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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

شكر وتقدير

 والذي الصراع، بعد ما مرحلة في الدستور بناء حول الخامس إدنبره حوار أعقاب في التقرير هذا إعداد تم
 للديمقراطية الدولية المؤسسة من كل العمل ورشة تنظيم في وشارك .٢٠١٨ ديسمبر/األول كانون في انعقد

 بالتعاون العالمية، العدالة وأكاديمية الدستوري للقانون إدنبره ومركز ،)International IDEA( واالنتخابات
.إدنبره بجامعة السياسية التسويات حول األبحاث برنامج مع

 
 لهذا تصور وضع على ومحادثاتهم أفكارهم خالل من ساعدونا الذين األشخاص لجميع بالشكر نتقدم أن نود

 إدنبره حوارات في للمشاركين الشكر بجزيل نتوجه كما .شكلته التي الحالة دراسات في النظر وعلى التقرير
 للعدالة الدولي والمركز إدنبره جامعة من والزمالء بثمن، تقدر ال التي والشفوية الكتابية مساهماتهم على

 والدورف الرس فيهم بمن اآلخرين، الخارجيين والمراجعين والتعديالت، المراجعات على االنتقالية
 البرنامج من بيساريا سوميت ذلك، من واألهم األكبر، الصورة رؤية على ساعدانا الذين موراي، وكريستينا

 والدعم المشورة إلسداء واالنتخابات للديمقراطية الدولية للمؤسسة التابع الدستور لبناء العالمي
.الضروريين
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توصيات رئيسية

توصيات رئيسية

 خاصة ،ًمتزايدا ًاهتماما الداخلية الصراعات أعقاب في السياسي االنتقال لعمليات المتزايد االنتشار يشهد
 إيالء يتم لم أخرى، جهة ومن .والتدخل للدراسة كمجاالت الدستور وبناء االنتقالية بالعدالة يتعلق ما في

 أهدافهما تحقيق في المجالين هذين بين التفاعل مساهمة كيفية فهم لمسألة االهتمام من كبير قدر
 بالفعل، ًمعا متواجدتان وهما بل ،ًمعا تحدثا أن يمكن العمليتين أن به المسلم فمن .أفضل بشكل المشتركة

 .فيه المؤثرة والعوامل التعايش هذا فهم من لمزيد المجالين كال في الممارسين لدى حاجة ثمة مازالت ولكن
 العدالة بين التوافق من قدر أقصى تحقيق لكيفية أفضل فهم نحو األولى الخطوة التقرير هذا يمثل

 إلى يرمي كما .العمليتين هذين بين والتداخل التفاعالت على الضوء ويسلط الدستور، وبناء االنتقالية
 النسبية المزايا لزيادة المتاحة الخيارات في البحث على المجال هذا في والخبراء القرار صناع تشجيع
 والتنمية السالم تحقيق في المتمثل العام الهدف لتحقيق ًسعيا ،ًتباعا الدستور وبناء االنتقالية للعدالة

 نشوب لمنع الدستور وبناء االنتقالية العدالة بين للجمع المحتملة اإلمكانات التقرير يوضح .المستدامين
 مفصل بشكل كذلك يوضح ولكنه المستدام، السالم وتعزيز مساراتها في العميق والتأثير الصراعات
 هذا يركز محددة، إجابات أو نماذج اقتراح دون ومن .العمليتين بين الجمع لعملية المالزمة التحديات

 ويوسع متنافستين، وليس متكاملتين عمليتين الدستور وبناء االنتقالية العدالة اعتبار أهمية على التقرير
 أطواق كسر خاللها من يمكن التي السبل عن ًفضال حدة، على عملية كل لتحسين فعله يمكن لما فهمنا نطاق
 في تساعد أن يمكن والتي الدستور، وبناء االنتقالية العدالة عمليتي بين التفاعالت دقة في والنظر العزلة

.االنتقال عمليات تطرحها التي الرئيسية التحديات معالجة
 

 فيما تم ملموس، عمل إلى التقرير هذا في المقدمة النظرية تحويل في والممارسين السياسات صناع لدعم
:والبحث التحليل هذا عن المنبثقة الرئيسية السياسات وتوصيات النتائج على الضوء تسليط يلي

 الدول بين والتنسيق التفاعل من المزيد إلى بحاجة إننا :السياسات مستوى على المتناسق التفكير .١
 بناء عمل وأطر السياسة تفويضات على التأثير أجل من الدستور وبناء االنتقالية العدالة بممارسة المعنية

.ودعمها االنتقالية والعدالة الدستور

 بمجالي المعنية الرئيسية والمنظمات الممارسة الدول ٢٠١٨ عام في المنعقد الخامس إدنبره حوار جمع
 المجالين، بين المشتركة القواسم من العديد على الضوء بذلك ًمسلطا ،ًمعا الدستور وبناء االنتقالية العدالة
 في بما األخيرة، السنوات مدار على متماثلة تطورات المجالين كال شهد وقد .بينهما التفاعل نقص وكذلك

 كلتا في المتكررة واالنهيارات العمليتين، كلتا أهداف وتوسيع العامة المشاركة على المتزايد الطلب ذلك
 والنتائج المرجوة النتائج بين المشتركة والفجوة مجال، كل في الفاعلة الجهات عدد وتنامي العمليتين،

.للعمليات الفعلية

 المانحين على وينبغي البعض، بعضها من الكثير تتعلم أن العمليتين هاتين في المنخرطة لألطراف يمكن
 بشكل الفرص من المزيد إتاحة نفسها الدولية والمنظمات الرئيسية المنظمات في األعضاء والدول الدوليين
.العالمية السياسة /االستراتيجية مستوى على للتفاعل استباقي
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 الهياكل إنشاء الدولة مستوى على والمانحين الوطنية الفاعلة الجهات على يجب :الدعم تنسيق .٢
.االنتقالية والعدالة الدستور بناء لعمليتي دعمها لتنسيق وتصميمها المؤسسية

 المؤسسي التصميم على ًأثرا التقرير لهذا فإن السياسات، مستوى على المفاهيمي التآزر فكرة إلى باإلضافة
 من مالي بدعم غامبيا، في العدل وزارة أنشأت المثال، سبيل على .العملية الناحية من االنتقالية لآلليات

 يسمح ما وهو االنتقاليتين، العمليتين على باإلشراف ًخاصا ًواحدا ًمكتبا البريطانية، العليا المفوضية
 اللجنتين وإنشاء وتسلسلها العمليات تصميم أثناء سيما وال العمليتين بين التناسق بضمان للحكومة

 الصدد، هذا في .ًمستقبال أخرى سياقات في االعتبار بعين النهج هذا أخذ من بد ال .المعنيتين المستقلتين
 تشمل صالحيات وتخويلها اإلعمار وإعادة السالم وزارة إنشاء تم فبينما ،ًمعاكسا ًنموذجا نيبال تقدم

 الجمعية عمليتي عن المؤسسية الناحية من ًتماما عزلها جرى فقد االنتقالية، العدالة على اإلشراف
.الدستور وبناء التأسيسية

 وبناء االنتقالية العدالة لعمليتي دعمهم يكون أال على الحرص الدوليين الشركاء على ينبغي وبالمثل،
 كلتا لمتابعة األقل على واحد شخص هناك يكون أن وعلى ،ًمنعزال االنتقالية السياقات في الدستور
 فجوة وجود من تشكوا التي المؤسسات على خاص بشكل ذلك وينطبق .التفاصيل من ٍكاف بقدر العمليتين

 للتنمية األمريكية والوكالة الخارجية وزارة/المتحدة الواليات سفارات مثال،( والتنموي السياسي الدعم بين
 كما ).إلخ اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج السالم وبناء السياسية للشؤون المتحدة األمم وإدارة الدولية

.العمليتين بهاتين المتعلق المالي والدعم السياسية المواقف حول القرار اتخاذ عملية تنسيق ينبغي

 ولجان الدستور صياغة هيئات تعمل حيثما :الدستور صياغة وهيئات االنتقالية العدالة بين التفاعل .٣
 إلى استباقي بشكل تسعى أن ينبغي متزامن، بشكل )المماثلة االنتقالية العدالة هيئات أو( الحقائق تقصي
 المعلومات هذه لتقديم الفرص تتشارك وأن البعض، بعضها مع ومساراتها نتائجها لمناقشة فرص عن البحث

.شعبية مساهمات على للحصول والسعي الشعب لعامة

 :المشتركة القواسم من الكثير لديها ستكون الدستور صياغة وهيئات الحقائق تقصي لجان أن التقرير يظهر
 أخطاء حول اآلراء في إجماع إلى للتوصل وتسعى النطاق؛ واسعة مشاورات في جميعها تشارك ما ًفغالبا

 تشكيل إلى العمليتين كلتا تسعى الجهود، هذه إطار وفي .ًمستقبال تكرارها لمنع االنتصاف وسبل الماضي
 في التناقض من ًبدال البعض، بعضها الروايات هذه تساند أن المهم ومن ومستقبله، البلد ماضي حول روايات

.الصراعات تحويل عملية إلنجاح بينها ما

 ينبغي العمليتين، تصميم على النفوذ بعض الفاعلة للجهات فيها يكون التي الحاالت في :الزمني التسلسل .٤
 ينبغي فاعلية، أقل العمليتين توقيت فيها يكون التي الحاالت وفي .الزمني التسلسل مسألة في ًمليا التفكير

 إن إدارتها، وكيفية الزمني التسلسل نظم مختلف بين المفاضلة بأوجه علم على الفاعلة الجهات تكون أن
.أمكن

 وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تسلسل بكيفية المتعلقة األسئلة عن صحيحة واحدة إجابة توجد ال
 عمليات فيها تسبق التي الحاالت في ذلك، ومع .الحالي السياق على كبير حد إلى اإلجابة وتعتمد الدستور،

 ذلك عن المترتبة المفاضالت أخذ من بد فال - بالعكس والعكس - الدستور بناء عمليات االنتقالية العدالة
 وضع االنتقالية، العدالة من كجزء الحقائق، تقصي عملية سبقت ما متى المثال، سبيل على .االعتبار بعين

 ذلك في بما للتغيير، خطة ووضع الماضي في المرتكبة االنتهاكات تحديد في تساعد أن شأنها فمن الدستور،
 وعلى .الدستوري اإلصالح أثناء تنفيذها سيتم التي المؤسسية باإلصالحات الخاصة التوصيات تحديد
 المنتهية الفاعلة والجهات لألنظمة مهمة ضمانات لتوفير الدستور بناء عملية على االعتماد يمكن ذلك، نقيض
.السياسية اإلرادة من المزيد وتشجيع االنتقالية العدالة عمليات في مشاركتها ضمان أجل من واليتها

 يتعلق ما في صراحة وأكثر ًتخصيصا وأكثر ًوضوحا أكثر الحقائق تقصي لجان تكون أن ينبغي .٥
.المؤسسي /الدستوري باإلصالح الخاصة بالتوصيات

 دون ،‘المؤسسي اإلصالح’ أو ‘الدستوري اإلصالح’ بشأن توصيات الحقائق تقصي لجان تقارير تقدم ما ًغالبا
 اختصاص نطاق خارج الدستور تصميم بشأن المفصلة التوصيات تقع وبينما .اإلرشادات من المزيد تقديم
 من حد أقصى إلى الحقيقة تقصي عمليات تزيد أن بد فال كذلك، تكون أن وينبغي الحقائق، تقصي لجان

 الرقابة تعزيز’ مثل واقعية، األكثر التوصيات تساعد قد لذلك، .الروايات وخلق االنطباع ترك في إمكاناتها



٩المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

توصيات رئيسية

 أثناء الحجج تعزيز في ‘األمني القطاع وكاالت على البرلمانية الرقابة تعزيز’ أو ‘التنفيذية اإلجراءات على
 الجذرية األسباب إلى واضح بشكل وعزوها الحقوق على قائم بإطار ودعمها الدستورية، المفاوضات

.للصراع

 وراء الكامنة السياسية التسوية في االنتقالية والعدالة الدستور بناء لعمليتي المشتركة األصول تقتضي .٦
 تكون قد التي والمفاوضات والتسويات العمليتين هاتين من لكل السياسية بالطبيعة ًاعترافا الدولة انتقال

.االنتقالية العملية زخم على للحفاظ ضرورية

 المحاكم على المعروضة القضايا في الدولية والقواعد المعايير استخدام تم ونيبال، إندونيسيا من كل في
 المتعلقة التشريعات بعض القضاة ألغى الحالتين، كلتا وفي .االنتقالية العدالة تشريعات مشروعية في للبت

 في األقل على الدولي، المجتمع رفض كما .ًتاما ًتوقفا االنتقالية العدالة عمليات توقف إلى أدى مما بالعفو،
 ذي القانون تعديل يتم حتى االنتقالية العدالة عملية دعم ،)٥ القسم في الحالة دراسة انظر( نيبال حالة

 المختفين األشخاص بشأن بالتحقيق المعنية واللجنة والمصالحة الحقيقة لجنة حرمان إلى أدى مما الصلة،
 ًتضررا األكثر هم الضحايا وكان .التقني أو المالي الدعم من المؤسسية، الناحية من بطبعها الضعيفة ،ًقسريا

 العمليات دعم عند العملية واالعتبارات النظرية بين توازن تحقيق الضروري من .الدعم في النقص هذا من
 اقتراح دون التقرير، هذا يوضح ‘.الجودة’ جانب حساب على ‘الكمال’ جانب على اإلصرار وعدم االنتقالية
 العدالة بين للتفاعل يمكن كيف اإلنسان، بحقوق المتعلقة األساسية وااللتزامات المعايير عن الخروج

 العمليات عاتق على الملقاة المتضاربة المطالب بعض بين توازن خلق في يساعد أن الدستور وبناء االنتقالية
.األساسية السياسية التسوية أهمية مدى كذلك ويوضح االنتقالية،
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 موجودة، سيكون ثمة دافع للتغلب عليها، وسيظل هناك توتر يحيي فكرة ]العقبات[ ما دامت
  .الخطر الحقيقي ينشأ عندما تزول جميع التحديات .أن األمور يمكن أن تتغير

)٣٦٠ :٢٠٠٦ النجا(

 الوضعيات في والعدالة والتنمية السالم بناء تدابير بين التنسيق تعزيز’ إلى بالحاجة متزايد اعتراف هناك
 من وغيرها الجوانب هذه بين المحتملة للصالت االهتمام من المزيد إيالء وإلى )٢٣١ :٢٠١٠ باول‘ (الهشة

 على التركيز مع االحتياجات، لهذه يستجيب التقرير هذا .السياسية والتحوالت الصراع بعد ما جوانب
 العدالة بين التفاعالت دراسة تعد .الدستور وبناء االنتقالية العدالة :محددتين عمليتين بين التفاعل

 ًوأيضا متداخلة، بيئات في العمليتين حدوث تواتر بسبب باالهتمام ًجديرا ًأمرا الدستور وبناء االنتقالية
 والتصميم االستباق أن إلى يشير ما وهو .العمليات تشكل التي المبادئ في الجوهري التداخل بسبب

 أهدافهما بتحقيق الدستور وبناء االنتقالية العدالة من لكل يسمح قد العمليتين لكال المنسق للتنفيذ المتعمد
.المستدام السالم القول، أمكن وإن المؤسسي، واإلصالح المصالحة ذلك في بما أفضل، بشكل المعلنة

 بين للعالقة فهمها من تحسن أن الممارسة للجهات المفيد من أنه التقرير هذا يرى التحديد، وجه وعلى
:التالية لألسباب الدستور بناء االنتقالية العدالة

 التفكير األقل على أو التنسيق، خالل من تحقيقها يسهل قد متشابهة أهداف تحقيق إلى العمليتان تسعى .١
 هذه لتحقيق األخرى عن معزل في العمليتين إحدى على االعتماد من ًفبدال .وتداخلهما تفاعلهما في المتأني،

 البعض لبعضهما الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تعزيز إمكانية إلى النظر األجدى من لعله األهداف،
.أفضل نحو على المشتركة الكلية األهداف لتحقيق النسبية قوتهما من االستفادة يمكن وكيف

 ًأيضا فهناك كبيرة، البعض لبعضهما الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تدعيم إمكانية كانت لئن .٢
 انعدام األقل على أو لألخرى، العمليتين إحدى تقويض إلى العمليتين بين الراهن التداخل يؤدي أن خطر
 ما ذلك حصول إمكانية أن وبما .والتمويل السياسي النفوذ حول المنافسة وظهور بينهما، التناسق أوجه
.أفضل بشكل العمليتين بين العالقة فهم الضروري فمن محدودة، تزال

 فهم على والعمل االنتقالية للمرحلة الزمني للتسلسل التخطيط استحالة، وأحيانا بصعوبة، االعتراف .٣
 بالتحديد يسمح أن شأنه من عملية لكل المقارنة القوة ونقاط الدستور وبناء االنتقالية العدالة تفاعل كيفية
 عن ًفضال المحتمل، التناسق من ممكن قدر أقصى التسلسل يحقق أن خاللها من يمكن التي للطرق المبكر

.وأهدافها ومبادئها العمليات ترابط كيفية حول الجمهور مع االتصاالت تحسين

 هذا وعلى .البعض لبعضهما والسياسية القانونية الدعائم الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتا تتيح قد .٤
 حال في هذا يحدث أن المرجح من أخرى، مرة ولكن، لآلخر، والزخم الحماية توفير منهما لكل يمكن النحو،

.لها والتخطيط اإلمكانات هذه فهم تم
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 والتخطيط تصميمهما وينبغي السياق، على كبير حد إلى الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتا تعتمد .٥
 للممارسات المتنامي العدد أن بيد .االعتبار بعين فيه تحدثان الذي المكان خصوصية أخذ مع وتنفيذهما لهما

 لكيفية العامة الديناميات لفهم محاولة في المقارنة األمثلة فحص من فائدة وجود إلى يشير والخبرات
.أفضل بشكل االنتقالية والعدالة الدستور وضع عمليتي تفاعل

 عنه انبثق الذي( ٢٠١٨ في المنعقد الخامس إدنبره حوار في والخبراء الممارسين كبار بين المناقشات تشير
 التفاعالت من خصبة مجموعة بالفعل هناك أن إلى الحالة ودراسات لألدبيات الالحق والتحليل )التقرير هذا
 .البعض بعضهما تعزيز في العمليتان تنجح بأن كبيرة وإمكانية االنتقالية والعدالة الدستور بناء عمليتي بين

 الدستور، في التعويضات تضمين على ًمثال تقتصر قد والتي االنتقالية، العدالة ‘دسترة’ إلى الرامية الجهود
 على يساعد مما دائم، بشكل والموارد السلطة نقل لضمان الدولة هيكلة إعادة مثل شاملة، تكون قد أو

 أساسها مبررات تقدم أن االنتقالية للعدالة يمكن وبالمثل، .وتحقيقها االنتقالية العدالة صالحيات أثر تعميق
 تحويل في الدستور وضع عملية مساهمة كيفية على الضوء تسليط وبالتالي الدستوري، لإلصالح الحقوق
.مسيسة غير بمبررات العملية وتزويد الصراع

 العدالة تشكيل يتم الديمقراطية، التحوالت أو الصراع بعد ما حاالت معظم في أنه هو ذلك من واألهم
 األطراف بين االتفاق عن منبثق ‘إنتقالي ميثاق’ خالل من متزامن بشكل الدستور ووضع االنتقالية
 ًمسارا تتبع ال االنتقالية العمليات .عناية بكل واستدامته وضعه يتم ميثاق الصراع، صميم في المتنازعة

 باهتمام تحظى ‘السياسية التسوية’ هذه فإن وممارستها، للسلطة األولي التوزيع على تعتمد ما بقدر - ًخطيا
:متزايد

 ويُـعتبر االنتقال عملية مستمرة تنطوي .وينظر إليها على أنها بداية عملية وليس نهايتها ...
 لذلك، ينبغي النظر إلى آليات التعامل مع .على اعتراض مستمر بشأن طبيعتها واتجاهها

 األحداث التي وقعت في الماضي على أنها رد على االعتراض وأدوات لالعتراض المستمر
  .ال يتجزأ من المساومة السياسية حول طبيعة الدولة ًالذي يشكل جزءا

)٩٥ :٢٠١٧ بيل (

 الماضي بين دقيق توازن على الدستور وبناء االنتقالية العدالة تحافظ أن يجب االنتقالية، المرحلة خالل
 ًوغالبا بدايته، على التعرف يصعب انتقال :التفاوض على القائم االنتقال من متصلة سلسلة عبر والمستقبل

 ًمعا الدستور وبناء االنتقالية العدالة استخدام يمكن اإلجرائية، الناحية من .األفق في نهايته تلوح ال ما
 والتماس تشكيلها، وإعادة االنتقالية المرحلة عليها تقوم التي الشاملة السياسية بالتسوية االلتزام لتعزيز

 ووضع االنتقالية العدالة عمليتا تتطلب .االنتقالية العملية إطار في لمطالبه واالستجابة الجمهور مساهمات
 النخبة موافقة إلى باإلضافة ،ًواسعا ًشعبيا ًقبوال االستبدادي، الحكم أو الصراع بعد ما فترة في الدستور،

 المشاركة بين التوازن يحقق نحو على الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تصميم ينبغي .السياسية
 والشعب السياسية النخبة دعم تأمين أجل من أخرى، جهة من والمرونة والتسوية جهة، من والشفافية

 بين أفضل توازن تحقيق مجتمعتين، الدستور، وبناء االنتقالية العدالة عمليتي بإمكان .التحويلية للعمليات
 نحو الزخم على الحفاظ في المساعدة وبالتالي ككل، االنتقالية بالعملية الخاصة الشرعية ومصادر الواليات
 الجهود في يسهم الدستور وبناء االنتقالية العدالة بين الجمع فإن وبذلك، .السالم وتحقيق الصراع تحويل
 مجتمعات إقامة على التشجيع’ :المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف من ١٦ الهدف لتحقيق الرامية
 العدالة، إلى الجميع وصول إمكانية وإتاحة المستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد فيها يُـهمش ال مسالمة

‘.المستويات جميع على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء

 بعضهما مع الدستور وبناء االنتقالية العدالة فيه تتفاعل الذي الشامل االنتقالي السياق بتحديد التقرير يبدأ
 وبناء االنتقالية العدالة مجاالت وتحديد ذلك عن تترتب قد التي الخاصة االعتبارات بعض وتقديم البعض،

 في االنتقالي السياق عن المترتبة اآلثار حول ًتعمقا أكثر مناقشة المخطط هذا وتعقب .١ القسم في الدستور
 خاللها من يمكن التي الموضوعية األساليب على )٣ القسم( للتقرير المفاهيمي اإلطار ويركز .٢ القسم

 المتمثلة المشتركة، لألهداف تحقيقا االنتقالية والعدالة الدستور بناء عمليتي بين المتبادل الدعم تحقيق
 اإلطار يتمحور .المستدامين والتنمية السالم وتحقيق حدوثه تكرار ومنع الصراع تحويل في رئيسي بشكل

 الضرر وجبر والعدالة الحقيقة في الحق وهي االنتقالية، العدالة تسند التي األربعة الحقوق حول المفاهيمي
 والعدالة الدستور بناء بين للتفاعل يمكن كيف التقرير يناقش حق، كل إطار وفي .التكرار عدم وضمانات
 القضايا في التمحيص يتم ثم، ومن .نجاحه ومدى الحق هذا لحماية السعي طرق على يؤثر أن االنتقالية

١
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 كولومبيا وهي ):٥ القسم( حالة دراسات ست سياق في المفاهيمي واإلطار المقدمة في المطروحة
 الدروس لتحديد بعينها حالة كل دراسة اختيار تم وقد .وتونس إفريقيا وجنوب ورواندا ونيبال وغواتيماال

.المستفادة الرئيسية

الهوامش
 المؤسسة نظمته الذي الصراع، بعد ما فترة الدستورفي بناء حول الخامس السنوي إدنبره حوار في .١

 إدنبره ومركز السياسية التسويات حول األبحاث برنامج مع باالشتراك واالنتخابات، للديمقراطية الدولية
 العدالة مجالي من وممارسين خبراء تجمع ،٢٠١٨ ديسمبر/األول كانون ١١و ١٠ يومي الدستوري للقانون

 الدستور بناء بين والتفاعل التداخل مجاالت الستكشاف الصراعات في والوساطة الدستور ووضع االنتقالية
 .االنتقالية والعدالة
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المقدمة .١

المقدمة .١

 موجودة، سيكون ثمة دافع للتغلب عليها، وسيظل هناك توتر يحيي فكرة ]العقبات[ ما دامت
  ؟ًجديدا ًقانونيا ًأن األموركيف تخرج المجتمعات من ركام الصراعات وتؤسس لنفسها فضاءا

)١٢٧١ :٢٠١٢ منديز(

 والصومال وليبيا غامبيا ذلك في بما بالنزاعات، والمتأثرة الهشة الدول من العديد يواجه الراهن، الوقت في
 الصراع تونَأ من الخارجة الدول ًسابقا واجهته الذي التحدي نفس واليمن، والسودان السودان وجنوب

 .إفريقيا وجنوب ورواندا وإندونيسيا وشيلي األرجنتين مثل السلطوي، الحكم من سنوات أو/و العنيف
 في وسكانها الدولة يساعد أن شأنه من والعدالة القانون من صرح إنشاء كيفية في التحدي هذا ويتمثل
 واسع بتأييد يحظى بالمستقبل خاص وسياسي قانوني إطار بناء ذاته الوقت وفي الماضي، مع التعامل

 وهما ومتداخلتين، مترابطتين عمليتين التحدي لهذا االستجابة سبل تتضمن ما ًوغالبا .شعبية وشرعية
.االنتقالية والعدالة بناءالدستور

 إلى السلطوية من المجتمعات انتقال في ًرئيسيا ًدورا االنتقالية والعدالة الدستور بناء عمليتا تلعب
 األوسع السالم بناء جهود من يتجزأ ال ًجزءا تمثالن العمليتين وكال .السالم إلى الصراع ومن الديمقراطية

 العدالة بين التفاعل يثير السياقات، هذه مثل في .السياسية والتحوالت المسلحة النزاعات أعقاب في ًنطاقا
 التناسق من ممكن قدر أقصى وتحقيق المحتملة التوترات إدارة كيفية حول أسئلة الدستور وبناء االنتقالية

.بينهما

 موجودة، سيكون ثمة دافع للتغلب عليها، وسيظل هناك توتر يحيي فكرة ]العقبات[ ما دامت
 أن األمورالتحول هو المثل األعلى الدائم وطريقة للنظر إلى العالم الذي يخلق فضاء يكون فيه

  .وال يمكن فيه التنبؤ بالتغيير، ولكن فكرة التغيير ثابتة . . . بحق ًالحوار وتعارض اآلراء ممكنا
)٣٤٥ :٢٠٠٦ النجا(

تعريف تحويل الصراع

 يتمثل تحويل الصراع في تصور انحسار وتدفق الصراع االجتماعي والتعامل معه كفرصة لخلق عمليات تغيير بناءة تحد من
 العنف وتضمن المزيد من العدالة في التفاعل المباشر والهياكل االجتماعية، وتستجيب لمشاكل الحياة الواقعية المتعلقة

 .بالعالقات اإلنسانية
)١٤ :٢٠٠٣ ليديراخ(

 المؤسسات في الصراع بلورة’ إلى النزاع بعد ما سياقات في الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتا تهدف
 الخالف إدارة خاللها من يمكن عنيفة غير بيئة خلق إلى بدورها تهدف والتي الجديدة، والقانونية السياسية
 من ًبدال ًعنفا أقل أشكال إلى "تحويله" و الصراع منع األقل على يتم أن على هنا معقود األمل .األساسي

 المستدام السالم وضمان )٩٥ :٢٠١٧ بيل‘ (الصراع لتجاوز المستقبل في جديدة فرص تتاح وأن ،"تسويته"



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات١٤

التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 وبناء االنتقالية العدالة من كل في محورية ومنعها الصراعات تحويل مفاهيم وتعتبر .تنميتها على والسهر
 بداية تحديد الصعب من ذلك، على عالوة .االنتقالية المراحل في العمليتين كلتا أهمية لفهم ومهمة الدستور

 حين من السطح على ستطفوا والمساءلة الماضي حول األسئلة ألن االنتقالية، للعملية واضحتين ونهاية
 أنظمة إنشاء بل األسئلة، لهذه حد وضع هو االنتقالية العمليات من الهدف يكون أال حري وبالتالي، .آلخر

 العملية ألهداف ‘التدريجي اإلدراك’ يتيح مما ،)٢٠١٧ بيل( الوقت بمرور عليها الرد على قادرة ومؤسسات
).٤٢ :٢٠١٧ والدورف( االنتقالية

 االنتقالية العدالة أهداف وهي - المستدام والسالم المساءلة وتعزيز العقاب، من واإلفالت العنف منع يكمن
 لعب إلى تسعى والتي الصراع، بعد ما االنتقالية الفترة في الدستور وضع عملية صميم في - بها المعترف

 اإلطار وتوفير للصراع الجذرية األسباب معالجة خالل من السالم، وبناء الدولة بناء عملية في دور
 وبناء االنتقالية العدالة من كل تلعب وهكذا، .وتشاركية ًسالما أكثر جديدة لدولة والقانوني المؤسسي

 مجتمعات إقامة على بالتشجيع المتعلق المستدامة التنمية أهداف من ١٦ الهدف تحقيق في ًدورا الدستور
 مثال أنظر( للمساءلة والخاضعة الفعالة والمؤسسات القضاء إلى االحتكام خالل من وشاملة وعادلة مسالمة
 يصبح الدستور، وبناء االنتقالية العدالة عمليتي بين الجمع عند ).ج ٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز

 تحقيق كيفية على التركيز خالل من .المجتمعات هذه في الحقوق على القائم اإلصالح تشجيع بإمكانهما
 أهداف من ١٦ الهدف تعزيز للممارسين يمكن العمليتين، هاتين بين اإليجابية التفاعالت من ممكن قدر أكبر

 وترتبط ًجيدا الجمهور يفهمها ًعمقا أكثر بإصالحات القيام على والتشجيع أفضل بشكل المستدامة التنمية
.العدالة في الحق مثل الحقوق، على القائمة باألهداف

 القانون في الفترات االنتقالية يستند إلى الماضي ويتطلع إلى المستقبل، يعني أنه ذو طابع
  .ارتجاعي واستشرافي، مستمر وغير مستمر

)٢١٥ :٢٠٠٠ تيتل(

 للسالم رؤية الستشراف وذلك :ًمتزاما ًواستشرافيا ًارتجاعيا ًنهجا الدستور وبناء االنتقالية العدالة تقتضي
 إلى والسعي بل والقمع، الصراع وأسباب الماضي في المرتكبة بالمظالم االعتراف مع المستدام، السياسي
 والبعد االستشرافي البعد بين التوتر يُـفهم ما ًغالبا .والسياسي االجتماعي اإلقصاء سيما ال - معالجتها

 ضروري الماضي مظالم معالجة بوجوب فاالعتراف :والعدالة السالم مطالب بين توتر أنه على االرتجاعي
 وتهدد للجدل ومثيرة مستمرة عملية هي الماضي معالجة أخرى، جهة من ولكن، انتقالية، عملية أي إلنجاح
 أكثر مستقبل إلى الماضي مظالم من االنتقال يتطلب ما ًوغالبا .السالم أو الهشة السياسية التسوية بزعزعة

 التغيير بإحداث المنادين من كل مصالح الستيعاب الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي ًوسالما عدالة
 العدالة عمليتي تصميم كيفية تعكس أن يتطلب وهذا .القائمة السياسية النخبة أو واليته المنتهية والنظام

