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راوية توفيق

*

هل الدولة والمجتمع في مصر مستع ّدان
للعدالة االنتقاليّة والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

فــي مصــر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية ،منها حركة شــباب  6أبريل ،إلى بلورة
قانون للعدالة االنتقالية اســتندت فيه إلى تجارب ســابقة ،منها تجربة جنوب أفريقيا .وكانت
تونــس ،الدولــة التي انطلقت منها شــرارة الثورات العربية ،قد ســبقت مصر في هذا المجال،
متعاونــة مــع وزارة العــدل فــي جنــوب أفريقيــا .كمــا أنشــأ المغــرب عــام " 2003هيئــة اإلنصاف
والمصالحــة" للنظــر فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة  .1999-1956تناقــش هــذه
الورقــة إمكانيــة تطبيق مفهــوم العدالة االنتقالية فــي مصر ،وتحاول اســتخدام اقتراب يضع
آليــات المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة الناجحــة فــي إطارها األشــمل ،وهــو التحول
الديمقراطــي واإلصــاح المؤسســي القائــم على التفــاوض بيــن القوى السياســية .تعرض
الورقــة الفلســفة التــي تحملها فكــرة العدالة االنتقالية ،والســمات التنظيمية التي تســاعد
على نجاح آلياتها ،والشــروط التي تســاعد في التغلب على التحديات التي تواجهها ،وعلى
المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.
*

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة القاهرة.
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مقدمة
يف أعقاب ثورة  25يناير  2011يف مرص ،طالب عدد من الحقوقيني
والناشطني السياسيني بتدشني آلية للعدالة االنتقالية للتعامل مع
أخطاء نظام الرئيس السابق حسني مبارك وخطاياه .وقد تجدد هذا
املطلب بعد إطاحة الرئيس محمد مريس يف الثالث من متوز /يوليو
 ،2013وأعلنت الحكومة الجديدة تبنيها له مستحدثة وزارة جديدة
للعدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية ،ومشرية إىل سعي مرص
لالستفادة من تجارب الدول األخرى ،وعىل رأسها تجربة جنوب
أفريقيا .فبعد أيام قليلة من توليه منصب مستشار الرئيس املؤقت
للشؤون السياسية ،رصح الدكتور مصطفى حجازي يف مؤمتر صحفي
عىل هامش مؤمتر املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية يف متوز /يوليو
املايض أ ّن مرص ستشكل أط ًرا مؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية كام
حدث يف دول حققت نجا ًحا يف هذا املجال ،ومنها جنوب أفريقيا.
ويف حديثه إلحدى القنوات الفضائية يف أيلول /سبتمرب املايض أشار
الدكتور حسام عيىس ،نائب رئيس الوزارء ووزير التعليم العايل ،إىل
اهتاممه بتجربة جنوب أفريقيا يف العدالة االنتقالية وإىل رضورة
استفادة مرص منها.
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آليات العدالة االنتقالية واملصالحة؟ وما هي الدروس املستفادة من
خربة هذه اآلليات؟

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه التساؤالت باستخدام اقرتاب
يضع آليات املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية الناجحة يف إطارها
األشمل ،وهو التحول الدميقراطي واإلصالح املؤسيس القائم عىل
وتفصل الدراسة يف تحديد املناخ الذي
التفاوض بني القوى السياسيةِّ .
يجري فيه صوغ آليات املصالحة وتشكَّل فيه لجان العدالة االنتقالية،
والفلسفة التي تحملها فكرة العدالة االنتقالية ،والسامت التنظيمية
التي تساعد عىل نجاح آلياتها ،والرشوط التي تساعد يف التغلب عىل
التحديات التي تواجهها وعىل املقاومة التي تتعرض لها .ولذلك،
تعتمد الدراسة عىل مراجعة أدبيات التحول الدميقراطي املرتبطة
بفكرة التفاوض عىل آليات املصالحة والعدالة االنتقالية كجزء من
تسوية سياسية متهد لعملية التح ّول .كام تستند الدراسة إىل القانون
املنشئ للجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا لتحلل فحوى
فكرة العدالة االنتقالية وأسسها الفلسفية ،ومكوناتها التنظيمية.
وتراجع الدراسة بعض الدراسات التحليلية واالستقصائية لتقف عىل
رشوط نجاح آليات العدالة االنتقالية ومتتعها بالصدقية ،وكذلك
التحديات التي تواجه تطبيقها.

ومن ناحية أخرى ،بادرت منظامت حقوقية وحركات اجتامعية ،منها
حركة شباب  6أبريل ،إىل بلورة قانون للعدالة االنتقالية استندت
فيه إىل تجارب سابقة ،منها تجربة جنوب أفريقيا .وكانت تونس،
الدولة التي انطلقت منها رشارة الثورات العربية ،قد سبقت مرص
يف هذا املجال؛ إذ تعاونت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
التونسية مع وزارة العدل يف جنوب أفريقيا لتشكيل لجنة عىل غرار
لجنة الحقيقة واملصالحة التي شكلتها جنوب أفريقيا عام  .1995كام وتهدف الدراسة من تحليل تلك القضايا إىل املساهمة يف النقاش
أنشأ املغرب عام " 2003هيئة اإلنصاف واملصالحة" للنظر يف انتهاكات حول العدالة االنتقالية وفلسفتها ومتطلبات نجاحها ،وما ميكن أن
تحمله من خصوصية يف الحالة املرصية ،بعدما شهده هذا النقاش من
حقوق اإلنسان يف الفرتة .(((1999-1956
انحسار يف ظل الرتكيز عىل "الحرب عىل اإلرهاب" ،والحشد الشعبي
ولكن هل الدولة واملجتمع يف مرص عىل استعداد لتقديم التنازالت ملساندة مؤسسات الدولة يف تلك الحرب .كام تهدف إىل اإلضافة
الالزمة لنجاح العدالة االنتقالية؟ وما هي الرشوط التي ساهمت إىل املكتبة العربية يف دراسات العدالة االنتقالية يف ظل نقص هذه
يف النجاح النسبي للعدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا؟ وهل هذه الدراسات وحداثتها النسبية.
الرشوط متوافرة يف الحالة املرصية؟ وما هي التحديات التي تواجه
ويف تحليلها لخربة جنوب أفريقيا ومحاولة االستفادة منها يف الحالة
 1ملزيد من التفاصيل حول التجربة املغربية والتحديات التي واجهتها انظر :عبد املرصية ،ال تتجاهل هذه الدراسة اختالف اإلطار التاريخي وطبيعة
العزيز النوييض" ،إشكاليات العدالة االنتقالية :تجربتا املغرب وجنوب أفريقيا" ،ملف الفاعلني السياسيني يف الحالتني .فال شك أ ّن طبيعة الرصاع بني أقلية
"االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب يف ضوء التجارب العاملية" ،مركز الجزيرة للدراسات ،حاكمة سيطرت عىل الحكم لعقود طويلة وحركة تحرر وطني متثل
 ،2013/2/14انظر:
 http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocraاألغلبية يختلف عن رصاع بني قوى سياسية متنافسة تحمل تصورات
 cy/2013/01/201312410191634162.htmمختلفة للدولة وأيديولوجيتها وعالقتها باملجتمع .وقد تبدو الخريطة
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كام أ ّن الدراسة يف تركيزها عىل خربة جنوب أفريقيا ال تتجاهل حقيقة
أ ّن هناك مناذج أخرى للعدالة االنتقالية اختلفت يف آلياتها وسياقها
عن هذه الخربة .وال يعود الرتكيز عىل تحليل حالة جنوب أفريقيا
إىل تكرار اإلشارة إليها كنموذج اسرتشادي من قبل الحكومة املرصية
املؤقتة فقط ،وإمنا أيضً ا ألنها الحالة األبرز واألشهر ،والتى ساهمت
بشكل كبري يف تطوير مجال العدالة االنتقالية عىل مستوى العامل(((.

