
 

 إعادة رسم مالمح السالم والعدالة
 مجموعة ممارسة القانون والسالم -مؤسسة دعم االنتقال المتكامل

 مقدمة -أو�ً 
تشیر مفاوضات السالم األخیرة لوضع حّد للنزاعات العن�فة في �ولومب�ا، وجمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى، وأو�ران�ا، وجنوب 

سودان وأفغانستان إلى أن إحقاق التوازن المالئم بین إقامة السالم وتوفیر العدالة في حاالت االنتهاكات الجس�مة ما ال

زال �شكل تحد�ًا �النس�ة إلى المفاوضین والوسطاء. �الفعل، �ات من المعلوم أكثر فأكثر من جهة أن اتفاقات السالم 

دالة أو تؤجل النظر فیها قد تساعد في الحّد من النزاع في األجل القصیر التي تتجاهل إلى حّد �بیر طل�ات تحقیق الع

إنما نادرًا ما تتوصل إلى تفادي الجدل�ة أو تنجح في إسكات هذه المطالب في األجل الطو�ل، األمر الذي یوّلد حاالت 

ءلة المجرمین �حّد �شكل �سودها عدم االستقرار. ومن جهة أخرى، من المسّلم �ه أن اإلصرار المطلق على ضمان مسا

 جّدي إمكان�ات التوصل إلى تسو�ات، أو إجراء محادثات سالم في المقام األول.

وتصد�ًا لهذا التحدي، ما زالت الدولة تعتمد نهجًا مرنًا �استخدام مز�ج من الُنُهج التي تجمع بین تنفیذ اتفاقات السالم 

لحق�قة، والتعو�ضات، والمساءلة، وضمان عدم التكرار. وقد تشمل وم�ادرات العدالة التي ترّسخ حقوق الضحا�ا لجهة ا

هذه الم�ادرات استرات�ج�ات مختارة في مجال المالحقة القضائ�ة، والعقو�ات البدیلة، وحاالت العفو المحدودة و/أو 

غیر قضائ�ة من  لتخف�ف العقو�ة، والصفح، والحصانة الممنوحة للشاهد، وأشكال ش�ه قضائ�ة أوتفاقات الواالمشروطة، 

المساءلة. وفي حین قد �عتبر ال�عض أن هذه الممارسات واالتجاهات تمثل تهدیدًا لمعاییر محددة في مجال العدالة 

و�التالي، الحتماالت إحالل السالم في األجل الطو�ل، نؤ�د أنها جائزة في ظل القانون الدولي وتشكل تطّورات إ�جاب�ة 

، وتشیر إلى االتفاقات التي تعّزز السالم والعدالة على نحو مستدام. ولدى تقد�م هذه هامة فعًال على الصعید المحلي

الحجة، نرّ�ز �صورة خاصة على استخدام حاالت العفو العام س�ما أنها أكثر إثارًة للجدل وتخضع في ظل القانون الدولي 

 لقیود أكبر من تلك التي تخضع لها تدابیر التساهل القانون�ة األخرى.

د أقّر �ل من القانون الدولي والس�اسات الدول�ة �شكل متزاید في السنوات األخیرة �الُنُهج المرنة إزاء العدالة، و�خاصة وق

 في إطار عمل�ات الخروج من حالة النزاع المسلح عن طر�ق التفاوض. وُ�عزى هذا األمر في جزء منه إلى القلق في

صفوف المجتمع العالمي المعني �حقوق اإلنسان من النتائج السلب�ة الناشئة، �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة، من  �عض

اللجوء إلى القانون الجنائي في إطار حقوق اإلنسان. ونظرًا إلى االستحالة العمل�ة في مالحقة جم�ع أو معظم المجرمین 

ستخدام وسائل بدیلة من المساءلة قد تساهم في انتشار حاالت اإلفالت من المعنیین غداة النزاع، فإن الحدود التي تمنع ا

العقاب عوضًا عن توفیر مساءلة أكبر. وف�ما تشكل المالحقة الجنائ�ة أح�انًا النهج األفضل لتعز�ز المساءلة، فإن 

https://www.ifit-transitions.org/
https://www.ifit-transitions.org/issue-areas/law-and-peace/law-and-peace-practice-group
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/anti-impunity-and-human-rights-agenda?format=PB
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ا، نشجع على االعتماد �شكل حصري أو مفرط على هذا النوع من المالحقات محفوف �المخاطر وغیر ضروري. لذ

اعتماد ُنُهج أكثر دّقًة وابتكارًا إزاء المساءلة في تصم�م المفاوضات الس�اس�ة وتحدید نتائجها، �حیث تعكس بدقة أكبر ما 

 �مكن أو �جب أن �جیزه القانون الدولي.

حّد األقصى و�ذلك، نرمي إلى توفیر وجهة نظر طموحة وعمل�ة في الوقت ذاته: فهي طموحة لجهة السعي إلى تحقیق ال

من السالم والعدل وضمان حقوق الضحا�ا؛ �ما أنها عمل�ة لجهة إجراء تحلیل ناقد للبیئة التي قد تنشا فیها النزاعات 

والمفاوضات. ونصف في الجزء االستهاللي ��ف تطور مسار تناول السالم والعدالة في المفاوضات الس�اس�ة في العقود 

إلطار القانوني والس�اساتي الدولي المعاصر الذي �جب أن ُتّتخذ ضمنه القرارات �شأن األخیرة من الزمن. ونحّدد �عدها ا

) أن حاالت العفو العامة المصّممة �عنا�ة وغیرها من أشكال التساهل والمرونة قد 1السالم والمساءلة، مع اإلشارة إلى (

ن القانون الدولي یت�ح حیزاً �بیراً من االبتكار ) أ2تؤدي دوراً هاماً في مساعدة المجتمعات على تخطي ماضیها العن�ف و(

لجهة ��ف�ة الق�ام بذلك. ونختتم �استكشاف الطر�قة التي �مكن من خاللها لتقن�ات المفاوضات وتصم�م العمل�ة االستفادة 

 من هذه المرونة ضمن القانون الدولي من أجل الموازنة بین السالم والعدالة.

إلى إثارة نقاش طال انتظاره بین الجهات الفاعلة الرئ�س�ة في مجاالت الوساطة والسالم و�قضي هدفنا في هذه المساعي 

والعدالة حول التحد�ات، والصعو�ات والمنافع في اعتماد نهج أكثر توازنًا إزاء السالم والعدالة. وتسترشد أفكارنا �التجارب 

التا�عة لمؤسسة دعم االنتقال المتكامل المشار�ة في  مجموعة ممارسة القانون والسالمالعالم�ة المتنوعة التي راكمتها 

رات بلدًا. �ما نستند �صورة عامة إلى التطو  20عمل�ات التفاوض �حاالت العفو العام وقضا�ا المساءلة في أكثر من 

األخیرة واالبتكارات في مجاالت العدالة االنتقال�ة، والسالم وحّل النزاعات، والقانون الجنائي الدولي، والقانون اإلنساني 

 الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
�
ي  والعدالة السالم تطّور -ثان�ا

 الس�اس�ة المفاوضات �ف
عمل عند نها�ة الحرب ال�اردة، تمثل منطلقها األساسي في ضرورة حین بدأت ترتسم مالمح العدالة االنتقال�ة �مجال 

التوصل، في المراحل االنتقال�ة، إلى شكل ما من تصف�ة حسا�ات الماضي لضمان استقرار المستقبل. �ما اعتبر العدید 

ا �عد النزاعات تشكل من المدافعین األوائل عن العدالة االنتقال�ة أن عمل�ات االنتقال إلى الد�موقراط�ة و�لى مرحلة م

لحظاٍت استثنائ�ة قد تستوجب التسو�ة في خضّم المالحقات القضائ�ة لالنتهاكات الجس�مة، من أجل المساعدة في االرتقاء 

�االستقرار االجتماعي، واحترام دولة القانون والسالم المستدام والد�موقراط�ة. و�ان هذا المبدأ قائمًا على أساس أن 

العدالة قد تتضارب مع �عضها ال�عض، وأن تفضیل السالم قد یتطلب الحّد من المالحقات أو التنازل صالح�ات السالم و 

عنها لصالح أشكال بدیلة من المساءلة. واعُتبر هذا النهج المرن إزاء العدالة إلى حّد �بیر ضرورًة عمل�ة، واسترشد �صورة 

 ة إلى الد�موقراط�ة ومرحلة ما �عد النزاعات في أمر�كا الالتین�ة. خاصة �مز�ج من التجارب المستمدة من العمل�ات االنتقال�

إّنما تغّیر هذا الفهم مع ظهور وانتشار المحاكم الجنائ�ة الدول�ة أو ذات الطا�ع الدولي، واالبتكارات في المالحقات الجنائ�ة 

سان واألمم المتحدة على وجود مع�ار مضاد االنتقال�ة، والتأكید المتنامي من جانب منظمات دول�ة �ارزة معن�ة �حقوق اإلن

لإلفالت من العقاب. وقد ساهمت هذه التطورات في حصول تحّول في النقاشات الطاغ�ة في الس�اسات والثقافة من 

 السالم مقابل العدالة إلى استحالة تحقیق السالم من دون العدالة، حیث ُتفهم العدالة أساسًا �أنها مالحقة جنائ�ة. و�التالي،

https://www.ifit-transitions.org/issue-areas/law-and-peace/law-and-peace-practice-group
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عوضًا عن القول �أن ضمان السالم واالستقرار قد یتطلب التنازل عن إجراء تحق�قات ومالحقات جنائ�ة شاملة، دفع هذا 

أي أن السالم واالستقرار في األجل الطو�ل یتطل�ان مالحقات جنائ�ة صارمة. واعتمد ال�عض  -الرأي الناشئ �خالف ذلك

تمده آخرون �هدف طموح للضغط على الدول �ي تعّزز التزامها �العدالة، تمش�ًا هذا الموقف �اعت�اره واقعًا عمل�ًا ف�ما اع

 مع التفسیر الصارم لموج�ات محددة متصلة �المالحقة القضائ�ة وواردة في عدد من المعاهدات.

