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تقرير المؤتمر السنوي الثاني
للعلوم االجتماعية واإلنسانية
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 31-30آذار/مارس 2013
“ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟”
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات مؤمتره السنوي الثاين للعلوم
االجتامعية واإلنسانية يف الدوحة يف الفرتة 31-30
آذار/مارس  .2013ومتحور املؤمتر هذه السنة حول
ٍّ
لكل منهام مسار منفصل وجلسات
موضوعني،
خاصة حتت سقف املؤمتر السنوي ،ومها« :جدلية
ّ
واألمة يف الوطن
االندماج االجتامعي وبناء الدولة
ّ
العريب» ،و«ما العدالة يف الوطن العريب اليوم؟».

المحاضرتان االفتتاحيتان
بدأ املؤمتر يومه األول بمحارضتني افتتاحيتني ترأس
جلستهام د .النور محدُ ،أوالمها «عن ليربالية يف لبنان
تتحصن بدمج األفراد يف طوائفهم» ألقاها د .أمحد
ّ
بعلبكي ،وتنتمي إىل مسار املؤمتر اخلاص بـــ «جدلية
واألمة يف الوطن
االندماج االجتامعي وبناء الدولة
ّ
العريب» ،وثانيتهام «العدالة يف حدود ديونطولوجيا
عربية» ألقاها د .فهمي جدعان ،وتنتمي إىل املسار

الثاين «ما العدالة يف الوطن العريب اليوم؟» الذي
ّ
يغطيه هذا التقرير.

سبق املحارضتني ترحيب د .عزمي بشارة باملشاركني
والضيوف ،وإشارته إىل املؤمتر بوصفه تقليدً ا سنو ًيا
ُيقام يف التوقيت نفسه من ّ
كل سنة ،ويرمي إىل توطيد
العالقة مع الباحثني العرب يف إطار املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،الذي هو مؤسسة
عربية عابرة للحدود تبحث يف القضايا والشؤون
ّ
منربا هلذا
ويشكل املؤمتر
العربية بأجندة عربية.
ً
البحث ،إضافة إىل كونه حملاً ألبحاث «اجلائزة
العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية» ،حيث جيري
توحيد موضوعات املؤمتر واجلائزة ّ
كل سنة ،وهي
موضوعات عقد املركز العزم عىل اختيارها عابرة
للتخصصات .وقد أشار د .بشارة إىل أن غرف
ّ
البحث ال املؤمترات هي التي تنتج الفكر ،لكن هذه
ّ
تشكل مناسبة للتفاعل والتنسيق ،وإثارة
األخرية
األفكار ،وترتيب املبادرات املشرتكة ،وقد حت ّفز
البحث وإنتاج الفكر.
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ّأما حمارضة د .فهمي جدعان االفتتاحية« ،العدالة يف
حدود ديونطولوجيا عربية» ،فبدأت باإلشارة إىل أن
مصطلحي «العدل» و»العدالة» ال يدلاّ ن عىل املعنى
نفسه يف األصل ،لكنهام اختلطا يف االستخدام العريب
املعارص ،كام يف استخدام د .جدعان نفسه الذي
حق الغري ،واستيفاء احلق
يأخذمها بمعنى «توفري ّ
منه» ،مع ما يلحق هبذا املعنى من متع ّلقات ووجوه
وتتوخى بيان ما هو مناسب
ترتبط بالدولة واملجتمع،
ّ
وواجب حلياة اجتامعية عربية ،علماً بأن «الواجب»
و«املناسب» و»املالئم» هي املعاين التي تشري إليها
السابقة «ديو» يف مصطلح «ديونطولوجيا» الذي جاء
يف عنوان املحارضة.