السياسية يف الحالة املرصية أكرث تعقي ًدا .فعىل الرغم من تعدد الفاعلني
املمثلني لألقلية البيضاء واألغلبية السوداء يف حالة جنوب أفريقيا ،فإ ّن
وجود قوتني معتدلتني متثالن األغلبية يف كل جانب (وهام الحزب الوطني
واملؤمتر الوطني األفريقي) قد س َّهل الوصول إىل تسوية سياسية .أما يف
الحالة املرصية ،فإ ّن تع ّدد الفاعلني من ممثلني لنظام قديم سيطر عىل
الحكم ملدة ثالثة عقود ،وأعضاء جامعة سياسية ذات مرجعية إسالمية
صعدت إىل الحكم ملدة عام واحد ،ومعارضة سياسية مختلفة التوجهات
ناهضت النظامني ،ومؤسسة عسكرية حسمت مصري النظامني يف  25واستنا ًدا إىل هذه املقدمة ،تنقسم الدراسة إىل أربعة أقسام :يعرض
القسم األول اإلطار العام للمصالحة والعدالة االنتقالية؛ فاملفهومان،
يناير و 3متوز /يوليو ،تجعل التفاعالت السياسية أكرث تعقي ًدا.
وما يرتبط بهام من مؤسسات وتفاعالت ،ال يحدثان يف فراغ ،وإمنا
يشكالن جــز ًءا من عملية تح ّول دميقراطي قائم عىل التفاوض
واملساومات للوصول إىل حلول وسطى بني أطراف العملية السياسية.
ويناقش القسم الثاين مفهوم العدالة االنتقالية ودالالته وأهدافه،
ويذكر بالتفصيل كيف تحققت هذه املعاين واألهداف يف منوذج جنوب
أفريقيا ،ويتساءل بشأن مدى إمكانية تحقيقها يف الحالة املرصية.
أما القسم الثالث فيناقش األبعاد التنظيمية للجان العدالة االنتقالية
واملصالحة ،فيتعرض لالعتبارات التي تحكم تشكيلها ويستعرض آليات
عملها .وتختتم الدراسة بالقسم الرابع مبناقشة التحديات التي تواجه
تطبيق العدالة االنتقالية سواء تعلقت بالتنظيم أو مبواجهة القوى
ال شك أيضً ا أ ّن اإلطار االجتامعي واالقتصادي الذي تجري فيه هذه الرافضة للمفهوم ذاته.
التفاعالت السياسية شديد االختالف يف الحالتني .فالعامل االجتامعي
األكرث بروزًا يف حالة جنوب أفريقيا هو العرق أو اللون ،فعىل أساسه
متت التفرقة بني أقلية بيضاء وأغلبية سوداء ،وملناهضة هذا التمييز العدالة االنتقالية
قامت حركات التحرر الوطني حتى اسرتدت األغلبية حقوقها .أما يف ونماذج التح ّول الديمقراطي:
الحالة املرصية فعامل الدين وعالقته بالدولة هو عامل مهم  -إن مل
أي إطار تطبق آليات المصالحة؟
يكن بالطبع العامل الوحيد  -لفهم طبيعة الرصاع السيايس .ويظل في ّ
الرصاع من أجل ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية للفئات التي من الخطأ التصور أ ّن تحقيق العدالة وتجاوز االستقطاب يتحقق
ُه ِّمشت لعقود هو العامل املشرتك بني الحالتني .فال نهاية نظام بإنشاء هيئة أو استحداث وزارة يعهد إليها هذه األهداف فحسب.
التفرقة العنرصية ترجم إىل القضاء عىل الفقر بني صفوف األغلبية فتطبيق آليات العدالة واملصالحة الوطنية إمنا هو جزء من عملية
السوداء يف جنوب أفريقيا ،وال إسقاط الرئيس حسني مبارك بعد ثورة أوسع تعنى بتأسيس قواعد للتحول إىل الدميقراطية ،مبا فيها كتابة
 25يناير م َّهد لسياسات اقتصادية واجتامعية تعيد توزيع الرثوة عىل دستور جديد ،وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة إلخضاعها للمراقبة
نحو عادل بعد تزايد الفجوة بني الطبقات.
واملساءلة .ولذلك ،سمي هذا النمط من العدالة ﺑ" االنتقالية" ألنه

وال متنع هذه االختالفات من النظر يف تجربة املصالحة والعدالة يطبق يف مرحلة انتقال الدول من االستبداد إىل الدميقراطية أو
االنتقالية يف حالة جنوب أفريقيا ومحاولة االستفادة من دروسها يف
 2لعرض شامل بشأن خربات العدالة االنتقالية يف الحاالت األخرى ،انظر:
الواقع املرصي .فليس الهدف من الدراسة إجراء مقارنة منظمة بني Kevin Avruch and Beatriz Vejarano, “Truth and Reconciliation Commissions:
الحالتني ،وإمنا الوقوف عىل طبيعة اإلطار الذي يجب أن تنشأ فيه A Review Essay and Annotated Bibliography,” The Online Journal of Peace and
Conflict Resolution, vol.4, no.2 (2002), pp. 37-76.
آليات املصالحة ،ورمزية إنشاء هذه اآلليات ،واملقومات التي تساعد
وكذلك عبد الحسني شعبان" ،العدالة االنتقالية :مقاربات عربية للتجربة الدولية" ،املستقبل
عىل نجاحها.
العريب ،العدد ( 413بريوت :متوز /يوليو  ،)2013ص .128-99
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من الحرب إىل السلم .ويف حالة جنوب أفريقيا كان منوذج التحول
قامئًا عىل عملية تفاوضية وتسوية سياسية ،كانت العدالة االنتقالية
أحد أهم مكوناتها .فقد درجت أدبيات التحول الدميقراطي عىل
تقسيم أمناط التحول ومناذجه إىل ثالثة :منط ينتج من إطاحة النظام
االستبدادي بصورة كاملة عن طريق قوى املعارضة التي تكتسب قوة
ودعم جامهرييًا تدريجيًا ميكّنها من إطاحة النظام والتأسيس لنظام
ً
يغي بشكل جذري قواعد النظام القديم يف توزيع السلطة أو
جديد ّ
الرثوة أو كالهام م ًعا .ويعتمد الثاين عىل إصالحات تدريجية تقوم بها
النخبة القامئة الستيعاب املطالب والضغوط الداخلية أو الخارجية
للتغيري .أما الثالث فيعتمد عىل التفاوض بني القوى السياسية األكرث
تأث ًريا للتمهيد لتغيريات جزئية يف النظام القائم .ويتحقق هذا النمط
األخري يف حال توازن  -وليس بالرضورة تساوي  -القوة بني األطراف
السياسية الكربى بحيث يدرك كل طرف صعوبة نفي أو إقصاء الطرف
اآلخر مام يدفعه إىل التفاوض للوصول إىل صيغة وسطى تبدأ بها
عملية التحول الدميقراطي خطواتها األوىل .وأل ّن التحول يف هذا النمط
يقوم عىل التفاوض ،فإنه ينتج نظا ًما خليطًا يحمل بعض مالمح النظام
القديم ،ويؤسس حقوقًا سياسية واقتصادية لفئات كانت محرومة من
تلك الحقوق من قبل(((.
وعىل الرغم من أ ّن تح ّول جنوب أفريقيا من نظام تحتكر فيه األقلية
البيضاء السلطة والرثوة إىل نظام تعددي يعرتف بالحقوق السياسية
واالقتصادية لألغلبية السوداء قد جاء بعد نضال طويل قادته قوى
التحرر الوطني ضد نظام الفصل العنرصي ،فإ ّن هذا التحول كان
أقرب إىل النمط الثالث .فالكفاح الذي قاده حزب املؤمتر الوطني
األفريقي وحلفاؤه من النقابات العاملية والحزب الشيوعي ،باإلضافة
إىل الضغط الدويل املتزايد الذي تع ّرض له نظام الفصل العنرصي،
مل يكن كل ذلك بإمكانه إسقاط هذا النظام والقضاء عليه كل ًيا .ويف
الوقت نفسه ،فإ ّن نظام الفصل العنرصي ،عىل الرغم من امتالكه
أدوات القوة االقتصادية والقمعية ،أدرك أ ّن ما يتعرض له من خسائر
عىل املستويني الداخيل والــدويل يجعل من الصعب استمراره يف
 3ملزيد من التفاصيل حول هذا النمط من التحول انظر:
Guillermo O’Donnel and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian
Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1986), pp. 37-38; Samuel Huntington, The Third
Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: University
of Oklahoma Press, 1993), pp. 151-154; Philippe Schmitter, “Twentyfive Years, Fifteen Findings,” Journal of Democracy, vol. 21, no. 1 (January
”2010), p. 23; Nancy Bermeo, “Democracy and the Lessons of Dictatorships,
Comparative Politics, vol. 24, no. 3 (April 1992), p. 276.
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مامرسة السياسات اإلقصائية نفسها ضد األغلبية((( .وبذلك اجتمعت
القوى السياسية الرئيسة ،وهي :الحزب الوطني املمثل لألقلية البيضاء
من جهة ،وحزب املؤمتر الوطني وحلفاؤه والقوى األخرى املعربة عن
املجموعات العرقية األخرى (الهنود وامللونني) من جهة أخرى ،يف
عملية تفاوضية إلرساء قواعد للنظام الجديد ،وهو ما مثَّل منوذ ًجا
ملا أطلق عليه "الثورة املتفاوضة" .(((Negotiated Revolution
وقد بدأت عملية التفاوض بإطالق رساح املعتقلني السياسيني ،وعىل
رأسهم الزعيم نيلسون مانديال عام  ،1990وافتتاح أوىل جلسات
مؤمتر الدميقراطية يف جنوب أفريقيا "كوديسا" Convention for a
 Democratic South Africa, CODESAيف كانون األول /ديسمرب
 ،1991والتي استمرت حتى إجراء أول انتخابات دميقراطية بعد
القضاء عىل نظام الفصل العنرصي عام .1994

