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عدالة 
انتقالية 
ُمرتبكة

العبر 
التي يجب 

إستخالصها 
من تونس 

وليبيا

روبن كارانزا 
المركز الدولي 

للعدالة االنتقالية

بعد عدة أيام من االحتجاجات الشعبية الواسعة التي بدأت في المدن البعيدة الفقيرة في تونس والتي 
أجبرت الديكتاتور زين العابدين بن علي على الهروب إلى منفاه، اندلعت احتجاجات واسعة في مصر، مما 
أدى إلى سقوط نظام حسني مبارك، وبعد عشرة أشهر من ذلك، َقتل الرجل الذي قاد ليبيا لمدة 42 عامًا 

وصاحب أطول فترة حكم بين القيادات السلطوية التي َأسقط حكمها في تلك الفترة بطريقة مُخزية. 
ثورات  من  فترة  بدأت  ذلك،  من  بدالاً  ولكن  وتجديد،  نمو  فترة  على  يدل  العربي«  »الربيع  ومصطلح 
مناهضة للدكتاتورية توعد بالتغيير السياسي والتحول االجتماعي، وانتهت، مع استثناء وحيد، بتجدد 
القمع أو السقوط في هاوية النزاع المسلح. وهناك العديد من العوامل واالختالفات في السياقات التي 
يمكن أن تفسر لنا لماذا تقدمت عمليات العدالة االنتقاليّة في تونس بينما عُرقلت وتوقفت في أماكن 
أخرى بالمنطقة، بما في ذلك في ليبيا، ومناقشة تلك المسألة هنا قاصر ومُركز فقط على بعض أوجه 
التشابه واالختالف في العمليتين، بما في ذلك ما دفع العمليتين للتقدم إلى األمام وما أدى إلى عرقلة 

مسيرتهما.

ا من شكاوى بسبب  حيث إن إسقاط األنظمة الديكتاتورية في تونس ومصر واليمن وليبيا قد أتى انطالقاً
والمظالم  الشكاوى  أن تلك  المتوقع  السياسي، فإن ذلك جعل من  والقمع  والفساد  والتهميش  البطالة 
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لم  إن  مواجهتها  يتم  أن  النهاية  في  شأنها  من  األمد  طويلة 
تَحل بواسطة الحكومات التي تولت السلطة بعد فترات الحكم 

االستبدادي.
البلدان  فإن  تونس،  فباستثناء  يحدث،  لم  لألسف  ذلك  ولكن 
التي خرجت من ثورات الربيع العربي، حتى تلك التي أطاحت 
إلى  انزلقوا  طويلة،  لفترة  بالحكم  راسخين  مستبدين  بحكام 
إلى مصر  بالنسبة  الحال  كما هو  ومستمر  مميت  عنيف،  قمع 

أو حروب ال تزال مشتعلة كما هو الحال بسوريا وليبيا واليمن.
المستمر،  والصراع  االستقرار،  عدم  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
إلى  ليبيا  في  الحكم  وافتقار  العسكرية  األسلحة  وانتشار 
المصداقية، أدى إلى تصدير عدم االستقرار خارج نطاق الدولة 
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  المجاورة  الدول  على  وأثَّر  الليبية 
المتعلق  المعني  ذلك  عن  تعبر  فقرة  وهناك  والنيجر.  مالي 

بالعدالة االنتقاليّة يمكن اقتباسها في ذلك الصدد:
في  العربي، سواء  العالم  في  االنتقاليّة  العدالة  »إن سياسات 
عن  متميزًا  مسارًا  تأخذ  أن  المرجح  من  وأشكالها،  تعاريفها 
الشرقية  وأوروبا  الالتينية  أمريكا  في  سبقتها  التي  السياسات 
وأفريقيا. فكل سياق منهم مختلف، وبالتالي يتطلب مجموعة 
متميزة من آليات لتلبية االحتياجات الحالية، وفي حين أن معظم 
أن  يعتقد  تأتي من سياق  التقليدية  االنتقاليّة  العدالة  أدبيات 
فإن  والصراع..  القمع  بعد  ما  لفترات  عالج  االنتقاليّة  العدالة 
االنتقاليّة  العدالة  واستيعاب  وفهم،  لمناقشة،  الوقت  إتاحة 

يمكن أن يحدث حتى خالل فترات القمع والصراعات”1. 

الحرب واالحتياجات اإلنسانية قبل السعي لتحقيق العدالة االنتقاليّة
تُعتبر أول نتيجة تحققت في البلدان التي حلَّت الحروب بها محل االحتجاجات مثل سوريا واليمن هي 
مرتكبي  محاسبة  مطالب  على  طغت  قد  الحروب  هذه  في  ترتكب  التي  بالنزاع  المرتبطة  الجرائم  أن 
المتعلقة بحقوق اإلنسان وجرائم الفساد التي كانت منتشرة على نطاق واسع، والتهميش  االنتهاكات 
المرتكب من قبل الدكتاتورية الحاكمة فترة ما قبل الحرب. ففي سوريا، على سبيل المثال، تم التركيز 
على توثيق الجرائم ذات الصلة بالصراع وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها حكومة األسد، والدول 
اإلقليمية والجماعات المسلحة غير الحكومية، والقوى غير اإلقليمية مثل روسيا وتركيا، أو حتى الواليات 
المتحدة، وبالتبعية أدى ذلك إلى بذل جهد محدود أو معدوم في توثيق أو التوصُّل لحقائق حول انتهاكات 
حقوق اإلنسان المُرتكبة في عهد حافظ األسد أو في فترة ما قبل الحرب، ويجدر القول هنا إن المظالم 

