   (1)
، 2020للنشر والتوزيع، أحمد البالي: الصراي الثقافي وال ويتي في المجتمعات االنتقالية، دار األيام   (2)
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ا  إجبار قاومة شكا  مسلحل علك وات عت الم، ثم تغير ك1960يام إلى  العنصري سلمية

الحكومة يلى ترك ستتياستتات التمييز العنصتتري والقمع، وقد واج ت الحكومة علك بردود 

العي  لق حالة مه العدان المتجعر بيه الطرفيه،  األمرية، األمنينيفة مه  ال اج زت ا 

و  يندما قة المزمنة تجلت بوضي يموما  حالة مه انعدام الثأفريقوانتاب المجتمع الجنوب 

د الصتتتراي الستتتياستتتي يلى الستتتلطة، وارتفعت نستتتبة شتتتتبوادر التغير في األفق، فأ الحت

 (1).1990-1985 يوامعنف ما بيه األلحوادث ا

السابقة لنظام العرابة سونا  تقدمت الكنيسة االصاحية ال ولندية ) األمرولتفادي ازدياد 

ياه إأة علك النظام فأصدرت )ر دورها في نشاالفصل العنصري( بااليتراف بعنب ا وأقر

يه نظام الفصتتتتتتتتل The Rustenburg Declartionرستتتتتتتتنبيرل( ) نت ف لعي أدا ( ا

العنصتتتري وطالبت بإقامة دستتتتور ديمقراطي، ونادت بضتتترورة التوزيع العادل للثروات، 

 يمالوحثت جميع الكنا ا الستتتتتتتتنكار كل اشتتتتتتتكال العنف، كما تم تاستتتتتتتيا حركة األ

( للمستتتتتايدة في Consultative business Movement-CBMاالستتتتتتشتتتتتارية )

االستجابة للوضع المتردي، وأيله الر يا )دي كارك( يه يقد مؤتمر قمة للسام يضم 

ستت يل تتأستتيا )لجنة إلى  القادة الستتياستتييه والدينييه ووج ان المجتمع، وأفضتتى المؤتمر

افلحت في  يمال( يضتتتتتتتوا  مه الكنيستتتتتتتة ومجتمع األ13م مة( تحضتتتتتتتيرية مكونة مه )

سي األ سيا سباب العنف ال ساالجتماي للحديث يه ا ية، ضم ألول مرة االحزاب التي لم سا

ي( و )حزب فريقتجتمع ستتتتتتتوية قط وهي )الحزب الوطني( و )حزب المؤتمر الوطني األ

ية ستتاستتوضتتع القوايد األإلى  ي( العيه توصتتلوافريقالحرية انكاثا( و )حزب الكونغرا األ

ها في ردا صتتتوا العوامل التي يمكه أه تثير العنف الستتتياستتتي، وبوللمرحلة المقبلة، وشتتت

 مستتة مجاميع يمل  شتتانمواضتتيع، وأستتستتوا لجنة تحضتتيرية لمعالجت ا، قامت بدورها بان

 وهي:

 

                                                           
، 2018مسارات التحول الديموقراطي في أفريقيا: النجاحات واإ فاقات، مركز الجزيرة للدراسات،   (1)
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 قوايد يمل االحزاب السياسية. -1

 ية.األمنقوايد يمل القوات  -2

 قوايد تعزيز التنمية االجتمايية واالقتصادية. -3

 المراقبة والتنفيع. -4

 سكرتارية وااليام.ال -5

وبعد ستتتلستتتلة مه المفاوضتتتات والتشتتتاورات وتبادل وج ات النظر، قررت اللجنة يقد 

السام  يافوالعي انثبق ينه ات 14/9/1991مؤتمر السام الوطني يالي المستوى بتاريق 

 . Nutional Peace Accorj (NPA)الوطني 

فاي حدثا  تاري يا  م ما  بمعنى الك قد كاه هعا االت جمع فرقان الماضتتتتتتتي مه  إِعْ لمة، ل

المجتمعات  ةرؤسان احزاب سياسية ورجال ديه وزيمان المناطق المحلية )األوطاه( وقاد

ال ي ة الدبلوماستتية ونتيجة هعا االتفاي انشتتأت  لورجا يمالالمحلية والصتتحافة ورجال األ

االتفاي، والتصدي  ية ومحلية في يموم الباد م مت ا تنفيع هعاإقليمبعد علك هياكل وطنية و

 التي قد تقع  ارم السياي. األمهلتصرفات االحزاب السياسية وقوات 

مه الموارد المالية ل عه اللجاه إال أن ا تلقت أيضتا  منحا   كبروحولت الحكومة الجزن األ

يا وكاه ابرز المانحيه الدولييه أفريقكبيرة مه المجتمع الدولي والقطاي ال ال في جنوب 

لة ال ما الوكا ية للتنمية، في لدول لدنماركية ا ية للن بة في ال ارم وبرنامج المعونة ا بريطان

( التتديم للمنظمتتات اير الحكوميتتة USAيكيتتة للتنميتتة التتدوليتتة )األمرقتتدمتتت الوكتتالتتة 

 المجتمعية.

يا قامت لجاه الستتتتتتتام بدرجات متفاوتة مه النجا  أفريقوألول مرة في تاريق جنوب 

وتوفير منتديات للمناقشة وكانت تتصرف  ناحرةالمجمويات المتبفت  قنوات للتواصل بيه 

 يز.حلتس يل المفاوضات والوساطة بيه ال صوم كطرف ثالث اير مت

، هواثبتت لجاه الستتتام قدرت ا يلى القيام بم ام ا ومن ا مستتتانلة المستتتؤوليه الحكومي

والتفوي  وراقبت هعه اللجاه االحزاب الستتتتتتياستتتتتتية حيه حظيت تلك اللجاه بالشتتتتتتريية 

مع  األمهالوطني وااللتزام الستتتياستتتي مه االطراف المستتتاندة وتعاوه كبير مه قبل قوات 
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توقفه مثل وجود فري الموت إلى  يؤديأو  وجود ما كاه يمكه أه يعر  يمل ا لل طر

 .(1) التي يرفت بـ)القوة الثالثة(

مرتكبي يلى قضتتتتتية العفو يه  1993وتركزت مفاوضتتتتتات االنتقال الديمقراطي يام 

تستتوية إلى  الجرا م الكبيرة في ي د نظام الفصتتل العنصتتري، وقد توصتتل طرف التفاو 

 . ا سياسيةأهدافاالجرامية التي كانت  يمالمفادها من  العفو يه األ

يتتا يلى قتتانوه ديم الوحتتدة الوطنيتتة أفريقصتتتتتتتتادي برلمتتاه جنوب  1995في العتتام  

 ا في نيساه أيماللجنة الفيما بعد وبدأت  والمصالحة العي أسا للجنة الحقيقة والمصالحة

إلى  العي وجه اللوم 1998يام األول  وان ت ا بتقريرها الن ا ي في تشتتتتتتتريه 1996يام 

 ما يأتي:إلى األ يرة  ار الدستور االنتقالي في فقرتهشاوقد  طرفي الصراي.

نقسامات يا بتجاوز االأفريقلشعب جنوب  األمه سااايتماد هعا الدستور يرسي األ ه  إ

، وممارسات نساهالناتجة يه صرايات الماضي، التي ولدت انت اكات جسيمة لحقوي اإ

 الهفاستتدة، وصتترايات ينيفة، وارث الكراهية وال وف، والشتتعور بالعنب والثأر، يمكه أ

الجبر، ال إلى  التفاهم وليا االنتقام والحاجةإلى  الحاجة أستتاامعالجة هعه االستتباب يلى 

جل تعزيز مثل أيعان مه ية( ال اإنستتتتتانية لإفريقابونتو )الفلستتتتتفة األإلى  حاجةاالنتقام وال

  .االيمار إيادةهعه المصالحة و

السياسية المرتكبة  هدافيمن  العفو التزاما بالوقا ع وااليتقاالت والجرا م المرتبطة باأل

 في سياي نزايات الماضي.

 

                                                           
هي قوة سرية تابعة لمكتب التعاوه المدني سي ة الصيت في ج از الشرطة جنوب أفريقيا ومديرية  (1)

لفصل العنصري، كانت مسؤولة يه ماحقة ومتابعة العمليات السرية التابعة للجيش في فترة نظام ا
وتسميم وااتيال كل مه كاه يجري يلى معارضه نظام الفصل  وتععيبوابتزاز وت ديد وقتل و طف 

 العنصري.
Gump. Jaues. Unveling the thiro Force-Towad translational Justice in the 
USA and South Africa 1973-1994 Routlededge-UK-2014, P.81-82. 
Kumar. Krishna, Promoting social Reconciliation in Post Conflict Societies 
; Selected essons Rom USAID's Experience, Op. Cit, P.9. 
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 يايقأنرستراتيجية المصالحة الوطنية ني دولة جنوب 

يلى مف وم العدالة االنتقالية، وكما يشتتير المصتتطل   ستتااهعه الستتتراتيجية تقوم باأل ه  إ

تحقيق )يدالة( إلى  الستتعيأو  تحقق،إلى  العدالة االنتقالية يتكوه مه مقطعيه يشتتيراه فإه  

 مجتمعات تشتتتتت د انتقاال  تدريجيا  مه حالةأو  في مرحلة )انتقالية(، االبا  ما تحدث في دول

أثنان  فيم تلفة ين ا. وترتبط العدالة االنتقالية  أُ رىحالة إلى  سياسية واجتمايية وثقافية

مثل المصالحة الوطنية وتعتمد العدالة االنتقالية يلى ثاث أنواي مه  أُ رىتحقق ا بمفاهيم 

 الستراتيجيات:

ال   لمؤستستات الم مة وت تم بعملية االصتا  والتط ير في ا: استتراتيجيات اير قضتا ية: أو 

ية العسكرية، القضا ية( مه  ال فصل الموظفيه الفاسديه ووضع تشريعات األمن)

 القدرة يلى است دام السلطة للقيام بانت اكات جديدة. مهجديدة تحد 

التعوي  أو  )التعوي  المادي باألموال: ستتتتتتتتراتيجات التعوي  وجبر الضتتتتتتترر: ثانيا  

 نصب التعكارية(.ليد بال التأو  المعنوي بااليتعار

 :وتشمل: استراتجيات قضا ية: ثالثا  

 . اقامة الدياوى الجنا ية  -1

واصدار التقارير ال اصة ، (1)انشان لجاه تقصي الحقا ق بشأه االنت اكات الحاصلة -2

 :إِلىب ا ووضع توصيات لمعالجت ا وت دف هعه الستراتيجيات 

 رار الحاصل من ا.والحيلولة دوه استماإنساه  منع حصول انت اكات لحقوي -أ

 التحقيق في ا. إيادةفت  ملفات االنت اكات السابقة و -ب

 معاقبة مقترفي االنت اكات. -م

 ه جران االنت اكات.متعوي  المتضرريه  -د

 نشر ثقافة السام وتعزيزها. -ه

 العمل يلى تحقيق المصالحة يلى الصعيد الفردي. -و

                                                           
 .2012، 3803محمد م تار قنديل: نظرة في مف وم العدالة، الحوار المتمده، العدد  (1)

http://pltjust.blogspot.com/2013?09/blog-poest.15.html.  

http://pltjust.blogspot.com/2013?09/blog-poest.15.html
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ق شتتتكل لجاه حقيقة ومصتتتالحة واالبا  ما تت ع تجربة العدالة االنتقالية مه ناحية التطبي

حلية ودولية، فضتتتتا  يه قوى م إنستتتتاهومنظمات حقوي  تمهتستتتتاندها قوى ديمقراطية م 

مجتمع الضغط مصدرها ضحايا االضط اد انفس م وقد تحصل هعه العدالة يلى ديم مه 

تحقيق ثاث اايات إلى  الدولي في مرحلة بنان الستتتام وتصتتتبو لجاه الحقيقة والمصتتتالحة

 وهي: يةأساس

حماية الحقا ق التاري ية مه التزييف والتحريف ومعرفة استتباب وتواريق حصتتول ا،  -1

ومه كاه ضتتتحيت ا ومصتتتا رهم، وتشتتت يل مستتتؤولية مقترفي ا ستتتوان كانوا رجال 

 .. الق.. م منتسبي الجيش أم شرطة أم رجال القضاناسياسة ام اج زة امه 

، والتعاطف مع م وت فيف مظالم مإلى  جبر  واطر الضتتتتحايا وأستتتترهم باالصتتتتغان -2

 .(1) متأهيل  إيادةمعانات م، وااليتعار ل م، وتعويض م وعوي م و

تطبيق اصاحات سياسية ومؤسساتية ودستورية وقانونية حقيقية، واصا  منظومة  -3

 .(2)ية والقضا ية وااليامية وكفالة يدم تكرار تلك االنت اكاتاألمنالدولة 

 

 ياأنريقجنوب دولة مصالحة ني لجنة الحقيقة وال أدواتمهام و

يا، م ام التعامل مع العاقات أفريقلجنة الحقيقة والمصتتتتتتتالحة في دولة جنوب إلى  ي د

صتتتتتتياات ا  إيادةالمشتتتتتتوهة االجتمايية التي تم وراثت ا مه حقبة االبارتايد وعلك لغر  

نت م يد التي كا جد ية بيه ف ات المجتمع ال ية طبيع فايل مايية ت قاطعة ب ي ة ياقات اجت ت

ومتضتتتادة في الستتتابق، ولقد استتتندت لجنة الحقيقة والمعالجة ب ي ات لمستتتايدت ا في القيام 

 بأيبان م ام ا.

 

 

                                                           
ياسميه سوركا: النظر إلى الماضي والعدالة االنتقالية: بنان السام مه  ال كشف المسؤوليات، المجلة  (1)

 .29-28، ل2006، 862، العدد 88الدولية للصليب األحمر، المجلد 
، المكتبة العصرية، 1اانم جواد: ماعا بعد التغيير في العراي، مقدمات لمشروي العدالة االنتقالية، ط (2)

 .12-11، ل2005بغداد، 
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الا   :ياأنريقني جنوب اإلنسان  لجنة حقوق: أوَّ

ومنحت ا صتتتتتاحيات واستتتتتعة للدفاي يه  1996يا يام أفريقأستتتتتستتتتتت ا حكومة جنوب 

وتعزيز ثقافة التستتتتتام  واالحترام  المواطنيه وحمايت م مه مستتتتتي ي استتتتتت دام الستتتتتلطة،

المتبادل، وقد أيربت هعه اللجنة يه ديم ا وأيجاب ا بالعمل العي قامت به لجنة الحقيقة 

والمصتتتتتالحة، وشتتتتتجعت التوصتتتتتيات التي كانت تلك اللجنة قد قدمت ا، وأكدت أه كشتتتتتف 

 الحقيقة كل ا م ما كانت بشعة أمر ضروري لتحقيق يملية المعالجة.

ا   :ياأنريقلس كنائس جنوب جم: ثانيا

ية ساساأل هدافلجنة الحقيقة والمصالحة، واقتر  أه تكوه احدى األ دأسا لديم جم و

 صرية.نل عه اللجنة هي مسايدة البي  يلى الت لل مه الميول الع

 :آليات يمل لجنة الحقيقة والمصالحة -1

 :والية لجنة الحقيقة والمصالحة -أ

اإنستتتتتاه  تحقيق في االنت اكات الجستتتتتيمة لحقويانشتتتتتات لجنة الحقيقة والمصتتتتتالحة لل

تل والتععيب التي تعر  ل ا الستتتتتتتود في مرحلة فر  نظام  يات اال تطاف والق ويمل

وقد اطت هعه اللجنة مواضتتتتتتتيع  1994ولغاية يام  1960التمييز العنصتتتتتتتري مه يام 

دت شتتتملت جميع االنت اكات التي قامت ب ا الدولة وحركات التحرير يلى حد ستتتوان، ويق

كانت ل م ياقة  أفراداهتمام ا يلى قطايات ومؤستتستتات و صتتبتجلستتات استتتماي يلنية 

و للجناة المعترفيه فمباشتتترة باالنت اكات الستتتابقة، وقد منحت هعه اللجنة صتتتاحية من  الع

 .(1)بجرا م م امام ا تايترافات كاملة وصادق

 :المفوضين والهيكل-ب

مه  (2)األستتتتقف االنجليكاني )ديزموند توتو(تكونت لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة بر استتتتة 

سان(، فضا يه  سعة رجال وثماني ن  ا أيمالموظف للقيام ب 300سبعة يشر مفوضا )ت

                                                           
(1) The Editors of United State instate For Peace, truth Commission: South 

Africa, usip, Op. Cit, P.1. 
تعلم في المدارا الم صصة للسود  ،قاطعة ترسغالمفي  1193ولد االسقف ديزموند توتو يام    (2)

مه جامعة جنوب أفريقيا، حصل يلى الماجستير في الاهوت مه انكلترا يام  1945وت رم يام 
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لجنة التعويضات  ،هنساثاث لجاه )لجنة انت اكات حقوي اإإلى  ية، وقسمت اللجنةداراإ

 التأهيل، لجنة العفو(. إيادةو

 :نسانلجنة انتهاكات حقوق اإل -ـج

 1994، 1960 يوامأت هعه اللجنة للتحقيق في االنت اكات التي حصتتلت ما بيه األانشتت

وكانت م مت ا تحديد هوية الضتتحايا، ومصتتا رهم اه كانوا موظفو ديه، وستتا ر رفات م أه 

 المنظماتأو  قعدت الدولة إَِعاكانوا متوفيه، وطبيعة ومستوى الضرر العي لحق ب م، وما 

 نت اك حقوق م.األقرال اأو  الجماياتأو 

 :التأ يل إ ادةلجنة التعويضات و -د

رف صتتتأهيل الضتتحايا وأستترهم، وقد أستتا ل ا صتتندوي  إيادةانشتتأت لصتتيااة  طط 

 .أُ رىتعويضات مستعجلة مولته الدولة وج ات  ارجية 

 :لجنة العفو - ـ

قانوه، يه  قا لل بات العفو المقدمة وف انت اك  أيمالأنشتتتتتتتتأت هعه اللجنة للنظر في طل

 ( كانوه6)إلى  1960( آعار يام 1ستتتتتياستتتتتية حصتتتتترت بيه المدة مه ) أهدافمرتبطة ب

 .1994يام إلى  وقد تم تمديدها 1993يام األول 

( حالة مه االنت اكات الجستتتتتتتيمة 50.000وبعد تقديم الطلبات وجدت اللجنة امام ا )

ة )لجنة الحقيقة ، واجرت التحقيقات وتحليل المعلومات ونشأت ا، ويقد اللجننساهلحقوي اإ

 والمصالحة(  مسة أنواي مه جلسات االستماي وهي:

                                                           

ل اسود يشغل منصب يميد كاتدرا ية، وفي العام  1975وفي العام  1966 اصب   1978اصب  أو 
ل اميه يام اسود لـ)مجلا كنا ا جنوب أفر يقيا( العي يعد بمثابة لجنة وطنية لـ)مجلا الكنا ا أو 

 .وقفه الواض  ضد سياسة الفصل العنصريمأت ينه نتيجة نبي  قد لوكانت كنا ا ا .العالمي(
رية مه يدد مه الجامعات الرا دة في الواليات المتحدة األمريكية ف و يلى ش ادة دكتوراه تحصل تو

يرى توتو أه المجتمع الديمقراطي  .1984زة نوبل للسام يام وبريطانيا وألمانيا، كما حصل يلى جا 
ى غالحقوي المدنية للجميع، وتل تتحققالعادل في جنوب أفريقيا ال يمكه أه يكوه موجودا اال يندما 

وقف ترحيل السود القسري إلى مناطق االوطاه، ويكوه نظام التعليم مشتركا يقوانيه جوازات السفر، و
 بيه الجميع.
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ستماي للضحايا -1 سات ا لت في ا مجمويات مه الضحايا )تتراو  المجموية مه دأ: جل

 م مستتتة أيام، وتإلى  ضتتتحية( بشتتت ادت ا العلنية في جلستتتات استتتتمرت مه ثاثة 20-30

ي المجمويات التي يانت منه، طبيعة االنت اكات وتنو أستتتتاابعناية يلى  دا تيار الشتتتت و

 والضحايا مه حيث الجنا والعري والسه والموقع الجغرافي.

جلستتات استتتماي م صتتصتتة للف ات ال شتتة:  صتتصتتت االنواي محددة مه االنت اكات  -2

ضتتتتد بع  األفراد والف ات الضتتتتعيفة في المجتمع مثل االطفال والشتتتتباب والنستتتتان، كما 

 مة االجباريةاستمعت إلى مواضيع أُ رى تتعلق بال د

تم التركيز في ا يلى أحداث االنت اكات الجسيمة : جلسات االستماي لألحداث والوقا ع -3

ميه وآران مه كاه ل م  برة ت وستتتتتياقات حصتتتتتول ا، وشتتتتتملت شتتتتت ادات الضتتتتتحايا والم

بالوقا ع، وا تيرت هعه الشتت ادات التمثيلية نموعجا لانت اكات التي تعلقت بوقا ع شتت يرة، 

وحرب االيام الستة في مدينة الكسندرا  1976)سويتو( يام  مدينةالطلبة في  من ا انتفاضة

، وحتادثتة قتتل الفاحيه في متدينتة ترنستتتتتتتغتال، وحتادثتة الكميه التي يرفت 1986يتام 

 .(2)1992في مدينة الكيب الغربي ومعبحة بيشو يام  1972يام  (1)بـ)حصاه طراودة(

مؤستتتستتتات وحرف وم ه إلى  تم االستتتتماي في ا: جلستتتات م صتتتصتتتة للمؤستتتستتتات -4

في يملية تستتتتت يل ا، وشتتتتتملت أو  ومنظمات ب دف معرفة الدور العي ادته في االنت اكات

، ومؤسسات السجوه، يمالقطايات مثل الصحة، والم ه القانونية، ووسا ل االيام، واأل

                                                           
قامت مجموية مه قوات األمه الجنوب أفريقية الم ب ة في حاوية تقل ا مركبة  15/10/1985 في  (1)

حمل تابعة ل طوط السكك الحديد بفت  النار يلى مجموية مه الشباب المتظاهريه ضد حكومة 
الفصل العنصري، متسببة في مقتل ثاث شباه وجر  ا ريه، رفع اهالي الضحايا قضايا يام 

ش صا بالحادثة واحيلت  13قاضي بأه الشرطة نصرفت بشكل مت ور، وأت م ، وحكم ال1988
القضية إلى المديي العام العي رف  بدوره محاكمة المت ميه، ثم رفع عوي الضحايا قضية  اصة 

 .1989انت ت بتبر ة المت ميه ن اية يام 
لوطنية، معبحة بيشو، )إع محمد صادي اسماييل: تجربة جنوب أفريقيا: نيلسوه مانديا والمصالحة ا   (2)

آ ريه في مدينة ياصمة جم ورية سيسكاي، بعد أه قامت قوات األمه  200ش صا وجر   20قتل 
 باطاي النار يلي م(. 
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الر يا حول التدابير التشتتتتتتتريعية إلى  والمجمويات الدينية، ورفعت اللجنة توصتتتتتتتيات

 المؤسساتية الازمة للحيلولة دوه تكرار تلك االنت اكات مستقبا .ية ودارواإ

ايطت لجنة الحقيقة والمعالجة فرصة لاحزاب : جلسات استماي االحزاب السياسية -5

مرحلتيه، طلب إلى  السياسية لبياه رأي ا بشأه أسباب نزايات الماضي، وجرى االستماي

االحزاب فرصتتتتة طر  األستتتت لة ب دف مه االحزاب تقديم شتتتت ادات ا، ومنحت  ولىفي األ

التوضتتتتتتتي ، وكانت جلستتتتتتتات المرحلة الثانية قد طرحت في ا اللجنة استتتتتتت لة محددة يلى 

دراستتتتة مفصتتتتلة لشتتتت ادات ا الستتتتابقة واألدلة التي جمعت مه  ال إلى  االحزاب مستتتتتندة

 التحقيق والبحث.

ن وحدة نل قانوه تأستتتتتتتيا لجنة الحقيقة والمعالجة يلى انشتتتتتتتا: وحدة التحقيقات -6

 ولىتحقيقات بر استتتتتتة يضتتتتتتو من ا، وقامت الوحدة التحقيقية المستتتتتتؤولة في المرحلة األ

بالتحقيق والتأكد مه الشتتتتتت ادات التي قدم ا الضتتتتتتحايا، وحددت الشتتتتتت ود وجمعت األدلة 

وايدت األس لة التي كانت ستطر  للش ادات، وقامت بنشاط التحري والمقارنة للش ادات 

 .(1)المقدمة ل اوطلبات العفو ال ا لة 

أت لجنة الحقيقة والمصتتتتتتتالحة وحدة لابحاث ب دف تحليل كم شتتتتتتتنأ: وحدة البحث -7

المعلومات ال ا ل المتراكم لدي ا وفق الشتتت ادات وقد قامت هعه الوحدة بأرشتتتفة االنت اكات 

حستتتتتتب ترتيب ا الزمنيه وحللت تقريبا كل المعلومات التي جمعت ا لجنة الحقيقة والمعالجة 

التي  األُ رىاالحزاب فضتتتتتتا يه المعلومات أو  والمؤستتتتتتستتتتتتات فراد م مه األمه قابلت

 حصلت يلي ا.

حستتتتتب القانوه، كاه احد شتتتتتروط الحصتتتتتول يلى العفو هو قيام طالب العفو : العفو -8

بااليتراف الكامل بجريمة االنت اكات التي اقترفت ا، وتفصتتتتتيل الدوافع ورا  ا، واألحداث 

 صتتتتتتتت له القيام ب ا، ول عا اصتتتتتتتبحت يملية لجنة الحقيقة التي رافقت ا والج ات التي ر

 والمصالحة بشأه تلك االنت اكات الحقا.

                                                           
(1) TheEditor of united state institute for peace, thuth commission: south 

Africa, USIP, Op. Cit, P.4. 
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 صنفيه:إلى  ولقد تم تحقيق المعلومات التي حصلت يلي ا اللجنة

ال    معلومات مه الطلبات التحريرية للساييه للحصول يلى العفو.: أو 

ات االستتتتتتماي )وكاه هعا النوي مه : معلومات مه الشتتتتت ادات التي قدمت اثنان جلستتتتتثانيا  

لتفصتتتتتتتيا مه النوي  أكثرالمعلومتتات اانى و أظ ر ا تافتتا يه المعلومتتات  إِعْ (، األو 

طالبي العفو : ثاثة أقستتام هي هوية طالبي العفوإلى  المكتوبة في طلبات العفو، وصتتنفوها

اليميه إلى  تميهالعتتامليه مع التتدولتتة دا تتل النظتتام الستتتتتتتتابق، العتتامليه لقلتتب النظتتام، المن

( ش ل بطلب العفو، وقد من  العفو فقط للعيه كشفوا 7000مه ) أكثراألبي ، وقد تقدم 

الحقيقية كل ا وفي الحاالت التي ت ل االنت اك في ا في اطار الصتتتراي الستتتياستتتي، وكاه 

استت لة إلى  طالب العفو يمثل امام اللجنة ويدلي بشتت ادته، ويجيب يلى استت لة اللجنة اضتتافة

 ضحايا ومحامي م.ال

وزادت طلبات زيمان الفصتتتتل العنصتتتتري وكبار الضتتتتباط للحصتتتتول يلى العفو بعد 

ة مجموية مه المسؤوليه وزج م في السجوه لمدة طويلة  صوصا  وأه الحصول ممحاك

يلى العفو كاه يعني ضتتتماه يدم حصتتتول الماحقة بعد علك، إال أه يدد الطلبات تناقل 

 آ ريه معه. 91يوا ماالت( وكعلك بعد تبر ة وزير الدفاي )مات

ية يام إلى  وقدمت اللجنة تقريرها الن ا ي نديا ن ا ، رام نشتتتتتتتره 1998الر يا ما

واطى هتتعا التقرير ال لفيتتة ال يكليتتة والتتتاري يتتة لحتتاالت االنت تتاكتتات والحتتاالت الفرديتتة 

 ية واالجتمايية لنظام الفصل العنصري.نسانية والبي ة اإقليمواالتجاهات اإ

( ضتتتتتحية، وشتتتتتارك من م نحو 2100وقد شتتتتت د امام لجنة الحقيقة والمصتتتتتالحة نحو )

( طلب يفو، منحت 7112( ضتتتتتتحية في جلستتتتتتات اجتماي يامة، وتلقت اللجنة )2000)

، األُ رىا تم ستتحب الطلبات م( قضتتية، بين5392ت منحه في )ضتت( يفوا  ورف849من ا )

رنامج التعويضتتتتتات )المالية وقدمت لجنة الحقيقة والمصتتتتتالحة توصتتتتتيات مفصتتتتتلة يه ب

 والرمزية والمجتمعية( ولقد أوصت بما يلي:

 6دوالر كل يام ولمدة  3500أستتتترة يلى ما يقارب مه أو  اه تحصتتتتل كل ضتتتتحية -1

 سنوات.
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يا السياسي والمجتمع ايضا يلى نحو يضمه اشتراك أفريقاه يتم اصا  نظام جنوب  -2

السجوه، والقوات المسلحة، والصحة  ، والقضان، ومؤسساتيمالالمجتمعات الدينية، واأل

 يملية المصالحة.إلى  ووسا ل االيام والمؤسسات التعليمية

لم يتم في ا منحه أو  القضتتان في الحاالت التي يتم في ا طلب العفوإلى  ضتترورة اللجون -3

 لطالب العفو أه كاه هناك دليل ضده.

 ارشفة وثا ق اللجنة والحفاظ يلي ا. -4

، وايتعر الر يا مانديا لجميع الجنة الحقيقة والمصتتالحة كلي وايتمدت الحكومة تقرير

 الضحايا نيابة يه الدولة.

ي ايرب يه تحفظاته الجدية يه التقرير الن ا ي، فريقلكه حزب المؤتمر الوطني األ

يا )ثابومبيكي(، وبعد اه أفريقوجان تحفظه هعا يلى لستتتتتتاه ر يستتتتتته ونا ب ر يا جنوب 

 .يلى الحكومة هضغطمارا المجتمع المدني 

هي ة لمراقبة تنفيع توصتتتتيات لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة،  2006أنشتتتتأت الحكومة يام  

الجثث يلى وجه ال صتتول، وأنشتتأت فري  رامومتابعة موضتتويي التعويضتتات واستتت 

دفن ا حستتب التقاليد ومواصتتلة التحقيقات  إيادةيمل لتحري المفقوديه واستتت رام الرفاة و

 تحسم. بشأه القضايا التي لم

المحاكم الم تصة، إلى  وقد رفضت لجنة العفو من  العفو في يدد مه القضايا واوكلت ا

 لكه لم تجر يلى أر  الواقع المحاكمات في جميع القضايا المحولة.

يدلت سياسة االديان، ومن  للمدييه العامييه سلطة تقديرية واسعة  2005وفي العام 

بأه هعه 2008النطاي في يدم المقاضتتتتتتتتاة، وفي يام  يا  ، حكمت محكمة بريتوريا العل

ستورية واير قانونية واير صالحة  سة اير د سيا ست أله  ال حصول إلى  يفضممارست ا 

لم تمحن م لجنة، الحقيقة والمصتالحة العفو يلى الحصتانة أو  العيه لم يتعاونوا، شت الاأل

ة بأن ا تتمتع ايلنت محكمة استتتتتت ناف امريكي 2007ضتتتتتد الماحقة القضتتتتتا ية، وفي يام 

بالوالية القضا ية للنظر في قضية تورطت في ا شركات متعددة الجنسيات بت مة المسايدة 

)ثابومبيكي(  قوالتحري  يلى الفصتتتل العنصتتتري. وفي نفا العام ستتتم  الر يا الستتتاب
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العي مارسه  لفا ه الر يساه موتوالنتي  األمرلنفسه من  العفو ال ال )العفو الر اسي(، 

 .دني ايترضت يلى علكمحقا، إال أه شبكة مه منظمات المجتمع الوزوما ال

 

 :تقويم  مل لجنة الحقيقة والمصالحة

ال ان ا كانت قادرة يلى جعل االنتقال مه ي د التمييز ، إثاليةه اللجنة لم تكه مأبالرام 

ي د الحرية والديمقراطية ستتلستتا  وستتليما، وستتايدت كثيرا  في حقه الدمان إلى  العنصتتري

 حافظت يلى االستقرار السياسي وكانت مثاال لتطبيق العدالة التصالحية.و

الا   :انجازات لجنة الحقيقة والمصالحة: أوَّ

المواجع يلى  ت ويهكاه ل عه اللجنة فضتتتتتتا كبيرا في كشتتتتتتف جزن م م مه الحقيقة و

 الضتتتتحايا وااليتراف بمأستتتتات م ومعانات م وتعويضتتتت م وكاه هعا بحد عاته م ما جدا، أما

تفاهم، ثم اتفاي بيه إلى  االنجاز الحقيقي العي يمكه اه يحستتتتتتتب ل ا، حيث تم التوصتتتتتتتل

مجموية مه  افرتظتاالطراف، يلى أه يكونا النتقال الستتتتياستتتتي ديمقراطيا ستتتتلميا، وقد 

 العوامل سايدت اللجنة يلى تحقيق االنجازات التي قامت ب ا ويمكه ادراج ا فيما يأتي:

لقوى( في المجتمع وتشارك الطرفيه رؤية واحدة، هي الرابة التوازه )توازه ا إيادة -1

المشتتتتركة في أن ان نظام الفصتتتل العنصتتتري، وتأستتتيا نظام يادل جديد، والصتتتف  يه 

 مجرمي الماضي شريطة تع دهم بكشف الحقيقة كل ا.

 ية في المؤسسات الديمقراطية الجديدة.البمسايدة القوى في تنظيم تحالفات ا وكسب األ -2

 ية اللجنة.استقال -3

 حمل المجتمع المدني والسياسي يلى ديم التجربة. -4

نجاح ا في الحصتتول يلى ستتلطات التحقيق واالستتتديان والحصتتول يلى المعلومات،  -5

 والوثا ق والش ود مه الضحايا والمسؤوليه يه االنت اكات يلى حد سوان.

 ة الوقت والموارد المادية والبشرية بطريقة فعالة.إدار -6
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 .(1)وشفافة وجلسات ا يلنية ومستفيضةفعالة كانت التجربة  -7

 ويمكه ايجاز انجازات اللجنة التي تعد مؤشرات نجاح ا في م ام ا فيما يأتي:

الر سي  هو االمر هناك ايتقاد سا د أه مبدأ من  العفو مقابل االيتراف بالحقيقة كاملة  -1

وال علك لما كاه العي شتتتجع الحزب الوطني يلى التفاو  والقبول بالتستتتوية الستتتلمية، ول

 التفاو  ممكنا.

المتورطوه في انت اكات  شتتتتتتت الطلبت لجنة الحقيقة والمصتتتتتتتالحة أه يعترف األ -2

سون المعاملة بأفعال م وقد سايد أو  تععيبالأو  كالقتل واال تطافاإنساه  جسيمة لحقوي

 وليااإنستتتتاه  هعا المن ج يلى ديم مصتتتتداقية اللجنة بأه هدف ا هو ارستتتتان ثقافة حقوي

 االنتقام.

مت اللجنة -3 ظام  وجه الحقيقيحد كبير بتوثيق الجرا م والحقا ق وكشتتتتتتتف الإلى  قا لن

الفصتتتل العنصتتتري، وبنان عاكرة وطنية يه تلك الحقبة بشتتتكل ال يمكه معه االديان بعدم 

 التشدي بعدم كون ا بالسون العي زيمه بع  الضحايا.أو  حصول تلك االنت اكات،

مع الجميع قصل الضحايا، ليا يلى لساه حزب المؤتمر اللجنة اه يس أيمالكفلت  -4

االدبيات  ي، بل يلى لساه الضحايا والجناة يلى حد سوان، وقد اشارت كلفريقالوطني األ

الحقيقة كاه أمرا  في ااية إلى  أه االستتتتتتمايإلى  التي ستتتتتطرت حول بحث الحقيقة تقريبا  

 مرالمضتتتتي قدما واه المصتتتتالحة أاألهمية وينصتتتترا  حاستتتتما  في تحديد قدرة البلد يلى ا

 أُ رىكانت شريحة أو  كانت شريحة مه المجتمع جاهلة بماضي ا ومعانات ا، إَِعامستحيا 

 اير معترفة ب عا اإرث الكبير مه المعاناة.

ا  ا والعثور يلى بقاياهم بث الحماحدباكتشتتاف  راللجنة لعدد مه األستت أيمالستتمحت  -5

  قة.دفن م بطريقة ال إيادةوتكريم م ب

يا بأه تظ ر نفس ا يلى الساحة الدولية دولة تحترم أفريقاللجنة لجنوب  أيمالسمحت  -6

مريه ثأنة المستمطإلى  القانوه والنظام، وأس مت في تقرير ج ود الحكومة الجديدة الرامية

                                                           
ي يمليات االنتقال نحو التحول: التفايل بيه العدالة االنتقالية وبنان الدستور، اماندا كاتا باريل: ت ط(1)

 31، ل2020المؤسسة الدولية للديموقراطية واالنت ابات، السويد، 
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ة يلى مممصتتتتتتتالمستتتتتتتتقبليه بعدم ال وف مه حكومة مقبلة أو  األجانب الموجوديه آنعاك

 االقتصال.

اللجنة تيمنا بـتتتتت نيسلوه مانديا وكعلك دزموند توتو تأثيرا  في يمل بدأ التسام  كاه لم -7

 ا نظرا  لما يتمتع به هعاه الشتتتتتتت صتتتتتتتاه مه منزلة يند الجنوب أيمالكبيرا  يلى ستتتتتتتير 

ييه جعلت تجربة االنتقال ومبدأ يمل لجنة الحقيقة والمصتتتتتتتالحة مقبواله للكثير مه أفريق

م يكه نلسوه مانديا حاقدا يلى البي  بعد سبعة ويشروه ياما ل إِعْ  ،ياأفريقسكاه جنوب 

 اآل رقضتتاها في الستتجوه يلى يد دولة الفصتتل العنصتتري، كما لم يكه ديزموند توتو هو 

 .(1)جلسات االستمايلية في قيادته نساناإوللتسام   مثاال الإ

يقة أه العدالة يجب لم تقم اللجنة بالتمييز بيه المنت كيه السود والبي ، انطاقا مه حق -8

ينف ال أ اقية ول عا قبلت  أيمالأه تكوه حيادية؟ وأه الكفا  المشروي ال يسول القيام ب

محسوبيه يلى نظام الفصل العنصري، وآ ريه  ش الاللجنة أه تعر  يلي ا قضايا أل

 ي.فريقمحسوبيه يلى حزب المؤتمر الوطني األ

ت االستتتتتتتماي العلنية العامة التي بلغ شتتتتتت را مه انت ان جلستتتتتتا (17)قامت اللجنة بعد  -9

جلستتتتتات استتتتتتماي إلى  ديوات جيه، بتوبادجلستتتتتة والتي يقدت في يموم ال 140يددها 

 يمالال اصتتة مثل الم ه الطبية والمحاميه ورجال األ ة اصتتة لممثلي مجاميع المصتتالح

م واالحزاب الستتتياستتتية والشتتترطة وال دمات االصتتتاحية، وممثلي المرأة والشتتتباب لتقدي

يا متنويا ما بيه أفريقكيانا  41افادت م، كما وج ت الديوة للج ات الدينية التي مثلت نحو 

ية التقليدية فريقالمستتتيحية واالستتتام والي ودية وال ندوستتتية والب ا ية والبوعية والديانات األ

 دورهم في مساندة نظام الفصل العنصري وا فاقات م في مقاومته.إلى  واستمعت من م

 

 

                                                           
(1) Campbell, Patricia J, The Truth and Reconciliatoin: commission (TRC): 

Human Rigths and State Transitions. The South African Model, Op. Cit, 
P.48-50. 
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ا   :  للجنة الحقيقة والمصالحةجن لنقد الموا: ثانيا

يملت لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة بج د النجاز م مات ا وشتتتتاب ادا  ا بع  ال لل العي 

 وج ه ألية االنتقادات في المواطه اآلتية:

منحت اللجنة العفو للفرد شتتتتتتتريطة ايترافه بالحقيقة كاملة وكشتتتتتتتف ما حصتتتتتتتل في  -1

االنت اكات بالعار، وستتتتايدت الكثير ممه  الأيمالماضتتتتي، وقد وستتتتمت االيترافات 

لم تعتمد  إِعْ ايترفوا بالعنب يلى الشتتتتعور براحة الضتتتتمير، وقد كاه علك أمرا  جديدا ، 

اللجنة يلى مبدأ القانوه الجنا ي العي تتحقق فيه العدالة الجزا ية، )اإثم ويقابه( بل 

إلى  التصتتتتتالحية استتتتتتنادا  ايتمدت يلى مف وم العفو الشتتتتتروط العي تتحقق فيه العدالة 

ي ستتتتاستتتتل دمة الصتتتتال  العام، وأه ال دف األ ستتتتاافلستتتتفة أه القوانيه وضتتتتعت باأل

 واالسمى للجنة هو تحقيق )تصال  األمة(.

ل العدالة بديا  يه جعربطت اللجنة شرط تحقق العدالة بشرط تحقق المصالحة، ولم ت -2

صتتتالحة الجزا ية، أي مف وم المف وم العدالة، االبا  ما يعرف ضتتتمه م أله  المصتتتالحة 

أه حصتتول العدالة يتطلب معاقبة الجاني بما يتناستتب مع فعلته، ولقد يار  يدد مه 

ا مه نظام الفصل العنصري مبدأ يمل لجنة الحقيقة والمصالحة بسبب أن ا نوالعيه يا

لم تعنى بتحقيق العتتدالتة الجزا يتتة، وقتد تكوه هتعه اللجنتتة محقتتة في فعل تتا بيه مف وم 

معاقبة جناة  أله  عدالة ومف وم الجزان، فربما يكوه تحقق العدالة الجزا ية اير كافي ال

 نظام الفصل العنصري يلى عنوب م ال يمكه أه يرجع الضحايا يلى قيد الحياة مجددا .

الجزانات له تكوه متناسبة مع  فإه  عمل بنظام يقوبة االيدام، تيا ال أفريقوأله جنوب 

كات )التي  مال أه االنت ا ناك احت تل(، ياوة يلى علك ه يات ق كاه الكثير من ا يمل

سر الضحايا باالنت س م، وهنا يصب  التصال  مع الماضي أمرا  قتقوم ا س م بأنف ام ألنف

مستتتتتتحيا ، كعلك لم يكه ممكنا استتتتتت دام مف وم العدالة الجزا ية في يدد مه الحاالت 

وان كانوا مناصريه اما معادييه لنظام الجناة سإلى  التي كاه يصعب في ا توجيه اللوم

الجناة في الحالتيه كانوا يقوموه باالنت اكات لستتتتتبب  أله  الفصتتتتتل العنصتتتتتري، وعلك 
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وبالطبع ف عا ال يعني أه االنت اكات مستتواة، ولكه يعني أه ، يادل مه وج ة نظرهم

 .(1)تطبيق مف وم العدالة الجزا ية اير مناسب في مثل هعه الحالة

مه  أفرادمثل ، نة مه دوه قصتتتتتتد لبع  الجناة مه االفات مه العقابستتتتتتمحت اللج -3

قوات الشتتترطة العيه لم يتقدموا بطلبات الحصتتتول يلى العفو لعلم م بندرة األدلة التي 

 .(2)يمكه أه تدين م

ي فريقاستتتتتند مف وم العدالة التصتتتتالحية في لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة يلى المف وم األ -4

لمجتمع، وأه المجتمع للفرد، ل( والعي يعني أه الفرد UBUONTOالمسمى )أوبنتو 

المجتمع ستيتعر  ل ما  فإه  التعستف،، أو  تعر  لاهانة إَِعاوحدة واحدة، وأه الفرد 

 أيضا  والعكا صحي .

ايتماد لجنة الحقيقة والمصتتتتتتالحة يلى مف وم العدالة التصتتتتتتالحية كاه أمرا  جيدا ،  ه  إ

ن لعيه قاموا ولكنه لم يحقق ل ا كل ما كا قد منحت العفو ألول ك ا يه، ف ت تصتتتتتتتبو إل

العي صتتتور القا ميه باالنت اكات يلى أن م  األمر، نستتتاهبانت اكات فضتتتيعة لحقوي اإ

للقيتتام ب تتا، وأبعتتد الم ططيه لتلتتك االنت تتاكتتات يه الصتتتتتتتورة، وب تتعا  أدواتمجرد 

ديا  وأول ك العيه اجتماييا  واقتصتتااإنستتاه  ستتامحت اللجنة أول ك العيه انت كوا حقوي

 ميزوا السود يه البي .

لم تستتتتتتتتطع اللجنة توثيق الوقا ع التاري ية كاملة، وعلك لعدم وجود ما يضتتتتتتتمه بأه  -5

الحقيقة قد كشفت باكمل ا، ول عا حصل كثير مه المنت كيه يلى العفو دوه أه يعترفوا 

والدة أحد يه رهم، ونورد هنا مثاال  ستتتتحباطا  للضتتتتحايا وأإبالحقيقة كاملة مما شتتتتكل 

الضتتتتتتحايا التي وجدت أه قاتلي أبن ا قد قاموا بستتتتتترد الجزن الكافي مه الحقا ق التي 

يه اآل رتؤهل م للحصول يلى العفو ولعا لم تسامح م هي، وهكعا فعل عوي الضحايا 

 الحقا ق. فصاانفي الحاالت المشاب ة التي يرضت في ا 

                                                           
(1) Vulan, Nguyen, "law, justice, Truth and Forgiveness? A Case Study of South 

Africa", Singapore law Review, Op. Cit, P.1-3. 
، منشورات يلى الموقع االلكتروني: 2012كريم مدحت يفارة: رسالة للمولعيه بتجربة جنوب أفريقيا،  (2)

http:www.shorouknews.com  
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العي  األمره اجل الحصول يلى العفو لم تشترط اللجنة يلى المعترفيه اظ ار الندم م -6

صتتتعب تحقق يملية المصتتتالحة، ولعا يندما التقى الضتتتحايا بالمنت كيه العيه لم يبدوا 

، وما كانت لجنة أُ رى، كاه يلى هؤالن الضحايا أه يعيشوا اهوال معانات م مرة ندما

عه ومه دم  شية من ا بأه يقوم الش ود بتصننالحقيقة والمصالحة لتضع شرط توفر ال

الشتت ادة ألن م له يستتتطيعوا تصتتنع الندم وهكعا إلى  البع  مه الحضتتور عزفثم قد ي

 ت سر العملية برمت ا.

