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ألقت االحتجاجات التي اندلعت في بعض بلدان الشرق األوسط ابتدا ًء من ديسمبر  2010بظاللها على المشهدين السياسي واالجتماعي
في المنطقة .فقد أزيح بن علي في تونس ومبارك في مصر والقذافي في ليبيا عن مناصبهم واحداً تلو اآلخر في غضون أشهر قليلة،
رغم أن ذلك لم يكن يخطر ببال أحد .وحتى يومنا هذا ،شهدت مصر وليبيا وتونس واليمن إزاحة قادتها األقوياء ،والتهمت نيران الحرب
األهلية المستمرة سوريا ،وهز العنف والصراع البحرين ،كما تعرضت بلدان أخرى في المنطقة إلى االضطراب والتعبير عن الغضب
الشعبي بدرجات متفاوتة.
ربما تكون األنظمة قد سقطت والقادة المستبدون قد خلعوا ،ولكن دول الشرق األوسط هذه مازالت تشهد عمليات تحول
سياسي وتغيير اجتماعي .وتعتمد الصيغة السياسية التي ستتشكل في نهاية المطاف في كل دولة على سياقها وجدولها الزمني .وسيبقى
مجهوالً إن كانت أنظمة وهياكل حوكمة مختلفة تمام االختالف ستحل محل سابقاتها أم ال .ولكن ،يمكن القول مع شيء التأكيد إن مفهوم
يجسد كل هذه النضاالت واالحتجاجات الجماهيرية الحاشدة ،ويعبر عنها على
حقوق المواطنين بالعدالة والكرامة كان موضوعاً مشتركاً ّ
مستوى المنطقة بأكملها .وغالباً ما تتعامل المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول من أنظمة حوكمة قديمة إلى جديدة ،والسيما المجتمعات
التي أطاحت بأحد أشكال الحكم االستبدادي ،مع قضية التصالح مع الماضي قبل أن تتمكن فعلياً من بناء مستقبل جديد .وتب ّين التجارب
التي حدثت في مناطق أخرى من العالم ،حيث أطاحت الحركات السياسية بأنظمة الحكم الديكتاتورية أن بناء سالم قابل لالستمرار في
أوضاع ما بعد الحرب يستلزم أن يكون المواطنون واثقين من وجود الهياكل الشرعية التي تع ّوضهم عن الظلم الذي لحق بهم في الماضي.
لقد برزت أهمية مفهوم إدارة العدالة أثناء فترة التحول السياسي في بناء السالم ،التي أطلق عليها عموماً اسم “العدالة االنتقالية” ،في
الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ،ولكنها اكتسبت زخماً كبيراً ابتدا ًء من ثمانينات القرن العشرين وما تالها.
تنطوي العدالة االنتقالية على مجموعة السياسيات والممارسات واآلليات القضائية وغير القضائية ،التي تنفذها البلدان الخارجة
من الصراعات بهدف التصالح مع تركة الماضي “السيء” ،فض ًال عن معالجة المظالم االجتماعية والسياسية المتبقية ،وإعادة بناء العالقة
بين الدولة والمواطن ،وضمان تمتع العمليات السياسية الناشئة بالشرعية الالزمة والدعم الشعبي .وفي خضم مجموعة واسعة من
المجاالت ،تتمثل الوظائف الجوهرية لنظام العدالة االنتقالية في إنهاء أية انتهاكات مستمرة لحقوق اإلنسان ،والحيلولة دون حدوثها
في المستقبل ،والتحقيق في االنتهاكات السابقة ،وتقديم التعويض للضحايا ،وضمان معاقبة الجناة ،وإنشاء آليات لضمان السالم الدائم
من خالل دعم المصالحة الوطنية .وتشمل الوسائل الصريحة لتنفيذ العدالة االنتقالية المحاكمات والتعويضات وإحياء سيادة القانون
وتأسيس محاكم الحقيقة والمصالحة واإلصالح المؤسسي ،وال سيما إصالح المؤسسات األمنية.
لقد حظيت العدالة االنتقالية باهتمام كبير من الباحثين في مناطق أخرى كثيرة من العالم ،مع التركيز على األنظمة االستبدادية
واالنتقال نحو الديمقراطية ،وهناك مجموعة غنية من المؤلفات حول هذا الموضوع .وفي حين كان االستكشاف األكاديمي للعدالة
االنتقالية محدوداً فيما يتعلق بالشرق األوسط ،إال أن األحداث األخيرة أنعشت االهتمام بهذا الموضوع .وكانت العدالة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية من الموضوعات الرئيسة التي رفعها المتظاهرون أثناء االنتفاضات التي اندلعت في منطقة الشرق األوسط.
ووضعت عدة دول في منطقة الشرق األوسط هذه القضية على جداول أعمالها الوطنية ،وأطلقت آليات العدالة االنتقالية وعمليات
التشاور وميادين عمل متنوعة .لقد آن األوان لدراسة العدالة االنتقالية في سياق الشرق األوسط ،وبات هذا ضرورياً ،ويمكن لهذه
الدراسة أن تسهم كثيراً في إثراء األبحاث المنشورة حول هذا الموضوع.
وانسجاماً مع هذا ،أطلق مركز اإلبداع في العلوم التنظيمية مبادرة بحثية متعددة االختصاصات لدراسة تجارب العدالة االنتقالية
التي تتكشف فصولها في منطقة الشرق األوسط في مرحلة ما بعد االنتفاضات ،مع نشر فصول األبحاث األصلية في مجلد محرر بعنوان

Transitional Justice in the Middle East and North Africa (Oxford University Press/Hurst, 2016).

العدالة االنتقالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المشاركون و المساهمون في مجموعة العمل

رقية أبو شرف
جامعة جورجتاون في قطر

محمد عرفة
جامعة االسكندرية ،جامعة القاهرة

Rogaia Abusharaf
Georgetown University in Qatar

Mohamed Arafa
Alexandria University,
Cairo University

عمر عاشور
جامعة إكستر

سحر عزيز
كلية الحقوق في جامعة رتجرز

Omar Ashour
University of Exeter

Sahar Aziz
Rutgers University Law School

زهرة بابار
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطر

جودي بارسالو
مؤسسة الحبري ،متقاعدة

Zahra Babar
CIRS, Georgetown University
in Qatar

Judy Barsalou
El-Hibri Foundation, retired

ميشيسالف بي .بودوسزينسكي
كلية بومونا

ماثيو بوهلر
جامعة تينيسي

Mieczysław P. Boduszyński
Pomona College

Matthew Buehler
University of Tennessee

توماس ديجورجيس
جامعة دوق

 كونان.تيري سي
جامعة والية فلوريدا

Thomas DeGeorges
Duke University

Terry C. Coonan
Florida State University

إلهام فخرو
جامعة نيويورك أبوظبي

محمد فاضل
جامعة تورنتو

Elham Fakhro
NYU Abu Dhabi

Mohammad Fadel
University of Toronto

 غراي.دوريس إتش
جامعة األخوين

إبراهيم فريحات
معهد الدوحة للدراسات العليا

Doris H. Gray
Al Akhawayn University

Ibrahim Fraihat
Doha Institute for Graduate Studies

بيل هيس
مركز بروكنجز الدوحة

سون هوغبول
جامعة روسكيلد

Bill Hess
Brookings Doha Center

Sune Haugbølle
Roskilde University

كريستوفر المونت
جامعة جرونينجن

مهران كامروا
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطر

Christopher Lamont
University of Groningen

Mehran Kamrava
CIRS, Georgetown University
in Qatar

ديونيكيس ماركاكيس
جامعة كوين ماري

كالرك لومباردي
جامعة واشنطن

Dionysis Markakis
Queen Mary University

Clark Lombardi
University of Washington

جوشوا ميتشل
جامعة جورجتاون

سوزي ميرغني
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطر

Joshua Mitchell
Georgetown University

Suzi Mirgani
CIRS, Georgetown University
in Qatar

معمر القذافي
جامعة جورجتاون في قطر

شريف محي الدين
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

Moamer Qazafi
Georgetown University in Qatar

Sherif Mohyeldeen
Egyptian Initiative for
Personal Rights

سوزان والتز
جامعة ميشيغان

شاندرا ليخا سريرام
جامعة شرق لندن

Susan Waltz
University of Michigan

Chandra Lekha Sriram
University of East London

وماريكيه فيردا
جامعة ليدن

إليزابيث وانوشا
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطر

Marieke Wierda
Leiden University

Elizabeth Wanucha
CIRS, Georgetown University
in Qatar

جدول المحتويات
الملخصات

.1

مقدّمة :العدالة االنتقالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
شاندرا ليخا سريرام ،جامعة غرب لندن

الجزء األول :العدالة االنتقالية :التحديات والمواضيع والنطاق
.2

دروس للشرق األوسط
العدالة االنتقالية من منظور مقارن:
ٌ
شاندرا ليخا سريرام ،جامعة غرب لندن

.3

الربط بين العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان
سوزان والتس ،جامعة ميشيغان

.4

من أجل السالم أم العدالة؟ الحقيقة والمساءلة والعفو في الشرق األوسط
إبراهيم فريحات ،معهد الدوحة للدراسات العليا؛ وبل هيس ،مركز بروكنجز الدوحة

.5

مدى وحدود العدالة االنتقالية في الربيع العربي
كريستوفر كي .المونت ،جامعة جرونجين

الجزء الثاني :تجارب العدالة االنتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :دروس مقارنة
.6

إعادة تأطير قصص النوع االجتماعي من خالل العدالة االنتقالية في المغرب
دوريس إتش .غراي ،جامعة األخوين؛ تيري سي .كونان ،جامعة والية فلوريدا

.7

الشهادة في شمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي وعملية العدالة االنتقالية
توماس دي جورج ،الجامعة األمريكية في الشارقة

.8

اإلقصاء السياسي والعدالة االنتقالية :دراسة حالة لليبيا
ميشيسالف بي .بودوسزينسكي ،كلية بومونا؛ وماريكيه فيردا ،جامعة ليدن

.9

تقصي الحقائق في األنظمة الملكية العربية
إلهام فخرو ،جامعة نيويورك أبوظبي

الجزء الثالث :األبعاد الرئيسة للعدالة االنتقالية :الدروس المستفادة من تجربة مصر
.10

“لن تكون الجدران صامتة” :قصة تحذيرية عن العدالة االنتقالية والذاكرة الجمعية في مصر
جودي بارسالو ،مؤسسة الحبري ،متقاعدة

.11

مسرح أم عدالة انتقالية :إصالح القضاء في مصر
سحر عزيز ،كلية الحقوق في جامعة رتجرز

.12

إصالح قطاع األمن والعدالة االنتقالية بعد انتفاضات األغلبية العربية :حالة مصر
عمر عاشور ،جامعة إكستر؛ شريف محي الدين ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

Table of Contents
Paper Synopses

1.

Introduction: Transitional Justice in the MENA Region
Chandra Lekha Sriram, University of East London

Part I: TRANSITIONAL JUSTICE: CHALLENGES, THEMES, AND SCOPE
2.

Transitional Justice in Comparative Perspective: Lessons for the Middle East
Chandra Lekha Sriram, University of East London

3.

Linking Transitional Justice and Human Rights
Susan Waltz, University of Michigan

4.

For the Sake of Peace or Justice? Truth, Accountability, and Amnesty in the Middle East
Ibrahim Fraihat, Doha Institute for Graduate Studies; and Bill Hess, Brookings Doha Center

5.

The Scope and Boundaries of Transitional Justice in the Arab Spring
Christopher K. Lamont, University of Groningen

Part II: TRANSITIONAL JUSTICE EXPERIENCES IN THE MENA REGION: COMPARATIVE LESSONS
6.

Reframing Gender Narratives Through Transitional Justice in the Maghreb
Doris H. Gray, Al Akhawayn University, and Terry C. Coonan, Florida State University

7.

Martyrdom in North Africa Following the Arab Spring and the Process of Transitional Justice
Thomas DeGeorges, American University of Sharjah

8.

Political Exclusion and Transitional Justice: A Case Study of Libya
Mieczysław P. Boduszyński, Pomona College, and Marieke Wierda, Leiden University

9.

Truth and Fact-Finding in the Arab Monarchies
Elham Fakhro, NYU Abu Dhabi

Part III: KEY DIMENSIONS OF TRANSITIONAL JUSTICE: LESSONS FROM EGYPT
10.

“The Walls will not be Silent:” A Cautionary Tale about Transitional Justice and Collective Memory in Egypt
Judy Barsalou, El-Hibri Foundation, retired

11.

Theater or Transitional Justice: Reforming the Judiciary in Egypt
Sahar Aziz, Rutgers University Law School

12.

Security Sector Reform and Transitional Justice After the Arab-Majority Uprisings: The Case of Egypt
Omar Ashour, University of Exeter, and Sherif Mohyeldeen, Egyptian Initiative for Personal Rights

.1

مقدمة :العدالة االنتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ّ
شاندرا ليخا سريرام

