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ً
ً
وه تشكل جزءا منه  .باعتبار أن العدالة
أوال  -توطئة البحث  :إن العدالة االنتقالية نتاج للخطاب
ي
الدوىل حول حقوق اإلنسان ،ي
ًّ
ّ
ه مجموعــة مــن التدابـ يـر
دوليــا مــن أجــل محاربــة ومكافحــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان  ،ومــن
«القضائيــة» وغـ يـر القضائيــة والـ ت يـى طبقــت
اإلنتقاليــة ي
ّ
لتقص الحقائق  ،وأشــكال مختلفة إلصالح ومحاســبة المؤسســات
القضائية) باإلضافة لتشــكيل لجان
التدابر المتخذة بهذا الشــأن (المالحقات
ي
ي
ً
ف
الســيما المؤسســات القضائيــة والعســكرية واألمنيــة الـ ت يـى أســهمت ي� تلــك اإلنتهــاكات الجســيمة  .وال تعــد العدالــة اإلنتقاليــة نوعــا مــن أنــواع العدالــة
ف ف
ف
ف ت
ـ� ي� جرائــم حقــوق اإلنســان الســيما مــن
ه لتحقيــق «العدالــة» ي� فــرات إنتقاليــة مــن الـ فـراع أو القمــع  ،مــن خــالل كشــف المتورطـ ي
الخاصــة  ،بــل ي
ـؤول� الكبــار مــن خــالل اللجــان التحقيقيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وتعويــض الضحايــا  ،حيــث يعتــر هــذا األمــر ت
المسـ ي ف
إعرافــا
ب
بحقــوق الضحايــا  ،ومــن هنــا تقــوى الديمقر ّ
اطيــة ويشــتد عضــد ســيادة القانــون .

ً

ثانيــا  -أهميــة البحــث  :تكمــن أهميــة العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة كموضــوع البحــث عــى أثــر أهميــة وخطــورة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
ف
اإلنســان الســيما ي� الع ـراق وإرث انتهــاكات وجرائــم حقــوق اإلنســان الخطـ يـرة عــى مــر الحكومــات الســابقة كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية
ف
ـ� واالختفــاء القــ�ي واليــوم نــرى تكرارهــا عــى يــد الحكومــات الحاليــة .
واإلبــادة الجماعيــة والتصفيــة الجســدية واالعتقــال التعسـ ي
ً
ت
ـاس ،إىل تحقيــق المصالحــة
ثالثــا  -أهــداف البحــث وفرضياتــه  :يهــدف البحــث مــن خــالل تحديــد اســراتيجيات العدالــة االنتقاليــة بشــكل أسـ ي
ً
ً
ّ
الوطنيــة الجنائيــة خصوصــا والمجتمعيــة الشــاملة عمومــا .كمــا يهــدف البحــث بواســطة أســس العدالــة االنتقاليــة إىل تحديــد خطــوات مســاءلة

ف
وإصــالح مؤسســات الدولــة ،وعــى رأســها مؤسســة الجيــش ش
وال�طــة واألمــن ،وكافــة المؤسســات المتورطــة ي� ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أو

الـ ت يـى لــم تمنــع ارتكابهــا .وب ـهــذا يكــون البحــث بموضوعــه يتبـ فـى محاولــة وضــع الســبل واآلليــات الجنائيــة المناســبة الـ ت يـى مــن شــأنها أن تمنــع ،وإىل حــد
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
كبـ يـر ،تكـرار هــذه االنتهــاكات ي� المســتقبل .كمــا يهــدف البحــث مــن خــالل طــرح موضــوع العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة أوال إىل عــدم إفــالت الجنــاة مــن
ف
العقــاب مهمــا كانــت وظائفهــم وعناوينهــم ي� الدولــة  ،وترســيخ ثقافــة المســؤولية الجنائيــة لــدى الدولــة ومؤسســاتها ،وكذلــك لــدى األفـراد
ً
ف
ف
رابعــا  -إشــكالية البحــث  :تكمــن إشــكالية البحــث ي� التســاؤالت التاليــة  .1 :هــل تكمــن مشــكلة تحقيــق العدالــة اإلنتقاليــة الجنائيــة ي� النقــص
ش
ـ� الجنائيــة أم ف� تشــكيل المحاكــم الجنائيــة الخاصــة  ،أم تكمــن ف� ظلــم هــذه القوانـ ي ف
الت�يــ� للقوانـ ي ف
ـ� والمحاكــم وعــدم إنصافهــا وعــدم حياديتهــا ؟
ي
ي
ي
ف
ف
ف
أم تكمن المشــكلة ي� عدم وجود بيئة مناســبة لتحقيقها أو ي� غياب اإلرادة الحقيقية للدولة ي� تحقيقها ؟  . 2ماهو مســتقبل العدالة االنتقالية،
ف
ف
ش
ـا� الثقيــل عـ بـر مجموعــة مــن اإلج ـراءات
هــل يكمــن مســتقبلها ي� تأســيس جديــد لنمــط ال�عيــة الدســتورية المؤسســاتية  ،وتجــاوز إرث المـ ي
ف
ف
ـو� مــع االنتهــاكات الســابقة
ـاط القانـ ي
الجنائيــة وغـ يـر الجنائيــة تؤســس للدخــول ي� المصالحــة الوطنيــة وتؤســس لدولــة القانــون ؟ وكيــف يتــم التعـ ي
ـاه المقاربــات الجنائيــة األوليــة لمواجهــة تلــك االنتهــاكات الماضيــة ؟  . 3مامــدى ارتبــاط قضايــا إق ـرار العدالــة االنتقاليــة
لحقــوق اإلنســان  ،ومـ ي
ـياس (االختطــاف  ،والتعذيــب  ،واالختفــاء القــ�ي  ،والتصفيــة الجســدية ونحوهــا ) بالشــؤون الدوليــة عــى نطــاق واســع
بملفــات العنــف السـ ي
ف
ف
تف
ـ� توفـ يـر بيئــة
ومرايــد يتجــاوز السياســات المحليــة الخاصــة بــكل دولــة عــى حــدة ؟  . 4ومــا مــدى نجــاح العدالــة االنتقاليــة ي� العـراق ؟ وهــل ينبـ ي
ف
ـ� تــؤدي اجـراءات العدالــة االنتقاليــة النتائــج المتوخــاة منهــا ،كتوفــر بيئــة آمنــة بعيــدة عــن دوامــة العنــف والتصفيــات الطائفيــة
معينــة ي� العـراق لـ ي
ف
ش
ـ� تســاهم
والسياســية  ،و ســيادة القانــون  ،و اســتقالل القضــاء ي� ظــل اطــر مــن المؤسســات ال�عيــة يتــم اختيــار اعضائهــا مــن خــالل تشــاور مجتمـ ي
فيــه مختلــف القــوى واالطيــاف ؟

المفاهيم للعدالة اإلنتقالية
المبحث األول  :اإلطار
ي

ف
يف
والثا�،أهداف العدالة االنتقالية:
مطلب�  :األول ،نشأة ومفهوم العدالة االنتقالية.
نتناول المبحث من خالل
ي

يض
وتمي�ها
المطلب األول  :نشأة ومفهوم العدالة االنتقالية

ف
معى العدالة االنتقالية .والثالث ،ي ف
والثا� ،ف
تميرها مما يتشابه بها :
يمكن تقسيم المطلب اىل ثالثة فروع :االول ،نشأة العدالة االنتقالية.
ي

الفرع االول  :نشأة العدالة االنتقالية

ف
بــدا ظهــور مصطلــح العدالــة االنتقاليــة ي� أواخــر الثمانينــات ومطلــع التســعينات ،حيــث ارتفعــت األصــوات المطالبــة بالعدالــة واالنتقــال إىل
الديمقراطيــة عقــب االطاحــة بأغلــب الديكتاتوريــات ف� أمريــكا الالتينيــة ش
و�ق أوروبــا .وســ� دعــاة حقــوق اإلنســان وقتهــا ،إىل إثبــات وتوثيــق
ي
االنتهــاكات الـ تـى كانــت تقــوم بهــا األنظمــة الســابقة ،ومــن هنــا بــدأ يظهــر مصطلــح “العدالــة االنتقاليــة” .فقــد أرجــع بعــض الباحثـ ي ف
ـ� أصــل مفهــوم
ي
العدالة االنتقالية إىل محاكم نورنبرغ ( ،)1945حيث عمدت الدول المنترصة ف� الحرب العالمية الثانية إىل توسيع نطاق آليات القانون الجنا�ئ
ي
ي
ي
ـ� النــازي واليابـ فـا� ،مــع ت
ف� حينهــاُ ،لتمكــن مــن محاكمــة قيــادات عســكرية وسياســية بعينهــا ف� النظامـ ي ف
الركـ ي فـر عــى الجرائــم الـ ت يـى ارتكباهــا ،وليــس
ي
ي
ي
ّ
َّ
ّ
مكــن مــن إبـراز الجانــب الجنــا�ئ
ف
ـو� فقــط .وقــد جنــب هــذا التوجــه بعــض أركان النظامـ يـ� المتابعــة القضائيــة ،لكنــه
ي
مــن منطلــق انتمائهــم األيديولـ ب ي
ت
ف
ت ف
ـدوىل ،وبــروز فعاليــات مؤسســاتية عــى
ـو� عــى المســتوى الـ ي
ـوع الحقـ ي
والحقـ ي
ـو� ي� تجــاوزات األنظمــة المهزومــة ،ممــا كان لــه أثــر حاســم ي� تعزيــز الـ ي
َّ
ت
ف
ـو�
ـدوىل جعلــت القضيــة الحقوقيــة عـ بـر العالــم قضيتهــا األوىل  .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن المكاســب المتحققــة ي� المجــال الحقـ ي
المســتوى الـ ي
ف
ف
ش
ه األهــم ي� التاري ـ ــخ الحديــث والمعــارص .ويعــود الفضــل األ كـ بـر فيهــا إىل الحركــة
ـدوىل ،خــالل النصــف الثـ ي
عــى المســتوى الـ ي
ـا� مــن القــرن الع�يــن ،ي
ف
الحقوقيــة الـ ت يـى نشــأت ي� الخمســينيات ،منطلقــة مــن دروس الحــرب العالميــة ومحاكــم نورنبـ يـرغ  .ولــن يعــرف مفهــوم العدالــة االنتقاليــة ازدهــاره
َّ
ف
ف
ُ
اط ي� أوروبــا وأمـ يـركا الجنوبيــة خــالل ســبعينيات وثمانينيــات
ويصبــح حقــال مســتقال للبحــث ي� القانــون الـ ي
ـدوىل إال مــع تجــارب االنتقــال الديمق ـر ي
القــرن ش
الع�يــن  .فقــد صاحبــت محاكمــات أعضــاء النظــام العســكري ف� اليونــان ( )1975واألرجنتـ ي ف
ـ� ( )1983تعبئــة حقوقيــة دوليــة واســعة أججهــا
ي
ت
ئ
ت
ف
ـو�
مــا تكشــف مــن فظاعــات ارتكبتهــا تلــك األنظمــة خــالل فــرات حكمهــا ،وقــد فرضــت هــذه التعبئــة منــح أهميــة خاصــة للجانبـ يـ� الجنـ ي
ـا� والحقـ ي
ُ
ف
ف
ـياس ،وعــدم اقتصــاره عــى متابعــات فرديــة تبـ فـى عــى دعــاوى فرديــة أو جماعيــة محــدودة ي� أحســن األحــوال .ورفعــت التعبئــة
ي� التحــول السـ ي
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الحقوقيــة شــعار «العدالــة الجنائيــة» بوصفهــا قاعــدة أساســية لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى تجعــل مــن كشــف االنتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا
ووضــع آليــات منعهــا مســتقبال هدفهــا األســى ،ومبتغاهــا األبعــد (. )1

ض
الثا�  :ض
الفرع
مع� العدالة االنتقالية
ي

ً
ف
ً
أوال – العدالــة ض� اللغــة  :أطلقــت مــادة – ع د ل – عنــد كثـ يـر مــن علمــاء اللغــة عــى معــان ّ
جمــة تبعــا لــورود اســتعمالها ي� الوضــع الــذي وقــع فيــه
ٍ
ي
ف
ُّ
ف
ـر� المســتوي
التخاطــب فأتــوا بمعـ ٍ
ـان متفاوتــة منهــا مــا يغلــب اســتعماله ي� التخاطــب ومنهــا مــا ينــدر ويقــل شــيوعه .والعــدل مــن النــاس  :المـ ي
ً
َ
َُ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ٌ َ
ُ ٌ
َ ٌ
ُ
َ ٌ ّف َ
ش
ـ�ء
الطريقــة .يقــال :هــذا عــدل وهمــا عــدل ،وعــد ِ
الن ،وهــم عــدول ،وإن فالنــا لعــدل بـ يـ� العــدل والعدولــة( .)2والعــدل الحكــم باالســتواء :ويقــال للـ ي
ُْ
ّ
َ
وع َدلــت فالنـ ًـا بفــالن إذا سـ ّ
ش
ـويت
ـ�ء  :هــو ِعدلــه .والمـ شـ�ك َي ْعــدل بربــه ،كأنــه يســوي بــه تعــاىل غـ يـره ،وعــدل الموازيــن والمكاييــل :ســواها،
يســاوي الـ ي
ََ ُْ َ ُ َْ َ ْ ٌ
َ َ
ش
وه المســاواة .والعــدل :مــا
ـ�ء وفــداؤه ،قــال هللا تعــاىل  ( :ول يقبــل ِمنهــا عــدل )( )3أي فديــة ،وكل ذلــك مــن المعادلــة ،ي
بينهمــا .والعــدل قيمــة الـ ي
َ َ ف
ف
ف ش
ـ�ء المأ كــول.
قــام ي� النفــوس أنــه مســتقيم ،وهــو نقيــض الجــور .نقــول :عــدل ي� رعيتــه ،ويــوم معتــدل ،إذا تســاوى حــاال حــره وبــرده .وكذلــك ي� الـ ي
ُّ
َ ََ
َ
َُ
َ ْ
الركيــةَ ،يقــال َعـ َّـدل َّ
ويقــال َع َدلتــه حـ تـى اعتــدل ،أي أقمتــه حـ تـى اســتقام واســتوى .والعــدل :ت ف
والعدلــة  :المزكــون ،ورجــل عدلــه
والعدلــة
الر ُجــل  :زكاه
ُّ
َُ
ُّ
الم َ
النقــول ُ
عجميــة لمــادة « عــدل » ومشــتقاتها نلحــظ إفادتهــا معـ فـى:
وقــوم عدلــه :هــم الذيــن يزكــون الشــهود وهــم عــدول .وبعــد مــا تقــدم مــن هــذه
اإلنصــاف ،والتســوية ،واالســتقامة ،والن ـزاهة والفديــة ت ف
والركيــة ،ونقيــض الجــور والقيمــة والقوامــة ،والمماثلــة واالنعـراج والميــل(.)4
ً
ض
ئ
ـا�  :يشـ يـر معـ فـى العدالــة االنتقاليــة إىل حقـ ٍـل مــن النشــاط أو التحقيــق يركــز عــى المجتمعــات الـ ت يـى
ثالثــا – العدالــة االنتقاليــة ي� االصطــاح الجنـ ي
ً
ً
تمتلــك إرثــا كبـ يـرا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،واإلبــادة الجماعيــة ،أو أشــكال أخــرى مــن االنتهــاكات تشــمل الجرائــم ضــد اإلنســانية ،أو الحــرب
األهليــة ،وذلــك مــن أجــل بنــاء مجتمــع أ كـ ثـر ديمقراطيــة لمســتقبل آمــن .ويمكــن إدراك المفهــوم مــن خــالل عــدد مــن المصطلحــات الـ ت يـى تدخــل ضمنــه
ً
ـاع ،والمصالحــة الوطنيــة ،وتأســيس لجــان الحقيقــة ،والتعويــض للضحايــا ،وإصــالح مؤسســات الدولــة العامــة الـ ت يـى غالبــا مــا
مثــل إعــادة البنــاء االجتمـ ي
ترتبــط بهــا الشــبهات اثنــاء ف ف
الراعــات األهليــة الداخليــة المســلحة مثــل ش
ـ� مفهومـ ي ف
ال�طــة وقــوى األمــن والجيــش .ويربــط مفهــوم العدالــة االنتقاليــة بـ ي ف
ـ�
ٌ
ف
ـدالىل األدق للمفهــوم يعـ ف يـى تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة الـ ت يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول ،كمــا
همــا  :العدالــة واالنتقــال ،ولكــن المعــى الـ ي
ف
ـيى عــام ( )1990وغواتيمــاال عــام ( ) 1994وجنــوب أفريقيــا عــام (  ) 1994وبولنــدا عــام ( ) 1997وسـ يـراليون عــام (  )1999وتيمــور
حصــل ي� تشـ ي
ال�قية عام ( )2001والمغرب عام ( .)5( )2004ان العدالة االنتقالية ( ،)6مفهوم ت
ش
يف
والتقن� بسبب ارتباطه
يستعص عى الضبط
زئب� (مرن)
ي
ي
ً
ً ف
بمنعطفــات تأريخيــة حاســمة تشــهد غالبــا زخمــا ي� االحــداث المتســارعة ( ، )7فــال يوجــد تعريــف مســتقر عليــه تمامــا وملــزم حاليــا لــه  ،فقــد عــرف
ت
ف
ـا�
ط صفحــة المـ ي
اط بغيــة كشــف الحقيقــة قصــد ي
البعــض العدالــة االنتقاليــة بأنهــا «جملــة مــن اآلليــات المتخــذة خــالل فــرة االنتقــال الديمقـر ي
ً
ف
ـ�
ي� مجــال انتهــاك حقــوق االنســان تحديــدا ،مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن محاســبة ومصالحــة بغيــة ارســاء دولــة القانــون والمؤسســات»( . )8وتعـ ي
ف
ف
ت
ف
اط
العدالــة االنتقاليــة معــى مجموعــة االجـراءات القانونيــة الـ يـى تتخذهــا دولــة مــا بعــد حصــول تغيـ يـر ي� ســلطتها السياســية أو ي� التحــول الديمقـر ي
ف
ت
ـموىل أو المطلــق أو االســتبدادي
ـياس الشـ ي
فيهــا ألجــل التعامــل مــع الحــاالت واألوضــاع الـ يـى كانــت ســائدة قبــل التغيـ يـر ،كمــا ي� حالــة تحــول النظــام السـ ي
ف
ـدوىل للعدالــة االنتقاليــة فيعرفهــا بكونهــا «مجموعــة التدابـ يـر القضائيــة
اط( .)9امــا المركــز الـ ي
أو نظــام الحــزب الواحــد ي� الدولــة اىل النظــام الديمقـر ي

وغـ يـر القضائيــة الـ ت يـى قامــت بهــا دول مختلفــة مــن اجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان .وتتضمــن هــذه التدابـ يـر المالحقــات
ف
القضائيــة ولجــان التحقيــق وبرامــج جـ بـر الـ فـرصر وأشــكال متنوعــة مــن اصــالح المؤسســات»( .)10وعرفــت االمــم المتحــدة العدالــة االنتقاليــة ي�
احــد تقاريــر االمـ ي ف
ـ� العــام للمنظمــة «باعتبــاره مفهومــا يتعلــق بكامــل نطــاق العمليــات واآلليــات المرتبطــة بالمحــاوالت الـ ت يـى يبذلهــا المجتمــع لتفهــم
ف
ـا� الواســعة النطــاق بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العــدل وتحقيــق المصالحــة ،وقــد تشــمل هــذه اآلليــات القضائيــة وغـ يـر
تركــة مــن تجــاوزات المـ ي
ً
ـص الحقائــق
القضائيــة عــى حــد الســواء ،مــع تفــاوت مســتويات المشــاركة الدوليــة (أو عــدم وجودهــا مطلقــا) ومحاكمــة األف ـراد ،والتعويــض وتقـ ي
ً
واالصــالح الدســتوري ،وفحــص الســجل الشــخص للكشــف عــن التجــاوزات ،والفصــل أو ت
اقرانهمــا معــا» (.)11
ي
وقــد عــرف المستشــار عــادل ماجــد نائــب رئيــس محكمــة النقــض المرصيــة العدالــة االنتقاليــة وبمــا يتناســب مــع اوضــاع مــا يســى بــدول الربيــع
ـر� بانهــا« :مجموعــة مــن التدابـ يـر واإلجـراءات القضائيــة وغـ يـر القضائيــة يتــم االضطــالع بهــا خــالل مرحلــة مــا بعــد الثــورات للتصــدي النتهــاكات
العـ ب ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ت
ت
وه
حقــوق االنســان ي
ـ� او خــالل فــرة تغيـ يـر هــذا النظــام ،ي
وغرهــا مــن صــور إســاءة اســتعمال الســلطة الـ يـى وقعــت ي� ظــل نظــام اســتبدادي او قمـ ي
تــرم اساسـ ًـا اىل القصــاص العــادل للضحايــا وجـ بـر ف
االرصار الـ ت يـى لحقــت بهــم وذوي ـهــم وإصــالح مؤسســات الدولــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة بهــدف
ي
االنتقــال بالمجتمــع اىل صميــم مرحلــة الديمقراطيــة ومنــع تكـرار مــا حــدث مــن انتهــاكات وتجــاوزات» ( . )12ويالحــظ بــأن االســس الـ ت يـى ترتكــز عليهــا
ف
العدالــة االنتقاليــة عديــدة ومنهــا العدالــة الجنائيــة الـ ت يـى تتســم بقــدر مــن الرصامــة واالنضبــاط للنصــوص القانونيــة ي� مواجهــة الجنــاة ،بغــض النظــر
ف
ت
ت
ـاط مــع
عــن طبيعــة جرائمهــم ومراكزهــم ،فــان العدالــة االنتقاليــة الـ يـى تقــرن بالتحــول والرغبــة ي� ولــوج مرحلــة سياســية جديــدة غالبــا مــا تتســم بالتعـ ي
ف
ف
ـا� بقــدر مــن المرونــة ،رغبــة ي� تعزيــز مســارات التنميــة والديمقراطيــة ( .)13أي بقــدر مــا تتســم بــه العدالــة الجنائيــة مــن حالــة االطــالق
تركــة المـ ي

فــان العدالــة االنتقاليــة تتمـ ي فـر بالنســبية والمرونــة لتجــاوز االنتهــاكات الســابقة لحقــوق االنســان مــن خــالل المصارحــة واالعتــذار وطلــب العفــو
ّ
ف
المترصريــن ورد االعتبــار لهــم ولذوي ـهــم للوصــول اىل المصالحــة الوطنيــة الشــاملة وبمــا يؤمــن انتقــال متــدرج للمجتمــع اىل ضفــة البنــاء
وتعويــض
ت
ـياس يهتــم
اط ويحافــظ عــى التنميــة والمــوارد ( .)14وإن مجــال العدالــة األنتقاليــة أو مواصلــة العدالــة الشــاملة أثنــاء فــرات األنتقــال السـ ي
الديمقـر ي
ف
ت
ف
ـا� وتحليلهــا وتطبيقهــا عمليــا بهــدف خلــق
بتنميــة مجموعــة واســعة مــن األســراتيجيات المتنوعــة لمواجهــة أرث أنتهــاكات حقــوق األنســان ي� المـ ي
ف
ث
اىل التعامل مع أرث األنتهاكات بطريقة واسعة وشاملة
و� الجانب النظري
والعمى تهدف العدالة األنتقالية ي
مستقبل أكر عدالة وديمقراطية  .ي
ي

ف
اىل ذلــك مبنيــة عـ يـى أعتقــاد مفــاده أن
وه باألضافــة ي
تتضمــن العدالــة الجنائيــة وعدالــة أصــالح الــرصر والعدالــة األجتماعيــة والعدالــة األقتصاديــة  .ي
ف
ف
ـا� والوقايــة مــن الجرائــم الجديــدة مــع
سياســة قضائيــة مســؤولة يجــب أن تتضمــن تدابـ يـر تتـ ي
ـو� هدفــا مزدوجــا وهــو المحاســبة عـ يـى جرائــم المـ ي
األخــذ ف ي� الحســبان الصفــة الجماعيــة اشــكال األنتهــاكات (. )15
ض
الثا�  :ي ض
تمي� العدالة االنتقالية مما يتشابه بها
الفرع
ي
ف
ً
أوال – تممـ ي ضـ� العدالــة االنتقاليــة عــن حقــوق االنســان  :هنــاك ثــالث خصائــص ي� تميـ ي فـر مفهــوم العدالــة االنتقاليــة عــن مفهــوم حقــوق اإلنســان
ف
واســتقالله بذاتــه  :فالعدالــة االنتقاليــة تركــز عــى الشــمولية ي� التعامــل مــع إرث االنتهــاكات ،فأهــداف وأدوات العدالــة االنتقاليــة تتجــاوز المحاســبة
ـ� بــأي ثمــن ،أو تركــز عــى
المعروفــة عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن خــالل المحاكمــات»  .كمــا ان العدالــة االنتقاليــة ال تســ� إىل عدالــة بأثــر رجـ ي
المحافظــة عــى الســالم عــى حســاب حــق الضحايــا ف� العدالــة ،ولكنهــا تؤكــد عــوض ذلــك عــى إرســاء تــوازن بـ ي ف
ـ� األهــداف عــى اختالفهــا وتنافســها
ي
ف
ـ� الجانــب النظــري والعمـ يـى« ،تهــدف العدالــة االنتقاليــة إىل التعامــل مــع إرث االنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة،
« .فـ ي

وعدالــة إصــالح الـ فـرصر ،والعدالــة االجتماعيــة ،والعدالــة االقتصاديــة» ( )16وليــس التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق االنســان فقــط  ،فانتهــاك حقــوق
االنســان تمثــل إحــدى اســس قيــام العدالــة االنتقاليــة وأهــم االهــداف الـ ت يـى تتوخاهــا ف ي� المعالجــة .
ً
ّ
ّ
ض
ه عبــارة عــن المؤسســات أو الممارســات
الوطنيــة الـ ت يـى تحــدد وتعالــج
ثانيــا – تميـ يـ� العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة الجنائيــة  :العدالــة االنتقاليــة ي
ت ُ
ّ
ف ت
ه العدالــة االنتقاليــة،
المظالــم الـ يـى ارتكبــت ي� فــرة حكــم ورئاســة ســابقة ،كجــزء مــن عمليــة التغيـ يـر السـ ي
ـياس ،ويمكــن القــول بــأن أهــم أنــواع العدالــة ي
ً
ً
ّ
ُ
ّ
ّ
ألن المجــال السـ ّ
ـياس يمــر دائمــا بتغيـ يـرات ،إال أنهــا بطيئــة ،وبصفــة عامــة ،فــإن العدالــة االنتقاليــة تمـ يّ فـر عمومــا عــن العدالــة الجنائيــة العاديــة
وذلــك
ي
ّ
ـ� :األوىل ،تتنــاول العدالــة االنتقاليــة العنــف الــذي أذنــت بــه الســلطات السياسـ ّـية أو المـ شـ�عّ ،
بطريقتـ ي ف
ممــا يعـ ف يـى أنــه ال ُيمكــن بالـ فـرصورة أن يعتمــد
ـ� أو التقاليــد المعمــول بهــاّ .أمــا الثانيــة ،فإنهــا تتمثــل ف� اهتمــام العدالــة االنتقاليــة بمعالجــة االنتهــاكات الواســعة والمنهجيــة ،ف� حـ ي ف
عــى القوانـ ي ف
ـ�
ي
ي
ّ
ّ
أن العدالــة الجنائيــة غالبـ ًـا مــا يكــون هدفهــا التصــدي لإلج ـراءات الـ تـى تحيــد عــن القوانـ ي ف
ـ� ،فــإن العدالــة االنتقاليــة تعالــج االنتهــاكات الـ ت يـى لــم يكــن
ي
مــن الممكــن تنفيذهــا دون المشــاركة ّ
الفعالــة واالمتثــال الضمـ فـى مــن جانــب جــزء كبـ يـر مــن المواطنـ ي ف
ـ�( .)17مــن هنــا  ،يمكــن إجمــال مكامــن الفــرق
ي
ف
بينهمــا ي� النقــاط التاليــة  .1 :مفهــوم العدالــة االنتقاليــة أوســع مــن العدالــة الجنائيــة ،حيــث أنهــا مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة تهــدف اىل التعامــل

ف
وه
مــع ارث االنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة ،وعدالــة اصــالح الــرصر ،والعدالــة االجتماعيــة  ،والعدالــة االقتصاديــة ،ي
ً
ً ف
ف
ف
ـا�
اضافــة اىل ذلــك ترتكــز عــى اعتقــاد مفــاده أن تدابـ يـر السياســة القضائيــة المســؤولة يجــب تتــو� هدفــا مزدوجــا ي� المحاســبة عــى جرائــم المـ ي
ف
ومنــع الجرائــم الجديــدة ،مــع األخــذ ي� الحســبان الصفــة الجماعيــة لبعــض اشــكال االنتهــاكات( .2 .)18العدالــة االنتقاليــة تعـ ف يـى تحقيــق العدالــة أثنــاء
ف
ت
فف
ت
ـيى
المرحلــة االنتقاليــة الـ يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول عقــب فــرة الــراع أو الـرصاع األهـ يـى او القمــع والحكــم الشـ ي
ـموىل الدكتاتــوري ،كمــا حصــل ي� تشـ ي
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ف
 �،حـ ي ف
ـ� أن تحقيــق العدالــة الجنائيــة الترتبــط بمرحلــة أو فـ تـرة
عــام ( )1990وجنــوب أفريقيــا عــام ( ،)1994وبولنــدا عــام (... )1997ونحوهــا( )19ي
ئ ف
ـا� ي� كل زمــان ومــكان.3 .آليــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة تتضمــن المســاءلة الجنائــة ،لجــان
معينــة ،وإنمــا ترتبــط بتطبيــق قواعــد القانــون الجنـ ي
التحقيــق ،والبحــث عــن الحقيقــة ،وتعويــض الضحايــا واعــادة تأهيلهــم( ،)20وجـ بـر الـ فـرصر ،ومحاســبة المسـ ي ف
ـؤول� عــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان،
وغرهــا أمــا آليــات تحقيــق العدالــة الجنائيــة ،فتشــمل ماتضمنهــا قواعــد
وإقامــة النصــب التذكاريــة لضحايــا هــذه االنتهــاكات الذيــن فقــدوا أرواحهم ...،ي
ئ
ـرط ،أمــا
القانــون الجنـ ي
ـا� الموضوعيــة واالجرائيــة وتطبيــق هــذه القواعــد.4 .غايــة العدالــة االنتقاليــة تحقيــق المصالحــة الوطنيــة وبنــاء مجتمــع ديمقـ ي
ف
ف
ـا�
غايــة العدالــة الجنائيــة فـ ي
ـ� اثبــات الجريمــة وفــرض العقــاب عــى مرتكبهــا وتحقيــق أهدافــه ي� الــردع العــام والــردع الخــاص واصــالح وتأهيــل الجـ ي
ف
ئ
ـا�
ـاع الــذي اختــل عقــب انتهــاك قواعــد القانــون الجنـ ي
ـاع ،ي
و� األخـ يـر إرضــاء الشــعور بالعدالــة ،وإعــادة التــوازن االجتمـ ي
واعادتــه اىل الوســط االجتمـ ي
َ
ف
ت
ه الـ ت يـى تطبــق العدالــة الجنائيــة عــى الجرائــم
مــن قبــل الجـ ي
ـا�( .)21ومــن حيــث الســلطة الـ يـى تقــوم بتطبيقهــا :غالبــا مــا تكــون الســلطة القضائيــة ي
الـ ت يـى تقــع ف ي� فـ تـرة توليهــا هــذه الوظيفــة ،أمــا العدالــة االنتقاليــة عــادة تطبقهــا غـ يـر الســلطة الـ ت يـى وقعــت ف ي� فـ تـرة توليهــا هــذه الجرائــم.
ً
ف
ثالثــا تميـ ي فـر العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة التصالحيــة  :العدالــة التصالحيــة تعــرف بأنهــا عمليــات تصالحيــة ي� جوانــب هامــة مــن قبيــل فرصورة
أو اســتصواب القصــاص والعقــاب ،ومــدى فرصورة مشــاركة األط ـراف المتأثــرة وتفاعلهــا ،ودرجــة ت
الركـ ي فـر عــى الضحايــا  .وعــى الرغــم مــن هــذه
ـ� ه ــذه الســمات توفــر فرصــة لتشــاطر التجــارب ،ت
االختالفــات ،ترتبــط عــدة ســمات بصــورة عامــة بعمليــات العدالــة التصالحيــة  :ومــن بـ ي ف
والركـ ي فـر
ي

ف
عــى إصــالح العالقــات ،ش
و�ط االعت ــذار أو التعويــض ،ومشــاركة األط ـراف بنشــاط ي� التفــاوض عــى تســوية عادلــة ،والتشــديد عل ــى إقامــة الحــوار
ف
ف
ئ
ُ
ف
ـا�
بـ يـ� األطـراف ،وعــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو أن العديــد مــن عمليــات العدالــة التصالحيــة الحديثــة قــد وضعــت ي� البدايــة ي� ســياق القانــون الجنـ ي
ً
ف
وأن كتابــات عديــدة تركــز عــى هــذا اجمــاال ،فــإن مــن ســمات عمليــات العدالــة التصالحيــة إمكانيــة تطبيقهــا بأشــكال مختلفــة ي� مجموعــة واســعة مــن
ف
ـسياقات،وبالتاىل ،فإنــه مــن المفيــد ،عنــد تحديــد نطــاق عمليــات العدالــة التصالحيــة وطبيعت ــها ،النظ ــر ي� مختلــف اســتخدامات هــذه العمليــات
ال ـ
ي
ف
ـر� .وترتبــط بعــض عمليــات
ومقارنتهــا بالعمليــات األخــرى الناشــئة عــن تقاليــد مختلف ــة ،مثــل األنظمــة القضائيــة للشــعوب األصليــة والقانــون العـ ي
ً
ف ف
ئ
ـا� ،عــى اســتخدام العدالــة التصالحيــة
العدالــة التصالحيــة عــادة بأنــواع معينــة مــن االســتخدام ،وعــى ســبيل المثــال ،هنــاك تركـ يـر ،ي� ســياق جنـ ي
ً
ف
ـا� واألش ــخاص المت ــأثرين بالجريمــة .بيــد أن اســتخدام هــذه العمليــات قــد ييــ� أيضــا تحقيــق الســالم والمصالحــة داخــل
فيمــا يخــص الضحيــة والجـ ي
مجتمــع ،وزيــادة اســتقاللية مجتمــع المحــى ،وتعزيــز التفاهــم بـ ي ف
ـ� األط ـراف( .)22وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن العدالــة االنتقاليــة ليســت طريقــة
ي
ف
إلصــالح كل مــا هــو خطــأ ي� المجتمــع .ربمــا تســاعد العدالــة االنتقاليــة النضــاالت االجتماعيــة والسياســية طويلــة المــدى مــن أجــل تحقيــق العدالــة
ً
وتكافــؤ الفــرص ،ولكــن ال تحــل محلها،وليســت العدالــة االنتقاليــة نوعــا خاصــا مــن العدالــة مثــل العدالــة التصالحيــة أو العدالــة التوزيعيــة أو العدالــة
ف
الجزائيــة ،ولكنهــا تطبيــق لسياســة حقــوق اإلنســان ي� ظــروف معينــة ( .)23مــن هنــا يمكــن تحديــد أوجــه الفــرق بينهمــا مــن خــالل مايـ يـى .1 :العدالــة

