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 تجارب المصالحات العربية

 السيد حبيب نصار

في مجال العدالة االنتقالية وحقوق اإلنساندولي خبير   

 المركز الدولً للعدالة االنتقالٌة

 مدٌر برنامج الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا

 

 السٌدات والسادة الكرام

 و حضورلً للمً هذه الفعالٌة على دعوتهم بالشكر لمنظ أتوجه أنلً فً البداٌة  اسمحوا

إتاحة الفرصة ألكون بٌنكم هنا وبٌن لفٌف من األصدقاء القدامى فً المغرب التً اشتاق لها 

 اآلن كل االحترام ، كما أود أن أؤكد لكم أن العرض الذي سأطرحهوألهلها دوماً وأكن لها 

ٌمثل رأي المنظمٌن لهذه الفعالٌة . أوٌمثل رأًٌ فقط وال ٌعكس   

وامتدت م 0202الشعبٌة ، التً بدأت فً تونس فً دٌسمبر  االنتفاضات الندالعلقد كان الدافع 

بالعدالة والمسائلة عن  ةمطالبللفً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ، هو  إلى دول أخرى

. وهكذا برزت العدالة االنتقالٌة كأولوٌة لتلك المجتمعات التً تمر  اإلنسانتهاكات حقوق نا

مبكر للغاٌة ، لكن الربٌع وقت انخراط المجتمع الدولً فٌها فً  ة معسٌاسٌ انتقالٌة احلبمر

و بذولة للتعامل مع االنتهاكات لم ٌكن الحالة األولى أو أول مثال على الجهود الم العربً

على لواقع ، و، ففً ا ووضع األساس للمصالحة المنطقةفً  اإلنسانالسابقة لحقوق  الفظائع

ة التً كانت موجودة فً معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أن األنظمة القمعٌالرغم من 

ضئٌالً للغاٌة للعدالة والمسائلة فإن ذلك لم ٌمنع جماعات الضحاٌا  لم تسمح إال بحٌزاً قٌا ٌأفر

ومنظمات المجتمع المدنً من القٌام بحمالت تطالب بالعدالة االنتقالٌة و ممارسة الضغط على 

حقوق الضحاٌا . تدابٌر لمعالجة التخاذالسلطات   

فً تجربة ٌتضح ذلك جلٌا كما التً أتاحها التحرر السٌاسً  وباالستفادة من نافذة الفرص

إحراز مكاسب مثل تمخض عن ذلك ، فقد  م0222المغرب فً أواخر التسعٌنٌات ومطلع عام 

 ا بعد صدام حسٌن ، فإن سقوط نظامهوفً عراق م، إنشاء لجنة الحقٌقة وبرنامج التعوٌضات 

مجموعات تعرضت لمعاملة وحشٌة من قبل النظام السابق ، ،ممثلة لسٌاسٌة وصعود أحزاب 

 للسلطة قد فتح الباب لتبنً سلسلة من التدابٌر الرامٌة إلى معالجة فضائع الماضً .

فً الجزائر ولبنان وعلى  مراحل الصراعاتوعلى النقٌض من ذلك ، وفً سٌاقات ما بعد 

التً بذلتها من أجل  والجهود التً قامت بها مجموعات الضحاٌا  رةكبٌالرغم من التعبئة ال
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فان تلك الجهود لم تفلح فً إحراز تقدم الدعوة للحقٌقة والعدالة وتحت ذرٌعة تحقٌق المصالحة ،

. لم تلق أصواتهم آذانا صاغٌةو كبٌر  

 ٌا )وفً سٌاق ما بعد الربٌع العربً وفً بلدان مثل مصر وتونس ولٌبٌا والٌمن وسور

هذه المرة للتعامل مع الجرائم التً ارتكبتها التً تم بذلها ة والعراق مع جهود العدالة المتجدد

داعش ( ، قامت الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدنً ومجموعات الضحاٌا 

