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     عــلى الـرغم من حــداثـة مـفـهـوم
الـعـدالـة االنـتقـالـيـة الـذي ظـهـر في
مــنـتـصف الـقــرن الـعـشـرين  إال أن
الـبعض يُـرجِع بـدايات تـطـبيـقاتـها
ـية األولي إلي مـا بعـد احلرب الـعا
الثانية في “محاكمـات نورمبرج ”
ـــــانـــــيــــــا وهي مـن أشـــــهـــــر فـي أ
احملــاكـمـات الـتي شـهـدهـا الـتـاريخ
ــحـاكـمـة ـعـاصــر والـتي قـامت  ا
مجرمي احلرب من القيادة النازية.
إالَّ ان مـفـهــوم الـعـدالـة االنــتـقـالـيـة
ازدهر واصـبح مـستـقال للـبحث في
دراســــات الــــقـــــانــــون الـــــدولي مع
ــقـراطي في جتــارب االنـتــقـال الـد
أوروبــــا وأمــــيـــركــــا اجلــــنـــوبــــيـــة
وحضـوره تكثف بـشكل خـاص منذ
ســبــعـيــنـات وثــمـانــيـنــيـات الــقـرن
ـاضي  فـقـد تـبــنى نـهج الـعـدالـة ا
االنـتــقـالــيـة أكــثـر من  30دولـة من
مختلف دول العـالم وكانت البداية
ــكـن أن يــســمي ــا  احلــقــيــقـــيــة 
تــطــبـيـق لـلــعـدالــة االنــتـقــالــيـة من
اليـونان بـوصفهـا البـلد األول الذي
طـبقت فـيه أواسط الـسبـعيـنات من
ـــاضي  فـــقـــد صــاحـــبت الـــقـــرن ا
محاكمات أعضاء النظام العسكري
 (1975) بــــعـــد ســــقـــوطـه  وتـــمت
مــسـائــلــتـهـم عن خـروقــات حــقـوق
اإلنــســـان الــتي ارتــكـــبــوهــا . وفي
االرجـــنـــتـــ شـــكـــلت بـــعـــد ثـالثــة
ســــنــــوات من ابــــعـــاد الــــســـلــــطـــة
العـسكـرية الـتي كانت حتـكم البالد
جلـــنـــة لــــتـــقـــصـي احلـــقـــائق أدت
جــهـودهــا الى مــحـاكــمـة الــسـلــطـة
الــعــســكــريــة عـام  1983عــلى اثــر
احلــرب عـــلى جــزر الــفـــوكالنــد مع
بريـطانـيا وكـذلك في تشـيلي قضت
جلـنـة تـقـصي احلـقـائق عـام 1990
حاكمة الدكـتاتور بينوشيه الذي
تــسـلم الــســلـطــة عــلى اثــر انـقالبه
الدمـوي عام  1973بتـهـمة ارتـكاب
جــرائم ضــد حـقــوق االنــســان وقـد
تمخضت عن تخصيص تعويضات
لـصـالح الــضـحـايــا او لـذويـهم ? ,
فـــقــد صـــاحــبـت هــذه احملـــاكــمــات
تــعــبـئــة حــقـوقــيــة دولـيــة واســعـة
أجــجــهـا مــا تــكــشف من فــظــاعـات
ارتكـبتها تـلك األنظمـة خالل فترات
حـكـمـهـا وقـد فرضـت هذه الـتـعـبـئة
مــنح أهــمــيــة خــاصــة لــلــجــانــبـ
اجلــنـائي واحلـقــوقي في الـتـحـول
الـســيـاسـي وعـدم اقــتـصــاره عـلى
مـتابـعـات فرديـة تُـبنى عـلى دعاوى
فــرديــة أو جــمــاعــيــة مــحــدودة في
أحـــــــــسـن األحــــــــوال. ومـن ابــــــــرز
ـقرطي الـتـجـارب في الـتـحـول الـد
مـا افـرزته جتــربـة جلـنـة احلــقـيـقـة
ـصاحلـة في جنـوب افـريقـيا في وا
مـعاجلـة ضـحايـا إنتـهـاكات حـقوق
االنــسـان  ومـالحـقــة مـرتــكــبـيــهـا .
وبـعـدهـا  جـاءت مـحـاكـمـة مـجـرمي
احلرب االهـلـية في يـوغسالفـيا ثم
تــلـتـهــا مـحــكـمـة  قــادة جـمــهـوريـة
الصـرب على اجلرائم الـتي ارتكبت
في البوسنة حتى سنة  2005 وقد
تـــمت مــحـــاكــمــة مـــجــرمي احلــرب
االهــــلـــيـــة بــــ قـــبـــائـل الـــهـــوتـــو
والـتـوتـسي عـام 1995- 1998 في
روانـدا ولم تـكن إنـتهـاكـات حـقوق
االنـسـان في غـواتـيـمـاال بـعـيـدة عن
ــتــابـعــة ومــحـاكــمـة احملــاســبـة وا
وتبـنت كل دولـة آلـيات مـرتـكـبيـهـا 
مـــتــــبــــايـــنــــة تــــتـــنــــاسب وحــــجم
اإلنــتـــهــاكـــات  لــتـــحــقـــيق اهــداف
ـرحلـة االنتـقـاليـة. وقد مـر مفـهوم ا
الـعـدالـة االنـتـقــالـيـة بـعـدت مـراحل

ا يلي: كن تلخيصها 
ــرحـــلــة االولى:  كـــانت لــقــرارات ا

Mark Free-  يقول "مارك فرميان
  "manإن الـــعــدالــة االنــتـــقــالــيــة
تـركــزعـلى مـســألـة الـطـريــقـة الـتي
تـعـالج فيـهـا اجملـتمـعـات التي هي
في حـــــالـــــة انـــــتـــــقـــــال من حـــــكم
ـقـراطـيـة قـصـة اسـتـبـدادي إلى د
االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان
وهي مـعـنـيـة أســاسـا بـإنـتـهـاكـات
عروفة حقوق اإلنسان اجلـسيمة ا
كالتـعذيب واإلعدام دون مـحاكمة
واالخـــتــــفـــاء الـــقــــســـري والـــرق
واالحــتــجــاز الــتـعــســفي لــفــتـرات
طـــويــلـــة وكــذلـك "جــرائم دولـــيــة"
ــــا فـي ذلك اإلبــــادة مـــــعــــيــــنـــــة 
اجلـــــمـــــاعـــــيـــــة واجلـــــرائم ضـــــد
اإلنسانـية واإلنتـهاكات اجلـسيمة
ـنـطـبـقـة في لـلـقـوانـ واألعـراف ا
ـسـلـحـة سـواء أكـانت الـنـزاعـات ا