.البحث قيد االنتقال وطبيعة نطاق حول لالتفاق وتنفيذهما الدستور وبناء االنتقالية

 )٢٠١٠( المتحدة األمم تشير ،االنتقالية العدالة إزاء المتحدة األمم نهج :العام لألمين اإلرشادية المذكرة في
 الصراع استدامة في ساعدت التي الحكومية المؤسسات’ تحويل يتم أن تقتضي االنتقالية العدالة أن إلى
 ثقافة وتعزز اإلنسان حقوق وتحمي السالم الستدامة تسعى مؤسسات إلى . . . القمعي الحكم نظام أو

 ومدى ونطاقها االنتقالية العدالة عمق يدرك أن للمرء يمكن القول، هذا خالل من ‘.القانون سيادة احترام
 بعد للدولة العميق والهيكلي والسياسي الثقافي التحول في المساهمة إلى تهدف عملية فهي - تعقيدها

 التغيير خالل من التحول من النوع هذا تعزيز يتم ما ًغالبا .المتسلط الحكم فترة أو الصراعات انتهاء
 من كاف قدر إيالء يتم لم الجلية، التداخالت هذه من الرغم وعلى .به االلتزام يقتضي حتى أو الدستوري

 أقله أو التعاون، نظرية’ في الجاد التفكير عن عالوة االنتقالية، والعدالة الدستور بناء بين للروابط االهتمام
 الوقت نفس وفي األهداف، تداخل ألن مؤسفة، فجوة وهي ).١٢٧١ :٢٠١٢ منديز‘ (العمليتين بين االنسجام
 العمليتين بين التفاعالت أن يعني الدستور، وبناء االنتقالية العدالة من لكل المسندة الوظائف استقالل
 ممكن حد أقصى إلى منهما لكل النسبية المزايا من االستفادة تمت إذا خاصة البعض، بعضها تعزيز بإمكانها

.بينهما التناسق إمكانية وإدراك للعملية المقصود التصميم خالل من

 إلحدى األولوية إعطاء المحتمل من يكون فإنه االعتبار، بعين وأخذها التناسق بأوجه اإلقرار يتم لم إذا
 .البعض بعضها مع متعارضة أنها على العمليتين أهداف إلى ينظر أن أو السياسية، لألهداف ًوفقا العمليتين

 األولوية ٢٠١٥ عام في المنتخبة سيريسينا-ويكرمسينغ حكومة أعطت سيريالنكا، في المثال، سبيل على
 جديد، دستور وضع على اإلهتمام ينصب أن بوجوب القضية بجعل’ االنتقالية العدالة على الدستور لبناء
 ).٢٠١٨ فونسيكا‘ (الدستوري اإلصالح عن المنبثق الهش الزخم سيهدد والمساءلة الماضي عن الحديث وأن
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المقدمة .١

 توافق بلوغ وتصعب األحزاب على باللوم ستلقي االنتقالية العدالة أن ادعاء خالل من أساسية، بصورة
 لوضع )النهاية في المجدي غير( السعي سيريالنكا في الحكومة استخدمت الدستور، وضع حول سياسي
.االنتقالية العدالة وراء السعي لعدم كذريعة الدستور

 من العديد في تشتركان أنهما على االنتقالية والعدالة الدستور بناء لعمليتي النظر فيه يمكن الذي الوقت في
 اعتبارهما يمكن بحيث كبير حد إلى متشابهتان العمليتين أن افتراض في ًأيضا خطر ثمة يزال ما األهداف،

 في خطر هناك .النحو نفس على األخرى عمل تؤدي أن بإمكانها العمليتين إحدى أن أو لالندماج، قابلتين
 ال وبالتالي اآلخر، عن يغني قد أنه يعني قد الذي الحد إلى مجال كل نطاق وتوسيع التوقعات في المبالغة

 تمت وقد ).١٢٧٢ :٢٠١٢ منديز ؛ ٥٥-٥٤ :٢٠١٧ والدورف المثال، سبيل على أنظر،( .األهداف من ًأيا تحقيق يتم
 يتعلق ما في المثال، سبيل على - االنتقالية العدالة مؤلفات في واسع نطاق على المسألة هذه مناقشة
 بد ال ).٢٠١٤ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( والمصالحة الحقيقة لجان على متزايد بشكل المعقودة باآلمال

 العدالة أو الدستور بناء عملية تكون ال قد معينة، حاالت في بأنه اإلقرار مع التداخل، مجاالت تحديد من
 مع تتعامل أن االنتقالية للعدالة يمكن ال ،ًمثال .األخرى عن معزل في هدف أي تحقيق على قادرة االنتقالية

 وبناء االنتقالية، الفترة بعد الجديد النظام لدعم ضرورية تكون قد التي المؤسسي اإلصالح عناصر جميع
 التركيز المستحسن فمن وعليه، .الفورية الضحايا احتياجات لتلبية وسيلة أفضل بالضرورة ليس الدستور

 لتحويل العامة األهداف من لالقتراب فيها مضافة قيمة ذات تكون أن عملية لكل يمكن التي المجاالت على
 عاتق على الملقاة التوقعات في المفرط التوسع إن .المستدام السالم وتحقيق الصراعات منع وهي الصراع،

 .الجمهور إلحباط إعدادهما خالل من بشرعيتهما، المطاف نهاية في الضرر يلحق أن يمكن العمليتين من كل
 الحقيقة لجنة تكون أن - ٥ القسم في غواتيماال في الحالة دراسة في رأينا كما - ًمثال الجمهور يتوقع فقد

 الدستور وضع عملية غياب ظل في وحددته، سبق الذي للنزاع الجذرية األسباب حل على قادرة والمصالحة
.لها كنظير

تعاريف العدالة االنتقالية ووضع الدستور

 تشير العدالة االنتقالية إلى الطرق التي ترد بها المجتمعات على االنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق :العدالة االنتقالية
 مجموعة العمليات واآلليات المرتبطة بالمحاوالت التي يبذلها المجتمع’ وقد عرفتها األمم المتحدة على أنها تشمل .اإلنسان

 األمم المتحدة ‘.  (لمعالجة ما ورثه من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، لضمان المساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة
٢ :٢٠١٠.(

 ففهم عملية بناء ‘.من عملية صياغة الدستور وحدها ًأكثر تعقيدا’ يعتبر بناء الدستور :بناء الدستور في المراحل االنتقالية
 ،‘التمييز بين النص المكتوب، يعني الدستور، والممارسات المنبثقة عن الدستور والمساهمة في استدامته’ الدستوريتطلب

 تعرف المؤسسة الدولية للديمقراطية ).٩ :٢٠٠٦ المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات( ومن ثم العمل على وضع كليهما
 عملية بناء . . . يلتزم بموجبها الكيان السياسي بتأسيس ومراعاة نظام القيم والحكومة’ واالنتخابات بناء الدستوربأنه عمليات

 بهذا المعنى، يكاد بناء الدستور أن يكون عملية .الدستور تتمدد بمرور الوقت لتشمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية
).نفس المصدر.‘ (تطورية لالعتناء بالنص وتسهيل الكشف عن المنطق المتعلق به وقواه المحركة
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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 التفاعل بين التسويات السياسية والعدالة االنتقالية وبناء .٢
الدستور في السياقات االنتقالية

 السياق على التعرف المهم من االنتقالية، والعدالة الدستور بناء بين للتفاعل المفاهيمي اإلطار تقديم قبل
 منعطفات األخيرة هذه تمثل .االنتقالية السياقات وبالتحديد العمليتان، فيه تتفاعل أن المحتمل من الذي

 مع التواصل الوقت نفس في وتضمن الماضي مظالم لمعالجة ًفرصا’ تخلق حيث الدولة، تاريخ في حاسمة
 الطريقة، وبهذه ).٩ :٢٠١٧ دوثي‘ (بذلك القيام دون تحول عقبات أو ًقيودا يشكل أن يمكن الذي الماضي

.الماضي مع والتواصل التغيير بين ًهشا ًتوازنا االنتقالية واآلليات العمليات تجد أن يجب

التسوية السياسية بوصفها المنشأ
 تحاول’ ًنطاقا أوسع سياسية تسوية بعملية الدستور وبناء االنتقالية العدالة ترتبط االنتقالية، السياقات في

 والجماعات الفاعلة الجهات تشمل بحيث وممارستها، السلطة تولي كيفية تشكيل إلعادة الدولة بناء )إعادة(
 يقتضي الدستور وبناء االنتقالية العدالة بها تتفاعل التي الطريقة فهم إن ).٨٥ :٢٠١٧ بيل‘ (ًسابقا المستبعدة

 في .البعض بعضها على االنتقال عناصر جميع فيها ستؤثر أكبر انتقالية عملية من جزء العمليتين كال أن فهم
 كانت حيث السياسية، المساومة منظور من’ العمليتين تفاعل طريقة فهم يفضل الصراع، بعد ما حاالت
 الحلول من أوسع مجموعة من يتجزأ ال كجزء النزاع أطراف بين التفاوض أهداف وشكلتها السياق محددة

 هي هنا الواردة الرئيسية العبارة ولعل ).٩٣ :٢٠١٧ بيل‘ (السالم نحو االنتقال لتحقيق الالزمة الوسطية
 ليس الهدف ألن واالعتدال، الوسطية الحلول الصراع بعد ما سياقات تتطلب ما ًفغالبا ‘:الوسطية الحلول’

 يمكنها عمليات وتنفيذ مؤسسات وإنشاء العنيف الصراع إنهاء بل حله، أو الصراع على القضاء بالضرورة
.الحرب إلى اللجوء دون المستقبل في الصراع إدارة

 
 البديل كان إذا ولكن - المعايير لهذه ًوفقا ‘مثالية’ تكون ال أو - الدولية المعايير السياسية التسوية تنتهك قد
 المحددة األمثلة من .تنازالت تقديم األمر يقتضي فقد الحرب، أو االستقرار عدم حالة باستمرار السماح هو
 وقت في’ إفريقيا، جنوب في :اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن العفو قضية نجد الصدد، هذا في

 األشخاص لتمكين اإلدانة ضد ضمانات تقديم من البد كان المفاوضات، قبل ما مرحلة من ًجدا مبكر
 قد’ العفو يكون ربما وآتشيه، كولومبيا وفي ).٨٩ :٢٠١٧ بيل‘ (المحادثات في للمشاركة العودة من المنفيين

 :٢٠١٧ والدورف‘ (السابقين المقاتلين بين سيما وال المؤسسات، في الثقة الستعادة الظروف تهيئة في ساعد
 بعض تكون قد اإلنسان، لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن الشامل العفو الدولية المعايير تحظر وبينما ).٥٧

 سبيل على .األساسية السياسية التسوية من ًأساسيا ًوجزءا انتقال أي لحدوث ًمسبقا ًشرطا العفو أشكال
 بالعفو التوصية صراحة والتعويضات والمصالحة الحقيقة للجنة المنشئ القانون يخول غامبيا، في المثال،

 العدالة وعمليات آليات تصميم في تظهر التي التوترات إحدى وهذه ‘.المناسبة الحاالت’ في األشخاص عن
 واليتها المنتهية السياسية للنخب تنازالت تقديم يتعين قد :االنتقالية المراحل في الدستور وبناء االنتقالية

 غير اعتبارها أو - التنازالت هذه إغفال تم حال وفي الدستوري، اإلصالح عملية في تعاونها ضمان أجل من
 تصبح أن ينبغي ال ،ًإجماال .بأكملها السياسية التسوية ذلك يقوض فقد - الدولي المجتمع قبل من شرعية
 المعقدة األبعاد’ فإن الحاالت، معظم وفي .وفعاليتها العمليات شرعية دون يحول ًعائقا المعيارية النماذج
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التفاعل بين التسويات السياسية والعدالة االنتقالية وبناء الدستور في السياقات االنتقالية .٢

 عمليات تصميم كيفية )١٠٢ :٢٠١٧ بيل‘ (تحدد التي هي السياسية للمساومة األحيان، من كثير في والمخفية،
.وتنفيذها االنتقالية والعدالة الدستور بناء

تعريف التسوية السياسية

 يتمثل تحويل الصراع في تصور انحسار وتدفق الصراع االجتماعي هي االتفاقات السياسية الرسمية وغير الرسمية التي تشير
 صياغة فهم مشترك عادة ما: ’التعريف العملي المقترح هو .أو بعد االنتقال /إلى كيفية ممارسة السلطة داخل الدولة أثناء و

 يجمع النخب السياسية، بأن مصالحها الفضلى أو اعتقاداتها يمكن بلوغها من خالل اإلذعان إلطار عمل إلدارة السلطة
 )٤ :٢٠٠٩ دي جون وبوتزيل‘. (السياسية

المقايضات وااللتزامات المسبقة والقيود

 تم التي االلتزامات ذلك في بما القيود، من العديد يوجد االنتقالية، العمليات فيها تحدث التي السياقات في
 سبيل على .ككل االنتقال لعملية المتاحة الخيارات تشكل والتي )المسبقة االلتزامات( االتفاق قبل بها التعهد

 في التحقيق على قادرة مؤسسات بإنشاء السالم عملية في المبكر االلتزام مثل إفريقيا، جنوب في المثال،
 بيل( ًقدما بالمضي االنتقالية المرحلة لبقية للسماح الثقة بناء عملية في ًمهما إجراء اإلنسان حقوق انتهاكات

 وخلق المفاوضات طاولة إلى المعنية الجهات جلب في مهمة المسبقة االلتزامات تكون أن يمكن ).٨٨ :٢٠١٧
 تنازالت المسبقة االلتزامات هذه ستمثل األحيان، بعض في .نية بحسن المفاوضات إلجراء المطلوبة الثقة

 واإلصالح الراهن الوضع ويلعب .ًأيضا االنتقالية المرحلة مطالب تلبية وتحاول واليته المنتهية النظام تحمي
 هذه بين التفاعالت تعكس الناتجة والعمليات المؤسسات أن يعني مما الحاالت، هذه في ًدورا والتحول

.تمثلها التي الفاعلة والجهات الدوافع
 

 واليتها المنتهية لألنظمة الحماية توفير خالل من السياسية، التسوية جوانب ًأيضا الدساتير من العديد تعزز
 العمليات بشرعية تمس أو تساعد أن اإلجراءات هذه لمثل ويمكن .اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي أو/و

 دسترة في يتمثل االنتقالية العدالة سياق في الحماية إلجراءات التقليدي النموذج .إليها النظر لكيفية ًوفقا
 الالحق النص من العفو سلطة نقل الذي ،٢٢ القسم ،٦ الجدول إفريقيا، جنوب دستور مثال،( العفو قرارات

 ترسيخ لغرض ‘األعلى القانون’ باعتبارها الدساتير طبيعة استخدام يمكن ).١٩٩٣ لعام االنتقالي الدستور إلى
 حتى ،ًقدما بالمضي األخرى االنتقالية للعمليات للسماح واليتها المنتهية لألنظمة ًحافزا سيقدم مما العفو،

 الورقة المثال، سبيل على أنظر( والعدالة المساءلة حساب على العقاب من اإلفالت تعزيز ذلك عنى وإن
 األحكام هذه مثل دسترة تمنع قد ).النخبة هيمنة مخاطر حول ٢٠١٨ وميهان وغودهاند لشانغ التوليفية
 الضمانات من المزيد يمنح مما ،٢٠٠٣ عام األرجنتين في حدث كما ،ًالحقا العفو قوانين إلغاء من المحاكم
 لجميع ويخول السلطة، نقل بشأن سياسية تسوية إلى للتوصل واليته المنتهية النظام ألفراد واألمن

 الدستورية والحماية العفو قرارات تتحول قد أخرى، ناحية ومن .االنتقالية العملية مواكبة األطراف
 ال حيث :العنف إلى العودة )١’( :أجل من متباينة مسارات إلى النخبة ميثاق من األخرى المسبقة لاللتزامات

 االلتزام يتم حيث :النخبة هيمنة )٢(و واسع؛ نطاق على التنافسي العنف ويعود النخبة بصفقات االلتزام يقع
 الفوائد النخب تحتكر ولكن المسلح، العنف مستويات من الحد ضمان في النجاح وبالتالي النخبة، بصفقات
 تساهم حيث :التنموي السالم )٣(و المستدام؛ التدريجي للتغيير ًكبيرا ًمجاال تترك وال السالم من المتأتية
 وغودهاند شانغ‘ (وتشاركية استقرارا أكثر سياسية تسوية نحو التحرك وتسهيل تدعيم في النخبة صفقات

).٣ :٢٠١٨ ميهان و

 المشروع واستدامة سالمة بشأن المسبقة االلتزامات حماية عن المترتبة واآلثار للعواقب أعمق لفهم
 القول ويمكن ‘.الذاتي العفو’ أحكام مقابل نية حسن عن تضمينها مدى تقييم المهم من بها، والتقيد االنتقالي

 من ينتقص أن يمكن وبالتالي العقاب، من اإلفالت لمكافحة المبذولة الجهود تقويض شأنه من العفو بأن
 األحكام جدول في العفو/التعويض بند إدراج تم حيث الصدد، هذا في ًمثاال غانا تقدم .ككل العملية شرعية

 الدفاع مجلس بدائل قبل من فرض’ أنه على إليه يُـنظر الذي ،))١( ٣٤ القسم( ١٩٩٢ عام لدستور االنتقالية
 جنوب في العفو أحكام عكس على ).٢٠١٨ كيسون أتا‘ (التأسيسية الجمعية في والحكومة المؤقت الوطني
 االنتقالية العملية من أساسي كجزء تأطيرها تم حيث النطاق، واسع ًشعبيا ًدعما تلقت والتي إفريقيا،
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 كونها تتجاوز وال غانا، في العفو قرارات صياغة ًأبدا يتم لم الجانبين، كال وأفادت السالم نحو الشاملة
.القضائية المالحقة من المؤقت الوطني الدفاع مجلس لحماية وسيلة

 أن االنتقالية العمليات على ينبغي جديدة، سياسية تسوية لتحقيق ضرورية النخبة اتفاقيات تعتبر بينما
 متزايد اعتراف هناك .مستدامة تكون أن أجل من العاديين، المواطنين ومصالح النخبة مصالح بين توازن

 حيث من واستدامتها تأثيرها مدى على تؤثر أن يمكن وتنفيذها العمليات تصميم بها يتم التي الطريقة بأن
 سبيل على الحديثة، الدساتير بناء عملية في .الدولة وبناء المصالحة مثل ،ًنطاقا األوسع االنتقالية األهداف

 إلى يشير ما وهو ).١٢ :٢٠١٢ سوندرز‘ (محتواه من ًبدال الدستور بناء عملية على متزايد تركيز’ هناك المثال،
 وتعزيز الدولة وبناء المصالحة تعزيز في تسهم قد الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تصميم كيفية أن

 ؛٩ :٢٠١٦ المتحدة األمم ؛١٦ :٢٠١٧ دوثي المثال سبيل على أنظر االنتقالية، بالعدالة يتعلق ما في( العمليتين
 ).٢٠٠٦ واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة المثال، سبيل على أنظر الدستور، بوضع يتعلق ما وفي

 والمشاركة اإلدماج عمليات في مسؤوليتهما تحملتا إذا البعض بعضهما إنجاح في تسهما أن للعمليتين يمكن
 كانت إذا ما لمعرفة األهمية بالغ أمر العملية تصميم بها يتم التي الطريقة أن إلى يشير وهذا .والتشاور
 على مبنية والشاملة التشاركية العمليات كانت إذا .نتائجها شرعية مدى سيما وال عام، بشكل ستنجح
 مواثيق تجاوز في الدستور ووضع االنتقالية العدالة حول المناقشات تدعم أن فبإمكانها جيد، تصميم
 العمليات أهداف تشكيل في ًدورا األخرى المهمشة والفئات الضحايا يمنح مما الذاتية، والمصالح النخبة

.وتنفيذها

 قد التي األمور نطاق تتجاوز أن يمكن العامة المساهمات أن في يتمثل قائم، حقيقي خطر ثمة أنه بيد
 المرحلة شرعية مصادر من مصدرين تعارض في يتسبب مما والعسكرية، السياسية النخب تتقبلها

 الدستور بناء عمليتي تفاعل هو إدارتها أو المخاطر هذه وطأة من التخفيف مهمة يصعب ومما .االنتقالية
 كلتا من ًجزءا تشكل ما ًغالبا والتي العامة، بالمشاورات األمر يتعلق عندما سيما ال االنتقالية، والعدالة

 هناك، تكون أن المحتمل فمن السياق، نفس في جاريتين العمليتان تكون عندما أنه يعني وهذا .العمليتين
 إلى يفضي مما - للغاية وحساسة هامة مسائل حول آرائه عن للتعبير للجمهور متاحتان فرصتان األقل، على

 تتعارض التي األفضليات عن التعبير أو االستقطاب احتمال ًوأيضا اآلراء، في توافق لبلوغ الفرص من المزيد
.السياسية التسوية مع

 عمليتي بين التفاعل يؤثر قد السياسية، التسوية ‘ضد’ العام الرأي لتعبئة العديدة الفرص ضوء وفي هكذا،
 حدة من يزيد حيث األجل، قصير السياسي االستقرار على ًسلبيا ًتأثيرا الدستور وبناء االنتقالية العدالة

 .للخطر الشاملة السياسية التسوية ويعرض تقليصها، من ًبدال المجتمع في القائمة والتوترات االنقسامات
 مفرط، بشكل وتسييسها المشاورات مسار تغيير فيها يتم التي المواقف في خاص بشكل صحيح وهذا
 ًونظرا .الجمهور عنها عبر التي للخيارات تفسيره على ًبناء الشعب ًحقا يمثل أنه األطراف أحد يدعي حيث

 تعزز التي للعمليات يمكن .ًرديئا تصميمها كان إذا وخيمة العواقب تكون أن يمكن للغاية، مهمة العملية ألن
 وتقوض عكسية نتائج إلى تفضي أن والمشاركة، الشفافية إلى تفتقر أو التمييز، أو الالمساواة أوجه

.الصراع تحويل عملية في الدستور وبناء االنتقالية العدالة تقدمها أن يمكن التي المحتملة المساهمات

 الحاجة بين التوازن تحقيق أجل من بدقة الدستور ووضع االنتقالية العدالة عمليتي دراسة ينبغي باختصار،
 العامة المشاركة وضمان الحاسمة المسبقة االلتزامات وحماية وحمايتها، السياسية التسوية إنشاء إلى

.الكافية الشعبية والشرعية
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 اإلطار المفاهيمي :بناء الدستور والعدالة االنتقالية .٣
والمقاربات المقارنة

 تغيير يصاحبها أن دون ًإلحاحا األكثر أهدافها تحقيق في االنتقالية العدالة تنجح أن المحتمل غير من
 في تساهم وأن والقمع للصراع الجذرية األسباب تعالج أن االنتقالية العدالة لعمليات يمكن .عميق هيكلي
 أو تنفيذها أو هيكلية تغييرات فرض بالضرورة تستطيع ال ولكنها األمام، إلى وتدفعها وتدعمها التغيير عملية
 مخططات صياغة’ االنتقالية العدالة لهيئات يمكن ).٢٧ ،٢٥ :٢٠١٧ دوثي( بمفردها االنتهاكات أسباب إزالة

 المؤسسية اإلصالحات وتحديد المؤسسي اإلخفاق أوجه وتشخيص . . . المؤسسي لإلصالح
 جميع تتفق حيث ،‘جنيني دستوري فهم’ العمليات هذه عن ينبثق قد ).٥٨ :٢٠١٧ والدورف‘ (الالزمة

 الخالف هذا تسوية مواصلة على والعمل ًمعا الحكم من تمكنها سياسية مؤسسات إنشاء’ على األطراف
 الذي ،‘المخطط’ إلى يستند الدستورية اإلصالحات تنفيذ إن ).٩٦ :٢٠١٧ بيل‘ (قبل ذي من أكثر سلمي بشكل
 والتي المؤقتة، العملية أو المؤسسة توصيات ويجسد المستقبل، إلى االنتقالية العدالة بزخم يأخذ أن يمكن

 أعلى في الواردة وااللتزامات والقيود المبادئ خالل من للحوكمة، العام المشهد في ًنسبيا ضعيفة تكون قد
.البالد في قانون

 
 االنتقالية للعدالة األساسية األربع الدعامات تأسيس الدستور بناء عملية بإمكان البعيد، المدى على

 االنتقالية العدالة أهداف تعزيز وبالتالي - التكرار وعدم الضرر وجبر والعدالة الحقيقة وهي :وترسيخها
 للركائز التحويلية اإلمكانات تعزز االنتقالية العدالة دسترة أن القول يمكن .سبيلها في المبذولة والجهود

 الضيق النطاقين على المبذولة الجهود كل إلى االنتقالية العدالة دسترة تشير التقرير، هذا ألغراض .األربع
 جبر في الحق سياق وفي .الدستوري التغيير خالل من االنتقالية العدالة صالحيات وزيادة لدمج والواسع

 دسترته أن حين في الدستور، في إدراجه تعني قد الضيق بالمعنى الحق هذا دسترة فإن كمثال، الضرر
 المؤسسي التخصيص بإعادة للسماح الدولة هيكلة إلعادة الدستور استخدام تعني قد األوسع بالمعنى
 على كرد األراضي إلى والمنصف العادل الوصول لضمان لألراضي لجنة إلنشاء أو العامة والموارد للسلطة
.الماضي في المتبعة اإلقصائية والسياسات المرتكبة المظالم

:يلي ما على االنتقالية العدالة إزاء المتحدة األمم نهج :العام لألمين اإلرشادية المذكرة تنص

 موجودة، سيكون ثمة دافع للتغلب عليها، وسيظل هناك توتر يحيي فكرة ]العقبات[ ما دامت
 أن األساس المعياري لعمل األمم المتحدة في النهوض بالعدالة االنتقالية هو ميثاق األمم

 القانون الدولي لحقوق :المتحدة، إلى جانب أربع دعامات للنظام القانوني الدولي الحديث
 وعلى .اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لالجئين

 وجه التحديد، تكرس مختلف صكوك األمم المتحدة الحقوق والواجبات المتعلقة بالحق في
 العدالة والحق في معرفة الحقيقة والحق في التعويضات وضمانات عدم تكرار االنتهاكات

  ).واجب المنع(
)٤-٣ :٢٠١٠ األمم المتحدة(
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 الحقيقة :االنتقالية العدالة جوانب من جانب وكل الدستور وضع بين التقاطع أوجه القسم هذا يتناول
.التكرار عدم وضمانات الضرر وجبر والعدالة

الحقيقة

 أن بإمكانها )أ( :اثنتين بطريقتين الحقيقة معرفة في الحق إعمال الدستور وضع عملية تعزز أن يمكن
 /و الهيئات تلك إنشاء طريق عن ًمثال تحميها، وأن الحقائق تقصي هيئات الستقالل الدستوري الطابع تضيف

 من أي وفي .الماضي حول الروايات بصحة اإلقرار بإمكانها )ب( و القائمة؛ الهيئات والية توسيع أو
 والحوارات للمحاكمات الالزمة المساحة حماية في الدستور وضع يساعد أن يمكن كلتيهما، في أو الحالتين،
 أن يمكن نفسه، الوقت في .حدوثها ومنع الصراعات لتحويل ًمفتاحا تعتبر والتي الماضي، حول المفتوحة

 لجان تقدم عندما ًمثال الدستور، بناء عمليات على الحقيقة معرفة في الحق إلعمال المبذولة الجهود تؤثر
.الدستوري لإلصالح توصيات الحقائق تقصي

 على الدولية والمحاكم اإلقليمية والمحاكم المعاهدات هيئات قبل من به معترف الحقيقة معرفة في الحق
 المجتمعات تساعد’ الحقيقة معرفة في الحق تدعم التي االنتقالية العدالة آليات أن المعروف من .سواء حد

 المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات في التحقيق ]في[ االنتقالية والمجتمعات الصراع بعد ما بمرحلة تمر التي
 الحقائق تقصي بعثات أو التحقيق لجان أو الحقائق تقصي لجان قبل من تنفيذها ويتم الماضي، في

 الحقائق تقصي هيئات من غيرها أو الحقيقة لجان إنشاء يتم ما ًوغالبا ).٨ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (األخرى
 ونيبال إندونيسيا في الحال هو كما التشريعات، خالل من )بذاتها قائمة( نوعها من فريدة كمؤسسات

 االستماع جلسات تشمل أن يمكن ولكن ،ًوزمانيا موضوعيا محصورة اختصاصاتها تكون ما وعادة وتونس؛
 ومع .اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات وتوثيق الخرائط ورسم والتحقيق الوعي وزيادة والعلنية الفردية

 تزال وال نقاش، موضع الحقائق تقصي لجان فاعلية تزال ال محددة، أغراض ذات مؤسسات باعتبارها ذلك،
 أنظر( الحقيقة عن البحث جهود تأثير تعميق كيفية حول االنتقالية العدالة مجال في مشروعة أسئلة هناك
 بهيكل مرتبطة الحقائق تقصي لجان تكون ال حين ).٢٠١٤ االنتقالية للعدالة الدولي المركز المثال، سبيل على

 تأثيرها ولكن الرسمية الناحية من قائمة تظل حيث المؤسسي، لالنجراف عرضة تكون أوسع، دستوري
 كهيئات إنشائها عند وحتى ).٢٠١٧ والدورف( الوقت بمرور - قصد غير عن أو قصد عن - ًمحدودا يصبح

 الرسمية وغير الرسمية القائمة، المؤسسية باألطر متداخلة الحقائق تقصي لجان تظل ومستقلة، منفصلة
 الصراع بعد ما سياق على تؤثر التي المؤسسية الضعف نقاط لنفس عرضة فهي وبالتالي سواء، حد على

 والثقافات الممارسات تتكرر ما ًغالبا ذلك، على عالوة ).٢٠١٧ والدورف( فيه تعمل الذي ًنطاقا األوسع
 وضع إلى يؤدي مما الحقائق، عن التقصي لجان في والتحزب المحسوبية مثل الرسمية، غير المؤسسية

.الجديدة المؤسسات رأس على للعبة القديمة القواعد

 قد والتي القائمة، المؤسسية التحديات بتكرار المحددة األغراض ذات الجديدة المؤسسات قيام خطر إن
 في الحق وراء السعي ربط المستحسن من يكون قد أنه إلى يشير األول، المقام في بالصراع بعضها يرتبط
 تدعوا أن للدولة يمكن المثال، سبيل على .ًنطاقا األوسع والمؤسسي الدستوري باإلصالح الحقيقة معرفة

 من ًبدال يعني ذلك، من ًبدال .والصومال كولومبيا في حدث كما نفسه، الدستور في الحقيقة لجنة إنشاء إلى
 مفوضة لجان إنشاء الحقيقة عن البحث جهود دسترة تشمل أن يمكن - إليها باإلضافة أو - الحقيقة لجنة

 في الحال هو كما التحقيق، مجال في تحديدها أو قدراتها تحسين مع اإلنسان، حقوق في بالنظر ًدستوريا
 التحقيق بصالحيات نيبال في اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة تزويد يتم لم .٢٠١٥ لعام نيبال دستور

:ذلك في بما مهامها، ألداء واسعة صالحيات إليها أسندت بل فحسب،

 ممارسة نفس سلطات المحكمة في المطالبة بمثول أي شخص أمام اللجنة لإلدالء ).أ(
 والتحقق من صحتها وتلقي األدلة وفحصها، واألمر بتقديم أي دليل مادي، . . . بأقواله

 دخول محل إقامة شخص ما أو مكتبه، وإجراء تفتيش ومصادرة أي مستندات ). . . .ب(
 . . . دخول أي منشآت حكومية أو أماكن أخرى ).ج( وأدلة تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، و

 في حال تلقت اللجنة معلومات تفيد بحدوث انتهاك لحقوق اإلنسان بحق شخص ما وال بد من
  .اتخاذ إجراءات فورية إلنقاذه