التي أدت إلى نشوب الثورة باألساس ينبغي عدم نسيانها مهما كانت نتيجة ذلك النزاع المستمر.
الثانية التي أوجدتها العدالة االنتقاليّة كنتاج طبيعي للثورات التي تتحول إلى صراع طويل  والنتيجة 

 2KEhKiw/ly.bit//:http 1  تقديم ومنهجية مشروع العدالة االنتقاليّة بمؤسسة التحرير لسياسات الشرق األوسط

باستثناء تونس، 
فإن البلدان التي 
خرجت من ثورات 
الربيع العربي، حتى 
تلك التي تم فيها 
اإلطاحة بالحكام 
االستبداديين 
الراسخين لفترة 
طويلة، انحدرت 
بداًل من ذلك 
إلى قمع عنيف 
ومميت ومستمر



16

دورية دعم - العدد 5

األمد هو تعزيز االحتياج إلى االستجابة لالحتياجات اإلنسانية كأولوية، خاصة بالنظر إلى اتساع نطاقها 
وضعف موقف العديد من الضحايا، مثل األطفال والالجئين. ويُمثِّل الوضع في اليمن مثاالاً واضحًا على 
ذلك، حيث توجه المملكة العربية السعودية الضربات الصاروخية باستخدام أسلحة زودتها بها المملكة 
المتحدة والواليات المتحدة وقتلت من خاللها عشرات اآلالف من المدنيين وحُرم بسببها الماليين من 

اليمنيين من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية. 

التحقيقات ومالحقة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية لهو أمر في  إن تمهيد الطريق من أجل إجراء 
غاية األهمية، ولكن ال ينبغي أال يتم ذلك على حساب تجاهل آمال الضحايا والمواطنين الذين لديهم 
الحقوق االقتصادية  العنف وحرمانهم من  الناجمة من جراء  الحقيقة وجبر أضرارهم  الحق في معرفة 
واالجتماعية األساسية، تلك األمور التي يعانون منها اآلن بشدة. وبحسب خبرات المركز الدولي للعدالة 
ا في األماكن األخرى، فإن توثيق سلوك الجماعات المسلحة وقت الحرب  االنتقاليّة التي اكتسبناها سابقاً
بدالاً  بل  أهمية قصوى،  ذات  أولوية  والمواطنين  الضحايا  يعتبره  عادة  يكون  ال  الجنائية  ومسؤوليتهم 
من ذلك فإن أولوياتهم تتجه إلى معرفة الحقيقة وجبر الضرر2، فعندما يتم إشباع تلك الحقوق، فإنهم 

سيسعون إلقامة العدالة وجبر لألضرار والخسائر التي لحقت بهم. 
2 انظر على سبيل المثال: »ال تخلو من الكرامة: آراء الالجئين السوريين في لبنان عن النزوح، شروط العودة، والتعايش، »الذي يتناول المواقف تجاه العودة 

والتعايش بين مجتمعات محددة لالجئين السوريين 

في انتظار توطيد السالم الهش 
في ليبيا وتسوية النزاعات العنيفة 

على السلطة السياسية، قد يكون 
من الممكن أيًضا استكشاف 

عمليات العدالة االنتقالية التي 
يمكن أن تدعم توطيد السالم
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أما األثر الثالث المُحتمل هو أن المبادرات التي ُأطلقت من أجل إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
الفردية والفئات التي سبق وتم استهدافها إلنزال بها عقاب جماعي ومحاسبة مرتكبيها )وفي حالة سوريا 
الجرائم  على  األفراد  محاكمة  على  وركزت  السلطوية  األنظمة  تجاهلت  اآلن(  إلى  يحدث  ذلك  يزال  ال 
التي لها عالقة مباشرة بالحروب والنزاعات وهذا يجعل النظر في انتهاكات حقوق اإلنسان التي كانت 
سببًا في مطالبات وشكاوى الربيع العربي معرفة حدوثها من عدمه من خالل التحقيقات وتدابير البحث 
عن الحقيقة وجبر الضرر أمر غير محتمل. وما تم ذكره للتو ال يدل على أن ضحايا الجرائم ذات الصلة 
أن  ذلك  يعني  ولكن  العدالة؛  ليبيا ال يستحقون  أو  اليمن  أو  األكثر حداثة سواء في سوريا  بالصراعات 
دراسة كل من جذور االنقسام الطائفي، تاريخ النظام المستبد، وتأثير التدخل العسكري األجنبي في 
هذه البلدان سيتم تأجيله أو إلغاؤه بالكامل لصالح توثيق الجرائم التي ارتكبت خالل الصراع. وعالوة 
على ذلك، فإن التركيز على توثيق تلك جرائم على هذا النحو سوف - بالنظر لطبيعة ما يتم توثيقه - 
يعطي أولوية لمحاكمة مرتكبيها باعتبارها آلية للعدالة االنتقاليّة من حيث التمويل، واهتمام المجتمع 

الدولي والتغطية اإلعالمية الغربية.