ولقد عرضت املحارضة بصورة وجيزة ملفهوم
«العدل» يف املعطيات التارخيية العربية اإلسالمية،
وصولاً إىل العرص احلديث ،واستمرار مفهوم العدل
باحتالل مكانة مركزية لدى مفكري النهضة العرب،
بتأثري من الفكر الليربايل الغريب احلديث ،مقرتنًا
تلمس هذا املفهوم عند
احلرية .وذلك قبل ّ
بمفهوم ّ
ثم االنتقال إىل مجلة
سيد قطب وناصيف ّ
نصارّ ،
النظريات املتداولة اليوم يف الفضاء العاملي .وهنا
يعرض د .جدعان جلون راولز الذي غدا العدل
معمق ،كام يعرض لِ ِول كيمليكا،
معه حمل نظر ّ
حيث يوافق هذا األخري يف دعوته إىل نظرية تعددية
يف العدالة ،تستند إىل أبرز النظريات الكربى التي
تناولت العدالة يف الفكر الغريب املعارص :النظرية
النفعية ،نظرية املساواة الليربالية ،النظرية الليربتارية،
النظرية املاركسية ،النظرية اجلامعوية ،النظرية
النسوية .ويف النهاية ،يعود د .جدعان إىل الربط بني
داعيا إىل نظرية عربية يف
الفضاءين الغريب واملوروثً ،
العدالة تتمثّل املنجز الغريب وتستوعبه.

خلفية نظرية ومفاهيم
ُخ ّصصت اجللستان األوىل والثانية ،بعد ذلك ،لعرض
اخللفية النظرية واملفاهيم اخلاصة بالعدالة .وترأس
د .ابراهيم العيسوي اجللسة األوىل التي اشتملت
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عىل حمارضتنيُ ،أوالمها للدكتور مراد دياين ،بعنوان
احلرية االقتصادية واملساواة االجتامعية
«أصالة اتّساق ّ
يف نظرية العدالة ،أو استقراء معامل النموذج الليربايل
املستدام ملا بعد الربيع العريب» ،وثانيتهام للدكتور
سعيد بنسعيد العلوي بعنوان «العدالة أولاً  :من وعي
التغيري إىل تغيري الوعي».

احلرية والكرامة
يستقرئ بحث د .دياين الوعي بقيم ّ
واملساواة املؤسسة لنظرية العدالة من خالل تع ّلمها
باملامرسة يف الثورات اجلارية يف الوطن العريب ،والتي
مل تستطع بعدُ استيعاب أبعادها املعرفية املركّ بة،
واملسامهة يف توطينها اإلبستيمي يف البالد العربية ،يف
ّ
ظل غياب مقاربات معيارية تربط احلراك املجتمعي
والسيايس بأولويات البناء االقتصادي واالجتامعي
يف املرحلة املقبلة .وهذا ما يطمح البحث إىل املسامهة
فيه من خالل مناقشة إشكالية أساس ،هي اتّساق
احلرية واملساواة داخل إطار النموذج الليربايل الذي
ّ
ماً
ّ
وسياسيا
ا
ي
اقتصاد
العريب
العامل
يف
ه
مب
اليوم
يظل
ً
ً
وفلسفيا ،كام ّ
يظل م ّتسماً بسوء فهم عميق .وهو
ً
يرى أن بداية انحسار وطأة الرأساملية املتوحشة التي
تعاين أزمة أيديولوجية حقيقية ،متثّل فرصة سانحة
جلالء طبيعة النموذج الليربايل االجتامعي العميق،
البعد االجتامعي والديمقراطي داخل
ومساءلة ماهية ُ
االقتصاد ،وصولاً إىل ما يدعوه النموذج الليربايل
املستدام الذي ينطوي عىل مقاربة للعدالة قائمة عىل
«حرية ،مساواة ،إخاء» ،ت ُْد ِخل
شعار الثورة الفرنسية ّ
ً
احلرية
مبدأ اإلخاء االجتامعي مبدأ ثالثًا يكمل مبدأي ّ
واملساواة اللذين يردان يف نظرية «العدالة كإنصاف»
عند جون راولز.
كذلك ينطلق بحث د .سعيد بنسعيد العلوي من
ويشبه ميدان التحرير
انتفاض الشارع العريب،
ّ
باألجورا اليونانية ،ويتناول شعاراته التي دارت
حول كلمتني مها «ارحل» و«العدالة» (ال للفساد،
ال للظلم) .ويرى د .العلوي أن ميدان التحرير أعلن
موت أيديولوجيا القومية العربية ُليعيل يف املقابل
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من شأن الوعي العريب والعروبة ،وأعلن موت
األيديولوجيا املاركسية ،ال املا ّدية التارخيية بمعناها
العلميُ ،ليعيل من شأن العدالة وإدانة الفساد ،كام
أعلن موت أيديولوجيا اإلسالم السيايس ،عىل الرغم
للج َمع وصالة اجلامعة.
من احلضور البارز ُ

