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 حلقة نقاشية

العدالة االنتقالية

 

 ٨ بتاريخ  بيروت  في  العربية  الوحدة  دراســات  مركز  مقر  في  النقاشية  الحلقة  هذه  عقدت 

العمل،  ورقتي  بنيوب  شوقي  أحمد  ود.  شعبان  الحسين  عبد  د.  من  كل  وقّدم   .٢٠١٣ أيار/مايو 

وشارك فيها السيدات والسادة التالية أسماؤهم (بحسب الترتيب األلفبائي):

د. أحمد شوقي بنيوب  خبيــر في مجــال حقوق اإلنســان والعدالــة االنتقاليــة، عضو ســابق في هيئة 

اإلنصاف والمصالحة ـ المغرب.

ممثل المجلس اللبناني للحق في التجمع لدى الحكومة اللبنانية. د. حيان حيدر 

الوحــدة  دراســات  لمركــز  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس  األمنــاء،  مجلــس  د. خير الدين حسيب  رئيــس 

العربية.

د. سليمان عبد المنعم  أســتاذ الحقــوق في جامعــة اإلســكندرية، وأميــن عام ســابق لمؤسســة الفكر 

العربي.

محاٍم ونائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة في األمم المتحدة. أ. صباح المختار 

مستشار قانوني وباحث ـ العراق. د. عبد الحسين شعبان 

كاتب ومحاٍم ـ لبنان. د. عصام نعمان 

مستشارة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا. د. هنريتا أسود 

قدم الحلقة وأدار الحوار: د. صباح المختار
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يسرني أن أحيي المشاركين في هذه الحلقة، التي ستتناول موضوع العدالة االنتقالية. لدينا 

عن  ورقتان مهمتان يقدم إحداهما عبد الحسين شعبان ويقدم األخرى أحمد شوقي بنيوب، فضالً 

مداخلة سأقدمها في السياق نفسه، حول تجربة العراق.

قديم  زمن  منذ  مناضل  رجل  فهو  التعريف؛  عن  غني  شعبان،  الحسين  عبد  األول،  المتحدث 

وهو باحث أكاديمي من العراق. له عدد من المؤلفات في الفكر والقانون والسياسة، وهو أحد أهم 

المدافعين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان وكذلك في الثقافة واألدب.

الــمــتــحــدث الــثــانــي: هــو األســتــاذ الــمــحــامــي أحــمــد شــوقــي بــنــيــوب، وهـــو عــضــو هيئة اإلنــصــاف 

كتاب  المركز  أهدى  المجال،  هذا  في  واسعة  عملية  خبرة  لديه  وبالتالي  المغرب،  في  والمصالحة 

األسس  حول  بتأليفه  قام  آخر  وكتاباً  المغرب،  في  والمصالحة  اإلنصاف  لهيئة  الختامي  التقرير 

هذا  وفــي  العدالة،  من  واحــد  جانب  على  فقط  يتحدث  الكتاب  هــذا  الــضــرر.  جبر  لمذهب  النظرية 

المجال يتحدث عن التجربة المغربية عن العدالة االنتقالية.

سيتحدث األستاذان ومن ثم سأقدم مداخلتي حول الموضوع وبعد ذلك نفتح باب المناقشة.

أن هناك تجارب حالية متعددة  نأمل أن نستفيد من هذه المناقشات في التطبيق، وخصوصاً 

يكون  وقــد  ومصر.  والمغرب  وتونس  وليبيا  اليمن  في  االنتقالية  العدالة  بموضوع  يتعلق  ما  في 

هناك تجارب في بلدان أخرى، سيكون العراق المجال الذي سأتحدث أنا فيه ألن التجربة العراقية 

في العدالة االنتقالية تختلف عن بقية التجارب ألسباب متعددة.

 

افتتاح الحلقة النقاشية

صباح المختار

محاٍم ونائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة في األمم المتحدة.
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تمهيد

يشوبه  لما  وخصوصاً  الملتبسة،  أو  الغامضة  المفاهيم  من  االنتقالية  العدالة  مفهوم  يزال  ال 

من إبهام في ما يتعلق في الجزء الثاني من المصطلح، أي «االنتقالية». فهل توجد عدالة انتقالية؟ 

بأنواعها  المحاكم  إلى  واللجوء  القضاء  بأحكام  المرتبطة  التقليدية  العدالة  وبين  بينها  الفرق  وما 

ودرجاتها(١)؟

إذا كانت فكرة العدالة قيمة مطلقة وال يمكن طمسها أو التنّكر لها أو حتى تأجيلها تحت أي 

أمريكا  دول  بــعــض  ويف  الــغــرب  يف  صـــدرت  الــتــي  املــرمــوقــة  املــؤلــفــات  مــئــات  إىل  االنــتــبــاه  ألــفــت  أن  (١) وأود 

من  املزيد  عىل  االطــالع  يريد  ملن  هنا  أدرج  االنتقالية،  العدالة  موضوع  بخصوص  األخـــرية،  السنوات  يف  الالتينية 

 Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne, and Andrew G. Reiter, Transitional :املقاربات عدداً منها باللغة اإلنكليزية

 Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy  (Washington, DC: United States Institute
 of Peace Press, 2010);  Melissa S. Williams, Rosemary Nagy and Jon Elster, Transitional Justice
 (New York: New York University Press, 2012); Bronwyn Anne Leebaw,  Popular Transitional Justice
 Books (2011); Cath Collins, Post-transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador
 (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2010); Pablo de Greiff and Roger Duthie,
 eds., Transitional Justice and Development: Making Connections (New York: Social Science Research
 Council, 2009); Chandra Lekha Sriram and Suren Pillay, eds., Peace Versus Justice?: The Dilemma of
 Transitional Justice in Africa (Oxford: James Currey, 2010); Alexander Laban Hinton, ed., Transitional
 Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide and Mass Violence (New Brunswick,
 NJ: Rutgers University Press, 2010); Joanna R. Quinn, ed., Reconciliation(s): Transitional Justice
 in Postconflict Societies (Montréal; Ithaca [NY]: McGill-Queen’s University Press, 2009);  Phil Clark
 and Zachary D. Kaufman, eds., After Genocide: Transitional Justice, Post-conflict Reconstruction and
Reconciliation in Rwanda and Beyond (New York: Columbia University Press, 2009); Naomi Roht-
 Arriaza and Javier Mariezcurrena, eds., Transitional Justice in the Twenty-first Century: Beyond Truth
 Versus Justice (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006); Okwui Enwezor [et al.],
Experiments with Truth: Transitional Justice and the Processes of Truth and Reconciliation (Ostfildern-

 Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2003), and Peter E. Harrell, Rwanda’s Gamble: Gacaca and a New Model
of Transitional Justice (New York: Writers Club Press, 2003).

 

(١)

العدالة االنتقالية: 

مقاربات عربية للتجربة الدولية

عبد الحسين شعبان
مستشار قانوني وباحث ـ العراق.
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سبب كان أو ذريعة أو حجة، فإن العدالة االنتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في إحقاق الحق 

لما له  وإعادته إلى أصحابه وفي كشف الحقيقة وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، وخصوصاً 

عالقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة.

بالفترات  تُعنى  كونها  فــي  الــمــتــواتــرة  التقليدية  الــعــدالــة  عــن  تختلف  االنتقالية  الــعــدالــة  لكن 

واالنتقال  السلم  حالة  إلــى  أهلية  حــرب  أو  مسلح  داخلي  نــزاع  حالة  من  االنتقال  مثل:  االنتقالية، 

الدولة  بناء  إعادة  مع  بالترافق  بنائه  إعادة  إلى  القانوني  النظام  انهيار  حالة  من  أو  الديمقراطي، 

أي  الديمقراطي،  واالنتقال  السياسي  االنفراج  حالة  إلى  دكتاتوري  تسّلطي  حكم  من  االنتقال  أو 

االنتقال من حكم منغلق بانسداد آفاق، إلى حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار بالتعددية. وهناك حالة 

أخرى هي فترة االنعتاق من الكولونيالية أو التحرر من احتالل أجنبي باستعادة كيانية مستقلة أو 

الضرورية  اإلصالحية  اإلجــراءات  بعض  العادة  في  تواكبها  المراحل  هذه  كل  محلي،  حكم  تأسيس 

ذات األبعاد الجماعية. وسعي لجبر األضرار لدى ضحايا االنتهاكات الخطيرة وخصوصاً 

قد يتبادر إلى الذهن أن اختيار طريق العدالة االنتقالية يتناقض مع طريق العدالة الجنائية، 

يعني  ال  األول  الطريق  اختيار  أن  حين  في  الدولي،  المستوى  على  أو  الوطني  المستوى  على  سواٌء 
استبعاد الطريق الثاني، وخصوصاً بالنسبة إلى الضحايا، ومسألة إفالت المرتكبين من العقاب!!(٢)

أخذ  واإلنسانية،  والحقوقية  والقانونية  السياسية  ودوافــعــهــا  االنتقالية  العدالة  مفهوم  لكن 

سيّما  وال  الــعــالــم،  فــي  المناطق  مــن  عــدد  وفــي  الــدولــيــة  الــتــجــارب  مــن  عــدد  فــي  بــبــطء  وإن  يتبلور 

بعض  شابه  قد  كــان  وإن  النازية،  ضحايا  يخّص  ما  في  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أوروبــا  في 

في أمريكا  جديداً  بعد تقسيم ألمانيا من جانب دول الحلفاء، كما اتخذ بُعداً  التسييس، وخصوصاً 

أيلول/سبتمبر   ١١ في  العسكري  االنقالب  إثر  في  تشيلي  في  حصل  ما  بعد  وبخاصة  الالتينية، 

١٩٧٣، الذي قاده الجنرال بينوشيه. ومنذ سبعينيات القرن العشرين وحتى اآلن شهد العالم أكثر 

من ٤٠ تجربة للعدالة االنتقالية، من أهمها تجارب تشيلي واألرجنتين والبيرو والسلفادور ورواندا 

وإسبانيا  البرتغال  عــد  ويمكن  والــيــونــان،  وصربيا  الشرقية  وتيمور  أفريقيا  وجــنــوب  وسيراليون 

الوطنية،  والمصالحة  االنتقالية  العدالة  أنــواع  من  نوعاً  شهدت  دوالً  السابقة  االشتراكية  والبلدان 

بأنها  ما بعد الحرب األهلية (١٩٧٥ ـ ١٩٨٩) وما بعد مؤتمر الطائف  كما يمكن عّد تجربة لبنان 

من أوجه العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية، وإن لم تنطبق عليه الشروط العامة  اتخذت وجهاً 

واإلصــالح  الضحايا  وتعويض  الضرر  وجبر  الحقيقة  كشف  وخصوصاً  كاملة،  االنتقالية  للعدالة 

المؤسسي، إّال أن التجربة اللبنانية على الرغم مما عليها فهي بحاجة إلى تأمل ودراسة، وال سيّما 

في ظروف لبنان الراهنة والمعارك السياسية «المتكررة»، لكي ال يعيد التاريخ نفسه!!

(٢) عبد الحسني شعبان، «الفكر العربي وكيانية حركة املواطنة!!،» ورقة ُقدِّمت إىل ورشة عمل مهّمة لعدد 

مركز  من  بدعوة  الوطنية،  واملصالحة  االنتقالية  للعدالة  عربي  فريق  لتأسيس  الرباط  يف  والنشطاء  الخرباء  من 

الكواكبي للتحوالت الديمقراطية، واملعهد العربي لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان والديمقراطية املغربي، 

الرباط ٢٤ ـ ٢٥ شباط/فرباير ٢٠٠٩.
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االنتقال  إمــكــان  فــي  والــدولــيــة  العربية  التجارب  أهــم  كأحد  المغرب  تجربة  إدراج  مــن  بــّد  وال 

مقدمها  فــي  كــان  الــتــي  المعارضة  بــإشــراك  وخــصــوصــاً  السلطة،  داخـــل  مــن  السلمي  الديمقراطي 

القسري  االختفاء  ملفات  وفتح  األول)،  (الــوزيــر  لــلــوزراء  رئيساً  ُعيِّن  الــذي  اليوسفي  الرحمن  عبد 

إصالح  على  والعمل  الضحايا  وتعويض  والمصالحة  اإلنصاف  هيئة  تأليف  بعد  ما  وفي  والتعذيب، 

وتأهيل عدد غير قليل من المؤسسات.

أوالً: العدالة االنتقالية في األدب الحقوقي والسياسي

منذ نحو ثالثة عقود بدأت فكرة العدالة االنتقالية تدخل األدب الحقوقي والسياسي الحقوقي 

وهو  العربي،  المشرق  بلدان  إلى  ووصوالً  بمصر  مروراً  المغرب  من  ابتداًء  العربي،  المستوى  على 

سيّما  وال  خاص،  بوجه  الحقوقية  والثقافة  عام  بوجه  الديمقراطية  الثقافة  بانتشار  عالقة  له  أمر 

انتهاء  بعد  وخصوصاً  وفاعليتها،  ونشاطها  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  عــدد  بانبثاق  عالقته 

ديمقراطية  تحّوالت  إلى  وقادت  الشرقية  أوروبا  اجتاحت  التي  التغيير  وموجة  الباردة  الحرب  عهد 

المجتمع  دور  وتعزيز  الــحــريــات  إلشــاعــة  مصراعيه  على  الــبــاب  وفتحت  الشمولية  األنظمة  أنــهــت 

المدني واإلعالء من شأن الفرد وتقليص تدخل الدولة بالشؤون االقتصادية وغيرها من التوجهات 

االنفتاحية التي انتقلت إلى عدد من بلدان أمريكا الالتينية وبعض بلدان آسيا وأفريقيا، حيث ُعّدت 

وهو  مجتمع،  أي  تقدم  بموجبها  يقاس  التي  العليا،  القيمَة  اإلنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية 

للحكام  المحكومين  اختيار  أساس  على  والمحكوم  الحاكم  بين  جديدة  عالقة  يفترض  الذي  األمر 

المساواة  ومبادئ  القانون  سيادة  مبدأ  وإعمال  القضاء  استقالل  وتأكيد  السلطات  وفصل  دوريــاً 

والمواطنة.

فإن  اإلنساني،  المشترك  تمثل  مشتركة  عامة  قواعد  على  يرتكز  التوّجه  هــذا  مثل  كــان  وإذا 

اختالف  إلــى  نظراً  العمليات  من  غيرها  ديمقراطي  انتقال  عملية  تشبه  وال  خصوصيته؛  بلد  لكل 

بين  المشتركات  من  الرغم  على  والتاريخي،  والثقافي  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  التطور 

األمم والشعوب.

اليوم  المطروحة  االنتقالية  العدالة  مسألة  على  كبيرة  حــدود  إلى  تنطبق  المسألة  هذه  ولعل 

شأنها  من  تغييرات  إجراء  تنتظر  التي  تلك  أو  منها  الناجحة  العربي  الربيع  انتفاضات  بعد  بشدة 

عربية  تجربة  لكل  أن  من  الرغم  على  االنتقالية،  للعدالة  العامة  المبادئ  من  اإلفــادة  إلى  تحتاج  أن 

والطبقات  القوى  واصطفافات  التاريخي  التطور  بحكم  وذلك  المختلف،  ومذاقها  الخاصة  نكهتها 

تراكم  عن  فضالً  والفكرية،  السياسية  واألنشطة  الفاعليات  وتنّوع  واإلثنية،  والدينية  االجتماعية 

الكثير من المشكالت(٣).

أطلس،  دار  (بــــريوت:  العربي  الربيع  يف  فكرية  تــأمــالت  يــريــد..!  الشعب  شــعــبــان،  الحسني  عبد  (٣) انـــظـــر: 

٢٠١٢)، ص ١٧٧ وما بعدها.
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من  لمقاربتها  دولــيــة  تــجــارب  على  الــضــوء  تسليط  فــي  يتلخص  البحث  هــذا  هــدف  كــان  وإذا 

زواياها الفكرية والمبادئ العامة وظروف التطبيق، فإن الغرض يتركز على اإلفادة من النجاحات 

وعدم  تالفيها  بهدف  وعيوبها  وثَُغرها  أخطائها  عند  التوقف  على  نفسه  وبالقدر  حققتها،  التي 

الوقوع فيها، واستخالص الدروس منها، ذلك بأن أي عملية تقليد أو تكرار لنموذج ما دون األخذ 

الثاني،  للنموذج  وإكــراهــاً  األول،  للنموذج  تشويهاً  سيكون  تجربة  كــل  خصوصية  الحسبان  فــي 

وال  المختلفة،  وتركيباته  الخاصة  أوضاعه  وللثاني  والفاشلة،  الناجحة  وظروفه،  سياقاته  فلألول 

نمّوها  فسيكون  نمت  ولو  نموها،  عدم  إلى  سيؤدي  ما  وهو  مالئمة،  غير  بيئة  في  بذرة  زرع  يمكن 

إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  بالمخاطر،  يــنــذران  الحالين  وكــال  وتــمــوت.  تــذوي  ذلــك  بعد  ومــن  قصير،  ألجــل 

ضياع الزمن والجهد والموارد دون طائل أو جدوى تذكر(٤).

ثانياً: في معنى العدالة االنتقالية

هو  بعد،  ما  في  ستليها  والتي  اليوم،  المنتصرة  العربية  الثورات  يواجه  ما  وأخطر  أهم  لعل 

واجهته  الــذي  الكبير  السؤال  وهــو  الماضي،  مع  التعامل  سيتم  وكيف  االنتقالية  العدالة  موضوع 

إلى  اإلشــارة  يمكن  الشرقية  أوروبــا  بلدان  تجارب  لدراسة  توقفنا  وخــالل  سبقتها،  التي  التجارب 

بولونيا  تجربتا  مثلته  الــذي  وهــو  القانونية  االستمرارية  إلــى  دعــا  الــذي  األول  أساسيين:  نموذجين 

فقد  الثاني  أمــا  وتــدرُّجــيــاً.  وتواصلياً  وسلمياً  سلساً  كــان  فيهما  التغيير  أن  وخصوصاً  وهنغاريا، 

ارتفعت  لذلك  فيهما،  ثورياً  التغيير  كان  إذ  وتشيكوسلوفاكيا،  الديمقراطية  ألمانيا  تجربتا  عكسته 

النظام  جرائم  لمعالجة  وسيلة  والتاريخي  العقابي  العدل  واستخدام  الماضي  مع  القطيعة  دعوات 

الــشــوارع  إلــى  بــالــنــزول  الــمــالمــح  بــدت «ألــمــانــيــة»  تشيكوسلوفاكيا  فــي  الــثــورة  كــانــت  وإْن  الــســابــق، 

والساحات، لكنها اكتسبت سمات بولونية وهنغارية عشية التغيير، وال سيّما بقبول مبدأ التفاوض 

متفهماً  كــان  النظام  معسكر  من  جــزءاً  أن  إلــى  يعود  األمــر  هــذا  ولعل  للسلطة،  السلمي  واالنتقال 

وبدأ بعضه ينحاز إلى جانب الثورة المخملية. ومرناً 

وكيفية  االنتقالية  العدالة  موضوع  أخرى  وبلدان  البلدان  هذه  واجهت  فقد  األسباب،  كانت  أياً 

التعامل مع الماضي بالتشّدد أو بالمرونة، لكن مع الحفاظ على قيم العدالة والتضامن االجتماعي 

وتعويض الضحايا والعمل على إصالح النظام القانوني، وأوالً وقبل أي شيء، على كشف الحقيقة 

الكاملة والتمّكن من معرفة حجم األضرار التي لحقت بالمجتمع واألفراد من جراء سياسة التسلط 

وسوء استخدام السلطة والنفوذ.

االنتقالية  للمرحلة  عــدالــة  أم  خــاصــة؟  عــدالــة  هــي  هــل  االنتقالية؟  بالعدالة  نعني  مــاذا  ولكن 

تختلف عن القواعد العامة للعدالة؟ أم أنها شيء آخر؟

(٤) انظر: عبد الحسني شعبان، «الربيع العربي واستنساخ التجارب،» الخليج (أبو ظبي)، ٢٠١١/٨/٣.
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أهليتها  أو  صالحيتها  عــدم  أو  البلدان  بعض  في  القانونية  األنظمة  انهيار  إن  القول  يمكن 

إيجاد  إلى  يدفع  باالحتالل،  أو  المسلحة  والصراعات  والثورات  والنزاعات  بالحروب  تتعلق  ألسباب 

إلى الدولة القانونية، عبر قواسم مشتركة في ما يتعلق بكشف  نمط انتقالي جديد للعدالة وصوالً 

سيّما  وال  الماضي،  عن  مختلف  لمستقبل  والتأسيس  الضرر  وجبر  الضحايا  وتعويض  الحقيقة 

بإصالح أو بوضع أسس جديدة للنظام القانوني.

منذ منتصف القرن العشرين كانت الحروب والتمّردات المسلحة والنزاعات العرقية والدينية 

الناس  من  الماليين  وفاة  إلى  الغالب  في  تؤدي  هائلة  إنسانية  معاناة  تسبب  القمعية  والممارسات 

شنيعة  تعذيب  وأعمال  جماعية  إبادة  على  المرّوعة  األحداث  تلك  اشتملت  المدنيين.  من  ومعظمهم 

يمارس  العقاب  من  اإلفــالت  كان  وقد  جماعي،  ونــزوح  ومذابح  واغتصاب  قسراً  أشخاص  واختفاء 

على نحو مؤسسي يحمي مرتكبي هذه الجرائم.

كان الرأي العام الدولي يزداد مطالبة عقب حدوث مثل تلك االنتهاكات بإيجاد نظام يستجيب 

إلى الحقيقة بما يؤمن المصالحة أيضاً، وال سيّما بعد المساءلة. وأحياناً  لمتطلبات العدالة وصوالً 

وضع  تم  أساسه  وعلى  النزاعات»  بعد  ما  «عدالة  مصطلح  العدالة  من  النوع  هذا  على  يطلق  كان 

استراتيجيات  ســوى  تعني  ال  وتلك  الــنــزاعــات،  بعد  ما  عدالة  لتحقيق  أعــّدت  التي  شيكاغو  مبادئ 

النهج  تتجاوز  األوجـــه  مــتــعــّددة  عملية  وهــي  االنتقالية»  «الــعــدالــة  أو  العقاب  مــن  اإلفـــالت  مكافحة 

القانوني الرسمي لمفهوم العدالة المعروف.

وقد عرف العالم في النصف الثاني من القرن الماضي تأليف لجان خاصة تختص بالعدالة 

أو  والمصالحة،  اإلنصاف  أو  والمصالحة  الحقيقة  لجان  أو  الحقيقة  لجان  عليها  أطلق  االنتقالية 

بعد  ما  في  ظهرت  ثم  الالتينية،  أمريكا  في  لذلك  المبادرة  الدول  وكانت  المسميات،  من  ذلك  غير 

موضوع  الديمقراطية  والثقافة  والقانوني  السياسي  الفكر  تاريخ  في  يدخل  وهكذا  أفريقيا؛  في 

العدالة االنتقالية واللجان الخاصة. أما البلد العربي الوحيد الذي أسس هيئة للعدالة االنتقالية فهو 

المغرب بعد اإلصالحات التي شهدتها أواسط التسعينيات من القرن الماضي.

في تقرير لألمين العام السابق لألمم المتحدة يعّرف «العدالة االنتقالية» بأنها تشمل «كامل 

الماضي  تركة  وتجاوز  لتّفهم  المجتمع  يبذلها  التي  بالمحاوالت  المرتبطة  واآلليات  العمليات  نطاق 

أنان  كوفي  ربط  وقد  المصالحة».  وتحقيق  العدل  وإحقاق  للمساءلة  كفالته  بغية  النطاق  الواسعة 

ذلك باستراتيجيات شاملة بحيث تتضمن االهتمام على نحو متكامل بالمحاكمات الفردية ووسائل 

هذه  مـــدروس  نحو  على  يدمج  شكل  أي  أو  المؤسسي  واإلصـــالح  الحقيقة  وتقصي  الــضــرر  جبر 

العناصر على نحو مالئم(٥).

(٥) انـــظـــر: تــقــريــر األمـــني الــعــام إىل مجلس األمـــن الــــدويل بــشــأن «ســيــادة الــقــانــون والــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، يف 

«العدالة  لويز،  أربــور  قــارن:  و٢٦).   ٨ (الفقرتان   6/16/2004S الــرصاع»  بعد  ما  ومجتمعات  الــرصاع  مجتمعات 

االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي بمرحلة انتقالية،» (محارضة أُلقيت يف املركز الدويل للعدالة االنتقالية)، 

نيويورك ٢٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٦.
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لحقوق  المتحدة  األمــم  مفوضية  هــي  االنتقالية  الــعــدالــة  مــوضــوع  عــن  المسؤولة  الجهة  لعل 

أن  إلى  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمــم  مفوضية  بيالي،  نافانيتيم  أشــارت  وقد  اإلنسان. 

على  متسق  نحو  على  تــرّكــز  وأن  اإلنــســان  حقوق  على  تقوم  أن  يجب  االنتقالية  الــعــدالــة  مساعي 

تضرروا  الذين  فاألشخاص  وطني،  حوار  إجراء  ضرورة  وعلى  وأسرهم  الضحايا  وحاجات  حقوق 

يتسنى  بحرية  آرائــهــم  عــن  التعبير  إلــى  يحتاجون  الماضي  فــي  الــنــزاع  أو  القمع  أفــعــال  جـــّراء  مــن 

لبرنامج العدالة االنتقالية أن يراعي تجاربهم ويحدد حاجاتهم واستحقاقاتهم(٦).

محمود  وأداره  عليه  أشرف  الذي  المشروع  حددها  فقد  النزاعات  بعد  ما  شيكاغو  مبادئ  أما 

تتلخص  وهي  حنا،  ومايكل  هيغونيه  إيتيل  مع  بالتعاون  روتنبرغ  دانيل  وحرره  البسيوني  شريف 

الخاص  بالوضع  واالعــتــراف  الحقيقة  في  الحق  واحــتــرام  المرتكبين  محاكمة  هي  مبادئ،  بسبعة 

لتخليد  الشعبية  والمبادرات  الرسمية  البرامج  ودعــم  (العزل)  التنحية  سياسة  واعتماد  للضحايا، 

ذكرى الضحايا، ودعم اإلجراءات والوسائل التقليدية واألهلية والدينية في التعاطي مع االنتهاكات 

الــســابــقــة والــمــشــاركــة بـــاإلصـــالح الــمــؤســســي لــدعــم ســيــادة الــقــانــون والــحــقــوق األســاســيــة والــحــكــم 

الرشيد(٧).

اإلنسانية  الــحــقــوق  على  ترتكز  فهي  الــنــزاعــات  بعد  مــا  لــعــدالــة  األســاســيــة  العناصر  أهــم  أمــا 

باعتماد  وذلـــك  الــعــقــاب،  مــن  اإلفــــالت  لمنع  اإلنــســانــي  الــدولــي  الــقــانــون  عــلــى  واالعــتــمــاد  الــمــشــروعــة 

وأخذ  والديمقراطية،  السالم  مبادئ  إلى  واستناداً  السابقة،  االرتكابات  على  والمحاسبة  المساءلة 

التطور  إلى  تستند  استراتيجيات  وتصميم  واإلنصاف،  الضرر  لجبر  الحسبان  في  الضحايا  حقوق 

االجتماعي والثقافي والتاريخي السياسي المحلي، والتأكيد أن هذا البناء هو جزء من عملية معقدة 

ومتعددة األوجه، تحتاج إلى رؤية واحترام طويل األمد.

تشمل االستراتيجيات البينية: المحاكمات ولجان تقّصي الحقائق والفحص الدقيق والعقوبات 

اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بخطر  المجتمع  تثقيف  وإعــادة  الضحايا  وتخليد  اإلداريـــة  واإلجـــراءات 

وبناء الذاكرة الجماعية من خالل أرشيف وطني، وذلك كّله ال بّد أن يصب في اإلصالح المؤسسي 

من  االستفادة  يمكن  المستويات.  جميع  وعلى  والسياسي  واإلداري  واألمني  والقضائي  القانوني 

التجارب الدولية على هذا الصعيد، وال سيّما من خالل التعاون الدولي، سواء من جانب الدول أو 

المنظمات الدولية، وال بّد لالستراتيجيات أن تكون شاملة وأن تبذل عناية خاصة للفئات الضعيفة 

مثل األطفال والنساء والمجموعات الثقافية الدينية والعرقية وغيرها، كما ال بّد لهذه االستراتيجية 

املتحدة  األمم  مفوضية  وجنيف:  نزاعات (نيويورك  من  الدول الخارجة  يف  القانون  سيادة  أدوات  (٦) انظر: 

لحقوق اإلنسان، ٢٠٠٩).

(٧) انظر: وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات املسلحة واملحكمة الجنائية الدولية ١٥ ـ ١٧ كانون الثاني 

(يناير) ٢٠٠٩ (القاهرة: جامعة الدول العربية، ٢٠٠٩) ص ٢٦ ـ ٢٧، وانظر أيضاً: نص مبادئ شيكاغو لعدالة 

ما بعد النزاعات، امللحق يف آخر هذه الدراسة.

=
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من االلتزام التام بإقرار األمن الداخلي وتحقيق بيئة  من أن تحظى بتوافق وطني، وال بّد لها أيضاً 

من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم االستقرار والتوتر والتهديدات والعنف. آمنة وخالية نسبياً 

وصوالً  النزاعات،  بعد  ما  لعدالة  الوطنية  االستراتيجيات  لتنفيذ  زمنية  فترة  توضع  ما  وغالباً 

وعبر  والمؤسسي،  الفردي  المستوى  على  والشفافية  المساءلة  خالل  من  الوطنية،  المصالحة  إلى 

االتصاالت المباشرة والتشاور وإجراءات النقد والنقد الذاتي واالعتذار وغيرها.

القضائي  االخــتــصــاص  حيث  المحلية  المحاكم  فهي  واألســـس  الــمــبــادئ  هــذه  تنفيذ  جهة  أمــا 

الدولية،  والقوانين  المحلية  القوانين  إلى  استناداً  والمحلية)  المختلطة (الدولية  الجنائية  والمحاكم 

في  والتعاون  االستفادة  فيمكن  العدالة،  تأمين  عن  الداخلي  والقانون  القضاء  عجز  إذا  وخصوصاً 

أو غير قادر  اإلطار الدولي لتأسيس محاكم مختلطة. أما إذا كان القانون والقضاء الداخلي منهاراً 

أو راغب في مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، 

فحينئذ يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية.

والكفاءة،  االستقاللية  من  عالية  معايير  لتأمين  المحاكمات  إجــراء  االنتقالية  العدالة  تتطلب 

وذلك للتأكد أوالً وعبر التحقيق، من صحة االدعاءات لوضع استراتيجية مناسبة باحترام اإلجراءات 

القانونية، وحظر المحاكمات المتعددة للجريمة ذاتها، فال يجوز محاكمة متهم أكثر من مّرة على 

الجمهور.  وتوعية  واإلجــراءات  الموظفين  وحماية  الشهود  حماية  األمر  يتطلب  كما  واحدة،  جريمة 

فالزعم بطاعة األوامر غير مقبول، كما أن الجرائم ال تسقط بالتقادم في خصوص المرتكبين إزاء 

الدولة  رئيس  يتمتع  وال  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الخطيرة  الحرب  وجرائم  الجماعية  اإلبادة  جرائم 

بأية حصانة، ويحظر اللجوء السياسي لحماية الجناة، مع تأكيد حقوق المدعى عليهم، وال عقوبة 

بأثر رجعي وفي حالة التعرض للسجن ال بّد من حماية حقوق السجناء(٨).

تأليفها  تواريخ  بحسب  إليها  اإلشــارة  يمكن  التي  والمصالحة  الحقيقة  لجان  من  عدد  تأّلف 

حول  للتحريات  الوطنية  الهيئة   ١٩٨٢ عام  تأسست  بوليفيا  في  المجال:  هذا  في  له  أُسست  وما 

االختفاءات؛ وفي األرجنتين تأسست الهيئة الوطنية حول اختفاء األشخاص عام ١٩٨٣، وأدت هذه 

في ميدان العدالة االنتقالية؛ وتأسست في الفيليبين عام ١٩٨٦ الهيئة الرئاسية  مهماً  اللجنة دوراً 

حول  األولـــى  ١٩٩٠ ـ ١٩٩١،  عــام  تشيلي  فــي  هيئتين  تأليف  تبعها  ثــم  األشــخــاص،  حقوق  حــول 

عام  أسست  التي  السلفادور  في  ثم  والمصالحة؛  الضرر  جبر  حول  والثانية  والمصالحة  الحقيقة 

١٩٩٤ لجنة في شأن انتهاكات حقوق  ١٩٩١ لجنة تقّصي الحقائق، وغواتيماال التي أسست عام 

اإلنسان، ثم بيرو عام ٢٠٠١، والباراغوي عام ٢٠٠٣ (هيئة الحقيقة والعدالة).

الحقيقة  (مفوضية   ١٩٩٥ أفريقيا  وجنوب   ١٩٩٠ روانـــدا  تجربة  هناك  كانت  أفريقيا  وفــي 

تأسيس  إلى  دفعتها  فقد  الشرقية  تيمور  أحــداث  أما   .٢٠٠٠ عام  سيراليون  وكذلك  والمصالحة) 

هيئة التالقي والحقيقة والمصالحة عام ٢٠٠٢ وفي غانا تم تأسيس مفوضية المصالحة الوطنية 

(٨) املصدر نفسه، ص ٣٣ ـ ٣٨.
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توصل  قد  المغرب  وكان  والمصالحة،  الحقيقة  هيئة   ٢٠٠٤ عام  أسست  صربيا  وفي   ٢٠٠٢ عام 

الذي  زكري  بن  إدريس  الصديق  ترأسها  التي  والمصالحة  اإلنصاف  هيئة  تأسيس  إلى   ٢٠٠٤ عام 

واإلنصاف  الحقيقة  كشف  على  ينصب  عمله  وكان  سراحه،  أطلق  ثم  عاماً،   ١٧ لمدة  سجيناً  كان 

بروح من التسامح(٩).

أولها  كبرى،  تحديات  ثالثة  واجهتها  االنتقالية  للعدالة  المغربية  التجربة  أن  بالذكر  جدير 

باالرتكابات؛  قامت  التي  نفسها  األجهزة  وبوجود  نفسه  النظام  من  بمبادرة  وتتواصل  تستمر  أنها 

ظّلت  فقد  وبالتالي  بالمبادرة،  هي  قامت  التي  الملكية  المؤسسة  إلى  يصل  ال  سقفها  أن  وثانيهما 

الزمنية  الفترة  طول  هو  الثالثة  والصعوبة  سلفاً؛  منها  استبعدت  أنها  أي  المساءلة،  دائــرة  خارج 

التي شملتها.

كانت أولى شرارات التضامن األممي مع الضحايا في تشيلي عام ١٩٧٥ حين أقّرت الجمعية 

وهو  التعسفي،  واالحــتــجــاز  المعاملة  وســوء  التعذيب  مــن  ممارسات  وجــود  المتحدة  لألمم  العامة 

تطوير  في  للتفكير  المدني،  المجتمع  من  سيّما  وال  وحقوقية،  قانونية  قطاعات  شغل  الــذي  األمــر 

دائمة  غير  أنها  اسمها،  عليها  يدّل  كما  تعني،  التي  االنتقالية  العدالة  مصطلح  اتخذ  الذي  المفهوم 

حكم  مــن  وإمــا  السلم  إلــى  الــحــرب  مــن  إمــا  وانــتــقــال،  تــحــّول  عملية  غمار  فــي  وتنشأ  موقتة  هــي  بــل 

وتنصب  محلية؛  أو  إقليمية  أو  دولــيــة  مسلحة  نــزاعــات  عــقــب  أو  ديــمــقــراطــي  حــكــم  إلـــى  تسلطي 

ما  وهو  اإلنسان  حقوق  احترام  وكفالة  االرتكابات  سيّما  وال  الماضي،  مع  التعامل  على  اهتماماتها 

حيث  االنتقالية،  للعدالة  الدولي  المركز  من  هاينر  وبريسيالب  فريمان  مارك  الخبيران  إليه  يشير 

أو  للضحايا  منبر  وتوفير  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  ومحاسبة  الحقيقة  إثبات  على  تساعد 

وتعزيز  والمؤسسي  القانوني  واإلصالح  بالتعويض  والتوصية  العام  النقاش  على  والتحفيز  ذويهم 

المصالحة االجتماعية والمساعدة في تعزيز التحول الديمقراطي(١٠).

ولعل هذا ما ذهب إليه األمين العام لألمم المتحدة عند معالجته سياقات «مجتمعات الصراع 

تركة  لمعالجة  فيها  بما  والديمقراطية،  والسالم  العدالة  ترابط  بتأكيد  الصراع»  بعد  ما  ومجتمعات 

وغير  قضائية  إجراءات  تشمل  وهي  المصالحة،  وتحقيق  العدالة  وإقامة  المساءلة  وكفالة  الماضي 

(٩) انـــظـــر: أحــمــد شــوقــي بــنــيــوب: «الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة: تــجــارب مــقــارنــة،» ورقـــة ُقــدِّمــت إىل نـــدوة ُعــِقــَدت يف 

أدلــة  سلسلة  الــبــكــوش،  الطيب  تقديم  االنتقالية،  العدالة  ودلــيــل   ،٢٠١١ تموز/يوليو  ٢٨ ـ ٢٩  يومي  الــقــاهــرة 

تدريبية (تونس: املعهد العربي لحقوق اإلنسان، ٢٠٠٧).