وإذا كانت هذه املعطيات قد شكلت اإلطار السيايس العام لتدشني
آليات العدالة االنتقالية وبدء عملية املصالحة ،فإ ّن املعطيات
السياسية يف مرص يف فرتة ما بعد  3متوز /يوليو  ،2013بل ومنذ ثورة
 25يناير  ،2011هي أكرث تعقي ًدا .فمرص ال تنتمي إىل النمط األول
كامل ،ومل تفرز نخبة تتوىل
للتحول أل ّن الثورة مل تطح النظام السابق ً
الحكم وتنفّذ اإلجـراءات الجذرية التي تحقق مطالب الثورة من
ضامن للحريات السياسية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعية.
ويف الوقت ذاته ،فإ ّن التحوالت التي جرت يف مرص منذ  25يناير ال
تتسق مع النمط الثالث؛ ألنها مل تنتج من مفاوضات بني األطراف
السياسية مت ّهد إلجراءات متفق عليها للتح ّول تكون آليات العدالة
االنتقالية واملصالحة الوطنية جز ًءا منها .وقد افتقد املجلس األعىل
4 Steven Friedman, “South Africa's Recalcitrant Transition,” Journal of
Democracy, vol. 4, no. 33 (April 1993), pp. 56-57.
5 George Lawson, Negotiated Revolutions: The Check Republic, South Africa
and Chile (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005), pp. 121-174.
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للقوات املسلحة ،الذي حكم البالد ملدة عام ونصف بعد ثورة 25
يناير ،لإلرادة السياسية الالزمة لتطبيق آليات العدالة االنتقالية(((.
ومل يكن نظام الرئيس محمد مريس ،أول رئيس منتخب بعد الثورة،
حال؛ فخالل عام من حكمه مل يكن هناك رؤية متكاملة
أفضل ً
معلنة للتعامل مع القوى السياسية واالقتصادية للنظام السابق .فقد
منعت املادة  232من دستور عام  2012قيادات الحزب الوطني
املنحل من مامرسة العمل السيايس والرتشح لالنتخابات ملدة عرش
سنوات ،ولكن مل يجر تبني نظام شامل للعدالة االنتقالية للتحقيق
يف انتهاكات النظام السابق ،وتم التعامل مع رجال األعامل املنتمني
إىل هذا النظام بشكل انتقايئ ال يخضع لقواعد واضحة .أما ترتيبات
 3متوز /يوليو  2013وما بعدها ،فلم تخضع لعملية تفاوضية تشرتك
فيها األطراف األساسية لألزمة ،وقد تبادلت تلك األطراف  -القوات
املسلحة والقوى املتحالفة معها من جهة ،وجامعة اإلخوان املسلمني
وحلفاؤها السياسيون من جانب آخر  -االتهامات حول املسؤولية
عن غياب تلك العملية .وال شك أ ّن حملة االعتقاالت الواسعة التي
شملت قيادات اإلخوان املسلمني وحلفائهم وامتدت لتشمل مشاركني
يف التظاهرات املؤيدة لعودة الرئيس مريس ،وأحداث العنف التي
ُحسبت عىل تيارات مساندة لإلخوان املسلمني ،واالنتهاكات املتتالية
التي ارتكبت بحق املعتصمني يف ميداين رابعة العدوية والنهضة،
مل تتح مناخًا مالمئًا لعملية تفاوضية تشمل جميع األطراف وتخرج
البالد من أزمتها السياسية .واألهم من ذلك ،أ ّن انحياز املؤسسة
العسكرية ملطالب املتظاهرين يف  30حزيران /يونيو  2013ورفض
التفاوض حول خارطة الطريق املعلنة ،وضع الطرف اآلخر يف العملية
السياسية ،وهم اإلخوان املسلمون ،يف املوقف األضعف .بعبارة أخرى،
مل يكن هناك توازن قوة يضغط ملصلحة حل تفاويض.
يف الوقت نفسه ،إذا كانت آليات العدالة االنتقالية تشكل جز ًءا من
عملية االنتقال إىل الدميقراطية ،فإ ّن التطورات السياسية يف فرتة ما
بعد  3متوز /يوليو من استمرار هيمنة املؤسسة العسكرية ،وعودة
سطوة املؤسسة األمنية ،قد تثري تساؤالت بشأن ما إذا كانت مرص
متر بفرتة انتقال إىل الدميقراطية أم أنها تشهد ردة تعكس التعرث يف
تحقيق أهداف الثورة يف ظل صمود مؤسسات النظام القديم .إذًا،
 6ملزيد من التفاصيل انظر:
Reem Abou-El-Fadl, “Beyond Conventional Transitional Justice: Egypt’s
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عىل الرغم من الحديث الرسمي املتكرر عن املصالحة ،فإ ّن اإلطار
السيايس الذي طبقت فيه املصالحة والعدالة االنتقالية كجزء من
حلول تفاوضية تساومية يف حالة جنوب أفريقيا غري متوافر حتى اآلن
يف الحالة املرصية .ويعني ذلك أنه حتى لو جرى إنشاء مؤسسات
مخ ّولة بتطبيق العدالة االنتقالية يف فرتة الحكومة املؤقتة ،فإ ّن
مضمونها وآلياتها سوف تحدد من قبل طرف واحد ،وهو حكومة ما
بعد الثالث من متوز /يوليو.

