
لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املساءلة اجلنائية يف العدالة االنتقالية
 امللؤل : القباقيب عبد اإلله

 

 

 

 

 

 



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
2 

 المؤلف: القباقبي عبد اإلله    

 كتاب :المساءلة الجنائية في العدالة االنتقالية  

VR 336 50 . B : رقم تسجيل الكتاب   

 األولى: الطبعة
 : الناشر

 لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية. العربي الديمقراطي المركز
 ألمانيا_ برلين

 استعادة نطاق في تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال
 . الناشر من خطي مسبق إذن دون األشكال، من شكل بأي نقمه أو المعمومات

 العربي الديمقراطي لممركز: محفوظة الطبع حقوق جميع
 .ألمانيا -برلين

8102 
All rights reserved No part of this book may by reproducted. Stored in a 
retrieval System or tansmited in any form or by any meas without prior 

Permission in writing of the publishe 
 واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز

Germany: 
Berlin 10315 Gensinger Str: 112 

Tel: 0049-Code Germany 
131- 58228345 
131- 10811212 
131- 29851112 

mobiltelefon : 00491742783717 
E-mail: book@democraticac.de 

P.hD candidate: Ammar Sharaan 
Chairman ” Democratic German Center 

 

mailto:book@democraticac.de


لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
3 

Résumé français 

La justice transitionnelle, c'est l’ensemble des mécanismes et 

des processus, à la fois judiciaires et non judiciaires, visant à 

aider une société qui sort d’une dictature ou d’un conflit à faire 

face à son passé et à restaurer, ainsi, l’Etat de droit. 

Dans un important rapport datant de 2004 sur le rétablissement 

de l’Etat de droit et l'administration de la justice pendant les 

périodes de transition, le Secrétaire Général des Nations unies 

définit la justice transitionnelle comme « l’administration de la 

justice pendant la période de transition », qui comprend : « 

l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en 

œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions 

massives commises dans le passé, en vue d’établir les 

responsabilités, de rendre la justice et de permettre la 

réconciliation. » 

En œuvrant pour la reconnaissance des violations des droits de 

l’homme et l'intégration des souffrances des victimes à la 

mémoire nationale, la justice transitionnelle vise la 

réconciliation, à la fois des citoyens entre eux, et des citoyens 

avec les institutions.  

 A plus long terme, la justice transitionnelle renforce la 

démocratie.  

La justice transitionnelle est mise en oeuvre à travers quatre 

mécanismes fondamentaux: les procès, la recherche de la 

vérité, les réparations et les réformes institutionnelles. Ces 

quatre composantes sont indissociables et interdépendantes, et 

doivent être poursuivies en même temps. Elles correspondent, 

en effet, à des droits de l’homme fondamentaux, reconnus par 
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la communauté internationale et entérinés par les Nations 

unies:  

• Le droit à la justice et à un recours efficace; 

• Le droit à la vérité; 

• Le droit aux réparations;  

• Le droit aux garanties de non-répétition 

Qu'est-ce que la justice transitionnelle ressembler ? 

En raison du nombre de violations et le contexte de la fragilité 

sociale ne sont pas tous de violation sera traitée comme il 

pourrait être en temps normal .Traditionnellement, beaucoup 

d'accent a été mis sur quatre types de « approches»: 

 Les poursuites pénales : pour les plus responsables au 

moins pour les crimes les plus graves 

 Recherche de la vérité : (ou d'enquête) traite les violations 

des droits de l'homme par des organismes non judiciaires. 

Ceux - ci peuvent varier mais regardez souvent non 

seulement à des événements, mais leurs causes et leurs 

effets. 

 Réparations pour les violations des droits de l'homme en 

prenant diverses formes: individuelle, collective, matériel 

et symbolique 

 La réforme des lois et des institutions, y compris la police, 

du système judiciaire, militaire et du renseignement 

militaire. 
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فها العالم الٌوم، تحتل قضٌة العدالة االنتقالٌة فً إطار التحوالت العمٌقة والكبٌرة التً ٌعر  

مركز الصدارة فً اهتمام الرأي العام الوطنً والدولً، بل باتت مطلبا كونٌا فً عالم الٌوم. 

ٌن من القرن وإذا كانت هذه القضٌة قد طفت إلى السطح بشكل قوي خالل العقدٌن األخٌر

الماضً، كتعبٌر عن مسار تارٌخً من بٌن سماته األساسٌة بداٌة تراجع بطش األنظمة 

الشمولٌة والسلطوٌة فً العالم، وذلك تحت ضؽط دولً متنام وبفضل تنوع مظاهر 

االحتجاج وتصاعد المطالب السٌاسة والحقوقٌة فً وجه هذه األنظمة، فإنها ما فتبت أن 

ة تختزل فً جلها إشكالٌة االنتقال الدٌمقراطً فً الدول المتخلفة انصبت كوصفة معٌارٌ

 . على وجه الخصوص

 فــً أؼلــب األمــم الناهــضة مــن جحــٌم ابــات مفهــوم العدالــة االنتقالٌــة  متجــذروقد 

 النزاعات األهلٌة واالضطرابات الـسٌاسٌة وحقـب القمـع واالضـطهاد والمالحقـة، وتتزاٌـد

 بمـا ٌتناسـب مـع حجـم الـضؽوط والتحـدٌات التـً تجابـهجمٌع مناطق العالم الحاجة له فً 

واالستقرار. والتنمٌة الدٌمقراطٌة نحو المجتمعات تقدم
1

 

فالعدالة االنتقالٌة كمجال ٌهتم بتنمٌة و تطوٌر مجموعة من االستراتٌجٌات المتنوعة 

ماضً، ٌهدؾ الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق اإلنسان فً ال

"  حول 2004سنة  المتحدة األمم الصادر عن األمٌن العام التقرٌر ودٌمقراطٌة، و ٌشٌر

 إلى النزاع"  بعد ما ومجتمعات النزاع مجتمعات فً االنتقالٌة والعدالة القانون سٌادة تعزٌز

 بٌن ربط األولى، وللمرة لذي،ا 2004 عام المرجعً التقرٌر إصدار منذ المحرز التقدم

 األمم منظومة صعٌد على تعرٌؾ فً" االنتقالٌة العدالة"و" العدالة"و" القانون سٌادة" مفاهٌم

.ككل المتحدة
2

 

 األوسع المتحدة األمم عمل فً كمكون أساسً االنتقالٌة العدالة على التؤكٌد التقرٌر وٌعٌد

 أن ؼٌاب المساءلة الجنابٌة و اإلفالت كٌؾ نتابجه وتظهر. القانون سٌادة مجال فً" نطاقا

. الدولٌٌن والسلم األمن على خطٌرا   تهدٌدا   ٌطرح الماضٌة االنتهاكات على العقاب من

 السٌاسً، والتدّخل الفساد أو النزاع أضعفها التً األمنٌة المإسسات تعزٌز فً للفشل وٌمكن

 ما سرعان السلطة فً فراؼا ركٌت أن االنتهاكات، أو النزاعات هذه إرث معالجة فً أو

 استمرار إلى ٌإدي مما اإلرهابٌة، المنظمات أو المنظمة اإلجرامٌة الجماعات شبكات تمأله

 .اإلنسان حقوق وانتهاك االستقرار وعدم العنؾ

                                                           
1
 9ص 3002  ٌناٌر 22-23 العدد نوافذ، مجلة ة،والمصالح اإلنصاؾ هٌبة تجربة فً قراءة المؽرب، فً االنتقالٌة العدالة: الحارثً أحمد - 

2
 3002  سنة األمن مجلس أمام المتحدة لألمم العام األمٌن تقرٌر الصراع، بعد ما ومجتمعــات الصــراع مجتمعــات فً االنتقالٌــة والعدالــة القــانون ســٌادة- 
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 االنتقالٌة العدالة مجال فً والممارسون المختصون ٌقوم ألن الحاجة النتابج هذه وتظهر

العقاب وتكرٌس  من لإلفالت حد وضع بٌن الرابط فً كثب عن رللنظ األولوٌات بتحدٌد

 بروز ومنع مبدأ المساءلة الجنابٌة كمبدأ أساسً من المبادئ التً تقوم علٌها العدالة االنتقالٌة

 . "الناشبة المخاطر" هذه

 على وٌركز الجنسٌن بٌن بالمساواة ٌؤخذ لنهج أكبر حاجة إلى أٌضا   التقرٌر كما ٌشٌر

 المركز وأبحاث برامج فً الدراسات آخر ٌطابق مّما االنتقالٌة العدالة مسابل فً األطفال

 2011 لعام العالم فً التنمٌة تقرٌر خالصات إلى اإلشارة وتتم. االنتقالٌة للعدالة الدولً

 إدماج ضرورة على الضوء تسلٌط والمشورة مع األبحاث فً المركز فٌه شارك الذي

 المتحدة األمم بعثات كما عملت نطاقا . األوسع التنمٌة أجندة فً ٌةاالنتقال العدالة عملٌات

 وشددت والمختلطة، الدولٌة المحاكم إرساء فً وشاركت االنتقالٌة العدالة جهود بموازاة

 الخطٌرة االنتهاكات على المحاسبة وضمان العقاب من لإلفالت حد وضع أهمٌة على

 .اإلنسان لحقوق

 االنتقالٌة العدالة لمفهوم المختلفة والتطبٌقات الممارسات قعوا استقراء خالل من ٌمكن

  :االنتقالٌة  للعدالة ثالث مراحل عن الحدٌث

 فً أساسً بشكل وتمثلت مباشرة، الثانٌة العالمٌة الحرب أعقاب فً جاءت األولى المرحلة

 رٌمالتج فكرة حول المرحلة هذه خالل االنتقالٌة العدالة تمحورت نورمبرج، محاكمات

علٌها. المترتبة الدولٌة والمحاكمات
3

 

 المرحلة حتى ذلك واستمر االنتقالٌة العدالة تحقٌق جهود ركدت الباردة، الحرب وأثناء

 دول فً المختلفة السٌاسٌة والتؽٌرات السوفٌتً اإلتحاد انهٌار بعد حدثت والتً الثانٌة

 وذا مسٌس مفهوم تطبٌق تم ةالمرحل هذه وفً وتشٌكوسلوفاكٌا، وألمانٌا الشرقٌة أوروبا

 تجاوزت وهنا للدولة، الرسمٌة بالهٌاكل ارتبط االجتماعٌة العدالة من وطنً أو محلً طابع

 والتعوٌضات. الحقٌقة، لجان مثل أخرى آلٌات وتضمنت المحاكمات فكرة

 اأمرٌك فً العسكرٌة الدكتاتورٌات لحكم التالٌة االنتقالٌة الفترات خالل المفهوم تطور كما

 ووسط شرق ودول األفرٌقٌة الدول وبعض األبارتهاٌد نظام بعد أفرٌقٌا جنوب الالتٌنٌة،

 العدالة إلجراءات الحاجة على دولً توافق هناك كان. الباردة الحرب أعقاب فً أوروبا

 الدول أهداؾ مع تزامن ما وهذا الماضٌة، اإلنسان حقوق انتهاكات مع للتعامل االنتقالٌة

                                                           
3
 2ص  3002بكة النبؤ المعلوماتٌة، ٌونٌو ابراهٌم: كٌؾ نفهم العدالة االنتقالٌة ، منشورات ش عودة جمٌل - 
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 بالتنمٌة ٌسمح بما القانون لحكم محكما تطبٌقا وجود تطلبت التً نحةالما والهٌبات

 االقتصادٌة.

 التسعٌنٌات وأوابل الثمانٌنات أواخر فً للدٌمقراطٌة الثالثة الموجة أعطت أخرى، بعبارة

 االنتقالٌة المرحلة بٌن رابطا مفهوما كونه من به انتقل االنتقالٌة، للعدالة جدٌدا وحافزا زخما

 بحٌث أوسع فضاء إلى ،(األربعٌنات أواخر فً نشؤ كما) والعدالة الدٌمقراطً للتحول

 ما بمجتمع للوصول شامل تقٌٌم إعادة على ٌقوم أوسع منظورا ٌتضمن المفهوم هذا أضحى

األساسٌة. أهدافه أحد الدٌمقراطٌة تعد آخر موقع إلى االنتقالٌة المرحلة فً
4

 

النسبة للكثٌرٌن، السٌما بالمفاهٌم التً ما تزال ؼامضة  ٌعتبر مفهوم العدالة االنتقالٌة منو

هل توجد حول فٌما ٌتعلق المقطع الثانً من المصطلح؛ أي "االنتقالٌة" إذ ٌثور التساإل 

وهنا البد من توضٌح أن  ؟ ؟ وما الفرق بٌنها وبٌن العدالة التقلٌدٌة المرتبطة عدالة انتقالٌة

الة التقلٌدٌة فً كونها تعنى بالفترات االنتقالٌة مثل: االنتقال العدالة االنتقالٌة تختلؾ عن العد

من حالة نزاع داخلً مسلح إلى حالة السلم، أو االنتقال من حكم سٌاسً تسلطً إلى حالة 

الحكم الدٌمقراطً، أو التحرر من احتالل أجنبً باستعادة أو تؤسٌس حكم محلً، وكل هذه 

راءات اإلصالحٌة الضرورٌة وسعً لجبر األضرار المراحل تواكبها فً العادة بعض اإلج

.لضحاٌا االنتهاكات الخطٌرة
5

 

 التً واآللٌات األسالٌب من مجموعة بؤنها االنتقالٌة العدالة ومن هذا المنطلق تعرؾ

 بعد ؼالبا الفترة هذه وتنشؤ تارٌخه، فً انتقالٌة فترة فً العدالة لتحقٌق ما مجتمع ٌستخدمها

 البالد داخل االستبدادي الحكم من حقبة انتهاء علٌها وٌترتب حرب هاءانت أو ثورة اندالع

 تواجه االنتقالٌة الفترة هذه خالل ومن دٌمقراطً، تحول نحو انتقالٌة بمرحلة والمرور

 كانت سواء اإلنسان حقوق انتهاكات قضاٌا مع التعامل وهً جدا هامة إشكالٌة المجتمع

 أو فترة عن عبارة أنها أدق بعبارة أو. سٌاسٌة حتى أو اقتصادٌة قضاٌا أو جسدٌة حقوقا

 حاالت من بالمجتمعات تنتقل التً العدالة بها وٌقصد(  الثورات)  األزمات ما بعد مرحلة

 الصراعات. تجدد ٌمنع دٌمقراطً نظام إلً وصوال والسالم التوافق حالة إلً الصراع

 تطبقها التً القضابٌة وؼٌر القضابٌة ٌرالتداب من مجموعة االنتقالٌة أٌضا بالعدالة كما ٌقصد

الّتدابٌر  هذه تشمل حٌث اإلنسان، لحقوق الكثٌرة االنِتهاكات معالجة بهدؾ البلدان من العدٌد

 المإّسسات؛ إصالح تستهدؾ ومتنّوعة عدٌدة وأشكال الحقٌقة، ولجان قضابٌة، المالحقات  

                                                           
4

ترجمة عبد الوهاب علوب ، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمابٌة،  القاهرة ، الطبعة األولى . العشرٌن القرن أواخر فً الدٌمقراطً التحول:الثالثة هنتؽطون : الموجة صاموٌل -

 309ص  0992
5
، دراسة  االنتقالٌة للعدالة الدولً المركز مترجمة، دراسات سلسلة ؼً الكاملة،  العدالة تحقٌق فً التعوٌضات مساهمةدولً : بابلو دي جرٌؾ، جهود التعوٌضات من المنظور ال- 

 3منشورة بموقع المركز ، ص 
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ٌّة فالعدالة  خالل العدالة تحقٌق أجل من ُمقاربة هً بل العدالة، من خاصا نوعا لٌست االنتقال

 عن والّتعوٌض العادلة، المحاسبة تحقٌق بواسطة الدولة، وقمع المنازعات من االنتقال مدة

الضحاٌا.
6

 

كما تعرؾ أٌضا على أنها استجابة لالنتهاكات الممنهجة أو الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان، 

الضحاٌا من انتهاكات، وتعزٌز إمكانٌة  تهدؾ إلى تحقٌق االعتراؾ الواجب بما ٌكابده

 إلٌه تتطلع مطلب هو االنتقالٌة تحقٌق السالم و المصالحة و الدٌمقراطٌة، فالعدالة

 اإلنسان حقوق انتهاكات تفشً من طوٌلة فترة عقب تحّول، بعملٌة مرت التً المجتمعات

 المواطن ثقة ٌعٌد ءلة"المحاسبة و المسا من أٌضا "نوع أنها على نعرفها أن ٌمكننا و. فٌها

 ارتفعت التسعٌنات، ومطلع الثمانٌنات أواخر ففً الدولة. وبٌن بٌنه االجتماعً العقد فً

 ، الدٌكتاتورٌات بؤؼلب اإلطاحة عقب الدٌمقراطٌة إلى واالنتقال بالعدالة المطالبة األصوات

 وتوثٌق إثبات إلى وقتها، اإلنسان حقوق دعاة أوروبا، وسعى وشرق الالتٌنٌة أمرٌكا فً

 السابقة و تكرٌس المساءلة و العقاب فً حق الجناة، األنظمة بها تقوم كانت التً االنتهاكات

 .االنتقالٌة العدالة مصطلح ٌظهر بدأ هنا ومن

 االنتقالٌة نجد :  و األسس و المبادئ التً تقوم علٌها العدالة ومن االستراتٌجٌات

 المسبولٌن مع بالتحقٌق تطالب دعاوى إقامة يالجنابٌة أو " المساءلة" : أ الدعاوى 

 ألنهم الكبٌرة" "الرإوس ضد الدعاوى أؼلب وتتركز اإلنسان، حقوق انتهاكات عن

 ٌمكن وهذا المسبولٌة، من األكبر القدر عن مسبولٌن كانوا نفوذ وأصحاب كمسبولٌن

 .الهرم قمة من البدء أي الطولً"، أو الرأسً بـ"النهج تسمٌته

 حقوق انتهاكات وقابع فً للبحث رسمً بشكل تشكٌلها ٌتم لجان ٌقة : هًلجان الحق 

 تكفل أن بعد الضحاٌا، لشهادات خاصة أهمٌة وتعطً ونتابجها، وأسبابها، اإلنسان،

 القضابٌة، المالحقات فً اللجان تلك تساهم أن المفترض ومن. والحماٌة التؤمٌن لهم

 النتابج عرض بعد للضحاٌا، الضرر وجبر إصالح، من المإسسات تطلبه ما وتحدٌد

 .لتطبقها للحكومة ملزمة توصٌات وإصدار بها، خرجت التً

  إلٌهم، انتهاكها تم التً الضحاٌا حقوق إعادة الضرر: أي أو جبر التعوٌض برامج 

 للسابل، تعطى ”حسنة“ شكل ذلك ٌتخذ أن ٌجب وال بهم، لحقت التً األضرار وجبر

 بعودة الضحاٌا ٌشعر حتى بعالجه وتتعهد به، الدولة من ا  علنٌ اعترافا   ٌتطلب وإنما
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 تؤهٌلهم وإعادة للضحاٌاـ حقٌقٌة إعانات وجود من بد ال الدولة، اعتراؾ وبعد .حقهم

 التكرار. بعدم جادة ضمانات مع المجتمع فً لالندماج

 اإلنسان، حقوق تحترم بحٌث الدولة مإسسات هٌكلة إعادة أي:  المإسسً اإلصالح 

 تعطٌل إلى باإلضافة واإلصالح، للمحاسبة وتخضع القانون، سٌادة على افظوتح

 الحد توافر تضمن العملٌة وهذه. االنتهاكات هذه حدوث أتاحت التً واألسس البنً

 والمهنٌٌن. العامٌٌن والمدعٌٌن القضاة بٌن النزاهة معاٌٌر من األدنى

 وتعتمد االنتقالٌة، العدالة تحقٌق طرٌق فً مهمة خطوة وهذه:  الذكرى تخلٌد جهود 

 وترفع للضحاٌا، العامة الذكرى تحفظ التً التذكارٌة والنصب المتاحؾ نشاءإ على

.تتكرر ال حتى الماضً جرابم بشان األخالقً الوعً مستوى
7

 

بالرجوع إلى بعض وثابق المركز الدولً للعدالة االنتقالٌة نعثر على توضٌحات مرجعٌة 

الحقوقٌة  ا هذا المفهوم الذي أصبح واسع االنتشار لدى المنظماتللمعانً التً ٌحٌل إلٌه

الدولٌة والوطنٌة فً الوقت الراهن ففً وثٌقة بعنوان "تارٌخ العدالة االنتقالٌة ونظرٌتها" 

 جاء فٌها ما ٌلً: "تقوم العدالة االنتقالٌة على معتقد مفاده أن المطالبة بالعدالة الجنابٌة لٌست 

موازنتها بالحاجة إلى السلم والدٌمقراطٌة والتنمٌة العادلة  جب أن تتمشٌبا مطلقا، بل ٌ

وسٌادة القانون. إن العدالة االنتقالٌة نتاج للخطاب الدولً حول حقوق اإلنسان، وتشكل جزءا 

 ".منه

 اإلنسان حقوق مفهوم عن االنتقالٌة العدالة مفهوم تمٌٌز فً خصابص ثالث هناك أن ؼٌر

 :بذاته واستقالله

 العدالة وأدوات فؤهداؾ االنتهاكات، إرث مع التعامل فً الشمولٌة على لتركٌزا 

 خالل من اإلنسان حقوق انتهاكات على المعروفة المحاسبة تتجاوز االنتقالٌة

 .المحاكمات

 عدالة إلى تسعى ال االنتقالٌة فالعدالة واإلدماج، التوازن بها ٌحظى التً األولوٌة 

 حق حساب على السالم على المحافظة على ركزت وال ثمن، بؤي رجعً بؤثر

 على األهداؾ بٌن توازن إرساء على ذلك عن عوضا تركز بل العدالة، فً الضحاٌا

 ..وتنافسها اختالفها

 حٌث من سواء عنٌؾ، ماض مع للتعامل الضحاٌا على ٌرتكز منهج على التركٌز 

 .نتابجه أو مساره

االنتهاكات  إرث مع التعامل إلى االنتقالٌة العدالة تهدؾ والعملً، النظري الجانب وفً

 والعدالة الضرر، إصالح وعدالة الجنابٌة، العدالة تتضمن وشاملة واسعة بطرٌقة
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 حد وضع: ٌلً ما االنتقالٌة العدالة أهداؾ االقتصادٌة، كما تتضمن والعدالة االجتماعٌة،

 ومنح ومعاقبتهم، المسبولٌن دوتحدٌ فٌها والتحقٌق تتم ممارستها، التً اإلنسان حقوق لجرابم

 الدولة بٌن عالقات بناء وإعادة المستقبل، فً الجرابم هذه ومنع ارتكاب للضحاٌا، تعوٌض

والوطنٌة. الفردٌة المصالحة وتشجٌع والدٌمقراطٌة، السالم وتعزٌز والمواطن،
8

 

 ٌهتم السٌاسً االنتقال فترات أثناء الشاملة العدالة مواصلة أو االنتقالٌة العدالة مجال إن

 اإلنسان حقوق انتهاكات أرث لمواجهة المتنوعة االستراتٌجٌات من واسعة مجموعة بتنمٌة

 وفً. ودٌمقراطٌة عدالة أكثر مستقبل خلق بهدؾ عملٌا وتطبٌقها وتحلٌلها الماضً فً

 بطرٌقة االنتهاكات أرث مع التعامل إلً االنتقالٌة العدالة تهدؾ والعملً النظري الجانب

 والعدالة االجتماعٌة والعدالة الضرر أصالح وعدالة الجنابٌة العدالة تتضمن وشاملة سعةوا

 مسإولة قضابٌة سٌاسة أن مفاده اعتقاد على مبنٌة ذلك إلً باإلضافة وهً.  االقتصادٌة

 والوقاٌة الماضً جرابم علً المحاسبة وهو مزدوجا هدفا تتوخً تدابٌر تتضمن أن ٌجب

االنتهاكات ألشكال الجماعٌة الصفة الحسبان فً األخذ مع ةالجدٌد الجرابم من
9
 . 

 بعد ما إلً تطبٌقها بداٌات ٌرجع البعض أن إال االنتقالٌة العدالة وتطبٌق مفهوم حداثة فرؼم

 المحاكمات أشهر من وهً ألمانٌا فً(  نورمبرج)  محاكمات فً الثانٌة العالمٌة الحرب

 ثم النازٌة القٌادة من الحرب مجرمً بمحاكمة قامت ًالمعاصر، والت التارٌخ شهدها التً

 حقوق محاكمات ان وكما. االنتقالٌة للعدالة تطبٌق ٌسمً أن ٌمكن لما الحقٌقٌة البداٌة كانت

 للحكم المتابعات الماضً، وبعدها القرن من السبعٌنات أواسط فً الٌونان فً اإلنسان

 من العدٌد تطبٌقها جرت ذلك بعدو م 1990 وتشٌلً م 1983 األرجنتٌن فً العسكري

 .  الالتٌنٌة القارة دول

 الحقٌقة لجنة خالل من المشهورة أفرٌقٌا جنوب بعد ذلك تجربة العدالة االنتقالٌة  جاءت ثم

 لها تعرض التً الجسٌمة االنتهاكات قضاٌا مع للتعامل تشكلت التً 1995 عام والمصالحة

الطوٌل، كما جاءت أٌضا تجربة  العنصري التمٌٌز فترة فً أفرٌقٌا جنوب فً السود السكان

المؽرب فً مجال العدالة االنتقالٌة من خالل تجربة هٌؤة التحكٌم المستقلة للتعوٌض أوال ثم 

 مجال فً الجهود تلك كل تكللت من خالل تجربة هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة، وأخٌرا

 البشري نضال فً التطور قمة تعتبر التً الدولٌة. الجنابٌة المحكمة بإنشاء االنتقالٌة العدالة

وحقوقه. اإلنسان كرامة امتهان ضد
10
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 أهمٌة البحث

تمكن الدراسة من معرفة أهداؾ العدالة االنتقالٌة التً تسعى إلى التعامل مع مٌراث 

انتهاكات حقوق اإلنسان بطرق و مناهج واسعة و شاملة تتضمن العدالة الجنابٌة، وعدالة 

الة االجتماعٌة، وترتكز على اعتقاد مفاده أن السٌاسة القضابٌة المسإولة جبر الضرر و العد

ٌجب أن تتوخى هدفا مزدوجا و هو المحاسبة على جرابم الماضً ومنع الجرابم الجدٌدة من 

 الوقوع.

لضحاٌا بناء  على أثر االنتهاكات الجسٌمة على حقوق احق كما تكمن األهمٌة فً  معرفة  

ٌَشهدوا معاقبة من ارتكبوا الجرابم، ومعرفة الحقٌقة، والحصول على  اإلنسان أن 

تعوٌضات؛ حٌث إّن االنتهاكات ال تإّثر على الّضحاٌا فقط، بل على المجتمع ككل، 

فٌستوجب على الدولة ضمان اإلٌفاء بهذه الموجبات وضمان عدم تكرار مثل هذه 

د فٌها، أو كانت ؼٌر قادرة االنتهاكات، وذلك من خالل إصالح المإّسسات التً كان لها ٌ

على تفادٌها، وؼالبا  فإّن هذه االنتهاكات الجسٌمة التً لم ُتعالج ستنتج عنها انقسامات 

ٌّة، وؼٌاب الثقة بٌن المجتمع ومإّسسات الّدولة، باإلضافة إلى عرقلة األمن وأهداؾ  اجتماع

 الّتنمٌة، وإبطاء تحقٌقهما.

 اإلنسان كرافد حقوق مع السٌاسٌة األنظمة تعاطً من جانب فهم من الدراسة أٌضا مكنتنا

 بعد خاصة المشروعٌة، والتً تقوم العدالة االنتقالٌة على انتهاك هذه الحقوق  روافد من

للعقود الماضٌة لمجموعة من الدول التً  الحقوقٌة التركة مع التعاطً مإشرات بروز

 من كؤداة استعملت اإلنسان قحقو سٌاسة" فإن أحق وبمعنى عرفت تجارب عدالة انتقالٌة،

 القٌم إنتاج بإعادة الراهنة، المرحلة فً السٌاسٌة األنظمة مشروعٌة تحدٌث موارد أدوات

 ."المخزنٌة" السٌاسٌة

تبرز أهمٌة هذه الدراسة فً أن مساءلة ومحاكمة ومعاقبة األشخاص المسبولٌن عن كما 

الدولٌة دون االعتداد بصفتهم الرسمٌة  ارتكاب أخطر الجرابم الدولٌة أمام المحكمة الجنابٌة

أو مواقعهم القٌادٌة أو الحصانات التً ٌتمتعون بها ٌعتبر من أهم الموضوعات المطروحة 

الراهن، ومن أكثر الموضوعات التً ٌطلبها وٌهتم بها  على الساحة الدولٌة فً وقتنا

ك الجرابم بصورة وٌحرص على تحقٌقها ؼالبٌة المجتمع الدولً بصورة كبٌرة وضحاٌا تل

أكبر لما فً ذلك من إسهام فً إرساء العدالة الجنابٌة الدولٌة، ومن إسهام فً المحافظة على 

أمن واستقرار المجتمع الدولً، ومن إسهام أٌضا فً ضمان االحترام ألحكام القانون الدولً 

 .واإلذعان لها ال سٌما فً المستقبل

 أهداف الدراسة : 
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اسة باألساس فً الوقوؾ على مبدأ المساءلة و المسإولٌة الجنابٌة تتجسد أهداؾ هذه الدر

من منظور االتفاقٌات الدولٌة مرورا بالفقه الدولً وصوال إلى القضاء الجنابً الدولً، كما 

تتجسد األهداؾ أٌضا فً تقٌٌم  تجارب العدالة االنتقالٌة المدروسة فً العمل بمبدأ المساءلة 

عدم اإلفالت من العقاب  باعتبارها مبادئ أساسٌة تقوم علٌها و المحاسبة وتكرٌس مبدأ 

 العدالة منظومة العدالة االنتقالٌة. كما أن هناك أهداؾ أخرى والتً تعتبر من أهداؾ

 :اآلتً االنتقالٌة ككل وال تخرج عنها وهً

 اإلنسان لحقوق المنتظمة االنتهاكات لضحاٌا العدالة العمل على إٌجاد طرق تحقٌق ـ 

 بٌن والخالؾ النزاع حدة تفاقم أن شؤنها من التً االنتقام وسابل عن بدٌل جادوإٌ

 المجتمع؛ مكونات

 ووضع حد  الشعب بحق ارتكبوها التً الجرابم عن ومحاسبتهم الجناة مساءلة ـ

 للمحاكمات وتقدٌمهم ومناصبهم انتماءاتهم عن النظر لإلفالت من العقاب، بؽض

 اإلنسان؛ لحقوق الدولٌة اٌٌرالمع مع تتماشى التً العادلة

 الضحاٌا؛ بها مر التً والتجارب الجناة تصرفات عن الحقابق تقدٌم ـ 

 القانون وشرعٌة دعم فً والمساهمة الدولة بمإسسات المواطنٌن ثقة استرداد ـ 

 مثل وقوع تمنع وشاملة ومتنوعة شفافة آلٌات خالل من الدٌمقراطٌة والمإسسات

 قبل؛المست فً االنتهاكات هذه

 وقمع عنؾ من له تعرضوا ما بعد التعافً من وتمكٌنهم الضحاٌا كافة تعوٌض ـ 

 واستبداد؛ واضطهاد

 المستقبل؛ فً االنتهاكات هذه تكرار عدم ضمان ـ 

 محل المجتمع فً المستدام السالم وإحقاق والوطنٌة الفردٌة للمصالحة التروٌج ـ 

 من األهلً السلم وترسٌخ قوٌةت فً تسهم التً الهٌاكل ودعم وتحدٌد الصراعات،

 .الصراع حالة إلى االرتداد تجنب أجل

 إشكالٌة البحث : 

 تتمحور اإلشكالٌة الربٌسٌة لهذا البحث حول تساءل أساسً و هو كاألتً : 

 وبناء االنتقالٌة، للعدالة الكبرى المفاهٌم أحد الجنائٌة المساءلة اعتبار ٌمكن حد أي إلى

 ٌة؟النظر بناءاتها من نظري

تكتمل أبعادها و دالالتها إال من خالل إشكالٌات  وإن هذه اإلشكالٌة التً تبدو مركزٌة قد ال

 فرعٌة أخرى تخترق بشكل أو بآخر محاور هذا البحث من قبٌل : 
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هل تتلخص األهداؾ األساسٌة المركزٌة للعدالة االنتقالٌة فً المساءلة الجنابٌة و  -

 تهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان؟ دفع الحساب أمام العدالة عن االن

هل ٌمكن طً صفحة الماضً فً إطار ما ٌسمى بالعدالة االنتقالٌة و اختزالها فً  -

 ؟المالحقات القضابٌة و المساءلة الجنابٌة

القضاء الجنابً الدولً  ته االتفاقٌات الدولٌة و الفقه الدولً إضافة إلىأي دور لعب -

ٌة فً تكرٌس مبدأ المساءلة الجنابٌة فً تجارب المتمثل فً المحاكم الجنابٌة الدول

 العدالة االنتقالٌة العدالة االنتقالٌة؟

 عالقة المساءلة الجنابٌة بمبدأ اإلفالت من العقاب و عدم اإلفالت من العقاب؟ ما -

ما عالقة المساءلة الجنابٌة بالعدالة و اإلنصاؾ وما عالقتها أٌضا بالذاكرة و  -

 ماضً؟النسٌان و بالتارٌخ و ال

ثم أٌن تتقاطع المساءلة الجنابٌة مع الصفح و التعوٌض وجبر الضرر فً العدالة  -

 االنتقالٌة؟

هل ٌمكن طً صفحة الماضً فً إطار ما ٌسمى بالعدالة االنتقالٌة و اختزالها فً  -

 ؟المالحقات القضابٌة و المساءلة الجنابٌة

ق اإلنسان مدخل أساسً وهل تعتبر الجرابم الدولٌة و االنتهاكات الممنهجة لحقو -

 من مداخل تطبٌق مبدأ المساءلة الجنابٌة فً تجارب العدالة االنتقالٌة؟

إلى أي حد نجحت تجارب العدالة االنتقالٌة عبر العالم فً تطبٌق مبدأ المساءلة ثم  -

 الجنابٌة كمبدأ أساسً من مبادئ العدالة االنتقالٌة؟

 :الدراسة منهجٌة

ى مجموعة من المناهج التً رأٌنا بؤنها مناهج ضرورٌة تدخل عل الدراسة هذه فً اعتمدنا

فً طرٌقة تناول هذا البحث، كما حاولنا من خالل توظٌفها أن نؤطر البحث ونقوم بتحلٌله 

 أكثر من خالل المنهج التحلٌلً و المنهج المقارن و المنهج الوصفً.   

التفاقٌات الدولٌة نصوص بعض ا وتحلٌل بٌان خالل من وذلك : التحلٌلً المنهج 

الجنابٌة، وكذا تحلٌل و  ونصوص المحاكم الجنابٌة المإقتة و الدابمة ذات العالقة بالمساءلة

 بٌان آراء الفقه الدولً حول المساءلة الجنابٌة. 

المقارنة بٌن تجارب العدالة االنتقالٌة فً الدول  وذالك من خاللالمنهج المقارن :  

ولة فً مجال العدالة االنتقالٌة من خالل تطبٌق المبادئ و المدروسة وطرٌقة تجربة كل د

 األسس و المناهج التً جاءت أو تقوم علٌها المنظومة.
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من خالل وصؾ االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً وقعت بهذه المنهج الوصفً : 

  الدول و التً على أساسها تقوم منظومة العدالة االنتقالٌة.

 خطة البحث : 

 النحو على وذلك فصلٌن اثنٌن مع تقسٌم كل فصل إلى مبحثٌن  إلى الدراسة هذه قسمنا

 التالً :

  

االنتقالٌة العدالة فً الجنائٌة للمساءلة المفاهٌمً و النظري التأصٌل:  األول الفصل  

 االنتقالٌة العدالة فً الجنابٌة المساءلة لنظام الكبرى المرجعٌات : األول المبحث

 االنتقالٌة العدالة منظومة فً الجنابٌة المساءلة مركزٌة: الثانً  المبحث

 الفصل الثانً : حدود المساءلة الجنائٌة فً التجارب المقارنة للعدالة االنتقالٌة

 حدود المساءلة و العقاب فً تجربة الشٌلً و األرجنتٌن :  المبحث األول    

 المساءلة و اإلفالت من العقاب  تجربة المؽرب و جنوب إفرٌقٌا بٌن : المبحث الثانً     
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: األول  الفصل  

المفاهٌمً و النظري التأصٌل  

الجنائٌة للمساءلة   

االنتقالٌة العدالة فً   
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منذ فجر التارٌخ ابتلٌت البشرٌة بجرابم القتل العمد و العنؾ الجسدي الذي وصل إلى درجة 

ا القرن العشرٌن أثبتت أن للدولة قدرة مروعة التشوٌه المتعمد، بٌد أن الدموٌة التً شهده

حقا على ممارسة العنؾ، نظرا لما تتسم به من قدرة منقطعة النظٌر على استخدام القوة 

وٌستطٌع المإرخون فً القرن الماضً إعداد قابمة طوٌلة بالجرابم التً  بصورة ممنهجة...

وقهم باإلبادات الجماعٌة واالختفاء ارتكبتها دول بحق أفرادها، بدأ باالنتهاكات الجسٌمة لحق

القسري ثم التعذٌب و االعتقال وؼٌرها من االنتهاكات األخرى فً كل من أوروبا و 

كمبودٌا و رواندا مرورا بؤمرٌكا الالتٌنٌة وصوال إلى إفرٌقٌا.
11

 

 جتلمدة طوٌلة ومازالت تعانً إلى حد اآلن من وٌالت الحروب، التً نتعانت البشرٌة و

بر مادٌة وبشرٌة ثار لها الضمٌر العالمً بسبب فظاعتها وطالب بمساءلة عنها خسا

 المساءلة أو ، تحقٌقا لذلك كان البد من إرساء وتقنٌن قواعدعن طرٌق العدالة مرتكبٌها

عن طرٌق هذه  نتمكن من توقٌع الجزاء على هإالء المجرمٌن المسإولٌة الجنابٌـة حتـى

 .طاتهم، مهما كانت منزلتهم وسـلالعدالة

 عظٌمـة، فقهٌـة جهود ولٌدة كانت بل العدم، من تنشؤ لم هذه المساءلة أو المسإولٌة ففكرة 

 جهـد بعد العملً الواقع إلى النظري إطارها من أخرجتها التً الدولٌة وثمـرة لالتفاقٌات

 مـن هـذا الجنابٌة المسإولٌة علٌه تقوم الذي األساس معرفة من البد لذلك جهٌـد، نتٌجة

ٌتسنى  حتى المجرم مواجهة فً المسإولٌة هذه تثبت كٌؾ معرفة أخرى جهة ومن جهة،

محاكمته المختصة للسلطة
12
. 

. الفكرٌة الحقٌقة لألنظمة هً كما االجتماعٌة، للمإسسات األولى الفضٌلة هً والعدالة

 راألم كذلك صادقة؛ ؼٌر كانت إذا رفضها من البد ومقتصدة أنٌقة النظرٌة كانت ومهما

 أو إصالحها من البد التشكٌل وجٌدة لها الكفاءة كانت مهما والمإسسات القوانٌن إلى بالنسبة

 إلى باالستناد لالنتهاك قابلة ؼٌر حرمة ٌمتلك فكل شخص. عادلة ؼٌر كانت إذا إبطالها

.المجتمع رفاهٌة لمصلحة حتى تجاوزها أو تجاهلها ٌمكن ال بحٌث العدالة
13

 

 بعضها وتدابٌر، إجراءات العدالة االنتقالٌة التً تعتبر مجموعة ومن هذا المنطلق جاءت

 معٌن مجتمع لتمكٌن اإلنسان حقوق انتهاكات من ثقٌل إرث معالجة هدفها وقضابً، قانونً

الدكتاتوري،  الحكم أو األهلٌة الحرب من حقبة بعد االجتماعً والسلم االستقرار أسباب من

                                                           
02بٌروت،ص  3002دٌمقراطٌة،الشبكة العربٌة لألبحات و النشر،الطبعة األولى  دول إلى شمولٌة دول من التحول فً االنتقالٌة العدالة تمعضالنوٌل كالهون،-
 11

  
12
والعلوم  الحقوق كلٌـة قســنطٌنة"" يمنــتور جامعـة الجنابٌٌن الدولٌٌن والقضاء القانون فً الماجستٌر شهادة لنٌل مقدمة الجنابٌة مذكرة الـدولٌـة المسإولٌـةحسٌن نسمة، -

3002- 3002السٌاسٌة،
 
 2ص  

20ص  3000للكتاب،وزارة الثقافة ،دمشق  السورٌة العامة الهٌبة منشوراتجون روز، نظرٌة فً العدالة،ترجمة لٌلى الطوٌل، -
 13
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 بكرامتهم وتعترؾ الضحاٌا ضرر الجنابٌة وجبر ساءلةالم فً وتعتبر هذه األخٌرة متجذرة

 التً القٌم ٌدمر ولكنه مهربا سهال ٌكون قد الواسعة االنتهاكات وكبشر، و تجاهل كمواطنٌن

 .البق مجتمع أي علٌها ٌُبنى

 والسٌاسة عن القانون حول تصورها ٌمكن التً األسبلة أصعب االنتقالٌة كما تسؤل العدالة 

 الطرٌق إلى االنتقالٌة العدالة أٌضا و تشٌر المقدمة، فً وكرامتهم ٌاالضحا وضع طرٌق

 من مؤمن وفً بلدانهم فً باألمان ٌقٌن على العادٌٌن المواطنٌن بجعل االلتزام لتجدٌد قُدما  

.اآلخرٌن قبل من انتهاكات أي من فعالة حماٌة وتحت سلطاتهم تجاوزات
14

 

 العدالة لتحقٌق أساسٌة قاعدة بوصفها" لجنابٌةا العدالة" شعار الحقوقٌة التعببة ورفعت

 مستقبال منعها آلٌات ووضع مرتكبٌها ومعاقبة االنتهاكات كشؾ من تجعل التً االنتقالٌة

 إلى أوال االنتقالٌة ٌجب أن ترمً العدالة األبعد، و أقرت بؤن و مبتؽاها األسمى هدفها

 ومإسساتها، الدولة لدى الجنابٌة ٌةالمسإول ثقافة وترسٌخ العقاب من اإلفالت مع القطٌعة

 االنتهاكات حجم فً إال تفرقة دون والشرطً الربٌس تشمل فهً األفراد؛ لدى وكذلك

 تلقابٌا ٌُسهم العقاب من اإلفالت عدم ثقافة أن ترسٌخ والواقع .المسإولٌة ومستوى المرتكبة

 بالمساءلة لمسإولٌةا ربط على األصل فً القابمة القانون ودولة الدٌمقراطٌة تعزٌز فً

 .والمحاسبة

إذن المساءلة الجنابٌة إضافة إلى المالحقات القضابٌة تعتبر من المفاهٌم و المبادئ األساسٌة 

 العدالة آلٌات من كبٌرة فبة تعتبر أول الجنابٌة والمحاكمات فالمساءلة فً العدالة االنتقالٌة،

 بعد اإلنسان حقوق جرابم فً بالتحقٌق الدول كل تلتزم الدولً القانون االنتقالٌة، وبموجب

 االلتزام أقصى كحد تتطلب والتً فٌها، المسبولٌن المتورطٌن على عقوبات وفرض ارتكابها

 جرٌمة حجم مع كثٌرا   تتنافى ال إدارٌة ؼٌر عقوبة إلحاق أدنى وكحد المتابعة أو بالتسلٌم

المعنٌة اإلنسان حقوق
15
 . 