استقطبت االنتفاضات السياسية واالجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اهتماماً عالمياً ،وأطلق عليها اسم “الربيع
العربي” نظراً إلى ظهور أبرزها في ربيع العام  .2011ولم يكن ذلك لمج ّرد أ ّنها م ّثلت احتجاجاً سياسياً عارماً ضد أنظمة استبدادية
أو ملكية طال رسوخها ،بل كانت أحداثاً مفصلية ،ألنها أسفرت عن إطاحة رؤساء عدة دول ،وأثارت نقاشات حول اإلصالح
المؤسسي .ومن الجدير بالذكر أنها خلفت طيفاً واسعاً من المطالبات بحقوق اإلنسان ،المتعلقة باالنتهاكات التي ارتكبتها األنظمة
السابقة سواء للحقوق المدنية والسياسية والسالمة الجسدية ،أو بانتهاك الحقوق االجتماعية االقتصادية .وباختصار ،لم تكتف هذه
االنتفاضات بوضع العدالة االنتقالية على األجندة السياسية في منطقة من العالم ،لم تكن هذه القضية تطرح فيها إال نادراً (على
الرغم من وجود تجارب محدودة في المغرب) ،بل تخطت ذلك لتطرح وجهة نظر أكثر اتساعاً قياساً بوجهة النظر التقليدية .إال
أن العديد من هذه التحوالت قد تعثرت منذ ذلك الحين ،ما أدى إلى جعل العدالة االنتقالية ،بدورها ،عرضة للتعثر أو التعطيل أو
التالعب ،وذلك بهدف تحقيق مآرب سياسية .وال يقتصر حدوث هذه الظواهر على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لوحدها،
فقد تكون تجارب من مناطق أخرى ،حدث فيها تحول محدود أو ُمج ّمد ،ذات فائدة للمنطقة .وبصورة مماثلة ،ينبغي أن تساعد
تجارب هذه المنطقة على إثراء المناقشات األكاديمية والسياسية في مجال العدالة االنتقالية.
ترتكز الفصول في هذا المجلد ،التي كتب معظمها خبراء في المنطقة ،على استخدام آليات العدالة االنتقالية في مرحلتي
ما قبل الربيع العربي وما بعده ،في مجموعة من البلدان تضم الجزائر وتونس واليمن وليبيا والمغرب والبحرين .وفي الوقت الذي
تتنوع فيه تواريخ هذه البلدان ومؤسساتها السياسية وتجاربها في ميدان المساءلة ،غير أن االنتقال السياسي لم يحدث أو توقف
في معظمها ،أو تعرضت إجراءات العدالة االنتقالية فيها لتالعب سياسي ،مما يسلط الضوء على حدود آليات من هذا القبيل .ومن
المفترض أن تحث تجارب هذه البلدان المحللين على إعادة النظر في االفتراضات المتعلقة بالغاية من عملية العدالة االنتقالية
ونطاقها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وفي العالم بصورة عامة أيضاً.
تعتبر العدالة االنتقالية ميداناً دائم التوسع من البحث األكاديمي والممارسة ،يتعلق ،عموماً ،بمجموعة من اإلجراءات التي
تتناول انتهاكات سابقة لحقوق اإلنسان في أعقاب االنتقال السياسي ،وعادة من الحكم االستبدادي و/أو الصراع العنيف .وفي
حين يمكن تحديد آليات العدالة في مرحلة ما بعد الفظائع في التاريخ بأكمله ،وبصورة مألوفة أكثر بعد الحرب العالمية الثانية،
بيد أنها باتت عنصراً متكرراً في عملية االنتقال السياسي بدرجة محدودة في جنوب أوروبا في أواخر سبعينات القرن العشرين،
وبدرجة أكبر في عمليات االنتقال السياسي في أميركا الوسطى والجنوبية في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين ومرحلة ما بعد
الثورات الشيوعية في أوروبا الشرقية في تسعينات القرن العشرين .وبينما ُطبقت العدالة االنتقالية مبدئياً على نطاق واسع في
المجتمعات التي خرجت من أنظمة استبدادية ،إال أنها أصبحت مألوفة أكثر في البلدان الخارجة من صراعات داخلية أو صراعات
عبر الحدود ،وفي البلدان التي تعاني من صراعات جارية أو ديموقراطية محدودة أو تحول ديموقراطي في أجزاء من آسيا ومنطقة
أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي حين أن آليات العدالة االنتقالية وأبحاثها قد توسعت كثيراً،
وال سيما على صعيد بناء السالم وأنشطة التنمية ،فض ًال عن تناول المنشورات األكاديمية والقواعد الشعبية مفهوم العدالة االنتقالية
وتطبيقها بتمعن ،إال أننا نستطيع تحديد عدة عناصر جوهرية للعدالة االنتقالية.
ال تختلف العدالة االنتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كثيراً عن عمليات االنتقال السياسي هناك ،فهي غير
ناجزة وتواجه الكثير من التحديات التي نصادفها في مناطق أخرى من العالم .وربما يستخلص الباحثون والممارسون بعض العبر
من هذه التجارب التي حدثت حتى يومنا هذا .ومن الواضح على نحو الفت للنظر أن تطبيق آليات العدالة االنتقالية يبقى محدود
الفعالية في ظل تج ّمد عمليات االنتقال السياسي أو عدم اكتمالها ،أو في حال انزالقها إلى مراحل جديدة من العنف والحكم
االستبدادي .وإلى ذلك ،فما زالت العدالة االنتقالية عرضة للتالعب السياسي حتى في البلدان التي سارت عمليات االنتقال السياسي
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فيها بسالسة أكبر نوعاً ما .وحتى إذا تمت اإلطاحة بالقادة واستبدالهم ،فمن الممكن أن تتوقف عمليات االنتقال السياسي بسبب
بقاء نخب نافذة ،سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مؤسسية .وعالوة على ذلك ،لم تكن عمليات العدالة االنتقالية تستوعب جيداً
في بعض الحاالت اإلصالحات االجتماعية االقتصادية والعدالة التي تستلزمها هذه العمليات .ومثلما الحظ عدد من الكتّاب ،فإن
اجراءات المساءلة غير المكتملة هذه ،إلى جانب اإلصالح الفاشل أو غير الناجز ،تخلق مخاطر محدقة باالستقرار المستقبلي ،أو
تفسح المجال أمام استمرار المؤسسات القمعية.
شاندرا ليخا سريرام تشغل منصب أستاذة القانون الدولي والعالقات الدولية ،ومديرة مركز حقوق اإلنسان في الصراع في جامعة شرق
لندن .حصلت سريرام على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو ،ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا بيركلي ،وعلى درجة
الدكتوراه من جامعة برينستون .تجري حالياً مشروعاً تعاونياً مدته ثالث سنوات يدرس التأثير طويل األمد إلجراءات العدالة االنتقالية على
وتنصب اهتماماتها البحثية على القانون الدولي وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ومنع الصراعات وتسويتها
بناء المؤسسات الديموقراطية.
ّ
وصناعة السالم والقانون الجنائي الدولي والعدالة في مرحلة ما بعد ارتكاب الفظائع .شاركت في العديد من المؤلفات البحثية أهمها

War, Conflict, and Human Rights, 2nd ed. (Routledge, 2014); Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground:
Victims and Ex-Combatants (Routledge, 2012) and Peace as Governance: Power-sharing, Armed Groups and
Contemporary Peace Negotiations (Palgrave, 2008).
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دروس للشرق األوسط
العدالة االنتقالية من منظور مقارن:
ٌ
شاندرا ليخا سريرام

ُتع ّد العدالة االنتقالية ميداناً واسعاً غير متبلو ٍر ودائم االتساع على ما يبدو .وتتنوع المسائل التي يتناولها بين قضايا محددة،
كالتعامل مع الفظائع المرتكبة سابقاً ،ومسائل أوسع نطاقاً من قبيل التشجيع على منع الصراعات وتسويتها وبناء السالم وسيادة
القانون وإرساء الديمقراطية وعمليات العدالة التقليدية والعدالة االجتماعية واالقتصادية .ويعود تدويل العدالة الجنائية والمحاسبة
الوطنية الداخلية النتهاكات األنظمة السابقة إلى محاكم نورمبرغ وطوكيو وما بعدها .ولكن التطبيق المعاصر لما يعرف في الوقت
الحالي بالعدالة االنتقالية بدأ بالعمليات االنتقالية في بلدان المخروط الجنوبي في أمريكا الالتينية ،وعلى وجه التحديد بمالحقة
األعضاء السابقين في الطغمة العسكرية في األرجنتين إثر عودتها إلى الديمقراطية في عام  .1983وعوضاً عن مراجعة ممارسة
العدالة االنتقالية والمنشورات الكثيرة التي تتناولها ،سيناقش هذا الفصل الدروس والثغرات أثناء ثالثة عقود من الممارسة من
منظور مقارن .وبنا ًء على األبحاث السابقة للكاتبة عن أمريكا الالتينية وجنوب آسيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،واستناداً إلى
أبحاثها المحدودة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وال سيما في لبنان والسودان ،يسعى هذا الفصل إلى تحديد
الدروس ذات الصلة بجهود العدالة االنتقالية الخجولة نسبياً في المنطقة .وفي حين أن ممارسة العدالة االنتقالية ومنشوراتها
واسعة وغنية ،وتطورت بسرعة في العقود الثالثة الماضية ،ما زال هناك العديد من الثغرات ،التي سعى الباحثون إلى تغطيتها
باألبحاث النوعية والكم ّية .وعلى الرغم من ذلك ،لم تتوصل بعض النقاشات إلى نتيجة حاسمة بشأن مدى تأثير العدالة االنتقالية
على صعيد األهداف الفورية من قبيل جلب الجناة إلى العدالة ،أو األهداف طويلة األمد كإرساء الديمقراطية وتحسين سجالت
حقوق اإلنسان.
ويذهب هذا الفصل إلى وجود ثغرات مه ّمة في المعرفة على الرغم من األبحاث الموسعة في ميدان العدالة االنتقالية.
ويصنف هذه الثغرات في أربع مجموعات ،ويورد أمثل ًة من سائر أنحاء العالم ،مع ما يترتب على ذلك من آثار على بلدان منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتشمل )1 :كيف يتم تقييم التأثير؟  )2من الذي يطالب بالعدالة االنتقالية /وما هو رأي القاعدة
الشعبية؟  )3هل يؤثر الشكل المؤسسي إلجراءات العدالة االنتقالية على النتائج المنشودة؟  )4وهل ينبغي توسيع إجراءات العدالة
االنتقالية ،والسيما لمعالجة قضايا الحقوق االقتصادية و /أو األضرار؟ ويسعى هذا الفصل ،في إطار هذه الفئات األربعة ،إلى تناول
مجموع ٍة من القضايا المه ّمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الباحثون ،أو الذين يسعون إلى وضع آليات العدالة االنتقالية أو تقييمها.
وتشمل :ما هو الهدف من العدالة االنتقالية /ولماذا نسعى لتحقيقها؟ ما هي نقاط المقارنة بالنسبة للنجاح؟ هل نستطيع قياسها
أو تقييمها ،وكيف يتم ذلك؟ هل ُصممت اآلليات المقترحة أو المستخدمة على نحو معقول لمعالجة أهداف العدالة االنتقالية
التي أعلن عنها ،أو األهداف التي قد توضع؟
غالباً ما تخفق القرارات المتعلقة بإنشاء آليات العدالة االنتقالية ،والتقييمات واالنتقادات التي تليها ،بأخذ هذه األسئلة
بعين االعتبار بدرجة كافية .ورغم ذلك ،فتحديد ما نعرفه أو نجهله ،وكيفية ردم الفجوات المتعلقة بالحقائق والمعلومات،
والمواضع التي قد تتسم توقعاتنا فيها على صعيد إمكانيات العدالة االنتقالية بالالواقعية ،يتجاوز النطاق األكاديمي .فهذه
مسألة سياسات وبرامج معاصرة ،نظراً إلى العناصر الفاعلة في المنظمات الدولية والمنظمات اإلنمائية الثنائية والمنظمات
غير الحكومية الوطنية والدولية تسعى إلى وضع سياسات قائمة على المعرفة في األوضاع االنتقالية المعقدة .ولذلك ،يسعى
هذا الفصل إلى تحديد تلك الثغرات والقضايا المعرفية ،واستخالص بعض الدروس والعواقب من األبحاث المقارنة في مجموعة
من المناطق في العالم.
وال بد من توضيح بادئ ذي بدء .فمصطلح العدالة االنتقالية ُيع ّد مصطلحاً سائداً يع ّبر عن مجال من مجاالت من الدراسة
والممارسة العملية قد يشمل محاكمات ولجان التحقيق واعتذارات ،والعديد من العمليات التي تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان
بحد ذاتها ،باإلضافة إلى بعض النشاطات ذات الصلة كسيادة القانون وتطوير القطاع األمني؛ لقد شهد هذا المجال توسعاً هائ ًال.
مهم ألنه يؤثر على كيفية تحديد متغيرات العدالة
ولكن كلمتي المصطلح عينهما غامضتان أو تحتمالن التأويل ،وهذا جانب ّ
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االنتقالية ،ونادراً ما اجترته المنشورات الضخمة في هذا المجال ،ولم تتفق بشأنه إال قلي ًال .أوالً ،يعتبر مصطلح “انتقالي” مصطلحاً
إشكالياً ،فقد أدخلت بصورة متزايدة آليات طرحت في بلدان لم تشهد تغييراً مه ّماً (كإرساء الديمقراطية أو إنهاء الحرب) .ولذلك،
فقد استخدمت المحكمة الجنائية الدولية في سياق صراعات عنيفة كبيرة ودرجات متفاوتة من التغيير السياسي في بلدان
كالسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا .أما في المغرب ،فقد جاء إنشاء لجنة لتقصي الحقائق دون تغيير كبير في الدولة
ملك جديد ورث الحكم عن والده؛ وتم تشكيل اللجنة في البحرين في سياق من غياب التغيير
أو النخبة الحاكمة ،وبمبادرة من ٍ
السياسي؛ وفي مصر ،تغيرت وجوه النخبة الحاكمة دون حدوث تغيير ثوري ،ناهيك عن أن القيود المفروضة على السلطة القضائية
ح ّدت من إمكانية تحقيق العدالة واالنتقال الحقيقي.
ومن غير الواضح إن كانت العدالة االنتقالية ينبغي أن تحدث في سياق انتقال سياسي .وإذا كان األمر على هذا النحو،
جلي بصورة أساسية في منطقة
فما هي السمات التي يجب أن تحدد مالمح هذا االنتقال ،وكيف يمكن التأكد من وجودها .وهذا ّ
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث أثيرت قضايا المساءلة والمحاسبة لبعض الوقت ،ووضعت في إطار العدالة االنتقالية في
أعقاب انتفاضات الربيع العربي .وعالوة على ذلك ،يتطلب تنوع عمليات العدالة في مرحلة ما بعد الربيع العربي اهتماماً كبيراً،
إذ أزيح القادة وحوكموا في بعض الحاالت (مصر وتونس) ،على الرغم من بقاء شخصيات بارزة أخرى في السلطة ،استخدمت
عمليات العدالة االنتقالية للسيطرة على عملية بناء الدولة عوضاً عن استخدامها في اإلشارة إلى حدوث انتقال سياسي .أما في
تونس ،وبصورة مشابهة لما حدث في عدة دول في العالم ،فقد ثار ٌ
جدل حول النطاق الزمني المناسب لجهود العدالة االنتقالية،
أي إن كان ينبغي أن تغطي االنتهاكات التي ارتكبت خالل االنتفاضة فقط ،أو في فترات زمنية أطول .وصمد القادة ،في دول أخرى،
ولكنهم أسسوا بعض آليات العدالة االنتقالية ،كما حدث في البحرين .وفي بلدانٍ أخرى ،أعقب تلك االنتفاضات صراع عنيف ،مع
أو بدون المطالبة بآليات عدالة بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان كما جرى في سوريا وليبيا.
لقد ناقش الفالسفة السياسيون مفهوم العدالة منذ ألفي عام ،ولكنه لم يكن معرفاً كما ينبغي في سياق العدالة االنتقالية.
هل يعني المالحقات القضائية فقط ،أم أشكاالً أخرى من المحاسبة القضائية؟ هل ينبغي أن تعقبه أشكال أخرى من المحاسبة
كاالعتراف بالحقيقة وتقديم االعتذارات وهلم جرا؟ لقد جرى التعامل مع عمليات العدالة االنتقالية كما لو أنها تتضمن إجراءات
قضائية وغير قضائية على ح ٍد سواء .ولكن نقاشات حامية أثيرت حول القيمة النسبية آلليات محددة مثل “العدالة” ،والسيما بشأن
مكان العدالة “التقليدية” غير القضائية ،أو تخليد الذكرى .ويمكن أن تتوسع تلك النقاشات أكثر بفكرة أن العدالة االنتقالية يمكن
أن تشمل تخليد ذكرى الشهداء (التي لم تكن ُتصنف عاد ًة كجزء من العدالة االنتقالية) كما في الجزائر وتونس ،أو صيغ المحاسبة
التي قد يتمخض عنها عمليات تفتيش وتدقيق كما حدث في حالة “اإلقصاء السياسي” في تونس أو ليبيا .وربما ينبغي أيضاً أن
نتساءل عن مصطلح “العدالة” وإن كان ينطبق في سياق المحاكم الصورية واالنتقائية وعمليات التدقيق العقابية.