انتقل د .العلوي بعد ذلك إىل تناول العدالة والعدل
الرحالة
يف الرتاث النهضوي العريب ،خاصة لدى
ّ
العرب الذين قصدوا الغرب (رفاعة الطهطاوي
الصفار )...ولدى اإلصالحيني العرب
وحممد ّ
ّ
(األفغاين وحممد عبده ،)...وذلك قبل أن يعود إىل
دولة االستبداد التي جيد أهنا تبدو يف ظاهرها حديثة
لكنها مقامة عىل بنى عميقة ومهرتئة إضافة إىل
استبداديتها ،األمر الذي انتهى هبا إىل حصيلة سلبية
يف ّ
كل ما وعدت به ،من التعليم إىل احلكامة.
أخريا إىل مكر التاريخ (باملفهوم
ويشري د .العلوي
ً
اهليغيل) الذي انطوت عليه الثورة املعلوماتية ،وإىل
عفوية االنتفاض العريب التي ينقصها العامد النظري
جدية ،ليختم بام يبعث
والثقايف ،وتنطوي عىل خماطر ّ
عىل األمل ،وبالبدائل التي قد تقلب السلب إىل
إجياب ،من إقامة الدولة املدنية ،واحلياة السياسية
السليمة ،والنظر إىل اإلسالم كثقافة باملعنى الواسع،
والفصل بني السياسة والدِّ ين ،والتشديد عىل التجديد
الديني ،واإليامن بدور الثقافة واملعرفة.

أيضاّ ،
ويف إطار اخللفية النظرية واملفاهيم ً
ترأس د.
أنطوان سيف اجللسة الثانية التي اشتملت عىل ثالث
احلداد بعنوان
حمارضات ،كانت ُأوالها للدكتور حممد ّ
واحلرية يف ضوء الثورات العربية»،
«جدلية العدالة
ّ
وثانيتها للدكتور عبد العزيز لبيب بعنوان «إحراجات
العدالة يف وضع استثنائي» ،وثالثتها للدكتورة نجمة
حبيب بعنوان «العدالة واالشرتاكية ومفهوم املساواة
يف الكتابات العربية املعارصة».

احلرية
أشار دّ .
احلداد يف حمارضته إىل التباس مفهومي ّ
والعدالة وارتباطهام ،وإىل مراوحة حمارضته بني
أمرين ال جتمع بينهام عالقة مبارشة :األول ،هو املتابعة
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املبارشة ملا حصل يف الثورات العربية ،خاص ًة تونس،
والثاين ،قراءته كتاب أمارتيا سن فكرة العدالة ،الذي
يعده مقابل ًة لكتاب جون راولز نظرية العدالة.
ّ

احلداد من أن الثورات العربية هي انتقال
ينطلق دّ .
ديمقراطي ال ُيقاس عىل مثال ما حصل يف فرنسا
وروسيا وإيران ،بل عىل مثال ما حصل يف أوروبا
الرشقية وأمريكا الالتينية .وهذا ما يق ّلل من أمهية
احلزب واأليديولوجيا ،ويزيد من أمهية حقوق
اإلنسان التي تنطوي عليها هذه الثورات التي ال
تنسجم بالرضورة مع التعريف الكالسيكي للثورة
(بمعنى االنتقال الطبقي) ،كام يزيد من أمهية فكرة
العدالة االنتقالية ،مع اإلشارة إىل أن هذه األخرية
يصعب أن ُتف ِْلح إن مل يكن ثمة تصور للعدالة ككل.

يرى د .احلداد ً
أيضا أن العدالة يف الثورات العربية
حمد ًدا
كانت ،مثل هذه الثورات،
مطلبا عفو ًيا (أي ّ
ً
بالسلب)؛ إذ يعرف البرش ما ال يريدونه ،بام يف ذلك
إسقاط النظام ،من دون إدراك ملا يريدونه بالرضورة
أو من دون اتّفاق عليه.