ولذلك ينبغي ألجندة العدالة االنتقاليّة 
لسوريا واليمن وليبيا أن توضح وبوعي 
هي  سواء  حد  على  الدول  هذه  أن 
وربما  السلطوية،  بعد  ما  مرحلة  في 
ما  مرحلة  في  نهائي  بشكل  تصبح 
بالنسبة  ذلك  يعني  ماذا  الصراع.  بعد 
يكون  أن  ينبغي  أنه  ذلك  يعني  لليبيا؟ 
أجزاء  أي  فهم  لتعميق  محاولة  هناك 
متعددة  البالد  خبرات  من  بالتحديد 
واالضطرابات  والصراع  االستبداد  مع 
والتغيرات السياسية التي يمكن للعدالة 
االنتقاليّة معالجتها، ويعني ذلك أيضًا 
أنه ينبغي أن يكون هناك جهد لضمان 

الجارية  المبادرات  تقييم  على  والتركيز  المالئمة،  وثائق  وتصميم  والتمويل  التقنية،  المساعدات  أن 
والمحتملة للعدالة االنتقاليّة في العموم البد وأن تضمن الحق في معرفة الحقيقة، والحق في التعويض، 
وعند الوقت المناسب اإلصالحات المؤسسية كذلك، بحيث ال يتم تأجيلهم أو إعطاء أولوية أقل لهم من 

إجراء المالحقات القضائية. 

والعنف  الصراع  الستمرار  الجذرية  األسباب  ربط  أيضًا  ذلك  يعني  أن  يجب  خاص،  بشكل  ليبيا  وفي 
بالتوترات الطائفية وصراعات الهوية التي تم قمعها من قبل الدولة الليبية تحت حكم القذافي، والتي 
قبل  اآلن من  استخدامها  ويتم  ومنظمات غير حكومية،  أجنبية  دولة  قبل تدخالت  استغاللها من  يتم 
مختلف الجماعات المسلحة لتبرير وجودها وسلوكها. وتزامنًا مع انتظار تدعيم السالم الهش في ليبيا 
محاولة  الممكن  من  يكون  قد  السياسية،  السلطة  على  العنيفة  النزاعات  لتسوية  حل  وإيجاد  لتوحيد 

 رئيس المجلس االنتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل
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استكشاف عمليات العدالة االنتقاليّة المناسبة التي يمكن أن تدعم وتوطد 
السالم وتوجد تسوية سياسية، وتؤدي في نهاية المطاف إلى التعايش داخل 

ذلك المجتمع الممزق.
االنتقاليّة في تونس، تقدمت أشواط  العدالة  ناحية أخرى، فإن عملية  من 
إلى األمام على الرغم من التحديات والمعوقات التي شكلها انعدام الثقة بين 
الجماعات العلمانية واإلسالميين، وعلى الرغم من محاوالت من الديكتاتور 
السابق وحلفائه لإلفالت من العقاب. ما ينبغي لليبيا أن تتعلمه من تونس 
تم  التي  والمبادرات  الضحايا  المدني ومجموعات  المجتمع  إشراك  هو طرق 
إطالقها محليًا كي تساعد فيتخطى العقبات وتعزيز المكتسبات التي تحققت 

بالفعل على أرض الواقع.

أوجه التداخل واالختالف في التحوالت التونسية والليبية
إنه ألمر مهم أن يتم التأكيد على أنه على الرغم من إصباغ وصف للحدث 
اإلقليمي على »الربيع العربي«، فإن هناك عوامل واختالفات مهمة موروثة 
التي  البلدان  الليبية والتونسية )األمر ذاته ينطبق على بقية  في السياقات 
فهم  على  يساعد  وهذا  الفترة(،  تلك  في  وتغيرات  تحول  عمليات  شهدت 
ليبيا  في  ذلك  يتم  لم  بينما  تونس  في  االنتقاليّة  العملية  تقدم  أسباب 
السابق  المدير  تعبير  حد  على  فتونس،  المنطقة،  في  آخر  مكان  أي  في  أو 
للبرنامج التونسي الخاص بالمركز الدولي للعدالة االنتقاليّة “تبقى الزهرة 
الوحيدة في الربيع العربي”3. فجغرافيًا تونس وتاريخها وتركيبتها السكانية 
الدكتاتورية حتى  واجهت  والتي  بها  المتواجدة  االجتماعية  الحركات  وكذلك 
والمجتمعات  المنظمة  العُمَّالية  الحركات  حول  تتمحور  العربي  الربيع  قبل 
المحلية المُهمشة في المحافظات واألحياء األكثر فقرًا، كما أن القطاع األكبر 
ا من  من المواطنين الشباب، الذي قد يكون عاطالاً عن العمل، ولكن نال قسطاً

3  موقع بيس انسايت )رؤى السالم(، العدالة االنتقاليّة في تونس، آثار التغيير السياسي، ريم القنطري، 5 مايو 
 http://bit.ly/2Qwu6x7 ،2015

لقد عرقلت 
االنقسامات 

الدينية 
واأليديولوجية 

العدالة االنتقالية 
في تونس عدة 

مرات
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التعليم وسعة االطالع خاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل االجتماعي الذكية شكل العامل األكثر حسمًا 
في انتصار الثورة التي كانت ال تزال في طور التكوين في عام 4.2008 

 ولدي أول رئيس للجمهورية التونسية في مرحلة ما بعد االستبداد، واحد من أوضح تفسيرات لسبب 
عدم تحول العملية االنتقاليّة في تونس إلى نزاع مسلح كما حدث في ليبيا وأماكن أخرى في المنطقة، 
ا للرئيس السابق مُنصف المرزوقي، “ليسوا أكثر ذكاًء وال أكثر سالمًا أو تسامحًا من  “فالتونسيون”، وفقاً