ذات طابع وطني أم دولي.
W «bŽ W U «

ــــتــــحـــدة      وقــــد عــــرفـت األ ا
الـعـدالــة االنـتـقـالـيــة بـأنـهـا:(كـامل
رتبطة نطاق العـمليات واآلليـات ا
بـاحملـاوالت الـتي يـبـذلـهـا اجملـتمع
اضي لـتـفهم تـركـة من جتـاوزات ا
الــواســعـة الــنــطـاق بــغــيـة كــفــالـة
ُـساءَلـة وإقـامة الـعـدالة وحتـقيق ا
صاحلـة وقد تشـمل هذه اآلليات ا
الـقضـائـيـة وغـيـر الـقـضـائـيـة على
ـــشـــاركــة الـــســـواء مع تـــفـــاوت ا
الـدوليـة (أو عـدم وجودهـا مـطلـقاً)
مـحــاكـمــات األفـراد والـتــعـويض
وتــــقــــصـي احلــــقــــائق واإلصالح
الــــدســـتـــوري وفـــحـص الـــســـجل
الـــــشـــــخـــــــــصي لـــــلـــــكـــــشـف عن
الــــــتــــــجــــــاوزات أو الــــــفــــــصل أو

اقترانهما معاً.
     وعــــرف األمـــــ الــــعــــام لأل
تحدة في تقرير هام حول إعادة ا
بـناء دولـة القـانـون وإدارة العـدالة
خالل الفـترات االنتـقالـية صدر في
  2004الــعـدالــة االنـتــقــالـيــة عـلى
أنــهــا "إدارة الــعــدالــة خالل فــتــرة
االنــتـقــال" وهي تــتــضـمن "جــمــلـة
ـسـارات واآللــيـات الـتي يــبـذلـهـا ا
اجملـــــتــــمـع حملـــــاولــــة وضـع حــــد
اضي واسعة النطاق إلنتهاكات ا
ـسـؤولـيـات وذلـك بـهـدف حتـديــد ا
وإرســـــاء الـــــعـــــدالـــــة وحتـــــقـــــيق
ـــركــز الـــدولي ـــصـــاحلـــة" امـــا ا ا
للعـدالة االنتقـالية  فأنه يـعرفها ب
" مـجـمــوعـة الـتـدابـيــر الـقـضـائـيـة
وغـيـر الـقضـائـيـة الـتي قـامـت بـها
دول مـخـتـلفـة من اجل مـعـاجلـة ما
ورثـــته من إنــتــهـــاكــات جــســيــمــة
حلـقـوق االنــسـان. وتـتــضـمن هـذه
ـالحـقــات الـقــضـائــيـة الــتـدابــيـر ا
وجلــان الــتــحــقـيـق وبــرامج جــبـر
الــضـــرر وأشـــكــال مـــتـــنـــوعــة من
ا ؤسسات"  واستدالالً  إصالح ا
ــكن ورد من تــعــاريف  في اعاله 
ان تـعـرف “الـعــدالـة االنــتـقــالـيـة”
بـــأنــــهـــا مـــجــــمـــوعـــة االجـــراءات
واآلليات التي ينتهجها مجتمع ما
لتـحقيق الـعدالة في فـترة انتـقالية
من تـاريـخه  وعادة مـا تـكـون هذه
الـفـترة  بـعـد انـقالب أو تغـيـير في
نـــــظـــــام احلـــــكـم جـــــراء ثــــورة أو
انــتــفـاضــة أو بــعــد انـتــهــاء نـزاع
ـــر بــعـــدهــا مـــســلـح أو حــرب   
ـرحـلــة انـتـقـالـيـة نـحـو اجملـتـمع 
قـراطي يعـقـبه مصـاحلة حتـول د
اجتـماعية .  ولـكن االشكالـية التي
يـواجهـها اجملـتمع في هـذه الفـترة
هي كــيـفــيــة الـتــعـامـل مع قـضــايـا
اإلنــتــهـاكــات اجلــســيـمــة حلــقـوق
اإلنـــســان ســـواء كـــانت حــقـــوقــا 
فـرديـة أو جـمـاعـيـة بـكل اشـكـالـهـا

وصورها  .
تــطـور فــكـرة الـعــدالـة اإلنــتـقــالـيـة

W bI*«

     ظـهـرمـفـهوم الـعـدالـة االنتـقـالـية
يـة الثـانية إال أن بـعد احلـرب العـا
تـطـبـيـقه عـلى ارض الـواقع كـان في
ـاضي  فقد شهد سبعيـنات القرن ا
العـالم أكـثر من  30جتـربة لـلـعـدالة
االنتقالية  من أهـمها جتربة تشيلي
واألرجنت وبيرو ورواندا وجنوب
إفـــريـــقـــيـــا والـــيـــونـــان وغـــيـــرهــا.
فهوم حديث في قاموس وألن هذا ا
صطلحات القـانونية والسياسات ا
الدولية  وغامض للـكثيرين السيما
ــقـطع الــثـاني من فــيـمـا يــتـعــلق بـا
صطلح; أي االنتقالية . فال بد من ا
الـتــوضـيح أن الــعـدالــة االنـتـقــالـيـة
تخـتـلف عن الـعـدالـة الـتـقـلـيـدية في
انــهـا تُـعـنـى بـالـفــتـرات االنـتــقـالـيـة
للمـجتمـعات مثل: االنتـقال من حالة
نــزاع داخــلي مــسـلـح او حـرب  إلى
حــالـة الـسـلم أو االنــتـقـال من حـكم
سـيــاسي تـسـلـطي إلى حـالـة احلـكم
ـقراطي أو التـحرر من احتالل الد
أجـنبي بـاستـعـادة أو تأسـيس حكم
وطــــني أو بــــعــــد االنـــتــــفــــاضـــات
والـثـورات اجلـمـاهـيـريـة ضـد نـظـام
راحل تـصاحبها احلكم  وكل هذه ا
 بـــــعـض اإلجــــراءات اإلصـالحـــــيــــة
الـضـروريـة لتـطـبـيق آليـات الـعـدالة
االنـتــقـالـيــة وسـعي جلــبـر األضـرار
لــضــحــايــا اإلنــتــهــاكــات اخلــطــرة
ـــرتـــكــــزات االســـاســـيـــة وارســـاء ا
لــتـحــقــيق الــســلم واالمن وحتــقـيق
ــصــاحلــة اجملــتــمــعــيــة. أي أنــهـا ا
تـكيـيف للـتحـول  بأسـتخدام أدوات
الــعــدالــة عــلى الــنــحــو الــذي يالئم
اجملتمعات الـتي تخوض مرحلة من
الــتــحــوالت فـي أعــقــاب فــتــرات من
تـفـشـي إنـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسان;
سـواء حـدثت هـذه الـتـحـوالت فـجأة
أم مرت بفـترة زمنـية طويلـة بعبارة
أخـــرى يـــربـط مـــفـــهـــوم الـــعـــدالـــة
االنتقالية ب مفهوم هما العدالة
واالنـتـقــال بـحــيث يـعـنـي: حتـقـيق
ـرحـلــة االنـتـقـالـيـة الـعـدالــة أثـنـاء ا