وبدء عملٌات  اإلنسانالنتهاكات الخطٌرة لحقوق لباالنخراط فً الجهود المبذولة للتصدي 

تدخل المجتمع الدولً ) بما فً ذلك وكاالت فً معظم هذه السٌاقات و، وكذلك  االنتقالٌةالعدالة 

األمم المتحدة ، والمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة والحكومات والجهات الدولٌة الفاعلة األخرى 

تٌجة للصراعات نذلك و الناشئة ، ومع االنتقالٌةلتشجٌع أو دعم مبادرات العدالة  كبٌر( بشكل 

 باستثناءحقق الكثٌر ، تلم ٌ هفً غالبٌة هذه السٌاقات ، فإن االستبدادٌةالحكم  أشكالعودة  أو

لجنة الحقٌقة والكرامة مهمتها وقدمت تقرٌرها النهائً إلى الرئٌس التونسً . أنهتتونس التً   

وجود زمالء بارزٌن  األهم من ذلك هو وهذا ،لعرض تقدٌمً لضٌق الوقت المخصص ونظراً 

شاركوا مباشرة فً قٌادة عملٌات العدالة االنتقالٌة والمصالحة فً بلدانهم وسٌقومون بتقدٌم 

فً تفاصٌل كل عملٌة  أخوضتقدٌم نظرة عامة مقارنة ولن كتفً بخبراتهم ال حقاً ، فإننً سأ

 وطنٌة .

ة للعنف ٌجلن أتطرق إلى العملٌات التً لم تتم فعلٌاً على ارض الواقع نت أٌضاكما أننً 

وسأقوم فً على الرغم من الجهود الحثٌثة والمتكررة للقٌام بها ) لٌبٌا و الٌمن ( هذا ، ستمر مال

،فً ٌا والناجٌٌن االتً تشمل مكان الضح المقارنةهذه النظرة العامة باستخدام بعض عناصر 

الدور المتزاٌد  الى الجناة ، على مصٌرٌتم فٌه الذي  سوف اقارن فٌها بالتركٌزالتً العملٌة 

ة فً عملٌات العدالة االنتقالٌة الوطنٌة والمصالحة على حساب الذي تلعبه الجهات الدولٌة الفاعل

 الجهات الفاعلة المحلٌة وحق التملك المحلً ) الملكٌة المحلٌة ( .

سبب مرونة  أوضحأة وتطور مجال العدالة االنتقالٌة كً نشأستعرض بعجالة  أناسمحوا لً 

كٌف التطور و تقالٌة فً المنطقة العربٌة مع هذاالعدالة االن تتالءموكٌف  ولٌونة هذه المعاٌٌر

هذا المجال . تطورأثرت فً   

من القرن  الثمانٌنٌاتها فً أمرٌكا الالتٌنٌة فً مطلع عٌوبصورة تقرٌبٌة ، فقد بدأت جم

دعم حقوق الضحاٌا وتطبٌق العدالة على الرغم من وجود ارتجالٌة هدفت إلى الماضً بجهود 

معاٌٌر  أو موجهات أوالمسائلة القضائٌة ، ولم تكن هناك سٌاسات  تعٌقعفو أو عقبات أخرى 

ض ، إطار معٌاري غام بالكاد العدالة االنتقالٌة فً ذلك الوقت ، بل كان هناك دولٌة فً مجال

ٌم سٌاسات أو تصمممثلون أو خبراء دولٌون مشاركٌن فً تشجٌع  لم ٌكن هناك  وأٌضا

 أمرٌكالسٌاق فقد استمد لوٌس جونٌت الكثٌر من تجربة اوتدابٌر العدالة االنتقالٌة ، وفً هذا 
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من  اإلفالت) المعروفة رسمٌاً بمبادئ األمم المتحدة لمكافحة  مبادئهعند صٌاغة  الالتٌنٌة

لة االنتقالٌة المتمثلة فً الحق فً الحقٌقة والحق فً ادأساساً للعاب ( التً تشكل الٌوم العق

 العدالة والحق فً التعوٌضات وضمان عدم التكرار .