ـ� اتجــاه
ه ليســت نوعــا مــن أنــواع العدالــة كالعدالــة التصالحيــة والعدالــة التوزيعيــة كمــا وضحناهــا فيمــا ســبق ،أمــا العدالــة التصالحيــة فـ ي
االنتقاليــة ي
جديــد ف� السياســة الجنائيــة تقــدم نظــرة جديــدة وه ت
الركـ ي فـر عــى أط ـراف الجريمــة وليــس القاعــدة القانونيــة ومخالفتهــا ،وتحــاول التشــديد عــى
ي
ي
ً
تف ً
ف
ف
ت
ف
ف
ـا� لمســؤوليته وتفــرض الرامــا معينــا عليــه ،كمــا أنهــا تحــاول الركـ يـر عــى رصورة مشــاركة األطـراف الذيــن لهــم مصلحــة حقيقــة ي� اجـراءات
تحمــل الجـ ي
العدالــة التصالحيــة أي األطـراف المبـ ش
ـا�ة والرئيســية للجريمــة وتحــرص عــى مشــاركتهم ف ي� اجراءاتهــا للتأ كــد عــى حاجــات األطـراف واهدافهــم(.)24
. 2رغــم أن كل مــن العدالــة االنتقاليــة والعدالــة التصالحيــة تشـ تـركان ف� انهمــا تهدفــان اىل اصــالح ف
االرصار الفعليــة الـ ت يـى احدثتهــا الجريمــة وتحقيــق
ي
ف
ت
الى يجب ان تكون بديلة للعدالة التقليدية ي� الظروف
الوئام والسالم
ي
االجتماع ،إال أن العدالة التصالحية ينظر اليها مؤيديها عى أنها العدالة ي
ـ� تحقيــق للعدالــة بعــد انتهــاء حقبــة مــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان أي بعــد فـ تـرة مــن ارتــكاب جرائــم ضــد
االعتياديــة ( ،)25أمــا العدالــة االنتقاليــة فـ ي
ً
ف
االنســانية وجرائــم الحــرب واالبــادة الجماعيــة ...ونحوهــا.3 .تختلــف العدالــة االنتقاليــة عــن العدالــة التصالحيــة ،ي� أن األوىل غالبــا تتعامــل وتعالــج
حــاالت جماعيــة لالنتهــاكات أي الجرائــم الـ تـى ارتكبــت عــى نطــاق واســع أي نطــاق الدولــة خــالل فـ تـرة ســابقة ،ف� حـ ي ف
ـ� أن الثانيــة تطبــق عــى الحــاالت
ي
ي
ف
و� حينهــا .والعدالــة االنتقاليــة تتحــق مــن خــالل المالحقــات القضائيــة وغـ يـر القضائيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق
االعتياديــة الرتــكاب الجرائــم ي
للكشــف مرتكـ ب يـى االنتهــاكات ومســاءلتهم واالهتمــام بحاجــات الضحايــا مــن جـ بـر الـ فـرصر والتعويــض والتاهيــل .امــا العدالــة التصالحيــة فتتحقــق مــن
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
ً
ف
خــالل مشــاركة االط ـراف الرئيســية ي� اج ـراءات العدالــة التصالحيــة،أي أنهــا تعـ يـر اهتمامــا متســاويا لجميــع األط ـراف وهــم كل مــن المجـ فـى عليــه
ف
ـا� ومجتمعهمــا الصغـ يـر(.)26
والجـ ي

ض
المطلب
الثا�  :أهداف العدالة اإلنتقالية
ي

ت
االس�اتيجية للعدالة االنتقالية
الفرع األول – األهداف
ت
ـ� إىل عــدم تكـرار الفظائــع واالنتهــاكات الـ ت يـى تتــم محاســبة
إن أحــد األهــداف اإلســراتيجية للعدالــة االنتقاليــة بالنظــر إىل فلســفتها الخاصــة هــو السـ ي
ف
ومســاءلة المسـ ي ف
ـؤول� عنهــا .وممــا ال شــك فيــه اليــوم أن تثبيــت العدالــة االنتقاليــة عــى أرض الواقــع لــن ينجــح ي� نهايــة المطــاف إال عندمــا يســهم
ف
ف
ـ� يعفينــا مــن االحتيــاج بعــد ذلــك إىل بــذل جهــود أخــرى إلق ـرار العدالــة ي� حــاالت مــا بعــد انتهــاء
ي� الحــد مــن ارتــكاب الفظائــع بصــورة فعليــة ،لـ ي
ترم العدالة االنتقالية أوال إىل القطيعة مع اإلفالت من العقاب وترسيخ ثقافة المسؤولية الجنائية لدى الدولة ومؤسساتها،
الرصاعات( . )27كما ي
َّ
ف
ش
ط دون تفرقــة إال ي� حجــم االنتهــاكات المرتكبــة ومســتوى المســؤولية .والواقــع أن ترســيخ ثقافــة
وكذلــك لــدى األفـراد؛ فـ ي
ـ� تشــمل الرئيــس والــ� ي
عــدم اإلفــالت مــن العقــاب ُيســهم تلقائيــا ف ي� تعزيــز الديمقراطيــة ودولــة القانــون القائمــة ف ي� األصــل عــى ربــط المســؤولية بالمســاءلة والمحاســبة.
ف
ف
لكــن العدالــة االنتقاليــة مــع رصامتهــا ال تســ� إىل العقــاب ي� جوهرهــا ،وإنمــا إىل تحديــد المســؤوليات وجـ بـر الـ فـرصر وإعــادة الثقــة للضحايــا ي� الدولــة
ف
ـاع واالســتقرار .ولذلــك ســوف تختلــف أهــداف العدالــة االنتقاليــة
والمجتمــع ي
وه قيــم حيويــة للتماســك االجتمـ ي
و� قدرتهمــا عــى حمايتهــم ،ي
باختــالف الســياق ولكــن لهــذه العدالــة ســمات ثابتــة تتمثــل  :باالعـ تـراف بكرامــة األفـراد؛ واإلنصــاف واالعـ تـراف باالنتهــاكات؛ وهــدف منــع وقوعهــا مــرة

ف
أخــرى .ومــن ثــم قــد تشــتمل األهــداف التكامليــة عــى - )1( :إنشــاء مؤسســات خاضعــة للمســاءلة واســتعادة الثقــة ي� تلــك المؤسســات  - )2( .جعــل
ً
ف
ً ف
الوصــول إىل العدالــة ممكنــا للفئــات األ كـ ثـر ضعفــا ي� المجتمــع ي� أعقــاب االنتهــاكات ( - )3ضمــان أن النســاء والمجموعــات المهمشــة تلعــب دورا
ً ف
ـ� لتحقيــق مجتمــع عــادل  - )3( .احـ تـرام ســيادة القانــون  - )4( .تســهيل عمليــات الســالم ،وتعزيــز حــل دائــم للرصاعــات  - )5( .إقامــة
فعــاال ي� السـ ي
أســاس لمعالجــة األســباب الكامنــة وراء الـرصاع والتهميــش  - )6( .دفــع قضيــة المصالحــة  .وبســبب حجــم االنتهــاكات وســياق هشاشــة المجتمــع
يصعــب التعامــل مــع كل مخالفــة كمــا قــد يكــون الحــال ف� األوقــات العاديــة .وعــادة يوضــع قــدر كبــر مــن ت
الركـ ي فـر عــى أربعــة أنــواع مــن «النهــج»- )1( :
ي
ي
َ
ُ
َ
ت
ث
ّ
المالحقــات القضائيــة ،السـ ّـيما تلــك الـ تـى تطــال المرتكبـ ي ف
ـ� الذيــن يعتـ بـرون أ كــر مــن يتحمــل المســؤولية - )2( .جـ بـر الـ فـرصر ،الــذي تعــرف الحكومــات
ي
ً
ّ
ّ
َّ
مــن خاللــه بـ ف
المتكبــدة وتتخــذ خطــوات لمعالجتهــا .وغالبــا مــا تتضمــن هــذه المبــادرات عنــارص ماديــة (كالمدفوعــات النقديــة أو الخدمــات
ـاألرصار
ً
ّ
الصحيــة عــى ســبيل المثــال) فضــا عــن أشــكال رمزيــة (كاالعتــذار العلـ ف يـى أو إحيــاء يــوم للذكــرى) - )3( .إصــالح المؤسســات ويشــمل مؤسســات
الدولــة القمعيــة عــى غـرار القــوات المسـ ّـلحة ،ش
وال�طــة والمحاكــم ،بغيــة تفكيــك – بالوســائل المناســبة – آليــة اإلنتهــاكات البنيويــة وتفــادي تكـرار
ف
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واإلفــالت مــن العقــاب - )4( .لجــان الحقيقــة أو وســائل أخــرى للتحقيــق ي� أنمــاط االنتهــاكات الممنهجــة
ف
ـ� النظــر إىل هــذه األســاليب
والتبليــغ عنهــا ،وللتوصيــة بإجـراء تعديــالت وكــذا للمســاعدة عــى فهــم األســباب الكامنــة وراء تلــك االنتهــاكات .وال ينبـ ي
ً
ً
المختلفة كبدائل لبعضها البعض .عى ســبيل المثال ،لجان الحقيقة ليســت بديال عن المحاكمات .تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شــيئا مختلفا
ت
ـاتر والقوانـ ي ف
ـ� والمؤسســات
عــن المالحقــات القضائيــة بتقديــم مســتوى أوســع بكثـ يـر مــن االعــراف والحــد مــن ثقافــة اإلنــكار .وبالمثــل ،فإصــالح الدسـ ي
ليســت بديــال عــن تدابـ يـر أخــرى ولكــن تهــدف مبـ ش
ـا�ة إىل اســتعادة الثقــة ومنــع تك ـرار االنتهاكات.ومــن المهــم التفكـ يـر بشــكل مبتكــر وخــالق حــول
ُ
ف
ف
ـ� وضــع حــد لجرائــم حقــوق اإلنســان الجاريــة ممارســتها ،والتحقيــق ي� الجرائــم وتحديــد
هــذه النهــج وحــول مقاربــات أخــرى أيضــا .وهكــذا ،ينبـ ي
ـؤول� ومعاقبتهــم ،ومنــح تعويــض للضحايــا ،ومنــع ارتــكاب جرائــم حقــوق اإلنســان ف� المســتقبل ،وإعــادة بنــاء عالقــات بـ ي ف
المسـ ي ف
ـ� الدولــة والمواطــن،
ي
ف
ـ� هــذا الســياق الدقيــق ،يحيــل مفهــوم العدالــة االنتقاليــة
وتعزيــز الســالم والديمقراطيــة وتحســينهما ،وتشــجيع المصالحــة الفرديــة والوطنيــة» .فـ ي
ف
ت
و� غيــاب واضــح لنمــاذج موحــدة حــول كيفيــة مواجهــة انتهــاكات
إىل سياســات واســراتيجيات دوليــة ووطنيــة ،رغــم أن لــكل حالــة وضعهــا الخــاص ،ي
ف
دوىل ي� ملفــات االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان أن هنــاك خمســة عوامــل تفــ� االهتمــام
حقــوق اإلنســان الماضيــة ( .)28ويعتقــد خبـ يـر ي
ف
ف
تف
ـ� الوقــت الــذي يكــون
المرايــد بإق ـرار العدالــة االنتقاليــة عــى الصعيــد العالـ ي
ـى - )1( :تغـ يـر طبيعــة وســائط اإلعــالم اإلخباريــة ي� أنحــاء العالــم .فـ ي
مــن المرجــح فيــه أن نشــاهد الفظائــع الـ ت يـى ترتكــب ف ي� مــكان مــا وتنقــل إىل كافــة أنحــاء العالــم ،يكــون منتظـرا مــن حكومــة ذلــك البلــد أن تــرد بصــورة مــا.
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ف
( - )2إن النمــو ي� حجــم وتأثـ يـر دوائــر حقــوق اإلنســان بصفــة خاصــة ،وقطــاع المنظمــات غـ يـر الحكوميــة بوجــه عــام ،قــد أنشــأ ضغطــا جديــدا مــن

ت
ـألى العدالــة والمســاءلة .ولــم تعــد الحكومــات تســتطيع بســهولة حجــب هــذه المســائل عــن النقــاش أو تجاهــل االنتهــاكات الـ ت يـى
أجــل مواجهــة مسـ ي
ف
ف
ف
ف
ـا� - )3( .أصبــح القانــون الــدوىل واضحــا بصــورة ت ف
مرايــدة ي� أنــه ،عــى األقــل ي� مــا يتعلــق بجريمــة إبــادة األجنــاس وجرائــم الحــرب،
ي
وقعــت ي� المـ ي
ف
والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية والتعذيــب ،يحظــر إصــدار عفــو شــامل ،وأن الحكومــات يقــع عليهــا الـ ت فـرام قاطــع بالتحقيــق ي� هــذه الجرائــم
ـ� ،ام اشــخاصا عاديـ ي ف
ـؤول� ام موظفـ ي ف
ومقاضــاة مرتكبيهــا ،ومحاكمــة االشــخاص الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه الجرائــم ،ســواء اكانــوا مسـ ي ف
ـ� ،امــام محكمــة
مختصــة تابعــة للدولــة الـ ت يـى ارتكــب فيهــا الجريمــة او امــام محكمــة جنائيــة دوليــة ،وتعتـ بـر هــذه الجرائــم مــن جرائــم غـ يـر سياســية ال تخضــع لنظــام

تســليم المجرمـ ي ف
ـ�(.)29
ض
ش
المبا�ة للعدالة االنتقالية
الثا�  :األهداف
الفرع
ي
ً
ف
أوال  -مواجهــة رغبــات اإلنتقــام والعنــف المتبــادل  :مــن المخاطــر الـ ت يـى تمــر بهــا المجتمعــات ي� ايــام االنتقــال بمختلــف اشــكاله هــو كيفيــة التعامــل
ف
ـا� بإنتهاكاتــه الجســيمة لحقــوق االنســان ،فهــل يتعامــل مــع االحــداث الســابقة بــكل مجرياتهــا وصورهــا تعامــال قانونيــا بتقديــم مرتكـ ب يـى
مــع المـ ي
ً
الجرائــم للعدالــة وتــرك القضــاء للفصــل فيهــا ؟ ام يكــون تعاملــه تعامــا عصبيــا وعشــائريا لالنتقــام واخــذ الحقــوق بالقــوة والعنــف ؟ مــن هنــا كان
ً
عــى الــدول والمجتمعــات الـ ت يـى مــرت بفـ تـرات زمنيــة أنتهكــت فيهــا حقــوق األنســان بشــكل صــارخ كان لزامــا عليهــا أن تجــد الطريقــة األنجــع بعــدم
ف
ف
دخــول المجتمــع ي� دوامــة النهائيــة مــن العنــف والعنــف المتبــادل ويمنــع نمــو حالــة الرغبــة ي� االنتقــام ويفتــح الطريــق لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة
ف
وســيادة القانــون ،وان االثــار الســلبية لإلنتهــاكات الجســيمة الـ ت يـى حصلــت ي� فـ تـرات ماقبــل التحــول واالنتقــال التؤثــر ســلبا عــى الضحايــا المباشـ يـرن
ف
كأفـراد فقــط وانمــا يمتــد اىل المجتمــع بعمومــه ،ويــؤدي اىل تصادمــات وانقســامات ي� المجتمــع  ،وعــدم وجــود رؤيــة وطنيــة للمصالحــة يــؤدي اىل
ً
ً
مضاعفــة العنــف ويصــار اىل اسـ تـرداد الحقــوق ورد االعتبــار بالقــوة والعنــف  .والعنــف كمــا يؤكــده علمــاء االجـرام ليــس قــدرا محتومــا عــى اعتبــار أن
ف
ـموىل
العنــف يولــد العنــف أي أنــه ســلوك إنسـ ي
ـا� يمكــن القضــاء عليــه بالقضــاء عــى أســبابه( ،)30إن المرحلــة االنتقاليــة مــن الحكــم الدكتاتــوري الشـ ي
ف
ف
اط التعــددي مراحــل حساســة ي� حيــاة المجتمعــات ،مــن
ـ� اىل الحكــم الديمقـر ي
القائــم عــى انتهــاك حقــوق االنســان والتعصــب العنــرصي أو الطائـ ي
ف
ف
الما� ف
برصبة من عصا ســحرية كما قال القس ديســموند رئيس مفوضية الحقيقة والمصالحة ي� جنوب أفريقيا،
جهة ال أحد منا يســتطيع محو
ي
ومــن جهــة أخــرى أن االحســاس العميــق لــدى ضحايــا انتهــاك القانــون وانتهــاك حقــوق االنســان وذوي ـهــم بالظلــم وعــدم الثقــة بالســلطات والخــوف
مــن افــالت مرتكـ ب يـى الجرائــم واالنتهــاكات مــن العقــاب وهــم يعلمــون أن هــؤالء الجنــاة لــم يفتهــم اســتعمال الوســائل المهمــة للدولــة إلتــالف الدالئــل
ً
وإخفــاء جرائمهــم ،ممــا قــد يولــد لديهــم (الضحايــا) رغبــة االنتقــام والعنــف المتبــادل ،وخاصــة عندمــا يكــون المجتمــع منقســما عــى نفســه ويوجــد
ت
ـأ� اىل بمزيــد مــن الخروقــات القانويــة ومــن ثــم مزيــد مــن الدمــار
أيــادي آثمــة تعمــل عــى تأجيــج هــذه الرغبــة لديهــم ،وبمــا ان االنتقــام والعنــف ال يـ ي
والجرائــم واالنتهــاكات واالنقاســامات االجتماعيــة وتحويــل الضحيــة اىل مجــرم والمجــرم اىل ضحيــة  ،ويجــب أن يــدرك المجتمــع وســلطاتها خطــورة
ف
ـاع العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى يجــب أن
ذلــك الوضــع ،ويتحــذر مــن وقعوالعمــل عــى مــن وقوعــه بالقضــاء عــى اســبابه ،عــن طريــق اال�اع ي� مسـ ي
ً
تقــوم عــى حقــوق االنســان ،وتركــز اوال وعــى نحــو متســق حقــوق وحاجــات الضحايــا وأ�هــم واالعـ تـراف بالوضــع الخــاص لهــم وعــى فرصورة اجـراء
فف ف
ف
ت
ف
ف
ف
ـا� يحتاجــون اىل التعبـ يـر عــن آرائهــم
حــوار وطـ يـى واحــرام الحــق ي� الحقيقــة ،فاألشــخاص الذيــن تــرصروا مــن جـراء أفعــال القمــع أو الــراع ي� المـ ي

ف
اع تجاربــه ويحــدد حاجاتهــم واســتحقاقاتهم والعمــل بــكل الوســائل لمســاعدتهم عــى تجــاوز عقبــات
بحريــة يتســى بلرنامــج العدالــة االنتقاليــة أن يـر ي
ف
نفســية للعمــل مــع مؤسســات الدولــة الـ ت يـى ربمــا كانــت متورطــة ي� معاناتهــم( . )31كذلــك التأكيــد عــى العنــارص األساســية للعدالــة االنتقاليــة والـ ت يـى
ف
ش
ـا� لمنــع اإلفــالت مــن العقــاب ،وذلــك باعتمــاد المســاءلة والمحاســبة
ـدوىل االنسـ ي
ترتكــز الحقــوق االنســانية الم�وعــة ،واالعتمــاد عــى القانــون الـ ي
عــى االرتكابــات الســابقة ،وأخــذ حقــوق الضحايــا بنظــر االعتبــار لجـ بـر الـ فـرصر واالنصــاف ،كذلــك وضــع خطــط واسـ تـراتيجيات تســتند اىل التطــور
ف
ف
ـياس المحـ يـى  ،والتاكيــد عــى نبــذ العنــف وأفعــال االنتقــام ونـ شـ� مبــادئ التســامح ،كذلــك التأكيــد أن اعــادة بنــاء
ـا� والتأريـ ي
ـاع والثقـ ي
ـ� السـ ي
االجتمـ ي
تماســك المجتمــع ووحدتــع عمليــة معقــدة تحتــاج اىل رؤيــة واحـ تـرام طويــل األمــد(.)32

ثانيـ ًـا  -إصــاح وتطهــ� مؤسســات الدولــة المتســببة بجرائــم حقــوق اإلنســان :تـ تـأ� خطــوة اإلصــالح المؤســ� كخطــوة مكملــة ف
ورصوريــة
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ت
ـ� أن تتــم المحاســبة
للخطــوات الســابقة (المحاكمــات والتعويــض) ،لضمــان ســالمة إنجــاح مسـ يـرة االنتقــال للمجتمــع الديمقـر ي
اط .فمــن غـ يـر المنطـ ي
ف
وتعويــض الضحايــا ،مــع اإلبقــاء عــى ذات تشــكيل وأعضــاء المؤسســات الـ ت يـى تورطــت ي� ارتــكاب الجرائــم ،فقــد يتطلــب األمــر إجـراء تعديــالت هيكليــة
ف
ف
ي� بعــض المؤسســات ذات الصلــة باالنتهــاكات ،أو تطهـ يـر تلــك المؤسســات مــن بعــض العنــارص الـ ت يـى يثبــت تورطهــا بارتــكاب الجرائــم ي� النظــم
ف
ف
الســابقة ،لضمــان عــدم تكـرار تلــك الممارســات مــرة أخــرى ي� المســتقبل مــن ِقبــل األجهــزة اإلداريــة أو أيــة أجهــزه أخــرى ي� الدولــة .وهنــاك العديــد مــن
ّ
ـ� .ورغــم اتخــاذ الدولــة العديــد مــن االصالحــات المؤسســاتية إال ان الدولــة لــم تتبـ فـى عمليــة اصــالح
النمــاذج الدوليــة ،فيمــا يتعلــق باإلصــالح المؤسـ ي
ً
ت
ت
ـ� فقــد تبنــت هــذا االصــالح عــى اســاس مــن االنتقــام واالقصــاء واالنتقائيــة  ،كمــا ان تحويــل قضــاء حلبجــة اىل محافظــة مثــا لــم
مؤسسـ ي
ـا� حقيـ ي
تتبعــه اجـراءات ماديــة وماليــة وعمرانيــة حقيقيــة تتناســب مــع هــذا التحــول  .ممــا يضعــف موجبــات العدالــة االنتقاليــة ويصيبهــا بالفشــل.

ض
المبحث
الثا�  :العنارص الجنائية لتطبيق العدالة اإلنتقالية
ي

ف
ف
ـا� ،إقامــة الدعــاوى ومحاكمــة
يمكــن تقســيم المبحــث اىل مطلبـ يـ�  :األول ،لجــان الحقيقــة والتحقيــق الجنائيــة لكشــف الحقائــق واألدلــة  .والثـ ي

المسـ ي ف
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق اإلنســان والتعويــض .

المطلب األول  :لجان الحقيقة والتحقيق الجنائية لكشف الحقائق واألدلة
يمكن تناول الموضوع من خالل الفروع التالية :
الفرع األول  :لجان الحقيقة الداخلية ومنافعها
ف
ـ� أهميــة خاصــة لشــهادات الضحايــا،
ه لجــان يتــم تشــكيلها بشــكل رسـ ي
ي
ـى للبحــث ي� وقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وأســبابها ،ونتائجهــا ،وتعـ ي
ف
ت
بعــد أن تكفــل لهــم التأمـ ي ف
ـ� والحمايــة .ومــن المفــرض أن تســاهم تلــك اللجــان ي� المالحقــات القضائيــة ،وتحديــد مــا تطلبــه المؤسســات مــن إصــالح،
وجـ بـر الـ فـرصر للضحايــا ،بعــد عــرض النتائــج الـ تـى خرجــت بهــا ،وإصــدار توصيــات ملزمــة للحكومــة لتطبقهــا .ويفضــل اختيــار أعضــاء اللجنــة ّ
ممــن
ي
ً
يتمتعــون بســمعة أخالقيــة ومهنيــة جيــدة ،وضمــان اســتقالليتها بعيــدا عــن التدخــالت السياســية ،وشــفافية البحــث ،وإقامــة حــوار مــع منظمــات
ف
ـد� ،خاصــة تلــك الـ ت يـى تهتــم بالضحايــا .وإن ثمــة منافــع محتملــة ،يمكــن للجــان الحقيقــة والمصالحــة أن تســاعد عــى قيامهــا أو
المجتمــع المـ ي
ف
ف
ـا� ،ومحاســبة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتوفـ يـر منـ بـر عــام للضحايــا ،وتحفـ ي فـر النقــاش
تطويرهــا ،ومــن ذلــك ،إثبــات الحقيقــة ي� شــأن المـ ي
العــام وإث ـراؤه ،والتوصيــة بتعويضــات للضحايــا ،واقـ تـراح اإلصالحــات القانونيــة والمؤسســية الالزمــة ،وتعزيــز المصالحــة االجتماعيــة ،والمســاعدة

ف
اط ويســتوجب المفهــوم مــع ذلــك ،تقديــم المزيــد مــن اإلضــاءات ،ي� خصــوص الـ شـ�وط المؤسســة للعدالــة االنتقاليــة
عــى تعزيــز التحــول الديمقـر ي

مــن حيــث طبيعتهــا واختصاصاتهــا ومرجعيتهــا  .وهكــذا  ،يتعـ ي ف
ـ� أن تتســم لجــان أو هيئــات الحقيقــة والمصالحــة بكونهــا هيئــات وطنيــة رســمية
ف
الرلمــان ،أو ف� نطــاق اتفاقيــات ســالم بـ ي ف
ـ�
محدثــة بمقتـ فـص قانــون صــادر ي� نطــاق الصالحيــات القانونيــة لرئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو ب
ي
وب� األمم المتحدة من جهة أخرى ،إذ كانت قد شأ�فت عى تسوية ف ف
األطراف المتنازعة ،أو بينها من جهة ي ف
الراع .وعى أساس ذلك ،يمكن القول
إن هيئــات العدالــة االنتقاليــة ،هيئــات غـ يـر قضائيــة وغـ يـر برلمانيــة ،ف ف
بمرلــة هيئــات وســيطة بـ ي ف
ـ� الدولــة والمجتمــع ،موكــول إليهــا ،مــن منظــور فقــه
ف
ف
ف
ف
ف
ـوع
ـوع واآلخــر زمـ يـى .تنظــر هيئــات الحقيقــة والمصالحــة وتفصــل ي� اختصاصـ يـ� ،أحدهمــا نـ ي
حقــوق اإلنســان ،النظــر ي� اختصاصـ يـ� ،أحدهمــا نـ ي
واآلخــر زمـ ف يـى ،يتعلــق األول بنوعيــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان الـ ت يـى تتصــدى لهــا ،مــن خــالل الكشــف عنهــا ودراســتها وتحليلهــا وإصــدار
ف
ف
ت
وه فـ تـرة تطــول أو تقــرص بحســب
النتائــج المناســبة ي� شــأن حاالتهــا ،أمــا االختصــاص الزمـ يـى ،فالمقصــود بــه الحقبــة التاريخيــة الـ يـى تشــتغل عليهــا ي
ســياق كل بلــد ونطــاق االنتهــاكات الحاصلــة فيــه .وتســتند هيئــات الحقيقــة والمصالحــة إىل منظومــات مرجعيــة متنوعــة ،قاســمها المشـ تـرك مبــادئ
ـدوىل لحقــوق اإلنســان والقانــون
حقــوق اإلنســان وحكــم القانــون وقيــم الديمقراطيــة .وينــدرج ضمــن مصــادر المرجعيــة ،بصفــة رئيســية ،القانــون الـ ي
ف
ـا� ،وجميــع المقتضيــات القانونيــة الوطنيــة اإلجرائيــة والجوهريــة غـ يـر المتعارضــة معهــا ،وكــذا أحــكام وق ـرارات المحاكــم اإلقليميــة
ـدوىل اإلنسـ ي
الـ ي
ً
يف
يف
يف
العامل�
المختص�
والخراء
الباحث� واألعمال المتطورة الصادرة عن المقررين
لحقوق اإلنســان .وتنهل المرجعية أيضا من اآلراء الفقهية لكبار
ب
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ف
ت
ه تجــارب وطنيــة للعدالــة االنتقاليــة عـ بـر العالــم،
ي� مجــال حقــوق اإلنســان .وتبــ� خالصــات ونتائــج أعمــال هيئــات الحقيقــة والمصالحــة بمــا ي
ً
رصيــدا يغــذي باســتمرار منظومتهــا المرجعيــة .كمــا تســتند هيئــات الحقيقــة والمصالحــة إىل كل مــا يتصــل بقيــم ومبــادئ الثقافــة الديمقراطيــة وقيــم
ف
ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،المتأصلــة ي� المعتقــدات الدينيــة والثقافــة الوطنيــة والثقافــات المحليــة ،وســائر األفــكار واآلراء واالجتهــادات الوطنيــة
ـ� وسياسـ ي ف
ـ� مدنيـ ي ف
ـ� وخـ بـراء وفاعلـ ي ف
ـ� وباحثـ ي ف
ـ� مختلــف األفرقــاء ،مــن ضحايــا وحقوقيـ ي ف
المبلــورة ،بـ ي ف
ـي� ،حــول قضايــا الســلم والعدالــة واالنتقــال إىل
ً
الديمقراطيــة .وغالبــا مــا تعـ بـر المجتمعــات الـ ت يـى تعيــش مرحلــة انتقاليــة عــن طلبــات لفهــم مــدى وطبيعــة العنــف أو االنتهــاكات الـ ت يـى وقعــت أثنــاء حكــم
ف
ف
ـا�،
النظــام الســابق .وينــادي الضحايــا والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة لحقــوق اإلنســان ،مــن بـ يـ� أطـراف أخــرى عديــدة ،بكشــف “الحقيقــة” حــول المـ ي
وذلــك عــادة كــرد فعــل للنظــام الســابق الــذي كان يعتمــد عــى األكاذيــب والخــداع .وقــد ظهــرت داخــل مجــال العدالــة االنتقاليــة ،عــدة طــرق الســتجالء
ف
ه “لجنــة الحقيقــة” (. )33
الحقيقــة حــول االنتهــاكات الماضيــة لحقــوق اإلنســان .وأشــهر طريقــة مــن بـ يـ� هــذه الطــرق ي
ض
الثا�  :لجان التحقيق الدولية ومنافعها
الفرع
ي
ت ف
ـ� الـ ت يـى تحقــق وتعــد التقاريــر
ه اللجــان الـ يـى ي� الغالــب ترعاهــا األمــم المتحــدة أو المنظمــات األقليميــة ،فـ ي
لجــان التحقيــق الدوليــة ،ي
عــن انتهــاكات حقــوق االنســان البــارزة وضحايــا الحــرب ،مثــل لجنــة األمــم المتحــدة الـ ت يـى وقعــت الحلفــاء عــى اتفاقيــة انشــائها عــام  1942للقيــام
ـص األدلــة عــن جرائــم الحــرب ( ،)34باألضافــة اىل لجــان التحقيــق الدوليــة المختلفــة الـ ت يـى قامــت األمــم المتحــدة بانشــائها للنظــر
بالحقيــق وتقـ ي
ف� جرائــم الحــرب الـ تـى ارتكبــت ف� أماكــن مختلفــة مــن العالــم مثــل بورونــدي وراونــدا وتيمــور ش
ال�قيــة ويوغســالفيا الســابقة( .)35ويتــم اللجــوء اىل
ي
ي
ي
ـدوىل اذا كان القانــون والقضــاء الداخـ يـى
لجــان التحقيــق الدوليــة ،أو باألحــرى تتشــكل هــذه اللجــان عندمــا تتدخــل المنظمــات الدوليــة والمجتمــع الـ ي
ً
ف
ف
ف
ـا� .وتنصــب اهتمــام هــذه اللجــان
ـدوىل االنسـ ي
منهــارا أو غـ يـر قــادر أو راغــب ي� مقاضــاة المتهمـ يـ� بارتــكاب جرائــم تتعلــق بحقــوق االنســان والقانــون الـ ي
ف
ـا� ،وباألخــص االرتكابــات وكفالــة حقــوق االنســان ،حيــث تســاعد عــى اثبــات الحقيقــة ،ومحاســبة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق
عــى التعامــل مــع المـ ي
ف
ف
ـ� وتعزيــز
االنســان ،وتوفـ يـر ملجــا أو منــب للضحايــا أو ذوي ـهــم  ،والتحفـ يـر عــى النقــاش العــام والتوصيــة بالتعويــض واإلصــالح القانـ ي
ـو� والمؤسـ ي
ـ� نوعـ ي ف
المصالحــة الوطنيــة ،والمســاعدة ف� تقويــة التوجــه والتحــول الديمقـراط( .)36ويمكــن أن نمـ ي فـر بـ ي ف
ـ� مــن لجــان التحقيقــات الدوليــة وهمــا
ي
ي
ـ� تلــك اللجــان الـ ت يـى يتــم تشــكيلها عنــد لجــوء الــدول اىل التحقيــق
ـص الحقائــق ،أمــا لجــان التحقيــق الدوليــة فـ ي
لجــان التحقيــق الـ ي
ـدوىل ولجــان تقـ ي
ـدوىل فيقصــد بــه أن يعهــد اىل لجنــة تتكــون مــن أ كـ ثـر مــن
بعتبــاره وســيلة مــن الوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات الدولية(.)37أمــا التحقيــق الـ ي
ـ� ،وتنحــرص مهمتهــا عــى جمــع الحقائــق ووضعهــا تحــت تــرصف الدولتـ ي ف
ـ� دولتـ ي ف
شــخص بمهمــة تقــص الحقائــق المتعلقــة بالـ ف فـراع بـ ي ف
ـ� ليقــررا إمــا
ي
ف
ف
ف
ش
ـدوىل ،دون أن تبــدي اللجنــة مالحظــات
الدخــول ي� مفوضــات مبــا�ة لحــل الــراع بينهمــا ،أو عرضــه عــى المحكمــة الدوليــة أو عــى التحكيــم الـ ي
قــد تؤثــر ف� تحديــد الطــرف المســؤول عــن قيــام الـ ف فـراع ( .)38وقــد درجــت اتفاقيــة الهــاي األوىل عــام ( )1907التحقيــق مــن بـ ي ف
ـ� الوســائل الســلمية
ي
ف
ـ� عــام(1913و )1915أبرمــت سلســلة مــن المعاهــدات الثنائيــة بـ يـ�ف
و� الفـ تـرة بـ ي ف
لتســوية المنازعــات الدوليــة ،ونظمــت قواعــده واجراءاتــه ،هــذا ي
ي
ـ� دول اخــرى زاد عددهــم عــن ثالثـ ي ف
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وعرفــت باســم وزيــر خارجيتهــا –آنــذاك وهــو (بريــان) وبـ ي ف
ـ� دولــة ،نــص فيهــا عــى