 ٌتحملون الذٌن األشخاص أولبك إلى واضح شكلب موجهة المتابعة تكون عام وبوجه

 تتم العلٌا، المراتب ذوي من المتهمٌن هإالء ٌتابع وعندما. الجرابم عن األكبر المسبولٌة

 عملٌة فابدة ذا ٌكون مما المتابعات، من عدد بؤقل والجرابم الضحاٌا من أكبر عدد مواجهة

 محدودة. والموارد القدرة تكون عندما

                                                           
22ص  3000األول،  الكتاب. الجنابً الدولً القانون الشاذلً،  اهللا عبد فتوح -
14

  

صباحا  00:00عل الساعة  3002-02-02قال بعنوان" ماهً العدالة االنتقالٌة" منشور على الموقع اإللكترونً للمركز الدولً للعدالة االنتقالٌة، ثم اإلطالع علٌه ٌوم م -
15
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لق ولما للعدالة االنتقالٌة من عالقة وطٌدة بالمساءلة الجنابٌة سنبحث فً هذا ومن هذا المنط

االنتقالٌة فً مبحث أول  العدالة فً الجنابٌة المساءلة لنظام الكبرى الفصل عن المرجعٌات

 االنتقالٌة فً مبحث ثان. العدالة منظومة فً الجنابٌة المساءلة مركزٌة ثم  عن

 العدالة فً الجنائٌة المساءلة لنظام الكبرى جعٌاتالمر: األول المبحث

 االنتقالٌة

 وتتولى ، القانون وبنص سلفا محددة أفعال عن تترتب الوطنٌة الجنابٌة إذا كانت المسإولٌة

 بالتقادم، فٌها العقوبة وتسقط للمحاكمة، وتقدٌمهم المتهمٌن مالحقة العامة جهات النٌابة

ال - الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة فإن. الوطنً القانون بالمحاكمة القاضً المختص وٌطبق

تخضع  فهً الدولٌة، الجرٌمة عن الناشبة -سواء فً العدالة االنتقالٌة أو العدالة التقلٌدٌة

 الجرابم مجال فً المطبقة األحكام عن ومصادرها طبٌعتها فً تختلؾ خاصة ألحكام

 الوطنٌة.

القانون  عن الجنابً الدولً القانون فً ٌختلؾ كب،المرت الفعل وتجرٌم تؤثٌم أساس أن كما

 من و العرؾ، من اإلجرامٌة صفته ٌستمد قد دولٌة جرٌمة إتٌانه ٌعتبر الذي فالفعل الداخلً،

 فإن ذلك وعلى الجماعٌة، أو الثنابٌة االتفاقٌات فً علٌها المنصوص القواعد االتفاقٌة

 األفعال الدقة وجه على ٌبٌن مسنون قانون ىإل األحوال فً جمٌع تستند ال الدولٌة الجرابم

 شرعٌة لفكرة خرقا -البعض عند-ٌعد وهو ما ، لها الواجبة والعقوبات جرابم المعتبرة

والعقوبة الجرٌمة
16
. 

 االنتقالٌة لن العدالة فً الجنابٌة المساءلة لنظام الكبرى فعند تحدٌدنا للمرجعٌات ثم ومن

سنحدد  بل الداخلً، القانون فً والعقوبة للجرٌمة العامة النظرٌة فً مقرر ما هو على نعتمد

 عموما، الدولٌة المسإولٌة فً علٌه مستقر هو مما مفهوم المساءلة أو المسإولٌة الجنابٌة

القضاء  المطلب األول ( وما أقره واالتفاقٌات الدولٌة و الفقه الدولً ) المواثٌق أقرته وما

 المطلب الثانً (.الدولً المإقت و الدابم )  الجنابً

 

 الدولً والفقه الدولٌة االتفاقٌات بٌن الجنائٌة المساءلة مفهوم:  األول المطلب

                                                           
3002قسنطٌنة،كلٌة الحقوق، منتوري جامعة العلوم القانونٌة، فً اهدكتور الدكتوراه شهادة لنٌل مقدمة رسالة روان،الجرٌمة الدولٌة فً القانون الدولً الجنابً ، الصالح محمد -
 16
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فً هذا المطلب سنحاول الوقوؾ على مفهوم المساءلة الجنابٌة فً االتفاقٌات الدولٌة وكٌؾ 

ساءلة عرفت هذه األخٌرة المساءلة الجنابٌة ) الفقرة األولى ( ثم سنقؾ أٌضا على مفهوم الم

 الجنابٌة فً نظر الفقه الدولً )الفقرة الثانٌة (.

 الدولٌة فً االتفاقٌات الجنائٌة المساءلة الفقرة األولى : مفهوم

 بإبرام العدٌد الدولٌة،فقامت الجنابٌة بالمسإولٌة المتعلقة الفقهٌة بالمواقؾ الدول تؤثرت لقد

دولٌة، و المسإولٌة الجنابٌة المترتبة ال الجرابم بعض حٌال موقفها فٌها تجسد االتفاقٌات من

عن هذه الجرابم الدولٌة التً تعتبر من الجرابم التً تسببت فً انتهاكات جسٌمة لحقوق 

اإلنسان والتً قامت علٌها العدالة االنتقالٌة.
17
  

واالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان والتً تعد المحرك  دولٌة هذه الجرابم وقوع وإن

 وقتنا فً قاصرة تعد لم التً الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة قٌام ة االنتقالٌة واألساسً للعدال

 إلً القانونٌة ؼٌر األفعال مسإولٌة األفراد تحمٌل إلى تعدتها بل وحدها الدولة على الحاضر

 أهــم مــن للفــرد و الدولة الدولٌــة الجنابٌــة المســإولٌة مبــدأ بــذلك مرتكبٌها، وأصــبح

 ذلـك بعـد تـوالى الثانٌة ثم العلمٌة الحرب بعد الجنــابً وخاصة الــدولً القــانون ـادئمبـ

الدولٌة. و سنتطرق إلى االتفاقٌات التً  المواثٌـق واالتفاقٌات فً المبـدأ هـذا علـى الـنص

نصت على المساءلة الجنابٌة قبل الحرب العالمٌة األولى و االتفاقٌات التً جاءت ما بعد 

 لحربٌن والتً جاءت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.ا

 أوال : االتفاقٌات التً جاءت قبل الحرب العالمٌة األولى

 فً لقد جاءت مجموعة من االتفاقٌات التً تنص على المسإولٌة الجنابٌة ومنها ما ورد

 مرضى حالة بتنظٌم المتعلقة و جنٌؾ فً ، المنعقدة 0222 لسنة األحمر اتفاقٌة الصلٌب

 و جمٌعا، الدول إلٌها انضمت و دولة 03 أبرمتها قد و األسرى، و البرٌة الحرب وجرحى

لعدم  توفق لم لكنها البحرٌة الحرب على القواعد هذه تطبٌق 0222 سنة فً الدول قد حاولت

 أثناء األولى الهاي فٌه اتفاقٌات حٌث أبرمت 0299 األول الهاي مإتمر علٌها،ثم  التصدٌق

 السلمً الحل االتفاقٌات تناولت و دولة، 32 حظرته دولً للسالم مإتمر أول انعقاد

البرٌة. الحرب و عادات قوانٌن و الدولٌة للنزاعات
18

 

 الدول فً حرٌة تقٌٌد فً الدول جهود تواصلت األولى العالمٌة للحرب السابقة الفترة وفً

القرن  بداٌة فً الحروب،وفرض المسإولٌة الجنابٌة على المتورطٌن،فعقدت نار إشعال
                                                           

17
واإلحباطات النجاحات بٌن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة لتكرٌس الدولٌة الجهود،نصٌرة عودٌة بن - 

،
الدولٌة،جامعة  العالقات و الدولً القانون فً الماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة

 09ص  30003000 -بن عكرون-كلٌة الحقوق 0الجزابر
18
 22ال دار النشر، ص  و النشر سنة دون ذكر الجنابً، الدولً القانون فً دراسات عوض، الدٌن محً محمد-
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21 

و  البرٌة الحرب مسابل نظم الذي ،0902 أكتوبر 02 بتارٌخ الثانً الهاي مإتمر العشرٌن

اتفاقٌة  فقد نصت  الدول، أؼلبٌة علٌها صادقت وقد اتفاقٌة، عشر ثالثة طرٌق عن البحرٌة

 للمسبولٌة خاص منها والتً جاءت بتبٌان 20بموجب المادة  0902الهاي الرابعة لسنة 

 التً الدولة" من االتفاقٌة على ما ٌلً 20لدولٌة خاصة مسإولٌة الدولة، فقد نصت المادة ا

 كل عن مسبولٌة وتكون محل لذلك كان إن بالتعوٌض تلتزم االتفاقٌة هذه بؤحكام تخل

 تقوم كٌؾ تبٌن المادة فهذه"  المسلحة قواتها أفراد من فرد أي من تقع التً األفعال

قٌامها، أي أن األطراؾ المتحاربة تكون مسإولة  على ٌترتب وما الجنابٌة الدولٌة المسبولٌة

مسإولٌة جنابٌة عن األعمال التً ٌرتكبونها أشخاص ٌنتمون إلى عضوٌة القوات المسلحة، 

أي أن األفراد ٌمكن مسابلتهم عن الجرابم الدولٌة و الخطٌرة التً ٌرتكبونها.
19

 

 حرب العالمٌة األولى و الثانٌة  ثانٌا : االتفاقٌات التً جاءت بٌن ال

 بصورة الستار أسدلت التً فرساي بٌن الحرب العالمٌة األولى مباشرة جاءت معاهدة

 مفاوضات بعد المعاهدة على التوقٌع وتم. األولى العالمٌة الحرب وقابع على رسمٌة

 جهود فرساي معاهدة وقد سبقت .0909 عام للسالم بارٌس مإتمر بعد أشهر 2 استمرت

 تعالت الجزاءات، حٌث و مسإولٌات الحرب لجنة تقرٌر و السٌاسٌٌن ،تصرٌحات سٌاسٌة

بمعاقبة المجرمٌن و تكرٌس مبدأ المسإولٌة الجنابٌة  مطالبة العالمً العام الرأي صٌحات

الدولٌة.
20

 

 و األرجنتٌن، عاصمة فً الذي عقد 0922 عام مٌثاق أو اٌرس" "بٌونس ثم  هناك مٌثاق

 فً حرب االعتداء نبذها الموقعة أعلنت الدول و أوربا، دول وبعض ٌكاأمر دول ضم

 بالتالً و النزاعات، لحل السلمٌة إلى بالطرق األخرى،واللجوء الدول بٌن و بٌنها عالقاتها

 الجنابٌة المسإولٌة تقرٌر نحو طرٌق الجرابم،و هذا ارتكاب و الحرب إلى اللجوء من الحد

 ما أهم 0922باإلرهاب لعام  الخاصة الدولٌة جنٌؾ أٌضا اتفاقٌةو.الجرابم هذه على الدولٌة

 تسلٌم فٌجب السٌاسٌة، الجرابم قبٌل تعتبر من ال اإلرهابٌة الجرابم إن االتفاقٌة، علٌه نصت

 إلٌها لجؤ التً الدولة لقانون طبقا أم شركاء أصلٌٌن، فاعلٌن كانوا سواء فٌها المشاركٌن

 تسلٌم أو معاقبة وجوب بإقرارها الجنابٌة الدولٌة المسإولٌة تكرس االتفاقٌة المجرم،فهذه

اإلرهاب. جرابم مرتكبً
21

 

 ثالثا : االتفاقٌات التً جاءت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

                                                           
19
 منتوري ةجامع ،اء الدولٌٌن،رابح أشرؾ رضابٌة،الجرٌمة الدولٌة وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنابٌة الدولٌة،مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً القانون و القض-

 32ص 3002الحقوق، قسنطٌنة،كلٌة
20
 . 02 ،ص 0922 القاهرة، للكتاب، المصرٌة الهٌبة مطابع الجنابً، الدولً القانون صدقً، الرحٌم عبد-

32واإلحباطات، مرجع سابق ،ص  النجاحات بٌن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة لتكرٌس الدولٌة نصٌرة،الجهود عودٌة بن -
 21
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 للجرابم النابذة السٌاسٌة التصرٌحات نتٌجة لندن التً جاءت من بٌن هذه االتفاقات اتفاقٌة

 فً تظهر الجرابم فبعد اندالع هذه األخٌرة بدأت نٌة،العالمٌة الثا الحرب أثناء المرتكبة

 فً تلوح الدولٌة األعراؾ و القوانٌن لكل الصارخة و االنتهاكات العسكرٌة العملٌات

 جرمت التً تصرٌحاتهم خالل من السٌاسٌة كبار الشخصٌات أفعال ردود األفق،فبدأت

 العالمٌة الحرب جرابم نع المسإولٌة إقرار إلى الحرب،ودعت خالل المرتكبة األفعال

العالمٌة  الحرب مجرمً كبار لمحاكمة دولٌة محكمة إنشاء االتفاقٌة تضمنت قد و .الثانٌة

 0922الثانٌة،و إقرار المسإولٌة الجنابٌة تجاه المتورطٌن. وحتى مإتمر "القرم" قرر سنة 

ب مسإولٌة األفراد الجنابٌة عن جرابمهم حٌث ورد فٌه "ٌتعرض كل مجرمو الحر

للعقوبات العادلة و السرٌعة".و نستشؾ مما سبق أن األفراد الذٌن ٌتعرضون للمساءلة إما 

أن رإساء أو مرإوسٌن فً جرابم الحرب كالقادة العسكرٌٌن.
22

 

التً تطرقت إلى المسإولٌة الجنابٌة الشخصٌة  0929 لعام األولى جنٌؾ اتفاقٌة وكانت

المدنٌٌن، و نصت  ضد بالمثل المعاملة قبٌل من أعمال إتٌان حظر كذالك على نصت والتً

أٌضا على أن طرؾ النزاع الذي ٌكون تحت سلطته أشخاص محمٌون، مسإول عن 

المعاملة التً ٌالقونها عن مثٌله بؽض النظر عن المسإولٌة الشخصٌة التً  ٌمكن التعرض 

لها.
23

   

 الجمعٌة والتً اعتمدتها 0922 لسنة علٌها المعاقبة و اإلبادة جرٌمة مكافحة ثم أٌضا اتفاقٌة

 ابتداء التنفٌذ حٌز و دخلت باإلجماع االتفاقٌة تبنت ،09/03/0922 فً المتحدة لألمم العامة

 الدولٌة الجنابٌة بالمسإولٌة أقرت الجماعٌة اإلبادة جرٌمة مكافحة اتفاقٌة و ،0920 من

 أو صفته كانت أٌا المجرم معاقبة بضرورة اإلبادة،و جرابم الشخصٌة لمرتكبً

 المختصة القضابٌة الجهة أما (الدولة فً سامٌن موظفٌن مسإولٌن حكومٌٌن، أو)مركزه،

 ٌضمن قضاء توفٌر ضرورة على أكدت االتفاقٌة اإلبادة،فإن مرتكبً جرابم بمعاقبة

جنابٌة  مسإولٌة رتبت قد الثالثة و الثانٌة موادها فً االتفاقٌة أن ثم العقاب، و المحاكمة

 فً الجانً دور كان أٌا الرسمٌة،و صفاتهم أو مراكزهم عن النظر األفراد،بؽض على دولٌة

ال  حتى مشتركا، وذلك مساعدا، أو محرضا، أو متآمر، أو أصلٌا، أو فاعال سواء الجرٌمة

األمر  وال بالحصانة االعتداد عدم على االتفاقٌة نصت العقاب، كما من المجرمون ٌفلت

الربٌس. من الصادر
24

 

                                                           
32الكوٌت ص 3002لثانٌة مري،القانون الجنابً الدولً: مفهومه،مصادره،المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة،الجرٌمة الدولٌة و أنواعها،القضاء الجنابً الدولً،الطبعة اخالد طعمة الش-
22

  

302 ص ،3003الجامعٌة،اإلسكندرٌة، المطبوعات الدولٌة،دار الجرٌمة عن الجنابٌة الفرد السعدي،مسإولٌة هاشم عباس--   
23

  
24
  .علٌها المعاقبة و الجماعٌة اإلبادة جرٌمة مكافحة اتفاقٌة من السادسة المادة-
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، 0922 لعام اإلضافٌان البروتوكوالن و 0929 لسنة األربعة جنٌؾ هناك اتفاقٌاتكما أن 

 مثل الدولٌة الخطٌرة، الجرابم من مجموعة 0929 لعام األربعة جنٌؾ اتفاقٌات ذكرت وقد

 األطراؾ على ٌجب أنه نصت كما . الالإنسانٌة التعذٌب، المعاملة العمدي، القتل جرابم

 لتسلٌط الضرورٌة التشرٌعٌة التدبٌر واإلجراءات كافة باتخاذ تلتزم أن ، المتعاقدة السامٌة

وإقرار  الجرابم هذه بارتكاب أو أمرت ارتكبت التً األشخاص على المناسب العقاب

 معاقبة بوجوب أقرت قد األربعة جنٌؾ اتفاقٌات فإن ذلك ضوء وعلى المسإولٌة الجنابٌة،

 إما العالمٌة، القضابٌة الوالٌة مبدأ ٌستكر بضرورة وهذا الخطٌرة هذه الجرابم مثل

 مسؤلة أن ،إال التسلٌم أو الخطٌرة االنتهاكات هذه ارتكب الذي للمتهم بالمالحقة اإللزامٌة

الدول. إلرادة مسؤلة اختٌارٌة التسلٌم
25

 

 .والتً نصت فً 0922 لعام علٌها المعاقبة و العنصري الفصل جرٌمة منع أٌضا اتفاقٌة

 المادة فً األفعال المحددة بارتكاب المتهمون ٌحاكم أن أنه"ٌجوز منها على الخامسة المادة

 لها االتفاقٌة طرؾ فً دولة أٌة محاكم من مختصة محكمة قبل االتفاقٌة،من هذه من الثانٌة

 والٌة قضابٌة،فٌما ذات تكون دولٌة جزابٌة محكمة قبل من المتهمٌن،أو هإالء على والٌة

 على االتفاقٌة، من عشر الحادٌة المادة تنص والٌتها" كما قبلت لتًا األعضاء بالدول ٌتعلق

 العنصري الفصل جرٌمة ألن تسلٌمه، وجوب أو دولة طرؾ، من المتهم محاكمة جواز

 أمام ٌحاكم العنصري الفصل جرٌمة فً المتهم أن القول خالصة سٌاسٌة" و جرٌمة لٌست

الجنابٌة،  المحكمة إلى أو أخرى، طرؾ ولةلد تسلٌمه أوٌتم االتفاقٌة، فً دولة طرؾ محاكم

و انطالقا من هذه المواد التً تضمنتها االتفاقٌة نستشؾ المساءلة الجنابٌة التً تقرها 

االتفاقٌة للمتهمٌن فً جرابم الفصل العنصري.
26
  

بالتقادم التً  اإلنسانٌة ضد الجرابم و الحرب جرابم انقضاء عدم كما أشارت أٌضا اتفاقٌة

ارتكبت  الذي التارٌخ كان أٌا فٌها المذكورة الجرابم تقادم عدم إلى 0922 نوفمبر جاءت فً

 العسكرٌة نورمبرغ محكمة بها اعترفت التً الحرب هً جرابم الجرابم هذه و فٌه،

 بشؤن 0929 لعام جنٌؾ اتفاقٌات فً علٌها المنصوص الجرابم الخطٌرة كذا الدولٌة،و

 و الحرب أثناء أو السلم وقت فً ارتكبت سواء سانٌةاإلن ضد ثم الجرابم.الحرب ضحاٌا

 أو المسلح الهجوم طرٌق عن االحتالل أو األفراد طرد نظام نورمبرغ، و فً المعرفة

 أشارت اإلبادة،آما جرٌمة أو العنصرٌة التفرقة سٌاسة على اإلنسانٌة المترتبة الؽٌر األعمال

 طبقا جرابم ال تشكل األفعال هذه كانت لو حتى تتقادم، ال المذكورة األفعال أن إلى االتفاقٌة

 أن األطراؾ الدول على أنه االتفاقٌة نصت فٌها،كما ارتكبت التً للدولة الداخلً للقانون

                                                           
39،ص سابق مرجع واإلحباطات، النجاحات بٌن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة لتكرٌس الدولٌة نصٌرة،الجهود عودٌة بن -
25

  

30 ،ص 0922 القاهرة، تاب،للك المصرٌة الهٌبة مطابع الجنابً، الدولً القانون صدقً، الرحٌم عبد-
26

  



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
24 

 أن علٌها الدولً،آما للقانون طبقا الجرابم هذه لتسلٌم مرتكبً الالزمة التدابٌر جمٌع تتخذ

فاقٌة. وهنا تظهر المسإولٌة الجنابٌة فً االت مع مضمون ٌتناسب لما وفقا تشرٌعاتها تكٌؾ

هذه االتفاقٌة
27
. 

 هذه تدمٌر و السامة و البٌولوجٌة األسلحة إنتاج و استحداث حظر وأخٌرا هناك اتفاقٌة

 تخزٌن أو إنتاج أو استحداث منع إلى ، والتً تهدؾ0923األسلحة والتً جاءت سنة 

ددت على المسإولٌة الجنابٌة الظروؾ، و ش من ظرؾ أي فٌها تحت المذكورة األسلحة

السامة. و البٌولوجٌة لألفراد و الدول التً تستخدم األسلحة
28

 

 فً الفقه الدولً الجنائٌة المساءلة الفقرة الثانٌة : مفهوم

الحـــرب و الجرابم ضد اإلنسانٌة من  جــرابم وخاصـــة الدولٌـــة، الجـــرابم بشـــاعة مــع

 العالٌـة للتطـــورات التكنولوجٌـة نتٌجـــة حـــدتها ازدادت ـتًوالــ تعذٌب و اختفاء قسري

 هـذه تمـر أن المتصـور مـن ٌكـن لم أثناءهـا، حـدثت تجـاوزات مـن أنجز عنهـا ومـا

 للعقـاب وتعرٌضـه الجـرابم هـذه بارتكـاب جنابٌا المسإول وتحدٌد عقاب دون الجرابم

 الفقـه أقـر مسبولٌة، بدون عقوبة ال أنه تقرر العامة ونٌةالقان ولمـا كانـت المبادئ ، الـرادع

العالمٌـة  الحـرب إثـر بـداٌتها نقطـة الـتً كانـت الدولٌـة الجنابٌـة المسـبولٌة فكـرة الـدولً

 بعـد وأوضح أكبر بصورة و تجسدت الدولٌة. الجرابم مرتكبً لمحاكمة نتٌجة األولى

 المسـبولٌة؟ هـذه تسـند مـن إلى هـً طرحـت الـتً المشـكلة لكـن الثانٌـة، العالمٌـة الحـرب

 الطبٌعٌون األفراد أم ؟ العام الدولً القانون مـن أشخاص شـخص بصـفتها الدولـة هـً هـل

 واألفراد الدولة من ٌتحملها كل أم المسبولٌة الجـرابم؟ تلـك ارتكـب من أَّن هم أساس على

معا؟
29
 : ٌلً فٌما نوردها تجاهاتا ثالثة ظهرت ذلك على وبناء 

 وحدها للدولة تنسب الدولٌة الجنائٌة المسئولٌة: األول االتجاه

 المسبولٌة ٌتحمل الذي الوحٌد القانونً الشخص هً الدولة أن الرأي هذا أصحاب ٌرى

 أشـخاص وحـدها تعتـبر الـتً الـدول إال ٌخاطـب ال الـدولً القـانون ألن الجنابٌة الدولٌـة

 المسبولٌة أما وواجبا، حقوقها وٌحدد بٌنها فٌما العالقات ٌنظم الـدولً، وهـو الذي القـانون

 ٌسـعى حٌـث التقلٌدٌـة المدرسـة فقـه ٌمثلـه الـرأي وهـذا وجود لها فال للفرد الدولٌة الجنابٌة

 توقٌعها ٌتواءم التً الدولٌة وطـرح الجزاءات الحـرب زمـن الدولـة مسـبولٌة تؤصـٌل إلى

 .الدولة لىع

                                                           
بالتقادم اإلنسانٌة ضد الجرابم و الحرب جرابم انقضاء اتفاقٌة عدم نفس من الثالثة لمادةا -
 27

  

20،ص  سابق مرجع واإلحباطات، النجاحات بٌن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة لتكرٌس الدولٌة نصٌرة،الجهود عودٌة بن -
28

  

020ص 3002كلٌة الحقوق،  -تلمسان-بلقاٌد بكر أبً جامعة الحقوق، فً ره الدكتوا لنٌل رسالة الدولٌة، المحكمة الجنابٌة أمام الحرب جرابم مرتكبً محاكمة بلقاسم، مخلط -39  
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" vonlist"  الفقٌـه الـرأي هـذا ٌإٌـدون الـذٌن الفقهاء ومن
30
 بـؤن القـول إلى ذهـب الـذي 

 الجرابم عن مسبولة فهً الدولٌة، وبالتالً للمخالفة طرفا أو ذاتا تعتبر الدولـة وحدها

 ترتبـت سـواء بـالؽٌر أضـرت تصـرفات مـن عنها ٌصدر ما مسـإولة عن أي ، المرتكبة

 بالنظام تضر أفعال من الدولة ترتكبه ما أن وهـو ٌعنً ، جنابٌـة أو مدنٌـة مسـبولٌة عنهـا

 المسـبولٌة الدولـة تحمٌـل ٌقبـل إذ كٌـؾ جرابم دولٌة، تعتبر الدولً للمجتمع العام والصالح

 ثانٌة.فً األولى دون ال تــوافرت الخطـؤ إرادة أن بحجـة الجنابٌـة دون المدنٌـة القانونٌـة

 ألنـه لألفـراد الدولٌـة الجنابٌـة المسـبولٌة ٌقـر " الweber"  " فٌـبر" الفقٌـه أن كمـا

 أي – الوقت ذات فً مختلفٌن قانونٌن لنظامٌن الطبٌعً الشخص علٌهـا خضوع ٌترتـب

 تنظٌم ٌوجد ال الذي الوقت فً تصوره ٌمكن ال – القـانون الدولً و الـداخلً القـانون

الجرٌمة الدولٌة. عن جنابٌا المسبولة الدولـة هً تكـون وبالتـالً ، عالمٌة دولة وأ عالمً
31

 

وذهب األستاذ " أووٌنهاٌم " إلى أن الدولة تتحمل المسإولٌة الجنابٌة عن خرقها لقواعد 

القانون الدولً العام، و التً تندرج ضمن مفهوم التصرفات الجرمٌة وفق ما هً محددة فً 

أمثلة على ذلك فً شن  " أووٌنهاٌم" ابٌة للدول المتحضرة، وٌضرب األستاذ  القوانٌن الجن

الحرب العدوانٌة و إقدام الدولة على مذابح ضد األجانب المقٌمٌن على إقلٌمها،و ٌشٌر أٌضا 

إلى أن الجزاءات التً توقع بحق الدولة فً حالة ارتكابها جرٌمة الحرب العدوانٌة دلٌل 

ولة جنابٌا.على ثبوت مسإولٌة الد
32

 

 الشخص الوحٌد هً الدولة أن ٌقول إذ"لٌست فون"الفقٌه  االتجاه أٌضا هذا أنصار ومن

 جرابم أن الدول، كما إال ٌخاطب ال الدولً القانون الدولً، ألن القانون جرٌمة ٌرتكب الذي

 لدولٌةا تقرٌر المسإولٌة العسٌر من فإنه ثم ومن .به المخاطبون إال ٌرتكبها ال القانون هذا

 جنابٌا هً المسبولة وحدها تكون الدولة فإن وبالتالً -األقل على-الحاضر الوقت فً لألفراد

الدولٌة. الجرابم عن
33

 

كما أن األستاذ " كارسٌا مورا " ذهب إلى المذهب نفسه، فقد أشار إلى وجود أوضاع معٌنة 

مة إبادة األجناس و تبدو فٌها مسإولٌة الدولة جنابٌا أمرا واضحا فؤكد أن ارتكاب جرٌ

الخروق األخرى التً ترتكب ضد حقوق اإلنسان ال ٌمكن اعتبارها أعماال ؼٌر مشروعة 

فحسب، بل هً تثٌر مسإولٌة الدولة جنابٌا، كما انه ٌعتمد على الجزاءات التً عرفها 

                                                           
032.ص3002، الجزابر الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،- المحمٌة الممتلكات - اإلنسانً الدولً القانون اهللا، سعد عمر -

 30
  

023الدولٌة،مرجع سابق، ص  الجنابٌة المحكمة أمام الحرب مرتكبً جرابم حاكمةم بلقاسم، مخلط -
 31

  

320السعدي، مرجع سابق ، ص  هاشم عباس -
 32

  

فً الماجستٌر درجة على رسالة لحصول-دراسة تحلٌلٌة–الجنابٌة الدولٌة  للمحكمة األساسً النظام ألحكام وفقا الفردٌة الجنابٌة المسإولٌة دروٌش، محمود محمد مصطفى -
33

 

22ص  3003األزهر، بجامعة الحقوق كلٌة من العام القانون
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القانون الدولً التقلٌدي والتً أقرها عهد العصبة و مٌثاق األمم المتحدة كدلٌل لتوافر 

سإولٌة الدولة جنابٌا.م
34

 

 األسـتاذ أٌضا نجـد للدولـة الجنابٌـة المسـبولٌة مفهـوم عن ٌدافعون الذٌن بٌن ومن

 للقـانون مماثـل وضـع فً ٌعتـبر المعاصـر الدولً القانون ٌـرى أن حٌـث" امـادور"

 وإنمـا قـطف المدنٌـة المسـبولٌة علـى خرقهـا ٌترتـب ال التزامـات هنـاك أن إذ ، الـوطنً

 التزامـات الجدٌـد فـرض الـدولً فالقـانون الجنابٌـة، المسـبولٌة إثـارة خرقهـا علـى ٌترتـب

التقلٌـدي، القـانون فً معروفـة تكـن لم الـدول عـاتق علـى جدٌـدة
35

وٌضٌؾ األستاذ 

 ًهـ اعتبار أنها على مساءلته ٌمكن الذي الدولً القانون شخص هً أن الدولة" امـادور"

 حالــة فً الدولٌــة الجنابٌــة المســبولٌة علٌــه تقــام الــذي الوحٌــد الشـخص الــدولً

 المناسبة العقوبات تطبٌق ثم ومن دولٌة، بها لجرابم و ارتكا بااللتزامــات الدولٌة إخاللــه

 القوة واستخدام ، الدبلوماسٌة العالقات وقطع معهـا كالحصـار االقتصادي تتـواءم والـتً

 فً تقوم ال وبالتالً الدولٌة بالشخصٌة ٌتمتعون ال فهم الطبٌعٌٌن األشخاص المسلحة،أما

 بعد ولها الدولة، تتحملها إنما و دولٌة لجرابم مبه ارتكا عند الدولٌة المسـبولٌة الجنابٌة حقهـم

الداخلً. لقانونها وفقا الفرد ذلك على المناسبة العقوبة توقع أن ذلك
36

 

 وحده الطبٌعً للشخص تتقرر الدولٌة الجنائٌة المسؤولٌة: الثانً  االتجاه

لقد حظٌت فكرة المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة عن أعمال الدولة باهتمام كبٌر وواسع على 

صعٌد الفقه الدولً فً الفترة التً أعقبت الحرب العالمٌة األولى، و بالخصوص مسإولٌة 

انٌة باعتبارها من أوجه مسإولٌته عن أعمال الفرد الجنابٌة عن إشعال الحرب العدو

الدولة.
37
  

 األشـخاص علـى تقـع الدولٌـة الجنابٌـة المسـإولٌة أن إلى االتجـاه هـذا أنصـار وٌـرى 

 وحـدهم هـإالء قبـل إال مـن ترتب أن ٌمكن ال الدولٌة الجرابم أن علـى اعتبار الطبٌعٌـٌن

 اإلجرامٌــة النٌــة لــدٌه ٌتحقــق ال معنوٌــا صــاالعتبارهـا شخ للدولـة ذلـك ٌمكـن وال

 - سـٌر "جـال الفقٌـه نجـد هــذا االتجـاه ٌتبنــون الــذٌن التمٌٌــز،ومــن و اإلرادة النعــدام

GLASSER الفعل أن مرتكب وٌـرى جنابٌـا المعنوٌـة األشـخاص مسـإولٌة ٌبعـد " الـذي 

 بارتكاب هذا قام سواء الطبٌعً الفرد سوى ٌكون أن ٌمكن ال الجنابٌة للمسإولٌة المستوجب

                                                           
323السعدي، مرجع سابق ، ص هاشم عباس -
34

  

222ص  3000اإلسكندرٌة، ، الجامعٌة الثقافة مإسسة والتطبٌق، النظرٌة بٌن الدولٌة الجزاءات عطٌة، أبو السٌد-22    

022ص سابق، الدولٌة،مرجع الجنابٌة المحكمة أمام الحرب جرابم مرتكبً محاكمة بلقاسم، مخلط -
 36

  

329ص ، سابق مرجع السعدي، هاشم عباس-
37
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 ذلك جنابٌا مساءلتها ٌمكن فال الدولة أما ، وباسمها الدولة لحساب أو الخاص لحسابه الفعل

 معنوٌا. شخصا ألنها تعتبر

فقـال  انفرادٌـة، بصـورة المتهمـٌن مسـبولٌة" شـوكـروس" البرٌطـانً العـام النابـب بحـث

 مقبـوال ٌكـن لم األفـراد المتهمـٌن مسـبولٌة وعـدم الدولة فً المسبولٌة حصر إن:  المبدأ أن

 بـؤن الـزعم إن فقـال – الدولـة عمـل – نظرٌـة علـى ذلـك بعد رد ثم ، القـانون الدولً فً

 الحـرب جـرابم نطـاق فً بقولـه التفكٌر ٌجوز ال زعم هو أعمـال الدولة، ٌنفـذون الـذٌن

 هـذه مـن عـدد كبـٌر عـن شخصـٌا مسبوال هـإالء المتهمٌن مـن واحـد أنكـل ـرىن ونحـن

نظرٌة. أكادٌمٌة فابدة إال ال تمثل نهاأل النظرٌـة هـذه اسـتبعاد ٌجـب لـذلك الجـرابم،
38

 

 له لٌس للدولة الجنابٌة المسإولٌة مفهوم حٌث أكد أن "تونكٌن  "الفقٌه  االتجاه هذا وٌساند

 عنه قابال بشدة المفهوم هذا على ٌحمل "ترٌانٌن  "نجد الفقٌه لذلك أٌضا تؤكٌداو أساس، أي

 فً ٌتجسد خطؤ على تقوم الجنابٌة القانون الدولً " فالمسإولٌة نطاق فً ركٌك مفهوم:"أنه

 الخاصة القانونٌة واألنظمة المفاهٌم التبصر والحٌطة، وتإدي عدم فً أو اإلصرار سبق

 دورا فً اقترافها، والعقوبة واالشتراك اقتراؾ الجرٌمة ولمراحل لجانًا إلى التهمة بإسناد

 خارج الجنابٌة والمسإولٌة القانون الجنابً تصور ٌمكن وال الجنابً، القضاء فً ربٌسٌا

الدولة. على أن تطبق ٌمكن ال واألنظمة المفاهٌم هذه أن واألنظمة، على المفاهٌم هذه
39

 

ٌعً الذي ٌتعرض للمساءلة إما أن ٌكون ربٌسا أو مرإوسا ونستشؾ مما سبق أن الفرد الطب

فً جرابم الحرب مثال كالقادة العسكرٌٌن.
40
 المسإولٌة الدولً الجنابً القانون ٌفرضو  

 مرإوسٌهم نشاطات كبح فً ٌفشلون الذٌن أو العسكرٌٌن المـدنٌٌن القـادة علـى الجنابٌـة

 هإالء ٌكون أن الضروري من لٌس أنه إلى اإلشارة وتجدر .علٌها معاقبتهم وفً الجرمٌة

 السلوك فً تورطوا قد ٌكونوا أن الممكن فمن بؤنفسهم، ارتكبوا الجرٌمة قد المرإوسٌن

 فـً المـشاركة أو الجرم، ارتكاب مثل المسإولٌة، أشكال من أي شكل تحـت الجرمً

الجرٌمة. فً التدخل أو مشترك، إجرامً مشروع فً أو التورط ارتكابـه،
41

 

 الجنـابً الـدولً القـانون نطـاق فً الدولٌـة الجنابٌـة المسـبولٌة قواعـد أن القـول وخالصـة

 اإلنسـانً، الـدولً للقـانون الجسـٌمة لالنتهاكـات نتٌجـة وذلـك تطورا كبٌرا قـد تطورت

 تأصـبح حـتى دولٌـة جـرابم ارتكـاب مـن عنـه نجم وما اإلنسان الـدولً للحقوق والقـانون

 دولٌـة جرٌمـة حـدوث حالـة فً انـه بحٌـث المعاصر، القـانون الدولً مبـادئ مـن مبـدأ

                                                           
020 ص سابق، الدولٌة،مرجع الجنابٌة المحكمة أمام الحرب جرابم مرتكبً محاكمة بلقاسم، مخلط -  

38
  

22مرجع سابق ص -تحلٌلٌة دراسة– الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً النظام ألحكام وفقا الفردٌة الجنابٌة المسإولٌة دروٌش، محمود محمد مصطفى
 
-
39

  

20الشمري،مرجع سابق ص  طعمة خالد -
 -40

  

222صلبنان -صادر–، المنشررات الحقوقٌة 3002القاضً أنطونٌو كاسٌزي،القانون الجنابً الدولً، الطبعة الثالثة -
41
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 الفعل ذلك الرتكابه الطبٌعً هـو الشخص الجنابٌـة المسـبولٌة ٌتحمـل الـذي فـإن

 عن المدنٌة المسبولٌة تتحمل وبقٌت الجنابٌة المساءلة من استبعدت فقد الدولة اإلجرامـً،أما

 والتعوٌض بالرد وذلك الضرر جبر فً والمتمثل اإلجرامً الفعل اتج عنالن الضرر

 والترضٌة.

 تبعة ٌتحمل الذي هو وحده الفرد الذي أكد أن هذا االتجاه إلٌه ذهب ما والصحٌح هو

 ال الدولة أن ذلك معنى لٌس ولكن دولٌة، لجرٌمة ارتكابه حال فً الدولٌة المسإولٌة الجنابٌة

 الفردٌة. الجنابٌة المسإولٌة بجانب قابمة تظل مسإولٌتها نبل إ مسإولٌة تتحمل

 معا والفرد للدولة تنسب الدولٌة الجنائٌة المسئولٌة: الثانً االتجاه

 الدولـة مـن كـل تتحملهـا الدولٌـة الجنابٌـة المسـبولٌة أن االتجـاه هـذا أصـحاب ٌـرى

 هناك مادامت الدولة، لحساب وأ باسم تصرفوا الذٌن بصفتها شخصٌة دولٌة، واألفراد

 " حٌث pellaبٌال "  الفقٌه االتجاه هذا عن المدافعٌن أشد ومن .لجرابم وارتكاب مخالفات

 ٌقـرر حٌـث خـالؾ محـل للدولـة الجنابٌـة المسـبولٌة بقوله " إذا كانـت هذا توجهه ٌبرز

 متمٌـزة خاصـة إرادة لهـا ٌسلـ ألنها مسـبولة جنابٌـا تعتـبر أن ٌمكـن ال الدولـة أن الـبعض

 تكون ثم ومن مـن األفراد ممثلٌـه طرٌـق عـن عملـه ٌباشـر معنـوي شـخص هـً وإنمـا

 األفراد الحقٌقٌٌن على إال ٌنطبق ال الجنابً القانون بٌنما ، االفتراض على قابمة شخصٌتها

فً  األخـذ مـن بد فال بذلك ٌقول البعض وإذا كان معاقبتهم، ٌمكن الذٌن هم وحدهم مألنه

 ومـن لهـا تتعـرض الـتً االعتـداءات ضد الدول حماٌة مهمته الدولً القانون أن االعتبار

 مدانـة فٌهـا تكون التً األحوال فً الجنابٌة الجزاءات الدول نفس أال تتحمل إذا المسـتحٌل

 بالمسبولٌة االعتراؾ ٌتضمن للدولة الدولٌة االعـتراؾ بالشخصٌة وان دولٌـة جـرابم فً

 أن ٌمكـن ال الـدولً القـانون "أن Pella"  ٌـرى الفقٌه أخـرى جهـة للدولة"، ومـن الجنابٌة

 باسـم ــانه ٌرتكبو الـتً الدولٌـة الجــرابم هـذه عـن مسـبولٌة األفـراد عـن الطـرؾ ٌؽـض

الدولٌــة الجنابٌة. المسـبولٌة أٌضـا األفـراد فٌتحمـل الدولـة
 42

 

 األخر هو" جرافن"االتجاه،حٌث ٌنادي الفقٌه  هذا فً" بٌال" مع" جرافن"الفقٌه  وٌتفق

 على أساس الدولة مسإولٌة ٌقٌم بؤنه  "ال وٌقول والدولة، للفرد المزدوجة بالمسإولٌة

 بالتالً، األخالقً المعنوي لإلسناد التقلٌدٌة األفكار علٌها المإسسة األدبٌة المسإولٌة

 كشخص الدولة طبٌعة مع تتفق أخرى معاٌٌر على ٌقٌمها وإنما ادع،الر إخضاعها للعقاب

 ومع الطبٌعة، تلك مع تتفق تدابٌر خالل من إال ٌمكن ال فإن عقابها معنوي، وبالتالً

                                                           
022ص  سابق، الدولٌة،مرجع لجنابٌةا المحكمة أمام الحرب جرابم مرتكبً محاكمة بلقاسم، مخلط -
 42
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 فً زال ما الذي الدولً الجنابً القانون إلٌها ٌتجه ٌجب أن التً السلٌمة التقدمٌة السٌاسة

التكوٌن" طور
43
. 