))٣( ٢٤٩ جمهورية نيبال، المادة(

١
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 األسباب على باالعتماد مستمر، بشكل التحقيق مجال في بالصالحيات الهيئات بقية تزويد ًأيضا يمكن
 لألراضي وطنية لجنة إنشاء على الكيني الدستور ينص المثال، سبيل على .معين بلد في للصراع الجذرية

 في أو ًحاليا المرتكبة المظالم في شكوى، على ًبناء أو منها بمبادرة التحقيقات، في الشروع’ بسلطة تتمتع
 تضمين تم حال في )).هـ( )٢( ٦٧ المادة ،١ الجزء‘ (المناسب بالتعويض والتوصية األراضي، بشأن الماضي
 اللجان عمل من استدامة أكثر عملها يكون أن فيمكن الدستور، في السلطات هذه بمثل تتمتع التي اللجان

 أكبر بمكانة ًدستوريا المنشأة اللجان تتمتع ما ًغالبا .التشريع خالل من والمنشأة المحددة األغراض ذات
 ًاتساقا وأكثر أفضل بشكل محمية المؤسسية وسلطتها استقالليتها تكون ما ًوغالبا الدستوري، النظام داخل

 فإن ذلك، على عالوة .المحددة األغراض ذات اللجان من ،)٢٠١٢ منديز( السلطات لفصل الدستور رؤية مع
 المدى على الصراع تحويل في المساهمة على قدرتها يعزز الدستوري النظام في وتمكينها اللجان تضمين
 تغيير من أصعب الدساتير تغيير إن .الدستور استمر طالما اختصاصتها ممارسة في ستستمر حيث الطويل،

 وتغيير السياسي للتالعب عرضة أقل - استبدالها أو إلغاءها وبالتأكيد - تعديلها يجعل مما التشريعات،
.األجندات

 العدالة تجربة أظهرت الدستوري، اإلطار خارج الحقائق تقصي لجان بإنشاء المرتبطة التحديات جانب إلى
 .الفردية القضايا في البت أساس على الحقيقة عن البحث جهود صعوبة الواقع أرض على االنتقالية
 الخاصة الحقائق من ًبدال ونطاقه، للصراع الواقعي واألساس العنف أنماط على التعرف نحو حاليا فالتوجه
 مطلقة بصورة التركيز’ عن ًبعيدا االنتقالية العدالة تطور إن ).٢٠٠٠ تيتل( الفردية االستماع بجلسات المتعلقة

 العدالة ارتباط قبول صاحب والذي ،)٥٧ :٢٠١٤ تيتل‘ (مجتمعية أكثر مفهوم لصالح الفردية المساءلة على
 وغيرها الديباجات مع الحقيقة، عن البحث جهود لدسترة المجال يفسح الدولة وبناء السالم ببناء االنتقالية

 في الحقيقة من نسخة تضمين يعتبر .ذلك على كأمثلة الماضي حول المشتركة ‘بالحقيقة’ االعترافات من
 الوثيق الرابط ضوء في’ الصراع لتحويل األهمية بالغ ًأمرا )الحقيقة عن البحث جهود نتائج أو( الدستور

 داخل الصراع يشتمل ما ًوغالبا . . . الصراع إنهاء كيفية حول السياسي والتفاوض "الماضي مناقشة" بين
 حوله يدور ما حول الصراع أي، - "الصراع حول المزعومة الروايات" و نفسه الصراع :صراعين على الدول

 ترتبط .السياسية التسوية ترسيخ أجل من النزاعين هذين معالجة للغاية المهم من ).٩١ :٢٠١٧ بيل‘ (الصراع
 حول المزعومة بالسرديات المتعلق المشكل بتسوية أوسع، نطاق على المدروسة الحقيقة، عن البحث جهود

 تسمح أن شأنها من جماعية أو مجتمعية حقيقة أو الماضي حول عليها متفق رواية كتابة أو الصراع ،
 الهامة بالمكانة إفريقيا جنوب في الدستورية المحكمة إعترفت .المستقبل نحو والتقدم الماضي بتجاوز

 مثل الحقيقة قول’ أن أكدت حيث ،)٢٠١١( ماكبرايد ضد إفريقيا جنوب قضية في التحوالت، في للحقيقة
 للعدالة الدولي المركز‘ (والدستورية الديمقراطية إلى العنصري الفصل مظالم من لالنتقال األخالقي األساس

).٥ :٢٠١٣ االنتقالية

 االعتراف عبر الماضي، في والفظائع المظالم مرتكبي لمحاسبة الرمزية الناحية من مهمة الدساتير تكون قد
 الديباجة تحدد ما ًغالبا .المستقبل في أيضا بها االسترشاد يمكن والتي الماضي، حول الروايات بصحة

 لفهم هادفة طريقة تكون أن يمكن الصراع، بعد صياغتها وعند للبلد، المشترك للتاريخ رواية الدستورية
 من للماضي، معينة سردية تأليف عملية تعزيز يتم ما ًغالبا .للدولة قانون أعلى في الماضي إلى النظر زاوية
 الجمهور تعزيز إلى تهدف التي األخرى االنتقالية العدالة عمليات خالل من الديباجة، في تجسيده أجل

 الضحايا لمجموعات بالنسبة األهمية بالغ ًأما الرواية ترسيخ يكون أن يمكن .الرواية هذه إعداد في وإشراكه
 منها، عانوا التي باالنتهاكات االعتراف من ٍعال مستوى إلى يحتاجون قد الذين اآلخرين المصلحة وأصحاب

 في المقترفة الجماعية باإلبادة نعترف نحن’ :رواندا دستور ديباجة في - المثال سبيل على - يتضح كما
 . . . لبلدنا المأساوي التاريخ وندرك رواندا، وبنات أبناء من مليون بحياة أودت والتي التوتسي أقلية حق

 على والتمييز االنقسام . . . على القضاء ]و[ . . . مرتكبيها ومعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة بمنع ونلتزم
).٨ : ٢٠١٥ /٢٠٠٣ رواندا جمهورية‘ (آخر أساس أي أو المنطقة أو العرق أساس

 والحاضر، الماضي بين ًجسرا يمثل أن انتقالية مرحلة في الدستور لوضع يمكن كيف الديباجة هذه توضح
 أساس على المستقبل في بمنعها والتعهد جهة، من الجماعية لإلبادة ‘رواية’ واحد آن في يتضمن حيث

 يمكن الديباجات، جانب وإلى .ثانية جهة من التمييز، على القضاء ذلك في بما معينة، دستورية مبادئ
 الحقيقة عن التقصي في التفكير عند حتى .كممارسة الحقيقة عن البحث ترسيخ في تساعد أن للدساتير

 أو المعلومات إلى النفاذ في الحق دسترة أجل من - ًمثال - المبذولة الجهود فإن خصوصية، أكثر بشكل
 تتيح )٢٠١٧ هالمي مثال، انظر والشرقية، الوسطى أوروبا في خالف موضع كانت التي( العامة السجالت

 قد التي المحدودة النافذة من ًبدال الوقت بمرور الحقيقة متابعة خاللها من يمكن دائمة منصة للمواطنين
 الذي عشر التاسع التعديل خالل من سيريالنكا في ذلك حدث وقد .بمفردها االنتقالية العدالة آليات توفرها



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات٢٢

التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 الحق هذا على المواطنون اعتمد وقد .الدستور إلى المعلومات، إلى النفاذ في الحق ،)أ( ١٤ المادة أضاف
 أرض على الحق هذا ممارسة كيفية حول الدراسة على لالطالع( المحددة لإلجراءات ًوفقا الطلبات لتقديم
).٢٠١٨ السياسة بدائل مركز أنظر الواقع،

 األحادية الروايات دسترة إلى معينة سياسية سياقات تؤدي أن احتمال هناك يبقى نفسه، الوقت وفي
 الدستور بناء عمليات بعض أدت وبينما .وضحايا جناة إلى المواطنين تقسيم إلى تسعى التي الجانب

 فإن وإدارتها، تصميمها طريقة بسبب الواقع أرض على الناس بين شرخ إحداث إلى االنتقالية والعدالة
 .االجتماعي التماسك وتعزيز مشروعة أهداف تحقيق إلى تسعيان االنتقالية والعدالة الدستور بناء عمليتي

 النسخة أن حيث - ٢٠٠٨ عام في تعديلها تم أعاله المقتبسة الرواندية الديباجة أن لالهتمام المثير ومن
 ‘التوتسي أقلية حق في’ عبارة دون من ‘الجماعية باإلبادة نعترف نحن’ عبارة تضمنت ٢٠٠٣ لعام األصلية

 بمرور تتصلب أن التاريخي الصراع بشأن النظر لوجهات يمكن كيف يوضح مما - ًالحقا إضافتها تمت والتي
 التسوية تؤدي قد وبالتالي، .الصراع حول المزعومة الروايات بشأن المحادثات تواصل ظل في حتى الوقت،

 حساب على واحدة إدارة أو مجموعة بيد سالح إلى تتحول قد التي الرواية، تصلب إلى المتغيرة السياسية
 يمكن كيف تُـظهر حيث قبل، من عليه كانت مما حيادية أقل المعدلة الرواندية الديباجة وتعد هذا .األخرى

.ومنعه الصراع تحويل جهود من االنتقاص إلى واحد، جانب من أو مفرط، بشكل الرواية دسترة تؤدي أن

 تحويل في دورها تعزز قد الحقائق تقصي وآليات جهود دسترة فإن المحتملة، المخاطر من الرغم على
 تحفز أن مباشر بشكل الحقيقة معرفة في الحق إلعمال المبذولة للجهود يمكن نفسه، الوقت وفي .الصراع

 إلى الحاجة توضح أن الحقائق تقصي لجنة لتقارير يمكن ًمثال .بآخر أو بشكل الدستور بناء عملية تشكل أو
 الخيارات شرح يتم ال وبينما .بشأنها محددة توصيات وتقديم شرحها إلى باإلضافة الدستوري، اإلصالح
 بلجان الخاصة والتقارير االستماع جلسات فإن للجمهور، ينبغي كما الدستور بناء وضع في المحددة
 المثال، سبيل على .محددة بأهداف اإلصالحات وربط الخيارات هذه سياق تحديد في تساعد قد الحقائق

 في .العدالة في الحق بتعزيز أو للصراع الجذرية األسباب بمعالجة العدالة قطاع إصالح ربط يمكن
 مراجعة لجنة ألهم مما الدستوري، لإلصالح مستفيضة توصيات والمصالحة الحقيقة لجنة قدمت سيراليون،

 في ).٢٠١٧ كامبايما( منها ٣٣ سوى الحكومة تقبل لم بها، خاصة توصية ١٣٨ لتقديم الالحقة الدستور
 المؤسسية المشاكل من ًعددا ٢٠٠٥ عام في النهائي تقريرها في والمصالحة اإلنصاف هيئة حددت المغرب،

 في الهيئة ومضت .الديمقراطية وتدهور اإلنسان حقوق انتهاكات باستمرار تتعلق أنها الهيئة توقعت التي
 فصل مبدأ تعزيز’ ذلك في بما التحديات، هذه لمواجهة الدستورية اإلصالحات من بعدد التوصية
 بموجب القضاء عمل في التنفيذية السلطة قبل من التدخل أشكال من شكل أي وحظر . . . السلطات
 ).٢٠٠٥ المغربية المملكة‘ (القضائية الرقابة وتعزيز ًدوليا بها المعترف اإلنسان حقوق ودسترة الدستور،
.٢٠١١ دستور في تضمينها تم فقد المكان، عين على اإلصالحات هذه تنفيذ عدم من وبالرغم

العدالة

 الحق حماية ذلك في بما طرق، بعدة الدستور وضع خالل من العدالة لتحقيق الرامية الجهود تعزيز يمكن
 الهادف اإلصالح وضمان الواجبة، القانونية واإلجراءات العادلة المحاكمة ومعايير القضاء، إلى االحتكام في

 وإعادة - الدستور بناء يلعبه الذي بالدور االعتراف المهم من ذلك، إلى باإلضافة .القضائي القطاع لمؤسسات
 - السلطة يتولون من ذلك في بما المجتمع، أفراد جميع له يخضع دستور بموجب القانون سيادة تأسيس
 فإن وهكذا، .والفوضى الصراع مقابل في والنظام، القانون سيادة فرض إعادة في أكبر ًدورا ويلعب

 هذا حماية في المحاكم ودور الدستوري النظام أهمية على التأكيد وإعادة الدستوري اإلصالح في االنخراط
 عن المستدام، التحول مشروع في مثالي بشكل ويساهم العدالة تحقيق جهود يعزز أن شأنه من النظام
 هذه تدعم أن االنتقالية للعدالة يمكن .لحلها سبل وإيجاد القانونية المؤسسات نحو الصراعات توجيه طريق

 مرتكبي محاسبة خالل من سيما ال القانون، سيادة إرساء إعادة على تساعد أو تعزز أنها حد إلى العملية
 قدر وضمان والشرطة القضاء مثل القانون سيادة مؤسسات إصالح خالل من أو الجسيمة الدولية الجرائم

.والشمولية المساءلة من أكبر
 

 عناصر من ًهاما ًعنصرا التدابير من وغيرها الجنائية المالحقة خالل من الفردية المساءلة كانت لطالما
 مقبولية مدى حول ذلك في بما الدستورية، األسئلة من ًعددا الجهود هذه مثل أثارت وقد .االنتقالية العدالة

 في أو السابق في تجريمها يتم لم التي اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات مرتكبي على المسلطة العقوبة
 تهدف ‘.الجنائية’ المسؤولية تحدد التي الخارجية المحاكم وشرعية المحلي القانون بموجب الراهن الوقت
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 إليه يُـنظر الذي العفو، أن حين في العقاب، من اإلفالت من ًبدال المساءلة ثقافة ترسيخ إلى االنتقالية العدالة
 يُـنظر كان وبينما .والدولي المحلي الصعيدين على التعنت من حالة إلى يفضي الهدف، هذا يقوض أنه على

 من خوف دون الحقيقة، وقول بأنفسهم القدوم على األفراد لتحفيز كوسيلة العفو قرارات إلى ًأحيانا
 من اإلفالت ثقافة تعزز وربما كبير، حد إلى المساءلة ثقافة تقوض أنها البعض اعتبر فقد القضائية، المالحقة

.العفو نوع حسب وذلك العقاب،

 األساسية، السياسية التسوية حماية خالل من إما الصدد، هذا في ًرئيسيا ًدورا تلعب أن للدساتير يمكن
 مختلف دستورية حول رئيسية قرارات اتخاذ من المحاكم تمكين خالل من أو العفو، شملت وإن حتى

 المادة تونس،( العفو طلبات على لتغليبها الجنائية العدالة الدساتير تكفل وقد .االنتقالية العدالة عمليات
 يمكن النحو، هذا وعلى ).٢٢ القسم ،٦ الجدول إفريقيا، جنوب( العفو حماية خالل من العكس، تفعل أو )١٤٨

 .وتوضيحها المفاهيم هذه لتقييم المحاكم دعوة يمكن ،ٍعندئذ ‘.العدالة’ مفاهيم مختلف تقنين للدساتير
 ًأحكاما أخرى، دول بين من إفريقيا، وجنوب ونيبال وإندونيسيا وكولومبيا األرجنتين في محاكم أصدرت
 آليات دعم هو المهم ليس الحاالت، هذه في .ومؤسساتها االنتقالية العدالة تشريعات دستورية بشأن حاسمة
 تمتثل أن يجب والمؤسسات العمليات جميع أن تؤكد المحكمة أن حقيقة بل إبطالها، أو االنتقالية العدالة

 دسترة فإن وهكذا، .العدالة وآفاق القانون سيادة إرساء إعادة في يساهم ذاته، حد في وهذا، .للدستور
 إلى يفضي أن يمكن االنتقالية العدالة فترة خالل القضاء إلى واالحتكام العدالة تحقيق إلى الرامية الجهود

.جديدة محاكم إنشاء أو القائمة المحاكم تمكين )إعادة(

 تساهم أن االنتقالية العدالة عمليات لمختلف خاللها من يمكن التي الطرق المتحدة لألمم الخاص المقرر حدد
 كشف إلى الحقيقة عن التقصي يؤدي قد .الدستور بناء مشروع تعزيز وبالتالي القانون، سيادة إرساء في

 مبدأ التعويضات تعزز حين في القانون، سيادة مؤسسات بإصالح والتوصية المتورطين الموظفين هوية
 تحقيق إمكانية القضائية المالحقات وتثبت الضحايا، بحقوق االعتراف خالل من القانون أمام المساواة

 النحو على القانون، سيادة تعزيز ويقتضي ).٢٠١٢ المتحدة األمم( المحلية القضائية النظم وتعزيز العدالة
 خالل من وملزمة حيادية الصراع بعد ما فترة في المساءلة لتحقيق المبذولة الجهود أن اعتبار المنشود،

 وشرعيتها القضائية المالحقة مبادرات مصداقية’ فإن المتحدة، األمم لمالحظات وفقا .فعال قانوني إطار
 األمم‘ (المزعومين الجناة هوية عن النظر بغض تمييزية، وغير موضوعية بطريقة إجراؤها يتم أن تتطلب

 القضائي، واالختصاص االدعاء بنطاق تعنى معايير إلى الحاجة على الضوء يسلط ما وهو ،)٧ :٢٠١٠ المتحدة
 االنتقالية العدالة آليات وضع عملية توجه أن للدساتير يمكن وهكذا، .نفسها الدساتير من ًغالبا تتأتى والتي

 المتعلقة التصورات وتبقى .القانوني والدفاع العادلة بالمحاكمات تتعلق مهمة معايير إتاحة مع وتفعيلها،
 لجان مثل االنتقالية، العدالة آلليات يمكن .المعايير لهذه االمتثال رهينة العدالة إجراءات نزاهة بمدى

 أو تعزيز’ بهدف الوطنية، المؤسسات قدرات لبناء الحقوق على ًقائما ًمبررا ًأيضا توفر أن الحقائق، تقصي
 قانوني دفاع وضمان وفعالة مستقلة قضائية سلطة ودعم الوطنية والمقاضاة التحقيق قدرات تنمية

 على - )٧ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (إنسانية إصالحية مرافق وإنشاء ودعمهم والضحايا الشهود وحماية مناسب
 في بالفعل األهداف هذه تكن لم حال وفي .بمفردها األهداف هذه تحقيق من تتمكن ما ًنادرا أنها من الرغم
.تعزيزها في يساهم فقد دستوري، تغيير إلى حاجة

 السياسي االستقالل مثال، - العادلة للمحاكمات المسبقة الشروط بأن المتحدة لألمم الخاص المقرر يقر
 تمتلكها ال قد التي القدرات’ ًتحديدا هي - الجدارة أساس على التعيين وإجراءات الميزانية واستقاللية

 ذات محاكم إنشاء تم السياقات، هذه في ).٨٨ الفقرة ،٢٠١٤ المتحدة األمم‘ (إنتقالي سياق في البلدان معظم
 الجسيمة باالنتهاكات المتعلقة القضائية المالحقات مع للتعامل بالكامل دولية أو مختلطة محددة أغراض
 يتعلق ما في أعاله المذكورة المنزلقات نفس االعتبار بعين الجهود هذه تأخذ أن وينبغي .اإلنسان لحقوق
 تكرار خطر إلى تؤدي قد معمق إصالح دون الحالي المشهد إلى تضاف مؤسسات أي - الحقائق تقصي بلجان

 في القمع أو الصراع أساس منها العديد يكون قد والتي صعوبة، أكثر وتجعلها القائمة المؤسسية التحديات
 األغراض ذات اآلليات عن الصادرة القرارات وتنفيذ إنفاذ بضمان تتعلق تحديات ًأيضا هناك .األول المقام

 إن .غواتيماال في رأينا كما ،ًنطاقا األوسع والعدالة الشرطة بقطاعي بالضرورة ترتبط ال ألنها ًنظرا المحددة،
 القضائية، المالحقات في التقديرية السلطة من تزيد أو القضاء استقالل تحمي التي اإلصالحات دسترة

 الطويل المدى على العدالة تعزيز شأنها من ومؤسساتها، العدالة إدارات في الضعف نقاط تعالج وبالتالي
 والمصالحة اإلنصاف هيئة أوصت المثال، سبيل على .الصراع في حقيقي تحول إحداث في واإلسهام
 وحماية القضاء، عمل في التنفيذية السلطة جانب من تدخل أي لحظر دستوري إصالح بإجراء المغربية
 العدالة تحقيق إلى الساعية الجهود لحماية ًإجراء يعتبر قد والذي الدستوري، الهيكل في القضاء استقالل

٢
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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 دستوري إصالح إجراء إلى الحاجة تثبت التي المبررات صياغة من الهيئة تمكنت وقد .واسع نطاق على
.السلطات بين الفصل وضرورة القضائي القطاع مستوى على ًنطاقا أوسع

 العمليتين كال متبادل بشكل يعزز قد الدستور ووضع االنتقالية العدالة عمليتي بين الجمع فإن وبالتالي،
 للعدالة يمكن كما ًوتماما .الطويل المدى على واإلدماج والعدالة السالم في المساهمة على وقدرتهما
 إصالحات سن من يستفيد ال االنتقالية العدالة أهداف إعمال فإن الدستور، لوضع الزخم توفر أن االنتقالية

 أن’ نفسها للدساتير ويمكن ).٢٠١٧ تانزاريال‘ (سياسي كمشروع الدستورية تعزيز’ ومن بل فحسب، محددة
 متطلبات حيث من )١٢٣٧ :٢٠١٢ منديز]‘ (االنتقالية العدالة[ تدابير تنفيذ طريقة على كبيرة ًقيودا تفرض

 القانون أمام التمييز وعدم المساواة ضمانات عن ًفضال الواجبة، القانونية واإلجراءات العادلة المحاكمة
 االنتقالية الفترات خالل وضعها تم التي الدساتير تحتوي ما ًغالبا .السلطات بفصل المتعلقة واالعتبارات

 آليات شرعية مدى قياس سيتم التي الوالية إلى وتتحول . . . االنتقالية العدالة إلدارة عمل إطار’ على
 دور وإثبات الدستورية للقيود االمتثال إن ).١٢٧٢ :٢٠١٢ منديز‘ (لها وفقا ومبادراتها االنتقالية العدالة

 الثقافة هذه وبناء .ًممكنا ًأمرا الدستورية الثقافة بناء يجعل االنتقالية العدالة عمليات توجيه في الدستور
 وهي - االنتقالية العدالة عمليات انتقادات إحدى على التغلب وبالتالي الدولة، مساءلة ثقافة ترسيخ يعادل

.الدولة لمساءلة األوسع المفهوم حساب على الفردية المساءلة على تركيزها

جبر الضرر

 من مجموعة تقديم خالل من اإلنسان لحقوق المنهجية االنتهاكات معالجة’ إلى الضرر جبر آلية تسعى
 وقد جماعية، أو فردية التعويضات تكون وقد ).٨ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (للضحايا والرمزية المادية الفوائد
 التاريخ، مناهج إصالح أو التعليمية والمنح والطبية، النفسية البرامج أو والخدمات المالي، التعويض تشمل

 هو ذلك من واألهم .العلني واالعتذار األخرى، الممتلكات أو األراضي توزيع إعادة أو وإرجاع الذكرى، وإحياء
 عاتق على يقع أنه يعني مما ،)٢٠٠٦ المتحدة األمم( الضرر جبر في الضحايا بحق يعترف الدولي القانون أن

 الضحايا يحددها كما الضحايا، احتياجات تلبي التي الضرر جبر برامج وتنفيذ بتصميم إيجابي التزام الدول
 لعمليات والسريع والفعال المكمل العنصر’ بمثابة تصبح فقد ينبغي، كما الضرر جبر آلية تنفيذ تم إذا .أنفسهم

 وتعزيز للضحايا ملموسة انتصاف سبل إتاحة خالل من القضائية، المالحقة ومبادرات الحقائق عن التقصي
 الضرر جبر لبرامج حتى يمكن وبهذا، ).٨ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (الدولة في المواطن ثقة واستعادة المصالحة

 الممكن من كان إذا خاصة الثقة، لبناء مهمة تدابير بمثابة تكون أن محددة ألغراض المخصصة أو المؤقتة
 الحفاظ في الضرر جبر يساعد قد وبالتالي، ).أثناءها أو( الدستور وضع عملية قبل وإدارتها عليها الموافقة

.الطويل المدى على الدستور وضع آفاق المطاف نهاية في يفيد مما االنتقال، ودعم الزخم على
 

 )أ( خالل من تعويضات على الحصول في الضحايا حق الدستور وضع عمليات تعزز أن يمكن كما
 الخاصة التعويضات )ج(و خاصة؛ كفئة الصراع لضحايا المحددة التعويضات )ب( الرمزية؛ التعويضات

 عدم أو للصراع الجذرية باألسباب تهميشها يرتبط التي تلك سيما ال األخرى، المهمشة بالمجتمعات
.يلي ما في المسائل هذه كل مناقشة سيتم .االستقرار

الجبر الرمزي
 على أهميتها، بمدى ًمتزايدا ًاعترافا المادي، التعويض تتجاوز التي الضرر جبر آللية األخرى الجوانب تشهد
 الديباجة في اللغة تمثل قد تعويضات، بمثابة العلني واالعتراف االعتذار يعتبر ما بقدر .الرمزي الجبر غرار

 .الجبر أشكال من ًشكال - الحقيقة معرفة في بالحق يتعلق ما في أعاله وناقشنا سبق كما - الدستورية
 في المرتكبة المظالم ندرك إفريقيا، جنوب شعب نحن،’ :يلي كما إفريقيا جنوب دستور ديباجة تبدأ مثال،

 ).١٩٩٦ أفريقيا جنوب جمهورية‘( . . . أرضنا في والحرية العدالة أجل من عانوا الذين أولئك ونكرم ماضينا،
 وبناء االستقالل أجل من شعبنا بنضال ًاعتزازا’ :التالية العبارات التونسي الدستور ديباجة وتتضمن

 كانون/جانفي ٢٠١٤-٢٠١٠ األول كانون/ديسمبر ١٧ ثورة والكرامة، الحرية ثورة ألهداف ًوتحقيقا . . . الدولة
 الجمهورية‘ (األجيال مر على والتونسيات التونسيين ولتضحيات األبرار شهدائنا لدماء ًووفاء ،٢٠١١ الثاني

).٢٠١٤ التونسية
 

٣
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اإلطار المفاهيمي والمقاربات المقارنة :بناء الدستور والعدالة االنتقالية .٣

 األهمية ذات القضايا حماية خالل من أو اسمها، أو منطقة علم تغيير في ًرمزيا ًشكال الضرر جبر يتخذ وقد
 دستور يتضمن المثال، سبيل على .أهميتها بمدى ًدستوريا االعتراف وبالتالي المتضررة، للمجتمعات الرمزية

 القومية األقليات أفراد حقوق ًجزئيا تحمي والتي الخصوصية، على الحفاظ في الحق حول ٧٩ المادة صربيا
 والمستوطنات الشوارع وأسماء التقليدية المحلية األسماء’ و ‘العامة األماكن في رموزهم إستخدام’ في

 قضايا بشأن لألقليات النقض حق كوسوفو دستور يضمن وبالمثل، ).٢٠٠٦ صربيا جمهورية‘ (والطبوغرافيا
 ذلك في بما الرموز، باستخدام المتعلقة القوانين’ على )الفيتو( النقض حق ذلك في بما ،‘الحيوية المصلحة’

 من األحكام هذه مثل )).٨( ١ القسم ٢٠١٦ /٢٠٠٨ كوسوفو جمهورية‘ (الرسمية والعطالت الطوائف رموز
 .المستقبل في لهم بالنسبة المهمة الرموز لحماية والسلطة االستقاللية المهمشة للمجتمعات تضمن أن شأنها
 التخاذ والموارد السلطة المجتمعات الدستور يمنح متحف، تشييد أو تمثال ببناء الدولة تقوم أن من ًوبدال

.وصيانتها المهمة الثقافية الرموز إنشاء بشأن الخاصة قراراتها

جبر الضرر للضحايا
 اعتماد مع الدستوري، االعتراف خالل من مستدام بشكل للضحايا محددة تعويضات تقديم أيضا يمكن

 يمكن وهكذا، ).١٢٨٠ :٢٠١٢ منديز( الماضي مظالم عن الرمزي التكفير أشكال من كشكل ‘التفضيلية المعاملة’
 مسألة وهي الطويل، المدى على وحقوقهم الضحايا الحتياجات األولوية إيالء ضمان في تساعد أن للدساتير

 من منهجي بشكل استبعادها أو تهميشها سبق سكانية شريحة يمثلون الضحايا كان إذا خاصة األهمية بالغة
 دستورها يشمل حيث الصدد، هذا في ًجيدا ًمثاال نيبال تقدم .والسياسية واالقتصادية االجتماعية العمليات

 في ذلك في بما الدوام، على ًخاصا ًاهتماما تستدعي كفئة الصراع ضحايا ٢٠١٥ لعام الصراع بعد ما فترة في
 الشعبية الحركات في بأرواحهم ضحوا الذين الشهداء أسر’ :االجتماعية العدالة في الحق حول )٥( ٤٢ المادة

 األشخاص وعائالت نيبال، في التقدمي الديمقراطي التغيير أجل من والثورات المسلحة والنزاعات
 الذين واألشخاص والمشردين، الصراع وضحايا الديمقراطية سبيل في حاربوا الذين واألشخاص المختفين

 بموجب عليه المنصوص النحو على األولوية، في الحق لهم والضحايا، والجرحى الجسدي للتشوه تعرضوا
 واالحترام العدل إقامة مع االجتماعي، والضمان واإلسكان والتوظيف والصحة التعليم في القانون،

 من ‘خاصة حماية’ تكفل التي األطفال، حق حول )٩( ٣٩ المادة هو آخر مثال ).٢٠١٥ نيبال جمهورية‘ (الالئق
 ومنع االنتقالية العدالة أهداف تدعم أن اإلجراءات لهذه يمكن وبينما .الصراع ضحايا لألطفال الدولة

.٥ القسم في برواندا الخاصة الحالة دراسة توضح كما كذلك، الصعوبات بعض تطرح فقد الصراع،
 

 المرتكبة الجماعية اإلبادة من المحتاجين الناجين رفاهية’ – خاصة كفئة الضحايا رواندا دستور يحمي كما
/٢٠٠٣ رواندا جمهورية‘ (التوتسي أقلية حق في  المذكرة رواندا دستور يجسد وهكذا، ).٥٠ المادة :٢٠١٥

 الحقوق حماية بتكريس’ توصي والتي االنتقالية، العدالة أنشطة تعزيز بشأن المتحدة لألمم التوجيهية
 ).١٠ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (الدساتير . . . في التمييز، عدم بنود عن ًفضال والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

 ليصبح تعديله تم آخر ًحكما ٥٠ المادة تمثل حيث - الحذر توخي على تنص الرواندية الحالة فإن ذلك، ومع
 وضع عملية حول المثال هذا خالل من .٢٠٠٨ عام تنقيحات في ،‘التوتسي أقلية ضد الجماعية اإلبادة’

 وهي غيرها، دون محددة مجموعة على لتطبق )موسعة وغير( محدودة الضرر جبر عمليات كانت الدستور،
 حيث الدستور، وبناء االنتقالية العدالة عمليتي بين ًمحتمال ًتوترا هذا يمثل قد .رواندا في الضحايا فئة

 المثال، سبيل على( الضحايا - ‘محددة مستهدفة جهة’ على للتركيز ًواضحا ًشرطا االنتقالية العدالة تستلزم
 وآليات عمليات تصميم أثناء للضحايا المركزي الموقع ضمان’ إلى الفاعلة الجهات جميع المتحدة األمم تدعو

 األمم( االنتقالية بالعدالة المتعلقة الجهود جميع ‘صميم في الضحايا’ ووضع ‘وتنفيذها االنتقالية العدالة
).٦ :٢٠١٠ المتحدة