أهميــة إحالــة ف ف
الراعــات بـ ي ف
ـ� الــدول الـ ت يـى اليتيــ� حلهــا بالطــرق الدبلوماســية عــى لجنــة تحقيــق خاصــة( .)39وعــى غ ـرار ذلــك شــكلت عــدة لجــان
ف
دوليــة خاصــة ،مثــل اللجــان الـ تـى شــكلت بـ ي ف
ـ� العـراق وإيـران وبإتفقهمــا لتســوية الـ ف فـراع الحــدودي بينهمــا .أمــا ي� حالــة عــرض الـ ف فـراع عــى منظمــة دوليــة
ي
ف
ف
ف
ف
ف
ت
فيجــوز لهــا أن تشــكل لجنــة للتحقيــق ي� الــراع بينهمــا ،مثــل اللجنــة الـ يـى شــكلتها عصبــة األمــم المتحــدة ي� حينهــا للتحقيــق ي� القضيــة الفلســطينية،
ف
وغرهــا ،وتتمثــل هــدف اللجــان الـ ت يـى تؤلفهــا المنظمــات الدوليــة ي� اإلحاطــة بدقائــق موضــوع الـ ف فـراع وجمــع المعلومــات عنهــا ،بغيــة اقـ تـراح مات ـراه
ي
ً
ً
ف فف
فف
ت
ـدوىل لمجــرد الوصــول
ـدوىل تتدخــل ي� الــراع الـ ي
ـدوىل طبقــا لقواعــد القانــون الـ ي
مناســبا لحــل الــراع الـ يـى شــكلت مــن أجلــه ،وعليــه فــإن لجــان التحقيــق الـ ي
اىل الحقائــق واالســباب الـ ت يـى ادت اليــه ،وال تلــزم االطـراف بقبــول األقـ تـراح أو مــا توصــل اليــه التحقيــق ،لذلــك فــإن لجــان التحقيــق فقــط تمهــد الطريــق
للتفــاوض لتســوية الـ ف فـراع ،أي عندمــا تتشــكل لجنــة تحقيــق دوليــة مــن قبــل احــدى المنظمــات الدوليــة لدرســة نـزاع او مشــكلة معينــة فلهــا أن تقـ تـرح
ً
عــى األط ـراف حــل المشــكلة قبــل أن تتفاقــم  ،دون أن يكــون االقـ تـراح ملزمــا (. )40
ف
ف
ـاس بشــأن
ـص الحقائــق ،فتكــون مهمــة ي� مجــال تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،وقــد نــص ب
الروتوكــول االضـ ي
ـا� األول للمؤتمــر الدبلومـ ي
أمــا لجــان تقـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـص الحقائــق عــى مرحلــة مــا بعــد
تطويــر القانــون الـ ي
ـص الحقائــق( ،)41وينصــب عمــل لجــان تقـ ي
ـدوىل عــام ( )1977عــى انشــاء اللجنــة الدوليــة لتقـ ي
ً
ً
ف
الـ ف فـراع أو األضطرابــات لبحــث وتوثيــق ودراســة االنتهــاكات وتحديــد المســؤلية عنهــا ،وقــد تكــون مــا توصــل اليهــا مــن النتائــج تشــكل عامــا حاســما ي�
ت
ت
ـى اليهــا
تقريــر المســئولية الجنائيــة الفرديــة عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان ،ومــا يرتــب عليهــا مــن آثارعــى الدولــة والجماعــات الـ يـى ينتـ ي
ـاع بموجــب القـرار رقــم( )1503لعــام 1946
أولئــك األشــخاص ( .)42كمــا تعــد لجنــة حقــوق االنســان المنبثقــة عــن المجلــس االقتصــادي واالجتمـ ي
ف
ـدع فيهــا انتهــاك حقــوق االنســان ،وبــدأ اللجنــة التحقيــق العمــل عــام  ،1966واســلوب عمــل التحقيــق
المعينــة باجـراءات التحقيــق ي� أيــة واقعــة يـ ي
ـص
يتخــذ امــا مــن خــالل فريــق عمــل يتكــون مــن مجموعــة عــن الخـ بـراء عملــت االمــم المتحــدة عــى تشــكيلها وايفادهــا اىل البلــدان واالقاليــم بغــرض تقـ ي
الحقائق عن حال حقوق االنســان فيها ،وقد يتخذ اســلوب التحقيق ايفاد مقرر واما ممثل خاص يتم ايفاده من االمم المتحدة ،نظرا اىل ظروف
معينــة ،ويتــم تكليفــه فحــص حــال حقــوق االنســان ف� اي بلــد او اقليــم مالخاصــة بحمايــة االشــخاص المدنيـ ي ف
ـ� ،اذ تــم تكليــف مجموعــة الخـ بـراء تســلم
ي
كل تبليــغ ،وســماع الشــهود وعمــل تقريــر عــن ذلــك ،ورفــع توصيــات للجــة ،وصــدر التقريــر وصدقــت عليــه لجــة حقــوق االنســان ( .)43وقــد اصبــح
ت
ـت� المعلومــات
التحقيــق الــذي بــدأ العمــل بــه هــذه اللجنــة وســيلة فعالــة مــن وســائل الرقابــة الدوليــة عــى مراقبــة انتهــاك حقــوق االنســان ،لكونــه يسـ ي
ف
مــن مــكان الحــادث مبـ ش
ـا�ة .واللجنــة المشــكلة الجـراء التحقيــق تعمــل عــى تقييــم المعلومــات الـ ت يـى حصلــت ي� الــدول المعنيــة ،والتوصيــة بمــا يجــب
ف
ف
ـ� بعــرض الوقائــع وانمــا تعمــل عــى وضــع حلــول للقضيــة الـ ت يـى يجــري التحقيــق بشــأنها (.)44
اتخــاذه مــن اجـراءات ،ي
وه ي� هــذه الحــال ال تكتـ ي
ض
ي ض
المسؤول� عن جرائم حقوق اإلنسان والتعويض
المطلب
الثا�  :إقامة الدعاوى ومحاكمة
ي

ت
ان فكــرة محاكمــة المسـ ي ف
ـدوىل والوطـ ف يـى بــأ�ه ،ليســت
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق االنســان وباالخــص الجرائــم االشــد خطــورة الـ يـى تثـ يـر قلــق المجتمــع الـ ي
ف
ف
و� آراء الفالســفة والمفكريــن،
ه فكــرة قديمــة ســبقت العصــور الحديثــة فيهــا بقــرون وظهــرت بوادرهــا ي� االديــان الســماوية ي
بفكــرة جديــدة بــل ي
ف
ئ
ئ
ف
ـدوىل الــذي يتمثــل ي� المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وفقــا لنظــام رومــا
ـا� الوطـ يـى يظهــر القضــاء الجنـ ي
وعــى رغــم اختصــاص القضــاء الجنـ ي
ـا� الـ ي
غر ان هذه الفكرة تتبلور ألول مرة بعد الحرب العالمية االوىل اذ اذدادت الجهود الفقهية والقانونية والسياســية النشــاء
ـاس لســنة  ،1998ي
االسـ ي
ـدوىل اىل انشــاء محاكــم جنائيــة
ـرم الحــرب العالميــة االوىل(،)45وبعــد ذلــك الحــدث اتجــه المجتمــع الـ ي
محكمــة جنائيــة دوليــة تتــوىل محاكمــة مجـ ي

دوليــة مــن اجــل محاكمــة مرتكـ بـى الجرائــم االشــد الخطــورة و امتــالك جهــازا فعــاال الصــدار والتنفيــذ القـرارات و والعقوبــات ردعــا للمجرمـ ي ف
ـ� ،كمحاكــم
ي
الحــرب العالميــة الثانيــة( نورمـ بـرك وطوكيــو) ومحاكــم مــا بعــد الحــرب الباردة(يوغســالفيا الســابقة وروانــدا) ( .)46ونتنــاول الموضــوع مــن خــالل
الفــروع التاليــة :
ي ض
المسؤول� (الكبار) عن جرائم حقوق اإلنسان
الفرع األول  :إقامة الدعاوى ضد

ـئول� عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ت
أي إقامــة دعــاوى تطالــب بالتحقيــق مــع المسـ ي ف
وتركــز أغلــب الدعــاوى ضــد “الــرؤوس الكبـ يـرة” ألنهــم
ـئول� وأصحــاب نفــوذ كانــوا مسـ ي ف
كمسـ ي ف
ـوىل” ،أي البــدء مــن قمــة
أس أو الطـ ي
ـئول� عــن القــدر األ كـ بـر مــن المســئولية ،وهــذا يمكــن تســميته بـ”النهــج الـر ي
ف
ف
ـرم الحــرب ي� اوروبــا ســنة  ،1945وقــد قــررت هــذه االتفاقيــة
الهــرم .فمــن أيــن نبــدأ مــن القاعــدة أم القمــة؟ ولقــد عقــدت ي� لنــدن اتفاقيــة كبــار مجـ ي
اقامــة محكمــة عســكرية دوليــة لمحاكمــة مجــرم الحــرب الذيــن ليــس لجرائمهــم محــل جغـر فا� معـ ي ف
ـ� ،التهامهــم فيهــا ســواء بصفتهــم الشــخصية او
ي
ي
ف
ف
بصفتهــم أعضــاء ف� منظمــات او هيئــات او بالصفتـ ي ف
ـ� معــا ،ونصــت االتفاقيــة عــى انهــا ال تخــل بمــا ورد ي� ترصيـ ـ ــح موســكو المعلــن ي�  30اكتوبــر
ي
ف
ف
ســنة  1943الخــاص بــان يحاكــم مجرمــو الحــرب الذيــن ارتكبــوا جرائمهــم ي� اقليــم معـ يـ� امــام محاكــم هــذا االقليــم وطبقــا لقوانينــه ،فتكــون محاكمتهــم
ف ف
ـ� ي� العـراق أمــام محكمــة وطنيــة العراقيــة .ومــن ذلــك
بذلــك ذات صبغــة وطنيــة خالصــة ،كمــا جــرى عــن محاكمــة الرئيــس النظــام الســابق صــدام حسـ ي
ف
يتضــح ان اختصــاص المحكمــة العســكرية الدوليــة مقصــور عــى الجرائــم الـ ت يـى لــم ترتكــب باكملهــا ي� اقليــم دولــة واحــدة ،وتاكــد لذلــك نصــت االتفاقيــة
ف
عــى انهــا ال تمــس اختصاصــات او ســلطات ايــة محكمــة وطنيــة او محكمــة احتــالل اقيمــت او تقــام ي� ايــة دولــة مــن الــدول المتحالفــة او المانيــا
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ت
ـرم
لمحاكمــة مجـ ي
ـرم الحــرب ،ولكــن نالحــظ ان هــذه المحكمــة ليســت دائمــة ،بــل ان نطــاق اختصاصهــا يقتــرص عــى الجرائــم الـ يـى ارتكبهــا كبــار مجـ ي
ف
الحــرب ،وليــس لهــا فيمــا عــدا ذلــك اختصــاص( .)47ولقــد كانــت المحكمــة الدوليــة ي� يوغوســالفيا قــد وجــدت إنــه مــن المســتحيل اعتقــال مرتكـ ب يـى

الجرائــم ســوى مــن المســتوى المتوســط أو المنخفــض ،أمــا المحكمــة الخاصــة بـ”سـ يـراليون” ،فقــد أرصت عــى مقاضــاة مــن يتحملــون أقــص قــدر مــن
ً
ف
ف
ـال� ،طريقــة مقضــاه المرتكبـ ي ف
ـ� للمســتوى
المســئولية .أمــا رصبيــا والجبــل األســود ،فقــد اتبعــا ي� الوقــت الــذي كان دائـرا فيــه الـرصاع الـ ب ي
ـرص� اليوغسـ ي
ف
ف
األد� مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .ولكــن البعــض وصــف تلــك الطريقــة بأنهــا مجــرد “كبــش فــداء” ،وظهــر ذلــك عــى ســبيل المثــال ي� قضيــة تســى
ت
ف
ف
ت
ـروا� تــم إعدامهــم ،حيــث تــم تركـ ي فـر المحاكمــة عــى ســتة متهمـ ي ف
ـ� مــن
ـد� كـ ي
ـواىل  300جنــدي ومـ ي
بمذبحــة مستشــ� فوكوفــارو ،والـ يـى راح ضحيتهــا حـ ي
ف
ف
أس
المســتويات الدنيــا ،ولــم تتطــرق إىل المدبريــن الحقيقيـ يـ� للمذبحــة .وإذا مــا راقبنــا سـ يـر المحاكمــات ي� مــرص ،نجــد أنــه تــم اســتخدام النظــام الـر ي
ً
ّ
ـئول� عــن حــرق أقســام ش
بمحاكمــة مبــارك ومعاونيــه بعــد الثــورة المرصيــة ،والنظــام القاعــدي ف� محاكمــة المسـ ي ف
ال�طــة ،ولكنهــا فشــلت فشــا ذريعــا
ي
 .ف
فف
ه
و� النظــام القانــون الـ ي
ألنهــا تفتقــد الراهــة والموضوعيــة ،باإلضافــة إىل غيــاب اإلرادة السياســية ي
ـدوىل التقليــدي كانــت المســؤولية الجماعيــة ي
ه الســائدة ،ولكــن بتاثـ يـر االجتهــادات الفقهيــة اســتقر القواعــد الدوليــة
الســائدة ،اي مســؤولية الدولــة عــن اعمــال رعاياهــا وال ســيما رئيســها وقادتهــا ي
ه المقبولــة وانمــا معهــا فكــرة ان يكــون الفــرد مرتكــب الجريمــة الدوليــة هــو المســؤول عنهــا وحــده او مــع
عــى انــه لــم تعــد مســؤولية الدولــة وحدهــا ي
ف
ت
ـودا� (عمــر البشـ يـر) المســؤولية الجنائيــة
ـى اليهــا اذا كان هنــاك عالقــة وربــط بينهمــا( .)48ومثــال عــى ذلــك تحميــل الرئيــس السـ ي
الدولــة الـ يـى ينتـ ي
ف ف
ـدوىل وهــو ال يســتطيع
قانـ ي
ـو� ي� قضيــة دارفــور ،ومــن ضمــن صالحيــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب االحالــة الصــادرة مــن مجلــس االمــن الـ ي
ف
ف
ف
ف
ـودا� عمــر احمــد البشـ يـر والمشــار ي ف
ك� معــه،
التمســك بحصانتــه ي� رد التهــم عليــه ،وهــو مرتكــب الجرائــم الدوليــة ي� دارفــور ي� الســودان ،الرئيــس السـ ي
مســؤولون جنائيــا امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــق نظــام رومــا ،اي بغــض النظــر عــن صفتهــم الرســمية كان او مرؤوســا (.)49
ف
لمرتكى جرائم حقوق اإلنسان
الثا�  :إقامة المحاكم الخاصة بالمالحقة القضائية
الفرع ي
بي
ُ
ف
كبرة من آليات العدالة االنتقالية .وبموجب القانون الدوىل ،ت ف
تلرم كل الدول بالتحقيق ي� جرائم حقوق اإلنسان
عتر المحاكمات أول فئة ي
وت ب
ي
ـئول� عنهــا ،والـ تـى تتطلــب كحــد أقــص االلـ ت فـرام بالتســليم أو المتابعــة وكحــد ف
بعــد ارتكابهــا وفــرض عقوبــات عــى المسـ ي ف
أد� إلحــاق عقوبــة غـ يـر إداريــة
ي
ً
ف
ال تتنــا� كثـ يـرا مــع حجــم جريمــة حقــوق اإلنســان المعنيــة  .وبوجــه عــام تكــون المتابعــة موجهــة بشــكل واضــح إىل أولئــك األشــخاص الذيــن يتحملــون
المســئولية األ كـ بـر عــن الجرائــم .وعندمــا يتابــع هــؤالء المتهمـ ي ف
ـ� مــن ذوي المراتــب العليــا ،تتــم مواجهــة عــدد أ كـ بـر مــن الضحايــا والجرائــم بأقــل عــدد
ف
ف
ـ� ســنة  ،1993و� خطــوة غـ يـر مســبوقة تحققــت بفضــل
مــن المتابعــات ،ممــا يكــون ذا فائــدة عمليــة عندمــا تكــون القــدرة والمــوارد محــدودة  .فـ ي
وه أول محكمــة دوليــة لجرائــم الحــرب منــذ
نهايــة الحــرب البــاردة ،أنشــأ مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة محكمــة جنائيــة دوليــة ليوغوســالفيا ،ي

يف
المحكمتـ ي ف
ـكريت� لنورمـ بـرغ وطوكيــو .وجــاءت بعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ،لمتابعــة
ـ� العسـ
مرتكـ بـى أعمــال إبــادة األجنــاس ف� روانــدا ف� ســنة  1994الـ تـى تعــرض فيهــا نحــو  800.000مــن التوتــ� والهوتــو المعتدلـ ي ف
ـ� لإلبــادة .ومــن المالحــظ
ي
ي
ي
ي
ف
ت
ـاع والجرائــم
ه ،جرائــم القتــل الجمـ ي
بــان المحاكــم الجزائيــة الدوليــة تناولــت ثــالث انــواع مــن الجرائــم الـ يـى وردت ي� اختصاصــه وهــذه الجرائــم ي
ف
ف
ه ي� المحاكــم الوطنيــة ال تتــم اال بعــد ان تحــرك الدعــوى ،وال تحــرك
ضــد االنســانية وجرائــم الحــرب ( .)50والمحاكمــات ي� المحاكــم الدوليــة كمــا ي

الدعــوى اال اذا كان هنــاك موضــوع (جريمــة) تنصــب عليــه الدعــوى ،وال تثبــت االتهامــات الموجهــة اىل المتهــم اال بنــاء عــى أدلــة اثبــات تقنــع بهــا
ف
و� حالــة االدانــة ،ينفــذ العقوبــة عــى المــدان مــن قبــل
المحكمــة ،وتختــم المحكمــة اعمالهــا بحكــم يتضمــن امــا االدانــة او الـ بـراءة ،االفـراج عــن المتهــم ،ي
ف
الجهــة المختصة،كمــا أرى ف� محاكمــات كبــار المسـ ي ف
ـؤول� للنظــام الســابق ي� المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ،وبالنســبة القامــة الدعــوى ضدهــم
ي
ف
ت
ش
ا� لــم يحــرص حــق تحريــك الدعــوى عــى االدعــاء العــام فقــط وانمــا شأ�ك معــه جهــات عديــدة فقــد نــص ي� المــادة األوىل مــن قانــون
ان المــ�ع العـر ي
ف
ـا� التحقيــق او المحقــق او اي
أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23لســنة  1971عــى ان « تحــرك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى  ...تقــدم اىل قـ ي
ف
ئ
ش
ـا� مــن المتـ فـرصر  ...او باخبــار يقــدم اىل أي منهــم مــن االدعــاء العــام  ،»...وكذلــك تنــص
مســؤول ي� مركــز ال�طــة او أي مــن أعضــاء الضبــط القضـ ي
ً
«المــادة (  ) 5مــن قانــون االدعــاء العــام الجديــد رقــم  49لســنة  2017عــى أن « يتــوىل االدعــاء العــام المهــام االتيــة  :اوال -اقامــة الدعــوى بالحــق
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـاىل واالداري ومتابعتهــا اســتنادا اىل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم ( )23لســنة  1971المعــدل  .»...مــن هنــا،
العــام وقضايــا الفســاد المـ ي
ف
ف
فــإن االدعــاء العــام وحــده او االدعــاء العــام مــع جهــات أخــرى لــه الحــق ي� تحريــك الدعــوى الجزائيــة العامــة ي� المحاكــم الوطنيــة ( . )51أمــا بالنســبة
ـ� عسـ ي ف
القامــة الدعــاوى الجنائيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ،ف� محكمـ تـى (نورمـ بـرغ وطوكيــو) فهمــا محكمتـ ي ف
ـام،
ي
ـكريت� وقــد اخذتــا بالنظــام االتهـ ي
ي
ف ف
ـدع العــام ،وكذلــك الحــال بالنســبة للمحكمتـ يـ� ي� (يوغســالفيا وروانــدا) ،ولكــن
وكانــت مهمــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة فيهمــا تقــع عــى عاتــق المـ ي
ف ف
ف
ف
هاتــان المحكمتــان تشــكلتا لمقاضــاة المسـ ي ف
ـ� ي�
ـا� المرتكبــة ي� كل دولــة مــن الدولتـ ي
ـدوىل االنسـ ي
ـؤول� عــن االنتهــاكات الجســيمة والخطـ يـرة للقانــون الـ ي
ف
ـدع العــام لمحكمــة .وعليــه ،فــإن جهــة
ـاس لهمــا ان رئيــس هيئــة االدعــاء للمحكمــة هــو المـ ي
يوغســالفيا الســابقة و روانــدا ،وقــد جــاء ي� النظــام االسـ ي
تحريــك الدعــوى الجزائيــة ف ي� المحاكــم الدوليــة كانــت ايضــا منوطــة باالدعــاء العــام(.)52
الفرع الثالث – التعويض

ً
ً
أمــام االنتشــار الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أصبــح لزامــا عــى الحكومــات ليــس فقــط التصــدي لمرتكـ ب يـى هــذه التجــاوزات بــل أيضــا ضمــان

حقــوق الضحايــا .وبوســع الحكومــات تهيئــة الظــروف المالئمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض مــا لحــق بهــم
ف
ف
ف
ـا� عــدة مــن بينهــا التعويــض (عــن الـ فـرصر أو ضيــاع الفــرص) ،رد االعتبــار (لمســاندة
مــن الــرصر والمعانــاة  .وينطــوي مفهــوم جـ بـر الــرصر عــى معـ ي
ً ف
الضحايــا معنويــا و� حياتهــم اليوميــة) واالسـ تـرجاع (اســتعادة مــا فقــد قــدر المســتطاع)  .ويمكــن القــول أن التعويــض هــو دفــع المســؤول عــن الـ فـرصر
الجــرم مبلغــا معينــا مــن النقــود للمـ فـرصوركتعويــض لــه عمــا اصابــه مــن فرصر ومــا فاتــه مــن كســب ،الن الصلــة الوثيقــة القائمــة بـ ي ف
ـ� اقـ تـراف جريمــة مــن
ي
ف
ف
ت
ت
ف
ش
ه إعــادة
جرائــم حقــوق االنســان واألثــر القانـ ي
ـو� المرتــب عليــه مبــا�ة بالنســبة للدولــة المســؤولة تتجــى ي� شــكل االلــرام بالجـ بـر ،ووظيفــة الجـ بـر ي
ف
ت
ـ� اســتخدامها لتحديــد مبلــغ
الحالــة المتأثــرة بالجــر يمــة اىل مــا كانــت عليــه وفقــا ألرجــح االحتمــاالت ،لــو لــم ترتكــب هــذه الجرائــم .والمبــادئ الـ يـى ينبـ ي
ت
ه الــرد العيـ ف يـى ،واذا تعــذر دفــع مبلــغ مســاو لقيمــة الــرد العيـ ف يـى ،باالضافــة اىل ذلــك ،دفــع التعويضــات
التعويــض الــالزم بســبب اقــراف اي جريمــة ي
ف
عــن الخســارة المتكبــدة نتيجــة الجريمــة الـ ت يـى لــن يغطيهــا الــرد العيـ ف يـى او المبلــغ المدفــوع بــدال منــه .وعليــه تتمثــل مســؤولية العـراق ي� التعويــض بدفــع
ف
ف
ف
ت
ـاىل أم حقــه ي� ســالمة روحــه أم بدنــه أم حقــه
مبلــغ مــن المــال عــن االرصار الـ يـى ترتبــت عــى جرائمــه ،ســواء اكان هــذا الــرصر أصــاب حــق االنســان المـ ي
ف� كيانــه االعتبــاري ،أم حقــه ف� عــدم تلــوث بيئتــه ،ويتضمــن حــق جـ بـر هــذا ف
االرصار بالتعويــض المــادي عــن القتــل واألذى الجســدي والعقـ يـى والـ فـرصر
ي
ي
ف
ـهر وتكاليــف المســاعدة القانونيــة ،و مــن ال يمكــن تعويضهــم شــخصيا ،الن معضــم أفعــال انتهــاكات
ـاىل ،وبمــا ي� ذلــك خســارة الفــرص والتشـ ي
المـ ي
ف
ـ� ومــن اصحــاب المصلحــة ش
المترصريــن ،ممــا يوجــب تعويــض الورثــة ش
ال�عيـ ي ف
الم�وعــة (.)53
حقــوق االنســان قــد قضــت عــى حيــاة
المطلب الثالث  :تحقيق المصالحة الجنائية الفردية والمجتمعية (الوطنية)
العدالــة االنتقاليــة وســيلة لتجــاوز روح التشـ فـ� والكراهيــة والعدوانيــة الـ تـى عـ فـا� منهــا المجتمــع ،وه آليــة فعالــة لتجــاوز ت
الراكمــات الســلبية
ي
ي
ي
ف
ش
ئ
النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بصــورة تســاهم ي� االنتقــال المتــدرج اىل الديمقراطيــة وعــى أســس راســخة ،حيــث تهـ يـى �وط التســامح والمصالحــة
واالســتقرار داخــل المجتمــع ،بعيــدا عــن ثقافــة الثــأر واالنتقــام واالنتقائيــة ،ومــن اجــل إن ال تتحــول العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة انتقاميــة ( .)54ولعــل
مــن أهــم آليــات المصالحــة  ،إصــدار العفــو العــام والخــاص  ،وإعــادة المحاكمــات المشــكوك ف ف
براهتهــا وحياديتهــا  ،والـ تـى نتناولهــا مــن خــالل الفرعـ ي ف
ـ�
ي
التاليـ ي ف
ـ� :
الفرع األول  :إصدار قرارات العفو العام والخاص

ف
ت
ه ان العدالــة الجنائيــة الـ ت يـى تتســم بقــدر مــن الرصامــة واالنضبــاط للنصــوص القانونيــة ي�
ان االســس الـ يـى ترتكــز عليهــا العدالــة االنتقاليــة ي
ف
الى ت
ت
تقرن بالتحول والرغبة ي� ولوج مرحلة سياســية جديدة
مواجهة الجناة ،بغض النظر عن طبيعة جرائمهم ومراكزهم ،فان العدالة االنتقالية ي
ف
ف
ـا� بقــدر مــن المرونــة ،رغبــة ي� تعزيــز مســارات التنميــة والديمقراطيــة ،أي بقــدر مــا تتســم بــه العدالــة الجنائيــة
ـاط مــع تركــة المـ ي
غالبــا مــا تتســم بالتعـ ي
مــن حالــة االطــالق فــان العدالــة االنتقاليــة تتمـ ي فـر بالنســبية و المرونــة لتجــاوز االنتهــاكات الســابقة لحقــوق االنســان مــن خــالل المصارحــة واالعتــذار
ف
المترصريــن ورد االعتبــار لهــم ولذوي ـهــم للوصــول اىل المصالحــة الوطنيــة الشــاملة وبمــا يؤمــن انتقــال متــدرج للمجتمــع اىل
وطلــب العفــو وتعويــض

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 13
ف
ـالم واســتذكار أن قيمــة
اط ويحافــظ عــى التنميــة والمــوارد ،وإعــادة االعتبــار لقيمــة العفــو ي� التاريـ ـ ــخ البالدنــا وديننــا اإلسـ ي
ضفــة البنــاء الديمق ـر ي
ف
الكــرم هــو العفــو عنــد المقــدرة ( .)55وقــد يمكــن اللجــوء إىل مبــادئ العفــو والتســامح ي� مجتمــع عـ فـا� ويــالت الحــروب والقمــع واالضطهــاد ،ولكــن
ف
تعتر فرصوريــة ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاكات خطـ يـرة لحقــوق اإلنســان
ـ� فرصورة إج ـراء محاكمــات عادلــة  ،هــذه المحاكمــات ب
ذلــك ال ينـ ي
ً
ف
ف
ـ� صفحــة مؤلمــة ي� تاريخــه والبــدء بمرحلــة
ولكــن أيضــا مــن أجــل تعزيــز مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة ي� مرحلــة يســتعد المجتمــع فيهــا لـ ي
ت ف
ا� ي� جلســته المنعقــدة يــوم الخميــس الموافــق  ، 2016-8-25بعــد اتفاقــات مســبقة
جديــدة .ومثــال ذلــك قـرار العفــو الــذي أصــدره ب
الرلمــان العـر ي

الرلمــان ،عــى الرغــم مــن وجــود بعــض النقــاط الخالفيــة بـ ي ف
بـ ي ف
ـ� هــذه االطـراف ،إال ان التصويــت تــم وتمــت الموافقــة
ـ� االطـراف السياســية خــارج قبــة ب
عليــه» .فقــد حـ فـ� قانــون العفــو العــام ت
بإعراضــات ومخــاوف مــن قبــل بعــض النــواب والكتــل السياســية  ،حيــث أعــاد األمــل لكثـ يـر ممــن جــرت
ي
ف
ت
ت
ف
ف
محاكمتهــم ي� ظــل محاكمــات غـ يـر عادلــة خلــت مــن الضمانــات المتعلقــة بالمتهمـ يـ�  ،كانــراع االعــراف باالكـراه واالعتمــاد عــى شــهادات منفــردة مــن
ف
ئ
ف
ف
ـا� طريقــة مــن طــرق انهــاء
متهمـ يـ� عــى متهمـ يـ� واالعتمــاد عــى المخـ بـر الــ�ي دون مناقشــة قانونيــة إلخباراتهــم .ويعتـ بـر العفــو ي� القانــون الجنـ ي
الدعــوى القضائيــة يقــرره المـ شـ�ع نيابــة عــن المجتمــع وفــق ضوابــط معينــة ،كمــا يقــرر المـ شـ�ع نيابــة عــن المجتمــع العقــاب عــى مرتكــب الجريمــة
يف
بالمجرم�،وكذلــك فــإن الجريمــة تعكـ يـر لصفــو المجتمــع وأمنــه واســتقراره
باعتبــار أن العقوبــة الجزائيــة وضعــت بهــدف ردع اآلخريــن عــن األقتــداء
ً
َ
ف
واعتــداء عــى مصلحتــه ،إال ان تلــك المصلحــة أحيانــا تدفــع المـ شـ�ع اىل التنــازل عــن حــق المجتمــع ي� عقــاب مرتكــب الجريمــة ،ويلجــأ اىل اصــدار
ف
ف
ام( .)56وليــس كل عفــو يصــب ي� مصلحــة المجتمــع ،
قانــون العفــو عــن الجريمــة ،فيتخلــص الجـ ي
ـا� مــن المســاءلة والعقــاب عــن ســلوكه اإلج ـر ي
ف
ش
الدوىل المنتظم  ،أصد
ـيى والتحرك
«بينوس» عام  ،1978مرســوم  2191والذ كان
ي
وعى ســبيل المثال فأنه ي� اجواء التضامن مع ضحايا الشـ ي
ي
ف
يقص بالعفو ت
ف
يف
الذا� عى كل المسـ ي ف
الرلمانية لنفســه،
ـئول�
والموظف� الذين شــاركو ي� اســتباب األمن وقيام الحكم العســكري  ،كما منح الحصانة ب
ي
ي
ف
ت
ـذا�
ولبعــض الجــراالت الذيــن قــادوا معــه انقــالب  .1973/9/11لذلــك فاللجنــة األمريكيــة لحقــوق االنســان اعتـ بـرت «أن هــذا النــوع مــن العفــو الـ ي
ـدوىل وان تداعياتــه القانونيــة تمثــل جــزء مــن السياســة العامــة القائمــة عــى انتهــاك حقــوق االنســان»(.)57
يتعــارض مــع قانــون حقــوق االنســان الـ ي
ً
ف
وكذلــك فــإن عوقــب العفــو أحيانـ ًـا وخيمــة  ،مثــال ذلــك حـ ي ف
ـ� أصــدرت الحكومــة األمريكيــة عفــوا عــن المتمرديــن ي� الجنــوب ضاربــة بعــرض الحائــط
ً
ـوءا أخـ فـرص للتمــادي ف� قمــع االمواطنـ ي ف
ـ� الســود،
دعــوات العبيــد الســابقينإلحقاق الحــق بعــد الحــرب األهليــة ،منحــت زعمــاء الواليــات الجنوبيــة ضـ
ي
ش
ف
ـ� اإلعدامــات الجماعيــة مــن دون
وهــذا العــزوف عــن محاســبة المجرمـ يـ� مهــد لقيــام منظمــة كــو كلوكــس كالن ( ،)58()Ku Kluks Klanوتفـ ي
محاكمــة قانونيــة ،عــالوة عــى ســن قوانـ ي ف
ـ� خاصــة بالســود والـ ت يـى تشــكل تركــة مــن التمـ ي فـر العنــرصي ال تـزال أمريــكا وحـ تـى يومنــا هــذا تناضــل مــن أجــل
َ
ف
ف
تخطيهــا( .)59إال أنــه ي� حــاالت كثـ يـرة يصــب العفــو العــام والعفــو الخــاص ي� مصلحــة المجتمــع ،ويكــون مــن العنــارص المهمــة لتحقيــق المصالحــة
ف
ف
ف
ـد� كمكونــات
الوطنيــة ،عندمــا يتــم حــل مســألة العفــو واشــكاليتها ي� ضمــن مرتك ـزات التــوازن بـ يـ� العــدل والمســؤولية واالســتقرار والســلم المـ ي
ً
ً
ف
ـاال رائعــا ف ي� هــذا المجــال.
أساســية لمعادلــة المصالحــة الوطنيــة كمــا حصــل ي� جنــوب أفريقيــا الـ ت يـى قدمــت مثـ
ف
ف
ويذكــر القــس ديســموند توتــو رئيــس لجنــة (مفوضيــة) الحقيقــة والمصالحــة الوطنيــة ي� كتابــه القيــم (ال مســتقبل بــدون الصفــح) ،ي� مجــال العفــو
ً
ً
ف
أوتوماتيكيا ،كان من ف
ت
الرصوري أن
الى لم يتم النظر اليها بصفة عامة أو آلية حيث يقول « :ي� حالة جنوب أفريقيا ما كان للعفو أن يكون عاما أو
ي
ه الوحيــدة عــى اتخــاذ القـرار اذا كان يســتجيب للـ شـ�وط الصارمــة المطلوبــة حـ تـى يمنــح العفــو
يتقــدم طالبــوه بطلــب فــردي ،ثــم التقــدم أمــام لجنــة ي
ً
ً
ف
ـا� المتعلــق بعفــو عــام  ،إذ باالضافــة اىل االســباب الـ ت يـى ســبق ذكرهــا  ،احسســنا احساســا عميقــا بــان طلــب
 ...لهــذا الســبب تــم اســتبعاد الخيــار الثـ ي
ف
ف
ف
ف
ـ� جنــوب
العفــو يشــبه رغبــة ي� فقــدان الذاكــرة ،ولقــد الحــظ أحدنــا بــأن الأحــد منــا لــه الســلطة بــأن يمحــو المـ ي
ـا� برصبــة مــن العصــا الســحرية « .فـ ي
ف
ـ� اختياريــن متطرفـ ي ف
أفريقيــا وضعــت لجنــة العفــو مســألة العفــو كخيــار ثالــث بـ ي ف
ـ�  :محاكمــة نورمـ بـرغ أو فقــدان الذاكــرة  ،ولكــن ظهــر هــذا االختيــار ي�
عفو ممنوح بشكل فردي مقابل ت
الخطرة المرتكبة ،ووضعت الجنة ضوابط عند تقريريــها لطلب العفو
اعرافات كاملة ذات عالقة باالنتهاكاتت
ي
ف
ـياس والجريمــة المرتكبــة ،أمــا بالنســبة للجرائــم الـ ت يـى ارتكبــت لغايــة تحقيــق الصالــح الخــاص أو لضيغينــة أوكراهيــة
أهمهــا :التناســب بـ يـ� الهــدف السـ ي
ً
ف
ش
الرلمــان بقــة وحــددت
ـ� أقــره ب
أو عــداوة شــخصية فلــم تكــن محــا للعفــو ،واســتندت ســلطة المفوضيــة ي� اقـرار العفــو او رفضــه اىل اختصــاص ت�يـ ي
ت
ش
ت
ت
ف
ـوىل
�وطــه فيمــا يـ يـى :أن تكــون األفعــال الـ يـى يطالــب بســببها العفــو قــد اقرفــت بـ يـ� الســنة الـ يـى شــهدت مجــزرة شــاربفيل –بدايــة الســتينات -وســنة تـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
الرئيــس مانديــال -منتصــف التســعينات .وأن تكــون ذات دوافــع سياســية ،ومرســت مــن جانــب حـركات معـ تـرف بهــا رســميا .وأن يقــدم طالـ ب يـى العفــوا
اعرافــات كاملــة عــن عــن الوقائــع المرتكبــة .وأن تكــن الترصفــات المدانــة قــد ت
ت
احرمــت قاعــدة التناســب .وباالضافــة اىل ذلــك فقــد نــص القانــون عــل
ً
ت
وتريــره باعتبــار أن القضــاء هــو الجهــة المختصــة لعــرض
أنــه عنــد اســتكمال الـ شـ�وط الســابقة ،يصبــح العفــو قائمــا وبإمــكان الضحايــا االعــراض عليــه ب
اســتئنافهم عليــه(.)60
ف
ف
وعــن تجربــة العفــو ي� أقليــم كوردســتان -العـراق ،عقــب االنتفاضــة الشــعبية ضــد نظــام الحكــم الســابق ي� الخامــس مــن آذارعــام ( ،)1991وســيطرة
ف
الجبهــة الوطنيــة الكوردســتانية عــى زمــام األمــور ي� األقليــم ،ورغــم عــدم وجــود برلمــان وســلطة منتخبــة شــعبيا ،فقــد بــادرت الجبهــة الوطنيــة
ـ� مــع نظــام الحكــم الســابق ف� األقليــم بمــا فيهــم أفـراد الجيــش ش
الكوردســتانية اىل اصــدار عفــو عامــا شــامل عــى كل العاملـ ي ف
وغرهــم،
وال�طــة واألمن ...ي
ي
ً
ً
ممــن لــم يقفــوا ف ي� وجــه االنتفاضــة موقفــا عدائيــا ،وأصبــح ذلــك العفــو عامــل اســتقرار للمجتمــع ف ي� األقليــم.
ض
الثا�  :إعادة المحاكمات المشكوك ض ض
ب�اهتها وحياديتها
الفرع
ي
ف
أن غيــاب مبــدأ المحاكمــات العادلــة والمنصفــة – ي� بعــض الحــاالت – يمكــن أن يــؤدي إىل زعزعــة الثقــة بالدولــة وباألجهــزة الـ ت يـى تعمــل عــى نفــاذ
ف
القانــون  ،وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا إىل األخــذ بالثــأر واالنتقــام وأخــذ زمــام المبــادرة مــن قبــل األف ـراد ي� أخــذ حقوقهــم بمفردهــم ( . )61وتعــد اعــادة
ً
المحاكمــة مــن الضمانــات المهمــة للمتهــم وفــق مبــدأ المتهــم بــريء حـ تـى تثبــت ادانتــه ،رغــم أن اعــادة المحاكمــة يمثــل طريقــأ اســتثنائيا مــن طــرق