 إذ الجنابٌـة المزدوجـة المسـبولٌة أنصـار " مـنLaterpacht-"لوترباخـت هالفقٌـ ٌعـد كمـا

 من عددا هناك أن تعنً الدولً القانون أحكام على الخروج فكرة بؤن القول ٌـذهب إلى

 ال الـذي التعاقدٌـة بااللتزامـات العـادي اإلخـالل مجـرد مـن الممنوعة تتـدرج التصرفات

 دولٌة جرابم تمثل التً الجسٌمة إلى المخالفات المـالً وٌضالتعـ سـوى علٌـه ٌترتـب

 باسمهـا ٌتصـرفون واألشـخاص الـذٌن الدولـة أن ذلـك بعـد الواسـع، وٌضـٌؾ بمعناها

 بالنســبة لشدتها تتـدرج الـتً الـدولً القـانون مخالفـات عـن الجنابٌـة المسـبولٌة ٌتحملـون

المعاقب علٌها. األعمال نطاق ًف اإلنسانٌة الحٌاة على وخطورتها
44

 

 المؤقت و الدائم الدولً الجنائً بٌن القضاء الجنائٌة المساءلة مفهوم:  الثانً المطلب

ٌعد الجزاء الحازم أحد سبل تحقٌق العدالة و اإلنصاؾ من الجرابم الشنٌعة، حٌن ٌستولً 

معاناة طوٌلة من األفراد على السلطة فً ؼمرة العواصؾ السٌاسٌة الهوجاء التً تعقب 

القمع و االستبداد، فإنهم ٌنتهزون الفرصة لمعاقبة الطؽاة السابقٌن و مساءلتهم جنابٌا عن 

جرابمهم  و اجتثاث كل من ٌدعً الحق فً استالم حكمهم الجدٌد
45

 . 

وسنحاول فً  هذا المطلب أن نقؾ عند هذه المساءلة الجنابٌة التً تعتبر من المفاهٌم و 

ٌة للعدالة االنتقالٌة، لكن هذه المرة مع القضاء الجنابً الدولً المإقت الركابز األساس

 أصل الباحثٌن بعض انطالقا من المحاكم األربعة المإقتة، محكمة نورمبورغ والتً ٌرجع

 الحرب فً المنتصرة الدول عمدت حٌث( 0922)هذه المحكمة  إلى االنتقالٌة العدالة مفهوم

 قٌادات محاكمة من لتمكن حٌنها، فً الجنابً القانون آلٌات نطاق توسٌع إلى الثانٌة العالمٌة

 التً الجرابم على التركٌز مع والٌابانً، النازي النظامٌن فً بعٌنها وسٌاسٌة عسكرٌة

فقط األٌدٌولوجً انتمابهم منطلق من ولٌس ارتكباها،
46

، ثم محكمة طوكٌو، ثم محكمة 

طوكٌو )الفقرة األولى( وكٌؾ عرؾ المساءلة  ٌوؼسالفٌا السابقة، و محكمة و أخٌرا محكمة

الجنابٌة. ثم مع القضاء الجنابً الدابم المتمثل فً المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة والتً 

  3003 ٌولٌوز فاتح ٌوم النفاذ حٌز دخلت و و التً 0992أنشؤت بموجب معاهدة روما سنة 

 ) الفقرة الثانٌة(.

                                                           
22ص سابق مرجع-تحلٌلٌة دراسة– الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً النظام ألحكام وفقا الفردٌة الجنابٌة المسإولٌة دروٌش، محمود محمد مصطفى -
43

  

223. ،ص سابق عوض،مرجع الدٌن محً محمد
 44

  

02دٌمقراطٌة، مرجع سابق ص  دول إلى شمولٌة دول من تحولال فً االنتقالٌة العدالة معضالتنوٌل كالهون،-
 45

  

على الساعة السابعة مساءا 3002ماي  02، ثم اإلطالع علٌه بتارٌخ  3002دجنبر 20مقال بعنوان " العدالة اإلنتقالٌة" منشور على الموقع اإللكترونً لقناة الجزٌرة بتارٌخ -
46
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 نائٌة فً القضاء الجنائً الدولً المؤقت الفقرة األولى : المساءلة الج

 0902– 0902 األولى العالمٌة الحرب بعد الدولً الجنابً القضاء تطور فكرة بدأت

. وإذا كانت الحرب العالمٌة 0922-0929 الثانٌة العالمٌة واستمرت حتى بعد الحرب

لفردٌة ضد مرتكبً األولى نقطة البداٌة التً قادت إلى تحرٌك المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة ا

االنتهاكات الجسٌم، وبلورت فكرة إنشاء قضاء جنابً دولً لمعاقبة مرتكبً تلك 

االنتهاكات، فإن الحرب العالمٌة الثانٌة تعتبر نقطة اإلنطاق الحقٌقٌة نحو تكرٌس فكرة و 

مبدأ المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة و إرساء دعابم قضاء دولً جنابً لتحدٌد تلك المسإولٌة
47
. 

الذي أبرم فً "فرساي" اتفاق ففً القرن العشرٌن وبعد نهاٌة الحرب العالمٌة األولى تبنً

فكرة العدالة الجنابٌة الدولٌة ،إذ وضع االتفاق بؽٌة تؤسٌس محكمة دولٌة  0909ٌونٌو 

منه على تشكٌل محكمة خاصة لمحاكمة إمبراطور ألمانٌا  332خاصة، فتصت المادة 

ً" بتهمة ارتكاب انتهاكات خطٌرة ضد األخالق الدولٌة و قداسة القٌصر " ولٌام الثان

االتفاقٌات.
48
  

عرؾ المجتمع الدولً تطبٌقات واقعٌة ألربع محاكم دولة  الثانٌة العالمٌة وبعد الحرب 

جنابٌة مإقتة والتً كرست مبدأ المساءلة الجنابٌة، كلها حدثت خالل القرن العشرٌن
49
 هً 

 االنتقالٌة العدالة مفهوم أصل الباحثٌن بعض والتً ٌرجع( ألولا الفرع) نورمبورغ محكمة

 إلى الثانٌة العالمٌة الحرب فً المنتصرة الدول عمدت حٌث ، (0922)المحاكمة  إلى هذه 

 وسٌاسٌة عسكرٌة قٌادات محاكمة من لُتمكن حٌنها، فً الجنابً القانون آلٌات نطاق توسٌع

 من ولٌس ارتكباها، التً الجرابم على التركٌز مع ً،والٌابان النازي النظامٌن فً بعٌنها

فقط. األٌدٌولوجً انتمابهم منطلق
50
 السابقة ٌوؼسالفٌا محكمة ثم( الثانً الفرع)طوكٌو و 

 الرابع(. الفرع) رواندا ومحكمة( الثالث الفرع)

 لنورمبورغ العسكرٌة الفرع األول : المساءلة الجنائٌة لدى المحكمة

 علٌا دولٌة عسكرٌة محكمة إنشاء 0922الثامن من شهر ؼشت  فً لندن اتفاقٌة قررت

 البحة إلى االتفاقٌة هذه من 03  المادة أشارت وقد الثانٌة، العالمٌة الحرب لمحاكمة مجرمً

 نظام من السادسة المادة أقرت وتشكٌلها، كما المحكمة هذه اختصاص تبٌن ملحقة بها

                                                           
32ص  3002بً الدولً فً محاربة اإلفالت من العقاب،دار األمل للطباعة و النشر تٌزي وزو الجزابر ولد ٌوسؾ مولود، عن فعلٌة القضاء الجنا -
47

  

20ص 3000ترجمة محمد جلٌد، الطبعة االولى -عدالة عالمٌة أم انتقام شامل -هانس كوكلر، العدالة الجنابٌة فً مفترق الطرق-
48

  

302ص  3000 منشورات الحلبً الحقوقٌة،الطبعة األولى-هم الجرابم الدولٌة،المحاكم الجنابٌة الدولٌةأ–علً عبد القادر قهوجً،القانون الدولً الجنابً -
49

  

لٌال 32:00على الساعة  3002-02-03ثم اإلصالع علٌه فً  3002دجنبر 20مقال بعنوان" العدالة اإلنتقالٌة" منشور على الموقع اإللكترونً لقناة الجزٌرة بتارٌخ -
50

  



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
31 

 فبالنسبة للمحكمة، والموضوعً تصاص الشخصًباالخ المتعلقة األحكام نورمبورغ محكمة

 الموضوعً. لالختصاص

 الحرب جناٌات السالم، ضد الجناٌات وهً جرابم فً ثالث مختصة بالنظر فالمحكمة 

 بمحاكمة اختصت فقد الشخصً، اختصاصها ٌخص فٌما اإلنسانٌة، أما ضد والجناٌات

 الحرب مجرمً كبار إال مامهاأ ٌحاكم ولم المعنوٌة، األشخاص الطبٌعٌٌن دون األشخاص

 تمت فقد المجرمٌن من ؼٌرهم أما معٌن، بإقلٌم محددة ؼٌر أن جرابمهم أساس على

 فً أو االحتالل محاكم أمام أو فٌها، جرابمهم وقعت التً الدول أمام محاكم إما متابعتهم

.األحوال حسب األلمانٌة وذلك المحاكم
51

 

لى إنشاء لجنة التحقٌق و المالحقة ومن من البحة نورمبوغ ع 02وقد نصت المادة 

اختصاصات هذه اللجنة حصر و تحدٌد كبار مجرمً الحرب الذٌن تجب إحالتهم أمام 

المحكمة العسكرٌة الدولٌة وهذا إقرار من المحكمة بالمسإولٌة الجنابٌة ضد المتهمٌن 

مع المستندات  باالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان، ثم إحالة ورقة االتهام إلى المحكمة

المتصلة بها و طلب إجراء المحاكمة بشؤنها حتى تضع المحكمة ٌدها على الدعوى.
52 

 إذ نصت المادة األولى من اتفاق لندن على أن تنشؤ محكمة غوأنشؤت بالفعل محكمة نورمبر

عسكرٌة دولٌة بعد استشارة مجلس الرقابة على ألمانٌا لمحاكمة كبار مجرمً الحرب الذٌن 

 منظمات فً أعضاء بصفتهم أو الفردٌة بصفتهم سواء معٌن، جؽرافً موقع رابمهملج لٌس

 تلك إنشاء أن على االتفاق هذا من الثانٌة المادة نصت كما معا، الصفتٌن بهاتٌنأو هٌبات أو

 ال جزء تعتبر والتً باالتفاق الملحقة الالبحة علٌها تنص ووظابفها المحكمة واختصاصها

 قانون ذلك بعد الحلفاء أصدر ثم. نورمبرغ محكمة البحة علٌها طلقوالتً أ منه، ٌتجزأ

 الذٌن اآلخرٌن الحرب مجرمً لمحاكمة 0723 دٌسمبر 01 بتارٌخ 01  رقم الرقابة مجلس

.نورمبرغ لمحكمة تقدٌمهم ٌمكن ال
53

 

متهما 03  على شنقا باإلعدام حكمت حٌث0922أكتوبر، فً نورمبرغ محاكمات وقد انتهت

 ثالثة على المإبد علٌه ؼٌابٌا وهو كاتب "هتلٌر" "مارتان بورمان"، وبالسجن أحدهم حكم

  متهم واحد بمدة على وبالسجن اثنٌن من المتهمٌن، على سنة 30لمدة  وبالسجن متهمٌن،

متهمٌن من بٌنهم العالم  المحكمة ثالث برأت بٌنما سنوات لمتهم واحد،00 و سنة 02

سبة للمنظمات، فقد أدانت المحكمة أعضاء بعض "، أما بالنSchachtاالقتصادي "

                                                           
032،المسإولٌة الدولٌة الجنابٌة،مرجع سابق ص حسٌن نسمة -
51

  

322علً عبد القادر قهوجً،مرجع سابق ص -
52

  

02،ص 3002الجزابر كلٌة الحقوق،-باتنة-القانـون العام،جامعة الحاج لخضر فً الماجستٌـر مذكرة الدولٌة، الجنابٌة محكمة أمام العادلة المحاكمة زق،ضمانات الرا عبد خوجة-
 53
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" وهً Gestapo-المنظمات من بٌن السبع منظمات المتهمة من بٌنها منظمة "الجستابو

المحترفٌن. الشرطة ضباط من هتلر أدولؾ أسسه ألمانً، مخابرات جهاز
54

 

ٌت الحرب ح مجرمو أمامها ٌحاكم دولٌة جنابٌة محكمة لأو نورمبرغ محكمة تعتبر وعلٌه

 العملً التطبٌق فً وبذلك تحقق ساهمت بشكل كبٌر فً تكرٌس مبدأ المساءلة الجنابٌة،

بؤسره. الدولً والمجتمع العلمٌة والجمعٌات الفقهاء مخٌلة راود طالما الذي الحلم
55

 

 الفرع الثانً : المساءلة الجنائٌة لدى المحكمة الجنائٌة لطوكٌو

للهجوم  هدؾ المدنٌون كان إذ دولٌة، رابمج عدة األقصى الشرق فً الٌابان ارتكبت

 بٌرل" لقاعدة الٌابان لقصؾ كان وقد بوحشٌة الحلفاء من األسرى قتل كما العسكري،

 الحرب فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات واشتراك للحرب. إعالنا بدون سابق إنذار "هاربر

 إعالن صدر و،حٌثطوكٌ محاكمات من ذلك بعد تم فٌما دور بالػ الثانٌة له العالمٌة

 وكذا وبرٌطانٌا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من كل عن 0723 فبراٌر 04  فً "بوتسدام"

 السوفٌاتً. االتحاد الحقا وأٌده الصٌن

 الحلفاء فً لقوات األعلى القابد بصفته" آثر ماك دوجالس" الجنرال أعلن وفً هذا التارٌخ

مقرا  طوكٌو مدٌنة وتكون األقصى للشرق لٌةالدو العسكرٌة المحكمة إنشاء األقصى الشرق

األساسً  النظام ( من02لنص المادة) طبقا ذلك بعد قبلها من تحدٌده ٌتم مكان أي وفً لها

 األماكن فً فتجري التالٌة المحاكمات أما طوكٌو فً محاكمة أول تجرى أن على للمحكمة،

المحكمة. تختارها التً
56

 

 فً اختصاص الداخلٌة الجرابم أنواع طوكٌو على البحة الخامسة من المادة نصت وقد

 الجرابم وهً الجنابٌة و الشخصٌة والتً كرستها المحكمة  المسإولٌة توجب والتً المحكمة

 طوكٌو فمحكمة اإلنسانٌة. ضد الجرابمو الحرب، عادات ضد المرتكبة الجرابم السالم، ضد

 فقط الشخصٌة بصفتهم لجرابما تلك الذٌن ارتكبوا الطبٌعٌٌن األشخاص بمحاكمة تختص

 نص طوكٌو محكمة البحة فً ٌرد لم إذ هٌبات أو منّظمات فً أعضاء بوصفهم ولٌس

 اإلجرامٌة الصٌؽة إلصاق للمحكمة ٌجٌز الذي نورمبرغ التاسعة من البحة للمادة مماثل

المنظمات. أو بالهٌبات
57

 

                                                           
22-23سؾ مولود، عن فعلٌة القضاء الجنابً الدولً فً محاربة اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ، ص ولد ٌو--

54
  

  
55

م قسنطٌنـــــة،كلٌة الحقوق والعلو - منتـــــوري الجنابٌٌن،جـامعـــة الدولٌٌن والقضاء القانـون فً الماجستٌـر شهادة لنٌل مذكرةنحال صالح،تطور القضاء الدولً الجنابً، -

  22ص  3002السٌاسٌة،

22الجنابً،مرجع سابق ص  الدولً القضاء صراح،تطور نحال -
 56

  

29ص  3002الجزابر -بسكرة–جعالب،دور القضاء الجنابً الدولً فً حماٌة حقوق اإلنسان،مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً الحقوق،كلٌة الحقوق  عٌسى -
 57
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 حٌث الشرق األقصى ولد من أو الٌابانٌٌن الحرب مجرمً أمامها ٌحاكم فمحكمة طوكٌو

 من هإالء ؼٌر أما وتحمٌلهم المسإولٌة الجنابٌة عما اقترفوه من جرابم، محاكمتهم تتم

 محاكم أمام أو فٌها، جرابمهم وقعت التً الدول أمام محاكم محاكمتهم فتتم المجرمٌن

 لرسمٌةا الصفة أو للمتهمٌن الرسمً المركز ٌإثر وال األلمانٌة. المحاكم أمام أو االحتالل

 فٌها، والموظفٌن القادة كبار أو دولة ربٌس كان المتهم سواء الجنابٌة مسإولٌتهم على لهم

للعقوبة. مخففا سببا وال معفٌا عذرا ٌعتبر فال
58

 

سبعة  منها أحكام عدة0726 نوفمبر00فً المحكمة هذه أصدرت المحاكمات انتهاء بعد

 واحد، متهم على سنة عشرون السجن متهما، عشر لستة المإبد السجن باإلعدام، أحكام

واحد. متهم على سبع سنوات والسجن
59
وبذلك تكون محكمة طوكٌو الجنابٌة بدورها  

 ساهمت فً تكرٌس مفهوم المساءلة الجنابٌة فً مالحقاتها لمجرمً الحرب و محاكمتهم.

 ابقةالس لٌوغسالفٌا الدولٌة الجنائٌة الفرع الثالث : المساءلة الجنائٌة لدى المحكمة

 أوابل فً  السابقة فً ٌوؼسالفٌا  الـدولٌة الجنـابٌة المحكمة إنشاء إلى عدٌدة عوامل أدت لقد

 الحقد تبدد إلى انظر هامة وآثار دور لها كان الباردة نهاٌـة الحرب أن التـسعٌنات، وقد تبـٌن

 اندلعت تًال النزاعات ساهمت وقد .قرن نصؾ لمدة الدولٌة العالقات على ٌـسٌطر كـان الذي

ا كان الذي الؽضب إشعال إعادة فً الـسابقة ٌوؼـسالفٌا بٌنهـا من عدٌدة بلدان فً  فـً مهٌمن 

 بإنشاء المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قام هنا ومن. الثانٌة العالمٌـة الحـرب ختـام

 على اظللحف الالزمة التدابٌر اتخاذ فً سلطته المحكمة الجنابٌة دولٌة بٌوؼسالفٌا بموجب

استعادتهما. و الدولٌٌن واألمن السلم
60

 

" 616وقد تشكلت المحكمة الجنابٌة لٌوؼسالفٌا السابقة بموجب قرار مجلس األمن الدولً "

حتى تقوم بمحاكمة األشخاص المسبولٌن عن ارتكاب االنتهاكات الخطٌرة لحقوق 0771سنة 

كان ٌوم  0777ماٌو  02ابم.وفً اإلنسان و تحملهم المسإولٌة الجنابٌة عما ارتكبوه من جر

العمل الحقٌقً للمحكمة من خالل توجٌهها االتهام لربٌس ٌوؼسالفٌا األسبق " سلوبودان 

مٌوزوفٌتش" و تحمٌله المسإولٌة الجنابٌة باإلضافة إلى أربعة من المسبولٌن فً حكومته.
61

 

 06لٌها فً بالنظر فً قضٌة أحٌلت ع 0723نونبر 11وقد بدأت محاكمات نورمبورغ فً 

بمقتضى مذكرة اتهام فً حق أربعة و عشرٌن متهما و سبع منظمات بارتكاب  0723أكتوبر

إحدى الجرابم المنصوص علٌها فً المادة السادسة من البحة نورمبورغ، و للنظر فً ذالك 
                                                           

29ص سابق ً،مرجعالجناب الدولً القضاء صراح،تطور نحال --  
58

  

09الدولٌة،مرجع سابق ، ص  الجنابٌة المحكمة أمام العادلة المحاكمة زق،ضمانات الرا عبد خوجـــــة-
 59

  

220الدولً،مرجع سابق ص  الجنابً كاسٌزي،القانون أنطونٌو القاضً -
 60

  

  92ص سابق الشمري،مرجع طعمة خالد - 
61
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جلسة وبدأت المحاكمات بشرح تارٌخ النظام النازي و مناقشة الحرب  211عقدت المحكمة 

و موضوع المسإولٌة الفردٌة.العدوانٌة 
62

 

وال تختص المحكمة الدولٌة بكل الجرابم التً وقعت على إقلٌم ٌوؼسالفٌا السابقة، بل إن 

بعضها تختص بنظرة المحاكم الوطنٌة عن طرٌق االستعانة بإجراءات االسترداد أو التسلٌم 

خطٌرة و الجسٌمة.و و المساعدة القضابٌة بٌن الدول، و بصفة خاصة بالنسبة للجرابم ؼٌر ال

قد نصت المادة األولى من النظام على أن المحكمة الدولٌة الجنابٌة تختص بمحاكمة 

المتهمٌن بارتكاب الجرابم ضد القانون الدولً اإلنسانً على إقلٌم ٌوؼسالفٌا السابقة منذ 

.0770سنة 
63

 

اتهام،  مذكرة 040أصدرت المحكمة  0101-11-16وحتى تارٌخ  0771ومنذ إنشابها سنة 

متهم قبل المحاكمة 04منهم، و توفً  06و أصدرت أحكاما بالبراءة فً حق 
64

، و بذلك 

السابقة هً األخرى ساهمت فً تكرٌس و بلورة  لٌوؼسالفٌا الدولٌة الجنابٌة تكون المحكمة

 مبدأ المساءلة الجنابٌة فً حق المتهمٌن.

 لرواندا   الدولٌة ائٌةالجن الفرع الرابع :  المساءلة الجنائٌة لدى المحكمة 

 الحكومٌة ومٌلٌشٌات القوات بٌن داخلً نزاع نشوب الماضٌة الفترة خالل رواندا شهدت

 الحكم فً نظام القبابل كل بمشاركة السماح عدم بسبب وذلك الرواندٌة، الوطنٌة الجبهة

 مجموعة تارتكب فقد ." الهوتو"  قبٌلة ٌد فً الحكم كان حٌث"  التوتسً"  قبٌلة وبالتحدٌد

 راح إذ الشٌوخ، وحتى النساء واألطفال بٌن تمٌٌز دون"  التوتسً"  قبٌلة ضد الجرابم من

 ضحٌة. ملٌون حوالً المجازر هذه ضحٌة

 قبٌلة من رواندي ألؾ611  حوالً قضى ٌوم مبة ؼضون بل األكثر من ذلك ففً

 التً الشرسة الجماعٌة دةاإلبا مجازر فً نحبهم" الهوتو" قبٌلة المعتدلٌن فً ومن" التوتسً"

المجاورة. الدول إلى رواندي ملٌونً من أكثر نزوح أدت إلى والتً رواندا، فً وقعت
65
 

 معتمدة الرواندٌة األزمة بحث فً المتحدة األمم عجلت رواندا فً األحداث وبسبب تصاعد

بإنشاء  0772 لعام 733رقم  قراره لرواندا وأصدر الخبراء نخبة قدمتها التً القرارات على

بها. الخاصة القضابٌة والوسابل المحكمة نظام تضمن الجنابٌة،حٌث الدولٌة المحكمة
66

 

                                                           
  

62
فً القانون العام،جامعة  الماجٌستٌر شهادة لنٌل مذكرة، للدول المعاصر التوجه و للدول المحفوظ المجال بٌن األفعال بعض تجرٌم فً بًالقضا اإلختصاص صبرٌنة، ٌوسؾ آٌت -

 22ص  3003كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة،-تٌزي وزو–مولود معمري 

320علً عبد القادر قهوجً، مرجع سابق ص -
63

  

20-20قضاء الجنابً الدولً فً محاربة اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ، ص ولد ٌوسؾ مولود، عن فعلٌة ال -
 64

  
65
 22ص 3002كلٌة الحقوق -بسكرة-فً الحقوق،جامعة محمد خٌضر ،أطروحة لنٌل الدكتوراهالدولٌة الجرٌمة مكافحة فً الجنابً الدولً القضاء دور هشام، محمد فرٌجه-

22ص سابق ،مرجعالجنابٌة الدولٌة نسمة،المسإولٌة حسٌن -  
66
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و  733/0772وقد أنشؤت المحكمة الجنابٌة الدولٌة لرواندا بموجب قرار مجلس األمن رقم 

تهدؾ المحكمة إلى العمل على معاقبة األشخاص المسبولٌن عن جرابم ضد اإلنسانٌة، 

و  0727المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ لعام  1الجماعٌة، و انتهاكات المادة جرابم اإلبادة 

أحكام البروتوكول الثانً بشؤن المنازعات الؽٌر الدولٌة
67

 . 

حٌث  منه الخامسة المادة فً الشخصً االختصاص للمحكمة على األساسً النظام ونص

 األساسً النظام ذلك أقر كما الطبٌعٌٌن األشخاص على اختصاصا الدولٌة ٌكون للمحكمة

 تحمل ضرورة على السادسة حٌث نصت فً المادة لرواندا الدولٌة للمحكمة الجنابٌة

 من جماعات قٌام نتٌجة رسمٌٌن مسبولٌن بصفتهم لألفراد العادٌٌن الجنابٌة المسإولٌة

التوتسً من إلبادة الجماعات التنفٌذ و بالتخطٌط "الهوتو"
68
. 

فً حق  0776شتنبر  0الجنابٌة الدولٌة لرواندا بتارٌخ  وقد صدر أول حكم عن المحكمة

"Jean-Paul Akayesu عمدة مدٌنة "تابا" الذي ثم توقٌفه فً زامبٌا، وأدانته المحكمة "

بتهمة ارتكاب اإلبادة الجماعٌة والجرابم ضد اإلنسانٌة وحكم علٌه بالسجن المإبد، كما 

زٌر األول السابق للفترة الممتدة " الوJean Kambanda أصدرت المحكمة حكما على "

بالسجن مدى الحٌاة الرتكابه الجرابم ضد اإلنسانٌة بفعل  0772ٌولٌوز  05أبرٌل  2من 

"  Georges Henri القتل العمدي و إٌذاء المدنٌٌن. كما أدانت المحكمة أٌضا البلجٌكً "

 ا فً حق "سنة سجن 03سنة، كما صدر حكم ب  00المسإول فً اإلعالم وحكمت علٌه ب 

Obed Ruzindana  حاكم منطقة " كٌوي "، كما حكمت المحكمة على ثالث متهمٌن "

سنة  03آخرٌن، وحكمت على أحدهم بالمإبد واآلخر بالسجن مدى الحٌاة والثالث ب

سجنا.
69

وهكذا أٌضا ومن خالل هذه المتابعات و المحاكمات ساهمت المحكمة الدولٌة   

أ المساءلة الجنابٌة كؤحد المفاهٌم األساسٌة فً منظومة العدالة لرواندا فً إبراز وتكرٌس مبد

 االنتقالٌة.

 الفقرة الثانٌة: المساءلة الجنائٌة لدى المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة

 حٌث الجرابم الدولٌة، تقنٌٌن حركة فً البالػ الثانٌة األثر العالمٌة الحرب لمحاكمات كان لقد

 فكرة دراسة و هذه الجرابم بعض تقنٌن عملٌة فً إنشابها منذ ةالمتحد األمم هٌبة باشرت

 على الحال واستمر ذلك. دون حالت السٌاسٌة االعتبارات لكن دولٌة جنابٌة محكمة إنشاء

                                                           
220ص  سابق الدولً،مرجع الجنابً كاسٌزي،القانون أنطونٌو القاضً -
 67

  

22اإلنسان،مرجع سابق ص  حقوق حماٌة فً الدولً الجنابً القضاء جعالب،دور عٌسى -
68

  

22-22ولد ٌوسؾ مولود، عن فعلٌة القضاء الجنابً الدولً فً محاربة اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ، ص -
 69
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 الجرابم قنن الذي الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً النظام اعتماد تم أن إلى الوضع ذلك

األخٌرة. هذه اختصاصات تحدٌد خالل من الدولٌة
70

 

 موٌنٌٌه" قبل "ؼوستاؾ من مرة ألول الدولٌة الجنابٌة المحكمة فكرة وقد طرحت

"Gustave Moynierًاألحمر، للصلٌب الدولٌة اللجنة مإسسً أحد وهو سوٌسرا، " ف 

 فً الدولً القانون صعٌد على حدث أهم الدولٌة الجنابٌة المحكمة والدة تعتبر ،0650عام 

 لحٌز ٌخرجها الذي هو للمحكمة األساسً النظام على الدول تصدٌق كان وإن .األخٌر العقد

 الفاعلة المشاركة دون علٌه هً التً بالشكل توجد أن للمحكمة لم ٌكن أنهو الوجود،

.العالمً المدنً المجتمع دابرة تشملهم الذٌن واألفراد للجماعات
71

 

على أنها سابقة مهمة فً التارٌخ  وإن إنشاء المحكمة الجنابٌة الدولٌة ؼالبا ما ٌشار إلٌها

اإلنسانً، فهً تعتبر خالصة الجهد اإلنسانً منذ القرن الثامن عشر، حٌث باءت كل 

الجهود إلنشاء مثل هذه المحكمة بالفشل بسبب معارضة الدول الكبرى لها
72

. وكانت 

 اوفد 514 فصوت المشروع هذا على تصوٌت قد طلبت إجراء األمرٌكٌة الوالٌات المتحدة

 15 امتنع و المشروع، هذا وفود 0 رفضت حٌن فً للمحكمة، األساسً تبنً النظام لصالح

 الدولٌة الدابمة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام اعتماد تم بذلك و التصوٌت، وفدا عن

 اتخذ كما بابا، 51 على موزعة مادة 510 تلٌها فقرة 51 من مشكلة دٌباجة تضمن الذي

 الختامٌة الوثٌقة فً أدرجت األساسً، النظام اعتماد بعد قرارات روما عدة مإتمر

للمإتمر
73
. 

على أنها " هٌبة  0وتعرؾ المحكمة الجنابٌة الدولٌة كما جاء فً نظامها األساسً فً المادة 

دابمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرابم خطورة موضع 

ن إنشاء هذه المحكمة كما ورد فً الدٌباجة هو وضع حد االهتمام الدولً، و الؽرض م

إلفالت مرتكبً الجرابم الخطٌرة التً تهدد السلم و األمن فً العالم من العقاب وعلى 

اإلسهام بالتالً فً منعها، ومن هنا نستنتج كٌؾ ساهمت المحكمة الجنابٌة الدولٌة فً 

ما المإسس لها و من نظامها تكرٌس مبدأ المسإولٌة الجنابٌة انطالقا من نظام رو

األساسً
74
  

                                                           
  22ص  3003 الثالثة العربٌة، القاهرة، الطبعة النهضة دار، األساسً نظامها و نشؤتها الدولٌة، الجنابٌة المحكمة بسٌونً، شرٌؾ محمود -70

22ص  3002األهالً للنشر و التوزٌع،سورٌا،الطبعة األولى -القانون الدولً و ؼٌاب المحاسبة-مناع،مستقبل حقوق االنسان هٌثم -
 71

  

02ص  3000شتاء  02إشكالٌة تعرٌؾ جرٌمة العدوان" مقال منشور بمجلة موارد التً تصدرها منظمة العفو الدولٌة، عدد  -" العدلة الدولٌة رحال ؼصون -
72

  

220. ،ص3002 مصر، األولى، بعةالط الشروق، دار للنظام السٌاسً الوطنً اإلنقاذ آلٌات و أحكام لدراسة مدخل- الدولٌة الجنابٌة المحكمة بسٌونً، شرٌؾ حمودم -
73

 

بحث مقدم لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم اإلسالمٌة،جامعة -بٌن القانون الدولً و الشرٌعة اإلسالمٌة-بلختٌر بومدٌن،المحكمة الجنابٌة الدولٌة ودورها فً حماٌة الحق فً الحٌاة-22

  22اعٌة، ص كلٌة العلوم اإلنسانٌة والعلوم اإلجتم-تلمسان-أبً بكر بلقاٌد
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وقد ٌعتبر إنشاء المحكمة الجنابٌة الدولٌة مقارنة بسبل العدالة الجنابٌة الدولٌة ثورة حقٌقٌة 

فً نظام القانون لدولً المعاصر، إذ ٌشكل قانون روما المإسس للمحكمة الجنابٌة الدولٌة 

، و دخل حٌز النفاذ ٌوم فاتح 0776ٌولٌوز  05الذي اعتمد فً صٌؽة اتفاق دولً ٌوم 

خطوة جدٌدة فً تطور العدالة الجنابٌة الدولٌة و تكرٌس مبدأ المسإولٌة  0110ٌولٌوز 

الجنابٌة الدولٌة،فألول مرة فً تارٌخ القانون الدولً ٌنشؤ كٌان قضابً دابم و مستقل ٌرتقً 

بممارسة القضاء العالمً.
75

 

ذلك النظام القانونً الذي بمقتضاه ٌعاقب األفراد  وتعرؾ المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة بؤنها

عما ارتكبوه من أفعال خطٌرة تمس الجماعة الدولٌة بؤكملها كما حددها نظام المحكمة 

الجنابٌة الدولٌة. فبعد االعتراؾ بحق كل فرد فً الحماٌة القانونٌة الدولٌة و إثبات قدرته 

 للمسإولٌة الجنابٌة فً القانون على اكتساب الحقوق و تحمل االلتزامات أصبح محال

الجنابً الدولً على األفعال التً ٌؤتٌها بمخالفة قواعد القانون الدولً.
76

 

 الجنابٌـة الدولٌة المسإولٌة تقرٌر مبدأ قد حسم فً الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً فالنظام

 ٌضع ولم رومـا نظام لخال من المبدأ هذا على التؤكٌد تم حٌث األخٌر، هذا أقرها للفرد بؤن

 على بنصه الشـرعٌة، وذلك بـالموانع ٌتعلق فٌما إال استثناءا وال شرطا وال قٌدا األخٌر هذا

  المادة نص جاء فً لما طبقا الطبٌعٌٌن األشخاص على اختصاصها تمارس المحكمة أن

.روما نظام من 03
77

 

ً هو ارتكاب أحد األفعال فاألساس القانونً للمسإولٌة الجنابٌة فً نظام روما األساس

المجرمة بموجب  المادة الثامنة من نظام روما، و التً تضمنت جمٌع األفعال ؼٌر 

 المشروعة التً تشكل جرابم حرب والمتمثلة فً ما ٌلً : 

 0727االنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ لعام  -

زعات االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن و األعراؾ السارٌة على المنا -

 المسلحة فً النطاق الثابت للقانون الدولً.

االنتهاكات الجسٌمة للمادة الثالثة المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ األربع لعام  -

0727. 

 المنازعات على السارٌة األعراؾ االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن و -

 .الدولً للقانون الثابت النطاق فً المسلحة ذات الطابع ؼٌر الدولً

                                                           
022-022شامل،مرجع سابق،ص  انتقام أم عالمٌة عدالة -الطرق مفترق فً الجنابٌة العدالةهانس كوكلر، -
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76
الدولٌة الجنابً للمحكمة  نظام فً  الحرب جرابم عن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة فرٌزة، سعدي بن - 

 
تٌزي -ولود معمريالعام،جامعة م القانون الماجستٌرفً شهادة لنٌل مذكرة، 

 22ص  3003كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة،-وزو

20ص  3000-بن عكنون-كلٌة الحقوق 0الماجستٌرفً القانون الدولً،جامعة الجزابر  شهادة الوطنٌة،مذكرة لنٌل المحاكم مواجهة فً الدولٌة الجنابٌة نزار،المحكمة عمروش -
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نستخلص أن نظام روما األساسً قد أورد األفعال ؼٌر المشروعة دولٌا و التً تشكل و

جرابم حرب و التً ٌعتبر ارتكابها أساسا قانونٌا إلثبات المسإولٌة الجنابٌة.
78

 

من النظام األساسً للمحكمة على اقتصار اختصاص المحكمة  0فقرة  03كما نصت المادة 

ن عن ارتكاب إحدى الجرابم الداخلة فً اختصاص على األشخاص الطبٌعٌٌن المسبولٌ

من نفس المادة تمتد المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة  1المحكمة بصفتهم الفردٌة،وبمقتضى الفقرة 

أمام المحكمة لٌس للفاعل األصلً فقط بل أٌضا الشرٌك فً ارتكاب الجرٌمة بؤي درجة من 

للمحكمة كما ٌسؤل الفرد أٌضا عن درجات المساهمة المنصوص علٌها فً النظام األساسً 

شروعه فً ارتكاب الجرابم المختصة بها المحاكمة.
79

 

وال ٌكون للفبة الرسمٌة للشخص سواء كان ربٌس دولة أو حكومة أو عضو فً حكومة أو 

فً برلمان أو ممثال أو منتخبا أو موظؾ حكومٌا أي تؤثٌر على المسإولٌة الجنابٌة لهإالء 

بارتكاب أي من هذه األفعال المعاقب علٌها بموجب  هذا النظام  األشخاص حال اتهامهم

 األساسً إما باإلعفاء من المسإولٌة أو بتخفٌؾ العقوبة.

من النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة إلى إقرار المسإولٌة  03كما تطرقت المادة 

وسٌهم، و قسمت المادة إلى الجنابٌة بالنسبة للقادة و الرإساء عن الجرابم التً ٌرتكبها مرإ

فقرتٌن:األولى تتضمن مسإولٌة القابد األعلى العسكري، فً حٌن تتضمن األخرى مسإولٌة 

الربٌس األعلى المدنً مع االختالؾ فً المعٌار المطبق على كل من منها،حٌث ٌسؤل القابد 

ن طرؾ عن علمه بالجرابم المرتكبة م 06العسكري استنادا للفقرة األولى من المادة 

مرإوسٌه أو عن وجوب علمه بها، باإلضافة إلى تؽاضٌه عن اتخاذ التدابٌر الالزمة و 

المعقولة فً حدود سلطته لمنع وقوع ارتكاب هذه الجرابم أو لعرض المسؤلة عل السلطات 

وفق  0المختصة أو للتحقٌق و المقاضاة.بٌنا ٌسؤل الربٌس األعلى المدنً بموجب الفقرة 

تلك المقررة للقادة العسكرٌٌن حٌث ال تتم مساءلته أمام المحكمة الجنابٌة  معاٌٌر أدنى عن

الدولٌة إال إذا كان على علم بارتكاب الجرابم أو قصد تجاهل ارتكابها.
80

 

المحكمة أول حكم فً تارٌخها على قابد المٌلٌشٌا  0100مارس أصدرت  02وبتارٌخ 

سنة سجنا،  02كمت علٌه ب " وح Thomas Lubanga Dyiloالكونؽولً السابق " 

لمشاركته فً ارتكاب جرابم حرب، وذلك لقٌامه بتجنٌد أطفال دون سن الخامسة عشر من 

شاهد من  14العمر واستخدامهم للمشاركة فً أعمال حربٌة. كما استمعت المحكمة إلى 

                                                           
20الدولٌة، مرجع سابق ص  الجنابً للمحكمة  نظام فً  الحرب جرابم عن دولٌةال الجنابٌة المسإولٌة فرٌزة، سعدي بن -
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كلٌة -باتنة-الماجستٌرفً العلوم القانونٌة،جامعة الحاج لخضر شهادة لنٌل فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً،مذكرة الدولٌة ودورها الجنابٌة المحكمةدرٌدي وفاء، -

  29ص  3009الحقوق،

20اإلنسانً، مرجع سابق ص  الدولً القانون قواعد تنفٌذ فً ودورها الدولٌة الجنابٌة المحكمة وفاء، رٌديد -
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ت شاهدا للدفاع، كما منح 02بٌنهم ثالث خبراء استدعاهم مكتب المدعً العام بالمحكمة و 

من الضحاٌا مثلهم فرٌقان من الممثلٌن القانونٌٌن. وقد أدى قرار  007المحكمة الحق ل 

اإلدانة و إصداره إلى إشادة من مسإولً األمم المتحدة كخطوة مهمة ورابدة فً تكرٌس 

مبدأ المساءلة ومحاربة اإلفالت من العقاب
81

   . 

 مختصة دولٌة دابمة قضابٌة ةهً األخرى كمإسس الدولٌة الجنابٌة وبذلك تكون المحكمة

 ضد حرب وجرابم وجرابم جماعٌة جرابم إبادة ارتكاب فً بهم األفراد المشتبه بمحاكمة

 وعدم اإلفالت العدوان قد ساهمت بشكل فعال فً تكرٌس مبدأ المساءلة اإلنسانٌة وجرٌمة

 ابٌةقض تكون مإسسة أن نشؤتها منذ الجنابٌة الدولٌة المحكمة قصدت قد العقاب، من

المستوى عدالة رفٌعة تقدٌم على نموذجٌة قادرة
82
. 

