
  العدالة االنتقالية« ما بعد»

 

 عبد الحسين شعبان د. بقلم :

إلى طريق مسدود؟ وىل أصبح الحديث عما بعد العدالة االنتقالية « العدالة االنتقالية»ىل وصمت تجارب 
ضرورة لتجاوز االستعصاء؟ وىل ىناك خيار آخر أكثر ضمانًا لتحقيق العدالة؟ أسئمة تواجييا العديد من 

قالية، بما فييا التجارب العربية الجنينية التي لم تمج ىذا الميدان إالا منذ وقت قريب تجارب العدالة االنت
 نسبيًا.

، «ىيئة اإلنصاف والمصالحة»، حيث أساس 4002وكان المغرب البمد األول الذي باشر بذلك في عام 
ة ، حيث ُخصصت وزارة لمعدال4022في حين بدأت تونس مسارًا رسميًا بيذا الخصوص في عام 

وحاولت كل من ليبيا واليمن التوجو لتطبيق بعض مبادئ «. ىيئة الحقيقة والكرامة»االنتقالية، وُأسست 
العدالة االنتقالية، لكن تجربة ليبيا أخفقت بعد فترة حكم المجمس الوطني االنتقالي واندالع الصراع، مثمما 

 الحرب الحقًا. فشمت تجربة اليمن عقب فترة الحكومة المؤقتة، وتوقفت بسبب ظروف
 

وظمات النخب السياسية والفكرية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العربية في حالة نقاش يشتدا 
ل إلى «قانون اجتثاث البعث»ويرتخي بخصوص العدالة االنتقالية، ففي العراق صدر  قانون »، ثم تحوا

التي « العشرية السوداء»الجزائر، فبعد  ، لكنو أثار انقسامًا مجتمعيًا حادًا. أما في«المساءلة والعدالة
( بدأ البحث في قضايا العدالة االنتقالية، وال سياما لممختفين 4004-2994شيدت عنفًا ال مثيل لو )

(، لكنو لم يتمكن 2990-2991قسريًا، وعمى الرغم من المعاناة التي تحمميا لبنان خالل الحرب األىمية )
. وال تزال سوريا 4022تشرين الثاني /من نوفمبر 00سريًا إالا في ال ن قمن سنا قانون لممفقودين والمختفي

تعاني من تداخالت عديدة بشأن انتياكات حقوق اإلنسان في ظروف اإلرىاب والنزاع المسماح. وألن 
العدالة االنتقالية تأتي في العادة بعد فترات الصراعات والحروب والنزاعات األىمية التي تشيدىا بعض 

 تمعات، فإن اتجاىين يثوران بشأن المعالجة:المج
بقاء كل شيء أسيرًا لو بما فيو العممية السياسية  األول يدعو إلى التشداد إزاء الماضي لدرجة الغرق فيو، وا 

 التوافقية اليشاة.
يريد قمب صفحة الماضي كميًا، وىو األمر الذي يؤدي إلى اإلفالت من العقاب وعدم االستفادة  والثاني
دروس التجربة التاريخية، وكال االتجاىين يثير حفيظة أوساط واسعة من المتضررين في السابق من 

 والحاضر، فما السبيل لتحقيق العدالة؟
وعمى الرغم من أن جميع تجارب العدالة االنتقالية تشمل الجرائم المتعمقة باإلبادة وضد اإلنسانية وجرائم 

تتناوليا عذيب واالختفاء القسري، وغيرىا من االرتكابات التي الحرب وعمميات القتل خارج القضاء والت



القوانين الوطنية والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن سبل معالجتيا اختمفت 
ن  وتنواعت، لكن ما ىو غير مؤكد حتى اآلن أن ىذه التجارب حققت مصالحة شاممة ومنيعة، وا 

 استطاعت منع حدوث النزاع المسمح باستثناءات محدودة.
العدالة االنتقالية إلى طريق مسدود أو حالة استعصاء أو ابتعاد عن ىدف إن وصول بعض تجارب 

المصالحة الوطنية، يقتضي البحث عن طريق جديد يتجاوز آثار الماضي ويعيد البالد إلى وضعيا 
الطبيعي، وسيكون مثل ىذا األمر ضرورة ال غنى عنيا، بعد أن ظمات بعض تجارب العدالة االنتقالية 

ا، ولم تحقاق أىدافيا، وال سياما باستمرار االنقسام المجتمعي وانييار النظام القانوني أو تراوح في مكاني
 اندالع نزاعات مسمحة جديدة.

وألن العدالة االنتقالية خيار سياسي، فال بدا من البحث عن خيارات سياسية أخرى معدالة أو مكمامة 
ومنع تكرار االنتياكات وتحقيق مصالحة وطنية ومتممة لو، لكي تكون بدياًل لمنع اإلفالت من العقاب 

 إلرساء نظام ديمقراطي يقرا ويعترف بكرامة اإلنسان ويحفظ حقوقو ويعالج ذاكرة الماضي.
ومثمما تضافرت جيود سياسيين وناشطين حقوقيين ومؤسسات مدنية وبدعم من منظمات غير حكومية، 

ية، ال بدا من التفكير في مسارات أخرى موازية أو رديفة إضافة إلى المجتمع الدولي لتحقيق العدالة االنتقال
لمخيارات القائمة، لتجاوز حالة الركود التي مرات بيا بعض البمدان، لدرجة قادت بعض التجارب لخمق 
 -بؤر حرب دينية أو طائفية أو إثنية، وال سياما في ظل موجة اإلرىاب الدولي وانتعاش التيارات اإلرىابية 

 التكفيرية.
ذا كانت العدالة االنتقالية في أمريكا الالتينية من )األرجنتين إلى شيمي والبيرو( وفي إفريقيا )من رواندا و  ا 

وسيراليون إلى جنوب إفريقيا(، وفي أوروبا الشرقية )الدول االشتراكية السابقة( وفي آسيا )سريالنكا ونيبال 
تحقيق األىداف يتطماب تغيير الوسائل، والوسيمة وتيمور الشرقية( وغيرىا، قد سمكت ىذا السبيل، فإن عدم 
 من الغاية مثل البذرة من الشجرة عمى حد تعبير غاندي.

وعمى الرغم من األىمية العالمية ليذا المسار، خصوصًا لما أنجزه، غير أن الحاجة أكثر بكثير إلى 
والحقوق والقانون، حيث تشتبك ابتداع تطبيقات أكثر عمقًا وشمواًل في العالم العربي، عمى صعيد السياسة 

ىذه المسائل مع البيئة التقميدية في المجتمع العربي والتأثيرات القبمية والدينية والطائفية واإلثنية 
والمناطقية، وىو ما يدعو إلى التفكير لما بعد الخطوات األولى لمعدالة االنتقالية وانسداد أفق بعضيا، 

 ة عوامل صراع جديدة.فضاًل عن تأثيراتيا الجانبية، لتغذي
*** 

drshaban21@hotmail.com 

 

 (ت في صحيفة الخليج )اإلماراتيةنشر 
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