كام أ ّن القدرة عىل الوصول إىل حلول وسطى ،ال يعنى أ ّن البدء يف
عملية التفاوض وامليض بها يف حالة جنوب أفريقيا كان عملية سهلة
وتلقائية .فقد مرت هذه العملية بعرثات وتوقفت لفرتات ،ونفذت
خاللها اغتياالت سياسية استهدفت نسف العملية التفاوضية برمتها،
وخرجت منها عدة قوى ألسباب مختلفة .وكان من بني ذلك انسحاب
حزب املؤمتر الوطني األفريقي ،املمثل الرئيس لألغلبية السوداء ،بعد
مذابح ارتكبت بحق بعض املواطنني السود يف حزيران /يونيو .1992
إال أ ّن هناك بعض السامت التي متيزت بها العملية التفاوضية التي
شكلت إطا ًرا للعدالة االنتقالية واملصالحة يف جنوب أفريقيا ،والتي
يجب التأمل يف مدى توافرها يف الحالة املرصية .أول هذه السامت
هو السعي للتوافق واألخذ يف االعتبار مخاوف األقلية .ففي بداية
عملية التفاوض ساد خالف بني الحزبني األساسيني الحزب الوطني
واملؤمتر الوطني األفريقي ،عىل آلية صوغ الدستور .فقد اقرتح املؤمتر
الوطني أن يكون صوغه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة ،بينام
تخوف الحزب الوطني أن يؤدي ذلك إىل محدودية متثيل األقلية
البيضاء ،واقرتح أن ميرر الدستور بالتوافق بني األحزاب السياسية،
ثم يعرض عىل الشعب لالستفتاء .وانتهى االتفاق عىل صوغ دستور
انتقايل ميهد النتخاب جمعية تأسيسية تقوم بصوغ دستور دائم(((.
ومل يكن التوافق حول مسألة صوغ الدستور هو املؤرش الوحيد لوجود
7 Friedman, pp. 62-63; Derek Powell, “The Role of Constitution Making
and Institution Building in Furthering Peace, Justice and Development: South

دراسات وأوراق تحليليّة
هل الدولة والمجتمع في مصر مستعدان للعدالة االجتماعية والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

إرادة لدى األطراف األساسية للتوافق؛ فقد اتفق املتفاوضون عىل
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،يجري من خاللها تشارك السلطة بني
القوى السياسية .وكانت تلك الخطوة مبنزلة إجراء آخر لبناء الثقة
بني أعداء املايض ،كام أنها دعمت رشعية األغلبية مبساندة ومشاركة
األقلية يف الحكم ،ودعمت حق األقلية يف الحد من السلطة املطلقة
لألغلبية الحاكمة(((.
وال يبدو بعد ثالثة أعوام من ثورة  25يناير أ ّن القوى السياسية يف مرص
قد أدركت حتمية التوافق والوصول إىل حلول وسطى .فلجنة صوغ
الدستور قد تحولت من لجنة منتخبة من قبل الربملان استحوذت فيها
األحزاب السياسية اإلسالمية عىل األغلبية بعد االنتخابات الربملانية يف
 2012-2011إىل لجنة معينة من قبل الرئيس املؤقت ُه ّمشت فيها
هذه األحزاب ملصلحة التيارات األخرى بعد إعالن القوات املسلحة
عن خارطة الطريق يف  3متوز /يوليو  .2013ومل يكن وضع الحكومات
املشكلة يف فرتة حكم الرئيس محمد مريس وما بعد إطاحته أفضل
رشا عىل عدم استعداد ،أو عدم قدرة ،التيارات
حالً ؛ مام يعد مؤ ً
السياسية املختلفة للعمل يف إطار حكومة متثلها جمي ًعا.
السمة الثانية لعملية التفاوض يف حالة جنوب أفريقيا ،هي أ ّن
األط ـراف املتفاوضة قد خلصت إىل أهمية االتفاق عىل املبادئ
العامة التي تحكم النظام الجديد قبل االنخراط يف البحث والخالف
حول تفاصيل هذا النظام ،وكوسيلة لتسهيل عملية النقاش يف هذه
التفاصيل .ولذلك ،فقد اتفقت هذه األطراف عىل مبادئ عامة ال بد
من تضمينها يف الدستور الدائم .ومتثلت هذه املبادئ يف الدميقراطية
القامئة عىل تعدد األحزاب ،وإنشاء نظام شبه فيدرايل ليحل محل
النظام املركزي ،وإقامة نظام سيايس غري عنرصي وغري منحاز نوعيًا،
والفصل بني السلطات مع وجود قضاء مستقل ،وإنشاء مستويات
لإلدارة عىل املستوى املحيل تقوم عىل التمثيل الدميقراطي ،وحامية
جميع الحقوق والحريات العامة ،وحامية التنوع اللغوي والثقايف.
والجدير بالذكر أ ّن فكرة وضع وثيقة للمبادئ فوق الدستورية قد
قوبلت برفض من قبل القوى السياسية يف مرص حينام اقرتحها الدكتور
عيل السلمي نائب رئيس الوزراء يف فرتة حكم املجلس األعىل للقوات
املسلحة يف أعقاب ثورة  25يناير .وقد رفضت بعض القوى السياسية
الوثيقة ملا تضمنته من صالحيات للقوات املسلحة ،ورفضتها قوى
Africa’s Democratic Transition,” The International Journal of Transitional
Justice, vol. 4 (2010), pp. 240-241.
8 Vincent Maphai, “A Season for Power Sharing,” Journal of Democracy,
vol. 7, no. 1 (1996), pp. 67-68.
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سياسية أخرى العرتاضها عىل تقيد اللجنة الواضعة للدستور مببادئ
ليست من صنعها .إال أ ّن النقاش حول املبادئ الحاكمة للدولة
ونظامها السيايس التي تتوافق عليها القوى السياسية ويرتضيها
املجتمع املرصي هو أمر رضوري يسبق النقاش حول تفاصيل أبواب
الدستور .كام أنه ليس مجرد قضية فرعية يعهد بها للجنة نوعية
محدودة العدد منبثقة من لجنة معينة.
السمة الثالثة ،أ ّن عملية التفاوض والتوافق استندت إىل دور محوري
لقيادتني كان لديهام القدرة عىل اتخاذ قـرارات صعبة وصادمة
ملؤيديهام أحيانًا ،وحشد التأييد الشعبي لها؛ وهام نيلسون مانديال
و فريدريك دي كلريك .فقد أشارت استطالعات الرأي أ ّن معظم
البيض يف جنوب أفريقيا مل يكونوا مدركني أ ّن استمرار نظام الفصل
العنرصي ميكن أن يؤدي إىل حرب أهلية .وقد خاطر الرئيس دي
كلريك ،آخر رئيس لجنوب أفريقيا من األقلية البيضاء ،بشعبية حزبه
حينام اتخذ قرار بدء املفاوضات ،وهو ما ترجم يف حصول الحزب
اليميني املحافظ عىل األغلبية يف انتخابات التجديد النصفي للربملان.
ولكن مع تصاعد وترية العنف لجأ الرئيس دي كلريك إلقناع األقلية
البيضاء برضورة استمرار املفاوضات مستفتيًا هذه األقلية التي
صوتت ملصلحة خيار التفاوض((( .وقد كان العامل ذاته سب ًبا يف عودة
الرئيس نيلسون مانديال إىل املفاوضات بعد انسحاب حزبه منها
يف حزيران /يونيو  .1992فهل يف مرص من لديه االستعداد التخاذ
قرارات جريئة للمصالحة والتح ّول من خالل تقديم تنازالت سياسية
عىل املدى القصري لتحقيق استقرار الوطن عىل املدى البعيد؟

العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية:
الفلسفة والدالالت
ينرصف مفهوم العدالة االنتقالية ،كام يعرفه املركز الدويل للعدالة
االنتقالية ،إىل "مجموعة اإلجراءات القانونية وغري القانونية التي
تطبقها الدول بهدف معالجة مرياث االنتهاكات السابقة لحقوق
اإلنسان ،وتشمل هذه اإلجراءات املحاكامت الجنائية ،وإنشاء لجان
لتقيص الحقائق وبرامج لتعويض الضحايا ،وصور أخرى من اإلصالح
املؤسيس" .ويذهب الباحثون إىل أ ّن إنشاء لجان العدالة االنتقالية
بصفة عامة ،ولجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا بصفة
”9 F.W. de Klerk, “The Role of Leadership in South Africa’s Transition,
Speech at Rhodes House, University of Oxford, May 17, 2011.
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خاصة ،قد حمل أكرث من معنى محوري؛ فاملعنى األول أ ّن االنتقال إىل
مجتمع دميقراطي يستوعب الجميع يتطلب التعامل مع أخطاء املايض
عب عنه قانون الوحدة الوطنية واملصالحة لعام
وخطاياه .وهذا هو ما ّ
 1995الذي نص عىل أ ّن الهدف من إنشاء آليات العدالة االنتقالية
هو "دعم الوحدة الوطنية واملصالحة من أجل تحقيق تفاهم يساعد
عىل تجاوز رصاعات وانقسامات املايض"( .((1لذا ،فإ ّن عملية املصالحة
تبدأ من اعرتاف األطراف كافة بأخطائها السياسية( .((1فعىل الرغم من
أ ّن األغلبية السوداء يف جنوب أفريقيا قد وقع عليها الظلم التاريخي
األكرب ،فإ ّن عملية املصالحة تطلبت اعرتاف املؤمتر الوطني األفريقي
ضم ًنا بخطأ استخدام العنف يف رصاعه السيايس للحصول عىل حقوق
األغلبية .ولذا كان كشف الحقائق والجرائم واالعرتاف بها رك ًنا أساس ًيا
مهم يقوم
من أركان عملية املصالحة .ويحمل ذلك أيضً ا معنى رمزيًا ً
عىل فكرة أنه عىل الرغم من أ ّن املصالحة مهمة لتجاوز االنقسامات،
فإنه ال بد من تقدير معاناة ضحايا االنتهاكات السابقة ،واالعرتاف
بآثار العنف الذي مورس ضد الجامعات املختلفة.
ويعني ذلك أ ّن التمسك باستبعاد بعض القوى السياسية بحجة
استخدامها للعنف يف املايض ،وهي الحجة التي تكررها قيادات
الحكومة املؤقتة يف مرص ،هي حجة ال تتسق مع فكرة العدالة
االنتقالية ،والتي تقوم يف جانب أسايس منها عىل فكرة العفو
املرشوط عن انتهاكات وجرائم معينة يف مقابل الكشف عن الحقائق
والتعويض .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن نبذ العنف وقبول التفاوض
عىل قواعد العملية السياسية هام متطلبان أساسيان لنجاح عملية
املصالحة .كام أ ّن تحديد نوعية الجرائم التي سيجري العفو عن
مرتكبيها هي مسألة مهمة ال بد من أ ّن تخضع لنقاش واسع كام
سيأيت بيانه يف القسم التايل يف ما يتعلق بحالة جنوب أفريقيا .إ ّن
إقصاء جامعات كاملة بحجة استخدام بعض املنتمني إليها للعنف،
فذلك يتناقض مع هدف املصالحة وفلسفتها ،ويدفع هذه الجامعات
إىل مزيد من العنف.
ويبقى السؤال املطروح هو :هل لدى القوى السياسية يف مرص
االستعداد لالعرتاف بأخطاء املايض وتجاوزه؟ ال يوجد مؤرش عىل أ ّن
لدى جامعة اإلخوان املسلمني االستعداد لالعرتاف بأخطائها السياسية.
وعندما بادر بعض أعضائها بالتعبري عن هذا االع ـراف ،سارعت
10 The South African Republic, Ministry of Justice, Promotion of National
Unity and Reconciliation Act 34, 1995, Chapter 2, article 3.
 11للنقاش حول االعرتاف باألخطاء والنقد الذايت يف الثقافة العربية ،انظر :السيد ياسني،
"العدالة االنتقالية بني الوهم والحقيقة" ،جريدة الحياة 29 ،أيلول /سبتمرب .2013
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يعب عن آراء شخصية
قيادات الجامعة إىل التأكيد عىل أ ّن ذلك إمنا ّ
وال يعكس وجهة نظر الجامعة .وال يبدو من املحتمل أن تعرتف
القوى الليربالية واليسارية بأخطائها السياسية ،وعىل رأسها ترشذمها
بعد ثورة  25يناير ،وانرصافها عن أهداف الثورة وعن التواصل مع
الجامهري ،ومباركتها لالنتهاكات التي مورست ضد معاريض ترتيبات
الثالث من متوز /يوليو .أما اعرتاف املؤسسة العسكرية باألخطاء
واالنتهاكات التي ارتكبتها يف فرتة حكمها األوىل بعد ثورة  25يناير ،ثم
يف ما بعد الثالث من متوز /يوليو فيبدو أم ًرا غري وارد يف ظل الحشد
الشعبي لتأييدها يف "حربها ضد اإلرهاب".
املعنى الثاين الذي يحمله إنشاء آليات العدالة االنتقالية واملصالحة
هو التوازن بني اعتبارات العدالة من خالل تأسيس آلية قانونية
للفصل يف انتهاكات املايض والتعويض عن الرضر املرتتب عليها من
جهة ،وبني اعتبارات املصالحة ودفع عملية التحول الدميقراطي من
خالل فتح باب العفو املرشوط املرتبط باالعرتاف باألخطاء والجرائم
السياسية والتعويض عنها من جهة أخرى .إ ّن االعتبارين مطلبان
رضوريان لتح ّول دميقراطي يؤدي إىل االستقرار السيايس .فقد أيقنت
عب عن ذلك عبد الله عمر،
النخبة السياسية يف جنوب أفريقيا ،كام ّ
وزير العدل يف أول حكومة بعد انتخابات عام  1994يف جنوب
أفريقيا ،أ ّن االتفاق عىل مبدأ العفو عن مرتكبي الجرائم السابقة كان
رشطًا رضوريًا للميض يف صوغ الدستور االنتقايل وإجراء أول انتخابات
أساسا لوحدة وطنية
دميقراطية تعددية( .((1كام أ ّن االعتبارين يعدان ً
قامئة عىل أسس عادلة ،أو  -وفقًا لوصف قانون الوحدة الوطنية
بدل من االنتقام ،والشعور بالتضامن
واملصالحة  -قامئة عىل جرب الرضر ً
بدلً من اإلحساس باملظلومية( .((1وقد ساند العديد من الساسة
والباحثني ،حتى الراديكاليني منهم ،هذا املنطق ،مشريين إىل أ ّن لجان
العدالة االنتقالية ،وإن كانت ال تحقق العدالة الجنائية العقابية
القامئة عىل تطبيق العقوبة الواجبة عىل مرتكبي الجرائم السياسية،
فإنها تساهم يف العدالة السياسية التي تركز عىل تحقيق التعايش بني
قوى املجتمع( .((1فهل تنتقل مرص ما بعد الثالث من متوز /يوليو من
االنتقام من خصوم املايض إىل محاسبتهم ،ومن الشعور باملظلومية
12 Jeremy Sarkin, “The Truth and Reconciliation Commission in South
Africa,” Commonwealth Law Bulletin, vol. 23, no. 1-2 (1997), p. 529.
13 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, preamble.
 14انظر عىل سبيل املثال:
Wilhelm Verwoerd, “Individual and/or Social Justice after Apartheid? The
South African Truth and Reconciliation Commission,” The European Journal
;of Development Research, vol.11, no. 2 (December 1999), pp. 121-128
Mahmood Mamdani, “Response to Eduardo Gonzalez,” International Journal
of Transitional Justice, vol. 3, no. 3 (2009), p. 470.
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الذي يعزز االنقسام املجتمعي إىل تهيئة الشعب املرصي للتضامن مع
كل من تع ّرض النتهاكات بغض النظر عن انتامئه؟
املعنى الثالث لفكرة إنشاء آليات املصالحة والعدالة االنتقالية هو
احرتام حقوق اإلنسان ،بغض النظر عن انتامئاته السياسية ،أو دينه،
أو جنسه ،أو عرقه .فالهدف من إنشاء لجان املصالحة هو تعميق
ثقافة حق اإلنسان كإنسان؛ مام يدعم الهدف العام ،وهو تجسري
الفجوة وعالج االستقطاب املجتمعي( .((1كام أ ّن إعطاء الفرصة
للضحايا للحديث عن االنتهاكات التي تعرضوا لها ومحاولة تعويضهم
تساهم يف استعادتهم لكرامتهم اإلنسانية.
املعنى الرابع آللية العدالة االنتقالية واملصالحة هو توفري إطار
مؤسيس يتمتع بالصدقية والحياد ويستطيع ضحايا االنتهاكات
السابقة من خالله التعبري عن مظاملهم واستعادة حقوقهم ،وميكّن
مرتكبي الجرائم من االعتذار عن جرامئهم ومعالجة آثارها .ويعترب
توفري مثل هذه اآللية مسألة مهمة يف النظم التي تثار فيها الشكوك
من قبل أحد أطراف النزاع حول استقالل القضاء( .((1ومن الواضح
أ ّن هذه الشكوك موجودة يف الحالة املرصية التي تح ّول فيها القضاء
إىل ٍ
طرف يف الرصاع السيايس؛ مام يعزز أهمية وجود آليات مستقلة
للعدالة االنتقالية .كام أ ّن قصور منظومة العدالة الجنائية يف مرص
أدى إىل إفالت معظم املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان وقضايا
قتل املتظاهرين يف فرتة ثورة  25يناير وما بعدها من العقاب؛ مام
يدعو إىل البحث عن آليات جديدة لتحقيق العدالة(.((1
مهم لتوثيق تاريخ األمة
وأخ ًريا ،فإ ّن مثل هذه اآلليات متثل مصد ًرا ً
والوصول إىل روايات مقبولة ومتفق عليها لهذا التاريخ؛ أي أنّها تسهم
يف خلق ما ميكن أن يسمى ﺑـ "الذاكرة الجمعية" للوطن حول أحداث
املايض وخطاياه( .((1وعىل الرغم من أ ّن استطال ًعا للرأي قد كشف
عن وجود خالف بني الجامعات املختلفة حول تقييم هذا التاريخ
يف حالة جنوب أفريقيا ،فإ ّن عملية املصالحة وكشف الحقيقة قد
خلقت إجام ًعا بني هذه الجامعات عىل اختالف انتامءاتها وأعراقها
عىل مجموعة من األحكام .ومن هذه األحكام ،عىل سبيل املثال،
أ ّن الفصل العنرصي كان جرمية ضد اإلنسانية ،وأ ّن الرصاع للحفاظ
15 Sarkin, pp. 529-530.
16 Ibid., pp. 537-538.
 17عادل ماجد" ،منظومة شاملة :العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة ملرحلة ما بعد
الثورات" ،السياسة الدولية ،العدد ( 192القاهرة :نيسان /أبريل  ،)2013ص .14
 18أحمد شوقي بنيوب" ،العدالة االنتقالية :املفهوم والنشأة والتجارب" ،املستقبل العريب،
العدد ( 413بريوت :متوز /يوليو  ،)2013ص .142-140
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عادل .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن من ناضلوا ضد
عليه مل يكن رصا ًعا ً
هذا النظام قد ارتكبوا أخطاء يجب االعرتاف بها( .((1ولعل املجتمع
املرصي أحوج ما يكون إىل هذا التوثيق يف ظل التزييف اإلعالمي
الذي ق َّدم كث ًريا من الصور املغلوطة ،أو عىل األقل املبالغ فيها ،حول
الوقائع واألحداث منذ  25يناير بصفة عامة ،ومنذ  3متوز /يوليو
بصفة خاصة.