إنما ظهرت االختالفات في صفوف مناصري مبدأ مكافحة اإلفالت من العقاب في ما �خص مدى سعي استرات�ج�ات 

الحقة إلى ضمان الشمول�ة في محاس�ة مرتكبي جرائم العنف. و�دأ ال�عض یؤ�دون على موقٍف متصلب یدعو إلى الم

، �اإلشارة إلى أن المالحقات الجنائ�ة رائم الدول�ة واالنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسانمرتكبي الج جم�عمالحقة ضرورة 

المنتظمة تشكل شرطًا مس�قًا للسالم المستدام. وأّما آخرون فقد رّ�زوا جهودهم على الدعوة إلى عدد محدود ومستهدف 

مّمن ُ�عتبرون "المسؤولین األكبر" عن أسوأ أشكال االنتهاكات  قادة عسكر�ین، أو س�اسیین أو غیرهممن المالحقات �حق 

وأكثرها انتشارًا. إنما اتفق مؤ�دو هذه الُنهج المت�اینة على أنه ف�ما �جوز اللجوء إلى آل�ات أخرى للعدالة االنتقال�ة، وعلى 

 ها �وسیلة مكّملة للمحاكمات الجنائ�ة، ول�س �بدیل لها. أنها مستح�ة حتى، ین�غي اعتماد

غیر أن حاالت العفو العام ما زالت حاضرة على طاوالت المفاوضات حتى ولو ظهرت قض�ة العدالة الجنائ�ة. وعوضًا 

ات عن ذلك، �قي العفو العام وحاالت أخرى من التساهل أو المساءلة غیر العقاب�ة �ضطلع بدور محوري في المفاوض

للمقاتلین  2018الس�اس�ة ومفاوضات السالم. وما زال هذا االتجاه مستمرًا. فقد ُمنح على سبیل المثال "عفو عام" سنة 

 من أجل ت�سیر استسالمهم في إطار عمل�ة السالم؛ جنوب السودانالمتمردین في 

تشكیل لجنٍة لتقصي الحقائق تعّزز  جمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى، لحظ اتفاق السالم لوضع حّد للنزاع في 2019وفي عام 

للسالم، وفي �ادرة  األفغان�ةالحق�قة، والعدالة والجبر، والمصالحة الوطن�ة والصفح؛ �ذلك، قامت الجمع�ة االستشار�ة 

من أجل تحفیز المفاوضات، �اإلشراف مؤخرًا على اإلفراج عن مئات المسجونین المتهمین �ارتكاب الفظائع.  لبناء الثقة

و�ضافًة إلى ذلك، هناك العدید من القضا�ا الجار�ة األخرى مثل محادثات السالم في مینسك لوضع حّد للنزاع في أو�ران�ا 

 لعفو إنما �غفل أي إشارة إلى الضحا�ا أو المساءلة.الشرق�ة، حیث ینّص جدول أعمال المحادثات على شرط ا

و�بّین استعراضنا لممارسات الدول أن حاالت العفو العام أو غیرها من أشكال التساهل في الجرائم المرتك�ة خالل النزاعات 

لتدابیر المتصلة بها غال�ًا ما ُتمنح �شرط إلنهاء الحرب، ونزع السالح، ونبذ العنف وما إل�ه. �ما أن حاالت العفو هذه وا

كثیرًا ما ُتنّفذ في عمل�ات السالم التي تستت�ع أ�ضًا وضع استرات�ج�ات انتقائ�ة للمقاضاة، و�قامة لجان لتقصي الحقائق 

وآل�ات أخرى معن�ة �المساءلة، من دون أن تشترط مساهمة مرتكبي الجرائم �صورة م�اشرة في استجالء الحق�قة وتوفیر 

مع مجموعة المتمردین في القوات الثور�ة المسّلحة  2016اق السالم الذي ُأبرم في �ولومب�ا عام الجبر. غیر أن اتف

الكولومب�ة یوّفر مثًال أخیرًا و�ارزًا عن نظام العدالة االنتقال�ة المتفاوض عل�ه حیث ال تكون تدابیر التساهل مشروطًة 

أنه  2015وًة على ذلك، نص العفو الذي ُمنح في لیب�ا عام �اإلقرار �المسؤول�ة وغیرها من أشكال الجبر للضحا�ا. عال

بهدف الحصول على عفو، یتعّین على مرتكبي الجرائم "تقد�م تعّهد خطي �االمتناع عن ارتكاب الجرائم مجددًا و�عادة 

 األموال العامة المختلسة والتصالح مع ضحا�ا الجرائم".

و�بّین �ل هذا أننا لم نصل �عد إلى "عصر المساءلة" الذي یتم اللجوء ف�ه إلى مالحقات قضائ�ة منهج�ة ضّد المسؤولین 

عن ارتكاب االنتهاكات الجس�مة. وتشیر األدّلة إلى أنه من غیر الواقعي توقع إطالق مالحقات قضائ�ة �حق جم�ع أو 

http://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Yemen-War-impact-on-populations-Advocacy-Analysis-Brief-2018-ENG.pdf
https://www.ictj.org/about/transitional-justice
https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest/south-sudan-president-kiir-grants-machar-other-rebels-amnesty-idUSKBN1KU0JP
https://www.hrw.org/news/2019/02/22/central-african-republic-justice-vital-peace
https://www.asiatimes.com/2019/06/opinion/releasing-taliban-prisoners-may-prolong-war/
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عن ارتكاب جرائم دول�ة أو انتهاكات جس�مة لحقوق اإلنسان. وحتى  حتى معظم األشخاص الذین ُیزعم �أنهم مسؤولون 

لو �انت مثل هذه المالحقات صارمة، من غیر الواضح أنها قد تحقق منافع السالم التي طالب بها �عض المدافعین عن 

ة القائمة بین السالم هذا النهج. و�تمثل أحد األهداف الواقع�ة والمرغوب بها في إ�جاد سبیل للحّد من التوترات الطب�ع�

والعدالة، وتحقیق االثنین معًا قدر اإلمكان، ضمن إطار عمل�ة السالم الشاملة. ورغم أنه قد �كون من الصعب السعي 

إلى إحقاق التوازن بین السالم والعدالة، �النس�ة إلى مشروع�ة العمل�ة واستمرار المفاوضات �حّد ذاتها، من المرّجح أن 

في االستجا�ة إلى التوقعات والوقوف عند مصالح الضحا�ا، والمذنبین والجهات المعن�ة الرئ�س�ة  تساعد هذه المساعي

 األخرى، �ما �عّزز مشروع�ة واستدامة االتفاق الذي قد یتم التوصل إل�ه.

(یدمج مثًال  وفي نها�ة المطاف، من المرّجح أن نهج المفاوضات الذي یت�ح و�دعم اعتماد نهج أكثر ابتكارًا إزاء العدالة

العدالة التصالح�ة أكثر منه العدالة العقاب�ة) �ستجیب إلى حقوق الضحا�ا �الحصول على سبل انتصاف فعالة من خالل 

الحق�قة، والعدالة، والتعو�ضات وضمانات عدم التكرار. �التالي، إن الم�ادرة إلى المساواة �شكل حصري أو مفرط بین 

 -الجنائ�ة هي م�ادرة قصیرة النظر س�ما أنها تتجاهل نطاق الُنُهج االبتكار�ة المعتمدةالعدالة والتحق�قات والمحاكمات 

في إطار المفاوضات الس�اس�ة. أخیرًا، و�ما یرد شرحه �مز�د من التفاصیل أدناه، قد یتعزز السعي إلى تحقیق  -والالزمة

عفو والعدالة وللُنُهج االبتكار�ة العدیدة المتاحة لص�اغة العدالة والسالم من خالل تكو�ن فهم أكثر دقًة للعالقة بین حاالت ال

 مراس�م العفو العام.

   
�
البيئة القانون�ة والس�اس�ة -ثالثا  

لطالما ُأجر�ت مفاوضات السالم في ظل القانون الدولي الذي وّفر الحّد القانوني الخارجي، وفي أغلب األح�ان الحّد 

تفاق عل�ه في خضّم السعي إلى تحقیق السالم. وخالل السنوات الثالثین الس�اسي الخارجي، لما �مكن أن �جب اال

األخیرة، أص�حت هذه الحدود الخارج�ة أكثر تفصیًال و�لحاحًا في متطل�اتها، لكنها ما زالت تت�ح حّیزًا �بیرًا من االبتكار 

انون الدولي �حّظر العفو �شتى والتحرك في مجال العدالة. إضافًة إلى ذلك، في حین ظهر اتجاه قوي للقول �أن الق

، فّسرت الحظر على أنه �شمل األمم المتحدةوفي حین أن �عض األطراف، �ما فیها  -أشكاله �رّد على الجرائم الدول�ة

ٌل حذر ومفّصل للوضع الحالي للقانون الدولي والس�اسات المعتمدة �كشف تحلی -االنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان

عن وجود بیئة قانون�ة وس�اسات�ة ت�قى مرنًة �استمرار. و�ما تجري مناقشته أدناه، أّي من المعاهدات أو القانون العرفي 

في الجرائم الدول�ة  الدولي ال یلحظ هذا الحظر الواضح الذي �عتّد �ه ال�عض في وجه �عض أشكال العفو والتساهل

واالنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان. �ذلك، في حین أن الخطوط التوجیه�ة ذات الصلة في مجال الس�اسات التي 

تضعها المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة تكون أح�انًا أكثر تشّددًا مّما �ستوج�ه القانون، فهي غال�ًا ما تفسح المجال العتماد 

فاء �التزامات الدولة في ما یتعلق �الحق�قة، والعدالة، والتعو�ضات وضمانات عدم التكرار التي ُنهج مرنة من أجل الو 

 تتطلبها س�اقات المفاوضات �طب�عتها.

 المعاهدات الخاصة �القانون الجنائي الدولي -ألف

رة، في المفاوضات التي لقد دأبت الدول على حظر العفو في المعاهدات الدول�ة. وظهر هذا األمر جل�ًا في اآلونة الخی

). 2006) واالتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء القسري (1998أّدت إلى إقرار نظام روما األساسي (

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf
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وأٌي من الصّكین ال �شیر إلى العفو أو �حظره. فالمعاهدة المتعددة األطراف الوحیدة التي تذ�ر العفو هو البروتو�ول 

)، الذي یدعو الدول إلى منح، ول�س حظر، العفو األوسع الممكن في نها�ة 1977اق�ات جن�ف (اإلضافي الثاني التف

النزاعات المسلحة غیر الدول�ة. ورغم أن اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر قد فّسرت هذا الحكم على أنه �ستثني جرائم 

لى منح العفو في نها�ة مثل هذه النزاعات �شیر الحرب المرتك�ة في النزاعات المسلحة غیر الدول�ة، فاللجوء �استمرار إ

 إلى أن الدول اعتمدت تفسیرًا مختلفًا لهذا الحكم.

وفي حین ال تحظر أي معاهدة العفو أو أشكاًال مشابهة من التساهل، �جد ال�عض صالح�ًة ضمن�ة لفرض هذا الحظر 

عاق�ة المسؤولین عن �عض الجرائم �موجب القانون في أحكام المعاهدة التي تستدعي تجر�م، أو مالحقة، أو استرداد أو م

الدولي (مثًال، اإل�ادة الجماع�ة، الخروقات الخطیرة التفاق�ات جن�ف، التعذیب واإلخفاء القسري). إنما ال تأتي هذه 

معاهدة. المعاهدات البتة على ذ�ر قانون�ة العفو، واألشكال البدیلة للمساءلة وأشكال أخرى من التساهل إزاء خروقات ال

إنما عمد عدیدون إلى تفسیر الموج�ات الصر�حة �المالحقة القانون�ة على أنها تعني �أن الدول األطراف في هذه 

المعاهدات (أو جم�ع الدول التي ُ�قبل فیها موجب المالحقة �االستناد إلى المعاهدة �قاعدة عرف�ة) تنتهك هذه المعاهدات 

أخرى لمنع المالحقات. إنما ال تحّدد أي من المعاهدات وجوب مالحقة جم�ع في حال أصدرت مراس�م عفو أو تدابیر 

المرتكبین أو مساءلتهم �أي طر�قة أخرى، �ما أن أ�ًا منها ال یلحظ توجیهات أو تحدیدات دق�قة �شأن ��ف�ة محاس�ة 

تفاق�ات الخاصة �مناهضة التعذیب األفراد، �ما في ذلك مدى التشّدد في الحكم علیهم ومعاقبتهم. عالوًة على ذلك، تقّر اال

واإلخفاء القسري صراحًة بدور السلطات الوطن�ة المختصة �المالحقة القضائ�ة في اتخاذ القرار �شأن مالحقة الجرائم 

المعن�ة، علمًا أن العدید من النظم القانون�ة �سمح �ممارسة السلطة التقدیر�ة في المالحقة القضائ�ة لدى اتخاذ القرار 

ة شخص محدد. لذا، تحتفظ الدول ب�عض المرونة في ما یتعلق، من بین أمور أخرى، بترتیب أولو�ات المالحقات �مالحق

 القضائ�ة مع مراعاة حقوق الضحا�ا في الوقت ذاته، وقدرة وأولو�ات منظومة المحاكم.