دليل  بنيوب،  عن:  نقًال  االنتقالية،»  للعدالة  الــدويل  «املركز  هاينر،  وبريسبالب  فريحان  مــارك  (١٠) انــظــر: 

العدالة االنتقالية.

إىل:  ُقدِّمت  ورقة  الدولية،»  العدالة  وتعزيز  العقاب  من  اإلفالت  البسيوني، «محاربة  رشيف  محمود  بـ:  قارن 

وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات املسلحة واملحكمة الجنائية الدولية ١٥ ـ ١٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩، 

بدعوة  بــريوت  يف  أُلقيت  محارضة  الدولية،»  الجنائية  «املحكمة  شعبان،  الحسني  عبد  بـــ :  وأيضاً  ص ٦٩ ـ ٢٥٢، 

املحكمة  الحسيناوي،  جيار  وعيل  العيىس  ياسني  طالل  ومع:   ،٢٠٠٦ عام  اإلنسان  لحقوق  اللبنانية  الجمعية  من 

الجنائية الدولية (عّمان: دار اليازوري، ٢٠٠٩)، ص ٥٣ وما بعدها.
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المصالحة  لتحقيق  المنبثقة  والــلــجــان  االنتقالية  الــعــدالــة  نظام  مرجعية  حيث  ومــن  قــضــائــيــة(١١). 

والعدالة فهي تقوم على مرجعيات دولية أساسها القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقواعد القانون 

الدولي اإلنساني، وال سيّما اتفاقيات جنيف األربعة الموقعة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ وملحقاها 

والمصالحة  الحقيقة  لجان  وخــالصــات  ونتائج  اإلقليمية  المحاكم  وقـــرارات  وأحــكــام   ١٩٧٧ لعام 

السير  فإن  لذلك  وغيرها.  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة  مع  المتعارضة  غير  الوطنية  والقوانين 

وكشف  اإلنــســانــيــة  والــكــرامــة  االعــتــبــار  رد  حيث  مــن  إيــجــابــاً  الضحايا  على  سينعكس  طريقها  فــي 

وخطورة  بحجم  المجتمع  وتثقيف  اإلنسان  بحقوق  النهوض  واقــع  وكذلك  الضرر  وجبر  الحقيقة 

االنتهاكات المستترة أو المسكوت عنها ونشر الوعي الديمقراطي وتعزيز وتقوية المجتمع المدني 

ووضع أسس دولة القانون والتوجه الديمقراطي(١٢).

ثالثاً: المساءلة والحقيقة في تجارب العدالة االنتقالية(١٣)!

القسري  االختفاء  جرائم  لمرتكبي  الجنائية»  «المساءلَة  العقاب  من  اإلفــالت  موضوع  يعتبر 

موضوع  فــي  العقدية  القضايا  إحـــدى  الجسيمة،  اإلنــســان  حــقــوق  انتهاكات  بقية  أو  التعذيب  أو 

تلك التي حدثت بانتهاء نزاعات سياسية مسلحة والعودة  تجارب االنتقال الديمقراطي، وخصوصاً 

من  تــطــورات  أو  مسلح  عــنــف  حـــاالت  نــشــوء  صاحبها  سياسية  بــنــزاعــات  أو  الــمــدنــي،  الــحــكــم  إلـــى 

صوب  مدني  حكم  إلى  والتوجه  سلطوي  أو  تسلطي  حكم  بإنهاء  قضت  السياسية  السلطة  داخــل 

الديمقراطية، ذلك بأن هذا الخيار، بما فيه من نبل، ظّل ملتبساً وبخاصة إزاء المآسي التي تعرض 

أو  العسكري  الحكم  ظــل  فــي  أو  األهلية  والــحــروب  المسلحة  الــنــزاعــات  خــالل  ســـواٌء  الضحايا،  لها 

األنظمة السلطوية(١٤).

القانون  أو  اإلنساني  الدولي  القانون  إلى  بالنسبة  المعيارية  القواعد  إلى  العودة  أردنــا  وإذا 

يمكن  الـــذي  هــو  الــقــضــاء  إلـــى  الــجــنــاة  وتــقــديــم  المرتكبين  مــســاءلــة  فـــإن  اإلنـــســـان،  لــحــقــوق  الــدولــي 

اللجوء إليه، فهذه قاعدة عامة، لكن الوقائع وضعت بعض الدالالت في شأن اإلفالت من المساءلة 

بتداخل السياسي بالقانوني أحياناً. وخصوصاً 

شــروط   ١٠ فيها  مــســطــرة  وضـــع  قــد  الــقــســري  بــاالخــتــفــاء  الــخــاص  الــعــامــل  الــفــريــق  كـــان  وإذا 

اإلفالت  عدم  بهدف  اإلنسان)  حقوق  للجنة  الـ ٥٠  ١٩٩٣ ـ الدورة  القسري (عام  االختفاء  لحاالت 

مجتمعات  يف  االنتقالية  والــعــدالــة  الــقــانــون  ســيــادة  حــول  املتحدة  لألمم  الــعــام  األمــني  تقرير  بـــ:  (١١) قــــارن 

الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع، األمم املتحدة (٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٤).

(١٢) قارن بـ : بنيوب، دليل العدالة االنتقالية.

ــاءلـــة والــحــقــيــقــة يف تـــجـــارب الـــعـــدالـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة،» املــســتــقــبــل،  (١٣) انـــــظـــــر: عــبــد الــحــســني شـــعـــبـــان: «املـــسـ

٢٠٠٧/١٢/١٨، والشعب يريد..! تأمالت فكرية يف الربيع العربي.

واملحكمة  املسلحة  النزاعات  بعد  ما  العدالة  مؤتمر  وثائق  يف:  البسيوني  رشيف  محمود  مداخلة  (١٤) انظر 

الجنائية الدولية ١٥ ـ ١٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩، ص ٦٩ ـ ٢٥٢، وانظر أيضاً: ورشة عمل للفريق العربي 

للعدالة االنتقالية، أقامها يف الرباط يومي ٢٢ ـ ٢٣ ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠٠٩.
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شروط  وهي  االنتقالية،  العدالة  مبادئ  تطبيق  اعترضت  بالغة  وضغوطاً  عوائق  فإن  العقاب،  من 

هاجساً  األرجــنــتــيــن  فــي  الــعــقــاب  مــن  اإلفـــالت  مــوضــوع  ظــل  الــمــثــال  سبيل  على  وقــانــونــيــة.  سياسية 

األشخاص  اختفاء  حول  الوطنية  الهيئة  وتأليف  المدنيين  إلى  السلطة  انتقال  من  الرغم  على  قائماً 

.(١٥) ١٩٨٣

وبررت الحكومة األرجنتينية في رّدها على تقرير الفريق الخاص المعني باالختفاء القسري 

عام ١٩٩٣ (مداخلتها أمام لجنة حقوق اإلنسان ـ ١٩٩٣) بما يلي: «واتساقاً مع نظرية أن المذنب 

ينبغي محاكمته، كانت الضرورة تقتضي أن يوضع عدد كبير جداً في أقفاص االتهام من الفاعلين 

ومساعديهم،  معهم  والمتواطئين  وشركائهم  أعوانهم  من  يلزم  ومن  المباشرين،  وغير  المباشرين 

في  الصف  وضــبّــاط  الضباط  أغلبية  على  القانون  تطبيق  سيتعيّن  كــان  الفئات  هــذه  داخــل  وفــي 

ذلك،  عن  فضالً  قانونية.  غير  أعمال  في  المشاركين  والمجنّدين  بل  األمن،  وقوات  المسلحة  القوات 

الحكومة  في  المدنيين  الموظفين  آالف  لمسؤولية  الكامل  المدى  عن  ستكشف  التحقيقات  كانت 

المركزية والسجون وإدارة البلديات والمستشفيات وجميع المؤسسات الضالعة في أعمال القمع، 

من  حالة  تفجير  إلــى  ذلــك  ألّدى  الطلب  هــذا  تلبية  أمكنت  ولــو  المدنيين،  الشركاء  آالف  عن  فضالً 

الفوضى».

لعل تجربة األرجنتين من حيث شمولها واتساعها، وبخاصة في موضوع المرتكبين، تقترب 

وإذا  والحاضر،  الماضي  في  العراقية  التجربة  من  وكذلك  السابقة،  االشتراكية  البلدان  تجارب  من 

كانت مسؤولية الماضي األساسية تقع على عاتق النظام السابق وأجهزته األمنية والحزبية، سواء 

بوجه  الكرد  بحق  سيّما  وال  الجماعي،  القمع  أو  التهجير  أو  والتعذيب  القسري  االختفاء  عمليات 

قصف  عن  فضالً  األنفال،  باسم  المعروفة  الحمالت  خالل  وكذلك  خاص،  بوجه  الفيلية  والكرد  عام 

وما  العراقية ـ اإليرانية  الحرب  خالل   (١٩٨٨ آذار/مــارس  (١٦ ـ ١٧  الكيميائي  بالسالح  حلبجة 

وفي  كردستان،  وفــي  العراق  ووســط  جنوب  في  سيّما  وال  الشعبية  االنتفاضات  خــالل  أو  بعدها، 

تقع  اإلنسان  حقوق  منظومة  لكامل  والصارخة  الجسيمة  االنتهاكات  فإن  الدولي،  الحصار  فترة 

سجن  أحــداث  كشفت  وقــد  االحــتــالل؛  بعد  ما  العراقية  والحكومة  أيضاً  االحــتــالل  قــوات  عاتق  على 

أبو غريب والسجون األمريكية، إضافة إلى سجون وزارة الداخلية، حجم االنتهاكات التي تتحملها 

بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وملحقيها لعام ١٩٧٧؛ وال 

عنف  أعمال  من  يحصل  لما  األخرى  هي  مسؤوليتها  من  واإلرهابية  المسلحة  الجماعات  ذلك  يعفي 

وإرهاب دون احترام القوانين واألعراف الدولية.

ليبية  شــؤون  نموذجاً،»  الكيخيا  الــدويل:  القانون  يف  القرسي  «االختفاء  شعبان،  الحسني  عبد  (١٥) انــظــر: 

(واشنطن ـ لندن) (نص عربي ـ وإنكليزي) (١٩٩٨).
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لذلك لو أريد فعالً تقديم جميع المرتكبين وذيولهم إلى القضاء في السابق والحاضر الندلعت 

فوضى عارمة ربما أكبر كثيراً مما نشهده اليوم من إرهاصات حرب أهلية وتطهير مذهبي وعرقي 

وتهجير سكاني(١٦).

لهذا فإن فريق العدالة االنتقالية عبر المصالحة الوطنية هو السبيل الممكن إليصال العراق، 

المسؤوليات  بتحديد  الديمقراطي  االنتقال  طريق  إلى  المحتلة،  القوات  انسحاب  بعد  ما  وخصوصاً 

األجهزة  في  ضروري  مؤسسي  إصالح  وإجراء  الضحايا  وتعويض  الضرر  وجبر  الحقيقة  وكشف 

الديمقراطية  الثقافة  وتعميق  نشر  فــي  التنويري  المدني  المجتمع  دور  إلــى  إضــافــة  الحكومية، 

استبعدت  التي  أفريقيا  جنوب  تجربة  فهي  الثانية  التجربة  أما  الماضي.  عودة  ولمنع  والحقوقية، 

الحساس  الوضع  حــول  يتفاوضون  كانوا  الذين  السياسيين  للفاعلين  وخصوصاً  المالحقة  خيار 

إلى سلطة القانون واحترام حقوق اإلنسان. لالنتقال الديمقراطي استناداً 

استناداً  المرتكبين  مالحقة  يمكن  فهل  وحادة:  متناقضة  أسئلة  يثير  المساءلة  موضوع  لكن 

بأوضاع قد تؤدي إلى االنفجار وبالتالي تزيد  إلى قضاء محاكم نورنمبرغ لدولة مهزومة ارتباطاً 

التواصل  خصوص  في  نموذج  من  أكثر  تقدم  السابقة  االشتراكية  البلدان  تجربة  ولعل  بّلة.  الطين 

واالستمرارية القانونية أو القطيعة والقطع مع الماضي، وهو ما ستفرد له فقرة خاصة.

بإيداع  مفاجئ  تطور  حــدث  المدني،  الحكم  عــودة  على  سنوات   ١٠ مــرور  فبعد  تشيلي  أمــا 

في  القضاء  ومطالبة  بريطانيا  في  احتجازه  بعد  لمحاكمته  تمهيداً  الجبرية  اإلقامة  رهن  بينوشيه 

لتجربة  خالفاً  الذاتي،  للعفو  قانوناً  أصــدر  قد  بينوشيه  بقيادة  الجيش  وكــان  بمحاكمته.  إسبانيا 

جنوب أفريقيا التي لم تقر مبدأ العفو، وكذلك تجربة األرجنتين حين كان العفو آخر المسلسل.

صفحة  وطــي  الوطنية  للمصالحة  المرتكز  كــان  المسؤوليات  وتحديد  الحقيقة  كشف  لكن 

الماضي الحقاً.

الــتــحــديــات الــكــبــرى فــي تــجــارب االنــتــقــال  الــكــشــف عــن الحقيقة أحـــد أهـــم  لــقــد مــثـّـل مــوضــوع 

رجال  صدقية  خيارات  أحد  يمثل  الحقيقة  عن  الكشف  ولعل  الجنائية،  المساءلة  بعد  الديمقراطي 

السياسة والقانون! ويمكن إدراج ثالثة أصناف ومبررات للكشف عن الحقيقة.

حصل؟  كيف  ذلك؟  كل  تم  لماذا  تتواتر:  األسئلة  كانت  حين  وعائالتهم  الضحايا  رغبة  األول، 

الدفن؟  أماكن  أي  الحقيقة؟  أين  والتجاوزات؟  االنتهاكات  تلك  كل  وقعت  لماذا  المسؤول؟  هو  من 

إلى غير ذلك من األسئلة المشروعة واإلنسانية.

السيايس!  والــعــزل  واملــســاءلــة  املصالحة  عــن  ويشء  الــبــعــث...  «اجــتــثــاث  شــعــبــان:  الحسني  عبد  (١٦) انـــظـــر: 

(١ ـ ٢)،» الزمان، ٥ و٢٠٠٧/٨/٦. قارن بـ : «مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات املسلحة،» ص ٣ ـ ٦٧، 

مؤتمر  وثائق  إىل:  ُقدِّمتا  ورقــتــان  ص ٤٣٩ ـ ٥١٦،  املسّلحة،»  املــنــازعــات  ضحايا  «حماية  عتلم،  محمد  وحـــازم 

العدالة ما بعد النزاعات املسلحة واملحكمة الجنائية الدولية ١٥ ـ ١٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩.
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من  بــّد  وال  والمستقبل،  الحاضر  أســاس  فالماضي  الماضي،  طمس  عــدم  في  الرغبة  الثاني، 

من معرفة تفاصيل ما حدث!! لكي ال ننسى!؟ توحيد وتوثيق الذاكرة، وال بّد أيضاً 

كل  معرفة  يمكن  هــل  والــســؤال:  عناصرها!  بكل  كاملة  الحقيقة  معرفة  فــي  الرغبة  الثالث، 

شيء؟ هل في إمكاننا إدراك ما حصل بتقادم السنين، وربما يرغب بعض صناع القرار مثل ذلك، 

إّال  تتوصل  لم  اآلن  حتى  البلدان  من  العديد  تجارب  لكن  النسيان!  أرادوا  ممن  البعض  يذهب  مثلما 

إلى نتائج محدودة.

لكن الحقيقة بذاتها ولذاتها تجلب قدراً من التطّهر الروحي اإلنساني للفرد والمجتمع، وتمثّل 

معها  اختلطت  وإن  حتى  روايات  أو  بشهادات  اإلدالء  سواٌء  االنتهاكات،  ضد  مستقبلي  ردع  عنصر 

أحداث اجتماعية أو سياسية أو قانونية، لكنها كإقرار حقوقي مهم لتكوين مدلول قانوني يشحذ 

أساساً  يوفر  وبالتالي  االنتقالية  العدالة  تعزيز  في  ويساهم  الضحايا  إلى  االعتبار  ويعيد  الذاكرة 

للمصالحة الوطنية ولالنتقال الديمقراطي.

رابعاً: الطريق الوعر إلى الحرية: 
ً أوروبا الشرقية نموذجا

من  الثمانينيات  أواخــر  الشرقية  أوروبــا  وسط  بلدان  في  حصلت  قد  التغيير  عملية  كانت  إذا 

القرن الماضي، فإنها سلكت طريقين:

األول: إجرائي، وذلك حين بدأت األسئلة تتزاحم: حول مشروع التغيير والهوية الجديدة، أي 

مثل:  المطروحة،  للمفاهيم  (عملي)  براغماتي  نموذج  تأمين  يمكن  التشريعية  المعايير  أي  وفــق 

التشريع  ينطلق  ما  بقدر  المقابل،  في  الماضي.  وإرث  السوق،  واقتصاد  والتعددية،  الديمقراطية 

مثل  اإلنساني،  الوجدان  في  المتأصلة  الرفيعة  السياسية  القيم  يتضمن  أن  ينبغي  فهو  الواقع  من 

في  أساساً  تكون  لكي  اإلنسانية،  بالحقوق  واالعــتــراف  للتعذيب  التعّرض  وعــدم  والحرية  الكرامة 

عملية تكوين اإلطار الدستوري الجديد واألنظمة التي تقوم عليه.

الثاني: معياري، يتعلق بالبحث في تكوين الهوية الجديدة للمجتمع السياسي ليغدو نقيضاً 

للمجتمع السابق الذي انهار أو تراجع. لهذا فإن كال اإلستراتيجيتين تقومان على قيمتين مثاليتين، 

على نحو متكامل ووثيق(١٧). لكنهما مترابطتان واقعياً 

بــاالنــتــقــال مـــن الــمــلــكــيــة االشــتــراكــيــة  ــتـــصـــادي، وخـــصـــوصـــاً  وبــحــكــم الــتــغــيــيــر فـــي الـــتـــوّجـــه االقـ

(االجتماعية) إلى مشاريع الخصخصة واقتصاد السوق، كان ال بّد من توافر معايير قانونية جديدة 

وغير  النفسية  الحواجز  وترفع  الدولة  تدّخل  من  وتقلل  االقتصادية  الحرية  تتيح  محددة  وأنظمة 

(١٧) انظر: يريجي بريشيبان، «الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف وسط أوروبــا،» يف: عملية التحول: 

<http://old.clovekvtisni. ص ٣١،  إلكرتوني]،  [كتاب  ت.])،  [د.  الخارجية،  وزارة  (تشيكيا:  التشيكية  التجربة 
cz/download/pdf/C_T_ARB.pdf>.
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الليبرالي.  االقتصاد  إلى  االشتراكي  االقتصاد  من  سينتقل  الذي  الجديد  االقتصاد  عليها  ليقوم  ذلك، 

بما  الماضي  إجــراءات  إزاء  ســواٌء  والقانون،  االقتصاد  بين  المواءمة  إلى  يحتاج  األمــر  كان  وهكذا، 

واإلجراء  الجديد.  االقتصادي  النظام  شكل  إزاء  أو  أصحابها  إلى  الممتلكات  وإعادة  التأميمات  فيها 

جديد،  عدالة  نظام  وإقامة  المرتكبين  مع  الحساب  تصفية  من  ناهيكم  بالتعويض،  عالقة  له  األول 

لكنها  أكثر،  أو  سنوات  عشر  نحو  البلدان  بعض  في  استمرت  انتقالية  عملية  إلى  احتاج  ذلك  وكل 

سارت باتجاه سالك على الرغم من العقبات والتحّديات وحتى بعض اإلخفافات التي واجهتها.

من  للمساءلة  مطالبات  هناك  كانت  وقــد  سيّما  وال  أيــضــاً،  العقابية  بالعدالة  عالقة  لــه  األمــر 

النظام  قبل  من  المرتكبة  (الالعدالة)  العدالة  وعدم  الظلم  ظواهر  جميع  وتسجيل  «األرشفة  خالل 

وتنظيمها في أشكال تستفيد منها  السياسي السابق، وكشفها أمام الواقع الشعبي المشّكل حديثاً 

األجيال القادمة»(١٨).

مستقالً  حيّزاً  له  ونفرد  مستقلة  فقرة  في  عنه  سنتحدث  الذي  االنتقالية  العدالة  نظام  ولعل 

أمريكا  فــي  مهمة  تــجــارب  مــن  انــطــالقــاً  الشرقية،  ــا  أوروبـ فــي  التغيير  حــركــات  على  مــطــروحــاً  كــان 

الالتينية، وال سيّما األرجنتين وتشيلي وغيرها، إضافة إلى ترافقه مع تجربة جنوب أفريقيا(١٩).

اتجاهين متعارضين: أحدهما يميل إلى طي صفحة الماضي  الشرقية  عكست تجربة أوروبا 

االرتكابات،  عن  المسؤولة  القيادات  من  محدود  عــدد  على  العقابية  العدالة  إجـــراءات  تطبيق  بعد 

والتركيز  الضرر،  وجبر  الضحايا  وتعويض  العدالة  إلحقاق  والسعي  الحقيقة  كشف  مع  بالترافق 

أما  واالســتــبــداد،  الدكتاتورية  عهد  إعـــادة  شأنه  مــن  مــا  كــل  وإلــغــاء  القانونية  األنظمة  إصــالح  على 

االتجاه الثاني فقد كان يميل إلى اعتماد االنتقام وتصفية الحسابات االنتقامية مع الماضي بما فيه 

استخدام وسائل غير قانونية(٢٠).

إلى  وإما  نتائجه،  ومع  معه  المواجهة  إلى  إما  بالطبع  ستؤدي  للماضي  تدقيق  عملية  أي  إن 

معايير  إلى  استناداً  االنتقالية  العدالة  باستخدام  جديد  مستقبل  باتجاه  لتجاوزه  عام  رأي  تكوين 

العدالة الجنائية (العقابية)، وخصوصاً بإيجاد شكل متوازن بين االرتكابات الماضية وبين طريقة 

العقاب عليها على نحو عادل، أي محاولة التقريب بين الماضي والمستقبل.

وضعت  قــد  الالتينية،  أمــريــكــا  دول  مــن  عــدد  تــجــارب  أو  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  تجربة  كــانــت  وإذا 

اتفاقية سياسية بما يشبه اإلجماع بين األحزاب والقوى الرئيسية تقضي بعدم مالحقة المرتكبين 

السابقين بما يحقق المصالح والتسامح، فإن تجربة أوروبا الشرقية طبقت سياسة جزائية – وإن 

الحاالت  من  العديد  بتدقيق  سيّما  وال  السياسة،  هذه  لكن  السياسية،  الجرائم  محدودة ـ إزاء  كانت 

(١٨) انظر: املصدر نفسه، ص ٣٢.

(١٩) قارن بـ : بنيوب، دليل العدالة االنتقالية.

تقييم  مهمة  إليها  وأوكــل  تحقيق،  لجنة  بتأسيس  قــراراً  االتحادية  أملانيا  برملان  اتخاذ  ذلك  عىل  (٢٠) مــثــال 

فرتة أربعني عاماً من وجود جمهورية أملانيا الديمقراطية، وقامت اللجنة بعمليات استجواب عامة ورسية وعقدت 

حلقات نقاش حول تاريخ أملانيا الديمقراطية واستمر نشاطها من العام ١٩٩٢ ولغاية العام ١٩٩٥.
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أبدوا  الدولة  وممثلي  القضاة  بعض  أن  سيّما  وال  تقنيّاً،  ممكنة  غير  وأحياناً  معقدة  بدت  الفردية، 

عدم رغبتهم بمالحقة جرائم الماضي(٢١).

ولعل تجربتي بولونيا وهنغاريا تختلفان عن تجربتي ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا؛ 

والدستورية  السياسية  التغييرات  مــن  متدرجة  بسلسلة  مــّرتــا  والهنغارية  البولونية  فالتجربتان 

عامي  وحـــوارات  مناقشات  خــالل  مــن  سيّما  وال  والمعارضة)  السابقة  السلطة  (بين  «االنتقالية» 

١٩٨٨ و١٩٨٩، في حين أن الثقة كانت معدومة بين السلطة والمعارضة في التجربتين األلمانية 

مكان  فيها  يكن  لم  راديكالية،  دراماتيكية  تغييرات  شهدتا  اللتين  والتشيكوسلوفاكية  الديمقراطية 

ممكنة،  غير  القانونية  االستمرارية  جعل  الــذي  األمــر  التغيير،  ومركز  السابقة  السلطة  بين  للثقة 

ولعل  العدالة،  لتحقيق  العقابية،  للقوانين  الرجعي  األثر  في  للبحث  الجديدة  التشريعات  دفع  كما 

التبرير المقّدم على هذا الصعيد يتعلق بإعادة الثقة السياسية والدينامية الدافعة لعملية التحّول، 

رضوخ  بعد  سيّما  وال  السياسية،  الواقعية  من  اقتربت  قد  األخــيــرة  التشيكية  المرحلة  كانت  وإن 

النظام القديم واستعداده لتقديم تنازالت جوهرية لمصلحة المعارضة.

ذي  التشريع  ومنع  المالحقة  وعــدم  القانونية  االستمرارية  مع  وهنغاريا  بولونيا  كانت  هكذا 

األثر الرجعي، في حين كانت ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا مع التغيير الثوري الراديكالي، 

العدل  شأن  في  تبريراته  الفريقين  ولكال  الليبرالي،  الديمقراطي  النظام  إلى  الشيوعي  النظام  من 

المنشود(٢٢).

١ ـ رمزية جدار برلين(٢٣)!

قريب،  يوم  في  برلين  جــدار  يُهدم  أن  يتوقع  ال  هونكير  إريــش  الشرقي  األلماني  الزعيم  كان 

الجديد  دســتــورهــم  أســســوا  الديمقراطيين»  «األلــمــان  إن  بــل  قـــال،  كما  عـــاٍم   ١٠٠ بــقــاءه  تــصــّور  إذ 

واقتصادياً،  اجتماعياً  ومتفاوت  مختلف  بتطور  ألمانيتين،  أمتين  هناك  أن  على  السبعينيات  في 

ما بعد الحرب. وبنظامين سياسيين متعارضين يفصل بينهما ٤٠ عاماً 

نظامين  لوجود  احتفالي  نحو  على  االجتماعيين  والباحثين  القانونيين  المنظرين  بعض  رّوج 

ومجتمعين وقواعد قيمية وسلوكية مختلفة بين ألمانيا الغربية وألمانيا الديمقراطية، لذلك انطلقوا 

(٢١) انظر: بريشيبان، املصدر نفسه، ص ٣٤.

(٢٢) للمزيد من الوقوف عىل الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف تجارب أوروبا الرشقية، يمكن الرجوع 

إىل: املصدر نفسه، ص ٣١ ـ ٤٥.

عرب  األملاني  األثر  مقتفية  للتغيري،  الثوري  الطريق  اختارت  التي  تشيكوسلوفاكيا  أن  إىل  هنا  اإلشــارة  ويمكن 

التجربتني  مــن  واســتــفــادت  عــادت  الــرتاجــع،  إىل  الحكومة  واضــطــرار  والــشــوارع  الساحات  يف  املحتشدة  الجماهري 

وإحراز  التدريجي  التنحي  عىل  وإجبارها  السلطة  مع  والتفاوض  املستديرة  الطاولة  بعقد  والهنغارية،  البولونية 

النجاح تلو النجاح. انظر أيضاً: شعبان، الشعب يريد..! تأمالت فكرية يف الربيع العربي، ص ١٨١ ـ ٢٢٤.

(٢٣) األصل يف هذه الفقرة يعود إىل: عبد الحسني شعبان، «جدار برلني،» الجريدة الكويتية، ٢٠٠٩/٧/١٦. 

وشملت نحو ١٣٫٥٠٠ حالة.
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من وجود متغيّر تم تكريسه دستورياً وهو يقضي بوجود «أمتين» حتى وإن كانت لغتهما مشتركة 

وتاريخهما مشتركاً!

العالمي  العمال  عيد  في  يستعرض  وهو   ،١٩٨٩ عام  هونيكر  بخلد  يدر  االنهيار  ذلك  يكن  لم 

في  الظافرة،  ولالشتراكية  لحزبه  والنصَر  له  تهتف  كّلها  متراّصة،  بشرية  كتالً  أيــار/مــايــو)   ١)

االتحاد  مع  بحلف  وبتباٍه  وتنظيمية،  إدارية  وإمكانات  اجتماعية  ونجاحات  عسكرية  لقدرات  زهو 

تراكيب  هشاشَة  نفسه  الــوقــت  فــي  يخفي  كــان  الديمقراطي  األلــمــانــي  المجتمع  لكن  السوفياتي. 

الحاكم  بين  الثقة  وانحساَر  التنمية  عملية  وتعّطَل  الحريات،  في  فادحاً  ونقصاً  وقيمية،  اجتماعية 

دون  من  جامداً  شاخصاً،  ظــّل  أوروبـــا،  بل  ألمانيا،  أو  برلين  قّسم  الــذي  الجدار  ولعل  وجمهوره. 

ثمناً  أصبح  الذي  األمر  ذاك،  إلى  الجانب  هذا  من  والهروب  عبوره  محاوالت  من  الرغم  على  حراك، 

للحرية المفقودة.

شتراسه  فريدريش  محطة  من  الغربية،  برلين  إلى  متجهاً  الشرقية  برلين  من  أعبر  كلما  كنت 

تضيق  عندما  الهروب،  ثمن  وأستذكر  أستعيد  بــالس،  الكسندر  من  القريبة   Check point الـ  أو 

بالصور  يعرض  صغيراً  «متحفاً»  اآلخــر  الجانب  على  الغربيون  األلــمــان  بنى  وقــد  الحرية،  فسح 

والشواهد والوسائل هروب ألمان شرقيين إلى ألمانيا الغربية معظمهم يلقى حتفه بجدار مكهرب، 

غيرها(٢٤).  أو  وشاية  جّراء  من  عليه  القبض  يلقى  أو  الرصاص  عليه  يطلق  أو  سيارته  تكشف  أو 

لذلك أطلق على جدار برلين اسم «حاجز الموت».

كل  ديــدن  وهــذا  الــنــاس،  وأفــئــدة  وعقول  ضمائر  في  الفعلي،  انهياره  قبل  الــجــدار،  انهار  لقد 

امتّدت  ثم  فاليسا،  بقيادة  الـ «تضامن»  نقابة  بنجاح  بولونيا  في  األمر  بدأ  إذ  االستبدادية،  األنظمة 

وقد  المفقود.  ربيعها  تستعيد  براغ  كانت  طريقها  وفي  برلين،  إلى  ووصلت  بودابست  إلى  الموجة 

احتفظت بذاكرتي بمشاعر متناقضة، يوم صادف وجودي في براغ، اندالع الثورة المخملية، حين 

إلى  تطّور  الذي  األمر  وهو  والحوار،  والتعددية  الحرية  تريد  عرس  في  وكأنها  الجماهير  اصطّفت 

مسدود  طريق  إلى  األمور  وصول  بعد  المؤلمة،  صفحته  البيروقراطي  االشتراكي  النظام  طوى  أن 

واختناقات لم يكن من السهل تجاوزها.

وأهمها  وعيوبها،  ونواقصها  أخطائها  جميع  على  المطبّقة  االشتراكية  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 

واالنفراد  االستبداد  سبيل  وسلوكها  العادل،  االجتماعي  ومحتواها  اإلنساني  جوهرها  مع  تعارضها 

بالحكم، كانت بقياسات تلك األيام حققت بعض النجاحات االقتصادية واالجتماعية والتنموية، وهي 

فإن  وغيرها،  والعمل  والصحة  التعليم  مجاالت  في  سيّما  وال  يفتقدونها،  الناس  من  الكثير  يزال  ال 

ووصول  الحكم  على  أقلوية  وهيمنة  شمولي «توتاليتاري»  استبدادي  نمط  وسيادة  الحريات  غياب 

أملانية  صديقة  مــن  إليها  استمعت  مـــّرة  أكــثــر  ولــكــن  الــهــروب،  حـــاالت  عــن  كــثــرية  قصصاً  أعـــرف  (٢٤) كـــنـــُت 

جلسة  يف  برلني  يف  اليارسي)  شمران  والصحايف  كاطع (الروائي  أبو  الراحل  إىل  إضافة  تشيكية  أخرى  وبحضور 

ثقة واطمئنان (يف أواسط السبعينيات) كما استمعُت إىل حكايات مثرية من الكاتبة واملرتجمة العراقية الصديقة 

تحرير السماوي.
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يكن  لــم  التي  النتيجة  تلك  إلــى  األوضـــاع  دفعت  أغــراضــهــا،  باستنفاذ  مــســدود،  طريق  إلــى  التنمية 

هناك فرار منها، وهي أقرب إلى استحقاق حين أصبحت «األيديولوجيا» أقرب إلى الكابوس وأحد 

وبخاصة  التسلطية،  والسياسية  البيروقراطية  االقتصادية  بتطبيقاتها  سيّما  وال  االختناق،  أسباب 

في ظل منافسات وضغوط إمبريالية كبيرة، في موضوع التسلح وحرب النجوم وتخصيص أكثر 

لم  الــذي  األمــر  العسكرية،  واألغــراض  للعلوم  ضخمة  وميزانيات  لها،  أمريكي  دوالر  تريليوني  من 

االتحاد  يستطع  لم  تسلح  وسباق  معّقدة،  واقتصادية  سياسية  ظــروف  في  مجاراته  ممكناً  يكن 

البيريسترويكا  سمي  ما  مع  لالنفتاح  المتأخرة  محاوالته  من  الرغم  على  فيه،  الفوز  السوفياتي 

والغالسنوست (إعادة البناء والشفافية)، ولكن بعد فوات األوان.

الصحافيين  دعــــوة  مــســبــوقــة  غــيــر  خــطــوة  فــي  قــــرّرت  هــنــغــاريــا  أن   ١٩٨٩ عـــام  أيــضــاً  أتـــذّكـــر 

واإلعالميين إلى حدث مهم، لم يكن أحد يتصّور ماذا ستقدم عليه؟ وإذا بها وتحت ضوء الكاميرات 

بين  سالكاً  الطريق  وأصــبــح  النمسا،  عــن  يفصلها  الــذي  الكهربائي  السياج  إللــغــاء  الــصــور  تلتقط 

على  الشرقيين  واأللمان  والتشيك  الهنغار  من  األشخاص  مئات  شّجع  الذي  وهو  وفيينا،  بودابست 

العبور إلى النمسا يومياً، مثلما فعلوا أيام ربيع براغ األول عام ١٩٦٨.

فقد  البيروقراطي،  االشتراكي  النظام  لتعويم  كبرى  خطوة  أول  المكهرب  السياج  إلغاء  كان 

يزيد،  ما  أو  عقود  أربعة  وطــوال  الحدود  اختراقات  إزاء  وخانقة  مستمرة  الحديدية  القبضة  كانت 

ومجتمعات «خلف الستار الحديدي» الذي ظّل قلعة كبرى ال يمكن اقتحامها  وأمماً  واضعة شعوباً 

من الخارج على حد تعبير سارتر، لكنها كانت هّشًة وخاويًة من الداخل، وهو األمر الذي شهدناه 

ما  وفي  هنغاريا  في  المعارضة  وصعود  بولونيا  في  العمال  وتظاهرات  المكهرب  السياج  بانهيار 

بها  االعــتــراف  على  الحكومة  التشيكوسلوفاكية  االحتجاج  حركة  وإرغــام  برلين  جــدار  انهيار  بعد 

وتقديم التنازالت إليها.

عبر  النمسا  إلى  جماعي  شبه  هروباً  الديمقراطية  وألمانيا  برلين  شهدت  أشهر  بضعة  وخالل 

المجر حيث بلغت أعداد الفارين أكثر من ٥٠ ألفاً، وهو ما أطلقت عليه جريدة نيوزويك األمريكية 

له. في حينها «الهروب الكبير»، ولعل هذا كان أحد أسباب انهيار جدار برلين وتمهيداً 

كان إلغاء السياج المكهرب بين النمسا وهنغاريا الصفحة األكثر وضوحاً، على أن ثمة وضعاً 

ينهار،  بدأ  الثانية  العالمية  الحرب  نتائج  أحدثته  الــذي  االنقسام  وأن  بالتشّكل،  أخذ  جديداً  دولياً 

أربعة  نحو  خلفه  تحتجب  الشرقية  أوروبـــا  ظّلت  الــذي  الحديدي  الستار  تفكيك  يعني  ذلــك  وكــان 

إلى  أدى  الذي  األمر  أخرى،  بعد  دولة  المسبحة  كّرت  وحينها  برلين،  جدار  بهدم  ذلك  وتّوج  عقود، 

انحالل النظام االشتراكي العالمي، وال سيّما بانهيار االتحاد السوفياتي وتفكيكه عام ١٩٩١، وهو 

وعاشت  دويــالت  إلــى  يوغسالفيا  تفككت  حيث  الشرقية،  أوروبــا  دول  بعض  شهدته  الــذي  التفكك 

وإبادات، وال سيّما بصعود نزعات قومية وإثنية ودينية عبّرت فيها هويات فرعية،  واقتتاالً  حروباً 

تشيكوسلوفاكيا  وانفصلت  والكبت،  باالجحاف  لشعورها  وخصوصاً  الجامعة،  الهوية  من  بالضد 

إلى التشيك والسلوفاك، على الرغم من أن انقسامها كان هو اآلخر مخملياً، في حين اتجهت األمة 
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األلمانية نحو وحدتها، ولم ينفع معها دساتير أو قيود أو حدود أو جدار، فإرادة الوحدة األلمانية 

كانت هي األقوى.