جبر الضرر لمعالجة التهميش واألسباب الجذرية األخرى للصراع
 لمجتمعات التاريخي التهميش أو االقتصادية، أو العرقية الهيمنة هو القمع أو الصراع أساس يكون عندما

 المهمشة الفئات إدراج إلى تدعو أو الثقافي بالتنوع تعترف التي الدستورية األحكام تضمين يمكن معينة،
 والسياسية االجتماعية للصراعات الجذرية األسباب لمعالجة اإليجابي العمل تدابير أو المساواة، قدم على

 للظلم الجذرية األسباب فعال بشكل تعالج أن اإلجراءات لهذه يمكن ).٢٠١١ وواهو وهيدلينج بوكنفورد(
 .واإلقصاء الصراع عن الناجمة الصدمات لعالج وملزمة ومؤسسية ومستدامة األجل طويلة تدابير وإتاحة

 غيره أو الفيدرالي النظام سياقات في ًوضوحا أكثر بشكل - ًنطاقا األوسع الدستورية اإلصالحات تسعى قد
 المطالبات أو الدولة موارد إلى الوصول فرص في التكافؤ عدم أوجه تصويب إلى - السلطة نقل أشكال من

 الجمهورية إنشاء ًصراحة الدستور ديباجة تربط حيث هنا، آخر ًمثاال نيبال تقدم .الذاتي بالحكم التاريخية
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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 والقمع التمييز أشكال جميع إنهاء’ :البالد في للصراع الجذرية األسباب معالجة بهدف الجديدة الفيدرالية
 إلى التطلعات تحقيق أجل من وعليه، . . . والوحدوي والمركزي واالستبدادي اإلقطاعي النظام أوجدها التي

 ،للحكم الفيدرالي الديمقراطي الجمهوري النظام بواسطة واالزدهار والتنمية الرشيد والحكم الدائم السالم
 التاريخي التهميش معالجة يمكن وبالتالي، ).مضاف التأكيد ؛٢٠١٥ نيبال جمهورية( الدستور هذا عن نعلن

 ًتكافؤا أكثر فرص ضمان إلى تهدف دستورية إصالحات خالل من معينة لمجموعات الملكيات ونزع والقمع
 على قدرتها من تحسن التدابير هذه دسترة إن .عليها والسيطرة والعائدات العامة السلطة إلى الوصول في

.أجيال عدة مدى على يدوم تأثير إحداث
 

 الضحايا إعادة من ًبدال’ والتي ،‘التحويلية التعويضات’ ليشمل التعويضات تعريف توسيع نحو اتجاه هناك
 . . . الجنسين بين المساواة وانعدام االقتصادي األمن وانعدام السياسي التهميش لعملية السابق الوضع إلى

 االنتهاكات حدوث قبل "عادلة ظروف ظل في عليه يحصلوا أن ينبغي كان ما" الضحايا منح إلى تهدف
 الوقت نفس في وتوزيعية تصحيحية التعويضات هذه تكون الشاكلة، هذه وعلى .اإلنسان لحقوق الجسيمة

 الخطوة هذه تستجيب ).ًقريبا يصدر والدورف،‘ (هيكلية أو فردية كانت سواء واستشرافية، وارتجاعية
 من ًجزئيا معالجته يمكن انتقاد وهو - التحول إلحداث مناسبة غير االنتقالية العدالة آليات أن مفاده النتقاد
 طويلة مجتمعية لتغييرات واضح تفويض إتاحة وبالتالي االنتقالية، العدالة لدسترة المبذولة الجهود خالل
 على قدرتها ويعزز تحويلية، أكثر صبغة يمنحها الدستور في التعويضات تضمين إن .استدامة وأكثر األجل

 إعادة أو متكررة، غير مبالغ دفع جانب إلى .الطويل المدى على المستدامين والتنمية السالم في المساهمة
 على أساسي بشكل الدستورية التعويضات تؤثر أن يمكن المثال، سبيل على الممتلكات، من فردية قطعة

 ًمناسبا ًمثاال ألمانيا تقدم .القومية الدولة في والرفاهية والسلطة الموارد إلى الوصول فرص في المساواة
 قضايا على كبير حد إلى التأثير لوحدها االنتقالية العدالة إلجراءات يمكن ال بينما’ الصدد؛ هذا في

 عمليات تستهدف ما ًغالبا .ًكبيرا ًأثرا لها يكون قد الجهود هذه دسترة فإن ،)٢ :٢٠٠٩ هاجينز‘ (األراضي
 البلدان في’ ولكن، قانوني؛ غير بشكل المصادرة الممتلكات إعادة أو - الممتلكات إعادة االنتقالية العدالة

 الجهود تكمل أداة التعويض يكون . . . الصراع في ًسببا لألراضي العادل غير التوزيع فيها يكون التي
 الدستور بناء عملية بإمكان ).٣ :٢٠٠٩ هاجينز‘ (محلها تحل وال األراضي، حيازة إصالح لتحقيق المبذولة

 أو النظامية الالمساواة أوجه من وغيرها الملكية وقوانين األراضي حيازة أنماط وتغيير الجهود هذه احتواء
 للصراع الجذرية األسباب معالجة أجل من تطبيقها ومدى االنتقالية العدالة نطاق توسيع وبالتالي التاريخية،

 الدستور وضع جهود تنسيق يساعد أن يمكن الطريقة، وبهذه .أعراضه أو أحداثه بمعالجة االكتفاء عن ًبدال
.المستقبل في نشوبه ومنع الصراع تحول تعميق في االنتقالية والعدالة

ضمانات عدم التكرار

 من اإلنسان حقوق وتعزيز لحماية المتحدة األمم مبادئ في األول المقام في التكرار عدم ضمانات تعريف تم
 على التكرار عدم حول ٣٥ المبدأ ينص ).٢٠٠٥ محدث ،١٩٩٧( العقاب من اإلفالت مكافحة على العمل خالل

 القانون، سيادة احترام لضمان الضرورية اإلجراءات واتخاذ مؤسسية إصالحات إجراء الدول على يجب’ أنه
 المؤسسات في المواطن ثقة واستعادة عليها، والحفاظ اإلنسان حقوق احترام ثقافة وتعزيز

 جميع على عديدة، ٍنواح من االنتهاكات، تكرار عدم ضمان ينطوي ).١٧ :٢٠٠٥ المتحدة األمم‘ (الحكومية
 تكرار ومنع المعاملة وسوء العقاب من اإلفالت ثقافة محاربة إلى تهدف التي االنتقالية العدالة مكونات

 األكثر العنصر هو التكرار عدم ضمان أن الواضح من .وغيرها التعويضية التدابير خالل من العنف
 تتم الذي األساسي الحق بأنه وصفه يتم ما ًوغالبا ،)٥٤ :٢٠١٧ والدورف( االنتقالية للعدالة ‘استشرافية’

 بوصفه التكرار عدم ضمان إلى ينظر ما عادة .المؤسسي اإلصالح وجهود اإلنسان حقوق حماية بموجبه
 بناء مع واضح بشكل تداخال األكثر المكون يبقى ولكنه االنتقالية، للعدالة دقة واألقل ًنطاقا األوسع المكون

 ليشمل التكرار عدم نطاق تفسير درجة حيث من المفاهيمي، للتوسع خاص بشكل معرض أنه كما .الدستور
 جهود أي فإن للدولة، المؤسسي اإلطار المطاف نهاية في تحدد الدساتير أن بما .المؤسسية اإلصالحات

 الدستور وضع عمليات اعتبار يمكن وعليه، .الدستوري اإلصالح خالل من ًدائما ستتعزز المؤسسات إلصالح
.التكرار عدم لضمان فعالة وسيلة ككل

 
 التي العامة المؤسسات’ إن قائلة التكرار، عدم ضمان من كجزء المؤسسي اإلصالح إلى المتحدة األمم تدعو

 حقوق وتحمي السالم تدعم مؤسسات إلى تتحول أن يجب القمعي الحكم أو الصراع إدامة في ساعدت
 مؤسسات بناء أو إصالح خالل من المؤسسي، اإلصالح يمكن .القانون سيادة احترام ثقافة وتعزز اإلنسان

 اإلنسان حقوق انتهاكات تكرار منع من الصراع بعد ما مرحلة في االنتقالية الحكومات وفعالة، عادلة عامة
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اإلطار المفاهيمي والمقاربات المقارنة :بناء الدستور والعدالة االنتقالية .٣

 دمج خالل من’ أنه االنتقالية للعدالة الدولي المركز اقترح وبالمثل، ).٩ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (المستقبل في
 الهياكل وتحييد األفراد الجناة مساءلة ضمان ]المؤسسي[ اإلصالح لجهود يمكن االنتقالية، العدالة عنصر

 المؤسسي اإلصالح يكون قد ).أ ٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز‘ (االنتهاكات بحدوث سمحت التي
 في بأكمله مؤسسي قطاع إلى النظر عبر ًهيكليا يكون أن يمكن أو ؛ًمثال التدقيق خالل من ًشخصيا أو ًفرديا

 على النهجين كال تأثير تعزيز يمكن .اإلنسان حقوق انتهاكات في ذلك، من أسوأ أو تورطه، إمكانية ظل
 في قصوى قيمة الدستور بناء عملية فيها تضيف قد التي السياقات في الدسترة خالل من الصراع تحويل
 بطريقتين هذا يحصل أن ويمكن .الدولة في السلطة وممارسة لتوزيع العميقة اإلصالحات مجال

 الحكومة، شكل وعلى الدولة هيكل على تغييرات وإدخال المؤسسي االبتكار خالل من ،ًأوال :أساسيتين
 الدولة في القمع أو الصراع أساس تكون قد التي والحكم السلطة ممارسات تغيير إلى تسعى أن يمكن والتي

 على ًقيودا كذلك يفرض مما الدستوري، النظام إلى اإلنسان حقوق حماية إضافة عبر ،ًوثانيا الماضي؛ في
.الماضي في ذلك، من أكبر لمظالم أو للتهميش، تعرضهم المحتمل للمواطنين وحماية السلطة

االبتكار المؤسسي وتغيير شكل الحكومة أو هيكل الدولة :اإلصالحات األساسية
 استقاللية ومزيد التنفيذية السلطة يدي بين السلطة تركيز عدم سيما وال السلطات، بين الحازم الفصل يمثل

 االنتخابية للسياسات تنافسية أكثر نظام وخلق األمن، قطاع على المدنية الرقابة وزيادة القضائية، السلطة
 هدف في مباشر بشكل المساهمة المطروح، للسياق ًوفقا ويمكنها، الدستور، بناء عملية في مشتركة عناصر

 بين الفصل مبدأ بتعزيز المغربية والمصالحة اإلنصاف هيئة أوصت المثال، سبيل على .التكرار عدم
 الحتياجات خرائطها رسم أثناء المتحدة، األمم اقترحت بينما التنفيذية؛ السلطة تقييد لضمان السلطات

 به يتمتع الذي العقاب من اإلفالت ضوء في’ أنه الديمقراطية، الكونغو جمهورية في االنتقالية العدالة
 أراضي داخل الجرائم وتكرار الدولي، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات مرتكبو

 ،‘البالد في واألمن العدالة لقطاعي ناجح إصالح تنفيذ الضروري من أصبح الديمقراطية، الكونغو جمهورية
 أن شأنه من الحكومة داخل للسلطات الواضح التقسيم’ أن إلى لإلشارة ذلك من أبعد هو ما إلى وذهبت
 يمكن وهكذا، ).٢٠٠٣ اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية ‘ (القضاء استقالل ضمان في يساعد
 ًتفسيرا تقدم أن مخرجاتها، من وغيرها والتقارير الحقائق، تقصي لجان غرار على االنتقالية، العدالة آلليات
 الصلة على الضوء يسلط مما بها، توصي التي النطاق واسعة الدستورية باإلصالحات القيام لضرورة ًومبررا

.المقترحة واإلصالحات منشود كهدف التكرار عدم بين الواضحة
 

 هو ذلك على مثال أفضل ولعل ‘.األخرى وظيفة أداء’ العمليات إلحدى يمكن ال أيضا، المجال هذا وفي
 الرئاسة سلطات في المفرط بالتوسع ًمدفوعا كان النكا سري في الصراع أن به المسلم من .سيريالنكا
 زيادة إلى أدى مما التنفيذية، الرئاسة في السلطة تركيز تم ،)٢٠١٥-٢٠٠٥( راجاباكسا نظام خالل’ :التنفيذية
 الدستوري اإلصالح إن القول يمكن ).٢٠١٨ فونسيكا‘ (والتوازنات الضوابط وتفكيك والمركزية االستبداد

 التاسع التعديل أدى حيث :الصراع سبب معالجة إلى مباشر بشكل يهدف كان الصراع بعد الوحيد الناجح
 الرقابية المؤسسات استقاللية وتعزيز الدستوري المجلس وإنشاء الرئاسة سلطة من الحد إلى للدستور عشر

 الحقيقة معرفة في بالحق الخاص القسم في مناقشته تمت كما المعلومات، إلى النفاذ في الحق وإدخال
 في الدستور لوضع يمكن كيف الدولة أثبتت الخصوص، وجه على الرئاسية، للسلطة تقييدها في .أعاله

 أو للصراع الجذرية األسباب معالجة في ينجح قد الذي العميق الهيكلي التغيير يعزز أن االنتقالية المرحلة
.االنتقالية للعدالة التقليدية التدابير واستكمال االستقرار عدم

 ًأيضا يساهم أن المؤسسي لالبتكار يمكن الدولة، هيكل أو الحكومة لشكل الكلية اإلصالحات إلى باإلضافة
 خالل من والشرعية، النزاهة لتعزيز المؤسسات هيكلة إعادة’ تساهم أن يمكن .االنتهاكات تكرار عدم في

 ٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز‘ (االستجابة وزيادة التمثيل وضمان االستقاللية وبناء المساءلة ضمان
 بتحديد يقوم الذي الدستوري اإلصالح خالل من تعزيزها بالتأكيد ويمكن التكرار، عدم ضمانات في )أ

 أو عدل محاكم إنشاء للدستور ويمكن .الدولة في قانون أعلى في الهيكلة إعادة لغرض الممنوحة السلطات
 بالفساد االعتراف تونس في تم المثال، سبيل على .اللجان دسترة وبإمكانه جديدة، رقابية مؤسسات
 الحوكمة هيئة الدستور أنشأ للصراع، كمحرك )٢٠١١-١٩٨٧( علي بن حكومة ظل في األموال واختالس

).١٣٠ المادة ،٥ الجزء ،٦ العنوان :٢٠١٤ التونسية الجمهورية( الفساد ومكافحة الرشيدة

 صفحة لديها - جذري بشكل إصالحها تم أو جديدة سواء - مؤسسة توجد ال’ أنه هنا نتذكر أن المهم من
 نظام داخل مقيد ابتكار أنه على أفضل بشكل المؤسسي اإلنشاء يُـفهم الحاالت، معظم في . . . بيضاء

 مع المضافة الجديدة المؤسسات حتى ).مضاف التوكيد ،٤٤ :٢٠١٧ والدورف في مقتبس ماكاي، فيونا‘ (قائم
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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 شأن شأنها وستكون، ، )٤٥ :٢٠١٧ والدورف‘ (القائمة المؤسسية البيئات في "إدماجها’" سيتم النوايا أفضل
 الرسمية غير المؤسسية السياسية والممارسات الثقافات من المسار لتبعية عرضة بالفعل، القائمة المؤسسات

 المستجد التركيز مع الموسع، النطاق على المؤسسي اإلصالح بصعوبات االعتراف تم لقد .المحسوبية مثل
 لألمم اإلرشادية المذكرة تدعو ،ًمثال .المؤسسية االبتكارات لمواكبة السلوكي التغيير أهمية على والمالئم

 والموظفين للمسؤولين شاملة تدريبية برامج دمج’ إلى الحكومات االنتقالية العدالة بشأن المتحدة
 ).٩ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (بها المعمول الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق معايير بشأن العموميين

 التغيير ضمان إلى الحاجة على المتزايد التركيز مع الدستور، وضع عملية ترافق التوصية هذه مثل
.الصراع تحويل في المحتملة مساهمتها لتحقيق الدستوري التغيير مع جنب إلى ًجنبا السلوكي،

 واإلصالح المؤسسات بناء بأن االعتراف ًأيضا الضروري من السلوكي، التغيير بأهمية االعتراف إلى باإلضافة
 تلعب أن االنتقالية للعدالة يمكن .ًطويال ًوقتا يستغرق الدستوري، بالتغيير يتعلق ما في خاصة المؤسسي،

 في أو تعثرها حال في النطاق الواسع اإلصالح وراء الزخم على للحفاظ السيناريوهات هذه في ًحاسما ًاًدور
 المؤسسات من أكبر بسرعة االنتقالية العدالة آليات إنشاء يمكن كما .السياسية اإلرادة تراجع حال

 المحتمل من حيث االنتقالية، المرحلة أو الصراع بعد ما سياقات في خاص بشكل مهم أمر وهو الدستورية،
 خالل من إثباته يمكن الذي الفوري التقدم يكون قد .والشعب الدولة بين الثقة في تراجع هناك يكون أن

 والنخب الحكومة بأن الجمهور طمأنة وفي الثقة بناء في ًحاسما وعملياتها االنتقالية العدالة آليات إنشاء
.االنتقالية بالعملية ملتزمة

حماية حقوق اإلنسان
 حقوق لحماية القانونية األطر تغيير خالل من التكرار عدم تعزيز يمكن المؤسسي، اإلصالح جانب إلى

 .الدستوري المستوى على يحدث عندما ًعمقا أكثر التحول هذا ويكون .أفضل بشكل وتعزيزها اإلنسان
 وخطابها، االنتقالية العدالة إجراءات من تنبع أن اإلنسان حقوق مجال في اإلصالحات لهذه يمكن وبينما

 اختصاص ضمن الدولي للقانون الدستور إدماج طريقة’ ألن اإلجراءات، هذه منحى تحديد ًأيضا فبإمكانها
 والقيود الماضي، مع للتعامل الدستور يفرضها قد التي المتطلبات لفهم األهمية بالغ أمر الوطنية المحاكم

 الدستورية المحكمة استخدمت كولومبيا، في ،ًمثال ).١٢٧٣ :٢٠١٢ منديز‘ (بذلك القيام كيفية على المفروضة
 الدستوري اإلصالح إجراء ًأيضا يمكن .إللغائها أو االنتقالية العدالة تدابير لدعم نشط بشكل الدستور أحكام

 على تعتمد قد للسالم رؤية ووضع - والمساءلة والتعددية اإلنسان لحقوق الجديدة بااللتزامات لالعتراف
 حقوق تمثل’ ذلك، على عالوة .االنتقالية العدالة آليات تضمنه ما وهو الماضي، أخطاء لمفاهيم االستجابة

 في أهميتها يثبت ما وهذا - التوزيع إعادة دور تلعب أن وبإمكانها السلطة، على ًقيدا ذاتها حد في اإلنسان
).٩٨ :٢٠١٧ بيل‘ (الصراع بعد ما فترات في اإلنسان لحقوق المتجددة أو الجديدة االلتزامات دسترة عملية

 
 في المثال سبيل على نصوصها، في اإلنسان حقوق بمعاهدات االلتزامات بإدراج الدساتير بعض ستقوم

 األمم باتفاقيات وتعلقنا التزامنا جديد من نؤكد’ :ورد الديمقراطية، الكونغو جمهورية دستور ديباجة
/٢٠١١ الديمقراطية الكونغو جمهورية‘ (المرأة وحقوق الطفل حقوق بشأن المتحدة  إن القول يمكن ).٢٠٠٥

 حقوق التزامات على تنص التي للمعاهدات خاصة مكانة تولي حيث ذلك، من أبعد إلى تذهب أخرى دساتير
 كولومبيا جمهورية( ذلك على ًمثاال كولومبيا دستور من ٩٣ المادة وتقدم .خاص نطاق على الدولية اإلنسان

٢٠١٥/  المعاهدات’ :أن على )٢٢( ٧٥ المادة في ينص الذي األرجنتين، دستور هو اآلخر والمثال ،)١٩٩١
 التي الظروف ظل في التالية، ]الدولية الصكوك لقائمة[ يكون .القوانين من أعلى مكانة لها والمواثيق

 الدستور، هذا من األول الجزء في مادة أي تلغي ال ]لكنها[ ،الدستور مكانة نفس المفعول، سارية تجعلها
 اعتمدت وقد ).١٩٩٤ /١٨٥٣ األرجنتين‘ (فيه بها المعترف والضمانات للحقوق تكميلية اعتبارها وينبغي
 يتناول لم إذا حتى ).١٢٧٧ :٢٠١٢ منديز( الماضي في العفو قوانين إللغاء ذلك على األرجنتين في المحاكم
 يمكن اإلنسان حقوق التزامات إلدماج الهادف الدستوري اإلصالح فإن االنتقالية، العدالة موضوع الدستور

.التكرار عدم في والمساهمة العقاب من اإلفالت معالجة ضرورة إلى االنتباه يلفت أن

التدقيق
 جديدة، توظيف معايير وإضافة وسلوكهم، الحاليين الموظفين خلفيات فحص التطهير أو التدقيق يتضمن

 ويمكن .اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن شخصي بشكل مسؤول عمومي موظف أي عزل أجل من
 االنتهاكات عن منهجي بشكل مسؤولة أنها ثبت إذا برمتها، أمنية وحدات تعليق أو حل ًأيضا يشمل أن

 العدالة عملية من كجزء الدولة في الثقة بناء إلعادة التدقيق استخدام يتم .اإلنسان لحقوق الجسيمة
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 األثر للتدقيق يكون أن المتوقع من االنتقالية، العدالة آليات جميع بين من’ أنه، القول ويمكن االنتقالية،
 خالل من ).٥٩ :٢٠١٧ والدورف‘ (بالثقة الجديرين غير الموظفين يستبعد ألنه المؤسسية، الثقة على األكبر

 الدولة بناء وأهداف التدقيق بين األكبر الرابط يرى أن للمرء يمكن ،‘المدنية الثقة’ بناء في المساهمة
 ًمهما ًمجاال ًأيضا التدقيق يكون قد .سواء حد على الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي إلى المنسوبة
 يشغلون قد الذين األشخاص على قيود فرض للدستور يمكن .االنتقالية والعدالة الدستور بين للتفاعل
 ًفغالبا التشريع، في مفصل بشكل التدقيق وصف تم لو حتى .عموميين كموظفين يعملون أو عامة مناصب

 .العليا /الدستورية المحاكم أمام للتدقيق نفسها العمليات تخضع ما ًوغالبا العملية، معايير الدستور يحدد ما
 عدم ومبدأ الواجبة القانونية لإلجراءات تمتثل’ أن يجب الموظفين إقالة ألن ،ًجدا هامة مسألة وهي

 تمتثل أن ينبغي’ :المنشود أثرها لتحقيق اإلنصاف مفهوم على تحافظ وأن )٩ :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (التمييز
 اليقين إرساء أجل من ودقيقة واضحة تكون وأن والدولية، الدستورية للمعايير الموظفين إصالح تشريعات
).١٠ :٢٠٠٦ اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية‘ (السياسي والتدخل الغموض وتجنب القانوني

 قانون دستورية في تبت أن الدستورية المحكمة من طلب التشيكية، الجمهورية في المثال، سبيل على
 القانون المحكمة أيدت وبينما .تطبيقه على البرلمان أعضاء من ٩٩ اعترض أن بعد ،١٩٩٢ عام في التطهير

 التدقيق إجراءات من األفراد بإعفاء الداخلية ووزير الدفاع لوزير تسمح التي األحكام ألغت فقد عام، بشكل
 المساواة مبادئ تنتهك األحكام هذه أن المحكمة ورأت ).٣١٤ :٢٠٠٧ بريبان‘ (الدولة أمن’ أساس على

 اإلدارية، العدالة من ًنوعا يعتبر ما ًغالبا التدقيق أن إلى ًأيضا اإلشارة وتجدر .الواجبة القانونية واإلجراءات
 اإلجراءات ذلك في بما - العدالة نظام أبعاد األحيان، من كثير في االنتقالية، العدالة تغطي كيف يوضح مما

 نظام ضمن العمليات هذه إدراج ضرورة وكذلك - الجنائية واإلجراءات العسكرية واإلجراءات اإلدارية
 وعدم التطبيق الواجبة القانونية لإلجراءات الدستورية المبادئ مع التدقيق توافق حال في .أوسع دستوري
 إلى حاجة هناك بأن كينيا في شعور ثمة كان ،ًمثال .الدستوري النظام شرعية يعزز أن شأنه فمن التمييز،

 بتطبيق باإلضرار القديم النظام بقايا تقوم أال لضمان الجديد الدستور على كأوصياء للعمل جدد قضاة
 ٤٤ أن ووجدت ،ًقضائيا ًموظفا ١٩٨و ًقاضيا ٥٣ ملفات بفحص مستقلة تدقيق لجنة قامت .الجديد الدستور

 غير ًقضائيا ًموظفا ١٤و العليا المحكمة في ًقاضيا ٤٤ بين من وسبعة االستئناف، محكمة قضاة من المئة في
).٢٠١٢ غاي كوتريل( قضائية مناصب لشغل مناسبين

 في االنتقالية والعدالة الدستور بناء عمليتي بين التفاعل بها يساهم التي السبل من العديد هناك باختصار،
 اآلليات وتحليل االنتقالية العدالة عملية استثمار خالل من .االنتهاكات تكرار عدم ضمان نحو الجهود تعزيز

 القطاع أو األفراد مستوى على سواء - الهادف المؤسسي اإلصالح لتأمين وسيلة أفضل فإن الصراع، لدوافع
 ذلك، من واألهم بل فحسب، محددة إصالحات إلى يؤدي ال والذي الدستوري، التغيير هي - الدولة هيكل أو

 للسعي وقانونية مؤسسية مساحة خلق إن .القادمة األجيال لصالح التغييرات لهذه للتأسيس وسيلة إتاحة
 يعزز قد - المصالحة أو التعويضات أو العدالة أو الحقيقة سواء - االنتقالية العدالة أهداف لتحقيق المستمر

 جهود تظل قد الدسترة، غياب في .الطويل المدى على الصراع تحويل في ويساهم األهداف، هذه أثر
 يتضح كما والهيمنة، السياسية اإلرادة تراجع إزاء هشاشة أكثر التكرار عدم ضمان أجل من االنتقالية العدالة

.٥ القسم في غواتيماال حالة دراسة من

الهوامش
 بشأن مخاوفها عن المتحدة األمم أعربت ،)٢٠١٩( الخاصين المقررين من العديد من مشتركة رسالة في .١

 الكونغو جمهورية في نفسه األمر ولوحظ نيبال، في االنتقالية العدالة للجان التعيين إجراءات تسييس
 المتحاربة، الفصائل مختلف من أعضاء تعيين يتم أن السياسية المصلحة اقتضت حيث الديمقراطية،

).٢٠١٤ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( .اللجنة في اإلنسان، لحقوق انتهاكات ارتكابهم في المشتبه
 

 مجال في ليس االنتقالية، العدالة عمليات جميع على اإلنصاف تصورات تنطبق األمر، حقيقة في . ٢
 تلقى إفريقيا، جنوب في المثال، سبيل على .العفو بمنح الصلة ذي المجال في ًوأيضا بل فحسب، المقاضاة

 ،ًأوال .ناحيتين من ًمهما هذا وكان األمن، قطاع أعضاء من أكثر عفو قرارات اإلفريقي الوطني المؤتمر حزب
 متطلبات حيث من للعملية العامة بالشرعية أضر مما النزاهة، وعدم التحيز النتقادات العملية ذلك عرض
 تلك مصادر ألن ًنظرا العملية، عن انبثقت التي الحقيقة نوعية على أثر لقد ،ًوثانيا .للنزاهة القانون سيادة

.اإلفريقي الوطني المؤتمر حزب أعضاء نظر وجهات في أكبر بشكل متجذرة كانت الحقيقة
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 .دسترتها ذلك في بما االنتقالية، العدالة دعامات مختلف بين المحتمل التداخل إلى هنا اإلشارة تجدر .٣
 المتعلقة بالرواية االعتراف في( الحقيقة معرفة في الحق يمثل أنه على الديباجة نص إلى النظر يمكن

 إعترفت .األخرى والمجموعات الشهداء تضحيات تقدير إطار في الضرر جبر من جزء أنه على أو )بالصراع
 تولي :الضرر جبر أشكال من كشكل الحقيقة إلى مشيرة الرابط، بهذا المغربية والمصالحة اإلنصاف هيئة

 اآلثار على والقضاء الحقيقة عن البحث عبر الكرامة، استعادة لمسألة األهمية من ًمتساويا ًقدرا’ الهيئة
).٢٠٠٥ المغربية المملكة‘ (الضرر جبر نهج عناصر من أساسي كعنصر الذاكرة وحفظ لالنتهاكات الالحقة
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دراسات الحاالت .٥

 ًكبيرا ًطلبا ويشهدان المفاهيمية الناحية من معقدان مجاالن هما الدستور وبناء االنتقالية العدالة إن
 االنتقالية التسويات نفس إلى ًاستنادا ًغالبا تنشآن العمليتين كال أن حقيقة إن .مستمر بشكل ًومتزايدا

 تكمالن أنهما اعتبار أو العمليتين بين التفاعالت تصميم إمكانية على التركيز إلى الحاجة تفسر والسياسية
 السياقات في ‘والهشاشة النطاق لقيود’ ًنظرا الخصوص وجه على ًمهما ًأمرا ذلك يعتبر .البعض بعضهما

 المركز‘ (الوقت نفس في كثيرة بأمور القيام عدم ًأحيانا الحكمة من يكون قد’ أنه يعني وهذا االنتقالية
 وتخفيف البعض بعضها تكميل إلى االنتقالية التدخالت تسعى أن وينبغي ).ب ٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي
 لكيفية أفضل فهم ضمان على الحرص ينبغي أنه يعني وهذا ).٣٠ :٢٠١٧ دوثي( بينها التعاون وزيادة التوتر
 العمليتين ضمن والتسلسل األولوية تحديد ذلك يتطلب فقد وتصميمه؛ عليه والحث التكامل تعزيز

.وخاللهما
 

 اإلصالحات بين التنسيق كيفية غرار على َمسائل على التركيز خالل من الجهود هذه في القسم هذا يساهم
 السياسيين القادة استخدام إمكانية المخاطر وتشمل .تسلسلها وتحديد االنتقالية العدالة وجهود الدستورية

 شاندريكا السابق الرئيس صرح ،ًمثال النكا، سري في إعاقتها؛ أو األخرى في للتحكم العمليتين إحدى
 محاكم بدأتم إذا’ :ًقائال العلن على والمصالحة، الوطنية الوحدة مكتب يترأس الذي كوماراتونجا باندارانايكا

 العمليتين إحدى تُـعتبر أن يمكن ).‘جديد( دستور هناك يكون لن بأنه ثقة على كونوا اآلن، الحرب جرائم
 النيبال توضح .السياسية واإلرادة الموارد حول العمليتان تتنافس وأن األخرى من ًاستعجاال أو أولوية أكثر
 العدالة لمسار لدفعها كولومبو في الليبرالية النخبة انتقاد تم حيث سيريالنكا، في الحال هو كما النقطة، هذه

 الجنسيات متعددة دولة إلى السنهالية البوذية الدولة تشكيل إلعادة األوسع المشروع حساب على االنتقالية
).٢٠١٧ جوروباران(

 بالسياقات االهتمام أهمية على متزايد بشكل الدستور وبناء االنتقالية العدالة من كل في التوجيه ركز
 سبيل على انظر، وللسلطة، المصلحة ألصحاب خارطة وإعداد للوضع مفصلة تحليل عمليات وإجراء المحلية
 الجهات شأن من والثقافية واالجتماعية التاريخية للسياقات الدقيق التقييم إن’ ):٨ :٢٠٠٨( كيميرر المثال،
 الممارسة تشير .‘دستور لوضع ناجحة عملية في مثمرة مساهمة تقديم إلى تسعى التي الخارجية الفاعلة