 4العدالة االنتقالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا | تقرير موجز

 .3الربط بين العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان
سوزان والتس

ُيفترض في أغلب األحيان أن تحسين حقوق اإلنسان يمثل الهدف األولي لعمليات العدالة االنتقالية ،ولذلك فاألمران مترابطان
عضوياً .ورغم ذلك ،سأبدأ هذا الفصل باقتراح استبعاد مثل هذه االفتراضات ،أو وضعها جانباً كح ٍد أدنى ،إذا أردنا أن دراسة العالقة
بين عمليات العدالة االنتقالية وأي تأثير نهائي على ممارسات حقوق اإلنسان في الدولة .وإذا نظرنا إلى العدالة االنتقالية بصورة
مج ّردة ،نجد أنها وسيلة سياسية محايدة ،يمكن استخدامها ألهداف عديدة ،قد يتعارض بعضها مع باقي األهداف .وربما يأمل بعض
أعضاء المجتمع المدني بتحسن حقوق اإلنسان ،في حين أن القادة السياسيين ،الذين يشجعون أو يصادقون على فكرة العدالة
االنتقالية ،قد يرغبون ببساطة في أن تكون بمثابة لحظة سياسية أو تكريساً لتغيير في النظام ،أو عقاباً للمنافسين وإسداالً للستار
ماض شنيع .وال ينبغي ربط العدالة االنتقالية بمفاهيم حقوق اإلنسان الحديثة ،وبالفعل ،فقد عاد الباحثون المختصون إلى
على ٍ
اإلغريق القدماء لفهم طرق عمل العمليات القضائية الرامية العتبار أن االنتقال السياسي قد أنجز .وفي المرحلة الراهنة ،تزايدت
آليات العدالة االنتقالية واتخذت أشكاالً عديد ًة ،بما فيها عمليات التطهير ولجان تقصي الحقائق والمحاكمات والتعويضات.
تعتبر األشكال المتعددة للعدالة االنتقالية من العوامل المه ّمة المسؤولة عن اآلثار المتفاوتة لممارسة حقوق اإلنسان
الالحقة ،لكنها ليست العامل الوحيد .فمن شأن دوافع وقدرة رجال السلطة بعد عملية االنتقال السياسي أن تسهم أيضاً في
صياغة نتائج عمليات العدالة االنتقالية .ويمكن للسلطات أن تدعم العملية القضائية بني ٍة صادق ٍة للكشف عن الحقائق ومحاكمة
المسؤولين عن اإلساءات ،أو يمكنها ،عوضاً عن ذلك ،أن تدعمها على مضض ،أم ًال بإرضاء الن ّقاد المحليين والدوليين والمضي قدماً.
وقد يجد المسؤولون ،حتى غير الملتزمين باإلصالح أو تعزيز حقوق اإلنسان ،فائد ًة في عملية عدالة انتقالية تنأى بهم عن أسالفهم
وتضعف منافسيهم السياسيين أو تقصيهم .وفي المجمل ،قد تؤدي دوافع مختلف ٍة إلى موافقة السلطات على وضع سياسة عدالة
انتقالية ،على الرغم من وجود أسباب وجيهة تدعو لالرتياب بشأن النتائج النهائية ،وإن كانت ستؤدي إلى تحسين حقوق اإلنسان.
ويتناول هذا الفصل ،في ضوء هذا التذكير الواقعي ،وبالتركيز على منطقة الشرق األوسط ،أربعة مشاغل منفصلة ولكنها
تحسن حقوق اإلنسان .ويتعلق أول هذه المشاغل بتحديد
مترابطة تستدعي االنتباه عند التفكير بأن عملية العدالة االنتقالية قد ّ
الحقوق التي قد تتأثر بعملية عدالة انتقالية .وقد يعتبر مناصرو حقوق اإلنسان والمختصون هذا أمراً بسيطاً ،وذلك في ظل تطور
معايير حقوق اإلنسان خالل الخمسين عاماً الماضية ،إال أن الفجوات العميقة القائمة بين التوجهات المهنية والتصورات الشعبية
توقعات متباينة كثيراً بشأن تأثير عمليات العدالة االنتقالية .وهذا أم ٌر بالغ األهمية السيما في سياق انتفاضات
قد تؤدي إلى
ٍ
ً
الربيع العربي ،التي حركتها في بعض البلدان مشاغل على صعيد العدالة االقتصادية ،التي ال تنسجم تماما مع اإلطار السائد لحقوق
اإلنسان .ومن المحتمل أن تتأثر الحقوق األولى وأصحابها بعملية العدالة االنتقالية .وتتناول األقسام التالية ثالثة تحديات إضافية
تعرقل الجهود الرامية إلى قياس تأثير العدالة االجتماعية على أداء حقوق اإلنسان في الدولة .ويشمل ذلك صعوبات تفكيك ثقافة
اإلفالت من العقاب التي تشجع أصحاب السلطة على اعتبار أنفسهم فوق القانون؛ وتحديات اإلصالح المؤسسي في القطاعين
القضائي واألمني؛ ويبقى السؤال المزعج يدور عن كيفية رصد وربما قياس مدى ونطاق أي تغيير في تطبيق حقوق اإلنسان.
وبغية إيضاح طبيعة التحديات ،التي من شأنها أن تعرقل الجهود الرامية لتحسين حقوق اإلنسان ورصد التغييرات المه ّمة،
ُ
استندت إلى بعض التجارب المعاصرة في المغرب وتونس ومصر بدرج ٍة أقل .وعند تعريف العدالة االنتقالية تعريفاً فضفاضاً،
نالحظ وجود عدد كبير من مبادرات العدالة االنتقالية في الشرق األوسط على مدار األعوام الخمسة عشر الفائتة .وما زال المغرب،
حتى يومنا هذا ،البلد الوحيد في المنطقة الذي استكمل عملية عدالة انتقالية سليمة ،وحدث ذلك من خالل عدة مراحل دامت
سنوات عديد ٍة .فقد حققت “هيئة اإلنصاف والمصالحة” منذ عامي  2004و 2005وما تالهما بحوالي عشرين ألف حالة انتهاك
ٍ
لحقوق اإلنسان .وتكشفت فصول التجربة المغربية في سياق االنتقال السياسي الملكي ،عندما سعى الملك محمد السادس لتوطيد
أركان عرشه الملكي ،لكن المشاعر الشعبية في تلك الفترة لم تكن تختلف كثيراً عن المشاعر التي طفت على السطح في المنطقة
سنوات ،وكانت بمثابة الوقود الذي أشعل انتفاضات الربيع العربي .وفي مصر ،زعزعت االنتفاضات االستقرار
بأكملها بعد بضع
ٍ
في البلد ألشهر عديدة في عام  ،2011واتخذ قرار بمحاكمة الرئيس مبارك بتهم الفساد واالستعجال بإصدار األوامر باستخدام
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القوة المفرطة ضد المتظاهرين ،على الرغم من تبرئة مبارك وعدد من مساعديه من معظم التهم المنسوبة إليهم بعد مرور ثالث
سنوات .وفي تلك األثناء ،كان خلفه محمد مرسي قد اعتقل وجرى تقديمه للمحاكمة ،وانتخب القائد العسكري السابق الفريق
عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية .وتواصل تونس ،من جه ٍة أخرى ،جهودها في إجراء عملية العدالة االنتقالية .ففي ديسمبر
المش ّكلة حديثاً مهام عملها.
 ،2013أق ّر المجلس الوطني التأسيسي قانوناً ،وفي غضون عام واحد ،شرعت هيئة الحقيقة والكرامة ُ
ولكن المشهد السياسي التونسي شهد أيضاً
تغييرات ،كاستقالة الحكومة اإلسالمية وانتخاب رجل الدولة الكبير في السن الباجي
ٍ
قائد السبسي رئيساً للبالد فيما بعد .ويبقى الحد ،الذي ستبلغه هيئة الحقيقة والكرامة في متابعة تنفيذ تفويضها واسع النطاق،
في حكم المجهول.
تشير مجموعة تجارب العدالة االنتقالية في المنطقة ،وفي العالم أيضاً ،إلى ضرورة توخي الحذر بشأن التك ّهن بالنتائج
سواء على األمد القريب أو البعيد في حاالت محددة .وينصب االهتمام في هذا الفصل على أربع مسائل متداولة في النقاشات التي
تدور حول العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان .وتمثل هذه المسائل مجتمعة الحدود الفاصلة في تحليل حقوق اإلنسان ،وتقترح
نقاط مقارنة لتأثير مبادرات العدالة االنتقالية.
سوزان إي .والتز تشغل منصب أستاذة السياسة العامة في جامعة ميشغان .وهي معنية أيضاً بمنظمة العفو الدولية ،وأكملت فترة عضويتها
في مجلس إدارة لجنة منظمة العفو الدولية في الواليات المتحدة األمريكية ،وكانت قد شغلت سابقاً منصب الرئيس الدولي للجنة التنفيذية
الدولية في منظمة العفو الدولية .حازت على شهادة الدكتوراه من جامعة دينفر .ركزت أبحاثها لسنوات عديد ٍة على السياسات اإلقليمية
في منطقة شمال أفريقيا وعلى حركة حقوق اإلنسان المحلية .وصارت اهتماماتها البحثية مؤخراً تركز على األصول التاريخية ألدوات
حقوق اإلنسان الدولية والعمليات السياسية التي أفرزتها .شاركت في الكتابة وتأليف العديد من المطبوعات والمنشورات الرقمية ،أهمها

Human Rights Advocacy and the History of International Human Rights Standards; The Wiley-Blackwell Encyclopedia of

Globalization (2011) and Encyclopedia of Human Rights (Oxford University Press, 2009).
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.4

من أجل السالم أم العدالة؟ الحقيقة والمساءلة والعفو في الشرق األوسط
إبراهيم فريحات وبل هيس

واجهت تونس وليبيا واليمن ،في أعقاب انتفاضات الربيع العربي ،مسألة االستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان ،التي ارتكبها الحكام
السابقون خالل عقود من تسلمهم السلطة .وغالباً ما كان الخيار الذي ُيق ّدم للحكومات في مثل هذه السياقات االنتقالية بمثابة
مفاضلة بين خيارين :إما السالم أو العدالة .وكان السالم ،وفقاً لهذه المفاضلة ،يعني عادة االستقرار وغياب العنف ،أو “السالم
السلبي”؛ وذلك في مقابل مصالحة وطنية وانسجام اجتماعي أوسع نطاقاً ،من شأنهما أن يشكال سالماً “إيجابياً” .وتعني العدالة ،في
الوقت نفسه ،محاكمة ،وربما معاقبة ،منتهكي حقوق اإلنسان من خالل عملية قانونية عادلة .لقد ساد افتراض ضمني بأن تحقيق
هذين الهدفين معاً صعب المنال ،إن لم يكن مستحي ًال .ويبدو استنتاج من هذا القبيل منطقياً .فإذا سعت الحكومة لتحقيق العدالة
بشأن الجرائم السابقة ،فمن غير المحتمل أن يجنح الذين ستالحقهم العدالة إلى السلم؛ ولكنها إذا تراخت في محاسبة منتهكي
حقوق اإلنسان أم ًال في تحقيق االستقرار ،فمن غير المرجح أن يرى الضحايا أن العدالة تأخذ مجراها .وفي ضوء ما سبق ،سيتناول
هذا الفصل المفاضلة التقليدية بين السالم والعدالة ،وإن كانت مفاضلة موثوقة في الشرق األوسط.
غالباً ما تلجأ الحكومات إلى آليات العدالة االنتقالية لتحقيق السالم أو العدالة ،وذلك في أعقاب حدوث انتهاكات واسعة
لحقوق اإلنسان .ويعتبر منح العفو والسعي للمساءلة وبذل جهود لتقصي الحقائق ثالث آليات من آليات العدالة االنتقالية .ويهدف
هذا الفصل إلى تحليل طريقة تطبيق هذه اآلليات الثالثة في بلدان الشرق األوسط ،وإن كان تطبيقها قد ساهم في تحقيق السالم
والعدالة .وبغية تحقيق هذا الهدف ،نجري أوالً تقييماً تاريخياً ألبرز حاالت تطبيق هذه اآلليات في الشرق األوسط في مرحلة
ما قبل الربيع العربي .ولدينا ثالث دراسات حالة هي العفو الذي منحته الجزائر ما بين  1995و ،2006وقانون المساءلة والعدالة
في العراق بعد أن أطاح األمريكيون بصدام حسين في  ،2003وهيئة الحقيقة في المغرب ما بين عامي  2004و .2005وبنا ًء على
دراسات الحالة هذه ،خرجنا بثالث حجج مترابطة .أوالً ،وجدنا أن استخدام حكومات الشرق األوسط للعفو والمساءلة وتقصي
الحقائق لم يقدم أية مساهمات ذات مغزى في تحقيق السالم أو العدالة .ونعتقد أن ذلك يعود إلى أن التطبيق الصوري لهذه
المنهجيات من قبل الحكومات في سياق سعيها المزعوم لتحقيق السالم أو العدالة قد أدى إلى إدامة الظلم وعدم االستقرار ،أو
كليهما .ونرى أيضاً أن هذا ال يعود لمجرد للجهل أو ضعف الكفاءة ،بل بسبب توظيف حكومات الشرق األوسط آليات العدالة
االنتقالية لحماية وتعزيز سلطتها في المقام األول ،ال لترسيخ السالم أو العدالة.
ويتابع هذا الفصل باستعراض موجز للنقاشات التي تدور حول إجراءات العفو والمساءلة وتقصي الحقائق ،وكيف يمكن أن
تسهم في تحقيق السالم والعدالة .ومن ثم ندرس كيفية ارتباط هذه النقاشات بالشرق األوسط ،ونتمعن بدراسات الحالة المذكورة
أعاله .وبعد استخالص العبر من تجارب الجزائر والعراق والمغرب ،سنسقطها على الحاالت القائمة حالياً في اليمن وليبيا وتونس.
واعتماداً على سلسلة من المقابالت ،التي أجريت في البلدان الثالثة في عامي  2012و ،2013نختتم ،مع بعض المالحظات التي
تتحدث عن تأثير منهجية العدالة االنتقالية التي اعتمدها كل بلد من البلدان الثالثة على االنتقال السياسي فيها .ونتوصل في نهاية
المطاف إلى أن العفو والمساءلة وتقصي الحقائق لن تكون ذات تأثير إيجابي على المنطقة ،إال إذا تبنت حكوماتها منهجيات عدالة
انتقالية أكثر توازناً وشموالً في سياق سعيها لتحقيق السالم والعدالة.
وقد عززت تجارب الشرق األوسط المعاصرة مع العدالة االنتقالية الدروس المستفادة من الحاالت التاريخية وطرحت
دروساً جديدة .ومجدداً ،ستعاني الدول ،التي تسعى إلى تحقيق إما السالم عن طريق العفو أو العدالة عن طريق المساءلة ،مع
تجاهل الشقّ اآلخر ،من الصراع واستمرار الظلم .ويبدو أن حال األمم ال يختلف كثيراً عن حال األطراف المعنية المحلية ،إذ تميل
إلى دعم المنهجيات التي تعود بالنفع عليها وعلى حلفائها ،عوضاً عن البحث عن الخيار األفضل طويل األجل للدولة ككل.
فالسالم والعدالة ليسا بأي حال من األحوال تطلعات يسهل تحقيقها ،ال سيما في أعقاب الصراع األهلي أو تغيير النظام أو
كليهما .ويمكن آلليات العدالة االنتقالية ،كجهود المساءلة والعفو ،أن تساعد ،بشرط عدم تطبيقها على نحو غير متوازن ،ولمجرد
خدمة مصالح نظام أو مجموعة فرعية من األطراف المعنية .وقد أتاح غياب القيادة المسؤولة والسياسات الشاملة في الشرق
األوسط لألنظمة أن تمارس العديد من السياسات التي يفترض أنها غيرية ،ولكنها في نهاية المطاف ال تعود بالنفع على مواطنيها،
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بل تضرهم أحياناً .هكذا كان تاريخ العدالة االنتقالية في الشرق األوسط .وهذا هو الحال بعد الربيع العربي ،باستثناء تونس ،التي
يقدم وضعها بصيص أمل .لقد بدأ العمل الجاد في تونس ،وقد تمنحها منهجيتها الشاملة ورغبتها في النظر في جميع خياراتها بصبر
وتأنٍ  ،عوضاً عن السعي الفوري إما للمساءلة أو العفو ،فرصة االستفادة من األفضل في األمرين معاً.
إبراهيم فريحات يشغل منصب أستاذ فض الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وباحث منتسب في جامعة جورجتاون
في قطر .عمل سابقاً كزميل أول للسياسات األجنبية في معهد بروكنجز ،وقد سبق له تدريس مادة تسوية الصراعات في جامعة جورج
واشنطن وجامعة جورج ميسون .ونشر فريحات الكثير عن سياسات الشرق األوسط في العديد من الصحف والمجالت العالمية أهمها:

New York Times, Financial Times, Christian Science Monitor, Foreign Affairs, Foreign Policy, Alhayat, and Al Jazeera

وحصل فريحات على درجة الدكتوراه في تحليل وتسوية الصراعات من جامعة جورج ماسون في  .2006وقد حاز على جائزة
التميز من نادي خريجي جامعة ميسون في  2014عن إنجازاته في مجال تسوية الصراعات.ويحمل كتابه األخير عنوان:

Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (Yale University Press, 2016).

بل هيس يشغل منصب مساعد أبحاث أول في مركز بروكنجز الدوحة ،حيث يركز عمله على العدالة االنتقالية والحوارات
الوطنية وشؤون الجماعات اإلسالمية في اليمن وليبيا وتونس في أعقاب الربيع العربي .لقد حصل على درجة الماجستير في
دارسات الشرق األوسط من جامعة جورج واشنطن في  .2015وحللت أطروحة الماجستير التي كان عنوانها “األخوة األعداء:
الصراع والتعاون والديناميات المجتمعية في لبنان” استجابة األحزاب السياسية الرئيسة في لبنان للصراع في سوريا .وأكمل
هيس أيضاً تخصصاً في الصراعات وتسويتها يركز على لبنان وحزب الله والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،كما تع ّلم اللغة العربية
في األردن والضفة الغربية.
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 .5مدى وحدود العدالة االنتقالية في الربيع العربي
كريستوفر كي .المونت

تج ّدد اهتمام الباحثين والمحامين بالعدالة االنتقالية في العالم العربي منذ بداية ما أصبح يعرف على نطاق واسع بالربيع العربي.
وكانت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،قبل عام  ،2011شبه غائبة عن دراسات العدالة االنتقالية ،رغم أن الصراعات العنيفة
والتحوالت السياسية وحتى آليات العدالة االنتقالية لم تغب عنها .وعوضاً عن ذلك ،فقد استندت العدالة االنتقالية ،كمجالٍ للدراسة
والتطبيق ،إلى حد بعيد على تجارب أميركا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وبلدان أوروبا الشيوعية سابقاً ويوغسالفيا السابقة،
وعلى التجارب اآلسيوية أيضاً .وال شك بأهمية أن ندرك ،لدى التفكير بمطالب العدالة االنتقالية في الشرق األوسط العربي ،أننا
نتناول الربيع العربي من خالل عدسة ميدان لم يكن متداوالً على الدوام مع التجارب العربية .كما يرتكز إلى حد بعيد على األطر
القانونية الدولية ،مثل القانون اإلنساني الدولي وشرعة حقوق اإلنسان العالمية ،التي قد تكون مقيدة ألنها تقلل من شأن مفاهيم
العدالة االجتماعية المتأصلة عميقاً في الفكر السياسي اإلسالمي؛ ولكن يمكن االسترشاد بها أيضاً ألنها تستطيع تقديم رؤية ثاقبة
عن النزاعات حول ملكية العدالة بين األطراف المؤثرة المحلية.
باعتبارها ميداناً قانونياً ،فقد استندت العدالة االنتقالية على توجه ،كان سائداً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية
الثانية ،نحو المحاكمات الدولية والوطنية النتهاكات حقوق اإلنسان المنهجية وانتهاكات قوانين الصراع المسلح .وعلى النقيض
من هذا ،فقد كان اهتمام علماء السياسة بالعدالة االنتقالية يستند إلى دراسات حالة من مناطق الصراع المذكورة آنفاً ،بغية
تحديد مفهوم العدالة االنتقالية بطريقتين في المقام األول .إما أنها مجردة نظرياً وجرى تقديمها كنتيج ٍة ثانوي ٍة لعمليات
االنتقال السياسي التي جرى التفاوض عليها داخلياً ،مع تباينات أزعم أ ّنها تتناسب مع توازن القوى بين النخب الداخلة
والخارجة ،أو تشير إلى انتشار عالمي لقواعد وأفكار تفسر نتائج العدالة .وبقيت عمليات العدالة االنتقالية ،في بعض البلدان
التي تأثرت مباشرة بالربيع العربي ،في مهدها ،ولذلك ستلقي هذه المساهمة الضوء على التفاوض على العدالة االنتقالية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بغية فهم أبرز نقاط الخالف في النقاشات التي تدور حول العدالة االنتقالية .كما
أنها تعكس طبيعة العدالة االنتقالية في العالم العربي ،من خالل دراسة استجابة تونس بصورة خاصة ،والبلدان العربية
والمنادين بالعدالة في عام  .2011ستأخذ هذه المساهمة تونس كحالة للدراسة ،وسيجري
األخرى عموماً ،لمطالب المحتجين ُ
استخالص الدروس والعبر من تجربتها لفهم العدالة االنتقالية في المنطقة ربما ألن تونس أكثر تقدماً من غيرها من الدول
العربية األخرى في عملية العدالة االنتقالية في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
وقد أنجز العمل الميداني الخاص بهذا الفصل خالل أكثر من  11زيارة ميدانية لتونس بين عامي  .2014-2012وسيسعى
هذا الفصل بصورة جزئية إلى إثبات أن النزاعات التي تدور حول شرعية عمليات العدالة االنتقالية وملكيتها ،هي حصيلة أسس أو
أصول العدالة االنتقالية التي جرى التفاوض عليها .وال ُيع ّرف التفاوض هنا حصرياً بأنه التفاوض بين النخب الداخلة إلى السلطة
والنخب الخارجة منها ،بل هو باألحرى تفاوض بين النخب االنتقالية ،وفي بعض الحاالت بين أطراف خارجية مؤثرة ،وذلك حول
أهداف العدالة االنتقالية وإطارها الزمني ومحتواها ونطاقها .فهي المفاوضات بين النخب االنتقالية على حدود العدالة االنتقالية
ونطاقها ،مما يلقي الضوء على نزاعات أوسع نطاقاً حول هوية الدولة.
وتوضح هذه المساهمة أن مطالب العدالة االنتقالية في العالم العربي ،التي نادت بها األطراف السياسية المؤثرة ،تمثل
محاوالت للتعامل في الوقت نفسه مع تركة االنتهاكات السابقة وطرح (في العديد من الحاالت) مشاريع سياسي ٍة مه ّمشة حتى
اآلن ،تحمل في طياتها إمكانية إحداث تحول جذري في األنظمة السياسية الراسخة منذ عقو ٍد مضت .وقد أدت اإلمكانية التحويلية
للعدالة االنتقالية في السياق العربي إلى نزاعات حول محتوى ونطاق إجراءات العدالة ،مع سعي األطراف السياسية المؤثرة إلى
صياغة سياسات عدالة انتقالية على نحو يعكس رواياتهم المفضلة عن الماضي وعن تصورات المستقبل.

العدالة االنتقالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا | تقرير موجز 9

يمكن للعدالة االنتقالية أن تعيد معايرة مسار التحوالت السياسية بطريقتين .األولى من خالل قدرتها على لعب دور في
إبعاد األطراف السياسية المؤثرة عن العملية االنتقالية ،إما من خالل المحاكمات الجنائية للنخب السابقة ،أو اإلقصاء السياسي لها،
شخص ،تم اعتباره موظفاً حكومياً
وذلك عن طريق إصدار تشريعات للتطهير أو التدقيق .وقد استخدمت األخيرة في ليبيا إلبعاد أي
ٍ
كبيراً في ظل حكم القذافي ،عن الحياة السياسية .أما المسار الثاني ،الذي يمكن للعدالة االنتقالية من خالله أن تعيد معايرة مسار
ماض مشترك صالح .أعتقد أن
االنتقال السياسي ،فيتمثل في وظيفتها الرمزية في إعادة صياغة الشرعية والدولة ،أو من خالل بناء ٍ
مفهوم الماضي الصالح مفيدٌ في إيضاح كيف أثرت عمليات العدالة االنتقالية ومناقشاتها خالل عملية االنتقال السياسي المتنازع
عليها في تونس.
كريستوفر كي .المونت يشغل منصب أستاذ مساعد في العالقات الدولية في جامعة جرونجين في هولندا ،وباحث في مركز تيكيجوكو
التذكاري في جامعة أوساكا ،حيث كان محاضراً زائراً في جامعة أوساكا للسياسة العامة الدولية ما بين عامي  2013و .2014حصل على
درجة الماجستير من جامعة إدنبره وشهادة الدكتوراه من جامعة غالسكو .وتركز اهتماماته البحثية على العدالة االنتقالية والقانون
اإلنساني الدولي وشرعة حقوق اإلنسان الدولية وشمال أفريقيا ويوغسالفيا السابقة .شارك في تأليف العديد من المقاالت والمؤلفات أهمها:

Research Methods in International Relations (Sage, 2014) and International Criminal Justice and the Politics of
Compliance (Ashgate, 2010).
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.6

إعادة تأطير قصص النوع االجتماعي من خالل العدالة االنتقالية في المغرب
دوريس إتش .غراي وتيري سي .كونان