 العدالة منظومة فً الجنائٌة المساءلة مركزٌة: الثانً المبحث

 االنتقالٌة

تتبنى الدول آلٌات العدالة االنتقالٌة لمواجهة إرث الماضً الثقٌل باالنتهاكات الجسٌمة 

الة الجنابٌة و العدالة التعوٌضٌة و لحقوق اإلنسان، وهً تختزل عدة مفاهٌم منها مفهوم العد

العدالة االجتماعٌة. وتعمل آلٌاتها على كشؾ الحقٌقة والمساءلة عن االنتهاكات وعدم تمكٌن 

الجنابٌة  العدالة إستراتٌجٌة الجالدٌن المرتكبٌن لالنتهاكات من اإلفالت من العقاب وتفعٌل

 الضحاٌا لطمؤنة العقاب " من إفالت " ال لمبدأ تحقٌقا الجناة ومحاكمة محاسبة تتضمن التً

 الثقة حجم من ٌزٌد مما حقوقهم، ومنتهكً  جالدٌهم ومعاقبة  ردع فً حقهم باحترام

 اإلنسان. حقوق واحترام بالعدالة

كما تسعى العدالة االنتقالٌة أٌضا إلى استحضار مبدأ جبر الضرر المادي و المعنوي و 

إصالح المإسسات واألنظمة القانونٌة و الوصول إلى منع تكرار ما سبق من خالل 

القضابٌة و األمنٌة، و لضمان نجاح تجربة لعدالة االنتقالٌة فاألمر ٌحتاج إلى تهٌبة األجواء 

إلجراء مصالحة وطنٌة شاملة فً إطار من التسامح و التعاٌش. ومن هذا المنطلق سنبحث 

 عدم اإلفالت من العقاب و مبدأ بٌن الجنابٌة فً المطلب األول من هذا المبحث عن المساءلة

 من اإلفالت عدم مبدأ فعالٌة العقاب، ثم سنبحث فً المطلب الثانً فً مدى من اإلفالت

 االنتقالٌة. العدالة فً المساءلة و العقاب

العقاب من اإلفالت و العقاب من اإلفالت عدم مبدأ بٌن الجنائٌة المساءلة:  األول المطلب  

                                                           
 022-022ولد ٌوسؾ مولود، عن فعلٌة القضاء الجنابً الدولً فً محاربة اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ، ص  -
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09 -02ص 3000شتاء  02مقال منشور بمجلة موارد التً تصدرها منظمة العفو الدولٌة، عدد  األوسط، للشرق ةضرور الدولٌة الجنابٌة المحكمة شوامانٌش، ساسان سام -
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العقاب فً الفقرة األولى ثم سنتناول  من اإلفالت وعدم المساءلةسنتناول فً هذا المطلب 

 العقاب. من واإلفالت المصالحة وحضور المساءلة فً الفقرة الثانٌة ؼٌاب

 العقاب من اإلفالت وعدم المساءلة: األولى الفقرة

و ذلك  ٌعتبر مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب من المبادئ األساسٌة للعدالة االنتقالٌة،

من خالل إمكانٌة رفع الدعاوى القضابٌة على الجناة و مرتكبً االنتهاكات الجسٌمة لحقوق 

اإلنسان بؽٌة عدم تكرار ما جرى فً الماضً من تعسؾ و استعمال للعنؾ داخل 

المجتمعات. فالمساءلة و المحاسبة التً تجسد عدم اإلفالت من العقاب تشكل عنصرا أساسٌا 

تبار لضحاٌا االنتهاكات الخطٌرة لحقوق اإلنسان فً الماضً، وعامال من عناصر رد االع

ربٌسٌا فً كفالة قٌام نظام عدالة نزٌه ومنصؾ، وكذا تحقٌق الوفاق و االستقرار داخل 

الدولة فً نهاٌة المطاؾ.
83
وبمرور السنٌن تؤكد أن وعً المجتمع الدولً بضرورة مكافحة  

  اإلفالت من العقاب مر بؤربع مراحل :

األولى : جرت خالل السبعٌنات من القرن الماضً حٌث تمت تعببة جهود المنظمات ؼٌر 

الحكومٌة و المدافعٌن عن حقوق اإلنسان و الحقوقٌٌن، كما جرت فً بلدان معٌنة تعببة 

جهود المعارضٌن الدٌمقراطٌٌن من أجل العفو عن السجناء السٌاسٌٌن. وهذا التطور تمٌزت 

 التٌنٌة التً كانت آنذاك خاضعة ألنظمة استبدادٌة.به بلدان أمرٌكا ال

ٌبدو بشكل مطرد نوعا من  –رمز الحرٌة  -الثانٌة : هً مرحلة الثمانٌنٌات، و أصبح العفو

أنواع " المكافؤة على اإلفالت من العقاب" بظهور قوانٌن العفو الذاتً ثم انتشارها، وهً 

ٌلة إلى السقوط بإصدارها لصالحها و ذلك قوانٌن قامت األنظمة االستبدادٌة العسكرٌة اآل

سعٌا منها لتنظٌم إفالتها من العقاب مادام الوقت ٌسمح لها بذلك.
84
  

الثالثة : بدأت بنهاٌة الحرب الباردة والتً ٌرمز لها بسقوط جدار برلٌن، و استمرت طوال 

راطٌة أو إبرام هذه الفترة عملٌات عدٌدة إلرساء الدٌمقراطٌة أو العودة إلى انتهاج الدٌمق

اتفاقٌات سالم تضع حدا للمنازعات المسلحة الداخلٌة. و سواء كان األمر ٌتعلق األمر 

بحوار وطنً أو باتفاقٌات سالم، فإن مسؤلة اإلفالت من العقاب كانت من صمٌم النقاش  بٌن 

طرفٌن ٌبحثان عن توازن مفقود بٌن منطق النسٌان الذي كان ٌحرك المضطهد السابق 

 العدالة التً طالب بها الضحاٌا.  ومنطق

                                                           
 
83

ون لنٌل دبلوم الماستر فً القاناسماعٌل الجباري الكرفطً،الذاكرة و النسٌان، العقاب و اإلفالت من العقاب: على ضوء  مبادئ العٌش المشترك و االنتقال المإسساتً،بحث - 

 302ص  3002العام،جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة الحقوق طنجة 
84

تقرٌر صادر عن المجلس االقتصادي  -مسؤلة إفالت مرتكبً انتهاكات حقوق اإلنسان )المدنٌة و السٌاسٌة(من العقاب–لوٌس جوانٌه، إقامة العدل وتؤمٌن حقوق اإلنسان للمحتجزٌن - 

  2-2ص  0992 -االمم المتحدة-واالجتماعً 
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الرابعة :  حٌن تحدد إدراك المجتمع الدولً لألهمٌة التً ٌكتسبها مبدأ اإلفالت من العقاب، 

فعلى سبٌل المثال اعتبرت محكمة البلدان األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان، بموجب اجتهادات 

ى مع حق كل شخص أن قانونٌة ابتكارٌة أن العفو عن مرتكبً انتهاكات جسٌمة ال ٌتماش

تبت محكمة محاٌدة و مستقلة قضٌته بإنصاؾ.
85
  

ففلسفة محاربة اإلفالت من العقاب تهدؾ إلى نقل رسالة مإداها أن ثقافة المساءلة تحل 

محل ثقافة اإلفالت من العقاب التً سمحت بارتكاب االنتهاكات، مما ٌعطً إحساسا باألمان 

ً ارتكاب انتهاكات فً المستقبل، كما أنها تعطً للضحاٌا و ٌوجه تحذٌرا لمن ٌفكرون ف

قدرا من اإلنصاؾ لمعاناة الضحاٌا.
86
  

والمساءلة وعدم اإلفالت من العقاب ٌعتبران عصب الحماٌة القانونٌة لضحاٌا االنتهاكات 

الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً تقوم علٌها العدالة االنتقالٌة، مما ٌدعم القاعدة القانونٌة الدولٌة 

تً ال تجٌز الحصانة ال سواء لرإساء الدول أو حتى للمسبولٌن الرسمٌٌن من المساءلة عن ال

ارتكاب الجرابم ضد اإلنسانٌة، باستبعاد قوانٌن سقوط الجرٌمة بالتقادم و تجرٌم منح حق 

اللجوء السٌاسً لهإالء األشخاص،فالجرابم المضادة لحقوق اإلنسان ال تخضع للتقادم.
87
  

لمتابعة والمساءلة ومإٌدي مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً العدالة االنتقالٌة وٌقدم أنصار ا

 الحجج التالٌة لمتابعة المتهمٌن و محاكمتهم : 

أن المساءلة الجنابٌة تفرض الكشؾ عن الحقٌقة و اإلنصاؾ، فمن واجب النظام  -0

ً ارتكبت فً الحالً، أخالقٌا أن ٌقوم بإدانة ومعاقبة المتهمٌن بالجرابم البشعة الت

 حق اإلنسانٌة.

ترتكز الدٌمقراطٌة و تنبنً على احترام القانون، لذلك من البدٌهً أن تتم البرهنة  -3

على أن ال أحد ٌعلو على القانون و خاصة الشخصٌات السامٌة و العسكرٌة و 

 رجال الشرطة.

 أن المساءلة و المتابعة القضابٌة تمثل واجبا أخالقٌا تجاه الضحاٌا و أسرهم. -2

أن المساءلة والمتابعة أٌضا تعتبر ضرورٌة ألنها تمنع رجال الشرطة و الجٌش  -2

من انتهاك حقوق اإلنسان مستقبال، كما أنها تعتبر ضرورٌة لتؤكٌد سلطة و سمو 

 القٌم الدٌمقراطٌة و تشجٌع المواطنٌن على االقتناع و اإلٌمان بها. 

كنا نرؼب فعال فً بناء ثم أن المسالة و المتابعة تعتبر ضرورٌة أٌضا إذا  -2

 دٌمقراطً قادر على البقاء و االستمرارٌة.
                                                           

2-2العقاب، مرجع سابق ص  من(السٌاسٌة و المدنٌة) اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبً إفالت مسؤلة– للمحتجزٌن اإلنسان حقوق وتؤمٌن العدل إقامة جوانٌه،لوٌس  -
 85

  

09-02ص  3003 العقاب،كلمات للنشر و الطباعة، الرباط من اإلفالت عدم لمبدأ القانونً و التارٌخً التطورهشام الشرقاوي، -
 86

  

092-092ص  3003مطبعة هافانا، الطبعة األولى -تجربة العدالة االنتقالٌة بالمؽرب-اسماعٌل الجباري الكرفطً،القضاء والسٌاسة و اإلفالت من العقاب-
87
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بالرؼم من عدم متابعة العدٌد من الجرابم المرتكبة من طرؾ األنظمة االستبدادٌة  -2

فإنه من الضروري على األقل الكشؾ عن عمق و خطورة الجرابم و حجمها و 

طعن فً صدق تحدٌد المسبولٌن عنها، بهدؾ و ضع البحة شاملة ال ٌمكن ال

محتواها لمختلؾ الجرابم وتعمٌمها و نشرها.
88
  

وفً ما ٌخص صعوبة تحدٌد المسبولٌة الجنابٌة المرتبطة بمبدأ عدم اإلفالت من العقاب 

ٌإكد " بول رٌكور" أنه ٌجب التمٌٌز دابما 
89

بٌن المسإولٌة اإلجرامٌة التً توجه أصبع 

سٌة التً تلقً بالالبمة على النسق و رجال االتهام دوما إلى األشخاص، و المسإولٌة السٌا

السلطة حتى و إن لم ٌكونوا مجرمٌن بالمعنى الذي ٌفٌد ارتكابهم ألعمال خارجة عن 

القانون. و ٌضٌؾ " بول رٌكور" بؤن هذا التمٌٌز ٌجب أن نبقى أوفٌاء له ألنه ال نزاع فً 

مسإولٌة السٌاسٌة التً أن المسإولٌة اإلجرامٌة هً دابما فردٌة، و التً تختلؾ عن ال

تتحملها الدولة من حٌث هً مجموعة من المإسسات لتً سمحت، وأحٌانا أذنت أو تؽاضت 

 عن األعمال اإلجرامٌة المرتكبة. 

ومن هنا ٌمكن القول أن مبدأ اإلفالت من العقاب تتؤسس علٌه أصول مبادئ العدالة الجنابٌة، 

هن بإعمال المساءلة القانونٌة باعتبارها ضامنا ألن تحقٌق فعالٌة نظام العدالة الجنابٌة رٌ

لالستقرار السٌاسً واالجتماعً و االقتصادي... وإن إقرار المساءلة هو المنهج المتكامل 

للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب
90

، وتكرٌس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب الذي ٌعد 

   من المبادئ األساسٌة فً منظومة العدالة االنتقالٌة.

 العقاب من واإلفالت المصالحة وحضور المساءلة غٌاب الثانٌة : الفقرة

 اإلفالت إشكالٌة بالعالم، االنتقالٌة العدالة تجارب فً بحدة و تتار التً اإلشكاالت أهم من

 االنتقالٌة العدالة آلٌات مع المعتمدة المقاربة بنوع عالقتها فً المساءلة وؼٌاب العقاب من

 و المساءلة تؽٌٌب و المصالحة و الصفح إعمال على المعتمدة ربةالمقا فً خاصة

.المصالحة
91 

وٌعرؾ اإلفالت من العقاب بؤنه عدم التمكن قانونا أو فعال من اإللقاء بالمسإولٌة على عاتق 

مرتكبً انتهاكات حقوق اإلنسان فً الدعاوى، سواء كانت هذه المسإولٌة جنابٌة أو مدنٌة 

ة الطابع، نظرا إلى إفالت هإالء األشخاص من كل تحقٌق ٌسمح بتوجٌه أو إدارٌة أو تؤدٌبٌ

                                                           
88
ص  3002،منشورات األفق الدٌمقراطً، الطبعة األولى أبرٌل -اعًمإلؾ جم-صاموٌل هنؽتون،عبد الرحٌم برادة، جاك درٌدا: اإلفالت من العقاب و إشكالٌة االنتقال الدٌمقراطً-

02-02  

22-22ص  3000بول رٌكور: اإلنتقاد و اإلعتقاد ، ترجمة حسن العمرانً، دار توبقال للنشر ، الطبعة األولى -
89

  

023-020لمؽرب، مرجع سابق ص با االنتقالٌة العدالة تجربة-العقاب من اإلفالت و والسٌاسة الكرفطً،القضاء الجباري اسماعٌل -
 90

  
91
 المالك عبد جامعة العام، القانون فً الماستر دبلوم لنٌل رسالة -إفرٌقٌا جنوب و المؽرب تجربة بٌن مقارنة دراسة– العقاب من اإلفالت ومبدأ االنتقالٌة العدالة: جعً مصطفى-

  22 ص 3002 ، طنجة الحقوق كلٌة ، السعدي
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التهمة إلٌهم، و بتوقٌفهم و محاكمتهم و الحكم علٌهم بعقوبات مناسبة إن ثبتت التهمة علٌهم 

بما فً ذلك الحكم علٌهم بجبر الضرر الذي لحق بضحاٌاهم.
92

 

عن ارتكاب االنتهاكات الخطٌرة  كما ٌعنً اإلفالت من العقاب التقاعس عن تقدٌم المسبولٌن

لحقوق اإلنسان و القانون الدولً اإلنسانً إلى العدالة واالقتصاص منهم، وؼالبا ما ٌعزى 

ذلك إلى فقدان اإلرادة السٌاسٌة ألن الدولة نفسها أو أحد أجهزتها، كالشرطة و الجٌش ؼالبا 

ر مباشرة، و أٌا كان ما  تكون مسبولة بصورة مباشرة أو ضالعة فً الموضوع بصورة ؼٌ

السبب فإن ؼٌاب المساءلة و اإلفالت من العقاب ٌعنً حرمان الضحاٌا من العدالة، وخلق 

مناخ ٌمكن لألفراد من مواصلة ارتكاب االنتهاكات بدون خوؾ من االعتقال أو المقاضاة أو 

العقاب.
93

 

سجن ذاكرة كما ٌرمز أٌضا اإلفالت من العقاب إلى الصمت والنسٌان الذي ٌؽتصب وٌ 

اإلنسان والمجتمع، إنه صمت الجالد على قول الحقٌقة و االعتراؾ و صمت الضحٌة لعدم 

توفره على اإلمكانٌات لقول كل ما حدث.
94
  

 العدالة فً العقاب من اإلفالت عدم مبدأ ومإٌدي والمساءلة المتابعة أنصار وكما ٌقدم

المساءلة ومعارضو  أٌضا معارضو ممحاكمتهم، ٌقد و المتهمٌن لمتابعة االنتقالٌة حججهم

 المتابعات القضابٌة وأنصار المصالحة و الصفح والنسٌان الحجج التالٌة لتبرٌر موقفهم : 

ال ٌمكن أن تكون هناك دٌمقراطٌة بدون مصالحة، لذلك ٌنبؽً على األطراؾ  -0

 االجتماعٌة الربٌسٌة أن تتجاوز خالفاتها وتنسى الماضً.

ة ٌنبؽً على جمٌع األطراؾ أن تقبل ضمنا أو عالنٌة لكً تكون هناك دٌمقراطٌ -3

 بعدم معاقبة جرابم الماضً.

لقد ثم انتهاك حقوق اإلنسان فً العدٌد من الحاالت من طرؾ القوى الحكومٌة و  -2

قوى المعارضة على حد سواء، لذلك ٌمكن العفو العام الدٌمقراطٌة من امتالك 

 تابعات أحد أو كال الطرفٌن قضابٌا.أسس جد متٌنة أكثر مما لو ثم التوجه نحو م

إن الجرابم التً ارتكبها المسبولٌن فً الحكومات االستبدادٌة قد تمت فً تلك  -2

المرحلة، اضطرارا الستبصال اإلرهاب و هزم الثوار الماركسٌٌن و إعادة 

النظام و القانون، كما أن هذه اإلجراءات قد نالت قبول المواطنٌن آنذاك.
95 

                                                           
02ص  سابق مرجع العقاب، من(السٌاسٌة و المدنٌة) اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبً إفالت مسؤلة– للمحتجزٌن اإلنسان حقوق وتؤمٌن لالعد إقامة جوانٌه، لوٌس-
 92

  

333-330ص  المإسساتً، مرجع سابق االنتقال و المشترك العٌش مبادئ  ضوء على: العقاب من اإلفالت و العقاب النسٌان، و الكرفطً،الذاكرة الجباري اسماعٌل -
 93

  

02العقاب،مرجع سابق ص  من اإلفالت عدم لمبدأ القانونً و التارٌخً التطور الشرقاوي، هشام--
94

  

02-02جماعً، مرجع سلبق، ص  مإلؾ-الدٌمقراطً االنتقال إشكالٌة و العقاب من اإلفالت: درٌدا جاك برادة، الرحٌم هنؽتون،عبد صاموٌل -
 95
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د من الشخصٌات واألطراؾ أن تتوزع فٌما بٌنها مسبولٌة ٌجب على العدٌ  -2

الجرابم التً ارتكبت من طرؾ األنظمة االستبدادٌة،و كما قال " فاكالؾ هافٌل " 

"لقد اعتدنا جمٌعا على النظام الكلٌانً وقبلناه كواقع ثابت، فساعدنا بذلك على 

مسبولون عن استمراره بمعنى آخر نحن جمٌعا وإن كان ذلك بدرجات مختلفة، 

نشؤة الجهاز الكلٌانً وال أحد منا ٌمكن اعتباره مجرد ضحٌة، إننا جمٌعا 

 مسبولون.

ٌصبح العفو ضروري إذا كنا نرؼب فً بناء الدٌمقراطٌة على أسس متٌنة،  -2

فبالرؼم من أننا سنجد دلٌال أخالقٌا وقانونٌا صالحا ٌمكننا من تبرٌر االتهام فإنه 

لواجب األخالقً الذي ٌتمثل فً بناء دٌمقراطٌة لن ٌصمد أمام الضرورة و ا

تمتاز باالستقرار الكافً، إذن فترسٌخ الدٌمقراطٌة أهم بكثٌر من معاقبة األفراد، 

و قد أشار إلى ذلك ربٌس األوروؼواي " سونؽٌنٌتً " قابال " أٌهما أكثر صوابا: 

عن ترسٌخ األمن داخل بلد أصبحت فٌه حقوق اإلنسان محترمة، أم البحث 

اإلنصاؾ ذي األثر الرجعً مما سٌهدد األمن و االستقرار القابمٌن".
96
  

 االختفاء جرابم لمرتكبً «الجنابٌة المساءلة» العقاب من اإلفالت موضوع وٌعتبر  

 فً العقدٌة القضاٌا إحدى الجسٌمة، اإلنسان حقوق بقٌة انتهاكات أو التعذٌب أو القسري

تلك التً حدثت بانتهاء خصوصا  الدٌمقراطً، االنتقال وتجارب العدالة االنتقالٌة  موضوع

 نشوء صاحبها سٌاسٌة نزاعات أو المدنً، الحكم إلى والعودة ٌة مسلحةنزاعات سٌاس

لح أو تطورات من داخل السلطة السٌاسٌة بإنهاء حكم تسلطً أو سلطوي، حاالت عنؾ مس

أنه ظل  ، إالر بما فٌه من نبلمدنً صوب الدٌمقراطٌة، ذلك أن هذا الخٌا موالتوجه إلى حك

لها الضحاٌا سواء خالل النزاعات المسلحة  ا  وخاصة إزاء المآسً التً تعرضملتبس

 .والحروب األهلٌة أو الحكم العسكري أو األنظمة السلطوٌة

وإذا أردنا العودة إلى القواعد المعٌارٌة بالنسبة للقانون الدولً اإلنسانً أو القانون الدولً 

اءلة المرتكبٌن وتقدٌم الجناة إلى القضاء هو الذي ٌمكن اللجوء إلٌه، مس نسان فإنلحقوق اإل

وضعت بعض الدالالت بشؤن اإلفالت من المساءلة  فهذه هً القاعدة العامة، لكن الوقابع

ا.خصوصا  بتداخل السٌاسً بالقانونً أحٌان
97

 

 تعزٌز فً تلقابٌا ٌُسهم ع العقاب فً الواق من اإلفالت عدم ثقافة ترسٌخ وال ٌنكر أحد أن

. والمحاسبة بالمساءلة المسإولٌة ربط على األصل فً القابمة القانون ودولة الدٌمقراطٌة

 تحدٌد إلى وإنما جوهرها، فً العقاب إلى تسعى ال صرامتها مع االنتقالٌة العدالة لكن

                                                           
02ص سلبق، مرجع جماعً، مإلؾ-الدٌمقراطً االنتقال إشكالٌة و العقاب من اإلفالت: درٌدا جاك برادة، الرحٌم هنؽتون،عبد صاموٌل -
96

  

02، ص  3002دجنبر  02حسن العمران: الصفح والمصالحة، ملؾ بحثً نشر فً العدد الثانً من مجلة "ٌتفكرون"، بتارٌخ -
97
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 على رتهماقد وفً والمجتمع الدولة فً للضحاٌا الثقة وإعادة الضرر وجبر المسإولٌات

واالستقرار، كما ٌعتبر أٌضا العدٌد من  االجتماعً للتماسك حٌوٌة قٌم وهً حماٌتهم،

المختصٌن أن العفو شرط ضروري للسالم، و أن اإلدانات قد تإدي إلى إطالة أمد 

الصراع.
98

 

إذن فالمصالحة هً أٌضا من المفاهٌم األساسٌة التً تقوم علٌها العدالة االنتقالٌة والتً 

ت بشكل مهم فً تجارب عدة من تجارب العدالة االنتقالٌة، وهً تعنً تهٌا الفرص برز

لقبول الضحاٌا بمشروعٌة دولتهم ولتعاٌشهم السلمً مع من اعتبروا مسبولٌن عن الجرابم 

التً لحقت بهم.
99
وإن المصالحة مع الماضً األلٌم هو إصالح الماضً بتعبٌر " بول  

المصالحة، و أٌضا تعنً أن تصبح ؼٌر معارض. كما رٌكور" ألن اإلصالح هو تعمٌق 

ٌطرح سإال فً المصالحة هو ما الذي ٌجعل المصالحة ممكنة بعد صراع عنٌؾ. هذا 

 الصراع العنٌؾ هو الذي جعل المصالحة مطلبا أساسٌا لتحقٌق اإلنصاؾ.

رى تشمل و إن أكبر ضمانة لعدم تكرار الماضً األلٌم هو بناء الثقة و القٌام بمصالحات كب

الضحٌة و المذنب و المجتمع معا، وٌقتضً االتفاق على حاضر ؼٌر تكراري خلق معنى 

للنهاٌة من خالل قطٌعة جذرٌة للعالقات القابمة، و خلق معنى للبداٌة وذلك قصد االنطالق 

نحو عالقات صلة جدٌدة ال توسم بعنؾ دابري، و إنما بعالقات مبنٌة على الثقة والحذر، 

ؾ ٌولد العنؾ ألنه سلسلة ال متناهٌة من فعل و ردة الفعل وهذا تقوٌض لروح لذلك فالعن

المصالحة و اإلصالح.
100

 

 ةالعدالة االنتقالٌ فً المساءلة و العقاب من اإلفالت عدم مبدأ فعالٌة مدى:  الثانً المطلب

ها التً ٌقوم علٌ واألهداؾ الجوهرٌة فً هذا المطلب سنركز فً الفقرة األولى على األسس

المساءلة، ثم فً فقرة ثانٌة سنقؾ عند العراقٌل التً تحول  و العقاب من اإلفالت عدم مبدأ

 دون تطبٌق مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب.

 والمساءلة العقاب من اإلفالت عدم لمبدأ  الجوهرٌة األسس واألهداف :  األولى الفقرة

ة وصٌرورة الكفاح من أجل عدم اإلفالت من من خالل تتبع مسار العدالة الجنابٌة الدولٌ

العقاب عن االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان، دأب المنتظم الدولً وبعض الحكومات 

الوطنٌة على إتباع عدة طرق من أجل طً ملؾ االنتهاكات ومتابعة الجناة. وقد شكلت هذه 

                                                           
20إفرٌقٌا، مرجع سابق، ص  جنوب و المؽرب تجربة بٌن مقارنة دراسة– عقابال من اإلفالت ومبدأ االنتقالٌة العدالة: جعً مصطفى -
 98

  

20ص  سابق، مرجع إفرٌقٌا، جنوب و المؽرب تجربة بٌن مقارنة دراسة– العقاب من اإلفالت ومبدأ االنتقالٌة العدالة: جعً مصطفى -  
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مة الجناة و اإلصالح الطرق المتجسدة فً الكشؾ عن الحقٌقة و جبر الضرر) أوال( و محاك

 المإسسً ) ثانٌا( المبادئ األساسٌة و األهداؾ الجوهرٌة لثقافة عدم اإلفالت من العقاب. 

 الضرر مع التعوٌض جبر و الحقٌقة عن أوال: الكشف

 الحقٌقة عن الكشف -0

تعتبر معرفة الحقٌقة والكشؾ عنها فً العدالة االنتقالٌة وبالخصوص معرفة حقٌقة مصٌر  

ٌا و تارٌخ المجتمع حق للمواطنٌن وواجب على الدولة. ألن القانون الدولً ٌلزم الضحا

الدول التً صادقت على جمٌع النصوص الهادفة إلى حماٌة حقوق اإلنسان بإجراء البحث و 

التحقٌقات فً االنتهاكات. وٌعتبر البحث عن الحقٌقة من األهداؾ األساسٌة لكل المدافعٌن 

من العقاب، ألنه ال ٌمكن بناء المجتمع و الدولة على الكذب و عن مبدأ عدم اإلفالت 

الحقابق الزابفة.
101

 

والكشؾ عن الحقٌقة هو من حق من حقوق الضحٌة الذي ٌجب علٌه أن ٌعرؾ، و إن األمر 

ال ٌتعلق فً هذا الصدد بمجرد حق فردي ٌتمتع به أي ضحٌة أو أقرباء الضحٌة لمعرفة ما 

على الحقٌقة، فالحق فً المعرفة هو حق جماعً أٌضا   حصل بوصفه حقا فً اإلطالع

ٌعود أصله إلى التارٌخ لتالفً تكرار ما سبق من االنتهاكات. و ٌقابل هذا الحق أٌضا 

"واجب الذكرى " الملقى على عاتق الدولة فً سبٌل الحماٌة من تشوٌه التارٌخ الذي ٌطلق 

شعب ما لتارٌخ اضطهاده تندرج فعال  علٌه اسم مراجعة التارٌخ و إنكار التارٌخ، فمعرفة

ضمن تراثه و ٌجب صونها بالتالً، و هذه هً األؼراض الربٌسٌة للحق فً المعرفة 

بوصفه حقا جماعٌا.
102

 

 القضابٌة اإلجراءات خالل من الحقٌقة و الكشؾ عنها معرفة فً الحق متابعة ٌنبؽًكما 

 واالنتهاكات االستؽالل حاالت حول الحقٌقة إثبات إلى السعً الدولة وعلى. القضابٌة وؼٌر

 الحد» معرفة عملٌة فورٌة، وتشمل جنابٌة محاكمات إجراء إمكانٌة عن النظر بؽض

 التالً :  إثبات محاولة الحقٌقة من «الممكن األقصى

 المرتكبٌن، هوٌة •   

 االستؽالل، حاالت التً كانت وراء األسباب •  

 وظروفها، االنتهاكات وقابع •  

                                                           
92ص،  سابق العقاب،مرجع من اإلفالت عدم لمبدأ القانونً و التارٌخً التطور الشرقاوي، هشام
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.القسري االختفاء حاالت فً وجودهم ومكان للضحاٌا النهابً صٌرالم•   
103

 

والبحث أو الكشؾ عن الحقٌقة ال ٌتؤتى إال بموجب لجان البحث عن هذه الحقٌقة التً ٌكون 

على عاتقها البحث و التحري عن االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان، عبر إعمال آلٌات و 

إبداع آلٌات لجان الحقٌقة كن نتٌجة التحوالت التً عرفتها مبادئ  العدالة االنتقالٌة، و إن 

فهً اإلجابة عن تطلعات الشعوب  –االنتقال الدٌمقراطً  -المجتمعات ذات الطابع االنتقالً 

نحو الدٌمقراطٌة و الكرامة و حقوق اإلنسان، و إنها بمعنى آخر صٌؽة جدٌدة نحو إعادة 

لطة و تدبٌر الثروة و المساءلة و تحقٌق ترتٌب أعمال السٌاسة و التداول على الس

العدالة.
104
  

 جبر الضرر مع التعوٌض -2

أمام االنتشار الواسع النتهاكات حقوق اإلنسان، أصبح لزاما على الدول  الحكومات لٌس 

فقط التصدي لمرتكبً هذه التجاوزات بل أٌضا ضمان حقوق الضحاٌا، وذلك بتهٌا 

حاٌا و تحقٌقً العدل بواسطة التعوٌض عن ما لحق الظروؾ المالبمة لصٌانة كرامة الض

بهم من الضرر و المعانات. و ٌتعلق األمر بحق ٌندرج ضمن قواعد القانون الدولً منذ 

بما ٌلً  0706بداٌة القرن العشرٌن، حٌث أن المحكمة العدل الدابمة كانت قد صرحت منذ 

ن، أن أي انتهاك اللتزام ما ٌتضمن و مفهوما عاما للقانو ل" ٌعتبر مبدءا للقانون الدولً، ب

إلزاما بجبر الضرر"
105

 

 التً المشتركة التحدٌات لمواجهة تعوٌضات برامج وضع وعلى الـدول و الحكومات

. لممتلكــاتهم والالجــبٌن المشــردٌن خســارة مثــل الصـراع، مــن بعـد مـا فتـرة تطرحهـا

 مـن لحقـوقهم، النطـاق واسـعة مــن انتـهاكات ٌواجهه األفراد مــا ضــوء ففــً و بالفعــل،

 بعدة وذلك - الضحاٌا باسم أٌضا بل مرتكبٌهـا فحسب، ضـد لـٌس التحـرك الـدول واجـب

 إلى تعوٌضـات لمـنح وعاجلــة فعالـة وجـود بـرامج وإن. التعوٌضـات مـنح بٌنها من طرق

 ولجان المحاكم لمساهمات ٌلٌاعنصـرا تكم تشـكل أذى مـن عـانوه مـا لقـاء الضـحاٌا

 بث وإعادة المصالحة تحقٌق علـى والعمـل ملموسة قانونٌة تعوٌضات بمنح وذلك الحقٌقة،

 من مالٌة، ؼٌر علـى عناصر أحٌانـا التعوٌضـات وتشتمل. بالدولة الضحاٌا نفوس فً الثقة

 رمزٌـة تخـاذ تـدابٌروا الضـحاٌا تؤهٌـل وبـرامج الضـحاٌا، إلى القانونٌـة الحقـوق رد مثل

 ذكرى إلحٌـاء احتفـاالت وتنظـٌم تذكارٌـة نصـب وإقامـة رسمٌـة اعتـذارات تقـدٌم مثـل

 الصـراع أال انتـهاء بعـد البلـدان فً التعوٌضات جوانب من آخر عام جانب وثمة. الضحاٌا

                                                           
2ص  3002االنتقالٌة  للعدالة الدولً فاعلة، منشورات المركز حقٌقة إنشاء لجنة عناصر: الحقٌقة عن فارنً: البحث وهاورد ؼونزالس إدواردو -
103

  

ص سابق مرجع بالمؽرب، االنتقالٌة العدالة تجربة-عقابال من اإلفالت و والسٌاسة الكرفطً،القضاء الجباري اسماعٌل -092
 -104
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وتشـكل . هااستعادت ٌتعذر حٌث فقدانها على التعوٌض مجرد أو الملكٌة حقوق استعادة وهو

 التعوٌضـات هـذه تـدار عنـدما خاصـة التحـدٌات، أكـبر لربما للتعوٌضات المادٌة األشكال

الصـعبة التً تطرح فً عملٌة  األسـبلة بـٌن ومـن. جماعٌـة حكومٌـة بـرامج عـبر

 على أن ٌحصل ٌنبؽـً الضـحاٌا مـن بمـن تتعلـق أسـبلة التعوٌض و جبر الضرر

 وكٌفٌـة قٌاس بهـا المشمول الضرر ونوع دفعها ٌنبؽً التً التعوٌضات ومقدار تعوٌضات

توزٌعها. وكٌفٌة علٌها والتعوٌض الضرر أنواع مختلؾ مقارنة وكٌفٌة كمٌا الضرر
106

 

ومن هنا فإن فلسفة التعوٌض و جبر الضرر ٌجب أن تتؤسس على المبادئ األساسٌة للعدل 

مٌا بالعدالة االنتقالٌة، باعتبار التعوٌض هو و اإلنصاؾ و على ما أصبح متعارؾ علٌه عال

مجموع التدابٌر و التدخالت التً ٌنبؽً على الدولة اتخاذها، لتعزٌز اإلصالح و جبر 

االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان، إذ ٌعتبر التعوٌض أٌضا شكال من أشكال جبر الضرر 

تهاك جسٌم لحقوقه، ومهما و ٌمثل اعتراؾ بمسإولٌة الدولة عما تعرض له الضحٌة من ان

كانت المبالػ التً قد تصرؾ لفابدة الضحٌة، فهً ال ٌمكن لها أن تعوض المعانات و 

األضرار الجسدٌة و النفسٌة التً تعرض لها
107
. 

 المؤسسً اإلصالح و الجناة ومرتكبً االنتهاكات ثانٌا : محاكمة

 محاكمة الجناة و مرتكبً االنتهاكات -1

رتكبً انتهاكات حقوق اإلنسان من  المساءلة الجنابٌة إحدى ٌشكل موضوع إفالت م

القضاٌا األكثر تعقٌدا و التً طرحت فً المٌدان على التجارب الدولٌة للعدالة االنتقالٌة، 

التً اختارت العودة إلى الحكم المدنً، و إنهاء الحكم العسكري، أو تلك التً اختارت 

قانون الدولً لحقوق اإلنسان، سواء على مستوى الدمقرطة. وبناءا على أحكام و دواعً ال

أو القواعد  0770دجنبر  06المبادئ العامة والمبادئ التوجٌهٌة كما ورد فً إعالن 

المعٌارٌة التفاق روما، فإن موضوع المساءلة و المتابعة الجنابٌة ال ٌكتنفه أي ؼموض، إذ 

روؾ التخفٌؾ إال استثناءا، و إن ٌجب محاكمة الجناة و مرتكبً االنتهاكات، وال ٌلجؤ إلى ظ

القول بالتقادم ؼٌر وارد.
108

 

من  اإلنسان حقوق انتهاكات الجنابٌة المرفوعة ضد الجناة و مرتكبً الدعاوى وتعتبر

 تطالب دعاوى إقامة فهذه المرحلة تعنً االنتقالٌة، العدالة تحقٌق المراحل التً  ٌمر منها

 الرإوس ضد الدعاوى أؼلب وتتركز اإلنسان، قحقو انتهاكات عن المسبولٌن مع بالتحقٌق

                                                           
32ص  3002الصراع" ؼشت  بعد ما ـاتومجتمعـ الصــراع مجتمعــات فً االنتقالٌــة والعدالــة القــانون العام لألمم المتحدة حول "ســٌادة األمٌن تقرٌر-
 106
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المسبولٌة من األكبر القدر عن مسبولٌن كانوا نفوذ وأصحاب كمسبولٌن ألنهم الكبٌرة
109

 .

كما ٌساهم رفع الدعاوى الجنابٌة ضد الجناة فً تكرٌس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب و 

 هرٌة لهذا المبدأ.من األسس الجو -المتابعة و الدعاوى الجنابٌة  -تعتبر أٌضا 

كما تشكل أٌضا الدعاوى الجنابٌة و المالحقات القضابٌة عنصرا أساسٌا من عناصر 

التصدي المتكامل لالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان، و ذلك من أجل معاقبة مرتكبً هذه 

حة االنتهاكات ورد االعتبار للضحاٌا. فقد ٌمكن اللجوء إلى مبادئ العفو و التسامح و المصال

فً مجتمعات عرفت وٌالت الحروب و القمع و االضطهاد، لكن ذلك ال ٌنفً ضرورة 

إجراء محاكمات عادلة، هذه المحاكمات تعتبر ضرورٌة لٌس فقط عندما ٌتعلق األمر 

بانتهاكات خطٌرة لحقوق اإلنسان، لكن أٌضا من أجل تعزٌز مبادئ المراقبة و المحاسبة و 

ا المجتمع لطً صفحة الماضً وطً صفحة مإلمة فً المساءلة فً مرحلة ٌستعد فٌه

تارٌخه و البدء بمرحلة جدٌدة. فالمساءلة تعطً إحساسا باألمان للضحاٌا و توجه تحذٌرا 

لمن ٌفكر فً ارتكاب انتهاكات فً المستقبل، وتعطً قدرا من اإلنصاؾ لمعاناة الضحاٌا، 

) أن ٌقتص الناس ألنفسهم بؤنفسهم ( كما تساعد على كبح المٌل إلى ممارسة العدالة األهلٌة 

وتتٌح فرصة هامة لتوطٌد مصداقٌة النظام القضابً الذي أصابه الفساد و الدمار، أو الذي 

لم ٌعد ٌعمل على نحو سلٌم فً ما مضى.
110

   

 إصالح مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار االنتهاكات -2

الدولٌة بالنسبة للدول، و  ٌترتب عن االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان المسإولٌة

المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة الوطنٌة و الدولٌة، وهذا ما ٌترتب فً منظور القانون الدولً، 

عن التزامات تتمثل فً تمكٌن الضحاٌا من حقهم فً االنتصاؾ، وجبر ضررهم والتحقٌق 

هذه األهداؾ  ومتابعة مرتكبٌها طبقا لشروط المحاكمة العادلة. إال أن تحقٌق فً الجرابم

ٌصطدم ببنٌات ومإسسات الدولة التً ارتكبت االنتهاكات. لذلك نجد العدٌد من الدول التً 

تبنت خٌار االنتقال الدٌمقراطً ومنظومة العدالة االنتقالٌة للمرور من النظام االستبدادي إلى 

دؾ تمكٌن النظام الدٌمقراطً، احتاجت إلى تبنً إصالحات مإسساتٌة وقانونٌة و سٌاسٌة به

البالد من تحقٌق األهداؾ االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة البعٌدة المدى، والتً تعتبر 

ضرورٌة لتفادي وقوع انهٌار النظام الدٌمقراطً فً المستقبل.
111
  

 اإلنسان، حقوق تحترم بحٌث الدولة مإسسات هٌكلة المإسسً ٌعنً إعادة و اإلصالح   

 البنً تعطٌل إلى باإلضافة واإلصالح، للمحاسبة وتخضع القانون، سٌادة على وتحافظ

                                                           
-  3ص  3002حقوق اإلنسان لمعلومات العربٌة الشبكة منشورات كٌؾ؟ لماذا؟ ؟ ماهً االنتقالٌة، العدالـة دلٌل

109
  

ص سابق، مرجع ،إفرٌقٌا جنوب و المؽرب تجربة بٌن مقارنة دراسة– العقاب من اإلفالت ومبدأ االنتقالٌة العدالة: جعً مصطفى -39
 
-
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 من األدنى الحد توافر تضمن العملٌة و هذه. االنتهاكات هذه حدوث أتاحت التً واألسس

 بؤن واسع إقرار كما أن هناك .والمهنٌٌن العامٌٌن والمدعٌٌن القضاة بٌن النزاهة معاٌٌر

 تمر التً المجتمعات فً المإسسً حاإلصال إجراءات أهم واألمن إصالح مإسسة القضاء

 انتقالٌة. ولهذا اإلصالح المإسسً عناصر مهمة ٌرتكز علٌها تتمثل فً : بمرحلة

 ومعاقبتهم والفاسدٌن، المستؽلٌن من للتخلص الموظفٌن، أهلٌة فحص. 

 ضمانات هناك ٌصبح بحٌث المإسسة، هٌكلة بإعادة البنٌوي اإلصالح 

 .فٌةوالشفا واالستقاللٌة للمحاسبة

 دستورٌة تعدٌالت اعتماد مثل جدٌدة أطر إنشاء أو القانونٌة، األطر إصالح 

 .اإلنسان لحقوق دولٌة معاهدات أو

 ضمن بها العاملٌن دمج وإعادة المسلحة، المنظمات بحل السالح نزع 

 .العدالة على الحصول وسابل وتوفٌر المدنً، المجتمع

 حقوق معاٌٌر حول العامٌٌن والموظفٌن للمسبولٌن تدرٌبٌة برامج إنشاء 

.الدولً اإلنسانً والقانون اإلنسان،
112

 

الذي ٌعتبر من المبادئ األساسٌة فً  –أي إصالح مإسسات الدولة  –واإلصالح المإسسً 

منظومة العدالة االنتقالٌة، وأساس جوهري من األسس الجوهرٌة للمساءلة ومبدأ اإلفالت 

هٌكلة مإسسات الدولة التً تواطؤت فً أعمال  من العقاب، ال ٌتؤتى إال من خالل إعادة

العنؾ و االنتهاك عبر إصالح شامل لهذه المإسسات من خالل دمقرطتها و مراقبتها 

لضمان عدم تكرار االنتهاكات، ثم العمل على إصالح أجهزة الشرطة و الجٌش مع الحرص 

بً انتهاكات حقوق على ضمان المساواة فً تحمل المسإولٌة، ثم أٌضا العمل على منع مرتك

 اإلنسان من تقلد مناصب فً مإسسات عمومٌة. 