الــمــوديــل  صــعــيــد  عــلــى  تفكير  لــطــريــقــة  مؤلمة ـ إرادوية  ذكــــرى  ســـوى  بــرلــيــن  جــــدار  يــعــد  لــم 

االشتراكي الداخلي، أو على صعيد العالقات الدولية. وعلى الرغم من فشل هذا الموديل وما تركه 

يقظتهم  وفي  نومهم  في  الحالمين  عيون  يداعب  وسيبقى  ظّل  االشتراكية  طيف  فإن  تداعيات،  من 

العالمية  الرأسمالية  أزمة  ولعل  لإلنسان،  اإلنسان  استغالل  يلغى  حيث  وإنسانية  عدالً  أكثر  لعالم 

الحالية وانهياراتها االقتصادية والمالية المدّوية، تعني في ما تعنيه أن سّر فشلها هو في نجاحها، 

األمر الذي ال يجعلها في مأمن من األزمات الدورية، وحتى لو تمّكنت من تجاوزها وتجديد قدرتها 

على االستمرارية، فإنها ستواجه مشكالت جديدة ما دام االستغالل والقهر قائمين، وهو ما كشفته 

مسيرتها وسيرتها لنحو قرنين من الزمان فنقيض الرأسمالية كامن في بطنها(٢٥).

٢ ـ التجربة البولونية وعام الحسم

بــالجــيــك «عــام  بــيــتــر  وصــفــة  كــمــا  أو  الــشــرقــيــة  ألوروبـــــا  الــســحــري  الــعــام   ١٩٨٩ الــعــام  يعتبر 

انهارت  حين   ١٩٨٩ عام  على  أش،  غارثون  ثيموتي  التاريخ  عالم  أطلقه  وصف  وهو  المعجزات». 

العام  هو  العرب  إلى  بالنسبة   ٢٠١١ العام  يعتبر  مثلما  السوفياتية(٢٦)  االشتراكية  اإلمبراطورية 

الربيع  ــار  أزهـ أولـــى  فيه  تتفتح  وبــاشــرت  التغيير  عــوامــل  وتتكامل  تنضج  بـــدأت  حيث  الــســحــري، 

حركة  نــشــوء  بعد  سيّما  وال  ــد،  األمـ طــويــل  تــراكــم  بعد  بولونيا  فــي  األحــــداث  انــفــجــرت  لقد  الــعــربــي. 

في  التغيير  حركة  تزّعم  الــذي  النقابي  العامل  فاليسيا  ليش  قادها  التي   (Solidarity) التضامن 

بدأ  مثلما  بولونيا  من  األوروبــي  الربيع  بدأ  وقد  التغيير،  بعد  مهماً  دوراً  وأدى  بولونيا،  جمهورية 

الربيع العربي من تونس.

لتمثيل المعارضة،  من ١١٩ عضواً  مؤلفاً  مدنياً  في عام ١٩٨٨ أسست نقابة تضامن مجلساً 

المتصاعدة،  المعارضة  تمثّل  لكونها  سياسي،  كشريك  بالنقابة  السلطة  اعترفت  أن  بعد  سيّما  وال 

الطعن  إمكانها  فــي  أن  تعتقد  الموحد  البولوني  العمال  حــزب  بقيادة  البولونية  السلطة  وكــانــت 

 ١٩٤٢ عام  نرشه  الــذي  والديمقراطية  واالشرتاكية  الرأسمالية  كتابه  يف  شومبري  أ.  جوزيف  (٢٥) يناقش 

االقتصاد  عمل  طريقة  تحليل  خالل  من  أنه  مؤّكداً  االحتكارية،  واملمارسات  الخالق»  «التدمري  يسمى  ما  مفهوم 

الرأسمايل فإنها ليست قادرة عىل البقاء وسيصيبها اإلخفاق بداعي نجاحها ذاته، ألن نجاحها هذا يدّمر املؤسسات 

االجتماعية التي تحميها وتخلق بصورة ال مهرب منها حاالت ال يستطيع فيها أن يحيا، وهكذا فهي ستتغرّي من 

من  شومبري  كتاب  ويعترب  والحضارة.  الحياة  من  واملوقف  القيم  منظومة  يف  إال  التغيري  هــذا  يكون  ولــن  داخلها 

والديمقراطية،  واالشرتاكية  الرأسمالية  شومبيرت،  جوزيف  انظر:  الرأسمالية.  العرشين  القرن  اجتماع  كتب  أهم 

ترجمة حيدر حاج إسماعيل، علوم إنسانية واجتماعية (بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، ٢٠١١)، ص ١٧، ٤٤، 

٥٠ و٦١، والفصل السابع والفصل الثامن ص ١٩٩ ـ ٢٤٣.

(٢٦) انظر: بيرت بالجيك، «االنتقال إىل الديمقراطية» و«الشفافية،» يف: عملية التحول: التجربة التشيكية، 

ص ١٩٩.
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حول  السلطة  مع  المفاوضات  من  وطويلة  معقدة  عملية  في  دخلت  التي  التضامن،  نقابة  بصدقية 

الطاولة المستديرة.

العربية  واالنتفاضات  مصر،  أو  تونس  شعارات  هي  كما  وجامعة،  بسيطة  الشعارات  كانت 

بحرية  والمطالبة  الرقابة  إلغاء  مسألة  عامي١٩٨٠و١٩٨١  منذ  طرحت  التضامن  فنقابة  األخرى، 

والتنظيم  السلطة  احتكار  عملية  وإزالــة  اإلعــالم  وسائل  في  بالعمل  للمعارضة  والسماح  الصحافة 

وإقرار حرية التجّمع، وبإدارة محلية مستقلة وإجراء إصالح اقتصادي.

سعت النقابة إلى التصرف كمجموعة ضغط إلجبار النظام على االستجابة لمطالبها، وخالل 

واإلصالحات  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسة  هي:  قضايا،  ثالث  على  رّكزت  المستديرة  الطاولة 

السياسية، والتوافق االجتماعي ـ االقتصادي. وفي ٥ نيسان/ابريل ١٩٨٩ تم االتفاق على التغيير 

عدد  تحديد  تم  حيث  حــرة،  انتقالية  انتخابات  إجــراء  وتقرر  الديمقراطية(٢٧)  وإحــالل  التدريجي 

أما  البولوني،  البرلمان  مقاعد  من  بالمئة   ٣٥ نسبة  عن  يزيد  ال  بما  بها  الفوز  يمكن  التي  المقاعد 

في مجلس الشيوخ فقد كان األمر مفتوحاً، ولم ترغب النقابة، كما أعلنت، في تسّلم السلطة بسبب 

األزمة السياسية واالقتصادية وتدخل موسكو، وفّضلت العمل كمعارضة برلمانية.

ضربة  الحاكم  الــحــزب  تلقى   ١٩٨٩ حزيران/يونيو  و١٨   ٤ فــي  االنتخابات  حصلت  عندما 

أجلتها  قد  كانت  التي  المقاعد  جميع  احتالل  من  فاليسيا  ليش  بزعامة  النقابة  تمّكنت  عندما  أليمة 

حصلت على ٢٦٠ (هي كل ما كان لها الحق للفوز به)  لالنتخابات الحرة. فمن أصل ٥٦٠ مقعداً 

غير  االنتصار  هذا  وكان   .١٠٠ أصل  من  مقعداً   ٩٩ بـ  فازت  فقد  المفتوح  الشيوخ  مجلس  في  أما 

المنتظر والمفاجئ قد دفع النقابة إلى تغيير استراتيجيتها، لتعلن مطالبتها برئاسة الوزراء إذا ما 

تسّلم الحزب الحاكم رئاسة الجمهورية.

مهمة  ياروزلسكي  فويتييخ  الجمهورية  رئيس  أوكــل  نفسه  العام  من  آب/أغسطس   ٩ وفــي 

التي  الحكومة،  وبــدأت  الكاثوليكي)  (الناشط  مازوفيستكي  تــادوش  إلى  الجديدة  الحكومة  تأليف 

تمثّلت حركة التضامن بنصف أعضائها، عملها الرسمي في ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩.

القانونية  للدولة  منظورها  في  العقابية  العدالة  فكرة  إزاء  القانوني  البولوني  التصور  يذهب 

تحديدها  تم  كما  القانونية  الدولة  مبدأ  من  مهماً  جزءاً  يمثل  الرجعي  بالمفعول  العمل  منع  أن  إلى 

المحكمة  قرار  في  ورد  كما  القديم،  بولونيا  دستور  من  األولى  الفقرة  على  الدستورية  اإلضافة  في 

الدستورية في آب/أغسطس) ١٩٩٠.

القانونية  االســتــمــراريــة  مــن  شــكــالً  صــاغــت  قــد  البولونية  الــدســتــوريــة  المحكمة  تــكــون  وبــذلــك 

خالل  مــن  التواصل  إلــى  عمدت  بــل  بينهما،  قطيعة  أي  دون  مــن  والــجــديــد،  القديم  النظامين  بين 

بسبب  الحــقــاً  إضــعــافــه  تــم  الــتــوجــه  ــذا  هـ أن  إّال  تــدريــجــيــة،  مــراحــل  عــلــى  والــتــغــيــيــر  الــتــنــقــيــح  إجــــراء 

(٢٧) املصدر نفسه، ص ١٠.
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بين  الفترة  في  المرتكبة  الستالينية  الجرائم  مالحقة  بقضايا  يتعلق  ما  في  المرضية  غير  النتائج 

١٩٤٤ ـ ١٩٥٦ (٢٨).

يتم  لكي  بـ «الجرائم»  المقصود  تعريف  إلى  اللجوء  مقنن،  نحو  وعلى  المحكمة،  قررت  وقد 

استخدام المفعول الرجعي على نحو مقيّد، ألن أي انزياح عن مبدأ منع المفعول القانوني الرجعي 

أي  الماضي،  إلــى  بالرجوع  أشرنا،  كما  دقيق  تعريف  وضــع  يتطّلب  العدالة،  مبدأ  تطبيق  باتجاه 

أمــراً  ذلــك  عــّدت  أنها  إّال  آنفاً،  به  المعمول  القانوني  للنظام  الرجعي  المفعول  تماماً  تبعد  لم  أنها 

ويهّز  الــعــدالــة،  مــبــادئ  مــع  يتناقض  وال  جــداً  مــحــدود  نحو  على  إّال  استخدامه  يمكن  ال  استثنائياً، 

عودة  لعدم  ضوابط  ووضع  جهة  من  العدالة  إلنفاذ  الزمة  تحّوطات  اتخاذ  مع  االجتماعي  النسيج 

االستبداد ثانية من جهة أخرى.

٣ ـ التجربة الهنغارية: فقه التواصل

عام ١٩٨٩، فقد اضطر حزب العمال  تحّركت األمور في هنغاريا على نحو سريع وحاد جداً 

بسبب  السلطة  احــتــكــاره  عــن  والتخّلي  السياسية  بالتعددية  االعــتــراف  إلــى  الهنغاري  االشــتــراكــي 

الضغوط الشعبية القويّة، وال سيّما من جانب المعارضة المتنامية، التي تحتشد ذاكرتها بما حدث 

العقاب  وإنزال  قمعها  إلى  سارع  الذي  السوفياتي  بالتدخل  بعد  ما  وفي   ،١٩٥٦ عام  انتفاضة  من 

بقادة الحزب الشيوعي الهنغاري الذين أيّدوها.

أما ما يخص حرية التعبير فقد ذهب البرلمان الهنغاري أبعد من ذلك حين وافق في كانون 

الثاني/يناير ١٩٨٩ على إصدار قانون خاص يمنح الشعب الحق في التظاهر وإقامة التجّمعات، 

على إنشاء أحزاب سياسية ناهيك من منظمات المجتمع المدني. وهو ما ساعد رسمياً 

مستديرة  «طــاولــة  حــديــثــاً  الناشئة  األحــــزاب  نّظمت  نفسه  الــعــام  مــن  آذار/مـــــارس   ٢٢ وفــي 

البولونية،  الطريقة  على  للتفاوض  وإعدادها  المعارضة  صفوف  توحيد  منها  الهدف  للمعارضة» 

في  المفاوضات  التأمت  وبالفعل  السلمي.  الديمقراطي  االنتقال  طريق  لتأمين  الحاكم  الحزب  مع 

١٣ حزيران/يونيو بعد أخذ ورد، بطاولة ثالثية األضالع ضّمت الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة 

خالل  االجتماع  من  أيام  ثالثة  بعد  ملموسة  لهزيمة  الحاكم  الحزب  تعّرض  وقد  المدني.  والمجتمع 

مراسم إعادة دفن رئيس الحكومة الهنغارية إيميري ناج ورفاقه(٢٩) حيث تحولت إلى حركة مدنية 

سلمية شاملة وبالتدريج رفعت شعارات تدعو إلى الحرية الديمقراطية.

خالله  أصــدر   ١٩٨٩ حزيران/يونيو  ٦ ـ ١٠  في  استثنائياً  مؤتمراً  الحاكم  الحزب  عقد  وقد 

له،  بحل حزب العمال االشتراكي الهنغاري، ليعلن تأسيس الحزب االشتراكي الهنغاري خلفاً  قراراً 

(٢٨) انظر: بريشيبان، «الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف وسط أوروبا،» ص ٣٩.

(٢٩) كان إيمريي ناج أمني عام حزب العمال االشرتاكي الهنغاري، وقد أُعِدَم وعدد من رفاقه عام ١٩٥٦ 

بسبب تأييده النتفاضة الشعب الهنغاري ووقوفه ضّد التدّخل العسكري السوفياتي الذي اجتاح هنغاريا بالضّد 

من رغبة الشعب الهنغاري.
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وكان هذا األخير قد تخّلى عن احتكار السلطة وتأييد قيام نظام برلماني ديمقراطي تعددي، داعياً 

على  الموافقة  خالل  من  المفروضة،  البيروقراطية  االشتراكية  التطبيقات  يتجاوز  نظام  قيام  إلى 

نظام « الملكية المختلطة» واقتصاد السوق االجتماعي واإلدارة المدنية(٣٠).

وأقّرت تعديالت دستورية جديدة (عبر الطاولة الثالثية) في ما يخص األحزاب السياسية، كما 

ألغي مجلس الرئاسة، ليصار إلى انتخاب أعضاء مجلس نيابي جديد وبالتالي رئيس للجمهورية، 

كلمة  وأُلغيت   ١٩٥٦ عــام  بانتفاضة  ارتباطاً  الــصــادرة  القضائية  األحكام  وإصــالح  تقييم  وإعــادة 

تشرين  و٢٠   ١٧ في  وذلــك  مستقلة،  قانونية  دولــة  هنغاريا  واعتبرت  الــدولــة،  اســم  من  «شعبية» 

األول/اكتوبر ١٩٨٩.

استقّر األمر حتى مطلع العام ١٩٩٠، فنظمت انتخابات برلمانية حرة في نيسان/أبريل فاز 

فيها المنتدى الديمقراطي الهنغاري(٣١) بـ ٤٣ بالمئة في حين حصل الحزب االشتراكي الهنغاري 

على نسبة ٥٫٨ بالمئة فقط، إّال أنها كافية لتأمين عدم انهياره بالكامل.

لــدى  الــقــانــونــيــة،  بــاالســتــمــراريــة  تتعلق  تعاليم  الــهــنــغــاريــة  الــدســتــوريــة  المحكمة  صــاغــت  وقـــد 

 ٢١ بين  الفترة  في  سيّما  وال  للدستور،  مناقضاً  اعتبرته  الذي  وتاكاش،  زيتينيني  قانون  مناقشتها 

ألن  السياسية،  الجرائم  مالحقة  خصوص  في   ١٩٩٠ أيار/مايو  و٢   ١٩٤٤ األول/ديسمبر  كانون 

المعمول  المحددة  الزمنية  الفترة  صالحية  تمديد  الممكن  غير  من  سيكون  القانون  هذا  خالل  من 

المفعول  أشــكــال  مــن  شــكــالً  يجّسد  ألنــه  دســتــوري  غير  أمــر  وهــو  الــســابــق،  الــجــزائــي  للقانون  بها 

شأن  في  الخاص  رأيها  أيضاً  قرارها  حيثيات  في  المحكمة  أدرجت  وقد  السابق،  للتشريع  الرجعي 

طبيعة النظام السياسي في هنغاريا، بما في ذلك مشاكل االستمرارية القانونية، حين أكدت «أن ال 

يوجد اختالف جوهري بين المعايير القانونية الصادرة في فترة النظام الشيوعي وبعد المصادقة 

على الدستور الجديد»(٣٢).

القانونية،  المعايير  دســتــوريــة  فــي  التدقيق  عملية  فــي  واحــد  مقياس  ســوى  يوجد  ال  أنــه  أي 

دون  من  عليها  المصادقة  تمت  قد  الثورية  التغييرات  فرضتها  التي  األساسية  والقوانين  فالدستور 

لألنظمة التشريعية للنظام القديم، وهو ما يستوفي مسألة االلتزام بها. وقد  شوائب شكلية ووفقاً 

أكدت المحكمة أن الضمانة القانونية الموضوعية والشكلية أولوية على العدالة التي هي في إطارها 

إطــاراً  بوصفها  الثورة  عن  كلزن  للفقيه  المعياري  التفسير  باستخدام  وذلــك  منحازة،  غير  العام 

باستمرارية  سيّما  وال  جديد،  بنظام  القائم  للنظام  شرعي»  «غير  تعبير  وهي  الخاصة،  لجدليتها 

في المرحلة االنتقالية واستخدام األنظمة القائمة. األول، كما هي التجربة الهنغارية، وخصوصاً 

التجربة  الــتــحــول:  عملية  يف:  الــديــمــقــراطــيــة،»  إىل  تشيكوسلوفاكيا  «عــــودة  ســـوك،  يــريجــي  بــــ :  ــارن  ــ (٣٠) قــ

التشيكية، ص ١١.

(٣١) وهو حزب يميني كان يف املعارضة وانتقل إىل السلطة بعد االنتخابات.

(٣٢) انظر: بريشيبان، «الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف وسط أوروبا،» ص ٣٧.
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إلى  وصــوالً  القانونية  االستمرارية  دينامية  على  تقوم  خاصة  جدلية  الهنغارية  للتجربة  إن 

المحكمة  حــاولــت  وقـــد  الــقــديــم،  الــقــانــونــي  للنظام  الــجــديــدة  الــتــغــيــيــرات  بتأكيد  الــقــانــونــيــة،  الــدولــة 

سيّما  وال  السلمي،  والقانوني  السياسي  االنتقال  عملية  في  بنشاط  المساهمة  الهنغارية  الدستورية 

ضرورة  على  التشديد  مع  القانونية،  الدولة  مبادئ  على  قائماً  يكن  لم  القديم  النظام  أن  بتأكيدها 

لجوء النظام الجديد لحماية هذه المبادئ بصرامة(٣٣).

النظام  تشريع  تعني  القانونية  االستمرارية  جدلية  بــأن  االعتقاد  إلــى  يذهب  من  هناك  ولعل 

الشيوعي السابق الذي تمت إدانته قانونياً، لكن مثل هذا الرأي له معارضوه، حيث تعتبر المحكمة 

الدستورية نفسها مساهمة في عملية االنتقال السلس للسلطة من نظام بيروقراطي اشتراكي إلى 

وهكذا  عامة.  كمعايير  والقانون  الدستور  مبادئ  ذاتها  هي  مستخدمة  ليبرالي،  ديمقراطي  نظام 

أو  الحسابات  لتصفية  ال  القانونية،  الــدولــة  العــتــبــارات  التاريخي  الــعــدالــة  مــبــدأ  يسمى  مــا  أخــضــع 

االمالءات السياسية.

نفسها  منحت  حــيــث  االنــتــقــالــيــة،  الــمــرحــلــة  بحكم  يكبر  الــدســتــوريــة  المحكمة  دور  أخـــذ  وقـــد 

بموقف  يذكرنا  هذا  ولعل  موقتة.  لفترة  المعياري  النفوذ  سيّما  وال  تستحقه،  مما  أوســع  سلطات 

أكبر  حجماً  نفسه  إعطاء  ومحاولته  طنطاوي  حسين  المشير  ودور  مصر  في  العسكري  المجلس 

وليبيا  تونس  في  االنتقالية  السلطات  واجهت  وقد  الموقتة.  االنتقالية  الفترة  ضمن  مقرر  هو  مما 

ومعياريتها  قانونيتها  ومدى  جهة  من  الموقت  بدورها  تتعلق  مشابهة  وإشكاليات  تحّديات  واليمن 

السقف  من  ناهيك  كبيرة،  تصّدعات  عليه  ما  كل  على  شهد  القضاء  أن  وخصوصاً  ثانية،  جهة  من 

الزمني المحدد بفترة انتقالية.

الرجعي  األثر  إزاء  مرونة  أكثر  مواقف  المحكمة  اتّخذت  فقد  الممتلكات  إعادة  خصوص  وفي 

الذي  الملكية،  شــأن  في  الــدولــة  قوانين  في  التدخل  رفضت  حيث  الجنائية،  العدالة  موضوع  من 

ممكنان  الرجعي  واألثـــر  القضائي  التدخل  أن  أكــدت  لكنها  الــســابــق،  النظام  خــروق  أحــد  اعتبرته 

إلى  ه  موجَّ استثنائي  اإلجـــراء  هــذا  ولعل  المؤممة.  أو  المصادرة  الملكيات  تعويض  خصوص  في 

المستقبل، كما أنه إجراء محدد الغرض ويستهدف التجديد االقتصادي وهو موّجه إلى المستقبل، 

ممتلكات  أمور  حيال  الجديدة  للحكومات  ملزمة  رجعي،  بمفعول  قانونية  قاعدة  اعتباره  يمكن  وال 

المواطنين.

٤ ـ التجربة األلمانية: فقه القطيعة

تنازالت،  أيــة  تقديم  الموحد  األلماني  االشتراكي  للحزب  العام  األمين  هونيكر  إيريش  رفــض 

(البيريسترويكا  والشفافية  الــبــنــاء  إعـــادة  شــأن  فــي  غورباتشيف  أطــروحــات  إزاء  تحفظه  مــبــديــاً 

دأب  إذ  واقــعــي،  أمــر  متناقضان  نظامان  فيهما  ألمانيتين  دولتين  وجــود  معتبراً  والغالسنوست) 

أمتين  وجـــود  لــفــكــرة  الــتــرويــج  عــلــى   ١٩٧٧ عـــام  مــنــذ  الــديــمــقــراطــيــة  ألــمــانــيــا  فــي  الــمــتــشــدد  االتـــجـــاه 

(٣٣) املصدر نفسه.
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األلماني  الدستور  عكسه  ما  وهو  متناحرين،  اجتماعيين  لنظامين  ومسارين  مختلفين  بتطوّرين 

عام ١٩٧٧ (٣٤).

ظل  في  جهة  من  الحريات  شّح  أساسيين:  لسببين  تتصاعد  ألمانيا  داخل  الفعل  ردود  كانت 

النظام الشمولي الكاتم على األنفاس، وال سيّما البوليس السياسي المعروف باسم جهاز يشتازي، 

وانخفاض مستوى المعيشة من جهة ثانية الذي كان متخلفاً إلى حدود كبيرة عن الجارة األلمانية 

وقد  واإلحباط.  السخط  مشاعر  تفاقم  إلى  أدى  ما  هذا  ولعل  الطبيعي).  القومي  (االمتداد  الغربية 

إلى  أي  األمــام،  إلى  بالهروب  إّال  يحدث  لن  األزمة  من  الخروج  أن  واسعة  أوساط  لدى  اعتقاد  ساد 

جمهورية ألمانيا االتحادية (الرأسمالية) وهو الحل الذي فّضله قادة اليمن الديمقراطي في الفترة 

اليمنية  العربية  الجمهورية  إلى  الهروب  سوى  منهم  كان  فما  الداخلية،  األزمــة  تفاقم  إزاء  نفسها 

معها  أزالــت  هنغاريا  في  حصلت  التي  التطورات  أن  سيّما  وال  خلفهم،  االشتراكي  الخيار  تاركين 

ألمانيا  سكان  من  الكثير  أمــام  المجال  مفسحة  النمسا،  مع  الحدودية  حواجزها  جميع  بودابست 

الديمقراطية للذهاب إلى هنغاريا ومنها الهروب إلى النمسا باتجاه الغرب(٣٥).

هكذا ارتفعت أعداد الهجرة، التي أصبحت أقرب إلى الهجرة الجماعية المنظمة. وفي الوقت 

إلى  هونيكر  حكومة  دعــا  الـــذي  الــجــديــد»  «المنتدى  إطـــار  فــي  الداخلية  المعارضة  اتّسعت  نفسه 

وتدريجاً  والثقافية،  االقتصادية  والمهمات  القانونية»  خصوص «الدولة  في  الديمقراطي»  «الحوار 

إلى  للخروج  الجماهير  شجع  ما  وهو  األمــور،  على  سيطرتها  تفقد  وحزبها  الحاكمة  النخبة  بدأت 

حيث  اآلالف  تحرك   (١٩٨٩ األول/أكــتــوبــر  (تشرين  اليــبــزك  ففي  للتظاهر،  والــســاحــات  الــشــوارع 

المتظاهرين،  قمع  وقف  إلى  الشرطة  واّضطرت  تقريباً  ألف   ٣٠٠ إلى  المتصاعدة  األعــداد  وصلت 

مدن  إلى  حرة  انتخابات  وإجــراء  بالحرية  المطالبة  التظاهرات  انتقال  على  بــدوره  ساعد  ما  وهذا 

أخرى. وأجبر المتظاهرون السلطة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر على فتح المعابر الحدودية بين 

برلين الشرقية وبرلين الغربية(٣٦).

ثم  أوروبا،  بل  وألمانيا،  برلين  لتقسيم  سيئاً  رمزاً  كان  الذي  الشهير  برلين  جدار  سقط  هكذا 

تطورت مطالب المتظاهرين من التحرر من النظام البوليسي وإقامة الديمقراطية، إلى الدعوة إلى 

وحدة الجمهوريتين اللتين تنتميان إلى أمة واحدة.

وفي شهر آذار/مارس ١٩٩٠ تم تنظيم انتخابات جديدة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية 

فاز فيها االتحاد المسيحي الديمقراطي(٣٧). وهكذا نجح برنامج وحدة األلمانيتين وفشل مرشحو 

وقرر  واالجتماع،  واالقتصاد  النقد  مجال  في  الفعلي  التنفيذ  حيّز  الوحدة  ودخلت  الجديد.  المنتدى 

مريي  خضري  وتقديم  إعـــداد  واالخــتــالف،  املاركسية  يف  املــرايــا:  تحطيم  شعبان،  الحسني  عبد  (٣٤) انـــظـــر: 

(بريوت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٩).

(٣٥) انظر: شعبان، «جدار برلني».

(٣٦) انظر: سوك، «عودة تشيكوسلوفاكيا إىل الديمقراطية،» ص ١٢ ـ ١٣.

(٣٧) وكان يرتأسه حينذاك املستشار األملاني الغربي هيلموت كول.
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ألمانيا  جمهورية  إلــى  انضمامها  على  الــمــوافــقــة  األعــضــاء  بأغلبية  الشرقية  ألمانيا  فــي  الــبــرلــمــان 

بعد نحو ما يقارب ٤١ عاماً، واستعاد  انتهاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية فعلياً  الفدرالية، معلناً 

األلمان وحدتهم بعد تشطير اضطراري كان من نتائج الحرب العالمية الثانية.

القانونية  واالســتــمــراريــة  التواصلية  طــريــق  فــي  ســارتــا  اللتين  وهنغاريا  بولونيا  عكس  على 

الجرائم  على  العقاب  في  األلمانية  العقاب  فلسفة  فإن  رجعي،  بأثر  القانون  إلى  االحتكام  وعــدم 

األلماني  البرلمان  شّكل  فقد  أوروبا،  وسط  دول  جميع  بين  وتشدداً  نشاطاً  األكثر  كانت  السياسية 

بسوء  المتعلقة  اإلجرامية  األنشطة  لمالحقة  لجنة   ١٩٨٩ العام  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الشرقي 

الحزب  هيمنة  تحت  كان  البرلمان  أن  (علماً  االنتخابات  نتائج  وتزوير  والفساد  السلطة  استخدام 

مالحقة  على  الموافقة  (الشيوعية)  الحزبية  النخبة  اضــطــرت  وقــد  الــمــوحــد)  األلــمــانــي  االشــتــراكــي 

الحزب  قيادات  بعض  بوضع  السياسة  هذه  وتّوجت  فردي،  أساس  على  ولكن  للجرائم  المرتكبين 

وافقت   ١٩٩٠ عام  الجديدة  االنتخابات  جرت  وحين   ،(١٩٨٩ األول/ديسمبر  (كانون  السجن  في 

جميع األحزاب المنتخبة ديمقراطياً في البرلمان األلماني الشرقي، على اتباع سياسة ما أطلق عليه 

عت في  «العدل العقابي ومالحقة جرائم النظام السابق»، وتبنّت اتفاقية توحيد األلمانيتين التي ُوقِّ

وقت الحق كما جرت اإلشارة(٣٨).

في  ســائــدة  كــانــت  الــتــي  للقوانين  وفــقــاً  ستتم  القضائية  الــمــالحــقــة  أن  عــلــى  االتــفــاقــيــة  نــّصــت 

ألحكام  سابقاً  الديمقراطية  ألمانيا  جمهورية  مواطنو  وسيخضع  االتــحــاديــة،  ألمانيا  جمهورية 

فيه  يطعن  إجــراء  (وهــو  األول  بلدهم  في  به  معموالً  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  الجنائي،  القانون 

عملية  فعل  ردود  أثارت  فقد  قانونياً،  جدالً  االتفاقية  هذه  أثارت  ما  وبقدر  القانونيين)،  من  الكثير 

كثيرة، وال سيّما ما يتعلق باإلقصاء والتهميش والعزل، ناهيك من المالحقة.

أُطلق مصطلح «العدالة الخارجية» على األسلوب الذي اتُّبع لمحاكمة ومعاقبة المرتكبين في 

النظام األلماني الديمقراطي السابق أو عمليات تزوير االنتخابات أو إساءة استخدام السلطة. وقد 

صادقت جمهورية ألمانيا االتحادية (الموحدة) على سياسة العدل العقابي الجزائي، التي اتخذتها 

في البداية مؤسسات ألمانيا الشرقية تحت ضغط المعارضة والشارع المنتفض.

لسياسة العدل العقابي نشأت عام ١٩٩٤ مؤسسة خاصة لمالحقة قادة جمهورية  استكماالً 

خمس  لمدة  مهمتها  وحــددت  المرتكبة،  السياسية  الجرائم  بسبب  السابقة،  الديمقراطية  ألمانيا 

سنوات؛ إّال أن نتائج التحقيق مثّلت خيبة أمل ليس على مستوى التجربة األلمانية فحسب بل على 

اإلجراء  إلى  منها  يصل  لم  فيها  التحقيق  تم  قضية   ٢٢٧٦٥ بين  من  ألنه  التجارب،  أغلبية  مستوى 

القضائي سوى ٥٦٥ حالة فقط. لذلك، فإن محاولة استنساخ التجارب لن تؤدي النتائج المرجّوة، 

ما دامت التجارب األصلية لم تصل إليها، فما بالك في ظروف العالم الثالث ومنها البلدان العربية. 

من  أثــاره  ومــا  البعث  اجتثاث  بقانون  يتعلق  ما  في  ذلــك  على  دليل  خير  العراق  تجربة  أن  وأظــن 

تداعيات وانقسامات، وكان يمكن بدالً من التعميم التوّجه إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم 

(٣٨) انظر: بريشيبان، «الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف وسط أوروبا،» ص ٤١.
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الحقيقة  كشف  هو  ذلك  كل  من  والمهم  الضرر،  وجبر  الضحايا  تعويض  عن  فضالً  القضاء،  إلى 

من التعميم ومحاربة العقيدة وأخذ البريء بجريرة المذنب(٣٩). وإصالح النظام القانوني بدالً 

أما موضوع القوانين ذات المفعول الرجعي فقد صادقت ألمانيا على السياسة األكثر نشاطاً 

في هذا المجال، التي تضمنت تمديد الفترات الزمنية المحددة، وصوالً إلى تجريم بعض التصرفات 

التي كانت تكتسب صفة شرعية في السابق.

وحّددت الفترة الزمنية ١٩٤٩ ـ ١٩٩٠، وقد تم تمديد عمل لجان التحقيق إلى عشر سنوات، 

يخّص  مــا  وفــي   .(٢٠٠٠ األول/أكــتــوبــر  (تــشــريــن  ألمانيا  لتوحيد  الــعــاشــرة  الــذكــرى  مــع  لتتزامن 

األعمال اإلجرامية الخاصة بالقتل، فقد تم تمديد الفترات الزمنية حتى عام ٢٠٣٠. وضع المشّرع 

وحوار  لنقاش  خاضعاً  وظّل  خيالي،  شبه  قانوني  فضاء  إطار  في  العقابي  العدل  فلسفة  األلماني 

على  مبنياً  النازي  النظام  مثل  كان  السابق  للحكم  العدلي  النظام  أن  أساسه  اآلن،  حتى  ينقطعا  لم 

سوء استخدام السلطة على نحو مستمر وعلى الطعن بالمبادئ والمعايير القانونية العامة للعدالة.

سارت ألمانيا االتحادية الموحدة في طريق إعادة تجريم بعض األفعال بمفعول رجعي، وإن 

كان األمر استثناًء، لكنه اقتفى أثر النظام السابق في شأن مالحقة النازيين ومصادرة ممتلكاتهم. 

أمن  جهاز  السري  السياسي  البوليس  أرشيف  مع  التعامل  كيفية  هي  هنا  المهمة  المالحظة  لكن 

غاوتس  مؤسسة  باسم  خاصة  مؤسسة  أنشئت  لهذا  معه؛  والمتعاونين  يشتازي)  (جهاز  الــدولــة 

الجهات  تجاه  عالقاتهم  إطار  في  األفــراد  بماضي  خاصة  معلومات  تقديم  صالحيات  ُمنحت  التي 

إعطاء  للمؤسسة  ويمكن  السابقة،  الديمقراطية  ألمانيا  جمهورية  في  القمعية  األجــهــزة  وأنشطة 

مثل  لكن  مباشر،  قانوني  مفعول  لها  وليس  إدارياً  المسألة  معالجة  أي  األمني»،  التطهير  «شهادة 

هذه المعلومات، كان لها نتائج قانونية جدية أفادت منها األطراف المعنية.

تتم  (الثورة  القانونية  االستمرارية  فكرة  على  يقوم  والهنغاري  البولوني  المفهوم  كان  وإذا 

آخر،  باتجاه  سارت  التشيكية  الدستورية  والمحكمة  األلماني  القضائي  النظام  فإن  القانون)،  عبر 

وال سيّما السماح بعملية التشريع ذي المفعول الرجعي. ولعل لكال المفهومين خصومه وأنصاره، 

فالنظام األول قد يسمح للكثير باإلفالت من العقاب من خالل عدم المعاقبة أو التخّلي عن إمكان 

لهذا  القانون؛  فوق  شخص  يوجد  ال  حيث  القانونية،  الدولة  إضعاف  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  المعاقبة، 

يختلف  القانونية  االستمرارية  جــواب  ولعل  الماضي.  جرائم  مع  الحسابات  تصفية  األمــر  يتطّلب 

الدولة  إقامة  على  حرصاً  تدّرجية  بوسائل  الماضي  لتجاوز  يسعى  وهو  الماضي،  مع  القطيعة  عن 

القانونية من دون انتقام أو ثأر. أما النظام الثاني فقد يزيد من أمر انقسام المجتمع ويشغله إلى 

طويل  زمن  عليها  مضى  المرتكبة  الجرائم  من  الكثير  أن  وخصوصاً  البناء،  إعادة  من  بعيدة  حدود 

التأكد منها، لكن هذا االتجاه يسعى في الوقت نفسه إلى عدم تكرار الماضي، من  ويصعب أحياناً 

خالل التذكير بالجرائم ومالحقة مرتكبيها.

(٣٩) انظر: املصدر نفسه، ص ٤، وعبد الحسني شعبان، «ماراثون العزل السيايس يف العراق،» املستقبل، 
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إن التعامل مع تصفية حسابات الماضي ليس سهالً بالطبع، وال يوجد طريق واحد أو نموذج 

استوجب  ما  وهذا  الخاصة،  ظروفهما  وحالة  مجتمع  فلكل  منواله،  على  السير  أو  به  االقتداء  يمكن 

دراسة التجارب الالحقة الستخالص الطرق والنماذج المتميزة للتعامل مع الماضي.

ولعل هذا يعكس دينامية وحيوية أي تجربة من خالل حراكها السياسي وتطورها الدستوري 

السلطة،  انتقال  فيه  تم  الــذي  باألسلوب  يتعلق  األمــر  لكن  وبرلماناتها،  ومحاكمها  قضاتها  وجــدل 

الــدول  فــي  المتبع  األســلــوب  عــن  األمــر  يختلف  ثــوري  نحو  على  األمــر  فيها  حــدث  التي  الـــدول  ففي 

التي كان االنتقال فيها تدريجياً، ففي الحالة األولى اعتُمد منهج القطيعة مع الماضي، واستخدام 

القوانين بأثر رجعي، أما في الحاالت التي تمت فيها عمليات التحّول تدريجاً، فقد كانت تميل إلى 

التواصل واالستمرارية القانونية، األمر الذي قّلص الحاجة إلى استخدام القانون بأثر رجعي، حيث 

الثوري  التغيير  إن  بل  وحسب،  الشرقية  أوروبا  بتجارب  األمر  يتعلق  وال  النظامين،  بين  قطيعة  ال 

خالل فترة الحسن الثاني والملك  في تونس ومصر اختلف عن التغيير التدّرجي في المغرب مثالً 

محمد الخامس، واألمر كذلك في التطور الدستوري في األردن في عام ١٩٨٩، وفي ما بعد صدور 

الميثاق الوطني، وهو يختلف عن اليمن والبحرين وما شهدتهما من تغييرات في التسعينيات، كما 

عن التطور الذي حدث في ليبيا والذي يمكن أن يحدث في سورية أو الجزائر  أنه سيكون مختلفاً 

أو دول الخليج أو غيرها.