تناول ميدان العدالة االنتقالية في العقود األخيرة السبيل األفضل الذي يتيح للدول ،التي تنتقل من الحرب إلى السلم أو من الحكم
االستبدادي إلى الحكم الديمقراطي ،التصالح مع تركة االنتهاكات الضخمة .وتعتبر لجان تقصي الحقائق جزءاً رئيساً من عمليات
العدالة االنتقالية ،التي تشمل أيضاً العدالة الجنائية ،التي تتخذ شكل مالحقة الجناة السابقين على مستويات عديدة ،باإلضافة إلى
تقديم تعويضات وإجراء إصالحات مالية ونفسية اجتماعية ودستورية .وإذا أخذنا كل آلية بمفردها ،نجد أنها محدودة الفاعلية،
ولكنها قد تؤدي ،إذا تضافرت الجهود ،إلى المصالحة والعدالة والعفو والتخلص من تركة الماضي الثقيلة .لقد الحظ المراقبون أن
عدداً ضئي ًال جداً من لجان تقصي الحقائق قد تناولت حتى يومنا هذا قضية النوع االجتماعي على نحو مالئم ،والسيما التأثير الكامل
النتهاكات حقوق اإلنسان المنهجية ،التي عانت منها النساء في ظل األنظمة االستبدادية .وتعتبر تونس ،في عملية انتقالها الجارية
من النظام االستبدادي ،آخر الدول التي يجب أن تواجه هذا التحدي في الوقت الحالي.
ويركز هذا الفصل على إحدى اآلليات المطبقة حالياً في تجربة العدالة االنتقالية في تونس ،وهي اللجنة الوطنية لتقصي
الحقائق ،ودور المرأة فيها بالتحديد .ويدرس هذا الفصل تعقيدات النوع االجتماعي لمهمة العدالة االنتقالية التي تواجهها تونس،
وضرورة دمج جميع تجارب القمع الواسعة التي عانت منها النساء في تونس في تجربة البالد مع لجنة تقصي الحقائق .ويستند هذا
الفصل إلى أكثر من تسعين مقابلة شخصية أجريت بين عامي  2011و .2014وقد اختير الذين أجريت المقابالت معهم على أساس
ملفات جمعتها وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية في تونس ،ومنظمات حقوق اإلنسان والنساء ،وجمعيات حقوق الضحايا
التي أنشئت مؤخراً .وقد ُبذلت جهود حثيثة إلجراء مقابالت مع نساء من مختلف أنحاء البالد لتجنب التركيز على العاصمة تونس.
وتمثل اآلراء المعروضة نساء وقعن ضحايا القمع الذي تق ّره الدولة خالل عهد بن عليّ ،
بغض النظر عن آرائهن أو معتقداتهن
السياسية والدينية أو وضعهن االقتصادي االجتماعي.
تونس هي أول بلد عربي غالبيته من المسلمين يباشر بعملية عدالة انتقالية حقيقية :فبعد اإلطاحة بنظام زين العابدين
بن علي في الرابع عشر من فبراير عام  ،2011وهو الحدث الذي أشعل شرارة االنتفاضات في شمال أفريقيا والشرق األوسط.
ومنذ أن انطلقت ،كان لالنتفاضة التونسية معالم بارزة ،حيث نظمت تونس أول انتخابات ديمقراطية حرة في أكتوبر  ،2011فاز
بها حزب النهضة اإلسالمي .وفي ديسمبر  ،2013وافق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون األساسي المتعلق بإرساء
العدالة االنتقالية وتنظيمها ،مقدماً خارطة طريق المحاسبة والعدالة في تونس .وفي أكتوبر  ،2014أجرت تونس انتخاباتها الحرة
الديمقراطية الثانية التي خسر فيها حزب النهضة أغلبية األصوات لصالح حزب نداء تونس األكثر علمانية .وأجريت االنتخابات
الرئاسية بعد شهر .وقد أثنى المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ،على قانون العدالة االنتقالية،
واعتبره من أفضل القوانين التي أرست مفاهيم شاملة تتناول انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة .وفي يناير  ،2014تبنى المجلس
الوطني التأسيسي دستوراً جديداً ،وفي مايو من العام نفسه ،وافق المجلس على تعيين خمسة عشر عضواً في هيئة الحقيقة
والكرامة ،التي أنيطت بها مهمة التعامل مع حوالي ستة عقود من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ووصلت تونس في التاسع من يونيو  2014إلى معلم بارز عندما أطلقت رسمياً هيئة الحقيقة والكرامة .ويلقي مشروع
القانون األساسي  2013على عاتق الهيئة مهمة التعامل مع دفع التعويضات والمساءلة واإلصالح المؤسسي والتدقيق والمصالحة
غرف خاص ٍة مع قضاة
الوطنية .ويدعو القانون بصورة خاصة إلى تأسيس صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد ،وإلنشاء ٍ
مدربين على التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان .وتعتبر االنتهاكات ضد النساء واألطفال في صميم المسائل التي تعالجها
هيئة الحقيقة والكرامة.
هذه معالم بارزة في بلد ال يملك أية تقاليد ديمقراطية ،خرج من االحتالل الفرنسي إلى حكمين دكتاتوريين :األول الحبيب
بورقيبة ( )1987-1959ومن ثم زين العابدين بن علي ( ،)2011-1987الذي أطاح ببورقيبة في انقالب أبيض عام  1987وحكم
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تونس حتى اإلطاحة به في عام  .2011وسرعان ما اندلعت االنتفاضات في الدول المجاورة لتونس في مصر وليبيا ،لم يكن أمام
تونس أي نموذج حديث في العالم اإلسالمي كي تتبعه ،ولذلك فإن التطورات في هذا البلد مه ّمة لبلدان الشرق المتوسط وشمال
أفريقيا عموماً.
ُتع ّد الهوية الوطنية ،إلى جانب وضع المرأة ،من بين مواضيع النقاش الساخنة منذ سقوط نظام الرئيس بن علي .وتأتي
مسألة حقوق المرأة في مقدمة التوجه السياسي لسياسات الهوية في مرحلة ما بعد الثورة .ورغم الخالفات الواضحة بين
اإلسالميين والمنهجيات النسوية األكثر علمانية ،غير أن الطرفين يتقاسمان رغبة مشتركة في استرداد ملكية أجندة حقوق المرأة.
وقد أط ّرت مسألة المقارنة بين اإلسالم والعلمانية ،باإلضافة إلى مسألة وضع المرأة ،الخطاب العام في مرحلة ما بعد الثورة،
وأصبحت هذه القضية مس ّيسة بالكامل فيما بعد .لقد كان الوضع النموذجي لحقوق المرأة في تونس ،الذي ال يضاهيه على هذا
الصعيد أي بلد آخر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وحقيقة أن اإلسالميين ،الذين أفلح في تصويرهم داخل تونس
وخارجها كإرهابيين ،كانوا يقبعون في السجون أو المنافي ،يمثالن المبررين الرئيسن الستمرار نظام بن علي ،واألسباب الكامنة
للدعم الذي كان يحظى به من الغرب .ويعتبر قانون األحوال الشخصية التونسي ،الذي وضع في  ،1956األكثر تقدماً في العالم
العربي ،إذ قدم مث ًال يحتذى للبلدين المجاورين الجزائر والمغرب.
دوريس إتش .غراي تشغل منصب أستاذة مشاركة في كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية في جامعة األخوين في أفران.
وكانت قد عملت سابقاً كمحاضر مشارك في جامعة والية فلوريدا .شاركت غراي في تأليف العديد من المقاالت والمؤلفات أهمها:

Beyond Feminism and Islamism: Gender and Equality in North Africa (IB Tauris, 2012), International Journal for

Transitional Justice (2013), Mediterranean Politics (2012), and Expressions Maghrébines (2012.

تيري سي .كونان يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز دعم حقوق اإلنسان في جامعة والية فلوريدا ،حيث يعمل أيضاً كأستاذ مشارك
في علم اإلجرام وعلم القانون .وعمل مؤخراً في قضايا اإلتجار بالبشر في شمال أفريقيا .وكان قد عمل سابقاً في المكتب التنفيذي
للمراجعة والتدقيق في شؤون الهجرة في وزارة العدل األمريكية ،وذلك في مجال قضايا الهجرة واللجوء السياسي على امتداد الواليات
المتحدة ،كما عمل في عدة مشاريع في مجال حقوق اإلنسان لصالح األمم المتحدة .ويذكر أن البروفيسور كونان قد حصل على شهادة
الدكتوراه في الحقوق من جامعة سينسيناتي.
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 .7الشهادة في شمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي وعملية العدالة االنتقالية
توماس دي جورج

يتناول هذا الفصل األساليب التي استخدمت في بلدان شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس لتوظيف الشهادة كجزء من عملية
العدالة االنتقالية .ويحاول إثبات أن الدول الحديثة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد سعت إلى تعزيز شرعيتها أثناء
أوقات االنتقال السياسي عن طريق اإلشارة إلى الشهادة ،على الرغم من وجود جذور ثقافية عميقة في ماضي المنطقة (غالباً ما
تتصل بالطراز البدائي اإلسالمي من “أصدقاء الله” االستثنائيين) .ولكن نجاح مثل هذه الجهود يتفاوت كثيراً بين دول المغرب
العربي .وأسعى إلى إثبات أن عملية العدالة االنتقالية ،التي تقحم ذاكرة الشهادة ،كجزء ثابت من نظام سياسي لبلد ما ،كما هو
الحال في الجزائر مث ًال ،وذلك عن طريق إنشاء مساحات عامة من الذاكرة وإدماجها المتكرر في الخطاب العام ،تمثل بدي ًال سيئاً
للسياسة .وتبقى الجزائر ،بشكل أو بآخر ،مجتمعاً مقسماً بحدة بعد حرب التحرير ما بين عامي  1954و 1962وفترة االضطرابات
األهلية في تسعينات القرن العشرين ،بسبب إخفاقات نظام سياسي يبالغ في تبجيل الموتى عوضاً عن التركيز على السياسات
الرامية لتحسين ظروف األحياء.
ولكن المغرب وتونس اتخذتا مسارات واعدة أكثر في تسوية االنقسامات المجتمعية ،سواء التي حدثت في مرحلة
االستعمار أو ما بعده ،وذلك من خالل تأسيس لجان لتقصي الحقائق تعترف بتضحيات ضحايا عنف الدولة دون ترك الشهادة تطغى
على باقي عناصر الرواية التاريخية الرسمية للدولة .ورغم أن ضحايا الظلم (على أيدي مؤسسات الدولة ومسؤوليها عادة) يحضرون
بصورة بارزة في القصص التاريخية للبلدان الثالثة ،ولكن المغرب وتونس أبديتا رغبة في تجريب أدوات متعددة للعدالة االنتقالية
على نحو يسهم في تسوية االنقسامات السياسية ،عوضاً عن جعلها تتفاقم ،وذلك على النقيض من الجزائر.
قد يبدو أن مفهوم الشهادة يتمتع بفائدة محدودة في سياق العدالة االنتقالية ،ال سيما في ضوء التعاريف الكثيرة للشهادة.
وستستخدم الشهادة في هذا الفصل لإلشارة إلى األشخاص الذين وقعوا ضحية العنف السياسي .وغالباً ما يؤدي هذا العنف إلى
الموت المؤكد للضحية على أيدي القوى األمنية .ولكنها ستستخدم أيضاً لإلشارة إلى األفراد الذين وقعوا ضحية أطراف مجهولين،
باإلضافة إلى من بقي مصيرهم مجهوالً بسبب نقص األدلة الجنائية.
بتحليل وضع تونس في مرحلة ما قبل الثورة ،من المثير أن نعلم أن االنتفاضة األولية التي أزاحت بن علي عن السلطة
كانت تركز على مفهوم الشهادة .فقد كانت الحادثة المؤثرة ،التي غالباً ما ينسب إليها الفضل باشتعال فتيل المطالبات االجتماعية
واالقتصادية للشعب التونسي ،هي حادثة االنتحار المأساوي لمحمد بوعزيزي ،بائع الفواكه في سيدي بوزيد .لقد جرى تصوير
هذا المشهد اليائس على الهواتف المتحركة ،وسرعان ما انتشر في المنطقة ،وصار بمثابة رمز لظلم النظام لـ “الرجل العادي”.
وبعد انتحاره حرقاً ،بقي بوعزيزي على قيد الحياة فترة من الزمن في قسم الحروق في المستشفى التونسية .وزاره الرئيس بن
علي نفسه ،رافعاً مكانته (ولو كان صامتاً) لمحاور للنظام .وبعد أن فارق بوعزيزي الحياة وهرب بن علي وعائلته إلى السعودية،
فمن المتوقع أن يستمر موت هذا الشاب في إلهام التونسيين .وعوضاً عن ذلك ،فقد طغى على تضحية البوعزيزي القرار اإلشكالي
لعائلته بترك سيدي بوزيد واالنتقال إلى ضاحية ثرية من ضواحي العاصمة التونسية .وفي اآلونة األخيرة ،استحوذ مقتل قادة
سياسيين وجنود تونسيين على خيال الجمهور .فقد أطلق اغتيال القائدين السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي
في  2013شرارة احتجاجات ضخمة في الشارع ضد مسؤولي الحكومة ،أدت في نهاية المطاف إلى استقالة حكومتين منفصلتين
قادهما حزب النهضة اإلسالمي.
غالباً ما نواجه ،عند دراسة وتوثيق الشهادة ،مسألة مدى إمكانية تصوير حياة الشهيد تصويراً دقيقاً ،السيما أن المرحلة
األخيرة من حياته (الموت) تفلت بطبيعتها من تجاربنا .وفي ضوء هذا القيد ،فإلى أي حد يمكن ألي تحليل أو دراسة للشهادة أن
تقدم إجابات عن أسئلة تدور حول هدف الشهيد النهائي ونواياه؟ ويقدم ديديه فاسان في تحليله لوثائق منظمات اإلغاثة الدولية
للصدمة والشهادة لدى الفلسطينيين ،شرحاً مقنعاً كيف كان الناجون من الصراعات والمؤسسات البيروقراطية التي تساعدهم
يستعيدون تجربة الضحية وشهادتها .واألهم من ذلك في هذا الصدد هو ادعاء فاسان بأن المؤسسات البيروقراطية ،السياسية
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بطبيعتها ،والتي تستخدم شهادة العيان لدعم روايات أوسع نطاقاً عن تجربة الضحية تستند إلى التعاطف أو الظلم ،هي التي تعمل
على تفسير وتعريف تجارب ضحايا أو شهداء العنف في المجتمعات التي تحدث فيها صراعات .ويذهب فاسان إلى أن الوحشية
المتزايدة للحروب في القرن العشرين خ ّلفت أعداداً غير مسبوقة من شهود العيان ،في حين أن االتجاه المتزايد نحو البيروقراطية
في المجتمع أجبر “األطراف الثالثة” المعنية بمساعدتهم على وضع إجراءات ومدونات سلوك خاصة بتوثيق جرائم الدولة.
إن طريقة تحليل الشهادة من قبل أطراف خارجية بيروقراطية (أي عن طريق إجراءات لجان تقصي الحقائق) هي التي
تجعل مساهمتها في تحقيق العدالة االنتقالية مه ّمة جداً .ومن خالل تحديد عدد الشهداء وتعريف تجاربهم الفردية كضحايا،
تبدأ لجان تقصي الحقائق هذه عملية العدالة االنتقالية إلقامة “عقد اجتماعي جديد” .وفي ضوء مثل هذه التوقعات الكبيرة في
المجتمعات الخارجة من الصراع ،وعدم وجود “مفاهيم مشتركة” فيما يتعلق بالحقائق المجتمعية المذكورة أعاله ،فقد أتاحت
مثل هذه اللجان المجال لتفسيرات مختلفة إلى حد بعيد عن معنى الشهادة وأهميتها السياسية ،بالنسبة لألجيال المقبلة في
البلدان الثالثة قيد الدراسة.
توماس دي .جورج شغل في السابق منصب أستاذ مساعد للدراسات الدولية في الجامعة األمريكية في الشارقة من  2007إلى  .2014وحصل
على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد .تنصب اهتماماته البحثية على السياسات االجتماعية الرامية إلى استيعاب المحاربين القدماء في
الفترة االستعمارية في شمال أفريقيا والمجاهدين السابقين في الجزائر وسياسات الذاكرة في الكويت في أعقاب حرب الخليج .وباإلضافة إلى
واجباته األكاديمية ،عمل جورج مديراً لمركز األبحاث األمريكي في تونس من  2010إلى  .2011وتشمل منشوراته مقاالت وأوراق بحثية في

The Journal of North African Studies (2009, 2013) and The World in World Wars: Experiences, Perceptions and Perspectives
from Africa and Asia (Leiden, 2010).
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 .8اإلقصاء السياسي والعدالة االنتقالية :دراسة حالة لليبيا
ميشيسالف بي .بودوسزينسكي وماريكيه فيردا