 العقاب من اإلفالت وعدم المساءلة مبدأ تطبٌق دون تحول التً الفقرة الثانٌة :  العراقٌل

إن مطلب تحقٌق العدالة الذي كان موضوع صراع بٌن كل المتدخلٌن فً مجال العدالة، فً 

ي أطر المشهد السٌاسً فً ظل ما ٌسمى باالنتقال ظل الصراع حول السلطة و الثروة، والذ

السٌاسً، هذا الصراع الذي أخذ طابع اإلفالت من العقاب عبر وضع مجموعة من اآللٌات 

و العقبات و العراقٌل ذات الطابع التشرٌعً تارة، و السٌاسً و القضابً تارة أخرى، األمر 

الذي جعل اإلفالت من العقاب ٌتخذ أشكاال مختلفة
113

ذلك سنحاول فً هذه الفقرة أن . ل

نناقش مجموعة من العراقٌل و اإلشكاالت التً تحد من فرض مبدأ المساءلة و عدم اإلفالت 

 من العقاب من قبٌل الحصانة، العفو، مسؤلة التقادم، ثم مسؤلة اإلثبات.
                                                           

2ص  3002اإلنسان حقوق لمعلومات العربٌة الشبكة منشورات كٌؾ؟ لماذا؟ ؟ ماهً االنتقالٌة، العدالـة دلٌل -
 112

  

022ص  سابق مرجع بالمؽرب، االنتقالٌة العدالة تجربة-العقاب من اإلفالت و والسٌاسة الكرفطً،القضاء الجباري اسماعٌل -
113
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 أوال : الحصانة  

بالنسبة لربٌس  تنص العدٌد من الدساتٌر على نوع من الحصانة ضد المقاضاة الجنابٌة

الدولة و المسبولٌن الحكومٌٌن و البرلمانٌن، وهذا ما ٌشكل أو ٌعتبر عرقلة لمبدأ المساءلة 

وعدم اإلفالت من العقاب. فمصطلح الحصانة ٌفٌد الحقوق و االمتٌازات التً تهدؾ إلى 

 تحرٌم شخص أو مجموعة أشخاص من بعض الواجبات و من بعض التحمالت.

صانة من األسباب التً كادت أن تعصؾ بالمحكمة الجنابٌة الدولٌة وٌعتبر موضوع الح

، حٌث هددت الوالٌات المتحدة 0110عشٌة قٌامها بؤٌام قلٌلة من مطلع شهر ٌونٌو 

بسحب جنودها الذٌن ٌعملون تحت راٌة األمم المتحدة وال  0110ٌونٌو  11األمرٌكٌة لٌلة 

إعفاءها من كل متابعة عما قد ٌكون قد صدر  سٌما بمنطقة ٌوؼوسالفٌا السابقة، إن لم ٌتم

عنها خالل تلك األٌام. وقد انتهت األزمة بتعطٌل مقتضٌات روما بشؤن الحصانة بالنسبة 

لهإالء الجنود، ولذلك فإن هإالء الجنود أصبحوا ٌتمتعون عملٌا بحصانة مإقتة لؽاٌة فاتح 

حكمة الجنابٌة الدولٌة. وٌتضح وال ٌخضعون خالل هذه الفترة لسلطة الم 0111ٌولٌوز سنة 

جلٌا من هذا المثال الصارخ دور الحصانة فً عرقلة مبدأ عدم اإلفالت من العقاب، و الذي 

ٌجد عدة مقومات سٌاسٌة و قانونٌة تحول دون تحقٌق العدالة.
114
  

فاالعتداد بالحصانة أو الدفع بها شكل إحدى العراقٌل األساسٌة لمحاكمة العدٌد من 

فً  االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان و بالتالً ٌشكل أٌضا أحد العراقٌل المتورطٌن 

األساسٌة لمبدأ المساءلة و عدم اإلفالت من العقاب، كما شكل درعا واقٌا استند إلٌه دفاع 

المتهمٌن المتابعٌن، وهذا الدفع ٌطرح مشاكل قانونٌة. وتجدر اإلشارة إلى أن حصانة المتهم 

 –وهذا ال ٌعنً أن تكون مضمونة لدى جمٌع الدول األجنبٌة  -األصلٌة تمنحها فقط دولته 

وال ٌكمن سحب هذه الحصانة إال من طرؾ الحكومة التً منحتها. وهذا هو الطرح الذي 

ٌتوجب العمل علٌه فً إطار الضؽط على الحكومات لسحب حصانة المتهمٌن الضالعٌن فً 

سٌاسً و اإلعالمً (، زد على ذلك أن جرابم خطٌرة فً القانون الدولً ) الضؽط ال

الحصانة التً ٌتوفر علٌها رإساء الدول و الحكومات هً حصانة شخصٌة، أي لشخصهم ، 

وال تشكل االنتهاكات التً ٌرتكبونها أو التً هم متهمٌن بها
115
. 

 ثانٌا : العفو 

                                                           
 000ص  3003ألبرٌل  92محمد عبد النباوي " نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة: إشكاالت المصادقة و التصدٌق" مجلة المحاكم الؽربٌة العدد -
114
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 بعض وفً ة،الجنابٌ المالحقة إلى حظر تإدي التً القانونٌة ٌشٌر العفو إلى تلك التدابٌر

 فٌما األشخاص من فبات معٌنة أو معٌنٌن أشخاص ضد الحقا   المدنٌة، اإلجراءات الحاالت

 قانونٌة مسإولٌة أي أو إبطال العفو؛ حكم اعتماد قبل ارُتكب محدد إجرامً بسلوك ٌتعلق

 إذ بعد ٌقع لم سلوك عن القانونٌة المسإولٌة العفو تدابٌر تمنع وال رجعً. بؤثر إثباتها سبق

القانون النتهاك دعوة ذلك سٌشكل
116
وهكذا أٌضا ٌشكل تدبٌر العفو أهم العراقٌل التً  .

 تقؾ فً طرٌق مبدأ المساءلة و عدم اإلفالت من العقاب. 

 تدابٌر اتخاذ جواز عدم على المتحدة األمم وسٌاسة الدولً للقانون عدٌدة مصادر تنص

 إذا كانت :  العفو

 حرب جرابم ارتكاب عن جنابٌا   مسبولٌن واكان ربما أشخاص مقاضاة تمنع 

 اإلنسان، لحقوق جسٌمة انتهاكات أو اإلنسانٌة ضد أو جرابم جماعٌة إبادة أو

 بجنس معٌن؛ المتعلقة االنتهاكات ذلك فً بما

 فً بما فعال، انتصاؾ سبٌل على الحصول فً الضحاٌا حق مع تتعارض 

 الجبر؛ ذلك

 حقوق انتهاكات بشؤن الحقٌقة فةمعر فً تمعاتالمجو الضحاٌا حق تقٌد 

 والقانون اإلنسانً اإلنسان

 من اإلنسان حقوق إرساء إعادة إلى ترمً التً العفو تدابٌر وضع ٌتعٌن ذلك، على عالوة

 االنتهاكات جوانب بعض تكرٌس أو المستعادة الحقوق تقٌٌد ٌضمن عدم منظور

األصلٌة.
117

 

و إنكار مدى خطورة الجرابم الدولٌة التً  وإصدار العفو أو الصفح هو قمة إنكار العدالة

تقوم علٌها منظومة العدالة االنتقالٌة ومبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب. فإصدار 

العفو ٌعنً أٌضا عدم التقدٌر الصحٌح لألذى الذي عاناه ضحاٌا االنتهاكات على ٌد 

الخضوع للقانون المطبق  مرتكبٌها من المسبولٌن. فهو إذن ضمان الحصانة أو الصفح بعدم

و الذي تخوله دولة ما لفبة معٌنة من األشخاص عن فبة معٌنة من الجرابم، وهذا أٌضا 

ٌضاؾ إلى قابمة العوابق المإثرة بشكل مباشر فً ترسٌخ مبدأ عدم اإلفالت من العقاب 

 بالتالً ٌشكل عقبة أمام تحقٌق العدالة.

                                                           
2ص  3009جنٌؾ  -العفو تدابٌر - الصراع بعد ما لدول القانون سٌادة أدوات" حول اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضٌة منشورات -
116

  

ص 3009جنٌؾ.  -العفو تدابٌر - الصراع بعد ما لدول القانون سٌادة أدوات" حول اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضٌة منشورات -00   
117
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ً االنتهاكات ما لم ٌحصل الضحاٌا على حكم وفً األخٌر فالعفو ال ٌجوز أن ٌشمل مرتكب

عادل بواسطة تظلم فعال، و لٌس للعفو أثر قانونً على دعاوى الضحاٌا المتصلة بالحق فً 

التعوٌض
118

 . 

 ثالثا : التقادم 

تقادم مسقط ٌسري على الدعوٌٌن العمومٌة والمدنٌة ة الجنابٌفً القوانٌن بالتقادم ٌقصد 

فقوانٌن التقادم هً قوانٌن تضع حدودا  من حٌث الزمن للجرٌمة ، من الجرٌمةاللتٌن تتولدان 

مجال  ا فًالقانون الجنابً الداخلً تطبٌقٌن ، أولهم فً وهذا ٌعنً أن للتقادم .والعقوبة

العقوبات حٌث تتقادم العقوبة الصادرة إذا مضت على صدور الحكم مدة زمنٌة محددة دون 

الجنابٌة حٌث تتقادم الدعوى الجنابٌة لمضً فترة  اإلجراءات  مجال ا فًتنفٌذ، وثانٌهم

القانون  دم فًدون اتخاذ إجراء فٌها ، وتبرٌر التقا ب الجرٌمةزمنٌة محددة من تارٌخ ارتكا

الجنابً الداخلً ٌستند إلى مرور فترة زمنٌة على جرٌمة معٌنة ٌإدي إلى محو نتابجها 

الذي هو أحد  )الردع العام( تالً ال ٌتحققالمادٌة والمعنوٌة من ذاكرة أفراد المجتمع وبال

، فضال  عن أن المتهم قد القى جزاءه بتوارٌه مرتكب الجرٌمةأؼراض فرض العقاب على 

 .عن األنظار طٌلة فترة التقادم

وٌشكل التقادم إلى جانب الحصانة و العفو أهم العراقٌل التً تواجه مبدأ المساءلة وعدم 

نصار الالعقاب عن مسؤلة تقادم الجرابم وٌستدلون بؤن حتى اإلفالت من العقاب، وٌدافع أ

االنتهاكات األشد خطورة لحقوق اإلنسان من اختطاؾ و احتجاز وتعذٌب ... تعتبر من 

الناحٌة القانونٌة جناٌات، وأن هناك مدة محددة لتقادم الجناٌات حسب كل قانون جنابً لدولة 

لتقادم فً االنتهاكات التً تعد جناٌات والتً ما، كما ٌدافعون أٌضا على أن تطرح مسؤلة ا

لحقها أمد التقادم.
119

 

الجرابم الدولٌة الخاضعة ألحكامه   بشكل عام بتقادم ال ٌسمح القانون الدولً الجنابًإال أن 

حٌث ال ٌجوز أن ٌسري التقادم على الجرابم  مهما طالت الفترة الزمنٌة على ارتكابها.

لدولً من قبٌل الجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة، وال ٌجوز أن الجسٌمة حسب مفهوم القانون ا

ٌسري فٌما ٌتعلق بجمٌع االنتهاكات على الفترة التً ال ٌتوافر فٌها سبٌل للتظلم الفعال. كما 

ال ٌجوز أن ٌسري على الدعاوى المدنٌة أو اإلدارٌة أو التؤدٌبٌة التً ٌرفعها الضحاٌا.
120
  

 رابعا : مسألة اإلثبات 

                                                           
2ص  سابق مرجع العقاب، من(السٌاسٌة و المدنٌة) اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبً إفالت مسؤلة– للمحتجزٌن اإلنسان حقوق وتؤمٌن العدل إقامة جوانٌه، لوٌس -  

118
  

002سلبق، ص  مرجع جماعً، مإلؾ-الدٌمقراطً قالاالنت إشكالٌة و العقاب من اإلفالت: درٌدا جاك برادة، الرحٌم هنؽتون،عبد صاموٌل -
119

  

2 ص سابق مرجع العقاب، من(السٌاسٌة و المدنٌة) اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبً إفالت مسؤلة– للمحتجزٌن اإلنسان حقوق وتؤمٌن العدل إقامة جوانٌه، لوٌس -  
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ر مسؤلة اإلثبات فً الجرابم المرتكبة واالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان أٌضا من تعتب

العراقٌل التً تحول دون تطبٌق مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب، فؤنصار الالعقاب 

ومإٌدي مبدأ اإلفالت من العقاب ٌتحدثون عن استحالة إقامة الحجة عن انتهاكات حقوق 

ا جرابم خاضعة بما هً كذلك للمتابعة القضابٌة، إنها استحالة ناتجة فً اإلنسان، باعتباره

أبدا االعتراؾ بها. اادعابهم عن كون مرتكبً هذه الجرابم لن ٌقبلو
121

 

وتطرح مسؤلة اإلثبات أٌضا عنصر إخفاء األدلة، حٌث أن قٌام المسبولٌة القانونٌة ٌستدعً 

من خالل وسابل اإلثبات الجنابً، حتى تتمكن  فً إطار نظام المحاكمة العادلة، قٌام الدلٌل

العدالة من الجنابٌة من إجراء أبحاث و تحقٌقات حول االنتهاكات و حول مرتكبً 

االنتهاكات. لكن و نظرا لطبٌعة الجرابم المرتكبة التً تدخل فً وعاء جرابم التعذٌب 

دلة حتى ال تتم مساءلتهم والجرابم ضد اإلنسانٌة، فالمسبولٌن عن ارتكابها ٌقومون بإخفاء األ

عن تلم األفعال المجرمة ألنها أفعال ؼٌر قانونٌة، ثم ٌطرحون بعدها مسؤلة عدم وجود 

 إثبات عن جرابمهم وعدم وجود أدلة كافٌة.

وفً ضل عدالة جنابٌة ؼٌر واضحة وؼٌر مإسسة على مفاهٌم ومحددات، داخل منظومة 

لعقاب، قد ٌلجؤ مرتكبو الجرابم إلى  إخفاء حقوق اإلنسان من شؤنها تسهٌل اإلفالت من ا

الخٌط الرابط بٌن الجرٌمة مرتكبٌها. كما ٌلجؤ أٌضا مرتكبو الجرابم إال وسابل ال تترك آثار 

تذكر عن جرابمهم، أو ٌحاولون تؽطٌة جرابمهم فً وقت الحق من خالل إخفاء األدلة
122

 .

ات كؤحد عراقٌل مبدأ المساءلة و ومن خالل إخفاء األدلة و عدم ثبوتها تطرح مسؤلة اإلثب

 عدم اإلفالت من العقاب من طرؾ أنصار الالعقاب.  
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 : الفصل الثانً

 حدود المساءلة 

 الجنائٌة فً التجارب 

 المقارنة للعدالة االنتقالٌة 
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 نورمبرغ حاكماتوم الثانٌة العالمٌة الحرب بعد ما مرحلة إلى االنتقالٌة العدالة تارٌخ ٌرجع

 حقوق محاكمات بفضل بعد فٌما االنتقالٌة العدالة مفهوم توطد وقد النازٌة، على والقضاء

 وفً 0922 سنة األرجنتٌن فً الحقٌقة السبعٌنٌات، ولجان أواسط فً الٌونان فً اإلنسان

 وفً ، 0992 سنة أفرٌقٌا جنوب وفً ، 0992سنة  ؼواتٌماال فً و 0990 سنة تشٌلً

 وفً ، 3000 سنة تٌمور الشرقٌة وفً ،0999 سنة سٌرالٌون وفً ، 0992 سنة بولندا

 روما بمعاهدة االنتقالٌة، العدالة مجال فً الجهود تلك كل تكللت كما. 3002 سنة المؽرب

 ضد البشرٌة نضال فً التطور قمة تعتبر التً الدولٌة الجنابٌة المحكمة بإحداث 0992 لسنة

 .قوقهوح اإلنسان كرامة امتهان

 القضابٌة وؼٌر القضابٌة التدابٌر مجموعة إلى االنتقالٌة العدالة تشٌر األساس، هذا و على

 لحقوق جسٌمة انتهاكات من ورثته ما معالجة أجل من مختلفة دول بتطبٌقها قامت التً

. الدول من دولٌة ابه تمر التً االنتقالٌة المرحلة أثناء العدالة تحقٌق بهدؾ وذلك اإلنسان،

 تجد تمعاتلمجا من مجتمع فً القمع أو العنؾ من فترة بعد السٌاسً التحول حدوث معف

 صفحة طً إلى تسعى ولذلك اإلنسان، حقوق انتهاكات من ثقٌل إرث أمام نفسها الدولة

ة الماضً  مختلؾ الدولة تنتهج حٌث والمصالحة، واإلنصاؾ العدالة تعزٌز فً منها رؼب 

 الدعاوى إقامة اإلنسان، مثل حقوق لجرابم للتصدي ٌةالقضاب وؼٌر القضابٌة السبل

األفراد، و إقرار مبدأ المساءلة الجنابٌة وتكرٌسه فً  من االنتهاكات مرتكبً على القضابٌة

حق هإالء المنتهكٌن
123
مجموعة من التجارب الدولٌة المقارنة للعدالة  فً حدث كما ،

                                                           
123
ثم  3002أكتوبر  30المؽرب، مقال منشور على موقع جرٌدة " هسبرٌس" اإللكترونٌة بتارٌخ  بةتجر..  واإلنصاؾ والمصالحة االنتقالٌة السمونً، العدالة الشرقاوي خالد -

 3002ماي  02اإلطالع علٌه بتارٌخ 
 

 على الساعة الثانٌة بعد الزوال.
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ً تجارب دولٌة مقارنة أخرى ؼابت االنتقالٌة كتجربة الشٌلً و األرجنتٌن، إال أنه ف

 المساءلة و إقامة الدعاوى القضابٌة وبرز مبدأ الصفح و العفو كما هو الشؤن فً تجربة 

 الصراعات انتهاء بعد الجسٌمة االنتهاكات حاالت فً العدالة بإقرار االهتمام تزاٌد وٌرجع

 اتساع فً النتقالٌةا العدالة بقضاٌا المتخصص" كٌرتز نٌل"  ٌوجزها ، عوامل عدة إلى

 الحكومٌة ؼٌر المنظمات تؤثٌر حجم ونمو العالم أنحاء فً اإلخبارٌة اإلعالم وسابل نطاق

 المحكمة إحداث خالل من اإلنسانً الدولً القانون وتطور اإلنسان حقوق مجال فً الناشطة

 رابمج أو اإلبادة جرابم مرتكبً مساءلة فً كبٌر دور لها أصبح التً الدولٌة الجناٌة

 بالتحقٌق قاطع التزام علٌها ٌقع الحكومات وأن اإلنسانٌة ضد المرتكبة الجرابم الحرب، أو

مرتكبٌها ومقاضاة الجرابم هذه فً
124
. 

 التجاوزات ومنع وإحقاقها الحقوق حماٌة فً واإلنصاؾ للمساءلة العلٌا المثل من فالعدالة 

 ورفاه الضحاٌا معا لمتهمٌن، ومصالحا حقوق احترام على تنطوي والعدالة. علٌها والمعاقبة

  االنتقالٌة القضابٌة من مناهج العدالة بؤسره ، وإذا كانت المساءلة و المالحقات تمعلمجا

ا الجنابٌة، العدالة ظل فًوالتً تعتبر ا عنصر   ٌ  المتكامل التصدي عناصر من أساس

 ورد االنتهاكات تهها مرتكبً معاقبة أجل من وذلك اإلنسان، لحقوق الجسٌمة لالنتهاكات

للضحاٌا، فما هو حدود حضور هذا المبدأ أو هذا المنهج فً التجارب الدولٌة  االعتبار

للعدالة االنتقالٌة ؟ أو إلى أي حد حضر مبدأ المساءلة فً التجارب الدولٌة المقارنة للعدالة 

لة االنتقالٌة االنتقالٌة ؟ ومن هذا المنطلق ولما للمساءلة من عالقة وطٌدة بمنظومة العدا

األرجنتٌن  و الشٌلً تجربة فً العقاب و سنقوم فً هذا الفصل بالبحث فً حدود المساءلة

 من اإلفالت و المساءلة بٌن إفرٌقٌا جنوب و المؽرب فً مبحث أول، ثم سنقؾ مع تجربة

 العقاب فً مبحث ثان.
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 المؽرب، مرجع سابق تجربة..  واإلنصاؾ والمصالحة االنتقالٌة العدالة السمونً، الشرقاوي خالد- 
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شٌلً و المساءلة و العقاب فً تجربة الحدود  :  المبحث األول

 األرجنتٌن

 حقوق محاكمات فً االنتقالٌة، للعدالة تطبٌق ٌسمً أن ٌمكن لما الحقٌقٌة البداٌة كانت

 للحكم المتابعات فً وبعدها الماضً، القرن من السبعٌنٌات أواسط فً الٌونان فً اإلنسان

 0922 عام األرجنتٌن فً الحقابق تقصً لجنتً خالل من وتشٌلً األرجنتٌن فً العسكري

الالتٌنٌة. ولهذا تعتبر تجربة  القارة دول من العدٌد فً ذلك بعد ومن 0990 عام وتشٌلً

العدالة االنتقالٌة فً كل من الشٌلً و األرجنتٌن تجربة فرٌدة من نوعها خصوصا فً 

 تطبٌق مبدأ المساءلة الجنابٌة وعدم اإلفالت من العقاب، حٌث اعتبرت التجربتٌن المالحقات

ا الجنابٌة، العدالة لظ القضابٌة فً ا عنصر   ٌ  لالنتهاكات المتكامل التصدي عناصر من أساس

 االعتبار ورد االنتهاكات هاته مرتكبً معاقبة اجل من وذلك اإلنسان، لحقوق الجسٌمة

  .للضحاٌا

 وٌالت عانى مجتمع فً والتسامح العفو مبادئ إلى اللجوء ٌمكن فالتجربتٌن أكدتا على أنه

 هذه ، عادلة محاكمات إجراء ضرورة ٌنفً ال ذلك ولكن االضطهاد،و والقمع الحروب

 اإلنسان لحقوق خطٌرة بانتهاكات األمر ٌتعلق عندما فقط لٌس تعتبر ضرورٌة المحاكمات

 المجتمع ٌستعد مرحلة فً والمساءلة والمحاسبة المراقبة مبادئ تعزٌز أجل من أٌضا   ولكن

جدٌدة بمرحلة والبدء تارٌخه فً مإلمة صفحة لطً فٌها
125
ومن هنا سنقوم بتقسٌم هذا .
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ماي  33ثم االطالع علٌه بتارٌخ  3003ٌولٌوز  02بتارٌخ  2232العدد اإللكترونٌة، الوسط جرٌدة فً منشور مقال اإلنسان، حقوق انتهاكات ملؾ مع التشٌلً بةتجر خلٌفة، رٌم- 

3002 
 



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
59 

الشٌلً ثم  تجربة فً العقاب و المبحث أٌضا إلى مطلبٌن األول نتناول فٌه حدود المساءلة

 فٌها فً المطلب الثانً.  العقاب و سنتناول التجربة األرجنتٌنٌة و حدود المساءلة

 المساءلة و العقاب فً تجربة الشٌلًحدود :  المطلب األول

هذا المطلب سنقؾ عند سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً الشٌلً التً أدت إلى المساءلة فً 

فً فقرة أولى، ثم فً فقرة ثانٌة سنقؾ عند المساءلة وتفعٌل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب 

 فً الشٌلً.

 الفقرة األولى : سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً الشٌلً التً أدت إلى المساءلة

الفترة التً تإرخ لحكم  هً 0990إلى سنة   0920 سنة من الممتدة الزمنٌة لفترةتعتبر ا

القاتمة والحزٌنة فً تارٌخ الشٌلً  ، التً تعتبر من الفترات"اؼوستو بٌنوشٌه"الدٌكتاتور 

تم اقترافه من جرابم مشٌنة فً حق  وانتهاكات جسٌمة وما فظاعاتبسبب ما تم ارتكابه من 

بسببها قامت تجربة العدالة االنتقالٌة بهذا البلد، وهناك مجموعة من التً  الشعب الشٌلً

األحداث التً شكلت سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان بالشٌلً والتً أدت إلى مساءلة الجنرال  

 " وعدد من أفراد جٌشه.اؼوستو بٌنوشٌه"

 المنتخب " سالفادور ألٌندي " الرئٌس إطاحة  أوال : 

 واعتبرت األمٌركٌة، المتحدة الوالٌات مع كبرى مواجهة "ألٌندي سالفادور" سٌاسات مثلت

 أمٌركا فً مصالحها ضربت االشتراكً الطابع ذات التشٌلً الربٌس قرارات أن واشنطن

 السلطة إلى وصل الذي الربٌس شرعٌة فً التشكٌك أو الطعن تستطع لم لكنها الالتٌنٌة،

 قررت المتحدة الوالٌات فإن المإلؾ رأي سبوبح .نزاهتها فً شك أدنى ٌوجد ال بانتخابات

 أوؼستو الجنرال الجٌش قابد هو المهمة لهذه المختار رجلها وكان السلطة، عن ألٌندي إزالة

.0751 سبتمبر 00 فً السلطة على االستٌالء من تمكن بٌنوشٌه، الذي
126

 

فاظ على ، بدعوى تصحٌح مسار الدولة و الح0751ففً الحادي عشر من سبتمبر من العام 

مإسساتها والقضاء على حالة االستقطاب، وما تمخضت عنه من عنؾ و فوضى، قامت 

لٌمونٌدا" فً العاصمة "" بفرض حصار على قصراؼوستو بٌنوشٌه" قوات الجٌش بقٌادة 

الشٌلٌة سانتٌاؼو، إلجبار الربٌس المنتخب على التخلً عن منصبه. و مع إصرار " ألٌندي 

 تشٌلً رإساء مٌز الذي الرباسً الوشاح رفض االستسالم، وارتدى" على حقه فً الرباسة 

 حقه عن التخلً رافضا قتٌال سقط أن إلى قصره فً وصمد الزمان، من قرنٌن طوال

                                                           
126

ثم  3002/0/02الموقع اإللكترونً لقناة الجزٌرة بتارٌخ إسماعٌل، مقال منشور على صادق الدٌمقراطٌة لمحمد إلى بٌنوشٌه من.. التشٌلٌة أبوزٌد،قراءة فً كتاب لتجربة هٌثم- 

  3002ماي  33اإلطالع علٌه بتارٌخ 
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وفً أعقاب االنقالب العسكري  .بها قتل التً الطرٌقة حول الرواٌات تضارب مع الشرعً،

".اؼوستو بٌنوشٌه"الجنرال  نصب المجلس العسكري نفسه حاكما على البالد بقٌادة
127

 

 ثانٌا : ممارسة التعذٌب واالعتقال و االحتجاز

( 10 – 031جاء فً تقرٌر صادر عن األمم المتحدة الوارد فً وثٌقة األمم المتحدة رقم ) 

 0751سبتمبر  00، أن االنقالب العسكري فً الشٌلً الذي وقع فً 0754أكتوبر  6بتارٌخ 

دور ألٌندي " المنتخبة بالوسابل الدٌمقراطٌة، إٌذانا بتطبٌق الذي أطاح بحكومة " سالفا

سٌاسة انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة منظمة، و على نطاق واسع على ٌد الحكومة التً 

"، إذ احتجز اآلالؾ بدون تهمة أو محاكمة و تعرضوا اؼوستو بٌنوشٌه"ترأسها الجنرال 

فوا و اختطفوا أو تعرضوا لالضطهاد للتعذٌب و اإلعدام خارج النطاق القانونً واخت

ألسباب سٌاسٌة، وكان المجتمع الدولً على بٌنة بسٌاسة انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة 

.0753النطاق والمدروسة التً أعقبت االنقالب فً عام 
128
  

وقد أعتمد بٌنوشٌه فً سبٌل تطبٌق نظامه سٌاسة قمعٌة خلفت العدٌد من القتلى و 

ٌٌن، فضال عن العدٌد من حاالت االختفاء القسري التً لم ٌعد ٌعرؾ المسجونٌن السٌاس

جمٌع المعارضٌن، واستخدم فٌه  وكان التعذٌب ٌطال مصٌر أصحابها على وجه التحدٌد،

والعنؾ الجنسً بجمٌع أشكاله  وسابل بشعة كالتعذٌب بالصدمات الكهربابٌة واالؼتصاب

باإلعدامات الوهمٌة، وأنشبت  لترهٌبوالحرمان من النوم والطعام لفترات طوٌلة وا

سًء " كولونٌا دٌجنٌداد"معتقل  معتقالت جدٌدة كً تسع هذا الكم الهابل من المعتقلٌن مثل

. عرؾ بؤنه مركز التعذٌب الربٌسً فً تشٌلً والذيالسمعة 
 

لقد ساد فً فترة حكم 

فترة حكمه أو من ناحٌة طول  "بٌنوشٌه" نظام سٌاسً ؼٌر مسبوق فً تارٌخ تشٌلً، سواء

ضد أبناء شعبه الذي كان متعطشا   طموحه الرادٌكالً وصوال  إلى وحشٌة القمع الذي مارسه

اإلنسان لبناء نظامه الدٌمقراطً المبنً على العدالة وحقوق
 129

 . 

كما اعترفت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بوجود ممارسة منظمة للتعذٌب وسوء المعاملة و 

وأنشؤت فرٌقا خاصا معنٌا بالشٌلً بناءا على قرار لجنة حقوق اإلنسان االحتجاز التعسفً، 

، وقد قام الفرٌق المذكور باالشتراك مع اللجنة 0753فبراٌر  05التابعة لألمم المتحدة فً 

األمرٌكٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة الدول األمرٌكٌة بتوثٌق تلك االنتهاكات 

خلص الفرٌق المعنً بالبحث إلى ضرورة قٌام المجتمع  0754ً المدروسة و الشاملة. وف
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 002، ص 3002لحقوق طنجة، عادل بٌاضً، العدالة االنتقالٌة بالمؽرب دراسة مقارنة، بحث  لنٌل دبلوم الماستر فً القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلٌة ا-

 030كرفطً، القضاء و السٌاسة و اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ص اسماعٌل الجباري ال -
128

  
129
 002عادل بٌاضً، العدالة االنتقالٌة بالمؽرب دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -
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الدولً بمحاكمة المسبولٌن عن حاالت التعذٌب و عن االنتهاكات التً ارتكبتها الحكومة 

العسكرٌة بوصفها جرابم ضد اإلنسانٌة
130
. 

 ثالثا : انتهاك الحقوق المدنٌة و السٌاسٌة وكذا االقتصادٌة و االجتماعٌة  

 وعلق التشٌلً، البرلمان بحل أمر الجنرال بٌنوشٌه الشرعً ألٌندي، ٌسالرب قتل بعد

 التً الٌسارٌة األحزاب ومنع حاكما، عسكرٌا مجلسا المقربٌن رجاله من وشكل الدستور،

 أو وقتل البالد، أنحاء كل فً الٌسارٌٌن وطارد سٌاسً، نشاط أي من ألٌندي تحالؾ شكلت

 للسجن ألفا 32 نحو وتعرض شخص، آالؾ ثةثال من أكثر المواجهات هذه فً فقد

 كما دعم .السٌاسً اللجوء طلبوا أو كبٌر عدد البالد خارج وهرب النفً، أو والتعذٌب،

 كابٌتاٌن" لقب نفسه ومنح الحاكم، العسكري للمجلس ربٌسا نفسه بإعالن سلطته بٌنوشٌه

 حمله وكذلك سابقا، ٌلًلتش اإلسبان االستعمارٌون حمله لقب وهو جنرال، النقٌب أو" جنرال

 بمثٌالتها تذكر خطوة وهً لها، ربٌس وأول تشٌلً استقالل حرب بطل أوهٌؽٌنز" "برناردو

 السلطة، فً تحكمهم عقب العلٌا الرتب أنفسهم العسكرٌٌن القادة بعض ٌمنح حٌث عربٌا،

.للبالد ربٌسا نفسه بٌنوشٌه أعلن ،0922 عام ٌونٌو 32 وفً
131

 

لة آ السلمً واستهدؾ بشكل مباشر الطلبة داخل الجامعات حٌث سلط كما منع حرٌة التجمع

 القمع العسكرٌة من اجل قمع االحتجاجات الطالبٌة ضده وعلى نفس المنوال فقد تعرض

وقد كان األكثر استهدافا هم التنظٌمات الٌسارٌة ، العمال لقمع شدٌد من نظام بٌنوشٌه

وء األخضر من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌمتلك الض والشٌوعٌة خاصة وان بٌنوشٌه كان

ا فً عملٌة  ،التٌارات الٌسارٌة إلنزال أقسى أنواع القمع ضد  ٌ    -كوندور"كما انه شارك رسم

operation condor "ًلتصفٌة المعارضٌن للسٌاسات الرأسمالٌة لٌس  وهو برنامج أمرٌك

ٌنٌة وعلى رأسها األرجنتٌن دول أمرٌكا الالت فقط بالشٌلً، بل جرى تطبٌقه فً عدد من

ألؾ  60وبٌرو، ونتج عنه مقتل ما ٌزٌد عن ،وبولٌفٌا والبرازٌل وباراجواي وأوروجواي

 "أورالندو ٌتٌلٌه"السابق لدى الوالٌات المتحدة  معارض فً تلك الدول، منهم السفٌر التشٌلً

، واستخدم فٌه التعذٌب ٌطال جمٌع المعارضٌن والذي قتل فً انفجار سٌارة ملؽومة، وكان

.وسابل بشعة
132

 

وأما على المستوى االقتصادي فقد عهد بٌنوشٌه إلى تطبٌق االقتصاد اللٌبرالً والسوق 

الحرة، من خالل تطبٌق نظرٌات عالم االقتصاد األمرٌكً " مٌلتون فرٌدمان " على ٌد " 

على ٌد شٌكاؼو بوٌز " وهً مجموعة االقتصادٌٌن الذٌن درسوا بجامعة شٌكاؼو و درسوا 
                                                           

030اسماعٌل الجباري الكرفطً، القضاء و السٌاسة و اإلفالت من العقاب، مرجع سابق ص  -
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 اإلنسان، مرجع سابق  حقوق انتهاكات ملؾ مع التشٌلً تجربة خلٌفة، رٌم-- 



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
62 

فرٌدمان، لٌتولوا بعد ذلك التخطٌط و إدارة الملؾ االقتصادي األمرٌكً للشٌلً بتكلٌؾ من 

الجنرال بٌنوشٌه. وقد تضمن برنامج الجنرال االقتصادي تحرٌر قوى السوق وخصخصة 

قطاع واسع من االقتصاد، و رفع ٌد الدولة على عن التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة، 

الدعاٌة األمرٌكٌة والنجاح النسبً لسٌاسات بٌنوشٌه، إال أن هذه السٌاسات وذلك بمساعدة 

صبت باتجاه فبة معٌنة من المجتمع على حساب فبة أخرى، مما ساعد على تعمٌق الهوة 

بٌن طبقات و فبات المجتمع الشٌلً، فضال عن األزمة االقتصادٌة الطاحنة التً شهدتها 

السٌاسات االنفتاحٌة، وهو األمر الذي سٌمهد لإلطاحة الشٌلً الحقا والتً تتحمل وزرها 

بنظام بٌنوشٌه.
133

 

 المساءلة وتفعٌل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً الشٌلً.الفقرة الثانٌة : 

 أهم اآللٌات من الوطنٌة المحاكم بعض به تتمتع الذي العالمً االختصاص خاصٌة تعتبر

 ضد اإلنسانٌة الجرابم متابعة اجل من الدولٌة الجنابٌة العدالة منظومة علٌها تتوفر التً

العقاب. وهذا ما  من المجرمٌن إفالت دون والحٌلولة اإلنسان لحقوق الجسٌمة واالنتهاكات

فبعد حدوث االنفراج السٌاسً بالشٌلً سنة  حدث بالضبط فً تجربة الشٌلً للجنرال بٌنوشٌه،

واالختطاؾ عدد كبٌر من جرابم التعذٌب عملها وتوثٌقها ل لجنة الحقٌقة واإلنصاؾ أتبد 1990

حالة طبقا للبٌانات التفصٌلٌة 2000إطار القانون بما ٌناهز  واالختفاء القسري والقتل خارج

الصادرة عن اللجنة حاول عدد من المحامٌن فً كل من الشٌلً رفع دعاوى قضابٌة أما 

ن كل هذه الدعاوى كان إال أ، ضد العسكرٌٌن السابقٌن ومن ضمنهم بٌنوشٌهالشٌلً محاكم 

المحاكم  إال أن .العسكرٌٌنبقٌة بسبب الحصانة التً كان ٌتمتع بها بٌنوشٌه و ٌتم رفضها

 اإلسبانٌة وعمال  بمبدأ "عالمٌة االختصاص القضابً" الذي تتوفر علٌه

 سمحت للضحاٌا الشٌلٌٌن برفع الشكاوى أمامها وعملت على نظر تلك الدعاوى المتعلقة

 النظر فً تلك "بلتازار ؼارسون"البشعة لحقوق اإلنسان، وتولى المدعً العام  باالنتهاكات

  134.الشكاوى والتحقٌق فٌها

ألقت شرطة مدٌنة لندن القبض على الجنرال بٌنوشٌه بناءا على  0776 -01-04وفً لٌلة 

أمر قضابً إسبانً بالقبض على الدكتاتور السابق بتهمة ارتكاب جرابم ضد حقوق اإلنسان 

عاما، وهذا ما ٌكرس بالفعل مبدأ المساءلة وعدم  05ً الشٌلً إبان فترة حكمه التً دامت ف

اإلفالت من العقاب فً تجربة الشٌلً، وقد رفضت المحاكم البرٌطانٌة ما زعمه بٌنوشٌه من 

تسلٌمه إلى إسبانٌا لمحاكمته هناك، لكن قضٌة بٌنوشٌه  الحق فً الحصانة، وحكمت بجواز
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، بل بدأت فً الواقع فً أوابل سنوات حكم هذا األخٌر الذي استمر 0776لم تبدأ فً أكتوبر 

.0771حتى عام  0751من عام 
135

 

للنابب هذا سٌسمح  سٌتوجه بٌنوشٌه إلى برٌطانٌا من اجل العالج،عندما  1998ً أكتوبر فف

 ، الذي كان ٌتولى التحقٌق فً قضاٌا"بلتزار ؼارثون"نً العام االسبا

 انتهاكات بٌنوشٌه لحقوق اإلنسان، بتوجٌه طلب للسلطات البرٌطانٌة من إلقاء القبض على

حٌث أقدمت السلطات 1998الدكتاتور السابق وهو ما تم بالفعل ٌوم السادس عشر أكتوبر 

اء الٌوم نفسه فً لندن، ثم قدمت إسبانٌا على اعتقال الدٌكتاتور السابق فً مس البرٌطانٌة

 مفاجا تطور حـدثوهذا ما ، بتسلٌم بٌنوشٌه إلٌها لمحاكمته على أراضٌها طلبا  رسمٌا  

 ومطالبة برٌطانٌا فً احتجازه بعد لمحاكمته تمهٌدا   الجبرٌة اإلقامة رهن بإٌداع بٌنوشٌه

بمحاكمته. إسبانٌا فً القضاء
136
 أنه بدعوى اعتقاله أمر فً عنواط بٌنوشٌه محامًٌ أن إال  

 سابقا . دولة ربٌس باعتباره آخر لبلد والتسلٌم االعتقال من بالحصانة ٌتمتع

وقد ثم النظر فً الطعن أمام المحكمة العلٌا البرٌطانٌة، التً رفضت مرتٌن مزاعم الحصانة 

الدولة السابق التً قدمها بٌنوشٌه فقضت فً الحكم األول، الذي ألؽاه فٌما بعد، بؤن ربٌس 

 ٌتمتع بالحصانة فٌما ٌتعلق باألفعال التً ٌقوم بها فً إطار ما ٌإدٌه من وظابؾ باعتباره

من  ربٌسا  للدولة، ولكن الجرابم الدولٌة مثل التعذٌب والجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة لٌست

ٌه وظابؾ ربٌس الدولة أما فً الحكم الثانً، الذي كان ذا نطاق أضٌق، فقد قضت ف

المحكمة البرٌطانٌة العلٌا بالقول بؤنه ما دامت برٌطانٌا وشٌلً قد صادقتا على "اتفاقٌة 

مناهضة التعذٌب" الصادرة عن األمم المتحدة، فلٌس من حق بٌنوشٌه أن ٌطالب بالحصانة 

بالتعذٌب، ومن ثم صدر حكم من القضاء البرٌطانً، بجواز تسلٌم  من المحاكمة فٌما ٌتعلق

لى إسبانٌا بناءا على اتهامه بارتكاب التعذٌب والتآمر الرتكاب التعذٌب ولكن بٌنوشٌه إ

الفحوص الطبٌة التً أُجرٌت على بٌنوشٌه أظهرت، فٌما قٌل، أنه لم ٌعد ٌتمتع باألهلٌة 

وعاد إلى وطنه شٌل2000ًالعقلٌة الالزمة لمحاكمته ومن ثم أُفرج عنه فً مارس 
 137

. 

رنٌن الهاتف الذي ٌوقظ "ق اإلنسان" اعتقال بٌنوشٌه بؤنه وقد وصفت منظمة "مراقبة حقو

ولو أن أحد اآلثار المترتبة على هذه القضٌة، وهو ال ٌقل فً أهمٌته  الطغاة فً كل مكان"،

 عن ذلك، هو أنه ٌفتح باب األمل أمام الضحاٌا اآلخرٌن، فً أن ٌتمكنوا من إحالة

حجة المرض والخرؾ وفقدان األهلٌة من عذبوهم إلى المحاكمة فً الخارج. وقد كانت 

حجة ذات أهمٌة بالؽة مكنت بٌنوشٌه من اإلفالت بؤعجوبة من المحاكمة فً اسبانٌا بعد اخذ 

                                                           
135
 032، مرجع سابق ص للدول المعاصر التوجه و للدول المحفوظ المجال بٌن األفعال بعض تجرٌم فً القضابً االختصاص صبرٌنة، ٌوسؾ آٌت -
136
الطبعة األولى، بٌروت. 0 -الحلقة النقاشٌة األولى النقاشٌة-ولٌة. مركز دراسات الوحدة العربٌة. الحلقات عبد الحسٌن شعبان. العدالة االنتقالٌة مقاربات عربٌة للتجربة الد -

 1ص  0101أكتوبر.
137

 032، مرجع سابق ص للدول المعاصر التوجه و للدول المحفوظ المجال بٌن األفعال بعض تجرٌم فً القضابً االختصاص صبرٌنة، ٌوسؾ آٌت - 



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
64 

ورد بٌن القضاء االسبانً والبرٌطانً، لعبت خاللها السٌاسة والعالقات الدبلوماسٌة وضؽط 

اإلفالت من المحاكمة، ظن  الحكومة الشٌلٌة الدور األبرز فً تمكٌن الدٌكتاتور العجوز من

بعدها الدٌكتاتور ومحامٌه انه بعودته إلى الشٌلً مرة أخرى واحتفاظه بالحصانة ٌكون قد 

نجا بالفعل من المحاكمة واإلفالت من العقاب
138

 

 - كبٌرا أولت اهتماما وعلى الرؼم من أن دٌكتاتورٌة الجنرال العسكري أوؼسطو بٌنوشٌه

 للقادة العقاب من ضمان اإلفالت فً - حٌنها فً إسبانٌا فً فرانكو دٌكتاتورٌة فعلت كما

مقٌدة، إال أن ذلك لم ٌنفع  المعارضة على اإلبقاء وفً ممكن، حد أقصى إلى الربٌسٌٌن

 الحماٌة ذاتً ٌضمن عفو قانون 1978الجنرال بٌنوشٌه، وبالرؼم أٌضا من إصدار سنة 

الالحقة من  الفظابع عن الب وللمسإولٌناالنق نفذوا الذٌن ألولبك القضابٌة المالحقة من

انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان بالشٌلً.
139

 

فقد كان التكٌٌؾ القانونً للجرابم المنسوبة ألؼوستو بٌنوشٌه أساسا ومبررا لتوقٌؾ هذا 

األخٌر، فقد أسست إسبانٌا األمر بالقبض الدولً على بٌنوشٌه و طلب التسلٌم على اتهامات 

، 1990و  1973اإلبادة الجماعٌة، والتعذٌب على اإلقلٌم الشٌلً بٌن بجرابم الحرب ، 

قررت ؼرفة اللوردات االعتراؾ بؤن الجرابم  1999مارس  24وفً قرارها الصادر فً 

المرتكبة على إسبانٌا و المتعلقة باالتفاق اإلداري بؽرض ارتكاب القتل أو التعذٌب على 

 إقلٌم إسبانٌا أفعاال قابلة للتسلٌم.