ويتناول د .احلداد االستبدادين «احلديث» و»القديم»
ويقارن بينهام .كام يميز بني االستبداد كواقعة
موضوعية وشعور الناس به .ويرى أن ما كان ضعي ًفا
يف تارخينا هو الشعور باالستبداد ال االستبداد ذاته.
ويبينّ أن االستبداد الرشقي الضعيف يقوم عىل الفرد
(الفرد مع العشرية أو الفرد مع جهاز بريوقراطي)،
وهذا ما يضعف الدولة وجيعله يسقط برسعة (مثال
مرص وتونس) ،حيث خيتلف هذا االستبداد الرشقي
الضعيف عن الدولة احلديثة التي تنجح يف عقلنة
الضعف ،بخالف الدول ما بعد االستعامرية التي مل تبق
تقليدية ومل تَغْ دُ حديثة ،األمر الذي أ ّدى إىل سقوطها
من دون أن يعني ذلك سقوط فكرة الدولة ذاهتا.

ِ
اخلطر الذي يواجه
التحدي
ويرى د .احلداد أن
ّ
الثورات العربية هو االنتقال إىل البداوة السياسية
وإسقاط اجلامهري السلطة التي متارس عليها
مربرة
العنف لتنتقل إىل الوراء ،إىل سلطات كانت َّ
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والتحصن بآليات سلطة أقل عن ًفا لك ّنها
باألعراف،
ّ
واحلرية الفردية
قائمة عىل مبادئ خمالفة للمساواة
ّ
واإليامن باملؤسسات ،األمر الذي يفيض إىل ّ
تفكك
املجتمع بدلاً من إقامة الدولة العادلة.

ويف عودة إىل كتاب أمارتيا سن ،جيد د .احلداد أن
أمهيته تكمن يف نقد الفلسفة التي قامت عليها فكرة
العدالة من كانط إىل راولز؛ إذ انطلق هذا التفكري
ك ّله من البحث عن قواعد مطلقة أو مؤسسات
مثالية لتحقيق العدالةّ .أما الربط بني الكتاب والربيع
العريب ،فيكمن يف أن اجلامهري مل تعد تؤمن بأن هناك
منطلقات نظرية أو مرجعيات مطلقة أو مثالية
ّ
تشكل
أساسا.
ً

ويعرض د .احلداد لألمر األساس هنا بالقول إن
عامليا عىل العدالة ،وإن الثورات العربية
طلبا ً
هناك ً
قد ت ّتجه يف هذا االتجّ اه الكوين لتتالحم مع هذا الفكر
العاملي وهذه احلاجة العاملية لتحقيق العدالةّ .أما يف
حال حصول العكس ،فسوف يعني ذلك عودة إىل
العدالة القديمة التي هتيمن فيها األعراف ،ويضعف
فيها اإلحساس باالستبداد.

ويأيت بحث د .عبد العزيز لبيب« ،إحراجات العدالة
«الالمقول» أو يف ما
يف وضع استثنائي :شذرات يف
َّ
يتقوم النظر فيه بمنهج االستدالل» ،ليشري إىل أن
ال ّ
اختيار أسلوب «الشذرات» ناجم عن أن القول يف ما
ُي َع ّد «حالة استثنائية» يف حقل ممارسات العدالة وما
ي ّتصل هبا من مسائل عملية يأيت ،كذلك ،مصحو ًبا
باالستثناء يف حقل البيان والبالغة .ذلك أنَّ الكتابة
بالشذرات متتلك القدرة عىل التنبيه إىل «الفراغات
احلقوقية» وعىل تشخيصها .وما يقصده د .لبيب
بالعدالة يف أوضاع استثنائية هو حاالت مثل العدالة
يف املرحلة االنتقالية ،والقضية الفلسطينية والقانون
الدويل املتع ّلق هبا كمصدر للاّ عدل ،وسجن أبو
غريب وسيادة عدالة املنترص ال عدالة املحتل التي هلا
قوانينها يف النهاية ،وغوانتانامو ،حيث جرى ابتداع
استثناء فاق مجيع االستثناءات عرب مقولة «العدو
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املحارب» .وما يستنتجه من هذه احلاالت هو أن
معمماً وصار القاعدة يف النظام العاملي.
االستثناء بات ّ

ويبينّ د .لبيب ماهية االستثناء ومناسباته وتعالقاته
خاصة يف حاالت
الداللية يف سياق فكرة العدالة،
ّ
األزمة والطوارئ واإلنقاذ الوطني واحلرب والثورة
واالنقالب العسكري واحلالة االنتقالية التي
حتظى براهنية كبرية يف بعض البلدان العربية ،وهي
مجيعا حاالت ت َِعدُ مسو ّدة د .لبيب بأن ترشحها
ً
يف ضوء مفهوم العدالة حني ت ّتخذ هذه املسو ّدة
صيغتها النهائية.