٥ ـ التجربة التشيكوسلوفاكية: بين فقهين: القطيعة والتواصل

سرت  الــتــي  الــشــرارة   (٤٠) ١٩٨٩ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٧ فــي  الطالبية  الــتــظــاهــرة  كــانــت 

كالنار في الهشيم. فقد تم قمعها من قبل رجال الشرطة، ومع ذلك فقد استجمعت حركة احتجاج 

لحركة  بــؤرة  أول  وأّلــفــوا  والسينمائيون،  والمسرحيون  والفنانون  المثقفون  فيها  ساهم  واســعــة 

االحتجاج المدنية ومن ثم األحزاَب، األمر الذي كان مقدمة لنشوء المنتدى المدني في براغ كحركة 

نشأت  كما  الشرقية.  أوروبا  في  المعارضين  أبرز  أحد  هافل  فاتسالف  بقيادة  للمعارضة،  سياسية 

املحطة  مهمة:  محطات  بثالث  التشيكوسلوفاكية  بالذاكرة  الثاني/نوفمرب  ترشين   ١٧ تاريخ  (٤٠) يرتبط 

بني   ١٩٣٨ العام  وبمعاهدة  النازي  باالحتالل  تنّدد  بــراغ  يف  طالبية  تظاهرة  خرجت  يوم   ١٩٣٩ العام  يف  األوىل 

الذي  أوبتيكل،  يان  وهو  الطلبة  أحد  بقتل  وقاموا  التظاهرة  األملــان  قمع  وقد  وتشيكوسلوفاكيا،  (النازية)  أملانيا 

للحركة الطالبية العاملية، وال سيّما يف اتحاد الطالب العاملي IUS الذي كان أحد أبرز املنظمات  أممياً  أصبح رمزاً 

الديمقراطية املدعومة من املنظومة االشرتاكية يف فرتة الحرب الباردة. وبعد تحّرر تشيكوسلوفاكيا ونجاح الحزب 

عاملياً  االحتفال  وتقّرر  ذاته،  باالسم  جامعة  أُنِشئَت  االشرتاكية  الدول  وانفتاح   ،١٩٤٨ عام  انتخابات  يف  الشيوعي 

بيوم الطالب العاملي (١٧ ترشين الثاني/نوفمرب من كل عام). املحطة الثانية ترتبط بمواجهة الحركة الطالبية 

التشيكوسلوفاكية للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا يف ٢١ آب/أغسطس ١٩٦٨، وال سيّما التوجهات اإلصالحية 

احتجاجاً  نفسه  بإحراق  باالخ  يان  الطالب  قام  حني  دوبشيك،  ألكسندر  بقيادة  اإلنساني  الوجه  ذات  لالشرتاكية 

الثاني/ ترشين   ١٧ يوم  كانت  فقد  الثالثة  املحطة  أما  تشيكوسلوفاكيا.  أرايض  وارســو  حلف  قــوات  اجتياح  عىل 

نوفمرب ١٩٨٩ حني اندلعت الثورة املخملية، بالتظاهرة التي دعت إليها املعارضة للمطالبة بالتعّددية والحريات 

وإلغاء احتكار العمل السيايس واملدني من جانب الحزب الشيوعي الحاكم وما سّمي أحزاب الجبهة الوطنية.



١٢٤ / املستقبل العربي

كان  حيث  العنف»  ضد  «الشعب  اسمها  مشابهة  مدنية  حركة  سلوفاكيا،  عاصمة  براتسالفا،  في 

هو  هدفهما  وكان  كيناجكو  ميالن  المشهور  والممثل  بوداي  يان  الثقافية  الشخصية  ممثليها  أبرز 

في  الديمقراطية  وفــرض  االســتــبــداد  مــن  التحرر  عملية  فــرض  حــول  الحاكمة  السلطة  مــع  الــحــوار 

تشيكوسلوفاكيا، وال سيّما عبر الحوار.

 ،١٩٨٩ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٧ فــي  الــعــام  اإلضـــراب  سيّما  وال  الجماهير،  تأثير  وتحت 

الحكومة  رئــيــس  بــرئــاســة  الــمــعــارضــة  مــع  حــــوار  عــلــى إجــــراء  الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة  الــســلــطــة  وافــقــت 

الــفــدرالــيــة الديـــســـالف أدامـــــس. وكــانــت الــنــتــائــج الــمــهــمــة لــلــحــوار هــي الــمــوافــقــة عــلــى إطـــالق ســراح 

المعتقلين السياسيين وإزالة الفقرات الخاصة من الدستور التي تنص على منح الحزب الشيوعي 

الجبهة  نطاق  ضمن  السياسي  النشاط  حصر  وعلى  المجتمع  في  القيادي  الدور  التشيكوسلوفاكي 

الوطنية، والسماح للقوى المعارضة للعمل العلني الشرعي وفي وسائل اإلعالم.

هيكلية  في  جذرية  تعديالت  بإجراء  العنف،  ضد  والشعب  المدني  المنتدى  من  كــٌل  وطالب 

تسّلم  فــي  وكــذلــك  المشروع  هــذا  فــي  المشاركة  فــي  راغبين  يكونا  لــم  لكنهما  الحكومة،  وبرنامج 

على نحو سريع ومن  فيها، وذلك ألن الحركة المدنية نشأت  على أقل تقدير المساهمة  السلطة أو 

دون تحضيرات كافية، أي مباشرة بعد ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ وكانت بحاجة إلى وقت 

لتنظيم نفسها وإعداد برامجها(٤١).

وعلى الرغم من أن أدامس ظل يحتل منصب رئيس الوزراء مع ١٥ حقيبة للحزب الشيوعي، 

الحكومة،  هذه  رفضا  اللذين  الغاضبين،  والسلوفاك  التشيك  شعبي  في  بقي  المهم  العنصر  أن  إّال 

فاضطر أدامس إلى االستقالة وفرض المنتدى المدني سبعة وزراء له في حكومة ائتالفية وطنية 

هوساك  غوتساف  فاضطر  المعارضة،  مع  المتعاطف  تشالفا  ماريان  اإلصالحي  الشيوعي  برئاسة 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة واألمــيــن الــعــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي إلـــى االســتــقــالــة، وهـــو مــا أفــســح فــي المجال 

وأصبح  كثيرة،  وتحديات  ومؤامرات  مناورات  بعد  لتشيكوسلوفاكيا  رئيساً  هافل  فاتسالف  ليصبح 

رئيساً   (٤٢) ١٩٦٨ عــام  بــراغ  ربيع  رمــز  (السلوفاكي)،  دوبشيك  الكسندر  و«الــمــعــزول»  اإلصالحي 

للبرلمان االتحادي وانتخبا باإلجماع من البرلمان.

الــطــاولــة  حـــول  الــمــجــتــمــعــة  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  تــوافــقــت   ١٩٨٩ األول/ديـــســـمـــبـــر  كـــانـــون  وفـــي 

لعودة  تمهيداً  ذلــك  وكــان  التشريعية،  الهيئات  إلــى  السياسي  الــقــرار  منها  انتقل  التي  المستديرة 

كما   ،١٩٩٠ عــام  البرلمان  عليه  صــادق  الــذي  التعددي  النظام  أقــّر  حيث  البرلمانية،  الديمقراطية 

المدني،  والقانون  والمطبوعات  الصحافة  وقانون  والتظاهر  التجمع  وحق  المدنية  الحريات  أقّرت 

وهو ما كانت تطالب به حركة ميثاق عام ١٩٧٧ (٤٣).

(٤١) قارن بـ : سوك، «عودة تشيكوسلوفاكيا إىل الديمقراطية،» ص ١٤.

(٤٢) ألكسندر دوبشيك.

املعارضة،  مطالب  أهــم  تضمن   (Charter 77) ميثاقاً  ووّقــعــت   ١٩٧٧ عــام  نشطت  احتجاجية  (٤٣) حــركــة 

لكنها تعّرضت للمالحقة والتشكيك بأهدافها.
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تقضي  السوفياتي  واالتــحــاد  تشيكوسلوفاكيا  بين  جديدة  اتفاقية  وقعت  الفترة  تلك  وخــالل 

في  الدولة  أمن  قضايا  برزت  وقد  التشيكية(٤٤).  األراضــي  من  السوفياتي  للجيش  كامل  بانسحاب 

المرحلة االنتقالية، وساد توّجه عام بضرورة تنظيف الحياة العامة من عمالء األجهزة األمنية، كما 

تحديات  ثالثة  تشيكوسلوفاكيا  واجهت  وقد  عميق،  خالف  مصدر  الجديد  االقتصادي  التوّجه  كان 

أساسية ما بعد التغيير:

إلى  األولـــى  الــدعــوة  بعد  سيّما  وال  المنشود،  والــرفــاه  المعاشي،  الوضع  هــو  األول  ـ التحّدي 

أو  االقــتــصــاديــة  األوضــــاع  تـــرّدي  احــتــمــال  مــن  والــمــخــاوف  الــهــواجــس  بعض  ســـادت  حيث  التقشف، 

اقتصاد  ظــل  فــي  المحدود  الــدخــل  وأصــحــاب  الشغيلة  مــن  اآلالف  مئات  يهدد  نحو  على  انــحــدارهــا 

السوق.

تحتل  التي  فتشيكوسلوفاكيا  وانكماش؛  عزلة  بعد  أوروبا  إلى  العودة  هو  الثاني  ـ التحّدي 

عزلة  بعد  أوروبي  دور  تأدية  إلى  تتطلع  ظّلت  أوروبا  وشرق  وسط  في  مهماً  موقعاً  جغرافياً 

الشمولي. النظام  من  «تحررها»  بعد  األوروبي،  باالتحاد  بالتحاقها  ذلك  لها  وتحقق  مفروضة، 

األمر  هذا  برز  وقد  االستقالل،  في  سلوفاكيا  ورغبة  القومية  المسألة  هو  الثالث  ـ التحّدي 

اختارت  التي  تشيكوسلوفاكيا،  جمهورية  عمر  من  والسبعين  األربع  السنوات  مدى  على  بالتدريج 

كان يسود الشعب السلوفاكي يميل إلى الرغبة في االستقالل  عاماً  الصيغة الفدرالية، لكن شعوراً 

السوفياتي،  العسكري  والتدخل   ١٩٦٨ عام  أحداث  خالل  سيّما  وال  المصير،  تقرير  حق  وتحقيق 

وتالقت هذه الرغبة «ودياً» مع الرغبة التشيكية في استقالل كل منهما عن اآلخر مع الحفاظ على 

العالقات الطبيعية.

وقــانــون  الخصخصة  إطـــار  فــي  سيّما  وال  االقــتــصــادي،  للتحول  خطة  على  الــبــرلــمــان  صـــادق 

وإلى  العالم  إلــى  عودتها  لتوثيق  تشيكوسلوفاكيا  وسعت   .(١٩٩٠) ألصحابها  الممتلكات  إعــادة 

إلى  نوعها  في  األولــى  هي  زيــارة  في  الثاني  بولس  يوحنا  البابا  هافل  فاتسالف  واستقبل  أوروبــا؛ 

تشيكوسلوفاكيا.

جــمــهــوريــة  انــقــســمــت   (١٩١٨) الــســلــوفــاكــيــة   – الــتــشــيــكــيــة  الــــوحــــدة  مــــن  ــاً  ــامــ عــ  ٧٤ وبـــعـــد 

تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتين هما التشيك والسلوفاك على نحو مخملي أيضاً، مثلما هي الثورة 

وسرعة،  وتنظيم  بهدوء  العملية  وتمت   ،١٩٩٣/١/١ في  وذلك  المخملية،  الثورة  عليها  أطلق  التي 

أو  دول   ٥ إلى  تفككت  التي  السابقة  يوغسالفيا  شهدتها  التي  الدموية  بالتصفيات  ومقارنة  قياساً 

االتحاد السوفياتي السابق، الذي انشطر إلى ١٥ دولة.

في  أخرى  جهة  من  اعترفت  الديمقراطية  النخبة  فإن  السابق،  النظام  إدانة  من  الرغم  وعلى 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ بالحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي كجزء له كامل الحقوق في الحياة 

(٤٤) وانسحب آخر جندي يف ٢٧ حزيران/يونيو ١٩٩١.
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السياسية من دون أي تمييز. ولعل االنضمام إلى الحضارة اليورو ـ أطلسية واالنضمام إلى حلف 

إلى االتحاد األوروبي هو وراء اتخاذ مثل هذه القرارات(٤٥). الناتو والحقاً 

والسلوفاكية  التشيكية  الدستورية  المحكمة  أظهرت  الموحدة،  االتحادية  ألمانيا  على  وقياساً 

التاريخية  العدالة  يسمى  ما  إزاء  أكبر  مرونة  التشيكية،  الدستورية  المحكمة  والحقاً  (الفدرالية)، 

والضمانات القانونية للتشريع ذي األثر الرجعي، وعلى الرغم من وجود ما يسمى قانون التطهير 

الشفاف في حالة تناقض مع مبادئ الدولة القانونية، وال سيّما مبدأ المساواة بين جميع المواطنين 

ومنع  الجديد  الديمقراطي  النظام  حماية  باب  من  القانون  إلى  المحكمة  نظرت  فقد  القانون،  أمام 

وهكذا  القانونية،  الديمقراطية  للدولة  الجديدة  بالقيم  إجراءاتها  وُفّسرت  البالد،  استقرار  زعزعة 

اتّخذ  الذي  الجديد،  الديمقراطي  النظام  وبين  بينه  تناقضاً  هناك  ألن  الماضي،  مع  قطيعة  وجدت 

مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وجوهر النظام الدستوري والقانوني. متوافقاً  جديداً  منهجاً 

كان قد برز بين الشرعية الشكلية والشرعية المادية ممثلة بالنظام الجديد(٤٦)؛  ولعل اختالفاً 

فقد حاولت الثورة المخملية الدعوة إلى تسّلم السلطة عبر الوسائل المدنية السلمية وتقديم مبادئ 

صفات  إضفاء  محاوالً  مثلهم»  «لسنا  بقوله  يوم  ذات  ذلك  عن  هافل  فاتسالف  عبّر  وقد  التسامح. 

أخالقية على الثورة.

شباط/ منذ  والــتــعــذيــب  والتنكيل  القمع  أعــمــال  على  الــشــواهــد  مــن  الكثير  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

فبراير ١٩٤٨ ولغاية عام ١٩٨٩، وعلى االرتكابات بحق الممتلكات الخاصة، فال بّد من األخذ في 

منهم  واحد  كان  مواطنين  عشرة  كل  فمن  الشيوعي،  الحزب  دخلت  التي  الغفيرة  األعداد  الحسبان 

من  تألفت  الحزبية  القاعدة  ألن  ربما  أنه  ويضيف  روجيك(٤٧)  ييرجي  يقول  كما  الحزب  في  عضواً 

في  التطور  وتحقيق  الوظيفي،  الــتــدّرج  طريق  فتح  على  الحزبية  البطاقة  ساعدتهم  الذين  هــؤالء 

المجال العلمي.

ولم  أحـــداً  يقتلوا  لــم  الــذيــن  المنتفعين،  مــن  صغيرة  أو  كبيرة  بــأعــداد  مرتبطاً  األمــر  كــان  إذاً 

يمارسوا التعذيب ولم يطردوا أو ينكلوا بشخص ما، فلماذا إذاً عليهم تحّمل الذنب، ولعل مثل هذه 

المقاربة كانت تطرح إزاء ما ورد في معالجة أطروحات اجتثاث البعث الذي أصدرها بول بريمر 

الحاكم المدني األمريكي للعراق(٤٨)، وهو أمر يشمل القطاع الصحي والمصرفي والجيش واإلعالم 

والتربية والبيئة والنقابات، ناهيك من كل ما له عالقة بالمال العام.

(٤٥) انظر: سوك، املصدر نفسه، ص ٢٨ ـ ٢٩.

(٤٦) انظر: بريشيبان، «الحكم الدستوري واملفعول الرجعي يف وسط أوروبا،» ص ٤٠ ـ ٤١.

عمدة  أصــبــح  ثــم  التغيري  عشيّة  دبروجيخوفيتسه،  مدينة  يف  املــدنــي  املــنــتــدى  عضو  روجــيــك  (٤٧) يـــريجـــي 

لجهاز مكافحة التجسس ١٩٩٤ ـ ١٩٩٩ وبعد ذلك  يف االستخبارات املدنية وأصبح رئيساً  للمدينة، وعمل الحقاً 

عملية  يف:  املحلية،»  السياسة  من  املكتسبة  «الخربات  روجيك،  يريجي  انظر:  املدنية.  االستخبارات  لجهاز  مديراً 

التحّول: التجربة التشيكية، ص ١٦٧ ـ ١٧٤.

(٤٨) قارن بـ : شعبان: «اجتثاث البعث... ويشء عن املصالحة واملساءلة والعزل السيايس! (١ ـ ٢)».
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النازية  جــرائــم  ألرشــفــة   ١٩٩٩ تموز/يوليو  فــي  الوطنية  الــذاكــرة  معهد  أُســـس  بولونيا  فــي 

الــقــضــايــا الــفــرديــة، وسمح  والــنــظــام الــســابــق، وال ســيـّـمــا الــقــمــع والــمــالحــقــة الــســيــاســيــة، وخــصــوصــاً 

ال  ذلــك  أن  علماً  السابقة،  السّرية  واألجــهــزة  االستخبارات  معلومات  على  باالطالع  القمع  لضحايا 

في  والتحقيق  التوثيق  إدارة  أسست  التي  تشيكوسلوفاكيا  عكس  على  قانونية،  نتائج  إلــى  يــؤدي 

الجرائم السابقة، أما في ألمانيا فقد تم تأليف لجنة تحقيق كما سبق أن أشرنا.

في  وتشيكوسلوفاكيا  الديمقراطية  وألمانيا  وهنغاريا  بولونيا  من  كل  في  التغييرات  أثّــرت 

بلغاريا حدث «انقالب القصر»  السوفياتي، ففي  بقية أجزاء الكتلة االشتراكية قبل انحالل االتحاد 

كانون  في  دموية  تغيير  عملية  حصلت  فقد  رومانيا  أما   ،١٩٨٩ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  في 

ألمانيا  فإن  القانونية،  اختارتا االستمرارية  قد  وهنغاريا  بولونيا  كانت  وإذا   ،١٩٨٩ األول/ديسمبر 

االتحادية،  ألمانيا  إلــى  بانضمامها  سيّما  وال  الماضي،  مــع  القطيعة  باتجاه  ذهبت  الديمقراطية 

الــســاحــات  إلـــى  الجماهير  بــنــزول  األمــــر،  بــدايــة  فــي  األلــمــانــي  الــطــريــق  تشيكوسلوفاكيا،  واخـــتـــارت 

وسط  طريق  إلى  مّهد  ذلك  ولعل  ثــوري،  حل  عبر  التراجع  على  الحكم  وإجبار  بكثافة  والشوارع 

مستفيدة  الديمقراطية،  إلــى  واالنــتــقــال  والــمــعــارضــة  السلطة  بين  المستديرة  الــطــاولــة  عبر  الحــقــاً 

يؤكد  الــذي  األمــر  ثانية،  جهة  من  والهنغارية  والبولونية  جهة،  من  األلمانية  الطريقتين  من  بذلك 

خصوصية كل حالة وكل بلد، فال يوجد بلد يشبه اآلخر، أما المشتركات فهي عامة ويمكن التالقح 

للثورات المندلعة. وعالمياً  في شأنها، وهو األمر الذي يمكن قراءته عربياً 

خاتمة

أن  يمكن  االنتقالية  للعدالة  عربية  وثيقة  وجــود  أهمية  البحث  هــذا  اختتام  قبل  الباحث  يــرى 

الصدقية  ذات  الــمــدنــي  المجتمع  منظمات  بعض  فيه  تــشــارك  حقوقي  جماعي  عمل  مــن  تنطلق 

الوثيقة  وهذه  االنتقالية،  للعدالة  الدولية  القواعد  مع  تنسجم  عربية  شبكة  تأسيس  بهدف  المهنية 

أو  ثورية  تغييرات  فيها  حصلت  التي  العربية  البلدان  من  للعديد  مشتركاً  قاسماً  تمثّل  أن  يمكن 

بالتغيير  سيّما  وال  واالستمرارية،  التواصلية  فقه  سبيل  تسلك  قد  التي  تلك  سواء  األخــرى،  للبلدان 

منها  تستفيد  أن  يمكن  التي  القطيعة،  فقه  ستختار  أو  اختارت  التي  للبلدان  أو  داخل األنظمة،  من 

مع إمكان  في الحالتين من دون أن يعني ذلك استنساخها أو تقليدها، وإنما التعامل معها نظرياً 

والحقوقي  القانوني  التطور  ودرجة  الخاصة  الظروف  بمراعاة  العملية،  جوانبها  بعض  من  اإلفادة 

واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد.

لعل الهدف من العدالة االنتقالية ومن التجارب التي يكتنزها المجتمع الدولي ألكثر من ستة 

الحقيقة  كشف  على  يرتكز  إنما  ومتعددة،  ومتنوعة  مختلفة  تجارب  ظل  وفــي  الــزمــان  من  عقود 

المرتكبين  مساءلة  بــغــرض  وذلـــك  حــصــل؟  وكــيــف  حصل  ولــمــاذا  حصل  مــا  إزاء  سيّما  وال  كاملة، 

وعدم تمكينهم لإلفالت من العقاب، ناهيكم من جبر الضرر المادي والمعنوي وتعويض الضحايا 

خالل  من  للعدالة  الدولية  بالمعايير  يلتزم  نظام  إقامة  إلــى  وصــوالً  واجتماعياً،  أدبياً  عوائلهم  أو 
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حصل،  ما  تكرار  لمنع  جديدة  وإدارية  وأمنية  وقضائية  قانونية  أنظمة  بناء  أو  قائم  هو  ما  إصالح 

من خالل مساهمة توعوية حقوقية وقانونية وأخالقية. وخصوصاً 

بالطبع، ال تسعى مثل هذه العدالة إلى االنتقام أو الثأر أو الكيدية، لكنها تسعى إلى التهيئة 

في حال انهيار النظام القانوني أو تعّطله أو عدم إمكان تطبيقه، سواٌء  لحكم القانون، وخصوصاً 

كولونيالي  احتالل  من  أو  ديمقراطي  نظام  إلى  استبدادي  تسلطي  نظام  من  االنتقالية  الفترة  في 

السلم،  حالة  إلى  الداخلية  والحروب  األهلية  النزاعات  ألسباب  أو  االستقالل،  وإحــراز  االنعتاق  إلى 

من دون أن يعني ذلك اإلخالل بمبادئ العدالة ومعاييرها، مع مراعاة الظروف االنتقالية والموقتة 

سلمية  حــلــول  عــن  الــبــحــث  ذلـــك  فــي  ــــاس  واألسـ مــعــنــيــة،  مجتمعات  تــشــهــدهــا  الــتــي  االنــهــيــار  وحــالــة 

للمشكالت االجتماعية القائمة.

الثقافي،  والتنّوع  العمومي  الفضاء  الستعادة  انتقالية  مرحلة  إلى  بحاجة  التغيير  حركة  إن 

وال  لنجاحها  المنطقية  والداللة  للسياسة  المعنى  خلدون  ابن  يعتبره  الذي  العام  الخير  إلى  وصوالً 

سيّما اقترابها من العدالة، ولعّله أول من تحدث عن ثنائية الظلم والخراب والعدل والمساواة، وهو 

والمال  االقتصادية،  بالقوة  أي  بالمال،  والُجند  الذاتية،  القوة  باستخدام  أي  بالجند،  الُملك  القائل 

بالخراج أي دولة ضرائب وقانون، والخراج بالعمارة أي بالتنمية، والعمارة بالعدل، أي أن العدل 

والتــه  أحــد  بــه  خاطب  أن  العزيز  عبد  بــن  عمر  الــعــادل  للخليفة  سبق  مــا  وهــو  المدينة،  سياج  هــو 

بالقول: سّور مدينتك بالعدل، فالعدل أفق التغيير وأساس التنوير.

ملحق: مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات

مبدأ ١: تحاكم الدول المرتكبين المشتبه بهم لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون 

الدولي اإلنساني.

مبدأ ٢: تحترم الدول الحق في الحقيقة، وتشجع التحقيقات الرسمية في االنتهاكات السابقة 

عن طريق لجان تقصي الحقائق أو هيئات أخرى.

تُعد  كما  العدالة،  إلــى  وصولهم  وتضمن  للضحايا،  الخاص  بالوضع  الــدول  تعترف   :٣ مبدأ 

سبل الجبر واإلنصاف.

مبدأ ٤: يجب على الدول أن تنفذ سياسات للتنحية، والعقوبات، واإلجراءات اإلدارية.

ذكــرى  لتخليد  الشعبية  والــمــبــادرات  الرسمية  الــبــرامــج  تــدعــم  أن  الــدولــة  على  يجب   :٥ مبدأ 

الضحايا، وتثقيف المجتمع في ما يتعلق بالعنف السياسي الماضي وتخليد الذاكرة التاريخية.

مبدأ ٦: يجب على الدول أن تدعم وتحترم الوسائل التقليدية، واألهلية والدينية في التعاطي 

مع االنتهاكات السابقة.

مبدأ ٧: تشارك الدول في اإلصالح المؤسسي لدعم سيادة القانون، واستعادة ثقة الجمهور، 

 وتعزيز الحقوق األساسية، ودعم الحكم الرشيد
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أوالً: حول مفهوم العدالة االنتقالية وشروطها المؤسسة

١ ـ في التعريف

في  االنتقالية  والعدالة  القانون  «سيادة  حول  المتحدة(١)،  لألمم  العام  األمين  تقرير  تضمن 

مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع»، المقدم إلى مجلس األمن، التعريف اآلتي:

واآلليات  العمليات  نطاق  كامل  التقرير،  هذا  يتناوله  الذي  االنتقالية»  مفهوم «العدالة  «يشمل 

النطاق،  الواسعة  الماضي  تجاوزات  من  تركته  لتفهم  المجتمع  يبذلها  التي  بالمحاوالت  المرتبطة 

وغير  القضائية  اآلليات  هذه  تشمل  وقد  المصالحة،  وتحقيق  العدالة  وإقامة  المساءلة  كفالة  بغية 

القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمات 

للكشف  الشخصي  السجل  وفحص  الدستوري،  واإلصــالح  الحقائق،  وتقصي  والتعويض،  األفــراد، 

عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معاً».

التشكل  في  بــدأت  التي  ونظريتها،  االنتقالية(٢)  العدالة  بتاريخ  اعترافاً  المقدم،  التقرير  أقر 

ستعرف،  التي  العالم  عبر  الوطنية  التجارب  من  المنصرم،  القرن  من  الثامن  العقد  منتصف  منذ 

مجتمعات  يف  االنتقالية  والعدالة  القانون  «ســيــادة  حــول  املتحدة  لألمم  العام  األمــني  تقرير  موجز  (١) مـــن 

الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع»، مجلس األمن، ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٤، التقرير الرقم S/2004/616، ص ٢.

ــنـــدا) (١٩٧٤)؛  (٢) مــــن لــجــان الــحــقــيــقــة واملــصــالــحــة: «هــيــئــة الــتــحــريــات حـــول اخــتــفــاء األشـــخـــاص» (أوغـ

األشــخــاص»  اختفاء  حــول  الوطنية  «الهيئة  (١٩٨٢)؛  (بوليفيا)  االخــتــفــاء»  حــول  للتحريات  الوطنية  «الهيئة 

(األرجنتني) (١٩٨٣)؛ «الهيئة الرئاسية حول حقوق األشخاص» (الفيليبني) (١٩٨٦)؛ «الهيئة الدولية للبحث 

(التشييل)  واملصالحة»  الحقيقة  حــول  الوطنية  «الهيئة  (١٩٩٠)؛  ــدا)  (روانـ اإلنــســان»  حقوق  انتهاكات  حــول 

السلفادور»  بشأن  الحقائق  تقيص  «لجنة  (١٩٩١)؛  (التشييل)  واملصالحة»  للجرب  الوطنية  «الهيئة  (١٩٩٠)؛ 

الشعب  مــعــانــاة  سببت  الــتــي  العنف  وأعــمــال  اإلنــســان  حــقــوق  انــتــهــاكــات  بــيــان  «لجنة  (١٩٩١)؛  (الــســلــفــادور) 

أفريقيا) (١٩٩٤)؛  واملصالحة» (جنوب  للحقيقة  أفريقيا  جنوب  الغواتيمايل» (غواتيماال) (١٩٩٤)؛ «مفوضية 

(٢)

العدالة االنتقالية: 

المفهوم والنشأة والتجارب

أحمد شوقي بنيوب
خبير في مجال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.

=
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وخالصاتها  أعمالها  تقاطعات  نتائج  كانت  التي  واإلنــصــاف،  والمصالحة  الحقيقة  بهيئات  الحقاً، 

نظرية  الديمقراطي،  االنتقال  مجال  في  الحديثة  النظرية  لهذه  المؤصلة  األسس  تمثل  المشتركة، 

االنتهاكات  حقيقة  عن  الكشف  همت  كبرى،  موضوعات  حــول  اإلنساني،  المشترك  من  مستوحاة 

وتحديد  عنها،  المترتبة  األضرار  وجبر  شأنها،  في  المسؤوليات  وتحديد  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة 

المصالحة  وإقـــرار  المدني،  السلم  تعزيز  بــضــرورة  تميزت  سياقات  فــي  تــكــرارهــا،  عــدم  ضمانات 

الوطنية واالنتقال إلى الديمقراطية.

وكانت تجارب كل بلد ومساراته الخاصة، بمنزلة اللحظات الحية على تواصل هذا المشترك 

في  طرحت  قضايا  إزاء  الديمقراطية،  والثقافة  السياسي  الفكر  تعزيز  في  ساهم  الذي  اإلنساني 

مرحلة أولى وعلى جيل أول، في بلدان من منطقة أمريكا الالتينية، وفي مرحلة ثانية على صعيد 

الكبرى،  «ربيعه»  أحــداث  بفضل  الــذي  العربي،  الــوطــن  فــي  وراهــنــاً  وآســيــا،  أفريقيا  بــلــدان  بعض 

من  عــدد  تنفيذ  في  بالتقدم  المغرب،  في  االنتقالية:  العدالة  مجال  في  واعــدة  ديناميات  أطلقت 

ميالد  إلى  أفضى  نوعي  إعــدادي  مسار  بتبلور  تونس،  وفي  والمصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات 

قانونيين  مشروعين  باقتراح  واليمن  ليبيا  من  كل  وفي  والكرامة»،  لهيئة «الحقيقة  قانون  مشروع 

يؤشران إلى المستقبل، وفي مصر بتواصل الدعوات إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة 

االنتقالية.

على  المعروض  والكرامة  الحقيقة  هيئة  قانون  مشروع  من  األول  الفصل  يعرف  تونس  وفي 

المجلس الوطني التأسيسي بتونس:

المعتمدة  والوسائل  اآلليات  من  متكامل  مسار  هي  القانون،  هذا  حسب  االنتقالية،  «العدالة 

المسؤولين  ومحاسبة  ومساءلة  حقيقتها  بكشف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ماضي  ومعالجة  لفهم 

الــذاكــرة  ويحفظ  الوطنية،  المصالحة  يحقق  بما  لــهــم،  االعــتــبــار  ورد  الضحايا  ضــرر  وجــبــر  عنها 

الجماعية، ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام 

ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان».

٢ ـ سياق إنشاء هيئات العدالة االنتقالية وسماتها

بسياقات  ارتباطاً  مسمياتها،  تنوعت  التي  والمصالحة  الحقيقة  لجان  إنشـاء  دواعــي  ترتبط 

إحداثها. وكقاعدة عامة، يمكن القول إن أسباب اإلنشاء محكومة باتجاهين رئيسيين، إما االنتقال 

إلى  االنتقال  أو  الديمقراطية،  إلى  التحول  بيئة  إلى  باالستبداد  محكومة  شمولية  سياسية  بيئة  من 

«هيئة  (٢٠٠١)؛  (الــبــريو)  واملــصــالــحــة»  الحقيقة  «هيئة  (١٩٩٤)؛  (ســريالــيــون)  واملــصــالــحــة»  الحقيقة  «هيئة 

(٢٠٠٢)؛  (غــانــا)  الوطنية»  املصالحة  «مفوضية  (٢٠٠٢)؛  الرشقية)  (تيمور  واملصالحة»  والحقيقة  التلقي 

«هيئة  (٢٠٠٣)؛  (رصبــيــا)  واملــصــالــحــة»  الحقيقة  «هيئة  (٢٠٠٣)؛  (الــبــاراغــواي)  والــعــدالــة»  الحقيقة  «هيئة 

الحقيقة  و«هيئة   ،(٢٠٠٩) (الطوغو)  واملصالحة»  الحقيقة  «لجنة  (٢٠٠٣)؛  (املغرب)  واملصالحة»  اإلنصاف 

واملصالحة» (الربازيل) (٢٠١٢).

=
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بيئة السلم المدني في إطار اتفاقات سالم بين طرفين أو أكثر، في إثر نزاع سياسي مسلح طالت 

مدته، أو نزاع سياسي تخللته مراحل أو فترات نزاع مسلح.

االنتقالية(٣)،  للعدالة  الدولي  المركز  من  هاينر  وبريسيالب  فريمان  مارك  الخبيران  يرى 

ما  غالباً  «موقتة  هيئات  بكونها  تتمثل  الحقيقة،  للجان  مشتركة  سمات  عام،  بوجه  هناك،  أن 

صالحياتها  وتستمد  الدولة،  قبل  من  مفوضة  رسمياً،  بها  معترفاً  عامين،  أو  عام  لمدة  تعمل 

في  عليها  يــنــص  أو  الــدولــة،  إلــى  إضــافــة  المسلحة  الــمــعــارضــة  مــن  األحــيــان  بــعــض  وفــي  مــنــهــا، 

تنشأ  مــا  عـــادة  الــقــانــونــي،  االســتــقــالل  مــن  بــقــدر  تــتــمــتــع  قــضــائــيــة  غــيــر  هــيــئــات  ســـالم،  اتــفــاقــيــة 

إلــى  الــتــســلــطــي  الــحــكــم  مــن  أو  الــســالم  إلـــى  الــحــرب  مــن  إمـــا  وانــتــقــال،  تــحــول  عــمــلــيــة  غــمــار  فــي 

على  ارتكبت  معينة  انتهاكات  أنماط  في  تحقق  الماضي،  على  اهتمامها  تصب  الديمقراطية، 

يضم  نهائي  تقرير  بتقديم  عملها  تختم  بعينه،  واحــد  حــدث  حــول  ال  الــزمــن،  مــن  فــتــرة  مــدار 

المعايير  وعــلــى  اإلنــســان  حــقــوق  انــتــهــاكــات  عــلــى  عملها  فــي  وتــركــز  وتــوصــيــاتــهــا،  استنتاجاتها 

اإلنسانية».

٣ ـ المنافع المحتملة من إنشاء لجان الحقيقة

أن  والمصالحة  الحقيقة  لجان  يمكن  محتملة،  منافع  ثمة  «أن  أيضاً(٤)  الخبيران  هــذان  يرى 

مرتكبي  ومحاسبة  الماضي،  شأن  في  الحقيقة  إثبات  ذلك،  ومن  تطويرها،  أو  قيامها  على  تساعد 

التوصية  ــراؤه،  وإثــ الــعــام  النقاش  وحفز  للضحايا،  عــام  منبر  وتوفير  اإلنــســان،  حقوق  انتهاكات 

المصالحة  وتــعــزيــز  الــالزمــة،  والمؤسسية  القانونية  اإلصــالحــات  واقــتــراح  للضحايا،  بتعويضات 

االجتماعية، والمساعدة على تعزيز التحول الديمقراطي...»

المؤسسة  الشروط  خصوص  في  اإلضــاءات،  من  المزيد  تقديم  ذلك،  مع  المفهوم  ويستوجب 

للعدالة االنتقالية من حيث طبيعتها واختصاصاتها ومرجعيتها، وهي القضايا التي يمكن التوقف 

عندها بإيجاز، وفق ما يلي:

بمقتضى  محدثة  رسمية  وطنية  هيئات  بكونها  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  أو  لجان  تتسم 

أو  البرلمان،  أو  الحكومة  رئيس  أو  الدولة  لرئيس  القانونية  الصالحيات  نطاق  في  صــادر  قانون 

جهة  من  المتحدة  األمم  وبين  جهة  من  بينها  أو  المتنازعة،  األطراف  بين  سالم  اتفاقيات  نطاق  في 

أخرى، إذ كانت قد أشرفت على تسوية النزاع.