العرب اآلخرين أو أي بشر.” ويقول:5 
“ لحُسن الحظ سكان تونس هم أكثر تجانسًا بكثير من الدول المجاورة، فاألمة التونسية تتشكل من 
٪99 من عرب مسلمين سُنة وتمثل الطبقة الوسطى نسبة كبيرة من المجتمع. جيشنا هو جيش مهني 
ال يوجد لديه تاريخ من التورط في أنشطة اقتصادية أو سياسية. المجتمع المدني قوي، يقظ ومسؤول، 
غير مرن لكن مسالم. واألهم من كل ذلك، تعلم كال من العلمانيين واإلسالميين المعارضين لالستبداد 
أن يتجاوزوا خالفاتهم ويعملوا معًا على األقل منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي. وبناء على ذلك، 
من السهل فهم أسباب صعوبة التوصل إلى توافق سياسي مشابه بالنسبة إلى الدول األخرى حيث يوجد 
التي يوجد بها مؤسسة عسكرية ضالعة بشكل  أو كالبلدان  العدد غير متجانس كسوريا  شعب ضخم 
التي ال تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا  البلدان  أو  الحال في مصر  عميق في السياسة واالقتصاد كما هو 

كاليمن وليبيا.”

لقد كانت تحكم كالاً من ليبيا وتونس أنظمة االستبدادية خالل فترات ما بعد استقاللها تاريخيًا، وتعتمد 
تلك األنظمة االستبدادية على ما تم وصفها بأنها انتهاكات من القمع والفساد للحفاظ على السلطة التي 
»يعزز بعضها بعضًا”6. كل من بن علي والقذافي قدموا أنفسهم كحكام يعملون على حماية بلدانهم من 
اإلسالميين المتشددين ولكن نسخة ومفهوم العلمانية الخاصة بهم تجلت بشكل مختلف )بل وبطرق 
التي قدم بها نفسه سابقه  الطريقة  العلمانية أساسًا(. قدم بن علي كموال للغرب بذات  قد تعارض 
السلطوي الحبيب بورقيبة، قدم نفسه كشخص يقف بحزم إلى جانب الدول الغربية التي تجاهلت فساد 
نظامه طالما هو يتتبع أجندة مشتركة لمكافحة اإلرهاب، أما القذافي، من ناحية أخرى، فصور نفسه بأنه 
[ لحركات التحرر الوطني التي كانت  مؤمن باالشتراكية على النمط الناصري وباعتباره مؤيدًا ]ومموالاً

معادية للحكومات الغربية. وهناك مقارنة بين بن علي والقذافي تقول:
»إن مراقبو تونس كانون من السهل عليهم مالحظة أن بن علي كان محبوبًا من سفارات الدول الغربية، 
يمكن  أنه  الدبلوماسيون  يعتقد  شخصًا  كان  لقد  واألمريكيين،  الفرنسيين  العسكريين  لدى  ا  معروفاً
الوثوق به للقيام بالحفاظ على سياسات تونس العلمانية الموالية للغرب بعيدًا عن تأثير خطر جارتها 

األكبر، ليبيا القذافي«.7

والقذافي، مثله مثل زين العابدين بنً علي، اضطر في نهاية المطاف للتعاون والعمل مع الجهود الغربية 
الرامية إلى مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة، كما تودد علنا لزعماء غربيين مثل توني بلير، نيكوالس 

 https://nyti.ms/2D0IWDX ،2014 4  بنيويورك تايمز، السخط التونسي ينعكس على االحتجاجات التي قد تكون كاأللغام المعطلة، تشارلوت جال، 13 مايو
 http://bit.ly/335haRs ،2017 5  موقع منصف المرزوقي، لقد بدأ الربيع العربي، تم إلقاؤها بجامعة هارفارد بتاريخ 3 أبريل

6  المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة، النهب واأللم: هل يجب على العدالة االنتقاليّة االنخراط مع جرائم الفساد واالقتصاد، روبن كارنزا، 26 أبريل 2011، 
 http://bit.ly/333cRWD

 http://bit.ly/33ZFOEh ،2011 7  الجارديان، صعود بن علي السلس للسلطة يتناقض مع التراجع المفاجئ، بول اليج، 15 يناير
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ساركوزي وسيلفيو برلسكوني، لقد أبرز ذلك أن مصلحته شخصية واستمرارية نظامه في السلطة من 
ا لحكم الحزب الواحد في ليبيا القذافي،  خالل ابنه كان أكثر أهمية له من أيديولوجيته المفترضة. وخالفاً
كان نظام بن علي يعقد انتخابات يمكن من خاللها - نظريًا - ألحزاب سياسية أخرى المشاركة، ]حتى لو 
كان فوز بن علي محتمااً[8. وقد أعطت هذه االنتخابات نشطاء المعارضة التونسية والمنظمات العمالية 
والمعارضين اإلسالميين خبرات في كيفية تحدي الدكتاتورية، وأتت فرصة للتنظيم والحشد علنًا حتى 

في ظل ظروف قمعية، وهي الخبرات والفرص التي لم تكن متاحة لليبيين خالل فترة حكم القذافي.