 القانون العرفي الدولي -�اء

العفو أو تدابیر تساهل أخرى من خالل القانون العرفي الدولي حین تظهر ثغرات في قواعد المعاهدة، �جوز تحدید قانون�ة 

) مبدأ االعتقاد �اإللزام، وهو �عني التصور الذاتي للدولة �أنها ملزمة بتبني 2) ممارسات الدول و(1الذي �جمع بین (

 مع�اٍر قانوني معّین.

ات المسلحة غیر الدول�ة إشارًة خاصة. وفي هذا الخصوص، تحمل فئات الجرائم ضد اإلنسان�ة وجرائم الحرب في النزاع

وتنكب لجنة القانون الدولي على دراسة اتفاق�ة مقترحة بهذا الشأن تتضمن لغًة في مجال االسترداد والمالحقة شبیهة بتلك 

 التي تعتمدها االتفاق�ات المعن�ة �مناهضة التعذیب واالختفاء القسري، إنما ال تتوّفر أي معاهدة مخصصة لموجب الدول

منع ومعاق�ة الجرائم ضد اإلنسان�ة. �ذلك، ورغم أن اتفاق�ات جن�ف تتطلب من الدول األعضاء مالحقة الخروقات 

الخطیرة المرتك�ة في النزاعات المسلحة الدول�ة، فإن الجرائم المرتك�ة في النزاعات المسلحة غیر الدول�ة ال تخضع لموجب 

فإن الحجج القائلة �أن مراس�م العفو محظورٌة في الجرائم ضد اإلنسان�ة أو في المالحقة القائمة على المعاهدة. و�التالي، 
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جرائم الحرب المرتك�ة في النزاعات الدول�ة غیر المسّلحة تستند �الضرورة إلى تأكید وجود موج�ات على الدول �مالحقة 

 جواز منح عفو �شمل هكذا جرائم. هذه الجرائم �موجب القانون العرفي الدولي. وعندها فقط �مكن االستدالل على عدم

و�تحایل �عض المعّلقین على هذه الحقائق المزعجة عن طر�ق االعتماد على موجب أكثر شمول�ًة (أو "تراكم�ًة") لمالحقة 

الجرائم الدول�ة أو االنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان �قاعدة للتأكید على وجود حظر قائم على العرف لمنح العفو على 

) �جوز للدول مالحقة أي شخص تعتبره مسؤوًال عن ارتكاب جرائم 1جرائم. و�بدو هذا اإلجراء متماسكًا �قدر ما (هذه ال

) تكون الدول خاضعًة لاللتزامات المنصوص علیها 2ضد اإلنسان�ة وجرائم حرب في النزاعات المسلحة غیر الدول�ة، و(

ي، وهي تشكل عناصر أساس�ة إلث�ات ارتكاب �عض الجرائم ضد في المعاهدة �مالحقة حاالت التعذیب واالختفاء القسر 

اإلنسان�ة. إنما ال تتوفر ممارسات �اف�ة في الدول لدعم وجود قواعد عرف�ة تتطّلب مالحقة المسؤولین عن ارتكاب هكذا 

، تقّوض قاعدة �الممارسة الجار�ة في الدول �منح العفو على هذه الجرائمجرائم. ولذا، فإن حالة عدم ال�قین هذه، مقترنة 

القانون العرفي �االستدالل على وجود قاعدة تقضي �حظر العفو وأشكال أخرى من التساهل حظرًا مطلقًا في �ل هذه 

 الجرائم.

نس�ة إلى حاالت العفو، من بین آخر�ن، من جانب كذلك، تّم اإلقرار �الصفة غیر المحددة للقانون العرفي الدولي �ال

إلى أن القانون  شارأالمقرر الخاص لألمم المتحدة المكّلف إعداد اتفاق�ة دول�ة لمنع ومعاق�ة الجرائم ضد اإلنسان�ة. فقد 

) الرفض المستمر من جانب الدول 1إذا �ان ُ�حظر على الدول منح العفو على هذه الجرائم �فعل ( غیر صر�ح في ما

) االستعداد المستمر من جانب الدول إلصدار أو إقرار حاالت 2الموافقة على حظر وارد في المعاهدة �شأن العفو، و(

النهج المعتمد في االتفاق�ات لمكافحة التعذیب واالخفاء  عفو للجرائم الدول�ة واالنتهاكات الخطیرة. بناًء عل�ه، وتمش�ًا مع

 القسري، أوصى �أن تمتنع أي معاهدة مستقبل�ة �شأن الجرائم ضد اإلنسان�ة عن أي إشارة صر�حة للعفو.

) حظر قاطع 2) اعتماد موجب أكثر صرامًة في المالحقة و(1إنما �عتبر ال�عض �أن اتجاه القانون الدولي یتطّور نحو (

ي عفو على الجرائم الدول�ة واالنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان. لكن هذا االتجاه لم یتبلور �عد لیتحول إلى قاعدة أل

جدیدة. إضافًة إلى ذلك، وألس�اب یرد شرحها في أجزاء الحقة من هذه الورقة، نعتقد أن فرض موجب قاطع أو حظر 

في قدرتها  -و�التالي الجهات المسلحة غیر الحكوم�ة أ�ضاً  -قاطع قد �قّید الدول على نحو غیر ضروري وغیر منتج

) اعتماد استرات�ج�ات ابتكار�ة و�فؤة في مجال 2) التفاوض �شأن الوقا�ة من النزاعات المسلحة أو تسو�تها، و(1على (

 المالحقة القضائ�ة في نها�ة الحرب.

 المعاهدات المعن�ة �حقوق اإلنسان -ج�م

وق اإلنسان ُیرغم الدول األطراف على توفیر سبل انتصاف لضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان. إن القانون الدولي لحق

و�مكن الوفاء بهذا االلتزام من خالل مجموعة من التدابیر، �ما في ذلك سبل االنتصاف المدن�ة أو اآلل�ات اإلدار�ة. وقد 

والمدافعین عن حقوق اإلنسان هذا االلتزام �أنه �طالب �إجراء تحق�قات  �عض الهیئات المنشأة �موجب المعاهداتفّسرت 

ه ومالحقات وطن�ة �حق المسؤولین عن االنتهاكات الجس�مة، مثل الخروقات للحق في الح�اة، حتى حین ال تشكل هذ

 االنتهاكات جرائم دول�ة. وتثیر هذه الحجة إشكال�ًة لعدة أس�اب.

أوًال، ال یتوفر تعر�ف مقبول لما �شكل انتهاكاً "جس�مًا" لحقوق اإلنسان، و�التالي من غیر الواضح ما هي أنواع االنتهاكات 

جب فقط حین ُترتكب �صورة منهج�ة. التي قد تؤدي إلى فرض موجب المالحقة، أو ما إذا �انت هذه الجرائم توّلد هذا المو 

https://www.peaceagreements.org/publication/10
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/704
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
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ثان�ًا، تقّر معظم الهیئات الدول�ة لحقوق اإلنسان �أن الدول تتمتع �السلطة التقدیر�ة (وُتسّمى أح�انًا "هامش التقدیر") في 

ك�ف�ة التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان. وحتى منظومة البلدان األمر�ك�ة لحقوق اإلنسان، التي طوّرت مجموعة مكثفة 

و�خاصة في س�اقات  -من االجتهادات �شأن العفو وأشكال أخرى من التساهل، توّفر نهجًا أكثر مرونًة �عتمده عدیدون 

الحروب. فاألحكام الصادرة عن المحاكم في البلدان األمر�ك�ة �شأن قوانین العفو التي تّم سّنها خالل عمل�ات االنتقال 

دًة متینة ضّد إصدار حاالت عفو واسعة النطاق وغیر مشروطة على من الحكم العسكري في المنطقة قد أنشأت قاع

انتهاكات خطیرة ال تقّدم شیئًا للضحا�ا وال تفرض أي شيء على المرتكبین. إنما تشیر االجتهادات األخیرة التي تناولت 

ة. على سبیل المثال، في حاالت أكثر دقًة وتعقیدًا من العفو وأشكاٍل أخرى من التساهل، إلى مز�د من االنفتاح والمرون

الدعوى المقامة بین مذ�حة ال روشیال و�ولومب�ا، وجدت المحكمة أن مز�ج العقاب والتساهل الذي �شمله قانون العدالة 

هو مز�ج جائز. و�ذ ُأصدر هذا القانون لتشج�ع القوات ش�ه العسكر�ة على نزع السالح،  2005والسالم في �ولومب�ا لعام 

مخّفضة �خمس إلى ثماني سنوات لألشخاص المدانین �ارتكاب جرائم ضد اإلنسان�ة الذین �كشفون  فهو یلحظ أحكاماً 

 عن حق�قة أفعالهم، و�ساهمون في توفیر الجبر للضحا�ا و�لتزمون �عدم النكوص.

في دعوى  كذلك، انبثقت الحاجة إلى تدابیر مرنة في مجال العدالة �جزء من ترتی�ات السالم التي تّم التفاوض �شأنها

. ونّص الحكم الرئ�سي الصادر عن المحكمة على أن العفو غیر مذا�ح إیل موزوتي واألماكن القر��ة ضد السلفادور

خرق االتفاق�ة األمر�ك�ة لحقوق اإلنسان. غیر أن رأ�ًا مؤ�دًا صدر عن  1993المشروط الذي صدر في السلفادور لعام 

وجوب التمییز بین حاالت العفو الصادرة �جزء من المفاوضات إلنهاء  رئ�س المحكمة وأر�عة قضاة آخر�ن أشار إلى

حرب أهل�ة وتلك الصادرة غداة انه�ار حكم د�كتاتوري، و�لى ضرورة إحقاق التوازن في الحالة األولى بین حقوق الضحا�ا 

�د إلى أن تر�یز المالحقات في الحق�قة، والعدالة، والجبر وضمانات عدم التكرار مع الحق في السالم. و�شیر الرأي المؤ 

القضائ�ة على األشخاص المسؤولین عن االنتهاكات األكثر جسامًة والتعامل مع الجرائم األقل خطورًة من خالل آل�ات 

أخرى مثل "خفض العقو�ات، والعقو�ات البدیلة، والجبر الم�اشر من مرتكب الجر�مة إلى الضح�ة، واالعتراف العلني 

 ر طر�قًة مالئمة لتحقیق �ل هذا.�المسؤول�ة"، قد یوفّ 

وأّما المحكمة األورو��ة لحقوق اإلنسان فقد اعتمدت نهجًا أكثر تساهًال ومرونًة �صورة عامة إزاء مسألة العفو. على سبیل 

، أّكدت المحكمة األورو��ة أنه "حتى في هذه المجاالت األساس�ة لحما�ة حقوق تار�وك ضد �روات�االمثال، في دعوى 

ن مثل الحق في الح�اة، من المبّرر أن ُتصدر الدولة، في س�اق س�استها الجنائ�ة، قوانین العفو التي قد تعتبرها اإلنسا

ضرور�ة". والقیود الوحیدة المفروضة على هذه السلطة التقدیر�ة المتعلقة �العفو قضت �أن تضمن الدولة "الحفاظ على 

ادى الناس من الجمهور". وفي ما یتعلق �االنتهاكات الخطیرة لحقوق التوازن بین المصالح الشرع�ة للدولة ومصالح فر 

في القانون  �االتجاه المتنامي، أقّرت الدائرة الكبرى في المحكمة األورو��ة "مار��س ضد �روات�ااإلنسان، في دعوى 

دولة �المالحقة والمعاق�ة. الدولي" (هذا تشدید نا�ٌع منا) العت�ار حاالت العفو غیر مقبولة حین تتعارض مع التزامات ال

إنما أشارت الدائرة الكبرى إلى أنه حتى �النس�ة إلى هذه االنتهاكات، قد �كون العفو "ممكنًا في ظل وجود ظروف خاصة، 

مثل عمل�ة مصالحة و/أو شكل من أشكال التعو�ض على الضحا�ا". وال تتطّلب لغة الحكم، وال تمنع، أن �كون العفو 

 لمذنبین في الجبر أو المصالحة.مشروطًا �مساهمة ا

و�النظر إلى ممارسات الدول في التصدي للجرائم الدول�ة، نالحظ أنه لم تظهر أي ممارسة حكوم�ة شائعة أو متسقة 

تشیر إلى أن القانون العرفي الدولي �حّظر �افة أشكال العفو على االنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان. وما زالت الدول 
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لًة انتقال�ة تختبر �عض أشكال العفو، والعقو�ات البدیلة، وم�ادرات الصفح، وتدابیر التساهل لمجموعة التي تشهد مرح

واسعة من االنتهاكات، �ما یدّل على أن ممارسات الدول واآلراء الفقه�ة لم تلتف حول الموجب الواضح �المالحقة الذي 

 �طالب �ه ال�عض.