إسقاط  وطلب بٌنوشٌه ضد الشكاوى رفع فً ومحاموهم الضحاٌا ٌتوانى لم بالرؼم من ذلكو

 الدموي حكمه إبان اقترفها التً الجرابم عن محاكمته من التمكن أجل من عنه الحصانة

إلى  بٌنوشٌه عن الحصانة برفع الضحاٌا قبل من المتزاٌدة المطالبات أدت الفاشً وقد

تفسٌرها  وإعادة الجنابً بالعفو الخاصة الداخلٌة القوانٌن اجعةمر إلى الشٌلٌة الحكومة

 إلى أدى ما وهو بالتقادم، تسقط ال التً الجنابٌة بالتهم الخاصة الدولٌة القوانٌن مع لتتماشى

2004 سنة عنه الحصانة رفع
140
. 

فً  لدوره رسمٌة اتهامات له وجهت عندما مجددا" بٌنوشٌه" مع التحقٌق فً بدأ ثم ومن

بارتكاب  الجٌش من رسمٌة اعترافات ذلك صاحب تشٌلً فً واالختفاء االختطاؾ لٌاتعم

 قبل 2006  عام فً توفً" بٌنوشٌه" ولكن للمواطنٌن، القسري واالختفاء التعذٌب جرابم

 والمثٌرة الشجاعة المؽامرة من فبالرؼم .عمره من والتسعٌن الواحدة فً المحاكمة انتهاء

 بٌنوشٌه جر فً الدولً بالقانون متسلحا " كارزون " بلتازار سبانًالقاضً اإل قادها التً
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 أخرى، مشابهة عددٌة كمحاوالت إال أنها ارتكبها، التً السٌاسٌة الجرابم بتهم للمحاكمة

 أن إال .العقاب من أفلت وقد ٌموت أن إلى العجوز بالدكتاتور األمر لٌنتهً جمٌعها، فشلت

 واالنتهاكات الجرابم بسبب للمحاكمة أعوانه من لعشراتا تقدٌم ٌتم أن دون ٌحل لم ذلك

اإلنسان. حقوق ضد ارتكبوها التً الجسٌمة
141

 

ومن هنا ٌمكن القول أن التجربة الشٌلٌة للعدالة االنتقالٌة هً تجربة رابدة فً تكرٌس مبدأ 

ا المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب، فقد ثم إصدار مذكرة اعتقال فً حق الجنرال أوؼسطو

بٌنوشٌه مع عدد من أعضاء جٌشه، وبالفعل تم اعتقال بٌنوشٌه وهذا ما ٌثبت تكرٌس 

التجربة الشٌلٌة للمساءلة وعدم اإلفالت من العقاب رؼم أن الجنرال بٌنوشٌه مات  قبل أن 

ٌلقى جزاءه عن كل االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً ارتكبها والجرابم التً ارتكبها 

 شعبه خصوصا المعارضٌن لسٌاساته منهم.   فً حق أفراد

 : المساءلة و العقاب فً تجربة األرجنتٌن  المطلب الثانً

قدمت  حٌث االنتقالٌة العدالة وتطبٌق الدٌمقراطً التحول من ثرٌة تجربة األرجنتٌن شهدت

المجال، وخصوصا فً تكرٌس مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت  هذا فً رابده تجربة األرجنتٌن

ن العقاب. وفً هذا المطلب سنقؾ عند سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً األرجنتٌن والتً م

أدت إلى المساءلة والمحاكمة فً فقرة أولى، ثم فً فقرة ثانٌة سنقؾ عند المساءلة وتفعٌل 

 مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً األرجنتٌن.

 تٌن التً أدت إلى المساءلةسٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً األرجن : الفقرة األولى

إال أنها بلد ؼٌر مستقر سٌاسٌا، بدلٌل كثرة  تعد األرجنتٌن من البلدان المتقدمة اقتصادٌا،

االنقالبات العسكرٌة التً شهدتها البالد وهٌمنة الجٌش على زمام السلطة و مجمل الحٌاة 

تصادٌة األمر الذي فتح السٌاسٌة، وهذا ما قد عجل بفشل العمل السٌاسً وتدهور الحٌاة االق

الباب أمام العنؾ السٌاسً لضمان االستمرارٌة، حتى أصبح ٌطلق علٌه وسط الفاعلٌن و 

الجماهٌر األرجنتٌنٌة ب "الحرب الوسخة"، على اعتبار أن األرجنتٌن عرفت أعنؾ نظام 

.0922و  0922دٌكتاتوري فً شعوب أمرٌكا الالتٌنٌة بٌن سنة 
142

 

 ربٌسة حكومة علً فٌدٌال" "خورخً الجنرال قاده عسكري بفقد عرفت البالد انقال

 علً سٌطرتهم ٌفرضوا أن العسكر استطاع وهكذا ،0922 فً بٌرون" األرجنتٌن "اٌزابٌال

 األحكام بفرض قام جنراالت 9 من مكون عسكري مجلس فٌدٌال الجنرال شكل حٌث البالد،
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 22، ص 3002دجنبر  02حسن العمران: الصفح والمصالحة، ملؾ بحثً نشر فً العدد الثانً من مجلة "ٌتفكرون"، بتارٌخ  - 
142

لدراسات العلٌا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلٌة الحقوق أكدال دراسة مقارنة، رسالة لنٌل دبلوم ا -عبد الواحد بلقصري، الذاكرة السٌاسٌة و العدالة:المؽرب و األرجنتٌن-- 

 22ص  3002الرباط، 
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 على الصحافة الرقابة فرضو والتجمهر التظاهر حظر ثم الدستور، وألؽً العرفٌة،

 ما بدأ وأخٌرا المدنً، المجتمع ومنظمات النقابات علً العسكر هٌمنة وفرض واإلعالم

 العسكري الحكم فترة طول هً سنوات 2 استمرت والتً" القذرة الحرب" باسم عرؾ

 وبهذه أوال االنقالب بهذا األرجنتٌنً الجٌش لقٌام الحقٌقً السبب عن أما. 0922 ـ0922

 طوال العسكر ظل وهكذا الشٌوعٌة، خطر من األرجنتٌن حماٌة هو كان ثانٌا، حربال

 كانوا سواء ٌساري هو ما كل قمع فً المشروعة ؼٌر الطرق كل ٌستخدمون الست السنوات

 القوات وكانت مإٌدٌن، حتى أو عمالٌة نقابات أعضاء أو إعالمٌٌن أو طلبة أو ثوارا  

 من أكثر ٌكونوا لم األمر نهاٌة فً أنهم برؼم هإالء كل عم حقٌقٌة حرب حالة فً العسكرٌة

."األرجنتٌن أمن حماٌة" شعار تحت ٌحدث كان ذلك كل. عزل مواطنٌن
143

 

 فً الحاكمة العسكرٌة الطؽمة عمدت 0922و 0922 بٌن الممتدة وخالل هذه المرحلة

 تم وقد الد،فً الب "ثوري تهدٌد" وجود بحجة وتعذٌبهم، المعارضٌن قمع إلى األرجنتٌن

 ملٌون 0.2 وكذلك سٌاسٌا، سجٌنا 9000و قتٌال 02000و مفقودا 20000 حولً رصد

 حتى لذوٌهم العسكر ٌعط لم األرجنتٌن من لشباب اختفاء حالة ألؾ 20الجبا، باإلضافة إلى 

 بقتل النظام ٌقوم كان ما وؼالبا متى، أو قتلوا كٌؾ معرفة أو جثثهم دفن فً الحق

 باإلضافة هذا دلٌل، أي وراءه ٌترك ال حتى حرقها أو البحر فً الجثث اءوإلق المعارضٌن

الدولة  جٌش من حقٌقٌة حرب بمثابة األمر فقد كان. والتعذٌب االعتقال حاالت إلً أٌضا

 الذي الشعار هو و"  األرجنتٌن أمن حماٌة"  شعار تحت المدنٌٌن ضد السالح الذي حمل

حق  فً بشعة جرابم وارتكابه لمعارضٌه قمعه لتبرٌر ولةد أي فً العسكري الحكم ٌلجؤ إلٌه

.شعبه
144

 

 داخل احتجاجٌة حركة أو حزب أي تكوٌن الممكن من ٌكن لم الشدٌدة القمع لحالة ونظرا

 تلك شهدته وفرٌدا رابعا مثاال تعد واحدة حركة عدا فٌما المرحلة، هذه خالل األرجنتٌن

 ماٌو" "مٌدان أمهات جمعٌة حركة وهً األرجنتٌن، تارٌخ فً السوداء الحقبة

"Associacion Madres de Plaza Mayo" ًأم 02 بتجمع 0922 فً بدأت حركة وه 

المختفٌن. أبنابهم مصٌر بمعرفة لٌطالبوا الرباسة قصر أمام" ماٌو مٌدان" ساحة فً
145

 

 بعد متطرفا وفاشٌا قومٌا نظاما 0922-0923فً األرجنتٌن  الدكتاتورٌة فقد فرضت

 واالختفاء االؼتٌال طرٌق عن والدٌمقراطٌة الٌسارٌة المنظمات قوى من ممثلً صالتخل

 واجه والذي دولً، لضؽط أٌضا خضع الذي الحاكم المجلس العسكري حاول وقد. القسري

                                                           
33ص  3002كٌؾ نستفٌد من تجارب الدول األخرى ، مجلة األهرام الرقمٌة، مإسسة األهرام مصر -أمال مختار، العدالة االنتقالٌة -
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 32كٌؾ نستفٌد من تجارب الدول األخرى، مرجع سابق ص -أمال مختار، العدالة االنتقالٌة- 
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 قضٌة حول العام الرأي تعببة حلها، من لم ٌتمكن اقتصادٌة صعوبات ذلك على عالوة

 وبعد. البرٌطانً الحكم تحت كانت التً الند""الفوك جزر استرداد – «عظمى» وطنٌة

 وحصل. مصداقٌة كل إلى النزاع أدت التً السٌاسة عن المسبولون فقد المرٌرة، هزٌمتهم

 إلى السلطة مضطرة لتسلٌم نفسها وجدت التً المسلحة، القوات صفوؾ فً حتى انشقاق

مدنٌة. حكومة
146

 

 32فٌدٌال " مباشرة بعد انقالب كما أصدر المجلس العسكري الحاكم برباسة " خورخً 

قانون " إعادة التنظٌم الوطنً " الذي ثم على أساسه تعطٌل العمل بجمٌع  0922مارس 

كما ثم تعوٌض القضاة  –البرلمان، الرباسة، المجالس الجهوٌة  -المإسسات المنتخبة 

العسكري، أعضاء المحكمة العلٌا ومحاكم االستبناؾ بقضاة آخرٌن ٌدٌنون بالوالء للمجلس 

 39أٌضا ثم حضر كل نشاط نقابً و سٌاسً، كما أصدر المجلس العسكري الحاكم فً 

الذي ٌمنع أي أرجنتٌنً من مؽادرة البالد، وفً ظل هذه  30-322قانون رقم  0922مارس 

الظروؾ االستثنابٌة سترتكب المجالس العسكرٌة المتعاقبة على مدى ست سنوات أبشع 

وق اإلنسان بطرٌقة ممنهجة و أقل وصفا من أن ٌمكن القول عنها االنتهاكات الجسٌمة لحق

أنها جرابم إبادة جماعٌة، بحٌث فً بضعة أٌام اعتقل آالؾ المعارضٌن السٌاسٌٌن أؼلبهم 

اختفى عن األنظار إلى األبد ولم ٌعثر على جثثهم
147
  

العسكر فً وٌإرخ الصحفً و الكاتب األرجنتٌنً " رودولفو والش " للعام األول من حكم 

رسالة بعثها للمجلس العسكري ٌخبرهم فٌها أنه خالل عام واحد فقط من حكمهم اختفى 

شخص وعشرات اآلالؾ من  2000و قتل  00000شخص وسجن  02000حوالً 

المنفٌٌن. مباشرة بعد هذه الرسالة سٌتعرض الصحفً لالختطاؾ لٌختفً هو اآلخر عن 

لجسٌمة لحقوق اإلنسان أٌضا المرتكبة من طرؾ األنظار. ومن أؼرب وأفظع االنتهاكات ا

النظام العسكري اختطاؾ أطفال المعارضٌن السٌاسٌٌن و منحهم ألسر العسكرٌٌن أو 

 200لحركات مسٌحٌة جد محافظة، حٌث قدرت منظمات حقوق اإلنسان عددهم ب

طفل.
148

 

وهً  و بهذا فقد عاشت األرجنتٌن فترة سٌاسٌة حالكة اشتهرت ب " الحرب الوسخة "

و وصول " ألفونسٌن " إلى السلطة  0922الفترة الممتدة مابٌن حكومة " بٌرون " سنة 

حٌث عرفت األرجنتٌن خالل هذه الفترة أعنؾ دٌكتاتورٌة فً تارٌخ شعوب أمرٌكا 

الالتٌنٌة. وما إن تمكن الربٌس " راوول ألفونسٌن " من ضمان انتخابه ربٌسا للدولة لٌبدأ 
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 92والعقوبات،مختارات من المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر،مرجع سابق ص االنتقالٌة سوتاس،العدالة إٌرٌك-- 
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اتخذ إجراءٌن هامٌن لهما عالقة بموضوع المساءلة و عدم اإلفالت ممارسة السلطة حتى 

من العقاب األول ٌتمثل فً إحداث لجنة خاصة مكلفة بالبحث فً االختفاءات فً ما بٌن 

والثانً تمثل فً إصدار أمر بتوجٌه التهمة لتسعة  من كبار العسكرٌٌن  0922و  0922

.0922و  0922ً حكمت ما بٌن الذٌن تناوبوا على المسإولٌات العسكرٌة الت
149

       

 

 المساءلة وتفعٌل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً األرجنتٌن : الفقرة الثانٌة

 أن وهو: األول ،أساسٌٌن رافدٌن من االنتقالٌة العدالة فً األرجنتٌنٌة التجربة أهمٌة تنبع

االنتقالٌة،  العدالة تطبٌق مجال فً العالم فً األولى التجارب من تعد األرجنتٌنٌة التجربة

 التجربة كون فً ٌتمثل: الثانً وتكرٌس مبدأ المساءلة و عدم اإلفالت من العقاب أما

 فقد هذا من وبالرؼم ،تحقٌقها سبٌل فً أكبر ومقاومات كبٌرة عثرات شهدت قد األرجنتٌنٌة

واستحضار  ،ةقدما  نحو تحقٌق العدالة االنتقالٌ المرور وحكومته" ألفونسٌن راإول" حاول

 :ٌلً ما خالل من المساءلة و القطع مع اإلفالت من العقاب وذلك

 :الحقائق تقصى لجان- 1

 الوطنٌة اللجنة" باسم الحقابق لتقصى لجنة قرارا  بإنشاء" ألفونسٌن" أصدر 0922 عام فً 

 Persons of Disappearance the on" "األشخاص اختفاء مشكلة لدراسة

Commission National" من اللجنة تتكون أن على األرجنتٌنٌة الحكومة حرصت وقد 

 طوٌلة  ولهم خبرة ،والعالمً الوطنً المستوٌٌن على مرموقة بمكانة ٌتمتعون األفراد الذٌن

 السٌاسٌة لكل االنتماءات ممثلة أٌضا   تكون أن على ،اإلنسان حقوق عن المدافعة فً

المجتمع، فً الموجودة واألٌدٌولوجٌة
150
 رٌكاردو"من كل عضوٌتها فً اللجنة ضمت وقد 

جاتونٌن، نٌفارٌس جٌمً،  لونج، كارلوس فٌرناندٌز هٌالرٌو ،فافارلو كولومبرس، رٌنٌة

 أرنستو وأخٌٌرا ،روٌز رابوس، ماجدلٌنا إدوارد ،ؼرٌؽوري كلٌموفسكً ،مارشال مٌر

 ساباتو".

 والبرلمان كونجرسال األرجنتٌنٌة الحكومة دعت فقد الموضوعٌة من مزٌد ولتحقٌق 

 من كل وأرسل األوروبً البرلمان استجاب وبالفعل ،لهم ممثلٌن ثالثة إلرسال األوروبً

 تم 0922 دٌسمبر 39 وفً ،له كممثلٌن "هٌرت هٌراتٌو بوسٌل، هٌجو ، لوبٌز سانتٌاجو"

                                                           
149
علٌا المعمقة فً القانون العام ، جامعة محمد الخامس كلٌة الحقوق أكدال الشٌخ سٌد المختار الكنتاوي، البعد الدولً للعدالة االنتقالٌة فً المؽرب ، بحث لنٌل دبلوم الدراسات ال -

 92-93ص  3002الرباط، 
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 ، مرجع سابق: رإٌة نظرٌة ومنهجٌةعربًالعدالة اإلنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة فً المجتمع المحمد عز، -- 
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 على وكان ،األشخاص اختفاء مشكلة لدراسة الوطنٌة ربٌسا للجنة " ساباتو أرنستو" إنتخاب

للمحكمة وتقدٌمها والدالبل المعلومات وجمع الحقابق كشؾ اللجنة هذه
151
اللجنة  وقُسمت ،

 كالتالً: كانت الجوانب كافة تؽطً أقسام خمسة إلى

 "فٌرناندٌز سارة" برباسة بالشهادات لإلدالء قسم- 

 "سلفادور دانٌل" برباسة والوثابق البٌانات تجمٌع قسم -

 "أراجون ولراإ"  برباسة اإلجراءات قسم -

 "منصور ألبرتو" برباسة القانونٌة الشبون قسم -

 سٌجرٌا" لوبٌلدو" برباسة اإلدارٌة الشبون قسم -

 األرجنتٌنً الجٌش وإتباع ،الوثابق توافر عدم أهمها المشاكل من العدٌد اللجنة واجهت وقد

رٌرا  تق اللجنة أصدرت 0922عام  ففً ذلك من وبالرؼم. وحرقها األدلة إخفاء سٌاسة

 فٌها تم التً االعتقال ومراكز الضحاٌا أعداد فٌه أدرجت" هذا ال ٌتكرر حتى" بعنوان

 فً حدة على حالة كل توثٌق تم حٌث ،العسكرٌة من السلطات بؤمر وقتلهم المعتقلٌن تعذٌب

 صدمة أحدثت حلقات علً الرسمٌة الجرٌدة كامال  فً التقرٌر وٌنشر ،مستقل رقمً ملؾ

 مصابر ومعرفة بالحقٌقة الناس معرفة ولعل ،به جاء ما هول من رجنتٌنًاأل لدي الشارع

.الفترة تلك فً االنتقالٌة للعدالة الوحٌد المكسب هً كانت ذوٌهم
152

 

 :الجنائٌة المحاكمات- 2

اتساقا  مع نظرٌة أن المذنب ٌنبؽً محاكمته، كانت الضرورة تقتضً أن ٌوضع عدد كبٌر 

الفاعلٌن المباشرٌن وؼٌر المباشرٌن، ومـن ٌلزم من أعوانهم جـدا  فً أقفاص االتهام من 

 وشركابهم والمتواطبٌن معهم ومساعدٌهم، وفً داخل هذه الفبات كان سٌتعٌن تطبٌق القانون

 بـل األمـــن، وقـــوات الـثـالث المسلحة الـقـوات فـً الـصـؾ وضـبـاط الضباط أؼلبٌة على

 ستكشؾ كانت التحقٌقات فـإن ذلـك، عن فضال  . قانونٌة ؼٌر أفعال فً والمجندٌن المشاركٌن

 والسجون، المركزٌة، الحكومة فً المدنٌٌن الموظفٌن آالؾ لمسإولٌة المدى الكامل عن

 عن فضال   القمع، أعمال فً الضالعة المإسسات وجمٌع البلدٌات،والمستشفٌات، وإدارة
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 22دراسة مقارنة، مرجع سابق ص  -عبد الواحد بلقصري، الذاكرة السٌاسٌة و العدالة:المؽرب و األرجنتٌن- 
152

 ، مرجع سابق: رإٌة نظرٌة ومنهجٌةعربًالعدالة اإلنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة فً المجتمع المحمد عز، -- 



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
70 

 من حالة تفجٌر إلى ذلك دىأل الطلب هذا تلبٌة أمكنت المدنٌٌن، ولو الشركاء آالؾ

الفوضى.
153

 

وقد أطلقت اللجنــة الوطنٌــة لدراســة مــشكلة اختفــاء األشــخاص"، والتً أكدت وجود  

المتهمـــٌن بارتكـــاب  مختفً قسرٌا، مسار لمحاكمة رموز الجٌش ورجاله 9000

تفجٌـــرات اإلرهابٌــة انتهاكـــات جـــسٌمة لحقـــوق اإلنـــسان، لكـــن موجـــة مـــن ال

الــبالد وتهدٌــدات الجنــراالت بإدخــال الــبالد فــً حــرب أهلٌــة أجبــرت  شهدتهاالتــً 

 العدالـة الــربٌس األرجنتٌنــً المنتخــب علــى التراجــع عــن سٌاســته فــً إعمــال آلٌــات

 تارٌخــا نهابً حـدد الـذي" النهابٌـة النقطـة" قـانون1985  عـام فـً فؤصـدر االنتقالٌـة،

للواجب". االمتثال" قانون وأٌضا السابق، النظام رجال ضد الدعاوى لقبول
154

 

فـً  القـانون وسـٌادة العدالـة مـسار لهـا تعـرض التـً النكـسة مـن الـرؼم وعلـى

لجنـة  تقرٌـر صـدور نأ إال الـسابقٌن، القـانونٌن بـإقرار االنتقالٌـة الفتـرة خـالل األرجنتـٌن

جراءهـا  للـبالد تحـاك التً والمإامرات المحاكمات تفاصٌل نشر وكذلك الحقابق تقصً

فـتح  مـشهد تكـرر حٌـث الطوٌـل، المدى على إٌجابٌة نتابج حقق مكسبا اعتبارها ٌمكن

بـدال   لجبرٌـةا باإلقامـة تنفٌـذها تــم أحكـام إصـدار وأحٌانـا ؼلقهـا، ثـم المحاكمـات ملفـات

 2005 فـً الحكـم سـدة إلــى" كرٌـشنر نـستور" الـربٌس وصـول ولكــن الـسجن، مـن

نفـس  فـً األعلـى القضاء مجلس بإعالن المحاكمات؛ ملؾ إتمام فً األساسً مثـل العامل

العسكرٌٌن. ضؽط تحت صدر الذي العام العفو دستورٌة بعدم إقرار العام
155

 

األشخاص التً ثم إحداثها بتفتٌش مقرات و  اختفاء مشكلة لدراسة ٌةالوطن اللجنةوقامت 

مقرا خالل حربها  220مقابر سرٌة وتبٌن لها أن الطؽمة العسكرٌة كانت تستعمل ما ٌقارب 

فردا من قوات األمن شاركوا فً التعذٌب و اإلخفاء  0200القذرة، و ثم تحدٌد أسماء 

 تقرٌرها األشخاص اختفاء مشكلة لدراسة الوطنٌة اللجنة نشرت أن بدرجات متفاوتة. وبعد

 انتهاكات بارتكاب المتهمٌن ورجال الجٌش رموز محاكمات بدأت ،الرسمٌة الجرٌدة فً

،اإلنسان لحقوق صارخة
156
 سابقٌن أعضاء لتسعة قضابٌة مالحقة جرت 0922 العام وفً 

 رفابٌل جورج" ابقٌنالس الربٌسٌن إدانة إلى أدت تارٌخٌة فً محكمة العسكرٌة الطؽمة من

أرماندو "و" ماسٌٌرا إدواردو إمٌلٌو" واألدمٌرالٌن ،"فٌوال إدواردو روبرتو"و" فٌدال

 فً الجنابٌة المحاكمات أن بٌد" أؼوستً رامون أورلندو" الجٌش فً والعمٌد ،"المبروشٌنً
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 سبٌل فً عدة عقبات واجهت األرجنتٌن فقد ،المرجوة وتٌرتها على تسر لم األرجنتٌن

 :فً  تمثلت ،االنتقالٌة العدالة تحقٌق

 عن والوثابق األدلة إخفاء سٌاسة األرجنتٌنً الجٌش قٌادات بعض اتباع - .0

 .إدانتهم ٌمكن ال حتى األشخاص اختفاء مشكلة لدراسة الوطنٌة اللجنة

 القٌام منها ،إرهابٌة أسالٌب بإتباع األرجنتٌنً الجٌش قٌادات بعض قام - .3

 .البالد فً التفجٌرات من بموجه

 ما إذا أهلٌة حرب فً البالد بإدخال األرجنتٌنً الجٌش قٌادات بعض هددت - .2

الجٌش ألفراد الجنابٌة المحاكمات استمرت
157
. 

 مطالب إلى الرضوخ إلى" ألفونسٌن راإول" الربٌس اضطر الضؽوط هذه كل وتحت

 أي لتقبل نهابً ٌختار حدد الذي" النقطة النهابٌة" قانون أصدر 0922، دٌسمبر ففً ،الجٌش

 االمتثال" أٌضا  قانون أصدر 0922، أبرٌل وفً ،السابق النظام رجال ضد دعاوي

 أي من كولونٌل من أقل رتبة فً الجٌش فً ضابط أي ٌعفً الذي وهو القانون ،"للواجب

 عسكرٌا ذلك لكونه لفعل مضطرا كان أنه دعوي تحت للمواطنٌن قتله إزاء قانونٌة مسبولٌة

القٌادة أوامر ٌنفذ كان
158
.  

 ،العام العفو قوانٌن بصدور األرجنتٌن فً االنتقالٌة العدالة لمسار كبرى انتكاسة حدثت وقد

 الضباط الذٌن من صؽٌرا   األول عددا   شمل عفوٌن صدر أ 0990 و 0929 العامٌن ففً

 0990، العام وبحلول ،علٌهم والحكم مقاضاتهم تمت أن سبق من فشمل الثانً أما ،حوكموا

 حتى ،سراحهم و أطلق العفو على كلهم حصلوا أشخاص 00سوى  إدانة تمت قد ٌكن لم

والحكم  إدانته تمت العسكرٌة الحقبة فً األرجنتٌن رإساء آخر" بٌنونه رٌنالدو" أمثال القادة

 الربٌس حكم ظل وفً أٌضا 0999 العام وفً 0922، فً عنه العفو وتم 0922 فً علٌه

 مدرٌد فً" ؼارثون بالتازار"األسبانً المشهور التحقٌق قاضً حكم" الروا دي فرناندو"

 الربٌس ولكن ،واإلرهاب اإلبادة بجرابم األرجنتٌن فً المسلحة القوات من أفراد على

 متعرجا   األرجنتٌن فً االنتقالٌة العدالة مسار ظل وهكذا. التوقٌؾ الدولٌة مذكرات رفض

الضحاٌا. إلٌه ٌطمح كان ما ٌحقق ولم
159

 

 وعابالت األرجنتٌنٌة اإلنسان حقوق حركة واصلت ،النكسات تلك من الرؼم على لكن

 فً العلٌا حكمت المحكمة 3002 العام منتصؾ وفً ،للمحاسبة ضؽوطها المختفٌن
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 الشخصٌات تحمً التً القوانٌن دستورٌة بعدم" ؼارثون بالتازار" بقٌادة األرجنتٌن

 المحكمة حكمت ،تارٌخً قرار فً 3002، ونٌوٌ وفً ،القضابٌة المالحقة من العسكرٌة

 الطاعة" لعدم للواجب "قانون االمتثال وقانون النهابٌة النقطة قانون بإٌقاؾ العلٌا

 اتهام تم الوقت ذلك ومنذ ،المجرمٌن ومحاسبة العدالة تحقٌق أمام وفتح الباب ،دستورٌتهما

 من الشرعً ؼٌر والحرمان األطفال وسرقة والتعذٌب االعتقال شخصا  بتهم 222 حوالً

.الحرٌة
160

 

 ،متهم 300 بحق أحكام وصدرت ،متهم 200 ضد جنابٌة دعاوى رفعت 3000 العام ومنذ

 العسكري االنقالب قابد" فٌدٌال خورخً" ضد صدور أحكام 3000 عام شهد وبالفعل

 ولٌس المدنً السجن فً المدة هذه وقضاء عاما 32 لمدة بالسجن 0920 حتى البالد وحاكم

 آخر" رنالدو بٌنونه" علً حكم وأٌضا ،عاما 22 تجاوز عمره أن رؼم الجبرٌة تحت اإلقامة

 ضد األحكام من إلً العدٌد باإلضافة ،عاما   20 وعمره عاما 32 لمدة العسكرٌٌن الحكام

 والقتل والتعذٌب االعتقال مثل جسٌمة انتهاكات بتنفٌذ قاموا الذٌن الجٌش من قادة وضباط

.الجثث وإخفاء
161
  

 المتهمٌن السابقٌن الشرطة مسبولً من عشر خمسة محاكمة بدأت 3000،نوفمبر 32 وفً

 ،والبانكو ،"أتلٌتٌكو: هً ،سرٌة سجون ثالثة فً شخصا 020 وقتل وتعذٌب باختطاؾ

 22 أدٌن السابقٌن المسبولٌن ٌشمل الذي العام العفو قرار فً الطعن ومنذ ،وأولٌمبو"

 إبان اإلنسان لحقوق انتهاكات جسٌمة تهمة ارتكاب إلٌهم جهتو آخرون 22 مسبوال، وهناك

عسكرٌا  بتهمة  مسبوال 09 محاكمة بدأت 3000،دٌسمبر 00 وفً.  الدٌكتاتوري الحكم حقبة

 وقتل ،االختفاء وحاالت ،التعذٌب فٌها اإلنسان أٌضا بما لحقوق انتهاكات جسٌمة ارتكاب

أكبر  وكانت ،األرجنتٌنٌة للبحرٌة لتابعةا المٌكانٌكا مدرسة فً الضحاٌا من اآلالؾ

الدٌكتاتوري. الحكم فترة خالل صٌتا   وأسوأها المعتقالت
162

 

المحكمـة  أصـدرته الـذي التـارٌخً بـالحكم األرجنتـٌن فـً العدالـة مـسار وتــوج

 ضـباط  كبـار مـن اثنـٌن بحـق الحٌـاة مـدى بالـسحن 3003  إبرٌـل فـً العلٌـا الدسـتورٌة

 33 فـً فاشـلة فـرار محاولـة أثنـاء سٌاسـٌا معـتقال 02  إعـدام عـن لمـسبولٌتهما البحرٌـة

ترلٌو"" بمجزرة عرؾ ، فٌما0922ؼشت 
163
وهكذا تمت المساءلة والعقاب فً تجربة  .
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العدالة االنتقالٌة باألرجنتٌن رؼم كل العراقٌل و النكسات التً عرفتها التجربة فً جر 

 العسكرٌة التً تسببت فً خروقات وانتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان.أعضاء الطؽمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

المغرب و جنوب إفرٌقٌا بٌن المساءلة و العدالة االنتقالٌة ب تجربة  : المبحث الثانً 

 اإلفالت من العقاب

 تعددت التجارب فً مجال العدالة االنتقالٌة واختلفت حسب مالبسات اللحظة االنتقالٌة فً

كل بلد، ومدى كثافة عناصر القطٌعة و االستمرارٌة فً بنٌة السلطة، و قوة و فعالٌة 

المعارضة السٌاسٌة و المجتمعٌة، و طبٌعة الثقافة السٌاسٌة، و نوعٌة التفاوض الحاصل بٌن 

 النخب القدٌمة و الجدٌدة.

رادي الممنهج وهكذا فقد تراوحت معالجة ملفات الماضً واألحداث األلٌمة بٌن النسٌان اإل

و البحث المتوتر الممتد فالزمن أو التدوٌن الشمولً لشهادات الضحاٌا و اعترافات 

المسبولٌن عن االنتهاكات و تكوٌن أرشٌؾ و طنً ٌضم فً ثناٌاه آثار جراح فترة تارٌخٌة 

بؤكملها. فتطبٌق العدالة االنتقالٌة من أهم التحدٌات التً واجهت والزالت تواجه عددا من 

لدول اإلفرٌقٌة.ا
164

 

وقد اختارت بعض بلدان إفرٌقٌا عدة طرق للعدالة االنتقالٌة، مع وجود خصوصٌات لكل 

تجربة، بحٌث ال ٌكمن استنساخها أو تقلٌدها، لكن بدراستها ٌمكن االستفادة منها، السٌما 

 تجربة المؽرب و جنوب إفرٌقٌا. فتجربة جنوب إفرٌقٌا بقٌادة " نٌلسون ماندٌال " التً
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صارت فً طرٌق المصالحة وتجنبت المحاكمات حٌث قال " ماندٌال " " علٌنا العٌش فً 

المستقبل بدال من االستؽراق فً الماضً، وذلك عبر تسوٌة بٌن األؼلبٌة السوداء والمإسسة 

 األمنٌة. 

أما تجربة العدالة االنتقالٌة بالمؽرب فقد تمٌزت بإعالن الدولة المؽربٌة عن رؼبتها فً 

وز مخلفات التارٌخ األلٌم لالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان. ورفعت لذلك شعار " تجا

الطً النهابً لصفحة الماضً "، لكن جاء جواب القوى الحقوقٌة وعابالت الضحاٌا ملخصا 

فً شعار مضاد هو " ال لطً صفحة الماضً قبل قراءتها ".
165

      

المصالحة و العفو وتجنب جنوب إفرٌقٌا بٌن ب العدالة االنتقالٌة تجربة  : األولالمطلب 

 المساءلة العقاب

تجربة فرٌدة من نوعها، فبعد خمسٌن العدالة االنتقالٌة تعتبر تجربة جنوب إفرٌقٌا فً مجال 

و القهر و حرموا من  االضطهادعاما من التفرقة العنصرٌة، ذاق خاللها السود أشد أنواع 

ل الراحل "نٌلسون ماندٌال" إلى كرسً الرباسة بعد أبسط حقوقهم األساسٌة، انتهت بوصو

مسٌرة نضال طوٌلة، لٌبدأ عهد جدٌد، عهد تصان فٌه الحقوق و الحرٌات و ٌعامل الجمٌع 

فرؼم االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً  إفرٌقٌا لجنوب . وبالنسبةعلى قدم المساواة

اختارت طرٌق المصالحة والعفو مقابل  عانى منها السود قرابة ما ٌناهز الخمسٌن سنة فقد

المحاكمات عن االعتراؾ واالبتعاد عن المساءلة و التخلً
166
. 

ومن هنا سنقوم بتقسٌم هذا المطلب إلى فقرتٌن األولى سنقؾ فٌها على انتهاكات حقوق 

أبارتهاٌد"، ثم فً فقرة ثانٌة "اإلنسان فً جنوب إفرٌقٌا فً ظل نظام الفصل العنصري 

 بناء المصالحة و العفو التخلً عن المساءلة و العقاب.سنقؾ عند 

الفقرة األولى : انتهاكات حقوق اإلنسان فً جنوب إفرٌقٌا فً ظل نظام الفصل العنصري 

 أبارتهاٌد""

إن سٌاسة الفصل العنصري بدأت كحقٌقة اجتماعٌة، ثقافٌة ودٌنٌة منذ البداٌات األولى 

لتصبح بدورها حقٌقة سٌاسٌة  1948بعد عام  ، وقد دعمت سٌاسٌا وقانونٌالالستٌطان

مإثرة على حركة النظام السٌاسً وتوجهاته، والذي تمٌز بالعنصرٌة وتبٌنه سٌاسات الفصل 

 كلمة العنصري أو "االبارتهاٌد" هً الفصلو العنصري وحرمان السود من المشاركة.

 البٌضاء للهٌمنة أساس بمثابة كانت التً العنصري الفصل أٌدٌولوجٌة على تطلق أفرٌكانٌة
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 23ص محمد زهاري، األسس الدولٌة للعدالة االنتقالٌة وممارستها بالمؽرب،مرجع سابق  - 
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 22، ص 3002دجنبر  02حسن العمران: الصفح والمصالحة، ملؾ بحثً نشر فً العدد الثانً من مجلة "ٌتفكرون"، بتارٌخ  - 
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 التفرقة تقنٌن العنصري الفصل وكان. 1994 عام إلى 1948 عام من إفرٌقٌا جنوب فً

 من "الكاب" مستعمرة لتؤسٌس الوقت من أفرٌقٌا جنوب فً تمارس كانت التً العنصرٌة

 1948 عام فً ظهورها كان وقد.1652 عام فً الهولندٌة الشرقٌة الهند شركة قبل

 الحرب بعد الكبرى الصحراء جنوب إفرٌقٌا فً بدأت التً االستعمار تصفٌة ةلعملٌ مناقضا

الثانٌة العالمٌة
167
. 

كان الفصل العنصري و سٌطرة البٌض من الجوانب الربٌسٌة لسٌاسة جنوب أفرٌقٌا فنظام 

وقد شكل قانون  "االبارتهاٌد"، قبل فترة طوٌلة من البداٌة الفعلٌة لسٌاسة الفصل العنصري

بداٌة  1910ً الذي صدر بعد ثالث سنوات من إنشاء اتحاد جنوب أفرٌقٌا سنة األراض

عن طرٌق منع السود من شراء أراض خارج المحمٌات الفقٌرة والضٌقة ومن  لفصل اإلقلٌم

 والحرب العظٌم بالكساد ٌعرؾ ما أو 1929 سنة أزمة أدت وقد .مزاولة بعض المهن

 نحو تتجه الحكومة  جعل مما أفرٌقٌا، لجنوب االقتصادٌة المشاكل تفاقم إلى  الثانٌة العالمٌة

 الٌمٌنً األفرٌكانً الوطنً فاز الحزب 1948 عام ففً. العنصري الفصل سٌاسات تعزٌز

 البٌضاء األقلٌة فصل هو هدفهم ٌكن لم. العنصري الفصل شعار تحت العامة باالنتخابات

 بعضهم عن البٌض ؼٌر فصل ضاأٌ ولكن البٌضاء، ؼٌر األؼلبٌة عن أفرٌقٌا جنوب فً

 سلطتهم تقلٌل أجل من قبلٌة أسس على أفرٌقٌا جنوب فً السود وتقسٌم البعض،

السٌاسٌة
168
. 

 من أفرٌقٌا جنوب فًأبارتهاٌد" "  العنصري الفصل سٌاسة تطبٌق تم 1949 ٌونٌو 29 فً

 نسمة مالٌٌن 5 الوقت ذلك فً البٌض السكان عدد ٌبلػ وكان الحاكمة، البٌضاء األقلٌة قبل

 من نسمة مالٌن 4و «السوداء البشرة أصحاب» البانتو من نسمة ملٌون 25 مقابل فً

 أي والهنود؛ -السوداء البشرة أصحاب من وأم أبٌض أب من المنحدرٌن- الملونٌن السكان

 عانوا نسمة ملٌون 29 من ٌقترب أفرٌقٌا جنوب فً البٌض ؼٌر السكان عدد إجمالً أن

.قرن نصؾ من ٌقرب ما طوالٌد" أبارتها"  سٌاسة
169

 

استعادتها  على خالؾ باقً التجارب التً كان الصراع فٌها من أجل استالم السلطة أو

هو نظام فصل  م ـ بما1948ـ تؤسس رسمٌا  منذ أبارتهاٌد"" مدنٌا،  واجه السود نظام 

 طقمنا كقانون خاصة، أطرته أنظمة قانونٌة النار و عنصري حكمته سٌاسة الحدٌد و
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 3002ٌونٌو  0ثم االطالع علٌه بتارٌخ  03292 العدد 3002 دٌسمبر 2 ماندٌال : مقال منشور فً جرٌدة الشرق األوسط ، السبـت حاربه الذي العنصري الفصل نظام -
168
 اإلنسانٌة العلوم كلٌة -بٌسكرة خٌضر محمد جامعة المعاصر، التارٌخ فً الماستر شهادة لنٌل مكملة مذكرة العنصري، التمٌٌز ضد كفاحه و ماندٌال نٌلسون مزوجً، هشام -

 بعدها. ما و 22 ص م، 3002 – 3002: الجامعٌة السنة.  واالجتماعٌة
169
ا: من العنصرٌة إلى عدم العدالة، مقال منشور بموقع إضاءات االلكترونً بتارٌخ 25ٌوسؾ منٌع ، جنوب أفرٌقٌا بعد  - ٌونٌو  1، ثم االطالع علٌه بتارٌخ  30/06/2016عام 

2017 
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وفً ظله أختبر  الجماعات، قوانٌن األرض واإلقامة والطوارئ وتسجٌل السكان وتنقلهم.