العدالة االنتقالية:
التنظيم واآلليات
يف السادس والعرشين من أيلول /سبتمرب  2013نرشت جريدة
األهـرام ترصيحات لوزير العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية
املرصي ،املستشار محمد أمني املهدي ،بأ ّن الوزارة تعكف عىل صوغ
قانون إلنشاء مفوضية العدالة االنتقالية "مبا يناسب التجربة والواقع
املرصي" .ويف ترشين األول /أكتوبر أعلن املهدي أ ّن الوزارة قد انتهت
من مرشوع القانون ،الذي مل يفصح عن محتواه ،وأنها سرتسله إىل
مجلس الوزراء ثم تعرضه عىل الرأي العام للمناقشة .ومن الواضح أ ّن
القانون ،الذي تم صوغه يف الفرتة نفسها التي كان يجري فيها صوغ
الدستور ،مل يحظ بالرتكيز اإلعالمي الكايف .لذلك ،قد يكون من املفيد
االنتباه إىل بعض املقومات التي ساهمت يف النجاح النسبي للجنة
الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا ،ومن أهمها:
أولً  :الشفافية واملشاركة واالنفتاح عىل املجتمع .ويكفي يف هذا
اإلطار اإلشارة إىل أ ّن قانون الوحدة الوطنية الذي أنشأ لجنة الحقيقة
واملصالحة قد جرت مراجعته بشكل كامل سبع م ـرات ،أدخل
خاللها ثالمثئة تعديل عىل نسخته األوىل بعد شهور من املداوالت
يف مؤمترات عامة ،واجتامعات وزارية ،وجلسات للجنة العدالة يف
فضل عن
الربملان استغرقت يف مجموعها حوايل مئة وثالثني ساعةً ،
جلسات االستامع التي استعانت بها هذه اللجنة ،والتي شارك فيها
بعض ضحايا االنتهاكات وممثليهم ،وجلسات التداول بني اللجنة
والربملان .ومل تكن الشفافية واملشاركة سمة لصوغ القانون فحسب،
وإمنا أيضً ا لعمل لجنة املصالحة .فقد تم االتفاق عىل أن تكون
جلسات استامع اللجنة ،بلجانها النوعية ،عامة ومفتوحة ملشاركة
الجمهور إال يف حاالت استثنائية لتحقيق اعتبارات العدالة .ويف كل
19 James Gibson, “The Truth about the Truth and Reconciliation
Commission,” International Political Science Review, vol. 26, no. 4 (2005),
pp. 341-361.
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األحوال ،تم االتفاق عىل أنه ال يجوز للضحايا املعنيني بالقضايا أن
مينعوا من املشاركة يف جلسات االستامع الخاصة بقضاياهم(.((2
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ثالثًا :وجود معايري واضحة الختيار أعضاء لجنة املصالحة .فقد وضع
قانون الوحدة الوطنية واملصالحة ولجنة الخرباء معايري عامة تضمنت
النزاهة ،والحيادية ،وعدم تبوء منصب قيادي يف حزب سيايس،
وااللتزام املعروف مببادئ حقوق اإلنسان واملصالحة ،وعدم وجود نية
بطلب للعفو .وكان من شأن وضع هذه املعايري
للتقدم للجنة ذاتها
ٍ
ضامن عدم تسييس عمل اللجنة .كام وضع القانون معايري تحكم
عمل اللجنة ،ومنها املساواة يف التعامل مع الضحايا ،واحرتام كرامتهم
اإلنسانية ،وتوعية الضحايا بكل املعلومات الالزمة حول عمل اللجنة
وآلياتها(.((2

ويف الحالة املرصية ،فإ ّن الالفت للنظر أ ّن إعالن وزير العدالة
االنتقالية عن صوغ قانون املفوضية قد جاء خالل استقبال الوزير
لوفد من األمم املتحدة وبرنامجها اإلمنايئ ،ومل يأت يف إطار مخاطبة
الوزير للمجتمع املرصي حول مهامت الوزارة ونشاطاتها( .((2كام أ ّن
نص القانون ،الذي من املفرتض أن يكون قد عرض عىل مجلس الوزراء
أواخر ترشين األول /أكتوبر ،مل يتح يف وسائل اإلعالم حتى تاريخ كتابة
هذه السطور .واألهم من ذلك هو :كيف يناقش قانون املفوضية
ويقر يف ظل غياب مجلس ترشيعي منتخب؟ وكيف سيؤثر ذلك يف راب ًعا :متتعت اللجنة باستقاللية يف عملها ،ومل ينعكس ذلك فقط
رشعية القانون؟
يف عدم متثيل األعضاء لألحزاب السياسية ،وإمنا أيضً ا يف ضامن عدم
تأثرهم بأي ضغوط من الحكومة أو الهيئات التابعة لها أو األحزاب أو
أي جهة متثل مصالح هذه الجهات.