 العدالة االنتقال�ة والوساطة في النزاعات الس�اسات الدول�ة واإلقل�م�ة �شأن -دال

وضعت �عض المنظمات المتعددة األطراف ال�ارزة س�اسات ومعاییر تتضمن محظورات محددة للعفو تشكل مصادر 

للتأثیر الس�اسي، و�ن لم تشكل مصادر للقانون. إنما یوجد اختالف ملحوظ بین الس�اسات المعتمدة في األمم المتحدة 

و�ي من جهة، وتالك المعتمدة في االتحاد األفر�قي من جهة أخرى. وفي حین أنه في الحالة األولى، تتعّدى واالتحاد األور 

الس�اسات ما �ستوج�ه القانون الدولي حال�ًا (مع اإلقرار �الحاجة إلى المرونة)، تت�ح الس�اسات في الحالة الثان�ة حر�ًة 

 أكبر في التصرف.

، 2004و 1999العام لألمم المتحدة �كل وضوح، في الخطوط التوجیه�ة والتقار�ر لعامي على سبیل المثال، أعلن األمین 

مم المتحدة لن تشّجع أو تؤ�د أي عفو على الجرائم الدول�ة أو االنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان. غیر أن موقفه أن األ

�أنه "�جوز النظر في إمكان�ة منح  توجیهات األمم المتحدة في مجال الوساطةالمتشدد، الذي یلّطفه اإلقرار المستمر في 

والتشج�ع عل�ه في أغلب األح�ان" في الجرائم الس�اس�ة، مثل الخ�انة أو التمّرد، و�جوز حتى التشج�ع عل�ه إلعادة  -العفو

ین ال یتعارضان، یتطلب التوفیق بینهما قدرًا من المرونة دمج النازحین والمقاتلین السا�قین. وفي حین أن هذین الوقف

 واالبتكار.

عن التزام االتحاد األورو�ي �المبدأ القائل �أنه "ال �مكن  االنتقال�ةإطار س�اسة االتحاد األورو�ي في مجال العدالة و�عّبر 

تحقیق السالم الدائم من دون عدالة". �ما أنه �صادق على س�اسة األمم المتحدة �االعتراض على العفو على الجرائم 

�قّر االتحاد األورو�ي �أنه الدول�ة واالنتهاكات الجس�مة لحقوق اإلنسان "�ما في ذلك في س�اق مفاوضات السالم". إنما 

في ظل القانون اإلنساني الدولي، �إمكان الدول منح العفو على أعمال الحرب المشروعة وأن العفو جائز في حال الجرائم 

الس�اس�ة. و�االستناد إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان، یزعم االتحاد األورو�ي أنه "حین �كون العفو جائزًا في ظل 

دولي، �جب أن ی�قى متسقًا مع حقوق اإلنسان �ما في ذلك الحق في سبل االنتصاف أو الحق�قة"، �ما �شیر القانون ال

إلى انفتاح على حاالت محدودة للعفو وأشكال أخرى من التساهل التي ت�ّسر أو ال تقّوض الوفاء �حقوق الضحا�ا لجهة 

 الحق�قة والجبر.

س�اسة العدالة االنتقال�ة في أكثر دینام�ك�ًة. �الفعل، إن الم�ادئ التي تقوم علیها  وأّما االتحاد األفر�قي فقد اعتمد موقفاً 

ا �عد النزاع، ، تنّص على أنه "في الس�اق الهش لحق�ة م2019والتي تّم اعتمادها في ش�اط/فبرایر  ،االتحاد األفر�قي

ین�غي إحقاق التوازن والتوصل إلى تسو�ة بین السالم والمصالحة من جهة والمسؤول�ة والمساءلة من جهة أخرى". 

وتتحاشى س�اسة االتحاد األورو�ي اعتماد "نهج واحد یناسب الجم�ع" إزاء العدالة االنتقال�ة، بل تشیر عوضًا عن ذلك 

جتماع�ة وفقًا للس�اق "�االستناد إلى تصورات المجتمع واحت�اجاته في مجالي العدالة إلى ضرورة اخت�ار آل�ات العدالة اال

والمصالحة". و�قّر الجزء الخاص �العدالة والمساءلة �أنه �مكن تحقیق هذه األهداف من خالل مز�ج من التدابیر القانون�ة 

تترك هذه الس�اسة صراحًة "هامشًا من التقدیر"  الرسم�ة والتقلید�ة، على أن تستت�عها "المصالحة والتعو�ضات". �ذلك،

للدول األعضاء من أجل اللجوء إلى االتفاقات التفاوض�ة لتخف�ف العقو�ات، والصفح، واألشكال المخففة والبدیلة من 

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-rule-of-law-and-transitional-justice-in-conflict-and-post-conflict-societies-report-of-the-secretary-general/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28english%29_0.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
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العقاب غیر األحكام �السجن. وفي حین ترفض استخدام العفو "الشامل" أو غیر المشروط الذي �منع التحق�قات في 

ائم الخطیرة، وتسّهل إفالت مرتكبي الجرائم الخطیرة من العقاب أو ترّسخ الثقافات المؤسس�ة السلب�ة، فهي تت�ح الجر 

إمكان�ة إصدار عفو مشروط حتى لمرتكبي الجرائم الخطیرة، شرط أن تهدف إلى المساهمة في استرجاع الحق�قة وتوفیر 

 الجبر للضحا�ا.

لدول�ة موقفًا صارمًا ضد العفو، تمیل إلى اإلقرار �أن �عض أشكال العفو أو التساهل لذا، وحتى حینما تتبّنى المنظمات ا

جائزة، وقد تكون ضرور�ة لوضع حّد للنزاعات العن�فة، رغم أنها تختلف حین �ص�ح أي شكل جائز من العفو أو التساهل 

 محظورًا.

 
�
ي المساءلة -رابعا

 نطاق اإلبداع �ف
لقد الحظنا في هذه الورقة ��ف أن األطر القانون�ة والس�اسات�ة الدول�ة التي ترعى التزامات الدول إثر ارتكاب جرائم دول�ة 

وانتهاكات خطیرة لحقوق اإلنسان تلحظ المرونة في ما یتعلق �السعي إلى تحقیق العدالة. وتنعكس هذه المرونة �مز�د من 

التي تستند إلى ممارسة الدول في اإلقرار �صورة خاصة  الخطوط التوجیه�ة لبلفاست �شان العفو والمساءلةالتفاصیل في 

لذي یتوقف على فرادى المجرمین بتوّفر، وجدوى ومشروع�ة مجموعة من حاالت العفو المشروط. وهي تشمل العفو ا

الذین �ستسلمون و�شار�ون في نزع السالح، وفي برامج التسر�ح و�عادة الدمج؛ و�شار�ون في عمل�ات العدالة التقلید�ة 

أو اإلصالح�ة؛ و�فصحون عن مشار�تهم الشخص�ة في الجرائم؛ و�دلون �شهاداتهم أو یوّفرون معلومات عن مشار�ة 

ائم؛ و�سّلمون أصوًال غیر قانون�ة؛ و�ساهمون ماد�ًا ورمز�ًا �الجبر؛ و�متنعون عن ارتكاب جرائم أطراف ثالثة في الجر 

جدیدة س�اس�ة أو متصلة �النزاعات، او أي نوع آخر من النشاط اإلجرامي؛ أو یلتزمون �الحظر المحدود زمن�ًا على 

 نخراط في الشرطة أو القوات المسّلحة.امتالك أسلحة خطیرة، والترشح لالنتخاب أو لشغل وظ�فة عامة أو اال

المكتب  صادقكذلك، أقّر مكتب المدعي التا�ع للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة �ق�مة وجواز توفیر التساهل المشروط للمذنبین و 

المبرم بین الحكوم�ة الكولومب�ة والقوات المسلحة الثور�ة الكولومب�ة والذي �سمح لمرتكبي الجرائم  علنًا على اتفاق السالم

ضد اإلنسان�ة أن �قضوا أحكامًا من خمس إلى ثماني سنوات "�التقیید الفعال لحر�اتهم وحقوقهم"، في حال اعترفوا 

المكتب أ�ضًا أن "األحكام المخفضة ممكنة" في  الحظ. و �المسؤول�ة عن جرائهم، و�وّفرون الجبر و�لتزمون �عدم التكرار

حال الجرائم الدول�ة، �ما في ذلك "األحكام البدیلة أو غیر االحتجاز�ة"، شرط أن �قوم المدانون، من بین أمور أخرى، 

 للمساهمة في تحقیق السالم ومنح الضحا�ا حقوقهم.�است�فاء الشروط الموضوعة 

و�جماًال، تعكس هذه التطورات إدراكًا متنام�ًا �أنه �مكن دمج السالم والعدالة (�مفهومیهما الواسعین) في أي مفاوضات 

نا المع�اري: أو عمل�ة تجري في حق�ة ما �عد النزاع �ما �عّزز أهدافهما. وفي هذا الخصوص، یبّین استنتاجنا الوصفي موقف

من المرجح أن نهجًا مبدئ�ًا ومرنًا إزاء تعز�ز السالم والعدالة قد یؤدي إلى التخف�ف من التوترات الحتم�ة بینهما، ومن 

المرجح أن ینجح في تعز�زهما معًا. وفي حین أن القانون الدولي یوّلد موجب مالحقة �عض الجرائم الدول�ة واالنتهاكات 

، فإن هذا الموجب مؤطر �ما یت�ح حیزًا للمرونة واالبتكار. إضافًة إلى ذلك، فإن القانون الدولي الجس�مة لحقوق اإلنسان

https://www.ulster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/57839/TheBelfastGuidelinesFINAL_000.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=160901-otp-stat-colombia
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/201805SpeechDP.pdf
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والس�اسات منفتحة عل العفو المشروط وأشكال أخرى من التساهل، و�التالي ال تمنعها تلقائ�ًا، و�خاصة تلك األشكال التي 

 صالح المؤسسي وضمانات عدم التكرار.تعّزز الق�م الهامة مثل الحق�قة، والجبر، والمساءلة، واإل

 
�
 افضل نهج -خامسا

من النطاق العر�ض الحق�قي للقانون الدولي والس�اسات لالستجا�ة إلى طل�ات السالم  ك�ف �مكن أن �ستفید المفاوضون 

ثالثة عناصر والعدالة �حیث �عّزز �ّل منهما اآلخر للتوصل إلى نتائج أكثر مشروع�ًة واستدامة؟ نشیر إلى ضرورة توّفر 

 على األقل: (ألف) التأطیر، (�اء) آل�ة التفاوض و(ج�م) التر�یز على العمل�ة عوضًا عن نقطة النها�ة.

 التأطیر -ألف

�إمكان طر�قة تأطیر العالقة بین السالم والعدالة من جانب األطراف المتفاوضة �شأن عمل�ة انتقال�ة أن توّسع نطاق 

و�التالي، إن تلخ�ص المسألة �أنها مواجهة بین العفو والحما�ة ی�ّسط �شكل م�الغ و�حجب الخ�ارات المتاحة أو تحّددها. 