ت مزيدا  مه البحث والتحري بالمتابعة بلم تقم اللجنة فيما ي ل القضتتتتتتتايا التي تطل -7

 العي أثر يلى مصداقيت ا. األمرالتحقيقات الازمة،  إجرانو

نزر اليسير فقط مه القضايا التي لم يمن  في ا العفو في المحاكم قامت اللجنة بمتابعة ال -8

لم يكه هناك فري كبير بيه أول ك العيه حصتتتتتتلوا  األمرالجنا ية والمدنية، وفي حقيقة 

يلى العفو )مه العيه حضتتتروا جلستتتات االستتتتماي العلنية( وأول ك العيه لم يحضتتترو 

 .(1)للجنةر  لا  في يمل اشّ العي أ األمركبع  المجرميه، 

لم تفعل اللجنة شتتتي ا  ملموستتتا  بشتتتأه أيقاف يمليات تدمير الستتتجات الحكومية تدميرا   -9

، بل كانت يلى يلم أه وكالة االست بارات الوطنية، 1994-1990ممن جا  بيه يامي 

رة بتدمير هعه الستتتجات يلى الرام مه صتتتدور قرارات حكومية بوقف مكانت مستتتت

لعاكرة ا أيمالوكانت تعرف أه ، علك بب طما اجزان م مة مه ا تدمير هعه تستتتتتتت ل

 الوثا قية.

                                                           
(1) Vu Lan, Nguyen, "law, justice, Truth and Porgiveness? A Case Study of South 

Africa", Singapore Law Review, Op. Cit, P.3-6. 
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فشتتلت اللجنة أيضتتا  في احقاي الحق والعدل فيما يرف بالمحاكمات الستترية التي لم  -10

، يفوا  ر استتيا   (1)(من  الر يا )ثابومبيكي إِعْ أي ممثليه ين م، أو  يحضتترها الضتتحايا

 .(2)سياسيا  ألرباب نظام الفصل العنصري السابق

المنظمات اير الحكومية النقد للجنة في موضوي تسوية نزايات األراضي، وج ت  -11

تمت تستتتتوية هعه النزايات تستتتتوية شتتتت صتتتتية وعلك بدفع تعويضتتتتات ألصتتتتحاب  إِعْ 

العي شتت ل يجز الدولة يه توظيف هعا الموضتتوي في  األمراألراضتتي االصتتلييه 

 .(3)ياأفريقدمج االيراي الم تلفة في يموم جنوب  إيادة

يا لدراسة العنف والمصالحة بأه أفريقلدراسات التي اجراها مركز جنوب اظ رت ا -12

كثيرا  مه ضحايا الفصل العنصري العيه  اطروا واظ روا شجاية فا قة في العهاب 

لجلستتتتات االستتتتتماي قد انتقدوا اللجنة وات موها بالتقصتتتتير ألن ا لم تقدم شتتتتي ا ل م بعد 

عة مع  تاب بالم مده بمجرد انت ان االدالن بشتتتتتتت ادات م ولم تقم  اادرت ال قد  م، وأن ا 

أو  ه اللجنة قد تابعت مع متماي ولم يروها مجددا، معربيه يه امل م لو اسجلسات اال

 انوا قد حصلوا يلى ال دمات الطبية والنفسية.اهتمت بسؤال م فيما إعا ك

ايا لم يكه ستتتعيدا  بما قامت به اللجنة إال أول ك العيه حصتتتلوا يلى العفو، أما الضتتتح -13

فقد فضتتتلوا تحقق العدالة الجزا ية، في البداية كاه الضتتتحايا ستتتعيديه بأه قول الحقيقة 

هو شتتتترط مستتتتبق للحصتتتتول يلى العفو ثم تاتي المصتتتتالحة، ولكه بعدها، اصتتتتبحوا 

                                                           
في مقاطعة الكيب الشرقي في جنوب أفريقيا، التحق برابطة  1942ولد الر يا السابق ثابومبيكي يام   (1)

وسافر إلى انكلترا حيث درا  1962، نفي يام 1956تمر الوطني األفريقي يام شباب حزب المؤ
االقتصاد وحصل يلى درجة الماجستير مه جامعة سبيكا، حصل يلى التدريب العسكري في االتحاد 

إلى  1990حزب المؤتمر الوطني األفريقي في المنفى في زامبيا وياد يام بالسوفيتي السابق والتحق 
ثم انت ب ر يسا  مرتيه  1994بعد رفع الحظر يه الحزب. ييه نا با  لمانديا يام جنوب أفريقيا 

بنان يلى طلب مه حزب المؤتمر  2008واستقال مه منصب الر يا يام  ،2004، 1999يامي 
 الوطني األفريقي. يُنظر:

The Editor of thaloo Mbekifoundition, 2016. 
http://www.mbeki.org/profileofformerpresidentthabombil2012 

 كريم مدحت ينارة: رسالة للمسلميه بتجربة جنوب أفريقيا منشور يلى الموقع اإلكتروني: (2)
http://www.shorouknews.com  

 ميا دهام حميد وهمسة قحطاه  لف: العدالة االنتقالية في دولة جنوب أفريقيا، دراسات دولية، العدد  (3)
 .113-112، ل2015الحادي والستوه، جامعة بغداد، بغداد، 

http://www.mbeki.org/profileofformerpresidentthabombil2012
http://www.shorouknews.com/
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يفضتتتتتلوه أه العدالة تستتتتتاوي المصتتتتتالحة يندما تأتي بعد معاقبة المجرميه وتعوي  

 الضحايا.

صادية  تجربة اللجنة م مهمه ايره أكثربي  لأفاد ا -14 وحصلوا يلى العفو ومزايا اقت

 ا مقارنة أيمالات التقايدية، ومع علك كانوا اا بيه بشكل كبير يه مثل المعاش أُ رى

بالستتود، ومه ثم كانت النتيجة مصتتالحة مغلوطة  الج في ا يدد مه الضتتحايا شتتعورا  

 بأه افران م وتصالح م كاه متوقعا  سلفا .

شلت اللجنة بالز -15 شيرف سلوكه ي سابق )بوثا( العي كاه  أنه لم يأ عها إلى  ام الر يا ال

يلى محمل الجد بتحمل مستتتؤولية ممارستتتات حزبه العنصتتترية في أثنان زيامته علك 

 الحزب.

جنة بالزام الر يا الستتتتتتتابق دي كاك، بتحمل المستتتتتتتؤولية الكاملة يه لفشتتتتتتتلت ال -16

ليل يلى ل عا الحزب، وابلغ دمرحلة حكمه أو  االنت اكات المرتكبة في مرحلة حزبه

دي كارك( بتتانعتتدام النتتدم الحقيقي مه جتتانتتب مرتكبي علتتك االنطبتتاي التتعي تركتته )

 لجنة الحقيقة والمصتتالحة وثيقة يشتتير في اإلى  انت اكات الفصتتل العنصتتري يندما قدم

أه تصعيد العنف في الثمانينات كاه بسبب الصراي بيه البي  والسود، ولعا ف و إلى 

النظام السياسي الجديد لم يكه حصيلة إلى  ؤولية جانب واحد، كما أه التحولليا مس

ج ود جانب واحد، واكتفى )دي كارك( مثل يدد مه مناصتتتتتتتري نظام الفصتتتتتتتتل 

 أه سياسة الفصل العنصري لم تكه قابلة للتطبيق.إلى  العنصري السابقيه باالشارة

 يمالالقتل واألأو  م )دي كارك( بأه االاتصتتتتتتابفشتتتتتتلت اللجنة في دح  مزاي -17

 لم تكه سياسة متعمدة لحكومة الفصل العنصري. األُ رىاالجرامية 

ل الحزب الوطني المستتتتتتؤولية يه التأثير البنيوي طويل األمد يفشتتتتتتلت اللجنة بتحم -18

 لسياسات الفصل العنصري التي طبق ا.

ترويج ستتتتياستتتتة الفصتتتتل الديم والفشتتتتلت اللجنة بكشتتتتف دور وستتتتا ل اإيام في  -19

ويبر اإيام أيضتتا  ويلى وجه ال صتتول في البث  أُ رىي، وفشتتلت مرة العنصتتر

 العامة يه معاناة الضحايا.إلى  الراديوي لجلسات االستماي في نقل االنطباي الصحي 
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ا فقت اللجنة في اظ ار معاناة النستتتتتتتان اللواتي كه مرتبطات برجال من رطيه في  -20

 ف وتعتتعيتتب وانت تتاكتتات مثتتل ت، وفقتتداه وظتتاالايتقتتاتبع علتتك مه المقتتاومتتة ومتتا 

الوب( بالمان لجعل ه اير قناتي )ف يقنيات التععيب مثل اارااالاتصتتاب وااليتدان وت

 قادرات يلى الحمل.

ا فقت اللجنة في توضي  جدلية العفو للضحايا، وادى من  العفو بالطريقة العشوا ية  -21

عي تصتتتتايد الحقا  انعكاستتتتات ستتتتلبية يلى معدل الجريمة في البلد الإلى  التي من  ب ا

 .(1)و اصة ضد المرأة

لم يكه جميع الضتتتتتحايا مؤهليه  إِعْ ا فقت اللجنة في تنظيم موضتتتتتوي التعويضتتتتتات  -22

العي  األمرللحصتتول يلي ا انما تأهل الى علك فقط المشتتاركيه في جلستتات االستتتماي 

زيادة كبيرة في ايداد الش ادات، ولكه تأ ر دفع التعويضات طويا، وكانت إلى  ادى

ضحية أقل بكثير مه المبالغ الموصى ب ا ( 21000)إلى  مبالغ التعويضات المدفوية

ية ستتتتتتتنوية كبيرة  نت تملك ميزان كا حة  قة والمصتتتتتتتتال يلى الرام مه أه لجنة الحقي

( مليوه دوالر امريكي، وقد رفضتتتتت الحكومة 18م صتتتتصتتتتة للتعويضتتتتات بلغت )

 .(2)صرف مبالغ األموال المتبقية الم صصة للتعويضات

النقد ألن ا لم تستتتطع الحفاظ يلى استتتقال ا والعمل بمعزل يه إلى  عرضتتت اللجنةت -23

 .(3)األُ رىتد ل السياسي ألن ا كانت هي ة سياسية مثل يدد مه لجاه الحقيقة لا

 

 

 

                                                           
(1) Swart, Mia and Van Marle Keran, The Limits of Transition ; The south Arfica 

Trith and Reconciliation commission 20 year on, Koninkijke Brill, Netherland, 
2017, P.59. 

(2) The Editor of United state in statute for parce, truth commission: south Africa, 
USIP, Op. Cit, P.3-4 

(3) Vorajoy A and Vora Erika "The Effectiveness of South Africa's Truth and 
Recoinciliation Commission: Perceptions of Xhosa, Africaner and English 
South African's", Jornal of Black Studies, Vol.34, No.3, Op. Cit, P.305. 
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 يين تجاه  مل لجنة الحقيقة والمصالحة:أنريقوجهة نظر الجنوب 

مصتتالحة، فالكثير مه البي  ييه ب صتتول لجنة الحقيقة والأفريقت تلف آران الجنوب 

ي العي أرادها فريقيرى أن ا جانت لمصتتتلحة الستتتود ومصتتتلحة حزب المؤتمر الوطني األ

بأه  أُ رىلماحقة واسقاط  صومه، ويرى ما يقارب مه نصف السود، مه ج ة واسطة 

تستتتتتايدهم مجتمعيا  يلى االندمام مع البي  بالمعنى الحقيقي أو  هعه اللجنة لم تعوضتتتتت م

 .(1)ةللكلم

 أفراديا البي ، وأفريق ا يلى ستتتكاه جنوب أيماللقد ركزت لجنة الحقيقة والمصتتتالحة 

يضان الحكومة السابقة، وقطايات أ، واألجنحة المسلحة لحركات التحرير، واألمهاج زة 

، وقد ثبت أه الم مة كانت صتتتعبة جدا ، يمالمثل عوي الم ه الطبية وأصتتتحاب األ أُ رى

 اا في تناسي دورهم في نظام الفصل العنصري.الن أالبربما لرابة 

( للتحقيق في مدى CSVRوفي ضتتون علك شتتري مركز دراستتة العنف والمصتتالحة )

لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة، وحقيقة شتتتتعورهم تجاه ا، وتقويم وج ات  يمالتقبل البي  أل

كز نظرهم بشتتتتتأه التغيرات الستتتتتياستتتتتية االجتمايية التي حدثت بعد التغيير، وأجرى المر

لبعد  1996المعكور يام  جلسة استماي للجنة الحقيقة والمصالحة مسحا  هاتفيا  يشوا يا   أو 

دوا الحكومة السابقة يا البي  ايأفريق( فردا مه سكاه جنوب 124ضم )الباد يلى نطاي 

 .(2)فصايدا   1948وسياسات الفصل العنصري منع يام 

اية، و ال الثمانينات ستتت ل البي  في لقد أيد البي  نظام الفصتتتل العنصتتتري منع البد

 يدة استتطايات يه شتعورهم حيال تشتريع نظام الفصتل العنصتري وكانت النتا ج تشتير

أه الغالبية العظمى من م قد أيدوا استتتبعاد الستتود مه النظام الستتياستتي ومدارا البي  إلى 

 ومنع م مه الوجود في المناطق السكنية والمرافق العامة الم صصة للبي .

                                                           
(1) Valji, Nahla, Race and Reconciliation in apost – TRC South Africa, Center For 

the Study of violence and Reconciliation, South Africa, 2004, P.5-6.  
(2) Theissen, G. and Hamber, B., "A state of Deniale: White South Africa's 

Attitudes te the Truth and Reconciliation Commission", indicator south Africa 
15, South Africa, 1998, P.8. 
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ينصرية مثل قانوه منع الفجور  كثرمه البي  استمرار القوانيه األ %60كعلك ديم 

عة  %90وقانوه الزوام الم تلط، وديم  بأرب عد علك  حة اإرهاب، وب كاف قانوه م من م 

ضتتتتد حزب المؤتمر  أُ رىات إجرانمه البي  قيام الحكومة بات اع  %85ستتتتنوات، أيد 

مه البي   %57الحتتد من تتا، كتتعلتتك أيتتد أو  هتتابيتتةي لمنع ال جمتتات االرفريقالوطني األ

ية ويمكه االستتتنتام مما تقدم بأه البي  األمناالحتجاز دوه محاكمة ألي م الف للقوانيه 

أباه مرحلة الفصل العنصري اإنساه  لم يغضو الطرف يه االنت اكات المستمرة لحقوي

 فقط، وأنما استمروا بعلك بعده.

 

الا   :النظام الجديد: أوَّ

مستتت  يه  إجرانب 2011يا يام أفريقام مركز دراستتتة العنف والمصتتتالحة في جنوب ق

النظام الجديد بعد ان يار نظام الفصتتتتتل العنصتتتتتري فوجد أه نستتتتتبة كبيرة مه البي  اير 

مه البي  كتتانوا مقتنعيه اه  %44نفتتا  أه ، ووجتتد المركز المتتعكور ا(1)مقتنعيه بتتالتغير

أه نظام الفصتتتل  ، وأه النستتتبة نفستتت ا كانت مقتنعةما  النظام الستتتياستتتي الستتتابق لم يكه ظال

العنصتتتري كاه فكرة جيدة ولكه تم تنفيعها بشتتتكل ستتتين، كما وهو المستتت  أه يددا  ليا 

نظام الفصتتتتل العنصتتتتري، في حيه رأى إلى  بالقليل مه البي  كانوا راابيه في الرجوي

 صل العنصري مقارنةيام مرحلة الفيا كاه أفضل حاال  أأفريقمه البي  أه جنوب  33%

تقاد العديد مه البي  ليا لدي م أي ان بما هو يليه الحال بعد التغيير، لقد اظ ر المستت  أه

ضتتتتد نظام الفصتتتتل العنصتتتتري وال يروه فيه مشتتتتكلة متأصتتتتلة، كعلك وهو المستتتت  في 

مه البي  فقط يعتقدوه أه اللوم في قمع السود يجب  %14موضوية جرا م الماضي أه 

مه البي   %57ؤولييه المباشتتريه في الحزب الوطني، ووجد المستت  أه أه يوجه المستت

القوا بالمستتؤولية يه جرا م الماضتتي يلى ناشتتطي مناهضتتة الفصتتل العنصتتري )مثيري 

وحكومة الحزب  األمهالقى اللوم يلى قوات  %46الشتتتتغب( مه مجتمعات الستتتتود، وأه 

                                                           
(1) Pulera, Dominic J. Sharing the Dream. Wthite Male in Multical taral America 

Continuum international Publishin), USA, 2004, P.340.  
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يه  ل المرتكب للدفايلفعيدم وجود فري أ اقي بيه اإلى  اشتتتتتتاروا %81الوطني، وأه 

 ل المرتكب للنضال التحرري ضده.نظام الفصل العنصري وبيه الفع

ستتتتاندت م الشتتتت صتتتتية للحزب مواتضتتتت  مه المستتتت  اه البي  لم يروا أي ارتباط بيه 

 .(1)الوطني واالنت اكات التي وقعت في الماضي

 

ا   : د م لجنة الحقيقة والمصالحة: ثانيا

سات لقد كانت لجنة الحقيقة وال مصالحة تنتقل في م تلف المناطق، وتقوم قبل البدن بجل

المنطقة ورجال الديه والسكاه المحلييه   صصة لمنطقة معينة باللقان بوج اناالستماي الم

وتجمع من م االفادات بشتتأه مظالم م واالحداث اتي حصتتلت في مناطق م، ثم تقوم با تيار 

القضتتايا التي ستتيتم يقد جلستتات استتتماي  ر في االجمال يه جميعه المظالم تعبمجموية م

 ل ا، وكانت تفصل في اضوه بضعة اسابيع في كل زيارة.

لجنة الحقيقة انشتتتان اه الستتتود ايدوا إلى  يدد مه الدراستتتات االستتتتقصتتتا ية توأشتتتار

مه البي   %46ايتقد  إِعْ والمصالحة، أه معظم البي  كاه لدي م تصور سلبي تجاه ا، 

ي لتشتتتويه فريقحزب المؤتمر الوطني األصتتتمم ا الحة كانت اداة أه لجنة الحقيقة والمصتتت

 يدانه.أسمعة 

شتتت صتتتا ايتقدوا أه  128فقط مه  %36أه إلى  ،1996يام  آ روأشتتتار استتتتطاي 

التي ادلى ب ا الضتتتتحايا امام لجنة الحقيقة والمصتتتتالحة كانت صتتتتحيحة، االديانات معظم 

 .(2)تي عكرها الضحايا كانت مبالغ في اايتقاده اه االحداث الإلى   ممن %41ر فيما اشا

مه  أكثرويرى آ روه أه اللجنة كانت م تمة بالحفاظ يلى كرامة ومان وجه الجناة 

 الحق للضحايا. إيادةاهتمام ا ب

 

 

                                                           
(1) Theissen, G. and Hamber, B., Op. Cit, P.9. 
(2) Chapuan, Audrey, R. and Merwe, Hugo Van Der, Op. Cit, P.15. 
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ا   :د م مبدأ التعويض: ثالثا

يا ب صتتتتتتول دفع أفريقفي جنوب اإنستتتتتتاه  اظ ر مستتتتتت  اجرته اللجنة العليا لحقوي

قبل بدن لجنة الحقيقة والمصالحة اإنساه  نت اكات الجسيمة لحقويالتعويضات لضحايا اال

مه البي  لم يروا ضرورة لتعوي  ضحايا نظام الفصل العنصري،  %60 ا، إه أيمال

 أيماللبدن  ولىواظ ر استتتطاي اجراه مركز دراستتة العنف والمصتتالحة في االشتت ر األ

روه بالشين نفسه واه اثناه مه مه المستطلعيه يشع %56لجنة الحقيقة والمصالحة اه 

 ش الكل ثاثة مشاركيه في االستطاي شعر اه نسياه الماضي أفضل مه محاكمة األ

العيه ارتكبوا جرا م بحق نشتتتطان الكفا  ضتتتد نظام الفصتتتل العنصتتتري، ولم يحبع معظم 

البي  فكرة تصتتحي  الظلم االقتصتتادي واالجتمايي العي وقع يلى الستتود في الماضتتي، 

ارجتتاي بع   %13تتتدابير مثتتل العمتتل االيجتتابي،وأيتتد إلى  من م اللجون %25وأيتتد 

مه اثنيه مه كل ثالثة مه البي  ايدوا  أكثرالغالبية الستتودان وأه إلى  األراضتتي الزرايية

يلى النظام  ه كاه ضتتتتتتتروريا  وعلك مه اجل الحفاظاه احتجاز الستتتتتتتجنان الستتتتتتتياستتتتتتتيي

ضتترورة الستتما  للشتترطة باستتت دام استتلحت ا االجتمايي، وأه واحد مه كل اثنيه ايتقد ب

أيدوا يقوبة االيدام، لقد اظ ر هعا االستتتتتتطاي وجود ياقة  %80بشتتتتتكل متكرر، وأه 

قوية بيه العنصتترية ونستتياه الظلم الستتابق وتمجيد الماضتتي العنصتتري، واه المستتتطلعيه 

ات يالية في العيه لم يكونوا راضتتيه يه النظام الديمقراطي الجديد هم العيه ستتجلوا درج

 مقياا العنصرية المحدد في االستطاي.
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 رجنتينتجربة األ

 

قراطي وتطبيق مف وم العدالة االنتقالية، ومه التحول الديمثرية تجربة األرجنتيه  شتتتتتت دت

قدمت تجربة را دة في هعا المجال،  اصتتتة بالنستتتبة لدول العالم الثالث األرجنتيه  حيث أه

 أمريكا الاتينية بوجه  ال.دول و بوجه يام،

 

 أوضاع األرجنتين ما بعد ايزابيال بيرون

  ول األالمرحلة 

 الجنرال  ور ي فيديا يلى حكومة ر يستتتة يستتتكري قاده نقابٍ اببدأت هعه المرحلة 

، وهكعا استطاي العسكر أه يفرضوا سيطرت م يلى 1976يزابيا بيروه يام إاألرجنتيه 

حكام ( جنراالت وفر  األ9جنرال فيديا مجلا يستتتكري مكوه مه )شتتتكل ال إعالباد، 

م ر وفر  الرقابة يلى الصتتتتتتتحافة جلغى الدستتتتتتتتور، ثم حظر التظاهر والتأالعرفية، و

يام، وفر  هيمنة العستتكر يلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وبدأت الحرب واإ

ري العي استتتتتمرت مه العام ( ستتتتنوات وهي فترة الحكم العستتتتك6القعرة التي استتتتتمرت )

 (1).1983إلى  1976

 حمايةلنقاب العي قام به الجيش وكعلك الحرب القعرة، كاه ستتتتتتتباب وران اإولعل األ

مه ال طر الشتتتيويي، وهكعا ظل العستتتكر طوال هعه الستتتنيه يستتتت دموه كل األرجنتيه 

 يامييهإ أو طلبةأو  ثواراالطري اير المشتروية في قمع كل ما هو يستاري ستوان كانوا 

وكانت القوات العسكرية في حالة حرب حقيقية  .حتى مؤيديهأو  أيضان نقابات يماليةأو 

ل، وكتتل علتتك كتتاه زّ مه مواطنيه يُ  أكثرلم يكونوا   ممع كتتل هؤالن يلى الرام مه أن

 .(2)يحدث تحت شعار حماية أمه االرجنتيه

                                                           
 2015جزيرة،  ور ي فيديا: م طط الحرب القعرة باالرجنتيه، موسوية ال  (1)
 https://www.marefa.org العدالة االنتقالية:  (2)

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
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لم األرجنتيه،  ن لشباب مهألف حالة ا تفا (30فت هعه المرحلة ما يقارب مه )ولقد  لّ 

متى قتلوا، واالبا  ما كاه أو  معرفة كيف قتلواأو  يعط العسكر لعوي م حتى الحق في دفن م

بحري الجثث حتى ال يترك ورانه أو  لقان جثث م في البحرإيقوم النظام بقتل المعارضتتيه و

قمع الشتتتتتديدة التي ونظرا  لحالة ال .حاالت االيتقال والتععيبإلى  أي دليل، هعا باإضتتتتتافة

 أية حركة احتجاجية دا لأو  لم يكه مه الممكه تشتتتكيل أي حزب ،كاه يستتتت دم ا النظام

 ال تلك المرحلة، فيما يدا حركة واحدة تعد مثاال را عا وفريدا شتتتتتتت دته تلك األرجنتيه 

وهي حركة جمعية أم ات ميداه مايو، وهي حركة األرجنتيه،  الحقبة الستتتتودان في تاريق

 ه( أم في ستتتاحة ميداه مايو أمام قصتتتر الر استتتة ليطالب14بتجمع ) 1977في العام  بدأت

م ات المستتتتتتتالمات فقد رد مجموية مه األمصتتتتتتتير ابنا  ه الم تفيه، وألن ه مج بمعرفة

صتتبحت هي أترك ه العستتكر، إال أه الحركة أ عت باالتستتاي وفي اكتستتاب الشتتعبية حتى 

التي لم يستطع النظام قمع ا يوما، ومنع علك الحيه لحركة السياسية الوحيدة المعارضة، وا

م ات كل يوم الف النستتتتتان األآ  هالنستتتتتوة التجم ر في ستتتتتاحة الميداه ومع تلكل تواصتتتتتِ 

لعيه ال نا  ه ا طالبه بحق أب طالبه بمحاكمة  هيعرف  ميا ي ما حدث ل م، وكعلك ي بدا  أ

بنا  ه تكرار ما حدث أل ستتتتتتتبويية بعدمادي في وقفت ا األطورت الحركة لتنالقتلة، بل وت

 .(1)في العالم آ رفقط ولكه في أي مكاه األرجنتيه  الشباب ليا في

جزر فوكاند المتنازي يلي ا مع بريطانيا، وعلك لصرف العسكر  احتل 1982في يام 

سطول البحري البريطاني يه مشاكله الدا لية المعقدة، إال أه األ ياألرجنتين نظار الشعبأ

رجنتيني من زما  ومنكستتتترا  مه المعركة، لتنت ي ا  و رم الجيش األأن ى الصتتتتراي ستتتتريع

 بعلك فترة الحكم العسكري القمعي.

 

 

 

                                                           
 2019أم ات الم تفيه الاتي ق ره الحكم العسكري في االرجنتيه، ساسة، يلوم الثورة،   (1)
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 المرحلة الثانية

لتبدأ مرحلة  1983ستتتدة الحكم في العام إلى  نستتتيهفي المرحلة الثانية جان راؤول الفو

وهي مشكلة التحول الديمقراطي، ولكه كاه يلى الر يا أه يتعامل مع قضية شا كة جدا، 

ستتم اللجنة الوطنية لدراستتة مشتتكلة إنشتتان لجنة لتقصتتي الحقيقة يرفت بإالم تفيه، وهنا تم 

 شتتتت لآالف ( 9يرا يه ا تفان )، واستتتتتطايت اللجنة أه تضتتتتع تقرشتتتت الا تفان األ

فان  إبالرام مه يدم توفر الوثا ق الكافية، وعلك بستتتبب اتباي النظام العستتتكري ستتتياستتتة 

استتتتتتتمرار، ولكه يلى أية حال يندما اكتمل التقرير ونشتتتتتتر في الجريدة األدلة والوثا ق ب

ما جان فيه، ومه ثم بدأت هول رجنتيني مه الرستتتتتتمية، حدثت صتتتتتتدمة لدى الشتتتتتتاري األ

ية ضتتتتتتد المعارضتتتتتتة إنستتتتتتانالمحاكمات ضتتتتتتد رموز ورجال الجيش المت ميه بانت اكات 

رجنتيني نظرا  لتشتتابه محاكمة نستتيه قد لقب بر يا نورمبرم األحتى أه الفو، رجنتينيةاأل

 م البشتتعة ملمانيا النازية يلى جرا أرجنتيني بمحاكمة قادة جنراالت المجلا العستتكري األ

 .(1) لمانيا الحرب العالمية الثانيةأبعد  سارة 

محاكمة  نتصار للعدل ووضعلقد ضرب راؤول الفونسيه مثا را عا في الشجاية واإ

 العدالة االنتقالية. يلى جرا م م وتطبيق مبدأالعسكر 

يه اللجنة الوطنية المعنية بالم تف ،ةمه استتتامه للستتلطيام أشتتكل الفونستتيه بعد  مستتة 

  .جل تقصي الحقا ق في حاالت اال تفانأوعلك مه 

 

 آثار الحكم الدكتاتوري ونتائج التحول

ألف ضتتحية، ولقد استتتطايت  (30) يصتتر الحكم العستتكري ما يقارب مه ةفت ستتم لّ 

ف ضتتحية، فلقد اتبع آال( 9وبعد بعل مج ود مضتتني اه تضتتع تقريرها يه ا تفان ) اللجنة

                                                           
السياسية واالستراتيجية،  امل م تار: العدالة االنتقالية وال برة االرجنتينية، مركز االهرام للدراسات  (1)

2016 
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 جثث م حرايإب أو  سوان بالقان الضحايا في األن ر  فان األدلة إمجلا العسكري سياسة ال

 .(1) فان كل الوثا ق المتعلقة ب مإمه  ال أو 

رير اه ثم نشتتتتر تلك التقويند اكتمال التقارير ال اصتتتتة باللجنة الوطنية المعنية بالم تفي

مه هول ما احتوته  رجنتيني بصتتدمةأصتتيب الشتتاري األ ،الصتتحفيلى شتتكل حلقات في 

معارضتتتيه، وبعلك جل قمع أتلك التقارير مه جرا م بشتتتعة ارتكب ا المجلا العستتتكري مه 

المحاكم الم تصتتتتتة بت مة إلى  يه بتقديم جنراالت المجلا العستتتتتكريقام راؤول الفونستتتتت

عل لقد ، وبالفيةرجنتينية التي ارتكبوها في حق المعارضتتتة األنستتتانلجرا م اإاالنت اكات وا

تأري ية  يضتتان ستتابقيه مه العستتكرييه في محكمةألتستتعة جرت بنجا  ماحقة قضتتا ية 

علك روبرتو ادوار دوفيوال، رفا يل فيديا وك دانة الر يستتتتتتتيه الستتتتتتتابقيه جورمأإلى  دتأ

العميد في الجيش ورماندوا المبرو شتتتتتتتيني أراليه دمياألبع  القادة العستتتتتتتكرييه وكعلك 

وإلى جانب المحاكمات كانت توصتتيات الكوناديب )وهي اللجنة  .رلندو راموه اواستتتياو

يتتا ات  أفرادأو  بنتتانأمتتة لتلقي ات الازجرانالوطنيتتة المعنيتتة بتتالم تفيه( هي ات تتاع اإ

المن  التعليمية والمستتتتايدات تفوا اثنان القمع للمعونات االقتصتتتتادية والعيه ا  شتتتت الاأل

ة لمجتتاب تتة ات الازمتتجرانوفي نفا الوقتتت يجتتب ات تتاع اإ .االجتمتتاييتتة وفرل العمتتل

 .ش الل ؤالن األيه اال تفان القسري سرية واالجتمايية الناجمة م تلف المشكات األ

يه يالموظفيه العموم يادةراؤول الفونستتتتيه العديد مه القرارات إصتتتتدر أويلى أثر علك 

 تمزايا التقايد التي حرموا من ا وصدرتعويض م يه أو  سباب سياسية م أللالعيه تم فص

لم تشتتمل كل المتضتترريه  األمر ينداات في بالتعويضتتأيضتتا  قوانيه للتعويضتتات، ولكه 

نان األ كالى وأب مل والث حاالت  شتتتتتتت الحيث ركزت  يلى األرا الم تفتيه دوه النظر ل

تكه جيدة  عيار تناستتتتتتتب التعوي  مع الضتتتتتتترر الواقع ولمالتععيب وااليتقال ولم ت تم بم

م وأبن ا الحد أي أه لأل .منتفع بالقدر الكافي، حيث قدر التعوي  بنصتتتف الحد األدنى لكل

نظار مستتتلطة في إال أنه رام علك ورام ضتتتملة التعويضتتتات كانت األ .جور فقطالدنى لأل

                                                           
تجارب العدالة االنتقالية في امريكا الاتينية، االنتقال الديموقراطي أم تقليل جرا م االنت اكات ال طيرة   (1)

 2018لحقوي االنساه، المركز الديموقراطي العربي 
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 د نتيجة لما قام به الجيش مه تلك الفترة بل كاه الضتتتتتون مستتتتتلطا  يلى الغلياه في المشتتتتت

 .(1)أزمات لوقف محاكمة العسكرييه مه مرتكبي الجرا م

بكثير مه قدراته و برة  أكبركانت طموحات الفونستتتتتتتيه في تحقيق العدالة االنتقالية 

ية، األرجنتيه  تجربة أله  حكومته  قال لة االنت عدا نت را دة في تطبيق مف وم ال أ طأ  إعكا

راؤول الفونستتيه ظه  أهعلك  ،ستتقاطهإالنظام العستتكري العي تم  الفونستتيه في حستتاب قوة

العستتتكر قد  ةه شتتتوكأ ،نه ب روم الجيش م زوما في نزايه المفتعل يلى جزر الفوكاندأ

 .(2)انكسرت كما حدث مع الجيش األلماني يقب هزيمته في الحرب العالمية الثانية

معركتتتة م زومتتتا  في صتتتتتتتحي  أنتتته  رم  ،يرجنتينولكه في الحقيقتتتة أه الجيش األ

ثكناته وقد ستتتتتتايد إلى  وكل ما حدث أنه ياد ،إال أنه ظل محتفظا  بعدته ويتاده ،الفوكاند

يادةعلك في  مه و إ يادةتنظي لعا ومع زيادة حدة المحاكمات  إ يد،  قه مه جد يب أورا ترت

سلة مه التفجيرات والعمليات األ سل ه أرهابية اير معروفة المصدر رام توافقت مع علك 

لجميع كتتاه يعلم أه تلتتك التفجيرات كتتاه الجيش هو مه يقف ورانهتتا، إال أه أحتتدا  لم ا

 يستطيع أه يثبت علك.

مه علك مه  ال ت ديد الضباط عوي الرتب العسكرية الدنيا  أكثرإلى  األمرلقد تطور 

في الجيش األرجنتيني حيث كانوا بمثابة عراي النظام العسكري في تنفيع جرا مه المروية 

مع  ستتتشتتعر هؤالن الضتتباط الصتتغار ال وفقمعه ألية معارضتتة قد تكوه محتملة، فلقد او

ه تتوقف له المحاكمات أادت م، حيث أه علك كاه مؤشرا  واضحا  حدة المحاكمات لق ةدزيا

 .(3)قادت م بل أه المحاكمات ستنال م أيضا  حدود يند 

                                                           
ت التأسيا وسياسات محمد أحمد بنيا: لجاه الحقيقة في أمريكا الاتينية، دراسة مقارنة في ديناميا  (1)

 84، ل2020العاكرة، سياسات يربية، 
2  ARGENTINA: Soldirs Report Torture, Murder-By Superiors- in Marcela 
Valente. 2010 

اوزماه: القضان العسكري والقانوه الدولي، المحاكم العسكرية واالنت اكات الجسيمة  -فيديريكو اندرو (3)
 2004لجنة الدولية للحقوقييه، ، ال1لحقوي االنساه، الجزن 
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علك  األمرتطلب  إَِعاأهلية د ال الباد في حرب إبالفونستتتتتتتيه ت ديد إلى  لعا لجأ هؤالن

نقاب يلى دة محاوالت لإحتى ال تتم محاكمت م، بل وقامت بالفعل يناصر مه الجيش بع

 ت بالفشل.نه ولكه كل ا باالفونسي

ال إييدا لفونستتيه أالشتتعب لم يصتتمت و رم في مظاهرات تأه إلى  شتتارة هناوتجدر اإ

  وفا  مه د ول الباد في حرب أهليةالمتمرديه  مع  التفاو ه الفونستتتتتتيه ا تار  يار أ

 ، طوات الديمقراطية أولى العستتتكر القديم وهي ال زالت تتحستتتا نظامإلى  العودة ب اأو 

ياه إحيث قال راؤول الفونستتيه )ييد فصتت  ستتعيد والنظام مستتتتب( وشتتكلت هعه الجملة 

ديه انتصتتتتار المتمرديه العيه يرفضتتتتوه محاكمة العستتتتكرييه، و ضتتتتويا  لرابة المتمر

ه قوانيه أوقف مه  ال ا آليات العدالة االنتقالية وهما قانوه نقطة الن اية صتتتدر الفونستتتيأ

وهو القانوه العي حدد التأريق الن ا ي لقبول الشتتكاوى في المحكمة في حق المجرميه مه 

 شكوى بحق م. ةالعسكرييه، وبعد هعا التاريق سيتم رف  أي

للواجب وهو القانوه العي يعفي أي ضتتتابط في رتبة والقانوه الثاني هو قانوه االمتثال 

أو  أقل مه الكولونيل مه أية مستتتتتتتؤولية قانونية أزان قتله للمواطنيه األبريان تحت حجة

دياوى أه الضتتتتتابط كاه مضتتتتتطرا  لفعل علك كونه يستتتتتكريا  كاه يقوم بتنفيع األوامر مه 

 القيادة.

صتتتتتتتدار تلك القوانيه كاه يمثل إ فإه   شتتتتتتتارة أنه ومه ناحية العدالة االنتقاليةوتجدر اإ

 أله  األرجنتيه،  مبادم ستتيادة القانوه والنظام فيستته حقيقة للعدالة االنتقالية وترستتيق انتكا

هعه القوانيه أتاحت للكثير مه المجرميه بالبقان  ارم حدود القضتتتتتتباه دوه حستتتتتتاب في 

عرفة جثث أبنا  م، حيه أه أهالي الم تفيه لم يحصتتتتلوا حتى يلى التعوي  فضتتتتا يه م

شتتارة حتى وأه حصتتل عوي الم تفيه يلى التعويضتتات ستتتظل العدالة اير وكما تجدر اإ

 مكتملة ألنه ال يدالة دوه حساب.

نشتتتتر تقرير الكوناديب لكل تفاصتتتتيله يلى يامة الشتتتتعب في  فإه  ولكه ويلى أية حال 

لتي قام ب ا العستتكر ااإنستتاه  الجريدة الرستتمية فضتت  معظم االنت اكات الصتتار ة لحقوي

في حق المواطنيه العزل علك كونه فضتتتتتت  يمليات التععيب واال تفان القستتتتتتري، وكعلك 
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كل علك شتتتكل  فإه   ،ماكه التععيب وااليتقال، هعا فضتتتا يه نشتتتر تفاصتتتيل المحاكماتأ

األرجنتيه،  ة التي كانت تمر ب االمرحلة الحرج تلكاالنتقالية في  مكستتتتتتتبا  حقيقيا  للعدالة

 طوات م مة في طريق التحول الديمقراطي حتى تصتتتتتتتب  قادرة الباد علك ستتتتتتتارت وب

ه كانت إو ،هعه المكاستتتتتتب فإه  ويموما   .نظمة الدكتاتورية القمعيةبالفعل يلى مواج ة األ

المحاكمات وتكرر مشتتت د فت  ملفات  إيادةمام أاير مرضتتتية في وقت ا لكن ا فتحت الباب 

 األمرأصتتتتتتدار أحكام تم تنفيعها باإقامة الجبرية حتى ا تلف  المحاكمات ثم الق ا وأحيانا  

 .(1)مه صدور قوانيه الفونسيه األ يرة ا( يام20( أي بعد )2005العام ) تماما في

 تنازل الفونستتيه يه الحكم وستتلم الستتلطةاألرجنتيه  صتتابتأحداث التي عد كل هعه األب

جنتيه بمن  يفو ر تاستتتتتتتي رلأل ، وبتدأ ي تتد منعم كر يا1989م يتام كتارلوا منعإلى 

وا ياوة يلى بع  كبار المسؤوليه العسكرييه الماثليه امام فللطغمة العسكرية العيه اوق

ضتتتتان في علك الوقت، كما يفا يه بع  قادة المنظمات المستتتتلحة المقدميه للمحاكمة، قال

كاه هعا يلى الرام مه أه قوانيه الفونستتتتتتيه قد منعت امكانية رفع دياوى جنا ية ضتتتتتتد 

 .نساهمنت كي حقوي اإ

يله مجلا أبدأت مرحلة جديدة في ي د الر يا نستور كريشز، حيث  2005في العام 

بعدم دستتتورية العفو العام تحت ضتتغط العستتكرييه، وهكعا األرجنتيه  يلى فيالقضتتان األ

ة ل ؤالن العستتتتتتتكرييه العيه ديدة مه المحاكمات الجادة والعادلمرحلة جاألرجنتيه  بدأت

ل لجاه الحقيقة والمحاكمات التي تمت في الثمانينات، واستتتتطاي نت م فعليا  مه  اداإتمت 

القانوه أه يسري بشكل سليم هعه المرة وسارت المحاكمات دوه أية ضغوط مه الجيش، 

باط  هيمارهم الثمانيأن القادة تجاوزت ف ؤال يه المت ميه بتنفيع اآل ريام، وحتى الضتتتتتتت

أه الجيش قد إلى  قد تجاوزوا الستتتيه ياما، هعا باإضتتافةالمجازر ضتتد الشتتباب اليستتاري 

لدي ا أدنى رابة جياال  ال تديه بالوالن ل ؤالن القادة وليا أت تركيبته وأصتتتب  يضتتتم تغير

                                                           
  2011يبد الحي موده: الحقيقة والمصالحة في أمريكا الاتينية، رباط الكتب، مجلة محكمة  (1)
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 إرهابية مه أجل حماية هؤالن العستتتتتكرييه المت ميه أيماال  حتى أو  أهلية في شتتتتته حرب

 .1رتكاب تلك الجرا م الوحشيةاب

نقاب العستتكري يوه صتتدور أحكام ضتتد  ور ي فيديا قا د اإنيرجنتألوبالفعل شتت د ا

عام األرجنتيه  وحاكم ندا 1981حتى ال قعرة  والم  باستتتتتتتم الحرب ال ما يرف  الفعلي ل

قامة الجبرية ( ستتنة وقضتتان هعه المدة في الستتجه المدني وليا تحت اإ25بالستتجه لمدة )

 الحكام العسكرييه في آ ر هيم يلى بينونتم الحكياما  وأيضا   85رام أه يمره قد تجاوز 

العديد مه إلى  ( ياما ، باإضتتتتتتتافة81( ياما  مع العلم أه يمرة هو )25لمدة )األرجنتيه 

قاموا بتنفيع انت اكات جستتيمة أو  واصتتدرت ضتتد قادة وضتتباط في الجيش قادحكام التي األ

إلى  ب م األمرل وصتتتتت  فان الجثث بلإلتععيب والقتل و، مثل االيتقال وانستتتتتاهلحقوي اإ

وقد أثبتت  .ان المعارضتتيه ب دف الترهيب والقضتتان يلي م طف األطفال الرضتتع مه أبن

فعلى  .ايترافات بعضتتتتتت مإلى  ضتتتتتتافةالمحاكمات تورط م بالفعل في كل تلك الجرا م باإ

شقر بقوله )يلمتني سبيل المثال ايترف أحد العسكرييه والمعروف باسم ماك الموت األ

األ طان  زري القنابل، ربما ارتكبت بع أدمر وكيف أقتل وكيف أحرية كيف قوات الب

 لكني له اتوب(.

متعرجا  وطويا  إال أنه في مجمله شتتتتتتت د  طوات يملية األرجنتيه  وهكعا كاه طريق

 وتطبيقات جديرة بالمتابعة والدراسة لاستفادة مه هعا التعرم والت بط.

 أكثرقد اشتتت رت بضتت امة حجم ا األرجنتينية  مه الجا ز أه تكوه ج ود التعويضتتات

للمعايير الدولية تعتبر تلك التعويضات بالفعل كبيرة، فلقد تأسست فوفقا  ،آ رأي شين  مه

كانوه مه  راؤول الفونستتتيه في ال اما يشتتتر يرجنتينلجنة كوناديب يلى يد الر يا األ

ل تأستتستتت اللجنة كردة فعل ستتة أيام مه تولية ر استتة الجم ورية، وقد مبعد   1983 األو 

ليا فقط في سنوات الحكم العسكري بل الباد يلى حاالت اال تفان ال ا لة التي وقعت في 

  .يضا  أوقبل ا 

                                                           
بوجال صا  الديه وبواابة شافية: العدالة االنتقالية في النموعم االرجنتيني: نضال مه أجل المسا لة،  (1)

 مجلة جامعية محكمة، جامعة قاصدي مربا  ورقلة 
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واتساقا  مع تركيزه يلى الضحايا واستتبايات حاالت اال تفان أوصى تقرير الكوناديب 

 :(1)الن ا ي باآلتي

ثنان أالعيه ا تفوا  شتتتتتتت اليا ات األ أفرادأو  بنانأجرنات الازمة لتلقي ات اع اإ

 لتعليمية والمسايدات االجتمايية وفرل العمل.القمع للمعونات االقتصادية والمن  ا

ستتتترية ات الازمة لمجاب ة م تلف المشتتتتكات األجرانوفي نفا الوقت يجب ات اع اإ

كات المشتتتتإلى  وبالنظر .شتتتت الواالجتمايية الناجمة يه اال تفان القستتتتري ل ؤالن األ

إلى  ات صتترف التعويضتتاتإجراننستتتغرب أنه لم يبدأ ب الكامنة في صتتلب هعه الج ود، ال

 يل صتتتدور تقرير الكوناديب بفترة طويلة، وبعد تولحايا حوادث اال تفان، وبالفعل فقبضتتت

الموظفيه  إيادةش ر، صدرت سلسلة مه القوانيه ب دف أراؤول الفونسيه الر اسة بثاثة 

تعويض م أو   م التي فصلوا من ا ألسباب سياسيةأيمالوظا ف م وإلى  مه م تلف الدرجات

 يه مزايا التقايد التي حرموا من ا.

