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الإ�صالح ال َقا ُنوين يف ُ�سودان ما َبعد ال ِنزاع
د� .سامي عبد احلليم �سعيد

�إن الدول التي تعاي�شت مع احلرب االهليه الطويلة ،خرجت من احلرب و هي تعاين من العديد من املُ�شاكل
املُتعلقة ب�إنهيار ال ُبنية التحتية ،و َتدين اخلدمات العامة املُت�صلة بال�صحة العامة و التعليم و الرعاية
الإجتماعية ،و �إنهيار اخلدمة املدنية ،و تدهور م�ستوى �أداء موظفي االدارة العامة ،و �إنت�شار ثقافة العنف
ال�سيا�سي ،الإنق�سام املجتمعي احلاد .هناك �أي�ض ًا م�شاكل �أخرى ذات �صلة ببيئة النزاعات امل�سلحة ،و ذات �صلة
ب�إ�سلوب احلكم ،من بني تلك امل�شاكل ،غياب الإرادة ال�سيا�سية و عدم �إ�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،و �ضعف
الأمكانات و املوارد ،و �إنت�شار الف�ساد ،و �إنتهاكات حقوق الإن�سان .بجانب ذلك هناك ،م�ؤ�س�سات و �أ�شخا�ص ،لي�سو
على �إرتباط م�ؤ�س�سي باحلكومة ،و لكنها م�ؤثرة ب�شكل كبري يف �سيا�سات و قرارات احلكومة ،مثل �أغنياء احلرب
و زعماء امللي�شيات و �شبكات الف�ساد من �شركات و رجال �أعمال ،و عموم ًا ،كل امل�ستفيدين من حالة التمييز و
الإنحراف بال�سلطة العامة .هذا الو�ضع ،ي�ؤ�س�س بالنتيجة ،لنظام الإفالت من املحا�سبة و العقاب ،و بالتايل
ي�ضع العراقيل الكبرية �أمام �أي جهود للإ�صالح يف نظام �سيادة حكم القانون يف الدولة.

�أ�صبح الإهتمام ب�إ�صالح النظام القانوين متزايد ًا يف الدول التي
كانت تعي�ش حروبات �أهلية .و هذا الإجتاه �أي�ض ًا حظي ب�إهتمام كبري
لدى فقهاء القانون و علماء ال�سيا�سة ،ال �سيما بعد توقيع �إتفاقية
ال�سالم ال�شامل يف عام  .2005و بال�ضرورة ،تختلف ال�سيا�سات و
الإ�سرتاتيجيات املعتمدة يف الإ�صالح القانوين يف الدول التي تعاي�شت
مع احلروب فرتة طويلة ،و ذلك بح�سب م�ستوى ت�أثري احلرب على
م�ؤ�س�سات الدول و النظام العام ،فبالتايل تتعدد �أمناط تلك الدول
فمنها ما ميثل الدولة اله�شة �أو الدولة املنهارة  ،و منها ما ميثل
الدولة املتخلفة ،لذا ف�إن اال�صالحات املطلوبة يف النظام القانوين
يف تلك الدول ،يعتمد على مقدار ت�أثري احلرب على جماالت احلرب
و ال�سالم ،و م�ؤ�س�سات تطبيق القانون ،و ُم�ؤ�س�سات حتقيق الرفاه
الإجتماعي.
�إن املدخل ال�صحيح للإ�صالح القانوين يف تلك الدول  -مبا فيها
ال�سودان  -يبد�أ من مفاو�ضات ال�سالم ،اذ يظهر اال�صالح القانوين
يف �إتفاقية ال�سالم بو�صفها �إطار توافقي لل�سالم ،و يتم �إ�ستيعابه يف
�إجراءات �صياغة الد�ستور بو�صفه الناظم الأعلى للأو�ضاع القانونية،
و يف �إجراءات تقييم �إحتياجات ما بعد احلرب كم�ؤ�شر لل�سيا�سات
الوطنية الواجب تبنيها ،و يف قرارات جمل�س الأمن ك�إطار للموجهات
الدولية ،و خطط منظمات املجتمع املدين بو�صفها الناظم للحراك
الغري ر�سمي.
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�أهداف �إ�صالح النظام القانوين يف دول ما بعد النزاع امل�سلح
هناك العديد من الأهداف الوا�ضحة التي ت�سوقها هذه الورقة،
لإجراء �إ�صالحات جوهرية يف بنية النظام القانوين يف �سودان ما بعد
النزاعات امل�سلحة .و من �أبرز تلك الأهداف و �أكرثها ت�أثري ًا يف بناء
العدالة و ال�سالم يف ال�سودان ،هي �أربعة ،كما يلي:
 .1بناء ال�سالم :ال�سالم و الأمن من امل�سائل املهمة التي يتوافق
حولها �أطراف احلرب يف وثيقة يعلنون من خاللها عزمهم يف بناء
ال�سالم من خالل و�سائل يتفق حولها .و بالتايل �إن �أي �إنتهاك لعنا�صر
بناء ال�سالم و االمن املتفق عليها ،يقود من جديد �إىل جتدد النزاع
امل�سلح.
من �أبرز �صور الإ�صالح القانوين التي ت�ستهدف بناء ال�سالم يف
املجتمعات التي تعاي�شت مع احلروبات الأهلية �سنوات عديدة ،هي
�إ�صالحات مت�صلة ببناء نظام للعدالة الإنتقالية� ،صياغة د�ستور
جديد و ت�شريعات لإزالة �أ�سباب احلرب و العنف.
 .2بناء الدميقراطية :من املهم الإعتناء بالنظام القانوين الذي
تت�أ�س�س يف �إطاره م�ؤ�س�سات الدميقراطية و نظمها  ،و تت�أتي �أهمية
ذلك النظام القانوين ،من �أهمية الدميقراطية للدول التي �إنتهت
من نزاعات م�سلحة طويلة .و من املتطلبات القانونية الأ�سا�سية لبناء
الدميقراطية الوليدة ،هو و�ضع نظام قانوين جديد ،ي�ؤ�س�س لدولة
ال�سودان يف فرتة ما بعد النزاع ،و يحمي احلقوق و احلريات ،و يجعل

�سلطات الدولة كلها خا�ضعة للم�ساءلة و املحا�سبة دون متييز.