تواجد المجتمع المدني ودوره في إبراز المظالم

سببها  التي  الريفية  المناطق  وتهميش  المساواة  وعدم  الدولة،  على  القابض  علي  بن  فساد  تأثير  إن 
اليسارية  والحركات  اإلسالمية  الحركة  من  لكل  العنيف  وقمعه  الدولي  للبنك  االقتصادية  السياسات 
المظالم  إلى مجموعة من  وتحولت  النهاية  تجمعت في  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  داخل  النشطة 
التي تحفز للثورة، وقد انعكست هذه المظالم إلى حد كبير على تصميم آليات العدالة االنتقاليّة في 
النفطية مع  الثروة  بدايات حكمه وبسخاء  أن يشارك منذ  القذافي تعمد  أخرى، ألن  ناحية  تونس. من 
ا للمعايير األفريقية«.9 ولكن هذا  السكان، قيل إن ليبيا »تتمتع بمستوى عال من المعيشة نسبيًا وفقاً
الحال لم يدم ومثله مثل حكام آخرين في الممالك الغنية بالنفط في المنطقة، فقد كان هناك مبادلة 
بين تحقيق نسبي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في مقابل التنازل عن الحقوق السياسية والمدنية. 
وعالوة على ذلك، كما يشير خوان كول، فإن القذافي »أصبح حاقد ضد قبائل الشرق والجنوب الغربي 
التي كانت تعارضه سياسيًا وحرمهم من نصيبهم العادل في موارد البالد«. ويقول كول إنه في العقد 
الذي سبق اإلطاحة بالقذافي فإن: “الفساد الشديد وصعود قلة منتفعة على غرار النمط السوفيتي، بما 
في ذلك القذافي وأبنائه، قد أضر باالستثمار وأثقل االقتصاد. كان يتم التحكم بالعمال بصرامة ولم 
الفقر في ليبيا وضعف  يكن بمقدرتهم أن يتفاوضوا جماعيًا بهدف تحسين أحوالهم، لقد كانت نسب 

البنية التحتية عالية في دولة نفطية ال ينبغي أن يكون ذلك حالها”10. 

وبالتالي، في حين أنه كان لدى الطبقة العاملة والمجتمعات الفقيرة بين سكان البلدين مظالم مشتركة 
تنطوي على أسياد وقمع السياسي وزيادة تهميش، فإن وجود مجتمع منظم وقوي ولديه خبرة نسبيًا 
االنتقاليّة  الفترة  إلى  أدت  التي  األحداث  خالل  سواء  ا  فارقاً ل  شكَّ تونس  في  العاملة  الطبقة  وتقوده 
الثورة  البالد. ولم تكن  التي ستطبق في  العدالة االنتقاليّة  والتحول أو في عملية تحديد شكل مسار 
في تونس لتتحقق إال بفضل الطبقة العاملة والحركات التي يقودها الشباب الخبيرة في طرق مواجهة 
االستبداد. المظالم، الفساد والبطالة، وقمع كل من اإلسالميين والنشطاء اليساريين - وكذلك الخبرات 
الفردية والجماعية المختلفة والمكتسبة من األلم والخسارة والظلم جعلت وضع خطة وبرنامج للعدالة 
االنتقاليّة أجل معالجة تلك المظالم التي عمت المجتمع أمرًا ممكنًا. هذه الحركات واألحزاب السياسية 
التي شَكلت في مرحلة ما بعد االستبداد التي تنتمي لألسس الالزمة إلشراك المجتمع المدني وصنعت 

ووضعت سياسات العدالة االنتقاليّة الجارية حاليًا في تونس.
 http://bit.ly/2s1GQBD ،20019 8  الجارديان، نهاية االختيار في تونس، باسم بنوني، 19 أكتوبر

 2QB7qMf/ly.bit//:http ،2008 9  تليجراف، العميد معمر القذافي يتعهد بإصالحات السوق الحرة في ليبيا، تيم بوتشر، 3 سبتمبر
 http://bit.ly/2r9yFmf ،2011 10  موقع انفورميد كومنت )تعليق مؤكد(، أهم عشرة أساطير عن الحرب في ليبيا، جوان كولي، 22أغسطس
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عملية صنع سياسات العدالة 
االنتقاليّة ونتائجها 

خالل  من  فإنه  األشقر  جلبير  الباحث  يشير 
المقارنة »فإن دول كسوريا وليبيا، وبسبب أنها 
كانت تُحكم من قبل أنظمة شديدة االستبداد 
لم يكن هناك جماعات منظمة مستقلة سواء 

كانت سياسية أو حتى اجتماعية«11.  
ليبيا  في  التحول  كان  إذا  ما  دائمااً  وستظل 
عمليات  من  أشهر  هناك  يكن  لم  إذا  سيتغير 
الغارات الجوية من قبل القوات الغربية مسألة 
أن  المؤكد  من  ولكن  والمناقشة12،  للبحث 
العسكرية  القذافي  استجابة  من  الخليط  ذلك 
للحركات  األجنبي  العسكري  والدعم  للموقف 
وحولت  غيرت  لقد  الثورة،  وجه  غيَّر  المسلحة 
جماعات قبلية مختلفة كانت تجتمع على نطاق 
يمكن  ما  إلى  السلمي  الحراك  وتُساند  واسع 
وصفهم بالثوار أو متمردين محاربين في نزاع 

عسكري13.