بنتتان الم تفيه قتتدرا  متواضتتتتتتتعتتا  مه أالتتعي قتتدم لألرامتتل و 466/23أمتتا القتتانوه رقم 

راؤول الفونستتيه وستتنتيه لما يقارب ثاث ستتنوات مه حكم صتتدوره المستتايدة، فقد تأ ر 

 الكوناديب.ير مه صدور تقر

وكاه المنتفعوه مه القانوه أرامل الم تفيه )طالما ياشتتتوا ستتتويا  ما ستتتنوات يلى 

أه كانوا معاقيه فيحصتتتتتلوه إستتتتتنة )إال  21األقل وحتى وقت اال تفان( وابناهم األقل مه 

استتترة الضتتتحية قبل اال تفان، ووالدي  يلى راتب مدى الحياة( واليتامى العيه ياشتتتوا مع

أو  ى العمتل، وال يحصتتتتتتتلوه يلى أي معتاشتته أه كتانوا اير قتادريه يلالم تفي وأ و

 .أُ رىمسايدات 

محنة أرامل وأبنان الم تفيه ال الوفان بالمعايير إلى  وبدا أه القانوه است دف االستجابة

 القانونية مثل معيار تناسب التعوي  والضرر الواقع.

                                                           
 42، ل2019محمد يلي سويلم: العدالة االنتقالية، دراسة مقارنة، المصرية للنشر والتوزيع،  (1)
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 فإه  للرواتب لكل منتفع، ويليه  وما قدمه القانوه في البداية، كاه نصتتتتتتتف الحد األدنى

م والطفل يلى سبيل المثال لم يحصا معا إال يلى ما يوازي الحد األدنى مه الرواتب، األ

 200ومه ثم تم تغيير وحدة حستتتتتتتاب المستتتتتتتايدات بنان يلى طلب المنتفعيه أي حوالي 

ات ال دمة شتتت ريا، كا من  المنتفعوه تأمينا طبيا  شتتتاما  للدوان مه  ال مؤستتتستتت دوالر 

 .(1)االجتمايية للمتقايديه وأصحاب المعاشات

وبالرام مه ضملة المسايدات التي قدم ا علك القانوه إال أه موضوي التعويضات يه 

تلك الستتتنوات كانت  أه حاالت اال تفان انحستتتر ينه الضتتتون لفترة، وال يمكننا أه ننستتتى

استتتتؤنفت  ،تعويضتتتاتحول موضتتتوي ال ،وفي هعا الستتتياياألرجنتيه،  ستتتنوات الياه في

ياوى المرفوية  لد ية  مام المحاكمأبع  ا مةاألرجنتين قد حاالت الم جاه حقوي إلى  وال ل

مام القضتتان المحلي أه الدياوى المرفوية دد بأنه لم تنجم يويشتتار في هعا الصتت .نستتاهاإ

قد صتتتادقت المحاكم العليا يلى و ،نتا ج مب رةاإنستتتاه  لجاه حقويإلى  والحاالت المقدمة

السقوط  أساايلى أو  المحاكم األدنى بعدم النظر في الدياوى المقدمة تحت حجة اترارق

 بالتقادم.

، وفي نستتتتتتاهيكية لحقوي اإاألمرالمنظومة إلى  وكاه يدد مه المدييه قد تقدم بديواه

تفاي مع هؤالن المدييه تضتتتمه بصتتتورة اإلى األرجنتينية  توصتتتلت الحكومة األمرن اية 

ة ليا فقط فات التعوي  المنصتتتإجرانتأستتتيا إلى  ارات التي ستتتتؤديدقيقة يرضتتتا للقر

أهمية هو  كثروكاه القرار األ .هعه المجموية بل لمجموية أوستتتتتتع مه الضتتتتتتحايا فرادأل

ه ايتقلوا في ظل حالة يوقد وفر هعا القرار مستتتتتتتايدات للع 1991( لعام 70القرار رقم )

ممه  1983مه يام األول  مه كانوهالطوارم بأمر مه الستتتتتتتلطة التنفيعية قبل العاشتتتتتتتر 

ياه متوفر في ي تال بالتعوي  يه طريق : أحداهماأو  الشتتتتتتترطاه ال قد طالبوا  أه يكونوا 

شر مه كانوه ساا)يلى  1985األول  الوسا ل القضا ية وحرموا منه قبل العا سقوط  أ ال

قادم( لت منظورة أو  بالت يز مام القضتتتتتتتتان وقت د ول القرار حأأه تكوه ديواهم ال زا

                                                           
 واه بابلو تيرمينيليو: الدكتاتوريات والاج يه والتعويضات في دول الم روط الجنوبي ألمريكا  (1)

 الاتينية، نشرة ال جرة القسرية 
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ه يستتتمروا في أحد ما وهو إلى  طر  يلى أصتتحاب الحالة الثانية  يار مرهولقد  .التنفيع

التقادم ول م أه يطالبوا بالمسايدات المنصول  أسااه رفضت ديواهم يلى إواهم وادي

بالقرار لة يلي م أه أو  يلي ا  حا لك ال أه يقبلوا التعويضتتتتتتتتات التي منح ا القرار، وفي ت

 هم القضا ية.واايتنازلوا يه دي

رجنتينية، وهي تحديد قيمة المستتتايدات قدم هعا القرار أحد أهم ستتتمات التعويضتتتات األ

ة الحكومية، وكاه البايث دارراتب أيلى درجة وظيفية مدنية في اإ أستتتتتااالمقدمة يلى 

  عا اال تيار هو الفصل بيه التعويضات وموضوي )العو (.ل

المطبقة  عويضات يعني االبتعاد يه المعاييريلى أه حساب الت األمروقد تم شر  هعا 

وللدقة حدد القرار أه المنتفعيه يحصلوه  .، فالسجه ليا حادثةصابات حوادث العملإفي 

موظف حكومي متتدني يه كتتل يوم قضتتتتتتتتاه  أكبريلى جزن مه ثاثيه جزنا مه راتتتب 

لستتتجه في تقريبا  يه كل يوم مه أيام ا دوالرا 27الضتتتحية في الستتتجه، وكاه هعا يعادل 

صتتتتتتتابات إعلك الوقت. كما يو  القرار يا ات مه ماتوا في الستتتتتتتجه ومه يانوا مه 

رجنتيني، وفي ( مه القانوه الجنا ي األ91جستتتتيمة بالمعنى المنصتتتتول يليه في المادة )

امريكيا يه كل يوم في  ادوالر 27يحصل المتضرروه يلى تعوي  بقدر  ولىالحالة األ

( دوالرا  46275 ما سنوات مه الحبا بنفا المعدل ) فضا يه مبلغ يوازي ،الحبا

يه كل  دوالرا 27صابات جسيمة فقد تقرر أه يحصلوا يلى إأمريكيا، أما مه يانوا مه 

مه مقدار التعوي  يه  ما ستتنوات  %70مبلغ يوازي إلى  باإضتتافة ،يوم مه الحبا

 ( دوالرا  أمريكيا .34492مه السجه )

ديوى  ة ل عا القرار يقتضتتتتي الت لي يه الحق في رفع أيوكاه قبول المستتتتايدات وفقا  

ية  مادة )أُ رىمدن بالغ الازمة للوفان ب عا 12، وقد نل القرار في ال ( منه يلى أه الم

 المعيار يحصل يلي ا مه الميزانية العامة للدولة.

أقر الكونجرا القانوه  1991( لعام 70وقبل مرور يام يلى صتتتتتتتدور القرار رقم )

 العي وسع مه نطاي الحصول يلى المسايدات بصورتيه: 24، 043رقم 
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الا  وفرت المسايدات ال لمه ايتقلوا بأوامر مه السلطة التنفيعية الوطنية بمقتضى حالة : أوَّ

 إَِعابل أيضا  لمه ايتقلوا بأوامر مه المحاكم العسكرية بغ  النظر يما  ،الطوارم فحسب

 كاه قد حكم يلي م أم ال.

ا  يا ية للحصتتتتتتتول يلى لم ي: ثان قانوه أه يكوه المتضتتتتتتترر قد رفع ديوى مدن شتتتتتتتترط ال

مطابقا لما طرحه  043/24المستتتايدات، وجان هيكل المستتتايدات التي قدم ا القانوه رقم 

 األمرالقرار مه قبله، فيما يدا أه المستتتتتتتايدات التي نل يلي ا القانوه جانت في ن اية 

 كثيرا . أكبر

قرر القتتتانوه أه يكوه  ،يه كتتتل يوم في الحبا ادوالر 27ففي حيه قتتتدم القرار 

وب تتعا المعتتدل ارتفع المبلغ المقرر يه الستتتتتتتنوات ال مستتتتتتتتة مه  .دوالرا 74التعوي  

المقررة لمه  %70دوالرا  أمريكيا  وبالمثل ارتفعت نستتتتتتتبة  136254.50إلى  46275

ه دوالرا  أمريكيا  وستتتتتم  القانو 94490,10إلى  34492يانوا اصتتتتتابات جستتتتتيمة مه 

اه يحصتتتتتلوا يلى  1991الجديد لمه حصتتتتتلوا يلى المستتتتتايدات التي قدم ا القرار لعام 

  .التي قررها القانوه كبرالمبالغ األ

 لية، وكاه يلى المتقدميه في وزارة الدااإنستتاه  مكتب حقويإلى  كانت الطلبات تقدم

 6الفترة مه ت القستتتتتتم ان م قد ايتقلوا في ظل الظروف التي حددها القانوه في الحلف تح

وتم وضتتتع معايير اثبات فضتتتفاضتتتة،  1983األول  كانوه 10إلى  1974تشتتتريه الثاني 

العقوبة أو  رقال باستتتتتتتت دام معكرة الجلب واالحضتتتتتتتاثبات وقوي االيتإه يمكه ابحيث ك

أو  يتتةدارالملفتتات اإأو  بوثتتا ق مه ملفتتات الكونتتاديتتبأو  المحكوم ب تتا في نفا الحتتالتتة

أما الوثا ق  .نساهيكية لحقوي اإاألمرالوثا ق المرفوية أمام اللجنة  باست دامأو  القضا ية

أو  المواد الصتتتحفيةأو  الدوليةأو  الوطنيةاإنستتتاه  التي حصتتتل يلي ا مه منظمات حقوي

صتتابات المعتمدة، أما اإ األُ رىجانب األدلة إلى  فكاه يتم النظر في ا ،رشتتيفيةالوثا ق األ

ه الحكم صورة مأو  يه طريق السيرة الطبية لمكاه االحتجاز الجسيمة فكاه يمكه اثبات ا

زمه االيتقال يلى يد مؤستتتستتتة طبية المؤر ة بة يالستتتريرأو  ةالستتتيرة الطبيأو  القضتتتا ي

 جلا طبي كأه يمكه لوكيل الوزارة لشؤوه حقويمكاه يمكه يقد  األمره لزم إرسمية و
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مام الدا رة أنه، وكاه يمكه االست ناف أه يعقد اتفاقات مع المستشفيات العامة بشأاإنساه 

أو  ه كلياإالمسايدات المقررة بالقانوه  ي ضد قرار رف  من دارالوطنية لاست ناف اإ

  .جز يا

ا ن ا يا لتقديم الدياوى، ولقد تم تقديم  تاري 1998ستتتتتتتبتمبر  17وقد تم تحديد تاريق 

قاإكما وتم  .7000مه  أكثربل من ا التماا قُ  13600 ي ف 411/24نوه رقم صتتتتتتتتدار 

االاتيال واال تفان القستتتري فل تعويضتتتات لورثة ضتتتحايا ك العي 1994 /األول كانوه/7

المجمويات شتتتتبه العستتتتكرية، وانطوى النل أو  األمهقوات أو  يلى يد يناصتتتتر الجيش

طراف المعنية دنى مه الترتيبات التي توافق يلي ا كل األاألصتتتتتتتلي للقانوه يلى الحد األ

وهو القانوه  آ ره قانوه وبعد بضتع ستنوات ستُ  . مه الموضتويات الجوهريةم ما  يددا  

صتتدار هعا القانوه إطلق يليه استتم قانوه الرقعة، وكاه أحد أستتباب أوالعي  823/24رقم 

كما نل  ةيان م ورثأه كاه يلزم إيا ات الم تفيه في قبول المسايدات  أفرادهو تردد 

ه يعني القبول بوفتاة الضتتتتتتتحيتة، وحتل القتانوه رقم علتك كتا أله   411/24يليته القتانوه 

علك بتحديد اه القانوه يمن  المسايدات لضحايا اال تفان القسري ولكن ا تحصل  823/24

يلى يد القا ميه مقام الضتتتتتحايا، ول عه القصتتتتتة، والتي يمنح ا قا ، نفا اآلثار المترتبة 

 لضحايا، طالما القبول بالوفاة.يلى صفة الوريث إال أن ا ال تنطوي يلى القا ميه مقام ا

دة ملعاقة  لشركان في الزوام العرفي، استمرتومما يعكر أه القانوه سم  بأه يكوه ا

قديم  قة لزم ت حال في قوانيه التعوي  الستتتتتتتتاب كاه ال فان وكما  عة اال ت بل واق ستتتتتتتنتيه ق

دات لمه ، وقدم القانوه مساينساهوكيل وزارة الدا لية لشؤوه حقوي اإإلى  االلتماسات

م تفيه قستتريا، وتم تعريف علك بأنه الحرماه مه الحرية الشتت صتتية صتتدوره  تكانوا وق

مام المحكمة يعقبه ا تفان الضحية، أالحرماه مه حق المثول أو  وااليتقال في مكاه سري

طارا  زمنيا  يلزم وقوي اال تفان فيه، بل فقط اشتتتترط أه يكوه اال تفان إولم يضتتتع القانوه 

ستبعد القانوه مه كاه م تفيا  وظ ر حيا ، ومه مستمرا  و م التعرف تقت صدوره، وهكعا ا

يلى جثث م ومه صتتتتتتدرت له شتتتتتت ادة وفاة، وهي الحاالت التي يمكه وفقا  الحكام القانوه 

 ال اصة باالحتجاز دوه وجه حق وفقداه الحياة. 043/24
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للموظفيه في  ولىألوقد حدد القانوه المستتتتايدات الممنوحة بالراتب الشتتتت ري للدرجة ا

دوالر  224000وهو متتا بلغ مجمويتته  100ة الحكوميتتة مضتتتتتتتروبتتا في معتتامتتل داراإ

 غ أه يوافق ما كاه الشتتتتت ل الم تفيطرو  في وقت ا ل عا المبلمامريكي وكاه المنطق ال

الزوجة والوالديه واالطفال في يشتتتتتر ستتتتتنوات أو  العي تم ااتياله لينفقه إيالة الزومأو 

 ااب ا.

وحدة حستتتتتتتاب  ولىهو ستتتتتتتمتاه مرتبطتاه األاألرجنتينية  ما يميز التعويضتتتتتتتات ه  إ

التعويضتتتتتات والتي لم تكه أجر الحد الدنى وال حتى المتوستتتتتط القومي لألجور وال وحدة 

ه يلألنفاي قد تكفل حدا  أدنى مه الحياة الكريمة بل كاه أيلى راتب تعطيه الحكومة ويل

 تتصف التعويضات بسعة ض امة قدرها.
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 تجربة المغرب

 

في أي نقاش حول قضتتتتية العدالة االنتقالية وعلك  ةكبير ميةى التجربة المغربية باهحظت

ايي كثيرة من ا أن ا تمثل التجربة العربية الوحيدة عات المام  والمستتتتتتتارات والنتا ج ولد

ل في ظل وجود عات الستتتتلطة التي ارتكبت انت اكات في مجات ومن ا أن ا تم ،الواضتتتتحة

طراف الستتتتتتتلطة والمجتمع المدني أ لم تلفيه االدوار الافتة  ناهيكاإنستتتتتتتاه  حقوي

وتأستتيستتا يلى هعه ال صتتوصتتية ل عه التجربة ستتنتناول التجربة المغربية في  .والمعارضتتة

  سياي ال برات العالمية للعدالة االنتقالية.

لدرجة وال طورة انت اكات م تلفة ا 1956يرف المغرب مه بداية االستقال سنة لقد 

دقة الحكومة يلى العديد مه المواثيق الدولية اوعلك بالرام مه مصتتتتتتتاإنستتتتتتتاه  لحقوي

 .1948االمم المتحدة وميثاق ا الش ير الصادر يام إلى  وانضمام المغرب

بحدوث انتفاضات شعبية ومحاوالت انقابية  1999-1956مه سنة  المدةوقد تميزت 

زامنتتت في الرد يلي تتا ب روقتتات وانت تتاكتتات وكتتعلتتك تأو  الجيش أفرادقتتام ب تتا بع  

 .(1)بايتقاالت ومحاكمات

 تطورا  ملحوظا  في مجال اطاي سرا  المعتقليه 1990وهكعا يرف المغرب منع يام 

اول ك المحكوم يلي م والمعتقليه إلى  وم افر سرية اماكه مه  المعتقليه في ن  السياسيه بد

  يلى احترام يحل 1992ور المملكة الصتتادر يام ، ثم جان تعديل دستتتفي اماكه نظامية

كما هو متعارف اإنستتتتتتتاه  المملكة والتزام ا بالمواثيق والع ود الدولية المتعلقة بحقوي

 . (2)يلي ا دوليا

حيث  ،ر السريةفا تقليه السياسييه م تلف المعوقد تبلورت هعه الرؤية بعد مغادرة الم

في يداد كانوا  العيه  فراديستتتت اه به مه األ اتضتتت  أه الستتتجوه المغربية كاه ل ا يدد ال

                                                           
، 2020جديد والتشبيب، مركز الجزيرة للدراسات، محمد شقير: الن ب العسكرية في المغرب، نحو الت  (1)

 51ل
 16ل 2010المجلا االستشاري لحقوي اإنساه، المملكة المغربية،   (2)
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يعانوه مه  ، مأالبه لم يكه إ، مكما اتضتت  اه البع  ممه افرم ين  مصتتير،مج ولي ال

 .(1)امرا  م تلفة ومه ضياي فرل العمل وإلى اير علك مه االضرار

ستتتتحداث وستتتيلة لجبر هعه االضتتترار. فكاه التفكير في العي يتطلب التفكير في ا األمر

، وتضمه 1998قدمت يمل ا األولي سنة  ،المصير مج ولي  لية الستقصان حالةان نشإ

عوي م أو  حالة، كما تم استتتحداث هي ة تحكيمية لتحديد التعوي  المستتتحق للضتتحايا 118

  .1999الملكي الصادر يام  األمربمقتضى  موهو ما ت

ا اصتتدرت هي ة ستتنوات مه الدراستتة وجمع المعلومات واالستتتماي لكل الضتتحاي 4وبعد 

الفترة كانت ال ي ات  هو ال هع .التحكيم المستتتتتتتقلة للتعوي  مقررات تكميلية بالتعوي 

ستحداث هي ة للحقيقة تتولى الكشف يه مصير الم تفيه العيه  الحقوقية المغربية تطالب ا

رهم بعد، وكعلك جبر االضتتتترار الناشتتتت ة يه االنت اكات الجستتتتيمة التي ا عرف مصتتتتتلم 

 .(2)حايا، ومسانلة المسؤوليه يه هعه االنت اكاتلحقت بالض

 

 واال تقال التعسفي القسري يئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا االختفاء 

يا في نطاي  –اإنستتتتتتتتاه  يمل المجلا االستتتتتتتتشتتتتتتتتاري لحقوي المجلا الوطني حال

وتطويرها يلى البحث بوسا ل اإنساه  اال تصاصات المسندة اليه في مجال حماية حقوي

وبعد التوصتتتية  ،تعستتتتفي واال تفان القستتتتريلمتعددة تستتتتم  بأنصتتتتاف ضتتتتحايا االيتقال ا

سرا  الم تفيه  سييه واطاي  سيا صادرة منه باصدار العفو العام يه جميع المعتقليه ال ال

والبحث يه مج ولي المصتتير ومباشتترة يقب صتتدور العفو وإفرال الستتجوه مه معتقلي 

في الستتجوه اير النظامية والستتما  أو  ستتريةلالماكه االرأي واطاي جميع المعتقليه في ا

بالعودة لة بتعوي  إلى  لجميع المغتربيه  بل الكفي بالبحث يه الستتتتتتت قام المجلا  الوطه، 

ضت أفوقد  ،عوي م، ومه ثم تأسيا لجاه البحث والتقصي وتقديم المقترحاتأو  الضحايا

                                                           
  2019 االندبيندنت العربية نوفل الشرقاوي: العدالة االنتقالية في المغرب، االنجازات والنقا ل،  (1)
 2005في المغرب، المركز الدولي للعدالة االنتقالية، فيرال اوبغن افه، مارك فريماه: العدالة االنتقالية   (2)

 9ل
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الملك تقتر  استتتتحداث إلى  بلورة رأي تمت صتتتيااته في توصتتتية وج تإلى  هعه الج ود

هي ة تحكيمية لتعوي  الضحايا، وقد تضمنت هعه التوصية ا تصال ال ي ة ويدم قابلية 

مع استتناد  ممقررات ا التحكيمية للطعه وفت  مجال لمدة ثاثة اشتت ر للضتتحايا لتقديم طلبات 

 (1)وضع دا لي لل ي ة لنفا ايضا  ا.

 موضويية المعتمدة مه قبل ا:وفيما يلي ير  لم ام هي ة التحكيم والقوايد ال

  (ال طوات التأسيسية) ..هي ة التحكيم -1

بالمجلا األيلى )محكمة النق (  أفراد( 9تكونت هعه ال ي ة مه ) هم: ر يا ارفة 

وممثل يه وزارة العدل وممثل يه وزارة الدا لية،  ،يه مه كبار القضاةيويضوية قاض

 .(2)لمحاميه(اوأربعة محاميه )نقبان 

للعدالة االنتقالية في  ولىنة األبمستتتتتتقلة بالمغرب هي بمثابة اللالت هي ة التحكيم لقد كان 

أو  االستتتمايأو  البحثأو  المغرب، فقد ايتمدت طري العدالة االنتقالية ستتوان في التقصتتي

م تسجيل الطلبات تاصدار المقررات بالتعوي . وبعد االياه يه فت  باب تقديم الطلبات 

  .آالف  ارم المدة 6000ف دا ل المدة القانونية المحددة و آال 5000التي فاقت 

دت ال ي ة لتصتتتتتفيت ا وجمع ا بحستتتتتب االحداث والستتتتتنوات مولدراستتتتتة هعه الملفات ي

 والمحاكمات.

 القوايد الموضويية المت عة مه قبل ال ي ة. -2

ية مستتتتتتتندة يلى معايير ومقاييا ووحدات حستتتتتتابية، أستتتتتتاستتتتتتدت ال ي ة قوايد مايت 

كل انت اك جستتيم حصتتل تبعا  لنشتتاط صتتاحبه ببرت اه ا تصتتاصتت ا بالتعوي  يرتبط وايت

اال تفان أو  الجمعوي، وايتبرت اه االاتراب والبعد يه الوطهأو  النقابيأو  الستتتتياستتتتي

القتل أو  الاتيالجمعوي  شتتتية االأو  النقابيأو  دا ل نفا الوطه نتيجة العمل الستتتياستتتي

                                                           
جولي ايورو، نعيمة به وكريم وآ روه: النوي االجتمايي ومسار العدالة االنتقالية في المغرب،   (1)

 13ل 2011المركز الدولي للعدالة االنتقالية، مؤسسة المستقبل، 
وسيو تنظيمية لمقاربة االنت اكات مناهج يمل هي ة اإنصاف والمصالحة في المغرب، دراسة س  (2)

 2018/  5الجسيمة لحقوي اإنساه، المركز الديموقراطي العربي، االصدار رقم 
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سلطات كشإلى  ددت ا تصاص اماال تفان القسري كما أو  ملحقا  بااليتقال التعسفي ف ال

 .(1)المرفق باالاتصاب

المتوفيه، إلى  بالنستتتتتتتبة أُ رىوايتمدت ال ي ة مقاييا للتعوي  بالنستتتتتتتبة لألحيان و 

والما بالحرية والكرامة  ،فرايت في حالة االحيان مدة االيتقال التعسفي ومكانه وظروفه

المبني يلى حكم قضتتتتا ي لم يكه متوافرا يلى قوايد الشتتتت صتتتتية ومدة االيتقال النظامي 

وصتتتتتتتدور الحكم بالبرانة في بع  االحياه بعد طول مدة االيتقال،  ،المحاكمات العادلة

النفستتتتتية التي لحقت أو  ومدى االضتتتتترار الجستتتتتدية ،وضتتتتتياي فرل العمل والدراستتتتتة

 ،ياهةو أ ييبأو  يجز كليأو  بالمتضتترر ومدى ما يلق بالضتتحية مه يجز جز ي دا م

لحقه مه  ابمليات متحركة نتيجة مأو  اضتتتتطرار الضتتتتحية لاستتتتتعانة بشتتتت ل اجنبيأو 

تععيب كما ايتمدت التقارير الطبية لل بران المعدة مه ثاثة اطبان ا صتتتتتا ييه بعد فحل 

اما ب صتتتتتول حاالت الوفاة فقد ايتمدت ال ي ة  ،الضتتتتتحية وتحديد ما لحقه مه اضتتتتترار

ساسمعيارا    ويقصد به ما بقي مه سنوات للضحية  بقي العمر النشيط للضحيةوهو مت ،يا  أ

يعتبر الفري بيه ستته الضتتحية يند  إِعْ ، ( ستتنة في المغرب60لوصتتوله ستته التقايد وهو)

ه نوفاته وسنه يند بلواه سه التقايد يمرا  نشيطا  كاه بامكانه أنه يقدم  اله لعا لته وابنا

 .في تحسيه أوضاي م الماديةوزوجته وأ وانه ما مه شأنه أه يساهم 

ال   ىمقاييا التعوي  تبن فإه  ي ساسيلى هعا المعيار األ اوبنان  يلى ما كاه الضحية  أو 

وأه لم يكه  ،أ فا ه ووفاتهأو  وقتلهاالحر قبل ا تطافه أو  يتقاضتتتتتتتاه مه يمله الوظيفي

يتعلق  آ رقياستتتتا  للمعني د ل محدود تم ايتماد الحد األدنى لألجور، كما ايتمدت ال ي ة م

مال المحدد  بالتعوي  المعنوي العي يجب تحديده لكل عوي حقوقه وبعد تكويه رأا ال

لابنان بالتستتتتتتاوي،  %40للزوجة،  %40يحستتتتتتب  ،لكل ضتتتتتتحية يتم توزيعه يلى عويه

اال تفان دا ل أو  األم أما ب صول االاتراب  ارم الوطهإلى  %10األب، إلى  10%

ا تفان تمن  للمعني ويند أو  ددت مبالغ معينة يه كل ستتتتتتنة ااترابال ي ة ح فإه  الوطه، 

                                                           
هي ة التحكيم المستقلة لتعوي  ضحايا اال تفان القسري وااليتقال التعسفي في المغرب، المجلا   (1)

 2004االستشاري لحقوي االنساه، 
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مقرر واستتتمعت لنحو  6000تضتتمه أن ا اصتتدرت   تاميان اية يمل ال ي ة قدمت تقريرا  

جلسة للتحقيق، وبلغ مجموي  400جلسة يامة، وحوالي  196ش ل يلى امتداد  8000

 ار.عوي م ما ة مليوه دينأو  التعويضات المسلمة للضحايا

 

 والمصالحةاإلنصاف  جبر األضرار من منظور  يئة

 )االطار والصاحيات( ..والمصالحةاإنصاف  هي ة -1

جان القانوه المنظم لعمل هعه ال ي ة موستتتتتتعا  ويمن  ل ا ستتتتتتلطات واستتتتتتعه في البحث  

، والعي ايتبرها هي ة مغربيوالتحري، وكعلك الديم العي قدم ل عه ال ي ة مه قبل الملك ال

( سبعة يشر 17وتكونت هعه ال ي ة مه ) ،حقيقة والكشف يه مصير مج ولي المصيرلل

)المجلا الوطني( اإنستتاه  يضتتوا ، ثمانية من م مه ايضتتان المجلا االستتتشتتاري لحقوي

وثمانية أيضتتتتتتان مه  ارجه وكانت بر استتتتتتة االميه العام للمجلا انعاك وأحد ضتتتتتتحايا 

 1لمغرب.في ااإنساه  االنت اكات الجسيمة لحقوي

 :2وقد تم تحديد أنواي جبر الضرر التي يجب جبرها في

 يه المادي والمعنوي.التعويض -أ

 التأهيل الصحي واالدمام االجتمايي. -ب

 ية والمالية.دارتسوية األوضاي اإ -ت

 استرداد االماك المغتصبة، االيتعار الرسمي للدولة. -ث

 حفظ العاكرة. -م

 كشف الحقيقة. - 

والمصالحة مبادم جديدة في مجال جبر اإنصاف  ي ةعلك فلقد أقرت هإلى  وباإضافة

حيث ايتبرت أه االضتترار التي تصتتيب النستتان في مجال االنت اكات الجستتيمة  ،الضتترر

                                                           
عدالة االنتقالية، تجربتي المغرب وجنوب افريقيا، مركز الجزيرة يبد العزيز النويضي: اشكالية ال  (1)

 33، ل2013للدراسات، 
الحسيه العويمر: أسا جبر األضرار في العدالة االنتقالية، قرانة في تجربة هي ة االنصاف والمصالحة،  (2)

  139، ل2018، 157مجلة المنارة، العدد 
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تعتبر متميزة ومؤثرة في مجمل ا يلى حياة الضتتتتتتحية مقارنة بما تتركه اإنستتتتتتاه  لحقوي

ياته يجب اتمايي ومروهكعا ايتبرت اه مقارنة النوي االج ،نفا االنت اكات يلى الرجال

أه تكوه يرضتتتتتا ية تستتتتتري يلى جميع انواي االنت اكات وتؤثر تأثيرا  ايجابيا  يند تحديد 

اصتتتيبوا بأمرا  نفستتتية  طيرة  العيهايره مه مستتتتحقات الضتتتحية أو  التعوي  المالي

ويليه قدمت ال ي ة أقتراحا  بتأهيل جميع الضتتتتتتتحايا وايتبرت ال ية أنه يجب أه يؤ ع في 

ر التعوي  مبدأ التضتتتتامه بيه الضتتتتحايا بأيتبار أه التعوي  م ما كاه مرتفعا له منظو

 . 1نساهيجبر الضرر الحقيقي العي لحق بضحايا االنت اكات الجسيمة لحقوي اإ

ضتتتتتحية اتضتتتتت  لل ي ة اه  9000الفحوصتتتتتات الطبية لحوالي  إجرانوبعد قيام ال ي ة ب

لحقت م، أصتتيبوا بأمرا  نفستتية  طيرة، يه االضتترار الجستتمانية التي  فضتتاالضتتحايا و

ويليه قدمت ال ي ة اقتراحا  بتأهيل جميع الضتتتحايا صتتتحيا  ومتابعت م نفستتتيا  وعلك بأحداث 

 مؤسسة للتأهيل النفسي وتتبع الضحايا.

اإنصتتتتتتتاف  األستتتتتتتا المعتمدة في تقدير التعوي  وجبر الضتتتتتتترر الفردي لدى هي ة -2

 والمصالحة:

المصتتتتالحة جميع القوايد التي ستتتتارت يلي ا هي ة التحكيم واإنصتتتتاف  ايتمدت هي ة 

المستتتتقلة في مجال التعوي  المادي والمعنوي كما ان ا اضتتتافت بع  االمور الي ا وعلك 

وقد جانت هعه االضتتتتتتتافات وعلك نتيجة لتوستتتتتتتيع  ،يستتتتتتتاستتتتتتتبااليتماد يلى نظام ا األ

لى جانب علك ا تصتتاصتت ا ليشتتمل الكشتتف يه الحقيقة في موضتتوي مج ولي المصتتير وإ

بمقتضى حكم قضا ي ن ا ي لم تحترم أو  ايتبرت ال ي ة االيدام سوان كاه  ارم الشريية

ت ال ي ة صتتتتتتكما اواإنستتتتتتاه  فيه قوايد المحاكمة العادلة، يعتبر انت اكا  جستتتتتتيما  لحقوي

بتعوي  بع  الف ات مه الضحايا العيه احتجزوا دوه وجه حق واه لم تكه ل م نشاطات 

ة العيه كانوا ضحايا االحتجاز غاربت بتعوي  المصكما وأو، جمعويةأو  نقابية أو سياسية

  م معتقليه معارضيه للجب ة.صفاريو بوسوااليتقال التعسفي في م يمات جب ة البولي

                                                           
حوالت السياسية في المغرب، تجربة االنصاف والمصالحة، كمال يبد اللطيف: العدالة االنتقالية والت  (1)

 12، ل2014المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات، 
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دت ال ي ة نفا المقاييا تمالمتوفيه مه ضتتتحايا اال تفان القستتتري ايإلى  أما بالنستتتبة 

 عويه، والتكفل بمراسيم الدفهإلى  بتسليم جثة الضحية ألمراالمشار الي ا سابقا، مع اضافة 

بالتأهيل الصتتتتتتتحي لألرملة وأبنا  ا وجميع عوي  األمروكعلك  ،ه جديدمالدفه  إيادةأو 

 ،باالدمام االجتمايي البنان الضتتتتتتحية العيه كانوا قاصتتتتتتريه أثنان ا تفا ه األمرالحقوي و

ية للرجوي يلي ا يند احتستتتتاب التقايد ية والمالداربتستتتتوية اوضتتتتاي الضتتتتحية اإ األمرو

 (1).بالنسبة لألرملة واالبنان القاصريه

سابقا. يلى يناصر   شير اليه  سبة للضحايا االحيان فقد ايتمدت فضا يه ما أ أما بالن

، وستتتتتتتون المعاملة ،م مة يأتي في مقدمت ا الحق في الحياة، والحرماه مه الحرية أُ رى

وباقي ما ، والفرل الضتتتا عة ،والفصتتتل ، لفات الصتتتحيةوالتععيب والم ،والما بالكرامة

 .لحق بالضحية مه تبعات

حددت ال ي ة لكل مه هعه المقاييا وحدات حسابية تحسب بالدرهم المغربي ويتم جمع  

 المبالغ المحددة لكل مقياا، ويضتتاف اليه التعوي  المعنوي ويؤمر بصتترف المبلغ كاما

كاه قد أصيب بعاهة يقلية تجعله اير قادر  إَِعاييه نواب الضحايا الشريأو  الضحاياإلى 

 .(2)يلى التمييز

جستتتتيما  االحصتتتتار انت اك يّدتحة والمصتتتتالاإنصتتتتاف  أه هي ةإلى  وتجدر االشتتتتارة 

اقدام اج زة الدولة : يرفت الحصتتار يلى أنهو .يستتتوجب التعوي  ايضتتااإنستتاه  حقويل

قانوني ناتج يه امر قضا ي يعتبر يلى حصار ش ل والزامه باالقامة الجبرية دوه سند 

الع ود  فقفي التنقل وا تيار مكاه اقامته واإنستتتتتتتاه  في حد عاته انت اكا  جستتتتتتتيما  لحق

لعديد مه الضحايا يملت ال ي ة يلى كشف مصير ا أُ رىوالمواثيق الدولية وفي مجاالت 

التعكاري  كما امرت بفت  مقابر ستتترية متعددة، وأمرت باقامة النصتتتب والم تفيه قستتترا،

التي لحقت االماكه التي  ماييةوامرت كعلك بجبر االضتتتتتتترار الج ،حفاظا يلى العاكرة

                                                           
زهير يطوف: تجربة العدالة االنتقالية في المغرب بيه االنصاف والمصالحة، االدراك للدراسات   (1)

 22، ل2017واالستشارات، 
تقالية في المغرب، مركز القاهرة لدراسات حقوي االنساه، يبد الكريم يبد الاوي: تجربة العدالة االن  (2)

 13، ل2013
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أو التي كاه ستتتتكان ا ضتتتتحية انت اكات ممن جة وت ميش ، كانت مقرا لايتقاالت الستتتترية

والمصتتالحة بجبر الضتترر الجمايي بايتباره منتجا  قد اإنصتتاف  ت هي ةصتتفضتتيع كما او

ي م اماكه االحتجاز وعلك باالحتفاظ ب ا وجعل ا رموزا  للكفا  مه و ،يكوه مغربيا صتتترفا  

أهمية اصتتتا  القطاي إلى  كما وتجدر االشتتتارةاإنستتتاه  اجل الديمقراطية واحترام حقوي

يلى أنه تشمل يملية  (جيش وشرطة وم ابرات واج زة شبه يسكرية) ي بكامله مهاألمن

ة ب دف ضتتماه تأدية م ام ا بنجا  انطاقا االصتتا  مراجعة الم ام المنوطة ب عه االج ز

حماية المجتمع و دمة مصتتتتالحة العليا إلى  ستتتتااية ي دف باألاألمنمه أه تد ل االج زة 

 .(1)وفقا للقوانيه عات الصلة، والتزاما بمبادم الديمقراطية

ي فال دف العام ألي ج از امني سوان األمنجوهر االصا  اإنساه  وتعد حماية حقوي

.  ارجيا يتمثل في قضتتتتتتتيتيه هما الدفاي الوطني والحفاظ يلى النظام العامأو  ياكاه دا ل

 هومما ال شك في ،ي يجب اه يتم وفقا لقوايد قانونية ومؤسساتية واضحةاألمنواالصا  

 أله  فعالية يندما يتم في سياي اصا  سياسي واقتصادي  أكثري يكوه األمناه االصا  

بما يستتتم  ل م بالعيش  ارم دا رة العنف،  الطمأنينة لافرد صتتتر م مة لتوفيرجميع ا ينا

بستتتيطة مه الناحية النظرية لكن ا تواجه  ولىي للوهلة األاألمنوقد تبدو مستتتألة االصتتتا  

يصتتتى أو  ية ليستتتت وصتتتفةاألمنيقبات جستتتيمة يلى مستتتتوى التطبيق العملي فالحاكمة 

ه يعمل المجتمع بكافة قواه يلى سحرية تصل  كافة االمور انما مسار شاي ومعقد يجب ا

وي  يملية االصتتتتتتتا  قتإلى  يؤدي اال فاي في مواجه هعه التحديات إع، مواكبة تحدياته

 . (2)برمت ا

زة قديمة استشرى ويجب يلى المجتمع في المرحلة االنتقالية اه يعي اه يتعامل مع اج 

ما تحويه مه ستتتلبيات  ال استتتتبدال تلك المنظومة بكل، ورام علك فا يمكه بحفي ا الفستتتاد

تأستتتتتتتيا ل ركيزةيتمثل في ات اع المنظومة القديمة األول  بل اه التحدي ،بمنظومة جديدة

                                                           
محمد اميه طيبي بال اشمي لجاه الحقيقة والمصالحة كملية لتجسيد العدالة االنتقالية، مجلة القانوه العدد   (1)

 3ل 2013، 1
ة الجزا رية د الة مسعود: العدالة االنتقالية في المغرب: تجربة هي ة االنصاف والمصالحة، المجل (2)

 26، ل2004للسياسة العامة، 
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 ،باصا  قضا ي يضمه استقال القضان استقاال حقيقيا هعا االوله يتأتى  ،قايدة جديدة

 . (1)ي هو صمام اماه لنجا  العدالة االنتقاليةاألمنفالنجا  في االصا  

في  األمهالصا  قطاي والمصالحة توصيات اإنصاف  هي ة ت م رجاتولقد تضمن

االستتتراتيجيات ويلى الستتياستتات و، المغرب يلى يدة ستتنوات  اصتتة في مجال التشتتريع

ت ال ي ة بتعديل التشتتتتريعات صتتتتمستتتتتوى الج از التنفيعي فعلى المستتتتتوى التشتتتتريعي او

مع االلتزامات الدولية وكعلك اإنستتتتاه  وطني في مجال حقويلالوطنية ليطابق التشتتتتريع ا

اال تفان القستتتتتتري أو  اصتتتتتتا  منظومة العدالة الجنا ية يلى اه تضتتتتتتمه تجريم التععيب

 نت اكات الجستتيمة لحقويالووضتتع آليات لاستتت ناف لفا دة ضتتحايا ا ،وااليتقال التعستتفي

د وايتمام ا والنظام الع األمهة وطنية في مجال واوصتتتتت ال ي ة بايداد ستتتتياستتتتاإنستتتتاه 

ت بايداد استراتيجية منسجمة لمكافحة االفات ، وكعلك اوصتعريف واض  لحالة االزمة

ات اجبارية إجرانوالج از التنفيعي وايداد  األمهمه العقاب وضتتتتتتتماه مستتتتتتتا لة قوات 

وشتتتفافه وكعلك اليات مراقبة يادلة وطالبت ال ي ة بتحديد المستتتؤولية الستتتياستتتية للبرلماه 

ويمكه ، األمهمراقبة البرلماه لقطاي  تعزيزو، يةساسلحريات األوااإنساه  ماية حقويحل

تتجلى في ا واإنساه  ية جوهرها وهدف ا هوأساسي يقوم يلى قيم األمنالقول اه االصا  

بما يعني  لق بي ة يكوه في ا العيش دوه ، نستتتتتتتاهام حقوي اإمبادم الديمقراطية واحتر

  وف ممكنا.

 :الخالصة

اإنصتتتتتتتاف  هي ةو هي ة التحكيم)عدالة االنتقالية في المغرب لقد اصتتتتتتتدرت هي ات ال

 25812، مقررات تحكيمية للتعوي  استتتفاد من ا حوالي 2013حتى العام  (والمصتتالحة

الضتتتتحايا إلى  مةمبلغ مجموي التعويضتتتتات المستتتتلّ وكاه  .مه عوي الضتتتتحاياأو  ،ضتتتتحية

 (سبعيه مليوه درهمو ةمليار وسبعما ة واربعدرهم مغربي ) (1,774,000,000,000)

اصتتتتتدرت  أُ رىومه ج ة  .)م تي مليوه دوالر(دوالر  (200,000,000)أي ما يفوي 

                                                           
يان شلبي، هايدي يلي الطيب، كرم  ميا: العدالة االنتقالية في السياقات العربية، المنظمة العربية   (1)

 16، ل2009لحقوي االنساه، 
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تتعلق بالتأهيل  ةوالمصتتتتتتالحة ومه بعدها لجنة التفعيل توصتتتتتتيات م تلفاإنصتتتتتتاف  هي ة

( 540لـتتتتتتتت)ية والمالية داروتستتوية االوضتتاي اإ ( شتت ل15243)الصتتحي استتتفاد من ا 

استتترجاي االماك العقارية فيما تم  ( شتت ل،1303)جتمايي االدمام االشتتمل و .شتت ل

 .( ش ل1048)والكشف يه الحقيقة 
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 2003بعد العام  ني العراق مؤسسات العدالة االنتقالية

 ني بناء السلم المجتمعي وأثر ا

 

 لحقوي اإنساه. وبسبب علك فأهة اسع اكات وانتمه  2003العراي قبل العام  ىناي

الثقيل يبر مجموية  ضيماال ثدستوري لتجاوز ار يتأسيا مؤسساتالعراي بحاجة إلى 

وطنية يبر مؤسسات العدالة  ةمه اإجرانات التي تعمل يلى بنان سلم مجتمعي ومصالح

والعدالة االنتقالية هي يبارة  .(1)هماالنتقالية وعلك مه  ال تعوي  الضحايا وجبر ضرر

حقيق العدل واإنصاف لضحايا يه مؤسسات قضا ية واير قضا ية هدف ا األساا ت

ه تدفسما أ، وإصا  السابقة بكل الوسا ل والتدابير القانونية وتعويض مدية األنظمة االستبدا

لعدالة لقد أظ رت يمليات ا .(2)ة وتعديل احفالمؤسسات السابقة مه  ال إلغان القوانيه المج

يمليات أه و ظالم واإنقسامات،ا أه تس م في معالجة المانه يمكن االنتقالية مرارا وتكرارا 

العدالة االنتقالية القا مة يلى السياقات الوطنية والتركيز يلى احتياجات الضحايا وجبر 

  .(3)ويادلسام دا م  لتوحد المجتمعات وبالتالي فإن ا تساهم في أحا رهم يمكه أهضر

تناول في نوس .استحداث مؤسسات العدالة االنتقالية 2003فقط ش د العراي بعد العام 

هعا الفصل مؤسستيه مه هعه المؤسسات وهي مؤسسة الش دان ومؤسسة السجنان 

 .السياسييه

 

 

 

                                                           
 يبد الناصر يبد هللا أبو سم دانا: العدالة االنتقالية ولجاه المصالحة في ضون التحول الديمقراطي،  (1)

  2012مجلة الحقوي للبحوث القانونية واالقتصادية جامعة اإسكندرية، 
محمد حسوني األرناؤوطي: العدالة االنتقالية ومعوقات التنفيع، العراي أنموعجا، الحوار المتمده،   (2)

2020  
كتب تحقيق العدالة يه جرا م سابقة يساهم في بنان مستقبل مشترك، األمم المتحدة/ حقوي اإنساه، م  (3)

 2020المفو  السامي، مركز وسا ل اإيام 
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 مؤسسة الشهداء

وي دف قانوه هعه المؤسسة  .2005لسنة  3ُشكلت مؤسسة الش دان بموجب القانوه رقم 

م إلى معالجة الوضع العام لعوي الش دان وتعويض م ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حج

وت دف هعه  .التضحيات التي قدم ا الش دان والمعاناة التي لقي ا عوي م بعد استش ادهم

متيازات المنصول يلي ا قانونا االالمؤسسة إلى تقديم الرياية إلى عوي الش دان إضافة إلى 

التنسيق مع مؤسسات يبر  عوي ماالمتيازات إلى تلك وعلك مه  ال توفير العديد مه 

ة وكعلك توفير فرل العمل والدراسة الما مة ومنح م األولوية في علك الدولة الم تلف

 االقتصادي. وتقديم التس يات والمسايدات التي تمكن م مه تحقيق الرفاه

 

  التشكيل والهيكلية

( مه دستور 104هي مؤسسة دستورية منصول يلى تأسيس ا بوضو  في المادة )

 2016منع تأستيست ا وحتى يام ، لطة تنفيعيةوهي مرتبطة بأيلى ست .2005العراي الدا م 

يا  وصاحيات الوزارات إدارمما ايطاها دفعا  معنويا  و، ا المؤسسة بدرجة وزيريكاه ر 

 (1).األُ رى

ي مه مجلا رياية عوي الشتتتتتت دان ويتم تعييه أيضتتتتتتانه مه قبل داريتألف هيكل ا اإ

 ب ر يا المؤستتتتستتتتة ونا به. ومنه ينت. ر يا الوزران، ويكوه مرتبطا  بر استتتتة الوزران

فالمؤسسة تتكوه  .ية ومه أيضانهالبة المؤسسة باألإدارويعيه كل من ما مه قبل مجلا 

 :(2)يا  مهإدار

 . ر يا المؤسسة -

 . نا ب ر يا المؤسسة -

 ة المؤسسة(.إدارمجلا رياية عوي الش دان)مجلا  -

                                                           
 8ل 6/3/2006في  4018( / الوقا ع العراقية/ العدد 104: المادة )2005دستور العراي الدا م   (1)
 . 2006لسنة  3قانوه مؤسسة الش دان رقم    (2)
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 . اللجنة ال اصة -

 . ية والماليةدارالدا رة اإ -

  .الدا رة القانونية -

 الدا رة  االقتصادية واالجتمايية. -

الش دان إلى  للمؤسسة أضيفت أُ رىالعي ضمه ف ات  2016وفي تعديل القانوه يام 

، 2016حزيراه  10وهم شتت دان الحشتتد الشتتعبي وبدنا  مه ، نتيجة ستتياستتات النظام البا د

د ر يا ، وفق هعا التعديل لم يع2003 العام وضتتتتحايا االرهاب والعمليات العستتتتكرية بعد

لعام األول  وتعديله 2006لعام  3المؤستتتتستتتتة بدرجة وزير كما نل يلى علك قانوه رقم 

 -:لتصب  هيكلية المؤسسة 2010

ت ا وتنفيع سياست ا إدارهو الر يا االيلى للمؤسسة والمسؤول يه : ر يا المؤسسة .1

أو  بهنا إلى  وم ام ا ويكوه بدرجة  اصة ويعيه وفق القانوه وله أه ي ول بع  م امه

 العاميه.. هأي مه المديري

لر يا المؤستتتتستتتتة نا با  بدرجة مدير يام ويعيه وفق القانوه ويحل محل الر يا يند  .2

 ايابه.