 .3التنمية الإقت�صادية� :إن القانون هو العمود الفقري يف
ت�أ�سي�س نظام التنمية يف الدولة ،ال �سيما التنمية االقت�صادية ،و
يكت�سب اال�صالح القانوين �أهميته للتخطط اال�سرتتيجي التنموي ،يف
�إنه يت�أ�س�س على �إزالة التمييز ،و يعالج م�سائل التفاوت التنموي ،كما
يدعم اجلهود ال�سيا�سية يف بناء ال�سالم و �إنهاء حالة احلرب ب�شكل
دائم ،و يدمج املجتمعات ال�سكانية التي ت�أثرت باحلرب ،يف عملية
التنمية امل�ستدامة.
 .4احلد من الفقر :يتالقي التخطيط للحد من الفقر مع خطط
التنمية الإقت�صادية يف الدولة ،حتت �سقف الإ�سرتتيجية القومية
للتنمية .الفقر �سمة ُمالزمة للمجتمعات التي تعي�ش ُظروف النزاعات
امل�سلحة و َير�سم اال�صالح القانوين خارطة الطريق نحو الرفاه
املجتمعي و للحد من الفقر عرب تَ�شريعات حتمى ُحقوق ال ُفقراء و
ت�ضمن توفري ا َ
خلدمات الأ�سا�سية دون متييز.
من املُ�ؤكد �أن النظام القانوين الذي ظل �سائد َا قبل و �إبان النزاعات
امل�سلحة ،مل يكن ُم�ؤه ُال لبناء العدالة و ال�سالم ،و �إال ما كان للحرب
�أن ت�ستمر يف دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق ،و ما كان لها �أن
ت�شهد الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،و رمبا تكون احلرب و
النزاع امل�سلح قد �إندلعت يف الأ�سا�س مناه�ض ًة للنظام القانوين الذي
كان �سائد ًا يف الدولة.
لذلك ،من �أهم ا َمل ُ
و�ضوعات التي ظلت تحُ ظى ب�إهتمام كبري ،يف
مرحلة ما بعد توقيع الأطراف على �إتفاقية ال�سالم ،كانت َم�س�ألة
الإ�صالح القانوين و املُ�ؤ�س�سي يف الدولة.
يف مرحلة ما بعد احلرب ،يعمل كل هدف من الأهداف �أعاله ،ب�صورة
منفردة ،مثلما تعمل جميعها ب�شكل مرتابط مع بع�ضها البع�ض .و
ِبح�سب جتارب بع�ض الدُول ،جند �أنه حني تتطلب الإ�صالحات َقدر ًا
عالي ًا من تطبيق مبد�أ �سيادة القانون على كافة املُ�ستويات ،جندها يف
جانب �آخر ال تقوم بتطبيق �أعلى م�ستويات مبادئ حقوق الأن�سان .و
قد �أثبتت التجارب يف الدول النامية� ،أن تطبيق مبادئ �سيادة ُحكم
القانون ،ال ميكن �أن تتحقق بدون تبنى قواعد حقوق الإن�سان ،و هذه
م�س�ألة يجب التن ُبه لها بعدم �إجازة قوانني ال تتفق مع ا َملواثيق الدولية
املُت�صلة ِبحقوق الإن�سان.
مو�ضوعات برامج الإ�صالح القانوين:
من خالل ر�صد جتارب عدد من الدول التي كانت تعي�ش يف �أو�ضاع
احلروبات الأهلية ،جند �أن هناك �أهم خم�سة �أنواع من برامج �إ�صالح
النظام القانوين يف الدول النامية التي �إنتهت تو ًا من من النزاعات
امل�سلحة .قد يعتمد ال�سودان بع�ض او كل هذه الربامج يف �إجراء
الإ�صالحات القانونية املراد �إجراءها ،و ذلك بح�سب درجة ت�أثري
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احلرب على ُم�ؤ�س�سات الدولة .هذه الربامج هي:
 .1الأمن الإن�ساين
� .2إ�صالح نظام النزاعات حول الأرا�ضي و النزاعات التجارية وو�ضع
قواعد لتنظيم الإقت�صاد
 .3حقوق الإن�سان و العدالة الإنتقالية
 .4اخل�ضوع الفاعل ل�سيادة حكم القانون بوا�سطة احلكومة
 .5الو�صول للعدالة و امل�ساواة �أمام القانون.
الأمن الإن�ساين:
�أبان ال ِنزاع املُ�سلح ،من َ
ال�ضروري �أن تكون تَ�سود حالة ال ُعنف
ال�سيا�سي و ال ُعنف الإجرامي و ال ِعدوان على ُحريات
املُ�سلح وال ُعنف ِ
الأ�شخا�ص و ِحقو َقهم ،و ذلك ب�سبب �أن القواعد القانونية ال جتد
طريقها للتنفيذ ب�سبب �إنهيار النظام القانوين .بالإ�ضافة لذلك،
يف ظل مثل هذا الو�ضع يبدو النا�س ُم�صابني بال َهلع ،و لي�س لديهم
ِثقة َكبرية يف ا ً
حلكومة �أو النظام القانوين املُطبق الذي ال يعمل على
حُما�سبة ُمرتكبي َ
اجلرائم .بالتايل �أ�صبحت من �أهم ا َمل ُ
و�ضوعات التي
َيجب ُمراعاتها ِ�ضمن التَخطيط لبناء ُم�ؤ�س�سات و ُنظم ِ�سيادة ُحكم
القانون يف الدول التي َظلت تَعي�ش ِنزاع ًا ُم�سلح ًا ،هو مو�ضوع �إنهاء
َحالة العنف و ُمعاقبة ُمنتهكي ِحقوق االن�سان.