لقد تميزت عملية التحول في تونس بمشاركة 
لقد  المدني،  المجتمع  قبل  من  مهمة  إيجابية 
كانت التدابير األولية للعدالة االنتقاليّة قصيرة 
الفورية  االحتياجات  لتلبية  ومخصصة  األجل 
العالية  اآلمال  لمواجهة  سبل  ووضع  للضحايا 
للشعب. ولذلك الغرض تم إنشاء وزارة لحقوق 
التدابير  االنتقاليّة، وعرضت  والعدالة  اإلنسان 

11  موقع جاكوبين، ماذا حدث للربيع العربي، حوار مع جلبير أشقر، 17 
 http://bit.ly/2KEZs0R ،2015 ديسمبر

12   نشر أحد التقارير قبل الغارات الجوية وأشار إلى أن “المتظاهرين 
المناهضين للحكومة في ليبيا، مثلهم مثل المتظاهرين في تونس 

ومصر، حظوا بدعم شعبي عالمي واسع – ويشعرون بالفخر - من 
وضعهم باعتبارهم حركات محلية واجهت المستبدين دون مساعدة 

خارجية. أي تدخل، حتى وإن كان حريصا من األمم المتحدة، يمكن أن 
يصب في مصلحة العقيد القذافي، الذي دعا النتفاضة ضد المؤامرة 
األجنبية من قبل القوى الغربية التي تسعى الحتالل ليبيا، وعلق أحد 

المتظاهرين “أنه لو تم إسقاطه من قبل الشعب وحده دون تدخل 
سيكون سعيدًا” “ ولكن إذا كان سيحدث مجزرة فاألولوية إلنقاذ الشعب” 

 https://nyti.ms/2O6J9M4
13  اتالنتك، من أين أتت تسمية الثوار الليبيين بلقب المتمردون رغمًا 

 http://bit.ly/37mN6Ee ،2011 عنهم، يوري فرايدمان، 8 يولية

 لُحسن الحظ سكان تونس هم أكثر تجانًسا 
بكثير من الدول المجاورة، فاألمة التونسية 

تتشكل من ٪99 من عرب مسلمين ُسنة 
وتمثل الطبقة الوسطى نسبة كبيرة من 

المجتمع. جيشنا هو جيش مهني ال 
يوجد لديه تاريخ من التورط في أنشطة 
اقتصادية أو سياسية. المجتمع المدني 

قوي، يقظ ومسؤول، غير مرن لكن 
مسالم. واألهم من كل ذلك، تعلم كال 
من العلمانيين واإلسالميين المعارضين 

لالستبداد أن يتجاوزوا خالفاتهم ويعملوا 
مًعا على األقل منذ أواخر التسعينيات 

من القرن الماضي. وبناء على ذلك، من 
السهل فهم أسباب صعوبة التوصل إلى 
توافق سياسي مشابه بالنسبة إلى الدول 

األخرى حيث يوجد شعب ضخم العدد غير 
متجانس كسوريا أو كالبلدان التي يوجد 

بها مؤسسة عسكرية ضالعة بشكل عميق 
في السياسة واالقتصاد كما هو الحال 

في مصر أو البلدان التي ال تمتلك مجتمًعا 
مدنًيا قوًيا كاليمن وليبيا.”

محمد المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي األسبق
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عاجلة للتعويضات.14
الحقائق  تقصي  لجنة  »هي  إنشاؤها  تم  التي  مخصصة  لجان  الثالث  من  واحدة  كان   ،2011 عام  في 
338 قتيالاً و2147 جريحًا  اللجنة  الثورة ووثق هذه  ارتكبت خالل  التي  للنظر في االنتهاكات  الوطنية 

كضحايا للثورة15. 

ومن بين جميع بلدان الربيع العربي التي مرت بتحوالت فإن تونس وحدها هي من نجحت في تشكيل 
لجنة تقصي حقائق تلعب دورًا حقيقيًا “هيئة الحقيقة والكرامة”، والقانون األساسي لعام 201316 الذي 
أسس تلك الهيئة كان نتاج مناقشات عامة واسعة النطاق حول الطريقة المثالية لطرح عدالة انتقالية 
تونسية، وقد مُرر القانون الحاكم للهيئة بعد نقاش مجتمعي رسم من خالل برلمان منتخب. وعملية 

14   )تقارير مكافحة اإلرهاب(
 https://fxn.ws/2XwoZyg ،2012 15  فوكس نيوز، تقرر 338 قتياًل و2147 مصابًا في الثورة التونسية، 5 مايو

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf  16
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عانت سنوات من  لدولة  وديمقراطية  تجربة جديدة  ذاتها  المجتمعي في حد  النقاش 
االستبداد 17.

لقد تم تشكيل الهيئة نفسها من خالل عملية معيبة إلى حد ما ولكن تشاورية18 ومع 
التي مرت بها استطاعت هيئة  الخارجية  الداخلية والتحديات  النزاعات  ذلك، حتى مع 
استماعية  جلسات  عدة  وعقدت  تصريح   60.000 من  أكثر  إصدار  والحقيقة  الكرامة 

عامة. وبينما يتم كتابة تلك الكلمات تستعد الهيئة إلصدار تقريرها النهائي. 