 األوسع للهدف الدستور وبناء االنتقالية العدالة مساري تحقيق فرص تعزيز سيتم أنه إلى المجالين كال في
 كما( السياسية التسويات إلى العمليتين من كل استندت إذا وذلك الصراع تحويل في المتمثل لالنتقال

 السياسي لالقتصاد حقيقي فهم مع العمليتين كلتا تنفيذ تم إذا ًأيضا النجاح فرص ستتعزز ).أعاله ذكرنا
 للسياقات - الصراع تاريخ ذلك في بما - واالقتصادية االجتماعية والحقائق المسبقة المؤسسية والشروط

 المتبادلة للعالقة’ أفضل فهم ضمان إلى بدوره السياق حسب القوى توازن فهم وسيؤدي .فيها تتكشف التي
 الجوانب من كل في النظر الضروري من ولذلك .ككل االنتقال عملية خالل )٩٦ :٢٠١٧ بيل‘ (البدائل بين

.االنتقالية والعدالة الدستور بناء بين التفاعل تحليل عند ،‘مهم السياق’ بأن القائل للمبدأ والجزئية الكلية

 أمثلة تقدم فهي :النقطة هذه عن أمثلة لتقديم الورقة هذه في المذكورة الحاالت دراسات اختيار تم لقد
 مختلفة سياقات في تفاعلهما عدم أو الدستور وبناء االنتقالية العدالة عمليتي تفاعل كيفية عن توضيحية

 السياسي والسياق والعنف النزاع وطبيعة المؤسسي السياق غرار على المهمة السياقية بالعوامل عالقة على
 بأهمية التذكير وهذا ).٢٠١٧ دوثي( العالقة ذات واالجتماعية االقتصادية الهيكلية والمشاكل القوى وخارطة
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 مساعدة إلى السبيل هو بالسياق وعملياتهما الدستور ووضع االنتقالية العدالة أهداف ارتباط وبمدى السياق
 :٢٠١٠ المتحدة األمم‘ (األجنبية النماذج واستيراد الحاالت لكل المناسب الحل صيغة’ تجنب على الممارسين

.الدستور وضع االنتقالية العدالة من كل في )٥
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كولومبيا
الدروس المستخلصة

 ككل االنتقال وعملية االنتقالية العدالة لمسار كبيرة حماية توفير على الدستور وضع يساعد أن يمكن .١
لها؛ الدافعة القوة على الحفاظ وعلى

 
 عالية قضائية مشاركة إلى ًعموما السالم بناء وعمليات االنتقالية للعدالة الدستورية الحماية تؤدي قد .٢
 على التركيز إضعاف( ومساوئ )الكبيرة الحماية( مزايا له وهذا العمليات هذه في )القضائي الطابع إضفاء(

و ؛)الرسمية القانونية األحكام على التركيز في واإلفراط المصالحة

 استفتاء إلى تحتاج االتفاقيات هذه كانت إذا خاصة المكتملة غير النخبة اتفاقيات إفساد يتم أن يمكن .٣
.لتأكيدها

معلومات أساسية
 توترات نتيجة الثوار ومجموعات الحكومة بين ًمسلحا ًنزاعا كولومبيا عاشت الماضي، القرن ستينيات منذ

 شخص ألف ٢٦٢ من أكثر مقتل إلى ذلك أدى وقد .العادلة السياسية المشاركة وغياب واقتصادية اجتماعية
 ًشخصا ٣٧,٠٩٤ واختطاف )المفقودين عداد في يزالون ال ًشخصا ٧٠,٥٨٧ بينهم من( ًشخصا ٨٠,٥١٤ واختفاء
 للذاكرة الوطني المركز( النزاع هذا في ًقاصرا ١٧,٨٠٤ وتجنيد الجنسي لالعتداء ًشخصا ١٥,٦٨٧ وتعرض

 شرعية غير أخرى مسلحة جماعات قبل من الحاالت بعض في العنف أعمال نُـفذت وقد ).٢٠١٨ التاريخية
 الحكومة بين المفاوضات بدأت .العسكرية شبه اليمينية الجماعات ذلك في بما والدولة الثوار جانب إلى

 حركة مع المفاوضات وأسفرت .النجاح من متفاوتة درجات وحققت ١٩٨٢ عام في المتحاربة واألطراف
M-19 ألعضاء ًشامال ًعفوا تضمن والذي ،١٩٩٠ عام في سالم اتفاق عن اليساريين المقاتلين من ومجموعة 

 على التحريض الكثيرون إليه ينسب الذي المدني المجتمع حشد مع االتفاق توقيع ترافق .M-19 حرك
 االنتقالية للعدالة لإلعداد خاصة لغة تضمن والذي ،١٩٩١ عام في الجديد الكولومبي الدستور وضع عملية

.وتيسيرها
 

 قانون ذلك في بما االنتقالية العدالة قوانين من ًعددا الكونغرس أقر الجديدة، الدستورية الوالية ومع
 رايتس هيومن أنظر( ٢٠١١ في الضحايا وقانون )٢٠١٦ والمساءلة العدالة مركز أنظر( ٢٠٠٥ في والسالم العدالة
 العدالة أجندة حماية في التشريعي والتطور الدستورية الحماية بين الجمع نجح وقد ).٢٠١١ ووتش

 المحكمة استخدمت فقد االنتقالية العدالة تشريعات في المستمر الدستوري الطعن من الرغم على االنتقالية؛
 إلضافة الدستور تعديل تم ،٢٠١٢ عام في .القوانين هذه عن للدفاع الدستوريين والوالية النص الدستورية

 ًقانونيا ًإطارا وهيأت االنتقالية للمرحلة ًجديدا ًزخما أعطت التي ٦٦ المادة ذلك في بما انتقالية أحكام
 )FARC( لكولومبيا الثورية المسلحة القوات توصلت ،٢٠١٦ عام وفي .نهائي سالم اتفاق بشأن للتفاوض

 الرئيس من شديدة بمعارضة قوبل االتفاق هذا أن إال .المسلح الصراع إلنهاء نهائي اتفاق على والحكومة
 رئاسته فترة خالل لكولومبيا الثورية المسلحة القوات تجاه ًمتشددا ًموقفا اتخذ الذي أوريبي ألفارو السابق

.٢٠١٠و ٢٠٠٢ بين

 إلى مباشرة الدعوة دون من االنتقالية العدالة عن أساسي بشكل تحدث النهائي االتفاق أن من الرغم وعلى
 اإلطار خطة أن إلى ًمشيرا لتنفيذه، ًمطلوبا سيكون الدستوري اإلصالح بأن أقر فقد دستوري، إصالح

 :٢٠١٦ كولومبيا جمهورية رئيس‘ (الضرورية القانونية أو الدستورية اإلصالحات’ تشمل أن يجب التنفيذي
 بلغ متقارب بتصويت عام، استفتاء تمرير في النهائي االتفاق ينجح لم ،٢٠١٦ األول تشرين/أكتوبر وفي ).٣٣

 ).٢٠١٦ سي بي بي( بالمئة ٣٨ بلغت التصويت على إقبال نسبة مع لصالحه، بالمئة ٤٩,٨و ضده بالمئة ٥٠,٢
 ذلك في بما الديمقراطي، الوسط حزب في وزمالؤه أوريبي قبل من بقوة ‘ال’ بـ التصويت حشد تم وقد

.٢٠١٨ عام في الرئاسية االنتخابات في ًالحقا سيفوز الذي دوكي إيفان الكونغرس عضو

 الرئيسية المعارضة أحزاب مع سريعة مفاوضات وبعد ،٢٠١٦ الثاني تشرين/نوفمبر ١٢ في ذلك، ومع
 من منقحة نسخة الحكومة أصدرت لكولومبيا، الثورية المسلحة القوات مع التفاوض وإعادة لالستفتاء

 الدولي الفريق( الكونغرس موافقة على مباشرة وحصلت الشعبي االستفتاء تجاوزت التي النهائي االتفاق
 ‘المؤقتة الدستورية التعديالت’ من مجموعة االتفاق هذا تمرير في ساهم وقد ).٢٠١٧ باألزمات المعني
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 والقوانين النهائية االتفاقية على الكونغرس موافقة إجراءات في سرع مما ،٢٠١٦ حزيران/يونيو من ابتداء
 أجل من القانون بقوة مراسيم إلصدار واسعة سلطات الرئيس أعطت’ التعديالت هذه أن كما .الصلة ذات

 الموافقة بمجرد لكولومبيا، الثورية المسلحة القوات مع السالم اتفاق جعل’ و ‘االتفاق من جوانب تنفيذ
 جنيف التفاقيات المشتركة الثالثة المادة ألغراض "خاص اتفاق" وتنفيذها عام استفتاء في عليها

 ومن ).٢٠١٦ النداو‘ (األوسع الدستوري النظام أو "الدستورية الكتلة" في ًتلقائيا دمجها على والتنصيص
 يتعلق ما في سيما ال دستوريتها، من للتأكد الدستورية المحكمة لمراجعة التعديالت هذه تخضع أن المرجح

 المحكمة فقه ويرى ‘.الدستورية الكتلة’ من ًجزءا اعتباره يمكن النهائي االتفاق بأن القائلة بالحجة
 قانون غرار على الدولي، القانون من رئيسية أجزاء يتضمن ١٩٩١ لعام الكولومبي الدستور’ أن الدستورية

 لتطبيق ًسابقا القضائي الفقه هذا استخدام تم وقد ).٢٠١٦ النداو‘ (الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق
 ليس ولكن نصه، يتجاوز بما الدستور نطاق وتوسيع المحلية والتشريعات االتفاقيات على الدولية المعايير
 في تضمينها سبق التي الدولية واالتفاقيات المعاهدات مكانة بنفس النهائي االتفاق اعتبار يتم كيف ًواضحا

).٢٠١٦ النداو‘ (الدستورية الكتلة’

دسترة العدالة االنتقالية
 سيما ال االنتقالية، العدالة أجندة تحمي أن يمكنها الدستورية التعديالت أن كولومبيا في الحالة دراسة تُـظهر

 ألول كولومبيا في السالم لتحقيق بالسعي االلتزام دسترة تمت وقد .قوية صالحيات ذات محكمة وجود مع
 وقد )٢٠١٦ واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة‘ (اإلنسان حقوق دستور’ تمرير مع ،١٩٩١ عام في مرة

 دستور يتضمن ولم .كولومبيا في اإلنسان حقوق حماية مستوى لرفع الكبيرة لجهوده نتيجة كذلك سُـمي
 الدعوة خالل من إنفاذها إمكانية ضمان إلى ًأيضا سعى بل فحسب، اإلنسان بحقوق واسعة قائمة ١٩٩١ عام
 بسرعة فيها والبت بسهولة تقديمها يمكن التي الكتابية العريضة أشكال من شكل وهو الوصاية، إجراء إلى

 بحقوق الخاص الجزء في الدستور نص وقد .الدستور في بها المعترف األساسية الحقوق انتهاك عند
 له واالمتثال وواجب حق السالم’ :أن على والسياسية، المدنية للحقوق المخصص اإلنسان

 النافذ للحق ًحقا تؤسس التي المادة، هذه شكلت وقد ).٢٢ المادة :١٩٩١/٢٠١٥ كولومبيا جمهورية‘ (إلزامي
 للمعاهدات ًوفقا الميثاق هذا في المذكورة والواجبات الحقوق تفسير ينبغي(’ ٩٣ بالمادة مقترنة السالم، في

 وعدم القانون أمام المساواة بشأن ١٣ والمادة ‘)كولومبيا عليها صادقت التي اإلنسان لحقوق الدولية
 العدالة تشريعات حماية إلى المطاف نهاية في أدت التي القضائية القرارات من لعدد ًأساسا التمييز،

.الدستورية الطعون من االنتقالية
 

 المعاهدات، بموجب وااللتزام، الدولية اإلنسان لحقوق دسترة تمثل أنها حيث من ًأيضا مهمة ٩٣ والمادة
 على ،٦٧ المادة تدعو حيث التكرار عدم لضمان محاولة ١٩٩١ دستور من أخرى مواد تمثل كما .التكرار بعدم

 والسالم اإلنسان حقوق احترام على الكولومبي المواطن تدريب’ أجل من التعليم إلى المثال، سبيل
 على واجب ‘عليه والحفاظ السالم تحقيق إلى السعي’ أن على )٦( ٩٥ المادة وتنص ‘والديمقراطية

 سكان عيش ضمان’ في يتمثل الشرطة لجهاز األساسي الواجب أن على ٢٠١٨ المادة وتنص المواطنين
‘.سالم في ًمعا كولومبيا

 خالل من مستدام سالم تحقيق إلى بالسعي لاللتزام الدستور تعديالت على الكونغرس وافق ،٢٠١٢ عام في
:يلي ما على التحديد، وجه على ،٦٦ االنتقالية المادة وتنص .االنتقالية العدالة

 يكون الهدف الرئيسي لها إنهاء تسهيل الصراع المسلح الداخلي . . . آليات المحكمة االنتقالية
 وتحقيق سالم مستقر ودائم، مع ضمانات عدم تكرار ذلك، باإلضافة إلى تحقيق األمن لجميع

 يجب أن تضمن هذه اآلليات وعلى أعلى مستوى ممكن، حقوق الضحايا في .الكولومبيين
  .معرفة الحقيقة، والعدالة والتعويض عن األضرار

)٦٦ المادة االنتقالية :١٩٩١/٢٠١٥ جمهورية كولومبيا(

 الطابع ذات المحكمة آليات على ًأيضا تنص ٦٦ االنتقالية المادة فإن الحقيقة، هيئة إنشاء إلى باإلضافة
 قد التي المقبولة االستثناءات وتحدد عليها والمعاقبة الجرائم في للتحقيق القضاء نطاق خارج أو القضائي

 .أخرى أمور بين من للتسريح، الظروف تهيئة وتضمن النزاع فترة بانتهاكات المتعلقة الحاالت على تنطبق
 اآلليات تطبيق يكون أن يجب’ :أنه على تنص حيث السياسية التسوية جوانب حماية المادة تكفل ،ًاًوأخير

 واالعتراف األسلحة عن التخلي مثل لشروط ًخاضعا أعاله المذكورة الخاصة الجنائية الدستورية
 وفصل الرهائن سراح وإطالق للضحايا األضرار عن والتعويض الحقائق اكتشاف في والمساهمة بالمسؤولية
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 غير المسلحة الجماعات قبل من واحتجزوا مشروعة غير بطريقة تجنيدهم تم الذين القاصرين
 المقاتلين ضد الجنائية العقوبات تعليق بإمكانية ًفعليا المادة سمحت وقد ).نفسه المرجع‘ (المشروعة

 الواردة األخرى االلتزامات يعزز مما تسريحهم على وافقوا إذا المستقبل في السياسية مشاركتهم وضمنت
 ثقافة كبير بشكل ترسخ ألنها انتقاد محل التعديالت هذه كانت وقد .١٣و ١٢ االنتقاليتين المادتين في

 المحكمة لكن )سي ٥٧٩ و سي ٥٧٦( ٢٠١٣ عام في ًدستوريا ٦٦ المادة في الطعن وتم .العقاب من اإلفالت
 االعتراف مع البحتة العدالة على قائم نهج من أكثر يتطلب النزاع تحويل أن وأكدت أيدتها الدستورية

).٢٠١٧ والنداو إسبينوزا سيبيدا( مستدام سالم لتحقيق السعي في التنازالت تقديم بضرورة

 الثورية المسلحة القوات بين السالم لمحادثات ًكافيا ًإطارا ٢٠١٢ لعام الدستورية التعديالت وفرت لقد
 لم ،ًسابقا ذكرنا كما والذي، دقيق بشكل صياغته تمت الذي النهائي االتفاق إلى أدى مما والحكومة لكولومبيا

 في النهائي االتفاق فشل من الرغم وعلى .إليه الحاجة إلى أشار ولكنه الدستوري اإلصالح إلى صراحة يدع
 األولى التشريعية القوانين( ٢٠١٧ عام في دستورية إصالحات سانتوس حكومة أقرت االستفتاء، تمرير

 الدستوري النظام في التفاق لترسيخ )ج ٢٠١٧و ب ٢٠١٧و أ ٢٠١٧ كولومبيا جمهورية أنظر والثالثة؛ والثانية
 ملزمين الخصوص، وجه على النهائي، واالتفاق االنتقالية العدالة تكون أن لضمان التعديالت هذه ودمجت
 كولومبيا جمهورية( المتضائل السياسي الدعم عن األجندة لعزل محاولة في القادمة، ًعاما ١٢ لمدة للحكومة

).ب ٢٠١٧

واتفاق النخبة التوتر بين الرأي العام
 خوان آنذاك الرئيس قرره ولكن القانون بموجب ًإلزاميا يكن لم الذي االستفتاء، إلى ينظر كان أنه رغم

 أن إال االنتقال، عملية على الديمقراطية الشرعية إضفاء إلى السبيل أنه على ،)٢٠١٨-٢٠١٠( سانتوس مانديول
 تسوية مباركة إلى المواطنين دعوة تتم عندما تنشأ التي التوترات تُـظهر كولومبيا في الحالة دراسة

 جانب إلى( البديلة العقوبات أو بالعفو الوعود كانت وقد .القوية النخب تستبعد التي تلك ًخصوصا سياسية
 من للمقاتلين المقدمة السياسية، العمليات في المشاركة في الحق ضمانات عن ًفضال ،)الجنائية العقوبة

 للقوات أساسية مسبقة التزامات بمثابة كاملة، باعترافات لإلدالء مستعدين كانوا الذين وقادتهم الدنيا الرتب
 ذلك، ومع ).٢٠١٧ الدولية األزمات مجموعة( السالم مفاوضات في للمشاركة لكولومبيا الثورية المسلحة

 خالل حولها الشعبية المعارضة الديمقراطي الوسط حزب حشد التي تلك هي نفسها القضايا هذه كانت
 سي بي بي‘ (بجرائمهم باإلفالت للمتمردين’ يسمح كان النهائي االتفاق أن الكثيرون وشعر .االستفتاء حملة
 الذين لكولومبيا الثورية المسلحة القوات لمقاتلي السياسي واالندماج العقاب من باإلفالت سمح مما ،)٢٠١٦

.إرهابيون أنهم على ًغالبا إليهم يُـنظر
 

 لن ‘نعم’ بـ التصويت حتى أنه صراحة الدستورية المحكمة أعلنت باالستفتاء، الخاص التشريع مراجعة أثناء
 أقرت االستفتاء قبل ذلك، ورغم .الدستوري النظام من ًجزءا ًتلقائيا سيكون النهائي االتفاق أن يعني

 فشل وبعد .ودسترته النهائي االتفاق على الموافقة لتسهيل الدستور على التعديالت من سلسلة الحكومة
 رؤية أساسي بشكل متجاهلة ،ًخاصا ًدستوريا ًوضعا االتفاق منح في ًقدما الحكومة مضت االستفتاء،
 بشكل بتمريرها، وقامت )٢٠١٧ الدولية األزمات مجموعة المثال، سبيل على أنظر،( االتفاق لهذه المواطنين

.التشريعية الهيئة خالل من معدل،

:الصعبة الخيارات من مجموعة الدستورية المحكمة ستواجه واآلن

 إذا قامت بإلغاء أي من هذه اإلجراءات، ال سيما تلك المنبثقة مباشرة عن اتفاق القوات
 المسلحة الثورية لكولومبيا، فإن ذلك يعرض عملية حساسة للخطر وربما يؤدي إلى عواقب

 ولكن إذا كانت ستجعل مبادئها الحالية مرنة بشكل مفرط .اجتماعية وسياسية خطيرة
 استجابة لهذا الضغط السياسي، فقد تخاطر بإنجازاتها في تعزيز سيادة القانون والقيم
 الدستورية والعالقة القانونية المتزايدة القوة بين القانون المحلي والقانون الدولي في

 ، وإذا كان األمرًجدا ًومن الجائز أن نتساءل عما إذا كان أي من الخطرين كبيرا .كولومبيا
 مع وجود إشراف ًكذلك، فإن السؤال هو ما إذا كانت عملية السالم ستكون أفضل حاال

  .قضائي
)٢٠١٦ النداو(
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دراسات الحاالت .٥

 االنتقالية العملية إمكانات تقييد إلى بالفعل النهائي لالتفاق العام والتصور النهائي االتفاق بين التوتر أدى لقد
 بغض النهائي االتفاق في ًقدما المضي الحكومة اختارت وعندما ).٢٠١٧ميتشال( المصالحة في للمساهمة

 استقرار تعرض ،٢٠١٦ األول تشرين/أكتوبر استفتاء بعد توضيحها تم التي المواطنين، مخاوف عن النظر
 ٢٠١٨ عام في الكونغرس انتخابات وشهدت .ينخفض ولم السياسي االنقسام وزاد للتهديد االنتقالية العملية

 القوات حماية بإضعاف وعود على بناء بحملة قامت وقد النهائي، االتفاق تعارض جديدة حكومة انتخاب
).٢٠١٩ كايسي( لكولومبيا الثورية المسلحة

التأثير على تحويل الصراع طويل المدى وعلى السالم المستدام
 عززت حيث كولومبيا، حالة في ًعموما ًإيجابيا االنتقالية والعدالة الدستور وضع عمليتي بين التفاعل كان

 التغيير، وهذا الدستوري للتغيير الدافعة والقوة اللغة االنتقالية العدالة وفرت لقد .البعض بعضهما العمليتان
 التغيير كان وقد .السياسية والتسوية االنتقالية العدالة لعملية الدستورية الحماية وفر المقابل، في

 طوال النهائي االتفاق كولومبيا في السياسي االنقسام أطراف أحد عارض حيث كبرى، أهمية ذا الدستوري
 الجتهاداتها كان حيث العملية هذه في حاسما ًدورا الدستورية المحكمة لعبت اإلطار، هذا في .الوقت

 انتشر وقد الضحايا، بحقوق االعتراف’ على السياسي النظام إجبار ذلك في بما عديدة تأثيرات القانونية
 أن فهم من الفاعلة السياسية األذراف’ ومكنت ‘السالم عملية وأثناء السياسة في مكان كل في الخطاب هذا

 هو ما بين التمييز ذلك من ًبدال عليهم وأن الدستورية، القواعد لتجاهل لهم ذريعة ليست االنتقالية العدالة
 تكلفة عن التساؤل المهم من الرئيسي، الدور هذا أهمية من التقليل ودون ).٢٠١٦ النداو‘ (عادي وغير عادي

.األخرى االنتقالية العدالة أهداف جانب إلى العملية على القضائي الطابع إضفاء
 

 المصالح حماية في اآلن حتى كولومبيا في العملية ميزت التي والقانونية الدستورية التحديات ساهمت لقد
 ذاتها حد في تعد التي البرامج بعض تقديم في تأخيرات إلى ًأيضا أدت ولكنها العملية، تلك في الرئيسية
 السالم، اتفاق توقيع منذ ).الريفية األراضي وإصالح التعويضات أي( المدى طويل النزاع لتحويل أساسية
 استهداف وخاصة كولومبيا في العنف تزايد من اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان لجنة تقارير حذرت
 وغيرهم النهائي االتفاق عن يدافعون الذين االجتماعيين والقادة لكولومبيا الثورية المسلحة القوات أعضاء

 حقوق عن يدافعون الذين باألراضي المطالبين المثال، سبيل على لالتفاق ، ًدعما يظهرون أنهم يبدو ممن
 القوات حلفاء فإن ورد، ما وبحسب ).٢٠١٩ األمريكية الدول منظمة( النهائي االتفاق في بها المعترف األرض

 وانعدام العقاب من اإلفالت تواصل بسبب المتزايد باإلحباط يشعرون الذين الكولومبية، الثورية المسلحة
 ).٢٠١٩ كايسي( الدعم حشد بإعادة يقومون حسنة، بنية النهائي االتفاق تنفيذ في تقدم إحراز وعدم األمن
 هذا على يزال ال وأنه كولومبيا في قائمة تزال ال العقاب من اإلفالت من عالية مستويات أن على يدل وهذا
 تساعد أن في كبيرا األمل يبقى ذلك، ومع .المستدام والسالم االنتقالية العدالة نحو طويل شوط قطع البلد

.األعمال جدول على وإبقائها السياسية المناورات تجاوز على األهداف لهذه الدستورية الحماية
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غواتيماال
الدروس المستخلصة

 تكون ال قد ولكنها محددة أهداف تنفيذ في تساعد أن الدستور وضع دون من االنتقالية للعدالة يمكن .١
 والعدالة الدستور بناء عمليتي يصاحب الذي المدى طويل المؤسسي اإلصالح توقعات تحقيق على قادرة

و االنتقالية؛
 

 العدالة آليات على مرهقة توقعات عبئ وضع إلى الدستور وضع دون من االنتقالية العدالة تؤدي أن يمكن .٢
.عالقة أو مكتملة غير االنتقالية المرحلة بأن والتصور الرضا عدم إلى يؤدي مما وبرامجها، االنتقالية

معلومات أساسية
 االنتماء ذات الغواتيمالية الوطنية الثورية والوحدة الحكومة بين غواتيماال في األهلية الحرب استمرت
 لجنة وارتأت .شخص ألف ٢٠٠ من أكثر اختفاء أو مقتل عن وأسفرت ١٩٩٦ عام إلى ١٩٦٠ عام من اليساري

 ارتكبت الدولة أن إلى ،)١٩٩٤( للسالم أوسلو اتفاقيات خالل األصل في تأسست التي التاريخي، التوضيح
 تاريخها وتركات غواتيماال، في الكامنة العرقية التوترات وأن األصلية شعوبها ضد جماعية إبادة

 انتهت ،١٩٩٦ عام ففي ).١٧ :٩٩٩١التاريخي التوضيح لجنة( أساسي بشكل الصراع في تسببت االستعماري،
 إلى ودعت سابقة سالم اتفاق ١٤ محتويات االتفاق هذا وجمع . ودائم وطيد سالم اتفاق بتوقيع الحرب

.التاريخي التوضيح لجنة مثل التقليدية االنتقالية العدالة وآليات الدستوري اإلصالح

دسترة العدالة االنتقالية
 جميع على ينبغي التي المهمة، اآلن البالد تواجه’ :يلي ما على والدائم الوطيد السالم اتفاق ديباجة تنص

 اتفاقيات توفر الغاية، لهذه ًوتحقيقا .وتوطيده السالم على الحفاظ وهي فيها، المشاركة الغواتيماليين
 من جديد لنوع األسس وإرساء للصراع الجذرية األسباب على للتغلب شاملة أجندة للبالد السالم
 اتفاق أقر .المطلوب اإلصالح حجم توضيح تم البيان، هذا وفي ).الديباجة :ب ١٩٩٦ المتحدة األمم‘ (التنمية
 المنصوص الدستورية اإلصالحات توفر’ :التحول هذا لتعزيز الدستور وضع بإمكانية والدائم الوطيد السالم
 سيادة إطار في الغواتيمالي المجتمع لمصالحة والجوهري الموضوعي األساس السالم اتفاقيات في عليها

 ١٩٩٦ المتحدة األمم‘ (لها التام واالحترام اإلنسان بحقوق الكامل وااللتزام الديمقراطي والتعايش القانون
 ،‘ستوكهولم اتفاقية’ باسم المعروفة( االنتخابي والنظام الدستوري اإلصالح اتفاق وتضمن ).١٢ المادة :ب

 الدستور؛ لتعديل محددة مقترحات والدائم، الوطيد السالم اتفاق من ًجزءا كانت فرعي اتفاق وهي ،)١٩٩٦
 والتشريعية التنفيذية للسلطات وتعديالت وزينكا وغاريفونا المايا بشعوب الدستوري االعتراف غرار على

 مؤسسي إطار ووضع العقاب من لإلفالت حد ووضع اإلنسان لحقوق الكامل االحترام لضمان والقضائية
 شكلت والدائم، الوطيد السالم اتفاق على التوقيع وبعد ).٩-٥ الفقرات :أ ١٩٩٦ المتحدة األمم( السالم لثقافة

 الجهات’ العملية هذه ومنحت .النطاق واسعة مشاورات أجرت التي الدستوري لإلصالح لجنة غواتيماال
 على والنساء األصليين السكان من االجتماعية الفاعلة والجهات عام، بشكل المدني المجتمع في الفاعلة

 صنع في الشعبية بالمشاركة يتعلق ما في مهمة تغييرات وأظهرت رئيسية سياسية خبرة الخصوص، وجه
).١٦ :٢٠٠٥ وديلغادو بريت‘ (الوطني السياسي المستوى على القرار

 
 .١٩٩٧ مايو/أيار شهر في عليها للموافقة الكونغرس إلى الدستورية اإلصالحات مجموعة الحكومة قدمت

 ًإصالحا ١٣ من المتكونة األصلية المجموعة فيه أقرت الذي الوقت بحلول السياسية، للمفاوضات ونتيجة
 تنطوي ًمقترحا ًإصالحا ٥٠ لتشمل المجموعة هذه توسعت ،١٩٩٨ عام في الكونغرس أعضاء ثلثي بموافقة

 صعب وقد ).٢٦ :٠٠٥٢وديلغادو بريت( ستوكهولم اتفاقية في الواردة تلك تتجاوز القضايا من مجموعة على
 للتعديالت الناجحة الدستورية التحديات وأدت .أهميتها ومدى اإلصالحات هذه نطاق فهم الناس على ذلك

 إلى أدى مما االستفتاء، إعالن في التأخير من مزيد إلى ميتش إعصار خالل الطوارئ حالة وإعالن المقترحة
 ذلك وفي ،١٩٩٩ مايو/أيار الشعبي االستفتاء عقد وتم .االصالحات لهذه المواطنين لدراسة فقط ًيوما ٧٦

 للغاية منخفضة الناخبين مشاركة كانت وقد .والدائم الوطيد السالم التفاق الدافعة القوة ضعفت الوقت
 حين في اإلصالحات، الناخبين من فقط بالمئة ٢٣ أيد غواتيماال، مدينة داخل فقط؛ بالمئة ١٨,٥ بلغت حيث

).بالمئة ٥٣( البالد في األصليين السكان ومن الريفية المناطق في أكبر دعم هناك كان



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات٤٤

التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

 فشل لتفسير السابقة، الفقرة في مناقشتها تمت التي تلك إلى باإلضافة األسباب، من العديد طرح وتم
 عملية كانت فقد الدستوري؛ لإلصالح معارضة أو مبالية غير إما السياسية األحزاب كانت :االستفتاء

 أن زاعمة ‘الصريح’ الدولي التدخل من ‘ال’ الرفض حملة استفادت حيث التعقيد؛ شديدة نفسها االقتراع
 المؤسسات في الناس ثقة غياب أدى ،ًوأخيرا غواتيماال؛ مصير تحديد يحاول كان الدولي المجتمع

 منخفضة مشاركة نسبة في ظهر الذي األمر العملية، هذه من األمل بخيبة الكثيرين شعور إلى السياسية
 الحقيقي، السبب عن النظر وبغض ).٣٧-٢٢ :٢٠٠٥ وديلغادو بريت المثال، سبيل على أنظر،( للناخبين ًجدا
 االلتزام أن من الرغم على غواتيماال، في االستفتاء نتائج مع تالشت قد الدستوري التغيير احتماالت أن يبدو

 لعملية )القضائية( لالستدامة "األساسية الدعامة" وكان السالم التفاقات ًأساسيا’ كان الدستور بوضع
 في العقاب من اإلفالت لمناهضة الدولية اللجنة وواصلت ).١٦ :٢٠٠٥ وديلغادو بريت‘ (بأكملها السالم