ت
وه مصلحــة المتهــم الـ بـريء ف ي� حــاالت
ه أجــدر بالحمايــة ي
ـ� فيــه ولكــن فيــه حمايــة لمصلحــة ي
الطعــن باالحــكام ألنــه يناقــض مبــدأ حجيــة المــر المـ ي
ف
ف
ف
ف
ـ� الوقــت الــذي تتطلــب المصلحــة العامــة
يحددهــا القوانـ يـ� الجنائيــة عـ يـى ســبيل الحــرص ،ي
و� ذلــك تحقيــق للعدالــة الجنائيــة ي� أســى صورهــا ،فـ ي
اســتقرار المراكــز القانونيــة واحـ تـرام احــكام وقـرارات القضــاء واســتلزم أن يكــون لهــذه االخـ يـرة قــوة قانونيــة اليجــوز دحضهــا ،ولكــن رغــم ذلــك هنــاك
ّ
ف
ـص فيهــا بادانــة المتهــم ويكتســب الحكــم الصــادر فيهــا درجــة البتــات ،إال أنــه يظهــر فيمــا بعــد أن هــذا الحكــم مبـ ف يـى عــى أســاس غـ يـر ســليم
حــاالت يقـ ي
ً
ً
ف
ت
ـا� ومنــاف للعدالــة
مــن الناحيــة الواقعيــة ممــا يجعــل التمســك بــه بـ
ـدواع احــرام حجيــة االحــكام اجحافــا وظلمــا بحــق المتهــم وبحــق الضمـ يـر االنسـ ي
ي
ف
ت
ش
ت
ا� االحــكام القانونيــة العــادة المحاكمــة وحاالتهــا ي� المــواد ( )279-270أصــول
ه هــدف القضــاء وغايتــه ( .)62وقــد نظــم المــ�ع الع ـر ي
الـ يـى ي
ّ
محاكمــات جزائيــة ( . )63ولكــن باالضافــة اىل حــاالت اعــادة المحاكمــة والـ ت يـى تشــكل ضمانــات مهمــة للمتهــم ،إال أن هنــاك حــاالت اخــرى لــم يذكرهــا
القانــون ضمــن الحــاالت المتقدمــة ،وه حــاالت المحاكمــة المشــكوك ف ف
براهتهــا و حياديتها.عــى اعتبــار أن الضمانــات الكثـ يـرة لصالــح المتهــم الـ ت يـى
ي
ف
ش
سء مــن هــذا القبيــل ،ومــن تلــك الضمانــات وجــوب حضــور محــام عــن المتهــم ي� الجنايــات
تتضمنهــا اج ـراءات التحقيــق تحــول دون حصــول ي
ت ف
ا� ي� المــادة /19حــادي عـ شـ�( ، )64ويمكــن االســتعانة بحــاالت اعــادة المحاكمــة لمالفــات حــاالت االقصــاء
والجنــح هــذا مــا أ كــد عليــه الدســتور العـر ي
واالنتقــام الـ ت يـى قــد تحصــل ف ي� الفـ تـرة االنتقاليــة الـ ت يـى اعقبــت عــام . 2003
الفرع الثالث  :تفعيل عمل هيئات اإلنصاف والمصالحة بعيدا عن التهميش واإلقصاء
تعتـ بـر هيئــات اإلنصــاف والمصالحــة مــن وســائل العدالــة االنتقاليــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة ،اليمكــن االســتغناء عنهــا ،ممــا يســتلزم تفعيــل عمــل
ً
ف
هــذه الهيئــات ،وعــدم إقصائهــا أو تهميــش عملهــا ،كــم يجــب اتبــاع ف ف
الراهــة والشــفافية والدقــة ي� اختيــار اعضائهــا بعيــدا عــن أقصــاء أي مكــون مــن
ف
ـص الحقائــق
مكونــات المجتمــع ،وحمايــة اســتقاللها ،ومــن األهميــة بمــكان  ،أن نشـ يـر اىل أن هيئــات المصالحــة واآانصــاف ي
ه ي� الحقيقــة لجــان تقـ ي
ت
ـص الحقائــق ،ولكونهــا تتشــكل بقـرار مــن الســلطة الوطنيــة فتثبــت لهــا الصفــة
الوطنيــة ،تختلــف تســمياتها مــن دولــة اىل أخــرى ،لكنهــا تبــ� لجــان تقـ ي
ـ� ومسـ ي ف
الوطنيــة ،وعــادة يتــم اختيــار اعضائهــا مــن خـ بـراء وطنيـ ي ف
ـتقل�( ،)65وفيمــا يــى ثالثــة نمــاذج مــن تلــك الهيئــات والـ ت يـى حققــت نجاحــات تذكــر
لها.
ً
ً
أوال  -لجنــة (مفوضيــة) الحقيقــة والمصالحــة «جنــوب أفريقيــا  : »1995أنشــات هــذه اللجــة وفقــا لقانــون تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة ،
الــذي أصــدره برلمــان جنــوب أفريقيــا ســنة  1995مــن  17شــخصية وطنيــة مشــهود لهــا بالكفــاءة والتخصــص مــن عالــم الطــب والقضــاء والحقــوق،
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ً
ـاس بنفســها حفاظــا عــى اســتقالليتها ،وتــوزع أعضاؤهــا
وروعيــت فيهــا التمثيليــة األقليميــة والسياســية والدينيــة  ،وقــد وضــع اللجنــة نظامهــا األسـ ي

وه .1 :لجنــة انتهــاكات حقــوق االنســان الـ ت يـى كانــت مســؤولة عــن جمــع الشــهادات مــن الضحايــا والشــهود ،واثبــات نطــاق
عــى ثالثــة لجــان ي
االنتهــاكات ومداهــا .2 .لجنــة العفــو وكانــت تتلـ تـ� الطلبــات الفرديــة للحصــول عــى العفــو ،وتفصــل فيهــا.وكان أ كـ ثـر النقــاط إثــارة ف ي� عمــل المفوضيــة.
ف
ت
ـو� ببرنامــج للتعويضــات ورد
ســلطتها ي� منــح العفــو الفــردي عــن الجرائــم ذات الدافــع السـ ي
وه الـ يـى تـ ي
ـياس .3 .لجنــة التعويضــات ورد االعتبــار :ي

اعتبــار الضحايــا.
وبالتمعــن ف� ف� تجربــة مفوضيــة الحقيقــة والمصالحــة ف� جنــوب أفريقيــا بشــكل كامــل يظهــر لنــا أنــه مــن الصعــب انــكار ي ف
تميرهــا  ،بغــض النظــر
ي
ي ي
ف
ف
ف
ت
ـا� الـ ت يـى
ـو� مــن حيــث طريقــة تشــكيلها واســلوب عملهــا وطريقــة معالجتهــا آلثــار المـ ي
عــن االنتقــادات الـ يـى وجهــت اليهــا ،فقــد تمـ يـرت هــذه المفـ ي
ف
ش
ـى والممارســة السياســية ،فبحــق اصبحــت
تناولتــه بالــ�ح والتحليــل والتوضيــح مســتنبطة منــه دروس الــدروس والعـ بـر ي� الخطــاب السـ ي
ـياس الرسـ ي
ً
ف
ف
أ كـ ثـر لجــان الحقيقــة والمصالحــة شــهرة عــى مســتوى العالــم ،كونهــا تمثــل نقطــة تحــول حاســمة ي� تأري ـ ــخ دولــة جنــوب أفريقيــا ومثــا يحتــذى بــه ي�
األماكــن األخــرى مــن العالــم(.)66
ثانيـ ًـا  -لجنــة الحقيقــة والمصالحــة «سـ يـراليون عــام  : »2000تــم تشــكيل هــذه اللجنــة بموجــب االتفــاق الــذي لــوم للســالم بـ ي ف
ـ� متمــردوا الجبهــة
ي
ت
ت
الثوريــة والقــوات المواليــة للحكومــة بعــد ســنوات مــن الحــرب األهليــة صاحبهــا أشــكال خاصــة مــن العنــف مثــل بـ تـر أعضــاء الجســم الـ يـى أقرنــت
بســلوك األط ـراف المتنازعــة نــص عــى قانــون انشــاء اللجنــة عــام  ،2000إال أنــه بــدت بعملهــا عــام  ،2002عــى أن قــول الحقيقــة هــو الوســيلة
ف
ف
ت
ـ� غـ يـر متحـ ي فـر لالنتهــاكات واالعتــداءات ومنــع تكرارهــا ،والتعامــل مــع
الـ يـى تســ� اللجنــة مــن خاللهــا اىل تحقيــق مهمتهــا ي� اعــداد ســجل تأريـ ي
ً
ئ
ـا� عــام  2005متضمنــا عــدد مــن التوصيــات منهــا محاســبة
مســألة االفــالت مــن العقــاب  ،واالســتجابة الحتياجــات الضحايــا ،وصــدر تقريرهــا النهـ ي
ً
ً
المسـ ي ف
ـؤول� عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان ،ووضــع برنامــج للتعويضــات( .)67ولقــد لعبــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة هــذه دورا كبـ يـرا
ً
ف
ف
ي� مجــال العدالــة االنتقاليــة ي� سـ يـراليون ،حيــث كانــت التقحقيقــات الـ ت يـى اجرتهــا والوثائــق الـ ت يـى جمعتهــا عــن االنتهــاكات مــن األدلــة جــدا الـ ت يـى اســتندت
ف
ف
اليهــا المحكمــة الدوليــة الخاصــة بسـ يـراليون خــالل المحاكمــات الــت اجريــت هنــاك .كمــا ســاعد عمــل اللجنــة المبكــر ي� �عــة الفصــل ي� القضايــا ممــا
ســبب ف ي� تمـ ي فـر هــذه المحكمــة عــن المحاكــم الجنائيــة الخاصــة االخــرى(.)68
ً
ً
ف
ـوا نصفهــم مــن بـ ي ف
ـ�
ثالثــا  -هيئــة االنصــاف والمصالحــة «المغــرب  : »2004تــم تشــكيل هــذه الهيئــة ي�  2004/1/6مــن رئيــس وســتة عـ شـ� عضـ
ف
أعضــاء المجلــس االستشــاري لحقــوق االنســان بالمملكــة المغربيــة ،والنصــف اآلخــر مــن بـ ي ف
ـ� الشــخصيات الوطنيــة المتمتعــة بخـ بـرة واســعة ي� مجــال
حمايــة حقــوق االنســان والمجــاالت االخــرى المرتبطــة بهــا ،للكشــف عــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان بـ ي ف
ـ� الفـ تـرة مــن  ،1999-1956وقــد وضعــت
وه .1 :فريــق العمــل المكلــف بالتحريــات،
الهيئــة نظامهــا االسـ ي
ـ� تضمــن اســتقالليتها( ،)69وبموجــب هــذا النظــام تــم انشــاء ثالثــة فــرق عمــل ي
ـاس لـ ي
ً
مهمتهــا البحــث ف� شــأن المختفـ ي ف
ـ� ق�ياوجمــع الوثائــق والمعلومــات عنهــم ،واســتالم االفــادات ذات الصلــة بأحــداث ووقائــع االنتهــاكات الماضيــة
ي
ً
بمختلــف اشــكالها واصنافهــا .2 .فريــق العمــل المكلــف بجـ بـر ف
االرصار :تــوىل مهمــة اكمــال العمــل الــذي قــام قامــت بــه هيئــة التحكيــم المســتقلة ســابقا
االرصار الماديــة والمعنويــة للضحايــا.وذوي الحقوقــو الذيــن تعرضــو لالعتقــال التعسـ فـ� واالختفــاء الق�ي،وجـ بـر ف
فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن ف
االرصار
ي
الـ ت يـى لحقــت بهــؤالء( .3 .)70فريــق العمــل المكلــف باالبحــاث والدراســات :تــوىل مهمــة اعــداد االبحــاث والدراســات الالزمــة النجــاز مهــام الهيئــة،
ف
وجمــع وتحليــل المعلــوم المســتلمة مــن بـ تـا� الفــرق .4 .عملــت الهيئــة لمــدة عامـ ي ف
ـ� وحققــت نجاحــات ملومســة ي� مجــال حقــوق االنســان والتحــول
ي
ً
ف
ت
ـوىل اهتمامــا كافيــا لحــاالت االفــالت مــن
اط ي� المغــرب خــالل الســنوات الماضيــة ،بغــض النظــر عــن االتهامــات الـ يـى وجهــت لهــا ألنــه لــم تـ ي
الديمقـر ي
ف ف
ف
ـ� ي� االنتهــاكات الماضيــة .ولكــن مــع ذلــك اعتـ بـرت تجربــة هــذه الهيئــة متمـ ي فـرة ضمــن
ـ� الدولــة المتورطـ ي
العقــاب كونهــا لــم تكشــف هويــة موظـ ي
ـر� بصــورة خاصــة ف ي� مجــال العدالــة االنتقاليــة(.)71
التجــارب المعــدودة عــى مســتوى العالــم بصــورة عامــة ومســتوى العالــم العـ ب ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ض
المبحث الثالث  :آليات تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق وتقييمها
ف
ف
ـرط ي� العـراق وإجـراءات العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى انبثقــت ي� خضمهــا ،جــاءت بفعــل احتــالل الواليــات المتحــدة للعـراق
ان عمليــة التحــول الديمقـ ي
جماهريــة مدعومــة مــن قــوى سياســية أو مــن خــالل اتفــاق مســاومة بـ ي ف
ـ� النظــام القائــم وقــوى التغيـ يـر ،كمــا هــو
وإســقاطها للنظــام ،وليــس بتأثـ يـر حركــة
ي
ف
ف
ف
ت
اط ،حيــث ي� العــادة يكــون للقــوى السياســية المعارضــة دور ي� تغيـ يـر النظــام القائــم
ي� اغلــب تجــارب المجتمعــات الـ يـى عاشــت التحــول الديمقـر ي
ف
ـاىل ضبــط اجـراءات العدالــة االنتقاليــة عــى وفــق خطــة متكاملــة .فهــذا مــا لــم
اط ،وبالتـ ي
ويكــون لهــا المبــادرة ي� مســك زمــام عمليــة التحــول الديمقـر ي
ف
ف
ـى متوجــس
يحــدث ي� العـراق ،بــل تولــت (ســلطة االئتــالف المؤقتــة) ِ
لوحدهــا لعـ ِـب هــذا الــدور ي� ظــل رأي عــام ي
دوىل رافــض لالحتــالل وموقــف اقليـ ي
ئ
ـدا� إلفشــال اغراضــه ،وغيــاب واضــح لطبقــة سياســية عراقيــة لهــا تمــاس وتأثـ يـر فاعــل عــى مجــرى االحــداث ،الن النظــام الديكتاتــوري بسياســته
وعـ ي
القمعيــة القاســية تجــاه اي شــكل مــن اشــكال المعارضــة وتبعيــث المجتمــع بطــرق االغ ـراء واالك ـراه ،لــم يتــح الفرصــة لظهــور اي طبعــة سياســية
ف
ه البديــل ي� حــال ســقوطه ،هــذه الطبقــة الـ ت يـى تتحســس المـزاج العــام ولهــا القــدرة عــى تحديــد مســتوى ايقــاع المســار المطلــوب عنــد االخــذ
تكــون ي
ـ� القائــم .وكان العـراق بحاجــة اىل خطــة متكاملــة للتحــول
بإجـراءات العادلــة االنتقاليــة ،دون احــداث اي اختــالل بنيــوي لطبيعــة االنســجام المجتمـ ي
والتمير ف ف
يف
والرعة العنفية والعدوانية ب ف
ت
الى تســتجيب ألولويات الشــعب
اط ليتجاوز فيها عهود التســلط
عر ي
تبى آليات العدالة االنتقالية ،ي
الديمقر ي
ت
ا� وتتضمــن كشــف الحقيقــة ومســاءلة ومحاكمــة مرتكـ ب يـى انتهــاكات حقــوق االنســان وتعويــض الضحايــا وذوي ـهــم والقيــام بإصالحــات مؤسســية،
العـر ي
ً
ـرس االســس الســليمة لمصالحــة وطنيــة شــاملة ،حـ تـى ال تتكــرر تلــك االنتهــاكات مجــددا .وكان عــى (ســلطة االئتــالف المؤقتــة) االســتعانة باألمــم
تـ ي
ف
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة لحقــوق االنســان اللتـ ي ف
ـ� لهمــا خـ بـرات عظيمــة ي� المســاهمة بتنفيــذ اجـراءات العدالــة االنتقاليــة ،بــدل سياســة االنفـراد
ت
ا�.
وعــدم مراعــاة طبيعــة المجتمــع العـر ي
ض
المطلب األول  :آليات تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق

ض
الفرع األول  :المحاكم الجنائية الخاصة لمحاكمة النظام السابق ي� العراق
ً
ئ
ـ� حقــوق االنســان تــم اصــدار قـرار
أوال  -تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة  :عــى مســتوى اصــالح الجهــاز القضـ ي
ـا� ومحاســبة ومحاكمــة منتهـ ي
ف
و� يــوم  10كانــون االول  2003صــدر امــر بتأســيس المحكمــة الجنائيــة
تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة وإعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء ،ي
العراقيــة الخاصــة والمعنيــة بجرائــم الحــرب ضــد االنســانية لمحاكمــة المتهمـ ي ف
ـ� بارتــكاب جرائــم االبــادة الجماعيــة و الجرائــم ضــد االنســانية و جرائــم

الحــرب ،وكذلــك انتهــاكات القوانـ ي ف
ـ� العراقيــة المرتكبــة مــن  1968/ 7/ 17اىل  .2003/ 5/ 1وحــول االجـراءات الخاصــة بالتعويــض وجـ بـر الـ فـرصر

لمــن صــودرت اموالهــم وامالكهــم ،فقــد تــم تشــكيل (هيئــة دعــاوى الملكيــة) إلعــادة االمــالك والعقــارات المســتوىل عليهــا والمصــادرة ألســباب
 1968/ 7/حـ تـى  .2003/ 4/ 9وآخــر االجـراءات بهــذا الصــدد ف� فـ تـرة (ســلطة االئتــالف المؤقتــة) هــو تعيـ ي ف
ـ� فريــق
سياســية وعرقيــة للفـ تـرة مــن 1
ي
ف
ف
ف
ت
ف
ـ�
عمــل برئاســة مالــك دوهــان الحســن ي�  2004/ 5/ 26المعـ يـى بالتعويضــات والفصــل ي� مســألة مــن يحــق لهــم الحصــول عليهــا ،واآلليــات الـ يـى ينبـ ي

العمــل بموجبهــا.
ثانيـ ًـا  :تشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا (قانــون  : )2005/10بعــد انتقــال الســلطة اىل العراقيـ ي ف
ـ� تــم إنشــاء بعــض الكيانــات الـ ت يـى
ف
ه مكملــة إلج ـراءات تطبيــق العدالــة االنتقاليــة .وتشــكلت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ي� بدايتهــا بموجــب القانــون رقــم ( )1لســنة 2003
ي
ت
ف
ا� والمفوض بإنشــاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم
والمنشــور ي� جريدة الوقائع العراقية رقم  3980من قبل مجلس الحكم العر ي
ت
ـ� هــذا القانــون نافــذ المفعــول حـ تـى صــدور
ضــد اإلنســانية بموجــب االمــر ( )48الصــادر مــن المديــر اإلداري لســلطة االئتــالف المؤقتــة .وقــد بـ ي
ف
القانــون رقــم ( )10لســنة  2005الــذي صــادق عليــه مجلــس الرئاســة بجلســته المنعقــدة بتأريـ ـ ــخ  2005\10\9ونـ شـ� ي� جريــدة الوقائــع العراقيــة
ف
ـ� يحــل بذلــك محــل قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة ويدخــل حـ ي فـر التنفيــذ .نــص هــذا
العــدد ( )4006الصــادر ي�  2005\10\18لـ ي
ً
ف
ت
ا� مقيم ي� العراق متهم بارتكاب احدى
القانون عى ان والية المحكمة الجنائية العراقية العليا ت�ي عى كل شخص سواء كان عراقيا ام ي
غر عر ي
ف
الجرائــم المصنفــة ضمــن جرائــم االبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــد االنســانية أو جرائــم الحــرب أو إنتهــاكات بعــض القوانـ ي ف
ـ� العراقيــة والـ ت يـى ارتكبــت ي�
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ت
ف
الفــرة الزمنيــة مــن 1968 /7/17لغايــة  2003/5/1ي� جمهوريــة العـراق او اي مــكان آخــر .وهكــذا صــدر قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا
ف
ف
ت
و� مقدمتهــم الرئيــس الســابق للنظــام صــدام حسـ ي ف
ـ�  ،لتســهم ي� حالــة االنتقــال
رقــم  10لســنة  2005الـ يـى حاكمــت بعــض رمــوز النظــام الســابق ،ي
اط بعــد عهــد ديكتاتــوري ليســهم ذلــك ف ي� تحقيــق العدالــة االنتقاليــة .
الديمقـر ي
ض
ض
ي ض
الثا� :
قوان� تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق
الفرع
ي
ً
أوال  -قوانـ ي ض
ـفر
ـ� اجتثــاث البعــث والكيانــات المنحلــة  :مــن جملــة إجـراءات العدالــة االنتقاليــة الـ ت يـى اتخذهــا مديــر الســلطة المؤقتــة لالئتــالف السـ ي
ف
ف
ـا� بفصــل وتطهـ يـر مؤسســات القطــاع العــام مــن البعثيـ ي ف
ـ� ذوي المراتــب الحزبيــة
بــول بريمــر قـرار رقــم  1اجتثــاث البعــث ي�  2003/ 5/ 16والقـ ي
ـز� .واإلج ـراء اآلخــر ق ـرار 2
العليــا االربعــة ،ويقــدر عــدد مــن شــملهم هــذا الق ـرار ب ـ  20الــف شــخص وهــذا يعتـ بـر تطهـ يـرا عموديــا وعــى اســاس حـ ب ي
والصــادر ف ي�  2005/ 2/ 23والمعنــون بحــل الكيانــات والــذي قـ فـص بحــل وزارة الدفــاع والتشــكيالت المرتبطــة بهــا وكذلــك كافــة المؤسســات
ً
ت
ف
ـ� وعــى اســاس الوظيفــة .ان الرقــم المعـ تـرف بــه طبقــا لق ـرارات
االمنيــة ،والق ـرار رقــم  3القـ ي
ـا� بحــل وزارة االعــالم ،وهــذا التطهـ يـر يســى باألفـ ي
ـ� والم�حـ ي ف
لجنــة إعــادة المفصولـ ي ف
ـ� يقــدر بثالثــة اربــاع المليــون منهــم مــا يقــارب  350و  400الــف مــن الجيــش( .)72وكان ق ـرار حــل الجيــش قــد
ف
ت
ت
ا� اكـ بـر مجــال للتوظيــف ي� الدولــة والتعبئــة االجتماعيــة واالعـ ت فـراز الوطـ ف يـى ،وان هــذه
تلــ� االنتقــادات مــن اغلــب دول العالــم ،ويعتـ بـر الجيــش العـر ي
ف
العــدد الهائــل الــذي شــملهم الفصــل والتطهـ يـر يرتبــط بــه مــا يقــارب الثالثــة ماليـ ي ف
ـ� مواطــن ي� الحســابات االجتماعيــة  -لــو قــدر متوســط عــدد افـراد
ت
اط وكانت بمثابة
الى ناهضت
ي
اال�ة العراقية بخمســة اشــخاص  -وهذا ما شــكل الحاضنة االجتماعية الواســعة للقوى ي
التغير والتحول الديمقر ي
المغــذي للتعبئــة ش
الب�يــة للحــرب االهليــة الـ ت يـى دارت رحاهــا منــذ  2006حـ تـى تحــول قســم منهــا اىل ادوات للقــوى االقليميــة تمــارس االرهــاب لفــرض
ً ف
ـفر بــول بريمــر دورا ي� تأجيــج
اط ،وقــد لعبــت سياســة االســتثناءات مــن قـرار اجتثــاث البعــث الـ ت يـى ابتدأهــا السـ ي
اجندتهــا عــى مســار التحــول الديمقـر ي
ف
ف
و� ســنة  2008صــدر (قانــون المســاءلة والعدالــة) ليحــل محــل األمــر رقــم  1الخــاص
الرصاعــات بـ يـ� القــوى السياســية لالســتئثار واالســتقواء .ي
باجتثــاث البعــث والــذي شــكل هيئــة معنيــة بتنفيــذ هــذا القانــون ،تســى بهيئــة المســاءلة والعدالــة ،والــذي ابـ تـ� عــى مضمــون القـرار الســابق ،لكــن