في المقابل، اتسمت محاوالت ليبيا المُبكرة في صنع سياسات للعدالة االنتقاليّة في 
إطار المجلس الوطني االنتقالي غير المنتخب بانعدام الشفافية وتساؤالت حول مدى 
الشرعية ومخاوف من أن القوانين قد شُرعت لخدمة فئات معينة )مثل حماية أعضاء 
الجماعات  واسترضاء  المستقبلية  القضائية  المالحقة  من  االنتقالي  الوطني  المجلس 
ا  ا لخبير المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة السابق ماريكا فيردا »خالفاً المسلحة(19 ووفقاً
لما حدث في تونس ولم يكن هناك مشاورات عامة واسعة على القانون )قانون 17(20 
على الرغم من أهمية القضايا االجتماعية على المحك21 وقد حدثت تعديالت وتغييرات 
ا أدت إلى تحسن األوضاع )القانون رقم 29 22( مثل  من قبل المؤتمر الوطني العام الحقاً
لجنة المصالحة وتقصي الحقائق والتي تشبه كثيرًا هيئة الحقيقة. ولكن على الرغم 
من هذه التغييرات، بقت تلك اللجنة غير مُفعلة، و”لم يكن هناك أي نشاط معروف 

للجنة خالل عام 2018«23.

وبعيدًا عن هيئة الحقيقة والكرامة، أسست تشريعات العدالة االنتقاليّة التونسية عدة 
مؤسسات لضمان استمرار عملية العدالة االنتقاليّة ويبدأ عملها بعد أن تُصدر هيئة 
الكرامة تقريرها، فقد أسس القانون عدة دوائر جنائية لسمع ونظر الدعاوى الجنائية 
التي تحيلها هيئة الحقيقة والكرامة إليها، أما في ليبيا فيُركز المدعون الجنائيون على 
المحاكمات الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي تمت بصلة للجرائم 

ارتكبت خالل النزاع العسكري هناك.

وتمتلك كالاً من هيئة الحقيقة والكرامة في تونس ولجنة المصالحة وتقصي الحقائق 
غيرها  مع  جنب  إلى  جنبًا  للضحايا  التعويضات  ومقدار  سبل  تقدير  سلطة  ليبيا  في 
ا لتمويل تلك  من أشكال جبر الضرر، وقد أسست القوانين الحاكمة للهيئتين صندوقاً
في  القضائي  للنهج  الواضح  والتفضيل  التعويض  على  التركيز  ويشير  التعويضات، 

17   يجب ذكر أن المغرب كان لديها هيئة حقيقة قبل اندالع أحداث الربيع العربي، المغرب تزال نموذجا للعدالة في منطقة الشرق 
http://bit.ly/2XxixHf ،2016 األوسط، ولكن ال تزال هناك تساؤالت، المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة، 12 اغسطس

 http://bit.ly/2pzPaHQ ،18  موقغ محامون بال حدود، تعيين أعضاء لجنة الحقيقة والكرامة في تونس: دعوة للشفافية
 http://bit.ly/35lAKKQ ،2012 19  كاثام هاوس، ليبيا تؤسس سيادة القانون، مايو

20  قانون رقم 17 لعام 2012 بشأن إرساء أسس المصالحة الوطنية والعدالة االنتقاليّة وتعديالته
21   ماريكي ويردا، »مواجهة إرث القذافي« في الثورة الليبية وما بعدها، المحرر بيتر كول؛ المحرر براين ماكوين. أوكسفورد: مطبعة 

جامعة أكسفورد 2015
22  قانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة االنتقاليّة

 http://bit.ly/2qzbOR0 ،2017 23  اإلدارة األمريكية، تقرير الدول لحقوق اإلنسان
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ا  التعويض إلى أن الموقف من التعويض في كال البلدين )وربما في جميع أنحاء المنطقة( ال يزال مرتبطاً
بدفع األموال - مما قد يخلق مشاكل على المدى الطويل في البلدان التي اعتادت على اإليذاء.

وفي حين أن الثورات في كال البلدين كان من أهم مسبباتها الشكوى من الفساد، فإن القانون الليبي ال 
يحتوى فقط على فقرة صغيرة من “تشجع عودة األموال العامة المكتسبة بصورة غير مشروعة” التي 
إذا أعادها الجاني »طوعًا« سوف تنهي أي إجراء جنائي متخذ ضده. في حين أن النسخة التونسية يخلق 
المفاوضات بهدف عودة  عملية تحكيمية أكثر تعقيدًا، ولكن المحصلة واحدة: إحداث نتيجة من خالل 
األصول المسروقة لتجنب المسؤولية الجنائية. في تونس - واألمر ينبغي أن يكون كذلك في ليبيا-، 
صدر ما يسمى بـ«قانون المصالحة اإلدارية« في تونس والذي يمنح العفو للمسؤولين الحكوميين الذين 
كانوا متواطئين في الفساد في عهد بن علي ولكن لم يتربحوا أو يستفيدوا منه وهو أمر يثير تساؤالت 
حول الشفافية في عملية التحكيم والتقاضي. وقد انتقد المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة هذا القانون، 
جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والشباب الذين قاموا بالثورة. لم تمر ليبيا بالمشاكل ذاتها 
أو حتى ينهي  الشامل قد يشكل خطرًا  العفو  لم يتم تنفيذه هناك. وألن هذا  اآلن ببساطة ألنه  إلى 
عملية العدالة االنتقاليّة برمتها سيكون من المهم بالنسبة للتونسيين أن يتخطوا الحدود األيديولوجية 

والطائفية ويعارضوا أي إفالت من العقاب.