 كل من ا ت تل برياية عوي ف ة مه الف ات الثاث: ،اما الدوا ر العامة ف ي ثاث

 دا رة ش دان ضحايا جرا م حزب البعث.  -1

 دا رة ش دان الحشد الشعبي.  -2

  .واأل طان العسكرية والعمليات االرهابية ش دان ضحايا العمليات الحربيةدا رة  -3

ية والقانونية واالقتصادية والتي كانت دوا ر يامة فقد اصبحت دارأما دوا ر المالية واإ

تدار مه قبل موظفيه بدرجة مدير، فضتتتا  يه مكتب المفتش  اوفق هعا القانوه أقستتتام

 زاهة الوطنية.العام والمرتبط يادة ب ي ة الن

كما استتتتتحدثت وفق القانوه دا رة شتتتتؤوه وحماية المقابر الجمايية، ودا رة العاقات 

 العامة وااليام وتوثيق جرا م حزب البعث، وهي ليست دوا ر يامة. 
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لمصتتتتادقة يليه مه قبل بعد ا ا يلى رياية عوي الشتتتت يد أهدافتعمل المؤستتتتستتتتة وفق 

زات التي نل يلي ا القانوه وتعدياته ونعكر اللجنة ال اصتتتتتة ليستتتتتتحق عووه االمتيا

 -من ا:

 . راتب تقايدي ش ري مه تاريق االستش اد -

 ةللمشتتتتمول باحكام هعا القانوه الجمع بيه استتتتتحقاقه مه الراتب التقايدي للشتتتت يد واي -

 .آ رراتب أو  حصة تقايدية

قطعة ار  ستتتكنية كما ت صتتتل أو  ي صتتتل لزوجة الشتتت يد وأوالده وحدة ستتتكنية -

ة لوالدي الشتتتتتتت يد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية مه وزارة ية ار  ستتتتتتتكنقطع

الولوية ل ؤالن البلديات واالشغال ووزارة االسكاه لتنفيع علك بأسري وقت وأه تكوه ا

 يلى كل الت صيصات.

يمن  عوو الشتت يد حق ا تيار المكاه العي يرابوه العمل فيه في مجال يمله الوظيفي  -

  م االولويتتتة بتتتالتعييه وتولي الوظتتتا ف العتتتامتتتة ينتتتد توفر لمرة واحتتتدة وإيطتتتا

 اال تصال.

( مه المقايد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات %10ت صل نسبة ال تقل يه ) -

مه شتترطي العمر والمعدل يند التقديم ل ا يلى اه  والزماالت لعوي الشتت دان استتتثنان  

بالقبول مع مرا بار ال ال  قدم اال ت نافا  األُ رىياة المعايير يجتاز المت ويكوه الت

 . يلى المقايد فيما بين م

يستتت دم وستتام يستتمى )وستتام الشتترف العالي( يمن  لعوي الشتت يد وي ول م االمتيازات  -

الواردة وفقا  لقانوه االوستتتتتمة ويحدد شتتتتتكله وقياستتتتتاته وكيفية منحه بموجب تعليمات 

 يصدرها مجلا الوزران بالتنسيق مع المؤسسة.

يلى  %50مه شتتت ل لعوي الشتتت يد تضتتتاف نستتتبة قدرها  أكثراستتتتشتتت اد  في حالة -

 .األُ رىالمرتب المستحق لكل ش يد ويلى جميع االمتيازات المالية 

 -ية مما يلي:دار( تتكوه التشكيات اإ7وفي الفصل الرابع المادة ) -
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 لعمومييه(. )تم الغان مكاتب المفتشيه ا، مكتب المفتش العام ويمارا م امه وفق القانوه -

 مكتب ر يا المؤسسة -

 الدا رة اإدارية والمالية.  -

 الدا رة القانونية.  -

دا رة االقتصاد واالستثمار وإدارة اموال المؤسسة وتتمتع بالش صية المعنوية االستقال  -

 المالي واإداري.

 دا رة شؤوه وحماية المقابر الجمايية. -

 وتوثيق جرا م حزب البعث.دا رة العاقات العامة واإيام  -

 قسم الرقابة والتدقيق. -

 قسم العقود. -

فروي المؤسسة في المحافظات واالقاليم بمستوى مديرية وتضم اقسام للدوا ر المعكورة  -

 في البنود )ثانيا ( و )ثالثا ( و )رابعا ( مه هعه المادة. 

  .دا رة ش دان ضحايا جرا م حزب البعث -

 :الشعبي دا رة ش دان الحشد -
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 ات مؤسسة الشهداء ودور ا ني بناء السلم المجتمعي.إجراء

االوطاه ال يصتتتنع ا إال اول ك العيه يضتتتحوه بأنفستتت م، وإه التاريق قبل كل شتتتين  إه  

، وم ما يكه مه حتمية تلك العوامل التي تطغى يلى القوى الفردية، نستتتتتاهمه صتتتتتنع اإ

ال  فإن ا  ، وكثيرا  ما تنستتى األنظمة الدكتاتورية بأه القيود التي (1)مل بشتترية وأ يرا  يوا أو 

التي ترفع اصتتوات ا ياليا  للمطالبة  ،والجمايات فرادوضتتعت ا الحكومات المتعاقبة ضتتد األ

المشتتتري العراقي  أولى. وقد (2)بية في تدبير الحكمعلغي تبني المشتتتاركة الشتتتتال  ،بالتغيير

 اصا  ف م العيه ضحوا بأنفس م مه اجل حياة افضل، وايطوا  للش دان السياسييه اهتماما

الشتتت دان الستتتياستتتييه بأن م القامات إلى  الجميع ينظر فإه  حيات م مقابل  يار الحرية، لعلك 

التي تحملت القستتاوة والمعاناة وكانوا الضتتحايا للقوانيه واالحكام التعستتفية التي ال تكترث 

 راف الدولية التي تؤكد أهمية المحافظة يلى جميع حقوي، وال بالقيم واالينساهبحقوي اإ

واول ا حقه في الحياة، لعا  ل المشري الدستوري الش دان بمادة دستورية وهي اإنساه 

)تؤستتتتا : ما يلي. والتي تنل يلى (3)2005( مه الدستتتتتور العراقي لستتتتنة 104المادة )

ل ا وا تصاصات ا بقانوه(. هي ة تسمى مؤسسة الش دان ترتبط بمجلا الوزران وينظم يم

وبالتالي ربط المشتتتري الدستتتتوري قضتتتية الشتتت دان بالدستتتتور لما ل م مه مكانة في تاريق 

 العراي.

. ونجد (4)وتنفيعا  للنل الدستتتتوري اياه، صتتتدر قانوه مؤستتتستتتة الشتتت دان الستتتياستتتييه

اه مه المادة ال امستتتتتتتة مه القانوه والتي تنل يلى  ولىتعريف الشتتتتتتت يد في الفقرة األ

أو  المعتقدأو  الش يد: كل مواطه يراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البا د في الرأي

مستتايدته ل م، بفعل مه افعال النظام بشتتكل أو  تعاطفه مع معارضتتيهأو  االنتمان الستتياستتي

بسبب يمليات االبادة الجمايية وضحايا أو  نتيجت ماأو  التععيبأو  بسبب السجهأو  مباشر

                                                           
 .411، ل 1988، 1فؤاد زكريا: آفاي فلسفية، دار التنوير للطباية والنشر، بيروت، ط (1)
نزي ة ايوبي وحبل كيبل وآ روه: االسام السياسي وآفاي الديمقراطية في العالم االسامي، مركز  (2)

 .91، ل 2000، اكتوبر، 1طاري به زياد للدراسات واالبحاث، الرباط، ط
  . 2005مه الدستور العراقي لسنة  104تُنظر المادة   (3)
 .8/1/2006ؤسسة الش دان والعي صدر بتاريق ، قانوه م2006لسنة  3يُنظر القانوه رقم   (4)
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. (1)ية والتصتتتفيات الجستتتدية والت جير القستتترينستتتانالكيمياوية والجرا م ضتتتد اإاألستتتلحة 

ويمكه ماحظة اه هعا التعريف قد ت طى كل الثغرات ليشتتتمل طيفا  واستتتعا  مه الشتتت دان 

ستتياستتية وإنما شتتمل كل العراقييه أو  قوميةأو  وهو تعريف يام لم يتم حصتتره بج ة دينية

ي في التعريف اياه لم يميز بيه نوييه مه الش دان، فقد إال أه المشر، المضحيه بأنفس م

المتعاطف معه مه ج ة، وبيه أو  دمج بيه مف وم الشتتتت يد المعار  ستتتتياستتتتيا  والمتعاوه

الش يد كاألطفال والنسان والشيوخ العيه لم يعارضوا النظام وإنما راحوا ضحية سياساته 

 .(2)ويامل م القانوه يلى قدم المساواة

ا المؤستستة جبرا  معنويا  لضترر عوي الضتحايا، فقد يملت مؤستستة الشت دان إّه لتأستي

يلى تقديم الديم المادي بأسري ما يمكه وبموافقات استثنا ية، كوه هعه العوا ل وقع يلي ا 

شية سي ة تستوجب التعوي  المادي  تالحيف وفقد معيل ا وبعلك صارت أوضاي ا المعي

ال    . أو 

ى العلمي لعوي الشتت دان يبر إتاحة الفرصتتة للتعليم وبكل وقد أستت مت في رفع المستتتو

مراحله بت صتتتيل نستتتبة مه المقايد الدراستتتية ل م وفي كل ا تصتتتال يتنافستتتوه يلي ا 

 . (3)لنيل مقعد دراسي أكبربين م حصرا  وبعلك تكوه الفرصة 

التي رهم في المؤسسات التعليمية ادوأليأ عوا ووليتأهل يبر هعا االمتياز عوو الش دان 

وقد نل القانوه يلى تعييه عوي الشتت دان حصتترا  . حرموا من ا مدة حكم البعث الشتتوفيني

 م حرم م أالب ألهمه التعييه  همواستتتتتتثنا مفي المؤستتتتتستتتتتة، وهو ما وفر فرل يمل ل 

تحستتته الوضتتتع المعيشتتتي لعوا ل م، فضتتتا  يه إلى  النظام البا د مه التعييه. وقد أدى علك

التي يملت اج زة النظام البعثي يلى تدميرها في م وبوستتتا ل شتتتتى، تعزيز الثقة بالنفا و

                                                           
 ، قانوه مؤسسة الش دان.2006لسنة  3يُنظر القانوه رقم  (1)
فال  مكطوف كاصد: العدالة األنتقالية في النظم الدستورية الحديثة، دراسة مقارنة مع التطبيق يلى  (2)

    .169، ل 2016العراي، رسالة ماجستير، كلية الحقوي، جامعة المنصورة، 
 سابعا . 21، المادة 2005دستور العراي،  (3)
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وأتاحت الفرصتتتتتتتة لطاقات م أه تأ ع دورها في بنان العراي الجديد بعد اه ايب م النظام 

 .  (1)البا د طيلة يقود حكمه

شتتمول عوي الشتت دان بقانوه الفصتتل الستتياستتي أتا  للمؤستتستتة الفرصتتة في منح م إه 

للتأييد إع كاه ت الف الضتتتتتوابط العامة لتستتتتتنم هعه المناصتتتتتب. ية دوه أهإدارمناصتتتتتب 

الممنو  مه قبل المؤستتستتة للمشتتموليه بقانون ا وعوي م وأقارب م حتى الدرجة الرابعة أثرا  

سياسي وإضافة ال دمة، مما يد نوي إجرانواضحا  وفايا  في  ستحقاقات الفصل ال ات وا

 .(2)مه الجبر المعنوي والمادي لمه أقصي مه اماكه يمله بسبب قرابته بالش يد

إه هعا القانوه وإجرانات مؤستتستتة الشتت دان قد أستت ما في  لق قايدة صتتلبة لبنان الستتلم 

ظريات، بل البد اه المجتمعي. إع إه فكرة الستتتتتتلم المجتمعي ليستتتتتتت مجرد نصتتتتتتول ون

يصتتتتتتاحب علك تطبيقات واقعية وبنان تدريجي للمؤستتتتتتستتتتتتات الستتتتتتياستتتتتتية واالجتمايية 

واالقتصادية، ومراياة لحقوي اإنساه، و صوصا  الش دان العيه ضحوا بأنفس م مه أجل 

الوطه. ويرى أيضتتا اه هعا التطبيق ينبغي اه يكوه شتتاما  لكل ضتتحايا النظام البا د دوه 

يتم ترستتتتتتتيق مف وم المواطنة العي هو العامل األستتتتتتتاا في تحقيق الستتتتتتتلم تمييز، حتى 

  المجتمعي.

 مؤسسة السجناء السياسيين

 

دأبت المجتمعات الوفية يلى تكريم شرا ح ا المضحية وكعلك ش دا  ا ماديا ومعنويا وعلك 

ية تعبيرا يه الوفان والتقدير واالحترام لتلك الشرا   بغية ترسيق قيم العطان والتضح

والتشجيع يلي ا وتحقيقا للسلم المجتمعي. وانطاقا مه هعه األهداف النبيلة شريت الدولة 

العراقية يددا مه القوانيه التي  صت ب ا الشرا   المضحية مه أجل تعويض م يما لحق 

ب م مه اضرار نفسية واضط اد وحرماه مه حق التعليم إباه فترة حكم النظام البا د. وبفعل 

                                                           
  .2016( لعام 2قانوه مؤسسة الش دان النافع رقم ) (1)
الموسوي: مؤسسات العدالة االنتقالية في العراي، دراسة تقويمية، جامعة الن ريه، يلي يطور حسيه (2)

  .213، بغداد، ل2017كلية العلوم السياسية، 
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مما يتطلب إنشان ، سات أصبحت هعه الشرا    ارم أسا االندمام المجتمعيتلك السيا

وهي مؤسسة حكومية تابعة لمجلا الوزران  ،لسجنان السياسييهتُعنى بشؤوه امؤسسة 

تقليه السياسييه لسجنان والمعلوم مت ا معالجة الوضع العام  2006العراقي تأسست سنة 

  .تعويض م ماديا ومعنوياورفحان  ومحتجزي

 

 ةيالتشكيل والهيكل

يتاة إِْع ش دت تسلط حفنة مه  مثيا. لقد مر العراي بفترة يصيبة قلما ش د تاري ه ل ا

، وقد تم   يه علك تعر  الكثير مه العراقييه إلى الحبا والستتتتتتتجه يليهالمجرميه 

وااليتقال وانت اك حقوي اإنستتتتاه، وقد كاه عنب هؤالن بعرف الدكتاتور ان م يارضتتتتوه 

رأي والعقيدة أو االنتمان الستتياستتي أو ان م تعاطفوا أو ستتايدوا معارضتتيه، وترتب يلى  بال

  .علك إلحاي الضرر بالسجنان والمعتقليه العيه تحملوا مصايب جمة

والسجنان السياسيوه هم األش ال العيه يارضوا النظام السابق وتم الحكم يلي م بأحكام 

ه لم تصتتتدر يليه مه أحكام مه المحاكم ال اصتتتة م تلفة اما المعتقلوه الستتتياستتتيوه ف م م

وكاه ستتبب ايتقال م يتعلق بقضتتية ستتياستتية، وقد وردت االشتتارة إلى الستتجنان الستتياستتييه 

 .2005( مه الدستور العراقي لسنة 132ضمه المادة )

ومه أجل االيفان بجزن مما قدموه فدان للوطه وتضحية  في سبيل المبادم التي ضحوا مه 

 مؤسسة السجنان السياسييه. وشمل القانوه ثاث ف ات وهم: انوهاجل ا شري ق

الا:   نية ال اصة.دالسجنان السياسيوه العيه صدر بحق م حكم مه المحاكم المأوَّ

ا: المعتقلوه الستتياستتيوه وهم العيه تم توقيف م أو حجزهم ألستتباب ستتياستتية ولم يصتتدر  ثانيا

 بحق م حكم.

ا: جأوا إلى المملكة العربية الستتتتتعودية بعد قمع  انتفاضتتتتتة آ معتقلو رفحان وهم العيه ل ثالثا

 .أو العيه لجأوا إلى  ايراه مه أثر الضربات الكيمياوية  1991عار يام 
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شتتتت صتتتتية معنوية مستتتتتقلة وتتمتع باالستتتتتقال المالي وترتبط بر استتتتة  ولتلك المؤستتتتستتتتة

 .(1)الوزران

كوه مه المشتتتموليه بأحكام يرأا المؤستتتستتتة موظف بدرجة وزير يعيه وفقا  للقانوه ويو

ت ا اهعا القانوه وهو الر يا االيلى للمؤستتستتة ويمثل ا قانونا  والمستتؤول يه تنفيع ستتياستت

وهو وفاته أو  استتتتتقالتهأو إقالته أو  في حالة يزلهأو  يند ايابهنا به وم ام ا، يحل محله 

 بدرجة وكيل وزير مه المشموليه بأحكام هعا القانوه. موظف 

 المؤسسة مه التشكيات اآلتية:كما تتكوه 

 ية والماليةدارالدا رة اإ .أ

 الدا رة القانونية. .ب

 . دا رة الحقوي واالمتيازات.ـج

 دا رة الشؤوه االجتمايية والمرأة.. د

 هـ. دا رة الشؤوه االقتصادية واالستثمار.

 و. دا رة شؤوه المديريات واللجاه ال اصة.

 بمستوى مديرية. إقليمت اير المنظمة في والمحافظا قليمز. فروي المؤسسة في اإ

  . قسم الرقابة والتدقيق الدا لي.

من ا موظف بعنواه مدير يام حاصل يلى ش ادة جامعية  ولىيدير الدوا ر ال مسة األ

اولية في مجال ا تصتتتتتتاصتتتتتته وله  برة ممارستتتتتتة في مجال يمله، اما االثنتاه الباقيتاه 

 .(2)حاصل يلى ش ادة جامعية اولية فيديرها موظف ال يقل ينوانه يلى مدير

بر استتة حقوقي  أكثرأو  ومه تشتتكيات المؤستتستتة اللجنة ال اصتتة: تشتتكل لجنة  اصتتة

حاصتتتا  يلى شتتت ادة جامعية اولية في القانوه ولديه  برة ال تقل يه  ما ستتتنوات ومه 

المشتتتتتتتموليه بأحكام هعا القانوه، ويضتتتتتتتوية كل مه ممثل يه وزارة المالية، ووزارة 

                                                           
دي: هي ة دياوي الملكية، يدالة انتقالية سلم اهلي، مكتبة الن ضة العربية، القاضي يان جواد الساي (1)

 .84، ل2017، 1بيروت، ط
 .مؤسسة السجنان السياسييه المعدل(  امسا  أ: مه قانوه 7المادة )  (2)
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ا لية، وممثليه اثنيه مه الستتتتجنان الستتتتياستتتتييه مه اير موظفي الدولة ي تارهم ر يا الد

المؤسسة وم مت ا النظر في طلبات الف ات الواردة في هعا القانوه، لغر  تقرير شمول م 

 .(1)ب عا القانوه

 

 المؤسسة:  أ داف

 إلى  فةالستتتتجنان والمعتقليه الستتتتياستتتتييه إضتتتتاإلى  تقديم الريايةإلى  ت دف المؤستتتتستتتتة

توفير إلى  االمتيازات المنصتتتتتتول يلي ا في هعا القانوه وفق االستتتتتتا القانونية، وي دف

العتتديتد مه االمتيتتازات للف تتات المشتتتتتتتمولتة بتأحكتتام هتعا القتتانوه مه  ال التنستتتتتتتيق مع 

المؤسسات اير الرسمية في م تلف مجاالت الحياة حيث تقوم بتعوي  السجيه السياسي 

يتناستتتتب مع حجم الضتتتترر العي لحق به وفقا   زيي  مادي مجوالمعتقل الستتتتياستتتتي بتعو

 ( مه القانوه وتنل:3لضوابط تصدر ل عا الغر  وحسب المادة )

)يلى توفير فرل يمل وما يتناسب وكفانت م ومنح م األولوية في علك( حسب المادة 

فاه ( مه القانوه، وتقديم التستتتتتتت يات والمستتتتتتتايدات التي تمكن م مه تحقيق الررابعا  /3)

االقتصتتتتتتتادي واالجتمايي ل م ولعوا ل م في المجاالت االقتصتتتتتتتادية والقانونية والرياية 

وأيضتتتتا  تمجيد التضتتتتحية والفدان  األُ رىالصتتتتحية والكفالة االجتمايية وجميع المجاالت 

 وقيم ا في المجتمع.

وتتولى ر استتتة الوزران التنستتتيق مع مؤستتتستتتة الستتتجنان الستتتياستتتييه إصتتتدار القرارات 

( مه قانوه مؤسسة السجنان 4حسب المادة ) هدافظمة يلى تس يل تنفيع مضاميه األواألن

        السياسييه. 

 

 

 

                                                           
 .مؤسسة السجنان السياسييه المعدل(  امسا  ب: مه قانوه 7المادة ) (1)
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 ات مؤسسة السجناء السياسيين ودور ا ني بناء السلم المجتمعي.إجراء

تطبيق مقاربة التعوي  كإحدى مقاربات يلى يملت مؤستتتتستتتتة الستتتتجنان الستتتتياستتتتييه 

حيث منحت الف ات المشتتتتمولة بالقانوه العديد مه المزايا  ،العدالة االنتقالية ضتتتتمه قانون ا

التي تتعلق بتوفير السكه والرواتب التقايدية وبدل السفر السنوي وفرل الدراسة وتوفير 

 ايتقال بمبلغ مالي.أو  فرل العمل والتعوي  يه كل يوم سجه

بالحياة العامة، وإيادة دمج المست دفيه بقانون ا ولتأكيد دورها في بنان السلم المجتمعي 

ومنح م شتتتعورا بكون م مواطنيه مه الدرجة األولى، يملت المؤستتتستتتة يلى من  الحقوي 

 المادية والمعنوية للف ات المشمولة بقانون ا وكما يلي: 

 (1)أوال: من  الحقوي المادية

الراتب التقايدي: حيث تم من  جميع المشموليه بالقانوه والعيه يزيد يددهم يلى اكثر  -1

 راتبا تقايديا )منحة( وحسب يدد سنيه السجه وفقا لما يلي: 115,000مه 

السجيه السياسي والعي له مدة ايتقال سنة فما فوي ومه هو بحكم السجيه والمرأة التي  -أ

ل ا مدة ايتقال سنة فما فوي. فكل هعه العناويه تتقاضى راتبا تقايديا بمقدار 

دينار يراقي يه كل سنة  60,000دينار يراقي ويضاف له مبلغ وقدره  1,200,000

 سجه أو ايتقال. 

المعتقل العي له مدة سجه مه ستة أش ر إلى ما دوه السنة. ويسمى معتقل ويمن  له  -ب

 دينار يراقي. 800,000راتب تقايدي مقداره 

المحتجز العي له مدة ايتقال مه ش ر إلى ما دوه ستة أش ر والمرأة التي ل ا مدة ايتقال  -جـ

 دينار يراقي.  400,000هما له راتب تقايدي وقدره دوه الش ر، كا

 (2)حق السكه -2

                                                           
 سجنان السياسييهمه قانوه مؤسسة ال 17المادة   (1)
 مه قانوه مؤسسة السجنان السياسييه 18المادة   (2)
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لكل مشمول بقانوه مؤسسة السجنان السياسييه الحق في الحصول يلى سكه وفق ثاث 

 يارات وهي وحدة سكنية أو قيمت ا أو قطعة أر  مع منحة مالية سكنية وقدرها 

هعا الحق لم تستفد منه دينار وقر  يقاري. وتجدر اإشارة هنا إلى أه  30,000,000

إال شريحة بسيطة جدا مه السجنان السياسييه وعلك لعدم وجود دراسة دقيقة ويملية 

 للمؤسسة والحكومة يلى حد سوان، حيث لم يتم استثمار هعا األمر بالشكل الصحي . 

 حق الرياية الصحية والتعليمية: -3

الرياية الصتتحية  نل قانوه مؤستتستتة الستتجنان يلى شتتمول الستتجنان الستتياستتييه بحق

والتعليمية، حيث باشتتتتترت المؤستتتتتستتتتتة باجرانات تطبيق هعا الحق وشتتتتتملت يددا مه 

لم تستتتتتتتتطع أه تقدم من جا صتتتتتتتحيحا في تعاطي ا مع هعا الحق المستتتتتتتتفيديه، إال أن ا 

لشريحة السجنان، حيث أه المن ج العي ايتمدته المؤسسة لم يكه كافيا و اصة في ما 

 يتعلق بالرياية الصحية. 

 ثانيا: الحقوي المعنوية: 

سياسييه الحقوي المعنوية للمش تضمه مه  اوإدراك .وليه بهمقانوه مؤسسة السجنان ال

مادية ف ي ال تقل اللم تكه أكثر أهمية مه الحقوي  هالحقوي المعنوية إأه  يالمشتتتتتتتر

  :وسنتناول أهم هعه الحقوي المعنوية .أهمية ين ا

  .ييهحفظ وتوثيق تاريق السجنان السياس -1

اه كتابة التاريق مستتؤولية البد لإنستتاه الصتتادي والمجتمع أه يتحمل ا مه أجل أه 

  ا.د االجيال الاحقة مه إيجابيات ا وتجنب سلبياتيتستف

 ث:الكشف يه جرا م وانت اكات البع -2

ولقد أصتتتتدرت مؤستتتتستتتتة  .ه الكشتتتتف يه الجرا م يعتبر مه أهم حقوي الضتتتتحاياإ

ب ا  تكتابا وثق 30حدود به الكتب والتي وصتتتتلت الستتتتجنان الستتتتياستتتتييه العديد م

كما أصدرت العديد مه األفام الوثا قية  .ضحاياالمرحلة م مة مه تاريق السجنان و

 .إلى جانب إصتتتدار مجلة دورية اطت في ا انت اكات النظام البا د لحقوي اإنستتتاه
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 اكات ره بحجم االنتوإعا ما ق ،يبقى هعا الج د متواضتتتتتتتع ،ويلى الرام مه علك

  .التي ارتكب ا النظام

  :تحقيق السلم االجتماييفي حيه ضالمإبراز دور  -3

وليه بقانون ا العديد مه الفعاليات ومن ا إقامة متقيم مؤسسة السجنان السياسييه للمش

تتم ديوة أيداد كبيرة مه  حيثيوم الستتجيه الستتياستتي لمناستتبة المؤتمرات الستتنوية 

فيه األفام الوثا قية ر  عياسية واالجتمايية وتالسجنان والش صيات العلمية والس

ظة يلى وحدة الستتتتتتتجنان وتستتتتتتت م هعه التجمعات في المحاف .تلقى فيه الكلماتو

  .السياسيةوالمعهبية  مانات مانسجام م يلى الرام مه ا تاف أنتالسياسييه و

  :يلى مجرمي النظام السابق ىواإقامة الدي -4

ييه لكل المتضرريه مه سياسات النظام البا د يسم  قانوه مؤسسة السجنان السياس

 ال صول. بتقديم الشكاوي الازمة ب عا

 

سجناء مما تقدم يتبين أن سيين مؤسسة ال سيا سلم األهلي مه  ال  ال س مت بتعزيز ال أ

يدد مه المنجزات التي وضعت حدا لمعاناة العديد مه الضحايا المشموليه بقانون ا، إع أه 

المتضرريه مه سياسات النظام البا د ما يستحقونه مه التعوي ،  مساهمة المؤسسة بمن 

، ومنح م فرل العمل المناستتتتتتبة، جعلت م يشتتتتتتعروه باالنتمان ل عا الوطه، ماديا ومعنويا

ه وتعزيز الستتتتتلم والع د الجديد، مما يزز لدي م الشتتتتتعور بضتتتتترورة المستتتتتاهمة في بنان

 .المجتمعي
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 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 

 

مجموية مه األستتتتتتاليب التي يمكه للدول إلى  مف وم العدالة االنتقالية بشتتتتتتكل يام يشتتتتتتير

ما  فإه  السابقة. وفي التجربة العراقية المريرة اإنساه  است دام ا لمعالجة انت اكات حقوي

ت ريبية وإحداث تغييرات ستتتتلبية في الباد لم تقتصتتتتر يلى  أيمالقام به النظام البا د مه 

حصتتتتتتتول تغييرات جوهريتتة في المفتتاهيم التربويتتة إلى  األمرددة، بتتل تعتتدى جوانتتب محتت

وأهم ما يمكه ماحظته في هعا الشتتأه هو حجم وطبيعة  .واالجتمايية والستتلوكية والثقافية

التركة الثقيلة التي أورثت ا الدكتاتورية كمنظومة متكاملة حيال المجتمع العراقي بعد يام 

 ادوبعل ج ، يتطلب الحال ات ال ا لة يه كاهل المجتمعوإجل رفع هعه الركام .2003

 .ةاستثنا ي

ماهية  أو  ثار سؤال جوهري يه الكيفية التي يتم بموجب ا التعامل مع هعه التركةوهنا يُ 

 ه  آ عيه بااليتبار أالمعالجات واآلليات التي يجب أه تت ع لتفكيك ورفع تلك الركامات؟، 

 في جميع أوج  ا. الحالة العراقية تمتاز بالتفرد

القت شتتتتتتتى  إِعْ نعم أه الكثير مه البلداه وقعت تحت نير حكومات  دكتاتورية متعددة، 

أنواي  الق ر والظلم، إال أه ما حدث ل عه الباد مه نكبات وممستتي ي تلف مه حيث النوي 

المعالجات الموضتتتتتويية التي  فإه  ، وبالتالي أُ رىوالكم، مما حصتتتتتل لدى شتتتتتعوب وأمم 

ي أه تت ع يجب أه تكوه اير تقليدية في تعاطي ا مع م لفات ما بعد مرحلة ستتتتتتتقوط ينبغ

إلى  الدكتاتورية. وقد جرت محاوالت جادة في هعا الشتتتتتأه، إال أه تلك المحاوالت لم تفل 

الدرجة التي يطم ه ل ا المواطه، وقد يلتما البع  الععر ل عا اإ فاي يلى ايتبار أه 

عد ستتتتقوط نظام البعث ال تقل  طورة وأهمية يه ممارستتتتات ما حصتتتتل مه تداييات ما ب

النظام البا د، وعلك يندما تحالفت ج ات وأطراف دا لية و ارجية وبدوافع واايات شتى 

مه أجل إرباك الوضتتتتتع الجديد، وهعا ال يمنع مه الستتتتتعي لت طي تلك العقبات وتجاوزها 

يد مه ال ي ات والمؤستتستتات وإصتتا  ما يمكه إصتتاحه. وبالفعل شتتكلت ل عا الغر  العد

 وفي مقدمة تلك ال ي ات، ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.
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 تشكيل و يكلية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

المدة االنتقالية مه حياة الشتتتتعوب واألمم مه أصتتتتعب المراحل التأري ية في ستتتتلم  دتع

النظتتام إلى  حول مه النظتتام الشتتتتتتتمولي التتدكتتتاتوريتطورهتتا أثنتتان يمليتتة التغيير والت

. وإعا كانت مفاهيم العدالة نستتتتتتتاهالديمقراطي التعددي ومعالجة أرث انت اكات حقوي اإ

االنتقالية تعّد ضتترورة ملحة للبلداه والشتتعوب التي شتت دت تغيير وتحول جعري ألنظمت ا 

صادية واالجتمايية  سية االقت سيا سبة لل األمر فإه  ال إلحاحا، وهو  أكثرعراي كبلد يعتبر بالن

األ ع بتلك المفاهيم وعلك لجملة مه األستتتباب والمبررات الموضتتتويية، إلى  بأما الحاجة

يقف في مقدمت ا طبيعة ومن جية النظام الستتتتتياستتتتتي واأليديولوجي العي حكم الباد طوال 

ا مثيل يبر تلك العقود المنصتتتتترمة، والعي انفرد بأفعال وتوج ات وأستتتتتاليب لم يشتتتتت د ل 

 التاريق المّدوه. 

 

 التشكيل

ثاث ال يا الجت ية العل بالقرار رقم )شتتتتتتتكل مجلا الحكم ال ي ة الوطن نة 84بعث  ( لستتتتتتت

2003.(1) 

( الصتتادر يه ستتلطة اال تاف المدنية المؤقتة واستتتنادا  لصتتاحية 1وطبقا  للقرار رقم )

ؤقتة، فقد حدد المجلا ( الصادرة مه سلطة اال تاف الم7مجلا الحكم في المعكرة رقم )

ات الواجب إتباي ا الجتثاث البعث مه دوا ر الدولة ومؤستتتتتتتستتتتتتتات القطاي العام جراناإ

 ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث.إلى  اتجرانو ول تنفيع تلك اإ

 ( الصادر مه سلطة اال تاف المدنية المؤقتة يلى ما يلي:1وينل قرار رقم )

العراقي مما تعر  له مه إستتتانة يلى نطاي واستتتع مه قبل  )وإقرارا  بمعاناة الشتتتعب

ية وأستتتان معاملته يبر ستتتنوات طوال، ونظرا  نستتتانحزب البعث العي حرمه مه حقوقه اإ

لمشتتتاير القلق البالغ المنتشتتتر في أوستتتاط المجتمع العراقي ب صتتتول ال طر العي يمثله 

                                                           
وتضمه تشكيل لجاه مت صصة في مجلا الحكم لتمكينه مه  5/11/2003صدر هعا القرار بتاريق  (1)

 ممارسة سلطاته كاإشراف يلى الوزارات وايداد مشاريع القرارات.
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ما يقوم به مسؤولي حزب ة شؤوه العراي وإداراستمرار شبكات وكوادر حزب البعث في 

ستمرار ال طر العي يمثله حزب  البعث مه ترهيب للشعب العراقي، واهتماما بما يتعلق با

 .(1).. حظر حزب البعث(. البعث العراقي يلى أمه قوات اال تاف، أيله بموجب علك

حل حزب البعث يه طريق إلغان كل هياكل الحزب وإطاراته إلى  يفضتتتتتتي هعا القرار

اته يه مراكز الستلطة والمستؤولية في المجتمع العراقي، وهعا بدوره يضمه وإقصتان قياد

لة لشتتتتتتتعب العراي ل طر يودة يناصتتتتتتتر حزب البعث إلى  يدم تعر  الحكومة الممث

 السلطة.

تم إقصان كبار أيضان حزب البعث العراقي يه كل المراكز التي  األمروبموجب هعا 

شار القرار تم إقصان جميع مه يتبيه أن م كانوا يتمتعوه أنه سوف يإلى  يشغلون ا، كما وأ

بعضتتوية في حزب البعث يه مناصتتب م ويشتتمل علك كل مه كاه بدرجة يضتتو في حزب 

 .(2)البعث

أه الفقرة الستتتتادستتتتة مه هعا القرار تمن  الصتتتتاحية لستتتتلطة إلى  وتجدر اإشتتتتارة هنا

 اإ تاف مه استثنان مه تراب بعودته.

ضتتتترورة أه تكوه هناك استتتتتثنانات يقررها هو بنفستتتته وايترف الحاكم المدني يلنا  ب

 .(3)دراسة بع  الحاالت أسااومسايديه يلى 

واستمر وجود هعه ال ي ة بعد إقرار الدستور العي نل في الفصل الثاني منه )األحكام 

مادة ) ية(، ال قال ثاث البعث 135االنت يا الجت ية العل لة ال ي ة الوطن  ا أيمال( يلى مواصتتتتتتت

 .(4)ة ال ي ة في حين ا الدكتور أحمد يبدال ادي الجلبيإدارتقلة، وقد تسلم بوصف ا هي ة مس

عام  عث  2006في ال ثاث الب يا الجت ية العل قانوه ال ي ة الوطن ية  ية الوطن أقرت الجمع

( والعي تم 1هعه ال ي ة قد حملت منع البداية يبن ما جان في القرار رقم ) فإه  وبالتالي 

                                                           
 16/5/2003(، 1مه حزب البعث. رقم )أمر سلطة اال تاف المؤقتة، تط ير المجتمع العراقي  (1)
 بق اصدر سم .أمر سلطة اال تاف المؤقتة، تط ير المجتمع العراقي مه حزب البعث  (2)
 9008، العدد 2003يوليو  28هـ، 1424جمادى األولى،  29صحيفة الشري األوسط، األثنيه  (3)
ي   (4)

 
ي العراق

ي وزعيم المؤتمر الوطن 
 
 سياسي عراق
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وظا ف م بقرار مه ر يا ستتتتتتلطة اال تاف في حين ا  بموجبه طرد يشتتتتتترات اآلالف مه

 .(1))بول بريمر(

 وتتألف ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث مه الدوا ر اآلتية:

قانونية، دا رة  قافية، الدا رة المعلوماتية، الدا رة ال دا رة الديواه، الدا رة التربوية والث

 ضا  يه مكتب ر يا ال ي ة.المتابعة والتنفيع، ودا رة الرقابة والتفتيش، ف

لستتتنة  10ستتتانلة والعدالة رقم قانوه ال ي ة الوطنية العليا للم أصتتتدر 2008وفي العام 

2008(2). 

 

الا    داف: التأسيس واألأوَّ

بشأه تأسيا  (3) 2008لسنة  10والعدالة رقم للمسانلة  أكد قانوه ال ي ة الوطنية العليا

عدالة بأه تحل تستتتتميت ا بموجب هعا القانوه محل ال ي ة ال ي ة الوطنية العليا للمستتتتانلة وال

يا  وترتبط بمجلا النواب، إدارالوطنية العليا الجتثاث البعث بوصتتتف ا هي ة مستتتتقلة ماليا  و

 ات الواردة في هعا القانوه.جرانوتعد هي ة كاشفة يه المشموليه باإ

رات التي تت عها ال ي ة وقد حدد القانوه أيضتتتان ال ي ة بستتتبعة أيضتتتان، وبيّه أه القرا

مه القانوه في  ثامنا  ( 2ية أربعة أصتتتوات، وقد اشتتتترطت المادة )أالبتكوه وفقا  للقانوه ب

 :(4)يضو ال ي ة ما يأتي

 أه يكوه يراقيا  كامل األهلية مقيما  في العراي.  .1

 أه يكوه حاصا  يلى ش ادة جامعية أولية.  .2

 ياما . 35أه ال يقل يمره يه   .3

 محكوما  بجريمة م لة بالشرف.أه ال يكوه   .4

 ات اجتثاث البعث.إجرانأه ال يكوه مشموال  ب  .5

                                                           
ي من حزب البعث. رقم )أمر سلطة االئتالف  (1)

 
 16/5/2003(، 1المؤقتة، تطهير المجتمع العراق

 . 8، ص2، ص8شباط  14، 4061ُينظر الوقائع العراقية: العدد  (2)
 8م، ص2008شباط،  14، 4061الوقائع العراقية:الغدد (3)
 .2008( لسنة 10( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم )2المادة )  (4)
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 أه ال يكوه مه أيواه النظام البا د وأثرى يلى حساب المال العام.  .6

 أه يكوه متمتعا  بالسمعة الحسنة والنزاهة واالستقامة        .7

 

ا    داف: األثانيا

 :1ال ي ة بما يلي أهدافالة حدد قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعد

الستتتلطة إلى  ة  وستتتياستتتة وممارستتتة تحت أي مستتتمىإدارمنع يودة حزب البعث فكرا  و .1

 والحياة العامة في العراي.

تط ير مؤستتتستتتات القطاي الحكومي والقطاي الم تلط ومؤستتتستتتات المجتمع المدني مه  .2

 منظومة حزب البعث تحت أي شكل مه األشكال.

المنحل واألج زة القمعية العيه ثبت التحقيق إدانت م بأفعال  إحالة  يناصر حزب البعث .3

 المحاكم الم تصة لينالوا جزانهم العادل.إلى  جرمية بحق أبنان الشعب

تمكيه ضتتتتتتتحتتايتتا جرا م حزب البعتتث واألج زة القمعيتتة ومه  ال مراجعتتة الج تتات  .4

ن تلك الم تصتتتتتة مه المطالبة باستتتتتتيفان التعوي  يه األضتتتتترار التي لحقت ب م جرا

 الجرا م.

اإستتتت ام في الكشتتتتف يه األموال التي استتتتتحوع يلي ا أيواه النظام البا د بطري اير  .5

 ال زينة العامة.إلى  مشروية دا ل العراي و ارجه وإيادت ا

 دمة العاكرة العراقية مه  ال توثيق الجرا م والممارستتات اير المشتتروية لعناصتتر  .6

ته القمعيتة وتو حة مه العنتاصتتتتتتتر حزب البعتث المنحتل وأج ز نات متتا يدة بيتا قا فير 

المتتتعكورة لتحصتتتتتتتيه األجيتتتال القتتتادمتتتة مه الستتتتتتتقوط في براثه الظلم والطغيتتتاه 

 .(2)واالضط اد

ا   : مهام الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةثالثا

 نصت المادة يلى ما يلي: إِعْ (، 4تناول القانوه م ام ال ي ة في المادة )

                                                           
 مصدر سابق 2008( لسنة 10( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم )2المادة )  (1)
 ( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.3المادة ) (2)
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 :1الوسا ل اآلتيةب ا الم ام أهدافقيق تتبنى ال ي ة لغر  تح

 . تطبيق أحكام هعا القانوه بما ينسجم والنصول الدستورية عات العاقة.1

. تقديم األدلة والوثا ق التي تتوافر لدى ال ي ة يه الجرا م التي ارتكب ا يناصتتتتتتتر حزب 2

اإديان القضان العراقي يه طريق مكتب إلى  البعث واألج زة القمعية بحق المواطنيه

 العام.

.  تلقّي الشتتتتتكاوى مه المتضتتتتترريه جران ممارستتتتتات وجرا م يناصتتتتتر حزب البعث 3

واألج زة القمعية وجمع األدلة والوثا ق والمستتتتتتتتندات يه الجرا م المعكورة ومتابعة 

 علك.

 . تقديم الدراسات والتوصيات الازمة مه  ال التنسيق مع الج ات عات العاقة لتعديل4

لتشتتتتريعات التي أصتتتتدرها النظام البا د وكاه مه شتتتتأن ا إفادة أيواه النظام إلغان ا أو 

 المعكور يلى وجه ال صول دوه بقية ف ات الشعب.

با د 5 ظام ال ناة في ظل الن تأري ية مه  ال توثيق الفضتتتتتتتتا ع والمعا لعاكرة ال .  دمة ا

 رو  في براثه الطغياه واالضتتط اد ولبثّ  أُ رىلتحصتتيه األجيال مه الستتقوط مرة 

التعايش والمصتتتتتتالحة والستتتتتتلم األهلي والعدالة والمستتتتتتاواة والمواطنة بيه العراقييه. 