صنعت الثورة الليبية في  2011أم ًال كبيراً في البداية .فقد أتيحت لليبيين فرصة نادرة إلعادة بناء دولتهم وفقاً لدعوات العدالة
والحرية والكرامة ،التي نادت بها الثورة ،عندما أطاح ائتالف واسع من المتمردين المدعومين من حلف شمال األطلسي بالقذافي،
الذي حكم البالد بقبضة حديدية وعلى نحو غريب األطوار لمدة  42عاماً.
وتتباين الفوضى ،التي اتسمت بها ليبيا في نهاية  ،2016على نحو صارخ مع التفاؤل الذي واكب انطالقتها في البداية .وبدا
بأوجه عديدة أن الظروف السائدة في ليبيا ما بعد القذافي مالئمة للعدالة االنتقالية .وخالفاً للثورات التي اندلعت في تونس
ومصر ،التي شهدت نوعاً من تقبل بقايا النظام السابق ،فقد ذهبت ثورة ليبيا بعيداً ،وبدا أن المساءلة الحقيقية أصبحت أعظم ألن
حكام ليبيا الجدد لم يكونوا مضطرين للدخول في أية “تفاهمات” مع الحكام السابقين .وانهار النظام السابق والهياكل التابعة له
انهياراً كام ًال .وتم احتجاز العديد من شخصيات النظام السابق .وعالوة على ذلك ،فإن االئتالف الذي اجتمع لمحاربة القذافي كان
واسعاً وموحداً على نحو غير مألوف ،قياساً بالمعارضة السورية المصطنعة على سبيل المثال .ومن شأن هذه الوحدة ،إلى جانب
التقاليد الليبية الغنية بالوساطة والمصالحة بين القبائل ،أن توفر أساساً صالحاً لعدالة انتقالية حقيقية ومصالحة في فترة ما بعد
الصراع .وعوضاً عن ذلك ،انزلق البلد إلى مستويات أعلى من العنف .وكان تحقيق العدالة يتخذ في أكثر األحيان شكل عنف خارج
نطاق القضاء وانتقاماً من الذين تعتبرهم الكتائب الثورية عمالء للنظام السابق.
ونركز في هذا الفصل على أحد إجراءات التدقيق اإلقصائية إلى حد بعيد الذي مرره البرلمان الليبي االنتقالي في .2013
وللمفارقة ،لم يكن الذين وقعوا ضحية هذا اإلجراء من أتباع القذافي ،بل من أنصار الثورة .وبعد أقل من عامين من سقوط
القذافي ،وجد الكثير من زعماء الثوار الرئيسين أنفسهم مبعدين عن الحياة السياسية بسبب إجراء وحشي يدعى قانون العزل
السياسي .لقد أقصى هذا القانون عدداً من أبرز قادة الثورة الليبية ومنهم محمود جبريل ومصطفى عبد الجليل ومحمد مغاريف
الذين كانوا يشغلون مواقع قيادية بارزة في نظام القذافي ،ولكنهم أصبحوا قادة رئيسين في المجلس الوطني االنتقالي .بالفعل،
فمفارقة العدالة االنتقالية في ليبيا تتمثل في إقصاء القادة الثورين وغيرهم من الحياة العامة ،دون تقديم سوى القليل غير ذلك
على صعيد العدالة االنتقالية ،سواء على شكل أحكام بحق رموز النظام الكبار السابقين الموقوفين ،أو على صعيد إجراءات تقديم
تعويضات للضحايا.
قاس من اإلقصاء السياسي؟ ويضع هذا
لماذا أخفق النضال من أجل تحقيق عدالة واسعة وشاملة في ليبيا ،وحل محله شكل ٍ
الفصل قانون العزل السياسي في إطار صراع سياسي أوسع نطاقاً ،بات صراعاً عنيفاً حالياً ،على الشرعية والسلطة في ليبيا الجديدة.
وتقدم القضية الليبية عبرة عن أخطار السعي إلى تحقيق العدالة االنتقالية ،التي تتخذ شكل عمليات تطهير عقابية ،دون اتخاذ
تدابير موازية من شأنها أن تعالج االنقسامات وتشجع المصالحة ،كاالعتراف بالحقيقة أو تعويض الضحايا.
سنتابع على النحو التالي .يضع القسم األول قانون العزل السياسي الليبي في سياق من خالل تحديد وتحليل المقايضات
المتأصلة في آليات التدقيق واإلقصاء والتطهير باعتبارها من أشكال العدالة االنتقالية ،مع أمثلة مقارنة من دول أخرى ما زالت
في طور االنتقال السياسي أو مرحلة ما بعد الصراع .ويتناول هذا القسم أيضاً بعض النظريات التي طرحت إليضاح المحددات
السياسية لمختلف آليات العدالة االنتقالية .وفي نهاية المطاف ،يوجز هذا القسم أحكام قانون العزل السياسي الليبي .ويوضح
القسم الثالث تركة الماضي التي يواجهها الليبيون في سعيهم لتحقيق العدالة ،مبيناً كيف أن انهيار المؤسسات وضعف الدولة قد
خلقا مناخاً من اإلفالت من العقاب والتنافس الحاد على الموارد والسلطة بين ميليشيات خارجة عن سلطة الدولة موجودة في كل
مكان ،ويصف الجهود الرامية للتعامل مع هذا اإلرث من خالل آليات العدالة االنتقالية الوليدة .ويسعى القسم الرابع إلثبات أن
مناخ عدالة المنتصر والشرعية الثورية قد ساد في ليبيا ،مما يزيد من تعقيد مسألة تحقيق العدالة من قبل دولة ضعيفة للغاية.
ويب ّين ،عالوة على ذلك ،كيف برز قانون العزل السياسي في سياق المعارك العنيفة التي اندلعت في مرحلة ما بعد القذافي بين
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مختلف التيارات السياسية ومفاهيم الشرعية ،وأسهم في انتشار الفوضى التي تجتاح ليبيا بعد ثالث سنوات من مقتل القذافي.
وتنظر االستنتاجات في عواقب القانون حتى اآلن ،وتذهب إلى أن سياسات حصيلة الصفر لإلقصاء قد انعكست في عرقلة قانون
العزل السياسي ألي شكل من أشكال التسوية والمصالحة والسالم الدائم في ليبيا ما بعد القذافي.
ميشيسالف بي .بودوسزينسكي يشغل منصب أستاذ مساعد للسياسات والعالقات الدولية في كلية بومونا في كاليفورنيا .وعمل،
قبل التدريس في بومونا ،دبلوماسيا أمريكيا لمدة تسع سنوات ،وكان آخرها العمل كمسؤول في الشؤون العامة في ليبيا .كما
كل من ألبانيا وكوسوفو واليابان ومصر .وحصل على درجتي الماجستير
شغل أيضاً مناصب مختلفة في السفارات األمريكية في ٍ
والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي .وتشمل منشوراته مقــاالت عديدة في بعض المــجالت األكاديمية وكتب أهمــها:

Georgetown Journal of International Affairs; Journal of Democracy and Regime Change in the Yugoslav Successor States:

Divergent Paths toward a New Europe ( Johns Hopkins University Press, 2010).

ماريكيه فيردا هي مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في مركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية في جامعة اليدن ،وهي في إجازة
من منصبها كمستشارة عدالة انتقالية لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا .حصلت على البكالوريوس في الحقوق من جامعة إدنبره،
وعلى درجة الماجستير في الحقوق من جامعة نيويورك .لقد عملت سابقاً لمدة عشر سنوات مع المركز الدولي للعدالة االنتقالية،
حيث عملت بصورة موسعة مع قضايا العدالة الدولية في سيرياليون وأوغندا ولبنان وأفغانستان .ويذكر أنها ألفت العديد من
فصول الكتب والمقاالت عن قانون الجرائم الدولية والعدالة االنتقالية ،ومنها كتاب اشتركت في تأليفه مع القاضي ريتشارد ماي

International Criminal Evidence (Martinus Nijhoff, 2013).
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 .9تقصي الحقائق في األنظمة الملكية العربية
إلهام فخرو

غالباً ما تعطي الحكومات العتيدة ومجموعات المجتمع المدني ،خالل فترات االنتقال السياسي بعد انتهاء الصراع ،األولوية للسعي
إلى المساءلة وإنصاف ضحايا الجرائم التي ارتكبتها األنظمة السابقة .وخالل مثل فترات االنتقال السياسي هذه ،تقع عادة الجهود
الرامية إلى إقامة المساءلة بصورة نموذجية في نطاق اختصاص نظم العدالة الجنائية الوطنية ،التي تتولى مهمة إنفاذ العدالة
الجزائية أو التصالحية .وفي الوقت الحالي ،باتت طرق عمل العدالة االنتقالية المحلية تصاغ بصورة متزايدة من خالل اتجاهين:
اتجاه معاصر واتجاه دولي .ويمثل االتجاه األول صعود حركة دولية لحقوق اإلنسان ،تنادي بالتشجيع على وضع نظام للحقوق
قائم على القيم ،مستقل عن إطار السياسات الرسمية .وعوضاً عن قيادة التغيير من خالل السبل التقليدية للسياسات ،أو من خالل
لغة األيديولوجيا ،تش ّدد هذه الحركة على إنشاء آليات قانونية ومؤسسية لتحسين سيادة القانون والحوكمة الجيدة والحقوق
الفردية .وقد أسهم هذا االتجاه ،نحو إنشاء المؤسسات ،في أوضاع ما بعد النزاع ،في زيادة عدد الجهات القضائية وشبه القضائية
المتخصصة ،بما فيها المحاكم والمحاكم المتخصصة والمحاكم العادية وجهات تقصي الحقائق .أما االتجاه الثاني ،الذي يصوغ حركة
العدالة االنتقالية المعاصرة ،فهو االتجاه نحو تكرار مؤسسات حقوق اإلنسان العابرة للحدود ،أو “االقتراض المؤسسي” .ويمتاز
االتجاهان بأثر واضح في قيادة إنشاء لجان تقصي الحقائق عبر الحدود الوطنية ،باعتبارها آليات متخصصة قادرة على كشف
حقائق الجرائم السابقة.
أما لجان تقصي الحقائق ،التي أنشئت بصورة رئيسة في أمريكا الالتينية بهدف الكشف عن حقيقة االنتهاكات التي
ارتكبت أثناء الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي ،فقد صارت ُت َؤسس بصورة متزايدة في الدول التي تمر بأشكال مختلفة
من االنتقال السياسي ،وذلك من قبل الحكومات التي تسعى إلى تحقيق مجموعة متنوعة من األهداف بما في ذلك التحول
الديمقراطي والمساءلة والعدالة التصالحية .وقد أثرت االتجاه الثنائي نحو المأسسة والعولمة في مجال العدالة االنتقالية على
سلوك الحكومات والناشطين السياسيين في الدول العربية .ففي المغرب ،أطلق خصوم النظام اليساريون حملة في  1999طالبوا
فيها الملك محمد السادس إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن حقيقة حاالت االختفاء القسري التي وقعت
بين ستينات وثمانينات القرن العشرين ،وتحديد التعويضات وإقامة المساءلة عن حاالت االختفاء .وأطلق الملك محمد السادس،
الذي كان حريصاً على تحسين صورة الملكية في الخارج ،وبناء تحالفات جديدة مع خصومه اليساريين ضد التهديد المتزايد
لإلسالميين الراديكاليين ،هيئة الحقيقة والمصالحة في  ،2004معلناً أنها جزء من عملية أوسع إلرساء الحرية السياسية واإلصالح
في البالد .وأطلق الناشطون السياسيون في البحرين ،بإيحاء من الحملة التي ُنظمت في المغرب ،حملة مماثلة في عام ،2000
من أجل الضغط على القيادة إلنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في ادعاءات التعذيب التي وقعت خالل فترة االضطرابات
التي استمرت خمسة وعشرين عاماً بين عامي  1975و .2000ومع اندالع احتجاجات الربيع العربي في  ،2011واجهت الملكية
دعوات متجددة من قبل ناشطي المعارضة وحلفاء البحرين الدوليين للمساءلة عن مقتل المتظاهرين في ذلك العام .وفي هذا
السياق ،أنشأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المكلفة بكشف مالبسات األحداث
التي وقعت خالل فترة شهرين من االضطرابات.
يتناول الفصل مواضيع ع ّدة .ويدرس فعالية لجان تقصي الحقائق التي تعمل خارج عمليات االنتقال السياسي الديمقراطية،
وهو السياق الذي أنشئت من أجله هذه اللجان باألصل ،وذلك اعتماداً على مثالين من العالم العربي .ويتساءل عن فعالية اللجان
العاملة في مثل هذه السياقات غير الديمقراطية ،وأهمية البيئة السياسية األوسع نطاقاً في صياغة فعالية هذه اللجان .كما يتناول
أيضاً األهداف والمقاصد األوسع لهذه المؤسسات ،وال سيما في ظل غياب معايير متفق عليها دولياً لتحديد أهدافها وتقييم نتائجها.
ويحلل هذا الفصل دراستي حالة :هيئة اإلنصاف والمصالحة في المغرب واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتقديم بعض
الرؤى حول هذه األسئلة.
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ويقدم البحث نظرة مع ّمقة على العوامل التي تؤثر على عمل هيئات تقصي الحقائق وآثرها بعيد األمد في المغرب
والبحرين ،ويعتمد على هذين المثالين الستخالص استنتاجات حول تحديات أوسع نطاقاً في هذا الميدان .ويكشف البحث أنه
على غرار هيئات تقصي الحقائق األخرى التي أنشئت في أعقاب عمليات االنتقال السياسي الديمقراطية ،فقد عملت اللجان التي
أنشئت في البحرين والمغرب في سياق الحساسيات السياسية وأحياناً في ظل محظورات صريحة في تفويضها تمنعها من تحديد
المسؤولية الفردية عن االنتهاكات السابقة .ونتيجة لذلك ،فقد اقتصرت تحقيقاتهم على وضع نماذج عامة عن االنتهاكات التي
حدثت في الماضي .وال شك بأن هذه اللجان ستكون أكثر فعالية لو أنها منحت إمكانية الكشف عن هويات مرتكبي االنتهاكات،
ولكن مجرد قبول قصصها من قبل ملكي المغرب والبحرين ،والقبول الضمني بمسؤولية الحكومة ،يمثل انقطاعاً مه ّماً عن الماضي
في دول كانت تتسم بسنوات من إنكار االنتهاكات السابقة .وكان لتوزيع التعويضات ،وال سيما في المغرب ،أهمية رمزية وعملية
أيضاً .وبدا أن اللجنتين قد حققتا نجاحاً الفتاً في تقديم تفاصيل عن النماذج العامة لالنتهاكات السابقة ،إال أنه قدرتهما على لعب
دور محفزات إلصالحات دائمة كانت ناجحة في حاالت محددة فقط ،حيث كانت الصراعات المعنية قد انتهت ،وحيث توصل قادة
الحكومة والمعارضة إلى اتفاق سياسي .لقد جاء إنشاء هيئة اإلنصاف والمصالحة على األراضي المغربية في أعقاب عملية أوسع
للمصالحة بين الحكومة والمعارضة ،وإثر تأسيس سلسلة من اآلليات التي تهدف إلى تعزيز اإلصالح ،وال سيما المجلس االستشاري
لحقوق اإلنسان وهيئة التحكيم المستقلة .وكان إشراك معارضين سابقين للنظام ضمن الهيئة عنصراً أساسياً في إكسابها أهمية
رمزية ،ويشير إلى بدء حقبة جديدة من ممارسات حقوق اإلنسان المطورة في الدولة .وفي خضم عملية أوسع للمصالحة ،شهد
سجل حقوق اإلنسان في البلد تحسناً كبيراً قياساً بالماضي .وليس هذا هو الحال مع البحرين أو الصحراء الغربية ،حيث لم يتم
التوصل إلى تسوية بين الجهات المعارضة والحكومة.
تثير دراسة تأثير لجان تقصي الحقائق التي تعمل في ظل األنظمة الملكية ،وفي غياب عمليات االنتقال الديمقراطي،
تساؤالت أوسع نطاقاً في ميدان العدالة االنتقالية .وفي غياب معايير موضوعية أو متفق عليها دولياً بشأن ما يمكن اعتباره انتقاالً
سياسياً ،على أي أساس سيجري تقييم هذه اللجان؟ وما الذي ينبغي انتظاره منها؟ وهل ينبغي فهمها على أنها آليات مصممة لمجرد
النظر في االنتهاكات السابقة ،أم ينبغي أن ينتظر منها أيضاً تقديم سلة من األهداف المنشودة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون
والممارسة الديمقراطية؟ ومع استمرار انتشار هذه المؤسسات في جميع أنحاء العالم ،سيحتاج الباحثون والممارسون إلى اتخاذ
خطوات لتحسين تقييم أثرها في هذه األوضاع المختلفة ،وتحديد القيود التي تحكمها ضمن هذه السياقات .ومن الواضح بصورة
خاصة أن الشكل المؤسسي ال يمكن أن يكون بدي ًال عن العملية السياسية ،وال سيما أن الكثير من عمل هذه اللجان يصاغ ويكون
استجابة لمجموعة من الظروف السياسية المحلية.
إلهام فخرو هي مرشحة لدرجة الدكتوراه في مركز الدراسات االجتماعية القانونية في جامعة أكسفورد .وعملت سابقا كباحثة مع
مؤسسات مثل كلية الشؤون الخارجية في جامعة جورجتاون في قطر والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية واللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق .كما عملت كمحاضرة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان في جامعة البحرين ،وحصلت على درجة
الماجستير في القانون من جامعة هارفارد .وتشمل اهتماماتها البحثية القانون والمجتمع والصراع واألمن.
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“ .10لن تكون الجدران صامتة” :قصة تحذيرية عن العدالة االنتقالية والذاكرة الجمعية في مصر
جودي بارسالو