الخ�ارات المتاحة لوضع حّد للنزاع وتعز�ز الحق�قة، والعدالة، والجبر وضمانات عدم التكرار. و�العكس، إن التأطیر األكثر 

ألجزاء المكونة لهما، �ما �كشف عن التدابیر التي �مكنها انفتاحًا للمسألة �ساعد في تثبیت متطل�ات العدالة والسالم في ا

أن تعّزز هذه األجزاء الفرد�ة نظرًا إلى المتغیرات الخاصة في الس�اق. ومن خالل ات�اع هذا النهج، من المرجح أن �ضع 

 المفاوضون مجموعًة ابتكار�ة وواقع�ة من الخ�ارات التي تعّزز على نحو أكبر السالم والعدالة.

تذئ بة  ب ئكعتئك

یتضمن مفهوم العدالة عددًا من األهداف المترا�طة واألجزاء المتنقلة التي من شأنها أن تأتي بنتائج إ�جاب�ة للضحا�ا 

والمجتمع. وقد تشمل �شف الحق�قة؛ والتأكید على القواعد االجتماع�ة التي تنبذ العنف واإلجرام؛ و�عادة بناء س�ادة القانون 

الة؛ و�ضفاء الطا�ع الفردي على الذنب؛ وردع االنتهاكات المستقبل�ة؛ و�عادة تأهیل المذنبین ومشروع�ة مؤسسات العد

ودمجهم؛ وتحفیز اإلقرار الرسمي؛ ودعم عمل�ة تضمید جراح الضحا�ا؛ وتعز�ز المصالحة؛ وفرض أشكال من العقاب 

 القانوني �مكن أن یتسع نطاقها لتصل إلى إسقاط األهل�ة لتوّلي منصب عام.

كما أن التحق�قات والمالحقات الجنائ�ة مالئمة جداً لتحقیق �عض هذه العناصر من العدالة، وغیر مالئمة لتحقیق عناصر 

أخرى منها. على سبیل المثال، وفي س�اقات العدالة االنتقال�ة، ترّ�ز المحاكمات الجنائ�ة على مسؤول�ة مّتهم واحد (أو 

�ًا ما تكون فرد�ة ضمن الس�اق األوسع للنزاع أو القمع الس�اسي. وفي حین �عض المتهمین �حّد أقصى) عن أفعال غال

�مكن إث�ات قاعدة المسؤول�ة الفرد�ة، غال�ًا ما تلقى البیئة األوسع نطاقًا، واألس�اب الجذر�ة للعنف والعوامل المؤسس�ة 

ى ذلك، تشكل التجر�ة الكاملة للضحا�ا میزًة والمنهج�ة التي تسّهل ارتكاب جر�مة مثبتة، قدرًا أقل من االهتمام. عالوًة عل

ثانو�ة على أفضل تقدیر، ومهملًة على أسوأ تقدیر، في معظم المحاكمات الجنائ�ة. وتتطلب أ�ضًا المحاكمات الجنائ�ة 

 مستوًى عال�ًا من ال�قین المستند إلى إث�اتات، وهو أمر مالئم نظرًا إلمكان�ة فرض عقو�ة السجن. إنما �عني هذا أن
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األطراف المذن�ة سوف ُتبّرأ أح�انًا، مما یترك انط�اعًا �أن الفرد بريء أو �أن الجرائم لم تقع، فتزداد خی�ة الضحا�ا، 

 وتستعر التوترات االجتماع�ة أو تتقّوض الثقة �إدارة العدالة.

ضطلع �ه في اإلقرار �األذى إنما هذه التحدیدات المتصلة �جدوى المالحقات الجنائ�ة ال تنتقص من الدور الجوهر الذي ت

و�سناد مسؤول�ة الفظائع، س�ما أن هذه المنافع بدیه�ة. غیر أن تر�یزًا ضّ�قًا �ساوي العدالة �مخاطر المالحقات سیتغاضى 

عن مواطن الضعف المتصلة �جدوى المحاكمات، و�همل آل�ات أخرى للتصدي لمثل هذه الفظائع و�قّوض �التالي النطاق 

یق السالم والعدالة. وأّما النهج إزاء العدالة الذي �فهمها في نطاقها الواسع �ما ورد وصفه أعاله، فال الرامي إلى تحق

)  من غیر المرجح أن یثقل �اهل 1�ساعد فقط في تخف�ف القیود على مفاوضات السالم، إنما �شكل أ�ضًا نهجًا (

) من األكثر ترج�حًا أن �ضع إجا�ات 2ئم أو واقعي، و(المالحقات الجنائ�ة �مهام ال �سعها االضطالع بها على نحو مال

 مبتكرة تعّزز االلتزامات الدول�ة للدول في مجاالت الحق�قة، والعدالة، والجبر وضمانات عدم التكرار.

ب ئكحإلل تذئ  ة

األجل القصیر، �شمل مفهوم السالم، على غرار مفهوم العدالة، عددًا من المقتض�ات المتشا�كة واألجزاء المكّونة له. ففي 

قد �عني السالم النها�ة الرسم�ة لنزاع عن�ف. وأّما في األجل الطو�ل، فالسالم یتطلب تطو�ر بیئة یتّم التفاوض فیها �شأن 

االختالفات من خالل المداوالت عوضًا عن النزاعات العن�فة، و�تّم اإلقرار فیها �حقوق اإلنسان األساس�ة، و�نفاذها 

 وتحق�قها.

قة انتهاء النزاع العن�ف یؤثر على قابل�ة استمرار السالم في األجل الطو�ل. �الفعل، إذا �انت النها�ة  الرسم�ة كما أن طر�

للنزاع العن�ف مشو�ًة �اإلهمال فقد تكون وهم�ًة، وقد تمّهد الطر�ق للعنف في المستقبل عوضاً عن السالم. وأّما إذا تحققت 

ف�مكن أن تؤسس لسالم واقعي طو�ل األمد. �ذلك، إن تصف�ة حسا�ات مدروسة مع هذه النها�ة الرسم�ة للنزاع �عنا�ة، 

قد تكون هامة في  -من خالل البوح �الحق�قة، واإلقرار، والمساءلة، والجبر والمصالحة -الماضي على الصعید الوطني

 هذا الخصوص.

ج �اإلفالت من العقاب (إذ ُ�فّسر أنه غ�اب إنما ُ�ساء فهم مدى أهم�ة العفو في هذه المهمة، س�ما أنه غال�ًا ما ُ�مز 

المالحقات الجنائ�ة ألعمال عنف خطیرة)، وُ�عتبر تعز�زًا للسالم غیر المشروع على حساب العدالة. إنما و�ما تمّت 

اإلشارة إل�ه أعاله، یتخذ العفو عدة أشكال وأحجام. وفي حین أن �عض حاالت العفو قد تعّزز اإلفالت من العقاب، �مكن 

ص�اغة مراس�م العفو المشروط واألشكال األخرى من التساهل المصممة �عنا�ة �طر�قة تعزز العناصر الهامة في السالم 

والعدالة، �ما یرد شرحه �التفصیل في الخطوط التوجیه�ة لبلفاست. و�ّتسم االلتزام �مالحقة أو �محاس�ة �أي طر�قة أخرى 

قات �أهم�ة حاسمة �النس�ة إلى مشروع�ة هذا العفو المشروط في األمد األشخاص الذین ال �ستفیدون من هذه االتفا

الطو�ل. فقد تقّوضت مثًال مشروع�ة العفو المشروط في جنوب أفر�ق�ا إلى حّد �بیر �فعل عجز الدولة عن مالحقة 

 عفو. األشخاص الذین ُحرموا من العفو (ألنهم لم �فوا بواج�اتهم في االتفاق) أو الذین لم �قّدموا طلب

�إ�جاز، من األجدى في س�اق المفاوضات أن یتمحور النقاش حول العناصر المكونة الهامة للسالم والعدالة التي یر�د 

كل طرف االرتقاء بها، ثم االنتقال إلى نقاش �شأن اآلل�ات األكثر مالءمة لتعز�ز هذه العناصر. و�ذلك، تص�ح 

وسائل ول�س الغا�ات، ومن األقل احتماًال أن تخضع للثنائ�ة الخاطئة المفاوضات حول قضا�ا المساءلة نقاشًا �شأن ال

المتمثلة �المالحقة مقابل العفو، األمر الذي �ّحد من الُنهج االبتكار�ة المتاحة. وفي حین �مكن لكّل من التدابیر الفرد�ة 
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یتم تحدیدها والجمع بینها �طر�قة مبدعة،  للعدالة االنتقال�ة أن �ساهم في سبل هامة لالرتقاء �أهداف السالم والعدالة، حین

 �مكن أن تتضاعف آثارها الفرد�ة �طرق تسّهل التسو�ات الواقع�ة والمشروعة التي یتم التفاوض �شأنها.

 آل�ات التفاوض -�اء

فن�ة، من الضروري �مكان تصم�م عمل�ة جیدة في إطار المفاوضات. وفي حین غال�ًا ما ُ�عتبر التصم�م مسألًة ثانو�ة أو 

یتسم التصم�م المدروس �عنا�ة �أهم�ة �برى إلجراء مفاوضات قابلة للح�اة وتوفیر إمكان�ة التوصل إلى اتفاق. �الفعل قد 

تكون ��ف�ة تصم�م و�دارة المفاوضات هامًة �قدر ما �جري التفاوض �شأنه وقد تستحق الدرجة ذاتها من االهتمام. 

 ارًة خاصة إلیها في ما یتصل �موضوع هذه الورقة.وتستحق أر�عة جوانب من هذه المسألة إش

لتولید الظروف الموات�ة لعمل�ة قابلة للح�اة. وغال�ًا ما �كون هامًا أن  تدابیر بناء الثقةیتعلق االعت�ار األّول �استخدام 

تبّین للجمهور  یتفق جم�ع األطراف في المفاوضات على تدابیر م�كرة �مكنها أـن تساهم في بناء الثقة بینهم، في حین

مدى جد�ة المساعي الجار�ة. وتشمل األمثلة عمل�ات وقف إطالق النار األحاد�ة أو الثنائ�ة، ورفع الحظر عن األحزاب 

الس�اس�ة، واالتفاق على ضّم بنود في جدول األعمال تكون هامًة للطرف اآلخر، وما إل�ه. �ما �مكن أن تكون عروض 

لثقة في وقت م�كر، وال �جب أن ُتقّدم �طر�قة تعیق اتفاقاٍت الحقة �شأن المساءلة. على التساهل القانوني سهلًة لبناء ا

سبیل المثال، قبل بدا�ة مفاوضات السالم التي أّدت إلى المرحلة االنتقال�ة في جنوب أفر�ق�ا، لجأت الحكومة إلى إطالق 

 بناء الثقة.سراح سجناء �ارز�ن، �ما في ذلك الذین ُأدینوا �جرائم عنف خطیرة، ل

عنصرًا هامًا ثان�ًا في تصم�م آل�ة التفاوض �مكن أن یؤثر على النهج لالرتقاء �السالم والعدالة. �الفعل،  االتصالو�شكل 

إن استرات�ج�ة ناجحة لالتصاالت سوف تر�ط األهداف الحساسة مثل العدالة �المكاسب األوسع نطاقًا التي تحاول 

�عد النزاع، �ما �ساهم في ظهور مجموعة من التوقعات العامة الطّ�عة �شأن ما هو  المفاوضات تحق�قها في مرحلة ما

 مجٍد وممكن. وهذا �شمل تحدیثات دور�ة، حسب ما تسمح �ه الظروف، �شأن التقدم المحرز والتحد�ات المستمرة. 