 :وتعمل بشكل  ال يلى تحقيق ما يلي

ات االجتثاث  ال مدة يمل ال ي ة إجرانالمشتتتموليه ب فراداستتتتكمال تعريف أول ك األ .أ

 ات االجتثاث المقررة في هعا القانوه.إجرانونشر قا مة ب

فات حزب البعث المنحل عمة يلى الحكومة مه أجل االحتفاظ ب ا حتى تؤول جميع مل .ب

 يتم تأسيا أرشيف يراقي دا م وفقا  للقانوه.

                                                           
 مصدر سابق 2008( لسنة 10قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم )  (1)
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المستتتتاهمة في تطوير البرامج االجتمايية التثقيفية التي تؤكد يلى التعددية الستتتتياستتتتية  .ت

 ، وتشتتجب في الوقت نفستته الجرا م التي ارتكب انستتاهوالتستتام  والمستتاواة وحقوي اإ

 النظام البا د وثقافة الحزب الواحد والت ميش واإقصان.

 

 ية للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةدارالهيكلية اإل

ية، دار( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمستتتانلة والعدالة ال يكلية اإ18حددت المادة )

 ويشمل: ما يرتبط بر يا ال ي ةاألول  جز يهإلى  حيث قسمت ال يكلية

مكتب ر يا ال ي ة ويديره موظف بعنواه مدير يتولى تنظيم مراستتتتتات ر يا ال ي ة  .1

 ومواييده ومقاباته وأية م ام يكلفه ر يا ال ي ة ب ا.

 نا ب ر يا ال ي ة: ويكوه بدرجة  اصة وبمستوى وكيل وزير. .2

يلى دوا ر  ( مه قانوه ال ي ة18مه المادة  ثانيا  أما الجزن الثاني فقد نصتتتتتتتت الفقرة )

ال ي ة واشترطت أه يرأا كل من ا مدير يام حاصل يلى ش ادة جامعية أولية، ولديه 

  برة ال تقل يه يشر سنوات ويلى النحو التالي:

 . الدائرة القانونية: 1

ب ثاث والجرا م المرتكبة مه إجرانوتتولى تلقي اإ بارات يه المشتتتتتتتموليه  ات االجت

صتتيات بشتتأن ا والنظر في طلبات العودة للوظيفة واالستتتثنان قبل م والتحقيق في ا ورفع التو

وطلبات اإحالة يلى التقايد والترافع يه ال ي ة أمام المحاكم الم تصتتتتتتتة وتبليغ قرارات 

ال ي ة ودراسة التشريعات التي سن ا النظام البا د وأفاد مه  ال ا يناصر النظام وأيوانه 

وصتتتيات الازمة بشتتتأن ا بما يضتتتمه العدالة يلى وجه ال صتتتول وتقديم المقترحات والت

 والمساواة.

 . الدائرة المعلوماتية:2

تتولى جمع وأرشتتتتفة المعلومات المتوافرة، يه أيضتتتتان حزب البعث ويناصتتتتر األج زة 

القمعية والمعلومات المتوافرة يه الجرا م المرتكبة مه قبل م بحق أبنان الشتتتتتتتعب العراقي 



 
 

122 
 

بصتتورة اير مشتتروية وتزويد الج ات عات العاقة بتلك واألموال التي استتتحوعوا يلي ا 

 المعلومات لغر  ات اع الازم بحق م.

 . دائرة المتابعة والتنفيذ:3

 تتولى متابعة قرارات ال ي ة ال اصة باالجتثاث وتنفيعها.

 . الدائرة اإل المية:4

اإيام  وتتولى تغطية نشاطات ال ي ة وإبراز أهمية تلك النشاطات ونشرها يبر وسا ل

واإستتتتتت ام في تطوير البرامج االجتمايية والتثقيفية التي تؤكد يلى التعددية الستتتتتتياستتتتتتية 

والتستتام  والمستتاواة وتشتتجب الجرا م والفضتتا   التي ارتكب ا النظام البا د وثقافة الحزب 

 الواحد وسياسة الت ميش واإقصان.

 

 

 ية والمالية:دار. دائرة الشؤون اإل5

ية للموظفيه وتكوه مستتتتتتتؤولة يه األمور المالية وإيداد دارمات اإتتولى تأميه ال د

 الميزانية السنوية والتقرير المالي لل ي ة.

 

 . دائرة المالحقات المالية واالقتصادية:6

وتتولى إحصان وتقييم الكيانات المالية واالقتصادية التي استولى يلي ا أيواه النظام البا د 

نات دا ل العراي و ارجه وتقديم التوصتتتتتتتيات للج ات عات ومتابعة هعه األماك والكيا

 العاقة الستردادها.

 دائرة المفتش العام:

  ال ي ة. أيمالوتمارا الرقابة يلى 
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 العام: مكتب المد ي

يناصتتتر حزب البعث واألج زة إلى  ي تل بتلقي الشتتتكاوى بصتتتدد الجرا م المنستتتوبة

الدياوى أمام المحاكم الم تصتتتتة يه تلك القمعية وجمع األدلة الثبوتية بصتتتتددها وتحريك 

 الجرا م.

كما قامت ال ي ة ومه أجل تستت يل يمل ا مه تأليف يدد مه اللجاه الغر  من ا حستتم 

 متعلقات المواطنيه في ال ي ة ومه هعه اللجاه:

 . لجنة النظر بالطعون التميزية:1

بالنظر في الط يد ال ي ة التميزية الم تصتتتتتتتتة  نة بتزو هعه اللج مة يلى وتعنى  قد عوه الم

األدلة المعتمدة إلى  قرارات ال ي ة الوطنية العليا للمستتتانلة والعدالة با حة تميزية مستتتاندة

اللجنة( في إصتتتدار القرار الن ا ي وتكوه هعه إلى  )الوثا ق التي تقدم ا الدا رة المعلوماتية

 مكتب ر يا ال ي ة.إلى  اللجنة تابعة

 بالفصل السياسي: . لجنة رنْ التشاب   ن المد ين2

ت تل هعه اللجنة بالنظر بطلبات رفع القيود المتوفرة في الدا رة المعلوماتية في ال ي ة 

الوطنية العليا للمسانلة والعدالة حول التشابه الوارد في أسمان المدييه بالفصل السياسي 

 بموجب الوثا ق المقدمة مه صاحب الطلب ويرأا اللجنة موظف بدرجة مدير يام.

 لجنة النظر بالحجوزات: .3

( 2003لسنة  76، 88تعنى هعه اللجنة بالنظر في أسمان المشموليه بمضموه القراريه )

الصتتادريه يه مجلا الحكم والمشتتار إلي ما ستتابقا . وقد أنجزت اللجنة كافة الملفات لدي ا 

 ،76، 88، وإلغان القراريه 2017( لستتتتنة 72 ا يند صتتتتدور القانوه رقم )أيمالوأن ت 

 .2003لسنة 

 . لجنة االستد اءات:4

العيه تقوم ال ي ة باستتتتديا  م وعلك مه أجل رفع  شتتت الت تل هعه اللجنة بمقابلة األ

لغر  استتتكمال المعلومات المتوفرة لدي ا  أُ رىالتشتتابه في األستتمان مه ج ة ومه ج ة 

 اع القرار وتقاطع ا مع أولياته ومستتتمستتكاته الشتت صتتية ال اصتتة لكي تتمكه ال ي ة مه ات

 الصحي .
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 مبررات تأسيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

ل فإه   2003بعد ستتتتتتتقوط نظام البعث في العام  القرارات التي أصتتتتتتتدرت ا ستتتتتتتلطة  أو 

اال تاف المؤقتتتة هو أمرهتتا المصتتتتتتتنف تط ير المجتمع العراقي مه حزب البعتتث وهو 

 .(1)16/5/2003( في 1التشريع رقم )

نصتتتت مقدمته التي جانت بمثابة األستتتباب الموجبة في ما تاه مه تشتتتكيات يلى:  إِعْ 

 األمه"وفقا  لصتتتتتاحياتي كمدير لستتتتتلطة اال تاف المؤقتة وانستتتتتجاما  مع قرارات مجلا 

لدولي بما في ا القرار رقم  عام  1483ا نان  يلى قوانيه وأيراف الحرب.  2003في ال وب

شعب العراقي سع مه قبل حزب  وإقرارا  بمعاناة ال سانة يلى نطاي وا مما تعر  له مه إ

سانالبعث العي حرمه مه حقوقه اإ سنوات طوال ونظرا  لمشاير ن سان معاملته يبر  ية وأ

القلق البالغ المنتشتتتر في أوستتتاط المجتمع العراقي ب صتتتول ال طر العي يمثله استتتتمرار 

ه مستتؤولي حزب البعث ة شتتؤوه العراي وما يقوم بإدارشتتبكات وكوادر حزب البعث في 

مه ترهيب للشتتتعب العراقي واهتماما  بما يتعلق باستتتتمرار ال طر العي يمثله حزب البعث 

  (2)العراقي يلى أمه قوات اال تاف، أيله بموجب علك.. حظر حزب البعث

ته إلى  يفضتتتتتتتي هعا القرار غان هياكل الحزب وإطارا حل حزب البعث يه طريق إل

الستتتتلطة والمستتتتؤولية في العراي، وهعا يضتتتتمه يدم تعر  وإقصتتتتان قياداته يه مراكز 

السلطة، كما يضمه إلى  الحكومة الممثلة لشعب العراي ل طر يودة يناصر حزب البعث

هعا القرار أه مه يشتتتغلوه مناصتتتب الستتتلطة في المستتتتقبل ستتتيكونوه محل قبول الشتتتعب 

 ..(3)العراقي

 عث العراقي مه مراكزهم.تم إقصان كبار أيضان حزب الب األمروبموجب هعا هعا 

يعتبر نقطة  9/4/2003إه ما شتتت ده العراي مه تغيير جعري وجوهري أيقب أحداث 

ة الدولة إدارتحول وحد فاصل بيه مرحلتيه مه تأريق العراي المعاصر، فقد صدر قانوه 

                                                           
 . 2003 /5 /16( في 1المؤقتة، تط بر المجتمع العراقي مه حزب البعث رقم) يُنظر أمر سلطة اال تاف 1
 .16/5/2003( في 1يُنظر أمر سلطة اال تاف المؤقتة، تط ير المجتمع العراقي مه حزب البعث رقم ) 2
ل،  3 أمر سلطة اال تاف المؤقتة، تط ير المجتمع العراقي مه حزب البعث، المصدر السابق، القسم األو 

 (.1الفقرة )



 
 

125 
 

عام  ية ل قال ية في المرحلة االنت ية، 2004العراق حدث تعبير ال ي ات الوطن تم  إِعْ ، واستتتتتتتت

ا البع  مه هعه ال ي ات الوطنية كالمحكمة الجنا ية العراقية الم تصتتتتتتتة وهي ة تأستتتتتتتي

 النزاهة وهي ة حل النزايات الملكية وال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث.

المؤستتتستتتات وال ي ات المستتتتقلة في إلى  ، فقد أشتتتار2005أما الدستتتتور العراقي لستتتنة 

إلى  102لة( واشتتتتتمل الفصتتتتل يلى المواد )الفصتتتتل الرابع تحت ينواه )ال ي ات المستتتتتق

( بما يعني أه هعه ال ي ات ل ا مه القيمة القانونية ما يجعل المشري يعكرها بالدستور 108

أو  بكل وضتتو  وصتتراحه، ويعدها مه المؤستتستتات الم مة في البلد والتي ال يمكه إلغاؤها

 العكر وفي مواد مفصلة.الدستور  ص ا ب األه   ا إال بإكمال يمل ا، وعلك أيمالإن ان 

ال  ( ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث والتي نصت الفقرة 135وقد عكرت المادة ) : أو 

 ا بوصتتتف ا هي ة مستتتتقلة بالتنستتتيق مع أيمالتواصتتتل ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث 

ترتبط بمجلا الستتتتتلطة القضتتتتتا ية واألج زة التنفيعية في إطار القوانيه المنظمة لعمل ا، و

. وتعد ال ي ة الوطنية العليا للمستتانلة والعدالة مه الركا ز التي ايتمدت ا الحكومة (1)النواب

العراقية في تطبيق مف وم العدالة االنتقالية وعلك بستتتتتتبب االنت اكات الجستتتتتتيمة التي يانى 

 من ا العراقيوه أثنان حكم البعث ومن ا:

ري ال وف في أوستتتتتتاط المواطنيه وكستتتتتتب االيتقال واالحتجاز العشتتتتتتوا ي وعلك لز .1

 وال  م.

 ممارسة التععيب وسون المعاملة يلى نطاي واسع وبطرا ق وحشية. .2

ستتتتجلت لدى الفريق  إِعْ اإ فان القستتتتري وتغييب المواطنيه في الستتتتجوه والمعتقات،  .3

المعني بحتتاالت اإ فتتان القستتتتتتتري التتتابع لألمم المتحتتدة اآلالف مه حتتاالت اإ فتتان، 

 .إنساه( ألف 270مه ) أكثرالبع  ب ويقدرها

 االيدامات واالاتيال السياسي والقتل العشوا ي. .4

                                                           
ال  مه الدستور العراقي لسنة 135المادة ) (1)  .2005( الفقرة أو 
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مه  أكثراإبعاد والتشتتتريد القستتتري للمواطنيه  ارم العراي )حمات ت جير( شتتتملت  .5

 .(1)( ألف فرد بعد تجريدهم مه ممتلكات م وجنسيت م العراقية400)

إلى  لتركماه مه دا ل المده العراقيةالتشتتتتتريد والطرد والترحيل للمواطنيه األكراد وا .6

 كردستاه العراي )التغيير الديمغرافي(. إقليممحافظات 

 إنت اكات واسعة لحق الملكية ال صوصية واالنتقال والسامة الش صية. .7

 ممارسة يمليات االاتصاب ضد المعتقات وقتل أطفال ه أمام أيين ه. .8

بة .9 كات للحق في الحيتاة تتمثتل في إيقتاي يقو كاإنتمتان إنت تا بأثر رجعي  إلى  اإيدام 

بع  األحزاب وال روب مه ال دمة العسكرية فضا  يه يقوبات الوشم وقطع األعاه 

 .(2)واليد

إنت تتاكتتات للحقوي الثقتتافيتتة والستتتتتتتيتتاستتتتتتتيتتة لألقليتتات العرقيتتة كتتاألكراد والتركمتتاه  .10

 واآلشورييه.

 عراي.كردستاه ال إقليماستعمال األسلحة الكيماوية ضد المدنييه في  .11

 قصف العتبات المقدسة للمسلميه في النجف وكربان. .12

تدل يلى حمات اإيدام  .13 عددة  ية مت ناطق يراق ية في م قابر الجماي اكتشتتتتتتتتاف الم

 الجمايية.

 وجود محاكم استثنا ية  اصة عات صاحيات واسعة. .14

جاوزات  .15 كات وت ظام اإنستتتتتتتتاه  لحقوي أُ رىإنت ا نان فترة ن مارا أث نت ت كا التي 

 .(3)البعث

 جريمة تجفيف األهوار في الجنوب العراقي. .16

 جريمة ت جير الكرد الفيلييه. .17

                                                           
فراا كوركيا يزيز، ال يار الديمقراطي في العراي ما بيه الرؤية األمريكية والرؤية الوطنية،   (1)

 .79، ل2008رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية العلوم السياسي، بغداد، 
في اإنساه  يير في العراي، لجاه العدالة االنتقالية، تقرير يه حالة حقوياانم جواد، مشروي التغ  (2)

 .202-199، ل2003، لنده، 210العراي، مجلة الحقوقي، السنة الثانية، العدد 
د. محمود شريف بسيوني، ومحمد يبدالعزيز جاد الحق إبراهيم، المحكمة الجنا ية العراقية الم تصة  (3)

 .24-23، ل2005، دار الشروي، القاهرة، 1ط بالجرا م ضد اإنسانية،
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 وسنتناول فيما يلي بعضا مه جرا م تلك المرحلة مه تأريق العراي.

القضتتتتتتتايا تعقيدا ، وقد واج ت الج ود  أكثرمواج ة العراي لماضتتتتتتتيه العنيف مه  تعد

 .(1)د مه التحديات منع البدايةالمبعولة نحو تحقيق العدالة االنتقالية في العراي العدي

فلقد تميزت الحياة الستتتتتتتياستتتتتتتية في العراي الحديث االبا بالتد ل األجنبي ابتدان  مه 

أه انت ى التواجد البريطاني رستتتتتتميا  بعد إلى  الستتتتتتيطرة العثمانية، ثم االحتال البريطاني

 األمر ى أه انتإلى  ، ومه ثم ستتتتتلستتتتتلة اإنقابات العستتتتتكرية1958تموز يام  14ثورة 

 . 2003يكي البريطاني المباشر في العام األمربالتد ل العسكري 

ومه المفيد لمن جية البحث أه نمر بشتتتتتتتكل موجز يلى المراحل التي حكم ب ا العراي 

 بواسطة االنظمة الجم ورية وهي:

شتتباط مه العام  8م ولغاية 1958تموز  14األول  مرحلة النظام الستتياستتي الجم وري -

1963. 

 .13/4/1966لغاية  1963شباط يام  8النظام السياسي الجم وري الثاني مه  مرحلة -

تموز  17لغاية  1966نيستتتتتتاه يام  13مرحلة النظام الستتتتتتياستتتتتتي الجم وري الثالث  -

1968. 

ولغتتايتتة  17/7/1968مرحلتتة النظتتام الستتتتتتتيتتاستتتتتتتي الجم وري الرابع )البعثي( مه  -

واحتتد وهو حزب البعتتث العربي . ولقتتد تميزت هتتعه الفترة ب يمنتتة الحزب ال9/4/2003

االشتراكي، العي وقع في تناق  فكري ودستوري وسياسي بيه النظرية والتطبيق، حيث 

: )إه الجم ورية العراقية ولىفي المادة األ 21/9/1969ورد في الدستتتتتتتتور المؤقت في 

 دولة ديمقراطية تستمد أصول ديمقراطيت ا وشعبيت ا مه التراث العربي ورو  اإسام(. 

فعلى المستتتتتوى الفكري لم يستتتتجل التراث العربي أنموعجا  ديمقراطيا  يمكه أه يحتعى به، 

إال أه موضتتتوية الديمقراطية الشتتتعبية التي نادى ب ا حزب البعث المنحل هي استتتتنستتتاخ 

                                                           
بلقيا أحمد منصور، األحزاب السياسية والتحول الديمغرافي، دراسة تطبيقية يلى اليمه وباد أُ رى،   (1)

 .29، ل2004، القاهرة 1مكتبة مدبولي، ط
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للنموعم الستاليني في االتحاد السوفيتي السابق، أما التناق  الدستوري فيتسم بعدم الفصل 

 تركيزها في هي ة واحدة هي )مجلا قيادة الثورة(. بيه السلطات، بل

أما التناق  الستتتتتتتياستتتتتتتي فتمثل في أه حزب البعث كاه حزبا  م يمنا  يلى الستتتتتتتلطة 

 .(1)السياسية، وهعه التناقضات تمثل إ اال  بالديمقراطية

ومه  ال ما تقدم نرى أه الجانب السياسي في العراي لم يش د ممارسات ديمقراطية 

 فرادتداول السلطة، ولم يصال دستور ديمقراطي يكفل حريات األ أو  ى الحكميلى مستو

وحقوق م، فضا  يه أه الدساتير التي كتبت في هعه المرحلة لم يُتّبَع األسلوب الديمقراطي 

ولغاية  1958في كتابت ا يبر جمعية منت بة مع اياب الشتتتتريية الستتتتياستتتتية بدن  مه يام 

 . 2003يام 

هي االنقابات العسكرية والعنف  1958زمت النظام السياسي بعد العام فالسمة التي ال

السياسي واياب المؤسسات التمثيلية والتي تعد متغيرات أس مت في يدم إنضام يوامل 

وجود المؤستتستتات يفيد في توجيه يقل المواطه  األه  عاتية موضتتويية للتحول الديمقراطي 

جه مه دا رته ال اصتتة وتجعله ي تم بشتتؤوه بأنه يضتتو في جماية، وب عا تستت م في إ را

فقداه المؤستتتتستتتتات واياب الديمقراطية ستتتتبب ر يا في اياب التحول  فإه  الدولة، ولعلك 

 الديمقراطي.

وتعد فترة حكم البعث هي الفترة األقستتى في تأريق العراي الجم وري والستتيما بعد أه 

سلطة في العراي في  سا  للجم ورية وأمينا  فأصب  ر 16/7/1979تولى صدام حسيه ال  ي

 2003نيستتاه/ /9ولغاية  1979ياما  لحزب البعث العراقي، واستتتمر في الحكم مه ستتنة 

وقد أ ضتتتع الباد لثقافة ال ضتتتوي واالستتتتبداد ولم تمارا في ي ده أية يملية ديمقراطية 

 حقيقية.

نستتاه اإ ويانى العراقيوه أثنان حكم صتتدام حستتيه مه انت اكات كثيرة ومتعددة لحقوي

درجة أن ا لم تكه تصدي حين ا مه إلى  تجسدت في ا كل معالم الوحشية والقسوة والغرابة

                                                           
 يبدالعظيم جبر حافظ، التحول الديمقراطي في العراي الواقع والمستقبل، مؤسسة مصر مرتضى  (1)

 .103، ل2009للكتاب العراقي، بغداد، 
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المجتمعتتات والشتتتتتتتعوب البعيتتدة مه الواقع العراقي. وقتتد أعهلتتت تلتتك االنت تتاكتتات جميع 

المراقبيه للواقع العراقي التي لم يستتتبق أه حصتتتلت ب عا الشتتتكل مه المبالغة ولمدة زمنية 

. فكانت هناك حاالت قطع األعه ووشتتتتتم (1)حكم صتتتتتدام حستتتتتيه للعراي طويلة، وهي مدة

الجب ة وقطع الرؤوا ووضتتتتع ا فوي باب بيت الضتتتتحية وتفجير المواطنيه بعد إجبارهم 

إاراي بعضتتت م في  أو  مه  ال ربط متفجرات في أجستتتادهم أو  يلى شتتترب )البانزيه(

 أكثرا  التيزاب واستتتتتعمال ورمي بعضتتتت م في أحو أو  األن ر بعد ربط أرجل م بأثقال،

لة المريبة لحقوي حا قة للتععيب، كما جان في تقرير لألمم المتحدة يه ال ما ة طري  مه 

. كما أد ل صتتتتتتتدام حستتتتتتتيه العراي في يدة حروب مع الدول (2)في العراياإنستتتتتتتاه 

التي انت ت  1980المجاورة، من ا حربه مع الجم ورية اإسامية اإيرانية في أيلول يام 

عام  2. وفي 8/8/1988 في ازا دولة الكويت، فضتتتتتتتا  يه الحروب  1990آب مه ال

في جنوب العراي  أُ رىالدا لية التي  اضتتتتت ا في شتتتتتمال العراي مع جمايات كردية، و

القتل والت جير القستتتتري والمقابر الجمايية واستتتتت دام األستتتتلحة  أيمالرافقت ا العديد مه 

التي لم تفري بيه طفل وشتتيق وأمرأة، ورافقت ا الكثير  الكيماوية ويمليات اإبادة الجمايية

 . نساهمه انت اكات حقوي اإ

االستتتبداد، كما في إلى  وأه مه النصتتول الدستتتورية التي يالجت من جا  أدى وأستتا

ن ج يتبنى  أو  ( مه الدستور العراقي والتي نصت يلى ما يلي: "يحظر كل كياه7المادة )

 يمجد أو  يم د أو  يحر  أو  التط ير العرقي، أو  التكفير أو  اإرهاب أو  العنصتتتتتترية

يبرر له، وب اصتتة البعث الصتتدامي في العراي ورموزه، وتحت أي مستتمى  أو  يروم أو 

 .(3)كاه، وال يجوز أه يكوه علك ضمه التعددية السياسية في العراي، وينظم علك بقانوه"

                                                           
، 2003، لنده، 10د. طاري يلي الصال : القانوه الجنا ي، مجلة الحقوقي، السنة الثانية، العدد   (1)

 .279ل
يامر حمادي يبدهللا الجبوري: العدالة االنتقالية ودور أج زة األمم المتحدة في أرسان مناهج ا، المركز   (2)

 .253، ل2018، 1القاهرة، طالعربي للنشر والتوزيع، 
 .2005( مه الدستور العراقي الدا م لعام 7المادة )  (3)
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الشمولي وسياسات اإقصان. ويلى تعد هعه المادة ضرورية للحيلولة دوه يودة الن ج 

الرام مه الجدل العي أحاط ب عه المادة مه حيث أه البع  قد أشتتتتكل أه تحصتتتتر صتتتتفة 

البعث بالصتتدامي، معززا  رأيه بأه البعث فكرا  ومن جا  كاه مستتتبدا  إقصتتا يا ، أما مه َدَيَم 

البعث هي  العبارة الوصتتتتفية بالصتتتتدامي، فقد يزز رأيه بأه أشتتتترا مدة زمنية في حقبة

إلى  1979الفترة التي ترأا ب ا صتتتدام ر استتتة العراي وهي المدة المحصتتتورة بيه العام 

 .(1)2003العام 

ونحه مع الرأي القا ل أه الستتلوك القمعي واإقصتتا ي قد رافق فترة حكم البعث منع أه 

كاه تحت واج ات اير حكومية كالحرا القومي ومنظمة حنيه ويصتتتتتتتابات االاتياالت 

 .(2)فياتوالتص

ال ي ة الوطنية  أو  كما أه وجود هعه ال ي ة وهي ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث

تلك الحقبة الزمنية مه  يناصتتترالعليا للمستتتانلة والعدالة وهي المؤستتتستتتة التي تتعامل مع 

، وأه يمل هعه ال ي ة يصب 2003وحتى العام  1968تأريق العراي والتي تمتد مه العام 

وفي . التصفية الجسديةإلى  لموازنة المجتمع ويمنع مه احتماالت اللجون ساااأل بالدرجة

الباد قد تتعر  الهتزاز شتتتتتتديد في توازه العدالة،  فإه  حال يدم االيتماد يلى قرارات ا 

تعر  يرضه  أو  كيف تستطيع إيقاف حدة التوتر واالنفعال العي يجتا  مه قُتل عويه إِعْ 

ه تستتتتتبب في تلك الفضتتتتتا ع التي حلت بعا لته يتمتع بكافة امتيازاته. لل تك وهو يرى أه م

هعه الحقيقة وايرها مه الحقا ق يجب أه تؤ ع بعيه اإيتبار للحفاظ يلى وحدة الشتتتتتتعب 

 تحت هعه الظروف التي يمر ب ا البلد.

 يلى ما يأتي: (3)ثالثا  ( 135كما ونصت المادة )

                                                           
يطور حسيه يلي الموسوي: أطروحة دكتوراه، مؤسسات العدالة االنتقالية في العراي، دراسة تقويمية،  (1)

 . 118، ل2017مجلا كلية العلوم السياسية، جامعة الن ريه، 
لت االشارة إلى البعث الصدامي وعلك بسبب أه الكثير مه المعارضة يرى الباحث أه االسباب التي جع  (2)

العراقية كانت تقطه في سوريا وبالتالي أرادت أه تفري بيه حزب البعث في العراي وحزب البعث 
 في سوريا وبعلك أشارت إلى حزب البعث العراقي.

، مجلة شؤوه مشرقية، مركز حميد فاضل حسه: مدا لة ضمه ندوة المسألة الطا فية، العراي إنموعحا   (3)
 . 169م، ل2008، 1دراسات المشري العربي، العدد 
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ية، وأيضتتتتان مجلا النواب، ور يا يُشتتتتترط في المرشتتتت  لمنصتتتتب ر يا الجم ور"

، وأيضتتتتتتان ال ي ات القضتتتتتتا ية قليموأيضتتتتتتان مجلا االتحاد، والمواقع المتناظرة في اإ

 ."، أه يكوه اير مشمول بأحكام اجتثاث البعثاألُ رىوالمناصب 

موضتتوي العدالة االنتقالية. وقد إلى  المواد إشتتارة أكثرولعل هعه المادة الدستتتورية هي 

سة أوضحت وحددث ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث دوه ايرها. إلى  المفاصل الر ي

ثا  ففي  ب ثال يدت د ول المشتتتتتتتموليه  مادة عات ا ق ية إجرانمه ال معكورة للعمل ات ال ي ة ال

سا  في  سببا  ر ي شارة واضحة بأنه ال يودة لمه كاه  سية تقييدا  كبيرا  وصارما ، في إ سيا ال

 معاناة الشعب العراقي.

سنتناول هنا ثاث جرا م كبيرة ارتكب ا النظام البا د، أس مت في التأثير وبشكل كبير و

أه مف وم ا يرتبط ارتباطا  كبيرا بالحقوي، والمواطنة  إِعْ يلى مف وم المواطنة في العراي، 

وتعبر يه درجة يالية مه الوالن للدولة كبديل يه الوالن  فرادهي حالة معنوية يعيش ا األ

يد لة والعشتتتتتتتيرةالتقل يه مجموية مه الحقوي  أو  ي للقبي فة، وهعا الوالن يترتب يل طا  ال

والواجبات. والمواطنة ليست مجرد صفة وإنما هي مجموية مه القواسم المشتركة ثقافية 

مايية تجمع بيه  المجتمع في الحقوي  أفرادالمجتمع وهي فوي علك تستتتتتتتتاوي  أفرادواجت

    .والواجبات

الحقوي  فتتإه  ات تعزز مه يمق العاقتتة بيه الفرد والتتدولتتة وهكتتعا فتتالحقوي واالمتيتتاز

العي ترتكز يليه هويته  ستتتتتتتااوالواجبات تُكستتتتتتتب الفرد طابعه الوطني العي يمثل األ

الوطنية، ويتوقف علك بطبيعة الحال يلى الدور العي يمكه أه يؤديه النظام الستتتياستتتي في 

لمواطنة في العراي مرت بعدة أزمات مه تحديد نمط ال وية الستتتتتياستتتتتية للدولة. اير أه ا

 ال ممارستتتتتات النظام الستتتتتياستتتتتي البعثي الحاكم آنعاك. وما أه تمكه حزب البعث مه 

إزاحة  صتتومه )شتتركا ه( في الستتلطة حتى أفصتت  يه نيته في تبني هوية قومية يربية، 

ر وعلك يبر تصتتتتتريحات قيادته الرستتتتتمية تارة ويبر التأكيد يلى علك دستتتتتتوريا  )دستتتتتتو

منه يلى مايلي:)الشتتعب العراقي جزن مه األمة  ولىنصتتت المادة األ إِعْ المؤقت(،  1968

العربية هدفه الوحدة العربية الشتتتتتاملة وتلتزم الحكومة يلى تحقيق ا(، وبعلك أصتتتتتب  يلى 
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العراقييه مه اير العرب أه يتقبّلوا واقعا  وهو أه يتنازلوا يه حقوق م للعرب طيلة حكم 

 البعث. 

قرارا   صل فيه  1980هنا يلى سبيل المثال: أه صدام حسيه أصدر في العام  يعكر

سطيني يعمل في القطاي االشتراكي الم تلط م صصات سكه مقطوية قدرها  أو  لكل فل

دينارا  لكل فلستتتتتطيني ال يحمل شتتتتت ادة جامعية، بينما ال  20دينار شتتتتت ريا ، وكعلك  100

هعا القبيل. كل هعا كاه نتام ضتتتتتتيق أفق  يحصتتتتتتل العراقي أبه البلد يلى أي شتتتتتتين مه

 النظرية القومية يند حزب البعث، وبعلك اتبعوا مبدأ الاتسام  أزان أي ا تاف، والسعي

تصتتتتفية أي قايدة مه قوايد االستتتتتقالية االجتمايية والثقافية بوصتتتتف علك ينصتتتترا  إلى 

في إنكار البعث  لضتتماه الوالن المطلق للحكم. ولعل هعه الصتتيغة قد اتضتتحت بشتتكل جلي

تقوم الفكرة  إِعْ وستتعيه لصتت رها قستترا  في القومية العربية،  األُ رىلحق الوجود للمكونات 

القومية للبعث يلى دينامية إلغان التمايزات الدينية والقومية والمعهبية ببتر األيضتتتان اير 

 المنسجمة دا ل الجسد القومي العربي الواحد.

مه الجرا م التي ارتكب ا نظام البعث وهي جريمة  وستتتتتتتنتناول في هعا المبحث ثاثة

 ت جير الكرد الفيلييه وجريمة المقابر الجمايية وجريمة تجفيف األهوار.

 

الا   : جريمة تهجير الكرد الفيليين.أوَّ

مه تكّوه الدولة العراقية قد األول  إه األيديولوجية الظامية للن ب الحاكمة في الع د

للشعب العراقي وواقعه الموضويي مه  ال إقحام مفاهيم ا تجاهلت ال صا ل المميزة 

مه تلك  أفراد ا. فقد حاول أدواتالقومية ينوة وكرستتتت لعملية فرضتتت ا وستتتا ل الستتتلطة و

 .(1)الن بة فر  الوالنات القومية محل الوالنات الوطنية

                                                           
أحمد ناصر الفيلي: الفيليوه.. األنتمان والمحنة، تأليف مجموية مه الباحثيه، الدا رة االيامية، ال ي ة  1

 .8، ل2012الوطنية العليا للمسانلة والعدالة، 
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ومية كل المكونات في الرقعة الجغرافية العربية، بأن ا جزن مه القإلى  وينظر البعث

   (1)العربية، فالعربي حسب ميشيل يفلق هو )مه تكلم العربية وأحسه ب ا(

نعير شؤم، حملت أ طار محدقة تجاه مكونات  1968لقد كانت يودة البعث الثانية يام 

كاه نظام البعث يعد الكورد الفيلييه شعوبييه  إِعْ الشعب العراقي و اصة الكورد الفيلييه، 

ا  يه أه يستتمي م بأستتما  م ككورد فيلييه، كاه النظام يستتت دم إيراه، ويوضتتإلى  ويمان

 .(2)صفة اإيراني في وصفه ل م

للقد بدأ  ، حيث أقدم يلى 1971استت داف للكورد الفيلييه مه قبل ستلطة البعث يام  أو 

، 1963قانوه الجنستتتية الصتتتادر يام  أستتتااألف كوردي فيلي، يلى  70-50ت جير مه 

لك هو االستتتتتيان يلى األموال والممتلكات، فضتتتتا  يه الت لل وكاه ال دف مه وران ع

مه الشتتك في وطنية األكراد الفيلييه، وكعلك تجريدي م مه حستتابات م المالية والمصتترفية، 

حيتتث أفتتاد أحتتد التجتتار الكرد الفيلييه أه  ير هللا طلفتتا  كتتاه يفر  يلى التجتتار أتتتاوة 

جميلة في بغداد يند الشتتاري المستتمى بأستتمه. شتت رية أثنان إقامت م بالقرب منه في منطقة 

ويورد فاضتتل البراك إحصتتا ية يه المستتفريه بوصتتف م مه أصتتول إيرانية كما يرى علك 

 النظام البعثي ويلى الشكل التالي:

 1117تاجر، من م تجار جملة يشتتتتتتتغلوه  3245يدد التجار في بغداد وحدها زهان 

ناييا ،  258محا ، وزهان  ية 35صتتتتتتت نا ظام في  محا  لصتتتتتتت لعهب. وكاه م طط الن ا

ولدى وصتتتتتتتول م  1980اجتماي في ارفة تجارة بغداد يام إلى  احتجازهم بحجة ديوت م

مديريات  لك بحجزهم في  ته وع قدم يلى جريم حدود. إه إلى  وت جيرهم األمهأ  ارم ال

است داف الكورد الفيلييه مه قبل نظام البعث، جان مكما  لمشروي ينصري بدت مامحه 

قيام الدولة العراقية التي استتتتبعدت مكونات يراقية أصتتتيلة إرضتتتان  للطبقة الستتتياستتتية مع 

 الحاكمة عات االتجاه الطا في. 

                                                           
  1971بية للدراسات والنشر، الطبعة األولى، ميشيل يفلق: نقطة البداية، المؤسسة العر (1)
 ، دار الشؤوه الثقافية 1948فاضل البراك: المدارا الي ودية واإيرانية في العراي، بغداد،  (2)

)تولى البراك منصب مدير األمه العام ثم مدير ج از الم ابرات العراقي، أيدم بنفا الت مة التي أت م ب ا 
 األجنبي(.الكرد الفيلييه، العمالة إلى 
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فالتبعية ستتتا  استتتت دم يلى نطاي قوانيه الجنستتتية التي يمكه للستتتلطة بواستتتطت ا أه 

ستتية ، وقد جانت صتتيغة التبعية في قوانيه الجن(1)تنتزي الجنستتية ممه تشتتان مه مواطني ا

العالم، التي يمن  معظم ا الجنستتتتية حتى أنظمة  بشتتتتكل شتتتتاع ومغاير لمثيات ا في م تلف

لألجنبي المقيم يلى أراضتتتتتي تلك الدول. فمثا  تم إستتتتتقاط الجنستتتتتية يه الزييم الروحي 

، وصدر قانوه يحمل االسم نفسه، وفي وزارة 1933لاثورييه )المار شمعوه( في العام 

 إسقاط الجنسية يه الي ود العراقييه.تم  1950السويدي يام 

جان بدوافع  (2)1925إه قوانيه الجنستتية المشتترية يه الدستتتور العراقي الصتتادر يام 

ستتتتياستتتتية بحتة، وألارا  تتعلق بالتقليل العددي، ستتتتوان للكرد بايتبارهم أقلية يستتتت ل 

 باد.مه أجل تحقيق التوازه الطا في أزان الغالبية الشيعية في ال أو  انص ارها،

المغرب وباقي إلى  فالقانوه المعكور، يد  كل مه ستتتكه األراضتتتي العثمانية مه البلقاه

أجزان اإمبراطورية العثمانية يراقي أصتتتتتتالة، ولقد ُيد  العراقي األصتتتتتتيل )تبعية( بحجة 

سباب علك  يدم حصوله يلى الوثا ق العثمانية التي هي أجنبية، مه دوه األ ع بالحسباه أ

لمتعلق بالتجنيد العستتكري العثماني وتدايياته، وهروب الكثير مه العراقييه مه المف وم وا

قبضته، وعلك بشران جنسيات مه القناصل األجنبية لقان مبالغ مادية. ولقد تم أيضا  إسقاط 

الجنستتتتتتتيتتة يه البع  مثتتل التتدكتور )جعفر محمتتد كريم( وكتتعلتتك )ب تتان التتديه النوري( 

زيمان الحركة الوطنية مثل الشتتتيق )م دي ال الصتتتي(  و)صتتتادي الفاحي(، وكعلك قبل م

 ويدد مه المراجع العيه بزات الدولة العراقية بج ادهم في الثورة العراقية الكبرى.

إه قوانيه الجنستتتتية التعستتتتفية،  لقت للبعث قايدة يّدها مشتتتترويا  ستتتتياستتتتيا  البد مه 

ه مه الشتتتتتتتعب العراقي ياآل رالبعث ظلمه وتعدياته يلى  يطبقاستتتتتتتتكماله، وكثيرا  ما 

 20بواسطة سيف القانوه الفاشي العي يش ره يند الحاجة وبتوقيتات ممن جة. ففي المادة 

 نجد ما يلي: 1968مه الدستور المؤقت يام 

                                                           
مجموية مه المؤلفيه: الفيليوه.. االنتمان والمحنة، الدا رة االيامية، ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة  1

 .170-169والعدالة، ل
 في القاهرة. 1925دي كارنر، حقوقي بريطاني وضع مسودة دستور العراي لعام   2
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أسرة سكنت إلى  الجنسية العراقية يحددها قانوه وال يجوز إسقاط ا يه يراقي ينتمي .أ

العثمتتانيتتة وا تتتارت الريويتتة وكتتانتتت تتمتع بتتالجنستتتتتتتيتتة  1924-1-16العراي قبتتل 

 العراقية.

 يجوز سحب الجنسية في األحوال التي يحددها القانوه. .ب

مما تقدم يتبيه بوضتتتتتتو  تناام القوانيه الستتتتتتابقة والاحقة والنيات المبيتة بيه طيات ا، 

ايتباطيا  آ را ، ينتقل مه الوضتتتع القانوني للحقوي المشتتتروية  إجرانولقد وضتتتع البعث 

ييه مه  ال وثيقة شتتتتتتت ادة الجنستتتتتتتية ويّدها المعيار الوحيد لتحديد وضتتتتتتتع للكورد الفيل

قة العراقييه مت هعه الوثي قانوني وحقوق م، وقد قستتتتتتت مواطنيه بدرجات إلى  العراقييه ال

 ثاث:

ل : هو مه كاه يثمانيا ، والدرجتاه الاحقتاه بدرجة ثانية وثالثة وهي )التبعية( وهي األوَّ

 الباد.إلى  عث أجنبي وال يحمل الوالنمفردة تعني في يرف الب

وكاه هعا نظاما  جامدا  لم يتمكه الكوردي الفيلي في إطاره مه تحديث وضعه القانوني، 

بصرف النظر يما يستطيع تقديمه مه وثا ق ثبوتية. وحتى العيه حازوا الش ادة العثمانية، 

 ه. أساسفقد كاه النظام المباد ينظر إلي م كتبعية ويعامل م يلى 

ية، وفي حالة الكورد األمنوالمعروف أه دوا ر الجنسية كانت ت ضع لسيطرة األج زة 

يلي م تقديم الطلب واالنتظار لستتتتتنوات للبت فيه، ولم يستتتتتتطع الكثير من م مه  فإه  الفيلية 

 .(1)مراجعة دوا ر الجنسية وعلك للريب المزروي في م

الفيلييه تحت االنتظار ومحاولة  ات كانت يبارة يه وضتتتتتتتعجرانوالحقيقة أه تلك اإ

 النتيجة واضحة وهي إباا م بعد سنوات مه االنتظار بأن م إيرانيوه. األه  إرهاب م، 

 ولىلقد  طط البعث لتصتتتتتفية الوجود الكوردي الفيلي، استتتتتت ل علك بحملة الت جير األ

 م، والتي عهب ضتتتتتتتحيت تا اآلالف مه الفيلييه، وفي وقت لم يجف بعتد حبر1971يام 

اتفاقيته مع قيادة حركة التحرر الكوردية والمعروف أه تلك الحركة رشتتتتحت حبيب محمد 

                                                           
م البعث، فصل مه كتاب األقليات في العراي.. سعد أسكندر ومؤلفيه آ ريه: كرد بغداد الفيلية ونظا  (1)

 152، ل2013العاكرة، ال وية، التحديات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإيامية، 
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يلى كوه  األمركريم نا ب لر يا الجم ورية بموجب اتفاقية آعار وقد رف  البعث علك 

 أه المرش  يحمل صفة التبعية وقبوله يعني ايترافا  بعراقية الكورد الفيلييه.

 413، أصتتتتدر البعث قرارا برقم (1)1975آعار يام  وبعد نكستتتتة الحركة الكوردية في

منع بموجبه المحاكم مه النظر بالدياوى الناشتتتتتتت ة يه تطبيق أحكام قانوه  1975لعام 

إع ورد بالقرار ما يلي )تمتنع المحاكم مه النظر في الدياوى الناشتتتتت ة الجنستتتتتية العراقية. 

كم يلى الدياوى التي لم يه تطبيق أحكام قانوه الجنستتتتتتتية العراقية، ويستتتتتتتري هعا الح

 .2تكتسب قرارات المحاكم في ا الدرجة القطعية(

وبعتتد هتتعا القرار أ تتع البعتتث يتحيه الفرل لإيقتتاي بتتالكورد الفيلييه، ووجتتد في قيتتام 

مناسبة ل لق العرا ع والت لل من م، والعيه االبا  ما ارتبطت  1979الثورة اإيرانية يام 

 يرانية.قضيت م بالعاقات العراقية اإ

 7وافتعل النظام مستترحية مفبركة بدأت قصتتت ا بحفلة طلبة الجامعة المستتتنصتترية في 

، والتي حضتتتتتتترها بع  مه رموز النظام مثل طاري يزيز ومحمد 1980نيستتتتتتتاه يام 

يدوية( نة  ية انفجرت )رما فال يات االحت عال نا  مع ف بدب، وتزام إلى  ، ليتم توجيه الت مة د

مير اام(، العي تم القان القب  يليه ويلى يا لته، حيث الطالب الكوردي الفيلي )ستتتتتتت

إديت الحكومة بأن ا  إِعْ وصتتتتتتتف م التلفاز الرستتتتتتتمي بأه هعه العا لة مه التبعية اإيرانية، 

 ش صت الجاني مه  ال هويته التي وجدت في جيبه.

 ويند منتصتتتتف الليل مه تاريق واقعة الجامعة المستتتتتنصتتتترية، بدأ أزالم النظام البعثي

 تم اقتيادهم إِعْ ية بشتتته هجمات يلى العوا ل الفيلية أطفاال  ونستتتان  وشتتتيو ا ، األمنوأج زته 

شتتتتفقة. وبعد ستتتتايات يدة وجدوا أنفستتتت م في  أو  حافات كبيرة مه دوه أدنى رحمةإلى 

أر  جردان، وتحت ت ديد الستتتا  أجبروا يلى الستتتير في طري ملتوية وملي ة باأللغام، 

                                                           
سليم مطر ويلى ثويني ونصرت مرواه: موسوية المدا ه العراقية، مركز دراسات ميزويوتاميا،   (1)

 .50، ل2005بغداد، 
 1975لعام  413منحل رقم قرار مجلا قيادة الثورة ال  2
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تصتتتتتتادر ممتلكات م مع مصتتتتتتادرة كامل وثا ق م لكي تؤكد ديايات ا  وكانت ستتتتتتلطة البعث

 ويشكلوه  طرا  يلى أمه الباد.  امسا  اإيامية كون م إيرانييه وطابورا  

 1980ات وأصتتتدر العديد مه القرارات يام جرانوكاه البعث قد ات ع ستتتلستتتلة مه اإ

لت ا مشتتترويا  للتط ير بقصتتتد محق وجود الكورد الفيلييه في وتيرة متصتتتايدة، وهي بجم

لمه القره الماضتتتي وللمدة مه شتتتباط حتى تشتتتريه  1980العرقي. فقد شتتت د العام  ، األو 

، ال اصتتتتتتة بإستتتتتتقاط الجنستتتتتتية 363، 1468، 518، 180حزمة مه القرارات المرقمة 

ال اصتتتتتة بحجز شتتتتتباب الكورد الفيلييه، وأصتتتتتدر مجلا قيادة الثورة  2884والتعليمات 

العي تم بموجبه إستتتتتقاط الجنستتتتتية يه الكورد الفيلييه بشتتتتتكل  666لرقم المنحل قرارا  با

 جمايي في  طوة اير مسبوقة. 