تــم اعطــاء ايحــاء لالســم بانــه معـ ف يـى بالعدالــة االنتقاليــة وتتصاعــد االصــوات الـ ت يـى تنــادي بتحديــد ســقف زمـ ف يـى لبقــاء هــذه الهيئــة وتحويــل قضاياهــا اىل
ف
ـ� مناهضــة للعدالــة االنتقاليــة ش
ـ� طياتــه مضامـ ي ف
ـ� أثــر سـ بـلى يحمــل بـ ي ف
القضــاء العــادي .وكان لهــذه القوانـ ي ف
وم�وعهــا النبيــل ي� العدالــة ،فاســتخدمت
ي
ـ� لتصفيــة الحســابات واالنتقــام واالقصــاء واالبـ ت فـراز المــاىل والفســاد الوظيـ فـ� ،فأرســلت هــذه القوانـ ي ف
القوانـ ي ف
ـ� وخاصــة بســوء تطبيقهــا رســائل خاطئــة
ي
ي
وســيئة ش
ل�يحــة واســعة مــن ش�ائــح المجتمــع قــادت اىل نتائــج مخيبــة أفشــلت مـ شـ�وع العدالــة االنتقاليــة .
ـ� السياسـ ي ض
ثانيـ ًـا  -قانــون الســجناء والمعتقلـ ي ض
ـي� (قانــون  : )2006/4تــم تشــكيل (مؤسســة الشــهداء) عــى وفــق قانــون رقــم  3لســنة  2006والـ ت يـى
ً
ً
تعالــج الوضــع العــام لــذوي الشــهداء وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدمهــا الشــهداء والمعانــاة الـ ت يـى لقيهــا ذووهــم
بعــد استشــهادهم .كمــا تــم تشــكيل (مؤسســة الســجناء السياسـ ي ف
ـي�) عــى وفــق قانــون رقــم  14لســنة  2006والـ ت يـى تعالــج الوضــع العــام للســجناء
ً
ً
ـ� السياسـ ي ف
والمعتقلـ ي ف
ـي� وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدموهــا والمعانــاة الـ ت يـى القوهــا جـراء ســجنهم واعتقالهــم.
وتــم االتفــاق عــى المــادة  58مــن قانــون (ادارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة) والـ ت يـى اصبحــت المــادة  140مــن دســتور  2005والـ ت يـى تعالــج التغيـ يـرات
ف
ت
ا� ألســباب سياســية وعرقيــة .ان عــدم تحقيــق العدالــة
الـ يـى اجراهــا النظــام الســابق للهيــاكل االداريــة لبعــض المحافظــات بهــدف التغيـ يـر الديموغـر ي
ف
ف
و� المســتقبل القريــب اىل عــدم اســتقرار البلــد ،وهــذا االمــر
االنتقاليــة ي� الع ـراق وعــدم تطبيــق القانــون المتعلــق بهــذه العدالــة ســيقود بالنتيجــة ي
ت
ف
ا� .مايحــدث اليــوم مــن
بــدوره ســيقود اىل اضعــاف التجربــة الجديــدة ،واخـ يـرا اىل احــداث عمليــة تغيـ يـر اخــرى ربمــا التكــون ي� صالــح المجتمــع العـر ي
تجــاوز واعتــداء وابــادة جماعيــة ش
ل�يحــة واســعة مــن المجتمــع العـر تا� هــو ف� الحقيقــة بســبب عــدم تطبيــق القانــون بحــق المسـ ي ف
ـؤول� عــن ارتــكاب
ي
ي
ف
ف
ـاه جهــات
الجرائــم بحــق العراقيـ يـ� مــن مقابــر جماعيــة وانفــال ،او اســتخدام االســلحة الكيمياويــة كمــا هــو عليــه ي� حلبجــة واهــوار الجنــوب ،وهـ ي
أخرى اليوم تقوم باالعتداء عى ش
ال�ائح العراقية المظلومة  .إن ملف العدالة االنتقالية ملف واســع ومتشــعب واليمكن تغطيته بســهولة ()73
ـي� شــابها ت ف
والمعتقل� السياسـ ي ف
يف
يف
والتغير
الروير
المفصول� الســباب سياســية والتنقالت الوظيفية التابعة لهم وفق قانون الســجناء
 ،بيد أن إعادة
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـ� الســباب جنائيــة كالرشــوة ت ف
ـ� سياسـ ي ف
والرويــر والتجســس كمفصولـ ي ف
والتحريــف والفســاد الوظيـ فـ� فقــد احتســبت مجاميــع كبـ يـرة مــن المفصولـ ي ف
ـي�
ي
األمــر الــذي افســد مضمــون القانــون وهــدف العدالــة االنتقاليــة الــذي يحملــه .
ض
ض
الثا�  :تقييم أسباب فشل تجربة تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� العراق
المطلب
ي
ف
ـياس مــن دون ارتــكاب ايــة انتهــاكات يحرمهــا القانــون وال تمثــل
ان مــا جــرى ي� العـراق مــن عمليــات للتطهـ يـر عــى مســتوى المؤسســات والعــزل السـ ي
ً
ت
ف
ت
ا� احــوج لهــا
ـ� عليهــا اليــات العدالــة االنتقاميــة بــدل العدالــة التصالحيــة الـ يـى كان الشــعب العـر ي
تعديــا عــى حقــوق االنســان ،جعــل مــن التجربــة يطـ ي
ليضمــد بهــا جـراح دامــت عهــودا مــن الزمــن .ان الممارســة االنتقائيــة وغـ يـر المتكاملــة لمفهــوم العدالــة االنتقاليــة مــع تهميــش بعــض أطيــاف المجتمــع،
وعــدم اســتقرار امـ فـى والطائفيــة الدينيــة وبيئــة اقليميــة ت
مربصــة وغيــاب مفهــوم ســيادة القانــون ،لــم يمكــن الع ـراق مــن بلــوغ المصالحــة الحقيقيــة،
ي
ف
ف
ومــن ثــم التطبيــق األمثــل لمفهــوم العدالــة االنتقاليــة .إن فشــل العدالــة االنتقاليــة ي� العـراق ،وعــدم العمــل بآلياتــه الحقيقيــة الـ ت يـى ال تتنــا� مــع مبــادئ
ً ف
ً ف
ـببا ي� ارتــكاب
ـببا ي� وصــول العـراق إىل مرحلتــه الحاليــة وازديــاد حــاالت اإلفــالت مــن العقــاب وظلــم أشــخاص لــم يكونــوا سـ
حقــوق اإلنســان ،كان سـ
ً
ُ
ف
أيــة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ويمكــن القــول ،إن تجربــة الع ـراق الـ ت يـى فشــلت ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة ،باإلمــكان أن تــدرس أو تكــون مثــال عــى
ف
ـلى ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة وتجاهــل اآلليــات القانونيــة واالنصيــاع لرغبــات مافيويــة ،عــى عكــس التجــارب األخــرى الـ ت يـى أصبحــت
ـاط السـ ب ي
التعـ ي
ً
ً
حقيقيــا للعدالــة االنتقاليــة ،أبرزهــا جنــوب أفريقيــا.
مثــال
ض
الفرع األول  :تقييم أسباب فشل تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� عموم العراق
ّ
ف
و�
تعــد العدالــة اإلنتقاليــة مرحلــة مهمــة وحاســمة بالنســبة للمجتمعــات المتحــررة مــن عهــد طويــل لحكــم ديكتاتــوري او عنــرصي ومــا شــابه ذلــك .ي
ف
ف
و� كثـ يـر مــن األحــوال
حــال لــم تتــم العدالــة االنتقاليــة بشــكل صحيــح ســيواجه المجتمــع ردود فعــل متسلســلة للعنــف بـ يـ� مختلــف أطيــاف الشــعب .ي
ف
تنقلــب عالقــة الجــالد بالضحيــة وتــؤدي مشــاعر اإلنتقــام والثــأر بانتهــاكات أخــرى تكثــف وتعمــق موجــات العنــف ي� البلــد .وهــذا هــو مــا يبــدو حصولــه
ف
ـ� للمجــازر ش
ف� العـراق مــا بعــد  .2003وتتجــاوز أهــداف العدالــة اإلنتقاليــة مجــرد محاكمــة وعقوبــة المرتكبـ ي ف
الب�يــة الكـ بـرى ي� البلــد لتشــمل مـ شـ�وع
ي
ف
ف
كامــل لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة ي� بلــد قــد فقــدت طوائفــه الثقــة بينهــا مــن جهــة وبـ يـ� الشــعب كلــه ومؤسســات الحكومــة مــن جهــة أخــرى .هــذا
ً
ف
المترصريــن مــن كل مختلــف الطوائــف وتخليــد ذكــر المجــازر الواقعــة والتمهيــد لعــدم تكرارهــا ف ي� المســتقبل.
مضافــا لتعويــض
ً
ف
أوال  -معوقــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ألهدافهــا ي� الع ـراق  . 1 :غيــاب اإلرادة السياســية للدولــة  :حيــث أن الحديــث عــن تحقيــق عدالــة
ً
ّ
ف
انتقاليــة ي� بلــد مــا  ،بــدون وجــود إرادة سياســية تعـ ت فـرم محاســبة مرتكـ ب يـى الجرائــم ،يعــد أمـرا ال جــدوى منــه ،لــذا يجــب أن تقــوم الدولــة بتطبيــق عــدة
ـ� مجلــس مســتقل لـ ش
خطــوات  . 2عــدم تســييس المحاكمــات ،أي نــزع الطابــع الســياس عنهــا ،ويكــون ذلــك مثــال بتعيـ ي ف
ـإل�اف عــى التحقيقــات
ي
ف
ف
ت
والمقاضــاة ،مثلمــا حــدث ي� جنــوب إفريقيــا ي� منتصــف التســعينات . 3 .افــراض الـ بـراءة قبــل المحاســبة لضمــان نزاهــة المحاكمــة ،مثلمــا حــدث
ف
ت
ـ� العموميـ ي ف
ـ� مــدع عــام خــاص ،للتحقيــق ف� الجرائــم الفيدراليــة الـ تـى ارتكبهــا الموظفـ ي ف
ـنى فوكــس تعيـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ي� المكســيك عندمــا طلــب الرئيــس فنسـ ي
ً
ف
ضــد الحـركات االجتماعيــة والسياســية ،معلنــا فرصورة وجــود ثقــة ي� القانــون . 4 .غيــاب اإلسـ تـراتيجية الجنائيــة الواضحــة للمالحقــة القضائيــة  :ال
ً
ف
شــك أن تخبــط الســلطة ي� صياغــة الق ـرارات ،وعــدم قدرتهــا عــى رســم طريــق واضــح لالنتقــال بالبــالد إىل وضــع أفضــل ،يضعــف كثـ يـرا مــن فرصــة
ف
تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،لــذا ال بــد مــن وجــود خطــة إسـ تـراتيجية تصــاغ بطريقــة جيــدة ،حـ تـى ي� حالــة وجــود عــدد ضخــم مــن مرتكـ ب يـى الجرائــم
ت
ت
اآل�  :أ  .يجــب أن تتســم الخطــة بالشــفافية ،باإلضافــة إىل رســم
الذيــن يجــب محاســبتهم .ولوضــع خطــة إســراتيجية ناجحــة ،ال بــد مــن مراعــاة ي
الخريطــة قبــل وضــع أي إسـ تـراتيجية تفصيليــة للمقاضــاة ،وذلــك بإعطــاء فكــرة عامــة عــن نــوع الجرائــم المرتكبــة ،وزمــن ومــكان ارتكابهــا ،والهويــة
ف
ـ� أن يقــوم بذلــك مجموعــة مؤهلــة .ب  .يجــب
المرجحــة لمرتكبيهــا ،ويمكــن أن يعتمــد رســم الخريطــة عــى تحقيقــات تفصيليــة أو رســمية ،كمــا ينبـ ي
ف
ت
ف
ـد� . 5 .غيــاب
ـالم المهـ يـى والمجتمــع المـ ي
توعيــة الجمهــور بإســراتيجية المقاضــاة ،وأن يتــم ذلــك بشــفافية ووضــوح ،باإلضافــة إىل مشــاركة اإلعـ ي
ف
النهــج التقـ ف يـى المالئــم لفهــم جرائــم النظــام  :ولعــل مــن أهــم معوقــات تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ،هــو اختــالف تقنيــات التحقيــق ي� جرائــم النظــام،
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ـ� المخططـ ي ف
عــن التقنيــات المتعلقــة بالجرائــم العاديــة ،حيــث غالبـ ًـا مــا تكــون األوىل “منظمــة” يتــم فيهــا تقســيم العمــل بـ ي ف
ـ� والمنفذيــن ،باإلضافــة
ف
ـ� هذيــن المسـ ي ف
إىل وجــود ترتيبــات ف� بنــاء الجريمــة وتنفيذهــا يجعــل مــن العسـ يـر إثبــات الصلــة بـ ي ف
ـتوي� ،خاصــة أن تلــك الجرائــم ي� كثـ يـر مــن األحيــان
ي
ً
يتــم ارتكابهــا مــن جانــب كيانــات رســمية ،وغالبــا بمشــاركة أشــخاص يتمتعــون بقــوة سياســية .أي أننــا يمكننــا تشــبيه عمــل النائــب العــام عنــد التحقيــق
ف
ف
ي� جرائــم عاديــة ،بمخــرج الفيلــم الــذي تقتــرص مهمتــه عــى وصــف وقائــع الجريمــة لتحديــد مســئولية المجــرم ،أمــا عنــد التحقيــق ي� جرائــم النظــام،
ً
فهــو يشــبه المهنــدس الــذي ال تقتــرص مهمتــه عــى وصــف التنفيــذ ،وإنمــا أيضــا توضيــح الطريقــة الـ ت يـى تعمــل بهــا عنــارص الجهــاز ،وهــذا يحتــاج إىل
ـ� بالتحقيــق ف� الجرائــم ،ألن أغلــب جرائــم النظــام ترتكبهــا قــوات الجيــش أو ش
وجــود :أ  .تعــدد تخصصــات القائمـ ي ف
ال�طــة أو قــوات شــبه عســكرية
ي
ً
–ســواء رســمية أو غـ يـر رســمية -وهــذا يتطلــب معرفــة كيفيــة عمــل تلــك المؤسســات قانونــا ،وتحليــل ترصفاتهــا الفعليــة ،وأيضــا كيــف يتــم هيكلــة
القيــادة وأنظمــة االتصــاالت واألوامــر والذخائــر واإلج ـراءات التأديبيــة .ولألســف قــد يفتقــر المحامــون إىل المهــارات الالزمــة للقيــام بهــذا التحليــل،
ً ف
ويمكــن أن تكــون المدخــالت الكبـ يـرة مــن الخـ بـرات والتخصصــات األخــرى مفيــدة جــدا ي� هــذا العمــل .ب  .جمــع األدلــة مــن خــالل اسـ تـرجاع الوثائــق

إىل أدلــة قويــة عــن
وتحليلهــا ،وتحليــل االتصــاالت والمســائل التشــغيلية والذخائــر وطريقــة رفــع التقريــر والممارســات التأديبيــة ،ألن ذلــك قــد يقــود ي
ف
الســيطرة العامــة ،ويتطلــب ذلــك ابتــكار ومهــارة ي� التعامــل معهــا لمنــع األشــخاص موضــوع التحقيــق مــن تخريــب األدلــة .ج  .يجــب تحليــل األنمــاط
ف
عنــد التحقيــق ي� جرائــم النظــام ،حيــث يشـ يـركل نمــط إىل مجموعــة مــن الوقائــع الـ ت يـى تنطــوي عــى درجــة مــن التخطيــط والســيطرة المركزيــة ،بســبب
تكررهــا ومــكان حدوثهــا وطبيعتهــا ،وقــد يســاعد ذلــك عــى إثبــات أن جريمــة بعينهــا جــزء مــن عمليــة مخططــة .ورغــم أن جرائــم النظــام ال تتصــل
ً
ف
جميعهــا بشــكل منظــم ،فــإن التحقيــق ي� األنمــاط يمكــن أن يكــون حاســما لتحديــد مســئولية األشــخاص الذيــن يعملــون مــن وراء الســتار .د  .يجــب
وضــع نمــوذج مقـ تـرح لهيــكل التحقيقــات ،وإنشــاء وحــدة متعــددة التخصصــات للتعامــل مــع الجرائــم الخطــرة ت
كاآل� :محامــون يتمتعــون بالمهــارة
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ت
ـ�
ي� طــرق إج ـراء التحقيقــات ي� جرائــم النظــام ،وخـ بـراء تحليــل ي� مختلــف المياديــن” عســكريون ،تاريخيــون ،سياســيون” ،وعــدد ي
كا� مــن محقـ ي
ش
ع”  ،ووحــدة اتصــال مــع المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ومنظمــات الضحايــا لمســاعدتهم وتوعيتهــم بحقوقهــم ،وعــى
مــ�ح الجريمــة “الطــب الــ� ي
ف
ف
ـد�  ،خـ بـراء للتعامــل مــع
ســبيل المثــال فــإن  %95مــن المعلومــات والحقائــق ي� جنــوب أفريقيــا تــم التوصــل إليهــا عــن طريــق منظمــات المجتمــع المـ ي
االحتياجــات المحــددة للنســاء واألطفــال ،وقــد تــم اســتخدام هــذا الهيــكل مــن قبــل ف ي� المكســيك . 6 .عــدم احـ تـرام حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــم :
ف
ف
ال فائــدة مــن الحديــث عــن العدالــة االنتقاليــة ،إذا لــم يتــم شإ�اك الضحايــا ي� العمليــة ،ألنهــم يعتـ بـرون الهــدف مــن تحقيقهــا ي� األســاس ،وأ كـ ثـر مــن
ً ف
عانــوا مــن غيابهــا ،لذلــك يجــب عــى الدولــة :أ – شإ�اك الضحايــا ف� العمليــة  :أي إقامــة التــوازن بـ ي ف
ـ� إعطــاء الضحيــة دورا مالئمــا ي� عمليــة المقاضــاة،
ي
ً
ً
يف
وب� تجنب إعطائهم انطباع بأن لهم ســلطة رفض إجراءات المقاضاة .ومن الناحية العملية ســيعتمد أعضاء النيابة اعتمادا فعاال ،عى اســتعداد
الضحيــة لتقديــم األدلــة ضــد المتهــم ،ولكــن الضحايــا يســتطيعون عمومــا تقديــم معلومــات محــدودة ألنــه ليــس لديهــم فكــرة عــن هيــكل المجموعــات
ت
ت
ـدع العــام وأســباب اختيارهــم كشــهود ليشــعرون بأهميــة
الـ يـى تقــف خلــف جرائــم محــددة ،لــذا فمــن المهــم أن يفهــم الضحايــا إســراتيجية المـ ي
ت ً
ف
احرامــا لكرامــة الضحايــا ،وهــو كفالــة الحمايــة الكافيــة لمــن
مشــاركتهم ي� العمليــة .ب – حمايــة الشــهود  :هنــاك عنــرص جوهــري آخــر يجــب مراعاتــه
ـ� عليــه اإلدالء بالشــهادة ،وكفالتهــا أيضـ ًـا بعــد إدالئــه بشــهادته ،وهــو مــا يمكــن تســميته بمبــدأ “عــدم ف
يتعـ ي ف
اإلرصار” .
ً
ف
ثانيــا  -البيئــة المناســبة لنجــاح إجـراءات العدالــة اإلنتقاليــة ي� العـراق  :حقيقــة وجوهــر العدالــة االنتقاليــة  ،انهــا ال تعـ ف يـى بالـ فـرصورة العدالــة الجنائيــة
تغير النظام
غر ذلك من أشــكال العدالة ،كالعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص  .وترتبط هذه الفكرة
ـياس ،مثل ي
فقط  ،ولكن ي
ي
بالتاىل بالتحول السـ ي
أو التحــول مــن ال ـرصاع المســلح إىل المصالحــة الوطنيــة  ،نحــو مســتقبل أ كـ ثـر ســالما وديمقراطيــة بــأدوات واضحــة المعالــم ،ومــن مهــام العدالــة
االنتقاليــة حــرص العقــاب والمســؤولية باألفـراد وليــس بالمجموعــات العرقيــة أو اإلثنيــة الـ ت يـى ينتمــون إليهــا ،فــال يجــوز أخــذ فئــة أو جماعــة أو طائفــة
بجريــرة فــرد أو أفـراد منهــا ،فالعدالــة تســتوجب معاقبــة المجــرم ذاتــه ،بــل وتســتوجب تحصـ ي ف
ـ� وحمايــة أهلــه مــن االنتقــام طالمــا أنهــم ليســوا ش�كاء
ف
ف
ـ� لمنــع تكـرار الجريمــة وليــس فعلهــا بداللــة االنتقــام أو الثأرالتدابـ يـر
ي� الجريمــة ،وهــذا جوهــر قيمــة العدالــة فالهــدف هــو تحصـ يـ� المجتمــع والسـ ي
واآلليــات (: )74

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

20 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
 . 1تهيئــة بيئــة آمنــة (اســتقرار أمـ فـى)  :لنجــاح اج ـراءات العدالــة االنتقاليــة ف� الع ـراق البــد مــن توفــر بيئــة آمنــة ،وهــذا يحتــاج اىل اعــادة الثقــة بـ ي ف
ـ�
ي
ي
ت
ت ف
ف
ف
ف
ا�
المواطنـ يـ� مــن جهــة وبينهــم وبـ يـ� الســلطات مــن جهــة أخــرى ،وممــا الشــك فيــه أن الثقــة واالحــرام ي� األســاس موجــود بـ يـ� أبنــاء الشــعب العـر ي
ف
ف
ف
ف
ـا� ،ذلــك النظــام الــذي تســبب ي� انقســام
ه بـ يـ� الشــعب ونظــام الحكــم ي� المـ ي
بقومياتــه وطوائفــه واديانــه وانتماءاتــه المختلفــة ،ولكــن المشــكلة ي
ت
ا� عــى بعضــه البعــض بســبب سياســاته االمبنيــة عــى اقصــاء البعــض وتهميــش للبعــض اآلخر.والسـ تـرجاع تلــك الثقــة وتهيئــة بيئــة آمنــة
الشــعب العـر ي
ت
ت
ت ف
ا� عــى
ومســتقرة ومجتمــع متماســك ال بــد مــن الركـ يـر عــى ســيادة القانــون وبنــاء دولــة المؤسســات ،يحــرم فيهــا حقــوق كل مكونــات الشــعب العـر ي
ـ� يتــم تهيئــة بيئــة آمنــة ومســتقرة.
ـ� يتــم القضــاء عــى العنــف واســباب الجريمــة ولـ ي
قــدم المســاواة ،لـ ي
ف
و� أي بلــد يفقــد فيهــا
 . 2ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء  :ممــا الشــك فيــه أن ســيادة القانــون مــن المرتك ـزات االساســية لبنــاء دولــة القانــون ،ي
ً
اط فيهــا ،وإن اســتقالل القضــاء يســتلزم أن يكــون القضــاء بعيــدا عــن الرصاعــات
القضــاء اســتقالليتها ،تفقــد تلــك الدولــة مرتكـزات الحكــم الديمقـر ي
ً
ـ� يكــون باالمــكان اتخــاذ القـرار بعيــدا عــن التأثـ يـرات والضغوطــات الـ ت يـى يتعــرض لهــا مــن
السياســية والحزبيــة ،وعــن تدخــالت الســلطة التنفيذيــة ،لـ ي
ف
ت
ا� لســنة  2005ي� المــواد  19و  84و  ، 85عــى مبــدأ اســتقالل القضــاء ولكــن مــن أجــل تفعيــل هــذا
هــذه الجهــة أو تلــك .وقــد أ كــد الدســتور الع ـر ي
المبــدأ وتطبيقــه عــى أرض الواقــع ،يحتــاج اىل تكريــس الجهــود مــن العاملـ ي ف
ـ� عــى تفعيــل هــذا المبــدأ الدســتوري الــذي يعــب عــن المصالــح الوطنيــة
ت
ا�.
العليــا للشــعب العـر ي
ش
ش
اط الــذي يقــوم عــى مبــدا فصــل ســلطات
 .3مؤسســات �عيــة دســتورية  :المؤسســات ال�عيــة الدســتورية ي
ه مــن مرتك ـزات النظــام الديمق ـر ي
ف
ش
ـ�
ـ� أن تكــون ســلطات الدولــة الثــالث الســلطة الت�يعيــة والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة مســتقلة احداهــا عــن األخــرى لـ ي
الدولــة ،لــذا ينبـ ي
ً
ف
ف
ـ� ش
تتفــرغ كل ســلطة اىل ممارســة نشــاطها ضمــن القوانـ ي ف
الم�عــة والـ ت يـى تنصــب ي� األخـ يـر ي� خدمــة الشــعب ،وتحقيــق هــذا المطلــب أيضــا يتطلــب أن
ت
ا� الــذي يتــوىل الوظيفــة بالــروح الوطنيــة ويعمــل عــى بنــاء مؤسســات دســتورية ش�عيــة.
يتحــى االنســان العـر ي

ض
ض
الثا�  :تقييم أسباب فشل تطبيق العدالة اإلنتقالية ي� محافظة حلبجة
الفرع
ي
حــدث الهجــوم الكيميـ ئـا� عــى حلبجــة ف� األيــام األخـ يـرة للحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة ،بـ ي ف
ـ�  16و 19مــارس ســنة  ،1988حيــث كانــت مدينــة حلبجــة
ي
ي
ً
ت
ف
ا� قبــل دخولهــا بقصفهــا بالغــازات الســامة ،ممــا أدى
تشــهد تواجــدا مــن قبــل الجيــش اإليـر ي
ا� ومقاتـ يـى البيشــمركة األ كـراد  ،حيــث قــام الجيــش العـر ي
إىل استشــهاد ث
اقي� من أهاىل المدينة  .فقد استشــهد من ســكان البلدة ً
أكر من  5500من األكراد العر ي ف
فورا  5000 -3200وأصيب منهم -7000
ي
ف
ف
ـاىل نتيجــة المضاعفــات الصحيــة واألم ـراض والعيــوب الخلقيــة
 10000كان أغلبهــم مــن المدنيـ يـ� ،وقــد مــات آالف مــن ســكان البلــدة ي� العــام التـ ي
 .كانــت الهجمــة ،الـ تـى جــرت ضمــن مــا عــرف بمعركــة األنفــال ف� حــرب الخليــج األوىل ،وه أ كـ بـر هجمــة كيماويــة ُو ّجهــت ضــد ســكان مدنيـ ي ف
ـ� مــن
ي
ي
ي
ف
ت
ـدوىل عــن جميــع االنتهــاكات الحاصلــة لحقــوق االنســان،
عــرق واحــد وهــم األ كـراد حــى اليــوم .وكمــا تعتـ بـر حكومــة العـراق مســؤولة ي� نظــر القانــون الـ ي

ومســؤولية ايضــا عــن مخالفتهــا للصكــوك الدوليــة الـ تـى تتكــون منهــا» ش
ولروتوكــول جنيــف الخــاص بعــدم
ال�عيــة الدوليــة لحقــوق االنســان» ب
ي
ف
اســتعمال الغازات الخانقة والســامة عام  1925واتفاقية االبادة الجماعية لعام  .1948ولقد دعا المقرر الخاص لحقوق االنســان ي� تقاريره اىل»
تف
ـدوىل ،وقــال انــه ال توجــد اعــذار مقبولــة لــدى حكومــة العـراق
لجنــة حقــوق االنســان» حكومــة العـراق اىل االلــرام بمــا تعهــدت بــه أمــام المجتمــع الـ ي

تســتند اليــه الســتمرارها بانتهــاكات حقــوق االنســان والصكــوك واالتفاقيــات الدوليــة ( . )75ونســتعرض مجريــات التحقيــق والمحاكمــة والتعويــض
ونحوهــا مــن موجبــات تطبيــق العدالــة الجنائيــة ف ي� حلبجــة وتقييــم اســباب فشــل تطبيــق كافــة موجبــات العدالــة االنتقاليــة فيهــا :
ً
ف
ف
ئ
ـدا� وجمــع األدلــة وتحديــد
أوال  -التحقيــق ي� المحاكــم الهولنديــة والعراقيــة  :ي� كل قضيــة تحقيقيــة يتــوىل قضــاة التحقيــق مهمــة التحقيــق االبتـ ي
ف
ـ�  ،وتعــد قضيــة حلبجــة مــن بـ ي ف
دور المتهمـ ي ف
ـ� القضايــا المهمــة الـ ت يـى وقعــت أحداثهــا ي� ظــل ســيطرة النظــام الســابق عــى الع ـراق قبــل عــام .2003
ف
ت
ف
ف
ف
ا� ،وأنهــا كانــت ضمــن
ا� واآليـر ي
ومــن الثابــت أن واقعــة حلبجــة حدثــت ي�  /16آذار – مــارس مــن العــام  1988قبــل وقــف الحــرب بـ يـ� الجانبـ يـ� العـر ي
سلســلة عمليــات األنفــال الـ ت يـى قامــت بهــا القــوات المســلحة العراقيــة ،بأمــر مــن النظــام الســابق وبالتحديــد عـ يـى حســن المجيــد ( الملقــب بالكيميــاوي
) ألبــادة شــعب كوردســتان ( جينوســايد )  ،حيــث تــم قتــل  182ألــف إنســان مــن مختلــف األجنــاس واألعمــار ،باإلضافــة إىل تهديــم مئــات القــرى
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ف
ـات�  ،وقــد قــام الطـ يـران الحــر� بإلقــاء قنابــل عــى أطـراف ووســط مدينــة حلبجــة تبـ ي ف
ا� الزراعيــة وتجريــف البسـ ي ف
ـ� أنهــا تتضمــن غــاز
بي
وتخريــب األر ي
ئ ف
ـدا� ي� ملــف قضيــة حلبجــة ،وعــى ضــوء ذلــك تمــت إحالــة القضيــة إىل المحكمــة
الخــردل و غــاز األعصــاب ( الســيانيد ) .وانتــ� التحقيــق االبتـ ي
ف
الجنائيــة العراقيــة العليــا بعــد أن اســتكملت الهيئــة التحقيقيــة تدقيقاتهــا لألدلــة الـ ت يـى توفــرت ي� هــذه القضيــة لألحالــة .وقبــل عــرض القضيــة عــى
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة ،صــدر حكــم قضـ ئـا� ف� هولنــدا عــى المتهــم فرانــس فــان أن ـرات بالســجن لمــدة  15ســنة ،وهــو المتهــم ت ف
برويــد النظــام
ي ي
ف
ـمر  ،2005حكمــت
الســابق بالمــواد الكيمياويــة الـ ت يـى ســهلت فرصب مدينــة حلبجــة باألســلحة الكيمياويــة .حيــث انــه ي�  23كانــون األول/ديسـ ب
ف
محكمــة هولنديــة عـ يـى فرانــس فــان  Frans van Anraatرجــل األعمــال الــذي اشـ تـرى المــواد الكيميائيــة ي� الســوق العالميــة وقــام ببيعهــا لنظــام
ـ� بالســجن  15عامـ ًـا لتواطئــه ف� جرائــم حــرب بســبب تســليمه نظــام صــدام حسـ ي ف
صــدام حسـ ي ف
ـ� مــواد كيميائيــة اســتخدمت خــالل هجمــات بالغــاز
ي
ف ف
ـ� ي� الثمانينــات .وحكمــت المحكمــة الهولنديــة أن صــدام ارتكــب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ضــد شــعب حلبجــة؛ وكانــت هــذه
عــى االكـراد العراقيـ ي
ف
ت
و�  12آذار/مــارس  ،2008أعلنــت حكومــة العـراق الخطــط
المــرة األوىل الـ يـى تصــف محكمــة هجــوم حلبجــة كفعــل مــن أفعــال اإلبــادة الجماعيــة .ي
ف
الراميــة إىل اتخــاذ مزيــد مــن اإلجـراءات القانونيــة ضــد المورديــن للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة ي� هجــوم بغــاز ســام  .لكــن المحكمــة رأت ان عمليــة
ف
ف
ف
ابــادة وقعــت فعــال ضــد الســكان االكـراد ي� العـراق وخصوصــا ي� حلبجــة ي� آذار/مــارس  1988حيــث ادت المجــزرة اىل ســقوط خمســة آالف قتيــل
ف
ف
ي� يــوم واحــد .وكان فــان ان ـرات مالحقــا مــن قبــل محكمــة الهــاي بموجــب حكــم صــادر عــن المحكمــة العليــا ي� هولنــدا يمنــح المحاكــم الهولنديــة
ف
ف
ســلطة عالميــة لمحاكمــة االشــخاص الذيــن يشــتبه بتورطهــم ي� جرائــم حــرب او حمــالت ابــادة فــور انتقالهــم لالقامــة ي� هولنــدا .وأذا كانــت المحكمــة
ً
ف
ت
ـدام
الهولنديــة وجــدت أن االدلــة الـ يـى توفــرت لهــا ي� القضيــة أثبتــت قناعتهــا أن المتهــم الهولنــدي الجنســية مرتكبــا لجريمــة التواطــؤ مــع النظــام الصـ ي
ف
ت
وه مــن المــدن
وتزويــدة بالمــواد الكيمياويــة المحظــورة الـ يـى تمــت معالجتهــا وأســتعمالها ي� الحــرب العراقيــة اآليرانيــة ،وعــى مدينــة حلبجــة بالــذات ي
الكوردســتانية المدنيــة الـ ت يـى تخلــو مــن أي مقــر أو مــكان عســكري .وســيكون لهــذا الحكــم أعتبــارا أمــام المحكمــة الجنائيــة الثانيــة الـ ت يـى أحيلــت اليهــا
ـ� الهاربـ ي ف
ـ� المقبــوض عليهــم بقضيــة واحــدة ،وأن هنــاك قضيــة أخــرى تــم تفريقهــا بحــق المتهمـ ي ف
قضيــة حلبجــة ،حيــث تــم إحالــة المتهمـ ي ف
ـ� عــن نفــس

القضيــة (.)76

ف
ف
ومــن ركائــز المســؤولية ي� جريمــة حلبجــة ،أن األمــم المتحــدة اعتمــدت ي� العــام  1948اتفاقيــة لمنــع الجريمــة واإلبــادة الجماعيــة وحــددت
العقوبــة المفروضــة عــى مرتكبيهــا ،وقــد وقعــت أالتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطـراف ،دخلــت االتفاقيــة حـ ي فـر التطبيــق عــام  1951ثــم أنضــم العـراق

اىل االتفاقيــة عــام  ،1959ونصــت االتفاقيــة عــى الجرائــم الـ ت يـى تنــدرج تحــت تســمية اإلبــادة الجماعيــة ومنهــا قتــل أفـراد مجموعــة أثنيــة محــددة أو
ً
ش
ت�يدهــم ،واالســتيالء عــى ممتلكاتهــم ،واالعتــداء عليهــم جســديا بقصــد إهالكهــم كليــا أو جزئيــا ،أو أخضاعهــم عمــدا عــى إتبــاع أحــوال معيشــية
ف
ئ
ـز� ،وفــرض تدابـ يـر لمنــع تناســلهم أو تكاثرهــم  .كمــا جــاءت هــذه المســؤولية ي� المــادة ( )33مــن اتفاقيــة جنيــف
كى أو جـ ي
تــؤدي اىل أهالكهــم بشــكل ي
ت
ت
يف
يف
المدني� وتعرضهم اىل مخاطر
الرابعة بشأن حماية األشخاص
الى تنتهك حقوق
المدني� ي
والى عقدت سنة  1949بمنع الهجمات العشوائية ي
ف
ف
ف
ش
ـا� األول التفاقيــات جنيــف والمعقــودة
ـ�ء ي� الفقــرة األوىل مــن المــادة ( )57مــن ب
الروتوكــول اإلضـ ي
جســدية أو ي� ممتلكاتهــم .وكذلــك جــاء نفــس الـ ي
ً
ً
ـرا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيـ ي ف
ـ� .وعرفــت جريمــة اإلبــادة الجماعيــة بأنهــا
عــام 1977معتـ بـرا األعمــال العدائيــة العســكرية انتهــاكا خطـ ي
« األفعــال الـ ت يـى ترتكــب عــن قصــد لتدمـ يـر كل أو جــزء مــن جماعــة قوميــة أو أثنيــة أو عنرصيــة أو دينيــة» مــن خــالل قتــل أعضــاء هــذه الجماعــات ،أو
ً
ً
ً
تدمرها كليا أو جزئيا  .كما أن هذه الجريمة مشــمولة
رو�
إلحاق أذى جســدي أو
خطر بأعضائها ،أو إخضاعها عمدا لظروف معيشــية يراد منها ي
ي
ي
بحكــم نــص المــادة  11أوال وثانيــا مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ،باإلضافــة إىل أنهــا مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية المنصــوص عليهــا
ف
ف
ي� المــادة  12بفقراتهــا مــن نفــس القانــون .وأذ تمعنــا ي� العقوبــة المقــررة مــن قبــل المحكمــة الهولنديــة للمــدان فرانــس أنـرات نســتنتج أن المحكمــة
والقضــاء الهولنــدي اســتوعبا الخطــورة اإلجراميــة لمثــل هــذا الفعــل الــذي يــؤدي بالنتيجــة اىل مجــازر أنســانية وهــالك مجاميــع ش
ب�يــة بهــذا الســالح
ً
الممنــوع والمحــرم دوليــا  ،فجرمــت المــدان عــى فعلــه ،بعــد ان ثبــت لهــا اســتعمال الســالح الكيميــاوي مــن قبــل القــوات المســلحة العراقيــة عــى
ـوه� والمعوقـ ي ف
مدينــة حلبجــة الكورديــة ،حيــث نتــج الحــادث إىل قتــل مــا اليقــل عــن  5000أالف إنســان باإلضافــة إىل أعــداد الجــر� والمشـ ي ف
ـ�،
ومــا ســتخلفه ف
الرصبــة الكيمياويــة عــى أهــل المدينــة والطبيعــة مســتقبال ( .)77بيــد أن الحكومــة العراقيــة عــى الرغــم مــن تجريــم المتسـ ي ف
ـبب� بهــذه
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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الجريمــة ومحاكمتهــم لــم تذهــب اىل تعويــض ضحايــا جريمــة حلبجــة .
ً
ف
ف
ثانيــا  -التحقيــق ض ي� الواليــات المتحــدة االمريكيــة  :ي� العــام  1990كلفــت وزارة الدفــاع األمريكيــة لجنــة ي� الكليــة الحربيــة العســكرية األمريكيــة
ف
الروفســور ســتيفن بلـ ي فـري والكولونيــل دوكالس.
ي� كارليســيل بنســلفانيا ،بدراســة موضــوع ( الحــرب عــى الع ـراق )  .تشــكلت اللجنــة مــن الســادة ب
ف
ـنبرجر ،وجميعهــم مــن كــوادر معهــد الدراســات اإلسـ تـراتيجية ي� الكليــة الحربيــة العســكرية األمريكيــة .درســوا الموضــوع دراســة
ف ،وليــف .آر .بروسـ ي
معمقــة وقدمــوا تقريـرا ب ـ (  )93صفحــة .يحتــوي عــى معلومــات مهمــة ومصنفــة عــن القــوات العراقيــة .نـ شـ�ت جريــدة نيويــورك تايمــز ملخصــا عــن
ف
ـاىل الضحايــا وبعــض
التقريــر بتاريـ ـ ــخ  1990/3/19يديــن ســلطة صــدام ألســتعماله العوامــل الكيمياويــة ضــد المواطنـ يـ� األ كـراد .كمــا يتوفــر لــدى أهـ ي
ف
ـ�
المصابـ يـ� نســخ طبيــة تثبــت إصابتهــم باألســلحة الكيمياويــة  ،كمــا تضمنــت جلســات المحاكمــة أقـرارا للمتهــم عـ يـى حســن المجيــد المتهــم الرئيـ ي
ف
ي� القضيــة -بأنــه أعــ� أوامــر بتصفيــة كل مــن تجاهــل أمــر إخــالء بلــدة حلبجــة الكرديــة مــن الســكان عــام  .1988وقــال عـ يـى حســن المجيــد ضمــن
أق ـراره أمــام المحكمــة فيمــا وصفــه بشــهادة أمــام هللا انــه أصــدر التعليمــات باعتبــار منطقــة حلبجــة محظــورة وأمــر بإعــدام كل مــن لــم يغــادر هــذه
القــرى ،وإنــه يتحمــل وحــده المســؤولية .
ثالثـ ًـا  -التحقيــق ض� المحاكــم العراقيــة  :اتهمــت المحكمــة العراقيــة الخاصــة صــدام حسـ ي ف
ـ� وابــن عمــه عـ يـى حســن المجيــد (الــذي قــاد قــوات الجيــش
ي
ف
ت ف
ت
ت
ا� ي� شــمال الع ـراق ي� تلــك الفــرة ممــا أكســبه اســم مســتعار وهــو «عــى كيمــاوي») بتهمــة جرائــم ضــد اإلنســانية المتصلــة باألحــداث الـ يـى
الع ـر ي
وقعــت ف� حلبجــة .ولقــد قــدم المــدع العــام العـر تا� أ كـ ثـر مــن  500وثيقــة مــن الجرائــم خــالل نظــام صــدام حسـ ي ف
ـ� أثنــاء المحاكمــة  .بيــد أنــه تــم تنفيــذ
ي
ي
ي
ف ف
ـ� صــدام حسـ يـ� ي� قضيــة جريمــة الدجيــل قبــل أن تتــم محاكمتــه عــن هــذه القضيــة ،وقبــل ان تســتمع المحكمــة ألقوالــه
حكــم اإلعــدام بالمتهــم الرئيـ ي
ت
ا� ،وفقــدت المحاكمــة عنـرصا
عنهــا ،وب ـهــذا فقــد تــم أيقــاف اإلجـراءات القانونيــة بحقــه وفقــا للمــادة  304مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العـر ي
ف
أساســيا ومتهمــا رئيســيا كان يمكــن ألقـراره ت
واعرافاتــه أو أقوالــه أمامهــا أن يوضــح أســماء المتهمـ ي ف
ـ� الذيــن تعاونــوا ي� ارتــكاب الجريمــة ،أو ايــة معلومــات
وأ�ار يمكــن ان تدفــع لمعرفــة الحقيقــة ،حيــث تحــدث األعــالم الغــر� عــن دور لبعــض الــدول وأســماء لبعــض المسـ ي ف
ـئول� الذيــن ســوقوا وســاهموا
بي
ف� إيصــال األســلحة المحرمــة إىل صــدام والـ تـى اســتعملها ف� عــدة أماكــن ،كمــا أن عــددا كبـ يـرا مــن المشـ ي ف
ـتك� والشــهود التتوفــر لهــم فرصــة الحضــور
ي
ي
ي
ف
أمــام المحكمــة الجنائيــة ألســباب تتعلــق بالوضــع األمـ ف يـى أو الرتباطاتهــم بأعمــال شــخصية ي� دول يقيمــوا فيهــا بشــكل دائــم ،او لظروفهــم الماديــة
أو آيــة ظــروف أخــرى ،علمــا بــأن ســلطات التحقيــق والمحاكمــة والحكومــة الجديــدة لــم تــدرس الخطــوات الالزمــة لتســهيل تقــدم هــؤالء شــهاداتهم
او شــكواهم ف� المحاكمــة .أن جريمــة مثــل جريمــة األنفــال وحلبجــة اليمكــن ت ف
اخرالهــا بعــدد قليــل مــن المتهمـ ي ف
ـ� ،ألن تلــك الجرائــم البشــعة تعــدد
ي
ف ف
ئ
ف
ت
ف
ـا� ،اال ان حــرص االتهــام بالعــدد الــذي تقــدم مــن المتهمـ يـ� الحارصيــن يقــزم القضيــة الـ يـى راح ضحيتهــا
فيهــا الجنــاة والمسـ ي
ـاهم� ي� االتفــاق الجنـ ي
ف
ف
ـد� ،ويحــرص االتهــام بعــد صــدور األحــكام النهائيــة .وب ـهــذا فــأن الخلــل الــذي رافــق القضيــة التحقيقيــة ي� دور التحقيــق
ـواىل خمســة االف أنســان مـ ي
حـ ي
ف
ف
تال� تلك النواقص ي� دور المحاكمة .كما لم يتم اإلعالن عن
التســتطيع المحكمة الجنائية ان تتالفاه لســعة القضية ،ولعدم قدرة الســيطرة عى ي
ـ� الهاربـ ي ف
ـ� الذيــن تــم تفريــق قضاياهــم عــن هــذه القضيــة مــن المتهمـ ي ف
ـ� الهاربـ ي ف
أســماء المتهمـ ي ف
ـ� .كمــا تـ بـرز أهميــة الوثائــق ال�يــة واالتفاقيــات المعلنــة