فيما َيت�صل بالأمن الإن�ساين و ِ�سيادة ُحكم القانون يف زمن النزاع،
هناك ُم�ستويان ،ميثل كل م�ستوى مرحلة من مراحل بناء دولة
القانون ،و هما كما يلي:
الأوىل:
احلوجة الآنية ،لإ�ستعادة قدر من النظام و �سيادة حكم القانون
يف الدولة ،و ذلك ،يتطلب �إتخاذ تَدابري َعاجلة و َفعالة تَعمل َعلى
توفري َقدر من �سيادة حكم القانون .و تطبيق هذا القدر من النظام
و القانون ،يجب �أن ي�أتي يف �إطار ما يمُ كن �أن نطلق عليه “�إدارة
ال�سالم يف البالد ،و قد تتطلب
الأزمة ” و تهيئة الأو�ضاع من �أجل ِبناء ً
احلالة �أحيان ًا �إ�ستخدام عدد من التدابري الإنتقالية ،التي قد ت�ضطلع
بها بعثة قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،كما قد يكون جز ًء
منها تعيني �شرطة دولية و �أجهزة دولية لإقرار العدالة بوا�سطة ُق�ضاة
دوليني .هذه كلها مالمح التدابري الإنتقالية لإدارة الأزمة.
هذه املرحلة قد مت تطبيقها على نطاق وا�سع يف العامل يف الدول التي
�شهدت حروب ًا �أهلية ،يف كمبوديا ،و يف �سرياليون و ليربيا و ك�سوفوا
وهايتي.
الثانية:
و التي ميكن �أن َنطلق عليها “مرحلة التنمية” و التي يجب �أن ت�سري
ب�شكل ُمتزامن مع “مرحلة �إدارة الأزمة” ،و الهدف من هذه املرحلة
هو ت�أ�سي�س نظام طويل الأمد لنظام دولة القانون.

و املرحلة الثانية تُعنى بالتخطيط ا َملدرو�س لبناء النظام القانوين و
ال�سالم يف الدولة ،و يف ذلك يجب �أن تندمج ا َملرحلة الأوىل
تر�سيخ َ
َ
يف ا َملرحلة الثانية ،بحيث تكون ا َملرحلة الثانية �إمتداد للمرحلة الأوىل
و مُكمِ لة لها ،و بحيث تتكامالن يف �إعادة بناء بيئة القانون ب�صورة
ُم�ستدمية يف الدولة ،و يجب �أن تت�ضمن ُخطط طويلة املدى ملعاجلة
تف�شي حالة العنف و لإنهاء حالة الإفالت من العقاب ،و ت�ساعد يف
و�ضع َل ِب َنات ال�سالم الدائم .هذا يت�ضمن التخطيط لإ�صالح نظام
العدالة اجلنائية ،و الهيئة الق�ضائية و الإدعاء العام ،و ي�شمل
�أي�ض َا ،التخطيط للإ�صالح القانوين يف هذه املرحلة� ،إ�صالح ال ُنظم
القانونية التي تحَ كم القوات امل�سلحة و قوات ال�شرطة و بقية قوات
القطاع الأمني.
 .2حل النزاعات حول امللكيات:
ً
ً
�إن النزاع حول ملكية الأرا�ضي ،ظل ملمحا وا�ضحا و م�ؤ�شرات يف
تقارير حتليل النزاعات يف ال�سودان ،و من امل�ؤ�شر �أي�ضا� ،إنه و بف�ضل
النزاعات امل�سلحة و العنف ،تتوقف الأعمال التجارية و الإ�ستثمارية،
و يهجر املزارعون حقولهم ،و رجال الأعمال متاجرهم و م�صانعهم.
و لإقامة ال�سالم من جديد ،يتطلب �أن تعود تلك امل�صالح التجارية
و الإقت�صادية من جديد مل�سارها القانوين ال�صحيح ،و يف �سبيل
ذلك يجب �أن يتم �إيجاد �آلية عاجلة حلل النزاعات املُت�صلة بمِ لكية
الأرا�ضي ،و �إ�ستعادة املُمتلكات .و من َ
ال�شائع يف الدول التي تَعي�ش
ِنزاعات ُم�سلحة� ،أن ِت�ستوىل ا َملجموعات املُ�سلحة� ،أو بع�ض املُجموعات
الإثنية ،على الأرا�ضي ،و تَ�صادر مُمتلكات الأفراد و تجَبرُ �أ�صحابها
على ال ُنزوح َبعيد ًا عن �أرا�ضيهم و مُمتلكا ِتهم.
�إن َم�س�ألة َنزع املُمتلكات املُغت�صبة و �إعادتها ملُالكها َ
احل ِقي ِقيني،
َم�س�ألة يف َغاية التَع َقيد بالن�سبة لل ُمجتمعات التي خرجت من
ا ُ
حلروبات الأهلية ،ال �سيما من زاوية القانون الواجب التطبيق ،و من
حيث حتديد املُالك القانونيني ،و ًم�ستندات الإثبات املُعتمدة ،و كذلك
من زاوية َكفاءة الهيئ�آت ال َعدلية التي ُيفرت�ض عليها �أن تنظر يف مثل
تلك امل�سائل.
تلك التعقيدات املرتبطة بالنزاعات التجارية و الإقت�صادية ،متتد
لت�شمل النزاعات التجارية املت�صلة بالإلتزامات التعاقدية كافة،
فامل�شهود يف حالة النزاعات امل�سلحة ،ان العقود التجارية ،املت�صلة
بالنقل و الإن�شاءات و تقدمي اخلدمات ،تتوقف ب�شكل جزئي او ب�شكل
كامل ،و تن�ش�أ عن ذلك ب�شكل تلقائي �أو�ضاع قانونية ي�ستلزم حلها من
خالل �آليات قانونية كفوءة.
 .3حقوق الإن�سان و العدالة الإنتقالية:
�إن مو�ضوع العدالة الإنتقالية من ا َملو�ضوعات املِحورية يف �سياق
ُمعاجلة �أو�ضاع ما بعد النزاعات امل�سلحة ،و ذلك ملواجهة الأفعال التي

4

َ�سادت خالل فرتة ثقافة ال ُعنف ،و يكت�سب مو�ضوع العدالة الإنتقالية
�أهمية لكونة و�سيلة ملواجهة ثقافة العنف و الفرار من العدالة و
الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي حدثت �أثناء النزاع ،و لكونه
�أي�ض ًا يمُ هد لإجراءات ُمعاجلة املُجتمع بوا�سطة املُ�صاحلة و املُ�ساءلة
و التَاهيل .و َمرحلة ال َعدالة الإنتقالية هي َمرحلة حُمددة املدة ،غالب ًا
ما تكون لفرتة ق�صرية .و عند البدء يف التَخطيط لل َعدالة الإنتقالية،
قد َي ُثور ُ�س�ؤال ،عما �إذا كان من املُمكن �إ�ستخدام ال َعدالة الإنتقالية يف
�إعادة ِبناء ال َنظام ال َعديل و َت�أهيله؟.