خامسا :متتعت اللجنة باالحرتاف؛ إذ تضمن تشكيلها أعضاء من
ً
خلفيات متعددة .فقد ضمت اللجنة رموزًا دينية لها صدقية وتاريخ
يف محاربة التمييز العنرصي ،مثل األسقف ديزموند توتو ،رئيس
اللجنة ،ومحامني ومستشارين قانونيني ،وناشطني حقوقيني ،وخرباء
يف بيوت خربة ومؤسسات بحثية تعمل يف مجال املصالحة وأطباء
واستشاريني نفسيني.
ثانيًا :اتسمت عملية اختيار لجنة الخرباء املخ ّولة ترشيح أعضاء لجنة
املصالحة يف جنوب أفريقيا بتمثيل القوى املجتمعية كافة .فعىل
الرغم من أ ّن قانون الوحدة الوطنية واملصالحة قد خ ّول الرئيس
تعيني أعضاء لجنة الحقيقة واملصالحة بالتشاور مع مجلس الوزراء،
يعي لجنة
فإ ّن مانديال ،اختار ،استجابة ملطالب املجتمع املدين ،أن ّ
خرباء تتوىل ترشيح أعضاء لجنة املصالحة .وقد ضمت لجنة الخرباء
سياسيني وممثلني للمجتمع املدين قاموا بإجراء مجموعة من املقابالت
اسم عىل أساسها .وجاء التشكيل النهايئ
تم ترشيح خمسة وعرشين ً
للجنة املصالحة مستجيبًا لهذه الرتشيحات ،فلم يتضمن سوى شخصني
فقط من خارج قامئة املرشحني من قبل لجنة الخرباء(.((2

ويرجع هذا التشكيل إىل املهامت التي حددها قانون الوحدة
الوطنية للجنة الحقيقة واملصالحة ،وهي تسهيل منح العفو عن
مرتكبي الجرائم السياسية السابقة يف حال استعدادهم لالعرتاف
بها ،والتوصل إىل صورة كاملة عن وقائع انتهاكات حقوق اإلنسان
التي ارتكبت يف فرتة محددة (من آذار /مارس  1960وحتى كانون
األول /ديسمرب  ،)1993وأسبابها ،وطبيعتها من وجهة نظر ضحاياها
ومرتكبيها وتوثيق هذه الوقائع ،والتوصل إىل توصيات ملنع حدوثها،
وأخ ًريا التقدم بتوصيات حول التعويضات التي ميكن تقدميها للضحايا
وإج ـراءات إعادة التأهيل النفيس ورد االعتبار لهم .وبناء عليه،
تشكلت ثالث لجان فرعية للجنة املصالحة ،وهي :لجنة للتحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان ،ولجنة للعفو ،ولجنة للتعويضات.

20 Sarkin, p. 530; Christian De Vos, “What Price Truth? South Africa’s
Truth and Reconciliation Commission in Critical Perspective,” South African
Journal of Political Studies, vol. 29, no. 2 (2002), p. 212.
" 21وزير العدالة االنتقالية :نقوم بصياغة مرشوع قانون إلنشاء مفوضية العدالة االنتقالية
يف مرص" ،جريدة األهرام.2013/9/26 ،
22 Sarkin, pp. 530-531.

وقد استمر عمل اللجنة ملدة خمس سنوات بَحثت خاللها مئتي ألف
حالة النتهاكات حقوق اإلنسان ،ونظرت يف سبعة آالف طلب للعفو،
;23 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, article 7
Sarkin, p. 531.
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متهم ،ونرشت تقري ًرا نهائ ًيا من
حكم بالعفو عن ً 850
وأصدرت ً
خمسة مجلدات وثقت لتاريخ األمة يف الفرتة محل التحقيق(.((2

العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية:
اإلشكاليات والتحديات
ال شك أنه حتى مع توافر اإلرادة السياسية لتحقيق املصالحة وتفعيل
لجان العدالة االنتقالية ،فإ ّن مثة تحديات وإشكاليات غالبًا ما تواجه
هذه اللجان سواء من حيث الفكرة أو التطبيق.
ولعل من أبرز هذه التحديات تعريف الجرائم التي تقع يف نطاق
عمل لجان الحقيقة واملصالحة .وتربز أهمية هذه اإلشكالية يف مرص يف
ظل متسك الحكومة املدعومة عسكريًا مبحاكمة املعتقلني من قيادات
جامعة اإلخوان املسلمني وأعضائها جنائ ًيا ،والذين اتهم معظمهم
بالتحريض عىل العنف ،وكذلك رفضها القاطع لفكرة املصالحة قبل
املحاسبة القانونية .ويف الوقت نفسه ،ال تقدم الحكومة املرصية
املؤقتة تعريفًا واض ًحا لطبيعة الجرائم التي ميكن أن يشملها عمل
مفوضية العدالة االنتقالية ،ورشوط العفو عن هذه الجرائم .ويف حالة
جنوب أفريقيا ،يالحظ املتأمل مدى اتساع تعريف مصطلح الجرائم
السياسية التي تقع ضمن إطار املحاسبة والعفو يف لجنة الحقيقة
واملصالحة .فهذه الجرائم تشمل ،وفقًا لقانون الوحدة الوطنية،
جميع الجرائم التي ارتكبت بدافع سيايس ،أو تلك التي مورست يف
إطار سيايس (مثل أن تكون جز ًءا من حركة احتجاج سيايس) ،أو تلك
التي تم توجيهها إىل منافس سيايس أو منشآت عامة أو خاصة ،أو
تلك التي تم تنفيذها بأمر أو موافقة منظمة أو مؤسسة سياسية أو
حركة تحرر وطني .ويدخل ضمن املشمولني باملحاسبة والعفو كل
من خطط هذه الجرائم ،أو أمر بها ،أو أدارها ،أو نفذها ،أو امتنع
عن وقفها .وبذلك مل تستنث اللجنة من نطاق عملها سوى األعامل
والجرائم التي استهدفت اإلثراء أو املنفعة الشخصية (كالحصول
مثل) أو الثأر من شخص بعينه لخصومة شخصية .بعبارة
عىل رشوة ً
أخرى ،فإ ّن أي جرمية جنائية متت بدافع سيايس ،أو من قبل عضو
يف جامعة ،أو حركة سياسية ،أو يف مؤسسة من مؤسسات الدولة،
أو مبوافقة هذه الجامعة أو املؤسسة تعترب جرمية سياسية يشملها
عمل اللجنة .وقد وضع القانون ثالثة رشوط للعفو وهي :أن يقدم
24 Gibson, p. 342-344; De Vos, p. 210.
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الشخص طل ًبا للعفو للجنة يفصح فيه عن كل الحقائق ،وأن تكون
جرميته سياسية ،وأن يكون حجم االنتهاك متناسبًا مع هذا الهدف
السيايس .وطاملا تحققت هذه الرشوط ،فإ ّن ذلك يعفي الشخص من
املسؤولية الجنائية واملدنية ،بل إنه يجب تعليق املحاكمة الجنائية
ألي متهم تنظر اللجنة يف طلب عفوه ،واإلفراج عنه إذا أصدرت
حكم جنائ ًيا .وال
اللجنة قرا ًرا بالعفو عنه حتى لو كان صدر ضده ً
يجري استئناف محاكمة الشخص جنائيًا إال إذا تم رفض طلبه للعفو
من قبل اللجنة(.((2
وال ميكن فهم هذا االتساع يف تعريف الجرائم التي تدخل ضمن
عمل اللجنة واالستعداد للعفو عن تلك الجرائم إال باإلشارة إىل
ما ناقشته الدراسة يف قسمها األول حول اإلطار السيايس للعدالة
االنتقالية واملصالحة .ففي إطار توازن القوة بني القوى السياسية ،مل
يكن من املمكن امليض يف عملية التح ّول إال باالستعداد للعفو عن
أخطاء املايض وخطاياه .ومن املشكوك فيه أن يكون هذا الرشط
متواف ًرا يف الحالة املرصية يف الوقت الراهن .ومن املتوقع أن يكون
نطاق الجرائم التي تقع يف نطاق عمل مفوضية العدالة االنتقالية
املزمع إنشاؤها يف مرص محل جدل .لذلك ،فإن تحديد املشاركني يف
النقاش حول عمل املفوضية والجهة املخ ّولة يف النهاية تعريف هذا
النطاق هو أمر جدير باملتابعة والتحليل.
ومن ناحية أخرى ،فإ ّن هناك نو ًعا آخر من االنتهاكات تجاهلته آليات
العدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا عىل الرغم من أهميته ،وهو
ذلك املتعلق بغياب العدالة االجتامعية عن األغلبية السوداء .وقد
أدى ذلك إىل توجيه العديد من االنتقادات للجنة الحقيقة واملصالحة
لفشلها يف تحويل النقاش حول فكرة العدالة من جدل حول املراوحة
بني العدالتني الجنائية والسياسية إىل نقاش حول آليات تحقيق
العدالة االجتامعية( .((2واألمر ذاته مثار يف الحالة املرصية؛ إذ طالب
كثري من الحقوقيني مبحاكمة نظام مبارك عىل إفقاره ماليني املرصيني،
وعىل التعدي عىل حقوق العامل ،وتجاهل الدفاع عن كرامة املرصيني
العاملني بالخارج ،يف الوقت الذي تربحت فيه نخبة رجال األعامل من
مناصبها السياسية(.((2
25 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, articles 20-22.
26 Mamdani, p. 473.
27 Abou-El-Fadl, pp. 322-323; Hossam Bahgat, “Justice and Development:
Nexus at the Heart of the Arab spring,” Annual Emilio Mignone Lecture
on Transitional Justice, The International Centre for International Justice,
17/11/2011, at: http://ictj.org/news/justice-and-development-arab-spring
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املتهم األول يف تلك االنتهاكات .فهل يكون لدى الحكومة االنتقالية
يف مرص أو الحكومات القادمة التي ت ُشكل بعد االنتخابات الربملانية
من اإلرادة والقدرة السياسيتني ما ميكّنها ،بالتحالف مع قوى املجتمع
املدين الداعمة للفكرة ،من تطبيق املحاسبة واإلصالح املؤسيس لألجهزة
األمنية والقضائية ،وأن تبدأ يف تطوير ثقافة املسائلة وتكريسها داخل
هذه املؤسسات؟ أم أ ّن الفكرة سوف تضيع ،أو ته ّمش يف خضم الرتكيز
عىل "الحرب ضد اإلرهاب" واالدعاء بعودة الرشطة إىل الشعب بعد
انحيازها للمتظاهرين يف الثالثني من حزيران /يونيو؟