ـ� العـراق ف� ظــل ســلطة صــدام وبـ ي ف
والمخفيــة بـ ي ف
ـ� تلــك الـ شـ�كات والــدول الـ ت يـى ســهلت عمليــة وصــول األســلحة الكيمياويــة  ،وأمــام جريمــة جنائيــة
ي
ف
ف
ـص األمــر اطــالع هيئــة المحكمــة عــى تلــك الوثائــق وربطهــا بأضبــارة القضيــة
تدخــل ي� بــاب جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية يقتـ ي
ـ� والحــدس  .ونجــد ان مــن الـ فـرصوري التعمــق مــع الطياريــن وقيــادة الطـ يـران الـ تـى نفــذت ف
حـ تـى التبـ تـ� القضيــة تــدور ف� فلــك التخمـ ي ف
الرصبــة الكيمياويــة
ي
ي
لتثبيــت األوامــر الصــادرة ف
بالرصبــة الجويــة بالســالح الخــاص .ونجــد أيضــا مــن أجــل تحقيــق العدالــة أن يتــم االلتفــات إىل االتهامــات الـ ت يـى توجههــا
منظمــات كورديــة وحقوقيــة تتضمــن العديــد مــن أســماء الضحايــا والمشـ ي ف
ـتك� ،تتوجــه باتهامهــا إىل أســماء أشــخاص موجوديــن داخــل الســلطة اليــوم

أو خارجهــا ،فــكل متهــم بــريء حـ تـى تثبــت أدانتــه ،والبــأس مــن التثبــت مــن حقيقــة االتهامــات ،حيــث يســجل تجاهــل تلــك النــداءات والشــكاوى موقفــا
ف ف
ســلبيا ليــس لــه أســاس أو ســند مــن القانــون .وهنــا يتعـ ي ف
ـ� ي� هــذه الجريمــة كإجـراء مهــم مــن اجـراءات
ـ� اســتكمال التحقيقــات وادانــة كافــة المتورطـ ي
العدالــة االنتقاليــة(. )78
ً
ض
ابعا  -المسؤولية القانونية ش
لل�كات االجنبية عن جرائم اإلبادة ي� حلبجة
ر
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ف
 .1معاقبــة المسـ ي ف
ـ� والشــخص المعنــوي  ،أي إن الخطــأ
ـؤول� وتعويــض المترصريــن  :المســؤولية مــن الناحيــة القانونيــة تشــمل الشــخص الطبيـ ي
قــد يرتكــب مــن إنســان وهــو الشــخص الطبيــ� أو ان يقــع مــن شــخص معنــوي مثــل ش
ال�كــة او الجمعيــة او المؤسســة أو الــوزارة أو الدولــة  .كمــا قــد
ي
يقــع الخطــأ مــن شــخص ويتحمــل تبعاتــه شــخص آخــر فيكــون ملزمــا بدفــع التعويــض فضــال عــن العقوبــة وفقــا للقواعــد العامــة ف� القانــون المــد�ف
ي
ي
ئ
ـا� .فالمســؤولية يقصــد بهــا قانونــا المؤاخــذة أو المحاســبة عــن فعــل أو أمــر مــا  ،وجـزاء ذلــك التعويــض او العقــاب والتعويــض معــا ،
والقانــون الجنـ ي
ت ف
ئ
ـا� ) ،وهــذه المحاســبة الـ ت يـى يقررهــا القانــون تســى ب (
ســواء كان فعــال إيجابيــا أم ســلبيا ( كالجريمــة الواقعــة بطريــق الــرك ي� علــم القانــون الجنـ ي
ف
ـو�  .وبعبــارة أخــرى فــأن العمــل غـ يـر المـ شـ�وع
المســؤولية القانونيــة  ، )Legal Responsibilityوتتفــرع هــذه المســؤولية حســب االختصــاص القانـ ي
ف
الــذي حصــل ي� مدينــة حلبجــة مثــال يشــكل جريمــة عمديــة دوليــة تصنــف ضمــن عمليــات االبــادة الجماعيــة  ،وجريمــة حــرب  ،وكذلــك جريمــة
ئ
ئ
ت
ـا� ألنهــا مــن
ـا� أي عــن ســبق االرصار والرصــد  .وال يمكــن أن ترتكــب جريمــة دوليــة بــدون القصــد الجنـ ي
ضــد االنســانية جــرى أرتكابهــا بقصــد جنـ ي
ئ
ت
ـا� المســؤولية الجنائيــة عــى كل مــن ارتكــب وشــارك وســهل وقــدم التجهـ ي فـرات
الجرائــم الـ يـى ترتكــب بطريقــة متعمــدة  ،ولهــذا يقــرر القانــون الجنـ ي
والعتــاد الخــاص ومــن أصــدر االوامــر وخطــط ونفــذ الفعــل او االعمــال ممــا يشــكل افعــاال جنائيــة خطـ يـرة تســتحق العقــاب فضــال عــن دفــع التعويضــات
ف
للمترصريــن  .وإذا كان ج ـزاء قيــام المســؤولية الجنائيــة هــو العقــاب عــى جميــع هــؤالء  ،فأنــه ال يجــوز العفــو عنهــم وال تخفيــف العقوبــة الصــادرة
ضدهــم  ،وال يجــوز منحهــم حــق اللجــوء وال تســقط جرائمهــم بالتقــادم أو بمــرور الزمــان طبقــا التفاقيــة منــع إبــادة االجنــاس والمعاقبــة عليهــا لعــام
 1948الـ تـى انضــم اليهــا وصــادق عليهــا الع ـراق  ،وفقــا لقانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم  10لســنة  ، 2005وللقوانـ ي ف
ـ� واالتفاقيــات
ي
ت
ت
ا� رقــم  111لســنة  1969المعــدل .
الدوليــة الـ يـى صــادق عليهــا الع ـراق ذات الصلــة بالموضــوع  ،واســتنادا لقانــون العقوبــات الع ـر ي
يف
المسؤول� عن هذه الجرائم وترك البعض االخر الن ذلك مخالف للقانون وإنتهاك لقواعد العدالة االنتقالية
كما ال يجوز محاسبة البعض من

ت
ف
ف
ا� الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة
والعدالــة الجنائيــة  .ولهــذا مــن المؤســف ان يعطــل بعــض السياسـ يـي� العراقيـ يـ� تنفيــذ أحــكام القضــاء الع ـر ي
ت
ا� .واذا كانــت المحكمــة الجنائيــة
العراقيــة العليــا ضــد مــن ارتكــب هــذه الجرائــم الدوليــة الخطـ يـرة وهــو ســلوك غـ يـر مقبــول وإنتهــاك للدســتور الع ـر ي
العراقيــة العليــا قــد أصــدرت أحكامهــا ف� قضيــة حلبجــة يــوم  2010-3-1ضــد بعــض المتورطـ ي ف
ـ� بهــذه الجريمــة البشــعة  ،إال أن هنــاك العديــد مــن
ي
االشــخاص العراقيـ ي ف
ـ� واالجانــب ممــن تمكــن مــن االفــالت مــن العقــاب  ،ونقصــد بهــم كل مــن شــارك أو ســاهم أو نفــذ هــذه الجرائــم أو زود او ســهل

ف
ف
للنظــام الســابق ي� الحصــول عــى الســالح الكيميــاوي الــذي جــرى اســتعماله ضــد الشــعب الكــوردي ي� هــذه المدينــة الـ ت يـى قتــل فيهــا أ كـ ثـر مــن خمســة
ف
ش
ف
ـا� الكثـ يـر منهــم
آالف مواطــن  ،وأدى الهجــوم اىل جــرح عــ�ات اآلالف مــن الســكان المدنيـ يـ�  ،مــات بعضهــم مــن جـراء هــذا القصــف ومــا يـزال يعـ ي
ت
ـ� عــى قيــد الحيــاة مــن مشــكالت صحيــة مؤلمــة تجعــل حياتهــم الطبيعيــة صعبــة وهــم يحتاجــون للعــالج والتأهيــل والرعايــة  .وقــد جــرت
ممــن بـ ي
ـنب� ذلــك الحقــا .وباالضافــة اىل هــؤالء االشــخاص المسـ ي ف
ـ� بهــذه الجرائــم ف� هولنــدا كمــا سـ ي ف
ـ� المتورطـ ي ف
ـ� الهولنديـ ي ف
محاكمــة أحــد المواطنـ ي ف
ـؤول� عــن
ي
ف
هــذه الجريمــة ،هنالــك عـ شـ�ات الـ شـ�كات االجنبيــة الـ ت يـى كان لهــا دورا كبـ يـرا ي� تزويــد النظــام البائــد بالســالح الكيميــاوي وبالغــازات الســامة وباالســلحة
االخــرى المحرمــة دوليــا لــم تجــر محاســبتها حـ تـى اآلن وظلــت بعيــده عــن العقــاب رغــم رصاحــة النصــوص الـ ت يـى تعاقــب عــى هــذه الجرائــم الدوليــة .
واذا كانــت هــذه االفعــال االجراميــة  -أي اســتخدام االســلحة الكيمياويــة ضــد الســكان المدنيـ ي ف
ـ� الكــورد  -توجــب العقــاب طبقــا للقواعــد ســالفة الذكــر

ف
ت
ف
ف
ـا� مــن تأثـ يـر
ـ� عــى قيــد الحيــاة ويعـ ي
 ،فأنــه مــن جهــة أخــرى تنشــأ عنهــا مســؤولية مدنيــة  ،أي وجــوب التعويــض عــن الــرصر للمترصريــن  ،ســواء لمــن بـ ي
االصابــات الجســدية والصحيــة والنفســية  ،أو للورثــة بالنســبة لمــن فقــد حياتــه  ،فضــال عــن ف
االرصار البيئيــة للمنطقــة الـ ت يـى تعرضــت للهجــوم  ،فهــذه
ف
ش
االعمــال االجراميــة ف
أرصت بالبسـ ي ف
ـواس وأتلفــت البيــوت واألبنيــة ي� مدينــة حلبجــة ممــا يســتوجب التعويــض
ـات� وبالمزروعــات والحيوانــات والمـ ي
ف
ف
ف
ت
و� ضــوء مــا
وه ( الخطــأ والــرصر والعالقــة الســببية بينهمــا )  .ي
عــن هــذه االرصار أيضــا طبقــا لقواعــد المســؤولية المدنيــة الـ يـى تقــوم بتوفــر أركانهــا ي
ف
تقــدم  ،فــأن مــا حصــل ي� مدينــة حلبجــة مــن هجــوم عســكري منظــم مــن القــوات العســكرية العراقيــة اثنــاء حكــم النظــام الســابق يــوم  17-16اذار
ه سلســلة مــن الجرائــم الدوليــة مــن صنــف اإلبــادة للجنــس البـ شـ�ي ومــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية  .ولــن ندخــل هنــا
مــن عــام  ،1988ي
ف
ف� تحليــل مفهــوم الجريمــة الدوليــة إذ ســبق أن بينــاه ف� العديــد مــن الدراســات والمحـ ف
ـارصات ي� المؤتم ـرات الدوليــة والبحــوث المنشــورة لنــا ذات
ي
ي
ف
ت
وه مــدى مســؤولية األط ـراف الـ يـى ســاهمت ي� هــذه الجريمــة  ،وتحديــدا
الصلــة بهــذا الموضــوع  ،وإنمــا نريــد تنــاول الموضــوع مــن زوايــة أخــرى  :ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
الجهــات االجنبيــة الـ تـى قامــت ت ف
وغرهــا مــن
برويــد النظــام البائــد بالمــواد والســالح الكيميــاوي المحــرم دوليــا والــذي جــرى اســتعماله ي� هــذه المدينــة ي
ي
ت
مناطــق كوردســتان والـ يـى مازالــت بعيــدة عــن المســاءلة القانونيــة .

 . 2تحريــك الدعــاوى ضــد الـ شـ�كات االجنبيــة و االشــخاص المتورطـ ي ف
ـ� بالجريمــة  :تشـ يـر الكثـ يـر مــن الوقائــع اىل أن العـ شـ�ات مــن الـ شـ�كات االجنبيــة
ف
ـدوىل ي� تزويــد نظــام صــدام بالخـ بـراء
 كذلــك الوســطاء والــوكالء لهــا  -لعبــت دورا تجاريــا بعيــدا عــن االخــالق والقيــم االنســانية وخالفــا للقانــون الـ يـكري� والفنيـ ي ف
العسـ ي ف
ـ� وباالســلحة الكيمياويــة والغــازات الســامة وباليورانيــوم المنضــب وبــكل ش ئ
س يدعــم ماكنــة الحــروب لنظــام صــدام وحزبــه النــازي

وغرهــا  .ومــن الــدول الـ تـى ســاعدت النظــام الســابق ف� ميــدان الخـ بـراء العسـ ي ف
ـكري� وبالســالح الكيميــاوي
مقابــل مغريــات وعــروض ماليــة ونفطيــة ي
ي
ي
ف
ـدوىل حينــذاك
ه بعــض الــدول العربيــة  ،بــل ان ممثــل دولــة الكويــت ي� مجلــس األمــن الـ ي
واالســلحة المحرمــة دوليــا أثنــاء الحــرب العراقيــة  -االيرانيــة ي
ف
وبعــد فرصب مدينــة حلبجــة عــام  1988أ كــد أمــام المجلــس المذكــور بــأن نظــام صــدام لــم يســتعمل الســالح الكيميــاوي وال الغــازات الســامة ي�
ف
ـ� وتـ بـرئ ســاحته مــن اســتعمال
الحــرب !  .كمــا إن صــدام أرســل وفــودا عراقيــة رســمية اىل مختلــف دول العالــم ( ومنهــا الســويد وبريطانيــا ) لـ ي
ـ� تنـ ي
ف
هــذا الســالح المحــرم ضــد ســكان حلبجــة  .إن هــذه الـ شـ�كات االجنبيــة  ،تعــرض البعــض القليــل منهــا للمحاســبة القانونيــة ي� الــدول المســجلة فيهــا
ألنهــا خرقــت القانــون الوطـ ف يـى لبلــد المنشــأ  ،بينمــا لــم تحاســب ش�كات أجنبيــة أخــرى  ،إمــا ألنهــا غـ يـرت اســمها أو جــرى تصفيتهــا مــع إنتهــاء الحــرب
المذكــورة عــام  1988أو كانــت ش�كات وهميــة أو انهــا مــن الـ شـ�كات القويــة المملوكــة للدولــة الـ تـى قامــت ت ف
برويــد نظــام صــدام بهــذه االســلحة  .ولعــل
ي
مــن المفيــد التذكـ يـر بالــدول الـ تـى ســاعدت نظــام صــدام بالحصــول عــى الســالح الكيميــاوي وبالواقيــات مــن ف
الرصبــات الكيمياويــة والغــازات الســامة
ي
ف
ت
و� مقدمتهــا الـ شـ�كات الهولنديــة  ،حيــث كشــفت أحــدى تقاريــر األمــم المتحــدة عــام  1997بــأن نســبة  %45مــن المــواد الكيمياويــة الـ يـى حصــل
ي
عليهــا نظــام صــدام خــالل الحــرب العراقيــة  -االيرانيــة كانــت مــن هــذه الـ شـ�كات  ،كمــا تأ كــد ذلــك مــن خــالل وقائــع محاكمــة تاجــر الســالح الهولنــدي

ف
ف
ـمر  2005بتهمــة
(عميــل المخابـرات العراقيــة ) فرانــس فــان انـرات رئيــس ش�كــة انـرات ي� هولنــدا والــذي حكــم بالســجن لمــدة  15عامــا ي�  23ديسـ ب
ت
ا� وباســم آخــر مختلــف عــن اســمه
تســهيل ارتــكاب جرائــم حــرب و بســبب تزويــده نظــام صــدام بهــذا الســالح  ،علمــا انــه كان يحمــل جــواز ســفر عـر ي
ت
ف
ت
ا� باعتبارهما من عمالء المخابرات العراقية
الحقي� المدون ي� جواز ســفره الهولندي وكانت تعاونه امرأة فلســطينية تحمل أيضا جواز ســفر عر ي
ي
 .ووفقــا لترصيحــات ممثــل االدعــاء العــام الهولنــدي الـ ت يـى ادىل بهــا خــالل فـ تـرة المحاكمــة عــام  ، 2005فــإن «فرانــس فــان انـرات» ،كان قــد بــدأ بـ شـ�اء
ُ
ف
ش
ـجرو تانــاكا» ،وفيمــا بعــد مــن الواليــات المتحــدة  ،ثــم نقلــت هــذه المــواد بح ـرا ؛ عــن
ـا� يــدع «هيسـ ي
المــواد الكيميائيــة مــن اليابــان مــع �يــك يابـ ي
ف
ف
األرد�  ،ومــن هنــاكُ ،نقلــت بـ ًّـرا إىل الع ـراق  .وحـ ي ف
ـ� عــرض عــى هــذا المجــرم فيلــم
ـوا� «أنتـ يـروب» ،و «روتــردام» إىل مينــاء «العقبــة»
ي
طريــق مـ ي
حلبجــة خــالل المحاكمــة بـ تـ� صامتــا ولــم يبــد أي نــدم او احســاس بالتأثــر للجريمــة .كمــا تشـ يـر وقائــع المحاكمــة المنشــورة اىل وجــود اســماء اخــرى

مــن الشــخصيات المالكــة للـ شـ�كات الهولنديــة الـ ت يـى زودت النظــام الســابق بهــذا الســالح ومنهــم المليونـ يـر الهولنــدي هانــز ميلكــرز صاحــب مجموعــة
ـيى ) الـ ت يـى تنتــج االســمدة ومبيــدات الحـ شـ�ات واآلفــات الزراعيــة .
( ميلشـ ي

واىل جانــب ذلــك -وحســب المعلومــات المنشــورة  -هنــاك العديــد مــن الــدول الـ تـى قامــت ت ف
برويــد النظــام الســابق بالخـ بـراء أو بالمــواد الكيمياويــة
ي
ت
الرازيــل  ،اســراليا  ،مــرص  ،فرنســا  ،الســويد ،
الالزمــة النتــاج االســلحة المحرمــة دوليــا  ،ومــن هــذه الــدول  :المانيــا  ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة  ،ب
الرتغــال  ،الصـ ي ف
ـ�  ،روســيا  ،وكوريــا الجنوبيــة ( وبخاصــة ش�كــة هونــداي )  .وإن أغلــب الـ شـ�كات االجنبيــة الـ ت يـى زودت نظــام صــدام بالمــواد
نيجريــا  ،ب
ف
ف
ش
و� تجــارة المــواد
الكيمياويــة كانــت تنتــج أو تتعامــل ي� ميــدان االســمدة الكيمياويــة ومبيــدات الحــ�ات واآلفــات الزراعيــة والصناعــات الكيمياويــة ي
ف
الكيمياويــة ذات االســتعمال المــزدوج الـ ت يـى يمكــن اســتعمالها ي� الحــرب و الســلم  ،وكانــت جميــع أو معظــم هــذه الـ شـ�كات تعلــم بــأن هــذه المــواد
ف
ســوف لن يســتخدمها صدام لالغراض الســلمية ! وأكدت المعلومات قيام ث
اكر من  500ش�كة اجنبية بمســاعدة النظام الســابق ي� الحصول عى
االســلحة الكيمياويــة -وفقـ ًـا لقائممقــام قضــاء حلبجــة كــوران أدهــم ،الــذي أوضــح بأنــه بحســب المعلومــات الـ تـى توصــل اليهــا فريــق مــن المحامـ ي ف
ـ�،
ي
ً
ت
ت
ش
ا�
ا� الســابق ،بينهــا اســلحة كيمياويــة ومحظــورة»  .والعالــم يعــرف جيــدا بــان النظــام العـر ي
فــان � 537كــة اجنبيــة قامــت ببيــع اســلحة للنظــام العـر ي
ً
وأمركيــة .وعندمــا لــم يجــد أيــة ردة فعــل عالميــة الســتخدامه أســلحة االبــادة الجماعيــة
انتــج هــذه األســلحة المحرمــة دوليــا بمســاعدة ش�كات اوروبيــة ي
ف ف
ت ف
ف
ف
ـ� ي�
و� عمليــات اطلــق عليهــا اســم «االنفــال» البــادة األ ك ـراد العراقيـ ي
ا� ي
ي� الحــرب العراقي ـةـ االيرانيــة ،تمــادى ي� اســتخدامها ضــد الشــعب الع ـر ي
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كردســتان العـراق .وأشــهر اســتخدام لهــذه األســلحة عندمــا قصــف مدينــة حلبجــة الكرديــة العراقية.وباألضافــة اىل حلبجــة ،قصفــت قــوات النظــام
ف
ت
ئ
ف
ـوال� ســجل القــرى والقصبــات الكرديــة ي� كردســتان العـراق
ا� جاســم الـ ي
ـ� العـر ي
الســابق العديــد مــن المناطــق األخــرى بالســالح الكيميــاوي .الصحـ ي
الـ تـى تعرضــت للقصــف بالســالح الكيميــاوي منــذ أواســط نيســان  1987وحـ تـى أواســط ش
ت�يــن أول  ،1988بحســب تواريـ ـ ــخ القصف.وكتــب كارل
ي
ف
فيك،مــن ال ـ «واشــنطن بوســت» عقــب زيارتــه لكردســتان العـراق يقــول « :طبقــا لتقاريــر بعــض المؤرخـ يـ� ،ومنظمــات حقــوق االنســان ،فــان القــوات
الجويــة العراقيــة ألقــت  13حاويــة معبــأة بالغــاز عــى قريــة قوبتبــه مســاء يــوم  30آيــار  1988ضمــن عمليــة «األنفال».ويؤكــد االكـراد بــان عمليــات
ف
«األنفــال» اســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  180ألــف شــخص ي� القــرى الكرديــة»  .وتبــدو روســيا ،ومــا تملكــه مــن قــدرة هائلــة عــى الحــرب
الكيمياويــة ،قــد امــدت صــدام حسـ ي ف
ـ� بالمــواد الـ ت يـى طلبهــا .وبمجــرد تحديــد الـ شـ�كات االجنبيــة الـ ت يـى امــدت الســلطات العراقيــة بالمــواد ،ربمــا ســتتخذ
اج ـراءات قانونيــة بشــأنها؟ وإن تحريــك الدعــاوى عــى هــذه الـ شـ�كات يتطلــب مايـ يـى  -1 :توفـ يـر الوثائــق واالدلــة القانونيــة مــن داخــل الع ـراق ومــن
ف ف
الــدول الـ تـى تعمــل فيهــا هــذه الـ شـ�كات  .والطلــب مــن الجاليــات الكورديــة والعراقيـ ي ف
ـ� ي� دول العالــم لتقديــم مــا لديهــم مــن معلومــات
ـ� المقيمـ ي
ي
ً
ف
ف
عــن الـ شـ�كات والــوكالء والوســطاء واالشــخاص المتورطـ يـ� بهــذه الجرائــم وتزويــد وزارة شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ يـ� بهــذه المعلومــات  .فضــا عــن
االســتفادة مــن المعلومــات والشــهادات واالحــكام القانونيــة الموثقــة ف ي� المحاكمــات الـ ت يـى جــرت ف ي� العـراق وهولنــدا بخصــوص جريمــة فرصب حلبجــة .
يف
والمحام� العر ي ف
يف
يف
والمؤنفل�
اقي� وبخاصة من اقليم كوردســتان وبالتنســيق مع وزارة شــؤون الشــهداء
القانوني�
الخراء
 -2تشــكيل فريق عمل من ب
ف
ف� حكومــة اإلقليــم لدعــم ومســاندة المحامـ ي ف
ـ� أو ش�كات المحامــاة ي� الــدول الـ ت يـى توجــد فيهــا هــذه الـ شـ�كات المتهمــة بالجرائــم والـ ت يـى ســتحرك
ي
ف
الدعــوى ضدهــا أمــام المحاكــم المختصــة -3 .تدخــل الدولــة ي� المركــز واالقليــم لغــرض توفـ يـر االمكانــات الماليــة مــن اجــور االتعــاب ومصاريــف
ـاس مــن الحكومــة االتحاديــة العراقيــة وتعــاون الســفارات والقنصليــات العراقيــة
الخـ بـرات المقدمــة والمصاريــف االخــرى  -4 .تكثيــف الجهــد الدبلومـ ي
ف
أيضــا وصــوال اىل محاكمــة المتهمـ ي ف
والمترصريــن ف� حلبجــة وكوردســتان عمومـ ًـا .5 .اعــداد ش
ـ� والـ شـ�كات وتعويــض الضحايــا
ت�يـ ـ ــع خــاص بمقاضــاة
ي
ً
ت
ش
ت
ا� الســابق باالســلحة الكيمياويــة وتعويــض ضحايــا معــارك االنفــال وخصوصــا حلبجــة  ،مــن قبــل برلمــان
الــ�كات االجنبيــة الـ يـى زودت النظــام العـر ي
ً
ف
ً
الرلمــان والضغــط عليــه بغيــة ش
ت�يعــه  .باالســتناد اىل المــادة ( /132اوال وثانيــا
كوردســتان او الكتلــة الممثلــة لالقليــم ي� برلمــان العـراق وتقديمــه اىل ب
ً
وثالثــا ) مــن دســتور العـراق لعــام  2005ونصــوص اخــرى فيــه (. )79
ف
ف
ومــن جانــب آخــر  ،وفيمــا يتعلــق بالمحاكــم المختصــة بالنظــر ي� هــذه القضايــا  ،فــأن إختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة ومقرهــا الهــاي ي� هولنــدا
ف
ف
فف
ف
ـاس للمحكمــة الـ ت يـى جــاء فيهــا مايـ يـى  -1(( :للــدول وحدهــا الحــق ي� أن
ينحــرص ي� حــل الراعــات بـ يـ� الــدول طبقــا لنــص المــادة  34مــن النظــام االسـ ي
ـ� المتنازعتـ ي ف
تكــون أطرافـ ًـا ف� الدعــاوى الـ تـى ترفــع للمحكمــة)) .وعــى هــذا االســاس ال يجــوز عــرض الـ ف فـراع عــى المحكمــة المذكــورة إال باتفــاق الدولتـ ي ف
ـ�
ي
ي
ف
ف
معــا  ،عــى أن تقــوم المحكمــة بحــل الـ فـراع بينهمــا  .ولهــذا ال يمكــن للعـراق بمفــرده أن يحــرك الدعــوى عــى أيــة دولــة لهــا دور ي� تزويــد نظــام صــدام
بهــذه االســلحة الـ تـى اســتعملت ف� حلبجــة إال باتفــاق الدولتـ ي ف
ـ�  ،كمــا ال يمكــن تحريــك الدعــوى أمــام ذات المحكمــة اذا كان الطــرف المتهــم ليــس
ي
ي
دولــة ذات ســيادة وإنمــا ش�كــة اجنبيــة أو شــخص طبيــ� مثــل الوســيط والوكيــل والعميــل أو الممثــل ش
لل�كــة االجنبيــة  .لهــذا نــرى ،أن الطريــق
ي
ف
 :ف
ف
ف
ش
ف
ـو� الســليم واال�ع ي� محاســبة الـ شـ�كات والحصــول عــى التعويضــات هــو ي� توكيــل المحامـ يـ� أو �كات المحامــاة ي� الــدول المتورطــة بهــذه
القانـ ي

ـ� لجنــة الخـ بـراء القانونيـ ي ف
الجرائــم إلقامــة الدعــاوى أمــام القضــاء المحــى االجنـ بـى وفقــا لالدلــة القانونيــة المتوفــرة  ،عــى أن يتــم ذلــك بالتنســيق بـ ي ف
ـ�
ي
ي
ف
ف ف
ش
ف
ف
ـ� إن تحريــك
ووزارة شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ يـ� ي� إقليــم كوردســتان وبـ يـ� �كات المحامــاة أو المحامـ يـ� ي� هــذه الــدول المذكــورة  .ومــن الطبيـ ي
االرصار يمكــن أن تكــون بمبالــغ ماليــة كبـ يـرة جــدا  ،ألن ف
هــذه الدعــاوى تجــد لهــا ســندا قانونيــا قويــا  ،كمــا إن المطالبــة بالتعويضــات عــن ف
االرصار الـ ت يـى
ش
ه ش�كات غنيــة مــن الناحيــة الماليــة وتقــع عليهــا مقومــات المســؤولية
حصلــت عــى مدينــة حلبجــة ليســت قليلــة  ،وألن هــذه الــ�كات المتهمــة ي
ف
للمترصريــن  ،فضــال عــن وجــوب قيامهــا بتوفـ يـر المعالجــات الطبيــة والنفســية
ـ� تســتحق العقــاب ودفــع التعويضــات الماليــة
ـاىل فـ ي
القانونيــة  ،وبالتـ ي
ت
ـ� عــى قيــد الحيــاة طبقــا لمــا ســتقرره المحكمــة المختصــة  .كمــا نعتقــد ،إن المـ بـررات القانونيــة واالنســانية الـ ت يـى توجــب تحريــك الدعــاوى عــى
لمــن بـ ي
الـ شـ�كات والــوكالء والوســطاء ومــن تــورط ت ف
برويــد نظــام صــدام بهــذه االســلحة المحرمــة دوليــا تقتضيهــا قواعــد العدالــة االنتقاليــة والعدالــة الجنائيــة
 ،إذ مايـزال هنــاك الكثـ يـر مــن المسـ ي ف
ـؤول� عــن هــذه الجرائــم لــم يمثلــوا أمــام القضــاء ولــم تجــر محاســبتهم حـ تـى اآلن  ،فضــال عــن وجــود اعــداد كبـ يـرة
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ف
ـا� لــم يحصلــوا عــى التعويــض عــن الـ فـرصر  ،كمــا إن التلــوث البيـ ئ يـى مــن المــواد الكيمياويــة وااللغــام يتطلــب
و� المنـ ي
مــن المترصريــن داخــل كوردســتان ي
ف
ت
ا� والقواعــد الدوليــة  -الـ شـ�كات األجنبيــة ووزارة الماليــة ي�
امكانــات ماليــة وخـ بـرات فنيــة لمعالجتهــا ويجــب أن تتحملهــا  -طبقــا للقانــون الع ـر ي
ف
ت
ـو� عــى مســؤولية الخزينــة
الحكومــة االتحاديــة العراقيــة طبقــا للمســؤولية التضامنيــة عــن هــذه الجرائــم الـ يـى ال تســقط بمــرور الزمــان  .والدليــل القانـ ي
ف
االتحاديــة للدولــة العراقيــة ي� دفــع التعويضــات عــن جرائــم النظــام الســابق  ،هــو أن هــذه الخزينــة دفعــت وتدفــع حـ تـى اآلن التعويضــات للعديــد مــن
الــدول والـ شـ�كات االجنبيــة ولمئــات اآلالف مــن االشــخاص الذيــن تعرضــوا للـ فـرصر مــن جـراء احتــالل نظــام صــدام لدولــة الكويــت عــام  1990وفقــا

ـدوىل واحــكام المحاكــم ف ي� بعــض الــدول  ،رغــم ســقوط ذلــك النظــام وزوال حــزب البعــث مــن الســلطة (.)80
لقـرارات مجلــس األمــن الـ ي
ً
ـى (مثــل
سادســا  -إحيــاء الذكــرى :إحيــاء الذكــرى هــو أي حــدث أو واقعــة أو بنيــة تعمــل كآليــة للتذكــر .ويمكــن أن يتــم إحيــاء الذكــرى بشــكل رسـ ي
إقامــة نصــب تــذكاري) أو غـ يـر رســى (مثــل بنــاء جداريــة ف� مجتمــع محــى) ،رســميا مــن طــرف الدولــة أو تلقائيـ ًـا مــن طــرف المواطنـ ي ف
ـ�  .ويســ� النــاس
ي
ي
ف
ف
ـا� ألســباب عديــدة ،منهــا الرغبــة ي� اســتحضار ذكــرى الضحايــا و/أو التعــرف عليهــم ،أو تعريــف النــاس بماضيهــم ،أو
إىل إحيــاء ذكــرى أحــداث المـ ي

زيــادة وع المجتمــع ،أو دعــم أو تعديــل روايــة تاريخيــة أو تشــجيع تبـ ف يـى االحتفــال بالذكرى/مسلســل العدالــة االنتقاليــة مــن أقــص مســتوى محـ يـى.
ف
ُ
ويشــكل فهــم احتياجــات الضحايــا وعائالتهــم والناجـ ي ف
ـ� مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الصارخــة أحــد العنــارص الرئيســية ي� العدالــة االنتقاليــة .ورغــم
ً
ف
يطالبــون بالعمــل عــى بلــوغ عــدد مــن أهــداف
ـا� ،إال أن الضحايــا وجمعياتهــم المنظمــة كثـ يـرا مــا ِ
عــدم وجــود شــكل وحيــد لتعامــل الضحيــة مــع المـ ي
ً
العدالــة االنتقاليــة ،بمــا ف� ذلــك تحقيــق العدالــة والمحاســبة ،إظهــار الحقيقــة ،جـ بـر ف
األرصار ،ضمــان عــدم تكـرار مــا جــرى .إضافــة إىل كل ذلــك ،غالبــا
ي
ً
ف
ف
ـا� يتيــح نوعــا مــن تكريــم الذيــن ماتــوا أو تمــت التضحيــة بهــم .غـ يـر أن آليــات التذكــر يمكــن أن تســاهم ي�
مــا يكــون هنــاك مطلــب بالتذكــر ،فتذكــر المـ ي
ف
ف
ف
ـ�
بلــوغ أهــداف أخــرى للعدالــة االنتقاليــة ،بمــا ي� ذلــك البحــث عــن الحقيقــة ،ضمــان عــدم تكـرار الخروقــات مســتقبال ،تحفـ يـر الحــوار والنقــاش تاريـ ي
مناســب ،اإلنصــات ألصــوات الضحايــا ،ومتابعــة األهــداف المرتبطــة بجـ بـر ف
أرصار الضحايــا .وهنــا نقــول  ،انــه عــى الرغــم مــن إحيــاء ذكــرى مجــزرة
حلبجــة  ،إال ان الدولــة لــم تتبـ فـى احيــاء هــذه الذكــرى انمــا تولــت محافظــة حلبجــة واقليــم كوردســتان العـراق احيــاء هــذه الذكــرى ســنويا  ،وتخليدهــا
 ،وإقامــة الشــواهد والمعــارض والتماثيــل الـ ت يـى تمجــد الذكــرى  .ولذلــك اليشــعر ذوي الضحــاا باالهتمــام الــالزم بفاجعتهــم وبتخفيــف الـ فـرصر المعنــوي
المتمثــل بمعاناتهــم  .ومــن ثــم تبـ تـ� موجبــات العدالــة االنتقاليــة غـ يـر متحققــة ممــا يصيبهــا بالفشــل (. )81

الخاتمة

ف
ف
ي� نهايــة هــذا البحــث البــد مــن تســليط الضــوء عــى اهــم االســتنتاجات الـ ت يـى توصلنــا اليهــا ي� هــذه الدراســة ،واالشــارة اىل اهــم مــا يســتحق ان يطــرح
مــن ت
مقرحــات نراهــا جديــرة بــان تؤخــذ بنظــر االعتبــار.