مت �إ�ستخدام نظام العدالة الإنتقالية  -عرب �آليات دولية  -يف العديد
من الدول التي َ�شهِ دت ِحروب ًا �أهلية ،و كانت بع�ض تلك التجارب قد
�إ�ستهدفت املُ�ساهمة يف تطور النظام ال َعديل يف الدولة ،ففي ا َملحكمة
اجلنائية ا َ
خلا�صة يف �سرياليون قد مت �إ�ستخدام ال َقانون الوطني ،و
ال ُق�ضاة الوطنيني ،و كان لذلك دور كبري يف َت�أهيل ال َنظام العديل
الوطني .و كان للمحكمة اجلنائية الدولية يف رواندا نف�س هذا
الإجتاه ،و لكن �أثرها كان حَمدود ًا و لي�س ب�صورة �شاملة مثلما كان يف
نظام حَمكمة �سرياليون اخلا�صة.
�إن انتهاكات حقوق الإن�سان� ،إبان النزاعات امل�سلحة ،تتخذ ُ�صور ًا
اجلن�سي ،تَ�شريد املُواطنني داخلي ًا،
عديدة َ�شائعة ،من بينها ال ُعنف ِ
�أو �إجبارهم على الهِ جرة خارج بالدهم ،و تجَ نيد الأطفال يف الأعمال
َ
احلربية ،و الإجتار يف الن�ساء و الأطفال .و من املالحظ ،يف �أوقات
احلرب ،يكون الإعتداء على حقوق املر�أة و حقوق الطفل ،من �أكرث
االنتهاكات �شيوع ًا بوا�سطة �أطراف العمليات احلربية.
يف جمتمعات ما بعد النزاعات املُ�سلحة ،تتطلب ِحماية ِحقوق الإن�سان،
�إجراء تَغيريات َجوهرية و الزمة ،على ال َعديد من ُم�ستويات الدولة و
املُجتمع ،حتى تنتج �أثرها على ا َملدى ال َبعيد.
 .4اخل�ضوع الفعال للقانون بوا�سطة الدولة:
و ملا كان من اهم متطلبات مبد�أ �سيادة ُحكم القانون ،هو ُخ�ضوع
خلا�صة للقانون ،ف�إن ِخ�ضوع َ
الأ�شخا�ص ال َعامة و ا َ
احلاكمني للقواعد
القانونية ،يكت�سب �أهمية ُق�صوى ،من زاوية ُ�سلوكهم ال َفردي ا َ
خلا�ص،
�أو من زاوية مُمار�ستهم لوظيفتهم َ
احلكوميةَ .يظل هذا الو�ضع
ال ُنموذجي غائب ًا يف الدول التي تعي�ش يف نزاعات م�سلحة ،حيث تغيب
الإدارة احلكومية املِهنية ،و َي ُ�سود بد ًال منها املح�سوبية و الف�ساد و
كل مناذج الإنحراف بال�سلطة العامة .و امل�ؤ�س�سات و ال�سلطات التي
من واجبها مراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية ،مثل الربملان ،و نظام
الرقابة الإدارية (الأمبودزمان) ،و ال�سلطة الق�ضائية ،و الإعالم و
منظمات املجتمع املدين ،تكون �ضعيفة و ُمكبلة مبجموعة من ال َقوانني
و املُحددات ،و يف ال َغالب َيكون وجودها يف الأ�سا�سُ ،وجود َ�شكلي
ِديكوري.

و َيجب �أن ال يغيب عن ا ُ
حل�سبان� ،أن الربملانات املُكونة ،بعد توقيع
�إتفاقيات ال�سالم ،و بعد �إنتهاء َ
احلرب ،دائم ًا ما تُعاين ُم�شكالت
ال�سلطة
ُمت�صلة بال َكفاءة الدميقراطية و ِ
اخلربة الإجرائية ،و ُ
ال�سلطة
الق�ضائية يف تلك املرحلة قد تكون �ضعيفة ،حيث تتعر�ض ُ
الفا�سد،
الق�ضائية لعمليات ت�صفية لل ُق َ�ضاة الذين �إرتبطوا بالنظام ِ
و بالتايل �إحالل ُق�ضاة ُجدد ،هذه العملية تت�سبب يف �إحداث فراغات
اخلربة.
يف الكفاءات و ِ
و ل�ضمان ِخ�ضوع َكافة ُ�سلطات الدولة للقانون ،يف الدول النامية التي
ظلت تعي�ش نزاعات م�سلحة ،ف�إن تغيري ًا جوهري ًا يجب �أن يحدث
يف بنية احلكم يف الدولة .هذا التغيري ،يتطلب �إعتماد �سيا�سات و
�إ�سرتاتيجيات طويلة املدى و �أخرى ق�صرية املدىِ ،تتَ�سم باملُرونة.
من ال�ضروري �أن ي�شمل هذا اجلانب� ،إ�صالحات جوهرية مت�صلة
�إ�صالحات امل�ؤ�س�سات الأمنية ،مبا يف ذلك ال�شرطة و االمن و اجلي�ش
و قوات الإحتياط .بجانب تعديالت ت�شريعية تهدف احلد من االجتار
بال�سالح او حيازته بوا�سطة املدنيني ،و و�ضع �سيا�سات ت�ضمن ت�سريح
املقاتلني و �إدماج يف املجتمع و امل�ساعدة يف ت�أهيلهم.
 .5احل�صول على العدالة ،و امل�ساواة �أمام القانون:
�إن احل�صول على عدالة فعالة و غري متييزية ،يف املجتمعات التي
خا�ضت حروب ًا اهلية ،من الأمور املهمة للغاية يف �سبيل بناء ال�سالم
و الدميقراطية فيها .تكون ال�سلطة الق�ضائية و م�ؤ�س�سات العدالة
الأخرى ،يف بيئة النزاعات العرقية امل�سلحة ،و التمييز ،مت�أثرة ب�شكل
كبري بتلك البيئة ،و تكون مواقفها و قراراتها مو�ضع �شك.