وغير  قضائية  غــيــر  هــيــئــات  االنــتــقــالــيــة،  الــعــدالــة  هــيــئــات  إن  الــقــول  يمكن  ذلـــك،  أســـاس  وعــلــى 

حقوق  فقه  منظور  مــن  إليها،  مــوكــول  والمجتمع،  الــدولــة  بين  وسيطة  هيئات  بمنزلة  برلمانية، 

اإلنسان، النظر في اختصاصين، أحدهما نوعي واآلخر زمني.

(٣) مــــــارك فــريــمــان وبــريــســيــالب هــايــنــر، املــصــارحــة (نـــيـــويـــورك: املـــركـــز الــــدويل لــلــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، 

.(٢٠٠٤

(٤) املصدر نفسه.
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زمني،  واآلخــر  نوعي  أحدهما  اختصاصين،  في  وتفصل  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تنظر 

يتعلق األول بنوعية االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي تتصدى لها، من خالل الكشف عنها 

ودراستها وتحليلها وإصدار النتائج المناسبة في شأن حاالتها، أما االختصاص الزمني، فالمقصود 

ونطاق  بلد  كل  سياق  بحسب  تقصر  أو  تطول  فترة  وهي  عليها  تشتغل  التي  التاريخية  الحقبة  به 

االنتهاكات الحاصلة فيه.

مبادئ  المشترك  قاسمها  متنوعة،  مرجعية  منظومات  إلى  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تستند 

حــقــوق اإلنــســان وحــكــم الــقــانــون وقــيــم الــديــمــقــراطــيــة. ويــنــدرج ضــمــن مــصــادر الــمــرجــعــيــة، بصفة 

رئيسية، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وجميع المقتضيات القانونية 

اإلقليمية  المحاكم  وقــــرارات  أحــكــام  وكـــذا  معها،  المتعارضة  غير  والــجــوهــريــة  اإلجــرائــيــة  الوطنية 

لحقوق اإلنسان.

عن  الــصــادرة  المتطورة  واألعــمــال  الباحثين  لكبار  الفقهية  اآلراء  مــن  أيــضــاً  المرجعية  تنهل 

المقررين والخبراء المختصين العاملين في مجال حقوق اإلنسان.

للعدالة  وطنية  تجارب  هي  بما  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  أعمال  ونتائج  خالصات  وتبقى 

يغذي باستمرار منظومتها المرجعية. االنتقالية عبر العالم، رصيداً 

الديمقراطية  الثقافة  ومبادئ  بقيم  يتصل  ما  كل  إلى  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تستند  كما 

والثقافات  الوطنية  والــثــقــافــة  الدينية  المعتقدات  فــي  المتأصلة  اإلنــســان،  حــقــوق  ومــبــادئ  وقــيــم 

ضحايا  من  األفرقاء،  مختلف  بين  المبلورة،  الوطنية  واالجتهادات  واآلراء  األفكار  وسائر  المحلية، 

واالنتقال  والعدالة  السلم  قضايا  حول  وسياسيين،  مدنيين  وفاعلين  وخبراء  وباحثين  وحقوقيين 

إلى الديمقراطية.

ثانياً: هل العدالة االنتقالية ضرورة اضطرارية؟ وما وظيفتها؟

١ ـ هل العدالة االنتقالية ضرورة اضطرارية؟

االنتقالية.  العدالة  في  بالضرورة  ينخرط  الشمولي،  والنظام  الدكتاتورية  عاش  بلد  كل  ليس 

الشرقية،  أوروبا  بلدان  ومعظم  كإسبانيا  الصفحة،  طي  سياسياً  التي قررت  البلدان  من  هناك عدد 

قد  بعضها  كان  وإن  هذا،  البناء.  إعادة  على  لها  داعماً  الجيوستراتيجي  محيطها  في  وجدت  والتي 

عاد إلى الموضوع بعد سنوات على أساس بعده الثقافي في إطار حفظ الذاكرة.

وهناك بلدان أخرى سعت إليها، لكنها توقفت في بداية الطريق، على الرغم من بذلها جهوداً 

كبيرة.
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٢ ـ ما وظائف العدالة االنتقالية؟

وهكذا  النوعي،  االختصاص  من  المنحدرة  لمهماتها  تبعاً  االنتقالية  العدالة  وظائف  تتحدد 

تــتــصــدى هــيــئــاتــهــا لــلــكــشــف عـــن حــقــائــق مــاضــي االنــتــهــاكــات بــالــتــحــري والــتــحــقــيــق فــيــهــا، وتــحــديــد 

المسؤوليات في شأنها، فردية أو جماعية، وإذا كانت من صميم سلطات الدولة أو أجهزتها أو من 

مسؤوليات جماعات غير دولتية.

الفردية  األضــرار  جبر  سبل  في  وظائفها،  نطاق  في  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تقرر  كما 

مجموع  تتضمن  ختامية  تقارير  موضوع  تكون  التي  التكرار  عدم  ضمانات  وتقترح  والجماعية، 

األعمال المتصلة بوظائفها.

وفي إطار إعمال وتفعيل االختصاص النوعي، تقوم هيئات العدالة االنتقالية، بوظائف أخرى 

تعزز ثقافة حقوق اإلنسان، ومبادئها، وقيمها وأهدافها النبيلة، ومن تجلياتها:

وحفظ  المتأصلة،  اإلنسانية  للكرامة  االعــتــبــار  إعـــادة  والمصالحة  الحقيقة  لــجــان  تستهدف 

االنتهاكات  عن  والكشف  التحري  وبعد  المواطنة،  صفة  تأكيد  وإعادة  والجماعية،  الفردية  الذاكرة 

الجسيمة لحقوق اإلنسان يتم إقرار االعتراف العمومي بها، وجبر األضرار الفردية والجماعية.

حقوق  ثقافة  حول  تعددية  عمومية  حوارات  إطالق  على  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تساعد 

مبادرات  إطــالق  في  بتوصياتها  تساهم  كما  الديمقراطية،  وبناء  والسلم  العدالة  وقضايا  اإلنسان 

وسياسات عمومية ذات شأن كبير، من بينها وضع خطط وطنية تشارك فيها الحكومة والمجتمع 

ذلك  ومــن  الديمقراطية،  إلــى  التحول  مــداخــل  تعزيز  بقصد  المعنيين،  وســائــر  والجامعة  المدني 

والتكوين  للتدريب  برامج  ووضع  اإلنسان،  حقوق  على  والتربية  الصلة،  ذات  التشريعات  مراجعة 

المستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين...

تــعــمــل هــيــئــات الــحــقــيــقــة والــمــصــالــحــة مــن أجـــل تفعيل حــق الــمــجــتــمــع فــي مــعــرفــة مــا جــرى، 

الخوف،  وثقافة  العنف  بفعل  الجسيمة  باالنتهاكات  عالقته  طبعت  التي  المحرمات  برفع  وذلــك 

تنظيم  خــالل  من  السابقة  حاالتها  إلــى  التعرف  في  المواطنين  بحق  العمومي  اإلقــرار  ترسخ  كما 

جلسات عمومية تعطى فيها الكلمة للضحايا، كما تعمل الهيئات على تنظيم فضاءات للتعبير الحر 

والتناظر العمومي حول القضايا ذات الصلة باختصاصاتها.

تحليلها  على  شأنها،  في  والتحقيق  والتحري  االنتهاكات  حقيقة  عن  الكشف  بعد  تعمل  وهي 

التي  الــخــاصــة  أو  الــعــامــة  بالسياقات  عالقتها  فــي  اإلنــســان  حــقــوق  ومعايير  مرجعيتها  ضــوء  فــي 

أنتجتها، وآثارها المباشرة وغير المباشرة في الضحايا والمجتمع، بغية توثيقها في إطار السجل 

على ذاكرة األفراد والجماعات. التاريخي لماضي البلد حفاظاً 

في  الــديــمــقــراطــيــة،  الــثــقــافــة  إغــنــاء  فــي  والــمــصــالــحــة  الحقيقة  هــيــئــات  أعــمــال  مــجــمــوع  تــســاهــم 

العمومي  والــتــنــاظــر  الــحــوار  أجـــواء  بفعل  والــســيــاســيــة،  واالجــتــمــاعــيــة  الحقوقية  اإلنــســانــيــة  أبــعــادهــا 

مع  بها  التعامل  تم  التي  والطرائق  واألمة  المجتمع  ماضي  المعهودين ـ حول  والسليم ـ غير  الحر 
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والباحثين  واألكاديميين  المختصين  مشاركة  وبفضل  وهكذا  وإخفائها،  عنها  بالتستر  االنتهاكات 

الدولتية،  غير  والجماعات  الــدولــة  وأدوار  سياقاتها  حــول  والــتــصــورات  الــرؤى  تتضح  الجامعيين، 

حول قضايا العنف وحفظ الذاكرة...، كما تساعد أعمال لجان الحقيقة على تعزيز مناخ اإلبداعات 

السمعية  اإلعــالم  وسائل  ذلــك،  إطــار  في  تقوم،  كما  التعبيرية،  األجــنــاس  ومختلف  والفنية  األدبــيــة 

وتعقيباً... وتحليالً  البصرية والصحافة المكتوبة بتتبع أحداث ووقائع العدالة االنتقالية نقالً 

وتساهم المسارات المفضية إلى إحداث هيئات الحقيقة والمصالحة، في إغناء أدوار ووظائف 

كامتداد  تأسس  بعضها  أن  االنتقالية،  للعدالة  المتنوعة  التجارب  وتفيد  المدني،  المجتمع  منظمات 

للديناميات التي أطلقها نشطاء حقوق اإلنسان وحركات أقارب وعائالت الضحايا.

كما تأسست هيئات أخرى في ضوء مشاورات معمقة ساهم فيها ممثلو منظمات المجتمعين 

ساعدت  اإلجمال  وفي  المصير.  مجهولي  وعائالت  وأقــارب  الضحايا  وحركات  والمدني  السياسي 

جمعيات  إطــارهــا  فــي  نــشــأت  أجـــواء  خلق  على  الــتــجــارب  معظم  فــي  والمصالحة  الحقيقة  هيئات 

جديدة مهتمة بالذاكرة وبجبر األضرار الجماعية وبمتابعة توصياتها الختامية.

الثقافي  المنسوب  رفــع  فــي  والــمــصــالــحــة،  الحقيقة  لهيئات  المتنوعة  الــتــجــارب  تساهم  كما 

فكرية  منتجات  بلورة  خالل  من  القانون،  وحكم  السلم  وتوطيد  الديمقراطي  االنتقال  لديناميات 

وسياسية وقانونية تخص:

بتعزيز  المتعلقة  والقانونية  الدستورية  الضمانات  في  الخصائص  أوجــه  وتحليل  • دراســة 

الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.

• القيام بدراسات ألوجه الخلل والضعف والفراغ في األنظمة القانونية الشكلية والجوهرية 

والمحاكمة  واالحتجاز  والمعاملة  الحياة  في  بالحق  يتعلق  ومــا  اإلنــســان  حقوق  حماية  حيث  من 

العادلة...

• تحليل طرائق عمل األجهزة واألنظمة المرتبطة بالحكامة األمنية والضبط الجنائي والرقابة 

القانونية عليها.

الدستورية،  الضمانات  تقوية  في  واألكاديمي،  والمدني  السياسي  الوطني،  الحوار  • أدوار 

لــلــعــدالــة  الــنــهــائــيــة  األعـــمـــال  بــعــد  الــوطــنــيــة  دســاتــيــرهــا  مــراجــعــة  فــي  الــبــلــدان  تــنــطــلــق  مــا  غــالــبــاً  إذ 

االنتقالية.

تعزيز  حيـث  مــن  بــالــقــضــاء  الــخــاصــة  الــمــؤســســيــة  بــاإلصــالحــات  المتعلقة  الــحــلــول  ــتـــراح  • اقـ

ضمـانات استقالله والرفع من دوره الحمائي في مجال إقرار العدل.

• تقديم مداخل لتطوير السياسات العمومية في مجال حقوق اإلنسان.

• إعداد مقترحات لتطوير أنظمة الضبط الجنائي وسير المؤسسات السجنية.
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• تقديم مقترحات لتعزيز دور البرلمان في مجال التصدي لالنتهاكات والرقابة على أعمال 

األجهزة التابعة للسلطة التنفيذية.

الحقوق  ممارسة  بضمان  المتعلقة  المنازعات  تسوية  مجال  في  الوساطة  أنظمة  • تطوير 

اإلنسانية.

أقرب  إنها  األمم،  تاريخ  في  قوية  لحظات  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  تمثل  أخرى،  جهة  من 

واسعين؛  وتــقــديــر  بــاحــتــرام  حظيت  األســـاس  هــذا  وعــلــى  نهضوية.  إصــالحــيــة  ثقافية  حــركــات  إلــى 

فبحكم طبيعتها، وأدوارها ووظائفها كهيئات وسيطة بين الدولة والمجتمع، تكرس هويتها، التي 

ليست بـ:

عمليات  قــيــادة  أثــنــاء  الــمــســاومــات  بــإبــرام  محكومة  سياسية  تنظيمات  أو  أحـــزاب  • تــحــالــف 

التغيير السلمية.

حالة  من  أو  الديمقراطية  إلى  االستبدادي  الحكم  من  انتقال  مرحلة  حول  تفاوضي  • فريق 

الحرب إلى حالة السلم، بل هي نتيجة تفاوض شاق أو ثمرة نوعية من ثمار نضال طويل من أجل 

السلم والديمقراطية.

عن  للدفاع  التفاوض  آلية  تستعمل  لكنها  الحقيقة،  أو  الضحايا  مصالح  حول  تساوم  • جهة 

مصالح الضحايا والكشف عن الحقيقة.

• جهة حكومية تضع وتحاسب السياسات العمومية في مجال العدل وحكم القانون واحترام 

حقوق اإلنسان، بل هي قوة اقتراحية توصي بأسس ومداخل اإلصالحات في هذه المجاالت.

اإلجــراءات  قواعد  من  تستفيد  بل  واإلكــراه  والتفتيش  اإلجبار  وسائل  تملك  قضائية  • سلطة 

القضائية وتقنيات التحري واستجماع األدلة والبراهين لدعم مسلسل الكشف عن الحقيقة.

وتوثيق،  وتدوين  االنتهاكات  ماضي  سياقات  ولرصد  للحوار  إطار  هي  بل  للتاريخ  • معهد 

الفردية  الذاكرة  على  للحفاظ  ممهد  ومدخل  اختصاصاتها،  نطاق  في  وأحداثه  وقائعه  أمكن،  ما 

والجماعية.

• سلطة اتهام أو محاكمة، بل هي، في أحسن األحوال، وبحسب بعض التجارب المحدودة، 

عن  المسؤولين  في  النظر  اختصاص  إليه  يرجع  الــذي  القضاء،  على  تحرياتها  نتائج  تحيل  جهة 

االنتهاكات في إطار محاكمة عادلة.

الحقيقة  وقيم  الضحايا  كرامة  عن  قــوي  ومــدافــع  محاور  وسيط  هي  بل  صــدامــي،  • طــرف 

واإلنصاف والمشترك اإلنساني.

والمصالحة  الحقيقة  هيئات  إن  القول  يمكن  الذكر،  السالفة  االعتبارات  جميع  على  تأسيساً 

مريرة  وصراعات  وتحديات  وتداعيات  تحوالت  من  انبعث  حي  وضمير  وأخالقية  معنوية  قوة  هي: 

وقعت في المجتمع وفي السياسة؛ وهي تعبير عن انتصار قوة العقل والسلم بعد سكوت البنادق 
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والمسدسات الكاتمة للصوت وانتهاء عهد زوار الفجر؛ وهي سلطة معنوية وأخالقية تعيد االعتبار 

الكبرى؛  عوامله  من  هي  أو  التحول  على  عالمة  أو  جدي  مؤشر  وهي  المجتمع؛  ولذاكرة  للضحايا 

في  تحدث  قــد  التي  والــخــروق  والــتــجــاوزات  االنتهاكات  ضــد  الفعلية  للحماية  مؤسس  جسر  وهــي 

مصالح  حماية  شأنها  مــن  التي  الجديدة  المقتضيات  تأسيس  إلــى  الــدعــوة  خــالل  مــن  المستقبل، 

المتضررين وجبر األضرار ومساءلة المسؤولين عن االنتهاكات في إطار المحاكمة العادلة.

ثالثاً: االستثنائي والطبيعي في العدالة 

االنتقالية: نصوص ثقافية سياسية

يحيل سؤال االستثنائي والطبيعي في العدالة االنتقالية، في بعض أوجهه، على نوعية خاصة 

أجلها،  من  التي  الغايات،  بلوغ  أو  األهداف  تحقيق  أمام  تقف  التي  التعقيدات،  أو  التعارضات  من 

منظورين  من  إليه  النظر  اخترنا  المطروح،  السؤال  ولمقاربة  والمصالحة.  الحقيقة  هيئات  أحدثت 

وانــتــظــارات  اإلنــســان  حــقــوق  ومــبــادئ  قــيــم  بــيــن  يحصل  قــد  الـــذي  بــالــتــعــارض  يتعلق  األول  اثــنــيــن: 

بموضوع  ويتصل  والثاني  أخــرى،  جهة  من  وتعقيداتها  السياسة  وإكــراهــات  جهة،  من  الضحايا 

أسئلة الحقيقة التي تحاول العدالة االنتقالية البحث فيها.

١ ـ تعارضات قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والسياسة

المطروح،  السؤال  حــول  مستخلصات  تقديم  في  االنتقالية  للعدالة  الميدانية  التجارب  تفيد 

لــه بــعــض الــنــصــوص الــثــقــافــيــة الــســيــاســيــة، الــتــي تجلي بــعــض األضــــواء حــول  الـــذي اخــتــرنــا جــوابــاً 

المسارات الخاصة للعدالة االنتقالية، باعتبارها مسارات تتداخل فيها إكراهات السياسة وتوازناتها 

واالســتــقــرار  المدني  السلم  إلــى  االنــتــقــاالت  أو  باالنتقال  الصلة  ذات  المعقدة  وإشكاالتها  الدقيقة 

السياسي، وانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، األمر الذي قد يدفع في بعض الحاالت إلى 

التأثير في سّلم أولويات العدالة االنتقالية.

يعالج النص األول حالة غواتيماال من حيث إشكالية المالءمة بين متطلبات المصالحة الوطنية 

ويتعرض  البرلمانية.  السلطة  بشرعية  يتصل  ومــا  المسلحة  الــقــوات  دور  عــن  السائد  والمفهوم 

النص الثاني لحالة األرجنتين، التي تبرز الصعاب التي تعترض بناء السلم وبلوغ سقف المطالب 

المشروعة لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ويحلل النص الثالث حالة جنوب أفريقيا، 

التي على الرغم هول الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام الفصل العنصري، فضلت استبعاد خيار 

المساءلة الجنائية الواسع النطاق.

أ ـ حالـة غواتيماال

جذور  وتكمن  المتبادلين،  والثقافة  التسامح  روح  إلى  البالد  تاريخ  في  جديد  طور  «يحتاج 

المسلحة  القوات  تُْعتَبَُر  مفهوم  في  كثيرة،  لعقود  بها  تبتلى  أن  غواتيماال  على  تعين  التي  الوفيات، 

بمقتضاه األداة الرئيسية للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة.
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سياسي  لنظام  الكامنة  والصفات  نــادرة،  حقيقي  ديمقراطي  نظام  في  غواتيماال  فرصة  إن 

تعّد  السبب،  لهذا  للكثيرين.  ليست واضحة  المجردة  القوة  على  وليس  واإلقناع  الحجج  على  يعتمد 

قطاعات  جميع  من  الناس  يحاول  فهاهنا  لغواتيماال؛  كبيرة  أهمية  ذات  الوطنية  المصالحة  مسيرة 

ضــرورة  المحتم  مــن  يــبــدو  وقــد  السلمية،  بالوسائل  خالفاتهم  على  يتغلبوا  أن  تقريباً  المجتمع، 

تأثير  لها  التي  والمؤسسات  والمنظمات  الجماعات  كل  لتشمل  الوطنية  المصالحة  مسيرة  توسيع 

المسلحة  القوات  أيضاً  تشمل  أن  الجديدة  الحوار  لثقافة  وينبغي  المستقبل،  في  البالد  تنمية  في 

من  يبدو  قد  ذلك،  عن  فضالً  غواتيماال،  مجتمع  من  يتجزأ  ال  عنصراً  كونها  الخصوص،  وجه  على 

يوجد  بأنه  الخاطئ  االنطباع  تجنب  أجل  من  الكونغرس  مع  الحالية  الصالت  تدعيم  أيضاً  الصواب 

نوعان من التمثيل الوطني يتنافسان على النفوذ والسلطة»(٥).

ب ـ من الحالـة األرجنتينيــة

عدد  يوضع  أن  تقتضي  الضرورة  كانت  محاكمته،  ينبغي  المذنب  أن  نظرية  مع  • «اتساقاً 

أعوانهم  من  يلزم  ومــن  المباشرين،  وغير  المباشرين  الفاعلين  من  االتهام  أقفاص  في  جــداً  كبير 

القانون  تطبيق  سيتعين  كان  الفئات  هذه  داخل  وفي  ومساعديهم،  معهم  والمتواطئين  وشركائهم 

والمجندين  بــل  األمـــن،  وقـــوات  الــثــالث  المسلحة  الــقــوات  فــي  الــصــف  وضــبــاط  الضباط  أغلبية  على 

المدى  عن  ستكشف  كانت  التحقيقات  فــإن  ذلــك،  عن  فضالً  قانونية.  غير  أفعال  في  المشاركين 

البلديات،  وإدارة  والسجون،  المركزية،  الحكومة  في  المدنيين  الموظفين  آالف  لمسؤولية  الكامل 

المدنيين،  الشركاء  آالف  عن  فضالً  القمع،  أعمال  في  الضالعة  المؤسسات  وجميع  والمستشفيات، 

ولو أمكنت تلبية هذا الطلب ألدى ذلك إلى تفجير حالة من الفوضى».

• كانت حكومة جمهورية األرجنتين تعي دائماً الدين الذي تدين به الدولة لشعب األرجنتين، 

التغلب  إلــى  الحكومة  تضطر  التي  الهائلة  الصعوبات  عــن  بغافلين  ليسوا  القمع  ضحايا  أن  كما 

الجهد  أكبر  بذل  لقد  الموضوع.  هذا  شأن  في  والموجودة  جداً  القليلة  األدلــة  جمع  أجل  من  عليها 

للتوصل إلى الحقيقة في عام ١٩٨٤ حين كانت هناك بعض اآلثار المتبقية للجرائم التي ارتكبتها 

الدكتاتورية العسكرية.

تقي  حــتــى  الــقــديــم  الــنــظــام  ممثلي  مــع  الــتــعــايــش  إلـــى  الــمــدنــيــة «مــضــطــرة  الــحــكــومــة  • كــانــت 

الديمقراطية الوليدة من التعرض للصدمات»، ومع ذلك أدخلت الحكومة المدنية تعديال ًعلى قانون 

ووجهت  أنها  إال  المحاكمة...  إلى  الدولة  إرهــاب  عن  المسؤولين  لتقديم  كمدخل  العسكري  العدل 

تحويلها  تم  وحين  العسكرية،  للمحاكم  المتعمد  وبالتعطيل  العسكريين  القادة  جانب  من  بتمرد 

لضغط  كذلك  الدولة  وتعرضت  النظام...  ضد  وتهديدات  تمرد  أعمال  بــدأت  المدنية  المحاكم  إلى 

النظام  ورثــهــا  التي  الضخمة،  الخارجية  الــديــون  لمشكلة  بحلول  طالب  الــذي  الــدولــي،  البنك  مــن 

(٥) كريستيان توموشات، «حالة حقوق اإلنسان يف غواتيماال،» تقرير خاص ُمقدَّم إىل لجنة حقوق اإلنسان، 

الدورة ٤٧ بتاريخ ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩١، بخصوص قضية املصالحة، منشورات األمم املتحدة، املجلس 

االقتصادي واالجتماعي.
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الخضوع  الوطنية  االقتصادية  الجماعات  رفضت  حين  في  الدكتاتوريات،  حكم  من  الديمقراطي 

لالنضباط الضروري لتنفيذ برامج التكيف الداخلي للحكومة، وأدى ذلك إلى ما يسمى «الضربات 

البيضاء» وتم سن قانون «العفو العام» و«الطاعة الواجبة».

سدِّد  قد  القانون  حكم  ولحفظ  للسلم  الكامل  الثمن  يكن  لم  الصراع،  هذا  خلفية  ظل  • في 

المنتخب «كارلوس  الجديد  الرئيس  إلى  الرئاسة  تسليم  إلى  ألفونسين»  اضطر «راؤول  حين  بعد، 

الدموي  التمرد  بعد  والعدل  السلم  بين  التوفيق  عليها  ينطوي  التي  الصعاب  الجميع  أدرك  منعم». 

عام ١٩٩٠... يقتضي األمر في كثير من األحيان االختيار بين بدائل غير مرغوب فيها، فبناء السلم 

يعني عدم إمكان تلبية المطالب القصوى مهما كانت سالمة المبادئ التي تستند إليها»(٦).

ج ـ حالـة جنوب أفريقيا

يتفاوضون  كانوا  الذين  كل  طرف  من  نورنبورغ»  خيار «محاكمة  استبعاد  تم  وعليه   ...» •

حقوق  واحترام  القانون  سلطة  على  المبنية  الديمقراطية،  نحو  لالنتقال  الحساسة  العملية  حول 

اإلنسان.

التسوية  تقبل  أن  لها  كان  ما  األبارتايد  نظام  أمن  قــوات  أفــراد  أن  هو  شك  إليه  يرقى  ال  وما 

إلــى  الــقــمــع  مـــن  نــســبــيــاً  الــســلــمــي  انــتــقــالــنــا  بتحقيق «مــعــجــزة»  ســمــحــت  والـــتـــي  عــلــيــهــا،  الــمــتــفــاوض 

أنهم  جميعاً ـ لو  يغمرنا  دم  بحمام  يتنبأون  المالحظين  أغلب  الذي «كان  الوقت  في  الديمقراطية، 

سيتابعون  وأنهم  عقب،  على  رأساً  ستتغير  التفاوض  نهاية  في  وضعيتهم  أن  عرفوا  األمن)  (أفراد 

بالجرائم، وقد يتعرضون لعقوبة القانون، وألنهم في تلك اللحظة كانوا ما زالوا مسلحين وقادرين 

على تخريب المسلسل...»

والصراعات  االنقسامات  مزقته  مجتمع  ماضي  بين  تاريخياً  جــســراً  الدستور  هــذا  • يــضــع 

والتعايش  والديمقراطية  اإلنــســان  بحقوق  االعــتــراف  على  مبني  مستقبل  وبين  والظلم  والمعاناة 

أو  بشرتهم  لون  كان  كيفما  أفريقيا  جنوب  سكان  لجميع  ممنوحة  بتنمية  االعتراف  وآفاق  السلمي 

لجميع  والرفاهية  الوطنية  الوحدة  عن  البحث  أن  كما  جنسهم،  أو  االجتماعية  طبقتهم  أو  عرقهم 

سكان جنوب أفريقيا يفترضان المصالحة بينهم جميعاً.

• لقد سمح الحفاظ على السر والسلطوية معاً بإخفاء الحقيقة في مناطق الظل من تاريخنا، 

وباتت الملفات صعبة التناول والشهود مجهولين في الغالب أو ماتوا، أو يرفضون التحدث، وكل 

ما تبقى فعلياً، وفي أغلب الحاالت، هو «الذكريات المؤلمة والشكوك الغريزية والخطيرة والصادقة 

بالنسبة إلى من بقوا في قيد الحياة، لكنها شكوك يستحيل تحويلها إلى حجج دامغة وموضوعية 

يسند بعضها البعض وتصمد أمام صرامة القانون»؛ علماً أن عدداً مهماً من الذين مثلوا أمام لجنة 

املعنّي  العامل  الفريق  مالحظات  عــىل  تعليقاً   ١٩٩٣ عــام  األرجــنــتــني  حكومة  ممثّل  قــّدمــه  عــرض  (٦) مـــن 

باالختفاء القرسي، بمناسبة تدّخله أمام لجنة حقوق اإلنسان.
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استعمال  يفتهم  لم  الذين  والجنح  واالنتهاكات  الجرائم  «مرتكبي  من  كانوا  والمصالحة  الحقيقة 

الوسائل المهمة للدولة إلتالف الدالئل وإخفاء جرائمهم»(٧).

٢ ـ أسئلة الكشف عن الحقيقة

بالغ األهمية واجه تجارب االنتقال الديمقراطي في  مثّل موضوع الكشف عن الحقيقة تحدياً 

إطار العدالة االنتقالية، ومثل اختباراً جدياً واجه رجال السياسة المتوافقين على االنتقال، وبخاصة 

في  ومكرها»  السياسة  بحكم «ضرورات  وأصبحوا  لالنتهاكات،  ضحايا  باألمس  كانوا  الذين  أولئك 

قلب التحول إلى وضع جديد.

أ ـ بين النسبي والمطلق

في  اختلفت  حيث  واحــدة،  مقاربة  ووفــق  نفسه  المستوى  على  الحقيقة  إلــى  التطلع  يكن  لم 

صددها التطلعات. ويمكن تصنيف األسئلة واالنشغاالت التي يطرحها الموضوع في إطار العدالة 

االنتقالية إلى ثالثة صنوف:

قبيل:  من  متعددة  أسئلة  وبلورته  وعائالتهم  عنهم  المفرج  الضحايا  عنه  وعبر  األول  الصنف 

االنتهاكات  تلك  وقعت  لماذا  ظــروف؟  أية  وفي  أين  عنه؟  المسؤول  من  كيف؟  ذلــك؟  كل  تم  لماذا 

الكرامة  أعماق  من  المنبعثة  المشروعة  األسئلة  من  ذلك  غير  إلى  ومدافنها؟  الجثث  أين  الجسيمة؟ 

اإلنسانية المتأصلة ومن التشبث العميق بالحياة وبالحرية. وتترجم هذه األسئلة وغيرها أحد أبعاد 

فكرة هيغل «... وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة اإلنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق 

ينبض وروح تشعر».

ال  قبيل:  من  أخرى  انشغاالت  إليها  وأضاف  األول،  الصنف  أسئلة  مع  تقاطع  الثاني:  الصنف 

حلها  في  والتقدم  الحاضر  في  مؤثرة  إشكالية  الماضي  قلم.  بجرة  وحدث  جرى  ما  طمس  يمكن 

من  جزء  ألنها  للبتر  قابلة  غير  لألمة  الجمعية  الذاكرة  وحــدة  وأن  المستقبل.  أساسات  من  أســاس 

المشترك الجماعي.

قولة  عــن  بحثي  فــإن   ...» ريــكــور:  بــول  عند  معانيها  بعض  واالنــشــغــاالت  األســئــلــة  هــذه  تجد 

في  األسئلة،  هذه  عن  عبر  وقد  الله»؛  نعرف  الفردية،  باألشياء  معرفتنا  تزداد  ما  «سبينوزا» «بقدر 

وباحثين  ومفكرين  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات  شمل  عريض  قطاع  االنتقالية،  العدالة  تجارب 

وأطباء وإعالميين...

نتوافر  هل  شيء؟  كل  معرفة  يمكن  هل  قبيل:  من  الخاصة  بأسئلته  واستفرد  الثالث  الصنف 

القرار  صناع  أغلب  االتــجــاه  هــذا  عن  عبر  وقــد  الحقيقة؟  بمعرفة  الكفيلة  العناصر  كل  على  فعالً 

هذه  عن  عبر  كما  األمس،  خصوم  مع  متوافقين  أنفسهم  وجدوا  الذين  أولئك  بينهم  ومن  السياسي 

الحميد  عبد  وتقديم  ترجمة  مسامحة،»  أو  صفح  بــدون  مستقبل  ال  توتو:  ديسموند  القس  (٧) «مــذكــرات 

جماهري، االتحاد االشرتاكي (الرباط)، ٢٠٠٠/٧/١٦ ـ ٢٠٠٠/٨/٥.
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الحالة مؤرخون أيضاً. وتجد هذه األسئلة بدورها في مثل قول هيغل: «هل في إمكان اإلنسان أن 

«فرانسوا  وتساؤل  الغموض»  منتهى  هو  الوضوح  منتهى  «إن  هيدغر  تعبير  أو  الحقيقة؟»  يدرك 

جورج» عن «الحقيقة : كيف يمكن أن يخرج المرء من رأسه»(٨).

ب ـ الحقيقة كقيمة عمومية وكعامل للحفاظ على الذاكرة

أولت العدالة االنتقالية لقضية الكشف عن الحقيقة عناية خاصة، ونهجت هيئاتها عدة آليات 

ساهمت في إجالء األضواء على مناطق مظلمة، وفي ترسيخ االعتراف العمومي بالذاكرة الجماعية، 

للضحايا  االعتبار  إعــادة  أساليب  من  رفيعاً  أسلوباً  ومثلت  التاريخ،  تحريف  ميول  بذلك  مقاومة 

والمجتمع، حيث أكد بعض خبراء العدالة االنتقالية في هذا الصدد:

أن  يمكن  ال  ما  شعب  مستقبل  وإن  األحــوال،  جميع  في  متعين  واجب  الحقيقة  واجب  • «إن 

الثقافي  ثراته  من  جزء  معاناته  بتاريخ  ما  شعب  علم  وإن  إنكاره،  أو  بتاريخه  الجهل  على  يبنى 
يتعين الحفاظ عليه من حيث هو كذلك»(٩)

اتخاذ  فلكي نتمكن من  التخلي عنها ألسباب متعددة،  مطلقة، ال يمكن  • «إن الحقيقة قيمة 

يطمس  أن  مجتمعاً  يمكن  ال  إنه  ثم  جبره،  يراد  ما  وضوح  بكل  يعرف  أن  من  بد  ال  للجبر  تدابير 

تفسيرها.  في  الناس  اختلف  مهما  ماضيه  وقائع  ينكر  أن  يمكنه  وال  تاريخه،  من  فصالً  ببساطة 

وحدة  إن  الماضي.  أحداث  عن  مبلبلة  أو  متضاربة  بروايات  أو  بأكاذيب  حتماً  ستمأل  الثغرة  فهذه 

األمة تعتمد على وجود هوية مشتركة مما يفترض ذاكرة مشتركة، كما أن الحقيقة تجلب قدراً من 

التطهير الصحي للمجتمع»(١٠).

ج ـ الحقيقة كأثر عالجي

حقائق  عن  للكشف  متنوعة  وطرائق  مناهج  اعتماد  من  والمصالحة  الحقيقة  لجان  تمكنت 

وعلى  ساعدت،  وقد  لوحدها.  سلكت  لو  القانونية  بالوسائل  إليها  الوصول  اإلمكان  في  يكن  لم 

الــحــاالت  مــن  الــعــديــد  خــصــوص  فــي  األجــوبــة  اســتــخــالص  فــي  الــتــقــاطــعــات  منهجية  واســــع،  نــطــاق 

والفرضيات.

«وقد  أفريقيا:  جنوب  في  والمصالحة  الحقيقة  مفوضية  رئيس  توتو  ديسموند  الـقس  يؤكد 

سمحنا لمن جاءوا لإلدالء بشهاداتهم أن يقدموا قبل كل شيء رواياتهم الخاصة لألحداث بكلماتهم 

(٨) محمد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل، الحداثة: نصوص مختارة، دفاتر فلسفية (الدار البيضاء: دار 

توبقال للنرش، ٢٠٠٤).

(٩) غيسه وجوانيي، «إقامة العدل وتأمني حقوق اإلنسان،» ورقة ُقدِّمت إىل الدورة ٤٥ من أعمال اللقاءات 

 ،١٩٩٢ الثاني/نوفمرب  ترشين  جنيف،  يف  الدولية  العدل  محكمة  نّظمتها  التي  العقاب  من  اإلفالت  بشأن  الدولية 

ص ٣١.

يف  واملصالحة  للحقيقة  التشيلية  الوطنية  اللجنة  عضو  «زاالكــيــت»  السيد  قدمه  منشور،  غري  (١٠) عـــرض 

إطار زيارة له للمغرب خالل عام ٢٠٠٤.
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وكما  اكتشفنا،  ما  وســرعــان  الــروايــات  مختلف  بين  التوفيق  في  المجهود  كل  بذلنا  وقــد  الخاصة، 

للحقيقة  متعدد  أنــواع  وجــود  الدستورية،  محكمتنا  أعضاء  أحد  ســاش»  «ألبي  القاضي  ذلك  الحظ 

وهي حقائق ال تلغي بعضها البعض بالضرورة، هناك ما يمكن أن نصطلح على تسميته الحقيقة 

المتولدة  االجتماعية  الحقيقة  وهــنــاك  فيها،  والــتــحــري  توثيقها  يمكن  والــتــي  والحديثة  القانونية 

حقيقة  الشخصية،  الحقيقة  أما  والنقاش،  والحوار  التفاعل  عبر  إثباتها  يمكن  والتي  التجربة  من 

لإلدالء  جاءوا  الذين  الناس  من  فالكثير  إشفائية.  خصائص  تملك  حقيقة  فهي  المؤلمة،  الذكريات 

يحسون  كانوا  التكوين  وقليلو  عاديون  أناس  وأغلبهم  واإلنصاف  الحقيقة  لجنة  أمام  بشهاداتهم 

أغلبهم  أن  حين  فــي  دخولها،  لحظة  مــن  أكثر  مصدومين  منها  خــرجــوا  وربــمــا  والحيرة  بالضياع 

شهدوا بأن التعبير أمام اللجنة كان له أثر عالجي مؤكد على نفسياتهم»(١١).