وباإلضافة إىل تحديد نطاق عمل لجان املصالحة ،تربز تحديات أخرى
تتعلق برفض فكرة هذه اللجان أو طريقة عملها من قبل بعض القوى
يف املجتمع .ففي تجربة جنوب أفريقيا ،رفضت بعض التنظيامت فكرة
لجنة الحقيقة واملصالحة باعتبارها تجنٍ عىل حقوق األغلبية السوداء
التي عاشت عقو ًدا من القهر والتمييز .وقد خاضت هذه التنظيامت
بالفعل حربًا قضائية طعنت فيها يف دستورية قانون الوحدة الوطنية
وطالبت بتعليق عمل اللجنة حتى البت يف دعواها .إال أ ّن املحكمة
الدستورية قد أيدت جميع ما جاء من أحكام حول مهامت لجنة
الحقيقة واملصالحة ،وصالحياتها ،وآليات عملها ،باعتبارها رضورية
لتحقيق املصالحة الوطنية ودعم الدميقراطية .ولكن تبقى حقيقة أ ّن
هناك بعض الجامعات التي ترى أ ّن فكرة العفو عن جرائم املايض،
حتى لو تم االعتذار والتعويض عنها ،هي فكرة غري عادلة ،أو أنها الخاتمة
تحقق االستقرار عىل حساب العدالة(.((2
ال شك يف أ ّن مرص بعد ثورة  25يناير بحاجة إىل آليات شاملة للعدالة
كام يوجه لفكرة العدالة االنتقالية ذاتها انتقادات أخرى من أهمها االنتقالية تتعامل مع انتهاكات نظام مبارك وتعالج االنحياز الصارخ
أنها تحاسب األشخاص ،وليس النظم ،عىل خطايا املايض .فقد اعترب يف سياساته االقتصادية واالجتامعية ،وكذلك انتهاكات األعوام الثالثة
بعضهم أ ّن عدم توجيه "إدانــة" واضحة لنظام الفصل العنرصي بعد الثورة .وخالل هذه األعوام مل يكن اإلطار السيايس موات ًيا لتطبيق
"األبارتهيد" كان من أبرز سقطات لجنة املصالحة( .((2ومن املتوقع أن هذه اآلليات عىل النحو الذي طبِّق يف دول أخرى ،وعىل رأسها جنوب
تثار قضية "اإلدانة" الشخصية أو الجامعية يف الحالة املرصية .هذا إىل أفريقيا .وعىل الرغم من إعالن الحكومة املؤقتة تبنيها لقانون إنشاء
جانب تحدي متابعة تنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة ،وبخاصة ما يتعلق مفوضية للعدالة االنتقالية ،فإ ّن غياب التفاوض السيايس وتزايد
بالتزام دفع التعويضات للضحايا(.((3
االعتامد عىل الحل األمني للتعامل مع األزمة السياسية منذ الثالث
من متوز /يوليو  ،2013واستمرار الحشد ،والحشد املضاد ،ال ميثل
ويبقى التحدي األهم آلليات املصالحة هو مقاومة املتهمني بارتكاب
مناخًا مالمئًا لتطبيق آليات للعدالة االنتقالية تتمتع بالصدقية وتؤدي
انتهاكات سابقة لهذه اآلليات ورفضهم لها ،بل ومقاومتهم لعملية
إىل مصالحة وطنية.
اإلصالح املؤسيس األوسع التي ترتبط بالعدالة االنتقالية .فالدولة ال
بد من أن تكون لديها القدرة عىل محاسبة املتهمني ،أو إقناعهم بأ ّن ويعني ذلك أ ّن الحديث عن عدالة انتقالية ومصالحة وطنية يف مرص
البديل مكلف للمجتمع .وقد استطاعت الدولة الجديدة يف جنوب يحتاج إىل عملية تفاوضية تدشن عملية تح ّول دميقراطي تشمل
أفريقيا ،إىل حد كبري ،االستجابة لهذا التحدي( .((3أما يف الحالة املرصية ،جميع القوى السياسية وتناقش القضايا األساسية املرتبطة بآليات
فإنه من املتوقع أن تواجه فكرة املحاسبة عىل انتهاكات املايض ،العدالة االنتقالية ومنها نطاق عملها ،ورشوط العفو عن الجرائم التي
وعملية إصالح املؤسسات التي قامت بارتكاب هذه االنتهاكات ملنع تبحث فيها ،ووسائل جرب األرضار التي تع ّرض لها ضحايا انتهاكات
تكرارها ،رفضً ا قويًا من مؤسسات الدولة ،وعىل رأسها جهاز الرشطة ،حقوق اإلنسان .ويحتاج ذلك إىل أن تستوعب القوى السياسية فلسفة
بدل
العدالة االنتقالية ،وتقف خلف أهدافها ،وتقود الجامهري نحوها ً
 28 Sarkin, pp. 532-533.من املزايدة عىل الرفض الجامهريي للمصالحة .كام تحتاج هذه القوى
29 De Vos, p. 212.
 30 Ibid., p. 213.إىل تكوين جبهة مدافعة عن هذه الفلسفة واألهداف يف مواجهة
وملزيد من التفاصيل حول صور التعويض وإشكالياته ،انظر :رضوان زيادة" ،العدالة االنتقالية مؤسسات النظام القديم الرافضة لها .فهل تضطلع القوى السياسية يف
واملصالحة الوطنية يف العامل العريب" ،موقع العدالة االنتقالية يف العامل العريب ،ص  ،13-10انظر:
 http://www.arabtj.org/File/Transitional%20Justice%20Sur.pdfمرص بهذه املهمة؟ أم هل تستمر يف التضحية بالدميقراطية واملصالحة
 31 De Vos, p. 219.من أجل مصالح سياسية ضيقة؟