ّأما حمارضة د .نجمة خليل حبيب« ،العدالة
واالشرتاكية ومفهوم املساواة يف الكتابات العربية
نموذجا» ،فتع ّلل يف البداية سبب
املعارصة :الرواية
ً
نموذجا بام لدى الروائيني من قدرة
خّاتاذها الرواية
ً

عىل التغلغل يف أعامق روح بلداهنم ونفسيتها ،ورسم
شخصيتها ،وتسجيل أحالمها وكفاحها وبحثها عن
السعادة ،فضلاً عن متهيد الرواية للثورات وصنعها
املستقبل ،وكوهنا السلعة الثقافية الشعبية السهلة
التناول .وذلك قبل أن تنتقل إىل تناول مفهوم
العدالة وأنواعها (االجتامعية والسياسية واالقتصادية
واجلنائية واملطلقة) يف الرواية العربية ،م ّتخذة عىل
هذا الصعيد رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ
نموذجا ،وتناول مفهوم املساواة وحقوق اإلنسان
ً
يف الرواية العربية من خالل رواية هباء الطاهر احلب
يف املنفى ،ثم حقوق املرأة ومساواهتا بالرجل ،حيث
يغدو النموذج أدب سحر خليفة ،واالشرتاكية يف
الرواية العربية من خالل الرؤية اإلسالمية املتمثّلة
يف رواية عيل أمحد باكثري الثائر األمحر ،لتنتهي بالرؤية
العلامنية للعدالة كام عبرّ ت عنها رواية الثلج يأيت من
النافذة حل ّنا مينه.

وهبذا جيتهد بحث د .حبيب يف الكشف عن الدور
الذي قامت به الرواية العربية يف نقل املعلومة إىل
العامة ،ويف تثقيف الناس وتعريفهم بحقوقهم
الرواية العربية
وبالطريق إىل حتقيقها .وقد تبينّ هلا أن ّ
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اضطلعت بدور كبري يف تثوير املجتمع الذي يتجلىّ
اليوم يف االنتفاض عىل ّ
املستبدين.
احلكام
ّ

افتتاح رسمي
رسميا بكلمة
جرى ،بعد اجللسة الثانية ،افتتاح املؤمتر
ً
للدكتور عزمي بشارة مجعت بني موضوعي املؤمتر:
العدالة واالندماج االجتامعي ،وطرح فيها السؤال :ما
وتطرق إىل تاريخ
العدالة يف السياق العريب املعارص؟
ّ
بضدها (منع الشرّ الكامن
املفهوم :من تفسري العدالة ّ
يف الظلم) إىل معناها املوجب املرتبط بدالالت مشتقّة
من التساوي والتعادل ،وعرض ملفهوم العدالة عند
أفالطون وأرسطو واملعتزلة وابن تيمية وزينون
الرواقي وشيرشون وجستنيان ويف القانون الروماين
وجستنيان ...وصولاً إىل الثورة التي أحدثها الفكر
احلديث منذ نظريات العقد االجتامعي.

بعد هذا الرسد الذي يعرض إلقامة العدالة عىل
أساس املساواة الطبيعية ،يأيت د .بشارة إىل رسد
حتول تارخيي أ ّدى إىل توسيع العدالة بإقامتها عىل
ّ
واحلرية ،أكان يف الفكر
أسايس املساواة االجتامعية
ّ
الديمقراطي والليربايل الغريب أم يف فكر النهضة
العربية (عند الطهطاوي مثلاً ).