�جب أن تجري محادثات السالم اعت�ارًا رئ�س�ًا آخر أثناء التفاوض �السالم والعدالة. و  مدخالت أصحاب المصلحةتشكل 

في ظروف تضمن السر�ة، إنما ال �جب أن تكون معزولًة في جم�ع جوانبها. �استثناء الحاالت التي تجري فیها المفاوضات 

مثل المجتمع  -سّرًا (أي من دون إدراك الجمهور �ق�ام هذه المفاوضات)، �جب أن �كون أصحاب المصلحة الرئ�سیون 

قادر�ن على ضّخ أفكارهم في العمل�ة من خالل آل�ة منظمة  -األطراف الس�اس�ة وجهات فاعلة أخرى المدني، والضحا�ا، و 

واحدة أو أكثر. وهذا �مكن أن �ساعد في تنو�ع مجموعة من التصورات ح�ال قضا�ا رئ�س�ة، �ما �ضمن نتائج أكثر 

مجموعٍة أوسع من أصحاب المصلحة مراعاًة للس�اقات و�ز�د من مستوى قبول وتمّلك االتفاق األخیر من جانب 

المجتمعیین. و�مكن أن �ساهم هذا بدوره في تعز�ز االئتالفات المشتر�ة بین المجموعات القادرة على تحقیق التعبئة 

 المستقبل�ة لضمان تنفیذ االتفاق ورصده.

(مثل نزع  ة المفاوضاتالر�ط بین القضا�ا المختلفة على طاولوقد �كون جدول أعمال �سمح لألطراف أو �شجعها على 

السالح، والمشار�ة الس�اس�ة، والعدالة االجتماع�ة وما إل�ه) �الغ األهم�ة. وهذا ینطبق �صورٍة خاصة في حال العدالة 

االنتقال�ة التي تحتاج، و�سبب الحساس�ة الس�اس�ة والقانون�ة التي تنطوي علیها، إلى إقامة روا�ط واضحة مع األهداف 

فاوضات السالم. �مكن مثًال ر�ط قدرة مجموعة من المتمردین على التحّول إلى حزب س�اسي والمشار�ة األوسع نطاقًا لم

في االنتخا�ات �استسالم أفرادها ونزع سالحهم �جزء من منحهم العفو المشروط ومن عمل�ة محاسبتهم. وقد شّكل هذا 
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وغال�ًا ما تعّززت �فعل مدخالت أصحاب  -توصل إلیهاالنوع من الروا�ط والشروط جزءًا هامًا من االتفاقات التي تّم ال

 في حاالت عدیدة من السالم الذي تّم التفاوض �شأنه في السنوات الثالثین الماض�ة. -المصلحة

 نقطة النها�ة مقابلالعمل�ة  -ج�م

أكثر منه نقطة نها�ة. من الحكمة عادًة التر�یز على التوصل إلى نت�جة �جري التفاوض علیها �حیث تكون �مثا�ة عمل�ة 

�الفعل، نظرًا إلى انعدام الثقة الذي �سود عامًة بین األطراف التي تتفاوض �شأن وضع حّد للنزاع المسّلح، �ظهر اتجاٌه 

مفهوم �النزعة إلى وضع اتفاق ذات نتائج ثابتة وقابلة للق�اس. إنما قد تنبثق عن هذا النهج ه�كل�ة غیر مه�أة للتصدي 

تكون حتمًا صع�ة وتتطلب تعدیالت مستمرة. �ما أن مسار العدالة االنتقال�ة �كون ضع�فًا �صورة خاصة لعمل�ة تنفیذ 

على هذا الصعید، س�ما أن القضا�ا المتصلة �العفو والمساءلة الجنائ�ة ل�ست معقدة من الناح�ة الفن�ة فحسب، إنما هي 

 مكثفة ولتحّوالت في الرأي العام.مثیرة للجدل أ�ضًا و�التالي، تكون عرضًة لمعارك تشر�ع�ة 

وفي ما یتعلق �مراس�م العفو �صورة خاصة، من الهام التمییز بین تلك التي ُتصدر لتسهیل الم�اشرة �عمل�ة التفاوض 

وتلك المدرجة في االتفاق النهائي (من دون إغفال مراس�م العفو التي قد یتم اقتراحها �عد مرور سنوات على التوق�ع على 

ن أجل تسهیل إعادة الدمج والمصالحة). ومن شأن الوعي لهذه األ�عاد الزمن�ة للعفو وألشكال أخرى من التساهل اتفاق م

أن یوفر المعلومات للمناقشات حول أهداف وتصم�م التدابیر المتخذة. فإذا ُمنح المقاتلون مثًال عفوًا واسع النطاق مقابل 

�اس�ة، قد ال یهتمون �ثیرًا �الجهود التي ُتبذل الحقًا للجوء إلى تدابیر استسالمهم ونزع سالحهم �بدا�ة للمفاوضات الس

 التساهل من أجل تشج�عهم على الم�ادرة إلى اإلفصاح عن الحق�قة، وتوفیر الجبر وتدابیر أخرى ترمي إلى تعز�ز العدالة.

 
�
 الخاتمة -سادسا

قة النقاش هذه، الحظنا ��ف أن القانون الدولي والس�اسة لقد حان موعد إعادة تقی�م العالقة بین السالم والعدالة. ففي ور 

یوفران حیزًا واسعًا للمرونة واالبتكار في الجمع بین أهداف السالم والعدالة، �ما في ذلك شكًال من أشكال التساهل إزاء 

تي أوصینا بها، قد الجناة مقابل منافع اجتماع�ة أخرى. وقد أوضحنا أ�ضًا أن اعتماد هكذا نهج، وتطبیق الممارسات ال

 یز�د من فرص إطالق مفاوضات س�اس�ة ومفاوضات سالم والتوصل إلى اتفاقات أكثر واقع�ة ومشروع�ًة.

وفي حین أن جم�ع المفاوضات تّتسم �طب�عة خاصة، وأن السالم هو �حكم تعر�فه الغا�ة الرئ�س�ة "لمفاوضات السالم"، 

للعدالة فیها، حین ُتعّرف هذه المفاوضات �معناها الواسع. وهذا صح�ح  تشیر تجر�تنا إلى أنه �مكن عادًة إ�جاد مكان

�صورة خاصة في حال ُأجر�ت العمل�ة مع تصّور مسبق لما هو ممكن وجائز. وفي حین تمثل العدالة عند أفضل تقدیر 

دمجها وتحقیق  إحدى القضا�ا العدیدة التي تشكل جزءًا من جدول أعمال أوسع نطاقًا لمفاوضات السالم، فإن مجال

 أهدافها أكبر �كثیر مّما یتصوره األطراف.

، وھي منظمة دولیة غیر حكومیة مستقلة تقدم تحلیالت ومشورات فنیة شاملة للجھات الفاعلة الوطنیة المشاركة 2012في عام  IFITتأسست 
المفاوضات واالنتقاالت في بلدان مثل كولومبیا  IFITفي المفاوضات واالنتقاالت في المجتمعات الھشة والمتأثرة بالصراعات. دعمت 

 ونیجیریا وسوریا وسریالنكا وتونس وأوكرانیا وفنزویال وزیمبابوي.   والسلفادور وغامبیا ولیبیا
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	حين بدأت ترتسم ملامح العدالة الانتقالية كمجال عمل عند نهاية الحرب الباردة، تمثل منطلقها الأساسي في ضرورة التوصل، في المراحل الانتقالية، إلى شكل ما من تصفية حسابات الماضي لضمان استقرار المستقبل. كما اعتبر العديد من المدافعين الأوائل عن العدالة الانتقال...
	حين بدأت ترتسم ملامح العدالة الانتقالية كمجال عمل عند نهاية الحرب الباردة، تمثل منطلقها الأساسي في ضرورة التوصل، في المراحل الانتقالية، إلى شكل ما من تصفية حسابات الماضي لضمان استقرار المستقبل. كما اعتبر العديد من المدافعين الأوائل عن العدالة الانتقال...
	إنّما تغيّر هذا الفهم مع ظهور وانتشار المحاكم الجنائية الدولية أو ذات الطابع الدولي، والابتكارات في الملاحقات الجنائية الانتقالية، والتأكيد المتنامي من جانب منظمات دولية بارزة معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة على وجود معيار مضاد للإفلات من العقاب. و...
	إنما ظهرت الاختلافات في صفوف مناصري مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب في ما يخص مدى سعي استراتيجيات الملاحقة إلى ضمان الشمولية في محاسبة مرتكبي جرائم العنف. وبدأ البعض يؤكدون على موقفٍ متصلب يدعو إلى ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات ال...
	غير أن حالات العفو العام ما زالت حاضرة على طاولات المفاوضات حتى ولو ظهرت قضية العدالة الجنائية. وعوضاً عن ذلك، بقي العفو العام وحالات أخرى من التساهل أو المساءلة غير العقابية يضطلع بدور محوري في المفاوضات السياسية ومفاوضات السلام. وما زال هذا الاتجاه ...
	وفي عام 2019، لحظ اتفاق السلام لوضع حدّ للنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق تعزّز الحقيقة، والعدالة والجبر، والمصالحة الوطنية والصفح؛ كذلك، قامت الجمعية الاستشارية الأفغانية للسلام، وفي بادرة لبناء الثقة من أجل تحفيز المفاوضات، ...
	ويبيّن استعراضنا لممارسات الدول أن حالات العفو العام أو غيرها من أشكال التساهل في الجرائم المرتكبة خلال النزاعات غالباً ما تُمنح كشرط لإنهاء الحرب، ونزع السلاح، ونبذ العنف وما إليه. كما أن حالات العفو هذه والتدابير المتصلة بها كثيراً ما تُنفّذ في عملي...
	ويبيّن كل هذا أننا لم نصل بعد إلى "عصر المساءلة" الذي يتم اللجوء فيه إلى ملاحقات قضائية منهجية ضدّ المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة. وتشير الأدلّة إلى أنه من غير الواقعي توقع إطلاق ملاحقات قضائية بحق جميع أو حتى معظم الأشخاص الذين يُزعم بأنهم مس...
	وفي نهاية المطاف، من المرجّح أن نهج المفاوضات الذي يتيح ويدعم اعتماد نهج أكثر ابتكاراً إزاء العدالة (يدمج مثلاً العدالة التصالحية أكثر منه العدالة العقابية) يستجيب إلى حقوق الضحايا بالحصول على سبل انتصاف فعالة من خلال الحقيقة، والعدالة، والتعويضات وضم...
	ثالثاً- البيئة القانونية والسياسية
	لطالما أُجريت مفاوضات السلام في ظل القانون الدولي الذي وفّر الحدّ القانوني الخارجي، وفي أغلب الأحيان الحدّ السياسي الخارجي، لما يمكن أن يجب الاتفاق عليه في خضمّ السعي إلى تحقيق السلام. وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة، أصبحت هذه الحدود الخارجية أكثر تفص...
	ألف- المعاهدات الخاصة بالقانون الجنائي الدولي

	لقد دأبت الدول على حظر العفو في المعاهدات الدولية. وظهر هذا الأمر جلياً في الآونة الخيرة، في المفاوضات التي أدّت إلى إقرار نظام روما الأساسي (1998) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006). وأيٌ من الصكّين لا يشير إلى العفو أو ...
	لقد دأبت الدول على حظر العفو في المعاهدات الدولية. وظهر هذا الأمر جلياً في الآونة الخيرة، في المفاوضات التي أدّت إلى إقرار نظام روما الأساسي (1998) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006). وأيٌ من الصكّين لا يشير إلى العفو أو ...
	لقد دأبت الدول على حظر العفو في المعاهدات الدولية. وظهر هذا الأمر جلياً في الآونة الخيرة، في المفاوضات التي أدّت إلى إقرار نظام روما الأساسي (1998) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006). وأيٌ من الصكّين لا يشير إلى العفو أو ...
	وفي حين لا تحظر أي معاهدة العفو أو أشكالاً مشابهة من التساهل، يجد البعض صلاحيةً ضمنية لفرض هذا الحظر في أحكام المعاهدة التي تستدعي تجريم، أو ملاحقة، أو استرداد أو معاقبة المسؤولين عن بعض الجرائم بموجب القانون الدولي (مثلاً، الإبادة الجماعية، الخروقات ...
	باء- القانون العرفي الدولي