بدأ تطبيق العدالة االنتقالية مرحلة جديدة مع موجة االنتفاضات التي اجتاحت العالم العربي ابتداء من العام  .2010وفي منطقة
سادت فيها األنظمة االستبدادية زمناً طوي ًال ،ولم يتوفر فيها سوى النذر اليسير من العدالة لضحاياها ،أثارت االنتفاضات تساؤالت
بشأن التوقعات العربية عن العدالة والمساءلة في األوضاع التي تتمتع بحيوية سياسية ،بما في ذلك متى أو كيفية تطبيق العدالة
االنتقالية قبل أن تتضح طبيعة االنتقال السياسي والمدى الذي سيبلغه .ويستكشف هذا الفصل سؤالين أساسيين :بعد إزاحة الرئيس
حسني مبارك في فبراير  ،2011إلى أي حد ُطبقت العدالة االنتقالية في مصر ما بعد مبارك؟ وكيف أثرت عمليات الذاكرة الجمعية
على النضال من أجل تحديد هوية البلد؟ ويدرس هذا الفصل أيضاً األسس الفكرية والتفاهمات المتنازع عليها على صعيد أهداف
العدالة االنتقالية ،كما ينظر إليها من خالل العدسة الضبابية “للثورة” المصرية ،ويطرح رؤى من العمل الميداني الذي أجري في
مصر بين نوفمبر  2011ومارس  ،2012الذي ركز على التوقعات واآلمال التي عبر عنها بعض المصريين خالل السنة األولى التي
أعقبت إزاحة مبارك عن سدة السلطة.
تق ّدم التجربة المصرية وغيرها ثالثة دروس .الدرس األول :تتعرض العدالة االنتقالية مع رسوخها بصورة متزايدة على
الصعيد الدولي ،لخطر اعتبارها مجرد مجموعة من “اإلصالحات” التقنية ،حيث يسدي الخبراء النصح للحكومات االنتقالية وناشطي
المجتمع المدني حول عناصرها المختلفة .ومن الواضح أن الوضع كان معقداً بسبب جمود أو توقف االنتقال السياسي إلى
الديمقراطية ،وبسبب تباين وجهات النظر حول أهداف العدالة االنتقالية التي نادى بها من كانوا يطالبون بتغيير عميق .وبشأن
التغيير العميق ،فقد كان الهدف الرئيس لالنتفاضة بالنسبة للبعض يتمثل في تحقيق العدالة االجتماعية ،التي تتجسد بتحسين
الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة للفقراء .ولم يكن تحقيق الديمقراطية يتمتع بالقدر نفسه من األهمية .وعبرت آراء
الناصريين (وهم مؤيديون لأليديولوجيا القومية التي ع ّبر عنها الرئيس جمال عبد الناصر ،وهو نفسه زعيم لنظام استبدادي ،جاء
إلى الحكم عن طريق انقالب عسكري) عن وجهة النظر هذه في اجتماع نظمه مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية .وذهبوا إلى
إن حكومة جمال عبد الناصر قد حققت العدالة االنتقالية عن طريق اإلصالح الزراعي ،مما يعني أن حكومة ما بعد مبارك ،التي
تعمل في ظل قطاعات أمنية وعسكرية ،لم يتم إصالحها بعد ،يمكن أن تفعل الشيء نفسه .فالعدالة االجتماعية بالنسبة لهؤالء
الشباب المصريين تتقدم على الديمقراطية ،وكان الهدف من العدالة االنتقالية يتمثل في تحقيق العدالة االجتماعية دون تحقيق
الديموقراطية بالضرورة .وبغض النظر عن الخالف حول أهداف العدالة االنتقالية وتطبيقها ،تؤكد هذه القضية على وجود تح ٍد
مهم أمام العدالة االنتقالية :فهي تجعل الناس يبنون آماالً بأنها يمكن وينبغي أن تعالج المطالب االجتماعية واالقتصادية للضحايا
ّ
الذين ينبع فقدانهم لكرامتهم اإلنسانية من عدم المساواة والفقر .لكن نظرية العدالة االنتقالية وتطبيقها ال يحددان أية إرشادات
واضحة لتلبية مثل هذه التوقعات ،فض ًال عن أنها ال تملك سج ًال حاف ًال في مجال تعزيز العدالة االجتماعية.
الدرس الثاني :تؤكد الظروف المتطورة في مصر على ضرورة إجراء أبحاث متعمقة حول نظرة المصريين إلى العدالة
االنتقالية .وفي حين تشير النتائج األولية إلى أن الكثيرين يعولون على العدالة والمساءلة في مرحلة ما بعد مبارك ويتوقعون منها
الكثير ،إال أن إجراء المزيد من األبحاث استناداً إلى عينة وطنية أمر ضروري ،ال سيما أن الوضع غير المستقر في مصر منذ ذلك
الحين ربما يكون قد جعل العديد من المشاركين في استبياننا يعيدون النظر في آرائهم .وينبغي على خبراء العدالة االنتقالية
الدولية توخي الحذر إذا كانوا يفترضون أنهم يعرفون ما يريده المصريون ،خاصة في ضوء النتائج األولية التي توصل إليها ذلك
قصرت المحاكم المصرية
االستبيان بشأن المواقف من التماس العدالة واتخاذ اإلجراءات من خالل آليات العدالة الدولية ،في حال ّ
في ذلك .وحتى في هذه الحالة ،فقد كان الشك يساور العديد من المشاركين في االستبيان بشأن شرعية السعي إلى تحقيق العدالة
خارج مصر في حال لم يكن هذا متاحاً محلياً .واستخدم بعض المشاركين في االستبيان لغة قاسية للتنديد بكل من يتبنى اللجوء
إلى مسار العمل هذا.
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لقد جرى التعبير عن هذه المواقف إبان السنة األولى من االنتفاضة ،لذلك فربما تكون وجهات نظر المصريين السلبية
بشأن العدالة االنتقالية الدولية قد ازدادت حدة بفعل رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل جماعة اإلخوان
المسلمين المحظورة اآلن.
الدرس الثالث :أدت إتاحة الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي إلى توسيع نطاق وصول
مساهمات الناس إلى عمليات الذاكرة الجمعية وإلى إضفاء طابع ديمقراطي .ويتمتع حوالي ثلث السكان في مصر تقريباً بإمكانية
النفاذ المنتظم إلى اإلنترنت ،في حين أن معظمهم يملكون اآلن هواتف متحركة .وقد أدى ارتفاع مستويات اإللمام بالقراءة
والكتابة وانتشار األخبار على مدار  24ساعة إلى تحسين إمكانية النفاذ إلى المعلومات ،وأسهم في تكوين شعور بأن العالم
بأسره يراقب .وتضم مصر أكبر عدد من مستخدمي الفيسبوك (ستة عشر مليون) في المنطقة العربية ،وتحتل المرتبة السابعة
عشرة على مستوى العالم .وفي هذا السياق ،باتت إدارة الصراع على صعيد تخليد الذكرى وصياغتها كأداة للتشجيع على تحقيق
العدالة االنتقالية وإعادة البناء االجتماعي أكثر صعوبة .ولكن هذه التطورات لم تنعكس في جداول أعمال مؤتمرات العدالة
االنتقالية التي عقدت في القاهرة في عامي  2011و .2012لقد ركزت على التحريض على المساءلة الجنائية واستعادة األصول
المنهوبة وتطبيق التطهير وإصالح القطاع األمني ،وهي جميعها مه ّمة بالتأكيد ،ولكنها لم تركز على إدارة تكريس ذلك .وكانت
المفارقة أن الوصول إلى هذه العمليات لم يكن سه ًال في ظل القبضة الشديدة “للدولة العميقة” ،في حين أن النصب التذكارية
التي صنعها الناس العاديون تكريماً للضحايا ،وتشكيل ذاكرة جمعية عن الماضي كانت واضحة على الفور في الشوارع المحيطة
بقاعات المؤتمرات .ويمثل اإلخفاق في االعتراف بالدور الذي يلعبه تخليد الذكرى في التأثير على الذاكرة الجمعية خطراً محدقاً
بالحكومات المستقبلية الهشة تجاه االضطرابات المستمرة وروايات الماضي.
كيف سيؤثر ذلك على العدالة االنتقالية في مصر؟ ومن الواضح أنها متوقفة في الوقت الحالي ،ال سيما أن انقالباً عسكرياً أطاح
بحكومة مرسي ،ووضع الرئيس السيسي في سدة الرئاسة .ومن الصعب ،في ظل هذه الظروف ،تصور تحقيق تقدم على صعيد العدالة
االنتقالية ،على الرغم من وجود وزارة غير فاعلة إلى حد كبير للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية .ولكن الستار لم يسدل بعد على
انتفاضة مصر .فذكريات ثورة  25يناير ما زالت كامنة تحت السطح ،والتوقعات بحياة أفضل باتت قاب قوسين أو أدنى.
جودي بارسالو تقاعدت من عملها كرئيسة لمؤسسة الحبري في  .2014وعملت سابقاً كباحثة زائرة في الجامعة األمريكية
بالقاهرة ،حيث أجرت أبحاثاً عن وجهات النظر المصرية عن العدالة والمساءلة في مرحلة ما بعد مبارك في مصر .وتركز أبحاثها
على العدالة االنتقالية ،بما يشمل دور تخليد الذكرى في إعادة البناء االجتماعي؛ وتحديات تدريس التاريخ في المجتمعات الخارجة
من صراعات عنيفة؛ والصدمات النفسية .وعملت أيضاً في مؤسسة فورد كمسؤولة برنامج في نيويورك وممثلة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا المقيمة في القاهرة ،وعملت كنائبة لرئيس معهد الواليات المتحدة للسالم .وتتضمن منشورات بارسالو عدداً من
التقارير التي نشرها معهد الشرق األوسط ومعهد السالم األمريكي ومعهد غوته باإلضافة إلى مساهمات في أكاديمية عديدة في

Middle East Policy, Jadaliyya, and Memorials in Times of Transition (Intersentia, 2014).
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.11