 إصالح كل اآلن أصبح ولكن ،٢٠١٩ أيلول/سبتمبر في إغالقها حتى الدستور وضع إلى الدعوة غواتيماال
 ساندوفال( اليوم إلى العملية متابعة في رغبة أي ِيُـبد لم الذي الغواتيمالي، الكونغرس يد في فعلي دستوري

٢٠١٧.(

العدالة االنتقالية في غياب عملية وضع الدستور
 على الصراع في تحول تحقيق عبء إلقاء تم فقد فقد غواتيماال، في تنجح لم الدستورية اإلصالحات أن بما

 الدستوري التغيير اعتُـبر والدائم، الوطيد السالم اتفاق نص يوضح وكما .االنتقالية العدالة عملية عاتق
 والعالقات الحكم في هيكلية تغييرات تحقيق أجل من االنتقالية، العدالة لجهود ًضروريا ًمصاحبا

 إلى الهيكلي التغيير إلى الحاجة إسناد تم الدستوري، التغيير غياب في أنه إال .غواتيماال في االجتماعية
 وكانت )٢٠٠٤ روس المثال سبيل على أنظر( ذلك في ًمحدودا ًنجاحا حققت التي االنتقالية، العدالة عملية
).٢٠١٠ إسحاق( نفسها والحكومة المدني المجتمع مجموعات من كل قبل من كبير لتسييس عرضة

 
 من االنتقالية، للعدالة جهود بعدة غواتيماال قامت األربعة، األساسية االنتقالية العدالة حقوق وراء ًوسعيا

 اللجنة قبل من والمحاكمات التحقيقات وإجراء الحقيقة؛ وراء ًسعيا التاريخي، التوضيح لجنة إنشاء :بينها
 لتقديم الوطني التعويضات برنامج وإطالق العدالة؛ وراء ًسعيا والتعصب، العنصرية لمناهضة الدولية

 الركيزة إلى التطرق يتم لم بأنه القول ويمكن .الضرر جبر أشكال من كشكل النزاع لضحايا تعويضات
 الدستورية اإلصالحات في تصورها من الرغم على اإلطالق على حقيقي بشكل التكرار، عدم وهي الرابعة،

 العقاب من اإلفالت من الحد ذلك في بما للنزاع، الجذرية األسباب تستهدف أن شأنها من التي المقترحة
 سبيل على انظر،( الرئاسة سلطات وتقليص األصليين السكان حقوق وخاصة اإلنسان حقوق احترام وضمان
 اإلصالح إمكانات تقدير في مبالغة ودون المقارنة، الحالة دراسات على ًبناء ).٢٠٠٥ وديلغادو بريت المثال،

 كامل دعم على يحصل أن الممكن من كان الهيكلية اإلصالحات من النوع هذا بأن القول يمكن الدستوري،
.سياسية وبمساندة حسنة بنية تنفيذه يتم الذي الدستوري التغيير خالل من

التأثير على تحويل الصراع طويل المدى
 أو دستور، وضع دون االنتقالية العدالة تحقيق إلى السعي في الكامنة المخاطر غواتيماال حالة توضح

 االنتقالية بالمساعي العملية هذه ربط دون األمد طويل النزاع لتحويل االنتقالية العدالة على االعتماد
 وبرامجها االنتقالية العدالة آلليات المحدود والتأثير المتصور التسييس في الخطر هذا رؤية ويمكن .األخرى

).٢٠١٣ وواتس ٢٠١٠ إسحاق المثال سبيل على أنظر( غواتيماال في
 

 أال احتمال وهناك معقدة، الدستوري التغيير حول السياسية المفاوضات أن غواتيماال في الوضع ويُـظهر
 الشعبي الوجدان يرفض عندما خاصة مخاطرة وهذه .كبير بشكل تتأخر أن أو ًأبدا التغييرات هذه تحدث
 آليات تشكيل أن كيف القدر بنفس غواتيماال توضح وبذلك، .الشعبي االستفتاء في رأينا كما سياسية، تسوية
 لالنتقال الدافعة القوة على يحافظ أن يمكن الدستور وضع عملية توقف عند وبرامجها االنتقالية العدالة

 لجنة تشكيل على قادرة كانت غواتيماال أن حقيقة وإن .الصراع منع أهداف ما، حد إلى يتناول، وأن
 غواتيماال في العقاب من اإلفالت لمناهضة الدولية اللجنة طريق عن اعتقاالت وتنفيذ التاريخي التوضيح

 تم قد وبأنه النزاع بحدوث تعترف الحكومة عن نيابة واضحة أعمال هناك كانت حيث بالمالحظة، جدير أمر
 بعض العمليات هذه أظهرت ذلك، ومع .مستدام سالم نحو البالد لدفع االنتقالية العمليات بعض تحقيق
 عملية مثلته الذي العميق الهيكلي باإلصالح التوقعات مستوى إلى االرتقاء على قادرة تكن ولم المهمة القيود
 التغيير أن وبما واقع، غير أمر تقييم الممكن من وليس .األصلية السياسية التسوية من كجزء الدستور وضع
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 التغلب من بالفعل ستتمكن العملية هذه كانت إذا ما يعرف أحد فال غواتيماال، في ًأبدا يحدث لم الدستوري
 له ذاته حد في الدستوري التغيير ولكن الراهن، الوضع عليها يقوم التي والمصالح القوى من العديد على

.غواتيماال في ًحقا تظهر لم غيابه في والتي الهيكلي، اإلصالح على واالتفاق االلتزام بإظهار الرمزية، أهميته

 فترة خالل اإلنسان حقوق انتهاكات عن موضوعي تقرير بإصدار التاريخي التوضيح لجنة تكليف تم وقد
 لجنة أن ورغم ).١٩٩٤ المتحدة األمم( للصراع عام سرد وإعداد الحقيقة معرفة في الحق لتكريس الصراع

 هيكلي إصالح إلى دعت أنها إال القضائية، المالحقات إلى الدعوة على قادرة غير كانت التاريخي التوضيح
 غياب وفي .تفعيله يتم حتى ًدستوريا ًإصالحا يتطلب كان إنه القول يمكن والذي ،)١٩٩٤ المتحدة األمم(

 :كبيرة التاريخي، التوضيح لجنة ذلك في بما االنتقالية، العدالة آلليات الناس توقعات كانت اإلصالح، هذا
 التعافي بتعزيز ًأيضا تقوم وأن بل فحسب، الحقيقة اآلليات هذه توضح أن المتوقع من يكن لم حيث

 التوضيح للجنة المؤسسي الضعف وأدى ).٧٣ :٢٠٠٤ روس( األخرى ووظائفها التكرار وعدم والمصالحة
 هذا أدى وقد .المؤسسي الدعم في ونقص التمويل في دائم نقص إلى دستورية غير هيئة بصفتها التاريخي

 الدولي التمويل كان حيث الدولي، الدعم على ًكبيرا ًاعتمادا التاريخي التوضيح لجنة اعتماد إلى بدوره
 ).٥ :٢٠١٤ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( التاريخي التوضيح لجنة ميزانية في بالمئة ٩٠ من بأكثر يساهم

 لجنة أن مفادها انتقادات إلى المكثف، الدولي والتدخل الغواتيمالية، الحكومة من الدعم غياب أدى وقد
 وبالتالي شرعيتها قوض ما وهو )٧٥ :٢٠٠٤ روس( المحلية المصالح تدفعها تكن لم التاريخي التوضيح

.للنزاع حقيقي تحويل في المساهمة على قدرتها

 إلجبار السلطة إلى التاريخي التوضيح لجنة افتقرت األوسع، الدستوري بالنظام رسمية روابط غياب في
 صالحيات في روتيني بشكل الجيش شكك المثال، سبيل على التعاون؛ على األخرى الحكومية الهيئات

 حول معلومات إلى والوصول محفوظات وجود ونفى التاريخي التوضيح بلجنة الخاصة التحقيق
 التوضيح لجنة نجاعة تقويض إلى أدى ما وهو ).٧٦-٧٥ :٢٠٠٤ روس( النزاع أثناء العسكرية التكتيكات

 ًرفضا إليها توصلت التي النهائية للنتائج الجيش لرفض نتيجة للماضي سرد تطوير على وقدرتها التاريخي
 الضحايا مجموعات قبل من التاريخي التوضيح لجنة بعمل االحتفاء من الرغم وعلى ).٢٠١٠ إسحاق( ًتاما

 التوضيح لجنة تقرير أن من الرغم على المثال، سبيل على .ًمحدودا كان تأثيرها أن إال خاص، بشكل
 تعترف لم الغواتيمالية الدولة أن إال الجماعية، اإلبادة عن الدولة مسؤولية إلى بوضوح أشار التاريخي

 دو بالن قضية في قُـدم اعتراف( المايا شعب ضد جماعية إبادة سياسة بوجود ٢٠٠٤ عام حتى ًرسميا
 بتقديم الحكومة مطالب’ فإن ذلك، إلى باإلضافة ).األمريكية البلدان محكمة أمام التاريخية سانشيز

 رغم ).٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز‘ (الرياح أدراج ذهبت مفقود ألف ٤٠ حوالي مصير عن معلومات
 السابقة اإلنسان حقوق انتهاكات بالتفصيل يوضح ًجدا ًدقيقا ًتقريرا أصدرت التاريخي التوضيح لجنة أن

 غياب في فرضها أو المؤسسية اإلصالحات هذه تنفيذ من تتمكن لم أنها إال مؤسسية، بإصالحات ويوصي
 وهو دستوري، إطار بغياب تأثر االنتقالية للعدالة آخر برنامج وهناك .لذلك ًاستجابة للتصرف الحكومة إرادة

 رصد يتم لم ولكن والدائم، الوطيد السالم اتفاق في الحكومة به التزمت الذي الوطني، التعويضات برنامج
 الدول لجنة قبل من شديد انتقاد محل كانت حقيقة وهي - ناجح غير البرنامج جعل مما - له ميزانية

).١٣٨ :٠١٧٢اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة( اإلنسان لحقوق األمريكية

 على الهيكلية التغييرات ذلك في بما دستور وضع عملية غياب ظل وفي العدالة، في الحق وراء ًوسعيا
 عملية غواتيماال واصلت التاريخي، التوضيح لجنة بها أوصت التي العسكرية والمؤسسة القضائي الجهاز

 من اإلفالت لمكافحة الدولية اللجنة أن ورغم .القضائية والمالحقات التحقيقات خالل من الفردية المساءلة
 معالجة على ًقادرا يكن لم الفردية المساءلة على التركيز أن إال بارزة، شخصيات على القبض ألقت العقاب

 األمريكية الدول لجنة :المثال سبيل على أنظر،( غواتيماال في العقاب من اإلفالت انتشار ظاهرة استمرار
 عرضة االنتقالية العدالة بقيت الدستورية، الحماية غياب وفي ).٢٠١٩ وغيتس ٣٧ :٢٠١٧ اإلنسان لحقوق
 إزالة ًمؤخرا موراليس جيمي غواتيماال رئيس حاول المثال، سبيل على .وللتالعب السياسية اإلرادة لتضاؤل
 حادة الهشاشة هذه كانت وقد ).٢٠١٨ بارتلو( غواتيماال في العقاب من اإلفالت لمكافحة الدولية اللجنة
 المايا شعوب من ١٧٧١ وفاة في مونت تواطؤ إثبات تم حيث .مونت ريوس الجنرال حالة في خاص بشكل

 إحدى كابا، آنا ذلك ودفع ).٢٠١٣ واتس( فنية ألسباب إدانته إبطال تم ولكن ،١٩٨٣و ١٩٨٢ عامي بين إكسيل
 ونحن يريدون ما األقوياء األشخاص يفعل . . .حزينة أنا’ :القول إلى العرقي، إكسيل صراع من الناجين
).٢٠١٣ واتس‘ (لنا ًشيئا تعني ال العدالة .العدالة على نحصل ال نحن .لنا قيمة ال األصليون والسكان الفقراء
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 غواتيماال حكومة وضعتها التي االنتقالية العدالة تدابير قدرة مدى عن التساؤل إلى هذا الفعل رد ويدفع
 يزال ال الدستوري التغيير كان إذا عما التساؤل وكذلك والعدالة، الحقيقة معرفة في بالحق الوفاء على

 حتى ًصحيحا هذا وكان .غواتيماال في مستدام وسالم النزاع في حقيقي تحول إحداث أجل من ًمطلوبا
 تقرير على االعتماد تم المثال، سبيل على غواتيماال؛ في االنتقالية العدالة آليات بين تظافر هناك كان عندما
 للسالم المتحدة الواليات معهد( اإلنسان حقوق لفظائع مونت ريوس محاكمة في التاريخي التوضيح لجنة
٩٩٧١.(
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نيبال
الدروس المستخلصة

 تضمين خالل من المثال، سبيل على طرق؛ بعدة االنتقالية العدالة دسترة ٢٠١٥ لعام نيبال دستور يوضح .١
التحقيق؛ بصالحيات تتمتع اإلنسان لحقوق وطنية هيئة وتضمين الدستور في الضحايا تعويضات

 ومعالجة الصراع ‘لتحويل’ صريح بقصد فيدرالية دولة إلى وحدوية دولة من الدولة هيكلة الدستور أعاد .٢
 عمق يظهر أنه إال التسييس، بسبب أضعـف قد الهدف هذا إن القول يمكن أنه ورغم للنزاع؛ الجذرية األسباب
االنتقالية؛ العدالة أهداف تحقيق أجل من الدستور وضع عملية استخدام إمكانية

و محدودين ؛ ونجاح تأثير والمصالحة، الحقيقة لجنة غرار على الخاصة، االنتقالية العدالة آلليات كان .٣

 بين التفاعالت كانت إذا ما حول ًسؤاال ككل االنتقال انتهاء تاريخ إلعالن الدستور وضع استخدام يطرح .٤
 وفي أكثر؛ أو العمليتين إحدى على سلبية آثار لها يكون أن يمكن االنتقالية والعدالة الدستور وضع عملية

.الدافعة قوتها االنتقالية العملية سلب خالل من االنتقالية العدالة على ًسلبا الدستور وضع أثر الحالة هذه

معلومات أساسية
 .والحكومة والماويين مسلحة شيوعية مجموعة بين ٢٠٠٦ عام إلى ١٩٩٦ عام من أهلية ًحربا نيبال عاشت

١ واختفى شخص ألف ١٦ من يقرب ما قتل  حقوق انتهاكات تسجيل مع النزاع، هذا خالل شخص ٣٠٠,
 ٢٠٠٩ سي بي وبي ؛٢٠١٢ اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية أنظر( الجانبين كال على اإلنسان

 السياسية الفرص في الملحوظة الالمساواة كانت وقد ).الوفيات عن محدثة أرقام على للحصول
 هذه وارتبطت .كبير حد إلى نيبال، في المسلح النزاع وراء الدافع السكان بين واالجتماعية واالقتصادية

 الطبقات لنظام مؤسسي إطار ووضع كاتماندو في ومواردها الدولة لسلطة المفرطة بالمركزية الالمساواة
 المرتبطة وللمطالب الطبقة/العرق أساس على الجماعات بين المنهجي للتمييز شرع ما وهو الهندوسية،

.المشاكل هذه معالجة إلى تهدف التي السياسية بالتسوية
 

 االنتقالية، العدالة وتطبيق الدستور وضع بعمليتي االلتزام على أصروا التسريح، على الماويين موافقة قبل
 اتفاق وتضمنت ).٢٠٠٦ النيبالي الشيوعي والحزب نيبال حكومة( الشامل السالم اتفاق على التوقيع قبل

 من وكان .منفصلين كعنصرين خاص، بشكل االنتقالية، والعدالة الدستور وضع جوهرها في الشامل السالم
 من ٢,٣ البند( جديد دستور لصياغة تأسيسي مجلس انتخاب خالل من الدستوري التغيير يحدث أن المقرر
 ).الشامل السالم اتفاق من ٥,٣ البند( أخرى أمور بين من الدولة، هيكلة إعادة شأنه من( الشامل السالم اتفاق
 من النزاع فترة صاحبت التي اإلنسان حقوق انتهاكات معالجة هو االنتقالية العدالة من الهدف كان وقد

 السالم اتفاق توقيع فتح وقد ).الشامل السالم اتفاق من ٥,٢,٥ البند( والمصالحة الحقيقة لجنة تشكيل خالل
 عملية لتوجيه مؤقت دستور صدر ،٢٠٠٧ عام وفي ‘.جديدة نيبال’ نحو االنتقال مسار أمام المجال الشامل
 في أخرى ومرة ،٢٠٠٨ عام وفي .التأسيسي للمجلس ًمفصال ًانتخابيا ًنظاما وشمل النهائي، الدستور صياغة

 الديمقراطي الفيدرالي الدستور صدور مع نيبال في وانعقدا تأسيسيين مجلسين انتخاب تم ،٢٠١٣ عام
.٢٠١٥ عام في الجديد

 الحقيقة للجنة المنشِـئة االنتقالية العدالة تشريعات نيبال في العليا المحكمة ألغت ،٢٠١٤ عام وفي
 الحكومة شرعت فقد ذلك، ومع ).٢٠١٥ أدكين( ًقسرا المختفين األشخاص بشأن التحقيق ولجنة والمصالحة

 /شباط في ًرسميا ًقسرا المختفين األشخاص بشأن التحقيق ولجنة والمصالحة الحقيقة لجنة إنشاء في
 تعيين بعد عام، من أكثر بعد إال العمل تبدآ ولم التنظيمية اللوائح انتظار في اللجنتان وظلت .٢٠١٥ فبراير

 أو البشرية أو المالية بالموارد دعم أي على ًمطلقا اللجنتان تحصل ولم .٢٠١٦ آذار/مارس في المفوضين،
 السنوات اللجنتان أنهت حيث أنفسهم؛ الضحايا لدى بشعبية تحظيا ولم نجاحهما لضمان الالزمة السياسية

 الحكومة وشرعت ).٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( ملموسة نتائج أي تحقيق دون لواليتهما األربع
 االنتقالية للعدالة األساسي التشريع تعديل في فشلت لكنها جدد، مفوضين تعيين عملية في الحالية

 محل المفوضين تعيين عملية كانت كما .العليا المحكمة توجيهات على بناء الدولية، المعايير مع لمواءمته
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 هيومن( والتشاور الشفافية إلى افتقارها بسبب األخرى الخبيرة والمنظمات المتحدة األمم قبل من انتقاد
).٢٠١٩ ووتش رايتس

 لوضع األخرى والسياساتية المؤسسية التدابير من عدد اتخاذ تم الشامل، السالم اتفاق على التوقيع وبعد
 السابقين الماويين المقاتلين وإدماج اإلعمار وإعادة السالم وزارة إنشاء ذلك في بما للسالم، مؤسسي إطار
 نيبال حكومة بين مشتركة منصة وهو نيبال، في للسالم االستئماني الصندوق وإنشاء النيبالي الجيش في

 المحلي المستوى على المحلية السالم لجان بتيسير الوزارة وقامت .الشامل السالم اتفاق لتنفيذ والمانحين
 الصندوق إغالق تم أنه إال .المؤقت اإلغاثة برنامج إطار في الضحايا على مالية تعويضات بتوزيع وقامت

 على ٢٠١٥ دستور إصدار عملية بتأطير الحكومة قامت حيث السالم، ووزارة نيبال في للسالم االستئماني
 وهي ،٢٠١٧ لعام العامة االنتخابات بعد الغرض لهذا الوزارات هيكلة وأعادت االنتقالية الفترة نهاية أنها

.الجديد الدستور بموجب األولى االنتخابات

دسترة العدالة االنتقالية
 أعمال بجدول الدستور وضع ربط الشامل السالم اتفاق في الدستور وضع عملية إدراج أن الواضح من

 في الدستور وضع لعملية والعملياتي الموضوعي التوجيه الشامل السالم اتفاق قدمت وقد .لنيبال تحويلي
 من الكاملة الديمقراطية مفهوم تنفيذ’ بأنه أقر الذي ٢٠٠٥ لعام نقطة ١٢ من المؤلف التفاهم على ًبناء نيبال،
 والنوع والطائفة بالطبقة المتعلقة المشاكل لحل حتمية ضرورة أصبح لـلدولة استشرافية هيكلة إعادة خالل

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية ذلك في بما القطاعات جميع في ذلك إلى وما والمنطقة االجتماعي
 الدولة هيكلة إلعادة أقوى دعوات مع االعتراف هذا إلى الشامل السالم اتفاق استندت وقد ‘.والثقافية

 السالم اتفاق من ٥,٣ المادة تنص .نيبال في الخصوص، وجه على للنزاع، الجذرية األسباب معالجة بهدف
 وطائفة األصليين والسكان الداليت وطائفة بالمرأة المتعلقة المشاكل معالجة أجل من’ :يلي ما على الشامل

 الحد خالل من والمتخلفين واألقليات واإلهمال لالضطهاد المتعرضين واألفراد الماديشي وطائفة الجناجاتي
 ومن والمنطقة، والدين والثقافة االجتماعي والنوع واللغة والطائفة الطبقة أساس على القائم التمييز من

 المركزية البنية إنهاء خالل من والتقدم والديمقراطية الشمولية أساس على الدولة هيكلة إعادة أجل
 نيبال جمهورية( االنتقالي الدستور من )د(٣٣ المادة في الصيغة هذه تضمين تم .‘للدولة الحالية والوحدوية

٢٠٠٧.(
 سبيل على طرق، بعدة االنتقالية العدالة دسترة )٢٠١٥ نيبال جمهورية( ٢٠١٥ لعام نيبال دستور يوضح
:المثال

 الجديد الدستور تربط حيث نيبال، في االنتقال لعملية الجماعية السردية الديباجة في اللغة توثق .١
للنزاع؛ الجذرية األسباب معالجة بمحاولة صراحة

 هناك اعتراف صريح بضحايا النزاع كفئة من الشعب ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في ما يتعلق .٢
؛))٥( ٤٢ المادة( بالعدالة االجتماعية وتقديم الخدمات

التاريخي؛ واإلقصاء التهميش على للتغلب إتحادية ديمقراطية جمهورية إلى الدولة هيكلة الدستور يعيد .٣

 واسعة تحقيق صالحيات ويمنحها دستورية لجنة اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة أن على الدستور ينص .٤
).٢٥ الجزء(

 من العديد يزال ال القصير، المدى على أنه إال الطويل، المدى على اإلنصاف يحقق قد الدستور هذا أن رغم
 االنتقالية بالعدالة ًصراحة الدستور يعترف وال .ككل االنتقالية العملية ومن منه محبطين نيبال في الضحايا

 وال المثال، سبيل على ،‘والمصالحة الحقيقة لجنة’ بـ ًدستوريا ًاعترافا يعترف ال فهو أحكامه؛ من أي في
 .النزاع فترة في اإلنسان حقوق بانتهاكات يتعلق ما في العدالة تحقيق إلى للسعي خاصة تدابير أي يتضمن
 بهدف َأيضا الدولة هيكلة ويعيد النزاع، ضحايا إلى صراحة يشير الدستور أن من الرغم وعلى وبذلك،
 من وال المواطنين نظر في ،ًواضحا ًرابطا يبني ال أنه إال للنزاع، الجذرية األسباب معالجة في يتمثل واضح
 ألن ًنظرا ذلك، على عالوة .الدستور وبين االنتقالية للعدالة الخاصة والعمليات اآلليات بين الجوهر، حيث

 قد نيبال في فعلي بشكل السلطة وممارسة توزيع إعادة إلى تهدف التي الفيدرالي النظام ميزات من العديد
 عدد توقعات تلب لم للدستور والتحويلية التعويضية اآلثار فإن ،٢٠١٥ لعام السياسية المفاوضات أضعفتها

.النيباليين من كبير
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التأثير على تحويل الصراع طويل المدى
 .ديمقراطية اتحادية جمهورية إلى مركزي ملكي نظام من الدولة هيكلة أعاد ًدستورا بنجاح نيبال أصدرت
 األسباب معالجة الدولة هيكلة إعادة من الهدف وكان مستويات، عدة على كبيرة االنتقال عملية وكانت

 النزاع، بضحايا االعتراف وإلى المدى طويل تعويض إلى الدستور يدعو ذلك، إلى إضافة للصراع؛ الجذرية
 أمام الفرص الالمركزية، تعميق مع الجديد، الفيدرالي النظام أتاح لقد .بعد واضحة غير ذلك آثار تزال وال

 إلى السعي يتم لم التي االنتقالية العدالة أهداف لتحقيق خطوات التخاذ المحلية الحكومية الجهات
:الوطني المستوى على تحقيقها

 

 عن سياسة وطنية متماسكة، فإن هذه ًكامال ًعلى الرغم من أن المبادرات المحلية ليست بديال
 الصالحيات توفر إمكانات كبيرة لتنفيذ التدابير لتحقيق مجموعة كاملة من احتياجات

 وهي تشمل الغذاء والسكن .الضحايا التعويضية، بشكل فوري ومباشر، من الرمزية إلى المادية
 والتوظيف وخلق فرص العمل والرعاية الطبية والتعليم والخدمات القانونية والمساعدة في

 الحصول على الوثائق الرسمية ومبادرات تخليد الذكرى وأشكال أخرى من االعتراف العام
 ومن شأن .ونشاطات التوعية والتدابير التي تهدف إلى منع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان

 العديد من هذه التدابير أن تحقق الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور لجميع مواطني
  .نيبال، والحقوق اإلضافية التي يكفلها الدستور لفئات السكان الهشة

)١ :٢٠١٨ المركز الدولي للعدالة االنتقالية(

 مساحات يفتح جديد دستور مع االنتقالية، والعدالة الدستور بناء بين ًأساسيا ًتفاعال االقتباس هذا يمثل
.سياسية أولوية منحها تم إذا االنتقالية العدالة لتحقيق جديدة

 الدستور ضعُو فقد الديمقراطي، والتحول الدولة هيكلة إلعادة واإلمكانات المزعومة النية من الرغم على
 من صفقة على رئيسية سياسية أحزاب أربعة قادة وقع حيث للغاية، ومسيسة متسرعة بطريقة نيبال في
 هذه صالحية بعدم العليا المحكمة وقضت .٢٠١٥ يونيو/حزيران بحلول الدستور وضع عملية إلتمام نقطة ١٦

 سرعت قد المبرمة السرية الصفقات أن حقيقة تجاهل المستحيل من كان ولكن أجزائها، بعض في الصفقة
 واتخذت البالد، الجديدة السياسية االتفاقيات قسمت لقد .اإلجماع هذا أساس على الدستور وضع عملية
 وسقط .صياغته وعملية الجديد الدستور رفض على مرتكزة جديدة قوة نيبال جنوب في ماديشي حركة

 في اعتبروا، الكثيرين أن حقيقة إن ).٢٠١٦ بيساريا( االحتجاجات لهذه نتيجة والجرحى القتلى عشرات
 البالد في للمهمشين حقيقي إشراك دون نيبال في الدستور صياغة عملية توجه التي هي النخبة أن النهاية،

 في الفيدرالي النظام صمم وقد .للدستور المحتمل التصالحي بالتأثير أضرت إليهم، التحدث حتى أو
 إلى يدفع مما به، االعتراف أو العرقي التنوع إلى إشارة أي دون من المثال، سبيل على الجديد، الدستور
 في عنه دافعت التي العرقية األقليات مجموعات تحويل على الفيدرالي النظام قدرة مدى عن التساؤل

 المجتمع مع مقصود تواصل أي ًأيضا هناك يكن ولم ).٢٠١٨ ويادا جها المثال، سبيل على انظر،( البداية
.األوسع الدستور وضع بعملية بوضوح، االنتقالية، العدالة لربط له إشراك أو المدني

 ولجنة والمصالحة الحقيقة لجنة مثل جديدة مؤسسات وأن جديد، نظام نيبال نظام أن من الرغم على
 التحديد، وجه على االنتقالية العدالة تعزيز أجل من نشئتُأ ًقسرا المختفين األشخاص بشأن التحقيق

 وعدم السياسية السلوكيات فإن ،٢٠١٥ دستور في المدرجة المؤسسية والتعويضات اإلصالحات إلى إضافة
 في بما المدني، المجتمع فضاء إغالق على باستمرار الجديدة الحكومة عملت وقد .قائمة تزال ال المساواة

 التي القرار صنع عملية الستمرار وكان ).٢٠١٨ بودهاثوكي( األخرى المناصرة وجماعات الضحايا فضاء ذلك
 العدالة عملية تزال ال’ حيث البالد، في االنتقالية العدالة حوار على تأثير ًأيضا السياسية النخبة تقودها

 من لإلفالت الراسخ الدولة نظام عن السياسية النخب دفاع بسبب للتقويض عرضة االنتقالية
 بين الثقة تدهور في ًمتمثال اآلن حتى االنتقالية العدالة جهود تأثير كان وقد ).٢٠١٨ بهانداري‘ (العقاب

 ألصوات األولوية إعطاء في وفشلت المتسلسلة االتفاقيات الحكومة خرقت حيث والحكومة، الضحايا
 عمل مقرات أن ثبت العملية، الناحية ومن .وتنفيذها االنتقالية العدالة تصميم عند احتياجاتهم أو الضحايا

 على والمركزتين المستقلتين ًقسرا المختفين األشخاص بشأن التحقيق ولجنة والمصالحة الحقيقة لجنة
.وهمية كانت نيبال في الضحايا
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 عملهما لجعل الالزمة السياسية باإلرادة أو بقدرتهما اإليمان أن إال ،ًمؤخرا اللجنتين كلتا واليتي تمديد ورغم
:عام بشكل .األحوال أحسن في محدود مغزى ذا

 لقد أخفقت آليات المساءلة في تحقيق العدالة بشأن االنتهاكات وتحديد العقبات التي واجهها
 وتوجد ثغرات في .الضحايا وعائالتهم في سعيهم نحو االنتصاف من االنتهاكات المزعومة

 القوانين المعمول بها، سواء من حيث تجريم انتهاكات القانون الدولي مثل االختفاء
 والتعذيب، أو في ما يتعلق بضمان القواعد اإلجرائية الالزمة للكشف عن المعلومات والتحقيق
 .العام وتسهيل اتخاذ اإلجراءات القضائية في حق أفراد األمن أو غيرهم من موظفي الحكومة
 وتتفاقم هذه الثغرات بسبب عدم تعاون قوات األمن والماويين في ما يتعلق باالنتهاكات ذات

  .الصلة بالنزاع وإخفاق الحكومة في متابعة القضايا التي تنطوي على انتهاكات خالل النزاع
)٢٥ :٢٠١٢ المفوضية السامية لحقوق اإلنسان(

 يزال ال بينما االنتقالية، العملية انتهاء عن لإلعالن صدر قد الدستور أن حقيقة السياسية النخب توظِـف
 مثل الرئيسية، المجموعات تزال وال )٢٠١٨ بهانداري( بعد معالجتها تتم لم احتياجاتهم بأن يشعرون الضحايا

 الدولة هيكلة إعادة عمليات على راضية غير ،)األصلية الشعوب( والجاناجاتي واآلدافاسي الماديشي
 الدستور، إصدار رافقت التي العنيفة االحتجاجات خالل من ذلك يتضح كما حدثت، التي الدستور وصياغة

 يزال وال ).٢٠١٥ هافيالند( نيبال جنوب في األمن قوات مع مواجهات في ًشخصا ٤٠ من أكثر فيها قتل والتي
 أن إال نيبال، في الدستوري والتغيير االنتقالية العدالة لعمليتي المدى طويلة اآلثار تقييم ألوانه السابق من

 المثال، سبيل على أنظر،( تحقق قد المستدام السالم أن إلى تشير ال الرضا ومستويات الفورية الفعل ردود
).٢٠١٨ الدولية العفو منظمة
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رواندا
الدروس المستخلصة