�إن الإ�صالح يف نظام العدالة ،يتطلب حتليل دقيق ملتطلبات املرحلة
اللآحقة للحرب و النزاعات ،و بالتايل حتديد �أف�ضل الإ�سرتتيجيات
لتحديث م�ؤ�س�سات العدالة و القوانني و اللوائح املنظمة لأدائها� .إن
القيام بعملية حتليل الواقع العديل يف تلك الدول ،و حتديد �أف�ضل
الإ�سرتاتيجيات و اخلطط الواجبة التنفيذ ،قد مير مبراحل تتباين
يف طولها الزماين ،خا�صة �أن التنفيذ قد تختلف �آلياته من منطقة
لأخرى ،فالأمور تزداد تعقيد�أ حني يت�صل الأمر بالتنفيذ يف املجتمعات
التي �أنخرطت مبا�شرة يف بيئة احلرب ،حيث تكون م�ؤ�س�سات العدالة
مدمرة ب�شكل كامل ،و يكون املجتمع منق�سم عن نف�سه ب�شكل حاد و
ت�سود فيه قيم بعيدة عن امل�ساواة .و على العك�س من ذلك ،قد يكون
التنفيذ �سل�س ًا بقد ٍر ُمعني حني يكون التنفيذ يف الأقاليم البعيدة عن
بيئة احلرب.
امل�ؤ�س�سات الرئي�سية يف قطاع العدالة
على الرغم من �أن كل نزاع ُم�سلح يت�سم ب�سمات خا�صة به ،جتعله
خمتلف ًا عن غريه من النزاعات يف العامل ،ف�إن الرتتيبات املُت�صلة
ب�إ�صالح القطاع العديل يف دُول ما بعد النزاع املُ�سلح ،دائما ما تتخذ
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قواعد عامة تت�شابه من زاوية ا َملبادئ الواجب تطبيقها ،و من زاوية
املق�صود .و عند ترتيب �أولويات الإ�صالح قد ي�ضع
الهدف النهائي ُ
امل�صلحون ،بع�ض امل�ؤ�س�سات العدلية على قائمة الأوليات ،بح�سبان
�أن �إ�صالحها يكت�سب �أهمية �أكرث �إحلاح ًا ،مثلما قد تكت�سب بع�ض
مو�ضوعات قوانني العدالة �أهمية و �إحلاح ًا على بع�ض املو�ضوعات
الأخرى.
بالتايل ،يجب مراعاة حتليل النزاع و تاريخه ،من زاوية ت�أثريه على
ال�شروع يف و�ضع ُخطط الإ�صالح يف
قطاع العدالةِ ،ب�صورة ِعلمية قبل ِ
قطاع املُ�ؤ�س�سات ال َعدلية .يف ال َعديد من الأو�ضاع ،جند �أن ُم�ؤ�س�سات
ِحقوق الإن�سان ووكالتها ،ال �سيما التابعة للأمم املتحدة او املنظمات
الإقليمية مثل املفو�ضية الإفريقية حلقوق الإن�سان و ال�شعوب ،تكون قد
ا�صدرت تقارير حتلل النزاعات امل�سلحة� ،أوردت العديد من النتائج
املفيدة و املتعلقة بت�أثريات النزاع على م�ؤ�س�سات قطاع العدالة.
املحاكم:
�أ�صدرت الأمم املتحدة العديد من الوثائق التي تُعزز ِ�سيادة ُحكم
ال َقانون ،مثل ا َملبادئ الأ�سا�سية ا َ
ال�سلطة ال َق�ضائية،
خلا�صة ب�إ�ستقالل ُ
و ا َملبادئ اخلا�صة بدور املُحامني ،و ُموجهات َخا�صة بدور املُدعني
ال َعامني ،و التي َجميعها تُعد �أدوات ُمهمة يف التخطيط لتَعزيز َمبادئ
ِ�سيادة ُحكم القانون يف الدول� .إال �إنه مل َي�صدُر حتى الآن عن الأمم
املتحدة وثيقة َعاملية َت ُقوم َم َقام َخارطة َ
الطريق لتعزيز �إ�ستقاللية و
ال�سلطة ال َق�ضائية.
َفعالية ُ
ال�سالم يف املُجتمع ،تحَ تاج
و حتى ت�ؤدي دورها ا َمل ُنوط ِبها َبعد �إقرار َ
ا َملحاكم� ،أن تقوم بتقييم لإداراتها و اللوائح املُنظمة ل َعمليات تعيني و
ت�أهيل و ترقية ال ُق�ضاة و ا َملو�ضوعات املُتعلقة برواتبهم و حوافزهم
و ال�ضمان الإجتماعي و الرعاية ال�صحية .و عند و�ضع الرتتيبات
املتعلقة باال�صالح الذي ي�ضمن �إ�ستقاللية الق�ضاة ،يجب الو�ضع يف
الإعتبار ،عدد من الأمور اللآزمة ،من بينها ت�أهيل و تدريب الق�ضاة،
و �إن�شاء �آلية ملراقبة و حما�سبة الق�ضاة.
ال�سلطة الق�ضائية ،يجب
�أي ُمقرتح ِبخ�صو�ص �إن�شاء �آلية ملُراقبة �أداء ُ
�أن تهتم ب�شكل �أ�سا�سي ،مبا يلي:
 .1امل�شاكل اخلا�صة بقدرة ال�سلطة الق�ضائية يف حماية
حقوق الإن�سان.
 .2العقبات املت�صلة بتطبيق املعايري الدولية يف املحاكمة
العادلة.
 .3ر�صد الف�ساد.
 .4التدخل ال�سيا�سي يف �أعمال املحاكم.
 .5الأداء الوظيفي للق�ضاة.
� .6إنعدام املوارد �أو قلتها.