د ـ توطين الحق في الحقيقة وحفظ الذاكرة في المعايير الدولية

تعزيز  على  الحقيقة،  عــن  الكشف  بخصوص  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  أعــمــال  ســاعــدت 

المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان، في مجال تطوير سياسة مواجهة اإلفالت من العقاب، حيث لم 

معرفة  في  بالحق  عالقتها  في  فقط، بل  الجنائية  المساءلة  موجبات  في  محصوراً  إليها  النظر  يعد 

المجتمع  وحق  له،  وقع  ما  معرفة  في  شخصية  بصفة  الضحية  وحق  الذاكرة،  وحفظ  الحقيقة(١٢) 

في معرفة الحقيقة، لتفادي ما قد يقع من انتهاكات في المستقبل.

الدولي،  بعدها  وإكسابها  وقواعد  مبادئ  تأصيل  على  والمصالحة  الحقيقة  هيئات  ساهمت 

ومن ذلك:

• يفرض الحق في معرفة الحقيقة على الدولة «واجب حفظ الذاكرة».

• يحتاج الحق لتفعيله، ضرورة إحداث هيئات غير قضائية للتحقيق في ما جرى، ثم اعتماد 

إجراءات للحفاظ على األرشيف المتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان.

إلى  أفــضــت  الــتــي  اآللــيــات  تفكيك  على  العمل  القضائية  غير  الهيئات  إنــشــاء  مــن  • الــهــدف 

المختص،  العدالة  جهاز  لمصلحة  األدلة  على  والحفاظ  تكرارها  إعادة  لتفادي  االنتهاكات  ممارسة 

إمكان  دون  تحول  وسيلة  وتصبح  أهدافها،  عن  االنتقالية  العدالة  هيئات  تتحول  أال  على  والحرص 

اللجوء إلى القضاء.

المتعلقة  الماضية  األحـــداث  عن  الحقيقة  معرفة  في  للتصرف  قابل  غير  حق  شعب  • لكل 

بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف واألسباب التي أفضت نتيجة االنتهاكات الجسيمة الممنهجة 

معرفة  فــي  للحق  والفعالة  الكاملة  الممارسة  تعتبر  الــجــرائــم.  هــذه  ارتــكــاب  إلــى  اإلنــســان  لحقوق 

الحقيقة الضمان الحيوي لتفادي تجدد وقوع هذه االنتهاكات.

(١١) «مذكرات القس ديسموند توتو: ال مستقبل بدون صفح أو مسامحة».

ورشة  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  الحقيقة،»  معرفة  يف  والحق  العقاب  من  اإلفــالت  (١٢) «مــبــادئ 

دولية، جنيف، ١٨ ـ ١٩ ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠٠٤.
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صيانة  ذلــك،  عــلــى  بــنــاء  فــيــجــب،  تــراثــه،  مــن  جــزء  اضــطــهــاده  لــتــاريــخ  الــشــعــب  • مــعــرفــة 

الــمــتــمــثــل  الــكــامــل  بــواجــبــهــا  الــــدول  تــقــوم  وأن  مــنــاســبــة  تــدابــيــر  اتــخــاذ  خـــالل  مــن  الـــتـــراث  هـــذا 

اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  المتعلقة  األدلة  من  وغيرها  السجالت  بحفظ 

الــذاكــرة  حــفــظ  الــتــدابــيــر  هـــذه  مــثــل  وتــســتــهــدف  االنــتــهــاكــات.  بــهــذه  الــمــعــرفــة  عــمــلــيــة  وتــيــســيــر 

تــحــرف  نــظــريــات  ظــهــور  مــن  الــخــصــوص  وجـــه  عــلــى  االحــتــيــاط  بــغــيــة  الــنــســيــان  مــن  الــجــمــاعــيــة 

تنفيها». أو  الوقائع 

رابعاً: العدالة االنتقالية ومرجعية القانون

الحقيقة  لــهــيــئــات  الــمــنــظــمــة  الــمــقــتــضــيــات  الـــقـــانـــون،  ومــرجــعــيــة  االنــتــقــالــيــة  بــالــعــدالــة  يــقــصــد 

والناظم  المحدد  «دستورها»  أي  عملها...  وطرائق  مهماتها  وظائفها،  اختصاصاتها،  والمصالحة، 

ألعمالها في نطاق االختصاصين النوعي والزمني، كما تم بيانهما أعاله.

اإلعــداديــة  بالمرحلة  االنتقالية  العدالة  أدبــيــات  فــي  يوصف  مــا  ضمن  القانون  إعـــداد  يــنــدرج 

واإلعــالن  واعــتــمــاده  القانون  إعـــداد  عمليات  تتضمن  االنتقالية  للعدالة  هيئة  وضــع  إلــى  المفضية 

في  كبيراً  وسياسياً  ثقافياً  حدثاً  ذلك  كل  ويُعّد  أشغالها،  انطالق  وعن  الهيئة  تركيبة  عن  الرسمي 

والمجتمع. الدولة  حياة 

تتميز قوانين لجان الحقيقة والمصالحة بكونها نسيجاً مركباً، تتداخل فيه اعتبارات السياسة 

والــثــقــافــة وانــتــظــارات الضحايا  والــقــانــون ومــبــادئ حــقــوق اإلنــســان وقــيــم الــديــمــقــراطــيــة  والــتــاريــخ 

والمجتمع، وإجراءات التحقيق والتحري...

تــنــهــل قــوانــيــن هــيــئــات الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة مــن أشــكــال ومــضــامــيــن فـــروع الــقــانــونــيــن الــعــام 

التالية،  الفقرات  وتقدم  والصياغة.  والهيكلة  االعتبارات  حيث  من  بفرادتها،  وتتميز  والخاص، 

لــلــحــقــيــقــة  هــيــئــات  قــوانــيــن  فـــي  واردة  مــقــتــضــيــات  مـــن  نـــمـــاذج  والـــتـــوضـــيـــح،  الــبــيــان  ســبــيــل  عــلــى 

والمصالحة.

١ ـ هيئة الحقيقة والعدالة/البارغواي(١٣)

المادة  في  البارغواي  في  والعدالة  الحقيقة  هيئة  إنشاء  إلــى  الداعية  االعتبارات  ضمن  ورد 

األولى من القانون المحدث لها:

واالجتماعية  الديمقراطية  الدولة  لتقوية  االنتهاكات،  تكرار  بعدم  الكفيلة  التدابير  • اقتراح 

وحكم القانون حيث تحترم حقوق اإلنسان.

(١٣) أقّر مجلس الشيوخ، وصادق مجلس النواب يف الباراغواي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٩، واستناداً إىل املادة 

طرف  من  القانون  توقيع  وتــّم  والعدالة،  الحقيقة  لهيئة  املحّدث   ٢٢٢٥ الرقم  القانون  عىل  الدستور،  من   ٢٠٣

رئيس املجلسني والكاتبني العامني بهما، وتّم إصدار األمر الرئايس بتوثيقه ونرشه بالسجّل الرسمي.
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• تشجيع ثقافة السلم والتضامن بين الباراغوانيين.

كما ورد في االختصاص النوعي المتعلق بأهداف اللجنة ومهماتها:

الدولة  أجــهــزة  وســلــوك  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الــظــروف  فــي  والبحث  • التحقيق 

وباقي التنظيمات التي أدت إلى االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

الذين  ــراد  األفـ احتجاز  أمــاكــن  تحديد  خــالل  مــن  الضحايا  وشــهــادات  ذاكـــرة  على  • الــحــفــاظ 

وقعوا ضحايا االنتهاكات وذلك ضمن القدر الممكن.

• العمل على الكشف عن الحقيقة بطريقة رسمية، وتثبيت المسؤولية المعنوية والسياسية 

للدولة.

• توضيح الرابطة بين انتهاكات حقوق اإلنسان والسياسات السلطوية للدولة الوطنية.

الوقاية  ضمانات  وباقي  والتربوية  القانونية  المؤسسية،  واإلصــالحــات  التوصيات  • اقــتــراح 

التي يتعين أن تكون مسنودة بالمبادرات القانونية والسياسية واإلدارية.

٢ ـ لجنة تقصي الحقائق في شأن السلفادور

ورد في وثيقة اتفاقات المكسيك(١٤) للسالم، المؤسسة للجنة:

عام  منذ  وقعت  التي  الخطيرة  العنف  حــوادث  لحقيقة  السلفادور  شعب  معرفة  • ضـــرورة 

.١٩٨٠

• ضرورة بث الثقة في التغييرات اإليجابية التي تعززها عملية إقرار السلم وضرورة تنشيط 

عملية االنتقال إلى المصالحة.

٣ ـ هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية(١٥)

جاء ضمن المقتضيات المنظمة للهيئة:

• إثبات حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان.

املكسيك  اتفاقيات  إطــار  يف  الوطني،  للتحرير  مارتي  فارابوندي  وجبهة  السلفادور  حكومة  (١٤) اتــفــقــت 

«لجنة  تأسيس  عىل  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  مبارش  إرشاف  وتحت   ١٩٩١ نيسان/أبريل   ٢٧ بتاريخ  للسالم 

تقيص الحقائق بشأن السلفادور» التي تأّلفت من ثالثة أشخاص، عيّنهم األمني العام لألمم املتحدة بعد التشاور 

مع الطرفني (حكومة السلفادور وجبهة فارابوندي)، وقامت اللجنة بانتخاب رئيسها.

تيمور  يف  االنتقالية  اإلدارة  سلطة  مسؤولية   ١٩٩٩ الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  املتحدة  األمــم  (١٥) تحّملت 

بــادرت  االســتــشــاري»،  الوطني  «للمجلس  املتحدة،  لألمم  العام  األمــني  استشارة  وبعد   ،٢٠٠٢ عــام  ويف  الرشقية. 

املنظمة األممية بوصفها إدارة انتقالية إىل وضع املقتضيات التنظيمية املتعلقة بهيئة التلّقي والحقيقة واملصالحة 

يف تيمور الرشقية والتي صدرت عىل شكل نظام.
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التي  العوامل  وتحديد  حصلت،  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  طبيعة  حول  تقرير  • إعــداد 

أدت إليها.

• تحديد السياسات والممارسات وجميع العوامل الكفيلة بالحد من انتهاكات حقوق اإلنسان 

في المستقبل.

• النهوض بالمصالحة.

والسعي  إليهم  االستماع  عند  االنتهاكات  ضحايا  والمجموعات  لألفراد  خاصة  عناية  • إعطاء 

إلى إدماجهم في إطار آليات المصالحة.

• النهوض بحقوق اإلنسان.

٤ ـ مفوضية المصالحة الوطنية في غانا(١٦)

هو  المفوضية  تأسيس  من  الهدف  أن  على  صراحة  الغاني  المصالحة  قانون  ديباجة  نصت 

وتاريخي  وكامل  دقيق  سجل  إنشاء  خالل  من  الناس  بين  الوطنية  المصالحة  تحقيق  إلى  السعي 

لتجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرض لها األفراد من قبل المؤسسات العامة واألشخاص 

الذين يشغلون وظائف عامة خالل فترات الحكومة غير الدستورية.

انتهاء  بعد  المفوضية  أنــجــزتــه  الـــذي  التقرير،  مشتمالت  على  المصالحة،  قــانــون  نــص  كما 

أشغالها، التي من بينها:

اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  واالنتهاكات  التجاوزات  وأسباب  لطبيعة  مناسب  توثيق  • إجــراء 

بالنسبة إلى األفراد.

• تقديم سجل تاريخي دقيق للمسائل التي تحققت منها المفوضية.

• تحديد ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان.

• التوصية بتقديم االستجابات المالئمة لحاجات كل ضحية أو جماعة من الضحايا.

• اقتراح التدابير الالزمة لمنع وتجنب تكرار وقوع مثل هذه االنتهاكات والتجاوزات.

• التوصية باإلصالحات والتدابير األخرى القانونية والسياسية واإلدارية أو أية إجراءات يلزم 

اتخاذها لتحقيق هدف المفوضية.

• العمل على تحقيق الوئام والمصالحة.

• إنشاء صندوق خاص بنفقات إجراءات التعويض وإعادة التأهيل.

والذي  الغاني  املصالحة  قانون   ٢٠٠٢ الثاني/يناير  كانون   ٩ بتاريخ  غانا  جمهورية  برملان  ــَدر  (١٦) أَصـ

بموجبه أحدثت مفوضية املصالحة الوطنية.
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٥ ـ  لجنة بيان انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف التي سببت 
معاناة الشعب الغواتيمالي(١٧)

تتحدد اعتبارات إنشاء اللجنة كما تم ذكرها في ديباجة قانونها كاآلتي:

• تــمــيــز الــتــاريــخ الــمــعــاصــر لــغــواتــيــمــاال بــأعــمــال عــنــف خــطــيــرة وعـــدم احـــتـــرام حــقــوق الــفــرد 

األساسية والمعاناة التي ألمت بالسكان نتيجة النزاع المسلح.

• حق شعب غواتيماال في معرفة الحقيقة الكاملة في ما يتعلق باألحداث المحزنة واألليمة.

• إن إجالء الحقائق سوف يساهم في تجنب تكرار مثل تلك األحداث وتعزيز عملية تحقيق 

الديمقراطية.

٦ ـ هيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون(١٨)

الحق  تخص  مقتضيات  سيراليون  في  والمصالحة  الحقيقة  هيئة  إحداث  قانون  ضمن  وردت 

في معرفة الحقيقة وحفظ الذاكرة، حيث نصت على:

• القيام باألبحاث والتحقيقات حول األحداث الرئيسية من حيث أسبابها وأشكال االنتهاكات 

التي وقعت فيها والجهات المسؤولة.

• تنظيم جلسات استماع.

• استجماع التصريحات الفردية وتجميع المعلومات الخاصة باألحداث.

الطرائق  بكل  ومداها  وطبيعتها،  الجسيمة،  لالنتهاكات  العميقة  األسباب  وتقديم  • دراســة 

المعمقة والممكنة.

• تنظيم جلسات فردية لتلقي الشهادات الخاصة باالنتهاكات.

حكومة  بني   ١٩٩٤ حزيران/يونيو   ٢٣ يوم  بالنرويج  أوسلو  مدينة  يف  التاريخي  االتفاق  عن  (١٧) تــرتّــب 

التي  العنف  وأعمال  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بيان  لجنة  إنشاء  الغواتيمايل،  الوطني  الثوري  واالتحاد  غواتيماال 

مع أحكام  سبّبت معاناة للشعب الغواتيمايل، وقد تميّز اإلنشاء دخول األمم املتحدة كطرف يف العملية، انسجاماً 

من  الــدويل  للتحقيق  خضوعه  لتنفيذه  يشرتط  الذي   ،١٩٩٤ الثاني/يناير  كانون   ١٠ يف  املــؤرخ  اإلطــاري  االتفاق 

جانب األمم املتحدة.

الثورية  والجبهة  سرياليون  حكومة  بني  للسالم»  لومي  «اتفاق   ١٩٩٩ تموز/يوليو   ٧ بتاريخ  (١٨) وّقـــع 

إجراء  تتوّىل  هيئة  إلحــداث  مساطر  وضع  للسالم»،  لومي  تضّمن «اتفاق  املتحدة.  األمم  إرشاف  تحت  لسرياليون، 

«تطهري فّعال» بني الضحايا واملسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم صورة واضحة عن املايض، وتدوين 

إلحداث  قانون  عىل   ٢٠٠٠ شباط/فرباير  شهر  يف  سرياليون  برملان  صــاَدَق  األحــداث.  عن  محايد  تاريخي  سجّل 

هيئة الحقيقة واملصالحة.
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واألشكال  بها  المتصلة  واألسباب  الرئيسية  األحداث  حول  معمقة  وتحقيقات  أبحاث  • إجراء 

التي اتخذتها االنتهاكات وما يتعلق بشطط وسوء استغالل نفوذ الجهات المسؤولة.

• تنظيم جلسات استماع عمومية إلسماع صوت الضحايا ومرتكبي االنتهاكات.

٧ ـ مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة(١٩)

ورد ضمن االعتبارات التاريخية إلنشاء المفوضية:

مجتمع  ماضي  بين  تاريخياً  جسراً   ١٩٩٣ لعام  أفريقيا  جنوب  جمهورية  دستور  • يــوفــر 

على  مبني  مستقبلي  أفـــق  وبــيــن  والــظــلــم،  والــمــعــانــاة  والـــصـــراع  بــالــنــزاع  مــوســوم  االنــقــســام،  شــديــد 

بغض  أفريقيا،  جنوب  مواطني  بين  السلمي  والتعايش  والديمقراطية  اإلنسان  بحقوق  االعــتــراف 

النظر عن اللون والعرق والطبقة والعقيدة والجنس.

• إحقاق الحقيقة في ما يتعلق بـأحداث الماضي، وبالدوافـع واألحداث الـتي ارتكبت خاللها 

انتهاكـات جسيمـة لحقوق اإلنسان، وإعالنها، حتى ال يتكرر ارتكاب أفعال مماثلة في المستقبل.

• السعي إلى الوحدة الوطنية ورفاهية كل مواطني جنوب أفريقيا والسالم، كما ينص على 

ذلك الدستور، وإقرار المصالحة بين مواطني جنوب أفريقيا وإعادة إعمار المجتمع.

بروح  الوطنية  والمصالحة  الوحدة  تعزيز  العفو  موضوع  بمقاربة  الصلة  ذات  العناصر  من 

من التفاهم، تتعالى فوق صراعات وانقسامات الماضي من خالل:

• رسم صورة كاملة، قدر اإلمكان، لطبيعة وأسباب ومدى االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

سوابـق  ذلــك  ويتـضمن  االنقطاع،  تاريخ  إلــى   ١٩٦٠ آذار/مــــارس   ١ من  الفترة  خــالل  ارتكبت  التي 

وعوامل وسياق تلك االنتهاكات، ووجهات نظر الضحايا، ودوافع، ووجهات نظر األشخاص  وظروفاً 

المسؤولين عن ارتكاب االنتهاكات، وذلك من خالل إجراء تحقيقات وعقـد جلسات استماع.

المتعلقة  الحقائق  كــل  عــن  كــامــالً  كشفاً  يكشفون  الــذيــن  لألشخاص  العفو  منح  • تسهيل 

بأفعال مرتبطة بهدف سياسي، والذين يمتثلون كل مستلزمات هذا القانون.

الـضـحايا،  لـهـؤالء  واإلنسانية  المدنية  الكرامة  ورد  الضحايا،  ومكان  مصير  وإعالن  • تحديد 

وبالتوصية  ضحاياها،  كـانوا  التي  االنتهاكات  هذه  عن  الخاصة  رواياتهم  لسرد  فرصة  بإعطائهم 

بإجراءات تعويضية بخصوص هذه االنتهاكات.

ويتضمن  المفوضية،  واستنتاجات  لفعاليات  اإلمكان  قدر  كامالً  بياناً  يعطي  تقرير  • إعــداد 

توصيات بإجراءات للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان في المستقبل.

الجمهورية  رئيس  بني  متبادل  تصديق  إثر  يف  واملصالحة  للحقيقة  أفريقيا  جنوب  مفوضيّة  (١٩) تأّسست 

ورئيس الربملان، حيث وافق نيلسون مانديال، وبموجب إعالن، عىل قانون الوحدة واملصالحة الوطنية لعام ١٩٩٥.
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كما أكد القانون في خصوص موضوع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ما يلي:

• االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بما فيها االنتهاكات التي كانت جزءاً من نمط منتظم 

من اإلساءة.

الــســوابــق  ذلـــك  ويتضمن  اإلنـــســـان،  لــحــقــوق  الجسيمة  االنــتــهــاكــات  ومـــدى  وأســبــاب  • طــبــيــعــة 

والظروف، والعوامل والسياق، والدوافع ووجهات النظر التي أدت إلى ارتكاب هذه االنتهاكات.

• هويات كل األشخاص، والسلطات، والمؤسسات والتنظيمات المتورطة في هذه االنتهاكات.

• تحديد ما إذا كانت هذه االنتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو من جانب 

دولة سابقة أو أي من أجهزتهما، أو أي تنظيم سياسي، أو حركة تحرير أو أي مجموعة أخرى أو 

أي فرد آخر مسؤول عن هذه االنتهاكات، سواء كانت سياسية أو غير سياسية.

٨ ـ النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة(٢٠)

عالج النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة االختصاصين الزمني والنوعي.

أ ـ االختصاص الزمني

المصادقة  تاريخ  إلى  االستقالل  أوائــل  من  الممتدة  الفترة  للهيئة  الزمني  االختصاص  يشمل 

الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي 

.(١٩٩٩)

ب ـ االختصاص النوعي

تباشر هيئة اإلنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهمات التالية:

ضوء  وفي  سياقاتها  في  اإلنسان،  لحقوق  الماضية  االنتهاكات  جسامة  ومدى  نوعية  • إثبات 

التحريات  بإجراء  وذلك  والقانون،  الحق  ودولة  الديمقراطية  ومبادئ  اإلنسان  حقوق  وقيم  معايير 

وتلقي اإلفادات واالطالع على األرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أي 

جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.

والكشف  بعد،  مصيرها  يعرف  لم  التي  القسري  االختفاء  حاالت  شأن  في  البحث  • مواصلة 

عن مصير المختفين.

• الـــوقـــوف عــلــى مــســؤولــيــات أجــهــزة الـــدولـــة أو غــيــرهــا فــي االنــتــهــاكــات والــوقــائــع مــوضــوع 

التحريات.

• التعويض من األضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم.

(٢٠) ظهري املصادقة ونرش النظام األسايس لهيئة اإلنصاف واملصالحة، املغرب (١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤).
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واالعتقال  القسري  االختفاء  ضحايا  بأشخاص  لحقت  التي  األضرار  باقي  جبر  على  • العمل 

واإلدمـــاج  والصحي  النفسي  التأهيل  قضايا  لحل  وتــوصــيــات  مقترحات  بتقديم  وذلــك  التعسفي، 

اإلدارية  المشاكل  من  تبقى  ما  حل  مسلسل  واستكمال  ذلك،  يستحقون  الذين  للضحايا  االجتماعي 

والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.

• إعداد تقرير يكون بمنزلة وثيقة رسمية، يتضمن خالصات األبحاث والتحريات والتحاليل 

الذاكرة  بحفظ  الكفيلة  والمقترحات  التوصيات  وتقديم  وسياقاتها،  االنتهاكات  شأن  في  المجراة 

القانون  حكم  في  وتقويتها  الثقة  واسترجاع  االنتهاكات  آثار  ومحو  جرى  ما  تكرار  عدم  وبضمان 

واحترام حقوق اإلنسان.

وبناء  الديمقراطي  للتحول  دعماً  المصالحة،  مقومات  وإرساء  الحوار  سلوك  وإثراء  • تنمية 

دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان.

خامساً: تجارب العدالة االنتقالية في النطاق العربي

١ ـ «الربيع العربي» وتسريع أعمال نتائج العدالة االنتقالية في المغرب

أنشئت في المغرب نهاية عام ٢٠٠٣ هيئة اإلنصاف والمصالحة، كأول تجربة عربية إسالمية. 

عام  من  الممتدة  التاريخية  بالمرحلة  زمنياً،  واختصت  و٢٠٠٥؛   ٢٠٠٤ عامي  مدار  على  اشتغلت 

باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ١٩٥٦ إلى عام ١٩٩٩ ونوعياً 

باشرت الهيئة ضمن أعمالها، البحث والتحري في أزيد من ٢٥٠٠٠ ملف وقررت في شأنها 

استخراج  على  وأشرفت  وفاتها.  عند  ذويهم  أو  ضحية   ٢٠٠٠٠ بـ  الخاصة  الفردية  األضــرار  جبر 

حول  للحوار  وأخرى  للضحايا،  عمومية  استماع  جلسات  ونظمت  وجماعية  فردية  قبور  من  الرفاة 

كتب  خمسة  من  ختامياً  تقريراً  أعمالها  نهاية  في  وأصــدرت  الديمقراطي،  والبناء  اإلصــالح  قضايا 

الضرر  لجبر  واســعــاً  برنامجاً  أطلقت  كما  بأعمالها،  يتصل  مــا  مجموع  تتضمن  صفحة)   ٧٥٠)

الجماعي في المناطق التي عرفت في الماضي أضراراً بفعل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

الضحايا  جميع  ومكنت  االضطهاد،  لضحايا  والمهنية  اإلداريــة  األوضــاع  مئات  لتسوية  تدخلت  كما 

توصياتها  تنفيذ  فــي   ٢٠٠٦ عــام  مــن  ابــتــداء  الــشــروع  تــم  وقــد  الــدائــم،  الطبي  الــعــالج  تــدابــيــر  مــن 

ومقترحاتها.

وهكذا  العربي،  الربيع  شهدها  التي  التطورات  بفعل  عال  بمنسوب  اإلنجاز  وتائر  وستتزايد 

عما ذكر أعاله، ابتداء من آذار/مارس ٢٠١١: سيشهد المغرب، فضالً 

التقرير  فــي  الــــواردة  التوصيات  جميع   (٢٠١١ (تموز/يوليو  الجديد  الــدســتــور  • تضمين 

المبادئ  يتضمن  مقتضى  مئة  يقارب  ما  فيه  أدمــج  بحيث  والمصالحة،  اإلنصاف  لهيئة  الختامي 

والمعايير والحقوق اإلنسانية والضمانات المتعلقة بها.
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• تحيين الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

• ترقية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، انسجاماً 

مع مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.

• ترقية مؤسسة ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط.

الضرر  جبر  برنامج  استهدفها  التي  المناطق  في  وتمويالً)  (إعــداداً  مشروعاً   ١٣٠ • تنفيذ 

وبرامج  السوسيوثقافية،  والمراكز  للنساء،  للدخل  المدرة  األنشطة  على  انصبت،  حيث  الجماعي، 

حفظ الذاكرة، وعشرات المشاريع لتجهيز البنى التحتية والطرق والمستوصفات.

بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  لفائدة  اإلنسان  حقوق  على  التدريب  برامج  من  عــدد  • تنظيم 

القوانين.

• تعيين مؤسسة أرشيف المغرب.

• افتتاح المعهد المغربي للتاريخ الراهن.

• قيام المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بأول زيارة لمقر االستخبارات المدنية.

والــبــرتــوكــول  الــقــســري  االخــتــفــاء  شــأن  فــي  المتحدة  األمـــم  اتفاقية  على  الــمــغــرب  • مــصــادقــة 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• دعوة المقرر األممي الخاص بالتعذيب إلى زيارة المغرب الذي قام بزيارة تعد األولى في 

نوعها للبالد، حيث تمتع بسلطة زيارة أي مركز احتجاز أو مركز أمني يرغب في تفقده.

الحكامة  مــجــال  فــي  والــمــســاءلــة  البرلمانية  الــرقــابــة  حــول  التشريعية  الــمــبــادرات  • انــطــالق 

األمنية.

سياسة  أســس  وضــع  نتائجه  مــن  كانت  الــعــدالــة،  إصــالح  حــول  معمق  وطني  حــوار  • إنــجــاز 

جنائية جديدة، وتعزيز السلطة القضائية، والكل في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة.

٢ ـ مكونات قانون العدالة االنتقالية في تونس

الوزراء  مجلس  عليها  صادق  التي  صيغته  في  االنتقالية،  العدالة  قانون  مكونات  رصد  يمكن 

نهاية شهر كانون األول/ديسمبر٢٠١٢، وقد أحيل المشروع على المجلس الوطني التأسيسي مع 

مطلع عام ٢٠١٣، وهو قيد البرمجة ضمن جدول األعمال التشريعي.
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عناصر ذات صلةالموضوع

ـ هيئة الحقيقة والكرامة.التسمية

بحسب  الــمــرجــعــيــة 

ــــم  ــديـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وثـ

مشروع القانون

ـ الدستور الموقت.

ـ قانون هيئة الحقيقة والكرامة.

ـ معايير حقوق اإلنسان العالمية والمقتضيات القانونية الوطنية.

ـ أهداف الثورة.

ـ التزامات تونس الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

وزارة الجهة المحدثة عليه  أشرفت  المشاورات،  من  ومتنوع  واســع  مسلسل  بعد  التأسيسي  ـ  المجلس 
حول  الوطني  الحوار  على  لإلشراف  الفنية  واللجنة  االنتقالية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 

العدالة االنتقالية، على امتداد عام ٢٠١٢.

تــــعــــريــــف الــــعــــدالــــة 

االنتقالية

والــوســائــل  اآللــيــات  مــن  متكامل  مــســار  هــي  الــقــانــون  هــذا  معنى  فــي  االنتقالية  ـ  الــعــدالــة 
ومساءلة  حقيقتها  بكشف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ماضي  ومعالجة  لفهم  المعتمدة 
ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم بما يحقق المصالحة 
االنتهاكات  تكرار  عدم  ضمانات  ويرسي  ويوثقها  الجماعية  الذاكرة  ويحفظ  الوطنية 
واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق 

اإلنسان.

ـ من ١٩٥٥/١/١ إلى حين صدور قانون هيئة الحقيقة والكرامة.االختصاص الزمني

٣ ـ مالمح التفكير القانوني، في ليبيا، حول قانون العدالة االنتقالية

حول  القانوني  التفكير  مالمح  رصد  ليبيا،  في  الجارية  والمبادرات  الحوارات  ضوء  في  يمكن 

االنتخابات  قبل  إعـــداده  تــم  الــذي  بها  المتعلق  المشروع  مــن  انطالقاً  االنتقالية،  العدالة  مــوضــوع 

التشريعية التي جرت عام ٢٠١٢، وال يزال وثيقة أساسية ضمن المسار اإلعدادي حول الموضوع.

عناصر ذات صلةالموضوع

ـ هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.التسمية

ـ السلطة التشريعية بالتعاون مع رئاسة الوزراء.الجهة المحدثة

المرجعية 

القانونية

ـ المقتضيات الدستورية الجديدة.

ـ ما صدر عن بيانات ومواقف بعد الثورة في شأن حقوق اإلنسان.

ـ مقتضيات في القوانين الوطنية الليبية.

ـ منذ ١ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩.االختصاص الزمني

ـ انتهاكات حقوق اإلنسان.االختصاص النوعي

لحقوق اإلنسان. أو انتهاكاً  ـ كل فعل يعد جرماً 

ـ حاالت االختفاء القسري.

المساءلة 

والمسؤولية

ـ إحالة مرتكبي االنتهاكات الواقعة منذ ١٩٦٩/٩/١ إلى القضاء المختص.

ـ تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
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يكون التعويض المادي والمعنوي بصورة أو أكثر من الصور اآلتية:جبر األضرار

ـ دفع تعويض مادي.

ـ االعتذار للمتضرر أو اإلقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات.

ـ تخليد الذكرى.

ـ بأي صورة من الصور األخرى.

ـ إحداث صندوق تعويض الضحايا.

ـ إرساء مقومات المصالحة.المصالحة

ـ تفعيل عملية نزع السالح وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع.

ـ تحقيق مصالحات اجتماعية.

٤ ـ مالمح التفكير القانوني، في اليمن، حول قانون العدالة االنتقالية

من  انــطــالقــاً  باليمن،  االنتقالية  الــعــدالــة  قــانــون  حــول  الــقــانــونــي  التفكير  مــالمــح  رصــد  يمكن 

أساسية  وثيقة  يــزال  ال  والـــذي  البرلمان،  إلــى  الحكومة  مــن   ٢٠١٢ عــام  المحال  القانون  مــشــروع 

ضمن المسار اإلعدادي حول الموضوع.

عناصر ذات صلةالموضوع

ـ هيئة اإلنصاف والمصالحة الوطنية.التسمية

ـ دستور الجمهورية اليمنية.المرجعية

في  الموقعتين  االنتقالية  العملية  تنفيذ  وآليات  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ـ  مبادرات 
الرياض بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٣.

ـ القرارات الصادرة عن مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان في شأن اليمن.

ـ قانون رقم/٢٠١٢ في شأن منح الحصانة من المالحقة القانونية والقضائية.

ـ قيم العفو والمصالحة المتأصلة من ضمير ووجدان الشعب اليمني.

ـ رئاسة الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب.الجهة المحدثة

ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ أهـــــــــــــداف الـ

االنتقالية

ـ  الــتــأكــد مــن قــيــام االنــتــقــال الــســيــاســي فــي الــيــمــن عــلــى مــبــادئ وقــيــم الــتــســامــح والصفح 
والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف واالنتقام والمالحقة.

على  الضوء  إلقاء  يضمن  بما  االنتقالية  العدالة  تطبيق  نحو  الالزمة  اإلجـــراءات  ـ  اتخاذ 
وضمان  الــقــانــون  هــذا  بأحكام  المشمولة  الفترة  خــالل  السياسية  األطـــراف  تصرفات 
من  المعنوي  الضرر  وجبر  الفترة  تلك  خالل  عانوا  لمن  والمعنوي  المادي  التعويض 

أجل إنصافهم والمصالحة معهم.

وبناء  المصالحة  مقومات  وإرســاء  الحوار  وسلوك  ثقافة  وإثــراء  تنمية  في  ـ  المساهمة 
والحؤول  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  آثــار  ومحو  والقانون  الحق  المدنية ـ دولة  الدولة 

دون تكرارها مستقبالً.

ـ منذ عام ١٩٩٠.االختصاص الزمني
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االختصاص 
النوعي

حدثت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بكل  المصداقية  ذات  االدعاءات  كل  في  ـ التحقيق 
 ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون  من  الفترة  أثناء  والمعارضة  الحكومة  بين  النزاعات  بسبب 
والمجموعات  السلطات  بها  قــامــت  الــتــي  والــتــصــرفــات  الــقــانــون  هــذا  صـــدور  تــاريــخ  حتى 

والتشكيالت المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة.

ـ االستماع إلى ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

النزاع  بسبب  وقعت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا  الضرر  وجبر  ـ التعويض 
التي  تلك  أو  القانون  صــدور  وحتى   ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون  من  السياسي  والصراع 

حدثت منذ عام ١٩٩٤.

ـ ضمان عالج وإعادة تأهيل المصابين.

ـ الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون.

ـ البحث عن حاالت االختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها.

اإلنسان  حقوق  انتهكت  أخــرى  أطــراف  أي  أو  الدولة  أجهزة  مسؤوليات  على  ـ الوقوف 
تكرارها  دون  تحول  التي  المعالجات  واقــتــراح  أسبابها  وتحديد  الماضية  الفترة  خــالل 

مستقبالً.

المصالحة  مــقــومــات  ــاء  إرســ إلـــى  الــهــادفــة  الــتــوعــويــة  والــخــطــط  الــبــرامــج  وتنفيذ  ـ إعادة 
والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق اإلنسان.

انتهكت  من  كل  اعتبار  ورد  واسترداد  وإدماج  تأهيل  بإعادة  الكفيلة  اإلجــراءات  ـ اتخاذ 
حقوقه المشمولة بهذا القانون

المساءلة 
والمسؤولية

من  والمعارضة  الحكومة  بين  النزاعات  بسبب  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  ـ التحقيق 
كانون الثاني/يناير ٢٠١١ حتى تاريخ صدور القانون.

ـ وقف كل أشكال المتابعة والمالحقة.

اإلنسان،  حقوق  انتهكت  أخرى  أطراف  أي  أو  الدولة  أجهزة  مسؤوليات  على  ـ الوقوف 
تكرارها  دون  تحول  التي  المعالجات  واقــتــراح  أسبابها  وتحديد  الماضية  الفترة  خــالل 

مستقبالً.

ـ التعويض المادي والمعنوي.جبر األضرار

ـ استرداد الحقوق.

ـ جبر األضرار.

ـ ضمان عالج وإعادة تأهيل المصابين.

ـ نبذ دعوات الثأر.المصالحة

ـ اتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية.

 ـ وقف كل أشكال االنتقام والمتابعة والمالحقة



حلقة نقاشية / ١٥٣

١ ـ صباح المختار

ال شك أنه ال يوجد بيننا من ال يشعر بوطأة انتهاكات حقوق اإلنسان في العالم بصورة عامة 

إن  حتى  العدالة؛  مفهوم  على  يختلف  من  هناك  أن  أعتقد  وال  خاصة.  بصورة  العربي  وطننا  وفي 

يرتكبون  الذين  األشخاص  ألن  ظالمة.  ليست  بأنها  األقل  على  نفسها  أقنعت  الدكتاتورية  األنظمة 

ما يعتقدون أن ما يقومون به هو عمل سليم ويقصدون به الخير العام والمصلحة  الجرائم غالباً 

الوطنية أو حتى المصلحة الشخصية، وبالتالي فهم يبررون ألنفسهم ما يقومون به.

تكون.  ال  وإمــا  عدالة  هناك  تكون  أن  إمــا  انتقالية.  العدالة  تكون  كيف  أفهم  ال  أنــا  هنا،  من 

قد  ذلك  مع  الحقيقة.  لعنق  َليٌّ  فيها  دائمة  وأخــرى  انتقالية  عدالة  إلى  العدالة  هذه  تقسيم  ففكرة 

يكون من المناسب الحديث عن العدالة االنتقالية ألننا نعيش في عالم بدأ يعتمد اآلن هذه العبارة. 

ال  ربما  أنها  من  الرغم  على  الجميلة،  بالمصطلحات  اإلعــجــاب  من  فترة  يعيش  اليوم  العالم  لكن 

تحوي المفهوم الذي تتحدث عنه.

والمنظمات  المفكرين  من  الكثير  يتحدث  االنتقالية  للعدالة  التاريخي  بالجانب  يتعلق  ما  في 

عن تاريخ العدالة االنتقالية الطويل، أي منذ الحرب العالمية الثانية وسبعينيات القرن الماضي... 