التي تمر بها دولة من الدول.
      من اخملـــاطــر الـــتي تــمـــر بــهــا
اجملـــتـــمـــعـــات في ايـــام االنـــتـــقـــال
ختلف اشـكاله هو كيفـية التعامل
ـاضي بـإنـتـهاكـاته  اجلـسـيـمة مع ا
حلقوق االنسان    ,فهل يتعامل مع
االحـداث  الـسـابـقة بـكل مـجـريـاتـها
وصـورهـا تـعـامال قـانـونـيـا بـتـقد
مــرتــكــبي اجلــرائم لــلــعــدالــة وتـرك
الـقــضـاء لــلـفـصـل فـيـهــا ? ام يـكـون
تـعامـله تعـامالً  عـصبـيا وعـشائـريا
لالنــتــقـام  واخــذ احلــقـوق بــالــقـوة

والعنف ?   
    مـن هــــــنـــــا كــــــان عـــــلـى الـــــدول
واجملــتـمــعــات الــتي مـرت بــفــتـرات
زمنية أنـتهكت فيهـا حقوق األنسان
بـشـكـل صـارخ كـان لـزامـاً عـلـيـها أن
جتــد الـطـريـقـة األجنع بـعـدم دخـول
اجملــتــمع فـي دوامــة النــهــائــيــة من
و نع  تبادل و العنف والعنـف ا
حـالــة الـرغـبــة في االنـتـقــام ويـفـتح
صاحلة الوطنية الطريق لتحقـيق ا

وسيادة القانون. 
    ان االثـار الـسـلـبـيـة لإلنـتـهـاكـات
اجلـسـيـمة الـتي حـصـلت في فـترات
مـاقــبل الـتــحـول واالنــتـقــال التـؤثـر
ـبــاشـيـرن سـلــبـا عــلى الـضـحــايـا ا
ــــتــــد الى ـــا   كــــأفـــراد فــــقـط وا
اجملــــتـــمع بـــعــــمـــومه ويـــؤدي الى
تصـادمات وانقـسامـات في اجملتمع
 ,وعـــــدم وجـــــود رؤيــــة وطـــــنـــــيــــة
لــلـمــصــاحلـة يــؤدي الى مــضـاعــفـة
الــــعــــنف ويــــصــــار الـى اســــتـــرداد
احلـــقــوق  ورد االعـــتــبـــار بــالـــقــوة

والعنف .
تعريف مفهوم العدالة اإلنتقالية :

مـحـاكمـات نـورمبـرغ وطـوكيـو بـعد
ية الثانية التي حوكم احلرب العا
ـان فــيــهــا مـجــرمـي احلـرب مـن اال
والــيـابــانــيــ الــدور الـرئــيس في
تبلور فكرة الـعدالة ونضوج قانون
جتـر االفعـال التي تـنـتهك حـقوق
االنـــــســـــان وفـــــتـح الـــــبـــــاب امــــام
احملاكـمات وتـطبـيق آليـات اتفـاقية

اإلبـــــادة اجلـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــتي 
اقرارهـاعلى كل من يـنتهك الـقانون
ويـتـســبب بـاضـرار غـيــر مـشـروعـة
لالنـــســــان وانـــتـــهــــاك حلـــقـــوقه ,
وارست هـذه احملاكـمـات سوابق لم
ــمــكـن بــعــدهـــا تــبــريــر يــعــد مـن ا
إنـتـهـاكات حـقـوق االنـسان بـحـجة
اطــــاعــــة االوامــــر والــــتــــهــــرب من
ــســؤولــيــة اجلــنــائــيــة اوبــدافع ا
الـضـرورات الـعـسكـريـة الـتي تـبيح
فـرطـة لـتـحـقيق اسـتـخـدام الـقـوة ا
االهــداف الــعــســكــريـة وفـق آلــيـات
الـقــانـون الـدولي االنـسـاني  وكـان
مالحـــقـــة ومــحـــاكــمـــة مـــرتــكـــبــوا
إنـتــهـاكـات حــقـوق االنـســان مـركـز
االهـــتــمــام في الــســعـي لــتــحــقــيق
العدالة وكانت السمة الغالبة لهذه
رحـلة من الـعدالـة االنتـقالـية هو ا
الـــطــابـع الــدولي آللـــيــات حتـــقــيق
العدالة والتي ركزت بشكل اساسي
عـلى مالحـقـة مـرتـكـبي اإلنـتـهـاكات
ومـحـاسـبـتـهم ولم تـلـتـفت بـالـقـدر
ذاتـه الى الــضـحــايــا.ويالحظ عــلى
ـرحلـة من العـدالة االنـتقـالية هذه ا
هــو انـهــا اخــذت بــآلـيــات حتــقـيق
الــعــدالــة من خالل الــتــركــيــز عــلى
مالحقـة منـتهكي  الـقانـون وحقوق
االنـسان والـسعي حملـاسبـتهم دون
االعـــتــبـــار لــلـــضــحــايـــا وكــيـــفــيــة
انصافهم ورد االعتـبار اليهم سواء