يجب �أن ت�ضطلع املحاكم بدور ُمهم ،يف حالة َ
اجلرائم املُتميزة التي
تُرتكب يف �سياق النزاع املُ�سلح .فمن املهم حتديد �أدوار للذين يتم
تعيينهم يف القطاع العديل ب�صورة عامة ،و يف املحاكم ب�صورة خا�صة،
بحيث تكون تلك الأدوار متالئمة مع املرحلة الت�أهيلية التي متر بها
العدالة يف الدولة ، ،ك�أن يطلب منهم تقدمي ال ُن�صح و املُ�ساعدة يف
ت�أ�سي�س �آليات ملُ َعاجلة ال َق�ضايا املُتعلقة ِبجرائم َ
احلرب و َجرائم
�ضد الإن�سانية و االنتهاكات اخلطرية حلقوق االن�سان ،كما يجب �أن
يكون بمِ قدورِهم تَقدمي ا َملعلومات عن التَحديات التي واجهتها الدول
املُماثلة ،و التَجارب التي �أر�ستها ،ال �سيما تلك ا َ
خلا�صة بتكوين حَماكم
َخا�صة ،و جلان ُم�صاحلة و برامج تَاهيل و تَطبيق �إجراءات وو�سائل
العدالة التقليدية.
العدالة اجلنائية:
�إن معظم الإ�صالحات التي �إ�ستهدفت النظام ال َعديل يف الدول التي
كانت تَعي�ش يف ِنزاعات ُم�سلحة ،كانت تُعطي َم�س�ألة �إ�صالح نظام
اجلنائية �إهتمام ًا َخا�ص ًا ،و ال�سبب من ذلك هو َو�ضع َنظام
العدالة ِ
ال�سالم و تحَ قيق الإ�ستقرار ،بعد �أن
َعدليِ فعال لل ُم�ساهمة يف ِبناء َ
�سادت ثقافة ال ُعنف زمن ًا طوي ًال  ،غاب فيه مبد�أ �سيادة حكم القانون.
�إن الذين �إ�شرتكوا يف �إرتكاب اجلرائم اجل�سيمة خالل احلرب ،يجب
�أن تَ�صلهم العدالة ،و �أن تُزال كل ال َعقبات التي كانت تحَ ول دون ذلك،
�إن من املُهم ِجد ًا لل ُمجتمع �أن يرى ال َعدالة تُطبق على ما مت �إقرتافه
من َجرائم و �إنتهاكات َج�سيمة ِخالل َ
احلرب.
عند �إعادة بناء ُم�ؤ�س�سات جنائية ،بعد �إنتهاء احلرب ،يجب الو�ضع
ال�سمات
يف الإعتبار ُمعاجلة العديد من ا َملو�ضوعات ،التي كانت من ِ
الأ�سا�سية ملرحلة احلرب .و من بينها َ
اجلرائم املُرتكبة �ضد ال ِن�ساء
و االطفال .يف تجَ ارب بلدان مثل �سرياليون و �سرياالنكا و الكنغو،
�أ�س�ست هذه البلدان وحدات تاهيل نف�سي ل�ضحايا َ
اجلرائم التي
وقعت �إنتهاك ًا حلقوق املر�أة و الطفل �أثناء احلرب.
�إن العدالة اجلنائية ،من �أكرث فروع العدالة ت�أثر ًا باحلروبات الأهلية،
ففي بيئة احلروب التي تتخذ طابع ًا قبلي ًا �أو ديني ًا� ،أو �إثني ًا ،ال نتوقع
�أن من العدالة اجلنائية �أن تكون حم�صنة من �أمرا�ض بيئة احلرب.
فال ُق�ضاة اجلنائيون ،و املُدعون ال َعامون ،و ُ
ال�شرطة ،يتاثرون ببيئة
و ثقافة احلرب ،فيغلب على �أدائهم الوظيفي التمييز و الإق�صاء ،و
بالتايل يتم تدمري �إ�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و ال�شرطة و الإدعاء
ال�سلطة ال�سيا�سية يف
اجلنائي ،بعد �أن �أ�صبحوا �أداة طيعة يف يد ُ
الدولة �أو ال ُقوى ال�سيا�سية و االجتماعية الغالبة الأخرى يف الإقليم
ا َملع ِني.
بالإ�ضافة لذلك ،تنت�شر �إجراءات احل�صانة من امل�سئولية اجلنائية
و بوا�سطة تر�سانة القوانني و اللوائح التي متنع خ�ضوع عدد كبري من
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رجال اجلي�ش و الأمن و ال�شرطة ،و كبار موظفي ال�سلطة ال�سيا�سية
و الربملان للعدالة اجلنائية ،بينما باملقابل ،تطبق قواعد العدالة
اجلنائية ب�صورة �إنتقامية و ُم�شوهة �ضد املُ�ؤيدين و املُنا�صرين
ال�سيا�سية �أو ُم�ؤيدي اجلماعة امل�سلحة املُناوئة للحكومة.
لل ُمعار�ضة ِ
اجلنائية �أهميتها لكونها تت�ضمن �إجراءات قانونية
تكت�سب ال َعدالة ِ
َما�سة با ُ
احلقوق للأ�شخا�ص  ،فهي تت�ضمن �إجراءات
حلريات و ِ
َ
احلب�س و ال َقب�ض و التَفتي�ش و ا َملنع من ال�سفر و ُم�صادرة املُمتلكات.
بالتايل ،تقدير الإ�صالحات ا َملطلوبة ،و ا َملو�ضوعات التي يجب �أن
تخ�ضع للإ�صالح ،هي �أمور يجب تقديرها بكثري من ال ِعناية يف بيئة
املُجتمعات التي كانت لها تجَ ربة مع احلرب الأهلية.
حماية ال�ضحايا:
اجلنائية،
ِحماية َ�ضحايا اجلرائم ،من ِ�ضمن �إجراءات ال َعدالة ِ
خلارجة من َ
الواجب تَوفرها يف الدُول ا َ
احلرب الأهلية .هي �أحد
عنا�صر تمَ ِكني الأ�شخا�ص من ال ُو�صول للعدالة ،كما �إنها عن�صر
َجوهري يف �إزالة الإحتقان املجتمعي بتحقيق املُحا�سبة و يف �إنهاء
ع�صر الإفالت من العقاب.