أوال :االستنتاجات

ً
ه مجموعــة مــن
-1إن العدالــة االنتقاليــة نتــاج للخطــاب الـ ي
وه تشــكل جــزءا منــه  .باعتبــار أن العدالــة اإلنتقاليــة ي
ـدوىل حــول حقــوق اإلنســان ،ي
ًّ
ّ
التدابـ يـر
دوليــا مــن أجــل محاربــة ومكافحــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان  ،ومــن التدابـ يـر المتخــذة بهــذا
«القضائيــة» وغـ يـر القضائيــة والـ ت يـى طبقــت
ّ
ـص الحقائــق  ،وأشــكال مختلفــة إلصــالح ومحاســبة المؤسســات الســيما المؤسســات
الشــأن (المالحقــات القضائيــة) باإلضافــة لتشــكيل لجــان لتقـ ي
ً
ف
ت
ه
القضائيــة والعســكرية واألمنيــة الـ يـى أســهمت ي� تلــك اإلنتهــاكات الجســيمة  .وال تعــد العدالــة اإلنتقاليــة نوعــا مــن أنــواع العدالــة الخاصــة  ،بــل ي
ف ت
فف
ـ� ف� جرائــم حقــوق اإلنســان الســيما مــن المسـ ي ف
ف
ـؤول� الكبــار
لتحقيــق «العدالــة» ي� فــرات إنتقاليــة مــن الــراع أو القمــع  ،مــن خــالل كشــف المتورطـ ي ي
مــن خــالل اللجــان التحقيقيــة ولجــان الحقيقــة والتحقيــق معهــم ومحاكمتهــم وتعويــض الضحايــا  ،حيــث يعتــر هــذا األمــر ت
إعرافــا بحقــوق الضحايــا
ب
 ،ومــن هنــا تقــوى الديمقر ّ
اطيــة ويشــتد عضــد ســيادة القانــون .
ف
-2تكمــن أهميــة العدالــة االنتقاليــة الجنائيــة كموضــوع هــذه الدراســة عــى أثــر أهميــة وخطــورة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان الســيما ي�

الكوردســتان و العـراق وإرث انتهــاكات وجرائــم حقــوق اإلنســان الخطـ يـرة عــى مــر الحكومــات الســابقة كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 27
ف
ـ� واالختفــاء القــ�ي واليــوم نــرى تكرارهــا عــى يــد الحكومــات الحاليــة .
الجماعيــة والتصفيــة الجســدية واالعتقــال التعسـ ي
-3ان بــدء ظهــور مصطلــح العدالــة االنتقاليــة يرجــع اىل أواخــر الثمانينــات ومطلــع التســعينات ،حيــث ارتفعــت األصــوات المطالبــة بالعدالــة
واالنتقــال إىل الديمقراطيــة عقــب االطاحــة بأغلــب الديكتاتوريــات ف� أمريــكا الالتينيــة ش
و�ق أوروبــا .وســ� دعــاة حقــوق اإلنســان وقتهــا ،إىل إثبــات
ي
ف
وتوثيــق االنتهــاكات الـ ت يـى كانــت تقــوم بهــا األنظمــة الســابقة ،ومــن هنــا بــدأ يظهــر مصطلــح “العدالــة االنتقاليــة” .وقــد أرجــع بعــض الباحثـ يـ� أصــل
ف
مفهــوم العدالــة االنتقاليــة إىل محاكــم نورنبـ يـرغ ( ،)1945حيــث عمــدت الــدول المنتــرصة ي� الحــرب العالميــة الثانيــة إىل توســيع نطــاق آليــات القانــون
ـ� النــازي واليابـ فـا� ،مــع ت
الجنـ ئـا� ف� حينهــاُ ،لتمكــن مــن محاكمــة قيــادات عســكرية وسياســية بعينهــا ف� النظامـ ي ف
الركـ ي فـر عــى الجرائــم الـ ت يـى ارتكباهــا .
ي
ي
ي ي
ً
ً
-4يشـ يـر معـ فـى العدالــة االنتقاليــة إىل حقـ ٍـل مــن النشــاط أو التحقيــق يركــز عــى المجتمعــات الـ ت يـى تمتلــك إرثــا كبـ يـرا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
واإلبادة الجماعية ،أو أشــكال أخرى من االنتهاكات تشــمل الجرائم ضد اإلنســانية ،أو الحرب األهلية ،وذلك من أجل بناء مجتمع ث
أكر ديمقراطية
ت
ـاع ،والمصالحــة الوطنيــة،
لمســتقبل آمــن .ويمكــن إدراك المفهــوم مــن خــالل عــدد مــن المصطلحــات الـ يـى تدخــل ضمنــه مثــل إعــادة البنــاء االجتمـ ي
وتأســيس لجــان الحقيقــة ،والتعويــض للضحايــا ،وإصــالح مؤسســات الدولــة العامــة الـ تـى غالبـ ًـا مــا ترتبــط بهــا الشــبهات اثنــاء ف ف
الراعــات األهليــة
ي
الداخليــة المســلحة مثــل ش
ـ� مفهومـ ي ف
ال�طــة وقــوى األمــن والجيــش .ويربــط مفهــوم العدالــة االنتقاليــة بـ ي ف
ـ� همــا  :العدالــة واالنتقــال ،ولكــن المعـ فـى
ٌ
ـدالىل األدق للمفهــوم يعـ ف يـى تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة الـ ت يـى تمــر بهــا دولــة مــن الــدول .
الـ ي
ت
ـياس يهتــم بتنميــة مجموعــة واســعة مــن األسـ تـراتيجيات
-5وإن مجــال العدالــة األنتقاليــة أو مواصلــة العدالــة الشــاملة أثنــاء فــرات األنتقــال السـ ي
ف
ف
ث
ف
و�
ـا� وتحليلهــا وتطبيقهــا عمليــا بهــدف خلــق مســتقبل أ كــر عدالــة وديمقراطيــة  .ي
المتنوعــة لمواجهــة أرث أنتهــاكات حقــوق األنســان ي� المـ ي
اىل التعامــل مــع أرث األنتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن العدالــة الجنائيــة وعدالــة
الجانــب النظــري والعمـ يـى تهــدف العدالــة األنتقاليــة ي
أصــالح الـ فـرصر والعدالــة األجتماعيــة والعدالــة األقتصاديــة .
ت
ت
الى تتم محاســبة
ـ� إىل عدم تكرار الفظائع واالنتهاكات ي
-6إن أحد األهداف اإلســراتيجية للعدالة االنتقالية بالنظر إىل فلســفتها الخاصة هو السـ ي
ف
ومســاءلة المسـ ي ف
ـؤول� عنهــا .وممــا ال شــك فيــه اليــوم أن تثبيــت العدالــة االنتقاليــة عــى أرض الواقــع لــن ينجــح ي� نهايــة المطــاف إال عندمــا يســهم
ف
ف
ـ� يعفينــا مــن االحتيــاج بعــد ذلــك إىل بــذل جهــود أخــرى إلق ـرار العدالــة ي� حــاالت مــا بعــد انتهــاء
ي� الحــد مــن ارتــكاب الفظائــع بصــورة فعليــة ،لـ ي
ـرم العدالــة االنتقاليــة أوال إىل القطيعــة مــع اإلفــالت مــن العقــاب وترســيخ ثقافــة المســؤولية الجنائيــة لــدى الدولــة ومؤسســاتها،
الرصاعــات .كمــا تـ ي
ف
ـ� تشــمل الرئيــس والمــرؤوس دون تفرقــة إال ي� حجــم االنتهــاكات المرتكبــة ومســتوى المســؤولية .وعــادة يوضــع قــدر كبـ يـر
وكذلــك لــدى األفـراد؛ فـ ي
مــن ت
الركـ ي فـر عــى أربعــة أنــواع مــن «النهــج»:
ُ َ
عت َرون ث
ّ
ّ
ت
يف
يتحمل المسؤولية.
أكر من
الى تطال
المرتكب� الذين ي ب
 المالحقات القضائية ،السيما تلك يّ
الرصر ،الذي ت
َّ
جر ف
ف
وتتخذ خطوات لمعالجتها.
المتكبدة
باألرصار
تعرف الحكومات من خالله
 بّ
المسلحة ،ش
وال�طة والمحاكم.
 إصالح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية عى غرار القواتف
ف
ـ� النظــر إىل هــذه األســاليب المختلفــة كبدائــل
 لجــان الحقيقــة أو وســائل أخــرى للتحقيــق ي� أنمــاط االنتهــاكات الممنهجــة والتبليــغ عنهــا .وال ينبـ يلبعضهــا البعــض.
-7مــن األهــداف المبـ ش
ـا�ة للعدالــة االنتقاليــة  :مواجهــة رغبــات اإلنتقــام والعنــف المتبــادل و إصــالح وتطهـ يـر مؤسســات الدولــة المتســببة بجرائــم
حقــوق اإلنســان و كذلــك التأكيــد عــى العنــارص األساســية للعدالــة االنتقاليــة والـ تـى ترتكــز الحقــوق االنســانية ش
الم�وعــة ،واالعتمــاد عــى القانــون
ي
ف
ـا� لمنــع اإلفــالت مــن العقــاب ،وذلــك باعتمــاد المســاءلة والمحاســبة عــى االرتكابــات الســابقة ،وأخــذ حقــوق الضحايــا بنظــر االعتبــار
ـدوىل االنسـ ي
الـ ي
لجـ بـر الـ فـرصر واالنصــاف ،والتاكيــد عــى نبــذ العنــف وأفعــال االنتقــام ونـ شـ� مبــادئ التســامح ،ومــن اهــداف االخــرى إصــالح وتطهـ يـر مؤسســات
الدولــة المتســببة بجرائــم حقــوق اإلنســان ،تـ تـأ� خطــوة اإلصــالح المؤســ� كخطــوة مكملــة ف
ورصوريــة للخطــوات الســابقة (المحاكمــات والتعويــض)،
ي
اط.
لضمــان ســالمة إنجــاح مسـ يـرة االنتقــال للمجتمــع الديمق ـر ي
ـى
ه لجــان يتــم تشــكيلها بشــكل رسـ ي
-8ومــن العنــارص الجنائيــة لتطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة  :لجــان الحقيقــة الداخليــة و لجــان التحقيــق الدوليــة ،ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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للبحــث ف� وقائــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وأســبابها ،ونتائجهــا ،وتعــ� أهميــة خاصــة لشــهادات الضحايــا ،بعــد أن تكفــل لهــم التأمـ ي ف
ـ� والحمايــة.
ي
ي
ف
ت
ف
ومــن المفــرض أن تســاهم تلــك اللجــان ي� المالحقــات القضائيــة ،وتحديــد مــا تطلبــه المؤسســات مــن إصــالح ،وجـ بـر الــرصر للضحايــا ،بعــد عــرض
النتائــج الـ تـى خرجــت بهــا ،وإصــدار توصيــات .و إقامــة الدعــاوى ومحاكمــة المسـ ي ف
ـؤول� عــن جرائــم حقــوق اإلنســان والتعويــض ن عنــارص اخــرى  ،أي
ي
ت
ـئول�ف
ف
ـئول� عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتركــز أغلــب الدعــاوى ضــد “الــرؤوس الكبـ يـرة” ألنهــم كمسـ ي
إقامــة دعــاوى تطالــب بالتحقيــق مــع المسـ ي
وأصحــاب نفــوذ كانــوا مسـ ي ف
ـوىل” ،أي البــدء مــن قمــة الهــرم .كمــا
أس أو الطـ ي
ـئول� عــن القــدر األ كـ بـر مــن المســئولية ،وهــذا يمكــن تســميته بـ”النهــج الـر ي
ف
ف ف
ـدوىل
و� النظــام القانــون الـ ي
جــرى عــن محاكمــة الرئيــس النظــام الســابق صــدام حسـ يـ� ي� الع ـراق ومبــارك ومعاونيــه أمــام محكمــة وطنيــة ،وبالرغــم ي
ه الســائدة ،ولكــن بتاثـ يـر
ه الســائدة ،اي مســؤولية الدولــة عــن اعمــال رعاياهــا وال ســيما رئيســها وقادتهــا ي
التقليــدي كانــت المســؤولية الجماعيــة ي
ه المقبولــة وانمــا معهــا فكــرة ان يكــون الفــرد مرتكــب
االجتهــادات الفقهيــة اســتقر القواعــد الدوليــة عــى انــه لــم تعــد مســؤولية الدولــة وحدهــا ي

ت
ـى اليهــا اذا كان هنــاك عالقــة وربــط بينهمــا  .ومثــال عــى ذلــك تحميــل الرئيــس
الجريمــة الدوليــة هــو المســؤول عنهــا وحــده او مــع الدولــة الـ يـى ينتـ ي
ف ف
ف
ـو� ي� قضيــة دارفــور ،ومــن ضمــن صالحيــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب االحالــة الصــادرة
ـودا� (عمــر البشـ يـر) المســؤولية الجنائيــة قانـ ي
السـ ي
ـدوىل وهــو ال يســتطيع التمســك بحصانتــه ف ي� رد التهــم عليــه ،وفــق نظــام رومــا.
مــن مجلــس االمــن الـ ي
ً
ً
-9ومــن أهــم العنــارص الجنائيــة لتطبيــق العدالــة االنتقاليــة :أصبــح لزامــا عــى الحكومــات ليــس فقــط التصــدي لمرتكـ ب يـى هــذه التجــاوزات بــل أيضــا
ضمــان حقــوق الضحايــا .وبوســع الحكومــات تهيئــة الظــروف المالئمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض مــا
ف
ف
ف
ـا� عــدة مــن بينهــا التعويــض (عــن الـ فـرصر أو ضيــاع الفــرص) ،ورد االعتبــار
لحــق بهــم مــن الــرصر والمعانــاة .وينطــوي مفهــوم جـ بـر الــرصر عــى معـ ي
ف
ً ف
(لمســاندة الضحايــا معنويــا و� حياتهــم اليوميــة) واالسـ تـرجاع (اســتعادة مــا فقــد قــدر المســتطاع) .وعليــه تتمثــل مســؤولية العـراق ي� التعويــض بدفــع
ف
ف
ف
ت
ـاىل أم حقــه ي� ســالمة روحــه أم بدنــه أم حقــه
مبلــغ مــن المــال عــن االرصار الـ يـى ترتبــت عــى جرائمــه ،ســواء اكان هــذا الــرصر أصــاب حــق االنســان المـ ي
ف� كيانــه االعتبــاري ،أم حقــه ف� عــدم تلــوث بيئتــه ،ويتضمــن حــق جـ بـر هــذا ف
االرصار بالتعويــض المــادي عــن القتــل واألذى الجســدي والعقـ يـى والـ فـرصر
ي
ي
ف
ـهر وتكاليــف المســاعدة القانونيــة ،و مــن ال يمكــن تعويضهــم شــخصيا ،الن معضــم أفعــال انتهــاكات
ـاىل ،وبمــا ي� ذلــك خســارة الفــرص والتشـ ي
المـ ي
ف
ـ� ومــن اصحــاب المصلحــة ش
المترصريــن ،ممــا يوجــب تعويــض الورثــة ش
ال�عيـ ي ف
الم�وعــة وخصوصــا لســكان
حقــوق االنســان قــد قضــت عــى حيــاة
حلبجــة ف
الترصريــن جـراة القصــف الكيميــاوي مــن قبــل النظــام الســابق.

ف
ف
ف
 -10ان تشــكيل المحكمــة الجنائيــة المركزيــة بخصــوص محاكمــة النظــام الســابق ي� العـراق مــن آليــات تطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة ي� العـراق ي� يــوم

 10كانــون االول  2003صــدر امــر بتأسيســه المعنيــة بجرائــم الحــرب ضــد االنســانية لمحاكمــة المتهمـ ي ف
ـ� بارتــكاب جرائــم االبــادة الجماعيــة و الجرائــم
يف
القوان� العراقية المرتكبة من  1968/ 7/ 17اىل  .2003/ 5/ 1صدر قانون المحكمة الجنائية
ضد االنسانية و جرائم الحرب ،وكذلك انتهاكات

ف
ف
ت
و� مقدمتهــم الرئيــس الســابق للنظــام صــدام حسـ ي ف
ـ�  ،لتســهم ي�
العراقيــة العليــا رقــم  10لســنة  2005الـ يـى حاكمــت بعــض رمــوز النظــام الســابق ،ي
اط بعــد عهــد ديكتاتــوري ليســهم ذلــك ف ي� تحقيــق العدالــة االنتقاليــة .
حالــة االنتقــال الديمقـر ي
ـ� تطبيــق العدالــة اإلنتقاليــة ف� العـراق ،قوانـ ي ف
-11ومــن قوانـ ي ف
ـ� اجتثــاث البعــث والكيانــات المنحلــة ،بقـرار رقــم  1اجتثــاث البعــث ف ي� 2003/ 5/ 16
ي
ف
ـا� بفصــل وتطهـ يـر مؤسســات القطــاع العــام مــن البعثيـ ي ف
ـ� ذوي المراتــب الحزبيــة العليــا االربعــة،و ق ـرار  2والصــادر ف ي� 2005/ 2/ 23
والقـ ي
ً
والمعنــون بحــل الكيانــات والــذي قـ فـص بحــل وزارة الدفــاع والتشــكيالت المرتبطــة بهــا وكذلــك كافــة المؤسســات االمنيــة ،وطبقــا لقـرارات لجنــة إعــادة
ـ� والم�حـ ي ف
المفصولـ ي ف
ـ� يقــدر بثالثــة اربــاع المليــون منهــم مــا يقــارب  350و  400الــف مــن الجيــش( ) .وكان قـرار حــل الجيــش قــد تلـ تـ� االنتقــادات
ف
ت
ا� اكـ بـر مجــال للتوظيــف ي� الدولــة والتعبئــة االجتماعيــة واالعـ ت فـراز الوطـ ف يـى ،وان هــذه العــدد الهائــل الــذي
مــن اغلــب دول العالــم ،ويعتـ بـر الجيــش العـر ي
ت
اط وكانــت بمثابــة المغــذي
شــملهم الفصــل والتطهـ يـر ،وهــذا مــا شــكل الحاضنــة االجتماعيــة الواســعة للقــوى الـ يـى ناهضــت التغيـ يـر والتحــول الديمقـر ي
للتعبئــة ش
الب�يــة للحــرب االهليــة الـ ت يـى دارت رحاهــا منــذ  2006حـ تـى تحــول قســم منهــا اىل ادوات للقــوى االقليميــة تمــارس االرهــاب لفــرض اجندتهــا
ـ� السياسـ ي ف
عــى مســار التحــول الديمق ـراط .وقانــون الســجناء والمعتقلـ ي ف
ـي� (قانــون  )2006/4تــم تشــكيل (مؤسســة الشــهداء) عــى وفــق قانــون
ي
رقــم  3لســنة  2006والـ تـى تعالــج الوضــع العــام لــذوي الشــهداء كمــا تــم تشــكيل (مؤسســة الســجناء السياسـ ي ف
ـي�) عــى وفــق قانــون رقــم  14لســنة
ي
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ً
ً
 2006لتعويضهــم ماديــا ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الـ ت يـى قدمهــم  .وتــم االتفــاق عــى المــادة  58مــن قانــون (ادارة الدولــة للمرحلــة

االنتقاليــة) والـ ت يـى اصبحــت المــادة  140مــن دســتور  2005والـ ت يـى تعالــج التغيـ يـرات الـ ت يـى اجراهــا النظــام الســابق للهيــاكل االداريــة لبعــض المحافظــات
ف
ا� ألســباب سياســية وعرقيــة.
بهــدف التغيـ يـر الديموغـر ي
ف
ف
و� المســتقبل
-12واســتنتجنا مــن ان عــدم تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ي� الع ـراق وعــدم تطبيــق القانــون المتعلــق بهــذه العدالــة ســيقود بالنتيجــة ي
ف
القريــب اىل عــدم اســتقرار البلــد ،وهــذا االمــر بــدوره ســيقود اىل اضعــاف التجربــة الجديــدة ،واخـ يـرا اىل احــداث عمليــة تغيـ يـر اخــرى ربمــا التكــون ي�
ً ف
ف
ت
ـببا ي� وصــول العـراق إىل مرحلتــه الحاليــة
ا� .وعــدم العمــل بآلياتــه الحقيقيــة الـ ت يـى ال تتنــا� مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،كان سـ
صالــح المجتمــع العـر ي
ً ف
ـببا ي� ارتــكاب أيــة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ويمكــن القــول ،إن تجربــة العـراق
وازديــاد حــاالت اإلفــالت مــن العقــاب وظلــم أشــخاص لــم يكونــوا سـ
ً
ُ
ف
ف
ت
ـلى ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة وتجاهــل اآلليــات
ـاط السـ ب ي
الـ يـى فشــلت ي� ملــف العدالــة االنتقاليــة ،باإلمــكان أن تــدرس أو تكــون مثــال عــى التعـ ي
ً
ً
حقيقيــا للعدالــة االنتقاليــة ،أبرزهــا جنــوب أفريقيــا.
القانونيــة واالنصيــاع لرغبــات مافيويــة ،عــى عكــس التجــارب األخــرى الـ ت يـى أصبحــت مثــال
ف
ـدوىل عــن جميــع االنتهــاكات الحاصلــة لحقــوق االنســان ،ومســؤولية ايضــا عــن مخالفتهــا
-13تعتـ بـر حكومــة الع ـراق مســؤولة ي� نظــر القانــون الـ ي
للصكــوك الدوليــة الـ تـى تتكــون منهــا» ش
ـان»ولروتوكول جنيــف الخــاص بعــدم اســتعمال الغــازات الخانقــة والســامة
ال�عيــة الدوليــة لحقــوق االنسـ
ب
ي
عــام  1925واتفاقيــة االبــادة الجماعيــة لعــام  .1948عمــا حــدث الهجــوم الكيميـ ئـا� عــى حلبجــة ف� األيــام األخـ يـرة للحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة ،بـ يـ�ف
ي
ي
ً
ف
ا� ومقاتـ يـى البيشــمركة األ كـراد  ،حيــث قــام الجيــش
 16و 19مــارس ســنة  ،1988حيــث كانــت مدينــة حلبجــة تشــهد تواجــدا مــن قبــل الجيــش اإليـر ي
ت
ث
ف
ـاىل المدينــة  .وقــد مــات آالف
ا� قبــل دخولهــا بقصفهــا بالغــازات الســامة ،ممــا أدى إىل استشــهاد أ كــر مــن  5500مــن األ كـراد العراقيـ يـ� مــن أهـ ي
العـر ي
ف
ـاىل نتيجــة المضاعفــات الصحيــة واألم ـراض والعيــوب الخلقيــة  .كانــت الهجمــة ،الـ ت يـى جــرت ضمــن مــا عــرف بمعركــة
مــن ســكان البلــدة ي� العــام التـ ي
ف
األنفــال ف� حــرب الخليــج األوىل ،وه أ كـ بـر هجمــة كيماويــة ُو ّجهــت ضــد ســكان مدنيـ ي ف
ـ� مــن عــرق واحــد وهــم األ ك ـراد حـ تـى اليــوم.و ي�  23كانــون
ي
ي
ـمر  2005وحكمــت المحكمــة الهولنديــة أن صــدام ارتكــب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ضــد شــعب حلبجــة؛ وكانــت هــذه المــرة األوىل الـ ت يـى
األول/ديسـ ب
ف
و�  12آذار/مــارس  ،2008أعلنــت حكومــة العـراق الخطــط الراميــة إىل اتخــاذ
تصــف محكمــة هجــوم حلبجــة كفعــل مــن أفعــال اإلبــادة الجماعيــة .ي
مزيــد مــن اإلجـراءات القانونيــة ضــد المورديــن للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة ف ي� هجــوم بغــاز ســام .
ف
ف
-14ومــن ركائــز المســؤولية ي� جريمــة حلبجــة ،أن األمــم المتحــدة اعتمــدت ي� العــام  1948اتفاقيــة لمنــع الجريمــة واإلبــادة الجماعيــة وحــددت
العقوبــة المفروضــة عــى مرتكبيهــا ،وقــد وقعــت أالتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطـراف ،دخلــت االتفاقيــة حـ ي فـر التطبيــق عــام  1951ثــم أنضــم العـراق
ف
اىل االتفاقيــة عــام  ،1959ونصــت االتفاقيــة عــى الجرائــم الـ ت يـى تنــدرج تحــت تســمية اإلبــادة الجماعيــة ،كمــا جــاءت هــذه المســؤولية ي� المــادة ()33

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المدنيـ ي ف
ـ� والـ تـى عقــدت ســنة  1949بمنــع الهجمــات العشــوائية الـ تـى تنتهــك حقــوق المدنيـ ي ف
ـ�
ي
ي
ف
ف
ف
ش
ـا� األول
ـ�ء ي� الفقــرة األوىل مــن المــادة ( )57مــن ب
الروتوكــول اإلضـ ي
وتعرضهــم اىل مخاطــر جســدية أو ي� ممتلكاتهــم .وكذلــك جــاء نفــس الـ ي
ً
ً
ـرا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيـ ي ف
ـ� .بيــد أن
التفاقيــات جنيــف والمعقــودة عــام 1977معتـ بـرا األعمــال العدائيــة العســكرية انتهــاكا خطـ ي

الحكومــة العراقيــة عــى الرغــم مــن تجريــم المتسـ ي ف
ـبب� بهــذه الجريمــة ومحاكمتهــم لــم تذهــب اىل تعويــض ضحايــا جريمــة حلبجــة.
-15نعتقــد ،إن المـ بـررات القانونيــة واالنســانية الـ تـى توجــب تحريــك الدعــاوى عــى الـ شـ�كات والــوكالء والوســطاء ومــن تــورط ت ف
برويــد نظــام صــدام بهــذه
ي
ف
ـؤول� عــن هــذه الجرائــم لــم يمثلــوا
االســلحة المحرمــة دوليــا تقتضيهــا قواعــد العدالــة االنتقاليــة والعدالــة الجنائيــة  ،إذ مايـزال هنــاك الكثـ يـر مــن المسـ ي
أمــام القضــاء ولــم تجــر محاســبتهم حـ تـى اآلن.

ت
ثانيا:
المق�حات

ت
ت
ـو� بتفعيــل آليــات العدالــة االنتقاليــة
-1مــن اجــل االعــراف بكرامــة األفـراد؛ واإلنصــاف واالعــراف باالنتهــاكات؛ وهــدف منــع وقوعهــا مــرة أخــرى نـ ي
ً
ـو� بوجــود إرادة سياســية تعـ ت فـرم محاســبة مرتكـ ب يـى الجرائــم ،يعــد أم ـرا ال جــدوى منــه ،لــذا يجــب أن تقــوم الدولــة بتطبيــق عـ ّـدة خطــوات منهــا:
نـ ي
ف
ـ� مجلــس مســتقل لـ ش
عــدم تســييس المحاكمــات ،أي نــزع الطابــع الســياس عنهــا ،لذلــك بتعيـ ي ف
ـإل�اف عــى التحقيقــات والمقاضــاة ،مثلمــا حــدث ي�
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

30 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
جنــوب إفريقيــا ف� منتصــف التســعينات .وافـ تـراض الـ بـراءة للمتهمـ ي ف
ـ� قبــل المحاســبة لضمــان نزاهــة المحاكمــة والقضــاء .
ي
ت ف
ت
-2بنيــات اإلسـ تـراتيجية الجنائيــة الواضحــة للمالحقــة القضائيــة ،لــذا ال بــد مــن وجــود خطــة إســراتيجية تصــاغ بطريقــة جيــدة ،حــى ي� حالــة وجــود
ت
ت
اآل�  :أ  .يجــب أن تتســم الخطــة
عــدد ضخــم مــن مرتكـ ب يـى الجرائــم الذيــن يجــب محاســبتهم .ولوضــع خطــة إســراتيجية ناجحــة ،ال بــد مــن مراعــاة ي
بالشــفافية ،باإلضافــة إىل رســم الخريطــة قبــل وضــع أي إسـ تـراتيجية تفصيليــة للمقاضــاة ،وذلــك بإعطــاء فكــرة عامــة عــن نــوع الجرائــم المرتكبــة،
ف
ـ� أن يقــوم بذلــك
وزمــن ومــكان ارتكابهــا ،والهويــة المرجحــة لمرتكبيهــا ،ويمكــن أن يعتمــد رســم الخريطــة عــى تحقيقــات تفصيليــة أو رســمية ،كمــا ينبـ ي
ت
ـالم المهـ ف يـى
مجموعــة مؤهلــة .ب  .يجــب توعيــة الجمهــور بإســراتيجية المقاضــاة ،وأن يتــم ذلــك بشــفافية ووضــوح ،باإلضافــة إىل مشــاركة اإلعـ ي
ف
ـد�.
والمجتمــع المـ ي
ـو� بتفعيــل أهــم آليــات العدالــة االنتقاليــة كتفعيــل عمــل هيئــات اإلنصــاف والمصالحــة بعيــدا عــن التهميــش واإلقصــاء وتحقيــق المصالحــة
-3نـ ي
ف
الوطنيــة ، ،واصــدار العفــو العــام والخــاص ،وقــد يمكــن اللجــوء إىل مبــادئ العفــو والتســامح ي� مجتمــع عـ فـا� ويــالت الحــروب والقمــع واالضطهــاد،
ف
تعتر فرصوريــة ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاكات خطـ يـرة لحقــوق
ـ� فرصورة إج ـراء محاكمــات عادلــة  ،هــذه المحاكمــات ب
ولكــن ذلــك ال ينـ ي
ً
ف
ف
ـ� صفحــة مؤلمــة ي� تاريخــه والبــدء
اإلنســان ولكــن أيضــا مــن أجــل تعزيــز مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة ي� مرحلــة يســتعد المجتمــع فيهــا لـ ي
بمرحلــة جديــدة .وكذلــك إعــادة المحاكمــات المشــكوك ف ف
براهتهــا وحياديتهــا،الن تعــد اعــادة المحاكمــة مــن الضمانــات المهمــة للمتهــم وفــق مبــدأ
المتهــم بــريء حـ تـى تثبــت ادانتــه،وكل ذلــك مــن اجــل إن ال تتحــول العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة انتقاميــة ،الن العدالــة االنتقاليــة وســيلة لتجــاوز روح
ف
التشـ فـ� والكراهيــة والعدوانيــة الـ تـى عـ فـا� منهــا المجتمــع ،وه آليــة فعالــة لتجــاوز ت
الراكمــات الســلبية النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بصــورة تســاهم ي�
ي
ي
ي
االنتقــال المتــدرج اىل الديمقراطيــة وعــى أســس راســخة.
ف
-4و� ســنة  2008صــدر (قانــون المســاءلة والعدالــة) ليحــل محــل األمــر رقــم  1الخــاص باجتثــاث البعــث والــذي شــكل هيئــة معنيــة بتنفيــذ هــذا
ي
القانــون ،تســى بهيئــة المســاءلة والعدالــة ،والــذي ابـ تـ� عــى مضمــون الق ـرار الســابق ،لكــن تــم اعطــاء ايحــاء لالســم بانــه معـ ف يـى بالعدالــة االنتقاليــة
ت
ف
ف
ـلى يحمــل
وتتصاعــد االصــوات الـ يـى تنــادي بتحديــد ســقف زمـ يـى لبقــاء هــذه الهيئــة وتحويــل قضاياهــا اىل القضــاء العــادي .وكان لهــذه القوانـ يـ� أثــر سـ ب ي
ـ� مناهضــة للعدالــة االنتقاليــة ش
وم�وعهــا النبيــل ف� العدالــة ،فاســتخدمت القوانـ ي ف
ـ� طياتــه مضامـ ي ف
بـ ي ف
ـ� لتصفيــة الحســابات واالنتقــام واالقصــاء
ي
ف
تف
القوان� وخاصة بســوء تطبيها رســائل خاطئة وســيئة ش
يف
ل�يحة واســعة من ش�ائح المجتمع قادت
الوظي� ،فأرســلت هذه
الماىل والفســاد
واالبراز
ي
ي
اىل نتائــج مخيبــة أفشــلت مـ شـ�وع العدالــة االنتقاليــة .
-5ومــن مهــام العدالــة االنتقاليــة حــرص العقــاب والمســؤولية باألفـراد وليــس بالمجموعــات العرقيــة أو اإلثنيــة الـ ت يـى ينتمــون إليهــا ،فــال يجــوز أخــذ فئــة