	حين تظهر ثغرات في قواعد المعاهدة، يجوز تحديد قانونية العفو أو تدابير تساهل أخرى من خلال القانون العرفي الدولي الذي يجمع بين (1) ممارسات الدول و(2) مبدأ الاعتقاد بالإلزام، وهو يعني التصور الذاتي للدولة بأنها ملزمة بتبني معيارٍ قانوني معيّن.
	حين تظهر ثغرات في قواعد المعاهدة، يجوز تحديد قانونية العفو أو تدابير تساهل أخرى من خلال القانون العرفي الدولي الذي يجمع بين (1) ممارسات الدول و(2) مبدأ الاعتقاد بالإلزام، وهو يعني التصور الذاتي للدولة بأنها ملزمة بتبني معيارٍ قانوني معيّن.
	حين تظهر ثغرات في قواعد المعاهدة، يجوز تحديد قانونية العفو أو تدابير تساهل أخرى من خلال القانون العرفي الدولي الذي يجمع بين (1) ممارسات الدول و(2) مبدأ الاعتقاد بالإلزام، وهو يعني التصور الذاتي للدولة بأنها ملزمة بتبني معيارٍ قانوني معيّن.
	وفي هذا الخصوص، تحمل فئات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية إشارةً خاصة. وتنكب لجنة القانون الدولي على دراسة اتفاقية مقترحة بهذا الشأن تتضمن لغةً في مجال الاسترداد والملاحقة شبيهة بتلك التي تعتمدها الاتفاقيات المعنية بم...
	وفي هذا الخصوص، تحمل فئات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية إشارةً خاصة. وتنكب لجنة القانون الدولي على دراسة اتفاقية مقترحة بهذا الشأن تتضمن لغةً في مجال الاسترداد والملاحقة شبيهة بتلك التي تعتمدها الاتفاقيات المعنية بم...
	وفي هذا الخصوص، تحمل فئات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية إشارةً خاصة. وتنكب لجنة القانون الدولي على دراسة اتفاقية مقترحة بهذا الشأن تتضمن لغةً في مجال الاسترداد والملاحقة شبيهة بتلك التي تعتمدها الاتفاقيات المعنية بم...
	ويتحايل بعض المعلّقين على هذه الحقائق المزعجة عن طريق الاعتماد على موجب أكثر شموليةً (أو "تراكميةً") لملاحقة الجرائم الدولية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كقاعدة للتأكيد على وجود حظر قائم على العرف لمنح العفو على هذه الجرائم. ويبدو هذا الإجراء م...
	كذلك، تمّ الإقرار بالصفة غير المحددة للقانون العرفي الدولي بالنسبة إلى حالات العفو، من بين آخرين، من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلّف إعداد اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية. فقد أشار إلى أن القانون غير صريح في ما إذا كان يُحظر عل...
	كذلك، تمّ الإقرار بالصفة غير المحددة للقانون العرفي الدولي بالنسبة إلى حالات العفو، من بين آخرين، من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلّف إعداد اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية. فقد أشار إلى أن القانون غير صريح في ما إذا كان يُحظر عل...
	كذلك، تمّ الإقرار بالصفة غير المحددة للقانون العرفي الدولي بالنسبة إلى حالات العفو، من بين آخرين، من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلّف إعداد اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية. فقد أشار إلى أن القانون غير صريح في ما إذا كان يُحظر عل...
	إنما يعتبر البعض بأن اتجاه القانون الدولي يتطوّر نحو (1) اعتماد موجب أكثر صرامةً في الملاحقة و(2) حظر قاطع لأي عفو على الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن هذا الاتجاه لم يتبلور بعد ليتحول إلى قاعدة جديدة. إضافةً إلى ذلك، ولأسباب يرد...
	جيم- المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان

	إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُرغم الدول الأطراف على توفير سبل انتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن الوفاء بهذا الالتزام من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك سبل الانتصاف المدنية أو الآليات الإدارية. وقد فسّرت بعض الهيئات المنشأة بموجب المع...
	إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُرغم الدول الأطراف على توفير سبل انتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن الوفاء بهذا الالتزام من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك سبل الانتصاف المدنية أو الآليات الإدارية. وقد فسّرت بعض الهيئات المنشأة بموجب المع...
	إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُرغم الدول الأطراف على توفير سبل انتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن الوفاء بهذا الالتزام من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك سبل الانتصاف المدنية أو الآليات الإدارية. وقد فسّرت بعض الهيئات المنشأة بموجب المع...
	أولاً، لا يتوفر تعريف مقبول لما يشكل انتهاكاً "جسيماً" لحقوق الإنسان، وبالتالي من غير الواضح ما هي أنواع الانتهاكات التي قد تؤدي إلى فرض موجب الملاحقة، أو ما إذا كانت هذه الجرائم تولّد هذا الموجب فقط حين تُرتكب بصورة منهجية. ثانياً، تقرّ معظم الهيئات ...
	كذلك، انبثقت الحاجة إلى تدابير مرنة في مجال العدالة كجزء من ترتيبات السلام التي تمّ التفاوض بشأنها في دعوى مذابح إيل موزوتي والأماكن القريبة ضد السلفادور. ونصّ الحكم الرئيسي الصادر عن المحكمة على أن العفو غير المشروط الذي صدر في السلفادور لعام 1993 خر...
	وأمّا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد اعتمدت نهجاً أكثر تساهلاً ومرونةً بصورة عامة إزاء مسألة العفو. على سبيل المثال، في دعوى تاربوك ضد كرواتيا، أكّدت المحكمة الأوروبية أنه "حتى في هذه المجالات الأساسية لحماية حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة، من ا...
	وبالنظر إلى ممارسات الدول في التصدي للجرائم الدولية، نلاحظ أنه لم تظهر أي ممارسة حكومية شائعة أو متسقة تشير إلى أن القانون العرفي الدولي يحظّر كافة أشكال العفو على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وما زالت الدول التي تشهد مرحلةً انتقالية تختبر بعض أش...
	دال- السياسات الدولية والإقليمية بشأن العدالة الانتقالية والوساطة في النزاعات

	وضعت بعض المنظمات المتعددة الأطراف البارزة سياسات ومعايير تتضمن محظورات محددة للعفو تشكل مصادر للتأثير السياسي، وإن لم تشكل مصادر للقانون. إنما يوجد اختلاف ملحوظ بين السياسات المعتمدة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، وتالك المعتمدة في الاتحا...
	على سبيل المثال، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بكل وضوح، في الخطوط التوجيهية والتقارير لعامي 1999 و2004، أن الأمم المتحدة لن تشجّع أو تؤيد أي عفو على الجرائم الدولية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. غير أن موقفه المتشدد، الذي يلطّفه الإقرار المس...
	ويعبّر إطار سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الانتقالية عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمبدأ القائل بأنه "لا يمكن تحقيق السلام الدائم من دون عدالة". كما أنه يصادق على سياسة الأمم المتحدة بالاعتراض على العفو على الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة ...
	وأمّا الاتحاد الأفريقي فقد اعتمد موقفاً أكثر ديناميكيةً. بالفعل، إن المبادئ التي تقوم عليها سياسة العدالة الانتقالية في الاتحاد الأفريقي، والتي تمّ اعتمادها في شباط/فبراير 2019، تنصّ على أنه "في السياق الهش لحقبة ما بعد النزاع، ينبغي إحقاق التوازن وال...
	لذا، وحتى حينما تتبنّى المنظمات الدولية موقفاً صارماً ضد العفو، تميل إلى الإقرار بأن بعض أشكال العفو أو التساهل جائزة، وقد تكون ضرورية لوضع حدّ للنزاعات العنيفة، رغم أنها تختلف حين يصبح أي شكل جائز من العفو أو التساهل محظوراً.
	لذا، وحتى حينما تتبنّى المنظمات الدولية موقفاً صارماً ضد العفو، تميل إلى الإقرار بأن بعض أشكال العفو أو التساهل جائزة، وقد تكون ضرورية لوضع حدّ للنزاعات العنيفة، رغم أنها تختلف حين يصبح أي شكل جائز من العفو أو التساهل محظوراً.
	لذا، وحتى حينما تتبنّى المنظمات الدولية موقفاً صارماً ضد العفو، تميل إلى الإقرار بأن بعض أشكال العفو أو التساهل جائزة، وقد تكون ضرورية لوضع حدّ للنزاعات العنيفة، رغم أنها تختلف حين يصبح أي شكل جائز من العفو أو التساهل محظوراً.
	رابعاً- نطاق الإبداع في المساءلة
	لقد لاحظنا في هذه الورقة كيف أن الأطر القانونية والسياساتية الدولية التي ترعى التزامات الدول إثر ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تلحظ المرونة في ما يتعلق بالسعي إلى تحقيق العدالة. وتنعكس هذه المرونة بمزيد من التفاصيل في الخطوط التوجيه...
	كذلك، أقرّ مكتب المدعي التابع للمحكمة الجنائية الدولية بقيمة وجواز توفير التساهل المشروط للمذنبين وصادق المكتب علناً على اتفاق السلام المبرم بين الحكومية الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية والذي يسمح لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أن يقضوا أح...
	وإجمالاً، تعكس هذه التطورات إدراكاً متنامياً بأنه يمكن دمج السلام والعدالة (بمفهوميهما الواسعين) في أي مفاوضات أو عملية تجري في حقبة ما بعد النزاع بما يعزّز أهدافهما. وفي هذا الخصوص، يبيّن استنتاجنا الوصفي موقفنا المعياري: من المرجح أن نهجاً مبدئياً و...
	خامساً- نهج افضل
	كيف يمكن أن يستفيد المفاوضون من النطاق العريض الحقيقي للقانون الدولي والسياسات للاستجابة إلى طلبات السلام والعدالة بحيث يعزّز كلّ منهما الآخر للتوصل إلى نتائج أكثر مشروعيةً واستدامة؟ نشير إلى ضرورة توفّر ثلاثة عناصر على الأقل: (ألف) التأطير، (باء) آلي...
	ألف- التأطير

	بإمكان طريقة تأطير العلاقة بين السلام والعدالة من جانب الأطراف المتفاوضة بشأن عملية انتقالية أن توسّع نطاق الخيارات المتاحة أو تحدّدها. وبالتالي، إن تلخيص المسألة بأنها مواجهة بين العفو والحماية يبسّط بشكل مبالغ ويحجب الخيارات المتاحة لوضع حدّ للنزاع ...
	تجزئة العدالة