بجبر الضرر او التعويضات.
راحل رحلة الثانية: من اصعب ا ا
الـتي مـرت بـهـا الـعـدالة االنـتـقـالـية
هي فترة ما تسمى باحلرب الباردة
حــــــيث لـم يــــــســــــجل اي حتــــــديث
فهومها او ايدلوجيتها او تطبيق
آللـيـاتـهـا  وكـان هـنـاك الـعـديـد من
اجلرائم اخلاصة بإنتهاكات حقوق
ــبــررات مـرتــبــطـة في االنـسـان  ,و
حـالــة الـصــراع الـذي كــان دائـر مـا
عـسكرين وحـلفائـهما فأن اي ب ا
ـرتـكـبـيـها لم محـاكـمـة او مُـسـاءَلة 
تعقد  إال ان الـتغييرات الـسياسية
الــتي حــدثـت في اوربــا الــشــرقــيــة
وتفـكك االحتاد الـسوفـييـتي وبروز
مـفـهـوم العـدالـة االنتـقـالـية بـآلـيات
واجــراءات جــديــدة حـــيث طــبــقت
اجــراءاته في هــذه الـدول من خالل
مـؤســســات الـدولــة وجتـاوز فــكـرة
احملـــاكــــمـــات  وكـــان ذلك بـــســـبب
ســهـولــة عـمــلـيــات الـتــغـيـيــر الـتي
حـصلت وان اإلنـتـهاكـات لن تـرتقي
ستـوى اجلرائم التـي تعرض امام
احملـاكم  واقـتــصـرت عـلى تــشـكـيل
جلـــــان حتـــــقــــــيـــــقـــــيـــــة واالقـــــرار
بالتـعويضـات للمـتضررين. اما في
فترة االنتقال من حكم الديكتوريات
العسكرية في امريكا اجلنوبية فان
مفـهـوم الـعـدالـة االنـتـقـالـيـة اصبح
اكـثـر نـضـجــاً  وكـان هـنـاك تـوافق
دولي بــضــرورة تــطــبــيق الــعــدالـة
ـا يــتالئم واحلــاجـة االنــتـقــالـيــة 
لــلــتــعــامـل مع إنــتــهــاكــات حــقـوق
ـاضيـة بـتـطـبـيق مـحـكم االنـسـان ا
ــا يـسـمح  بـأن يـكـون لـلـقـانـون  
للـتنـميـة االقتـصاديـة دورا اكبر في
ـكن اعـتـبـار هذه ـرحـلة. و هـذه اا
ــرحــلــة من الـعــدالــة االنــتـقــالــيـة ا
ـصاحلـة) الذي يـتوازى مع( مـبدأ ا
بدا يركز على الضـحايا  واالخذ 
جــبــر الـضــرر لـهـم   وكـان ذلك من
خالل عملية التراضي ب االطراف
وهــنــا يــتــحــقق مــفــهــومــ هــمــا
الـعــدالـة واالنـتــقـال بـحــيث يـعـني
بـبـسـاطـة شـديـدة "حتـقـيق الـعـدالة
ـرحلـة االنـتقـاليـة التي تـمر أثـناء ا
بــهـا دولــة مـا". وهي تــعــد مـقــاربـة
لـــتـــحـــقـــيق الـــعـــدالـــة فـي فـــتــرات
االنـتقـال مـا يجـعلـهـا أوسع نطـاقا
ــعـنــاهـا من الــعــدالـة اجلــنــائـيــة 
الـتـقــلـيــدي; فـهي تـتــعـامل مع إرث
ـاضي بـطريـقة واسـعة إنـتهـاكات ا
وشـامـلـة تـتـضـمن حتـقـيق الـعـدالة
اجلـنــائـيـة الـتــقـلـيــديـة إلى جـانب
عــدالــة إصـالح الــضــرر والــعــدالــة
االجـتمـاعيـة واالقتـصاديـة.  وبهذا
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ــة وتــأمـ الــعــيش جــمــاح اجلــر
لألفــــراد في مــــجـــتـــمـع أمن. وكـــان
الـشـاهـد احلي الـذي اسـتـنـدت إلـيه
مـعـظم تـلـك الـدراسـات هـو الـنـجاح
الــبــاهــر الــذي حــقــقــته تــشــكــيالت
الشرطـة اجملتمـعية فـي بلدان أوربا
الشرقية التي عصفت بها النزاعات
عـسـكر الـتي أعـقبـت تفـكك مـحـور ا
االشـتــراكي في تــســعـيــنـات الــقـرن
الــعــشــرين. ومن أجل ذلك كــله فــقـد
ارتأيت أن أبـصر القـار الكر في
المح ذلك الــتـشــكـيل مــقـالـي هـذا 
الفتي في العراق متناوالً باقتضاب
ــــهم في الــــتــــعــــريف به وبــــدوره ا
مـجـتـمـعـنـا الـعراقي   السـيـما وإن
الـعراق بـلـد تعـافى من مـحنـة كؤود
عـــصــفت بـــأهــلـه عــلى مـــدار ثالثــة
أعـــــوام خــــلـت أال وهي خـالصه من
تــنــظــيم داعش اإلرهــابي وحتــريــر
كامل أرضه مـن براثن ذلك الـتنـظيم
الـوحـشي بـجـهــود قـواتـنـا األمـنـيـة
الـــــبـــــطـــــلـــــة بـــــكل صـــــنـــــوفـــــهـــــا
وتـشـكيالتـهـا. الـشرطـة اجملـتمـعـية

ومـــنـــهـــاجـــيـــة عـــمـــله كـــجـــزء من
نـظومـة األمنـية الـعراقـية. وألجل ا
ا تـوصلت إلـيه مراكز ذلك كله   و
ــيــة الـــدراســات والــبــحـــوث الــعــا
الرصينة من الدور الـفاعل للشرطة
اجملـتـمعـيـة في كـسب ثقـة اجملـتمع
بــقـــوات الــشــرطــة الــعــامــلــة عــلى
األرض وبـــنــاء تـــعــاون بـــنــاء بــ
الــطــرفــ أفــضى بــالــنــتــيـجــة في
الكثير من البلدان التي طبقت فيها
جتربة الشرطة اجملتمعية الى كبح

رب ســائل يـسـأل: مــا هي الـشـرطـة
اجملــتـــمــعــيــة الــعــراقــيــة ومــا هي
ـا ـنــاطـة بــهـا? ولــر الـواجــبــات ا
يــجـهل الـكــثـيـرون   في ظل تـعـدد
الــتـــشــكـــيالت األمــنـــيــة وتـــشــعب
اخـتــصـاصــاتـهــا وتـداخـل عـمــلـهـا
وســلـــطــاتـــهــا عـــلى أرض الــواقع
يــجــهــلـــون وجــود ذلك الــتــشــكــيل
ــسـتــحــدث في وزارة الــداخــلــيـة ا
الـــعـــراقــيـــة أصالً   وبـــالـــتــالي ال
يعرفـون ماهيته ومـا دوره وطريقة

ـعلومات. وهـذا هو تكريس تبادل ا
شاركة ـهم في ا عملي لـدور الفرد ا
في صــنع األمن والـذي ال غــنى عـنه
للحكومـات في البلدان اخلارجة من
صراعات داخـلية بـوجود تنـظيمات
مـتـطـرفـة تعـمل في اخلـفـاء لـزعـزعة
أمــنــهــا. واحلـق يــقــال أن تــشــكــيل
الــشـرطــة اجملــتـمــعـيــة رغم حــداثـة
تأسيـسه في البلد   وقلـة موجوده
مـن رجــال الـــشــرطــة اجملـــتــمـــعــيــة
واقـتصـاره عـلى مدن عـراقيـة قـليـلة
ـســاحـة اجلــغـرافــيـة ـقــارنـة بــا بــا
الـــواســـعــة لـــلـــبـــلــد   نـــاهـــيك عن
ـــعــوقــات الـــكــثــيــرة الـــتي وقــفت ا
ـدن بــطــريق عــمل رجــاله في تــلك ا
واطن أثره عدودة   فقد تـلمس ا ا
البلسمي السريع في مداواة الكثير
عاجلـتها شـاكل التي تصـدى  من ا
أفــراد الــشــرطــة اجملــتــمــعـيــة عــلى
ـــنـــاطق قـــلـــتـــهم   الســـيـــمـــا في ا
احملـــررة من بــراثن الـــتــنــظـــيــمــات
وصل اإلرهـابـيـة ولـكم في مـديـنـة ا
شـاهـد حي من خالل الـنـدوات التي

