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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

التنافس على العدالة:
العدالة االنتقالية وإرساء االستقرار في منطقة الشرق األوسط/شمال أفريقيا

الدكتورة زينايدا ميلر 

منــذ بدايــة االنتفاضــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  
أفريقيــا، لــم تتوقــف الدعــوة إلــى تطبيــق العدالــة االنتقاليــة. وفــي 
أعقــاب الصراعــات أو التغييــرات السياســية الجذريــة فــإن الســؤال 
الــذي ُيطــرح فــي الوقــت الحاضــر ال يتعلــق إطالقــًا فــي غالــب 
األحيــان بمــا إذا كانــت العدالــة االنتقاليــة ينبغــي تطبيقهــا أم ال، 
ولكنــه يبحــث مــا هــي صيغتهــا، ووقتهــا، وكيفيتهــا. وفــي مقدمــة 
والعدالــة  الثــروة  توزيــع  وإعــادة  المســاوة  لتحقيــق  الدعــوات 
تماشــت  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  االجتماعيــة 
الدعــوات للعدالــة االنتقاليــة مــع المناشــدات الدوليــة لمكافحــة 
مــن  عــدد  واُتِخــذت  المســاءلة.  وضمــان  العقــاب  مــن  اإلفــالت 
التدابيــر فيمــا بعــد؛ ومنهــا المحاكمــات، والصــراع حــول االختصــاص 
الجنائــي الدولــي، ولجــان تقصــي الحقائــق، والتعويضــات، وحمــالت 

التطهيــر.

غالبــًا ُتفيــد العدالــة االنتقاليــة فــي تثبــت ركائــز نظــام سياســي  
جديــد وإضفــاء الشــرعية عليــه. وفــي الــدول التــي يرتكــب فيهــا 
النظــام السياســي الجديــد الكثيــر مــن االنتهــاكات التــي كان يرتكبها 
النظــام الســابق أو التــي يكــون فيهــا الصــراع علــى وشــك االنــدالع 
أو ال يــزال هــذا الصــراع متواصــاًل أو مــا تــزال هنــاك هشاشــة فــي 
القــدرة علــى التوصــل إلــى حلــول سياســية وســط، فــإن التنافــس 
إلــى صــراع علــى توزيــع  حــول شــكل العدالــة وطبيعتهــا يتحــول 

الســلطة، والمــوارد، وموقــع الضحيــة، والذاكــرة الجماعيــة.

تبحــث هــذه الورقــة البحثيــة العوامــل التــي تحــدد مــدى قــدرة  
العدالــة االنتقاليــة علــى إرساء/إفشــال االســتقرار في دول منطقة 
ــار وتصميــم  ــا مــن حيــث: )1( اختي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
آليــات العدالــة االنتقاليــة و)2( شــروط االنتقــال و)3( دمــج العوامــل 

االقتصاديــة و)4( دورالذاكــرة الجماعيــة والتاريــخ والمصالحــة. 

يعرض كل واحد من هذه العوامل درسًا مختلفًا:	 

اإلفــراط فــي التركيــز علــى المحاكمــات الجنائيــة قــد ُيضيــق مــن . 1
حــدود ونتائــج تحقيــق العدالــة.

عمليــات االنتقــال التــي يتــم وقفهــا أو تتوقــف أو ال تكتمــل . 2
إلــى ســاحات  ُتَحــّول مســارات العدالــة  تــزال مســتمرة  أو مــا 

الصريــح. السياســي  للتنافــس 

إدراج تفــاوت المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة والفســاد . 3
ــدًا عميقــًا للنخــب  ــر تهدي ــه يثي هــو ضــرورة ال مفــر منهــا، ولكن

المترســخة.

التــي يتــم مــن خاللهــا إضفــاء الطابــع المؤسســي . 4 الوســائل 
ع الهويــة  علــى الذاكــرة الجماعيــة وطريقــة كتابــة التاريــخ ُتــوزِّ
الرمزيــة والماديــة مــن خــالل تحديــد مــن يشــغل طــرف الضحيــة.

عنــد النظــر إلــى هــذه الــدروس مجتمعــًة، يتضــح أنهــا ُتبّيــن عــدم 	 
والعدالــة  االســتقرار  إرســاء  بيــن  فاصــل  حــد  رســم  علــى  القــدرة 
اإلخــالل  فــي  والثــورات  المقاومــة  تتســبب  المجــرد.  بمفهومهــا 
بالتــوازن القائــم فــي توزيــع الســلطة والثــروة. ومــع تدهــور هــذه 
العدالــة  تتحــول  عودتهــا،  أو  صعودهــا  أو  اســتمرارها  أو  القــوى 
الوطنيــة  الهويــة  حــول  للتنافــس  جديــد  ميــدان  إلــى  االنتقاليــة 
والمجتمــع، عــالوة علــى المــوارد البشــرية والماديــة. وبحســب مدى 
الشــرعية التــي تحظــى بهــا هــذه العمليــات، واســتثمار األطــراف 
الفاعلــة، وشــكل الســخط الشــعبي، واألثــر التوزيعــي للعدالــة فــإن 
العدالــة االنتقاليــة قــد تكــون بديــاًل للصــراع المقتــرن بالعنــف أو 

تصبــح ميدانــًا لمزيــد مــن المعــارك.
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