في  مــرة  أول  استعملت  إذ   ،١٩٩٢ عــام  إال  االستعمال  إلــى  حقيقة  العبارة  هــذه  تصل  لم  حين  في 

مبادرة  وهــي  أستراليا،  في  سالزبورغ،  في  عقد  الــذي   (Charter 77)  ٧٧ الميثاق  مبادرة  مؤتمر 

مناهضة للشيوعية في بلدان أوروبا الشرقية. في حينه، تحدثت صحيفة بوسطن هيرالد ١٩٩٢عن 

اجتماعات  سلسلة  من  األول  االجتماع  «إنه  يلي:  ما  إلى  بالنص  وأشــارت  التغيير  وقت  في  العدالة 

تعقد على مدى سنة حول االنتقال الديمقراطي».

نشرته  الذي  الكالم  على  سابق  آخر  مكان  في  العبارة  لهذه  استعمال  يوجد  ال  أنه  أدعي  وأنا 

هناك  كانت  ذلك.  المفهوم قبل  لهذا  استعمال  أي  على  أعثر  لم  ولكني  مخطئاً  أكون  الصحيفة. قد 

المناقشات
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المجال  في  إال  ترد  لم  االنتقالية»  «العدالة  عبارة  لكن  والعدالة،  واإلنــصــاف،  المصالحة،  تسميات 

الذي ذكرته.

المشكلة التي لدّي مع العدالة االنتقالية كعبارة هي أن كل األمثلة التي نتحدث عنها تتحدث 

عن االنتقال من دولة دكتاتورية إلى نظام ديمقراطي. أو من إرهاب إلى مجتمع سلمي. حاولوا أن 

تتصوروا الصورة ولو كانت على العكس. أي أن تكون هناك حكومة ديمقراطية ونظام ديمقراطي، 

للعدالة  كأنه  ُقّدم  ما  جميع  آخر.  شيء  أي  أو  أجنبي  أو  عسكري  دكتاتوري  انقالب  حركة  وتجري 

الناس  يعزل  جديدة.  قوانين  ويضع  القوانين  جميع  يلغي  الجديد.  النظام  سيستعمله  االنتقالية 

وضع  بمحاولة  يتعلق  ما  في  هــذا  مــوجــود.  هو  ما  تخالف  تتخذ  التي  الــقــرارات  كل  ويــقــرر،  كافة 

من  حالة االنتقال  في  فقط  المعايير  أن نضع  المهم  ليس  تطبيقه بموضوعية،  يمكن  الذي  المعيار 

إذا  وتطبق،  وتستمر،  تستوي،  أن  يمكن  التي  المعايير  وضــع  إلــى  نحتاج  إنما  الجيد،  إلــى  السيئ 

حدث العكس. هل نستطيع أن نقول إن للحركة الديمقراطية أن تقوم بكل هذه اإلجراءات لألسباب 

التي ذكرناها ثم ننكر ذلك على الحركة المعاكسة؟

لم  تــجــارب  أيــضــاً  هناك  لكن  وليبيا،  ومصر  وتــونــس  المغرب  فــي  جــداً  جميلة  تــجــارب  ذكــرنــا 

ثم  أهلية  حرب  هناك  كانت  وحيث  لبنان،  في  اليوم  نحن  إليها.  التطرق  يصعب  ألنه  إليها،  نتطرق 

بعد ذلك انتقل لبنان من الحرب األهلية إلى الوضع الذي هو فيه. فكيف تمت معالجة هذا األمر؟

في  التسمية،  عن  النظر  بغض  عسكرية،  بانقالبات  وإمــا  بــثــورات  إمــا  العربية  البلدان  مــّرت 

مصر وفي والعراق وفي سورية. انتهى الحكم السابق وجاء حكم جديد. ماذا فعلت هذه االنقالبات 

والثورات؟ كيف تعاملت مع هذا الوضع؟

كيف  حالياً.  نار  جمرة  هي  سورية  السوري؟  الوضع  مع  نتعامل  كيف  اآلن،  معضالت  هناك 

نتعامل مع الوضع؟ هل نقول إن المسألة سهلة، وإن النظام دكتاتوري. ال أعتقد أنه حتى أقصى 

ذلك،  في  أشــك  أنــا  ديمقراطي.  الحكم  نظام  أن  يعتقدون  سورية  في  البعث  حــزب  نظام  مؤيدي 

وهذه  دكتاتورية  هذه  نقول  أن  وأردنــا  المعايير  هذه  تطبيق  أردنــا  إذا  البعث.  حزب  أعضاء  حتى 

انتفاضة شعبية فكيف نعالج األمر؟

الباقية  الــتــجــارب  عــن  تختلف  طبعاً  وهــي  الــعــراقــيــة.  التجربة  وهــي  جـــداً  سيئة  تجربة  هــنــاك 

القانون.  وسيادة  الديمقراطية  ونشر  الدكتاتورية  من  التخلص  بدعوى  العراق  على  ُفرضت  كونها 

يمكن أن نرجع إلى موضوع العراق ونجد أن جميع التعابير التي استعملت حقيقة كان فيها قلب 

االحتالل  أن  أي  الديمقراطية،  لمنحها  أخرى  دولة  تحتل  أجنبية  دولة  أن  مفهوم  فهناك  للمفاهيم. 

الــواليــات  أن  أي  الــعــراق،  تحرير  أجــل  مــن  الــحــرب  مفهوم  هناك  ثــم  الديمقراطية.  يجلب  الــذي  هــو 

المتحدة تغزو العراق لكي تحرره. السؤال هو: هل حررت أمريكا العراق وِمن َمن؟ من العراقيين؟ 

للرئيس  يكون  أن  لكن  ديمقراطي.  أنه  يوماً  يدِع  لم  وهو  شك،  بال  دكتاتورياً،  كان  حسين  صدام 

من صدام حسين، فأعتقد أن هناك ما يجافي المنطق. بوش الحق في إرسال بريمر بديالً 
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الدولي  المركز  هــي  التي  المهمة  المنظمات  إحــدى  هناك  العراقية،  بالتجربة  يتعلق  مــا  فــي 

الجزيرة  منتدى  في  كان  قصيرة  فترة  قبل  تولبرت  ديفيد  المركز  رئيس   (ICTJ) االنتقالية للعدالة 

السابع في الدوحة، تحّدث عن اليمن وتونس والمغرب ووصف ما حصل في العراق بالكارثة. قال 

وخصوصاً  السياسي،  العزل  مبدأ  من  بشدة  أحّذر  لكنني  ضرورية  األمنية  المؤسسات  إصالح  «إن 

إذا ما أخذنا في الحسبان تجربة اجتثاث البعث في العراق التي كانت عبارة عن كارثة».

أصــدرت  لها.  رسمي  استعمال  وهــذا  األســـاس.  هــذا  على  الــعــراق  في  االنتقالية  العدالة  قامت 

اإلدارة األمريكية عام ١٩٩٨ قانون تحرير العراق. وهذا في زعمي القانون الوحيد في العالم الذي 

القانون  هذا  من  الثالثة  المادة  تقول  أخرى.  دولة  في  الحكم  نظام  بتغيير  ويقضي  دولة  أصدرته 

بالنص: «تقوم سياسية الواليات المتحدة على دعم الجهود إلزاحة نظام صدام حسين من السلطة 

 (Policy of the United States is to support efforts to النظام»  ذلك  والستبدال  العراق  في 

 remove the regime headed by Saddam Hussain from power in Iraq and to replace
that regime).

وتقول المادة (b) أيضاً: «يقدم رئيس الواليات المتحدة الدعم المالي والعسكري لتحقيق هذا 

 (The US president is to provide «عن تقديمه التجهيزات اإلذاعية والتلفزيونية الهدف، فضالً 

 military and financial support to that aim, additionally to provide radio and television
facilities).

كاميران  السيد  وترأسها  الحر  العراق  إذاعــة  باسم  راديــو  محطة  فعالً  األمريكيون  أنشأ  وقد 

حين  الــقــانــون  هــذا  أن  الجمهورية. المهم  رئــيــس  مستشار  فــتــرة قصيرة  قبل  كــان  الـــذي  بــرداغــي 

اإلدارة  أسست  أشهر  ثالثة  وبعد  أيلول/سبتمبر.   ١١ قبل  األمريكي  الرئيس  وقعه  أمريكا  أصدرته 

عيّنت  الــذي   .(Future for Iraq Project (FIP)) العراق»  مستقبل  «مشروع  يسمى  ما  األمريكية 

اإلدارة األمريكية وفقه مئتي عراقي، توزعوا على سبع عشرة مجموعة عمل تناولت جميع القضايا 

إلى  الصحة  إلــى  الــمــدارس  إلــى  الــديــنــي  التعليم  إلــى  الموسيقى  إلــى  العلم  مــن  الــعــراق،  تهم  الــتــي 

هذه  كل  العراقي.  الجيش  حّل  إلى  البعث  اجتثاث  إلى  الديمقراطية  إلى  الحكم  نظام  إلى  االقتصاد 

يساء  ال  كي  عراقية  واجهة  بواسطة  تحدث  أن  تقرر  األمريكية،  والوثيقة  الخبراء  يقول  كما  األمور، 

فهم أن أمريكا تتدخل في هذا األمر.

األخــوة  مــن  عـــدداً  تضمنت  التي  االنتقالية،  العدالة  لجنة  كانت  المشروع  هــذا  فــي  لجنة  أهــم 

العراقيين من جملتهم، وهذا ليس فيه إساءة إلى أحد، فهذا كالم وثيقة أمريكية: محمد الجباري، 

وفؤاد  االستربادي،  وفيصل  هانون،  ومحمد  الصّراف،  وسرمد  الصالح،  وطــارق  الخطيب،  ومنعم 

جواد رضى، وزكية حقي إسماعيل. هذه فقط بعض أسماء األعضاء وهناك آخرون. وتقول الوثيقة 

إن الباقين ال يريدون أن تذكر أسماؤهم وأزيلت من القائمة.

في  اجتماع  ُعقد   ٢٠٠٣ عــام  ٢٠٠٢. وفــي  عــام  صفحة   ٤٥٠ من  تقريراً  اللجنة  هــذه  قدمت 

مجلس األمن (االجتماع الوزاري لمجلس األمن). وتحول مشروع مستقبل العراق بعد ذلك ليصبح 
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  (Office of Reconstruction and Humanitarian اإلنسانية:  والمساعدة  اإلعمار  إعــادة  مكتب 

 (Coalition «أصبحت: «سلطة االئتالف الموقتة (ORHA) وبعد ذلك إلـ ،Assistance (ORHA)) 
Professional Authority (CPA))

أسس بريمر مجلس الحكم االنتقالي. وكان ذلك بسبب وجود خالف. ُعين في البداية الجنرال 

العراقيين  وتدع  فوراً  تخرج  أن  يجب  كان  العراق  احتلت  أن  بعد  أمريكا  أن  رأيه  كان  وهو  غارنر، 

إلخ.  الجيش...  وحل  البعث  باجتثاث  تقضي  التي  القرارات  تطبيق  ورفض  بعضاً.  بعضهم  يذبح 

خالل  في  البديل.  إيجاد  على  قادرين  غير  ونحن  البديل  نجد  أن  يجب  المسألة  هذه  حلينا  إذا  قال 

من تسّلمه المنصب تم استبداله بالسفير بريمر الذي قام بتطبيق هذه اإلجراءات كافة. ١٨ يوماً 

اآلن لننظر إلى العدالة االنتقالية في التجربة العراقية.

أدت الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر إلـــى تــغــيــيــرات جــوهــريــة عــلــى كل 

المستويات، وأدت إلى حصول انتهاكات لحقوق اإلنسان تتجاوز ما كان يجري في جميع العهود 

العهد  منذ  العراق  حكمت  التي  العراقية  واألنظمة  الدكتاتورية  أوقات  في  ألنه  العراق.  في  السابقة 

برلمانية،  مختلفة:  نماذج  هناك  كانت   ٢٠٠٣ عام  إلى  البريطاني  االحتالل  بعد  جاء  الذي  الملكي 

لديها  مكتوب،  شــيء  لديها  حكم  أنظمة  كانت  لكنها  ومدنية،  عسكرية،  ديمقراطية،  دكتاتورية، 

سجالت ووثائق.

أماكن  في  وثائق  هناك  كانت  النهاية  قصر  في  ويعّذب  يُسجن  حسيب  الدين  خير  كان  حين 

 ٢٠٠٣ عام  منذ  العراقية  االنتقالية  بالعدالة  اآلن،  تقارير.  هناك  وكان  أوامــر  تصدر  كانت  معينة، 

لغاية اآلن ال يوجد أي توثيق ألي شيء.

الشهر،  ونصف  شهر  أو  شهر  بعد  بريمر  اتخذها  التي  العدالة  تحقيق  إجــراءات  جملة  ومن 

بعزل ٥٠ في المئة من قضاة العراق ألنهم كانوا مع النظام. وكان الجهاز القضائي  إصداره قراراً 

قبل االحتالل يعاني نقصاً، بحيث إن القضايا في العراق كانت تأخذ سنتين أو أكثر حتى يتم بتها. 

المؤهالت  بمختلف  المحامين  من  كبيراً  عــدداً  وجمع  القضاة،  نصف  وأخــرج  بريمر  السيد  وجــاء 

والكفاءات (قسم منهم لهم سوابق قانونية)، وأُرسلوا في دورات تدريبية إلى الكويت ولبنان وبراغ 

القضاء  يعمل  ذلــك،  من  وأكثر  قضاة.  وُعيِّنوا  الــعــراق  إلــى  وأعــيــدوا  أشهر،  ثالثة  أو  شهرين  لنحو 

العراقي اآلن على البت السريع للقضايا؛ فالقضية تذهب إلى المحكمة وفي خالل أسبوع يبت فيها 

ويصدر الحكم وينتهي الموضوع بغض النظر إذا كانت قضية جنائية أو مدنية.

وفي النهاية العدالة التي أُريَد تحقيقها لم تتحقق، لذلك وصف تولبرت ما حصل بأنه كارثة.

ُعــذِّبــوا،  السابقة،  األنظمة  مــن  تـــأذوا  الــذيــن  الــنــاس  مــن  كبيرة  أعـــداد  هــنــاك  كــان  الــعــراق  ففي 

حقوقهم  يسترجعوا  أن  يستطيعون  ال  موكلون  لدي  أنا  أموالهم.  وُصــودرت  ُطــردوا،  ُشــردوا،  ُقتلوا، 

وأموالهم. وفي الوقت نفسه كان هناك بعض األشخاص الذين ظلموا بأن أُبعدوا إلى إيران. حينها 

الذين  اليهود  بــأمــالك  فعلوا  كما  األمـــالك؛  هــذه  حماية  لغرض  أمالكهم  على  يدها  الــدولــة  وضعت 
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اشتريت هذه األمالك  ُهجروا أو هاجروا. بيعت األمالك وأودعت أثمانها في وزارة المالية. أنا مثالً 

من وزارة المالية، ثم بيعت هذه األمالك خمس مرات بعدي.

اآلن العدالة االنتقالية تعطي الحق لصاحب الملك األول أن يسترجع العقار من المالك الحالي 

في الوقت الذي ال عالقة للمالك الحالي بهذا األمر، فهو اشترى من بائع آخر، حتى إنه لم يشتِر من 

الحكومة، اشترى من بائع ثالث بعد الحكومة. هذا مفهوم العدالة في ما يتعلق بالعراق.

المعايير  وضع  إلى  بحاجة  لكننا  به.  االهتمام  يجب  منه  بد  ال  شّر  االنتقالية  العدالة  أن  أعتقد 

اآلخــريــن  نتهم  أن  يكفي  ال  األحــســن.  ونــحــو  األســـوأ  نحو  االنتقالين،  كــال  فــي  تطبيقها  يمكن  الــتــي 

بازدواجية المعايير ثم نقوم بتطبيقها بأنفسنا فنقبل بها في حالة وال نقبل بها في حالة أخرى.

، فهي تقوم على نظرة عملية. أعتقد أن الطروحات التي قدمها أخي شوقي مفيدة جداً 

عربية،  مسودة  وضع  بموضوع  يتعلق  ما  في  شعبان  الحسين  عبد  قدمه  الذي  االقتراح  كذلك 

األخ  ويمكن  التعويضات،  صندوق  إنشاء  موضوع  مع  إشكال  لدي  لكن  باالهتمام.  جدير  أمر  فهذا 

عبد الحسين أن يشرح لنا من سيتبرع باألموال، هل تطلب من قطر مّرة ثانية؟

٢ ـ سليمان عبد المنعم

لدي ثالث ملحوظات تتعلق بالتعريف، واإلشكاليات الموضوعية، واإلشكاليات اإلجرائية التي 

يثيرها موضوع العدالة االنتقالية.

في  الــعــدالــة  «إدارة  اســم  تحت  المتحدة  األمــم  تبنته  بــاألســاس  فهو  التعريف  حيث  مــن  أوًال، 

مراحل االنتقال». ومن ثم اختصر المصطلح وشاع بوصفه «العدالة االنتقالية».

أما التعريفات العربية، مثل التعريف الذي أخذ فيه مشروع قانون «هيئة الحقيقة والكرامة» 

الــعــدالــة  مــفــهــوم  يقصر  أنـــه  شــأنــه  فــي  فــيــالحــظ  تــونــس،  فــي  التأسيسي  المجلس  عــلــى  الــمــعــروض 

المسؤولين  ومساءلة  حقيقتها  وكشف  ومعالجتها  اإلنسان (فهمها  حقوق  انتهاكات  على  االنتقالية 

األمــوال  واسترداد  الفساد  موضوع  مثالً  يستبعد  وكأنه  يبدو  وبالتالي  الضحايا)،  وتعويض  عنها 

الداخل  في  األموال  هذه  كانت  سواء  الثورة،  أطاحتها  التي  والفساد  االستبداد  أنظمة  من  المنهوبة 

أم في الخارج.

هيئات  إلى  االنتقالية  بالعدالة  يُعهد  أن  فيرى  االنتقالية»  للعدالة  الدولي  تعريف «المركز  أما 

بها  المنوط  للهيئة  القضائية  غير  السمة  ولعّل  قضائية.  وغير  الــدولــة،  قبل  من  ومفوضة  موقتة، 

تخلص  مــا  تــوافــق  حــول  ومستقبلية  حــاضــرة  إشكاليات  ويــطــرح  التساؤل  يثير  االنتقالية  العدالة 

القضائية  والمعايير  لإلنصاف  اإلنسانية  الحقوقية  المعايير  مع  القضائية  غير  الهيئات  هذه  إليه 

للمساءلة؟

في  الــجــوهــريــة  اإلشــكــالــيــة  أن  على  المحاضرين  أوراق  تــركــز  الــمــوضــوعــيــة:  اإلشــكــالــيــة  ثــانــيــاً: 

اإلنــســان.  حقوق  ومقتضيات  السياسة  إكــراهــات  بين  التوفيق  صعوبة  فــي  هــي  االنتقالية  العدالة 
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ولعلي أضيف إلى ذلك أن اإلشكالية تبدو ثالثية األبعاد ألنها تتمثل بصعوبة (وضرورة في نفس 

الوقت) التوفيق بين:

إلى  االرتــداد  عدم  وضمان  والديمقراطي  الحقوقي  التمكين  تسميته  يمكن  ما  ١ ـ منطلقات 

الوراء مرة أخرى.

٢ ـ مقتضيات حقوق اإلنسان ومبادئ اإلنصاف.

٣ ـ جدوى األخذ في الحسبان في فكرة المصالحة.

باقي  مثل  العربية  الــثــورات  بــلــدان  أن  اإلشكاليات  هــذه  مبعث  اإلجــرائــيــة:  اإلشكاليات  ثالثاً: 

ثقافية تتيح اجتياز المراحل االنتقالية للثورات  بلدان الوطن العربي ال تمتلك بُنى قانونية وأنساقاً 

العربية بسالسة وبأقل تكلفة ممكنة، وهنا على خالف تجارب دول أوروبا الشرقية وإسبانيا حيث 

كان هناك رصيد ثقافي وقانوني سابق أتاح لهذه المجتمعات سرعة تجاوز المرحلة االنتقالية.

وثمة إشكاليات إجرائية خمس يتوقف على تجاوزها من الناحية القانونية الفنية نجاح عملية 

العدالة االنتقالية في جزء كبير منها، وهذه اإلشكاليات هي:

ناحية  من  المساءلة  من  اإلفالت  وعدم  ناحية  من  البراءة  قرينة  مبدأ  بين  التوفيق  ١ ـ أهمية 

جرائم  وهي  الثورات  على  السابقة  النظم  جرائم  إثبات  صعوبة  ظروف  ظل  في  سيما  وال  أخــرى، 

ذكية من غير أدلة أو بأدلة خفيفة.

 (Non مرتين  نفسه  الفعل  عن  الشخص  مساءلة  جواز  عدم  مبدأ  مع  التعاطي  ٢ ـ إشكالية 

إلى  للمنتمين  السياسي  الــعــزل  قضية  مــن  المبدأ  بهذا  يرتبط  مــا  فــي  وخــصــوصــاً   ,bis in idem)
النظام السياسي الثقافي على الثورة.

تثيره  ومــا  السياسية  والمحاكمات  الجنائية  المحاكمات  بين  االخــتــيــار  ســـؤال  ٣ ـ مواجهة 

المحاكمات السياسية من تعارض محتمل يجب التحوط له مع المبادئ القانونية.

السلطة  هيمنة  ظــل  فــي  الــعــربــيــة  الـــثـــورات  بــلــدان  فــي  القضائية  السلطة  وضـــع  ٤ ـ تعقيد 

التنفيذية عليها من جانب أنظمة الحكم السابقة على هذه الثورات. وكيفية صياغة قانون جديد ال 

يضمن االستقالل الحقيقي للسلطة القضائية فقط بل يكفل تحديث عملها أيضاً. وهذا هو السؤال 

هذا  مثل  خــروج  لضمان  التنفيذية  والسلطة  القضائي  الجسم  بين  توافق  صنع  كيفية  األصــعــب، 

القانون إلى النور بأقل تكلفة سياسية ممكنة.

السابق  الحكم  نظام  مساءلة  صعيد  على  االنتقالية  المرحلة  هذه  في  التوفيق  ٥ ـ إشكالية 

التوفيق  هــذا  مثل  يبدو  ربما  اإلشكاليات،  إشكالية  وهــذه  الثورية.  والعدالة  الجنائية  العدالة  بين 

لكنه ليس مستحيالً. في كل األحوال هو يحتاج إلى خيال قانوني. صعباً 
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٣ ـ حيان حيدر

ال  دائمة  تكون  أن  يجب  العدالة  إن  إذ  األساس،  من  التسمية  على  المعترض  الرأي  أوالً  أوافق 

انتقل  بلد  في  ما  نظام  انتقالية  هو  المعني  أن  يعكس  كي  المصطلح  تغيير  تم  لو  فحبّذا  انتقالية، 

إلى ظروف ما بعد الحرب، وليس العدالة.

حقوق  العدالة  تشمل  أن  منطلق  من  كامالً  السياسي  بعده  المفهوم  يعطى  أن  أرى  إنــي  ثم 

اإلنسان بالمطلق، كل الحقوق، كل إنسان، في كل مكان، وفي كل وقت.

وجوارهما؛  والوس  كمبوديا  في  الدامية  األحــداث  ذكر  على  تأِت  لم  العروض  أن  الحظت  وقد 

كانت  وإن  الــعــرب،  وأمـــراء  ملوك  دول  من  أي  إلــى  تتطّرق  لم  أنها  كما  موجعة.  دالالت  ذات  وهــي 

«العدالة  مبادئ  تطبيق  يجنّبها  وربما  العدالة،  تفتقد  أنها  إّال  عنيفة،  حربية  اضطرابات  تشهد  لم 

االنتقالية» الدخول في أتون الحروب والثورات المدّمرة.

كهذه،  عــدالــة  تطبيق  فكرة  على  وبالتالي  اإلصــالح  على  عصيّاً  بــات  لبنان  أن  أرى  إنــي  ثــم 

األوان  آن  وقــد  تــكــراراً  عنيفة  أحــداثــاً  شهد  أنــه  علماً  والمذهبية،  الطائفية  تركيبته  بحكم  وذلــك 

من  النوع  هذا  الى  أيضاً  بحاجة  هو  لبنان  أن  يعترفون  المسؤولين  بجعل  االعتذار  ثقافة  لنشر 

اإلجراءات.

الكيان  ضحايا  أهّمها  من  والمحاسبة،  المساءلة  تشملها  أن  يجب  أخرى  جهات  هناك  وبعد، 

الحامية  الــــدول  تــمــارســه  الــــذي  بمكيالين  الــكــيــل  شــائــبــة  عــلــى  الــتــركــيــز  يتطلب  وهــــذا  الــصــهــيــونــي؛ 

التمييز  إلى  ستتطرق  كهذه  عدالة  أن  وهل  األمريكية.  المتحدة  الواليات  مقّدمها  وفي  لإلسرائيليين 

عدالة  من  والمطلوب  أساسه؟  على  وتحاسبه  الصهيوني  الكيان  يمارسه  الذي  العنصري  والفصل 

والصومال  وباكستان  والــعــراق  أفغانستان  من  كل  في  وحلفائها  أمريكا  أعمال  إدانــة  أيضاً  كهذه 

وغيرها، كما محاسبة دول االستعمار في كل زمان ومكان.

والتكفيريّين  الــتــكــفــيــر  ظــاهــرة  عــلــى  بـــاكـــراً  الــضــوء  لتسليط  األوان  آن  ــا  أمـ أيـــضـــاً:  ونــتــســاءل 

ومحاكمتهم على أفعالهم أينما أمكن؟

أخيراً، في مواجهة منطق «من ومتى يحتاج إلى العدالة االنتقالية» نسأل: من هي الجهة التي 

ستحّدد «من ومتى»؟

٤ ـ عصام نعمان

اإلنسان،  حقوق  حقل  في  تجربتي  ضــوء  في  ذلــك  وقبل  الباحثين،  الــســادة  أبحاث  ضــوء  في 

استخلصت المعطيات والتوصيات اآلتية:

تجارب  لغياب  ربما  العرب،  عالم  في  االنتقالية»  لـِ «العدالة  عليه  متفق  مفهوم  من  ليس  أوالً، 

هي  بما  العدالة  إلى  االنتقال  اهتمامنا  محور  يكون  أن  أرى  لــذا  المجال.  هــذا  في  ومشعة  ناجحة 

عملية النضال الموصول لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وحكم القانون.
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شاعت  التي  البلدان  في  كثيراً،  أو  قليالً  نجحت،  االنتقالية»  تجارب «العدالة  أن  الحظُت  ثانياً، 

فيها ثقافة الغرب وتأثرت بها النخب السياسية واالجتماعية بمقادير متفاوتة. هذه المالحظة تجد 

أفريقي   – أوروبــي  بلد  وفي  واألرجنتين،  كالتشيلي  جنوبية  أمريكية  بلدان  في  العملية  شواهدها 

كجنوب أفريقيا، وفي بلدان عربية مغاربية كتونس والمغرب.

استجابة  األكثر  زالــوا  ومــا  كانوا  الذكر  السالفة  البلدان  في  الغرب  بثقافة  المتأثرون  ثالثاً، 

هؤالء  تجاوب  لذلك  المتحدة.  الواليات  في  وتالياً  أوروبــا  في  ممارسة  هي  كما  الديمقراطية  لتقبّل 

المهيمنة  أو  المستعِمرة  الغرب  دول  سياسات  مع  المتغّربين،  من  ناهيك  الغرب،  بثقافة  المتأثرون 

الخاضعة  أو  المستعَمرة  البلدان  في  الديمقراطية  تجاربها  جوانب  بعض  توطين  إلى  الساعية  أو 

المشار  واإلسالمية  العربية  البلدان  في  الديمقراطية  بََدت  باختصار،  المهيمنة.  الغرب  دول  لسلطة 

معاٍد لهويته وتراثها. إليها كمنتَج غربي غير نابع من ثقافتها، وأحياناً 

عملية  لــمــبــاشــرة  شـــرط  هــي  الــمــخــتــلــف،  اآلخـــر  قــبــول  ثــقــافــة  هــي  بــمــا  الــديــمــقــراطــيــة،  رابـــعـــاً، 

أسباب،  لعّدة  العربية  بالدنا  في  مغيّب  أو  غائب  للديمقراطية  المفهوم  هذا  العدالة.  إلى  االنتقال 

من  وبــالــتــالــي  المتعلمين  مــن  مــعــقــول  أدنـــى  حــد  أّولـــهـــا،  األربـــعـــة:  شــروطــهــا  تــوافــر  عـــدم  أبــرزهــا 

الدخل  وذوي  الوسطى  الطبقة  أفراد  من  وبالتالي  الالئقة  المعيشة  من  أدنى  حد  ثانيها،  الوعي. 

هي،  بما  الوطني،  الجيش  سيّما  وال  العامة،  ومؤسساتها  للدولة  وازن  وجود  ثالثها،  المحدود. 

الحرية  من  واسعاً  هامشاً  وامتالكها  البالد  استقالل  رابعها،  للبالد.  الفقري  العمود  مجتمعًة، 

والديمقراطية  العامة  والحريات  اإلنسان  حقوق  تجّذر  إلى  سبيل  ال  إذ  إقليمها،  على  والسيادة 

مــتــوافــرة  غــيــر  األربــعــة  الــشــروط  هـــذه  أجــنــبــيــة.  لهيمنة  خــاضــع  أو  مستعمر  بــلــد  فــي  واحــتــرامــهــا 

وأحياناً  صعباً  أمراً  العدالة  إلى  االنتقال  يجعل  الذي  األمر  العربية،  البلدان  من  أيٍّ  في  مجتمعة 

الصعوبة. بالغ 

والــمــتــحــرريــن  الــمــتــنــوريــن  قــيــام  دون  تــحــول  أالّ  يــجــب  الــذكــر  الــســالــفــة  الــعــوائــق  إن  خــامــســاً، 

عملية  وفي  العدالة،  إلى  االنتقال  عملية  في  الالزمة  الجهود  بتوظيف  اإلنسان  بحقوق  والملتزمين 

إقامة مؤسسات وآليات العدالة االنتقالية. لكن ذلك يجب أن يكون دائماً مترافقاً مع حركة النهوض 

والعروبية  الوطنية  الهوية  وتعزيز  والديمقراطية  الحرية  ثقافة  تعزيز  أجل  من  والقومي  الوطني 

وتوطيد مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

٥ ـ هنريتا أسود

أنا لست حقوقية لكني خبيرة تنمية وسأتكلم من هذا المنظار.

والسياسة  الــقــانــون  أمــــور:  ثــالثــة  تــديــر  إداريــــة  أداة  ذاتــهــا  بــحــد  هــي  االنــتــقــالــيــة  الــعــدالــة  أوالً، 

والمجتمع.

عندما توضع هذه  ذاته إنما أداة ألهداف.  بحد  لكنها ليست هدفاً  كهدف،  إليها  لألسف يُنظر 

ألي  والثقافي  العام  السياق  كثيرة:  مهمة  سياقات  خمسة  في  تستعمل  أن  يجب  وتستعمل  األداة 
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والسياق  والحقوقي؛  المؤسسي  والسياق  السياسي؛  والسياق  عليها؛  األداة  هــذه  إنـــزال  يتم  دولــة 

الشخصي؛ والسياق التنموي.

رومانسية هي العبارات التي ندخل فيها نحن حين يسقط علينا موضوع معين نغوص فيه، 

ألن المفهوم ال يكون واضحاً لدينا. لذلك التجارب التي ُحكي عنها مهمة جداً. لكن المهم أنه عندما 

ال  المتشابهة  المعطيات  خارج  المقارنة  متشابهة.  معطيات  ضمن  المقارنة  تكون  أن  يجب  نقارن 

في  ونتعامل  والمجتمع  القانون  نحّصن  حتى  بها  نسير  لكي  األداة  هذه  استعمال  على  تساعدنا 

الوقت نفسه مع السياسة والسياسيين بالطرائق الالزمة للحفاظ على النسيج الموجود. ال نستطيع 

أن نصبح ديمقراطيين بمجرد أن يُسقط علينا حبوب ديمقراطية أو عدالة انتقالية.

أن  يمكننا  وال  الــســنــيــن  آالف  مــنــذ  مــوجــود  نسيج  لــديــنــا  ألنـــه  حــســاســيــات،  لــديــنــا  شــعــب  نــحــن 

نتغاضى عنه حتى نرّكب عليه ما قد يكون إيجابياً في أماكن معينة، ولكن قد يكون سلبياً وُمضراً 

في أماكن أخرى.

يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع كاألطباء، وعلينا معرفة كيفية استعمال العدالة االنتقالية 

أخرى  بتركيبة  والمجيء  إلزالتها  ال  التركيبة.  هذه  وتحصين  جداً  مهمة  شؤون  إدارة  نستطيع  كي 

السياقات  هذه  ضمن  لنضعها  بل  كهدف،  االنتقالية  العدالة  إلى  ننظر  ال  دعونا  هنا،  من  نجهلها. 

التي أراها ضرورية وأساسية.

الجزائر  مصر،  تونس،  بيرو،  تشيلي،  غيرنا:  عند  أو  عندنا  التجارب  إلى  نتطلع  حين  ثانياً، 

وجنوب أفريقيا... نرى أن تجارب العدالة االنتقالية نجحت حين توافرت ثالثة عناصر أساسية:

في  عالية  وبثقافة  عالية  بدرجة  والثوري  واالجتماعي  الحقوقي  الوعي  توافر  األول:  العنصر 

المجتمعات التي ستطبق عليها وإال فلن تنجح العدالة االنتقالية.

العنصر الثاني: وجود المجتمع المدني والنفاذ والواعي لربط األدوات بالمفاهيم والتطوير.

العنصر الثالث: هو وجود المؤسسات؛ فالعدالة االنتقالية ليست مؤسسة وليس لها مؤسسات 

إنما تُنزل لتحصين المؤسسات الموجودة ولإلضافة إليها.

أخيراً، أعتقد أنه أصبح لدينا العديد من التوصيات، من د. شعبان من د. بنيوب، ومن الزمالء 

الذين تكلموا قبلي، لكنني أريد أن أضيف أمراً، وهو أن التنمية هي مفتاح لربط النضوج السياسي 

ألن  التمكين  فقط  وليس  المتكاملة  التنمية  دون  ومــن  القوانين،  وتحصين  االجتماعي  والنضوج 

التمكين هو مجرد عنصر من عناصر التنمية. إن لم نغير الثقافة وإن لم نفكر بطريقة ديمقراطية 

وإن لم نفهم ماهية الديمقراطية وماهية العدالة االنتقالية لن نستطيع تطبيقها.

كي  ثانية  كتوصية   (Think Tanks) الــدراســات  مــراكــز  مــع  التشبيك  فــكــرة  أيــضــاً  أطـــرح  أنــا 

العدالة  إلــى  الكبير  الــمــدخــل  تمثّل  الــتــي  التنمية  ونــدعــم  والــتــجــارب  المفاهيم  نــقــرب  أن  نستطيع 

التي  األساسية  العقدة  هي  والتنمية  عنها  تحدثت  التي  الخمسة  السياقات  في  الناجحة  االنتقالية 

تربط هذه المسألة.
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٦ ـ خير الدين حسيب

النقاشية  الحلقات  أغنى  من  كونها  وأوراقها،  النقاشية  الحلقة  بهذه  البداية،  في  أنوهِّ  أن  أود 

في  المركز  اهتمام  موضع  سيكون  الموضوع  وهــذا  كثيراً.  منها  واستفدت  المركز  نظمها  التي 

المستقبل.

الرياضة  وهي  شعبان  الحسين  عبد  د.  إليها  أشــار  نقطة  على  أساساً  فستركز  مداخلتي  أما 

من تجربتي الشخصية في العراق. النفسية. وسأتناول هذه النقطة انطالقاً 

يساعد  أن  يمكن  ألنه  االهتمام،  يستحق  النفسية،  الرياضة  أي  الموضوع،  هذا  أن  أرى  إنني 

مانديال  نيلسون  قام  حيث  أفريقيا،  جنوب  تجربة  إلى  إضافة  االنتقالية؛  العدالة  مرحلة  في  كثيراً 

وقد  والمصالحة».  حينذاك «المصارحة  سمي  بما  للبالد،  رئيساً  وانتخابه  السجن  من  خروجه  بعد 

في  االستقالل  قبل  ما  مرحلة  في  ملتهبة  كانت  كبيرة  حقد  نيران  إطفاء  في  العملية  هذه  ساهمت 

ظل الحكم العنصري. 

وضعت  عندما  بتعذيبي  قاموا  الذين  إلى  ونظرتي  الشخصية،  تجربتي  خالل  من  وأستطيع، 

في السجن لمدة سنتين ونصف السنة تقريباً، قضيت مدة منها في قصر النهاية ـ يسمونه قصر 

النهاية ألنهم يعتبرون أن نهاية اإلنسان تكون فيه، فمن يدخله ال يخرج منه حياً! ـ وتنقلت خاللها 

أثناء وجودي في قصر  قاموا بتعذيبي  نظرتي إلى الذين  أقارن بين  سجون، أستطيع أن  في ستة 

والرغبة  الحقد  ملؤها  نظرة  النفسية،  للرياضة  ممارستي  قبل  إليهم،  نظرتي  كانت  حيث  النهاية، 

بيروت،  في  استقريت  حيث  العراق  مغادرة  إلى  اضطراري  بعد  إليهم  نظرتي  وبين  االنتقام،  في 

أتعامل  وأصبحت  االنتقام،  حب  وزال  األمــور  إلى  نظرتي  تغيّرت  بحيث  نفسية،  رياضة  ومارست 

الرياضة  ممارسة  قبل  األمــور  تلك  إلى  نظرتي  عن  تماماً  يختلفان  م  وتفهُّ بهدوء  األحــداث  تلك  مع 

النفسية.