عـقـدهـا أفـراد الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة
هــــنـــاك وحــــمـــلــــة نـــشــــر وتـــوزيع
البوسترات االرشادية التي أجنزها
دينة أفراد الشرطة اجملتمعية في ا
بـعـد الـتـحـريــر; قـد أسـهـمت بـشـكل
جـيـد في ردم الـهـوة الـواسـعـة التي
ــواطن عن الــقـوات كــانت تــفــصل ا
األمنـية   والـتي أثمـرت عن تـعاون
ــواطـن مع الــقـــوات األمــنـــيــة في ا
ـعــلـومـة قـبل وقـوع مـجـال تـبـادل ا
اجلـرائم   وهــو الـغــرض األهم من
تــأسـيس ذلك الـتــشـكـيل عـلى أرض

الواقع. 
وألجل ذلـك كــــــلـه نــــــنــــــاشـــــد   أو
بـاألحـرى نــشـد عــلى أزر الـقــائـمـ
عـلى وزارة الـداخـلـيـة الـعـراقـية في
تـوسـعـة ونـشـر تـشـكـيـالت الـشـرطة
دن العراقية اجملتمعية في جـميع ا
ستوى األقضية والنواحي وصوالً 
هم ا لذلك التشكيل ا وحتى القرى 
من دور فـــعــال فـي تــوفـــيـــر الــوقت
ـومته في واجلـهد حلـفظ األمن ود

بلدنا اجلريح. 

بــحــسب الــتــعــريف األكــثــر إحــاطـة
ـــاهــيـــة ذلك الــتـــشــكـــيل وأهــدافه
رجوة مـنه: هي فكر فلـسفي يطبق ا
عـــــــــــلــى أرض الـــــــــــواقـع مـن خـالل
اسـتـراتـيــجـيـة تـنـظــيـمـيـة مـدروسـة
هـدفـهـا مـد جـسـور الـثـقـة بـ قوات
الـشــرطــة الـعــامــلـة عــلى األرض في
مـجــتــمع مــعـ ومــا بــ أفـراد ذلك
اجملـتـمع من أجل الـوصـول لـتـعـاون
بناء يـفضي في النهـاية جملتمع أمن

ومستقر على نحو دائم. 
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ولــتـبـســيط األمـر عــلى الـقـار ومن
تواضع على منهاج خالل اطالعنا ا
الشرطة اجملتمـعية بشكل عام وعلى
مباد الشرطة اجملـتمعية وأهدافها
بـعـد تــأسـيـســهـا في الـعــراق مـطـلع
الـعـام  2008فــيـمـكـن أن نـوجـز ذلك
الـتـعـريف الـطـويل والـفـلـسـفي بـأمر
ـشـتـرك بـ رجال واحـد: الـتـعاون ا
الـشـرطـة وأفراد اجملـتـمع في تـوفـير
األمن الـــدائم من أجـل كــبـح جـــمــاح
اجلـــرائـم قـــبل وقـــوعــــهـــا من خالل

ـنظـمات ـبدا اخـذت الكـثـير من اا ا
الـدوليـة  ترسم بـرامجـها لـتوظـفها
فـي مــراحل االنــتـــقــال لــكـــثــيــر من

الدول.
رحلة رحلة الثالثة : تعتبر هذه ا ا
مـرحـلـة تـشـكـيل احملـاكم اجلـنـائـيـة
الـدولـيـة في اكـثـر دول الـعالـم حيث
يــــعــــتــــبــــر  اإلعـالن عن تــــاســــيس
احملكمـة اجلنائـية الدولـية اخلاصة
بـيــوغــسالفــيــا ســنـة  1993بــدايـة
جديدة من الـعدالة االنتـقالية وكان
جتـدد النـزاعات وتـكـرارها ادى الى
حاالت تـطبيق الـعدالـة االنتقـالية  
وايـضـا شـكـلـت احملـكـمـة اجلـنـائـية
الدولية اخلاصة برواندا في 1994
ثم في  1998و إقـــرار الــــنــــظـــام
االســاسـي لــلــمــحــكــمــة اجلــنــائــيـة
ــرحــلـة الــدولـيــة. واتــسـمـت هـذه ا
يسـيادة الـقانـون الدولي  حـيث تتم
االحـالـة دائمـا الى الـقـانـون الدولي
االنساني والقانون الدولي حلقوق
االنـــســـان والــرجـــوع الـى قــرارات
محاكمـات نورمبرغ ودخـول ميثاق
رومـا اخلـاص بـاحملـكـمـة اجلـنـائـية
الدولية حيز الـتنفيذ في عام 2004
وإقـرار وجود احملـكمـة كآلـية دائـمة
حملـــاســبــة مــرتــكـــبي اإلنــتــهــاكــات
اخلـطـيـرة حلـقـوق االنـسان. ان اهم
ـرحــلـة من الـعـدالـة ـيـز هـذه ا مـا 
االنتقالـية  هو آليـات اجلمع ما ب
االجـــراءات الـــدولــــيـــة واحملــــلـــيـــة
لـتحـقيق اهـداف الـعدالـة االنتـقالـية
,ومـن ابــــرزهــــذه الــــتــــجــــارب وفق
اسلوب الـدمج  والتي تسـمى ايضا
بــالـــهــجــ  هي جلــنــة احلــقــيــقــة
صاحلـة في هاييتي 1995حيث وا
ابتكرت اللجوء الى احملاكم الدولية
والوطنية والتي انتشرت فيما بعد
فـي كـــوســـفــو  1999ســـيـــرالـــيــون
2002و كمـبـوديا   2003  ويعـتـبر
ـصـاحلة قـانـون تـعـزيـز الـوحـدة وا
الـــوطـــنـــيــة رقم  34لـــلـــعــام 1995
جتـــربــة مـــهــمـــة جــدا فـي انــضــاج
وترسـيخ مفـهوم الـعدالة االنـتقـالية
وذجاً في جنوب افريقيا ويعتبر إ
لــلـــتــطــبــيـق في دول اخــرى اذا مــا
تـــوافـــرت االرادة احلـــقـــيـــقـــيـــة في
اجنـاحه  ,والعــطــاء هــذا الــقــانـون
ــــصــــاحلــــة الــــوطــــنــــيـــة صـــفــــة ا
الـتــصــاحلــيــة فــقــد شــكــلت هــيــئـة
الستعادة العدالة على شكل محكمة
ـوجـبـهـا يـتـم اسـتـدعـاء الـشـهـود
الـذيـن كـانــوا ضـحــايـا إلنــتـهــاكـات
ســـافــرة حلـــقـــوق االنـــســان لإلدالء
بشهـاداتهم حول جتـاربهم  وكانت
بعض هذه اجللسـات علنية الضفاء
الـشفـافـيـة والنـزاهـة والطالع الراي
رتكبي العام ,واعطى هذا القـانون 
اعـمـال الـعـنف بـاإلدالء بـشـهـاداتهم
ـدنـيـة الحـقـة ا وطـلـب الـعـفـو من ا
واجلنائية وكان من سلطاتها ايضا
مـنح عـفـو لـلـمــتـهـمـ الـذين يـثـبت
عــدم ارتـكــابــهم جــنـايــات وحتــديـد
موعد مـنح األهليـة السيـاسية التي
تــتــيـح لــلـــمــتــهـم مــزاولــة حـــقــوقه
الـــســيــاســـيــة. وكــان مـن ســلــطــات
الـلجنـة التي تـرأسهـا كبـير اسـاقفة
البالد القس ديسموند توتو ونائبه
الــبـروفــيــســور الـكـس بـوريـن مـنح
التـعويـضات لـلضـحايـا أو ورثتهم
شروط كما اعتـمدت تصور الـعفو ا
أو اجلزئي كسبـيل لتحقـيق العدالة
بـدال عن العـدالة الـعقـابيـة فعـوضاً
ـــنــتـــهـــكـــ حلـــقــوق عن تـــقـــد ا
االنــــســـان الى احملـــاكـم اعـــتـــمـــدت
اللجنة جلبـهم لالعتراف بأخطائهم
ن أحلــقــوا بــهم وطــلب الــصــفح 