.ومارس النظام العنصري كل أشكال االنتهاكات الجسٌمة
170
  

حٌث كانت كل االمتٌازات بل والحقوق الطبٌعٌة لإلنسان مخصصة لألقلٌة البٌضاء، فكانت 

قلٌة بٌنما على ؼٌر البٌض أن ٌسكنوا فً المطاعم والمتاجر والشواطا تعمل لخدمة تلك األ

صدر قانون منع  1949الؽابات وضواحً المدن ؼٌر المعدة لالستعمال اآلدمً. وفً عام 

الزواج بٌن األعراق على حسب لون بشرتهم، ومن أجل تفعٌل القانون صدر قانون تسجٌل 

 كان كما م.أجناس على حسب لون بشرته 4والذي قسم السكان إلى  1950السكان بعام 

 قانون صدر للعنصرٌة وإكماال وفاتهم، وحتى مٌالدهم منذ وأنشطتهم حٌاتهم أوجه ٌحدد

 "صوفٌا: مثل كاملة أحٌاء وأزال سكنهم فً األجناس تلك بٌن فصل والذي المنفصل السكن

 ومنازلهم ممتلكاتهم من السوداء البشرة أصحاب تجرٌد تم كما جوهانسبرغ، فً تاون"

.البٌضاء األقلٌة إلى تلك ممتلكاتهم وإعطاء بها لٌسكنوا صفٌحٌة دنم إلى ونقلهم
171

 كما كان

 فً ٌتحركوا أن أجل من مرور تصارٌح على الحصول السوداء البشرة أصحاب على ٌجب

 الحٌاة فً والمشاركة التصوٌت حق من حرمانهم جانب إلى البٌض، ٌسكنها التً الشوارع

مستفٌدة  ظام حركات سٌاسٌة عسكرٌة مدنٌة وثقافٌة ظلتوبالمقابل واجهت هذا الن .السٌاسٌة

.على الدوام من دعم إنسانً عالمً متنام، ومن القٌادة المعنوٌة لنٌلسون ماندٌال
172

 

مناضل من  8500، أقدم نظام التمٌٌز العنصري على اعتقال 1952أبرٌل  6وفً 

انسبرغ. وصدر "المإتمر الوطنً اإلفرٌقً" فً أعقاب مظاهرة عارمة فً شوارع جوه

حكم بالسجن تسعة أشهر مع وقؾ التنفٌذ فً حق نٌلسون ماندٌال. ولم تقتصر أولى متاعب 

، اعتقلت سلطات نظام 1956دجنبر  5الزعٌم اإلفرٌقً مع القضاء على هذا الحدث. ففً 

مناضال من "المإتمر الوطنً اإلفرٌقً" بٌنهم ماندٌال، وتم اإلفراج  156التمٌٌز العنصري 

، أطلقت الشرطة 1960مارس  21جمٌعا بعد محاكمة استؽرقت أربع سنوات. وفً عنهم

من السكان السود فً حً "شاربفٌل" الفقٌر، ما أسفر عن  5000على مظاهرة شارك فٌها 

قتٌال. وشكلت هذه الصفحة الدامٌة منعرجا هاما فً مسار نٌلسون ماندٌال  69وقوع 

لعنصري، إذ دفع به إلى حد القطٌعة مع فلسفة نبذ السٌاسً وفً كفاحه ضد سٌاسة التمٌٌز ا

للمإتمر الوطنً اإلفرٌقً" العنؾ وانتهاج الكفاح المسلح عبر إنشاء الجناح العسكري "
173
. 

شهرا من العمل السري، اعتقلت السلطات  17وبعد  1962وفً الخامس من ؼشت 

وكم معظم قادة ح 1963المناضل "نٌلسون ماندٌال" وزجت به فً السجن، وخالل العام 
                                                           

170
وإنسانٌة دٌنٌة ضرورة الوطنٌة والمصالحة العدالة الصالبً، محمد علً - 

 
 020، بدون ذكر دار النشر و الطبعة ، ص 
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ا 32 بعد فرٌقٌاأ جنوبٌوسؾ منٌع ،  -   العدالة، مرجع سابق  عدم إلى العنصرٌة من: عام 

172
وإنسانٌة دٌنٌة ضرورة الوطنٌة والمصالحة العدالة الصالبً،  محمد علً - 

 
 020، مرجع سابق ص 

29مرجع سابق ص  العنصري، التمٌٌز ضد كفاحه و ماندٌال نٌلسون مزوجً، هشام-
173
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"المإتمر الوطنً اإلفرٌقً" المعتقلٌن بتهم الخٌانة والتخرٌب والتآمر ضد استقالل البالد، 

بدأ نٌلسون ماندٌال سنوات السجن المإبد فً  وحكم على ماندٌال بالسجن مدى الحٌاة،

سنة، قبل أن  27من مجموع  18فً زنزانة جزٌرة "روبن آٌالند" حٌث قضى  1964

إلى سجن "بولسمور" حٌث الحراسة المشددة. ومع استمرار سنوات  1982ٌنقل فً 

السجن، أصبح الزعٌم الجنوب اإلفرٌقً روٌدا روٌدا ٌمثل أكثر من ؼٌره فً عٌون الرأي 

 الدولً، الضؽط تزاٌد وأمام العام الدولً الرمز المثالً للكفاح ضد التمٌٌز العنصري.

 السجن من ماندٌال إخراج إلى 1988 ٌسمبرد فً العنصري التمٌٌز نظام سلطات اضطرت

.الجبرٌة اإلقامة رهن ووضعه
174

 

فقد كانت جنوب إفرٌقٌا مثال من أسوأ أمثلة التفرقة العنصرٌة البؽٌضة، حٌث حكم أربعة 

ملٌون من ؼٌر البٌض، هذا االتحاد الذي فقد  29مالٌٌن من العناصر البٌضاء، حوالً 

قلٌة، وجحٌم األؼلبٌة، وقلعة التفرقة العنصرٌة، فقد وحدته قبل أن ٌولد، وأصبح جنة األ

سلكت األقلٌة البٌضاء سٌاسٌة عزل األؼلبٌة ؼٌر البٌضاء فً مناطق تتسم بالفقر والهشاشة 

حٌث ضعؾ اإلمكانٌات و التجهٌزات، كما ٌعمل السود فً خدمة و سخرة األقلٌة البٌضاء، 

التفرقة العنصرٌة، وتمادت فً تطبٌقها وأمعنت سلطات البٌض فً جنوب إفرٌقٌا فً سٌاسة 

مما جلب علٌها سخط العالم واستنكاره، أصدرت هٌبة األمم المتحدة عدة قرارات لمقاطعة 

، والسنوات التالٌة لها، كما قاطعت دول العالم الثالث 1962اتحاد جنوب إفرٌقٌا فً سنة 

اتحاد جنوب إفرٌقٌا بسبب التفرقة العنصرٌة.
175

 

 بعد التً انتهت المواجهة وهً والعسكرٌة، المدنٌة الحرب فنون كل المواجهة وعرفت

 بدء عند بعد فٌما كما وصفها أو" مؽلوب وال ؼالب ال" وضعٌة إلى عقود ثالثة قرابة

 إال وننتصر ننجو أن ٌمكن ال جنوب إفرٌقٌا أهل نحن" توتو دٌسموند" القس المفاوضات،

 من الخروج أجل من مكافحٌن والتارٌخ، لظروؾمرتبطٌن با باعتبارنا وبٌضا   سودا   معا ،

 على .وحدها تنتصر أن مجموعة ألٌة ٌمكن ال "االبارتهاٌد"، فً نظام المتمثل المستنقع هذا

 فً مراحل لعدة االنتهاكات الجسٌمة ملفات تصفٌة مسلسل خضع سنوات، ست قرابة مدار

 آلٌات على ، اتفق1990 الذي انعقد فً ماي" الكاب" اتفاق وبمقتضى أولى، مرحلة

الشاملة التصفٌة أفق فً والمكان الزمان فً متدرجة ومساطر وإجراءات
176
. 

 آلٌة على االنتقالٌة المراحل فً ركزت التً الدول من العدٌد ومن هنا ٌمكن القول أن هناك

المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب واللجوء إلى المتابعة والمحاكمة. وهناك تجارب أخرى 
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ثم   00/03/3000" بتارٌخ  32أفرٌقٌا" منشور على الموقع االلكترونً لقناة " فرانس  جنوب قٌادة إلى العنصري التمٌٌز ضد النضال سنوات نم:  ماندٌال نٌلسونمقال بعنوان " -

 3002ٌونٌو  0االطالع علٌه بتارٌخ 
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 توفر إفرٌقٌا جنوب تجربة ولعل المجتمعً، السلم تحقٌق إلعادة ى آلٌة المصالحةركزت عل

 إفرٌقٌا جنوب فً االنتقالٌة العدالة مرحلة مٌز ما وأهم. الشؤن هذا فً الممارسات أفضل

 عما المسبول تقدٌم على أساسا تقوم الوطنٌة المصالحة لبلوغ خاصة آلٌة على اعتمدت أنها

 بلوؼا العفو على للحصول كشرط الحقٌقة معرفة هٌبة أمام وتجاوزات انتهاكات من ارتكبه

 العقابٌة العدالة ولٌس التصالحٌة العدالة تحقٌق منها الؽرض ،وكان المصالحة الوطنٌة إلى

االنتقامٌة أو
177
. 

 الفقرة الثانٌة :  بناء المصالحة و العفو والتخلً عن المساءلة و العقاب.

ألٌكس بورٌن " و هو عضو سابق فً لجنة الحقٌقة و المصالحة هناك مقولة كان ٌرددها " 

بجنوب إفرٌقٌا مفادها أن لكل بلد نموذجه الخاص فً المصالحة، وألن المصالحة مفهوم 

مطاطً ومرن فٌمكن أن ٌستوعب مراحل ووقابع تارٌخٌة متنوعة وممتدة فً الزمن، فزمن 

من بٌن تارٌخ ارتكاب مذبحة " ستاربٌل المصالحة فً جنوب إفرٌقٌا تناول الفترة الممتدة 

و تارٌخ أداء الٌمٌن الدستورٌة الرباسٌة من طرؾ " نٌلسون ماندٌال "  1960"فً ماس 

.1994فً ماي 
178

 

بداٌة مسار معقد  1990فبراٌر  11فقد دشن اإلفراج عن الزعٌم نٌلسون ماندٌال بتارٌخ  

طً بٌن حكومة البٌض وتجمع ومتفاوض حوله، خص السلم المدنً واالنتقال الدٌمقرا

نفس الشهر الذي  المإتمر الوطنً، وأعلن رسمٌا  عن ذلك بٌان الربٌس " دي كلٌرك " فً

انصبت المفاوضات بٌن الطرفٌن فً مرحلة أولى ـ دامت قرابة   أفرج فٌه عن ماندٌال.

أشهر ـ على وضع أسس التفاوض والتدابٌر المستعجلة، وصدر "بٌان الكاب" فً شهر 3

والتهدٌد أٌا كان  والذي عبر عن "االلتزام المشترك لتبدٌد مناخ العنؾ1990اي م

مصدرهما، فضال عن تحقٌق االلتزام وفق عملٌة تفاوض سلمٌة.
179

 

وتعتبر دولة جنوب إفرٌقٌا، وحتى تارٌخه، هً البلد الذي كان الضحاٌا فٌه هم األكثر 

قبول العفو. وكان نظام الفصل العنصري استعدادا لقبول الحاجة للحد من العدالة الجزابٌة و

ٌقوم على أساس نظام عنصري فرضته المإسسات، والذي على الرؼم 1994ما قبل العام  

من أنه لم ٌكن فرٌدا من نوعه فً التارٌخ، إال أنه بدأ ٌصبح أمرا ال ٌطاق، لٌس فقط بالنسبة 

ألقلٌة البٌضاء فً جنوب لمجتمع السود فً البلد، وإنما أٌضا بالنسبة لقسم متزاٌد من ا

فقد فضلت سلطات جنوب أفرٌقٌا نظام العدالة التصالحٌة، مع  أفرٌقٌا، والمجتمع الدولً.
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 3002فبراٌر 09نصاؾ و المصالحة" بتارٌخ مداخلة ذ لطٌفة بوسعدن فً أشؽال الندوة التً التً نظمتها مجلة نوافذ بعنوان " العدالة االنتقالٌة بالمؽرب، قراءة فً تجربة هٌبة اإل-

 بعنوان تجربة جلسات االستماع العمومٌة بالمؽرب تحت ضوء التجارب المقارنة.
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 بة جنوب إفرٌقٌا فً بناء العدالة االنتقالٌة، مرجع سابق ٌاسر الؽرباوي، تجر--
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التركٌز على البحث عن الحقٌقة، ومنح عفو كلً أو جزبً للمذنبٌن الذٌن تعاونوا مع ذلك 

ٌلة البحث عن الحقٌقة. ومع ذلك، كان هذا العفو هدفه هو تجنب مواجهات دموٌة، حص

صفقة. ولم تتوفر أي طرٌقة للضحاٌا بشكل عام لمعرفة ما حل بؤفراد أسرهم ؼٌر ما ورد 

فً اعترافات وتعاون من كانوا مسإولٌن عن مصٌرهم. وعندما واجهوا خٌار عدم المعرفة 

أو قبولهم بعدم معاقبة المذنبٌن، شدد الكثٌرون على القٌمة األعلى للحقٌقة بدال من 

العقاب.
180

 

 لعدة االنتهاكات الجسٌمة ملفات تصفٌة مسلسل خضع سنوات، ست قرابة ارمد وعلى

 آلٌات على اتفق 1990 فً ماي" الكاب" اتفاق وبمقتضى أولى، مرحلة فً مراحل

 بصفة بٌنها ومن الشاملة أفق التصفٌة فً والمكان الزمان فً متدرجة ومساطر وإجراءات

 ربٌسٌة منها : 

 -الحالة  فً السٌاسٌة للجرابم تعرٌؾ" عدادبإ إلٌه عهد عمل فرٌق إنشاء

الالزمة  واآللٌات القواعد من اإلفادة قاعدة على إفرٌقٌا بجنوب الخاصة

بالجرابم  ٌتعلق فٌما الحصانة ومنح السٌاسٌٌن المعتقلٌن عن اإلفراج لموضوع

 وخارجها. إفرٌقٌا جنوب داخل ٌتواجدون لمن السٌاسٌة

 -فً  وأعضاء لقٌادٌٌن المإقتة الحصانة لمنح اإلجراءات باتخاذ الحكومة قٌام

بٌان  التزامات تنفٌذ فً للمساهمة العودة من تمكٌنهم" بهدؾ الوطنً المإتمر

"الكاب".
181

 

وهكذا بدأت النقاشات الجادة بخصوص انطالق تجربة العدالة االنتقالٌة بجنوب إفرٌقٌا بعد 

مشاركة كبٌرة من قبل المجتمع ، وبعد 1999انتخاب " نلسون مندٌال " ربٌسا للبالد فً 

قانون "  1995المدنً والعدٌد من جلسات االستماع، أصدر برلمان جنوب إفرٌقٌا سنة 

تعزٌز الوحدة الوطنٌة و المصالحة" منشبا بذلك " لجنة الحقٌقة و المصالحة ".
182

 

 االنتهاكات فً للتحقٌق إنشاإها تم هٌبة بجنوب إفرٌقٌا هً والمصالحة الحقٌقة ولجنة

 ،1994-1960 العنصري النظام حكم فترة خالل ارتكبت التً لحقوق اإلنسان الجسٌمة

 كل قبل من االنتهاكات كل والٌتها والتعذٌب، وقد ؼطت والقتل الخطؾ عملٌات ذلك فً بما

 مإتمرٌن و المدنً المجتمع من واسع نقاش بعد إحداثها وتم. التحرٌر وحركات الدولة من

 تجاربها، من لالستفادة األخرى الدول فً االنتقالٌة العدالة اتسٌاس حول عقدا دولٌٌن

 و الوطنٌة الوحدة دعم قانون على 1995 سنة منتصؾ إفرٌقٌا جنوب فً البرلمان وصادق
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 93والعقوبات،مختارات من المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر،مرجع سابق ص االنتقالٌة سوتاس،العدالة إٌرٌك--
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 022، مرجع سابق ص
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 22الة االنتقالٌة ومبدأ عدم اإلفالت من العقاب،دراسة مقارنة بٌن المؽرب و جنوب إفرٌقٌا، مرجع سابق ص مصطفى جعً، العد- 
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 تعٌٌن على" ماندٌال نلسون" الربٌس أشرؾ قد و اللجنة، لهذه أسس الذي المصالحة

" توتو دٌزموند" القس اختٌر قد و.  1995 دجنبر فً عضوا 17 عددهم البالػ و أعضابها

.لها ربٌسا
183
  

 أكتوبر فً تقرٌرها بتقدٌم أشؽالها أنهت و 1996 سنة من أبرٌل فً أعمالها اللجنة بدأت و

 جرى حٌث وشاهد، ضحٌة 220000 من أكثر شهادات تضمن الذي ،1998سنة  من

 لجان ثالث الحةالمص و الحقٌقة لجنة ضمت وقد .علنٌة استماع جلسات فً بها اإلدالء

 لجنة و التؤهٌل، إعادة و الضرر جبر لجنة و اإلنسان، حقوق انتهاكات فرعٌة لجنة

العفو.
184

 الجرابم عن المحاسبة لتحقٌق بذلت التً الجهود معظم أن البعض وٌرى  

 العفو" للجدل مثٌرا عرضا والمصالحة الحقٌقة لجنة قانون أجاز فقد بالفشل، باءت المرتكبة

 لذلك، وكنتٌجة باالعتراؾ، رؼبوا الذٌن اإلنسان حقوق انتهاكات لمرتكبً" قٌقةالح أجل من

 منهم العدٌد اإلنسان، لحقوق الجسٌمة االنتهاكات من حالة 50000 أمامها اللجنة وجدت

 لتقدٌم اضطرهم مما جرابم، بارتكاب اتهامات واجهوا الذٌن أولبك من األمن قوات فً أفراد

 للعفو. طلبات

 العفو إجراءات فً بالمشاركة للضحاٌا إفرٌقٌا جنوب فً والمصالحة الحقٌقة نةلج وسمحت

 بٌن مباشر لقاء حالة من أكثر اللجنة شجعت وقد. المرتكبون بجرابمهم اعترؾ حٌث

 أكبر أهمٌة إٌالء تم بٌنما. والفهم لتشجٌع الحوار كمحاولة والمعتدٌن الضحاٌا مجموعات

خطورة ومثٌرا  أكثر  والمرتكبٌن الضحاٌا بٌن المباشر قاءالل ٌكون حٌث القضاٌا بعض إلى

للجدل، خصوصا  إن شعر الضحاٌا أنهم مجبرون على المشاركة.
185

 

وهكذا ولدعم مسار الوحدة الوطنٌة والمصالحة، كمسار سٌاسً انتقالً بالدرجة األولى، 

الدستور جسرا  أصل الدستور االنتقالً لمبدأ المصالحة ذاته بتؤكٌده على أن: "ٌضع هذا 

تارٌخٌا  بٌن ماضً مجتمع مزقته االنقسامات والصراعات والمعانات والظلم وبٌن مستقبل 

مبنً على االعتراؾ بحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة والتعاٌش السلمٌة وآفاق االعتراؾ بتنمٌة 

 عٌةطبقتهم االجتما أو عرقهم أو بشرتهم لون كان كٌفما إفرٌقٌا جنوب سكان لجمٌع ممنوحة

 إفرٌقٌا جنوب لجمٌع سكان والرفاهٌة الوطنٌة الوحدة عن البحث أن كما جنسهم، أو

جمٌعا. بٌنهم المصالحة ٌفترضان
186
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و بالرؼم من أن المـشرفون علـى العدالـة االنتقالٌـة بجنـوب إفرٌقٌـا قالوا بؤن المـسبولٌن 

ـار والوثــابق التــً تحــدد عـن االنتهاكـات لـم ٌتركـوا الفرصـة تمـر دون إتــالؾ اآلثـ

مسار و كما هابال  من الذكرٌات  المــسبولٌات وتــدٌنهم باألســاس، مخلــفٌن وراءهم 

المإلمة واألحـزان والـدموع على أجفان الضحاٌا،
187
استبعدت اللجنة خٌار " محاكمات  فقد 

ث "ال أحد من نورنبورغ" الذي أحدث ؼداة الحرب العالمٌة لمحاكمة مجرمً النازٌة، حٌ

المعسكرٌن كان فً موقع فرض عدالة المنتصرٌن فال أحد منهما انتصر انتصارا  حاسما  

وصلنا إلى مؤزق على المستوى العسكري. ٌسمح له بذلك، بل
188

 

بخصوص طبٌعة اللجنة، وفٌما إذا كانت جهازا  قضابٌا  أو شبه قضابً وهو إشكال أثٌر فً 

 ل جوهانسبٌرج القس السابق والعمٌد البارز لدٌنا رجلكل التجارب، اعتبر ربٌسها 

وسٌلة أكثر فعالٌة من المحكمة للوصول إلى  لجنة الحقٌقة و المصالحةأن  " توتو دٌسموند"

 على الحصول أجل من كاملة باعترافات الحقٌقة، مادام أن المعنٌٌن كانوا مطالبٌن باإلدالء

 وهم بالوقابع كاهلهم ٌثقلوا أن المهتمٌن لىع القضابٌة وأصبح العملٌة انقلبت وهكذا العفو،

بكل شًء. للبوح مستعدون
189

 

 الوقت وفً فإنه المحاكمات، عن تخلت التً إفرٌقٌا لجنوب بالنسبة ومن هنا ٌمكن القول أنه

 ذلك أجل من وٌحظً السلمٌة "لألبارتهاٌد"، النهاٌة رمز ٌمثل نلسون ماندٌال ٌزال ال الذي

 موضوع زالت ال "األبارتهاٌد" بعد ما دولة إنجازات حصٌلة أن إال التقدٌر، من بالكثٌر

 ألن أٌضا ولكن العقاب، من الجالدٌن إفالت شرعنت لكونها لٌس فقط حادة، انتقادات

 أبرز ٌعتبر كان والبٌض،والذي السود بٌن االجتماعً للتفاوت مقنعة بدابل تقدم لم المصالحة

 الدٌمقراطً النظام ظل فً مترسخا استمر و القدٌم، النظام فً المإلم البنٌوي العنؾ مظاهر

 الجدٌد.

المساءلة المصالحة و العفو وغٌاب بٌن العدالة االنتقالٌة بالمغرب تجربة  :الثانً المطلب 

 العقاب

شهد المؽرب عند نهاٌة القرن التاسع عشر أحداثا سٌاسٌة كبرى مست الدولة و المجتمع و 

بصٌؽته السٌاسٌة و الدستورٌة، و كان لها مركز الثقل فً أثرت بقوة فً فكرة اإلصالح 

الحٌاة السٌاسٌة التً طبعت مؽرب ما قبل االستقالل. لكن بعد حصول المؽرب على 

االستقالل، عرؾ هذا األخٌر المستقل أحداث مإلمة مٌزت التارٌخ السٌاسً للمؽرب 

ع المؽربً، كما شكلت هذه المعاصر، وكان لها تؤثٌر كبٌر على الذاكرة الجماعٌة للمجتم
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األحداث عقبة فً دمقرطة الحٌاة السٌاسٌة بما ٌضمن حرٌة المواطنٌن و ضمان حقوقهم فً 

العٌش فً ظل نظام دٌمقراطً
190
. 

وقد شكل ملؾ االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً شهدها المؽرب منذ االستقالل حتى 

ؽرب بسنوات الرصاص، كما شكل أٌضا و هً الفترة التً ٌطلق علٌها فً الم 1999سنة 

إنشاء هٌؤة التحكٌم المستقلة إعالنا لبداٌة تفكٌر الدولة للتعاطً مع المشاكل ذات الصلة 

بملؾ االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان وخوض تجربة العدالة االنتقالٌة للتخلص من 

تركة الماضً األلٌم.
191
ن : األولى سنتناول ومن هنا سنقوم بتقسٌم هذا المطلب إلى فقرتٌ 

االستقالل، ثم فً فقرة ثانٌة سنقؾ عند  منذ المؽرب فً اإلنسان حقوق فٌها  انتهاكات

 المصالحة وجبر الضرر وؼٌاب المساءلة والعقاب فً التجربة المؽربٌة.

 االستقالل منذ المغرب فً اإلنسان حقوق الفقرة األولى : انتهاكات

 طموحات تلب لم التً اإلجراءات من بالعدٌد الدولة قامت 1956 عام المؽرب استقالل بعد

 أهمها المؽاربة من واسعة فبات بمصالح المؽربً، وأضرت المجتمع من كبٌرة شرابح

 من شرابح واسعة دفعت استبدادٌة سلطة معالم برزت كما الصؽٌرة، والمدن األرٌاؾ سكان

 ٌلق لم الذي األمر مختلفة، بؤشكال ذلك عن التعبٌر إلى باالستقالل المنتشٌن المؽاربة

المؽربٌة. السلطات ترحٌب
192

 تم إذ االستقالل، عهد بمطلع الكبٌرة االنتهاكات وقد بدأت  

 وقد تصدى. منهم العدٌد واعتقل صفً كما المعارضٌن و النشطاء السٌاسٌٌن من عدد نفً

 رٌؾال وانتفاضات1958  عام مكناس النتفاضة بقسوة حٌنها العهد ولً الثانً الحسن

 الدولة، من الصارمة لإلجراءات الفالحٌن رفض نشبت بسبب والتً 1958-1959 عامً

 وٌقول .والنفً لالعتقال الرٌؾ من ومناضلٌن قٌادات وتعرض لمناطقهم الدولة وإهمال

 باإلصالح وطالبت سلمٌة كانت االنتفاضات تلك أن األحداث تلك عاصروا من العدٌد

 األرٌاؾ تلك بتطوٌق قاسٌا   جاء الدولة رد ؼٌر أن عدالة،ال وتحقٌق واالقتصادي السٌاسً

اإلهمال  تزاٌد كما األرٌاؾ، تلك سكان من اآلالؾ واعتقال لمقتل أدى مما عسكرٌة بفرق

الجماعٌة. العقوبة من كنوع الدولة قبل من المناطق لتلك المتعمد
193

 

التسعٌنٌات  منتصؾ وحتى 1956  سنة االستقالل على حصوله منذ المؽرب فقد عرؾ

ضد  جرابم بمثابة منها العدٌد اعتبار ٌمكن الخطورة، متباٌنة اإلنسان لحقوق انتهاكات

 إنشاء منذ الجرابم، لهذه الدولً اإلنسانً القانون أعطاها التً التعرٌفات وفق اإلنسانٌة

                                                           
22ص  3002لحقوق طنجة،الحسٌن سداس، تقٌٌم تجربة العدالة االنتقالٌة بالمؽرب، بحث لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة ا -
190

  
191
 03ص  3002ماضً،بحث دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة، جامعة محمد الخامس،كلٌة الحقوق أكدال الرباط،فتٌحة لحمامً، دور هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة فً طً صفحة ال - 
192
 22ص  3002فً ٌناٌر  23محمد الصبار" العدالة االنتقالٌة بالمؽرب، قراءة فً تجربة هٌبة اإلنصاؾ و المصالحة" مجلة نوافذ العدد  -
193

 2ص  3002ٌناٌر  2االنتقالٌة، بتارٌخ  للعدالة السورٌة المؽرب،منشورات الهٌبة فً االنتقالٌة العدالة تجربة عمر السراج،- 
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دولٌة  جنابٌة محكمة إحداث ؼاٌة وإلى 1945  سنة الدولٌة العسكرٌة" نورمبرغ" محكمة

 .1998 سنة

 لعهد أرخت التارٌخٌة المحطات من العدٌد نتج عنها قد السٌاسٌة األحداث تلك وكانت

 المؽرب، فً النطاق الواسع القمع حقٌقة بدا أن وقد اإلنسان، لحقوق الجسٌمة االنتهاكات

 فرنسا من استقالله على المؽرب حصول بعد "الرصاص سنوات" باسم اشتهرت التً وهً

 السبعٌنٌات سنوات أذهانهم فً تحضر" الرصاص سنوات" إلى شٌرونٌ من أؼلب أن إال

 اجتماعً انفجار أمام نفسها المؽربٌة الدولة وجدت االستقالل منذ مرة وألول .فقط

 كالرباط، المؽربٌة المدن من مجموعة عم ثم البٌضاء، الدار فً البداٌة فً اندلع حضاري،

ومراكش. مكناس، فاس،
194

 

احل محمد الخامس القضاء على كل معارضة له قامت السلطات آنذاك ففً ؼمار محاولة الر

أجل  منبحمالت اعتقال بالؽة القسوة فً مناطق كاملة، كانت قد شاركت فً الكفاح 

 انقلب قد االستعمار ضد كفاحها أن الرٌؾ منطقة وجدت المثال سبٌل فعلى االستقالل،

 سحقتها ما سرعان بثورة 1958 سنة فقامت االستقالل، على البالد حصول ضدها فور

 ورث وعندما القتلى. من اآلالؾ سقوط إلى أدت وحشٌة، بصورة الملكٌة القوات المسلحة

 إذ القمع، فً أسلوبا أرق اتخذ 1961 سنة والده من العرش الثانً الحسن الراحل الملك

 هو ضلمنهجه المف وكان القاسٌة، بالعقوبات الضخمة المكافآت بمزج آنذاك النظام كان

 الهبات والعقارات مثل السخٌة الحوافز بتقدٌم السلطة، فً الملك منافسة ٌمكنهم من تحدٌد

 قدرته تكمن فً كانت النظام مهارة أن والحق . الهابلة الرواتب ذات الحكومٌة والمناصب

.األعداء وسحق المنشقٌن وقمع األحزاب شتى أعضاء استقطاب على
195

 

 القوات دفع مما الثانً الحسن العهد ولً لالؼتٌال مإامرة عن أشٌع1960  عام وفً

 1963عام  وفً. السٌاسٌٌن الناشطٌن والمعارضٌن من عدد واعتقال لخطؾ المؽربٌة

 منهم مبات باعتقال وقامت الحاكم النظام ضد بالمإامرة بارزٌن معارضٌن الدولة اتهمت

 من مجموعة بإعدام 1964عام  األحكام وصدرت عسكرٌة، محاكمات على وعرضهم

بعضهم أخرى وبراءة لمجموعة المإبد والسجن المتهمٌن
196
. 

 ضد من المرتكبة االنتهاكات أبشع الماضً القرن من والسبعٌنٌات الستٌنٌات عقد شهد كما

النقابٌون  ٌتعرض أن الممكن من وكان ما، ٌوما ٌعادونه قد أو ٌعادونه أنهم النظام رأى

للملكٌة  انتقاده فً ٌشتبه شخص أي واإلسالمٌون أو والفالحون والمثقفون والماركسٌون

                                                           
194

 31اإلنسان،بدون ذكر الطبعة وتارٌخها ، ص  حقوق لدراسات القاهرة مركز ،تجربة العدالة االنتقالٌة فً المؽرب الالوي، عبد الكرٌم عبد - 
195

 2ص  3002دجنبر  02ر فً المجلة االلكترونٌة " ٌتفكرون" العدد الثانً بتارٌخ حسن العمرانً، الصفح و المصالحة ، ملؾ بحثً منشو - 
196

 02ص  3002منشورات المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان،-تجربة هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة -كمال عبد اللطٌؾ،العدالة االنتقالٌة و التحوالت السٌاسٌة بالمؽرب- 
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انتماء  شابعة عن األحٌان من كثٌر فً تزٌد ال الجرٌمة وكانت العقوبات، من شتى لضروب

 للقوات الوطنً االتحاد حزب أعضاء ضد حدوده أقسى الهجوم بلػ وقد معٌن، سٌاسً

 ثم فرنسا، فً المنفى فً شالعٌ على بنبركة المهدي آنذاك الحزب زعٌم إذ أرؼم الشعبٌة،

ذلك. بعد القسري تعرض لالختفاء
197

 

الحكم على الملك الحسن  نظام لقلب فاشلتان محاولتان وقعت 1972و  1971 عام وفً

 الذٌن وإعدام عسكرٌة، ومحاكمات النطاق، واسعة اعتقال نتٌجتهما حمالت من كان الثانً،

 المسلحة القوات أفراد من 58  حوالً نقل 1973سنة  وفً فٌهما. شاركوا إنهم قٌل

 المعتقل أحوال وأدت السري "تازمامارت" معتقل إلى مددا متفاوتة بالسجن علٌهم المحكوم

 تجري المحاكمات وكانت بطٌبا موتا البعض بسببها مات معانات طوٌلة إلى فٌه سجنوا الذي

 نطاق ىعل عقوبات السلطات وأنزلت وصورٌة، بل معظم الحاالت، فً جماعٌة بصورة

واسع.
198

 

 التقدٌرات تشٌر االنتهاكات، حٌث من أعمال متنوعة شهدت المؽرب فً الرصاص فسنوات

 التعسفً بٌن االعتقال ما تتراوح التً لالنتهاكات تعرضوا شخص ألؾ 50  قرابة أن إلى

 أن إلى تشٌر التقدٌرات الذي القسري واالختفاء القضاء نطاق خارج اإلعدام وبٌن والتعذٌب

 مع المختفٌن مجهوال، مبات مصٌر زال ما إذ حالة، وألفً ألؾ بٌن ما تتراوح تهحاال

 داخل كانت ترتكب التً االنتهاكات هذه. الدقة وجه على االختفاء حاالت تحدٌد صعوبة

 أو القالع، السجون فً بعضها كان المؽرب، فً واسع نطاق على هً سرٌة معتقالت

 معظمها مسجال ٌكن لم خاصة، مساكن أو مزارع ًف أو معزولة فٌالت فً اآلخر والبعض

السجناء  كان الحاالت بعض وفً. الداخلٌة وزارة لدى الرسمٌة المعتقالت سجل فً

ا ٌودعون الخارجً. العالم عن بمعزل الرسمٌة السجون بعض فً سر 
199

 

 وخطؾ قتل من جرى ما لكثرة الرصاص بسنوات الثانً الحسن الملك عهد وصؾ وقد

 بحق صورٌة ومحاكمات الدابمة العاهة الموت أو ٌسبب جسدي وتعذٌب سفًتع واعتقال

فعل  ردود أن كما. المتظاهرٌن استهداؾ جانب إلى مدنٌٌن و نشطاء سٌاسٌٌن معارضٌن

 وبعد. الدولة عنؾ على فعل كردة وذلك بالمطلق، سلمٌة تكن لم المعارضة من مجموعات

 شرابح وقاطعت واسعة معارضة شهد ٌات. وقدوٌقٌد الحر الملك سلطات ٌزٌد دستور إعداد

 1995عام  من آذار فً األمنٌة القبضة . كما ازدادت1962علٌه عام  االستفتاء واسعة

                                                           
197

  2ص 0999األولى  الطبعة البٌضاء، الدار الجدٌدة، النجاح مطبعة ،30 القرن مشارؾ على المؽربً السٌاسً النظام فً ٌةوالشرع المإسسة واقع أكنوش، الطٌؾ عبد - 
198
 23ص  3003ط، ة الحقوق أكدال الرباعبد الكرٌم عبدالنً،العدالة االنتقالٌة وحقوق اإلنسان بالمؽرب ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام ، جامعة محمد الخامس ،كلٌ-
199
 31، مرجع سابق ص تجربة العدالة االنتقالٌة فً المؽرب الالوي، عبد الكرٌم عبد--
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 بالشإون تتعلق لقرارات رفضا   والمتظاهرٌن الطالب مبات بحق مروعة مجزرة وحدثت

)الطوارئ(. االستثناء حالة الملك إلعالن الحادثة تلك دفعت الطالبٌة،
200

 

 كانت أنها جانب فإلى أصعب، النتهاكات المرأة تعرضت فقد االنتهاكات، تلك على عالوة

 تعرضن النساء من العدٌد أن إال وتعذٌب؛ تعسفً واعتقال قتل من الدولة لعنؾ تتعرض

 وقد. السلطة نهج مع المختلفة السٌاسٌة أقاربهن نشاطات بسبب كرهابن ولالحتجاز للخطؾ

 لألذى وتعرضهن اعتقالهن سبب كان اإلناث الضحاٌا من عالٌة نسبة أن التحقٌقات أثبتت

 ٌكن لم بل نشاطات بؤي ٌقمن لم هإالء المعتقالت وأن أقرابهن، نشاط هو والتعذٌب

االنتهاكات  من عدٌدة حاالت سجلت ذلك جانب إلى. واختطافهن اعتقالهن أسباب ٌستوعبن

 وللمعاملة ولالؼتصاب للتعذٌب ضهنوتعر الحوامل واعتقال المعتقالت، بحق الجنسٌة

 أطفالهن مع أمهات اعتقلت كما. وأثناء الوالدة وبعد قبل مناسبة طبٌة عناٌة دون السٌبة

 األطفال حق ٌراع لم كما أطفالهن، أمام منهن عدد بحق تعذٌب حاالت ووثقت الصؽار،

المعتقالت. داخل بالعناٌة المناسبة
201

 

 القانون بها سمح التً األحزاب تجاه سٌاسته ًالثان الحسن معارضو ٌصؾ سٌاسٌا ،

 تفتٌت بهدؾ للسلطة تابعة شكلت أحزاب بحٌث تفتٌتٌة، كانت بؤنها المؽربً والدستور

 مما السٌاسٌة القوى بٌن واالختالفات الخالفات وإثارة المعارضة السٌاسً العمل وتشتٌت

 الشٌوعً كالحزب ارٌةالٌس األحزاب حل جانب إلى هذا الحاكمة، لتقوٌة السلطة أدى

 عام واالشتراكٌة التحرر الخامس وحزب محمد الملك فً عهد 1960  عام المؽربً

 وعلى المؽربٌة المدن من عدد فً مظاهرات الثمانٌنات مطلع فً . كما اندلعت1979

 فقتل جدا ، عنٌفا   السلطات رد فكان الخبز" " انتفاضة فٌما سمً ب البٌضاء الدار رأسها

 المظاهرات تلك تكررت. المبات اعتقل كما بالقوة المتظاهرٌن عملٌات صد فً ناءأث المبات

 شمال مختلفة خصوصا   مدن ف1985ً و1984 و البٌضاء الدار فً 1981أعوام 

خصوصا فاس مدٌنة فً 1990 و المؽرب
202
. 

 نحو وتوجها   داخلٌة تهدبة الثانً الحسن الملك عمر من األخٌرة العشر السنوات وقد شهدت

عام  وفً متدرج، واقتصادي إصالح سٌاسً مسار ضمن وذلك وطنٌة، مصالحة

 اإلصالحات من مزٌد نحو واتجه الحكم سدة على والده السادس محمد الملك خلؾ1999

 وعلى. المؽرب فً االنتقالٌة العدالة مسار ودعم أٌد كما اإلنسان، حقوق السٌاسٌة وتعزٌز

 تتهم زالت ال اإلنسان حقوق و ناشطً منظمات أن إال المتدرجة اإلصالحات هذه من الرؼم

                                                           
200
 2االنتقالٌة ، مرجع سابق ، ص  للعدالة السورٌة المؽرب،منشورات الهٌبة فً االنتقالٌة العدالة تجربة عمر السراج، -
201

 22بالمؽرب ، مرجع سابق ، ص عبد الكرٌم عبدالنً،العدالة االنتقالٌة وحقوق اإلنسان -- 
202

 00، ثم اإلطالع علٌه بتارٌخ 3002أكتوبر  32العربً، مقال منشور فً جرٌدة الخلٌج اإللكترونٌة بتارٌخ  والسٌاق.. المؽرب فً والمصالحة اإلنصاؾ تجربة لكرٌنً، إدرٌس- 

 3002ٌونٌو 
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 ونجله الثانً الحسن الملك والٌة آخر فً اإلنسان حقوق تنتهك جرابم بارتكابها السلطة

نسبٌا. أقل بشكل كانت وإن محمد السادس، الملك
203

 

 الفقرة الثانٌة : حدود المساءلة و المحاسبة فً مقاربة تجربة العدالة االنتقالٌة بالمغرب

 -سابقا -خصوص موضوع المساءلة اعتبرت توصٌة المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  ب

بؤن طً صفحة الماضً تتعارض بصفة قطعٌة مع كل الدعوات إلى المساءلة الجنابٌة وهو 

ما ثم التؤكٌد علٌه فً الخطاب الملكً بمناسبة تنصٌب أعضاء هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة، 

اد التسوٌة ؼٌر القضابٌة كمقاربة لمعالجة ماضً االنتهاكات حٌث تمت اإلشارة إلى اعتم

الجسٌمة لحقوق اإلنسان، كما نص النظام األساسً للهٌؤة على صالحٌات هذه األخٌرة ؼٌر 

قضابٌة وال ٌمكنها إثارة المسإولٌات الفردٌة، وقد ثم تبرٌر ذلك بؤن المجتمع المؽربً لٌس 

ابٌة فً حق عدد من المسإولٌن الكبار قد ٌقوض جاهزا لذلك، وأن تحرٌك المتابعة الجن

أسس الدولة واستقرارها.
204
ومن هنا سنقوم بالوقوؾ عند كل من هٌؤة التحكٌم المستقلة و  

 هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة ومقاربتهما للمساءلة فً تجربة العدالة االنتقالٌة بالمؽرب.

 أوال : هٌأة التحكٌم المستقلة

 الدولٌة الشرعة مقدمته فً تبنى والذي 1996  عام المعدل ًالمؽرب الدستور صدور بعد

 تظهر بدأت 1994 عام السٌاسٌٌن المعتقلٌن من عدد سراح إطالق ومع اإلنسان، لحقوق

 مدنٌٌن وحتى والسٌاسٌٌن الناشطٌن من كبٌرة أعداد مصٌر عن بالكشؾ جادة مطالبات

 التنسٌق عمل مجموعة دفع مما ،أثرهم عن الكشؾ دون لعقود وربما لسنوات قسرا   اختفوا

 باالختفاء المتعلقة الطلبات كل وتسجٌل لتوثٌق مصؽرة لجنة لتشكٌل االستشاري المجلس فً

 لجنة تشكٌل تم كما الطلبات، لدراسة أعضاء عشرة من لجنة شكلت ثم ومن القسري،

 دراسة تقدٌم بهدؾ للقضاء األعلى المجلس فً وقضاة المجلس فً أعضاء من مشتركة

 على والتقارٌر الطلبات هذه كل دراسة بعد اتفق وقد. الضحاٌا ألولبك الضرر جبر حول

 خارج من وشخصٌات االستشاري المجلس أعضاء بٌن مشتركة لجنة تشكٌل ضرورة

 وإٌجاد ومصٌرهم المختفٌن هإالء حقٌقة وكشؾ الطلبات بشؤن التحقٌق أجل من المجلس

.أسرهم أو الضحاٌا لتعوٌض صٌؽة
205

 

 بقرار التعسفً واالعتقال القسري االختفاء ضحاٌا لتعوٌض المستقلة التحكٌم هٌبة تأسس

 قدمت فٌما 2003 عام تموز من ٌوم العاشر عملها وأنهت1999  عام آب16  ٌوم ملكً

                                                           
203
 2االنتقالٌة ، مرجع سابق ، ص  للعدالة السورٌة بةالمؽرب،منشورات الهٌ فً االنتقالٌة العدالة تجربة عمر السراج،-
204
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، فتؤسٌس هذه الهٌؤة كان بمثابة 2003 عام من الثانً تشرٌن 30  ٌوم النهابً تقرٌرها

 هم ثالثة أعضاء تسعة من الهٌبة تشكلت تقالٌة بالمؽرب. وقدانطالقة موضوع العدالة االن

 من أعضاء ألربعة إضافة للهٌبة، ربٌسا   أحدهم ٌكون للقضاء األعلى المجلس من قضاة

وزارة العدل. وقد اقتصر دور  عن وممثل وزارة الداخلٌة عن وممثل االستشاري المجلس

اٌا االختفاء القسري و االعتقال للتعوٌض فقط على تعوٌض ضح المستقلة التحكٌم هٌبة

التعسفً، وجبر الضرر بالنسبة لهإالء الضحاٌا،
206
ولم تتطرق الهٌؤة لمبدأ المساءلة و  

المحاسبة فً التعاطً مع االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان التً شهدها المؽرب منذ 

 االستقالل. 