بيد أن الربط املكني بني العدالة واالندماج
االجتامعي (ومها جناحا املؤمتر السنوي الثاين) يأيت
مع إشارة د .بشارة الالفتة إىل مسألة اهلوية التي
الدولة
ال يمكن ألي مفهوم للعدالة يف سياق بناء ّ
احلديثة أن يتجاهلها .وهنا يطرح د .بشارة سؤالاً
بالغ األمهية :إذا اعرتفنا بوجود كيانات حقوقية
داخل الدولة غري املواطنني ،كامل ّلة واجلامعة القومية
حيق هلذه اجلامعات أن
والثقافية واألقاليم ،فهل ّ
متارس سلطة عىل املواطنني؟ وهل يمكن أن تكون
حقوقها عىل حساب حقوق املواطن؟
تلت ذلك كلمة لسعادة الشيخ عبداهلل بن عيل آل
ثاين ،رئيس جامعة محد بن خليفة .ثم تال د .كامل
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عبد اللطيف تقرير جلنة اجلائزة العربية للعلوم
االجتامعية واإلنسانية هلذا العام ،وأشار إىل أن
الرتشيح شمل خمتلف األقطار العربية ،بمجموع
ترشيحا ( 80يف موضوع جدلية االندماج
141
ً
االجتامعي ،و  61يف موضوع العدالة) .وبعد
استقرت املنافسة عىل
األويل للرتشيحات،
التقويم ّ
ّ
 6مشاريع أبحاث يف جدلية االندماج االجتامعي
من فئة الباحثني ،و 5أبحاث ضمن فئة الباحثني
الشباب يف املوضوع نفسهّ .أما ترشيحات موضوع
استقرت عىل  7أوراق يف فئة
«ما العدالة؟» ،فقد
ّ
الباحثني ،وورقة واحدة يف فئة الباحثني الشّ باب.
وقد ارتأت اللجنة وضع األبحاث ك ّلها ضمن خانة
واحدة ليصبح جمموعها  8أبحاث.
هكذا ،أصبح عدد الرتشيحات يف موضوعي
مرشوعا توزّ عت بني الدول
اجلائزة وفئتيها 19
ً
العربية إىل  5من املغرب ،و 3من فلسطني ،و3
من مرص ،و 3من اجلزائر ،و 2من تونس ،و 2من
موريتانيا ،و 1من الكويت ،و 1من اليمن .وأكّ د
د .كامل عبد اللطيف أنه بعد استيفاء الرتشيحات
رشوط اجلائزة وقواعدها ،ومرورها عبد مراحل
املقررة ،خلصت جلنة اجلائزة إىل
التحكيم والتقويم ّ
املقدمة
قرار حجب اجلائزة هلذه السنة عن األبحاث ّ
معا ،أكان يف فئة الباحثني أم يف فئة
يف املوضوعني ً
الباحثني الشّ باب ،وذلك لعدم استجابتها للمعايري
املحددة يف س ّلم التقويم املنصوص عليه يف لوائح
ّ
تقويم اجلائزة.
ويف خت�ام تقري�ر جلن�ة اجلائ�زة ،أعل�ن د .كمال عبد
اللطي�ف أن موضوع�ي اجلائ�زة للس�نة املقبل�ة ،مها:
«التاري�خ وتاري�خ الراه�ن بال�ذات» ،و«التنمي�ة
االقتصادية العربية».

وق�د تلت تلاوة تقري�ر اجلائ�زة حمارضة للمستش�ار
ّ
تش�كل اجلامع�ات
ط�ارق البشري ح�ول حركي�ة
السياسية.
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العدالة االنتقالية
شهدت اجللسة الثالثة التي ّ
ترأستها د .فريدة بناين
حمارضتني ،األوىل للدكتور كامل عبد اللطيف
بعنوان «العدالة االنتقالية وال ّتحوالت السياسية يف
املغرب :جتربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة» ،والثانية
للدكتور عبداحلي مودن بعنوان «العدالة االنتقالية
والسلطوية :نموذج املغرب».
أشار د .عبد اللطيف إىل أن مفهوم العدالة ،الذي هو
قدم بطرق
مفهوم أساس يف الفكر الفلسفي ،بات ُي َّ
جديدة ابتعدت به عن مفهومه الكالسيكي ،وأجرت
حتوالت أساسية منذ القرن العرشين فصاعدً ا.
عليه ّ