األذى . 
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     عـــلى الــــرغم مـن الـــتــــغـــيـــرات
السـياسيـة التي حـصلت في بعض
الــدول الـــعـــربــيـــة وخـــاصــة بـــعــد
مايـسمى بـالربـيع العـربي فال يزال
مــفـهــوم الـعــدالـة اإلنــتـقــالـيــة غـيـر
متجذر في الفـكر السياسي العربي
ــــفـــاهـــيم احلـــديث  ذلـك ألنه من ا
الـتي مـا زالت غـامضـة أو مـلتـبـسة
ــا يــشــوبه مـن إبــهـام خــصــوصــاً 
وخـاصــة فـيـمـا  يــتـعـلـق بـاألحـكـام
ـرتـبـطـة بـالــقـضـاء والـلـجـوء إلى ا

احملاكم بأنواعها ودرجاتها.
بـدأ مـصــطـلح الـعـدالـة االنــتـقـالـيـة
يـتـردّد عـلى نـطاق واسـع في الدول

الـعربـية الـتي تمـكنت شـعوبـها من
اإلطاحـة بنـظم اتسـمت باالسـتبداد
والـقـمع أو بـالـفـسـاد أو بـكـلـيـهـما
. وتـقـوم حـقـيقـة فـكـرة الـعـدالة معـاً
االنتـقالية عـلى ان اجملتمـعات التي
تمـر في مرحـلة االنـتقال واخلالص
من االنــــظــــمــــة الــــســـابــــقــــة بــــكل
مسميـاتها وسلوكـياتها التي كانت
السبب في التغيير  ,وبعد االنتهاء
من حــقــبــة الــصــراعـات   أو زوال
هـذه الـنـظم هـنـا يـبـرز دور  الـعمل
باد  وآلـيات العـدالة االنتـقالية
الــتي تــقــوم أســاســاً عــلى تــوثــيق
اإلنــتــهــاكــات اجلــســيــمــة حلــقـوق
اإلنـسـان التي  ارتـكـابـها في حق
األفـــراد واجملـــتــــمع  والــــتـــحـــري
وكـشف احلقـيـقة إلسـاءة اسـتعـمال
السلطة  وإعالم الراي العام  بها
ـسـؤول عن فـضال عن محـاسـبة ا
تلك اإلنتـهاكات واجلرائم وتـطهير
مــــؤســــســــات الـــدولــــة  من رؤوس
الفساد واعوانهم   والـبدء بعملية
االصالح لـلمـؤوسسـات بهـدف منع
تــكــرار مــثل تــلك اإلنــتــهـاكــات مع
الــقــصــاص الــعــادل لــلــضــحــايــا 
وإنــــصـــاف ذويــــهم أو تــــخـــلــــيـــد
ذكــراهـم ووضع الــبــرامج الالزمــة
إلعـادة تــأهــيل فــضالً عن حتــقـيق
ـصـاحلـة اجملـتـمـعـيـة بـ أطـياف ا
الـشـعب اخملـتـلـفـة دون تـمـيـيـز الي
ســــــبب.ولـم تـــــكـن بـــــعـض الـــــدول
الــعــربــيــة بـعــيــدة عـن الــتــغــيـرات
اجلذريـة  في انظـمتـها احلـاكمة اال
تـكـامل انـهـا لم تـشـهـد الـتطـبـيـق ا
ـفـهـوم لـلـعـدالـة االنـتـقـالـيـة  ,ومن

ابرز تلك الدول.
»dG*«

     في عـــام  2004واســـتــــجـــابـــة
دني في طالب منظمات اجملتمع ا
لك مـحـمـد الـسادس ـغـرب  قـرر ا ا
صاحلة إنشاء  "هيئة اإلنصاف وا
" الـتي حتـمـلـت مـسؤولـيـة الـكـشف
عـن احلــقــيــقــة حــول اإلنــتــهــاكــات
السابقة خاصة االعتقال التعسفي
والــتــعــذيب واالخـتــفــاء الــقــسـري
لألشـخـاص الـتـي ارتـكبـت لـلـفـترة
1999 مـن عـــــــام  1956الـى عـــــــام 
وتـقــد الـتــعـويـضــات لـلـضــحـايـا
وعـــائالتـــهم وتـــقـــد تـــوصـــيـــات
لـلـحـيلـولـة دون حـصول إنـتـهـاكات
حلـقـوق االنسـان مـجـددا  دام عمل
هــذه الـهـئــيـة عـامـ 2005-2004
قــامت بـالـبـحـث والـتـحـقق وحتـرت
, عـن أكـــــــثـــــــر من  25000مــــــــلف 
واتـخـذت قـرارات مـهـمـة من بـيـنـها
اقــــرار الـــتـــعـــويـــضـــات لـ 20000
ضــحــيــة أو ذويــهم عــنــد وفــاتــهم
وكـانت هـنــاك جـلـســات لالسـتـمـاع
لـضـحـايـا اإلنـتـهـاكـات  وركزت في
عـمـلـهـا عـلـى احلـوار فـيـمـا يـتـعـلق
بـــقـــضــــايـــا االصالح اجملــــتـــمـــعي
ـقـراطي وعـلى عكس والـبـناء الـد
نح ما كان في جنوب أفريقيا لم 
الــضـحــايـا احلق في اإلفــصـاح عن
أسمـاء اجلالدين الذين تـغيـبوا عن
اجلـلـسـات ولم تـعـقد أيـة مـحـاكـمة
لـــفــضح مـــرتــكـــبي اجلـــرائم بــحق
الــضـــحــايــا . وتـــضــمن الــتـــقــريــر
اخلــتــامي الــذي اصــدرته الــهــيــئـة
 (750) صـــفـــحــة  مـــجـــمـــوعــة من
الــتـوصــيـات اعــتــمـدهــا الـدســتـور
الـــتــونـــسي اجلـــديــد لـــعــام 2011
بــــحــــيث ادمج فــــيـه الـــعــــديــــد من
ــبـاد الــفــقــرات الــتي تــتــضــمن ا
ــعــايـيــر واحلــقــوق اإلنـســانــيـة وا