 لتحقيق به التالعب يمكن ما وهو والجاني، الضحية بين الفصل في االنتقالية العدالة تساهم أن يمكن .١
؛‘والمصالحة الوطنية الوحدة’ لسياسات رسمي إعالن هناك يكون عندما حتى ديمقراطية، غير غايات

 تدعم قد بطريقة الحقيقة من واحدة ونسخة الجاني-الضحية هوية الدستوري اإلصالح رسخ .٢
و المصالحة؛ تحقيق من ًبدال العميقة العرقية االنقسامات

 إغالق إلى أدت دستورية تعديالت إلى وأيديولوجيتها االنتقالية العدالة بخطاب السياسي التالعب دفع .٣
.فتحها من ًبدال الصراع تحويل فضاءات

 وزمانه األعراق بين العنف بدء مكان عن مختلفة روايات بوجود شديد، خالف محل الرواندي التاريخ إن
 النطاق واسعة أهلية ًحربا ليصبح كبير بشكل العنف تصاعد ذلك، عن النظر بغض .عنه المسؤول والطرف

 متطرفو سيطر ذلك، على ًوردا .١٩٩٤ نيسان/أبريل ٦ في هابياريمانا الهوتو الرئيس طائرة أسقطت عندما
 ثالثة من يقرب ما قتلت جماعية إبادة في وشرعوا الحكومة على معهم المتحالفة والميليشيات الهوتو
 ذلك في بما الهوتو، من اآلالف عشرات قتل كما ).٢٠١٩ شتراوس( يوم ١٠٠ غضون في التوتسي سكان أرباع

 من والمدنيين الجماعية، اإلبادة حمالت في الهوتو من متطرفين يد على قتلوا الذين الديمقراطيون الهوتو
 ١٩٩٩ فورج دي( الرواندية الوطنية الجبهة قوات أيدي على منهم ٍألف ٤٠-٢٥ من يقرب ما قتل فقد الهوتو

).٢٠١٩ وشتراوس

 .الصراع تحويل أجل من الدستور ووضع االنتقالية العدالة مسار تنفيذ في رواندا انطلقت الحرب، بعد
 اإلضافية والبروتوكوالت ١٩٩١ عام دستور مع ،١٩٩٣ أغسطس/آب في وقعت التي أروشا، اتفاقيات وشكلت
 المؤسسة( ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٤ من االنتقالية الفترة خالل لرواندا األساسي القانون القانون، بسيادة المتعلقة
 ٢٠٠٠ عام تأسست دستورية لجنة قبل من الجديد الدستور وصيغ ).٢٠١٦ واالنتخابات للديمقراطية الدولية

 واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة( عليه البرلمان موافقة وضمان جديد دستور لصياغة بتفويض
 مجموعة‘ (كبير إلشراف خاضعة شعبية مشاركة’ أنها على النتقادات تعرضت العملية أن رغم ).٢٠١٦

 من الدستور اعتماد تم فقد الرواندية، الوطنية الجبهة تقودها التي الحكومة قبل من )٢٠٠٢ الدولية األزمات
.األصوات من بالمئة ٩٣ بنسبة ٢٠٠٣ عام استفتاء خالل

دسترة العدالة االنتقالية
:طرق بعدة االنتقالية العدالة دسترة )٢٠٠٣ رواندا جمهورية( رواندا دستور يوضح

 سبيل على .الجماعية اإلبادة إيديولوجيا محاربة إلى والحاجة الجماعية اإلبادة تاريخ يتناول .الحقيقة .١
 وغيرهم بالثقة جديرين غير قادة عليها وأشرف نظمها التي . . . الجماعية اإلبادة’ :الديباجة تقول المثال،

؛‘رواندا وبنات أبناء من مليون من أكثر وأهلكوا الجناة من

 في الجماعية اإلبادة من المعدمين للناجين الرعاية توفير في الدولة بمسؤولية الدستور يقر .التعويضات .٢
؛)٢٠٠٣ دستور( ١٤ المادة

 الوطنية واللجنة والمصالحة الوطنية الوحدة مفوضية مثل مؤسسات، الدستور يُـنشئ .التكرار عدم .٣
 بالعدالة الصلة ذات المتخصصة لآلليات الدستورية الحماية إلى باإلضافة الجماعية اإلبادة لمكافحة
 ٢ الفرعي القسم ،٢٠٠٨ عام تعديالت مع( .الدستور من ١٥٢ المادة بموجب الغاكاكا، محاكم مثل االنتقالية

و ؛))أ(

 رؤية أجل من التوتسي، أو الهوتو مصطلح ٢٠٠٣ عام لدستور األصلي النص يذكر لم .المصالحة .٤
.الوطنية الوحدة وتعزيز ‘الروانديين’
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التفاعل بين العدالة االنتقالية وبناء الدستور :تخطي عمليات االنتقال نحو التحول

إستخدام الحقيقة كسالح وثنائيات الضحية والجاني
 رواندا في االنتقالية المرحلة اتسمت الدستور، ووضع االنتقالية العدالة بعمليات المبكر الوعد من الرغم على

 رواندا، في االنتقالية المرحلة وطوال .كاغامي بول بقيادة الرواندية الوطنية الجبهة في السلطة بتوحيد
 الجبهة بين التمييز’ أن لدرجة ‘وراقبته وشكلته السياسي الخطاب الرواندية الوطنية الجبهة حددت’

 غير بدا الحاالت، بعض وفي المتزايد، الوضوح عدم يشوبه أصبح والحكومة الرواندية الوطنية
 عدم تتطلب التي الدسترة ثقافة مع يتعارض وهذا ).٢٠٠٤ راينجنس وانظر ١١ :٢٠٠٥ أنكوت‘ (موجود
.السياسية السلطة شخصنة

 لتعزيز ًأساسيا ًأمرا الدستور، عنها عبر التي االنتقالية العدالة ورؤية الدستوري النظام استغالل أصبح لقد
 عبارة ٢٠٠٨ عام في جريتُأ التي التعديالت أضافت ذلك، من واألهم .لسلطتها الرواندية الوطنية الجبهة

 للجبهة التاريخية الرواية حماية إلى ذلك أدى وقد .الجماعية اإلبادة إلى اإلشارات جميع إلى ‘التوتسي ضد’
.كسالح الجماعية اإلبادة عن الرواية هذه باستخدام وسمح الرواندية الوطنية

 مبادرات نجاح على سلبية تداعيات الرواندية الوطنية للجبهة الجماعية اإلبادة رواية لدسترة كان لقد
 وإصدار المحاكمة’ إلجراء محددة بواليات الغاكاكا محاكم أنشئت المثال، سبيل على .االنتقالية العدالة
 التي اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة جريمة بارتكاب المتهمين األشخاص ضد القضايا في األحكام
 تم ).٢٠٠٨ تعديالت مع الدستور‘ (١٩٩٤ األول كانون/ديسمبر ٣١و ١٩٩٠ األول تشرين/أكتوبر ١ بين ارتكبت

 هل ولكن’ .شخص مليوني حوالي محاكمة بعد ،٢٠١٢ عام في إغالقها حين إلى المحاكم هذه والية تمديد
 بعض ومعالجة والمواطنين الحكومة بين المساءلة وإرساء العدالة تحقيق على المحاكم هذه عملت

 في األساسي السؤال هو هذا ).٢٠١٤ سيي‘ (الجماعية؟ اإلبادة أحدثتها التي الحادة االجتماعية االنقسامات
.الصراع تحويل هدف مقابل الغاكاكا محاكم قياس

 أن إال ،)٢٠١٠ كالرك مثل( بشأنه ًإيجابيا ًموقفا لهم كان الغاكاكا نظام راقبوا الذين العلماء بعض أن رغم
 سبيل على انظر،( جناة الهوتو واعتُـبر ضحايا فقط التوتسي اعتبار تم حيث المتحيز، تنفيذه انتقد معظمهم
 مُـنحت التي الزمنية الفترة إن ).٢٠١٠ ووالدورف ٢٠٠٨ وريتيج ٢٠١٦ أنغيالر و ٢٠١٥ شاكرافارتي المثال،
 الرواندية الوطنية الجبهة ارتكبتها التي الجرائم ملحوظ بشكل استبعدت قضائية، والية خاللها الغاكاكا
 تقويض’ إلى ذلك أدى وقد .الجماعية اإلبادة أعقبت التي السنوات في الهوتو ضد التوتسي من وغيرها

 ًكثيرا الغاكاكا نظام يساعد لم النهاية، وفي . . . القانون سيادة وتعزيز المساءلة تحقيق على الغاكاكا قدرة
 قلب في كانت التي ذاتها العرقية االنقسامات تعزيز على ساعد ما بقدر والضحايا الجناة بين الفجوة سد في

 والجاني الضحية بثنائية التعريف تم الدستوري، النظام خالل ومن ).٢٠١٤ سيي( الجماعية اإلبادة
 على الجزائية العدالة على المتصورة، تحيزاتها في ركزت، االنتقالية العدالة عملية أن ويبدو .وترسيخها

).٢٠١٥ شاكرافارتي المثال، سبيل على انظر،( المصالحة حساب

التأثير على تحويل الصراع طويل المدى
 إلى بالنسبة إيجابية المؤشرات بعض بدت ،٢٠١٤ عام في رواندا، في الجماعية لإلبادة العشرين الذكرى في

 وانخفضت الماضي العقد خالل رواندا في المتوقع العمر معدل تضاعف فقد’ :رواندا في االنتقال عملية
 بمعدل ًنموا الرواندي االقتصاد وحقق .البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة ومعدالت األطفال وفيات

 ًجذبا األكثر اإلفريقي البلد التقييمات، أحد إلى ًاستنادا يجعله، مما ،٢٠٠٨ عام منذ بالمئة ٨ يبلغ االرتفاع بالغ
 ودسترتها وتسييسها إنشاؤها تم التي والجاني الضحية هويات فإن ذلك، ومع ).٢٠١٤ بوشامب‘ (لالستثمار

 الرسمية االستراتيجية معارضة في والتوتسي الهوتو بين االنقسامات عمقت قد الجماعية اإلبادة أعقاب في
‘.الوطنية الوحدة’ باسم عرقي غير رواندي مجتمع إنشاء في المتمثلة للحكومة

 
 حيث( والهوية االنقسام هذا بين والربط كسالح والجاني الضحية بين االنقسام استخدام خالل من

 باستور تعيين وتم .التوتسي من ًتقريبا بالكامل حكومته كاجامي كون ،)جناة والهوتو ضحايا ًدائما التوتسي
 في قوية سلطة ذي منصب كل على التوتسي هيمن أن بعد’ ًرئيسا الهوتو، من وهو بيزيمونغو،

 النفي من عديدة حاالت بعد’ ٢٠٠٠ عام في الرئاسة من نفسه بيزيمونغو واستقال ).٢٠١٣ فرانش‘ (البالد
 في العرقي التوازن لوهم ًنهائيا ًحدا بذلك ووضع . . . السياسيين ضد واالغتيال واالختفاء القسري

 بيزيمونغو انطلق .اآلن العرقية الشعارات استخدام ًأيضا الحكومة وتمنع ).نفسه المرجع‘ (الرفيعة المناصب
 القبض تم ،٢٠٠٢ عام وفي .للهوتو متطرفة منظمة لكونه حظره تم ،٢٠٠١ عام في سياسي حزب تشكيل في

 ًمثاال قصته وتعتبر .ًعاما ١٥ لمدة بالسجن عليه حكم ذلك وبعد للخطر، الدولة تعريض بتهمة بيزيمونغو على
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 من نفسه وهو المتحدة، الواليات في السابق رواندا سفير روداسينجوا، ثيوجين يقول كما .أوسع لتوجه
 المناصب كل يشغلون التوتسي أن تجد للحكومة، الرئيسية األقسام هيكل إلى تنظر عندما’ التوتسي،

 تعرضوا فقد الهوتو، إلى بالنسبة أما ...الجيش صفوف في خاصة صحيح وهذا الخارج، من ًتقريبا القيادية
 تم التي ًتقريبا الهوتو نخبة كل إن .اليوم هي كما سيئة ]إليهم بالنسبة[ األمور تكن ولم الكامل، التهميش إلى

 مجبرين وأصبحوا ومبعدين مهمشين الهوتو أصبح .ميتة أو البالد خارج إما اليوم هي ١٩٥٩ عام منذ تكوينها
).٢٠١٣ فرانش في مقتبس‘ (ببساطة القتل من نجوا ما إذا حال في المنفى على

 هذه مع مباشر بشكل تتعارض الرواندية الحكومة تصرفات فإن الوطنية، الوحدة هدف من الرغم على
 أو المناقشات وإسكات األساسي التوتسي حكم لتبرير والجاني الضحية بين االنقسام من مستفيدة الرسائل،
 ٢٠١٥ وراينجنس ٢٠١٧ لونغمان أنظر( سياسية معارضة كل إسكات وكذلك رواندا، في للعنف البديلة الروايات

 في المدنية الحريات في ًمطردا ًتراجعا هاوس فريدوم منظمة والحظت ).٢٠١١ ووالدورف وشتراوس
 غير’ أنها على البالد تصنيف مع رئاسته، تمديد من كاجامي مكنت التي ٢٠١٥ تعديالت منذ خاصة رواندا،

 التوتسي حكومة بانتقاد يتعلق ما في خاص بشكل الهوتو مجتمع إسكات ويتم .٢٠١٨ لعام تقريرها في ‘حرة
 الهوتو، عنف روايات تغطية يحاولون أو الحكومة، ينتقدون الذين الصحفيون يتعرض .االنتقالية العملية أو

 لذلك .الوطنية الوحدة باسم والعرقية الجماعية اإلبادة مناقشة ضد الصارمة القوانين باسم لالضطهاد
 سبيل على أنظر،( كاغامي حكومة في السلطة تعزيز لدعم الجانب، أحادية بطريقة ،‘الحقيقة’ حُـددت
).النظام وممارسات الحقيقة لمناقشة ٢٠١١ راينجنس المثال،

 إنغابير فيكتوار عادت المثال، سبيل على .المبررات بنفس السياسية المعارضة قيادات إسكات يتم كما
 لها زيارة أول وكانت .للرئاسة الترشح أمل على المنفى من رواندا إلى معارضة، سياسية وهي أوموهوزا،

 ضحايا التذكاري النصب هذا في هنا نكرم نحن’ :صرحت حيث الجماعية، لإلبادة التذكاري النصب إلى
 يتم لم حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم ضحايا كانوا من الهوتو من ًأيضا هناك .الجماعية لإلبادة التوتسي
 .شعوبهم لتذكرهم دورهم سيأتي متى يتساءلون إنهم .ًأيضا يعانون الهوتو . . .هنا تكريمهم أو تذكرهم
 كل معاناة تجاه ومتعاطفين منصفين نكون أن يجب المنشودة، المصالحة تلك إلى نصل ولكي

 ودعم ،‘الجماعية اإلبادة إيديولوجيا’ بتهمة عليها القبض لقيُأ وقد ).٢٠١٣ فرانش في مقتبس‘ (رواندي
).٢٠١٣ فرانش( إليها الموجهة التهم ًعلنا كاغامي

 لجنة مثل( وغيرها ابتكارها تم التي المؤسسية الحلول من الرغم على حاد، العرقي االستقطاب فإن ولذلك،
 أكثر سياسي مجتمع لبناء الجماعية اإلبادة بعد ًدستوريا محمية كانت التي )والمصالحة الوطنية الوحدة
 ألعمال المزعوم الغياب إلى مشيرة ،ًناجحا االنتقال تعتبر كاغامي إدارة فإن ذلك، ومع .رواندا في ًشموال

 على يعتمد هذا أن إلى اإليكونوميست صحيفة تشير ذلك، ومع .ًعاما ٢٤ منذ رواندا في النطاق واسعة عنف
 السالم أجل من السياسية الحرية بموجبه الناس يتداول ،ًمعلنا يكن لم إن واسع، نطاق على مفهوم عقد’

 بين التفاعل يؤدي أن يمكن كيف برواندا الخاصة الحالة دراسة وتوضح ).٢٠١٩‘ (االقتصادية والتنمية
 الصراع لتحويل المدى طويلة األهداف تقوض مقصودة غير عواقب إلى الدستور ووضع االنتقالية العدالة

 بالتعديالت للتالعب واستخدمت االنتقالية العدالة لغة تسييس تم رواندا، في .المستدام والسالم
 والسلطة بالعرق المرتبطة والجاني الضحية وهويات الحقيقة من واحدة نسخة دعم من للتمكين الدستورية

 من ًبدال والمصالحة، والتعافي الحقيقة لمناقشة المخصصة المساحات إغالق تم وقد .كاغامي حكومة في
 تستحق قضية رواندا من يجعل مما الدستور، ووضع االنتقالية العدالة بين التفاعل خالل من فتحها،
.التركيز
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جنوب أفريقيا
الدروس المستخلصة

 ولحماية للمساومة، الخيارات من ًمزيدا المتزامنة االنتقالية والعدالة الدستور وضع عمليات توفر قد .١
و التأسيسية؛ بالتسويات لاللتزام الدستورية والضمانات القيود تطبيق خالل من ًأيضا السياسية التسوية

 عدم ولكن الصراع، تحول مالمسة يمكن أفريقيا، جنوب في للسلطة السلمي بالتوزيع يتعلق ما في .٢
.للنزاع أصلي كسبب قائمة تزال ال )واالقتصادية االجتماعية( المساواة

معلومات أساسية
 األشخاص، من مجموعة وصلت حيث عنصرية أوليغاركية في إفريقيا جنوب في العنصري التمييز تمثل
 األوليغاركي النظام تميز وقد .ذلك من اآلخرون وحرم الحكم سدة إلى أفريقيا، جنوب بيض من وهم

 القمع إلى أدى الذي الدستوري والنظام الدولة سلطة استخدام وإساءة والسجن والتعذيب بالمجازر
 الوطني والمؤتمر الحكومة بين بمفاوضات االنتقال وبدأ .وتهميشهم السود السكان لغالبية المنهجي
 دستور في تجسدت سياسية تسوية إلى أدى مما التسعينيات، وأوائل الثمانينيات أواخر في األفريقي

 ودعا .أفريقيا جنوب في االنتقالية للعدالة والية وإرساء الدستور وضع عملية لتوجيه )١٩٩٣( مؤقت
 مجلس تشكيل وإلى وطنية وحدة حكومة ظل في سنوات خمس مدتها انتقالية فترة إلى المؤقت الدستور

 صياغة أرادت العنصري التمييز حكومة أن بالذكر الجدير ومن .جديد دستور لصياغة منتخب تأسيسي
 انتخابات إجراء األفريقي الوطني المؤتمر حزب أراد بينما ديمقراطية انتخابات إجراء قبل جديد دستور

 ٣٤ الـ الدستورية المبادئ يشمل مؤقت، دستور إعداد ساهم وقد ).٢٠١٠ باول( الجديد الدستور صياغة قبل
 لعملية طريق خارطة تقديم في النهائي، الدستور بصياغة ستقوم التي الهيئة انتخابات قبل ،ًقانونا الملزمة

 الوطني المؤتمر حزب وفاز ١٩٩٤ عام في االنتخابات وأجريت .األطراف جميع عليها توافق انتقالية
 .واحد جانب من الدستور لتمرير مطلوبة كانت الثلثين أغلبية أن من الرغم على قوية، بأغلبية األفريقي

 العدالة جهود تضمنت ذلك، إلى باإلضافة .ومصالحة انتقال عملية الجديد الدستور صياغة اعتُـبرت وقد
 والمصالحة الحقيقة لجنة ونشرت .١٩٩٥ عام في والمصالحة الحقيقة لجنة إنشاء التقليدية االنتقالية

).٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( وشاهد ضحية ألف ٢٢ شهادة على ًبناء ١٩٩٨ عام في النهائي تقريرها

دسترة العدالة االنتقالية
 نهج ١٩٩٦ لعام أفريقيا جنوب دستور في عليها المنصوص والحقوق الديمقراطي الحكم وإطار القيم تعكس
 إلى ويدعو السلطة إلى الوصول على القدرة السود السكان لغالبية الدستور ويضمن .المصالحة في الدولة

 مصالح حماية الوقت نفس في يضمن وهو إفريقيا جنوب تاريخ في مرة ألول للموارد العادل التوزيع
.االنتقال عملية بعد القمع لخطر معرضون أنهم شعروا الذين البيض السكان من األقلية

 
 مجتمع وإقامة الماضي انقسامات معالجة’ أجل من ًجزئيا ١٩٩٦ عام دستور اعتُـمد الديباجة، في ورد كما

 الدستور فإن الطريقة، وبهذه ‘.األساسية اإلنسان وحقوق االجتماعية والعدالة الديمقراطية القيم على قائم
 الحقوق إدراج ويمثل .والتعويضات التكرار عدم عناصر سيما وال االنتقالية، للعدالة دسترة يمثل بأكمله

 اإلشارات عن ًفضال الدستور، من الثالث الفصل في واالقتصادية االجتماعية الحقوق ذلك في بما األساسية،
 أفريقيا جنوب أنشأت’ ذلك، إلى إضافة .الجهد هذا القانون، أمام والمساواة التمييز عدم إلى العديدة

 وكان .خاص بشكل العنصري للفصل واالقتصادية االجتماعية المظالم لمعالجة وسياسية قانونية مؤسسات
 بموجب نشأت التي السياسية والمؤسسات اإلنسان حقوق مؤسسات المؤسسات هذه بين من

.الدستورية والمحكمة )١٨٤ القسم( اإلنسان حقوق لجنة ذلك في بما ،)٢٠١٠ باول‘ (الدستور

 الشامل، العفو قرارات ضد الدولية المعايير ترسيخ قبل أفريقيا جنوب في االنتقالية العدالة دسترة تمت لقد
 القانون من واضح توجيه غياب في والمساءلة العفو بشأن صعبة خيارات اتخاذ إلى المجتمع دفع مما

 في أفريقيا جنوب في الدستور ووضع االنتقالية العدالة بين التفاعل ساهم وقد .الفاعلة والجهات الدولي
 الخيارات اتُـخذت بحيث لالتفاق، المجال إفساح خالل من عليها االتفاق تم التي السياسية التسوية حماية

 طاولة جانبي على القادة لدى القضائية المالحقة مخاوف من وتقلل األهداف تحمي بطريقة الصعبة
 نص وضع لقد .االنتقالية للمرحلة السياسي والدعم الدافعة القوة على بدوره، هذا، حافظ وقد .المفاوضات

 الوطنية الوحدة حول النص بعد وما الرابع الجدول في ٣٤ الـ المبادئ ذلك في بما االنتقالي، الدستور
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 المتساوية الحماية يضمن أن شأنه من مستقبلي لدستور ًمعاييرا ،)العفو بتقديم االلتزام مع( والمصالحة
 في االنتقامي التمييز تخشى كانت التي البيضاء األقلية ذلك في بما القانون، بموجب المواطنين لجميع
.الجديدة أفريقيا جنوب

 وبالنسبة .الرئيسيين المفاوضين الطرفين كال خدم الحاالت بعض في العفو قبول إلى أدى الذي االتفاق إن
 انتهاكات في ًطرفا كانوا الذين المؤيدين العفو قرارات طمأنت واليتها، المنتهية البيضاء الحكومة إلى

 إلى االنتقال أن فيها، ًطرفا كانوا الذين العائلة من وأفراد أصدقاء لديهم الذين أو اإلنسان حقوق
 الالزم الدعم على البيضاء الحكومة حصلت لما الطمأنة، هذه ولوال .العقاب مجرد يعني لن الديمقراطية

 لقد .التغيير إفريقيا جنوب في الهائلة األمن قوات تقاوم أن حقيقي خطر هناك وكان االنتقال عملية لمتابعة
 ومن .األخير القلق هذا العنصري للفصل المناهضة الحركات من وغيره األفريقي الوطني المؤتمر حزب شارك

 تدعمها لم إذا المستقبل في الحكم على قادرة األفريقي الوطني المؤتمر حزب حكومة تكون أن المرجح غير
 العديد بحماية قامت العفو أحكام فإن ذلك، إلى إضافة .بذلك لها تسمح أو القديمة العنصري الفصل قوات

.الحرية أجل من النضال ضد جرائم ارتكبوا الذين األفريقي الوطني المؤتمر حزب أعضاء من

 للدستور الالحق النص وفي الثالث الدستوري المبدأ في العفو بشأن برمُأ الذي االتفاق حماية تمت وقد
 بالعفو المتعلقة األحكام جميع’ :٢٢ القسم السادس، الجدول في ١٩٩٦ عام دستور في ونُـفذ االنتقالي،

 ‘.الجديد الدستور من ًجزءا تعتبر "والمصالحة الوطنية الوحدة" عنوان تحت السابق الدستور في الواردة
 ًضروريا ًوأساسا لالنتقال ًهدفا كانت الوطنية الوحدة بأن النهائي والدستور المؤقت الدستور من كل وأقر

 وارتبطت .األزمة من الخروج إلى السعي في المساءلة بشأن التضحيات قبول يمكن وبالتالي للديمقراطية
 إلى أدى مما أفريقيا جنوب في ‘والمصالحة الوطنية الوحدة’ بـ أكبر باهتمام صريح بشكل العفو قرارات
 الحقيقة أي( والتعويض المصالحة ركيزتي لصالح االنتقالية للعدالة ‘العدالة’ ركيزة بشأن تسوية دسترة

).والتعويضات

حماية التسوية السياسية موضوع التفاوض من خالل التفاعل بين بناء الدستور والعدالة االنتقالية
 االنتقالية العدالة بين التفاعل على األولي السياسي االتفاق تأثير كيفية على ًقويا ًمثاال إفريقيا جنوب تقدم

 جنوب وفي .السياسي االتفاق هذا على الحفاظ في التفاعل هذا مساهمة كيفية وعلى الدستور وبناء
 ،)٢٤٥ :٢٠١٠ باول‘ (البالد مشاكل لحل الوحيد الخيار هي التفاوضية التسوية’ أن الواضح من كان أفريقيا،

 من انتخابات في للدخول مستعدين يكونوا أن قبل واليته المنتهية البيضاء األقلية لنظام الحماية توفير مع
 التسوية احترام كان لذلك .األغلبية سياسة ظل في سوداء حكومة صعود شك بال توضح أن شأنها

 واليتها المنتهية البيضاء األقلية وطلبت .ككل االنتقالية المرحلة تقدم لضمان األهمية بالغ ًأمرا السياسية
 عدالة عملية على الموافقة قبل اإلنسان، وحقوق الفيدرالية خاصة مصالحها، لبعض دستورية ضمانات
 التي ٣٤ عددها البالغ ‘الدستورية المبادئ’ وتوفر .والمصالحة الحقيقة لجنة ذلك في بما أوسع، انتقالية
 المفاوضات في عليها المتفق المركزية الشروط بأن ًضمانا المؤقت الدستور من الرابع الجدول في حُـددت

.الجديد إفريقيا جنوب دستور إلى نقلها سيتم

المبادئ الدستورية لحماية مصالح األقلية
 ملزم ‘ًدستوريا مبدأ’ 34 على أفريقيون الجنوب المفاوضون وافق المبكرة، السياسية المفاوضات خالل من

 أن الجديد الدستور على يتعين كان :المستقبل في الدستور بصياغة المكلفين المبادئ هذه وتلزم ًقانونيا
 لدستور النهائي النص بشأن التفاوض نطاق من حدت’ المبادئ هذه .المبادئ هذه مع يتوافق

 على المثال، سبيل على .السياسية التسوية قلب على واستولت )٧ :٢٠١١ وواهيو هادلينغ بوكنفورد،‘ (١٩٩٦
 االنتقالية، الفترة في األغلبية ذات السياسية القوة باعتباره األفريقي، الوطني المؤتمر حزب أن من الرغم
 ًمطلبا هذا وكان المفوضة، الحكومة أشكال من شكل إلى ٣٤ الـ المبادئ دعت فقد مركزية، دولة إقامة فضل

 التفاوض عملية فترة خالل األفريقي الوطني المؤتمر حزب عليه ووافق واليتها المنتهية البيضاء للحكومة
 الدستورية المحكمة رفضت ١٩٩٦ عام وفي استثنائي، بشكل للتنفيذ، قابلة المبادئ هذه كانت .السابقة

 لجنوب الدستورية المحكمة( المقاطعات لحكومات كافية سلطات توفيره لعدم للدستور األولى المسودة
).٤٧١-٨١الفقرات ،١٩٩٦ إفريقيا

 
 مصالح حماية في ساهمت السياسية، التسوية في مركزية بمكانة تحظى التي األساسية، المبادئ دسترة إن

 واالنفتاح بها األطراف جميع التزام وضمان االنتقالية المرحلة أساس التفاوضية التسوية األقليات واعتبار
.الحقيقة وتَـقَـصي االنتقالية العدالة ذلك في بما االنتقالية، العمليات على
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 السياسية التسوية وجوانب الدستور مبادئ تكون أن يمكن كيف أفريقيا جنوب في الحالة دراسة وتُـظهر
 مصالح ضمان خالل من )٤٧ :٢٠١١ وآخرون بوكنفورد‘ (اآلراء في توافق وخلق السياسي الجمود لكسر أداة’

.االنتقالية العدالة ذلك في بما له الدافعة القوة وتوفير به المرتبطة والعمليات االنتقال وتسهيل األقلية

الموازنة بين الحقيقة والمصالحة والعدالة
 لألغلبية المناهضة الضمانات من سلسلة على إفريقيا لجنوب النهائي والدستور االنتقالي الدستور يشتمل

 المنتهية للنظام ضمانات توفير خالل من أوسع انتقالية عدالة عملية على اإلجماع تحقيق من مكنت التي
 نحو األوسع بالسعي العفو أحكام بوضوح االنتقالي الدستور وربط .السابقين والمضطهِـدين واليته

 الوحدة بشأن الثالث األساسي بالمبدأ مرتبطة عفو قرارات إلى ًصراحة ًداعيا الوطنية، والوحدة المصالحة
 وحاجة لالنتقام ال للتفاهم حاجة هناك’ :المبدأ بنفس الخاص للنص الالحقة وباللغة الوطنيتين والمصالحة

 هذه تعزيز أجل ومن .لإليذاء ال )Ubuntu( اآلخر خالل من الوجود إلى وحاجة للثأر ال الضرر لجبر
 بأهداف المرتبطة والجرائم االمتناع وحاالت باألفعال يتعلق ما في العفو يُـمنح اإلعمار، وإعادة المصالحة

 مع الواضح االتصال وأدى ).١٩٩٣ أفريقيا جنوب جمهورية‘ (الماضي نزاعات سياق في والمرتكبة سياسية
 النطاق، واسع فهم إلى الدستور ووضع االنتقالية العدالة عمليات في إلشراكهم الموجهة والجهود المواطنين

 تعرضنا الذي العام، والرأي النخبة ميثاق مبادئ بين التوتر من هذا خفف لقد .التسوية لهذه ،ًقبوال يكن لم إن
.األخرى الحالة دراسات في إليه

التأثير على تحويل الصراع طويل المدى
 التحول لتحقيق المطلوب اإلصالح نطاق أفريقيا جنوب في العنصري الفصل وترسيخ القمع عمق حدد لقد

 مصالح أن من والتأكد السياسية التسوية جوانب لحماية حاسمة وسيلة الدستور بناء مثل وقد .فيها
 بناء إلى العملية هذه وهدفت .االنتقالية العملية التزامها مواصلة لضمان مكفولة السابقة المتحاربة األطراف

 القانون وسيادة وتوازنات ضوابط شكل على السلطة توزيع إلى والسعي الديمقراطي والتحول الدولة
 إلى كذلك وهدفت العنصري الفصل تكرار عدم تضمن أن شأنها من التي المؤسسات وإرساء والمساواة

 جنوب إن القول يمكن عديدة، ٍنواح ومن .أفريقيا جنوب في للقمع البيضاء األقلية تعرض عدم ضمان
 أنه إال األحيان، بعض في ومدمرة شائعة، تزال ال االحتجاجات أن ورغم .الغايات هذه حققت قد إفريقيا