قسم د .عبد اللطيف بحثه إىل قسمني ،األول
نظري ،هو عبارة عن خلفية تتناول مرجعية العدالة،
خاصة جهد جون راولز وما أثاره من مناظرة يف
ّ
هذا املوضوع ،وحرصه عىل أن يكون موصولاً
بالتقليد الفلسفي احلديث لعرص األنوار ،وحماولته
تطوير مكاسب نظرية العقد االجتامعي ومعطيات
من املنظومة األخالقية الكانطية بغية استيعاب
متغريات املشهد السيايس األمريكي والعاملي عمو ًما،
وكذلك جهد املركز الدويل للعدالة االنتقالية الذي
يتجلىّ يف أدبياته وبروتوكوالت عمله وتفاعالت
مهمة مبنية
خربائه ،حيث ّ
قدم هذا املركز معطيات ّ
عىل جتارب للعدالة االنتقالية يف الربازيل وأوروبا
وجنوب أفريقيا وأمريكا الالتينية ...إلخ .وك ّلها
جتارب تتميز بإبراز الطابع يّ
املحل قبل إدماج العنارص
املحلية واستيعاهبا يف إطار عامّ .أما القسم الثاين من
بحث د .عبد اللطيف ،فيقوم عىل تناول جتربة هيئة
اإلنصاف واملصاحلة يف املغرب ،حيث يتوقّف أمام
أبرز مكاسبها ومنجزاهتا ،بعد التوقّف أمام حادث
يفرتض أنه من أقوى احلوادث يف خلخلة كثري من
أركان النظام القمعي يف الغرب ،أال وهو جلسات
االستامع إىل ضحايا حقوق اإلنسان التي ُعقدت يف
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ّأما حمارضة د .عبد احلي مودن ،فتناولت ،من خالل
نموذج املغرب ،تدبري اإلرث السيايس العنيف ،يف
إطار مقاربة العدالة االنتقالية التي أخذت تتبلور
كتجربة جديدة منذ بداية ثامنينيات القرن العرشين،
طبقته دول كثرية (أكثر من 35
وحتولت إىل نموذج ّ
دولة) ،حيث البحث عن بدائل للعدالة العقابية
عن اجلرائم السياسية ،وحماولة حتقيق املصاحلة بني
األطراف املتعارضة من خالل تدابري الكشف عن
احلقيقة ،وجرب الرضر ،واحلفاظ عىل الذاكرة األليمة،
يّ
بالتخل عن العنف يف تدبري اخلالفات
وااللتزام
السياسية .ويف هذا السياق ،ركّ زت املحارضة عىل
احلالة املغربية ،وأثارت مسألة املصاحلة يف ظل
السلطوية وآفاق ترسيخ حقوق اإلنسان باعتبارها
مبادئ سلمية يف املامرسة السياسية.

العدالة في التراث

ّ
ترأس د .محدي عبد الرمحن حسن اجللسة الرابعة
التي ُق ّدمت فيها ورقتان ،األوىل «العدالة يف الفكر
احلد واملحدودية» للدكتور أحممد
السيايس الرتاثيّ :
جربون ،والثانية «خطاب العدالة يف كتب اآلداب
السلطانية» للدكتور إبراهيم بوتشيش.

توخى د .جربون يف دراسته تقدير «القيمة ال ّتارخيية»
ّ
ملفهوم العدالة يف الرتاث العريب ،وامتحان إمكان
املراهنة عليه يف بناء املستقبل جزئيا أو ك ّل ًيا ،وذلك من
تتبعه نظرية العدالة يف الفكر السيايس الرتاثي
خالل ّ
(لدى الفقهاء واملتك ّلمني والفالسفة) ،وحدود
نظرية العدالة يف هذا الفكر السيايس الرتاثي برضوبه
املختلفة ،وحماولة اإلصالحيني العرب جتديد مفهوم
نموذجا) ،يف
العدالة (حيث ي ّتخذ اإلمام حممد عبده
ً
إطار اصطدام العدالة الرتاثية باحلداثة ،بغية جالء
أطروحة العدالة لدى عبده وحدودها.
وتفتح دراسة د .إبراهيم بوتشيش ملف خطاب
العدالة يف كتب اآلداب السلطانية ،ألنه عىل الرغم
من قيمة الدراسات احلديثة التي تناولت اآلداب
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معرفيا عميقًا،
حفرا
ً
السلطانية بالدرس وحفرت فيها ً
فإن الكالم عىل نظام العدالة يف الكتابات السلطانية
مرشوعا غري مكتمل .وتنطلق الدراسة يف
ال يزال
ً
سربها أغوار موضوعها من ثالثة أسئلة مركزية
تتناول  -1مفهوم العدالة يف متون اآلداب السلطانية
واملوجهات الناظمة له ،ومدى
وشكل بنائه وحدوده
ّ
إمكان الكشف عن نظامه بوصفه قولاً
سياسيا؛
ً
 -2املرجعيات املو ّلدة خلطاب العدالة لدى مؤ ّلفي
اآلداب السلطانية؛  -3استكشاف ما إذا كان ثمة
موقع حلقوق اإلنسان يف خطاب العدالة لدى الك ّتاب
تفرد احلاكم
السلطانيني ،الذين حاولوا التوفيق بني ّ
«العادل» بالسلطة ،واإلقرار – يف اآلن ذاته – ببعض
حقوق الرعية.
الدراسة أربعة متون من كتب اآلداب
هكذا تتناول ّ
السلطانية ،هي نصيحة امللوك أليب احلسن عيل بن
حممد ،والترب املسبوك يف نصيحة امللوك أليب حامد
الغزايل ،واإلشارة يف تدبري اإلمارة للقايض أيب بكر
املرادي احلرضمي ،والشهب الالمعة يف السياسة
النافعة أليب القاسم بن رضوان املالكي ،حيث ي ّتضح
احلضور القوي للسلطان بام هو طرف مهيمن ومنتج
لنظام القول يف العدالة ،حتى يخُ َّيل للقارئ أن العدالة
هي السلطان والسلطان هو العدالة.