لة فً مجال حقوق اإلنسان أن هذا وقد اعتبرت المنظمات الحقوقٌة الوطنٌة و الدولٌة العام

هذه كانت ثؽرة من ثؽرات عمل هٌؤة التحكٌم المستقلة الذي لم ٌشمل المبادئ األخرى 

للعدالة االنتقالٌة و المثمتلة أساسا فً مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب، كما أن عمل 

لحفظ الذاكرة،  الهٌؤة لم ٌمتد إلى جوانب متعددة وواسعة من جبر الضرر الجماعً صونا

وعدم تكرار ما سبق و أٌضا حق الضحاٌا فً معرفة الحقٌقة بل كان التركٌز بشكل كبٌر 

على التعوٌض المادي، و أؼفلت أٌضا سرد حقابق ما جرى وتبنً استراتٌجٌة اإلنصاؾ و 

المصالحة.
207

 

 عدب وذلك والمتضررٌن، الضحاٌا تعوٌض ألسس المعتمدة المعاٌٌر الهٌبة هذا وقد حددت

 ودولة الالتٌنٌة أمرٌكا دول خصوصا  فً الملؾ لهذا تطرقت عالمٌة لتجارب دراستها

 والمعتقل قسرٌا   للمختفً المفترض النشٌط العمر متبقً هً؛ المعاٌٌر وهذه أفرٌقٌا، جنوب

 الذي والدخل التقاعد(، لسن وصوله حتى اختفاءه منذ عمره من مرت السنوات التً )عدد

 الكرٌم العٌش ومستوى المالٌة للعملة القٌمة مع لٌتالءم رفعه مراعاة عم علٌه ٌتحصل كان

أسرته. معاناة ومدى التحكٌم، عملٌة بها جرت التً الفترة فً
208
 كان إن التقٌٌم فً )وٌعتمد 

 لألسرة معٌال   كان وإن الحٌاة قٌد على والدٌه كان وإن وأطفال المعتقل زوجة أو للمختفً

 لتكالٌؾ إضافة اختفابه(، إثر أسرته على المإثرة جتماعٌةاال الظروؾ من ذلك وؼٌر

 قد كان حال فً التعسفً المعتقل له تعرض أذى وأي الجسدي األذى عن والتعوٌض العالج

 بعٌن األخذ مع خروجه، بعد كرٌمة حٌاة تؤمٌن على مساعدته جانب الحٌاة إلى قٌد على بقً

أثناء االعتقال. لمعاملةا ونوع االعتقال ومكان اعتقاله مدة االعتبار
209
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وعلى الرؼم من إقدام النظام على إنشاء هٌؤة التحكٌم المستقلة للبث فً كل الملفات العالقة 

المترتبة عن ماضً االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان، فقد أثار هذا اإلعالن ردود فعل 

اربة التً اعتبرت متباٌنة، و فً مقدمتها رفض العدٌد من الضحاٌا و عابالتهم لهذه المق

مبتورة وال تساٌر التجارب الدولٌة للعدالة االنتقالٌة، خصوصا فً المبادئ التً جاءت بها 

هذه األخٌرة من مساءلة وضمان عدم اإلفالت من العقاب، فالهٌبة من خالل المسالك التً 

اعتمدتها أسست و كرست لمسؤلة اإلفالت من العقاب.
210

 

كٌم المستقلة أٌضا فً اقتصارها فقط على جبر الضرر كما كانت نقطة ضعؾ هٌؤة التح

دون أن ترتقً بعملها لٌساٌر األسس الدولٌة للعدالة  –مقاربة التعوٌض المادي  -الفردي 

االنتقالٌة. وهذا وقد استمر النضال الحقوقً لترتفع األصوات المنادٌة بضرورة إحداث هٌؤة 

مناظرة الوطنٌة األولى التً نظمتها للتحقٌق على ؼرار التجارب الدولٌة، وكانت ال

نقطة تحول أساسٌة حٌث بدأ الدولة تفكر فً إحداث  2001الجمعٌات الحقوقٌة فً نونبر 

هٌؤة ثانٌة تستجٌب من خاللها ألصوات الضحاٌا و عابالتهم.
211

    

 ثانٌا : هٌأة اإلنصاف و المصالحة

السٌاق  فرضها التً اتاالعتبار من مجموعة على والمصالحة اإلنصاؾ هٌبة تؤسست

النطاق  خارج االنتهاكات ملؾ تسوٌة مجهود تضع مقاربة اعتماد فً والمتمثلة المؽربً

 المسبولٌات موضوع إثارة إمكانٌة واستبعاد الدولة مسبولٌة بإقرار واالكتفاء القضابً

 الذي العام السٌاق حول ٌدور هنا ٌطرح الذي والسإال أصحابها، عن الفردٌة والكشؾ

والمصالحة. اإلنصاؾ فٌه هٌبة نشبتأ
212
  

أنها  ٌتضح والمصالحة اإلنصاؾ هٌبة بإحداث المتعلقة التوصٌة دٌباجة إلى و بالنظر

الحقوقً  للمسلسل تقٌٌم على بناء اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس طرؾ من وضعت

دابٌر الت مختلؾ التوصٌة استحضرت حٌث التسعٌنٌات، بداٌة منذ انطلق الذي بالمؽرب

لحقوق  االستشاري المجلس بإحداث اإلنسان حقوق تعزٌز اتجاه فً والمإسساتٌة السٌاسٌة

ضحاٌا  عن واإلفراج والمنفٌٌن السٌاسٌٌن المعتقلٌن من العدٌد عن بالعفو ومرورا اإلنسان،

السٌاسً  االعتقال ضحاٌا لتعوٌض المستقلة التحكٌم هٌبة بإحداث وانتهاء القسري، االختفاء

 للمجلس السابقة المعالجة محدودٌة دٌباجتها فً التوصٌة لتقر القسري، ختفاءواال
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 الضحاٌا بٌن سوت التً االنتهاكات ماضً مع التعاطً فً اإلنسان االستشاري لحقوق

المسدود. الباب إلى والجالدٌن، وانتهت
213

 

 إلى تؤسٌس هٌبة اإلنصاؾ والمصالحة التً  2004عام   وكان المؽرب قد توصل فً

عاما ، ثم أطلق سراحه، وكان عمله 17الذي كان سجٌنا  لمدة  "إدرٌس بن زكري"ترأسها 

ٌنصب على كشؾ الحقٌقة واإلنصاؾ بروح من التسامح. وجدٌر بالذكر أن التجربة 

المؽربٌة للعدالة االنتقالٌة واجهتها ثالثة تحدٌات كبرى، أولها أنها تستمر وتتواصل بمبادرة 

جود األجهزة نفسها التً قامت بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان من النظام نفسه وبو

وثانٌهما أن سقفها ال ٌصل إلى المإسسة الملكٌة التً قامت هً بالمبادرة، وبالتالً فقد ظلت 

والصعوبة الثالثة هو طول الفترة  ،خارج دابـرة المساءلة، أي أنها استبعدت منها سلفا  

الزمنٌة التً شملتها.
214

 

وضوع المساءلة فً التجربة المؽربٌة فقد ووجهت هٌؤة اإلنصاؾ و وبخصوص م

المصالحة طٌلة والٌتها باستفسارات وانتقادات ومإاخذات بخصوص موضوع مساءلة 

مرتكبً االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان فً الماضً، و كان قدر ربٌسها و أعضابها 

جدل و الحوارات العمومٌة و الخاصة المنحدرٌن من المجتمع الحقوقً أن ٌكونوا فً قلب ال

التً جرت حول الموضوع، ولم ٌقتصر الوضع على الدابرة الوطنٌة و إنما تعداه إلى 

الملتقٌات اإلقلٌمٌة و الدولٌة، وقد بقً الموضوع ٌالحقها حتى آخر ٌوم من والٌتها.
215

 

ة فً أنها ، وٌمكن تلخٌص االنتقادات و المإاخذات التً وجهت لهٌؤة اإلنصاؾ و المصالح

بتؽٌٌبها لمساءلة األفراد مرتكبً االنتهاكات و الجالدٌن، كانت تقوم بعملٌات ترمً إلى 

تبٌٌض وجه النظام و إعطابه صك براءة إزاء ما حصل فً الماضً على ٌد معتقلٌن 

سابقٌن. وهناك من ذهب إلى أبعد من هذا معتبرا ذلك صفقة سٌاسٌة تمت فً دهالٌز السلطة 

الخاصة، وعبر رأي آخر على أن التنازل عن مساءلة األفراد ٌعتبر خٌانة  و األجهزة

للضحاٌا. 
216

   

من  تسرع أن الحقوقٌة للنخب الجدٌدة السوسٌولوجٌة البنٌة فقد استطاعت السٌاق هذا وفً

اإلنسان  لحقوق االستشاري المجلس الرسمٌة المإسسة لعمل والحقوقً السٌاسً اإلٌقاع

 وقد توصٌة. شكل فً الملك إلى قدمت وثٌقة فً بلورته تمت ماضًال حول تصورا وتفرز

 فكرة تقوم على" الرصاص سنوات" حول النقاشات فً وسطى صٌؽة األخٌرة هذه اختارت
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 الذي العمل عبر مواصلة الضحاٌا إنصاؾ إلى تسعى" والمصالحة لإلنصاؾ" هٌبة إنشاء

 القسري االختفاء حاالت بشؤن لبحثا وأٌضا ،"للتعوٌض المستقلة التحكٌم لجنة" به قامت

نتابج بصددها. إلى للوصول المجهودات جمٌع وبذل مصٌرها، ٌعرؾ لم التً
217

 

وهو ما العقاب،  من اإلفالت وعدم المساءلة فكرة استبعاد على أخرى جهة من عملت كما 

كد ٌإ أكدته الوثٌقة التوصٌة صراحة بإشارتها إلى أن "المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

إلى  بخصوص طً صفحة الماضً مقاربته التً تتعارض بصفة قطعٌة مع كل الدعوات

الضؽٌنة والمساءلة الجنابٌة فً إطار مصالحة المؽاربة مع تارٌخهم وتجاوز الضؽٌنة 

وتضمٌد الجراح، وبذل كل أشكال التؤهٌل الطبً واإلنسانً ورد االعتبار واإلدماج 

 الستؽالل المٌركنتٌلً أو األٌدٌولوجً للحقٌقة، وإرساءاالجتماعً للضحاٌا وذوٌهم وعدم ا

الضمانات الكفٌلة بالوقاٌة والحماٌة من عدم تكرار الماضً وفتح صفحة جدٌدة، تكرس فٌها 

كل الطاقات لبناء مستقبل مؽرب دٌمقراطً عصري قوي، منفتح ومتسامح لمواجهة 

.المشاكل الحقٌقٌة الملموسة ألجٌاله
218

 

حاسبة وعدم اإلفالت من العقاب فً المؽرب نقاشا حادا بٌن الفرقاء من فقد ثار مطلب الم

لتوصٌة  االستباقًداخل الحقل الحقوقً والحقل السٌاسً بصفة عامة، خصوصا مع الطرح 

المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان التً اعتبرت مقاربة طً صفحة الماضً، "تتعارض 

النتقام والمساءلة الجنابٌة، منطلقا فً ذلك بصفة قطعٌة مع كل الدعوات إلى الضؽٌنة، وا

من الؽاٌات النبٌلة التً أكدها أكثر من مرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس فً إطار 

مصالحة المؽاربة مع تارٌخهم وتجاوز الضؽٌنة وتضمٌد الجراح وعدم االستؽالل 

 .المرٌكانتلً أو اإلٌدٌولوجً للحقٌقة

 ملؾ لطً الجاري القضابٌة ؼٌر التسوٌة مسلسل منض الهٌبة فقط عمل اندرج كما

 بعد األحوال، من حال أي فً ٌمكنها وال الماضً، فً المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات

 أي اتخاذ ٌمكنها ال كما نوعها كان أٌا الفردٌة المسبولٌات إثارة الالزمة، األبحاث إجراء

 لهٌبة ٌمكن وال ،"الفتنة إشاعة أو الضؽٌنة أو االنشقاق إثارة شؤنها من ٌكون مبادرة

 إلى تشٌر أن الالزمة، بالتحقٌقات قٌامها وبعد األحوال، من حال بؤي والمصالحة، اإلنصاؾ

األطراؾ. تلك أفعال تكن مهما وذلك باالسم، المسبولة األطراؾ
219
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ومن هنا ٌكمن القول أن هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة قد لعبت دورا مهما فً مجال العدالة 

النتقالٌة بالمؽرب عبر الوقوؾ عند االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان خالل فترة ما ا

ٌسمى ب " سنوات الرصاص " واستحضرت التجربة مبادئ العدالة االنتقالٌة من كشؾ 

للحقٌقة و جبر الضرر المادي و المعنوي لتكمل الهٌؤة ما كانت قد قامت به هٌؤة التحكٌم 

لى مستوى المساءلة والمحاسبة فقد كان هذا المبدأ ؼاببا بشكل كبٌر المستقلة من قبل، لكن ع

فً مقاربة هٌؤة اإلنصاؾ و المصالحة فً تجربة العدالة االنتقالٌة بالمؽرب، ما جر التجربة 

 انتقادات شدٌدة من طرؾ المنظمات الحقوقٌة الوطنٌة واإلقلٌمٌة و حتى الدولٌة.

 

 

 

 الخاتمة:

ألساسً للتراث اإلنسانً بحثا عن الدٌمقراطٌة، و لدابرة أوسع من الحرٌات إن التراكم ا 

العامة، وممارسة الحق فً تدبٌر الشإون العامة للبلد،  دفع العدٌد من األنظمة السٌاسٌة 

تحث ضؽط مطالب األفراد إلى ولوج مرحلة االنتقال من مرحلة احتد فٌها الصراع 

طة الحاكمة إلى مرحلة مساٌرة ما تراكم من التراث السٌاسً، و ساد فٌها استبداد السل

اإلنسانً، ومن هنا بدأ التفكٌر الجدي فً العدٌد من التجارب فً عقد مصالحة واسعة مع 

الماضً األلٌم التً سادت فٌه انتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان. فبدأ الباحثون ٌتحدثون عن 

نتقالٌة "، وقد تدخل المشروع األممً لوضع عدالة ؼٌر العدالة التقلٌدٌة تسمى " العدالة اال

خارطة طرٌق لهذه العدالة  عبارة عن أسس و مبادئ تعتمدها التجارب الدولٌة لتحقٌق 

 العدالة االنتقالٌة ببلدانها. 

األساسٌة إن الهدؾ من االنتقال هو استعادة مقٌاس القٌم الذي سوؾ ٌشكل أساسا للقواعد و 

بالفعل مقاومة و ،القابلة للطعن، وحماٌة تلك القواعد أٌضاؽٌر للعٌش داخل المجتمع وال

المحاوالت لمخالفتها، أو األسوأ من ذلك، الطعن بشرعٌتها، من جانب أولبك الذٌن انتهكوها 

فً الماضً، وٌستمرون فً انتهاكها. وبالنسبة للضحاٌا، والمجتمع، وحتى الجناة، ؼالبا ما 

 .ٌحكم فٌه على القانون ٌكون العقاب هو المعٌار الوحٌد الذي

 التً الدولة تتخذها أن ٌجب التً اإلجراءات من حزمة االنتقالٌة باتت تشكل ومن هنا العدالة

 ٌصبح وهنا اإلنسان، حقوق فً جسٌمة انتهاكات من وعانت ثورة، أو صراع من خرجت
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 تكون ما وكثٌرا   .عجزها أو ذلك، فً الحكومة رؼبة عدم هو تطبٌقها أمام الربٌسً العابق

 جهود أي بدون واحد إجراء أو بمبادرة حلها على القدرة من تعقٌدا   أكثر الماضً مشكالت

 الجناة من قلٌلة قلة معاقبة إلى ٌنظر قد المثال سبٌل على التعوٌض، أو الحقٌقة عن للكشؾ

 الرامٌة الجهود عن بمعزل الحقٌقة عن والكشؾ السٌاسً، االنتقام أشكال من شكل أنه على

  .االنتهاكات مرتكبً عاقبةلم

 فٌما لها، قٌمة ال أقوال مجرد الدولة، من حقٌقٌة نٌة بدون المإسسً اإلصالح اعتبار وٌمكن

 ،”دٌة“ الحقٌقة عن الكشؾ أو القضابٌة بالمحاكمات ارتباطها دون التعوٌضات اعتبار ٌمكن

 .رضاهم أو الضحاٌا صمت لشراء محاولة أي

 المإسسً، واإلصالح الحقٌقة، لجان  من  االنتقالٌة عدالةال عناصر أن من الرؼم وعلى

 للعدالة مبادرات ألي الفقري العمود هً ”الذكري تخلٌد جهود الضرر، جبر برامج

 العناصر لهذه مطالعتنا ومن  اإلضافة، أو التجزبة تقبل ال الوقت نفس فً أنها إال االنتقالٌة،

 إفالت إلى األمر آخر فً أدى عشوابً، بشكل معظمها بتنفٌذ قمنا مصر فً أننا نجد

 أخر. مرة محاكمتهم  -مستحٌال ٌكن لم وإن – وصعوبة العقاب من المجرمٌن

 االختفاء جرابم لمرتكبً" الجنابٌة المساءلة" أو العقاب من اإلفالت موضوع وهنا برز

رها  الجسٌمة، و التً قامت على إث اإلنسان حقوق انتهاكات بقٌة أو التعذٌب أو القسري

 تجارب موضوع فً العقدٌة القضاٌا والذي ٌعتبر إحدى التجارب الدولٌة للعدالة االنتقالٌة،

 الى والعودة مسلحة سٌاسٌة نزاعات بانتهاء حدثت التً تلك خصوصا   الدٌمقراطً ، االنتقال

 داخل من تطورات أو مسلح عنؾ حاالت نشوء صاحبها سٌاسٌة نزاعات أو المدنً الحكم

 .الدٌمقراطٌة صوب مدنً حكم إلى والتوجه سلطوي أو تسلطً حكم بإنهاء سٌاسٌةال السلطة

 الدولً القانون أو اإلنسانً الدولً للقانون بالنسبة المعٌارٌة القواعد إلى العودة أردنا وإذا

 إلٌه، اللجوء ٌمكن الذي هو القضاء إلى الجناة وتقدٌم المرتكبٌن مساءلة فإن اإلنسان، لحقوق

 المساءلة من اإلفالت بشؤن الدالالت بعض وضعت الوقابع لكن العامة، القاعدة هً فهذه

 .أحٌانا   بالقانونً السٌاسً بتداخل خصوصا  

 لحاالت شروط 10 فٌها مسطرة وضع قد القسري باالختفاء الخاص العامل الفرٌق كان وإذا

 من اإلفالت عدم بهدؾ - اإلنسان حقوق للجنة 50الـ الدورة ـ 1993 سنة القسري االختفاء

 شروط وهً االنتقالٌة العدالة مبادئ تطبٌق اعترضت بالؽة وضؽوط عوابق فإن العقاب،

 وحادة متناقضة أسبلة ٌثٌر المساءلة الجنابٌة  موضوع لكن رؼم ذلك ظل  وقانونٌة، سٌاسٌة

 ىإل استنادا   المرتكبٌن لالنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان مالحقة ٌمكن تتمثل فً : هل
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نورنمبرغ، طوكٌو، ٌوؼوسالفٌا و رواندا ، إضافة إلى قضاء المحكمة  محاكم قضاء

 الجنابٌة الدولٌة الدابمة.

 وطً الوطنٌة للمصالحة المرتكز بالنسبة للجناة كان المسإولٌات وتحدٌد الحقٌقة كشؾ لكن

 فً الكبرى التحدٌات إحدى الحقٌقة عن الكشؾ موضوع شكل الحقا، وقد الماضً صفحة

 احد ٌشكل الحقٌقة عن الكشؾ ولعل الجنابٌة، المساءلة بعد الدٌمقراطً االنتقال تجارب

 عن للكشؾ ومبررات أصناؾ ثالثة إدراج وٌمكن والقانون السٌاسة رجال صدقٌة اختٌارات

 .الحقٌقة

 حصل؟ كٌؾ ذلك؟ كل تم لماذا: تتواتر األسبلة كانت حٌن وعابالتهم الضحاٌا رؼبة ـ األول

 أماكن أي الحقٌقة؟ أٌن والتجاوزات؟ االنتهاكات تلك كل وقعت لماذا المسإول؟ هو من

 .واإلنسانٌة المشروعة األسبلة من ذلك ؼٌر إلى الدؾء؟

 توحٌد من بدّ  وال والمستقبل الحاضر أساس فالماضً الماضً، طمس عدم إلى دعا ـ الثانً

 ننسى. ال لكًحدث  ما تفاصٌل معرفة من أٌضا   بدّ  وال الذاكرة، وتوثٌق

 شًء؟ كل معرفة ٌمكن وهل عناصرها؟ بكل كاملة الحقٌقة معرفة ٌمكن هل تساءل ـ الثالث

 طرح مثل ذلك، مثل القرار صناع بعض وربما السنٌن، بتقادم حصل ما إدراك بإمكاننا هل

 .النسٌان أرادوا ممن البعض

 وتشكل والمجتمع، للفرد نسانًاإل الروحً التطّهر من قدرا   تجلب ولذاتها بذاتها الحقٌقة لكن

 اختلطت وسواء رواٌات أو بشهادات اإلدالء سواء االنتهاكات ضد مستقبلً ردع عنصر

 قانونً مدلول لتشكٌل مهم حقوقً كإقرار لكنها قانونٌة أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة أحداث معها

 ٌوفر وبالتالً االنتقالٌة العدالة تعزٌز فً وٌسهم للضحاٌا االعتبار وٌعٌد الذاكرة ٌشحذ

 .الدٌمقراطً ولالنتقال الوطنٌة للمصالحة أساسا  
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 دبلوم لنٌل المإسساتً،بحث االنتقال و المشترك العٌش مبادئ  ضوء على

طنجة ،  الحقوق كلٌة السعدي، مالكال عبد العام،جامعة القانون فً الماستر

2016. 

 مكملة مذكرة العنصري، التمٌٌز ضد كفاحه و ماندٌال نٌلسون مزوجً، هشام .2

 كلٌة -بٌسكرة خٌضر محمد جامعة المعاصر، التارٌخ فً الماستر شهادة لنٌل

 . 2015: الجامعٌة السنة.  واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم

 بٌن مقارنة دراسة– العقاب من اإلفالت ومبدأ االنتقالٌة العدالة: جعً مصطفى .3

 العام، القانون فً الماستر دبلوم لنٌل رسالة -إفرٌقٌا جنوب و المؽرب تجربة

 .2015 ، طنجة الحقوق كلٌة ، السعدي المالك عبد جامعة

 الماستر شهادة لنٌل بحث بالمؽرب، االنتقالٌة العدالة تجربة تقٌٌم سداس، الحسٌن .4

 .2014طنجة، الحقوق كلٌة السعدي، المالك عبد جامعة ام،الع القانون فً

 دبلوم لنٌل  بحث مقارنة، دراسة بالمؽرب االنتقالٌة العدالة بٌاضً، عادل .5

 طنجة، الحقوق كلٌة السعدي المالك عبد جامعة العام، القانون فً الماستر

2014. 

 لنٌل كرةاإلنسان،مذ حقوق حماٌة فً الدولً الجنابً القضاء جعالب،دور عٌسى .6

 .2014الجزابر -بسكرة– الحقوق الحقوق،كلٌة فً الماجٌستٌر شهادة

 الدولٌة، الجنابٌة محكمة أمام العادلة المحاكمة زق، ضمانات الرا عبد خوجة .7

 كلٌة الجزابر -باتنة-لخضر الحاج العام، جامعة القانـون فً الماجستٌـر مذكرة

 .2013الحقوق،

 المجال بٌن األفعال بعض تجرٌم فً ابًالقض اإلختصاص صبرٌنة، ٌوسؾ آٌت .8

 فً الماجٌستٌر شهادة لنٌل مذكرة للدول، المعاصر التوجه و للدول المحفوظ

 العلوم و الحقوق كلٌة-وزو تٌزي– معمري مولود العام،جامعة القانون

 .2012السٌاسٌة،

 النظام ألحكام وفقا الفردٌة الجنابٌة المسإولٌة دروٌش، محمود محمد مصطفى .9

 درجة على لحصول رسالة-تحلٌلٌة دراسة– الدولٌة الجنابٌة للمحكمة ساسًاأل

 .2012األزهر، بجامعة الحقوق كلٌة من العام القانون فً الماجستٌر



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
98 

 الوطنٌة،مذكرة المحاكم مواجهة فً الدولٌة الجنابٌة نزار،المحكمة عمروش .10

 بن-لحقوقا كلٌة 1 الجزابر الدولً،جامعة القانون الماجستٌرفً شهادة لنٌل

 2011-عكنون

 بٌن الدولٌة الجنابٌة المسإولٌة لتكرٌس الدولٌة نصٌرة،الجهود عودٌة بن .11

 و الدولً القانون فً الماجستٌر شهادة لنٌل واإلحباطات،مذكرة النجاحات

 .2011-عكرون بن-الحقوق كلٌة 1الجزابر الدولٌة،جامعة العالقات

 رسالة بالمؽرب، وممارستها ٌةاالنتقال للعدالة الدولٌة األسس زهاري، محمد .12

 السوٌسً الحقوق كلٌة الخامس، محمد جامعة المعمقة، العلٌا الدراسات لنٌل

 .2010 الرباط،

 الدولً القانون قواعد تنفٌذ فً ودورها الدولٌة الجنابٌة المحكمة وفاء، درٌدي .13

-رلخض الحاج القانونٌة،جامعة العلوم الماجستٌر فً شهادة لنٌل اإلنسانً،مذكرة

 .2009الحقوق، كلٌة -باتنة

 صفحة طً فً المصالحة و اإلنصاؾ هٌؤة دور لحمامً، فتٌحة .14

 الحقوق الخامس،كلٌة محمد جامعة المعمقة، العلٌا الدراسات دبلوم الماضً،بحث

 .2008الرباط، أكدال

 فً الماجستٌـر شهادة لنٌل الجنابً،مذكرة الدولً القضاء صالح،تطور نحال .15

 قسنطٌنـــــة، كلٌة - منتـــــوري الجنابٌٌن،جـامعـــة الدولٌٌن والقضاء القانـون

 .2007السٌاسٌة، والعلوم الحقوق

 ، المؽرب فً االنتقالٌة للعدالة الدولً البعد الكنتاوي، المختار سٌد الشٌخ .16

 محمد جامعة ، العام القانون فً المعمقة العلٌا الدراسات دبلوم لنٌل بحث

 .2007 الرباط، لأكدا الحقوق كلٌة الخامس

 -األرجنتٌن و المؽرب:العدالة و السٌاسٌة الذاكرة بلقصري، الواحد عبد .17

 الخامس محمد جامعة المعمقة، العلٌا الدراسات دبلوم لنٌل رسالة مقارنة، دراسة

 .2006الرباط، أكدال الحقوق كلٌة

 ستٌرالماج شهادة لنٌل مقدمة مذكرة الجنابٌة الـدولٌـة المسإولٌـة نسمة، حسٌن .18

 كلٌـة" قســنطٌنة" منــتوري جامعـة الجنابٌٌن الدولٌٌن والقضاء القانون فً

 .2006السٌاسٌة، والعلوم الحقوق

 المحكمة اختصاصات إعمال وضوابط الدولٌة رضابٌة،الجرٌمة أشرؾ رابح .19

 الدولٌٌن،، القضاء و القانون فً الماجٌستٌر شهادة لنٌل الدولٌة،مذكرة الجنابٌة

 .2006الحقوق، قسنطٌنة،كلٌة ريمنتو جامعة

 المجالت والمنشورات
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  2015 ٌونٌو المعلوماتٌة، النبؤ شبكة منشورات .0

 مجلة من الثانً العدد فً نشر بحثً ملؾ والمصالحة، الصفح: العمران حسن .2

 .2014 دجنبر 15 بتارٌخ للدراسات و األبحاث "ٌتفكرون"

 السورٌة الهٌبة ،منشوراتالمؽرب فً االنتقالٌة العدالة تجربة السراج، عمر .3

 .2014 ٌناٌر 6 بتارٌخ االنتقالٌة، للعدالة

 العربٌة الشبكة منشورات كٌؾ؟ لماذا؟ ؟ هً ما االنتقالٌة، العدالـة دلٌل .2

 2014 اإلنسان حقوق لمعلومات

 مجلة ، األخرى الدول تجارب من نستفٌد كٌؾ-االنتقالٌة العدالة مختار، أمال .5

 .2014 مصر ألهراما مإسسة الرقمٌة، األهرام

 هٌؤة تجربة -بالمؽرب السٌاسٌة التحوالت و االنتقالٌة اللطٌؾ،العدالة عبد كمال .2

 .2013اإلنسان، لحقوق الوطنً المجلس منشورات-المصالحة و اإلنصاؾ

 حقٌقة لجنة إنشاء عناصر: الحقٌقة عن البحث: فارنً وهاورد ؼونزالس إدواردو .2

 . 2013االنتقالٌة دالةللع الدولً المركز منشورات فاعلة،

المجلة المؽربٌة للعلوم السٌاسٌة و االجتماعٌة، ملؾ العدد االنتقال الدٌمقراطً  .8

 2011بالمؽرب، العدد األول، الجزء األول ، شتاء 

 2010شتاء  14 عدد الدولٌة، العفو منظمة تصدرها التً موارد مجلة .9

 القانون سٌادة واتأد" حول  اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضٌة منشورات .00

 2009جنٌؾ   -العفو تدابٌر - الصراع بعد ما لدول

 الدولٌة المجلة من والعقوبات،مختارات االنتقالٌة سوتاس،العدالة إٌرٌك .00

 2008ٌونٌو 870 -العدد 90 -األحمر،المجلد للصلٌب

  3002 ٌناٌر 22-23 العدد نوافذ، مجلة .03

 و اإلنصاؾ هٌبة تجربة فً اءةقر بالمؽرب، االنتقالٌة العدالة" الصبار محمد .02

 . 2007 ٌناٌر فً 32 العدد نوافذ مجلة" المصالحة

 و المصادقة إشكاالت: الدولٌة الجنابٌة المحكمة نظام"  النباوي عبد محمد .02

 . 2002 ألبرٌل 93 العدد الؽربٌة المحاكم مجلة" التصدٌق

لصادر اعدد اإلنسان مجلة الكرامة الصادرة عن المنظمة المؽربٌة لحقوق  .15

 .2001أكتوبر  8بتارٌخ 

 المجلة – القوة وخطاب الخطاب قوة بٌن الجنابٌة العدالة سعدي، محمد .16

 .2000ٌونٌو9 – العدد اإلنسان لحقوق العربٌة
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: التعسفً واالعتقال القسري االختفاء ضحاٌا لتعوٌض المستقلة التحكٌم هٌبة .02

 المجلس نشوراتم ، بالمؽرب االنتقالٌة العدالة مسار فً األولى اللبنة

 .المؽرب فً اإلنسان لحقوق االستشاري

 المقاالت و الدراسات

 االلكترونٌة بالجرٌدة منشور مقال االنتقالٌة" العدالة "مفهوم:  شمس كردي آدم .1

 .2016 سبتمبر 20 بتارٌخ"  سوداناٌل"  السودانٌة

 العربً، والسٌاق.. المؽرب فً والمصالحة اإلنصاؾ تجربة لكرٌنً، إدرٌس .2

 .2016 أكتوبر 23 بتارٌخ اإللكترونٌة الخلٌج جرٌدة فً منشور مقال

 الدٌمقراطٌة، إلى بٌنوشٌه من.. التشٌلٌة لتجربة كتاب فً أبوزٌد،قراءة هٌثم .3

 الجزٌرة لقناة اإللكترونً الموقع على منشور مقال إسماعٌل، صادق لمحمد

 .2016ٌناٌر  16بتارٌخ 

ا 25 بعد أفرٌقٌا جنوب ، منٌع ٌوسؾ .4  مقال العدالة، عدم إلى العنصرٌة من: عام 

 .2016ٌونٌو  30 بتارٌخ االلكترونً إضاءات بموقع منشور

 بتارٌخ منشور مقال. التصالحٌة" العدالة حتمٌة: إفرٌقٌا "جنوب العزباوي، ٌسرى .5

 األهرام"."  اإللكترونً الموقع على 2015 ٌناٌر 06

 بتارٌخ الجزٌرة لقناة اإللكترونً قعالمو على مقال منشور" االنتقالٌة العدالة"  .6

 .2015دجنبر 31

 تجربة..  واإلنصاؾ والمصالحة االنتقالٌة العدالة السمونً، الشرقاوي خالد .7

 20 بتارٌخ اإللكترونٌة" هسبرٌس"  جرٌدة موقع على منشور مقال المؽرب،

 .2014 أكتوبر

 الشرق ةجرٌد فً منشور مقال:  ماندٌال حاربه الذي العنصري الفصل نظام .8

 .2013 دٌسمبر 7 ،12793 العدد السبـت األوسط،

 فً منشور مقال االنتقالٌة، العدالة بناء فً إفرٌقٌا جنوب تجربة الؽرباوي، ٌاسر .9

 .2013 ٌونٌو 11 بتارٌخ االلكترونً النهضة موقع

 فً منشور مقال اإلنسان، حقوق انتهاكات ملؾ مع التشٌلً تجربة خلٌفة، رٌم .10

 .2012 ٌولٌوز 08 بتارٌخ 3623العدد لكترونٌة،اإل الوسط جرٌدة

 فً منشور مقال االنتقالٌة، العدالة فً األرجنتٌن من دروس خلٌفة، رٌم .11

 .2012 ٌولٌو 25 األربعاء - 3609 العدد اإللكترونٌة، الوسط جرٌدة

 األوسط، للشرق ضرورة الدولٌة الجنابٌة المحكمة شوامانٌش، ساسان سام .12

 شتاء 14 عدد الدولٌة، العفو منظمة تصدرها التً ردموا بمجلة منشور مقال

2010. 
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 العنصري التمٌٌز ضد النضال سنوات من:  ماندٌال نٌلسون"  بعنوان مقال .13

"  24 فرانس"  لقناة االلكترونً الموقع على منشور" أفرٌقٌا جنوب قٌادة إلى

 . 2010فبراٌر  10 بتارٌخ

 الدولً للمركز اإللكترونً الموقع على مقال منشور" االنتقالٌة العدالة ماهً"  .14

 2007ٌونٌو  16االنتقالٌة، بتارٌخ  للعدالة

 مساهمة - الدولً المنظور من التعوٌضات جهود جرٌؾ : دي بابلو .15

 المركز مترجمة، دراسات سلسلة  -الكاملة  ؼً العدالة تحقٌق فً التعوٌضات

  المركز. بموقع منشورة دراسة ، االنتقالٌة للعدالة الدولً

 الندوات 

 العدالة"  بعنوان نوافذ مجلة نظمتها التً الندوة أشؽال فً بوسعدن لطٌفة ذ مداخلة .1

 19 بتارٌخ" المصالحة و اإلنصاؾ هٌبة تجربة فً قراءة بالمؽرب، االنتقالٌة

 ضوء تحت بالمؽرب العمومٌة االستماع جلسات تجربة بعنوان 2006فبراٌر

 .المقارنة التجارب

 على بالمؽرب االنتقالٌة العدالة أسبلة"  ندوة أشؽال فً مداخلة شم،بنوها الناصر عبد .2

 16-15-14 بتارٌخ بالرباط المنعقدة" المصالحة و اإلنصاؾ هٌبة تجربة ضوء

 تجربة ضوء فً الضرر وجبر اإلنصاؾ أسبلة و الضحاٌا"  بعنوان 2006 ٌولٌوز

 ."المصالحة و اإلنصاؾ هٌبة

 2001 ٌونٌو 3-2 الرباط" تسوٌة أٌة... ببالمؽر القسري االختفاء"  ندوة .3

 التقارٌر

 القــانون ســٌادة 0117 سنة األمن مجلس أمام المتحدة لألمم العام األمٌن تقرٌر .0

  الصراع. بعد ما ومجتمعــات الصــراع مجتمعــات فً االنتقالٌــة والعدالــة

 فً االنتقالٌــة دالــةوالع القــانون ســٌادة" حول المتحدة لألمم العام األمٌن تقرٌر .0

 . 2004ؼشت " الصراع بعد ما ومجتمعــات الصــراع مجتمعــات

 مرتكبً إفالت مسؤلة– للمحتجزٌن اإلنسان حقوق وتؤمٌن العدل إقامة جوانٌه، لوٌس .1

 المجلس عن صادر تقرٌر -العقاب من(السٌاسٌة و المدنٌة) اإلنسان حقوق انتهاكات

 .1998 -المتحدة األمم- واالجتماعً االقتصادي

 الجرائد اإللكترونٌة : 

 اإللكترونٌة. " هسبرٌس"  جرٌدة .0

 " اإللكترونٌة. " الوسط جرٌدة .0

 األوسط" اإللكترونٌة. "الشرق جرٌدة  .1
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 اإللكترونٌة. "الخلٌج" جرٌدة .2

 االلكترونٌة. " سوداناٌل"  جرٌدة .3

 المواقع االلكترونٌة : 

 موقع المركز الدولً للعدالة االنتقالٌة. .0

 قع منظمة العفو الدولٌة " أمنٌستً "مو .0

 موقع قناة  " الجزٌرة " اإلخبارٌة االلكترونً. .1

 " االلكترونً . 02موقع قناة " فرانس  .2

 " االلكترونً. إضاءات موقع " .3

 " االلكترونً. " النهضة موقع .4

 األهرام" االلكترونً."  موقع .5

 

 الفهرس

 1.............................................................مقدمة................................

 41......الفصل األول:التأصٌل النظري والمفاهٌمً للمساءلة الجنائٌة فً العدالة االنتقالٌة

 18...........المبحث األول :المرجعٌات الكبرى لنظام المساءلة الجنابٌة فً العدالة االنتقالٌة

 19.............هوم المساءلة الجنابٌة بٌن االتفاقٌات الدولٌة والفقه الدولًالمطلب األول : مف

 19...............................مفهوم المساءلة الجنابٌة فً االتفاقٌات الدولٌة الفقرة األولى:

 24.....................................فً الفقه الدولً الفقرة الثانٌة : مفهوم المساءلة الجنابٌة

 30....المإقت و الدابم المطلب الثانً : مفهوم المساءلة الجنابٌة بٌن القضاء الجنابً الدولً

 31..............المإقت : مفهوم المساءلة الجنابٌة فً القضاء الجنابً الدولً الفقرة األولى 

 37..............لدابمةمفهوم المساءلة الجنابٌة لدى المحكمة الجنابٌة الدولٌة ا الفقرة الثانٌة :

 42....................المبحث الثانً: مركزٌة المساءلة الجنابٌة فً منظومة العدالة االنتقالٌة

المساءلة الجنابٌة بٌن مبدأ عدم اإلفالت من العقاب و اإلفالت من  : المطلب األول

 42..........................................................................................العقاب
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 42..........................................المساءلة  وعدم اإلفالت من العقاب: الفقرة األولى

 46..................الفقرة الثانٌة : ؼٌاب المساءلة وحضور المصالحة واإلفالت من العقاب

ن العقاب و المساءلة فً العدالة المطلب الثانً : مدى فعالٌة مبدأ عدم اإلفالت م

 49........................................................................................االنتقالٌة

 49..............األسس الجوهرٌة  لمبدأ عدم اإلفالت من العقاب و المساءلة : الفقرة األولى

ون تطبٌق مبدأ المساءلة وعدم اإلفالت من الفقرة الثانٌة : العراقٌل التً تحول د

 55..........................................................................................العقاب

 14.........الفصل الثانً : حدود المساءلة الجنائٌة فً التجارب المقارنة للعدالة االنتقالٌة

  64..................العقاب فً تجربة الشٌلً و األرجنتٌن حدود المساءلة و : المبحث األول

 64.......................................: المساءلة و العقاب فً تجربة الشٌلً المطلب األول

 22سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً الشٌلً التً أدت إلى المساءلة.......... : الفقرة األولى

 22ءلة وتفعٌل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً الشٌلً...................المسا : الفقرة الثانٌة

 72..................................: المساءلة و العقاب فً تجربة األرجنتٌن  المطلب الثانً

 23سٌاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً األرجنتٌن التً أدت إلى المساءلة...... : الفقرة األولى

 22المساءلة وتفعٌل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فً األرجنتٌن............... : نٌةالفقرة الثا

تجربة المؽرب و جنوب إفرٌقٌا بٌن المساءلة و اإلفالت من  : المبحث الثانً 

 82.........................................................................................العقاب

 وتجنب العفو و المصالحة بٌن إفرٌقٌا بجنوب االنتقالٌة العدالة  تجربة: ألول ا المطلب

 83العقاب................................................................................ المساءلة

 العنصري الفصل نظام ظل فً إفرٌقٌا جنوب فً اإلنسان حقوق انتهاكات:  األولى الفقرة

 83......................................................................................"تهاٌدأبار"

 87....................العقاب و المساءلة عن والتخلً العفو و المصالحة بناء:   الثانٌة الفقرة



لعدالة االنتقاليةالمساءلة الجنائية في ا  
 

(االمركز الدٌمقراطً العربً ) برلٌن/ألمانٌ إصدارات  

 
104 
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 92..........................................................................................العقاب
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