األمر  بمظالم مختلفة  االنتقاليّة  العدالة  والليبية في سياسات  التونسية  الجهود  اعترفت كل من  لقد 
ل داللة مهمة على تحوالت البلدين. بالنسبة إلى تونس، فإن من أهم المظالم التي بات يُنظر  الذي شكَّ
إليها بشكل مختلف هناك هو تهميش المناطق التي استبعدت من قبل سياسات زين العابدين بن علي 
ا للقمع ألنها معاقل اإلسالميين أو المعارضة اليسارية. وفي ليبيا،  االقتصادية واالجتماعية وكانت هدفاً
ا يتطلب تدخل سياسات العدالة االنتقاليّة. إن معالجة مسألة  تم اعتبار نزوح المدنيين باعتباره انتهاكاً
النزوح عالج كموضوع خاص بالعدالة االنتقاليّة هو أمر مهم؛ فإذا ما أخذ ذلك األمرعلى محمل الجد في 
ليبيا، قد يساعد على تعويض اآلثار المترتبة على اتفاقية مصراتة- تاورغاء التي ترعاها األمم المتحدة 
للقذافي - حين  باعتبارهم معارضين  إليهم  النظر  الذين يتم   - التي تعطي تعويض لشعب مصراتة 
يترك نازحين تاورغاء، الذين يتم النظر إليهم باعتبارهم موالين للقذافي، معسكرات النزوح الداخلي 
ويعودوا إلى مجتمعاتهم األصلية ألنها على هذا النحو تقايض الحق في التعويض بحق النازحين في 

العودة، وهذه معضلة حقيقية24. 

ما الذي من شأنه أن يعطل العدالة االنتقاليّة؟
في حين أن كالاً من التشريعات التونسية والليبية نصت على إجراء مصالحة، نصت اإلجراءات التونسية 
وسلطت الضوء على ما سمته “الكرامة” بدالاً من المصالحة في حين أن القانون الليبي ال ينص فقط على 
“أن الهدف هو الوصول إلى مصالحة وطنية” ولكنه يشير أيضًا إلى ما سماه “المصالحة المجتمعية”، هذه 
الخاصة بهما.  التحوالت  البلدين وكيف تتم  بالنصوص، تعكس سياقات  المذكورة  المختلفة  التأكيدات 
وعلى عكس ليبيا، فإن االنقسامات بتونس ليست قبلية ولكن أكثرها دينية وعقائدية ومع ذلك، أدت 
هذه االنقسامات إلى عدم الثقة في وقت مبكر من عملية العدالة االنتقاليّة بين النشطاء العلمانيين، 
الذين رأوا أنها من شأنها أن تعطي األفضلية لكثير من اإلسالميين، الذين كانوا ضحايا النتهاكات حقوق 

 http://bit.ly/2QC3hYr ،24  موقع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاقية مصراتة تاورغاء
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اإلنسان، وقد عرقلت هذه االنقسامات العدالة االنتقاليّة في تونس عدة مرات، وخلقت توترات بل وحتى 
حاالت العنف السياسي.

لو أن هناك انقسامات تستطيع أن تُعطل العدالة االنتقاليّة في تونس فلن تخرج عن احتمال من اثنين، 
أن يزيد العلمانيون والجماعات العلمانية من حدة تلك االنقسامات، أو احتمال آخر ال يقل خطورة عن 
األول أال وهو إمكانية العفو عن مرتكبي جرائم الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان مما يُهدد بتقويض 

العملية كلها. 

من ناحية أخرى، فإن مالمح اتفاق مصراته - تاورغاء الذي نص على التعويضات مقابل العودة وتم برعاية 
األمم المتحدة يُبرز بوضوح إشكالية اإلطار الذي تتم فيه عملية المصالحة في ليبيا. ومن المفترض أن 
االتفاق يسعي “لتحقيق وتعزيز المصالحة والسالم واالنسجام االجتماعي بين مصراتة وتاورغاء”. غير 
أنه على أرض الواقع، قد يضفي شرعية على تنفيذ عمليات انتقامية، وهو بالضبط ما ينبغي لعملية 
العدالة االنتقاليّة أن تتجنب حدوثه. وكما نوقش في بداية هذه الورقة، فإن التحول من االحتجاجات 
إلى الحرب أدى إلى عدم اعتبار تدابير العدالة االنتقاليّة التي تعاملت مع 42 عامًا من حكم القذافي 
أولوية والتركيز بدالاً من ذلك على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان التي 
ارتكبت خالل 9 أشهر من النزاع المسلح. وكان هذا النوع من النقالت النوعية خالل الفترات االنتقاليّة 
موضوعًا للبحث بالمركز الدولي للعدالة االنتقاليّة: »في اللحظات االنتقاليّة شديدة الحساسية، يمكن 
للقوى السياسية أن تُهمل بسهولة أو تلغي مطالب الضحايا بإقامة العدالة، في حين أن النهج المعيارية، 
التي يدعمها المجتمع الدولي في بعض األحيان، يمكن أن تسحق المؤسسات الضعيفة وتؤدي إلى نتائج 

محدودة للغاية«25.

25  المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة، كتاب جديد من المركز الدولي للعدالة االنتقاليّة يبحث كيف يجب أن تتكيف العدالة االنتقاليّة مع الظروف الصعبة في 
 http://bit.ly/2XwuZHi  ،2017 عالم اليوم، نيويورك 16 مايو

مالمح اتفاق 
مصراته - تاورغاء 
ُيبرز بوضوح 
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عملية المصالحة 
في ليبيا