	يتضمن مفهوم العدالة عدداً من الأهداف المترابطة والأجزاء المتنقلة التي من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية للضحايا والمجتمع. وقد تشمل كشف الحقيقة؛ والتأكيد على القواعد الاجتماعية التي تنبذ العنف والإجرام؛ وإعادة بناء سيادة القانون ومشروعية مؤسسات العدالة؛ ...
	كما أن التحقيقات والملاحقات الجنائية ملائمة جداً لتحقيق بعض هذه العناصر من العدالة، وغير ملائمة لتحقيق عناصر أخرى منها. على سبيل المثال، وفي سياقات العدالة الانتقالية، تركّز المحاكمات الجنائية على مسؤولية متّهم واحد (أو بعض المتهمين كحدّ أقصى) عن أفعا...
	إنما هذه التحديدات المتصلة بجدوى الملاحقات الجنائية لا تنتقص من الدور الجوهر الذي تضطلع به في الإقرار بالأذى وإسناد مسؤولية الفظائع، سيما أن هذه المنافع بديهية. غير أن تركيزاً ضيّقاً يساوي العدالة بمخاطر الملاحقات سيتغاضى عن مواطن الضعف المتصلة بجدوى ...
	إنما هذه التحديدات المتصلة بجدوى الملاحقات الجنائية لا تنتقص من الدور الجوهر الذي تضطلع به في الإقرار بالأذى وإسناد مسؤولية الفظائع، سيما أن هذه المنافع بديهية. غير أن تركيزاً ضيّقاً يساوي العدالة بمخاطر الملاحقات سيتغاضى عن مواطن الضعف المتصلة بجدوى ...
	إنما هذه التحديدات المتصلة بجدوى الملاحقات الجنائية لا تنتقص من الدور الجوهر الذي تضطلع به في الإقرار بالأذى وإسناد مسؤولية الفظائع، سيما أن هذه المنافع بديهية. غير أن تركيزاً ضيّقاً يساوي العدالة بمخاطر الملاحقات سيتغاضى عن مواطن الضعف المتصلة بجدوى ...
	تجزئة السلام

	يشمل مفهوم السلام، على غرار مفهوم العدالة، عدداً من المقتضيات المتشابكة والأجزاء المكوّنة له. ففي الأجل القصير، قد يعني السلام النهاية الرسمية لنزاع عنيف. وأمّا في الأجل الطويل، فالسلام يتطلب تطوير بيئة يتمّ التفاوض فيها بشأن الاختلافات من خلال المداو...
	يشمل مفهوم السلام، على غرار مفهوم العدالة، عدداً من المقتضيات المتشابكة والأجزاء المكوّنة له. ففي الأجل القصير، قد يعني السلام النهاية الرسمية لنزاع عنيف. وأمّا في الأجل الطويل، فالسلام يتطلب تطوير بيئة يتمّ التفاوض فيها بشأن الاختلافات من خلال المداو...
	يشمل مفهوم السلام، على غرار مفهوم العدالة، عدداً من المقتضيات المتشابكة والأجزاء المكوّنة له. ففي الأجل القصير، قد يعني السلام النهاية الرسمية لنزاع عنيف. وأمّا في الأجل الطويل، فالسلام يتطلب تطوير بيئة يتمّ التفاوض فيها بشأن الاختلافات من خلال المداو...
	كما أن طريقة انتهاء النزاع العنيف يؤثر على قابلية استمرار السلام في الأجل الطويل. بالفعل، إذا كانت النهاية  الرسمية للنزاع العنيف مشوبةً بالإهمال فقد تكون وهميةً، وقد تمهّد الطريق للعنف في المستقبل عوضاً عن السلام. وأمّا إذا تحققت هذه النهاية الرسمية ...
	كما أن طريقة انتهاء النزاع العنيف يؤثر على قابلية استمرار السلام في الأجل الطويل. بالفعل، إذا كانت النهاية  الرسمية للنزاع العنيف مشوبةً بالإهمال فقد تكون وهميةً، وقد تمهّد الطريق للعنف في المستقبل عوضاً عن السلام. وأمّا إذا تحققت هذه النهاية الرسمية ...
	كما أن طريقة انتهاء النزاع العنيف يؤثر على قابلية استمرار السلام في الأجل الطويل. بالفعل، إذا كانت النهاية  الرسمية للنزاع العنيف مشوبةً بالإهمال فقد تكون وهميةً، وقد تمهّد الطريق للعنف في المستقبل عوضاً عن السلام. وأمّا إذا تحققت هذه النهاية الرسمية ...
	إنما يُساء فهم مدى أهمية العفو في هذه المهمة، سيما أنه غالباً ما يُمزج بالإفلات من العقاب (إذ يُفسّر أنه غياب الملاحقات الجنائية لأعمال عنف خطيرة)، ويُعتبر تعزيزاً للسلام غير المشروع على حساب العدالة. إنما وكما تمتّ الإشارة إليه أعلاه، يتخذ العفو عدة ...
	إنما يُساء فهم مدى أهمية العفو في هذه المهمة، سيما أنه غالباً ما يُمزج بالإفلات من العقاب (إذ يُفسّر أنه غياب الملاحقات الجنائية لأعمال عنف خطيرة)، ويُعتبر تعزيزاً للسلام غير المشروع على حساب العدالة. إنما وكما تمتّ الإشارة إليه أعلاه، يتخذ العفو عدة ...
	إنما يُساء فهم مدى أهمية العفو في هذه المهمة، سيما أنه غالباً ما يُمزج بالإفلات من العقاب (إذ يُفسّر أنه غياب الملاحقات الجنائية لأعمال عنف خطيرة)، ويُعتبر تعزيزاً للسلام غير المشروع على حساب العدالة. إنما وكما تمتّ الإشارة إليه أعلاه، يتخذ العفو عدة ...
	بإيجاز، من الأجدى في سياق المفاوضات أن يتمحور النقاش حول العناصر المكونة الهامة للسلام والعدالة التي يريد كل طرف الارتقاء بها، ثم الانتقال إلى نقاش بشأن الآليات الأكثر ملاءمة لتعزيز هذه العناصر. وبذلك، تصبح المفاوضات حول قضايا المساءلة نقاشاً بشأن الو...
	باء- آليات التفاوض

	من الضروري بمكان تصميم عملية جيدة في إطار المفاوضات. وفي حين غالباً ما يُعتبر التصميم مسألةً ثانوية أو فنية، يتسم التصميم المدروس بعناية بأهمية كبرى لإجراء مفاوضات قابلة للحياة وتوفير إمكانية التوصل إلى اتفاق. بالفعل قد تكون كيفية تصميم وإدارة المفاوض...
	من الضروري بمكان تصميم عملية جيدة في إطار المفاوضات. وفي حين غالباً ما يُعتبر التصميم مسألةً ثانوية أو فنية، يتسم التصميم المدروس بعناية بأهمية كبرى لإجراء مفاوضات قابلة للحياة وتوفير إمكانية التوصل إلى اتفاق. بالفعل قد تكون كيفية تصميم وإدارة المفاوض...
	من الضروري بمكان تصميم عملية جيدة في إطار المفاوضات. وفي حين غالباً ما يُعتبر التصميم مسألةً ثانوية أو فنية، يتسم التصميم المدروس بعناية بأهمية كبرى لإجراء مفاوضات قابلة للحياة وتوفير إمكانية التوصل إلى اتفاق. بالفعل قد تكون كيفية تصميم وإدارة المفاوض...
	يتعلق الاعتبار الأوّل باستخدام تدابير بناء الثقة لتوليد الظروف المواتية لعملية قابلة للحياة. وغالباً ما يكون هاماً أن يتفق جميع الأطراف في المفاوضات على تدابير مبكرة يمكنها أـن تساهم في بناء الثقة بينهم، في حين تبيّن للجمهور مدى جدية المساعي الجارية. ...
	ويشكل الاتصال عنصراً هاماً ثانياً في تصميم آلية التفاوض يمكن أن يؤثر على النهج للارتقاء بالسلام والعدالة. بالفعل، إن استراتيجية ناجحة للاتصالات سوف تربط الأهداف الحساسة مثل العدالة بالمكاسب الأوسع نطاقاً التي تحاول المفاوضات تحقيقها في مرحلة ما بعد ال...
	تشكل مدخلات أصحاب المصلحة اعتباراً رئيسياً آخر أثناء التفاوض بالسلام والعدالة. ويجب أن تجري محادثات السلام في ظروف تضمن السرية، إنما لا يجب أن تكون معزولةً في جميع جوانبها. باستثناء الحالات التي تجري فيها المفاوضات سرّاً (أي من دون إدراك الجمهور بقيام...
	وقد يكون جدول أعمال يسمح للأطراف أو يشجعها على الربط بين القضايا المختلفة على طاولة المفاوضات (مثل نزع السلاح، والمشاركة السياسية، والعدالة الاجتماعية وما إليه) بالغ الأهمية. وهذا ينطبق بصورةٍ خاصة في حال العدالة الانتقالية التي تحتاج، وبسبب الحساسية ...
	جيم- العملية مقابل نقطة النهاية

	من الحكمة عادةً التركيز على التوصل إلى نتيجة يجري التفاوض عليها بحيث تكون بمثابة عملية أكثر منه نقطة نهاية. بالفعل، نظراً إلى انعدام الثقة الذي يسود عامةً بين الأطراف التي تتفاوض بشأن وضع حدّ للنزاع المسلّح، يظهر اتجاهٌ مفهوم بالنزعة إلى وضع اتفاق ذات...
	من الحكمة عادةً التركيز على التوصل إلى نتيجة يجري التفاوض عليها بحيث تكون بمثابة عملية أكثر منه نقطة نهاية. بالفعل، نظراً إلى انعدام الثقة الذي يسود عامةً بين الأطراف التي تتفاوض بشأن وضع حدّ للنزاع المسلّح، يظهر اتجاهٌ مفهوم بالنزعة إلى وضع اتفاق ذات...
	من الحكمة عادةً التركيز على التوصل إلى نتيجة يجري التفاوض عليها بحيث تكون بمثابة عملية أكثر منه نقطة نهاية. بالفعل، نظراً إلى انعدام الثقة الذي يسود عامةً بين الأطراف التي تتفاوض بشأن وضع حدّ للنزاع المسلّح، يظهر اتجاهٌ مفهوم بالنزعة إلى وضع اتفاق ذات...
	وفي ما يتعلق بمراسيم العفو بصورة خاصة، من الهام التمييز بين تلك التي تُصدر لتسهيل المباشرة بعملية التفاوض وتلك المدرجة في الاتفاق النهائي (من دون إغفال مراسيم العفو التي قد يتم اقتراحها بعد مرور سنوات على التوقيع على اتفاق من أجل تسهيل إعادة الدمج وال...
	سادساً- الخاتمة
	لقد حان موعد إعادة تقييم العلاقة بين السلام والعدالة. ففي ورقة النقاش هذه، لاحظنا كيف أن القانون الدولي والسياسة يوفران حيزاً واسعاً للمرونة والابتكار في الجمع بين أهداف السلام والعدالة، بما في ذلك شكلاً من أشكال التساهل إزاء الجناة مقابل منافع اجتماع...
	لقد حان موعد إعادة تقييم العلاقة بين السلام والعدالة. ففي ورقة النقاش هذه، لاحظنا كيف أن القانون الدولي والسياسة يوفران حيزاً واسعاً للمرونة والابتكار في الجمع بين أهداف السلام والعدالة، بما في ذلك شكلاً من أشكال التساهل إزاء الجناة مقابل منافع اجتماع...
	لقد حان موعد إعادة تقييم العلاقة بين السلام والعدالة. ففي ورقة النقاش هذه، لاحظنا كيف أن القانون الدولي والسياسة يوفران حيزاً واسعاً للمرونة والابتكار في الجمع بين أهداف السلام والعدالة، بما في ذلك شكلاً من أشكال التساهل إزاء الجناة مقابل منافع اجتماع...
	وفي حين أن جميع المفاوضات تتّسم بطبيعة خاصة، وأن السلام هو بحكم تعريفه الغاية الرئيسية "لمفاوضات السلام"، تشير تجربتنا إلى أنه يمكن عادةً إيجاد مكان للعدالة فيها، حين تُعرّف هذه المفاوضات بمعناها الواسع. وهذا صحيح بصورة خاصة في حال أُجريت العملية مع ت...