مسرح أم عدالة انتقالية :إصالح القضاء في مصر
سحر عزيز

يسعى هذا الفصل إلى إثبات أن العدالة االنتقالية لم تتحقق في مصر بعد عام  ،2011ولم تتح سوى فرصة ضئيلة لتحقيقها لثالثة
أسباب .أوالً ،على الرغم من الجهود الجريئة التي بذلتها الجماعات الثورية المعارضة التي أدت إلى إطالق انتفاضة  25يناير ،لم
يتحقق تحول سياسي أبداً؛ والعدالة االنتقالية غير ممكنة دون انتقال سياسي .ثانياً ،لقد لعبت السلطة القضائية المحافظة ،التي
اختير رأس هرمها من قبل السلطة التنفيذية المركزية في عهد مبارك ،دوراً رئيساً في عدم حدوث أي انتقال سياسي .وأخيراً ،فقد
تباينت توقعات مختلف المجموعات المعارضة التي تدعو إلى العدالة االنتقالية ،وعملية انتقال سياسي فعلي ،بشأن ما سيتمخض
عنه ذلك .وقد دعت الجماعات الثورية ،بما في ذلك الناشطون الشباب والناشطون العماليون والتقدميون إلى سيادة القانون في
حده األعلى ،التي من شأنها إصالح النظام القانوني إصالحاً شام ًال ،ال إصالحاً إجرائياً فحسب .وبينما هتفوا “الشعب يريد إسقاط
النظام” ،فقد طالبوا الحكومة بتحسين مستوى معيشة المصريين بصورة واضحة من خالل العدالة في توزيع الدخل .وعلى النقيض
من ذلك ،فقد كانت جماعات المعارضة الليبرالية العلمانية العريقة وجماعة اإلخوان المسلمين ترضى بإرساء الحد األدنى من
سيادة قانون التي تعزز الحماية اإلجرائية ضد الجميع ،بما في ذلك النخبة السياسية .وركزت المعارضة التقليدية على إصالح النظام
القضائي القائم عوضاً عن إنشاء هياكل جديدة للتعويض عن عقود من القمع السياسي والفساد .وفي النهاية ،تبين أن العدالة
االنتقالية بعيدة المنال ،وتنكر على كثير من المصريين حقهم باالنتصاف من عقود من الطغيان تحت حكم مبارك.
تفترض المناقشات ،التي تدور حول العدالة االنتقالية في مصر ،مسبقاً حدوث انتقال سياسي .وتب ّين بعد أكثر من ثالث
سنوات من ثورة  25يناير التاريخية التي شهدتها مصر أن ليس ثمة شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك .ويركز هذا الفصل بدوره
على الفترة الواقعة بين ثورة  25يناير وخريف العام  2014لدراسة سبب إعاقة السلطة القضائية لعملية االنتقال السياسي ،وهي
الشرط المسبق للعدالة االنتقالية .وعلى الرغم من أن القضاء المصري كان تاريخياً أكثر استقاللية من مؤسسات الدولة األخرى ،فإن
االستقاللية المقيدة التي حارب للحصول عليها كانت ُتقزم على مدى العقد الماضي بفعل الجهود المتعمدة لنظام مبارك الرامية
لمواجهة حركة وليدة تدعو الستقالل القضاء بلغت ذروتها في العام  .2006وسواء من خالل ملء المحاكم بخريجي أكاديمية
الشرطة المدربين على الوالء للسلطة التنفيذية ،أو تطبيق تكتيكات العصا والجزرة لتأديب القضاة ذوي التفكير المستقل ومكافأة
المطيعين منهم ،أو تحصين القضاة في نظام محسوبيات فاسد حافظ على الدولة االستبدادية ،فقد أسس نظام مبارك نظاماً
قضائياً عاجزاً عن تحقيق العدالة االنتقالية لماليين المصريين الذين تعرضوا للتعذيب والسجن وحرموا من حقوقهم االجتماعية
واالقتصادية األساسية لعقود .واألسوأ من ذلك أن أعضاء القيادة القضائية العليا كانوا إما يقمعون القوى الثورية بفعالية أو يحولون
بسلبية دون حدوث أي انتقال سياسي ذي مغزى.
ً
بغية تحليل أسباب فشل المحاكم في محاسبة مسؤولي عهد مبارك ،أبدأ بدراسة سيادة القانون باعتباره مفهوما محل ّنزاع
يعتمد تعريفه على الميول اإليديولوجية .ويتمثل الخالف في تباين اآلراء بشأن شدة ومدى تطبيق سيادة القانون .وتؤكد سيادة
القانون في الحد األدنى على اآلليات القانونية اإلجرائية والعملية اإلجرائية الالزمة لتحقيق العدالة االنتقالية .وعلى النقيض من
ذلك ،فإن سيادة القانون في حدها األعلى تتجاوز اآلليات اإلجرائية للتركيز على تحقيق مساواة جوهرية في إطار نظام سياسي
ليس ليبرالياً أو رأسمالياً بالضرورة .وسواء اتبع بلد ما سيادة القانون في حدها األدنى أو األعلى ،فإن هذا يؤثر على أنواع أدوات
العدالة االنتقالية التي يتبناها ،مثل التعويضات ،ولجان تقصي الحقائق والمصالحة والعفو والمالحقات الجنائية .كما أنه يحدد
النتائج السياسية واالجتماعية االقتصادية األوسع نطاقاً المنشودة في حال تحقيق تحقيق العدالة االنتقالية.
وأنتقل بعد ذلك لشرح القيود المفروضة على القضاء المصري وصوالً إلى  25يناير ،والتي أسهمت في موقفه الحذر تجاه
االنتفاضة .لقد أنشأت السلطة التنفيذية آليات هيكلية مختلفة لتقييد القيادة القضائية من أن يقودها قضاة ّ
مطلعون على ثقافات
مختلفة ومخولون بإنفاذ القانون بصرف النظر عن تأثيره على السلطة التنفيذية .بالفعل ،فالقضاء المستقل يترتب عليه تكاليف
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قاض مستقل تحمل تبعاتها على الصعيد الشخصي والمهني ،تنطوي على تعيينات قضائية غير مناسبة وعقوبات
باهظة ال يستطيع ٍ
صارمة ونقل وحرمان من ترقيات محددة .ويحفز قانون السلطة القضائية لعام  1972الناظم للقضاء ،إلى جانب تكتيكات ضغط
غير رسمية ،الرقابة القضائية الذاتية واالمتثال الطوعي لتوقعات السلطة التنفيذية.
وأتناول أخيراً كيف عرقل القضاء المصري عملية االنتقال السياسي من خالل تعاونه مع المجلس األعلى للقوات المسلحة
وتحدي مرسي .وعلى وجه التحديد ،كانت اإلعالنات الدستورية والمراسيم التنفيذية التي يصدرها المجلس األعلى للقوات
المسلحة تعتبر قانونية على الدوام ،في حين كان يجري التدقيق والتمحيص في إجراءات نظام مرسي بشدة من قبل هيئة قضائية
متشككة ذات أجندة معرقلة على ما يبدو .وبالفعل ،أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارات تهدف بوضوح إلى تكبيل يدي
رئيس ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين التي تدور حولها الشكوك منذ زمن طويل .وعلى الرغم من عدم تجانس السلطة القضائية،
إال أن عدداً كافياً من القضاة في قمة هرم هيكل حوكمة مركزي ،إلى جانب نائب عام نافذ ومس ّيس ،يملكون مصالح خاصة في
التعاون مع األجهزة األمنية والعسكرية لتخريب جهود اإلصالح التي يبذلها الثوار الشباب ،ومنع أي إعادة هيكلة منهجية للنظام
السياسي واالقتصادي .في حين أنه من الواضح أن الزخم الثوري النتفاضة  25يناير ولد ميتاً ،ولكننا سننتظر لنرى إن كان القضاء
المصري قادراً على االنتعاش والتجدد ليصبح مؤسسة مستقلة هادفة ،قادرة على منع الذراع الطويلة للسلطة التنفيذية من إفساح
المجال لفترة طويلة أخرى من االستبداد.
سحر عزيز تشغل منصب أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة رتجرز .ود ّرست سابقاً األمن القومي وقانون الحقوق المدنية كأستاذ
مساعد في مركز القانون في جامعة جورجتاون .وعملت ،باإلضافة إلى ممارسة القانون ،مستشاراً رئيساً للسياسات في مكتب الحقوق
والحريات المدنية في وزارة األمن الوطني في الواليات المتحدة األمريكية حيث عملت في مجال القانون والسياسات عند تقاطع األمن
القومي والحقوق المدنية ،الذي يبقى مجال تركيز دراستها وأبحاثها في سياق حقبة ما بعد  11سبتمبر .حصلت على درجة الدكتوراة
والماجستير في دراسات الشرق األوسط من جامعة تكساس .وتكتب في عدة مواضيع تشمل عن سيادة القانون والديمقراطية في مصر
بما في ذلك حقوق النوع االجتماعي وقوانين الشفافية وقوانين االنتخابات .وكانت عزيز تنشر بانتظام مقاالت في مجالت علمية مثل

Michigan Journal of Race and Law, Harvard National Security Journal, The Middle East Institute, United States
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 .12إصالح قطاع األمن والعدالة االنتقالية بعد انتفاضات األغلبية العربية :حالة مصر
عمر عاشور وشريف محي الدين

اندلعت “انتفاضات األغلبية العربية” بصورة أساسية ج ّراء وحشية القطاعات األمنية في البلدان التي وقعت فيها .وفي تونس ،أدى
انتحار محمد بوعزيزي حرقاً ،بعد أن أهانته شرطية في ديسمبر  ،2010إلى اندالع االنتفاضة .وفي مصر ،أدى اغتيال خالد سعيد،
الناشط على اإلنترنت ،في يونيو  ،2010الذي أعقبه العنف الذي مارسته أجهزة الدولة خالل االنتخابات البرلمانية التي حدث
تالعب فيها في نوفمبر /ديسمبر  ،2010إلى وضع االنتفاضة في سياق .وفي ليبيا ،أطلق اعتقال فتحي طربيل في فبراير 2011
شرارة الثورة المسلحة في البالد ،علماً أن فتحي محام في مجال حقوق اإلنسان كان قد مثل أسر ضحايا مجزرة سجن أبو سليم في
يونيو  ،1996التي راح ضحيتها أكثر من  1236سجيناً سياسياً على يد القوات األمنية لمعمر القذافي .وفي سوريا ،أدت االنتهاكات
التي ارتكبتها قوات األمنية لألسد في مارس  ،2011التي اشتملت على استخدام العنف الشديد ضد األطفال والمراهقين في درعا،
إلى احتجاجات أشعلت االنتفاضة المسلحة التي ما زالت متواصلة .لقد كانت انتفاضات األغلبية العربية ،من جوانب عديدة ،بمثابة
ردة فعل على مستوى المنطقة ،أدت إلى ظهورها االنتهاكات التي ارتكبتها األجهزة األمنية والسعي إلى محاسبتها مساءلتها .وفي
الخلفية ،كان هناك عوامل مؤثرة أخرى ،تشمل عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والحرمان واالستبداد القمعي والحريات
السياسية المحدودة.
وطوال العقود التي سبقت ثورات عام  ،2011تصرفت المؤسسات األمنية العربية بمعظمها على نحو يشبه سلوك جماعات
الجريمة المنظمة أكثر مما يشبه سلوك أجهزة األمن المحترفة .فقد كانت مفاهيم من قبيل العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان
واألمن البشري والرقابة الديمقراطية والرقابة المدنية المنتخبة والمساءلة غائبة عن قواميس وزارات الداخلية والدفاع في الدول
العربية ،كما قوبلت أية محاوالت إلدخال هذه المفاهيم على نحو هادف بالقمع .ولم يكن مفاجئاً اختيار الناشطين المصريين
تنظيم االحتجاجات التي أطلقت شرارة االنتفاضة المصرية في  25يناير ،اليوم الوطني للشرطة ،وهو عطلة رسمية تهدف إلى
تكريم األجهزة األمنية.
لكن المواجهة مع األجهزة األمنية لم تنته باإلطاحة بمبارك في  11فبراير  .2011لقد أدرك الناشطون أن للنظام جذور
عميقة .وبحلول مارس  ،2011أدت المظالم المتراكمة وسجل النظام السابق الحافل بالوحشية إلى مواجهة أخرى بين القوات
الموالية للثورة وأجزاء من القطاع األمني ،وهذه المرة مباشرة مع جهاز مباحث أمن الدولة ،وهو جهاز المخابرات الداخلي
مرهوب الجانب .وفي مساء  5مارس  ،2011اقتحم آالف المتظاهرين المصريين بعض مقرات مباحث أمن الدولة .وتم تصوير
المقابر السرية والزنزانات التي تشبه زنزانات القرون الوسطى وملفات المعارضين السياسيين الذين اعتقلوا ألكثر من عشرين عاماً
وأسماء القضاة الذين ساعدوا في التالعب بنتائج االنتخابات وقوائم المخبرين ،ومنهم شخصيات مشهورة ودينية ومقدمي برامج
حوارية وقادة في المعارضة ،ورفعها إلى مواقع إلكترونية معروفة .كما جرى تصوير غرف ومعدات التعذيب في كافة مباني
مباحث أمن الدولة التي اقتحمها المتظاهرون .وبالنسبة للمصريين العاديين ،فقد كان حجم وتفاصيل الملفات التي أميط عنها
اللثام مروعاً .وعلى الرغم من توثيق االعتقاالت غير القانونية وعمليات االختطاف واالختفاء والتعذيب المنهجي واالغتصاب التي
ارتكبها النظام وأجهزته األمنية على مدى العقود الثالثة الماضية ،وذلك من قبل منظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية ،إال أن
معظم وسائل اإلعالم كانت تتجنب تناول هذه المحرمات أثناء حكم مبارك وحتى بعد زواله.
ونتيجة لذلك ،أصبح إصالح القطاع األمني وتحقيق العدالة االنتقالية هدفين مباشرين لمعظم القوى الثورية واإلصالحية،
بغض النظر عن انتمائها األيديولوجي أو السياسي .وبين عامي  2011و ،2013طرح ناشطون وعلماء وبرلمانيون ومسؤولون رسميون
ومنظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية عدة مبادرات ترمي إلى إصالح القطاع األمني وتحقيق العدالة االنتقالية .وفي
مطلع عام  ،2013جرى تقديم اقتراح مؤلف من خمس مراحل ،مدتها عشر سنوات ،إلى اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للشؤون
األمنية ،ولجنة األمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري (مجلس استشاري) ،الذي يتكون جزئياً من ضباط
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متقاعدين من الجيش والشرطة ،من بين برلمانيين آخرين .ولم تعرف أي من هذه المبادرات طريقها إلى مرحلة التنفيذ ،بسبب
الكثير من العقبات السياسية والمؤسسية والبيروقراطية .وفي أعقاب االنقالب العسكري الذي حدث في يوليو  ،2013أصبح احتمال
تنفيذ أي مبادرة لتحقيق العدالة االنتقالية أو إصالح القطاع األمني معدوماً تقريباً .ويبدو أن اإلرادة السياسية والمصالح المادية
للنظام الجديد الذي يهيمن عليه الجيش لم تتقبل بعد عمليات اإلصالح .وقد انعكس ذلك في محاضرة نشرها على نطاق واسع
الفريق أول عبد الفتاح السيسي لقادة الجيش.
وعلى الرغم من جسامة االنتهاكات األمنية وكثافة الجهود المؤيدة للديمقراطية ،إال أن انتفاضة يناير في مصر أخفقت
في إصالح القطاع األمني وفي تحقيق عمليات العدالة االنتقالية .والسؤال المطروح هو “لماذا” .ويقدم هذا الفصل لمحة عامة
عن بعض المبادرات المه ّمة لتحقيق العدالة االنتقالية وإصالح القطاع األمني في أعقاب انتفاضة يناير ،ويحاول شرح أسباب
إخفاقها .ويبدأ هذا الفصل بلمحة تاريخية عن أزمات العدالة االنتقالية والقطاع األمني في مصر .ويقدم بعد ذلك تحلي ًال للمبادرات
المقترحة لتحقيق العدالة االنتقالية وإصالح القطاع األمني ما بين عامي  2011و ،2013واألسباب الكامنة وراء فشلها .ويختتم
الفصل بتداعيات فشل عمليات إصالح القطاع األمني في حالة مصر بصورة خاصة.
عمر عاشور يشغل منصب محاضر أول في الدراسات األمنية وسياسات الشرق األوسط ومدير دراسات الدكتوراه في جامعة إكستر .تحصل
على درجة الماجستير من الجامعة األمريكية في القاهرة ،ودرجة الدكتوراه من جامعة ماكجيل .تشمل اهتماماته البحثية :الحروب غير
المتكافئة والتمرد ومكافحته والحركات واأليديولوجيات اإلسالمية وإرساء الديمقراطية (مع التركيز على إصالح قطاع األمني والعالقات
المدنية العسكرية) واألمن واإلرهاب والدراسات العسكرية االستراتيجية .وتغطي أعماله المنشورة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
والقوقاز وآسيا الوسطى والمجتمعات العربية واإلسالمية في الغرب .ونشرت مقاالت له في العديد من المجالت األكاديمية أهمها:

Foreign Affairs, Terrorism and Political Violence, International Affairs, Studies in Conflict and Terrorism, Middle East

Journal, Canadian Journal of Political Science, and Journal of Conflict Studies.

شريف محي الدين يشغل منصب باحث ومنسق في مجال مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يعمل محي الدين حالياً على إكمال درجة الماجستير في العلوم السياسية في جامعة القاهرة .كما عمل رئيساً للقسم السياسي والفكري
في مشروع التغيير الحضاري ومنسقاً للعدالة االنتقالية وإصالح القطاع األمني في منظمة المحامين التابعة للمجموعة المتحدة.
كما عمل في العديد من المراكز الفكرية ومراكز األبحاث الرائدة مثل بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية ومركز النيل للدراسات
وتنصب اهتماماته البحثية على إصالح القطاع األمني والثورة والتحول الديمقراطي والمنظمات غير الحكومية ودراسات
االقتصادية.
ّ
الحركات االجتماعية.
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