تعلقة بها. والضمانات ا
وبـــالـــرغـم من كل هـــذه االجـــراءات
والـتوصـيات بـايجـابيـاتهـا اال انها
تبـقى غيـر متكـاملة بـسبب فقـدانها
آللــيــات الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة  في
غرب من اولى التـطبيق. وتـعتبـر ا
الـدول التي وضـعت االسس االولى
حملـاولـة مـعـاجلة اإلنـتـهـاكـات التي
تــرتــكب ضــد حــقــوق االنــســان في
ـنطقة فتـرة ما بعد االسـتقالل في ا
العربـية . والن هذه التـجربة جاءت
من خالل الــنـــظــام احلــاكم نــفــسه
والتي يصـطلح علـيها بـعدالة احلد
االدنى  وذلك الفــــتــــقــــادهــــا ألحــــد
ـهـمة فـي مفـهـوم الـعـدالة اآللـيـات ا
االنـتـقالـيـة وهو احلق في مـقـاضاة
ـرتكبة سـؤول عن اإلنتـهاكات ا ا
واعــطى حـمـايـة لـتـفـادي إحـالـة أي
ــســؤولـــ الــســيـــاســيــ أو مـن ا

االمني للمحـاكمة فقد  االكتفاء
سـتقـلة ألسر بـآليـات التـحقـيقـات ا
الــــضــــحــــايــــا دون مــــنـح حــــقـــوق
الـــتـــقــاضـي أو إدانــة مـــســـؤولــ
ســابـــقـــ أو حــالـــيـــ بــارتـــكــاب
اإلنـتهـاكـات وهو مـا قـد يؤدي الى
فــقــدان الــثــقــة في اجــراءات إقــرار

العدالة االنتقالية.
dz«e'«

      وتـشــتـرك اجلـزائـر في جتـربـة
احلـد االدنى من العـدالـة االنتـقالـية
ــصــاحلـة عــنــدمـا جــرى تــطـبــيق ا

الوطنية دون استكمال اركانها.
فـقـد شهـد الـشـعب اجلـزائري خالل
سـنـوات ازمـة العـمـلـيات اإلرهـابـية
مـنذ 1992جـرائم قـتل وتـفـجـيـرات
ومــــجــــازر جـــمــــاعـــيــــة وتــــعـــذيب
وإغتـصاب كان ضحـيتهـا  اكثر من
 200.000قــــتــــيل ومــــا يـــزيــــد عن
 7000مــفـــقــود ومـــئـــات الــنـــســاء

غتصبات وآالف األيتام . ا
في عام  1999وبـعـد انتـخـاب عـبد
العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية
اجلزائـرية  اصـدار قانـون الوئام
ـــدني وقـــد حـــقق هـــذا الــقـــانــون ا
نـتـائج ايــجـابـيـة وســجل مـسـتـوى
الـعـنف انـخـفـاضـا نـسـبـيـا مـقـارنة
بالسنـوات السابقة. بـعدها بخمس
سنوات أصـدر الرئيس عبـد العزيز
ـــرســوم بـــوتــفـــلـــيـــقــة في  2005ا
الـــرئـــاسي رقم  278-05كـــمـــلــحق
ـيـثـاق من حتـت عـنـوان "مـشــروع ا
ـصـاحلة الـوطـنـية" اجل الـسـلم وا
همة تضمن مجموعة من التدابير ا
إلنـهــاء الــنــزاع الـداخــلي من خالل
ـتـورطـ في االعـمال الـعـفـو على ا
االرهــابــيـــة  واقــر الــتـــعــويــضــات
شـرع لم يسمح للـمتـضري لـكن ا
لذوي الـضحـايا بـان يقـدموا دعوى
مــدنـيــة امـام اجلــهـات الــقـضــائـيـة
لــلـــحــصـــول عــلى تـــعــويـض عــلى
ـدنـية لـلـدولة ـسـؤوليـة ا اسـاس ا
ولم يـتـم اقـرار اجـراءات الـتـقـاضي
ــســؤولـ في االجــهـزة حملـاكــمـة ا
االمــــــنــــــيــــــة عن اجلــــــرائـم الــــــتي
ارتــكــبــوهــا. وتــعــتــبــر الــتــجــربــة
اجلــزائــريــة في تــطــبــيـق الــعــدالـة
االنـتقالـية مـثال مـهمـاً على تـطبيق
ـصاحلـة الـوطـنيـة عـلى الرغم من ا
عـــدم اســتـــكـــمـــال اركـــان وآلـــيــات
الـعدالـة االنتـقالـية واقـتصـرت على
ــتــورطــ في الــعــفـــو الــعــام عن ا
الحــقـات احـاث الــعـنف وإنــهـاء ا
ـنـتـمـ جلـبـهة الـقـضـائـيـة بـحق ا
االنـقـاذ الذين قـبـلوا بـنـزع السالح
والتوقف عن اعمـال العنف. واقرار

التعويضات للمتضررين.
UO³O

     فـي لــيــبــيــا الــتي بــدأت فــيــهــا
تظـاهرات سلـمية مـدنية عـلى نظام
الـقـذافي وانتـهت عـسكـريا بـتـغيـير
النظـام  اال ان رغبة الثـأر واالنتقام
كـانت هـي احلـاكــمـة فـي تـصــرفـات
واجــــراءات الـــثــــوار  وطــــالــــبـــوا
بـإقصـاء كل من عـملـوا مع الـقذافي
في الـوظائـف العـامة بـيـنمـا ال جتد
احلــكــومـــة االنــتــقــالـــيــة مــفــرا من
االســتـعــانـة بـهـم لـتــسـيــيـر شـؤون
الـدولــة. ومن هــذا تـظــهـر احلــاجـة
احلــقــيــقـــيــة إلى تــطـــبــيق قــواعــد
العدالة االنتقالية وإحالل مصاحلة
وطـنـيـة جتـمع كـل الـقـوى لتـحـقـيق
ـــقــراطـي من الــنـــظــام انــتـــقــال د
الـــشـــمــــولي الـــســـابـق إلى نـــظـــام
سيـاسي ديـقراطي جـديد قـادر على
حتــقـــيق االمن والـــســلم الـــوطــني.
ويـتــطـلـب ذلك حتـريــر الــشـعب من
اضي ونوازع الـرغبة في رواسب ا
الثـأر واالنتقام.  وتـطبيـق القوان
بــحق من ثــبـت ارتــكــابــهم جلــرائم
يـعــاقب عـلـيــهـا ومـحـاكــمـتـهم وفق
االدلــة الـثـابـتــة  وخـاصـة اجلـرائم
الية محاكـمة عادلة لكي يتسنى ا
اسـتـرداد األموال الـتي نـهـبـوها أو
كن هربوها إلى اخلارج والتي ال 
اســتــعــادتــهــا دون صــدور أحــكــام
قــضــائــيــة تــؤكـد عــدم مــشــروعــيـة
حــصــولــهم عــلــيــهــا. هــذا وأصــدر
اجملـلس الوطـني االنتـقالي بـليـبيا
القانون رقم  17لسنة  2012بشأن
ـصـاحلـة الـوطـنـيـة إرسـاء قـواعـد ا
والـعــدالـة االنــتـقــالـيــة و انـشـاء
هـيئـة عـلـيـا سمـيت الـهـيـئة الـعـلـيا
لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.