 : "لوحظ وقوي1والعي نصتتتته ما يلي 10/4/1980في  2884كما أصتتتتدر القرار رقم 

والتباسات يديدة مه قبل أج زتكم في التسفيرات وتحديد المشموليه ب ا وتوضيحا  أ طان 

 أدناه الضوابط التي يجب العمل بموجب ا في هعا الشأه:للتعليمات السابقة، 

يُستتتفّر جميع اإيرانييه الموجوديه في القطر واير الحاصتتتليه يلى الجنستتتية العراقية  .1

 وكعلك المتقدميه بمعامات التجنا أيضا  لمه لم يُبَت بأمرهم.

يند ظ ور يا لة، البع  من م حاصتتتتلوه يلى شتتتت ادة الجنستتتتية تشتتتتمل م الضتتتتوابط،  .2

مشتتمولوه فيعمل بمبدأ )وحدة العا لة  لف الحدود(، مع ستتحب الوثا ق  اآل رالبع  و

الوزارة مع تزويد الوزارة بقوا م إلى  إه وجدت واالحتفاظ ب ا لديكم. ومه ثم إرستتتتال ا

 المشموليه بقرارنا هعا ليتسنى لنا إسقاط الجنسية ين م.

، في حالة يدم استام م (القومسيرية)يجري تسفير البع   اصة العوا ل يه طريق  .3

 يجري تسفيرهم مه مناطق الحدود االيتيادية.

األراضتتتتتتتي إلى  وفي ن اية القرار يتم التأكيد يلى فت  النار يلى كل مه يحاول العودة

 العراقية مه المسفريه.

                                                           
 الصادر يه وزير الدا لية 10/4/19801في  2884القرار رقم   1
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إه تلك القرارات تمثل محاور سياسية ممن جة تقضي بتنفيع البرنامج البعثي تجاه شريحة 

راقييه، وعلك مه أجل تمزيق أوصال م ونسيج م االجتمايي وبشكل تعسفي. م مة مه الع

ومه الجدير بالعكر أه نظام البعث قد أصدر قرارات يديدة ب دف إلغان الوجود الفيلي وعلك 

، 1985لسنة  890، 1975لسنة  5 مه  ال است دام تشريعات جا رة وهي القرارات:

 .1991لسنة  141، 1998لسنة  511

 15/4/1981في  474نل القرار المرقم  وأدناه

تستتتتفيرها مبلغ أربعة آالف  أو  "يصتتتترف للزوم العراقي المتزوم إيرانية يند طاق ا

 كاه مدنيا ". إَِعادينار  2500كاه يسكريا  و إَِعادينار 

( مه الدستتتتتور المؤقت قرر مجلا قيادة 42أحكام الفقرة )أ( مه المادة )إلى  واستتتتتنادا  

 :1ما يلي 15/4/1981ه المنعقدة بتأريق الثورة بجلست

يصرف للزوم العراقي المتزوم مه امرأة مه التبعية اإيرانية مبلغ وقدره أربعة آالف  .1

 أو  كاه مدنيا  في حال طاي زوجته إَِعاكاه يستتكريا  وألفاه و مستتما ة دينار  إَِعادينار 

 في حالة تسفيرها  ارم القطر.

 أو  ( مه هعا القرار ثبوت حالة الطاي1إليه في الفقرة )يشتتترط في من  المبلغ المشتتار  .2

 يقد زوام جديد مه يراقية. إجرانالتسفير بتأييد مه الج ات الرسمية و

 يتولى الوزران الم تصوه تنفيع هعا القرار. .3

 

ا   : جريمة المقابر الجما يةثانيا

رة مجرد "يلى النحو نفستتتتتتتته التتعي ال يعتبر فيتته فقتتداه التتعاك: يقول )جتتاه لي اوف(

 طورة في  أكثر أو  اضتتطراب موضتتعي في عاكرة الفرد، ألنه قد يتستتبب با تاالت  أقل

                                                           
استنادا الى الفقرة أ مه المادة  15/4/1981قرار مجلا قيادة الثورة المنحل بجلسته المنعقدة بتاريق   1

 مه الدستور المؤقت 42
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كرها  للعاكرة الجمايية لدى الشعوب واألمم  أو  ال سارة طويا   أو  الغياب فإه  ش صيته، 

 .(1)يمكه أه يتسببا بمشاكل جدية لل وية الجمايية

في علك معاب  اإبادة الجمايية في رواندا شتتتتتاهد العالم الكثير مه الممستتتتتي الكبيرة بما 

وحقول القتل الكمبودية فضتتتتتا  يه ما جرى في البوستتتتتنة وال رستتتتتك. وفي حزيراه يام 

ستتتتجل إلى  إضتتتتافة جديدة آ ر، جرى اكتشتتتتاف مقابر جمايية يراقية وهي ربما 2003

قف البشتترية في القتل الجمايي. فترى صتتفوف مه األكفاه البيضتتان تضتتم يظاما  بشتترية ت

هويات أول ك العيه رحلوا، بعضتتتتت م إلى  يوا ل م في طوابير تبحث يه أية ياقة تشتتتتتير

ممه أقتيد في وضتتتتتتت  الن ار، ومه بين م  اآل رممه ا تطف تحت جن  الظام والبع  

 أطفاال  لم يسلموا مه المجزرة.

ليا  يلى وليست المقابر الجمايية التي حفرها أزالم النظام البعثي وملؤوها بالبشر إال د

ية ويدت ب ا أساسحقوقا  اإنساه  كي يعي أه أل يهاإنساه  أه الطريق مازال طويا  أمام

 2003كل أدياه السمان وهي الحق في الحياة والحرية. ومع سقوط النظام البعثي في العام 

يه ومع تق قر القتلة وانزوا  م في الظل بدأ العراقيوه يستتتعيدوه أحزان م الستتابقة الدفينة 

أحبا  م وعوي م العيه كاه يتم تجميع م في حمات الريب المتواصتتتل يبر الستتتنيه. كانوا 

يسمعوه شا عات وإطاقات نارية ويه يمليات دفه جمايية ويه سجنان ي تفوه، وهاهم 

با  م  لعات أكبادهم وآ لدموية في ركام األر  التي يظنوه أن ا تضتتتتتتتم ف يقتفوه اآلثار ا

 .(2)وأم ات م

إلى  الثمانينات بدأت التقارير يه القتل الجمايي تتستترب مه العراي، مشتتيرةفي مطلع 

حزب إلى  ا  منتميهأفرادأه البعثييه الموالييه لصتتتتتتتدام ورجال شتتتتتتترطة يقوموه بتجميع 

 حيث تنقطع  أ بارهم.إلى  الديوة ويقودون م

                                                           
)فيلسوف  396، ل 2009العربية، كتاب التأريق والعاكرة، مركز دراسات الوحدة  جاه لي اوف:( 1)

 فرنسي( 
 .2004أندرو ناتببسوا: المدير المنتدب، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، يناير، كانوه الثاني،  (2)
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ثار الشتتتتتتيعة واألكراد، ولكه االنتفاضتتتتتتة ستتتتتترياه ما  1991وبعد حرب ال ليج يام 

حقت بواستتتطة الدبابات والقوات الموالية لنظام صتتتدام حستتتيه. وبينما حظي األكراد في  ستتتُ

يكية والبريطانية وشتتتتتكلوا منطقة حكم عاتي في األمرشتتتتتمال العراي بحماية مه الطا رات 

قمع وحشي ا تفى إلى  شمال العراي بمأمه مه االضط اد، تعّر  أبنان الجنوب والوسط

 .(1) ميلى أثره يشرات اآلالف من

ال  ويجب أه نعرف   مف وم اإبادة الجمايية.  أو 

والتي صتتتتادي  1948نصتتتتت اتفاقية منع إبادة األجناا البشتتتترية والمعاقبة يلي ا لعام 

. يلى ما يلي: "يقصتتتتتد باإبادة الجمايية (2)1959كانوه الثاني يام  20يلي ا العراي في 

 اإثنية".  أو  الدينية  أو العرقية أو  التدمير المتعمد للجمايات القومية

ال  وقد اقتره مصتتطل  جريمة اإبادة الجمايية وشتتاي مع النازية  جرى قتل م ات  إِعْ ، أو 

ية نستتانأصتتل م العرقي، وُيّدت الجريمة مه نمط الجرا م ضتتد اإ أو  اآلالف بستتبب دين م

تي ترتكب في ا حتى لو لم تكه الجريمة المرتكبة تشتتتكل  رقا  للقانوه الدا لي في الدولة ال

العنصر تقع بأشكال متنوية،  أو  القومية أو  الجريمة. فعملية القتل لجمايات بسبب الديه

بالتممر ستتتوان أكاه علك أثنان الستتتلم أم الحرب. وقد  أو  بالتحري  أو  وقد تقع بالمباشتتترة

ال اآلتية حيه عكرت المادة الثانية مه تلك االتفاقية بأه اإبادة الجمايية تعني أيا  مه األفع

 دينية. أو  أثنية أو  قومية أو  الجز ي لجماية أو  ي دف من ا التدمير الكلي

 قتل أيضان الجماية. .1

 روحي  طير بأيضان الجماية. أو  الحاي أعى جسدي .2

 جز يا . أو  ظروف قاهرة يراد من ا تدميرها المادي كليا  إلى  إ ضاي الجماية .3

 نجاب األطفال دا ل الجماية.فر  تدابير ت دف للحيلولة مه دوه إ .4

 ينوة. أُ رىجماية إلى  نقل أطفال مه الجماية .5

                                                           
محمد يبدالستار ناصر: المقابر الجمايية في العراي جريمة كبرى، بحث مقدم إلى مؤتمر للمقابر  (1)

 .16/1/2006ده في الجمايية األول العي أقيم في لن
 ثانيا . /11، المادة 2005( لسنة 10قانوه المحكمة الجنا ية العليا رقم )  (2)
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األستتتلحة  أو  وقد تكوه اإبادة جستتتدية وهي تتمثل في قتل الجمايات بالغازات الستتتامة

بأية  أو  الصتتتتتتواريق أو  القصتتتتتتف بالطا رات أو  دفن م أحيان   أو  إيدام م أو  الكيمياوية

ما حصتتتل مع الستتتكاه الكرد في حلبجة واألنفال وضتتتد  تزهق الرو ، وهو أُ رىوستتتيلة 

البرزانييه والكرد الفيلييه ومع م ات األلوف مه الشتتتتيعة في وستتتتط وجنوب العراي أثنان 

 وما بعدها.  1991انتفاضة يام 

إج ا  النستتتتتتتان بوستتتتتتتا ل  أو  لوجية وتتمثل بطري يقم الرجالووقد تكوه اإبادة باي

( مه اتفاقية منع إبادة األجناا 8شتري )الفقرة/ د / المادة م تلفة للقضتان يلى العنصتر الب

 .(1)والمعاقبة يلي ا

 .(2)أسباب سياسية واجتمايية أو  معهبية أو  أما بوايث الجريمة فقد تكوه دينية

ويلى الرام مه كل تقارير القتل الجمايي العي كاه يمارستتتتتتته النظام البعثي والتي 

يكية ومنظمة مراقبة األمراألمم المتحدة والحكومة قدمت طيلة الستتتتتتتنوات المتعاقبة مه 

أوقفوا، ثم لم يعد ل م أي  أش الوالصحفيوه الدوليوه المستقلوه وأقارب اإنساه  حقوي

أثر، لم يتواه النظام البعثي مه إنكار كل تلك التقارير، ولم تظ ر الحقيقة للعياه إال بعد 

 .2003سقوط النظام البعثي يلى يد قوات التحالف يام 

ولكه لم ي طر ستتتتتتتوى يلى بال نفر قليل من م بأن م ستتتتتتتيفاج وه ب ول المجزرة التي 

ية، وقد توصتتتتلت التقارير يه اكتشتتتتاف مقابر نستتتتانارتكب ا نظام صتتتتدام حستتتتيه بحق اإ

لمستتتتتتتؤولي إلى  جمتتتاييتتتة اإيمتتتار  إيتتتادةة أمريكيتتتة في العراي وإلى مكتتتتب إدار أو 

داله الحقا  بستتتلطة اال تاف المؤقتة. وقد كاه الستتتيد ية العي تم استتتتبنستتتانوالمستتتايدات اإ

 موقع اكتشاف المقابر.إلى  مه أوا ل الواصليه مه اير السكاه المحلييه 3)سلوف ماه(

                                                           
، 2005، 2محمود شريف بسيوني: الوثا ق الدولية المعنية بحقوي اإنساه، دار الشروي، القاهرة، ط (1)

 .1000-999ل
إنسانية، دراسة مقدمة لمؤتمر المقابر منعر الفضل: جرا م األنفال إبادة الجنا البشري/ جرا م ضد ا  (2)

 .16/6/2006الجمايية األول العي أقيم في لنده في 
 التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.اإنساه  سلوف ماه:  بير حقوي  3
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سلوف ماه "سمعت في مطلع ش ر آيار يه وجود يظام أدمية في جنوب  سيد  يقول ال

المقابر الجمايية الحلة ويندما وصتتتلت هناك بعد مضتتتي يوميه فقط يلى اكتشتتتاف مواقع 

رأيت الناا يحفروه بشتتكل يشتتوا ي". ويتابع الستتيد ستتلوف قا ا  "لقد كاه الموقع منبوش 

فقد كاه األطفال يمشتتتتتتتوه وستتتتتتتط المقابر الجمايية حفاة األقدام وقد كانت هناك يا ات 

 كثيرة". 

يكي يلى حافة  ندي طوله يشتتتتتتروه مترا  ويرضتتتتتته متراه حيث األمروقف ال بير 

( مجموية كل ا موجودة في أكوام مرتبة مع المابا التي 25ان بشتترية لـتتتتتتتت)ظ رت أشتت

 كاه الضحايا يرتدون ا يندما لقوا حتف م، وقد كاه البع  مه تلك المابا تعود لألطفال. 

ه التنقيتتب في القبر الجمتتايي إجرانينتتد  (1)ويتتعكر ال بير التتدولي )متتايكتتل ترامبتتل(

ي ستتتتت ول قضتتتتتان الحضتتتتتر التابعة لمحافظة نينوى، الواقعاه ف 9وكعلك نينوى/ 2نينوى/

الواقع في صتتحاري محافظة المثنى، في إفادته أه القبريه  2وكعلك القبر الجمايي المثنى/

يقعاه في منحدر وودياه صتتتتتتتغيرة تلتقي بوادي كبير بحيث أه  9وكعلك نينوى/ 2نينوى/

والمعدات التي  شتت الالجنوب ال يستتتطعيوه مشتتاهدة األإلى  العيه يستتيروه شتت الاأل

نه بعد نبش القبر الجمايي  بأ تعمل في هعه القبور ألن م في المنحدر. ويضتتتتتتتيف ال بير 

وهعا القبر الجمايي يحتوي يلى . ( ضحية وإه جميع م أيدموا123تم انتشال ) 2نينوى/

 %90( طفا ، وأه 98( أمرأة بالغة، وكعلك )25األطفال والنستتان فقط، حيث كاه هناك )

، جنيه في بطه أُ رىحالة إلى  ( ستتتنة، ثم يضتتتيف بأنه ستتتنعهب13وه ستتته )من م كاه د

( أشتت ر، ثم يضتتيف مايكل ترامبل بأنه و ال فترة يمله الستتابقة لم يشتتاهد قبرا  7-6أمه )

 ( متر مثل هعا القبر، ألنه ُحفر ب عا العمق للحيلولة دوه كشفه.3,5بعمق )

( ضتتتحية، 114كاه يضتتتم جثاميه ) 2ثم يضتتتيف علك ال بير أه  القبر الجمايي مثنى/

( طفا ، 85كل م أيدموا بالرصتتتتال مه أستتتتلحة أوتوماتيكية وهم في حالة وقوف، من م )

 ( رجال بالغيه.2( أمرأة، و)27وكعلك )

                                                           
م ثانية/ /1مايكل ترامبل:  بير دولي أدلى بش ادته أمام المحكمة الجنا ية العليا بالقضية المرقمة )  (1)

2006.) 
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شيويا  في إيدام المجاميع الكبيرة تسمى اإيدام  كثرأه الطريقة األإلى  وتجدر اإشارة

ومه ثم يتم . الضحايا يقفوه يلى حافة القبر الجماييالكتلوي. وفي هعه الطريقة يتم جعل 

 أو  مه ج ات يدة ومه دوه تستتتتتتتديد أو  إطاي الرصتتتتتتتال يلي م، أما مه ج ة واحدة

أه يتوقف الضتتتتتحايا يه إلى  ت ديف يلى جزن معيه مه جستتتتتم الضتتتتتحية أي كيفما اتفق

الم مة يند  الحركة واألنيه، ول عه الطريقة ميزة واحدة فقط، وهي الستتتتتتترية في إنجاز

 .(1)تنفيع حكم اإيدام في المجاميع الكبيرة مه الضحايا

لقد أرتكب النظام البعثي بحق العراقييه أبشع ما ش ده تأريق البشرية مه جرا م اإبادة 

حملة إبادة إلى  الجمايية، حيث تعر  الكرد في شمال العراي ويلى مدى سنوات طويلة

ية واالتفاقيات الدولية. نستتانوالقيم اإاإنستتاه  ويجمايية منت كا  بعلك وبشتتكل صتتارخ حق

 8000العديد مه السياسات الجا رة مثل يملية ايتقال إلى  فقد تعرضت المناطق الكوردية

محافظة إلى  ستتجه أبو اريب، بعدها تم نقل مإلى  رجل مه البارزانييه، حيث اقتيد هؤالن

فن م في مقابر جمايية اكتشتتتتتتفت بعد تم إيدام م ود إِعْ الستتتتتتماوة يلى الحدود الستتتتتتعودية، 

ظام البعث نات مه القره (2)ستتتتتتتقوط ن ماني ية الث ظام البعثي في ن ا قام أزالم الن ، وكعلك 

الماضتتي بشتته يمليات األنفال ستتي ة الصتتيت والتي  لفت ورانها آالف الضتتحايا. كما قام 

مة دوليا  بقصتتتتتتف مدينة حلبجة باألستتتتتتلحة الكيمياوية المحر 1988النظام البعثي في يام 

فضا  يه آالف ، ش ل 5000وتسبب إلقان الغازات السامة يلى المدينة بقتل ما يقارب 

 آ ريه فقدوا بصرهم وتسبب استنشاي الغازات السامة بعاهات مستديمة.

في وستتتتط وجنوب العراي ودفنه  1991كما قام النظام البعثي بقمع انتفاضتتتتة آعار يام 

ي مقابر جمايية. وبسبب بشاية األساليب التي انت ج ا اآلالف مه المواطنيه وهم أحيان ف

النظام البعثي في قمع انتفاضتتتة األكراد في شتتتمال العراي وانتفاضتتتة الشتتتيعة في الوستتتط 

المناطق الحدودية في ظل ظروف جوية قاستتتية، إلى  (3)والجنوب، حدثت ال جرة المليونية

                                                           
القاضي طه باباه: يضو ال ي ة التميزية، نا ب ر يا المحكمة الجنا ية العراقية، المقابر الجمايية في   (1)

 . 122العراي، طري تنفيع اإيدام في الضحايا، الفصل الرابع، ل
 58، ل2012، بيروت، 1مجموية مه المؤلفيه: المقابر الجمايية في العراي، ط  (2)
 .145ي: المقابر الجمايية في العراي، جرا م اإبادة الجمايية، لفاضل العزاو  (3)
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ييب القستتتري، ودفه الضتتتحايا وهم واقترف النظام أبشتتتع يمليات اإبادة والتي تمثلت بالتغ

 .2003أحيان في م ات المقابر الجمايية التي اكتشفت بعد سقوط النظام يام 

قانوه  ثارت لجنة ال قد أ تل واإبادة. ف مة الق باط وثيق بيه جري ناك ارت والماحظ أه ه

جرا م ية في ستتياي تعريف ا للإنستتانالدولي في تعليق ا يلى جريمة اإبادة كأحد األفعال الا 

ية، وأه أهم ما يميزها اتجاه جريمة اإبادة بطبيعت ا ضتتد مجموية مه البشتتر نستتانضتتد اإ

حيث يتضتتتتتتتمه الفعل المرتكب لقيام الجريمة ينصتتتتتتتر التدمير الجمايي العي ال تتطلبه 

 .(1)جريمة القتل العمد

 فإه  وستتتتوان  كانت النزايات التي حصتتتتلت في العراي في الحرب أم في وقت الستتتتلم، 

باألفعال التي ارتكب ا، ومن ا فعل  (2)ظام الحكم البعثي قد تجاوز اتفاقيات القانوه الدولين

سبة  أو  القتل ستوجب العقاب والمحا شكل فعا  قانونيا  ي الدولة  األه  اإبادة الجمايية، مما ي

العراقية حيه أقرت ب عه الحقوي والتزمت بالمعاهدات الحامية ل ا ووقعت يلى اإياه 

، فأنه وجب محاستتبة الحكومة العراقية يه 1954في الهاي يام اإنستتاه  لعالمي لحقويا

 تلك االنت اكات.

كمتتا وقع العراي اتفتتاقيتتة حظر وتطوير وإنتتتام وت زيه األستتتتتتتلحتتة البكتروبولوجيتتة 

. ووقع كعلك يلى اتفاقية حظر 19/6/1991بتأريق  1972أبريل/  /10الصتتادرة بتأريق 

. 15/8/1977بتأريق  1970ير البي ة الصتتتتتتتادرة في الهاي يام استتتتتتتت دام تقنيات تغي

ية حقوي الطفل الصتتتتتتتتادرة في  فاق لك يلى ات كع تأريق  1989نوفمبر/ /20وصتتتتتتتتادي  ب

. وكل علك لم تلتزم به الستتتتتتلطة العراقية، مما يستتتتتتتوجب قيام المستتتتتتؤولية 15/6/1994

سالقانونية يه تلك الم الفات التي ثبت وقوي ا ضد الحقوي األ في العراي،  نساهة لإيسا

                                                           
 .321، ل2006، 1سوسه نمر  اه بكه: الجرا م ضد اإنسانية، منشورات الحلبي، بيروت، ط (1)
 1925صادي العراي يلى البروتكول ال ال بحظر استعمال الغازات ال انقة والصادر في جنيف يام  (2)

 /9يلى إتفاقية جريمة اإبادة الجمايية والمعاقبة يلي ا والصادر في  . وصادي8/9/1931بتاريق 
 24/2/1956، وصادي كعلك يلى أتفاقيات جنيف األربع بتأريق 20/1/1959بتاريق  1948ديسمبر/ 

والبرتوكول ال ال بحماية الممتلكات الثقافية ويُنظر كعلك شريف يتلم رماهي يبدالواحد، موسوية 
، 558، ل2005، القاهرة، 6الدولي اإنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، طأتفاقيات القانوه 

486 ،472 ،423 ،405 ،257 ،59 ،48. 
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ال يكفي أه توافق التتدولتتة يلى  إِعْ واإقتتامتتة والحريتتة.  األمهومه علتتك حقتته في الحيتتاة و

الع ود الدولية، وإنما يجب احترام ا وال ضتتتوي للمستتتؤولية يند م الفت ا،  أو  المعاهدات

دولة للت لل مسألة التد ل بالشؤوه الدا لية لل أو  وال يمكه التعري بمبدأ السيادة الوطنية

با  ما كاه العراي يرف  االيتراف بوجود نزاي مستتتتتتتل  (1)مه االلتزامات الدولية . واال

يلى أراضتتتتتتتيه، ومه ثم يرف  تطبيق القانوه الدولي، وكثيرا  ما كاه يديي أه العمليات 

إقرار النظام، إال أه الماحظ أه كل إلى  التي يقوم ب ا ليست سوى يمليات شرطية ت دف

إبادة كل شتتتتتتت ل يراه  طرا  يلى إلى  التي قام ب ا النظام البعثي كانت ت دف العمليات

 .(2)نظامه

ومه الماحظ أه جريمة إبادة الجنا البشتتتتتتتري المرتكبة في حلبجة واألنفال تعد مه 

أ طر الجرا م التتتدوليتتتة التي ارتكب تتتا النظتتتام البعثي مه  ال تط ير العري الكردي 

،  أو  دة الثقافية، وستتياستتة التعريبمه  ال اإبا أو  جغرافيا ، مه  ال دفه البشتتر أحيان 

 .كما حدث في وسط وجنوب العراي

 

ا   : جريمة تجفيف األ وارثالثا

 كثرية القديمة ألنستتانتعد األهوار بودقة الحضتتارات، كون ا كانت موطنا  للمجتمعات اإ

لزمه الحالي، ( ستتتنة ي.م، وأه ستتتكاه األهوار هم حلقة الوصتتتل بيه ستتتكاه ا5000مه )

وستكاه أر  الرافديه القدامى. ففي األلف الرابع قبل المياد استتوطن ا الستومرييه العيه 

في القسم الجنوبي  ولىهم مه أقدم الشعوب، التي استطايت ووضعت لبنات الحضارة األ

. والتي تحتوي أيضتتتتتتتا  (3)مه العراي القديم، تلك المنطقة الممتدة بيه ن ري دجلة والفرات

                                                           
، أربيل، 2منعر الفضل: دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراي، دار آراا للطباية والنشر، ط  (1)

 .102، ل2004
والقانوه الدولي اإنساني دليل القوات الشرطة ساه اإن سير دي روفر: ال دمة والحماية، حقوي  (2)

 .343، ل2000واألمه، الناشر اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 
(3)Iraq: Ministries of Environment water Resources Municipalities and Public 

works new EDEN master Plan for integrated water resources management in 
the marshl and area volume I book 4 ITALY- IRAQ 21.04, 2006.  
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. ويتوزي ستتتتتكاه األهوار يلى ثاث محافظات في جنوب العراي (1)ت المواقع األثريةم ا

 هي ميساه، البصرة وعي قار، وبنسب متفاوتة مه حيث يدد السكاه.

إه العودة التي تنبأ ب ا )ولفريد ثيستتتكر( في كتابه )يرب ال ور( حينما قال )قريبا  ربما 

طا  مه الحياة، استتتتتمر آلالف الستتتتنيه، ستتتتوف نم فإه  ويندما يحدث علك، ، تُجفف األهوار

. والمؤلم أه تلك النبونة وقد تحققت في صتتتتتتورة الجريمة، فقد رافقت ا صتتتتتتورة (2)ي تفي(

 بشاية وقسوة، وهي صورة اإبادة الجمايية للسكاه هناك.  أكثر، أُ رىلجريمة 

ق ما محو العديد إه جريمتي التجفيف واإبادة اللتاه ارتكب ما نظام البعث بدم بارد، راف

 مه القرى والقصبات، وكعلك تاُيب بمجاري األن ار والراوفد. 

 وسنتناول هنا مراحل تجفيف األهوار وهي:

: تكتيف األن ار المغعية لألهوار في محافظة ميستتتاه بإنشتتتان ستتتدود ترابية ول المرحلة األ

ستتتتتتتة التي تغعي ( كم لكل ستتتتتتتدة يلى جانبي األن ار الر ي18-6تتراو  أطوال ا ما بيه )

 األهوار الوسطى.

: إنشتتتتان ستتتتدتيه ترابيتيه تقطعاه ن ايات جميع األن ار والروافد والجداول المرحلة الثانية

األهوار الوستتتتتطى قبيل وصتتتتتول ما إليه وجمع مياه ا في المجرى الفاصتتتتتل إلى  المتج ة

لسام مرورا  بين ما، وعلك مه  ال إنشان سدة ترابية مه جنوب قرية الجندالة في ناحية ا

جنوب قرية أبي يشتتتتترة في ناحية العدل، ثم مرورا  بقرية أبي يجل، ثم تلتقي جنوبا  لتمر 

شأهما النظام البعثي أثنان الحرب العراقية اإيرانية، ابتدان  مه  سدتيه الترابيتيه اللتيه أن بال

ى مستتافة يتصتتل في الن اية بن ر الفرات يل إِعْ منطقة بني يجل حتى منطقة بني منصتتور، 

مه أربعيه ن را  وجدوال  وتحويل مستتتارها، مما  أكثرقطع  إِعْ ستتتتة كم ارب مدينة القرنة، 

                                                           
(1)The Iraqi Marshlands: A human and environmental study, PETER CLARK and 

SEAN MAGEEAMAR international charitable Foundation: 30 Nov, 2001, PP. 
3-4. 

ر سلماه يبد الواحد كيوش، دار المرتضى للطباية والنشر ولفريد ثيسكر: يرب ال ور، ترجمة الدكتو (2)
)ولفريد ثيسكر: رحالة بريطاني وضابط سابق في الجيش.  103، ل2008، بغداد، 1والتوزيع، ط

 (1958الى  1950استقر في أهوار العراي مه 
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عام إلى  أدى مة في ال لك الجري ياه في هور القرنة، وقد ارتكبت ت ان فا  مستتتتتتتتوى الم

1992(1). 

المصتتتتتب العام، أي مه موقع الفضتتتتتلية يلى إلى  : تحويل مياه ن ر الفراتالمرحلة الثالثة

جعل مجرى المصتتب  إِعْ مجرى المصتتب العام، إلى   مستتة كم شتتري مدينة الناصتترية بعد

 العام ليصب  مبزال  لسحب مياه هور الحمار.

: تكتيف ن ر الفرات في محافظتي عي قار والبصتترة، بإنشتتان ستتدة ترابية المرحلة الرابعة

يْنة والناصتتتتتترية بمحاعاة ن ر الفرات مه ج ته الجنوبية )الضتتتتتتفة اليمنى( بيه مدينتي المدّ 

مرورا  بالجبايش لمنع مياه ن ر الفرات مه التستتتتترب جنوبا  نحو هور الحمار. ويبلغ طول 

 كم، وقّطعت مياه مجموية مه األن ار التي تغعي هور الحمار.1,45السدة 

نت يام  ( تم تجفيف ا 2كم 8,926) 1973ويكفي القول أه مستتتتتتتتاحة األهوار التي كا

( %65(. فمثا  هور الحويزة قد جفف بنستتتبة )2كم1,297) نحو 2000لتصتتتب  في العام 

اآلثار السلبية  فإه  (. وبعلك %97( واألهوار الوسطى بنسبة )%95وهور الحمار بنسبة )

وأبرزها ، لجريمة تجفيف األهوار اشتتتملت يلى جوانب بي ية، واقتصتتادية واجتمايية يدة

الضتتتغط والمتغيرات التي أثرت في  اآلثار البي ية، حيث تعرضتتتت تلك المنطقة ألنواي مه

كانت األهوار تؤدي دورا  م ما  في تحستتتتتتتيه وحماية  إِعْ النظام البي ي وموارده الطبيعية، 

البي ة، وايتدال درجات الحرارة لكثافة الغطان النباتي في ا، وبعد جريمة التجفيف أصبحت 

ما أثنان فصتتتتتتل ظاهرة التصتتتتتتحر، الستتتتتتيإلى  المنطقة عات بي ة جافة، ومه ثم تعرضتتتتتت ا

إلى  الصتتيف، فالتصتتحر يملية هدم للطاقة الحيوية لألر  التي يمكه أه تؤدي في الن اية

 ظروف تشبه ظروف الصحران. وللتصحر مؤثرات يدة أهم ا:

 .(2)الغبار والغبار المتصايد -1

                                                           
م، 0042حسه الشيق مرهوه: تجفيف األهوار، شبكة المعلومات، االنترنيت، موقع تطيفيات، يام  (1)

. ويُنظر أيضا  المصدر: وزارة الموارد الما ية/ مركز نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار 2-1ل
 .2004يه بعد، بغداد، 

هنان يبد االمير األسدي: إدارة األهوار في جنوب العراي، مجلة آداب البصرة، وقا ع لبحوث يلمية  (2)
 .58، ل2002، آعار يام 35لكلية اآلداب، العدد 
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 .(1)ملوحة التربة -2

يه  أكدت المستتتتوحات إِعْ حيث حدثت تغيرات يديدة في  صتتتتا ل وصتتتتفات التربة، 

المنطقة كانت مغمورة  األه  تمل ، وتكّوه قشرة ملحية يلى السط ،  إيادةحدوث يمليات 

 ارتفاي تركيز األما  العا بة في التربة. إلى  بالمياه، مما أدى

وفي تحليل م تبري لتوزيع أصتتتتتتناف ملوحة التربة في المشتتتتتتاريع التي أنشتتتتتتأت بعد 

الكلية لما يستتتتمى بمشتتتتروي العز امتازت مه المستتتتاحة  %72مه  أكثرالتجفيف، تبيه أه 

يملية  فإه  كمشتتتتتتتروي المالحة. ويليه  األُ رىبملوحة يالية، فضتتتتتتتا  يه المشتتتتتتتاريع 

االستتتتتصتتتتا  المزيومة كانت ستتتتريعة واير كاملة ولم يؤ ع بنظر الحستتتتباه نوي التربة 

. (2)حدوث  لل في يمليات اإروان والصرف وحدوث تمل  وتغديإلى  والنفاعية مما أدى

بلغت مستتتاحة الترب  إِعْ هعه األما  كانت عا بة في مياه األهوار قبل التجفيف،  أالبوأه 

(، وهو الحمار 2كم168( واألهوار الوستتتطى )2كم100الملحية في كل مه هور الحويزة )

 (3)(2كم 376بلغت فيه مساحة الترب الملحية نحو )

 تشققات التربة: -3

شتتتتققات، ابتدان  مه ستتتتط  التربة وإلى يمق يزيد يه لقد تأثرت تربة المنطقة بوجود ت

المتر في يموم منطقة األهوار باستتتتثنان المناطق المرتفعة، ولوحظت التشتتتققات بدرجات 

متر ونصتتف إلى  مه نصتتف متر. وبعمق يصتتل أكثرمتباينة، فقد بلغ ير  التشتتقق في ا 

صتتورة فعالة بعد يمليات أستت مت النستتب العالية مه الطيه، والمادة العضتتوية ب إِعْ المتر، 

التجفيف بظ ور بقع مه النفط الموجود طبيعيتتا  في كتتل منتتاطق األهوار، وبحكم التوازه 

                                                           
، ويُنظر أيضا : 2004المصدر: جم ورية العراي، ال ي ة العامة لألنوان الجوية، قسم المناخ، بغداد يام  (1)

ماجد السيد ولي: العواصف الترابية في العراي وأحوال ا، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد 
 .7الثالث يشر، حزيراه، ل

 .4د الما ية، مشروي المالحة األروا ي، لوزارة الري: مركز بحوث التربة والموار (2)
وزارة الري: مركز بحوث التربة والموارد الما ية، قسم تحريات التربة، قسم التربة شبه المفصل  (3)

والتحريات ال يدرولوجية لمشروي ن ر العز، محافظة ميساه، ايداد حسيه حميد كاطع؛ ومحمد محمود 
 .29-26، ل1995، 1يبدهللا و)آ روه(، ط
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الطبيعي منع آالف السنيه كانت مضبوطة بقشرة ما ية فوي القشرة الترابية، وبعد تجفيف 

 (1)المياه بدأ النفط يرش  يلى شكل مصل رطب، تنبعث منه الروا  

 النباتية والحيوانيةتدمير البيئة  -4

إه يمليات التجفيف أثرت بصتتتتتورة مباشتتتتترة يلى الحياة النباتية والحيوانية في منطقة 

األهوار، وانطوت يلى تتتدمير الحيتتاة النبتتاتيتتة والحيوانيتتة ممتتا أدى ل ستتتتتتتتتارة التنوي 

تغيرت نوييتتة الغطتتان النبتتاتي، فلقتتد ا تفتتت مجتمعتتات نبتتاتيتتة وظ رت  إِعْ البتتايولوجي، 

نباتية جديدة تا مت مع البي ة الصتتتتتتتحراوية الجديدة وأصتتتتتتتيبت معظم النباتات مجتمعات 

هاك مستتاحات شتتاستتعة من ا، وما تبقى أصتتب  يديم إلى  واألشتتجار بأمرا  كثيرة أدت

الجدوى االقتصتتادية، فضتتا  يه ظ ور إصتتابات بحشتترة األرضتتة في بستتاتيه الن يل في 

ي ة مغمورة بالمياه يتععر يلى الحشتتترة شتتتمال البصتتترة، وكانت هعه البستتتاتيه تعيش في ب

إلى  ا تراق ا واالنتقال مه مكاه آل ر بستتتتتتت ولة. أما الحياة الحيوانية فلقد أدى التجفيف

كاه هناك ما يقارب  إِعْ انقرا  أنواي ال حصتتتتتر ل ا مه الحيونات واألستتتتتماك والطيور، 

س( نويا ، وقد كانت األهوار تعد محطة 278) سا ست دم ا ماييهأ الطيور في  طوط  ية ت

هجرت ا، وانقرضتتتتتتتت أنواي نادرة مه الحيوانات التي ال يوجد ل ا مثيل في أي بي ة ما ية 

م، وهو ال 1950مثل )كلب البحر( العراقي العي اكتشتتتتتفه يلمان الحياة الما ية يام  أُ رى

 .(2)في العالم آ ريعيش في أي مكاه 

 

 اآلثار االقتصادية

، تأثير 1992-1972ا لحالة البي ة في العالم للمدة ما بيه بينت األمم المتحدة في مسح 

تام ويزيد بدوره مه المشتتتتتتتتاكل  تدهور األر  وتصتتتتتتتحرها في قدرة البلداه يلى االن

أه حالة البي ة ال  إِعْ االقتصتتتتادية، وهعه المشتتتتاكل تعمل بدورها يلى تفاقم التدهور البي ي، 

                                                           
 .177-176، ل2012أهوار العراي: جرا م وضحايا: مجموية مه المؤلفيه، بغداد،  (1)
طالب يكاب: تجفيف األهوار، قرانة في اآلليات والمراحل بحث، ر يا مركز بحوث األهوار/ جامعة  (2)

 .179 -171، بغداد، ل1عي قار، أهوار العراي، ط
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قضى يلى اقتصاد منطقة األهوار بشكل  ، فالتجفيف(1)يمكه فصل ا يه الحالة االقتصادية

شتتتتبه ن ا ي، فمعظم المشتتتتاريع اإروا ية والزرايية لم تستتتتتغل في يمليات استتتتتصتتتتا  

األراضتتي الزرايية، بل استتتغلت فقط كقنوات لتصتتريف المياه، يلى الرام مه أن ا نفعت 

دا ية، تحت عريعة توستتتيع نطاي األراضتتتي الزرايية، مه  ال يمليات تنفيع ااية في الب

لم تست دم في استصا  التربة أية طري حديثة. ويلى الرام مه أه األر  من فضة،  إِعْ 

وتسايد يلى الري السيحي، إال أه الطريقة التي است دمت هي الري بالواسطة، وعلك مه 

فشتتتتتتتل هعه المشتتتتتتتاريع التي كاه إلى  أجل زيادة الكلفة يلى المزاييه، العي أدى بالنتيجة

تفشتتل. فأصتتبحت األر  بورا  ومتصتتحرة تنتشتتر في ا األما ، الستتيما أن ا  مقدرا  ل ا أه

أراضي كانت تغمرها المياه، وبالتالي حدوث تصدي في قشرت ا، واطت أراضي ا اابات 

 مه النباتات الصحراوية، بدال  مه القصب والبردي.

أللباه مه صناية ا %70أما بالنسبة للصنايات الموجودة في المنطقة، فقد قضي يلى 

أه أيداد الجاموا في العراي كانت تشتتتتتتتكل في بداية التستتتتتتتعينات بحدود  إِعْ في العراي، 

شكل الجاموا في 130)إلى  2003( ألف رأا ليصل تعدادها في العام 200) ( ألف. وي

( 26500(، ويقدر بأه أيداد الجاموا في محافظة ميستاه )%80مناطق األهوار نستبة )

( رأستتا  أي بنستتبة ان فا  تصتتل 16850)إلى  صتتل العددرأا وبعد ستتنوات التجفيف و

، وقد بلغت أوا ر الثمانينات نستتتتتتتبة إنتام معامل األلباه مه مناطق األهوار نحو 38%

الثروة السمكية فقد احتسبت أيداد إلى  ( مه إنتام معامل ألباه العراي. أما بالنسبة40%)

المجففة، وكانت بحدود  الدونم الواحد ضتتتمه مستتتاحات األراضتتتي أستتتاااألستتتماك يلى 

سمك 500) سمكة بم تلف االحجام واألنواي. وفي تقرير صدر مه األمم المتحدة قدر ال  )

( وقد %60( طه بلغت نستتتتبة المصتتتتدر  منه بحدود )23,500الكلي في العراي بحدود )

                                                           
مشروي متابعة التغيرات التأري ية ألهوار العراي وزارة الموارد الما ية: مركز أنعاش األهوار،  (1)

بأست دام تكنلوجيا التحسا النا ي، تقرير موجز الشر  تفاصيل  ارطة التصنيف ال اصة بالنفسير 
، تقرير 2002البصري والتحليل الرقمي لصور أقمار الندسات الفضا ية التي تغطي أهوار العراي يام 

 .20-12، ل2005(، 1رقم )
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، فقبل جريمة تجفيف األهوار في التستتعينات، (1)(%75هبطت هعه الكمية بنستتبة تتجاوز )

ال  ان يتتتدفق كتتاه المتت تنتقتتل متتادة  إِعْ األهوار، إلى  مه  ال حقول الرز، ومه هنتتاك أو 

البروتيه الموجودة في الرز، والعي يعد مصدرا  م ما  لتغعية األسماك في المنطقة، كما أه 

توقف معامل صتتتناية الوري في البصتتترة وميستتتاه، التي كانت إلى  يمليات التجفيف أدت

كمادة أولية لصتتناية الوري عي الجودة العالية والمواصتتفات تعتمد يلى القصتتب والبردي 

والكفانة، وكعلك ُحرم الستتتتتتكاه المحلييه مه المادة األولية الر يستتتتتتة المستتتتتتتعملة في بنان 

 القوارب.

 اآلثار االجتما ية

تركت يمليات التجفيف آثارا  اجتمايية أثرت بشتتتتكل مباشتتتتر في ستتتتكاه األهوار العيه 

ال تملك ما يسد قوت ا اليومي، فبعد أه كانت األهوار عات نمط حياة  أسر فقيرةإلى  تحولوا

رد  فريد مه نويه آلالف األستتتر المستتتتقرة منع تأريق قديم، وأقدم بي ة ما ية في العالم، شتتتُ

م ات اآلالف مه البشتر، وتم تدمير كثير مه المناطق الزرايية والستكنية بتجفيف األهوار 

، كانت قد امرت ا المياه في ظروف منا ية منع القدم، 2( كم20,000بمستتاحة تزيد يلى )

وكانت بمثابة تكويه أيكولوجي وثقافي وتأري ي فريد في طبيعته. ولعلك اضتتتتتطر ستتتتتكاه 

ية،إلى  هعه المنطقة باتجاه المده العراق الجارة إيراه، ومورا الت جير إلى  أو  ال جرة 

مه ممارستتتتتة أنشتتتتتطت م  القستتتتتري لستتتتتكنة األهوار مه دوه تعويضتتتتتات، وُمنع الستتتتتكاه

 م والرحيل بحثا  يه ستتتتبل أيمالترك إلى  اضتتتتطرار الستتتتكاهإلى  االقتصتتتتادية مما أدى

 العيش.

 

 

 

 

                                                           
المام  المميزة لمشاكل البي ة في يالمنا المعاصر مع نظرة يلى حالة البي ة في العراي،  :لنعمةهاشم ا (1)

 .2004المجلة العراقية، شبكة المعلوماتية )االنترنيت(، 
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ات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ودور ا ني بناء السلم إجراءآليات و

 المجتمعي

 

لعمل ا ضمنت في ا تحقيق أيلى قدر  لم تبدأ ال ي ة إجرانات ا إال بعد أه وضعت آليات

مه الشفافية والموضويية مه ج ة، ومنع أية محاوالت لتجاوز الضوابط القانونية أو 

المحاباة في يمل ا، فضا يه ضماه يدم ارتكاب أ طان ت لق ضحايا نتيجة لعدم توفر 

 أدلة كافية لشمول مه تنطبق يليه القوايد القانونية.

 

 اتجراءاإل

( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمستتتتانلة والعدالة ضتتتترورة اتباي 6دة )تضتتتتمنت الما

صتتتتتتتفوف حزب البعث واألج زة القمعية قبل إلى  ات التالية بحق المنتميهجرانال ي ة اإ

وم ام العدالة االنتقالية، وعلك مه  ال إيجاد  أهدافلغر  تحقيق  9/4/2003تأريق 

في ظل الظروف التي ياشتتتتتتت ا في فترة حكم نظام  حالة التوازه التي يحتاج ا المجتمع

 .نساهالبعث واالنت اكات الكبيرة لحقوي اإ

الا  في حزب البعث  1: إن ان  دمات جميع الموظفيه ممه كاه بدرجة يضتتتتتتتو شتتتتتتتعبةأوَّ

 المنحل وإحالت م يلى التقايد بموجب قانوه ال دمة والتقايد.

ا  ما  أو  دى الدرجات ال اصتتتتتتة )مدير يام: إحالة  جميع الموظفيه العيه يشتتتتتتغلوه إحثانيا

في صفوف حزب البعث يلى التقايد  2يعادل ا فما فوي( ممه كاه بدرجة يضو فرقة

 بحسب قانوه ال دمة والتقايد.

ا  ية )القمعية( وإحالت م يلى التقايد بموجب األمن: إن ان  دمات جميع منتسبي األج زة ثالثا

 قانوه ال دمة والتقايد.