يكون ل�ضحايا �إنتهاكات حقوق الإن�سان دور �أ�سا�سي و فعال يف
�إجراءات العدالة اجلنائية ،هذا الدور بقدر �أهميته ،يعتمد يف تو�سعه
على نوع النظام القانوين املُطبق يف الدولة� .إن الهدف النهائي من
ال�ضحايا ،هو تحَ ديد ا ُ
الدور ا َمل�أمول القيام به بوا�سطة َ
جلناة و �إقامة
ال�سبيل للكافة لل ُم�ساهمة يف حتقيق ال َعدالة،
ال َعدالة عليهم ،ب�إتاحة َ
مبا فيهم �ضحايا الإنتهاكات ،مما ُينهي بالنتيجة حالة الإفالت من
العقاب.
�إن الإقرار مبعاناة َ
ال�ضحايا ،كتدابري لآحقة للنزاع املُ�سلحُ ،يعد ُجز ًء
اجلنائية و َت�أهيل َ
ال�ضحايا .ي�ؤ�س�س “�إعالن
من الإقرار بال َعدالة ِ
اجلنائية من �أجل
الأمم املتحدة بخ�صو�ص ا َملبادئ الأ�سا�سية لل َعدالة ِ
َ�ضحايا اجلرائم و �إ�ساءة ال�سلطة”  ،1للمبادئ الأ�سا�سية لل َعدالة و
املُعاملة املُن�صفة َ
لل�ضحايا ،و لإقرار التعوي�ض و املُ�ساعدة لهم.
َيظهر دور َ
اجلنائية2،ب�إحلاح عندما يكون
ال�ضحايا يف �إر�ساء ال َعدالة ِ
ال�ضحايا ،هم �ضحايا االجتار بالب�شر و الإغت�صاب و الإ�ضطهاد
اجلن�سي �ضد الن�ساء و الأطفال� .أي�ض ًا حني تت�صل �إجراءات العدالة
اجلنائية  ،بجرائم ذات طابع دويل ،مثل جرائم احلرب و جرائم �ضد
الإن�سانية و اجلرائم الأخرى التي تقع �إنتهاك ًا للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،عندها يكون لل�ضحايا دور يف �إجراءات املحاكمات اجلنائية،
و يكون للمحكمة �أن تقرر ما ُي�ساعد يف ت�أهيل �أولئك ال�ضحايا.
1- United Nations Declaration of Basic Principle of Justice
for Victims of Crimes and abuse of Power
أنظر ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة  1/ 72و التي 2-
نصت على ضرورة أن تنشئ المحكمة مبادئ لتأهيل الضحايا و تعويضهم

لقد �إكت�سب هذا الإجتاه يف الإقرار بدور ال�ضحايا يف �إر�ساء العدالة
�أهمية كبرية يف القانون اجلنائي الدويل ،ال �سيما بعد �أبريل ،2005
حيث �إعتمدت مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان“ ،املبادئ
الأ�سا�سية و املُوجهات ِبخ�صو�ص َ
احلق يف ِعالج و ت�أهيل َ�ضحايا
الإنتهاكات َ
اجل�سيمة للقانون الدُويل لحِ قوق الإن�سان و القانون الدويل
الإن�ساين” 3.
القانون العريف و �آليات العدالة التقليدية:
بجانب النظام العديل الر�سمي ،تقف العدالة التقليدية ،عن�صراً
�إ�ضافي ًا يف نظام العدالة يف الدولة ،ال �سيما يف دول العامل الثالث التي
تلعب فيها الثقافة القبائلية و الأديان و الثقافات املحلية دور ًا كبري ًا.
و تتمتع العديد من الدول بعدد من الإجراءات و القواعد القانونية
العرفية التي ت�سود جمتمعاتها ،و تكت�سب تلك الإجراءات و القواعد
ال�سكان ا َملحليني لها و من �إلتزامهم ِبها ،مما
َم ِ
�شروعيتها من �إحرتام ُ
ال�سكان.
جعلها تتمتع بمِ �شروعية يف َحل ال ِنزاعات بني ُ
عند �إعتماد �آليات العدالة التقليدية ،من املُهم �إجراء ُمواءمة بني
�آليات ال َعدالة الإنتقالية ،و ا َملعايري الدولية لل َعدالة ،ال �سيما حني
ُندرك �أن بع�ض نمَ اذج ال َعدالة الإنتقالية تت�ضمن �إنتهاكات وا�ضحة
حلقوق الإن�سان ،و �أبرزها الإنتهاكات املُتعلقة مببد�أ امل�ساواة بني
الرجل و املر�أة ،و بحقوق الأطفال ،كما قد ال ت�ستوعب �آليات العدالة
التقليدية كل الإنتهاكات بالعقاب .يف �أفغان�ستان على �سبيل املثال،
جند �أن �أعراف قبيلة الب�شتون  Pashtunجتعل على �أ�سرة القاتل �أن
تقدم فتاة يتزوجها �أحد �أفراد �أ�سرة ال�ضحية 4.
قدمت رواندا منوذج ًا يف ُمواكبة �آليات ال َعدالة التقليدية مع ا َملعايري
الدولية حلقوق الإن�سان ،حني �إعتمدت نظام حَماكم (غاكاكا)
5Gacacaالتقليدية يف حُماكمة اجلرائم الأقل خطورة التي �أرتكبت
�إبان حرب الإبادة يف  ،1994و �ساهمت تلك الآلية ال ُعرفية يف حُما�سبة
ا ُ
جلناة و يف تحَ قيق التَ�صالح على ُم�ستوى ال ُقري.

3- The Basic Principles and Guidelines on the Right to
Remedy and Repatriation for the Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Violations of
International Humanitarian Law
4- Rule of Law Tools for Post-conflict States, page 15
5- Gacaca:
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�أهمية العدالة الإنتقالية للمر�أة
ي�شهد املدنيون خالل فرتة احلرب� ،إنتهاكات ج�سيمة ،ال �سيما الن�ساء،
و حتتل �إنتهاكات القانون الدويل الإن�ساين و قانون حقوق االن�سان،
�صدارة تلك الإنتهاكات ،و يف ذلك تتعر�ض املر�أة للإ�ستهداف من قبل
املجموعات امل�سلحة ب�صورة منظمة و منهجية ،حيث تتعر�ض الن�ساء
يف ظل تلك الأو�ضاع �إىل الإغت�صاب و التعذيب و اخلطف من �أجل
تدمري كرامة املجموعات العرقية �أو من �أجل �إ�ضعاف اخل�صوم من
خالل تدمري ما يعتقد �إنه موطن عزة و كرامة و �شرف تلك املجموعة.