أو ما بعد دستور روما ) تم ثم جاء ما ٌتطابق تقرٌباً مع ما بعد محكمة الجناٌات الدولٌة 

ة التً أتسمت بتضخم فترم ( ، ال0220 م ودخل حٌز التنفٌذ عام0991فً عام  اعتماده

، ناهٌك  االنتقالٌةالعدالة صفقات السٌاسات والمعاٌٌر والموجهات السٌاسٌة الجاهزة الستخدام 

مع تزاٌد مجموعة واسعة من الجهات  االنتقالٌةالعدالة صناعة عن ازدهار ما بات ٌعرف ب

تشمل  االنتقالٌة الوطنٌة التًالدولٌة الفاعلة التً توفر التموٌل والدعم لعملٌات العدالة 

المنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة ومؤسسات الفكر والمانحٌن والمنظمات الحكومٌة الدولٌة 

موعات االستشارٌة .وقد أدت وكذلك حتى بالنسبة للجهات الربحٌة مثل مكاتب المحاماة والمج

 ءت ثورات الربٌع العربً التً تحدتوأخٌراً جا السٌاسات إلى بروز بعض العقائد . هذه

نعٌد  أنم والتً قد تتطلب 0222العدٌد من المعاٌٌر الدولٌة التً تم تطوٌرها منذ مطلع عام 

معظم دول الربٌع  التً تشهدهافً ضوء التطورات  االنتقالٌةالنظر فً بعض مبادئ العدالة 

وبشكل مبكر واضحاً  بداوفً الواقع ، فقد  الٌمن وتونس ولٌبٌا ومصر وسورٌا .العربً مثل 

قد تم تكٌٌفها فً معظم الماضٌة  05رها فً السنوات الــ جهات التً تم تطوٌالمعاٌٌر والمو أن

لتً ٌتعٌن علٌنا ا اإلرث المتعدد الجوانب وو الت العربٌةلتتواءم مع تعقٌدات التحو األوقات

 التعامل معها .

وفً حقٌقة األمر ، فقد قدم الربٌع العربً أرضٌة تجرٌبٌة للسٌاسات التً أثبتت ، بشكل مبكر 

-غٌر كافٌة للتعامل مع تعقٌدات المنطقة : أنها،   

-التحوالت الغامضة :  -  

لقد أدى كل تحول من " التحوالت " إلى بروز توازن معٌن فً القوة وقٌود سٌاسٌة محددة 

جة عن اتتتجاهلها ، وفً الواقع فإن الظروف الن نأ انتقالٌةبحٌث ال ٌمكن ألي خطة عدالة 

ً فإن الخٌارات الٌل تصور للعدالة ، وبالتوالت الغامضة فً كل بلد قامت بتشكالتح

نتٌجة لجملة من  محدودةتنفٌذها فً تونس والٌمن ولٌبٌا ومصر كانت  والسٌاسات التً تم

العوامل مثل االنقسامات السٌاسٌة العمٌقة وبقاء عناصر األنظمة السابقة والتأثٌر المتزاٌد لها 

 وقوة المٌلشٌات المسلحة التً ال تتردد فً تحدي سلطة الحكومات المركزٌة .