                                                           
يضو شعبة: قيادة المجمويات واألشراف يلى أيمال قوى األمه ووضع نقاط تفتيش وفر  حالة   1

 ام السا .تأهب محلية وم ول أيضا  باست د
يضو فرقة: أحدى الدرجات الحزبية المتقدمة وله صاحية مراقبة ومتابعة التقارير حول األش ال،   2

 وكعلك التنفيع المباشر ألوامر كبار المسؤوليه.
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ا   مه أي حقوي تقايدية لعمل م في األج زة المعكورة. 1فدا يو صدام: يُمنع رابعا

ا  : الستتتما  لجميع الموظفيه اير عوي الدرجات ال اصتتتة ممه كانوا بدرجة يضتتتو خامسَََّّّا

 دوا رهم.إلى  فرقة فما دوه في صفوف حزب البعث بالعودة

ا  ال ي ات  االستتتمرار في ال دمة في أو  ال يُستتم  أليضتتان الفري بالعودة لل دمة: سََّّادسََّّا

ية ووزارتي األمنالر استتتتتتتية الثاث ومجلا القضتتتتتتتان األيلى والوزارات واألج زة 

 ال ارجية والمالية.

ا  المنحة لكل مه كاه منتميا  لحزب البعث بعد  أو  : ال يصتتتتتتترف الراتب التقايديسَََََََّّّّّّّابعا

 ي في أية دولة مه الدول.نساناإ أو  وحصل يلى اللجون السياسي 2003 /20/3

ا  ما يعادل ا فما فوي  أو  منع مه إشتتتتتتتغال وظا ف الدرجات ال اصتتتتتتتة )مدير يام: يُ ثامنا

ية( كل مه كاه بدرجة يضتتتتتتو فما فوي في صتتتتتتفوف حزب دارومدران الوحدات اإ

 البعث وأثرى يلى حساب المال العام.

ا  : إحالة جميع مه لم يُشتتتتتمل بقانوه ال دمة والتقايد للعمل في دوا ر الدولة ما يدا تاسَََََّّّّّعا

ية ووزارة األمنالر اسية الثاث ومجلا القضان األيلى والوزارات واألج زة  ال ي ات

ال  ال ارجية والمالية ويستثنى مه علك الفقرة    مه المادة أياه. أو 

: تستتتقط كافة الحقوي الواردة في الفقرات الستتتابقة يه كل شتتت ل تثبت قضتتتا يا   اشَََّّّراا 

 حساب المال العام. أثرى يلى أو  مشاركته بجرا م ضد الشعب العراقي

 

 

 

 

 

                                                           
فدا يو صدام: هي أحدى المليشيات األجرامية المرتبطة بحزب البعث المنحل والر يا السابق صدام   1

 ا تتبع األوامر المباشرة مه الر يا السابق صدام حسيه، وقد قامت تلك المليشيات حسيه، وكانت قيادات
 بأرتكاب الكثير مه الجرا م بحق الشعب العراقي.
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 االستثناءات واال تراضات

الا   : االستثناءاتأوَّ

الوظيفة للمشتتموليه ب عا إلى  لمجلا الوزران حق النظر في الحاالت االستتتثنا ية للعودة

القانوه وبحستتتتتتتب مقتضتتتتتتتيات المصتتتتتتتلحة العامة بنان  يلى طلب الوزير الم تل 

  1بمصادقة مجلا النواب يليه وبالتنسيق مع ال ي ة وال يكوه القرار نافعا  إال

ا   : اال تراضاتثانيا

( مه القانوه والدوا ر التي انتستتتتبوا إلي ا ولمجلا 6يجوز للمشتتتتموليه بأحكام المادة )

التي تقع في ا تلك الدوا ر ومكتب المديي العام في ال ي ة  قليمالمحافظة وحكومة اإ

( يوما  مه تأريق 30ل مدة )االيترا  يلى القرارات الصتتادرة أمام هي ة التمييز  ا

ايتباره مبلغا  بحستتتتتتتب قوايد التبليغ الواردة في قانوه  أو  تبليغ المشتتتتتتتمول بالقرار

ات جرانالمرافعات المدنية. ويعد الموظفوه العيه تصتتدر قرارات ال ي ة بشتتمول م باإ

التي ( مه هعا القانوه في إجازة ايتيادية براتب تام  ال المدة 6الواردة في المادة )

يجوز ل م في ا االيترا  ولحيه البت في أمرهم مه قبل هي ة التمييز، وحستتب المادة 

( 60. وتصتتتتتتتدر هي ة التمييز قرارها  ال مدة ال تزيد يه )(2)( مه هعا القانوه7)

 .(3)يوما  وتكوه قرارات ا قطعية

ا  ركان النظام أإل   : قانون حجز ومصَََََََّّّّّّّادرة األموال المنقولة ونير المنقولة العائدةثالثا

 2017( لسنة 72السابق رقم )

( العي تمت اإشارة إلي ما 88( و)76لقد حل هعا القانوه محل قراري مجلا الحكم )

 فيما سلف:

                                                           
 .2008لسنة  80( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم 12المادة ) 1
 والعدالة.( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة 15المادة ) 2
 ( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.16المادة ) 3
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مصتتادرة األموال المنقولة واير المنقولة وتستتجيل يا ديت ا لوزارة المالية لكل  (1المادة )

 :1مه

الا  الستتابق وزوجاته وأوالده وأحفاده وأقربا ه  : صتتدام حستتيه المجيد ر يا النظام البعثيأوَّ

وكل مه يندرم تحت ينواه الدرجة الثانية ووكا  م ممه أجروا نقل ملكية األموال 

 المشار إلي ا في هعا القانوه وبموجب وكاالت م.

ا  . 1الواردة أستتما  م في القا مة المرفقة ب عا القانوه التي تبدأ بالتستتلستتل ) شتت ال: األثانيا

 ميا الستتتتترحاه المحمود. ومه ثبت  -52التكريتي وتنت ي بالتستتتتتلستتتتتل  يبد حمود

الرستتتمي بحكم قضتتتا ي بات لكل مه  أو  تملك م مه جران تستتتنم م المنصتتتب الحزبي

ية ووكا  م  ثان لدرجة ال ندرم تحت ينواه ا زوجات م وأوالدهم وأقربا  م وكل مه ي

 ممه سجلت تلك األموال بأسما  م.

ا  ( مه هعه المادة ولكل عي ثانيا  م القوانيه النافعة للمعكوريه في البند ): مع مراياة أحكاثالثا

مصلحة ممه تملّك المال ولم يحصل يليه بسبب توليه المنصب حق االيترا   ال 

ستتتتتتتنة مه تأريق نفاع هعا القانوه أمام لجنة وزارية تضتتتتتتتم ممثليه يه األمانة العامة 

ة ال تقل درجت م يه مدير يام تشتتتتتتتكل لمجلا الوزران ووزارة العدل ووزارة المالي

( 30ل عا الغر  وللمتضرر مه قرار اللجنة حق الطعه بقرارها أمام القضان  ال )

 ( ستيه يوما  لمه هم  ارم العراي.60ثاثيه يوما  لمه كاه دا ل العراي و)

ا: و  تمليكه في حالة تنفيع أحكام المصادرة قبل نفاع هعا القانوه ببيع العقار المصادر أ رابعا

 بموجب قانوه فيقتصر االيترا  يلى التعوي  النقدي.

ا:  ( مه 76تعد التصتترفات العقارية يلى العقارات التي تم مصتتادرت ا وفق القرار )خامسََّّا

والتي لحقت بالدولة ابنا  فاحشتتا  اير النافعة، وتعاد الحال  9/4/2003تأريق نفاعه في 

 إلى ما قبل التصرفات.

                                                           
( لسنة 72قانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابق رقم )  1

 18/9/2017في  4461، الوقا ع العراقية، العدد 2017
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ا:  ( مه 88التصرفات العقارية يلى العقارات التي تم حجزها وفق القرار )تعد كافة سادسا

اير نافعة وبقان الحال إلى ما قبل تلك التصرفات باستثنان  9/4/2003تأريق نفاعه في 

ال .3دار السكه المشار إلي ا في المادة )  ( الفقرة أو 

 (2المادة )

الا  ( والبند 1ه في البند )ثانيا ( مه المادة ): تعطى دار سكه واحدة لعا لة أي مه المعكوريأوَّ

ال ( مه المادة ) ستفيد مه هعا الحكم 3)أو  شمل بالمصادرة وي سي ( مه هعا القانوه ممه 

رب العا لة أو  ورثته مع مراياة تحديد دار الستتتتتتتكه المعفاة للمعكوريه في القا مة 

متر مربع ويلتزم  ( أربعما ة2م 400المرفقة ب عا القانوه مما ال يتجاوز مستتتتتتتاحته )

( 2م 200المعكوريه في هعه القا مة بدفع قيمة ما زاد يلى المستتتتتاحة المحددة ولغاية )

 وبسعر السوي السا د وقت اإيفان.

ا  ال  2: تشتتتتتتتكل لجنة في األمانة العامة لمجلا الوزران تتولى تنفيع أحكام المادة )ثانيا ( أو 

 .1مجلا الوزران ويحدد تشكيل ا وآليات يمل ا بتعليمات يصدرها

 

 (3المادة )

الا  ( مه هعا القانوه تُحجز األموال المنقولة واير المنقولة 2: مع مراياة أحكام المادة )أوَّ

العا دة إلى المحافظيه ومه كاه بدرجة يضتتو فري فما فوي في حزب البعث المنحل. 

السابق )ج از  ومه كاه بدرجة يميد أو ما يعادل ا فما فوي في األج زة األمنية للنظام

الم ابرات، األمه ال ال، منظومة االستتتتتتت بارات، األمه العستتتتتتكري، األمه العام، 

فدا يي صتتتتدام(، ومه كاه بمنصتتتتب مدير أمه المحافظة واألقضتتتتية ومدران األقستتتتام 

 التحقيقية في األج زة األمنية للنظام السابق المعكوريه أياه.

                                                           
 ، مصدر سابقلة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقو  1
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ا  ال ( مه هعه المادة طلب رفع شتتتتتتتارة الحجز أمام : للمحجوزة أموال م بموجب البند )أو  ثانيا

( مه هعا القانوه  ال سنة 1اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند )ثالثا ( مه المادة )

 مه تأريق صدوره.

ا  : تحدد مدة ستتتتتتنتيه لحستتتتتتم الموضتتتتتتوي مه تأريق تقديم الطلب وب افه تحال اللجنة ثالثا

( إلى لجنة تحقيقية يشكل ا السيد ر يا مجلا 1ة )المشكلة بموجب البند ثالثا  مه الماد

 الوزران وتحال ملفات ا اير المنجزة إلى القضان.

ا  : يستتتتند قرار المحكمة بمصتتتادرة األموال يلى واقع تملك ا بستتتبب توليه المستتتؤولية رابعا

 الحزبية أو  الرسمية.

ا  ل ثاثيه يوما  مه : للمتضرر مه قرار اللجنة حق الطعه بقرارها أمام القضان  اخامسا

 .1تأريق تبليغه بالقرار

 (4المادة )

يادة الثورة المنحل رقم  بأحكام قرار مجلا ق له  2/11/1977في  1198ال يعمل  عدي وت

في شتتتتتتتأه الدياوي المقامة يلى المشتتتتتتتموليه بأحكام  21/12/1983في  1426القرار 

 .2( مه هعا القانوه321المادة )

 (5المادة )

( تسعيه يوما  90ية العليا للمسانلة والعدالة إيداد قوا م تفصيلية  ال )تتولى ال ي ة الوطن

( مه هعا القانوه 3، 1مه تأريق نفاع هعا القانوه تتضتتتتمه أستتتتمان المشتتتتموليه بالمادتيه )

 .3وتبليغ ا إلى الوزارات والج ات اير المرتبطة بوزارة

 (6المادة )

 4/11/2003.4( في 88و) 28/10/3200( في 76يلغى قراري مجلا الحكم رقم )

 

                                                           
 ، مصدر سابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابق  1
 ، مصدر سابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابق  2
 ، مصدر سابقوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابققان  3
 ، مصدر سابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابق  4
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 (7المادة )

 1يصدر مجلا الوزران تعليمات لتس يل تنفيع أحكام هعا القانوه.

 ( 8المادة )

 2ينفع هعا القانوه مه تأريق نشره بالجريدة الرسمية.

 

 األسباب الموجبة

بعد حقبة مريرة مه الظلم واالستتتبداد واالنت اكات التي طالت الشتتعب العراقي ومصتتادرة 

وحرياته والتجاوز يلى ممتلكاته وستتتتتتتلب ثرواته و يراته. وفي مستتتتتتتار التحول  حقوقه

الديمقراطي العي تشتتتتتت ده الباد ومه أجل تحقيق العدالة االنتقالية، بتشتتتتتتريعات ا وقوانين ا 

الصتتتتحيحة وتحديد األشتتتت ال المشتتتتموليه بتلك القوانيه وإزالة الغمو  العي يشتتتتوب 

وضع اآللية المناسبة التي تتا م وإجرانات الحجز بع  مقررات ومواد تلك التشريعات و

 والمصادرة شري هعا القانوه.

 اآلليات

 

الا   ات القانونيةجراء: آليات الهيئة لتطبيق اإلأوَّ

سنة )10تعامل قانوه المسانلة والعدالة رقم ) حزب البعث إلى  ( مع المنتميه2008( ل

شتتتعبة(، أما الدرجات الدنيا،  المنحل إبتدان  مه درجة يضتتتو صتتتعودا  حتى درجة )يضتتتو

أقل مه يضتتتتتتتو، فلم يتعامل مع ا، بل لم يعكرها ضتتتتتتتمه الدرجات الحزبية، المشتتتتتتتمولة 

( مه القانوه المعكور بما يلي: )العضو: هو كل ش ل 1ات، فقد يرفت المادة )جرانباإ

يا لم تؤِد يميإلى  إنتمى لدن لدرجات ا نت ا كا ما  له(. ول عث وأدى يميه الوالن  ه حزب الب

الوالن، وبعلك تكوه  ارم نطاي القانوه، أما الدرجات العليا )يضتتتتتتتو فري فأيلى( فقد 

أستتتتتلوب.  أو  ايتبرها القانوه مه الدرجات القيادية التي ال يمكه التعامل مع ا بأية طريقة

                                                           
 ، مصدر سابقنظام السابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه ال  1
 ، مصدر سابققانوه حجز ومصادرة األموال المنقولة واير المنقولة العا دة إلى أركاه النظام السابق  2
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مه المادة  ستتتتتتابعا  ، أما مه الناحية الزمنية فقد ورد في الفقرة شتتتتتت الهعا فيما يتعلق باأل

انوه متتتا يلي "النظتتتام البتتتا تتتد" وهو النظتتتام الحتتتاكم في العراي للمتتتدة مه ( مه القتتت1)

وهو النطاي الزماني لستتتتتتترياه القانوه، وقد  2003نيستتتتتتتاه//9ولغاية  1968تموز//17

ية للنظر في الطلبات الواردة إلي ا مه الج ات الم تلفة إدارايتمدت ال ي ة آليات قانونية و

حيث يمر االستتم المراد التأكد مه مدى شتتموله ات ا، إجرانبشتتأه مدى شتتمول شتت ل ما ب

ية دارالدا رة المعلوماتية )بعد أه يؤ ع واردا  لدى دا رة الشتتتتتتتؤوه اإإلى  مه يدمه إبتدان  

والمالية(، وتقوم الدا رة المعلوماتية بتستتتتتتتجيل كافة المؤشتتتتتتترات المتوفرة لدي ا حول هعا 

التي تقوم بدورها بتكييف المعلومات الدا رة القانونية إلى  الش ل، ثم يحول بكتاب رسمي

( مه القانوه. وقد تتوفر معلومات يه 6ات المعكورة في المادة )جرانالمتوفرة وحسب اإ

ال ي ة السبايية التي تقوم بدورها إلى  الش ل ترقى لشموله فتكتب الدا رة القانونية رأي ا

يكوه لكل يضو بالتصويت يلى شمول الش ل مه يدمه وحسب المعطيات المتوفرة. و

حصتتتتتل يلى أربعة أصتتتتتوات مه  إَِعاصتتتتتوت واحد بما في م ر يا ال ي ة، ويكتمل القرار 

اير مشمول، ويادة  ما يكوه التصويت مه  أو  كاه مشموال   إَِعامه الحاضريه  أو  سبعة

: يه طريق استمارة معدة لغر  التصويت يلي ا ولىقبل أيضان السبايية بطريقتيه األ

 ان يعكر في ا اسم الش ل والج ة الطالبة والتكييف القانوني للحالة وتقسممه كافة األيض

أقستتتام كل قستتتم موجود فيه استتتم العضتتتو ومكاه التصتتتويت. ويند اكتمال التصتتتويت إلى 

يدم الشمول يلى أربعة أصوات تصادي االستمارة مه قبل ر يا  أو  وحصول الشمول

الج ة إلى  بل ر يا ال ي ة ويوجهموقعا  مه ق جرانال ي ة ويصتتتتتتتدر كتاب رستتتتتتتمي باإ

 صاحبة الطلب.

أما الطريقة الثانية الت اع القرار فيكوه يه طريق ير  الموضتتتتوي في االجتمايات 

الدورية لل ي ة مه قبل مقرر ال ي ة، حيث يحدث في بع  الحاالت أه إحدى االستتتمارات 

رضتتت ا في أحد لم تحصتتتل يلى النصتتتاب القانوني )أربعة أصتتتوات بعات الرأي( فيمكه ي

االجتمايات والتداول بشتتتتأن ا وات اع القرار المناستتتتب وتصتتتتادي مه قبل كافة األيضتتتتان 
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الج ة صتتتتتتتتاحبة الطلب. وهعا في حال توفر إلى  ومع م ر يا ال ي ة ويصتتتتتتتتدر كتاب

 معلومات يه الش ل المعني.

أما في حالة يدم توفر معلومات لدى الدا رة المعلوماتية يه الشتتتتتتت ل محل البحث 

عدم توفر فأ تاب رستتتتتتتمي ب بإيام مكتب ر يا ال ي ة بك ية( تقوم  لدا رة المعلومات ن ا )ا

 ،مه شتتتت ل( في الوقت الحاضتتتتر أكثرمعلومات يه الشتتتت ل محل البحث )وقد يكوه 

الج ة صتتتتتتتاحبة الطلب بأه الشتتتتتتت ل )أو إلى  فيصتتتتتتتدر كتاب مه مكتب ر يا ال ي ة

 لحاضر.( ال تتوفر معلومات يه شمول م في الوقت اش الاأل

ات مجموية مه ال طوات المكملة لغر  الوقوف يلى الحقيقة جرانوقد يت لل هعه اإ

علك لوجود  األمرتطلب  إَِعاوات اع القرار الصتتتتا ب، ومن ا استتتتتديان الشتتتت ل المعكور 

كاه المعني  إَِعاحتى طلب الملف التقايدي  أو  طلب ستتيرة وظيفية أو  تشتتابه في األستتمان

مقاطعة المعلومات المستتتحصتتلة مه االستتتديان مع المعلومات المتوفرة  متقايد، وبعلك تتم

 لدى الدا رة المعلوماتية الت اع القرار المناسب.

ا   : آليات بناء السلم المجتمعيثانيا

واالستقرار في المجتمع، وإعا ما  األمهي لتوفير أساسإه تحقيق السلم المجتمعي يامل 

، فأنه مه الصتتتتعب يندها الحديث يه استتتتتقرار ضتتتتعفت أو  فقدت حالة الستتتتلم المجتمعي

وزيزية االستتتتتتتتقرار، وهو ما  األمهمجتمعي، لتكوه النتيجة الطبيعية لعلك هي تدهور 

القومي للدولة بمف ومه الحديث في ظل انتشتتتتتتتار م اطر الت ديد زمانا   األمهيما جوهر 

ى المجتمعات جميع ا، في ومكانا ، وبأستتتاليب متقدمة، وطبقا  للتغيرات العالمية المنفتحة يل

ظل ما أصتتتتاب العالم مه حستتتتنات التكنولوجيا المتقدمة، وستتتترية االتصتتتتال والتواصتتتتل، 

لة الستتتتتتتلم  تدهور حا يات التي تمنع  لك اآلل يه نجد أه مه الضتتتتتتتروري البحث في ت ويل

 لمجاب ة تلك الت ديدات المناو ة  ارجيا  وكاآلتي: أو  المجتمعي سوان  مه الدا ل
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 القانونية: اآلليات 1

يعد القانوه أهم وستتيلة مه وستتا ل الضتتبط االجتمايي، ويتم االرتكاز يليه بشتتكل كبير 

. وتأسيسا  يلى علك، يعد (1)وياقات م ببع  دا ل المجتمع فرادفي يملية ضبط سلوك األ

في تحديد األبعاد الوظيفية للقوانيه النافعة دا ل  ولىالقانوه الدستتتتتتتتوري حجر الزاوية األ

مع، علك أه تطبيق مبدأ ستتتيادة القانوه واحترامه وااللتزام به مه أيلى ستتتلطة دا ل المجت

أدنتتاهتتا يُعتتد أمرا  في اتتايتتة األهميتتة لتتتدييم أمه المجتمع وستتتتتتتير انتظتتامتته إلى  التتدولتتة

 .(2)واستقراره

المجتمع وتماستتتك م واستتتتقرارهم،  أفرادي في الحفاظ يلى التحام أستتتاستتتوللقانوه دور 

لة، وتوفير الحرية ووعلك مه  ال ت عدا بالقوايد واألوامر  فرادبالتزام األ األمهحقيق ال

 . (3)التي تصدر مه السلطات العليا، بقوة القانوه

 : اآلليات السياسية2

حكم المجتمع إلى  تأثيرا  وتأثرا  بالمجتمع، كون ا تستتتتتتعى كثرتعد الستتتتتتياستتتتتتة األداة األ

 دمته، بإطار الشتتتتريية الستتتتياستتتتية، تصتتتتب في  أهدافبطريقة منتظمة لتحقيق اايات و

وبعلك فأن ا تؤشتتر بصتتورة إيجابية في المجتمع كلما انتظمت صتتورة الحكم الممارا مه 

قبل ا بمليات قانونية معتبرة، بينما يلى العكا مه علك ستتتيكوه تأثرها ستتتلبيا، كلما استتتتند 

 . (4) االحكم في ا يلى أهوان بعيدة يه اآلليات الدستورية الضابطة ل ا وألدا 

إلى  إه الستتتير بموجب الدستتتتور في التعامل الستتتياستتتي الدا لي ستتتيفضتتتي بالضتتترورة

مجتمع متماستتك، وهعا هو قدر الدول المتقدمة وستتواها الستتا رة بانتظام دستتتوري، علك أه 

التعددية الحزبية، اير المنتظمة باألنظمة والقوانيه الضتتتتتتتابطة ستتتتتتتتكوه إحدى العوامل 

تت لدافعة للفوضتتتتتتتى، والتشتتتتتتت ية ا ية الحزب نا   أو  المجتمعي، يلى أه علك ال يعني أه الث

                                                           
 \.11، ل2006الضبط االجتمايي، دار المن ل اللبناني، بيروت،  :معه  ليل العمر  (1)
 .13، ل2002للنشر والتوزيع،  السلم المجتمعي، مقوماته وحمايته، دار الساقي :حسه الصفار  (2)

(3) Rodney A. Smila, free speech in an open soeiety, New York, vintage Book, 
1992. 

السلم المجتمعي، المقومات وآليات الحماية، محافظة نينوى أنموعجا ، مركز  :د. محمد وا ل القيسي  (4)
 .10، ل2017نوه للدراسات الستراتيجية، 
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يا  في أساساألحادية هي األفضل، بل أه البي ة المكونة لمجتمع الدولة هي التي تلعب دورا  

 .(1)التنضيج السياسي األفضل للمجتمع

مجمل النشتتاطات وآليات يمل مجموية مه المؤستتستتات إلى  إه النظام الستتياستتي يشتتير

ية نستتتانكونات النظام الستتتياستتتي ونشتتتاطاته بالثبات واالنتظام في صتتتات ا اإالتي تتستتتم م

 أكثروتنطوي يلى ياقات الستتتتلطة والحكم والوالية. بمعنى كلما كاه النظام الستتتتياستتتتي 

ية يلى تطبيق ا وتقبل ا في الف ات المجتمعية كافة،  أكثرقدرة يلى إنجاز الوظا ف و قابل

لف من ا المجتمع، ويعزز يناصتتتتتتر قوة الدولة وضتتتتتتماه يتعزز توحيد الجمايات التي يتأ

والتطلعات وفق مبادىن العدل والمستتاواة والمشتتاركة والتوحد  هدافالمصتتال  وتحقيق األ

 . (2)المجتمعي

وال ينفصتل النظام الستياستي يه البي ة التي يعيش في ا، ف و يؤثر ويتأثر في ا، ويتفايل 

صتتتتتتادية واالجتمايية والثقافية وايرها، كما يتفايل االقت األُ رىمع بقية النظم المجتمعية 

مع البي ة ال ارجية، لعلك ت تلف الدول في التعامل مع حالة الستتتتتلم المجتمعي وفقا  لطبيعة 

ونمط نظام ا السياسي وتبعا  للممارسات والتوج ات التي يجسدها النظام ومراحل تطوره 

وتفضيات م ومدركات م وتنظيم  فرادوما يرتبط بكل نظام مه  صوصية لطريقة ا تيار األ

 .(3)المعتقدات والقيم واحترام ا يبر حدود النظام السياسي وبي ته الدا لية

أما نظام الحكم الشمولي، والعي هو شكل مه أشكال الطغياه واالستبداد السياسي يلى 

نشتتتتاطات المجتمع، فيعرف بأنه نظام حكم لدولة ما يتميز بال يمنة الكلية والشتتتتاملة يلى ال

 الفردية،  ال تبني ا أليديولوجية معينة.

                                                           
 .109، ل2006التطور السياسي والتحول الديمقراطي،  :ر رشاد القصبييبدالغفا  (1)
، 1968، القاهرة، 1النظام السياسي، دراسة فلسفية تحليلية، دار الن ضة العربية، ط :إبراهيم درويش (2)

 .66ل
 النظام السياسي وجدلية الشريية والمشرويية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية :أحمد ناصوري  (3)

 .348، ل2008، العدد الثاني، 24والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 
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. فالنظم (1)وللشتتتتمولية، وستتتتا ل ا و صتتتتا صتتتت ا في ال يمنة يلى هياكل وبنى المجتمع

يديولوجي  لدولة وكل مجمويات المجتمع وفق ن ج أ ية الحدود بيه ا ية تلغي كل الشتتتتتتتمول

ية والثقافية مه  ال فلستفي ستياستي لل يمنة يلى الحياة الستياستية واالجتمايية واالقتصتاد

ستتتتتتلطة ستتتتتتياستتتتتتية واحدة تستتتتتتيطر يلى ج از الدولة وتعمل يلى تعب ة الجماهير لتأييد 

األيديولوجية المعلنة مه قبل الدولة. وكعلك يدم التسام  مع جميع نشاطات المجتمع وقواه 

الستتتتياستتتتية واالجتمايية التي ال تنستتتتجم مع ال دف األيديولوجي للنظام الشتتتتمولي، وكعلك 

مل يلى االستتتتتتتتمرار والبقان في الحكم بشتتتتتتتتى الوستتتتتتتا ل اإيامية والديا ية والعنف تع

 والبطش واست دام تقنيات ال وف والرقابة فضا  يه التنش ة.

إه التحكم التام بجميع نواحي المجتمع مه قبل النظم التستتتتتلطية وتحجيم حرية المواطه 

تجاه السياسي وكبت اإتجاه الديني يؤدي كليا  والسيما ما يتعلق بحرية الرأي والعقيدة واإ

ت ديم النستتيج االجتمايي واالستتتقرار الستتياستتي، ويزيد مه حالة )االاتراب( إلى  بالنتيجة

التجانا الوطني بسبب  أو  للمواطه، مما ينعكا بشكل سلبي يلى صفان السلم المجتمعي

مثل لقوى وشرا   ون ب إنفراط الشريية الحقيقية للنظام السياسي العي يكوه البديل والم

 .(2)المجتمع كافة

إلى  وما يلى المواطه ستتتتتتتوى وظيفة الطاية واإعياه واالنقياد، أي تحويل المجتمع

مجتمع  اضتتتع  ال رأي له وكل مشتتتاركته شتتتكلية والحكم للقلة والتداول للستتتلطة معدوم، 

تكاا في ظل لعلك يكوه السلم المجتمعي في األنظمة التسلطية اير مستقر وهش قابل لان

 .(3)المعطيات السابقة

                                                           
، دار الوطه، الكويت، 1موسوية العلوم السياسية، ط :محمد محمود ربيع وإسماييل صبري مقلد  (1)

 .294، ل1994
 .13، ل1991، 1صال  جواد الكاظم ويلي االب: األنظمة السياسية، مطبعة دار الحكمة، بغداد، ط  (2)
صامو يل هنتغنوه: النظام السياسي للمجتمعات المتغيرة، ترجمة: سمية قلو يبدو، دار الساقي، بيروت،   (3)

 .13، ل1993
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ويمكه القول أه العمل وفق قيم مؤستتستتاتية وتستتاوي المواطنيه في الحقوي والواجبات 

، والتوافق يلى هوية وطنية األُ رىبعيدا  يه الف وية والحزبية والمناطقية والعصتتتتتتتبيات 

 اندمام ولحمة مجتمعية هي سمة الدولة الحديثة.إلى  جامعة يفضي

 

 يات االجتما ية: اآلل3

ستند  ساايعد القانوه الضامه األ  ا أالبالستقرار المجتمعات بما يتضمنه مه آليات ت

 فرادلمبتدأ الثواب والعقتاب، ف و يحتدد التوج تات العتامتة التي يستتتتتتتير بموجب تا جميع األ

 فإه  بالمجتمع العراقي،  األمرالمكونيه للمجتمع. وطبقا  لموضتتتتتوي الدراستتتتتة، وقدر تعلق 

( مه الدستتتتور العراقي 3نوه العراقي طبقا  للدستتتتور يعطي كل عي حق حقه، فالمادة )القا

العي  األمرتنل يلى أه "العراي بلد متعدد القوميات واألدياه والمعاهب"  2005لستتتتتتنة 

يقتضتتي احترام ال صتتوصتتيات لجميع الشتترا   المجتمعية بينما تم ت صتتيل الباب الثاني 

لحريات، بشتتتتتتتكل مفصتتتتتتتل متناوال  الحقوي المدنية مه الدستتتتتتتتور لموضتتتتتتتوي الحقوي وا

( مثا  يلى "أه العراقييه متستتاووه أمام القانوه مه دوه 14تنل المادة ) إِعْ والستتياستتية، 

 أو  المعهب أو  الديه أو  اللوه أو  األصتتل أو  القومية أو  العري أو  تمييز بستتبب الجنا

( يلى 10تمايي، بينما تنل المادة )االج أو  الوضتتتتتع االقتصتتتتتادي أو  الرأي أو  المعتقد

 أو  والحريتتة وال يجوز الحرمتتاه مه هتتعه الحقوي األمه"أه لكتتل فرد الحق في الحيتتاة و

تقييدها إال وفقا  للقانوه، وبنان  يلى قرار صادر مه ج ة قضا ية م تصة"، وكعلك الحال 

  المجتمع مه تضتتتتمه حقوي اجتمايية مكفولة لجميع شتتتترا  أُ رىبالنستتتتبة لمواد قانونية 

الدستتتور في إلى  تأستتيا أرضتتية اجتمايية صتتلبة تستتتندإلى  دوه استتتثنان، وهو ما يقود

مبدأ  أستتتتتتتاامع بعضتتتتتتت م في المجتمع وكعلك مع الستتتتتتتلطة الحاكمة يلى  فرادتعامل األ

 المواطنة.
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 : اآلليات الثقانية4

فة بم رجات ا العلمية إحدى أهم معايير القوة في يالم اليو قا م، علك أن ا تفعل تعد الث

ارتقان ، وهو ما ينعكا يلى المجتمع  أكثر آ رشتتتأه إلى  فعل ا في نقل المجتمع مه شتتتأه

قوة واقتدار مه سواه اير المتعلم، ف و يصي يلى  أكثرمباشرة، علك أه المجتمع المتعلم 

ازدياد  إلى تدييم العلم والمعرفة تفضي فإه  اإ تراي في حاالت التأثيرات المناو ة. وب عا 

 المجتمع المتمده.إلى  الوصولإلى  الويي اإدراكي للمجتمعات، وهو ما يقود بالمحصلة

عايش مشتتتتتتتترك في المجتمعات  نه ال يمكه تحقيق ت بأ عل مه األمور المتفق يلي ا  ول

فايل  فة مشتتتتتتتتركة، والتي ال يمكه ل ا أه تنمو دوه ت قا فات إال في ظل ث قا عددة الث المت

والتستتتتتتام  معه، فبعلك يمكه أه  اآل رواحترام  صتتتتتتوصتتتتتتية وثقافة الثقافات الم تلفة، 

توحدها حول طريقة مشتتتتركة للعيش، فالتفاهم المشتتتترك بيه الثقافات يستتتايد  أو  تجمع ا

يلى ارا يادات التعاوه ومشتتتتاير الثقة في ا ويم د للعيش المشتتتتترك واندمام الثقافات 

ألة التعايش بدالالت روحية دينية في ثقافة وطنية مشتتتتتتتتركة جامعة للجميع. وترتبط مستتتتتتت

ونفستتية وثقافية وفكرية تعبر يه نمط مه المعتقدات، والستتلوك والقيم واألفكار التي تعزز 

نويا  مه الوالن في إطار الوحدة. وهنا ترتبط المستتتألة بجوهرها بمف وم التستتتام  والقبول 

قافة الحرية والتواصتتل هي العمل يلى تطوير ث ولى. والمستتؤولية االجتمايية األ(1)اآل رب

ونبع العنف والت ميش واالقصتتتتان والمفاضتتتتلة الف وية بيه أبنان المجتمع اإنستتتتاه  وحقوي

 .(2)الواحد

ولكي يُبنى التستتتام  وتستتتود ياقات المحبة واأللفة وحستتته الظه والستتتام والتصتتتال  

فة القادرة المصلحة تقتضي اإيان مه شأه الثقافة والمعر فإه  والو ام صفوف المجتمع، 

ثل والمبادىن  فالُم مايية والفكرية،  يلى استتتتتتتتيعاب الجميع بتنويات م وا تافات م االجت

                                                           
، 1محمد محفوظ: األهل والدولة، بياه مه أجل السام المجتمعي، منتدى الكلمة للدراسات واالبحاث، ط (1)

 .51، ل1988بيروت، 
ام  والديه، مركز دراسات السام وحل النزايات، جامعة دهوك، جريار محمد رشيد: رؤية دينية للتس (2)

2012 ،121. 
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تفاصتتتتتيل الحياة االجتمايية، إلى  العامة بحاجة دا ما ، في األطر االجتمايية، أه تتستتتتتّرب

 وتكوه جزنا  مه النسيج االجتمايي. 

الحوار والتفاهم إلى  د لوالتعايش الستتتتتتتلمي عو المن ج الثقافي والحضتتتتتتتاري هو الم

والتف م المتبادل العي يشتتتتتكل مصتتتتتدرا  للثران الفكري العي يل م الجميع الحكمة والستتتتتداد 

ويجنب الجميع الوقوي في المزالق التي تعتر  ستتتتبل المؤمنيه بالتكاتف مه أجل مجتمع 

  ام.ومنسجم يسوده الوفاي وال

 

 ة والعدالة ني بناء السلم المجتمعيدور الهيئة الوطنية العليا للمساءل

 

مع انت ان الحرب الباردة بيه القطبيه الر يستتتتيه في العالم، وما أيقب ا مه هبوب ريا  

التغيير والتي يصتتتتتتتفت بالكثير مه الديكتاتوريات في العالم، ظ رت العديد مه المفاهيم 

وإشتتتتتتاية أجوان اه اإنستتتتتت تحقيق العدالة االجتمايية ومراياة حقويإلى  والرؤى الدايية

 الحرية والديمقراطية. ومه بيه أبرز تلك المفاهيم والرؤى ظ ر مف وم العدالة االنتقالية. 

إال  ،مه حيث المصطل  والتطبيقمف وم العدالة االنتقالية، بالرام مه التبايه في تحديد 

ه للدول أه مف وم العدالة االنتقالية يشتتتير بشتتتكل يام إلى مجموية مه األستتتاليب التي يمك

 السابقة. اإنساه  است دام ا لمعالجة انت اكات حقوي

ات والسياسات مع المؤسسات الناتجة جرانتشتمل العدالة االنتقالية يلى سلسلة مه اإو

فترة إلى  ين ا، والتي يمكه أه تُستتتتتتته في مرحلة تحول ستتتتتتتياستتتتتتتي بيه فترة ينف وقمع

بنان الثقة  إيادةا مه رابة المجتمع في وتستمد العدالة االنتقالية مضمون  .استقرار سياسي

 االجتمايية مع إصا  نظام قانوني مت رىن، وبنان نظام حكم ديمقراطي. 

أما القيمة الجوهرية للعدالة االنتقالية ف ي مف وم العدالة، ليا فقط العدالة الجنا ية، بل 

 يير النظام السياسيكافة أشكال العدالة، وهعا المف وم، مع التحول السياسي المتمثل في تغ

ستتتتتتتاما  وديمقراطية وثقة.  أكثرالتحول مه مرحلة التعار ، يرتبط ب ما مستتتتتتتتقبل  أو 

وقفة  اصتتتتتتتة فيما يتعلق بت ليل الباد مه التركة الثقيلة إلى  والتجربة العراقية بحاجة
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الماضتتتتتتي التي  لف ا النظام المباد في إطار العدالة االنتقالية والمعالجة الوطنية النت اكات 

يا شتتتاما بعيدا  يه االنتقام والثأرية إنستتتانالعي يستتتتوجب إطارا حقوقيا و األمرالجستتتيمة، 

 والمصال  األنانية الضيقة.

قد يعتقد البع  أه وصتتفة العدالة االنتقالية لوحدها ستتتكوه شتتافية إصتتا  األوضتتاي 

يتقاد اير واقعي إه مثل هعا اال إال أهالحقوي وانت ام سبيل التطور الديمقراطي،  إيادةو

لم يترافق مع ايتبار العدالة االنتقالية مستتارا  متواصتتا  لتحقيق المصتتالحة الوطنية والستتلم 

إنجاز م مات إلى  المجتمعي والقضتتتتتتتتان يلى بؤر التوتر واإرهاب والعنف، وصتتتتتتتوال  

 اإصا  المؤسسي والتحول الديمقراطي.

االنتقال الديمقراطي يبر المصتتتتتتتالحة ى إل إه ا تيار طريق العدالة االنتقالية وصتتتتتتتوال  

ال  الوطنية والستتتلم المجتمعي يتطلب  الفايليه الستتتياستتتييه إلى  إرادة ستتتياستتتية، إضتتتافة أو 

ومؤستتتتتستتتتتات المجتمع المدني وااليتراف بالجرا م التي ارتكبت بحق الشتتتتتعب العراقي، 

إلى  وهعه تحتاموبالتالي البد مه توفير بي ة حاضتتنة لعملية المصتتالحة واستتتعادة الحقوي، 

ال بايتبارها مفاهيم ومبادم فحستتتتتتب، بل قوانيه ومؤستتتتتتستتتتتتات  ،تربية يلى الديمقراطية

وتطبيقات ومستتتتتانالت وشتتتتتفافية وتداول ستتتتتلمي للستتتتتلطة يبر االنت ابات، ويكوه دور 

متتا أصتتتتتتتب  قوة اقترا  للقوانيه واللوا   واألنظمتتة وليا قوة  إَِعاالمجتمع المتتدني م متتا  

 .(1)تحري  واحتجام

إه مجرد قبول فكرة العدالة االنتقالية والمصتالحة يعني أه أوستاطا  واستعة بدأت تعطي 

 أو  اضتتطراريةأو  مؤشتترات ويامات يلى االستتتعداد للتحول ستتوان  كاه ألستتباب تكتيكية

جز ية، لكن ا تعني أه القطيعة مع الماضتتتتتتتي البد أه تبدأ وبالتالي البد مه رؤية جديدة 

وحكم اإنستتتتتتتاه  لة والمجتمع في إطار قوايد جديدة قوام ا احترام حقويبنان الدو يادةإ

التتعي يحتتتام تتتأهيا  األمرالقتتانوه، بمرايتتاة التطور القتتانوني التتدولي في هتتعا الميتتداه، 

                                                           
 . 2008، 2172يبدالحسيه شعباه: العدالة االنتقالية وعاكرة الضحايا، الحوار المتمده، العدد  (1)
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وتدريبا وتطويرا لألج زة الحكومية الستتتيما القضتتتا ية والتنفيعية بما في ا أج زة الشتتترطة 

 .(1)األمهو

أطراف العدالة االنتقالية المباشتتتتتتترة بعدالة االنتقالية في العراي ددت مجموية اللقد حُ 

ية، التي يمكه أه تستتتتتتتتايد  قال لة االنت واألطراف الحكومية واير الحكومية لبرنامج العدا

ية نستتتتتتتانوتدفع باتجاه تحقيق العدالة اإنتقالية العراقية، والتي تعتبر بالمعايير الدولية اإ

استتي ديمقراطي مستتتقر في المستتتقبل، كما تمكنت مه تحديد يا  لقيام نظام ستتيأستتاستتشتترطا  

 نوي الضحايا واألج زة القمعية.

 :فيما يلي أطراف العدالة االنتقالية في العرايو

الا   : ضحايا الحكم القمعي، و م:أوَّ

 ضحايا فقدوا حيات م )ش دان، مقابر جمايية، مفقودوه بما في م المؤنفلوه(. .1

 ن، م تطفوه قسرا (.ضحايا فقدوا حريات م )سجنا .2

 حايا فقدوا أجزان  مه أبدان م )معاقوه(.ض .3

 زالوا أحيان. ضحايا تعرضوا لألسلحة الكيمياوية والسموم ) ردل، الثاليوم( لكن م ما .4

 ضحايا تعرضوا للتععيب )مععبوه(. .5

 ضحايا ُهّجروا قسرا  مه العراي )م جروه(. .6

 في ال ارم(.ضحايا هاجروا قسرا  )م اجروه في الدا ل، م اجروه  .7

 ضحايا لم يعينوا في الوظا ف العامة )معاقبوه( .8

 ضحايا فقدوا وظا ف م )مفصولوه مه الوظا ف(. .9

 ضحايا الشعور باآلالم )أبنان وعوي الش دان، وأبنان المعاقيه(. .10

 ُحرموا من ا.أو  ضحايا فقدوا ممتلكات م .11

ا   الضحايا و م: : أجهزة الحكم القمعي، األطراف المشاركة ني امتهان كرامةثانيا

 )ج از حزب البعث( قيادات، أيضان عات سلوك إجرامي. .1

                                                           
ة، اانم جواد: ماعا بعد التغيير في العراي مقدمات لمشروي العدالة االجتمايية، مؤسسة العاكرة العراقي (1)

2006. 
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 العام "ضباط مؤثروه، مراتب عوو سلوك إجرامي". األمهج از  .2

 ال ال "ضباط مؤثروه، قيادات مدنية، مراتب عوو سلوك إجرامي". األمهج از  .3

 ج ازات الم ابرات "ضباط مؤثروه، قيادات مدنية، مراتب عوو سلوك إجرامي". .4

  از االست بارات العسكرية.ج .5

 الحرا الجم وري ال ال. .6

 وزارة اإيام وهي ماكينة ديا ية للنظام القمعي. .7

 .(1)محكمة الثورة والمحاكم ال اصة .8

 فدا يو صدام .9

 طراف المساندة للعدالة االنتقاليةاألثالثا: 

 أطراف  راقية حكومية و ي: –أ 

 . مؤسسة الش دان.1

 . مؤسسة السجنان.2

 مة الجنا ية العليا.. المحك3

 . وزارة ال جرة والم جريه.4

 األمانة العامة لمجلا الوزران. -. لجاه المفصوليه السياسييه5

 .نساه، مفوضية حقوي اإنساه. وزارة حقوي اإ6

 . وزارة الدولة لشؤوه المصالحة الوطنية.7

 . هي ة حل نزايات الملكية.8

 الة.. ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعد9

، لجنة المرحليه والم جريه نستتتتتتتاه. لجاه مجلا النواب عات العاقة، لجنة حقوي اإ10

والمععبيه، لجنة الشتت دان والضتتحايا والستتجنان الستتياستتييه، لجنة مؤستتستتات المجتمع 

 المدني، لجنة المسانلة والعدالة.

                                                           
 . 2009-29الحركة الشعبية الجتثاث البعث: العدالة االنتقالية وحكومة دولة القانوه  (1)
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 .1العراي كردستاه المعنية بشؤوه ضحايا النظام القمعي في كردستاه إقليم. وزارات 11

 أطراف  راقية نير حكومية و ي: -ب

 . قيادات دينية محلية.1

 . قيادات يشا رية مؤثرة.2

 . الضحايا وعوي الضحايا.3

 . مؤسسة العاكرة العراقية.4

 . منظمات اير حكومية محلية.5

ا   : أطراف دوليةرابعا

 وكاالت األمم المتحدة العاملة في العراي-1

 النتقاليةالمركز الدولي للعدالة ا-2

 2أُ رىمنظمات اير حكومية دولية -3

عالم العي  رم مه قبضتتتتتتتتة نظام قمعي  لداه في ال وب عا يعتبر العراي واحدا  مه أهم الب

ما بد،  تاتوري مستتتتتتتت جة دك حا ياه، وهو ب لة للع ماث ظة  مه الف لت جرا  المزيد مه إلى  زا

لعوي الضتتتتتتحايا  المراجعة مه أجل تحقيق العدالة للجميع ويلى قدم المستتتتتتاواة و اصتتتتتتة

 والمتضرريه.