لهذا أعتقد أن من المفيد أن يمارس الذين تعرضوا للتعذيب أثناء فترات سجنهم أو توقيفهم 

هذه الرياضة النفسية.

هناك مالحظة أُخرى، أنا أشكر د. سليمان على مشاركته، وهو تكلم على الديمقراطية وعلى 

في  ساهمنا  التي  والمنظمات  الفكري  نشاطنا  خــالل  مــن  الــمــركــز،  فــي  نحن  الــنــاصــر.  عبد  حقبة 

القومي  التيار  جانب  من  عربياً،  تقبّله  وجــرى  الديمقراطية  موضوع  نشر  في  ساهمنا  تأسيسها، 

في انتشار الديمقراطية. لقد مّرت البلدان  والتيار اليساري، أنا أعتقد أن دور المركز كان أساسياً 

وهي  وسايكس ـ بيكو،  االحتالل  من  التحرر  مرحلة  كانت  األولــى  المرحلة  مراحل:  بعدة  العربية 

القسم  واستقل  أثناءها  استقالله  البلدان  تلك  من  قسم  فنال  الخمسينيات،  حتى  استمرت  مرحلة 

اآلخر بعد ذلك.

معركة  نخوض  الخمسينيات ـ أن  حتى  العشرينيات  من  المرحلة ـ  تلك  في  ممكناً  يكن  لم 

المجتمع  فئات  بين  الصراع  وإلى  الناس  تفريق  إلى  يؤدي  االجتماعي  فالتغيير  االجتماعي؛  التغيير 
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التي  العملية  هــذه  التاريخية.  الكتلة  اآلن  نسميه  الــذي  التعاون  إلــى  يحتاج  التحرر  بينما  نفسه، 

نقترحها، أي الكتلة التاريخية، هي عبارة عن تجمع، جبهة، اتحاد، يضم التيارات األربعة: القومي 

واإلسالمي واليساري والليبرالي الوطني.

قناة  تأميمه  إلى  إضافة  بناه،  الذي  الصناعي  والقطاع  الناصر،  عبد  بها  قام  التي  العملية  إن 

أحزاب (أنا  بقانون  تحقيقها  ممكناً  يكن  لم  تاريخية  إنجازات  كلها  العالي،  السّد  وبنائه  السويس 

راح  الوطني،  والميثاق  نيسان/أبريل   ٨ وبيان   ١٩٦٧ عام  بعد  أنه  علماً  الموضوع).  هذا  انتقدت 

يتكلم على الديمقراطية السياسية المتالزمة مع الديمقراطية االجتماعية؛ فعبد الناصر هو َمن بدأ 

بالتغيير االجتماعي الحقيقي وبالتنمية الحقيقية التي حصلت في الوطن العربي بين الخمسينيات 

والستينيات.

واألفــكــار  األوضــــاع  مــن  انــطــالقــاً  عليه  تحكم  أن  عليك  الــنــاصــر  عبد  على  تحكم  أن  أردت  إذا 

إلى مقاييس اليوم. المعاصرة له وليس استناداً 

٧ ـ عبد الحسين شعبان

أكبر.  وعقله  كبير  وقلبه  واســع  صــدره  حسيب  الدكتور  لكن  الــجــراح،  ننكأ  أن  يجب  يكن  لم 

بالضحايا  عالقة  له  الموضوع  أن  وخصوصاً  النخبة،  هذه  معاناة  من  شيئاً  يعرض  أن  أحــّب  وقد 

إلى  مطوالً  ونستمع  الوقت  يأتي  سوف  لكن  شيء،  كل  على  يتكلم  لم  أنه  مع  النفسية،  وبالرياضة 

تجربته.

كّل  عــن  سما  أنــه  إالّ  تجربته،  يـــدّون  أن  ضـــرورة  حــول  مــرة  مــن  ألكــثــر  معه  تحدثت  قــد  كنت 

معاناته وكل العذابات واآلالم التي تعّرض لها، سموهُّ كان بنبل إنساني فائق، وعلّي من هذا المنبر 

فقد  مجاملة،  دون  من  جميعاً،  نتصور  مما  أكثر  يستحق  وهو  وللحقيقة،  للتاريخ  شهادة  أقول  أن 

مجموع،  ألنــه   جمعه،  يمكن  ال  حسيب  الدين  خير  اختالفاً.  أو  اتفاقاً  نّدياً  به  عالقتي  طــوال  كنت 

إن  أقول  لكي  الفرصة  انتهز  ولهذا   . منزهّ عروبي،  وطني،  ثقافي،  أكاديمي،  علمي،  إنساني،  مكّون 

خير الدين حسيب هو مجموع في واحد.

في  أبدأ بالرد على المالحظات، وهي كثيرة. أظن أن هناك التباسات زادها هذا اللقاء التباساً 

مختلفة  زاوية  من  الموضوع  قارب  البعض  إن  بل  االنتقالية،  بالعدالة  الخاص  بالمفهوم  يتعلق  ما 

لمفهوم العدالة االنتقالية حملت تصّورات مسبقة. تماماً 

الهدف  ليس  تجارب  عن  نتحدث  حين  وضــروري.  جداً  مهم  أمر  المفاهيم  ضبط  أن  صحيح 

عند  منه  اإلفادة  يمكن  ما  نرى  مقاربتها.  الهدف  تقليدها.  أو  اقتباسها  أو  التجارب  هذه  استنساخ 

«العدالة  بين  كبيراً  فارقاً  هناك  بــأن  ذلــك  جــداً،  مهم  فهو  الثاني  الجانب  أّمــا  جانب.  هــذا  عرضها. 

العدالة  مسمى  تحت  انتقامية  عدالة  عن  الحديث  جــرى  أحياناً  االنتقامية».  و«العدالة  االنتقالية» 

االنتقالية. 
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منذ  انتهى  قد  أمر  هو  الثورية،  العدالة  عناوين  تحت  وتبنيّناه  عليه  أطلقنا  ما  هو  اآلخر  األمر 

وبما  وقوانين.  مؤسسات  وجــود  أي  قانونية،  وعدالة  دستورية  عدالة  عن  الحديث  من  بد  ال  زمــن. 

من  آخــر،  نظام  إلــى  سياسي  نظام  مــن  آخــر،  طــور  إلــى  سياسي  طــور  مــن  انتقال  مرحلة  فــي  أننا 

أقول  (وال  الديمقراطية  صوب  توجه  أو  ديمقراطي  توجه  إلى  استبداد  من  استقالل،  إلى  احتالل 

ديمقراطية)، فنحن بحاجة إلى قواعد وبيئة ثقافية وفكرية وسياسية، لكن أؤكد أنها ليست بعيدة 

من البيئة القانونية التشريعية والقضائية واألمنية الجديدة لهذه المرحلة االنتقالية. حين تجد دولة 

انهار فيها النظام القانوني - ماذا تفعل؟

فيها  تدخل  انتقالية  عدالة  ستكون  وهــذه  جديدة؟  معايير  من  انطالقاً  القانون  نطبق  كيف 

جنائية  طبيعية،  عدالة  تأسيس  إلى  لالنتقال  واالجتماعية،  والثقافية  والقانونية  السياسية  المعايير 

وقانونية ودستورية وفق المعايير الدولية السائدة.

العربية.  المنطقة  في  االنتقالية  العدالة  تعانيها  التي  اإلشكاليات  بعض  عن  أتحدث  أن  أريد 

في  وتحديات  عراقيل  واجهتها  وربــمــا  بــلــدان  فــي  ويسر  بسهولة  االنتقالية  العدالة  نجحت  لــمــاذا 

منطقتنا؟ وقد تواجهها على نحو أشد في البلدان التي لم تحصل فيها التغييرات حتى اآلن؟

أكبر  الثقافي  الوعي  كــان  هناك،  االنتقالية  العدالة  طبقت  حيث  مثالً،  األوروبــيــة  البلدان  في 

قياساً  متطورة  ومدنية  سياسية  نخب  هناك  وكــانــت  مندثرة،  كانت  واألمــيــة  لدينا،  هــو  مما  كثيراً 

على نخبنا. أما لدينا فهناك مشكالت كثيرة ومعّقدة؛ وأول قضية ستواجهها العدالة االنتقالية في 

الوطن العربي، في الحاضر والمستقبل، هي قضية الدين والدولة وعالقتهما. كيف ستفسر عالقة 

موقع  أين  مستقبالً.  وستواجهها  المعضلة  هذه  العربية  الدساتير  كل  واجهت  وقد  بالدولة.  الدين 

االنتقالية،  العدالة  مفاهيم  مع  تتعارض  بالية  وتقاليد  عــادات  لدينا  ثم  التشريعات؟  من  اإلســالم 

مرتكب  طائفتي  من  أنت  ُمعيقاً.  عنصراً  سيكون  الطائفية،  موضوع  كذلك  معها؟  سنتعامل  فكيف 

وهو منتٍم إلى حزب محرم فهو ينبغي  أو غير مرتكب أَسكت عنك، واآلخر حتى لو لم يكن مرتكباً 

اإلخفاق  العشائرية...  تأثيرات  هناك  وكذلك  منه.  ينتقم  أن  يجب  والقضاء  القضاء،  إلى  يذهب  أن 

عن تأثيرات اإلثنية واالنتماء  الكبير هو في قضية المساءالت وفي تحقيق العدالة االنتقالية؛ فضالً 

القومي وغيرها التي تعاظمت إلى حدود غير قليلة بعد التغييرات أو إرهاصاتها، وهو أمر طبيعي 

بعد كبت طويل حيث بدأت الهّويات الفرعية بالتبلور والظهور على نحو ملفت. 

العدالة  إلــى  انتقلت  الــتــي  الشرقية  أو  الغربية  ــا  أوروبــ بــلــدان  تعرفها  لــم  تــحــديــات  هــنــاك  ثــم 

فالتحديات  إلينا  بالنسبة  أما  هناك.  كبيراً  يكن  لم  الخارجي  فالتحدي  السبعينيات؛  في  االنتقالية 

ولحقوق  الديمقراطية  إلى  لالنتقال  ومعّطل  كابح  عنصر  وهو  إسرائيل،  كوجود  كبيرة  الخارجية 

اإلنسان وللعدالة االنتقالية. وهذا عنصر ال بّد من وضعه في المعادالت الحالية والمستقبلية، ناهيك 

من التحدي األكبر، وهو التحدي اإلمبريالي، كاالستالب االقتصادي ونهب ثرواتنا، وهذه أمور كلها 

يجب أن تدخل في المعادلة.
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كما أن ضعف المواطنة هو جزء من مشكلة الوعي؛ وكذلك ضعف المجتمع المدني، وضعف 

التعليم، وضعف الشعور بأهمية دور القانون، فهذه تحديات كبيرة وخطيرة في تقديري.

 أريد أن أقول مالحظة أخيرة في ما يتعّلق بالعراق.

حيث  مــن  ال  االنتقالية  الــعــدالــة  معايير  عليه  ينطبق  ال  الــعــراق  فــي  حــدث  مــا  أن  فــي  شــك  ال 

مشكالت  فاقمتها  وقــد  وقديمة  معّقدة  المشكالت  أن  مــن  ناهيكم  األداء؛  حيث  مــن  وال  المضمون 

جــرت،  تفكيكها  محاولة  وأن  ُمسحت،  العراقية  الــدولــة  أن  هــي  الحاضر  مشكالت  أهــم  الــحــاضــر. 

القضاء  حق  في  تتم  لم  المجزرة  وإن  حدث.  قد  واألمنية  العسكرية  سيّما  وال  المؤسسات  حل  وأن 

النظام  ظل  في  أيضاً  ارتكبت  قد  مجازر  هناك  أن  ننسى  أّال  يجب  لكن  فحسب،  العالي  والتعليم 

عملية  وفي  العالي،  التعليم  في  حدثت  مجزرة  هناك  عنها  تحدثنا  التي  الحقول  هذه  بكل  السابق. 

ال  األقــل  (على  يؤيده  أو  البعث  حــزب  إلــى  ينتمي  ال  فالذي  السبعينيات،  في  حدثت  التي  التبعيث 

يعارضه) ال يمكنه البقاء في سلك التعليم العالي، وقد نحّي وعزل خيرة األساتذة لهذا السبب، كما 

أن عشرات اآلالف من المعلمين اضطروا إلى االنتماء إلى الحزب الحاكم أو نقلوا إلى وظائف أخرى 

المثقفين  من  المئات  بل  فالعشرات  المثقفين،  حق  في  مجزرة  هناك  الحقل.  هذا  احتكار  تم  ألنه 

العراقيين اضطروا إلى ترك البالد لعّدة أسباب، أهمها سياسية، ناهيكم من حملة االعتقاالت التي 

طالتهم.

حزب  أعضاء  على  فيها  القبول  واقتصر  يؤيده  ومن  الحكم  اتجاه  على  أُغلقت  بكاملها  كليات 

البعث أو من يُزكيهم: مثل كليات الفنون، والرياضة والتربية واإلعالم وغيرها.

هذا األمر يجعلني أقول إن مشكلة العدالة االنتقالية عندنا معقدة. عندما نتحدث عن الحاضر 

المعادلة  وهــذه  الحاضر،  ننسى  أّال  يجب  الماضي  عن  نتحدث  وعندما  الماضي،  ننسى  أّال  يجب 

أتحدث عن االختفاء القسري، عندنا عشرات  صعبة جداً. أنا أدرك وأقّدر صعوبتها وقسوتها. مثالً 

في ظل الوضع السابق، من د. صباح الُدرة ود. صفاء  من الشخصيات البارزة التي اختفت قسراً 

الحافظ، وعايدة ياسين، وأسعد الشبيبي، ودارا توفيق، وهؤالء شخصيات بارزة من مثقفي البلد. 

أن أتحدث عن موضوع االستعصاء واالستثناء. بالنسبة  المشكلة معقدة ومتداخلة. أود أيضاً 

إلي الضحية هو ضحية في السابق وهو ضحية في الحاضر، هو ضحية، بغض النظر عن انتمائه 

ودينه ولونه وجنسه وأصله االجتماعي وهو ما ينبغي الدفاع عنه كضحية.

وظــيــفــة الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة هــي إنــصــاف الــضــحــايــا، وجــبــر الــضــرر. وجــبــر الــضــرر أوســـع من 

التعويض للضحايا ألنه يشمل الجوانب المعنوية واالعتبارية إضافة إلى الجوانب المادية، وكشف 

الحقيقة كاملة. وهذه وظيفة المجتمع في المطالبة.

والــقــضــائــي  الــقــانــونــي  الــنــظــام  إصــــالح  نــريــد  واألهــــم  االنــتــقــامــي،  بمعناها  تــؤخــذ  ال  الــمــســاءلــة 

واألمني... كيف يتم التحقيق؟ وفق أي اعتبارات؟ اإلعدام خارج القضاء مرفوض، فقد أعدم صدام 
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محاكمة  حوكموا  أنهم  بحجة  محاكمة  دون  من  حزبياً  كـــادراً  و٢٢  القطرية  القيادة  ثلث  حسين 

حزبية. لم يراهم أحد، ولم يسمع منهم وال توجد دفاعات لهم وال يوجد محامون ترافعوا عنهم.

االجتثاث  وقانون  قاضياً.   ٢٥٠ فصل  لوحده  بريمر  بالعشرات.  سنقيس  القياس،  أردنــا  إذا 

كثيرة،  ألسباب  البعث  حزب  إلى  منتمين  كانوا  الذين  العراقيين  المواطنين  من  اآلالف  عشرات  دفع 

أمر  وهذا  التقاعدية  الرواتب  على  الحصول  عليهم  ومنع  التوظيف  عليهم  منع  البطالة،  إلى  دفعهم 

الإنساني.

وظيفة العدالة االنتقالية أن تنصف هؤالء أيضاً. ولو ُطبقت العدالة االنتقالية لما احتجنا إلى 

االجتثاث وإلى قانون العدالة والمساءلة سليل االجتثاث.

ونقد  الثورة  لنقد  بمصر  يتعلق  ما  في  وخصوصاً  أوســع،  حديث  إلى  يحتاج  األمــر  أن  أشعر 

المثقف.

وتارًة  بالسياسة.  يتدخل  ال  تكنوقراط  مثقف  أنه  بحجة  دورهم  عن  أحجموا  المثقفين  بعض 

بحجة أن اإلسالميين  بحجة أن الثورة لم تستشره، وكأن الثورة ينبغي أن تأخذ استشارته. وطوراً 

مع  أنــا  لكن  السياسي،  اإلســالم  ضد  أنــا  حقهم.  من  فهذا  فليسيطروا،  السلطة.  على  سيسيطرون 

الرمق األخير  إلى  عن اإلسالميين  اختيار اإلسالميين أو غيرهم. سأدافع  حين يتم  صندوق االقتراع 

الحريات  بــمــصــادرة  التعسفية  إجــراءاتــهــم  ضــد  وســأقــف  جانبهم.  إلــى  االقــتــراع  صــنــدوق  كــان  إذا 

وبمحاولة تدجين المجتمع أو ترويضه باتجاه ضيق يؤدي إلى إعادة نمط من أنماط االستبداد.

٨ ـ أحمد شوقي بنيوب (يرد)

أريد القول من دون تردد إن الشق األول لمداخلة د. خير الدين حسيب هي في قلب العدالة 

منذ  سنة  خمسين  مـــدار  على  الــكــبــار».  للشهود  «الكلمة  اســمــه  معطى  عــن  يجيب  ألنــه  االنتقالية. 

بناء  في  دور  لهم  كان  لشهود  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  االستماع  يتم  لم  المغرب  استقالل 

المغرب المستقل حتى جاءت العدالة االنتقالية ووفرت المنبر العمومي.

إذاً، تحيلنا مداخلة د. خير الدين حسيب في شقها األول إلى التفكير في تدارك ما تبقى من 

العمر النشيط لشخصيات في الوطن العربي عاشت المحن والزمن الصعب قبل أن تنفرج وتتحرر 

السياسة. وهذا معطى أساسي في الموضوع، ألنه يندرج ضمن الحفاظ على الذاكرة والذاكرة هي 

من قضايا العدالة االنتقالية الكبرى.

ضمن  الـــوارد  المفهوم  أن  وهــو  رئيسي  لسبب  والمفهوم،  الوصف  قضية  عند  كثيراً  أقــف  ال 

أنه  هو  التونسي  التعريف  في  مهماً  كان  ما  والعمليات.  الوظائف  على  أحال  األمن  مجلس  تقرير 

لها في البيئة المحلية. مهماً  كان توطيناً 

الفساد  مفهوم  والكرامة.  الحقيقة  هيئة  اختصاص  من  هو  الفساد  بالفساد،  يختص  ما  في 

على  العام  إطــالق  بــاب  من  صاغه  الهيئة  في  المفهوم  صــاغ  من  ولكن  كتبته  وأنــا  موجود  المالي 

الخاص.
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الفساد  وغرفة  السياسية  المدنية  اإلنسان  حقوق  غرفة  غرفتين:  من  تونس  في  الهيئة  تتألف 

في  بل  العربي  اإلقليمي  النطاق  ضمن  ال  التونسية،  للتجربة  النوعية  اإلضافة  مبررات  أحد  المالي. 

التراث العالمي، هي موضوع االنتهاكات الحاصلة ضمن حقل الحقوق االقتصادية.

هي  البيرو  تجربة  بإنصاف.  االنتقالية  العدالة  في  التجارب  لنقرأ  التنمية.  موضوع  إلى  أعود 

الترتيب  أبعادها.  بكل  اإلنسانية  التنمية  بهدف  االنتقالية  العدالة  ضــرورة  على  العين  فتحت  التي 

جبر  طبيعة  كانت  بينما  الجماعي،  الضرر  جبر  كان  البيرو  تجربة  مفهوم  في  للتنمية  البرنامجي 

الضرر ذات طبيعة فردية في الهيئات التي كانت تعمل في الماضي. ومن حسن حظنا في المغرب 

أنه عندما انتهت لجنة اإلنصاف من عملها في البيرو بدأنا نحن نعمل في المغرب، وهو ما مكننا 

حوصرت  التي  المناطق  جميع   .٢٠٠٤ عام  المغربية  التجربة  في  الضرر  جبر  مفهوم  إدخــال  من 

في  اإلدمــاج  في  األولــويــة  لها  أعطيت  للمعارضة  احتضانها  بسبب  المغرب  في  تاريخياً  وعوقبت، 

برامج التنمية المحلية.

االنتقالية  العدالة  لكن  االنتقالية.  للعدالة  كمصدر  القانون  اعتبار  وهي  أخرى،  مالحظة  لدي 

مبدأ  إلى  استندنا  لذلك  الجنائية.  المادة  في  تحديداً  جنائي  قانوني  نّص  لكل  إيجابياً  تفسيراً  تريد 

القانون  من  مبدأ «التحكيم»  في  أخذنا  غيرها.  أو  الضرر  جبر  لمادة  صياغتنا  في  األدلة»،  «تقاطع 

الجنائي  التحقيق  وإجــراءات  آليات  كل  أخذنا  كما  الفرضي.  الضرر  لجبر  أساساً  وجعلناه  المدني 

الجماعية.  والمقابر  الرفات  باستخراج  يتعلق  ما  في  وبخاصة  الحقيقة،  عن  للكشف  واستعملناها 

إن وصف الهيئة بغير قضائية هو وصف وظيفي للجان الحقيقة، فهي ليست ذات طبيعة برلمانية 

وال سياسية وال تنفيذية وال قضائية، لذا هي لجان موقتة محددة في الزمان والمكان.

بالنسبة إلى الوضع في سورية، إن أحسن ما يمكن القيام به اآلن هو توثيق االنتهاكات، ألن 

بذلك.  تسمح  اآلن  التقانة  أن  الحظ  حسن  ومــن  األثــر،  بالغا  بعدان  لهما  االنتهاكات  ونطاق  حجم 

وهناك برامج ضخمة في االتحاد األوروبي وفي المنظمات األمريكية تتولى ذلك عن كثب.

الموجودة  واإلجرائية  المبدئية  القواعد  جميع  إلى  نحيل  نحن  الدولية؟  المعايير  نقول  لماذا 

االنتقالية  فالعدالة  القيم.  إلى  نحيل  فنحن  اإلنسانية  المعايير  نقول  عندما  الدولية.  االتفاقيات  في 

وفي  اإلنــســان،  لحقوق  والــدولــي  اإلنــســانــي  مــعــاً:  للقانونين  الــدولــيــة  المعايير  فــي  مرجعيتها  لها 

فضيلة  حتى  باإلنصاف،  المتعلقة  القيم  جميع  إلى  بدورها  تحيل  التي  الصلة  ذات  المعايير  باقي 

على  المغربية  التجربة  في  االعتماد  تم  هنا  من  العربي.  التراث  وفي  اإلســالم  في  واردة  اإلنصاف 

التحكيم واإلنصاف الموجودين في التراث شبه القضائي المغربي.

المركز  في  اليوم  جرى  ما  أن  أظن  لكن  وجوالت.  جوالت  يلزمها  الواقع  في  االنتقالية  العدالة 

هو فضاء له طابع علمي ورصين وفي اإلمكان أن تتابع المناقشات حول الموضوع، فمن الغبن أن 

تتابع التجربة مراكز دولية وليست محط تتبع من طرف مؤسسات إقليمية متخصصة.
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٩ ـ صباح المختار

بحث  منها  الــغــرض  يكن  لــم  الــعــراقــي  الملف  إلــى  اإلشـــارة  أن  وهــي  صغيرة،  مالحظة  عندي 

وال الحقاً. المشكلة أن مجلس األمن أو تقرير األمين العام لألمم المتحدة  موضوع العراق ال سابقاً 

كان نتيجة للموقف األمريكي من قانون تحرير العراق.

العراق،  في  االنتقالية  العدالة  عن  تحدثت  التي  هي  األمريكية  اإلدارة  عن  الصادرة  الوثيقة  إن 

فموضوعا الظلم واالنتهاكات يجب جبرهما وال يمكن أن يتحوال إلى انتهاكات جديدة.

١٠ ـ أحمد شوقي بنيوب

أوالً: أوّد أن أُضيف إلى ورقتي، بعد ما ورد من نقاٍش مفيد، سؤالين، وأجيب عنهما، بإيجاز، 

نظرية  ضوء  وفي  العربي،  الربيع  أحداث  ضوء  في  الحلقة،  هذه  في  أُثيرت  تساؤالت  لعدة  تضميناً 

العدالة االنتقالية.

التي  العربي،  الوطن  في  االنتقالية  العدالة  مسارات  نجاح  بفرص  فيتعّلق  األول  السؤال  أما 

انطلقت منذ سنتين؟

على تجربتي خالل عشر سنوات بالعمل في  بدايًة، أقول إني أقّدم مجرد انطباعات، اعتماداً 

هذا المجال في كّل من موريتانيا وكردستان ودارفور والبحرين والسودان.

والــعــدالــة  اإلنــســان  حــقــوق  شــعــار  تحت  ــّرات،  مــ أربـــع  إليها  ذهــبــت  الــتــي  موريتانيا  مــن  ـ نبدأ 

ومفيداً، لكن عندما يتم الحديث عن قضية العدالة،  االنتقالية. وعادًة ما يكون النقاش هناك مثمراً 

أو مالمسته، فيكون الحديث خطيئة كأنه من المحّرمات. فالصراع ما زال فارضاً نفسه بين البيض 

والثقافية  القانونية  الحياة  في  حاضرة  زالت  ما  العبودية  وآثار  بقوة،  األفريقي  الزنجي  والعنصر 

فهل  االنتقالية  العدالة  عن  الحديث  نريد  عندما  نتساءل:  لذا  البد.  هذا  في  واالجتماعية  والسياسية 

هناك الجرأة الكافية لكسر هذا التابو المحّرم.

ربيع  مــن  يجري  مــا  بفضل  المغرب  فــي  االنتقالية  العدالة  نتائج  تسريع  تــم  لقد  ـ المغرب: 

عربي. نحن خضنا تجربة العدالة االنتقالية هناك قبل بدء الربيع العربي. لكن استفدنا مما جرى 

في تونس ومصر، وبخاصة بالنسبة إلى اإلصالحات التي نادت بها العدالة االنتقالية.

حملته  أثــنــاء  الــجــزائــر،  فــي  الفظيعة  األهلية  الــحــرب  عقب  بوتفليقة،  الرئيس  قــدم  ـ الجزائر: 

من  المقاتلين  من  الكثير  يسترجع  أن  من  وتمكن  الوطنية،  للمصالحة  قوانين  مشاريع  االنتخابية، 

الثقة  لكن  السلفية.  والتيارات  الجهادية  الحركة  إلى  المنتمين  من  الكثيرون  عاد  وكذلك  الجبال، 

أن  هو  والجواب  لماذا؟  الباحثين:  بعض  ويتساءل  الضحايا.  وحركة  الدولة  بين  مفقودة  تــزال  ال 

بل  وحــدهــا،  الــدولــة  مسؤولية  ولــيــس  الطرفين،  على  تقع  انتهاكات  مــن  جــرى  مــا  فــي  المسؤولية 

مسؤولية الجماعات غير المنتمية إلى الحكومة أيضاً.
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لم تكتِف نظرية العدالة االنتقالية بنظرية مسؤولية الدولة وجهازها اإلداري فقط، بل أضافت 

مسؤولية الجماعات غير المنتمية إلى الدولة أيضاً.

ـ تونس: من حسن حظنا، نحن العرب في الربيع العربي، أننا بدأنا بمسلسل اسميه «النموذج 

مهم،  عمومي  حوار  وهو  االنتقالية،  العدالة  لقانون  اإلعداد  في  حقيقية  شراكة  هناك  أي  الممتاز»، 

بمشاركة المناطق. وهو مسلسل محترم، أفّسره بعامل واحد، هو المنسوب العالي للثقافة المدنية.

أّطــرت  قــد  وكنت  االنتقالية.  الــعــدالــة  لفكرة  جدية  إرهــاصــات  بــدايــة  هناك  ليبيا،  فــي  ـ ليبيا: 

وهم  ليبيا،  في  والباحثين  والمثقفين  للقضاء  العالي  المعهد  من  بدعوة  هناك،  تدريبيتين  دورتين 

يزال  ال  الذي  بالسالح  يصطدم  المسار  هذا  أن  هي  المشكلة  لكن  االنتقالية.  للعدالة  الداعمين  من 

من  أليس  والمناطق.  القبائل  أقــول  ال  لكي  االجتماعية،  التشكيالت  بين  واســع  نطاق  على  منتشراً 

إلى  يــقــّدم  وال  اآلن،  لغاية  اإلســـالم  سيف  توقيف  على  تحتّج  منطقة  أو  قبيلة  أن  الــعــاديــة  األمـــور 

الذي  الحقيقي  العطب  هو  هــذا  اعتقاله؟  ظــروف  حتى  تشرح  وال  الدولية،  أو  الوطنية  المحاكمة 

يعترض فكرة العدالة االنتقالية في ليبيا.

ـ مصر: هــنــاك اهــتــمــام جـــّدي لـــدى الــنــخــبــة الــمــثــّقــفــة والــحــقــوقــيــة فــي مــصــر بــمــســألــة الــعــدالــة 

تاريخها  بحجم  مصر  فــي  واالنتهاكات  الــفــرعــون.  بحجم  مصر  فــي  التركة  حجم  لكن  االنتقالية. 

هذه  عن  الغطاء  إزالة  على  قادر  السلطة  بزمام  الممسك  اإلسالمي  التيار  هل  هو:  السؤال  واألهرام. 

االنتهاكات؟ ال أحد يعلم.

نشيط،  مدني  مجتمع  لديهم  االنتقالية.  بالعدالة  حقيقي  معرفي  هّم  اليمنيين  لدى  ـ اليمن: 

الربيع  قبل  اليمن،  في  الخصوص  هــذا  في  دورة  أّطــرنــا  لقد  ومثقفين.  وصحافة  ضحايا  وحركة 

العربي بثالث سنوات. وكان اليمنيون من األوائل الذين التقطوا التجربة المغربية. بل إن المشروع 

التي  المصالحة  فهل  للعدالة.  المغربي  للقانون  مطابق  هناك  االنتقالية  العدالة  لقانون  الحالي 

الضحايا؟  مطالب  لفائدة  تتنازل  أن  على  قــادرة  المتحدة  واألمــم  السعودية  العربية  برعاية  تّمت 

إن  يقول:  وهــو  والتنمية،  اإلنسان  حقوق  وزيــر  فم  من  «الجزيرة»  منبر  على  بأذني  سمعتها  لقد 

المشروع عندما قّدم إلى رئيس مجلس الوزراء، لم يقّدم كما يجب.

البحرين  في  والحاكم  االنتقالية.  العدالة  حول  دورات  خمس  على  يزيد  ما  أّطرت  ـ البحرين: 

مقتنع بالعدالة االنتقالية، ومتحّمس لها. ولكن يظهر هنا السؤال: ماذا لو استفادت منها الطائفة 

الشيعية؟ ألن أكثر الضحايا هم من الشيعة.

ثانياً: ما الذي يطرحه علينا هذا الموضوع في فضاء مركز دراسات الوحدة العربية؟

. وال أخفيكم سّراً، إذ إنني  بكل اختصار، ليفربول يقول: التفكير الفلسفي همٌّ، والمعرفة همٌّ

دورات  تأطير  أجــل  مــن  العربية  المنطقة  بــلــدان  مــن  عــدد  فــي  التنقل  دائـــم  وأنـــا   ،٢٠٠٤ عــام  منذ 

على  إّطــالع  هــؤالء  لــدى  أن  أفترض  ألنــي  واإلعالميين.  األمــن  وضــبّــاط  والمحامين  للقضاة  تدريبية 

كبار  فيهم  بمن  مـــّرة،  ألول  االنتقالية  الــعــدالــة  يكتشفون  هـــؤالء  إن  أقـــول  وأنـــا  االنــتــقــالــيــة.  الــعــدالــة 
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حقلهم،  في  تجِر  لم  االنتقالية  العدالة  ألن  بسيط،  لسبب  وذلك  الدولي،  القانون  في  االختصاصيين 

أو في بلدهم، بل جرت في مناطق أخرى من العالم.

التفكير  يــقــول  كما  عملية،  ثقافة  وهــي  شـــرط،  ألنــهــا  الــمــعــرفــة،  إلــى  مــاّســة  حــاجــة  هــنــاك  إذاً، 

األمريكي. ونحن نحتاج إلى ثقافة ذات بُعد عملي وإجرائي، وليس البعد التأّملي أو التحليلي فقط.

ومشاركة،  مــشــارك   ٤٠٠ منه  استفاد  تــونــس  فــي  برنامج  يــوجــد  إذ  أيــضــاً،  ســـّراً  أخفيكم  وال 

التدريبات  أّطرنا  دوليين،  خبراء  ثالثة  من  مؤلف  فريق  ضمن  كنت  وأنا  المشروع،  لهذا  استعداداً 

وكذلك  تونس،  في  ممتاز  التعليم  مستوى  طبعاً  مذهلة.  النتائج  كانت  لقد  االنتقالية.  العدالة  حول 

الطبقة الوسطى، فهي قوية. وعندما تفاعلت النخب في برامج التدريب كانت مالءمتها للمعطيات 

الوطنية أرفع ما يكون.

ثالثاً: ما الذي يمكن أن يقوم به مركز دراسات الوحدة العربية.

الصراعات.  في  طرفاً  ليس  هو  إذاً  علمية.  مؤسسة  العربية  الوحدة  دراســات  مركز  ١ ـ إّن 

يرافق  أن  بــدايــًة،  المركز،  يمكن  لــذا،  مهم.  وهــذا  مساعدته،  سيطلب  والجميع  محايد.  فضاء  وهــو 

ويوثّقها.  يتابعها  من  إلــى  تحتاج  العربية  البلدان  في  اآلن  تجري  التي  التجارب  فهذه  التجارب، 

فالتوثيق يعّد من أهم اآلليات في العدالة االنتقالية.

٢ ـ لقد تم تحليل المسارات في أكثر من ندوة في المركز. فهل ستحللون المسارات (المسار 

السياسي، القانوني، التشريعي...) في البلدان العربية؟

٣ ـ من الضروري تعميم التجارب الناجحة حتى تكون مرجعية بالنسبة إلى اآلخرين.

تراث  أغلب  وإّن  اآلخــر.  مع  ارتقائنا  معيار  فالترجمة  ترجموا؟  يــوم  العرب  ازدهــر  ٤ ـ لقد 

العدالة االنتقالية مكتوب باللغتين اإلسبانية واإلنكليزية.

نحن، في المغرب، قمنا بمجهود استثنائي من أجل الترجمة. ما ُكتب بالفرنسية كان سهالً، 

إلى  بالنسبة  االنتقالية  للعدالة  الدولي  المركز  مع  بمجهود  وقمنا  إسبانية،  بنخب  استعنّا  ولكننا 

اللغة اإلنكليزية.

إذاً، الموضوع له راهنية وحاجة. وأقول إنه سيشغل البال لمدة عشر سنوات، على األقل.

حول  اللقاءات  قيمة  تصّور  إمكانكم  في  ليس  التفاصيل.  لتقديم  جاهز  وأنا  الكالم،  هذا  أقول 

العدالة االنتقالية. وإّن صنّاع القرار حاضرون مع حركة الضحايا.

عندما يرغب المركز في فتح الموضوع، سيجد نفسه مباشرًة مع الفاعلين والصنّاع، أي مع 

النخب التي تتولى فكرة االنتقال.
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١١ ـ صباح المختار

من  الرغم  على  كثيراً،  استفدت  ولقد  الجلسة  برئاسة  وشرفتموني  بالمشاركة  جداً  سعيد  أنا 

فعالً  لكنني  الشكوك؛  من  المزيد  وأضفنا  بلة  الطين  زدنــا  أننا  أعتبر  شعبان  الحسين  عبد  د.  أن 

أو  االنتقالية  العدالة  إلى  نظرنا  إذا  النظر  بغض  الحضاري  والتراكم  المعرفي  التراكم  من  استفدت 

 االنتقال إلى العدالة

ً صدر حديثا

اإلمام عبد الحميد بن باديس

رائد اإلصالح والتحرير في الجزائر

د. عبد العزيز فياللي

تعرض هذه الدراسة السيرة الذاتية لواحد من أبرز 

األول  النصف  في  الجزائر  في  واإلصــالح  التحرير  رواد 

العشرين. كان اإلمام عبد الحميد بن باديس  من القرن 

١٩٤٠) رجَل دين ذا فكر إصالحي تجديدي  ـ ١٨٨٩)

بالمجتمع،  والنهضة  للمقاومة  جديدة  مناهج  وصاحب 

الهتماماته  كـــان  بــل  وحــســب  الــجــزائــر  حـــدود  فــي  لــيــس 

الــنــهــضــويــة والــســيــاســيــة بُــعــد مــغــاربــي وعـــروبـــي أيــضــاً، 

ومشرقه  مغربه  في  العربي  الوطن  قضايا  مع  فتفاعل 

ــــع أحــــداثــــه الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة،  ومـ

القضية  رأسها  وعلى  الكبرى،  قضاياه  مع  وتضامن 

الفلسطينية.

٣٢ صفحة

الثمن: دوالران.