-ساد والمحسوبٌة :إرث الف -  

سها الحكام وذوٌهم قد السنٌن ، فإن النفوذ االقتصادي االستثنائً والثروة التً كد على مر

لً تعزٌز سلطتهم السٌاسٌة ، اساعدهم على فرض هٌمنتهم على اقتصاد بلدانهم وثرواتها وبالت
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القمع متداخلة مع بعضها  وأنظمةشبكات الفساد  كانتففً بلدان مثل مصر وتونس وسورٌا 

. بإحكامومتشابكة  البعض  

-: واإلقصاء االنقسامإرث  -  

 الً شاب العدٌد من بلدان المنطقة الصراعات الطائفٌة واالنقسامات السٌاسٌة لسنوات عدٌدة فض

. واالقتصادٌةعن إقصاء شرائح واسعة من المجتمع من المشاركة السٌاسٌة   

-لعقود طوٌلة : اإلنسانالنتهاكات حقوق  اإلرث المتعدد الطبقات -  

 مسئولًالتً أرتكبها  اإلنسانمثل تونس إرث االنتهاكات الخطٌرة لحقوق  تواجه دول بٌنما

سلمٌٌن واسع واالعتقال التعسفً و قتل المتظاهرٌن ال نطاقعلى  التعذٌبالدولة والتً تشمل 

لٌبٌا والٌمن وسورٌا أن تقوم  مثلشهدت صراعات مسلحة فإنه ٌتوجب على دول أخرى 

والتً تشكل فً معظم األحٌان جرائم  اإلنسانلجرائم التً طالت حقوق بمعالجة االنتهاكات وا

. اإلنسانٌةضد   

فً فترات الصراع ال تتمٌز فقط  ارتكابهاعالوة على ذلك فإن أنماط االنتهاكات التً تم 

الجرائم نظراً الن  بارتكابنوع وتعدد الجناة المتورطٌن بحجمها وخطورتها ، بل تتسم أٌضاً بت

كذلك  األجنبٌةة فً ذلك ، ناهٌك عن القوات علة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة متورطاالجهات الف

عقود من الزمن ، وعلى سبٌل المثال فإن انتهاكات امتدت ل، كما ال ننسى إرث االنتهاكات التً 

س كان م ، وفً تون0969دة الحكم فً عام إلى س لقذافً بدأت منذ االنقالب الذي أوصلهانظام 

فً قانون العدالة تحدٌد الفترة التً ٌنبغً التحقٌق فٌها من قبل لجنة الحقٌقٌة المنصوص علٌها 

خالل الحوار الوطنً بشأن مناقشتها القضاٌا المثٌرة للجدل التً تم  أكثرواحدة من  االنتقالٌة 

. سبعٌنٌاتالفقد بدأت االنتهاكات منذ  األسدم ( . أما نظام 0995العدالة االنتقالٌة )   

وانتهاكات الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة  ةسامات االجتماعٌة وعدم المساواكما أن االنق

جً الجامعات وتزاٌد ٌخر أوساطوالتوزٌع غٌر العادل للثروة وتزاٌد مستوٌات البطالة فً 

 لدى واإلحباطجمٌعها السخط  أثارتالقٌود المفروضة على حقوق العمال ، كل هذه العوامل 

للوصفات الجاهزة  ، لذلك فإن لدٌنا هنا عناصر مختلفة ال ٌمكنمن السكانمحدودي الدخل 

، وغالباً ما تفشل القوالب دولٌاً أن تحتوٌهارواجا  إجماعا وتلك الحلول التً القت  أواالستخدام 

تقدٌم حلول للتكٌف معها . لكن  أوهذه التعقٌدات  احتواءالمجتمع الدولً فً  صاغهاالتً 

العدالة ة إلٌهما سابقاً والنظر إلى تجربأعود إلى المعٌارٌن الذٌن أشرت  أنمحوا لً اس

فً المغرب والعراق وتونس ، وكما قلت لن أتطرق إلى وصف التجارب المختلفة  االنتقالٌة

غرب وتونس أوالً الم من تجربتً بعض الدروس سأستخلصولكننً  اآلخرونوالتً سٌتناولها 

ترجع وقة وثوق للعدالة االنتقالٌة فً المنطالنموذج التأسٌسً والم تبارهع، فالمغرب ٌمكن ا

-:إلى اآلتً أسباب تمٌز هذا النموذج  
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المغاربة  بصٌاغتها وتحقٌقها كانت عملٌة العدالة االنتقالٌة محلٌة الصنع برمتها ، وقام -0