فالمعروف أه كل وضتتتتتتتع اير ديمقراطي واستتتتتتتتبدادي ينتج ينه صتتتتتتتور م تلفة مه 

ألنه ال يمكه التقدم لألمام بتحقيق أي انتقال ديمقراطي ما لم تتم  ،نستتتاهانت اكات حقوي اإ

لثأر يجب أه ال يقوم يلى ا األمروهعا  ،معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك االنت اكات

حلول يادلة ترتكز يلى ايتقاد مفاده، أه الستياستة القضتا ية إلى  واالنتقام، وإنما الوصتول

المستتتتتتتؤولة يه تلك الملفات يجب أه تتو ى هدفا مزدوجا  وهو المحاستتتتتتتبة يلى جرا م 

                                                           
 ، مصدر سابقالحركة الشعبية الجتثاث البعث: العدالة االنتقالية وحكومة دولة القانوه  1
 ق، مصدر سابالحركة الشعبية الجتثاث البعث: العدالة االنتقالية وحكومة دولة القانوه  2
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مد  ماضتتتتتتتي، ومنع الجرا م الجديدة مه الوقوي وفق ستتتتتتتتراتيجية تعت نان وطه  إيادةال ب

 . 1والديمقراطية وسيادة القانوهاإنساه  قوامه احترام حقويللمستقبل يسع الجميع، 

ت ريبية، وإحداث  أيمالما قام به النظام البا د مه  فإه  وفي التجربة العراقية المريرة، 

حصتتتتتول إلى  األمرتغييرات ستتتتتلبية في الباد لم تقتصتتتتتر يلى جوانب محددة، بل تعدى 

 افية واالجتمايية والسلوكية.تغييرات جوهرية في المفاهيم التربوية والثق

وأهم ما يمكه ماحظته في هعا الشتتتتتتتأه هو حجم وطبيعة التركة الثقيلة التي أورثت ا 

 الدكتاتورية كمنظومة متكاملة للمجتمع  العراقي الجديد، ونعني بالجديد افتقار هعا المجتمع

رفع  فإه  ة الحال أبستتتتط المقومات الحياتية المعاصتتتترة المادية من ا والمعنوية. وبطبيعإلى 

 ج د استثنا ي.إلى  هعه الركامات ال ا لة يه كاهل هعا المجتمع تحتام

والستتتتتتتؤال الم م العي يطر  نفستتتتتتته هو يه الكيفية التي يتم بموجب ا التعامل مع هعه 

 التركة، وماهية المعالجات واآلليات التي يجب أه تت ع لتفكيك ورفع تلك الركامات؟.

تمتاز بالتفرد في جميع أوج  ا وتوج ات ا، صتتتحي  أه الكثير مه  ولعل الحالة العراقية

البلداه قد ُحكمت مه قبل دكتاتوريات متعددة، ومرت بحروب وممستتتتتتتي كثيرة، إال أه ما 

حدث ل عه الباد مه نكبات وممستتي ي تلف مه حيث الكم والنوي مما حصتتل لدى شتتعوب 

التي ينبغي أه تت ع يجب أه تكوه اير المعالجات الموضتتويية  فإه  ، وبالتالي أُ رىوأمم 

 تقليدية في تعاطي ا مع م لفات ما بعد مرحلة سقوط الديكتاتورية. 

الدرجة التي إلى  وقد جرت محاوالت جادة في هعا الشأه إال أه تلك المحاوالت لم تفل 

يطم ه إلي ا المواطه، وقد يلتما البع  الععر ل عا اإ فاي يلى ايتبار أه ما حصل مه 

تداييات ما بعد ستتتتتقوط نظام البعث ال يقل  طورة وأهمية يه ممارستتتتتات النظام المباد، 

وعلك يندما تحالفت ج ات وأطراف دا لية و ارجية وبدوافع واايات شتتتتتتتتى مه أجل 

إرباك الوضتتتع الجديد. إال أه هعا ال يمنع مه الستتتعي لت طي تلك العقبات وتجاوزها، وقد 

رات وإصتتتا  ما يمكه إصتتتاحه. وبالفعل شتتتكلت ل عا استتتتمر الز م لتحديد بع  المستتتا
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الغر  العديد مه هي ات ومؤستتتتتستتتتتات العدالة االنتقالية، وفي مقدمة تلك ال ي ات، ال ي ة 

الوطنية العليا للمستتتتتتتانلة والعدالة، وهي البديل الشتتتتتتتريي والقانوني لل ي ة الوطنية العليا 

قد  مت الجتثتاث البعتث. و القوانيه المرييتة التي نل يلي ا هعه ال ي تة بم تام تا وفق قا

الدستتتتتتتتور، يلى الرام مه العقبات الكثيرة التي ايترضتتتتتتتت يمل ا، ومحاوالت البع  

 تحجيم دورها.

( العي د ل حيز 1لقد قامت ستتتلطة اال تاف المؤقتة في العراي بإصتتتدار القرار رقم )

طتتاي العتتام التتعي قضتتتتتتتى بتتأه جميع العتتامليه في الق (1)2003آيتتار يتتام  16التنفيتتع في 

 المنتسبيه لحزب البعث يحظر يلي م أي يمل في القطاي العام. 

د يقبة حقيقية وكبيرة في طريق الستتتتتتتير لبنان . ويُ (2)لقد كاه هعا القرار مثيرا  للجدل

 السلم المجتمعي.

الحكومة العراقية المؤقتة، وبقي إلى  تم نقل الستتتتيادة 2004حزيراه مه العام  30في  

ى مؤيدوا هعه الستتتتياستتتتة أنه يجب االستتتتتمرار في تط ير أر إِعْ ، األمرا االنقستتتتام حول هع

أه هعه الستتتياستتتة ستتتوف  اآل رى البع  أالمجتمع العراقي مه النفوع البعثي، في حيه ر

 ي في جميع أنحان الباد.األمنتس م في تدهور الوضع 

 ما يلي:تناولت  ، حيثولعل مه المناسب أه نعرم يلى بع  القرارات وعلك ألهميت ا

 (1القرار رقم )

ويصف  2003في آيار يام  األمروهو القرار المعنوه بـ )اجتثاث البعثييه( ويبدأ نفاع هعا 

 سياسة اجتثاث البعث. أهداف

 

 

                                                           
(1) Coalition Provisional Authority order Number 1: De-Ba'athification of Iraqi 

Society coalition Provisional Authority 
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 (2القرار رقم )

توستتتتتتتيع إلى  2003آيار  23( المعنوه )حل الكيانات( حيز النفاع في 2د ل القرار رقم )

مل ليا فقط أيضاؤه، بل المؤسسات والمؤسسات نطاي سياسة اجتثاث حزب البعث لتش

 الحكومية التابعة ل ا.

 (4رقم ) األمر

ة ممتلكات حزب البعث إدار(  )4رقم ) األمرويعتبر  2003آيار  25د ل حيز النفاع في 

وأصتتتتتتوله(، ويحدد أصتتتتتتول حزب البعث يلى أن ا جميع األموال المنقولة واير المنقولة 

واألموال واألصتتتول القابلة للتحقيق ورأا المال الستتتا ل التي والستتتجات والبيانات والنقد 

تلك  أو  مه قبل أيضتتتتتتتان مه الحزب كمكافأت أو  كانت مملوكة مه قبل حزب البعث

 األصول التي تلقوها دوه دفع القيمة الكاملة.

، نساهالواسعة النطاي لحقوي اإأو  والعدالة االنتقالية هي استجابة لإنت اكات المن جية

تحقيق االيتراف الواجب بما كابده الضتتتتتتتحايا مه إنت اكات، وتعزيز إمكانية إلى  دفت 

شكال  تحقيق السام والمصالحة والديمقراطية، وليست العدالة االنتقالية شكا  اصا مه أ

العتتدالتتة، بتتل هي تكييف للعتتدالتتة يلى النحو التتعي يا م مجتمعتتات ت و  مرحلتتة مه 

 .1نساهشي إنت اكات حقوي اإالتحوالت في أيقاب حقبة مه تف

لدكتاتوريات  ية لحكم ا تال ية ال قال ية  ال الفترات االنت قال لة االنت عدا قد تطور مف وم ال ل

ية ودول شتتري ووستتط فريقيا وبع  الدول األأفريقالعستتكرية في أمريكا الاتينية وجنوب 

ات العدالة نجراأوربا في أيقاب الحرب الباردة. وكاه هناك توافق دولي يلى الحاجة إ

الدول  أهدافالماضتتتية، وهعا ما تزامه مع اإنستتتاه  االنتقالية للتعامل مع إنت اكات حقوي

وال ي تتات المتتانحتتة التي تطلبتتت وجود تطبيقتتا محكمتتا لحكم القتتانوه بمتتا يستتتتتتتم  بتتالتنميتة 

أيطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أوا ر الثمانينات وأوا ل  أُ رىاالقتصتتتتادية. بعبارة 

به مه كونه مف وما رابطا  تلتستتتتتتتعينات ز ما وحافزا جديدا للعدالة االنتقالية، حيث انتقلا

                                                           
قرانة مفاهيمية ومعرفية، مجلة رواي يربي، مركز القاهرة لدراسات  –مروة نظير: العدالة االنتقالية   1
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فضتتتان أوستتتع، بحيث أضتتتحى هعا إلى  بيه المرحلة االنتقالية للتحول الديمقراطي والعدالة

تقييم شتتتتتامل للوصتتتتتول بمجتمع ما في  إيادةالمف وم يتضتتتتتمه منظورا أوستتتتتع يقوم يلى 

 ية.ساسه األأهدافتعد الديمقراطية أحد  آ رموقع إلى  المرحلة االنتقالية

مشتتكات يملية جستتيمة، فقد اإنستتاه  معالجات االنت اكات الواستتعة لحقويلقد أثارت 

يكوه التوازه الستتتتياستتتتي في بلد ما بالغ الحستتتتاستتتتية وقد تكوه حكومة ما اير راابة في 

دوه تعري   ربمتتا يتتاجزة يه القيتتام بتتعلتتك أو  الن و  بمبتتادرات واستتتتتتتعتتة النطتتاي،

 استقرارها لل طر. 

نت اكات الماضتتتتتتي أيقد مه أه يتيستتتتتتر حل ا اوكثيرا ما تكوه المشتتتتتتكات النابعة مه 

ات القضتتتتتتا ية بما في عالك جرانواحد، فمه المستتتتتتتبعد مثا أه تكوه اإ إجرانبواستتتتتتطة 

 . 1المحاكمات وحدها كافية

ه إنصتتتتتتتاف م جميعا يه فإعا كاه هناك م ات اآلالف مه الضتتتتتتتحايا والجناة فكيف يمك

 تمتعت إَِعاطريق المحاكم،  اصتتتتتتة يندما تكوه تلك المحاكم ضتتتتتتعيفة وفاستتتتتتدة؟ وحتى 

المحاكم بالكفانة الازمة للن و  بم مة مقاضتتتتتتتاة كل مه يجب ماحقت م، فابد بنفا 

 إصا  النسيج االجتمايي الممزي. أُ رىالوقت مه ات اع مبادرات 

ة الفعلية، توحي ال برة المكتستتتتتتتبة بأه فعالية العدالة مه يقد مه الممارستتتتتتت أكثروبعد 

واحد  إجرانات يكّمل بعضتتت ا بعضتتتا، فليا هناك إجراناالنتقالية مرهونة بشتتتمول ا لعدة 

. وكما هو معلوم تعتبر األُ رىات جرانمثل فعاليته مجتمعا مع اإبتكوه فعاليته بمفرده 

صعب المراحل التأري ية في سلم تطورها الفترات االنتقالية مه حياة األمم والشعوب مه أ

تاتوري لديك ظام الشتتتتتتتمولي ا ية التغيير والتحول مه الن نان يمل لديمقراطي إلى  أث ظام ا الن

شتتملت تلك التغييرات نظام الحكم والن ج الستتياستتي واأليديولوجي  إَِعاالتعددي،  صتتوصتتا 

ات االجتمايية ل عا النظام ومؤستتتتتتتستتتتتتتات الدولة الم تلفة وكعلك نمط وستتتتتتتلوكيات العاق

 والثقافية بالمجتمع.

                                                           
مد ل إيادة تأسيا شريية الدولة العربية، صحيفة  -رضواه زيادة ومعتز الفجيري: العدالة االنتقالية  1
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ومع وجود كل هعه التحوالت، هناك مه يعتقد أه أفضتتل طريق يمكه ستتلوكه يكمه في 

مف وم العدالة االنتقالية، يلى ايتبار أه هدف ومن جية مؤستتتتتتتستتتتتتتات العدالة االنتقالية هو 

الديمقراطية، ى إل العدالة الشتتاملة أثنان فترات االنتقال الستتياستتي مه الشتتموليةإلى  الستتعي

في الماضتتتتي، ومستتتتايدة الشتتتتعوب يلى االنتقال اإنستتتتاه  ومعالجة إرث إنت اكات حقوي

 .1يدالة وديموقراطية أكثرمستقبل إلى  بشكل مباشر وسلمي واير ينيف ب دف الوصول

 إه ما نود التأكيد يليه في هعا الصتتتتتتدد هو أه يتستتتتتتع يمل وم ام ال ي ة الوطنية العليا

يمقا وبعدا، وأه يتمحور يمل ا حول األبعاد  أكثرالة ليشتتتتمل آفاقا وم اما والعدللمستتتتانلة 

االستتتتتراتيجية للتنمية البشتتتترية والمجتمعية وفي مقدمة تلك األبعاد البعد التربوي والثقافي 

واالجتمتايي وعلتك مه  ال تغيير بع  المفتاهيم التربويتة والثقتافيتة واالجتمتاييتة التي 

هعه الم تام ال تقتل أهميتة يه تلتك اإجانت مع تلتك التركة الثق ية جرانيلتة، و ات القتانون

والدستتتتتتورية التي قامت ب ا ال ي ة في تعامل ا مع الشتتتتت ول والج ات التي كانت ترتبط 

بالنظام البا د وعلك مه أجل المستتتتتتتاهمة الفايلة في ردم ال وة والتبايه بيه مناطق العراي 

آثار المرحلة التي ياش ا العراقيوه إباه حكم  الم تلفة وبنان سلم مجتمعي يس م في تجاوز

 نظام البعث.

فالمعروف يه ممارستتتتتتتات النظام البا د أن ا لم تقتصتتتتتتتر يلى مجموية مه الجرا م 

إلى  والموبقات المعروفة للجميع، بل اتستتتتعت لتشتتتتمل م تلف جوانب الحياة، وت طى علك

مع، وال تزال بع  تلك الفردية ومنظومة القيم االجتمايية للمجتاإنستتتتتتتاه  ستتتتتتتلوكيات

بدوه قصتتد. إعه فالم ام التي تعمل يلي ا ال ي ة  أو  الستتلوكيات ستتا دة في المجتمع بقصتتد

تتمثتتل في اجتثتتاث المفتتاهيم المغلوطتتة والتي ال تتفق مع أيراف وتقتتاليتتد هتتعا المجتمع 

علك لى إ المبتكر، فقد ستتتتبقتنا أو  ليا بالشتتتتين الجديد األمرالمتوارثة يبر األجيال. وهعا 

شتتتتتعوب وأمم قد مرت ببع  العي جرى في بادنا، والستتتتتيما ما حدث في أوربا الغربية 

 بعد الت لل مه النظاميه النازي والفاشي. 
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الفاشتتتتتية جان دور أو  فبعد أه تم تشتتتتتريع القوانيه واألنظمة الازمة لمنع يودة النازية

ا تنظيف مجتمعات ا مه أدراه المؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمعية لتأ ع يلى ياتق 

الفكر النازي والفاشتتتتتتي، وأ عت تطر  تلك المؤستتتتتتستتتتتتات مفاهيم حياتية وقيم اجتمايية 

، وكانت هعه المفاهيم تفوي الصتتتتادمةللت لل مما يلق في نفوا الناا مه تلك الصتتتتور 

 ات المت عة لمكافحة النازية والفاشتتتتتتية، بحيثجرانبصتتتتتترامت ا وقوة تأثيرها القوانيه واإ

إلى  أيراف وتقاليد وقيم اجتمايية جديدة أ عت تستتتتتتتود في المجتمع الغربيإلى  تحولت

الدرجة التي تمكنت مع ا هعه المؤستتتتتستتتتتات مه جعل النازية والفاشتتتتتية محرمة اجتماييا 

 وثقافيا، وباتت ت مة معيبة لمه يوصم ب ا. 

ية ستتتتتتتارية القوانيه الوضتتتتتتتعية واأليراف االجتماي تلكأه إلى  وتجدر اإشتتتتتتتارة هنا

ش ل يتبنى األفكار النازية والفاشية، بل حتى أو  وتطبق ضد أية ج ة اآلهإلى  المفعول

معاقبة بع  المؤر يه والمفكريه العيه يشتتتتتتككوه في جرا م النازية، إلى  األمروصتتتتتتل 

وهعا ما جرى مع الفيلستتتتوف الفرنستتتتي روجيه اارودي يندما شتتتتكك بما اصتتتتطل  يليه 

 ولوكوست( ضد الي ود، حيث ايتُبر مجرد التشكيك بتلك الجرا م ما يسمى )الأو  المحرقة

ت مة تعاقب يلي ا القوانيه المريية في الكثير مه الدول الغربية. وفي ألمانيا فقد ايترف 

يام  حا ز يلى جا زة نوبل لآلداب  ماني اونتراراا ال قب  1999األديب األل لعي يل وا

إحدى التنظيمات ال اصتتتة إلى  ي مطلع شتتتبابهبضتتتمير األمة الناب ، بأنه كاه قد انتمى ف

في الع د النازي، وبرر علك كونه كاه صتتتغيرا في الستتته ولم يطلق رصتتتاصتتتة واحدة في 

حياته، ومع علك لم يشفع له هعا االيتراف، فقد تعالت األصوات في ألمانيا مطالبة بسحب 

 هعه الجا زة وإلغا  ا.

ب واألمم التي حّرمت األفكار المنحرفة إه المراد مه ستترد هعه األمثلة لتجارب الشتتعو

وهعا ما يجب أه يستتتود ، (1)مه أه تستتتود دا ل مجتمعات ا هو لاستتتتفادة مه تلك التجارب

في مجتمعنا في تعامله مع البعث كحزمة جرمية شاملة مرفوضة اجتماييا وتربويا وثقافيا 
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ره اإيجابي ستتينعكا يلى أث فإه  قانونيا ودستتتوريا. وإعا ما تحقق علك  األمرقبل أه يكوه 

الدرجة التي ت تفي إلى  جميع مناحي الحياة وفي المقدمة من ا المنحى الستياستي في الباد،

 مع ا الكثير مه الظواهر السياسية اير المقبولة والتي تتبناها بع  الج ات السياسية. 

نونية ال يه، بل يتطلب أستتتتتتتا قا األمرتحقيق هعا ال دف ليا ب فإه  وبطبيعة الحال 

أرضتتتية صتتتالحة حتى تتبلور تلك المفاهيم الجديدة في إلى  ودستتتتورية واضتتتحة، إضتتتافة

بادنا. ونعتقد أه أفضتتتل بي ة ما مة يمكه أه تستتتتثمر بشتتتكل صتتتحي  هي المؤستتتستتتات 

 التربوية والثقافية.

وإعا كانت مفاهيم العدالة االنتقالية تعتبر ضتترورة ملحة للبلداه والشتتعوب التي شتت دت 

إلى  بالنستتبة األمر فإه  تحول جعري ألنظمت ا الستتياستتية واالقتصتتادية واالجتمايية، تغير و

األ ع بتلك المفاهيم وتعزيزها وعلك لجملة مه األسباب إلى  إلحاحا أكثرالعراي كبلد يعتبر 

ياستتتتتتتي  ظام الستتتتتتت عة ومن جية الن قدمت ا طبي والمبررات الموضتتتتتتتويية التي يقف في م

اد طول تلك العقود المنصتتترمة والعي انفرد بأفعال وتوج ات واأليديولوجي العي حكم الب

وأستتتتاليب لم يشتتتت د ل ا مثيا يبر التأريق، ليا في ن جه القمعي والتستتتتلطي بل في كيفية 

ة شتتؤوه الدولة ومؤستتستتات ا والن ج األيديولوجي العي اصتتطبغت به تلك المؤستتستتات إدار

اي تبني مؤستتستتات العدالة االنتقالية العي يحتم يلى العر اآل روالمجتمع يموما، والستتبب 

وتطبيق مفاهيم ا يكمه في حجم ونويية التركة الثقيلة التي أورث ا علك النظام للشتتتتتتتعب 

العراقي، وهي مه الثقل بحيث سيبقى ظ ر العراي ينون ب ا لسنوات طويلة ولربما لعقود. 

الجة كل هعه الترسبات ومه هنا تأتي أهمية بنان مؤسسات العدالة االنتقالية في العراي بمع

وم لفات الماضتتي، بايتبارها إحدى الوصتتفات العاجية لكيفية التعامل مع م لفات النظام 

 . 1السابق السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية
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إه يملية التحول الواستتتتع النطاي العي طرأ يلى الواقع العراقي والمتمثل باالنتقال مه 

ياستتتتتتتي إلى  طية هو بمثابة التحولالديمقراإلى  الدكتاتورية النقي  األيديولوجي والستتتتتتت

 صعوبة وتعقيدا مه يملية التغيير نفس ا. أكثريبدو  األمرواالقتصادي واالجتمايي وهعا 

ونظرا ألهمية الموضتتوي وحستتاستتيته وضتتماه نجا  هعه التجربة الوليدة، يلى الجميع 

لستتبل لتحقيق بنان الستتلم المجتمعي مواج ة وتصتتفية تراكمات الع د البا د وا تيار أفضتتل ا

والمصتتتالحة الوطنية ومنع يودة الدكتاتورية مه جديد، وعلك بإفستتتا  المجال لمؤستتتستتتات 

والعدالة بأ ع دورها في بنان للمستتتتتانلة  العدالة االنتقالية وفي مقدمت ا ال ي ة الوطنية العليا

يق العدالة االنتقالية إحدى الستتتتلم المجتمعي وبنان العراي الجديد يلى ايتبار أه فكرة وتطب

الحلول الناجحة والناجعة للمجتمع العراقي، وتعد  طوة م مة في تحقيق الطمأنينة والستتتلم 

 .1االجتمايي

ة التي قامت ب ا ال ي ة الوطنية العليا للمسا ة نوسنعكر البع  مه األدوار الم مة والبنا    

 مجتمعي كما يلي:والعدالة التي أس مت وبشكل واض  في بنان السلم ال

الدور الفايل لل ي ة وبالتعاوه مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في  -1

تنقية المناهج الدراستتتية مه اإشتتتارات المباشتتترة واير المباشتتترة لنظام صتتتدام حستتتيه 

  2والبعث.

ستتتتتحب رستتتتتا ل الماجستتتتتتير وأطاري  الدكتوراه والكتب والدوريات التي تمجد رأا  -2

النظام البا د وكعلك نظام البعث مه الجامعات والمكتبات والمعاهد للحفاظ يلى األجيال 

 3مه األفكار ال دامة والسامة.
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ات ال ي ة في بغداد والمحافظات. وتتضتتتمه إجرانإقامة الدورات التأهيلية للمشتتتموليه ب -3

كانت هعه . واآل رواحترام الرأي والرأي اإنساه  هعه الدورات محاضرات يه حقوي

 1العيه حصلوا يلى حق العودة لوظا ف م. ش الالدورات لأل

أمر ديواني  100مه  أكثرأصتتتتتتتدرت ال ي ة وبالتعاوه مع هي ة المصتتتتتتتالحة الوطنية  -4

العام والم ابرات وديواه الر اسة  األمهال ال و األمهللكيانات المنحلة مثل الدفاي و

م المنحلتتة حيتتث بلغ مجموي م متتا المنحتتل والحرا ال تتال وماكتتات وزارة اإيا

 450675.2يقارب 

أصتتتتتتدرت ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث العديد مه قرارات اإحالة يلى التقايد  -5

الوظيفة، والتي أستت مت بشتتكل فايل بإيصتتال رستتالة أه قانوه ال ي ة لم يُستته إلى  والعودة

بعلك استفاد الكثير مه المشموليه مه أجل معاقبة البعثييه كما أراد أه يصورها البع . و

إحالت م إلى التقايد، في حيه أه أو  دوا رهم الستتتتتتتابقةإلى  ات ا مه  ال ايادت مإجرانب

ستتتلطة اال تاف المؤقتة قد أصتتتدرت مه القرارات التي تجعل الكثير من م يرضتتتة لفقداه 

ه األسمان قرارا تضمنت يشرات اآلالف م 56مصادر أرزاق م. وقد بلغت تلك القرارات 

 الموزية يلى كافة وزارات الدولة العراقية، ومه كل محافظات العراي. 

إلى  الوظيفة واالحالةإلى  ومه  ال االطاي يلى قرارات ال ي ة المتضتتتتتتتمنة العودة

وبعدها محافظة االنبار مما  ولىالتقايد نجد أه محافظة صتتتتتا  الديه تأتي في المرتبة األ

والعدالة تعمل وفق األطر القانونية وليا كما أراد للمستتتتانلة  العليايؤكد إه ال ي ة الوطنية 

 ا طا في. فَ أه يصورها البع  يلى أن ا تعمل وفق نَ

والعدالة بعد أه حلت محل ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة  أصدرت ال ي ة الوطنية العليا -6

مه  كثروالثنا ية واأل قرارا واآلالف مه القرارات الفردية 50مه  أكثرالجتثاث البعث 

ات ا إجرانالثنا ية لتشتتتتتتتمل كافة وزارات الدولة العراقية وكعلك كل محافظات العراي ب

التقايد لتشتتتتتتتمل الدرجات الحزبية مثل إلى  اإحالةأو  الوظيفةإلى  والمتضتتتتتتتمنة العودة

                                                           
 (4لحق رقم )يُنظر م  1
 (5يُنظر ملحق رقم )  2
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أول ك إلى  أيضان الشعب وأيضان الفري وأيضان القايدة واأليضان العامليه إضافة

  1ه كانوا يعملوه في األج زة القمعية.العي

العمل مع مؤستتستتة الشتت دان ووزارتي التربية والتعليم العالي وبإشتتراف البرلماه، يلى  -7

 تضميه المناهج الدراسية لجرا م البعث.

العمل يلى إيجاد ثقافة مناهضتتتة ومغايرة لثقافة البعث مه  ال تستتتليط الضتتتون يلى  -8

 ا نظام صدام والبعث لتكوه شاهدا لكل األجيال اآلتية يلى مجموية الجرا م التي ارتكب

 حجم تلك الجرا م بحق العراي والعراقييه.

والعدالة يلى تدقيق أستتتتمان مؤستتتتستتتتي األحزاب للمستتتتانلة  ال ي ة الوطنية العليا تيمل -9

 مقوال ي ات العامة المشكلة في العراي استنادا إلى قانوه األحزاب السياسية العراقية المر

ات المجتمع المدني وفقا لقانوه نظممل ؤستتتتتتتستتتتتتتةوتدقيق ال ي ات الم 2015لستتتتتتتنة  36

يق األشتتتتتت ال دقت  ة يالإع أنجزت ، 2010لستتتتتتنة  12 المنظمات اير الحكومية الرقم

 .المنظمة ل عه الج اتوالمؤسسة 

ويلى الرام مه كتتل علتتك، فقتتد أحيطتتت هتتعه ال ي تتة بلغط كبير منتتع األيتتام األولى  

إِْع ايتقدت الغالبية العظمى أه هعه ال ي ة إنما وجدت مه أجل معاقبة البعثييه أو  لتشتتكيل ا،

االنتقام من م لمجرد انتما  م لحزب البعث، وعلك االيتقاد ال أستتتتتتتاا له مه المصتتتتتتتداقية 

وايتقاد  اطىن، فالحقيقة أه سلطة اال تاف قد قامت بطرد يشرات اآلالف مه وظا ف م، 

إلى حزب البعث، في حيه قامت ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث وعلك بستتبب انتما  م 

بإيادة اآلالف من م إلى وظا ف م، وعلك مه  ال القرارات التي أصتتتتتتدرت ا ال ي ة بعد أه 

، كما أن ا أحالت يددا  مه الملفات إلى القضان مه العيه ثبت تورط م في 2باشرت بم ام ا

 جرا م ضد الشعب العراقي.

                                                           
 (6يُنظر ملحق رقم )  1
 ( قرارا .56قرارات ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث والبالغ يددها ) (2)
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أبت ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث يلى إقامة الدورات التأهيلية للحاصتتتتليه ولقد د

قرارا ، وعلك   1(56يلى استتتتتثنان وفق قرارات ا وال اصتتتتة بالعودة إلى الوظيفة ويددها )

مه أجل دمج م في الحياة الجديدة. وتؤكد محاضتتتتتترات الدورات التأهيلية يلى أهمية دور 

وحرية التعبير يه الرأي واحترام الرأي اإنستتتتتتتاه  لمرأة وحقويالمجتمع المدني ودور ا

اآل ر والحوار المفتو ، وقتتد أقيمتتت تلتتك التتدورات في بغتتداد والمحتتافظتتات، حيتتث  رم 

المشتركوه في ا بانطبايات م تلفة بشكل جعري يما كاه يروم مه قبل الصدامييه العيه 

 تضررت مصالح م يند سقوط النظام البعثي.

والعدالة قد أستتت مت بشتتتكل كبير في بنان للمستتتانلة  يتضتتت  أه ال ي ة الوطنيةمما تقدم 

ات ا ببقية ف ات وشتترا   إجرانالستتلم المجتمعي وعلك مه  ال دمج ف ات معينة مشتتمولة ب

 المجتمع العراقي.

و اصتتتتة القول أه العدالة االنتقالية جانت لمعالجة األوضتتتتاي  الستتتتابقة وهي ال تقوم 

إنصتتتتتاف الضتتتتتحايا إلى  تقام مثلما أراد البع  أه يصتتتتتف ا، بل هي ت دفيلى الثأر واالن

مة بيه مرتكبي االنت اكات  وعوي م، ويدم إفات الجناة مه العقاب في ظل معالجة حكي

اإنستتتاه  بنان وطه يتستتتع لجميع مكوناته، قوامه احترام حقوي إيادةوالضتتتحايا، مه أجل 

 والديمقراطية وسيادة حكم القانوه. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1إنظر ملحق رقم )  (1)
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 لخاتمةا

بات واضحا  اه مؤسسات العدالة االنتقالية في العراي ومن ا مؤسسة الش دان، ومؤسسة 

الستتتتتجنان، وال يأة الوطنية العليا للمستتتتتانلة والعدالة قد أ عت بعيه االيتبار التجارب التي 

لتجربتيه يلى الرام مه الفاري الكبير بيه ا ،مثل تجربة جنوب أفريقيا ،حصلت في العالم

 لك التجارب األ رى.عوك

كما أه يمل مؤستتتتستتتتات العدالة االنتقالية ستتتتاهم وبشتتتتكل فايل في لم شتتتتمل المجتمع 

لية نفستتتتتتت ا بغ  النظر يه العراقي، إع تم التعامل مع ف ات الشتتتتتتتعب العراقي كافة باآل

 ي ات المنطقة الجغرافية كما تثبت علك االجرانات الصادرة مه قبل الأو  و الديهالمعهب أ

سسات يلى إع يملت هعه المؤ، المعنية ومه ضمن ا ال يأة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة

مايي ويدم جر الباد هعه إلى  تحقيق الستتتتتتتلم االجت هعا فضتتتتتتتا يه إه  ناحر،  لة الت حا

تحقيق حالة مه التوازه  ، معالمؤستتستتات يملت يلى إرستتان فلستتفة التستتام  وقبول اآل ر

إرستتان فكرة إلى  لضتتحية والجاد(، كما أن ا هدفت مه الناحية القانونيةبيه المصتتلحتيه )ا

 سيادة القانوه.

 

 ال ما يناهز نصتتتف قره، العديد مه تجارب العدالة االنتقالية، حيث لقد يرف العالم 

استتتتتتتوفت العديد مه تلك التجارب شتتتتتتروط العدالة االنتقالية ومامح ا كما نصتتتتتتت يلي ا 

وفت  افاي للمصالحة اإنساه  والمتمثلة في معالجات انت اكات حقوي ادبيات األمم المتحدة

ات رديية تجاه االنظمة الستياستية القمعية والجاديه، وكعلك ايتماد إجرانالوطنية وات اع 

 ية والعسكرية.األمنحزمة مه االصاحات في المؤسسات 

معات أه ت تدي ل ا أنه ال توجد يدالة انتقالية مثالية يلى المجتإلى  وتجدر االشتتتتتتتارة

عة العاقات المثلى بيه  ناجحة في طبي بات  مة تجارب استتتتتتتتطايت اه تقيم ترتي ولكه ث

 ماضي ا وحاضرها، بيه التعكر والنسياه، وكعلك بيه المحاسبة والغفراه.

ات التي تبنت ا ال ي ة الوطنية العليا للمستتانلة والعدالة، وفي محاولة جرانوفي ستتياي اإ

مه ثاثة يقود مه االضتتتط اد  كثرالمعاناة التي تعر  ل ا العراقيوه أل لمعالجة تداييات
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ممه والق ر والحرماه، وادراكا للضتتتتترورة الملحة الحالة يناصتتتتتر حزب البعث المنحل 

المحاكم الم تصتتتتتتتة لينالوا إلى  ثبت تورط م بارتكاب جرا م بحق ابنان الشتتتتتتتعب العراقي

صتتتتتتفوف إلى  انتموا أشتتتتتت الااليتبار وجود انهم العادل، كما ال بد مه األ ع بعيه زج

وعلك مه اجل الحصتتتتول يلى وظيفة تستتتتايدهم في مواج ة ظروف الحياة،  ثب البعزح

  ته القمعية.االبعث وممارس ا قام بهبميلى الرام مه يدم إيمان م 

 ويمكه إيجاز ما أنجزته ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة باآلتي:

تط ير مؤسسات القطاي الحكومي والقطاي الم تلط ومؤسسات  في  اأس مت إجرانات -1

وستتتتياستتتتة  افكرا وادراك تهومنع يود ،ب البعث المنحلزدني مه منظومة حمالمجتمع ال

 . الحياة العامةإلى  وممارسة

الضتتتتتحايا وضتتتتتحايا حزب البعث المنحل واج زته القمعية مه مكنت إجرانات ال ي ة  -2

  .ستيفان التعويضاتالعاقة باؤسسات عات مراجعة الم

في الكشتتتتف يه االموال التي استتتتتحوع يلي ا ايواه النظام تلك اإجرانات أستتتت مت  -3

  .البا د بطري اير مشروية دا ل العراي و ارجه

والعدالة في بنان الستتتتلم للمستتتتانلة  ي لل ي ة الوطنية العلياستتتتاستتتتيتضتتتت  جليا الدور األ -4

إلى  نظريديه مه قرارات ا دوه الع المستتتتتتتتفالمجتمعي وعلك مه  ال تعامل ال ي ة م

الدينية، مما  لق حالة مه الستتتتام العي تحتاجه الباد في ظروف أو  انتمانات م المعهبية

  .كانت ااية في ال طورة

في تعامل ا مع لجنة المصتتتتتتتالحة الوطنية وكعلك مع بقية بج ود متميزة ال ي ة قامت  -5

ايد الوحدة الوطنية واشتتتاية رو  قوفي ترستتتيق  ،مؤستتتستتتات العدالة االنتقالية وايرها

 السام والسلم المجتمعي.

أستت مت ال ي ة بج ود حثيثة لبنان ثورة ثقافية مه  ال ايجاد ثقافة مناهضتتة ومغايرة   -6

لثقافة البعث التي كانت ترتكز أصتتتتتا يلى إلغان اآل ر. ويملت يلى تضتتتتتميه المناهج 

قوي في براثه الدكتاتورية، مع الدراستتتتية لجرا م البعث وعلك لتحصتتتتيه االجيال مه الو



 
 

184 
 

تنقية المناهج الدراستتتية مه اإشتتتارات المباشتتترة واير المباشتتترة لنظام صتتتدام حستتتيه 

 والبعث.

 ويتطلب األمر جملة مه اإجرانات ومن ا:

والعدالة في للمسانلة  استمرار الديم الرسمي والشعبي إجرانات ال ي ة الوطنية العليا -1

مي والقطاي الم تلط ومؤسسات المجتمع المدني مه تط ير مؤسسات القطاي الحكو

منظومة حزب البعث المنحل، ومنع يودته فكرا وادراكا وسياسة وممارسة إلى الحياة 

العامة، وإلغان أي تد ل سياسي في يمل ال ي ة، لضماه احترافيت ا وأهداف ا، أله هعا 

فجوة بيه ابنان المجتمع التد ل سيقوم بتحويل ا مه مؤسسة تعمل يلى درن الفتنة وسد ال

العراقي إلى مؤسسة سياسية يمكه اه تست دم في الت لل مه اير المراوب في م 

  ..وبالتالي سيكوه يمل ا  ارم يه االطر القانونية

ضحايا حزب البعث المنحل واج زته القمعية مه في تمكيه إجرانات ال ي ة ديم  -2

 .ةبطريقة يادلة ومنصفة ومرن التعويضاتالحصول يلى 

إجرانات الكشف يه استمرار الماحقات المالية واالقتصادية لغر  إكمال ج ود و -3

االموال التي استحوع يلي ا ايواه النظام البا د بطري اير مشروية دا ل العراي 

 وصوال إلى استردادها. و ارجه

ل ي ة في بنان السلم يدم السما  ألية ج ة بإضعاف النتا ج التي تحققت بج ود ا -4

وترسيق قيم السام العي تحتاجه الباد بشكل مستمر ومنع أية إنتكاسة قد  ،عيالمجتم

  تحدث بسبب الج ود المعاكسة وال بيثة.

مع لجنة المصالحة الوطنية وكعلك مع بقية مؤسسات العدالة االنتقالية استمرار التعاوه  -5

تمعي، شتتتتاية رو  الستتتتام والستتتتلم المجوايرها في ترستتتتيق قوايد الوحدة الوطنية وا

يلى بنان ثورة ثقافية مه  ال ايجاد ثقافة مناهضتتتة ومغايرة لثقافة البعث التي  والعمل

تضميه المناهج الدراسية لجرا م البعث وعلك مع  .اآل رلغان إصا يلى أكانت ترتكز 

 لتحصيه االجيال مه الوقوي في براثه الدكتاتورية.
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 .2004المغرب، المجلا االستشاري لحقوي االنساه، 

الحستتتيه العويمر: أستتتا جبر األضتتترار في العدالة االنتقالية، قرانة في تجربة هي ة  .32

 .2018، 157االنصاف والمصالحة، مجلة المنارة، العدد 

: العدالة االنتقالية ولجاه المصتتتتالحة في ضتتتتون يبد الناصتتتتر يبد هللا أبو ستتتتم دانا .33

التحول الديمقراطي، مجلة الحقوي للبحوث القانونية واالقتصتتادية جامعة اإستتكندرية، 

2012. 

محمد حستتتتتتتوني األرناؤوطي: العدالة االنتقالية ومعوقات التنفيع، العراي أنموعجا،  .34

 .2020الحوار المتمده، 

هم في بنان مستتتتتقبل مشتتتتترك، األمم المتحدة/ تحقيق العدالة يه جرا م ستتتتابقة يستتتتا .35

 .2020حقوي اإنساه، مكتب المفو  السامي، مركز وسا ل اإيام 
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قرانة مفتتاهيميتتة ومعرفيتتة، مجلتتة رواي يربي،  –مروة نظير: العتتدالتتة االنتقتتاليتتة  .36

 .65العدد اإنساه  مركز القاهرة لدراسات حقوي

مد ل إيادة تأستتتتتيا شتتتتتريية  -اليةرضتتتتتواه زيادة ومعتز الفجيري: العدالة االنتق .37

 .2007الدولة العربية، صحيفة الحياة ايلول 

حقوي اإنستتتتتاه.. مجموية صتتتتتكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك  .38

1993. 

 .2009منشورات المركز الدولي للعدالة االنتقالية/ نيويورك  .39

رباك والفوضى الى النظام التحول مه اال -طاري الصال : مشروي العدالة االنتقالية .40

 ، لنده.1669العدد  16/3/2005الديموقراطي التعددي، مجلة الحقوقي، 

 القانونية والتقارير وأوامر سلطة اال تاف المواد : ساسا  

تة، تط ير المجتمع العراقي مه حزب البعث رقم) .1 ( في 1أمر ستتتتتتتلطة اال تاف المؤق

16/ 5/ 2003 . 

 .ثانيا   /11، المادة 2005( لسنة 10يا رقم )قانوه المحكمة الجنا ية العل .2

 .2006( لسنة 5قانوه حماية المقابر الجمايية رقم ) .3

سنة 4القانوه رقم ) .4 سييه والعي صدر بتاريق ، 2006( ل سيا سجنان ال قانوه مؤسسة ال

8/1/2006 

 .8/1/2006، قانوه مؤسسة الش دان والعي صدر بتاريق 2006لسنة  3القانوه رقم  .5

  .2016( لعام 2الش دان النافع رقم ) قانوه مؤسسة .6

 ( قرارا .56قرارات ال ي ة الوطنية العليا الجتثاث البعث والبالغ يددها ) .7

 .2006( 3( مه قانوه مؤسسة الش دان رقم )7( و المادة )104المادة ) .8

 .2008لسنة  80( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم 12المادة ) .9

ال  ( الفقرة 135المادة ) .10  .2005مه الدستور العراقي لسنة  أو 

 ( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.15المادة ) .11
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 ( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.16المادة ) .12

 .2008( لسنة 10( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة رقم )2المادة ) .13

 ( مه قانوه ال ي ة الوطنية العليا للمسانلة والعدالة.3مادة )ال .14

ال  ( 7المادة ) .15  ب مه قانوه مؤسسات السجنان السياسييه المعدل. –الفقرتيه أ  أو 

 أ: مه قانوه المؤسسة.  امسا  ( 7المادة ) .16

 ب: مه قانوه المؤسسة.  امسا  ( 7المادة ) .17

 .2005( مه الدستور العراقي الدا م لعام 7المادة ) .18

 سابعا   21المادة  .19

 

ا   : التقارير سابعا

الدولي بشتتأه ستتيادة القانوه والعدالة  األمهمجلا إلى  تقرير االميه العام لألمم المتحدة .1

 2004االنتقالية مه مجتمعات الصتتتراي ومجتمعات ما بعد الصتتتراي بالوثيقة المرقمة )

 /)51616 

 .2002دالة الجنا ية، تقرير األميه العام لألمم المتحدة، إصا  نظام الع .2

تقرير االميه العام لامم المتحدة، إصتتا  نظام العدالة الجنا ية، الدورة الحادية يشتتر،  .3

 .2002، نيساه 25-16فينيا 

وتقارير المفوضتتتية اإنستتتاه  التقرير الستتتنوي لمفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقوي .4

 . 2009، نيويورك، السامية واألميه العام، الجمعية العامة لألمم المتحدة

االيمار والتنمية  إيادةي، يه وضتتتتع ستتتتياستتتتة فريقتقرير المجلا التنفيعي لاتحاد األ .5

 .2006ي، أديا ابابا، فريقفترة ما بعد النزايات، االتحاد األ

سير البصري  2005(، 1تقرير رقم ) .6 شر  تفاصيل  ارطة التصنيف ال اصة بالتف ال

الفضتتتتتتتا ية التي تغطي أهوار العراي يام  والتحليل الرقمي لصتتتتتتتور أقمار الندستتتتتتتات

2002. 
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ا   : المؤسسات الحكومية والمنظمات الدوليةثامنا

ة الحكم ل دمة التنمية البشتتتتترية المستتتتتتدامة، وثيقة إداربرنامج االمم المتحدة االنتما ي،  .1

 .1997للسياسات العامة للبرنامج، برنامج االمم المتحدة االنتما ي، بند، 

 . 2004ل ي ة العامة لألنوان الجوية، قسم المناخ، بغداد يام جم ورية العراي، ا .2

 .2009-29الحركة الشعبية الجتثاث البعث العدالة االنتقالية وحكومة دولة القانوه  .3

، مركز بحوث التربة والموارد الما ية، قسم تحريات التربة، قسم الموارد الما يةوزارة  .4

 لمشروي ن ر العز، محافظة ميساه.  التربة شبه المفصل والتحريات ال يدرولوجية

، مركز بحوث التربتتة والموارد المتتا يتتة، مشتتتتتتتروي المتتالحتتة الموارد المتتا يتتةوزارة  .5

 األروا ي.

مركز نظم المعلومات الجغرافية واالستتتتشتتتعار يه بعد، بغداد،  ،وزارة الموارد الما ية .6

2004. 

ية، مركز  .7 ما  عة اإوزارة الموارد ال تاب تأري ية نعاش األهوار، مشتتتتتتتروي م لتغيرات ال

 ألهوار العراي بأست دام تكنولوجيا التحسا النا ي.

 المصالحة الوطنية في العراي: دراسة/ مركز البياه للدراسات والت طيط. .8
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 المحتويات

 1 تم يد

 5 والسلم المجتمعي العدالة االنتقالية مف وم

 6 العدالة االنتقالية مف وم

 12 العدالة االنتقالية صا ل 

 17 السلم المجتمعيمف وم 

 32 المبررات، االليات و العاقات المجتمعي والعدالة االنتقالية السلم

 36 االنتقاليةتنفيع العدالة آليات 

 40 بيه العدالة االنتقالية والسلم المجتمعيالعاقة 

 44 قالية العالمية )نماعم م تارة(العدالة االنتتجارب 

 45 جنوب افريقياتجربة 

 77 االرجنتيهتجربة 

 91 المغربتجربة 

وأثرها في 2003 مالعدالة االنتقالية في العراي بعد العامؤسسات 
 بنان السلم المجتمعي

101 

 102 الش دانمؤسسة 

 108 السجنان السياسييهمؤسسة 

 115 الوطنية للمسانلة والعدالةال ي ة 

 182 ال اتمة 

 185 والمراجعالمصادر 
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