من زاوية العدالة اجلنائية يف مجُ تمعات ما بعد النزاعَ ،ي�صعب على
النظام العديل ال�سائد ،و املُ�صمم للمجتمعات ا َملدنية املُ�ستقرة� ،أن
ُيعالج �إنتهاكات حقوق الإن�سان َ
اجل�سيمة التي تعر�ضت لها املر�أة يف
وقت احلرب .و حني نتحدث عن عدم �إمكانية قيام القانون ال�سائد
لمِ عاجلة َمو�ضوعات �إنتهاكات ِحقوق االن�سان املُوجهة �ضد املر�أة ،ف�إننا
نق�صد القانون املو�ضوعي و الإجرائي.
و ملزيد من ال�شرح يف هذا الإطار� ،إن القانون اجلنائي ال�سائد قد
مت �إقرتاحه و �إعتماده ،يف زمن ال�سلم مبوجب معطيات جمتمعية
و �سيا�سية ،تو�صل اليها وا�ضعو القانون بعد �إجراء حتليل و تقييم
للأو�ضاع ال�سائدة يف املجتمع املعني ،فبالتايل يتم �إكت�شاف امل�شاكل
التي تعيق �إ�ستقرار املجتمع ،و كذلك يتم �إقرتاح املعاجلات القانونية
املالئمة� .أما حالة احلرب و ال�سلوكيات امل�صاحبة لها فهي جديدة و
طارئة و مل تخ�ضع للتحليل و التقييم الذي يتنا�سب مع ظرف احلرب.
لذا جاءت ِفكرة ال َعدالة الإنتقالية ،ك ُمعاجلة ُم�ؤقتة جلرائم و �إنتهاكات
احلرب و َكجزء من ُ�سلوكيات َ
تمَ ت يف زمن َ
احلرب ،من ِخالل عدالة
و�ضوعي
�إنتقالية خا�صة بظروف احلرب ،و من خالل �إن�شاء قانون َم ِ
�إنتقايل و قانون �إجرائي �إنتقايل و �إن�شاء ُم�ؤ�س�سات َعدلية �إنتقالية.
�إن الدور الذي ي�ستلزم على ال َعدالة الإنتقالية ال ِقيام به من �أجل
ال�سودانية �إبان َ
احلرب،
ُمعاجلة الإنتهاكات التي تعر�ضت لها ا َملر�أة ُ

و الآثار ال َن ِاجمة َعنها ،لي�س فقط تعقب اجلناة و معاقبتهم ،و توفري �إجراءات َعادلة ت�ستطيع من ِخاللها ا َملر�أة �أن ِت�ستعر�ض َق�ضيتها مع �إ�ستيعاب
ُ
لظروف َ
احلرب ،بل �أي�ض ًا ملعاجلة الآثار النف�سية و الإجتماعية و ال�صحية التي خلفتها واقعة �إنتهاكات حقوق املر�أة ،و ت�أهيلها و �إعادة �إدماجها يف
املجتمع بو�ضعية تكفل لها الإحرتام .و بالتايل ميكن تو�صيف تلك العدالة ب�أنها عدالة �إنتقالية بتطبيق ي�ستوعب امل�ساواة النوعية ،و يوفر �إجراءات
عدلية خا�صة متى ما �إ�ستدعى الأمر ذلك ،ملعاجلة مواطن القلق لديهم.
يف هذا اجلانب ،الكثري من التجارب املماثلة للحالة ال�سودانية ،تبنت �إجراءات و تدابري َعدلية ،لمِ عاجلة َمو�ضوع �إنتهاكات ِحقوق ا َملر�أة يف زمن
َ
احلرب ،و لكن ما يجب قوله ،ب�أن الإجراءات ال َعدلية الإنتقالية ،حتتفظ ِب�صفتها الإنتقاليةِ ،بحيث ال ي�صح �أن تكون هي الن�سق الدائم للعدالة ،كما
ال ي�ستوى �أن ت�شمل كل َ
احلاالت ،مبا يف ذلك تلك التي ال متت ِب�صلة لأو�ضاع احلرب و النزاع امل�سلح.
اخلامتة:
�إن بناء العدالة يف مرحلة ما بعد احلرب ،يتطلب الكثري من اجلهد ،و ذلك لت�أمني معايري عالية من الإ�ستقاللية و الكفاءة ،و من �أجل �إعادة الثقة و
االحرتام يف امل�ؤ�س�سات العدلية الوطنية ،بجانب و�ضع �إ�سرتاتيجية ل�ضمان خ�ضوع الكافة للقانون و تطبيقه ب�صورة نزيهة ،و بعدها �ضمان م�ساهمة
العدالة يف بناء ال�سالم و التعاي�ش ال�سلمي .و تتطلب دواعي ،بناء ال�سالم يف مرحلة ما بعد النزاع� ،إ�ستيعاب �إجراءات عدلية مبتكرة ،تتواءم مع
الظروف الإ�ستثنائية التي مر بها �ضحايا العنف و النزاع امل�سلح.
مهما يكن من �أمر الإ�صالح املطلوب ،ف�إنه بال �شك يتطلب �إ�صالحا على امل�ستويني ،امل�ؤ�س�سي و الت�شريعي ،و على الإ�صالح يف امل�ستويني �أن يتوافق
ب�شكل تام مع معايري حقوق االن�سان� .إن جتارب عاملية عديدة ،يف م�ضمار اال�صالحات القانونية مبا يتفق و �إ�سرتاتيجية بناء ال�سالم ،و العديد
من تلك التجارب �شهدت ظروف ًا ،يف ظل النزاع امل�سلح و احلروب الأهلية ،تت�شابه يف العديد من جوانبها مع التجربة ال�سودانية ،مما يهيئ ظروف ًا
منا�سبة لال�ستفادة من تلك التجارب ،و توطني ما يتنا�سب من مبادئها ،يف �أي حماولة لال�صالحات العدلية يف �سودان ما بعد النزاع امل�سلح.
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