. وكانت  الالتٌنٌةمرٌكا فً أالمبكرة أنفسهم ، وهذه التجربة تذكرنا بتجربة العدالة االنتقالٌة 

التً جمعت بٌن ممثلً دفاع عن التجربة المغربٌة نتاجاً لعملٌة سٌاسٌة تم التفاوض بشأنها و

مة ٌة حول االنتهاكات اإلنسانٌة الجس) هنا تم عقد الندوة الوطنٌ ٌااالمجتمع المدنً والضح

اإلنسان والجمعٌة المغربٌة وق والمنظمة المغربٌة لحق العدالة و ى الحقٌقةوالتً قام بعقدها منتد

 انتهاكات الماضً ووضع األساس إلصالح لمعالجةواإلرادة السٌاسٌة للملك  لحقوق اإلنسان (

عملٌة العدالة االنتقالٌة عنصراً من عناصر العقد  أصبحتالمؤسسات ، وبهذه الطرٌقة 

إشراك عدد كبٌر التجربة التونسٌة التً تم فٌها  إلٌهدد . وهذا ربما ما تفتقر ماعً المتجاالجت

 إجماععلة وخاصة فً مرحلة تصمٌم العملٌة تاركة حٌزاً صغٌراً لبناء من الجهات الدولٌة الفا

نموذجا رائعاً  عدنون العدالة االنتقالٌة فً تونس ٌقا أن سٌاسً حول العملٌة . وعلى الرغم من

السٌاسٌة  اإلرادةأن العملٌة تفتقر إلى  الة االنتقالٌة ، إاللمختلفة للعدمل جمٌع العناصر اكونه ٌش

 والدعم الالزم للوفاء بجمٌع التزاماتها ) خالد كرٌشً ( .

المغاربة وحدهم وبأنفسهم . حٌث قام  وابداعٌة تمٌزت التجربة المغربٌة بأنها مبتكرة -0

 ، لقد طلبوا الدعم وحصلوا علٌهوابتكارالتدابٌر واإلجراءات الخاصة بالعدالة االنتقالٌة تصمٌمب

  ٌوجهون مثل هذا الدعمٌستثمرون وكٌف  من بعض الجهات الدولٌة الفاعلة ولكنهم عرفوا

إن المقاربات ذات الٌوم ف، ف االحوال تغٌرت بعدهاوالحصول على أفضل النتائج . لكن  ومن ثم

لدى الجهات الفاعلة  واإلبداعٌن تقتل االبتكار ٌفاعلون الدولالة التً ٌروج لها المعاٌٌر المفرط

بتكرة ومتمٌزة مالمحلٌة . وسوف اذكر مجالٌن على األقل ، كانت التجربة المغربٌة فٌهما 

ر الضرر المجتمعً . كما جبالتعوٌض وا منهج النوع االجتماعً وبرامج بشكل خاص وهم

التحقٌق مثل  ةة بالمالحظارات الجدٌركبة التونسٌة تمٌزت بعدد من االبتالقول هنا أن التجر أود

لمجتمعات والتحري فً الروابط بٌن القمع والفساد ومعالجة الفساد كأولوٌة بالنسبة ل

التً تمت استشارتها . والمجموعات  

لجنة الحقٌقة  أطلقت فٌه الوقت الذيتحولٌة ، ففً  اتمٌزت التجربة المغربٌة بأنه -3

ن العدٌد من التوصٌات ٌمن قبٌل الصدفة بأن تم تضمٌكن ، لم  النهائًوالمصالحة تقرٌرها 

الذي االستفتاء فً الواردة فً هذا التقرٌر فً دستور المغرب الجدٌد الذي تمت الموافقة علٌه 