أو جماعــة أو طائفــة بجريــرة فــرد أو أفـراد منهــا ،فالعدالــة تســتوجب معاقبــة المجــرم ذاتــه ،بــل وتســتوجب تحصـ ي ف
ـ� وحمايــة أهلــه مــن االنتقــام طالمــا
ف
ش
ف
ـ� لمنــع تكـرار الجريمــة وليــس فعلهــا بداللــة االنتقــام
أنهــم ليســوا �كاء ي� الجريمــة ،وهــذا جوهــر قيمــة العدالــة فالهــدف هــو تحصـ يـ� المجتمــع والسـ ي
أو الثأرالتدابـ يـر وم اآلليــات :تهيئــة بيئــة آمنــة ،وابـراز ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء ،وبنيــان مؤسســات ش�عيــة دســتورية.
-6تدرس الخطوات الالزمة لتســهيل تقدم المشـ ي ف
ـتك� والشــهود لتتوفر لهم فرصة الحضور أمام المحكمة الجنائية لتقديم شــهاداتهم او شــكواهم
ف� المحاكمــة .ألن جريمــة مثــل جريمــة األنفــال وحلبجــة اليمكــن ت ف
اخرالهــا بعــدد قليــل مــن المتهمـ ي ف
ـ� ،ألن تلــك الجرائــم البشــعة تعــدد فيهــا الجنــاة
ي
ف ف
ئ
ف
ت
ف
ـواىل خمســة
والمسـ ي
ـاهم� ي� االتفــاق الجنـ ي
ـا� ،اال ان حــرص االتهــام بالعــدد الــذي تقــدم مــن المتهمـ يـ� الحارصيــن يقــزم القضيــة الـ يـى راح ضحيتهــا حـ ي
ف
ـد� ،ويحــرص االتهــام بعــد صــدور األحــكام النهائيــة.
االف أنســان مـ ي

-7ونجــد أيضــا مــن أجــل تحقيــق العدالــة أن يتــم االلتفــات إىل االتهامــات الـ ت يـى توجههــا منظمــات كورديــة وحقوقيــة تتضمــن العديــد مــن أســماء

الضحايــا والمشـ ي ف
ـتك� ،تتوجــه باتهامهــا إىل أســماء أشــخاص موجوديــن داخــل الســلطة اليــوم أو خارجهــا ،فــكل متهــم بــريء حـ تـى تثبــت أدانتــه ،والبــأس

مــن التثبــت مــن حقيقــة االتهامــات ،حيــث يســجل تجاهــل تلــك النــداءات والشــكاوى موقفــا ســلبيا ليــس لــه أســاس أو ســند مــن القانــون .وهنــا يتعـ ي ف
ـ�
اســتكمال التحقيقــات وادانــة كافــة المتورطـ ي ف
ـ� ف ي� هــذه الجريمــة كإجـراء مهــم مــن اجـراءات العدالــة االنتقاليــة.
ف
ف
-8و� ضــوء مــا تقــدم  ،فــأن مــا حصــل ي� مدينــة حلبجــة مــن هجــوم عســكري منظــم مــن القــوات العســكرية العراقيــة اثنــاء حكــم النظــام الســابق يــوم
ي
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ه سلســلة مــن الجرائــم الدوليــة مــن صنــف اإلبــادة للجنــس البـ شـ�ي ومــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية
 17-16اذار مــن عــام  ،1988ي
ً
ً
ت
وأمركيــة .ولتحريــك الدعــاوى عــى هــذه
ا� انتــج هــذه األســلحة المحرمــة دوليــا بمســاعدة ش�كات اوروبيــة ي
 .والعالــم يعــرف جيــدا بــان النظــام الع ـر ي
الـ شـ�كات نقـ تـرح مايـ يـى :توفـ يـر الوثائــق واالدلــة القانونيــة مــن داخــل الع ـراق ومــن الــدول الـ ت يـى تعمــل فيهــا هــذه الـ شـ�كات  .والطلــب مــن الجاليــات
ف ف
الكورديــة والعراقيـ ي ف
ـ� ي� دول العالــم لتقديــم مــا لديهــم مــن معلومــات عــن الـ شـ�كات والــوكالء والوســطاء بهــذه الجرائــم وتزويــد وزارة شــؤون
ـ� المقيمـ ي
ـ� العراقيـ ي ف
ـ� والمحامـ ي ف
الشــهداء بهــذه المعلومــات - .تشــكيل فريــق عمــل مــن الخـ بـراء القانونيـ ي ف
ـ� وبخاصــة مــن اقليــم كوردســتان وبالتنســيق مــع وزارة
ف
ـ� ف� حكومــة اإلقليــم لدعــم ومســاندة المحامـ ي ف
ف
ـ� أو ش�كات المحامــاة ي� الــدول الـ ت يـى توجــد فيهــا هــذه الـ شـ�كات المتهمــة
شــؤون الشــهداء والمؤنفلـ ي ي
ف
بالجرائــم والـ ت يـى ســتحرك الدعــوى ضدهــا أمــام المحاكــم المختصــة -3 .تدخــل الدولــة ي� المركــز واالقليــم لغــرض توفـ يـر االمكانــات الماليــة مــن اجــور
ـاس مــن الحكومــة االتحاديــة العراقيــة وتعــاون الســفارات
االتعــاب ومصاريــف الخـ بـرات المقدمــة والمصاريــف االخــرى  -4 .تكثيــف الجهــد الدبلومـ ي
ً
ف
ف
والقنصليــات العراقيــة أيضــا وصــوال اىل محاكمــة المتهمـ ي ف
ـ� والـ شـ�كات وتعويــض الضحايــا
والمترصريــن ي� حلبجــة وكوردســتان عمومــا .5 .اعــداد
ً
ت
ش
ش
ت
ا� الســابق باالســلحة الكيمياويــة وتعويــض ضحايــا معــارك االنفــال وخصوصــا
ت�يـ ـ ــع خــاص بمقاضــاة الــ�كات االجنبيــة الـ يـى زودت النظــام الع ـر ي
ف
الرلمــان والضغــط عليــه بغيــة ش
ت�يعــه  .باالســتناد
حلبجــة  ،مــن قبــل برلمــان كوردســتان او الكتلــة الممثلــة لالقليــم ي� برلمــان العـراق وتقديمــه اىل ب
ً
ً
اىل المــادة (ً /132
اوال وثانيــا وثالثــا ) مــن دســتور الع ـراق لعــام  2005ونصــوص اخــرى فيــه .
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 - 19أحمــد شـ ي

للديمقراطيــة،2007ص.46-35

ف
 -20نويــل كالهــون ،معضــالت العدالــة االنتقاليــة ي� التحــول مــن دولــة شــمولية اىل دولــة ديمقراطيــة ،ترجمــة ضفــاف ش�بــا ،إعــداد الشــبكة العربيــة

لالبحــاث والنـ شـ� ،ط ،2014 1ص  139ومــا بعدهــا.
ف
ئ
ف
ـا� ،رســالة ماجسـ يـتر ،كليــة القانــون والعلــوم السياســية جامعــة دهــوك،2017 ،
 - 21عبــدال محمــد قــادر ،الموازنــة بـ يـ� المصالــح ي� القانــون الجنـ ي
ص.57

الخراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية لمجلس حقوق اإلنسان ف ي� جمعية العامة المم المتحدة المنشور:
 - 22ديراسة آلية ب
ar.pdf_3-2014-A-HRC-EMRIP/https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session7

الزيــارة

2019/3/24
الدوىل للعدالة االنتقالية ،متاح عى الموقع :
ه العدالة االنتقالية ،تقرير المركز
ي
 - 23ما ي
 Arabic.pdf-2009-20Justice%http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitionalالزيارة 2019/3/24
ف
 - 24رجــب عـ يـى حســن ،العدالــة التصالحيــة اتجــاه جديــد ي� السياســة الجنائيــة ،اطروحــة دكتــوراه  ،كليــة القانــون والعلــوم السياســية  -جامعــة
دهــوك ،2016 ،ص45
 - 25المصدر نفسه ،ص.46
.Von Hirch and Others, Restorative justice and criminal justice, Hart Publishing, Portland, OR, 2003, p 10 - 26
ً
نقــا عــن رجــب عــل حســن المصــدر الســابق ،ص.47
لمريى  ،مفهوم العدالة االنتقالية  ،هسريس مجلة ت
ف
الكرونية مغربية  ، 2017 ،متاح عى الموقع :
 . 27فريد
ب
ي
 html.358248/https://www.hespress.com/writersالزيارة . 2019/3/20
لمريى  ،مفهوم العدالة االنتقالية  ،هسريس مجلة ت
ف
الكرونية مغربية  ، 2017 ،متاح عى الموقع :
 . 28فريد
ب
ي
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 https://www.hespress.com/writers/358248.htmlالزيارة . 20/3/2019
يف
حس� الفتالوي ،قانون الحرب ،دار القادسية للطباعة،1984 ،ص.247
 - 29د.سهيل
 2day . blog spot com htt//edu- 30تأري ــخ الزيارة .2019/3/28
 - 31للمزيد انظر :أدوات سيادة القانون ف ي� الدول الخارجية من نزاعات (نيويورك ،جنيف ،مفوضية االمم المتحدةلحقوق االنسان .)2009
ف
فف
ـا�  ،2009القاهــرة جامعــة الــدول
 - 32انظــر وثائــق مؤتمــر العدالــة مــا بعــد الراعــات المســلحة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  16-15كانــون الثـ ي
العربيــة  ،2009ص.27-26

ً
 . -33الجــان محمــد أمـ ي ف
ـ� عثمــان ،العدالــة االنتقاليــة العـراق انموذجــا  ،رســالة ماجسـ يـتر مقدمــة اىل كليــة القانــون والسياســة جامعــة الســليمانية ،
ف
ـدوىل للعدالــة االنتقاليــة) ، 2004 ،أشــار اليــه
 ، 2009ص . 21وينظــر كذلــك  :د .مــارك فريمــان وبرســيالب هاير،المصارحــة (نيويــورك  :المركــز الـ ي
ت
https://books.google.iq/ :
ـو� ننيــوب ،ص . 131متــاح عــى الرابــط
أحمــد شـ ي
 . 9796500304984=books?isbnالزيــارة . 2019/3/21
ف
ف
االنسى ،جامعة ديبول ،شيكاغو – ،2003ص 142ومابعدها.
الدوىل
بسيو� ،مدخل لدراسة القانون
 -34د .محمود ش�يف
ي
ي
ي
ف
ف
ت
الى ارتكبت ف ي� راوندا.
 - 35انظر قرار مجلس األمن
الدوىل رقم  935ي� يوليه  1994بشأن إنشاء لجنة ب
ي
الخراء للتحقيق ي� الجرائم ي
ف
ـر�()66
 - 36عبدالحسـ يـ� شــعبان ،وآخــرون ،الطائفيــة والتســامح والعدالــة االنتقاليــة مــن الفتنــة اىل دولــة القانون،سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
الحلقــات النقاشــية( )1مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط  ،1بـ يـروت ،2013 ،ص .172-171
ف
ف
- 37أشــار ميثــاق األمــم المتحــدة ي� المــادة ي� المــادة ( )33منــه اىل التحقيــق والـ ت يـى تقــول :يجــب عــى اطـراف أي نـزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض
الســلم واألمــن الدوليـ ي ف
ـ� للخطــر للخطــر أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدأ بطريــق المفاوضــة  ،والتحقيــق ،واوســاطة  ،والتوفيــق ،والتحكيــم.
ف
ـص الحقائــق والعدالــة االنتقاليــة ،ي� اطــار القواعــد الدوليــة والممارســات الوطنيــة،دار النهضــة العربيــة،
 - 38د .ماهــر جميــل أبــو خــوات ،لجنــة تقـ ي
القاهــرة2014 ،ن ص.26
الدوىل العام ،منشأة المعارف ،1975 ،ص.736-735
عى صادق أبوهيف ،القانون
ي
 - 39للمزيد :انظر د .ي
ف
يف
حلى ،التوفيق كوسيلة
الدوىل العام ي� السلم ،دار الثقافة ،عمان -األردن ،2010 ،ص 665؛ و د .نبيل
حس� فتالوي ،القانون
 - 40د .سهيل
ي
ي
ف
الدوىل العام دار النهضة العربية ،ط ،1983 ،1ص  35وما بعدها.
ســلمية لحل المنازعات ي� القانون
ي
 - 41د.ماهر جميل أبو خوات ،المصدر السابق ،ص.96
 -42للمزيد انظر كل من
1-Toni Pfanner, cooperation Between Truth commission and the International Committee of the Red Cross ,
.International Review of the Red Cross, Vol.88, No. 862, 2006, Pp.363-364
2-Edoardo’ Gareppi, The Evolution of Individual Responsibility Under International Law, International Review of
ً
.Redنقا عن :د .ماهر جميل أبو خوات ،المصدر السابق ص.28
Cross. No. 835, 1999, Pp 531 -535
ش
ف
ـ� الحديــث،
 - 43نبيــل عبدالرحمــن نارصالديــن ،ضمانــات حقــوق االنســان وحمايتهــا وفقــا للقانــون الـ ي
ـدوىل والت�يـ ـ ــع الوطـ يـى ،المكتــب الجامـ ي
االســكندرية ،2008 ،ص.119
 - 44المصدر السابق ،نفس الصفحة.
ف
ـا�) الرتكابــه جرائــم
 - 45وقــد تــم انشــاء هــذه المحكمــة فعــال وســميت بمحكمــة (ليـ ب فـرك) والـ ت يـى كانــت مهمتهــا محاكمــة ب
امراطــور المانيــا (غليــوم الثـ ي
دوليــة اثنــاء الحــرب العالميــة االوىل ،ولكــن الظــروف الدوليــة حالــت دون محاكمتــه ،فاصبحــت المحكمــة اســما دون مســى .
ف
ف
العقا� ،ط ،1مطبعة اراس  ،اربيل ،2009 ،ص. 275
العالى ي� القانون
البستا� ،مبدأ االختصاص
انظر :تافكة عباس
بي
ي
ي
ئ
ف
ف
ـا� ،مطبعــة الثقافــة ،اربيــل ،2004،ص 61ومــا بعدهــا  .و تاظطــة عبــاس
ـدوىل الجنـ ي
 - 46انظــر :د.حسـ يـ� الشــيخ محمــد طــه الباليسـ ي
ـا� ،القضــاء الـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ـتا� ،مصــدر ســابق،ص.277
البسـ ي

ف
ئ
ف
الدوىل ،دار النهظة العربية ،القاهرة،1960 ،ص. 39
الجنا�
حسى ،دروس ي� القانون
 - 47د.محمود نجيب
ي
ي
ي
 - 48ا.د.مهــدي جابــر مهــدي ،دراســات قانونيــة حــول العدالــة الجنائيــة الدوليــة (دارفــور انموذجــا) ،ط ،1مكتــب مريــوان كرافيــك ،اربيــل.2010 ،
ص.164
 - 49المصدر السابق ،ص.109
القوم لالصدارات القانونية ،القاهرة ،2011 ،ص. 60
 - 50د.يوسف حسن يوسف ،المحاكمات الدولية المعارصة  ،ط ،1المركز
ي
 -51هناك الدعوى الجزائية الخاصة (الشكوى) وهو من الدعاوي ال يحق لالدعاء العام أو اية جهة اخرى تحريك الدعوى وانما تحرك الدعوى
فقــط بنــاء عــى شــكوى المجـ فـى عليــه اســتنادا عــى المــادة الثالثــة مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقيــة ،وكذلــك هنــاك دعــاوي ال يمكــن
ان تتخــذ االجـراءات فيهــا بمــا فيهــا تحريــك الدعــوى اال بنــاء عــى اذن مــن جهــة مختصــة ،فــاالذن هــو اجـراء يتضمــن االفصــاح عــن ارادة تلــك الجهــة
باقامــة الدعــوى الجزائيــة .انظــر :د.ســعيد حســب هللا  ،ش�ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة،دار الحكمــة للطباعــة والنـ شـ� ،الموصــل،1990 ،
ص.118
ئ
ف
 - 52د .ي ف
الجنا� ،مطبعة الثقافة ،اربيل  ،2004،ص. 301-300
الدوىل
الباليسا� ،القضاء
حس� الشيخ محمد طه
ي
ي
ي
 - 53فاال فريد ابراهيم ،المسؤولية المدنية الدولية عن جريمة اإلبادة الجماعية ،مطبعة جامعة صالح الدين – اربيل،2004 ،ص.258
التاىل:
اط ،متاح عى الموقع
ي
 - 54ي
عى مهدي ،العدالة االنتقالية الطريق االمثل للتحول الديمقر ي
 0=r&443589=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidالزيارة 2019/3/26
ف
ف
المجتم� ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد،194سنة
لكريى ،ش�وط الفاعلية ،دور لجان المصالحة ي� معالجة االستقطاب
 - 55د .إدريس
ي
ي
 ،2013ص23
ً
ً
 -56د .وعــدي ســليمان المــزوري ،ش�ح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة (نظريــا وعمليــا)،ط ،2مــن منشــورات مكتبــة تبـ يـا� ،أربيــل -أقليــم
كوردســتان الع ـراق ،2015 ،ص.35
ت
شو� بنيوب  ،مصدر سابق.35،
 - 57أحمد
ي
ف
الروتســتانت المناوئـ ي ف
ـ� ألبنــاء الجماعــات العرقيــة
 -58منظمــة �يــة سياســية تعمــل ي� أمريكاعضويتهــا تقتــرص عــى الرجــال البيــض مــن طائفــة ب
ً
والدينيــة األخــرى .نقــا عــن نويــل كالهــون ،مصــدر ســابق ص.22-21
ً
نقا عن نويل كالهون المصدر السابق.
.Forner Reconstruction: America’s Unfinished Revolution. 18663-1877 .p 504 - 59
ص.22

ً
العر� لحقوق االنسان،2007 ،ص.45-44
 -60نقا عن أحمد شوق بنيوب ،دليل حولة العدالة االنتقالية ،المعهد
بي
ف
 -61د  .خالد ش
السمو� ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  -تجربة المغرب
ال�قاوي
ي
التاىل:
نوفمر  2015 ,26لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية تجارب الدول  ،متاح عى الموقع
ب
ي
 318=http://www.iraqnr.com/Home/?pالزيارة . 2019/3/25
ً
ً
ت
ش
ـا� ،أربيــل -أقليــم كوردســتان –
ا� نظريــا وتطبيقيــا ،مطبعــة تبـ ي ي
 - 62د .وعــدي ســليمان المــزوري� ،ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الع ـر ي
الع ـراق ،2015،ص.343
َ
ف
ت
ف
ف
ت
ت
ش
ش
ا� صائبــا ،ألنــه ي� المخالفــات ليــس
ا� اشــرط ي� اعــادة المحاكمــة أن يكــون الجكــم الصــادر ي� جنايــة او جنحــة ،وكان المــ�ع العـر ي
 -63المــ�ع العـر ي
ـ� لبســاطتها يمكــن أن تكــون أقــص عقوبــة فيهــا التتجاوزالحبــس ثالثــة أشــهر؛ ســعيد
مــن المعقــول التضحيــة بقاعــدة حجيــة األحــكام الجزائيــة ،فـ ي
حســب هللا عبــدهللا ،اعــادة المحاكمــة وآثارهــا القانونيــة ،رســالة ماجسـ يـتر،كلية القانــون –جامعــة بغــداد ،1983 ،ص.345
ً
 -64تنــص المــادة (/19حــادي عـ شـ�) مــن الدســتور العراقــب لســنة  2005عــى أنــه »:عــى ان تنتــدب المحكمــة المحكمــة محاميــا للدفاععنالمتهــم
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حـ تـى ف ي� جرائــم الجنــح لمــن ليــس لــه لــه محــام يدافــع عنــه وتكــون اتعابــه مــن خزينــة الدولــة.»...
 - 65لمزيــد انظــر دراســة بعنــوان أدوات القانــون لــدول مابعــد ال ـرصاع «لجــان الحقيقــة» مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق االنســان ،نيويــورك/
جنيــف ،2006 ،ص.13
ً
 .David Bloomfield. Reconciliation after Violent Conflict. Op. Cit. p27 -66نقا عن ماهرجميل ابو خوات ص.76-74
 -67المصدر نفسه ،ص.79-78
 - 68المصدر نفسه ،ص.80
يف
االساس لهيئة االنصاف والمصالحة للمغرب لعام .2004
المادت� ( 9و )10من النظام
 - 69للمزيد انظر
ي
االساس للهيئة.
 - 70المواد ( )19-11من النظام
ي

لكرين� المغرب وتجربة المصالحة واالنصاف ،مجلة الديمقراطية  ،مؤسسة االهرام ،ش
يف
ت�ين األول .2006
 -71د .ادريس
 -72ســالم عبــود ،اجتثــاث البعــث :لعبــة سياســية ام حاجــة وطنيــة حقيقيــة ،موقــع الحــوار المتمــدن ،العــدد http://www. 2006/ 9/ 2 1661
 . ))alhewar.orgالزيارة . 2019/3/20
يف
يف
السياسي� كمثال  2013 ،ال
والمعتقل�
عى البرصي ،العراق والعدالة االنتقالية ،ملف السجناء
 -73ي
 . 61072/09-www.almothaqaf.com/freepens/freepensالزيارة 2019/3/20
 - 74احســان طالــب ،المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة  5مــن  ،5موقــع الحــوار المتمــدن  ،العــددhttp://www. 8 / 4 / 2013 - 4056 :
 0=r&353363=ahewar.org/debat/show.art.asp?aidالزيارة . 2019/3/26
ف
 - 75رياض العطار ،انتهاكات حقوق االنسان ي� العراق ،ط ،1الجمعية العراقية لحقوق االنسان ،سوريا،2001 ،ص.195
ف
 - 76أ.د.مجيــد خـ فـرص احمــد  ،المســؤولية القانونيــة للـ شـ�كات المــزودة بالمــواد الكيمياويــة لـ فـرصب حلبجــة  ،بحــث منشــور ي� مجلــة مؤتمــر جامعــة
ف
ف
حلبجــة االول  ،ي� الذكــرى  29لإلبــادة الجماعيــة لحلبجــة  ،ي�  . 2017/3/16ص.14
 -77أ.د.مجيد ف
خرص احمد  ،المصدر السابق  .ص. 15
 -78أ.د.مجيد ف
خرص احمد  ،المصدر السابق  .ص. 15
 -79أ.د.مجيد ف
خرص احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية ،مصدر سابق .ص.18-17
 -80أ.د.مجيد ف
خرص احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية مصدر سابق ،ص. 23-20
 - 81أ.د.مجيد ف
خرص احمد  ،المسؤولية القانونية ش
لل�كات المزودة بالمواد الكيمياوية مصدر سابق ،ص. 23-20

قائمة المصادر
اوال -:القران الكريم.
ثانيا -:الكتب الفقهية واللغوية
.1مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،ص(.)588
الفروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب  :القاموس المحيط )13/4( ،فصل ي ف
الع� باب الالم.
 .2ي
 .3ابن منظور ،محمد بن مكرم  :لسان العرب (.)449 -106 /10
يف
الحس� أحمد :معجم مقاييس اللغة.)246/4( ،
أ�
.4ابن فارس ،ب ي
 .5القاموس المحيط ومقاييس اللغة دون اللسان.

ثالثا -:الكتب والبحوث القانونية

ف
ف
الدوىل ،القاهرة.،2013 ،
القانو�
العر� ،المؤسسة االلمانية للتعاون
معاير تطبيق العدالة االنتقالية ي� العالم
.6المستشار عادل ماجد،
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ف
ف ش
ـ� ،ملحــق مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد ،194
.7د .إدريــس لكريـ يـى� ،وط الفاعليــة :دور لجــان المصالحــة ي� معالجــة االســتقطاب المجتمـ ي
ســنة .،2013
ت
ف
ـر�
ـو� بنيــوب ،تقديــم د .الطيــب البكــوش ،سلســلة أدلــة تدريبيــة ،بدعــم مــن مؤسســة الصنــدوق الوطـ يـى للديمقراطية،المعهــد العـ ب ي
.8أحمــد شـ ي
للديمقراطيــة.،2007
ف
.9نويــل كالهــون ،معضــالت العدالــة االنتقاليــة ي� التحــول مــن دولــة شــمولية اىل دولــة ديمقراطيــة ،ترجمــة ضفــاف ش�بــا ،إعــداد الشــبكة العربيــة
لالبحــاث والنـ شـ� ،ط.،2014 1
ف
ئ
.10عبدال محمد قادر ،الموازنة ي ف
ماجستر ،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.،2017 ،
الجنا� ،رسالة
ب� المصالح ي� القانون
ي
ي
ف
.11رجــب عـ يـى حســن ،العدالــة التصالحيــة اتجــاه جديــد ي� السياســة الجنائيــة ،اطروحــة دكتــوراه  ،كليــة القانــون والعلــوم السياســية  -جامعــة
دهــوك. ،2016 ،
يف
حس� الفتالوي ،قانون الحرب ،دار القادسية للطباعة.،1984 ،
.12د.سهيل
.13أدوات سيادة القانون ف ي� الدول الخارجية من نزاعات (نيويورك ،جنيف ،مفوضية االمم المتحدةلحقوق االنسان .)2009
ف
فف
ـا�  ،2009القاهــرة جامعــة الــدول العربيــة
.14انظــر وثائــق مؤتمــر العدالــة مــا بعــد الراعــات المســلحة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  16-15كانــون الثـ ي
. ،2009

ً
.15الجــان محمــد أمـ ي ف
ـ� عثمــان ،العدالــة االنتقاليــة الع ـراق انموذجــا  ،رســالة ماجسـ يـتر مقدمــة اىل كليــة القانــون والسياســة جامعــة الســليمانية ،

. ، 2009
ف
.16مــن موجــز تقريــر االمـ ي ف
ـ� العــام لألمــم المتحــدة حــول «ســيادة القانــون والعدالــة االنتقاليــة ي� مجتمعــات الـرصاع ومجتمعــات مــا بعــد الـرصاع»،
ـدوىل 4 ،آب  ،2004التقريــر رقــم . ،S / 2004 / 616
مجلــس االمــن الـ ي

ف
ف
االنسى ،جامعة ديبول ،شيكاغو –.،2003
الدوىل
بسيو� ،مدخل لدراسة القانون
.17د .محمود ش�يف
ي
ي
ي
ف
ف
ت
الى ارتكبت ف ي� راوندا.
.18قرار مجلس األمن
الدوىل رقم  935ي� يوليه  1994بشأن إنشاء لجنة ب
ي
الخراء للتحقيق ي� الجرائم ي
ف
ـر�()66
.19عبدالحسـ يـ� شــعبان ،وآخــرون ،الطائفيــة والتســامح والعدالــة االنتقاليــة مــن الفتنــة اىل دولــة القانون،سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
الحلقــات النقاشــية( )1مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط  ،1بـ يـروت.،2013 ،
ف
ـص الحقائــق والعدالــة االنتقاليــة ،ي� اطــار القواعــد الدوليــة والممارســات الوطنيــة،دار النهضــة العربيــة،
.20د .ماهــر جميــل أبــو خــوات ،لجنــة تقـ ي
القاهــرة2014 ،ن >
الدوىل العام ،منشأة المعارف،1975 ،
عى صادق أبوهيف ،القانون
ي
.21د .ي
ف
يف
الدوىل العام ي� السلم ،دار الثقافة ،عمان -األردن،2010 ،
حس� فتالوي ،القانون
 .22د .سهيل
ي
ف
الدوىل العام دار النهضة العربية ،ط.،1983 ،1
حلى ،التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات ي� القانون
.23د .نبيل
ي
ي
ف
 .24رياض العطار ،انتهاكات حقوق االنسان ي� العراق ،ط ،1الجمعية العراقية لحقوق االنسان ،سوريا،2001 ،
ف
.25أ.د.مجيــد خـ فـرص احمــد  ،المســؤولية القانونيــة للـ شـ�كات المــزودة بالمــواد الكيمياويــة لـ فـرصب حلبجــة  ،بحــث منشــور ي� مجلــة مؤتمــر جامعــة
حلبجــة االول  ،ف ي� الذكــرى  29لإلبــادة الجماعيــة لحلبجــة  ،ف ي� .. 2017/3/16
يف
االساس لهيئة االنصاف والمصالحة للمغرب لعام .2004
المادت� ( 9و )10من النظام
 .26للمزيد انظر
ي
لكرين� المغرب وتجربة المصالحة واالنصاف ،مجلة الديمقراطية  ،مؤسسة االهرام ،ش
يف
ت�ين األول .2006
 .27د .ادريس
ً
ً
ت
ش
ـا� ،أربيــل -أقليــم كوردســتان –
ا� نظريــا وتطبيقيــا ،مطبعــة تبـ ي ي
.28د .وعــدي ســليمان المــزوري� ،ح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الع ـر ي
الع ـراق.،2015،
ماجستر،كلية القانون –جامعة بغداد.،1983 ،
.29سعيد حسب هللا عبدهللا ،اعادة المحاكمة وآثارها القانونية ،رسالة
ي
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.30أدوات القانون لدول مابعد الرصاع «لجان الحقيقة» مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان ،نيويورك /جنيف.،2006 ،
العر� لحقوق االنسان،2007 ،
.31عن أحمد شوق بنيوب ،دليل حولة العدالة االنتقالية ،المعهد
بي
ف
.32د  .خالد ش
السمو� ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  -تجربة المغرب
ال�قاوي
ي
ف
ف
المجتم� ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد،194سنة
لكريى ،ش�وط الفاعلية ،دور لجان المصالحة ي� معالجة االستقطاب
 .33د .إدريس
ي
ي
،2013
ً
ً
 -.34د .وعــدي ســليمان المــزوري ،ش�ح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة (نظريــا وعمليــا)،ط ،2مــن منشــورات مكتبــة تبـ يـا� ،أربيــل -أقليــم
كوردســتان الع ـراق ،2015 ،ص.35
ش
ف
ـ� الحديــث،
.35نبيــل عبدالرحمــن نارصالديــن ،ضمانــات حقــوق االنســان وحمايتهــا وفقــا للقانــون الـ ي
ـدوىل والت�يـ ـ ــع الوطـ يـى ،المكتــب الجامـ ي
االســكندرية.،2008 ،
ف
ف
العقا� ،ط ،1مطبعة اراس  ،اربيل.،2009 ،
العالى ي� القانون
البستا� ،مبدأ االختصاص
.36انظر :تافكة عباس
بي
ي
ي
ف
ئ
ف
ف
ـتا�،
الدوىل
ـا� ،القضاء
الجنا� ،مطبعة الثقافة ،اربيل ،2004،ص 61وما بعدها  .و تاظطة عباس البسـ ي
ي
.37د.حسـ يـ� الشــيخ محمد طه الباليسـ ي
ي
مصدر ســابق.،
ف
ئ
ف
الدوىل ،دار النهظة العربية ،القاهرة.،1960 ،
الجنا�
حسى ،دروس ي� القانون
 - .38د.محمود نجيب
ي
ي
ي
 .39ا.د.مهــدي جابــر مهــدي ،دراســات قانونيــة حــول العدالــة الجنائيــة الدوليــة (دارفــور انموذجــا) ،ط ،1مكتــب مريــوان كرافيــك ،اربيــل.2010 ،
ص.164
القوم لالصدارات القانونية ،القاهرة.،2011 ،
 .40د.يوسف حسن يوسف ،المحاكمات الدولية المعارصة  ،ط ،1المركز
ي

ش
والن� ،الموصل.،1990 ،
 .41د.سعيد حسب هللا  ،ش�ح قانون اصول المحاكمات الجزائية،دار الحكمة للطباعة
ئ
ف
ف
ـا� ،مطبعــة الثقافــة ،اربيــل  - ،2004،فــاال فريــد ابراهيــم ،المســؤولية المدنيــة
ـدوىل الجنـ ي
 .42د.حسـ يـ� الشــيخ محمــد طــه الباليسـ ي
ـا� ،القضــاء الـ ي

الدوليــة عــن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ،مطبعــة جامعــة صــالح الديــن – اربيــل2004 ،

ت
االلك�ونية
رابعا -:المصادر

ت ف
و� http://www.lebonpeuple.com/index.php/:
اط  ،موقــع الكــر ي
.43وليــد غبــارة  ،مــن العدالــة االنتقاليــة اىل عدالــة االنتقــال الديمقـر ي
 54/articlesالزيــارة . 2019/3/10
ت ف
و� http:www.ictj.org/arlabout/transitional. Justice:
ـدوىل للعدالــة االنتقاليــة ،تعريــف العدالــة االنتقاليــة  ،موقــع الكــر ي
.44المركــز الـ ي
 .الزيــارة 2019/3/11

ف
ف
 .45عبــد الباســط المغايــري ،ق ـراءة ي� كتــاب «معضــالت العدالــة االنتقاليــة ي� التحــول مــن دول شــمولية اىل دول ديمقراطيــة» ،الكاتبــة ،نويــل
ش
ش
ـاىل www.mominoun.com :الزيــارة
كالهــون ،ترجمــة ،ضفــاف �بــا ،الشــبكة العربيــة لالبحــاث والنــ� ،بـ يـروت ،2014 ،متــاح عــى الرابــط التـ ي
. 2019/3/15 :

ف
.46نجــاح العـ يـى  ،اليــات تطبيــق العدالــة االنتقاليــة ي� الع ـراق ،الحــوار المتمــدن -العــدد 13:14 - 23 / 9 / 2010 - 3133 :المحــور :حقــوق
االنســان  ،متــاح عــى النــت 0=r&229836=www.m.ahewar.org/s.asp?aid :تأريـ ـ ــخ الزيــارة . 2019/3/19
.47آدم كــردي شــمس  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،ســودانايل  ،صحيفــة ســودانية ت
الكرونيــة . 2016 ،متــاح عــى الموقــع www.sudanile. :
com/index.php?optionا الزيــارة . 2019 /3 / 20

ف
اط ،دكتــوراه ي� القانــون الدســتوري ،الحــوار المتمــدن  .متــاح عــى الرابــط
.48عـ يـى مهــدي  ،العدالــة االنتقاليــة الطريــق االمثــل للتحــول الديمق ـر ي
ـاىل2019 / 3 /20 : – 0=r&443589=www.m.ahewar.org/s.asp?aid
التـ ي
.49فريــد لمريـ فـى  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،هســريس مجلــة ت
الكرونيــة مغربيــة  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع https://www.hespress.:
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ي
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 html.358248/com/writersالزيــارة . 2019/3/20
ت
ه العدالــة االنتقالية،مجلــة الكرونيــة موضــوع  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع  /com.https://mawdoo3 :الزيــارة
.50غــادة الحاليقــة ،مــا ي
2019/3/24
ف
.51ديراســة آليــة الخـ بـراء المعنيــة بحقــوق الشــعوب األصليــة لمجلــس حقــوق اإلنســان ي� جمعيــة العامــة المــم المتحــدة المنشــورhttps:// :
 ar.pdf_3-2014-A-HRC-EMRIP/www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session7الزيــارة 2019/3/24
ـدوىل للعدالــة االنتقاليــة ،متــاح عــى الموقــع http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ- :
ه العدالــة االنتقاليــة ،تقريــر المركــز الـ ي
.52مــا ي
 Arabic.pdf-2009-20Justice%Global-Transitionalالزيــارة 2019/3/24
.53فريــد لمريـ فـى  ،مفهــوم العدالــة االنتقاليــة  ،هســريس مجلــة ت
الكرونيــة مغربيــة  ، 2017 ،متــاح عــى الموقــع https://www.hespress. :
ب
ي
 html.358248/com/writersالزيــارة . 2019/3/20
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