f½uð

     وعـــــــــلـى درب الـــــــــتـــــــــحــــــــول
ـــقــــراطي قـــامـت احلـــكـــومـــة الـــد
االنـتقالـية فـي تونس والـتي تعـتبر
من أكـثـر الـدول الـعربـيـة تـقـدما في
االخذ بإجراءات العـدالة االنتقالية.
فـقـد أسـنـدت مـلف حـقـوق اإلنـسـان
إلـى وزارة مــخــتـــصــة  هي "وزارة
حــــقـــــوق اإلنـــــســــان والـــــعـــــدالــــة
االنـتـقالـيـة". وتضـمن بـرنـامج عمل
ــؤقـــتــة بــعــد الــثــورة احلــكــومــة ا
مــوضــوع "الــعــدالـــة االنــتــقــالــيــة"
كـإحدى األولـويـات في عمـلـها كـما
أنــشـأت هــيــئـة خــاصـة لــتــعـويض
الضـحايـا وتأهـيلـهم هي "صندوق
شـهـداء وجـرحي الـثـورة وضـحـايـا
أالسـتـبـداد". ووفـقــا لـلـمـرسـوم رقم
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شـهـداء الـثـورة ومـصـابـيـهـا تـضم
ـثلـ عن اجملتمع في عضـويتـها 
ـــــدنـي ورئــــاســـــة احلـــــكـــــومــــة ا
واجمللس الـوطني التـأسيسي و
إنـشـاء جلــنـة فـنـيــة لإلشـراف عـلى
احلـــوار الـــوطــنـي حــول الـــعـــدالــة
االنتـقـاليـة وكل ذلك يتـزامن مع ما
يـتم إجراؤه من مـحاكـمات جـنائـية
كن النظر لرموز النظام الـسابق. 
إلى الـتـجــربـة الـتـونــسـيـة كـأفـضل
احملـــاوالت اجلـــاريــــة حـــالــــيـــا في
ـنطـقـة الـعـربـيـة لتـطـبـيق مـفـهوم ا

العدالة االنتقالية.
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يناير بالرغم من أن القوى الثورية
تـعـاقبـة التي أدارت واحلـكومـات ا
شـــؤون الـــبالد بـــعـــد الـــثـــورة قـــد
اتـــخـــذت بــــعض اإلجـــراءات الـــتي
تــهـدف إلى حتــقـيق االســتـقـرار في
مــصـــر. وطـــرحت فـــكــرة تـــطـــبــيق
العدالة االنـتقاليـة. ولتحقق اهداف
الثـورة قامت بإجـراءات غيـر عادية
لـتـحـقـيق مــبـدأين أسـاسـيـ هـمـا
ـباد احملـاسـبة والـتـطهـيـر. هذه ا
شكـلـتـهـا مـا سمى دولـيـاً بـالـعـدالة
االنتـقالـية والـتى تضـمن برنـامجا
مــــتـــكـــامال يـــبــــدأ بـــاحملـــاكـــمـــات
والـدعاوى اجلـنـائيـة مـروراً بلـجان
احلقيقة وبرامج التعويض وجبر
الـضرر وإصالح األجـهـزة األمنـية
وإعـادة هـيـكـلـتـهـا وأخـيـرا جـهـود
تــخــلـــيــد شــهـــداء الــثــورة ورمــوز
ــعـارضــة الـذين دفــعــوا حـيــاتـهم ا
ثمنـاً للحـرية. وقد كـان أحد أسباب
صـرية هـو اإلصرار تـعثـر الثـورة ا
على مـحاكمـة رموز النظـام السابق
ــتـهــمـ بــقـتل الــثـوار وبــجـرائم ا
مــــالــــيــــة وعـــــزلــــهم عـن احلــــيــــاة
ـطلب الـسـياسـية بـيـنمـا كـان هذا ا
يـتــعــارض مع ارتـبــاطــات اجملـلس
العسكري احلاكم مع النظام والذي
يـعـتـبـر في الــواقع جـزءا ال يـتـجـزأ
مـــنه  وحتت الـــضـــغط الـــشـــعــبي
اضــطـــر إلى مـــحـــاكــمـــة الـــرئــيس
الـسابق وبـعض مـعاونـيه مـحاكـمة
اسـتـمرت عـامـا كـامال وفي النـهـاية
 تأجيل إصـدار احلكم فيـها حتى
نــهـايـة حـزيـران من الـعـام احلـالي.
ولـم تــتـــمــكن مـــصــر مـن اســتــرداد
ــهـــربــة لــلـــخــارج لــعــدم األمــوال ا
صدور أحكام قضائية ضد الرئيس
الــسـابق وأفــراد أســرته بــشـأنــهـا.
ورغـم كـل تــــــــلـك االجــــــــراءات ومع
وجـود وزارة مـتـخـصـصـة لـلـعـدالـة
االنـتقـاليـة. فـإنهـا لم تسـتوف كـافة
تـطلـبة لـتحـقيق الـعدالة ـعايـير ا ا
ـتــكـامــلــة.كـمــا طـرح االنـتــقـالــيــة ا
مـوضوع الـعدالـة االنتـقالـية بـصفة
مباشرة من قبل هيئات رسمية في
ـصاحلـة الوطـنية في إطار آلـيات ا
اكــثــر الــدول الــعــربــيــة كــمــا وبــدأ
وضوع يفرض نفسه في سياقات ا
ـقــراطـيـة ذات صـلــة بـتــعـزيـز الــد
وتثبيت الوحـدة الوطنية. وطرحت
مــــــبــــــادرات وافــــــكــــــار ودعــــــوات
لـلـمـصـاحلـة والـعـيش الـسـلـمي في
ســـيـــاقـــات الـــتـــصـــدي إلشـــكـــاالت
ـقــراطي والــتـفــكـيـر الــتـحــول الـد
ــرتـبط بـهـا وبـدأ االسـتـراتـيـجي ا
ـوضـوع يـظهـر كـشـكل من اشـكال ا
ي في االيـدلـوجـيـات ومنـهج اكـاد
أطروحات بعض النخب السياسية

واحلقوقية العربية. 
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