هٌئة  مهدت  االنتفاضات العربٌة .و بطرٌقة ما فقد أعقابم فً 0200فً ٌولٌو جرى 

 األفضللخٌار الإلصالح الدستوري وتم إعدادها بعناٌة لتكون  ٌقوالمصالحة الطر اإلنصاف

ت الهامة وخاصة فً لتلبٌة مطالب التغٌٌر وقد أحتوى الدستور الجدٌد على العدٌد من التعدٌال

ٌحظى بالترحٌب . مجال حقوق اإلنسان مما جعله  

ل لت التعامل مع حقوقهم من خالكزت المغرب على إنصاف الضحاٌا وفضوأخٌراً ر -4

مسائلة الجناة وهذا ٌختلف كثٌراً عن التجربة التونسٌة  ت قضٌةقة والتعوٌض ولٌسٌمعرفة الحق
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قانون العفو  وتمرٌر إلصدارا ٌمكن القول عن الجهود الحالٌة ولكن ماذ االثنٌنالتً جمعت بٌن 

ألوانه الحدٌث عن المسائلة القضائٌة ؟ ن من السابق هل كا ؟   

تحدة األمرٌكٌة ضد أعقاب الغزو الذي قادته الوالٌات المعراق ، ففً نتحدث عن الاآلن دعونا 

م وسقوط نظام صدام حسٌن الخ ، قامت قوات االحتالل والسلطات العراقٌة 0223العراق عام 

التً ارتكبها النظام السابق .  اإلنسانحقوق  انتهاكاتالعدٌد من التدابٌر لمعالجة  باتخاذالمؤقتة   

وٌض عمل المؤسسات الحكومٌة حزب البعث تق اجتثاثنتج عن  ك فقدعالوة على ذل

والخدمات االمنٌة بشكل كبٌر من خالل حرمان هذه المؤسسات من الموظفٌن ذوي الخبرة 

ً عهد صدام والكفاءة بحجة واهٌة تكمن فً انهم كانوا أعضاء فً حزب البعث مع العلم انه ف

لى وظٌفة حكومٌة وهو ان تكون عضواً الشرط من أجل الحصول ع حسٌن كان هناك ما ٌشبه

فً عراق ما بعد صدام حسٌن فإنه ٌبدو من  االنتقالٌةفً حزب البعث وعند النظر إلى العدالة 

مسئولً الواضح أن تحرك السلطات العراقٌة المؤقتة ) التً غالباً ما تتعرض لضغوط من 

التعامل مع  تدابٌر هدفت إلىالمتحدة ( لتطبٌق المؤقتة بقٌادة الوالٌات  االئتالفسلطة 

امة أو مشاورات ع إجراءاالنتهاكات الماضٌة لحقوق االنسان فً نظام صدام حسٌن دون 

ع المدنً والقوى السٌاسٌة العراقٌة فإن ذلك التحرك كان كارثٌاً فً مشاركة فاعلة من المجتم

فً المجتمع ٌة تكون شرعات او تدابٌر ان وفً الواقع ال ٌمكن ألي اجراء. هذه العملٌة 

شرائح ادة دون القٌام بعملٌة شاملة تضمن مشاركة كل الالعراقً الذي ٌعانً من انقسامات ح

ة فً العراق فً تصمٌم ووضع خطط العدالة االنتقالٌة ، وكتحلٌل السٌاسٌة والطائفٌة واالثنٌ

ر العدالة من تدابٌ فرضو االفتقار إلى التشاور فهوم االنتقام السٌاسً الذي ٌؤججهاخٌر فإن م

العملٌة وتغذٌة  تقوٌضإبطال وجانب واحد واستغاللها من جانب واحد قد ساهم فً قبل 

وٌض الجهود السٌاسٌة لتحقٌق االستقرار فً ن الجماعات الطائفٌة العراقٌة وتقسامات بٌاالنق

عامل مع البلد . والٌوم ٌتم ارتكاب االخطاء نفسها فً التدابٌر واالجراءات التً تم تبنٌها للت

 داعش . 

 

*** 