 أنه يوضح وهذا .معينة سياسية أحزاب خلف االحتشاد خالل من والخالفات العام السخط عن التعبير يتم
 بيلتشيتز( العنف إلى الحاجة دون القوانين وإصالح القضايا مناقشة يمكن اليوم أفريقيا جنوب في

).٢٠١٦ وآخرون،
 

 التفاوت يزال وال .المناقشة قيد يزال ال المدى طويل الصراع تحول على االنتقال تأثير فإن ذلك، ومع
 كبير، بشكل ًقائما العنف، إحداث على وقدرته مستمرة عنصرية دالالت من له بما مُـمنهج، بشكل االقتصادي

 يسبب السكن، في الحق مثل واالجتماعية، االقتصادية الحقوق تنفيذ في النطاق واسع اإلخفاق أن كما
 والية كانت .إفريقيا جنوب في والمصالحة الحقيقة لجنة توصيات من العديد تنفيذ يتم ولم .اإلحباط
 الوطنية الوحدة تعزيز قانون في فُـصلت والتي المؤقت للدستور الالحق النص في المتجذرة اللجنة،

:محاور ثالثة من تتكون ،١٩٩٥ لعام والمصالحة

 تكوين صورة كاملة قدر اإلمكان عن أسباب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وطبيعتها ومداها والتي )أ(
 من خالل إجراء التحقيقات وعقد . . . حتى تاريخ انتهائها ١٩٦٠ مارس/آذار ١ ارتكبت خالل الفترة من

 تسهيل منح العفو لألشخاص الذين يكشفون بشكل كامل عن جميع الحقائق ذات )ب( جلسات االستماع؛
 تحديد مصير )ج(الصلة المتعلقة باألفعال المرتبطة بهدف سياسي واالمتثال لمتطلبات هذا القانون؛ و

 الضحايا أو أماكن وجودهم واإلفصاح عنها واستعادة الكرامة اإلنسانية والمدنية لهؤالء الضحايا من خالل
 منحهم فرصة لربط رواياتهم الخاصة باالنتهاكات التي وقعوا ضحيتها والتوصية بإجراءات جبر الضرر

.بحقهم

)٤ :١٩٩٥ أفريقيا جنوب جمهورية(

 تنظيم من الرغم وعلى .الثالثة المجاالت هذه في عملها يلخص تقرير كتابة اللجنة على كان ،ًوأخيرا
 أفريقي جنوب راند ألف ٢١ بقيمة تعويضات تضمنت التي اللجنة، توصيات فإن العفو، ومنح الجلسات
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 من استفادت التي الصناعية الشركات/المؤسسات على ‘الثروة ضريبة’و للناجين سنوات ست لمدة ًسنويا
 الحقيقة لجنة أن وبما .اإلطالق على تُـنفذ لم ،)٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( العنصري الفصل

 في ينظر أن التأسيسي للمجلس الممكن من يكن فلم الدستور، صدور بعد إال تقريرها تنشر لم والمصالحة
 المثال، سبيل على يفسر، وهذا .النهائي الدستور صياغة عند والتوصيات والمصالحة الحقيقة لجنة نتائج
 النهائي، الدستور في والمصالحة الحقيقة لجنة بها أوصت التي للتعويضات مؤسسي إطار وضع عدم سبب

 تراجع بسبب التنفيذ لعدم عرضة جعلها إلى التوصيات هذه دسترة عدم أدى وقد .نيبال في الحال كان كما
 حقيقة خالل من التوصيات هذه هشاشة وتتأكد .المحدودة الموارد بحجة واالعتراضات السياسية اإلرادة

 لمبادرات الدولة تمويل تخصيص يتم ولم ًمطلقا إقراره يتم لم التعويضات بشأن المنتظر التشريع أن
 حيث ٢٠١٩ عام في االنتقالية للعملية المكتملة غير الطبيعة على أكبر بشكل الضوء تسليط وتم .التعويض

 ألغراض األراضي بمصادرة للحكومة للسماح ًدستوريا ًتعديال الحاكم األفريقي الوطني المؤتمر حزب اقترح
.البيضاء األقلية أيدي في األراضي ملكية من العظمى الغالبية تزال ال إذ التوزيع إعادة
 أنه إال إفريقيا، جنوب في واسع نطاق على المصالحة مقابل بالعفو الوعد قبول تم قد أنه من الرغم وعلى
 هذا فإن ذلك، ومع .محاكمتهم سيتم الحقيقة لقول يتقدموا لم الذين األشخاص بأن له ًمصاحبا ًتوقعا خلق

 الفصل فترة خالل ‘سري عفو’ بـ للسماح اإلجراءات من ًعددا الدولة اتخذت ذلك، من ًبدال يحدث؛ لم
 االدعاء سياسة تعديل تم أنه أي( والمصالحة الحقيقة لجنة في ًمطلقا يشاركوا لم الذين الجناة عن العنصري

 محاكم على معروضة واحدة قضية توجد ال التقرير، هذا صياغة حين إلى ).الوطنية االدعاء لسلطة العام
 إجراء عدم أدى وقد ).٢٠١٩ االنتقالية للعدالة الدولي المركز( القضائية المتابعة إطار في أفريقيا جنوب

 أن الكثيرون يرى حيث المدى، طويل الصراع تحويل في االنتقالية المرحلة مساهمة تقويض إلى محاكمات
.العنصري الفصل بعد عالجها، من ًبدال محمية كانت العقاب من اإلفالت ثقافة
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تونس
الدروس المستخلصة

 العدالة عملية شرعية على االنتقالية المؤسسات وتكوين السياسية المحركة القوى تؤثر أن يمكن .١
االنتقالية؛

 يؤثر الدستور؛ وبناء االنتقالية العدالة عمليات بتصميم المتعلقة التفاصيل في الصعوبات تكمن ما غالبا .٢
و العملية؛ نتائج شرعية على الرئيسيين القرار صانعي انتخاب أو اختيار قرار

 يسلكا أن فيمكن السياسية، المؤسسات نفس من االنتقالية والعدالة الدستور بناء ينبثق عندما حتى .٣
.مختلفة ديناميكيات عنهما وتنتج متباينة ًطرقا

معلومات أساسية
 في .الحاكم وحزبه الجمهورية رئيس يد في التونسية الدولة سلطة تركزت ،١٩٥٦ عام في االستقالل منذ
 ليصبح الدستوري االشتراكي الحزب وتسمية هيكلة إعادة بعد الحكم علي بن العابدين زين تولى ،١٩٨٧ عام

 )بورقيبة الحبيب بقيادة( الحزب هذا كان علي، بن حكم قبل وحتى .الديمقراطي الدستوري التجمع حزب
 هو وكان النظام هذا علي بن نظام واصل وقد .التعبير حرية ذلك في بما اإلنسان، حقوق بتقييد ًمعروفا

 أحزاب وجود عدم بسبب تنافسية غير ٢٠١١ عام قبل االنتخابات كانت .كبير بشكل ًفاسدا يعتبر اآلخر
 االستبداد إلنهاء ًشعبيا ًمطلبا ٢٠١١ الثاني كانون/يناير في التونسية الثورة مثلت وقد .حقيقية معارضة

 تشكيل إلى علي بن دعا السلطة، عن التنحي وقبل .االنتقالية العدالة تحقيق إلى والسعي والفساد والقمع
 تهم في للتحقيق واألخرى األمن قوات قبل من المفرطة القوة استخدام في للتحقيق واحدة تحقيق، لجنتي
 ذلك ويشمل المعنية األطراف من مقاومة وواجهتا مخصصة بطريقة اللجنتين إنشاء وتم .الحكومي الفساد

 تقتصر أن يجب التحقيق سلطات أن بدعوى للجان، الخاصة التحقيق والية إسناد وفكرة القضائية السلطة
.نفسه القضاء على
 رئيس عين السعودية، العربية المملكة إلى علي بن رحيل من يوم وبعد ،٢٠١١ الثاني كانون/يناير ١٥ في

 في المبزع، فؤاد المؤقت الرئيس علق الشعبي، للضغط واستجابة .مؤقتة حكومة الغنوشي محمد الوزراء
 التأسيسي الوطني المجلس انتخابات إلى ودعا البرلمان وحل ،١٩٥٩ عام دستور أحكام ،٢٠١١ آذار/مارس

 ًتحالفا وشكل االنتخابات هذه في باألغلبية اإلسالمي النهضة حركة حزب فاز وقد .جديد دستور لصياغة
 الجمهورية أجل من المؤتمر حزب وهما علمانيتين يساريتين مجموعتين مع الترويكا، باسم يعرف ًحكوميا
 التنظيم باسم ًرسميا يعرف( ًمؤقتا ًدستورا مرة ألول التأسيسي الوطني المجلس وأقر .التكتل وحزب

 كيفية لتحديد ،٢٠١١ األول كانون/ديسمبر في )٦–٢٠١١ رقم الدستوري القانون العامة، للسلطات المؤقت
 سواء المجلس، عمل أولويات لتحديد ًوأيضا للحكومة المختلفة الفروع خالل من وإدارتها السلطة ممارسة

 الجهد يمثل االنتقالي الدستور هذا أن المهم ومن .النهائي الدستور إقرار حيث من أو التشريع حيث من
 أقر وقد .التأسيسي الوطني للمجلس كأولوية صراحة أدرجها حيث االنتقالية، العدالة دسترة أجل من األول

 )٢٠١١ التونسية الجمهورية( وتنظيمها االنتقالية العدالة إلرساء األساسي القانون التأسيسي الوطني المجلس
 أربع مدتها بوالية والكرامة الحقيقة هيئة إنشاء تم أخرى، أمور ضمن ومن .٢٠١٣ األول كانون/ديسمبر في

 أصدر ما، حد إلى شاقة مفاوضات عملية وبعد .٢٠١٣و ١٩٥٦ عامي بين المرتكبة الجرائم في للتحقيق سنوات
 التسويات من العديد لحماية ،٢٠١٤ الثاني كانون/يناير شهر في النهائي الدستور التأسيسي الوطني المجلس
 جميع حماية ذلك في بما تونس، في الديمقراطي االنتقال تحقيق في ساهم الذي السياسي لالتفاق المركزية

.االنتقالية العدالة تشريعات

دسترة العدالة االنتقالية
:مختلفة بطرق االنتقالية العدالة دسترة )٢٠١٤( تونس دستور يجسد

 تطالب االنتقالية، باألحكام الخاص األخير الفصل في واضحة؛ كأولوية االنتقالية العدالة الدستور يحدد .١
 في المحددة المواعيد وفي مجاالتها جميع في االنتقالية العدالة نظام بتطبيق الدولة ٩-١٤٨ المادة

 على صياغته، عملية من األخيرة المرحلة في الدستور إلى ٩-١٤٨ المادة ضيفتُأ وقد .الصلة ذات التشريعات
 المادة هذه كانت فقد وبالتالي السياسي، االتفاق إلى بالنسبة مركزية كانت االنتقالية العدالة أن من الرغم

 ًقصيرا كان الوقت أن يعني المادة لهذه المتأخر اإلقرار هذا .االنتقالية العملية بدء منذ خالف موضوع
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 ذلك كان وقد .فيها والتفكير عنها المترتبة اآلثار لمناقشة التأسيسي الوطني المجلس أعضاء إلى بالنسبة
حساسيته؛ على يدل مما بالكامل، تقييمه التوافق لجنة أعادت الذي الوحيد الفصل

 من البالد إخراج خالل من ككل، االنتقالية والعملية االنتقالية العدالة أمام الرئيسية الحواجز يزيل فهو .٢
 المادة وتنص .االنتقالية العدالة أمام القانونية/الدستورية العوائق من وغيرها ًمسبقا القائمة العفو قرارات

 بحجية أو سابق عفو بوجود أو القوانين رجعية بعدم الدفع السياق هذا في يقبل ال’ :يلي ما على ٩ - ١٤٨
و ؛‘الزمن بمرور العقاب أو الجريمة بسقوط أو القضاء اتصال

 الحوكمة هيئة المثال، سبيل على التكرار؛ عدم ضمان أهداف لتعزيز جديدة مؤسسات الدستور يؤسس .٣
 الحقيقة هيئة أن بالذكر ويجدر .والمساءلة والنزاهة الشفافية لتعزيز )١٣٠ المادة( الفساد ومكافحة الرشيدة
.السياسي للتالعب عرضة أكثر تُـركت وبالتالي الدستور، في ًصراحة تُـذكر لم والكرامة

حماية محدودة من التسييس
 الالحق التسييس من العملية هذه حماية في يكمن تونس في االنتقالية العدالة دسترة من الهدف كان لقد

 ،٢٠١١ عام ومنذ .نجحت قد الحماية هذه كانت إذا ما المؤكد غير من أنه من الرغم على أولويتها، إلغاء ومن
 المثال، سبيل فعلى .االنتقالية العدالة أجندة على واستحوذ الثورة من سلطته النهضة حركة حزب استمد

 ظهور إلى أدى مما النهضة، حركة حزب يد في االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق وزارة كانت البداية، في
 بحركة المرتبطين السابق القمع ضحايا وأن الحزب لهذا سياسية أجندة كانت االنتقالية العدالة بأن تصور

 مثير والكرامة الحقيقة هيئة أعضاء اختيار أن ثبت كما .األولوية لهم كانت اإلسالمية والحركات النهضة
 التالعب لتصورات المجال أفسح مما ومتسرعة شفافة غير باعتبارها العملية انتقاد تم حيث للجدل،

 فإن الهيئة، أعضاء الختيار واضحة وعمليات معايير وجود من الرغم فعلى .الشرعية وعدم السياسي
 التملك توليد على ًقادرا يكن لم الهيئة، أعضاء اختيار عن ًمسؤوال كان الذي التأسيسي، الوطني المجلس’

 تعديل وتم ).٣ :٢٠١٥ غانتري‘ (المشاركة أو الكاملة الشفافية تعزيز على ًقادرا يكن ولم للعملية، الجماعي
 الكتلة تمثيل على ًبناء الهيئة أعضاء الختيار األصلية األحكام ألغيت حيث األصلي، االنتقالية العدالة قانون

 المجلس في المقاعد من عدد أكبر على الحاصل النهضة حركة حزب منح مما بالتناسب، واستبدالها الحزبية
 .التأسيسي الوطني المجلس داخل المشكلة االختيار لجنة في ًأيضا المقاعد أغلبية على التأسيسي، الوطني

 وبينما .والكرامة الحقيقة لهيئة ًعضوا ١٥ النهضة، حركة حزب برئاسة االختيار، لجنة عينت النهاية، وفي
 وعلى .اإلطالق على ٍكاف غير هذا اعتُـبر فقد المواطنين، مساهمة اللتماس ًيوما ١٥ فترة اللجنة حددت

 الوطني للمجلس عامة جلسة في للجنة المرشحين قائمة على الموافقة تمت القائمة، الخالفات من الرغم
 كبيرة التحديات هذه إن .التعيينات وقف في المدني المجتمع محكمة طعون تنجح لم حيث التأسيسي؛

 استخدام يتم عندما أي االنتقالية؛ والعدالة الدساتير بين ًتفاعال تبين ألنها ناجحة غير كانت وإن حتى
.وشرعيتها االنتقالية العدالة عمليات قانونية لقياس الدستور في المحددة المعايير

 ،٢٠١٥ آب/أغسطس شهر وبحلول .وشرعيتها اللجنة فعالية على االختيار لعملية السياسية الطبيعة أثرت لقد
 وزاد والكرامة الحقيقة لهيئة العامة المكانة أضعف مما خامس، وأقيل المعينين األعضاء من أربعة استقال

 لتنفيذ اإلجماع من أدنى حد على الحصول على الهيئة قدرة قوضت التي الداخلية التوترات حدة من
 شفافية أكثر عملية في األعضاء استبدال إلى الدعوات من الرغم وعلى ).٤ :٢٠١٥ غانتري( واليتها

 ًغالبا تكن لم المختارين األعضاء نزاهة أن رغم’ وبذلك، .المباشر االختيار الحكومة فضلت فقد وتشاركية،
 حوار أو نقاش كل خالل . . . نفسها االختيار بعملية يتعلق ما في خطيرة مشاكل نشأت فقد انتقاد، موضع

 أعمالها وتقدم والكرامة الحقيقة هيئة مهمة عن ًبعيدا التركيز تحويل يتم الهيئة، حول ًتقريبا إعالمي
 أعمالهم أو السياسي انتمائهم أو وإيديولوجيتهم أعضائها حول الجدل ليتركز تواجهها التي والتحديات

 وبينما .٢٠١٨ األول كانون/ديسمبر ٣١ في عملها والكرامة الحقيقة هيئة أنهت وقد ).٣ :٢٠١٥ غانتري‘ (السابقة
 يصمد لم القانوني، النصاب اكتمال لعدم ًنظرا والكرامة، الحقيقة هيئة والية تمديد عدم على البرلمان صوت

.القرار هذا

 عام مرسوم بموجب المنشأة الخاصة القضائية الدوائر إلى القضايا من ًعددا الهيئة أحالت إغالقها، وعند
 عدم لضمان مؤسسية وإصالحات الكرامة صندوق ظل في بتعويضات أوصت كما ؛)١٣٨٢-٢٠١٦ رقم( ٢٠١٦

 توصيات تنفيذ الحكومة من يتطلب ٢٠١٣ لعام االنتقالية العدالة قانون أن ورغم .االستبدادي القمع تكرار
 وعملية والكرامة الحقيقة هيئة شرعية ضعف إلى بالنظر سيحدث ما نرى أن يبقى والكرامة، الحقيقة هيئة

 والكرامة الحقيقة هيئة تعد ولم .الرئيسية األحزاب قبل من السياسي التراجع بسبب بشدة االنتقالية العدالة
 )الدستوري غير وضعها نتيجة قصور وهو( إليها الدعوة أو إصالحاتها تنفيذ على لإلشراف موجودة نفسها
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دراسات الحاالت .٥

 وقد .الطويل المدى على العملية هذه نجاح في ًمهما ًدورا تلعب الحاكمة للنخبة السياسية اإلرادة فإن لذا
 من لحمايته االنتقالية العدالة لقانون الكاملة الدسترة أجل من للضغط المدني المجتمع ممارسة إلى ذلك أدى

).٧٨-٣٧ :٢٠١٧ الخليدي( وتوصياتها والكرامة الحقيقة هيئة عمل متابعة وضمان السياسي التالعب

 الدوائر إلى والكرامة الحقيقة هيئة إحاالت على ًبناء انطلقت التي الجنائية التحقيقات واجهت اآلن، وحتى
 أول في .المثول على والشهود المتهمين إجبار على الفعلية القدرة عدم ذلك في بما عديدة، عقبات’ الخاصة

 األربعة المتهمين من أي يحضر لم التعذيب، تحت االحتجاز، رهن شخص، بوفاة تتعلق النوع، هذا من قضية
٠١٩غولدشتاين‘ (عشر  تم حيث المدني، المجتمع لضغوط استجابة الخاصة الدوائر هذه إنشاء تم وقد ).٢

 ًأحكاما العسكرية المحاكم أمام ٢٠١٠/٢٠١١ في العنف بشأن فيها النظر تم التي القليلة القضايا أحكام اعتبار
 من كغيرها مخصصة أنها إال العدل، إقامة في ًابتكارا تمثل الدوائر أن من الرغم وعلى .عادلة وغير متساهلة

 ال وسلطتها، شرعيتها إبراز في صعوبات واجهت فقد وبالتالي األخرى، االنتقالية العدالة آليات من العديد
 أخرى تحديات االنتقالية للعدالة مؤسسي إطار وضع وواجه .األخرى الحكومية المؤسسات على سيما
 القادمة؛ االنتخابات قبل السياسية الحسابات إلى ًاستنادا يتذبذب كان النهضة حركة دعم أن حتى ،ًأيضا
 بالجرائم يتعلق ما في ‘اإلدارية المصالحة’ من يمكن أن شأنه من للجدل مثير قانون دعم الحزب قرر

).٢٠١٦ الدولية األزمات مجموعة( االنتقالية للعدالة المؤيدين أول من كونه من الرغم على االقتصادية،

التأثير على تحويل النزاع طويل المدى

يمثل انتقال تونس إلى الديمقراطية حتى اآلن ‘البلد الوحيد الذي لم تحِـد ثورته عن مسارها’ من  بين 
الثورات العربية )غولدشتاين ٢٠١٩(. لقد انتقلت البالد، بشكل سلمي، من خالل عمليات شرعية ومقيدة  إلى 
نظام دستوري جديد، تكمله مؤسسات رقابية ومنافسة سياسية مفتوحة. وبالتالي، يمكن اعتبار أن  عملية 
وضع الدستور في المرحلة االنتقالية، على الرغم من أنها ال تخلو من التحديات، نجحت في تحقيق  القوة 

الدافعة لالنتقال، بما في ذلك توفير الحماية ألجندة العدالة االنتقالية، وهو ما حدث. عالوة على ذلك،  فإن 
إشراك حركة النهضة، وهي جماعة سبق قمعها، في المجلس الوطني التأسيسي يوضح كيف يمكن أن  يكون 

وضع الدستور وسيلة للمصالحة إذا تم تصميم عملياته بشكل جيد . لقد أدى انتصار حركة النهضة  في 
االنتخابات، ثم إشراكها في تصميم الدولة التونسية المستقبلية، إلى إضفاء الشرعية على العملية 

برمتها )غولدشتاين٠١٩٢(. وقد تكون هذه النتيجة محصلة االختالف الملحوظ بين بناء الدستور والعدالة 
االنتقالية في تونس. على الرغم من أنه تم اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من خالل عملية سياسية، 

قوضت،في نهاية المطاف، الشرعية المتصورة للهيئة، إال أنه تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وهو 
يتمتع بالشرعية الديمقراطية ويحميها من الشكاوى المتعلقة بتكوينها. وقد أدى هذا بدوره إلى إضفاء 

. الشرعية على الدستور وهو ما افتقرت إليه عملية العدالة االنتقالية في نهاية المطاف

وحتى مع الحماية الدستورية، مثل الحفاظ على اإلرادة السياسية للعدالة االنتقالية في تونس تحدياً.  حيث 
تعتبر الحكومة الجديدة العدالة االنتقالية تهديداً للديمقراطية الهشة. في عام ٢٠١٤، تم انتخاب الباجي  قائد 

السبسي رئيساً للبالد، وهو رجل تربطه عالقات طويلة ببن علي وبالنظام السابق. وقد أسس حملته بناء ً 
على وعد بتجاوز الماضي والتطلع إلى األمام )عبد الرحمن ٢٠١٨(. وبمجرد توليه منصبه، شرعت إدارته  في 

تقويض العدالة االنتقالية، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، إقرار قانون المصالحة اإلدارية )٢٠١٧(  الذي 
ينص على العفو عن الجرائم االقتصادية لتهدئة مخاوف نظام بن علي المنتهية واليته. وعلى الرغم  من 

وجود مقاومة من المجتمع المدني، حيث لم يتم إنشاء محكمة دستورية حتى اآلن، إال أن القانون ال  يزال 
سارياً. وقد تم الطعن في دستوريته لمخالفته للمادة ١٤٨ - ٩، لكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية  مشاريع 

القوانين )التي تم إنشاؤها عام ٢٠١٤ لمراجعة القوانين حتى إنشاء المحكمة الدستورية( لم تحصل  على 
. النصاب القانوني المطلوب إلصدار قرار في هذه القضية

وقد أدى إقرار قانون المصالحة اإلدارية واستمراره إلى كسر االتفاق السياسي الذي مكن من  التحول 
الديمقراطي السلمي في تونس. واليوم، ‘ال يتعلق األمر بمراجعة عملية العدالة االنتقالية المنصوص  عليها 

في الدستور، بل بإيجاد حل وسط يجدد التزام النخب السياسية والمواطنين بهذه العملية’ ) مجموعة 
األزمات الدولية ٢٠١٦: ٢٧(. وبينما تستمر الوالية الدستورية للعدالة االنتقالية، فإن اإلرادة السياسية  إلنجاز 

هذه الوالية غير موجودة.
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حول المؤلفة

 وهي واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة لدى البرامج مسؤولي كبيرة هي باريل كاتس أماندا
 عمليات دعم على تعمل هي الصفة، وبهذه .الهادئ والمحيط آسيا في الدستور بناء برنامج عن مسؤولة

 الفني الدعم تقديم خالل من وذلك أخرى، سياقات ضمن من والفليبين، وميانمار نيبال في الدستور وضع
 باريل كاتس .واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة ومشاريع المدني المجتمع ومنظمات للحكومات

 وبناء للنزاعات الالحقة االنتقالية والعمليات اإلنسان وحقوق الدستوري القانون في مختصة دولية محامية
 وحماية وحمايتهم الخصوص، وجه على األصليين، والسكان األقليات دعم على تعمل وهي .الديمقراطية

 وقامت .الحكومي اإلصالح وعمليات النطاق واسعة التنمية عمليات سياق في ومصالحهم حقوقهم
 والمنظمات المدني المجتمع منظمات لصالح آسيا في وإدارتها البرامج تصميم وتولت قانونية بدراسات

 المعني العامل والفريق آسيا ومؤسسة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ذلك، في بما الدولية،
 كخبيرة عملت واالنتخابات، للديمقراطية الدولية المؤسسة إلى انضمامها وقبل .األصليين السكان بقضايا

 السالم بناء مشاريع ملف وتولت نيبال في الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مع والحوكمة الديمقراطية في
 والعدالة الدستورية المسائل حول األمريكية للحكومة كمستشارة وعملت المحلي والحكم النزاعات وحل

.النزاعات وحساسية االنتقالية



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات٦٨

حول المنظمات

 تم التي النزاع ، بعد ما مرحلة في الدستور بناء عملية حول إدنبره حوارات محصلة هي الوثيقة هذه
 التسويات حول األبحاث وبرنامج واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة بين بالتعاون تنظيمها

.إدنبره جامعة في الدستوري للقانون إدنبره ومركز العالمية العدالة ألكاديمية التابع السياسية

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
 المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هي منظمة دولية تضطلع بمهمة النهوض بالعمليات•

 ونحن نقوم بذلك .في أنحاء العالم كطموح إنساني عالمي ومحفز للتنمية المستدامة الديمقراطية
عبر دعم بناء المؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ عليها على كافة

 ورؤيتنا هي عالم تكون فيه العمليات والمؤسسات واألطراف الفاعلة الديمقراطية .المستويات
شاملة للجميع، خاضعة للمساءلة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة للجميع

 العمليات االنتخابية وعمليات بناء الدستور :نركز في عملنا على ثالثة مجاالت مؤثرة رئيسية•
 ويجري تعميم مواضيع النوع االجتماعي والتشاركية وحساسية .والمشاركة والتمثيل السياسي

 للتوجهات ًوتقدم المؤسسة تحليال .الصراعات والتنمية المستدامة عبر جميع مجاالت عملنا
الديمقراطية العالمية واإلقليمية وتنتج المعرفة المقارنة حول الممارسات الديمقراطية الدولية ذات

الجودة وتقدم المساعدة الفنية وبناء القدرات حول االصالح الديمقراطي لألطراف الفاعلة المشاركة
في العمليات الديمقراطية، كما تعقد الحوارات حول المواضيع ذات الصلة بالنقاش العام بشأن

الديمقراطية وبنائها

 وأمريكا وأوروبا الهادئ والمحيط وآسيا أفريقيا في وقطرية إقليمية مكاتب ولنا ستوكهولم، في مقرنا يقع
 وهي المتحدة األمم في دائم مراقب واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة .الكاريبي والبحر الالتينية
.األوروبي االتحاد مؤسسات لدى معتمدة

>https://www.idea.int<
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أكاديمية العدالة العالمية
 قضايا حول المعرفة وتبادل والتعليم البحث تدعم التخصصات متعددة شبكة هي العالمية العدالة أكاديمية

 إدنبره جامعة في القائمة التعاون وعالقات المراكز عمل من االستفادة إلى تسعى وهي .العالمية العدالة
:إرساء إلى الخصوص، وجه على العالمية، العدالة أكاديمية وتهدف .وتوسيعها وتوحيدها

مركز متعدد التخصصات الستكشاف ماهية العدالة العالمية؛•
؛ وًملتقى فكري لمناقشة األفكار الجديدة المتعلقة بعالم أكثر عدال•
.ًوعالميا ًمنتدى مؤسسي للحوار مع الممارسين المعنيين بقضايا العدالة محليا•

 والشبكات والمراكز الفرديين األكاديميين لتمكين النقاشات تيسير مجال في العالمية العدالة أكاديمية تنشط
.نطاقها توسيع من القائمة

 والتعليم بالبحث يتعلق ما في آفاقهم توسيع من العالمية العدالة أكاديمية أعضاء تمكين في هدفها ويتمثل
 تعليمية ومبادرات تعاونية بحثية مشاريع إلى المتوسط، المدى على ذلك، يؤدي أن ونأمل .المعرفة وتبادل
.عام بشكل الجمهور مع العمل من جديدة وأشكال جديدة

>http://www.globaljustice.academy/<

مركز إدنبره للقانون الدستوري

 والنظريات العام القانون في للبحث تنسيق مركز إدنبرة بجامعة الدستوري للقانون إدنبره مركز يمثل
.وخارجها المتحدة المملكة في الحالية الدستورية التطورات ويتناول الدستورية

 األوروبي االتحاد وقانون العام القانون مجال في العاملين الزمالء تشمل واسعة بعضوية المركز يتمتع
 االنتخابي القانون :رئيسية بحثية مجاالت أربعة على يركز وهو القانونية، والنظريات الدولي والقانون
 بعد ما والدستورية الدستورية والنظريات الجنسيات متعددة والدول والفيدرالية االستفتاءات وقانون

.ودونها الدولة

 
 والسالم الدستور بناء وبعمليات الدستوري بالقانون المتعلقة التطورات طليعة في المركز أعضاء يعمل

.البيئي والقانون اإلنسان وحقوق االنتخابي والقانون

>http://www.centreforconstitutionallaw.ed.ac.uk/<
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شھد االنتشار المتزاید للتحوالت السیاسیة بعد النزاعات الداخلیة اھتماماً متزایداً بالعدالة االنتقالیة وبناء الدستور 
كمجاالت للدراسة والتدخل. ومع ذلك، فقد تم إیالء اھتمام قلیل لفھم كیفیة مساھمة التفاعل بین المجالین في تحقیق 

أھداف كل منھما وأھدافھما المشتركة بشكل أفضل. تعزز ھذه الورقة المتعلقة بالسیاسات فھماً أفضل ألوجھ 
التعاون بین العدالة االنتقالیة وبناء الدستور وتشجع صناع القرار والخبراء في ھذا المجال على النظر في خیارات 
زیادة المزایا النسبیة للعدالة االنتقالیة وبناء الدستور على التوالي، من أجل السعي نحو تحقیق الھدف العام للسالم 

. والتنمیة المستدامین

توضح الوثیقة المزایا المحتملة للجمع بین العدالة االنتقالیة وبناء الدستور ولكنھا توضح أیضاً التحدیات المالزمة 
للخلط بین ھاتین العملیتین. تسلط الورقة الضوء على أھمیة اعتبار العالقة بین عملیات العدالة االنتقالیة وبناء 

الدستور على أنھا عالقة تكاملیة ال تنافسیة. كما أنھا ال توسع الفھم في ما یتعلق بما یمكن أن تقوم بھ إحدى 
العملیتین لتحسین نفسھا فحسب، بل وأیضاً في ما یتعلق بالطرق التي یمكن من خاللھا إزالة الحواجز والنظر في 

التفاعالت الدقیقة بین بین العملیتین في مواجھة التحدیات الرئیسیة التي تطرحھا التحوالت وھي تقوم بكل ذلك من 
دة. دون اقتراح نماذج أو إجابات محد
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