جلسة ختامية
عرضا
شهد املؤمتر ،قبل اجللسة اخلامسة أو اخلتاميةً ،
َ
املواطنة واملساواة.
لبعض نتائج املؤشرّ العريب حول
ويف اجللسة اخلامسة ،التي ترأستها د .هناء اجلوهري،
كان ثمة حمارضتان ،األوىل للدكتور حمسن بوعزيزي
بعنوان «العدالة يف عيون السجناء :بحث يف التمثّالت
االجتامعية» ،والثانية للدكتور باسم رسحان بعنوان
جتليا لعدم العدالة يف التنمية العربية».
«عدم املساواة ً
ت ّتخذ دراسة د .بوعزيزي من السجن مثالاً
تطبيقيا
ً
واحلرية؛ تلك
لتناول معضلة العالقة بني العدالة
ّ
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املعضلة التي ال يزال اإلنسان يصارع من أجلها
منذ عصور .وبذلك ،فإنهّ ا تويل العدالة اجلزائية ،كام
خاصا ،لتدلف من
تظهر يف عيون السجناء ،اهتام ًما ًّ
متثّل السجني هذه العدالة اجلزئية بلغته البسيطة إىل
اإلشكاليات الفكرية والفلسفية الكربى املألوفة بشأن
العدالة ،من قبيل العدالة بوصفها إنصا ًفا ،واملساواة
أمام القانون ،واملساواة االجتامعية ،واملساواة يف
ثم،
الفرص وتوزيع الثروة .وتندفع هذه الدراسة ،من َّ
إىل التفكري يف ربط ممكن بني العدالة اجلزائية والعدالة
االجتامعية ،ويف التالزم بني الالمساواة واإلقصاء.

ّأما ورقة د .باسم رسحان ،فجاءت يف احلقيقة دراسة
يف سوسيولوجيا التنمية العربية من منظور السياسات
عربيا ،وما ترتّب عليها من نتائج،
التنموية امل ّتبعة
ً
والسيام افتقارها إىل العدالة االجتامعية وتعميقها عدم
املساواة والفروقات االجتامعية واالقتصادية بني خمتلف
الدخل املتوسط يف
الطبقات والفئات االجتامعية ذات ّ
البلدان العربية خالل العقود .2010-1980

منهجا يقوم عىل قياس املفاهيم
وقد اعتمدت الدراسة ً
النظرية للعدالة االجتامعية والتنمية الشاملة املعتمدة
دوليا،
فيها بواسطة املؤشرّ ات ّ
الكمية املعتمد عليها ً
التقدم املحرز يف القضاء عىل الفقر املطلق،
مثل مدى ّ
معدالت
ومدى نجاح عملية التنمية يف خفض ّ
البطالة بني السكان (والسيام الشباب) ،ومدى
تضييق فجوة عدم املساواة يف الداخل .وخلصت
الدراسة إىل أن العدالة يف التنمية يف البلدان العربية
المحددة كانت تعاني خللاً
المدروسة في الفترة
ّ
كبيرا بسبب انحياز سياسات التنمية واسرتاتيجياهتا
ً
إىل مصلحة أصحاب رأس املال واألثرياء واألقوياء
يربر وصفها بأهنا عملية إنامء
يف املجتمع ،األمر الذي ّ
غري متوازن ،وتنمية فاشلة ،لعدم مراعاهتا مصالح
قطاع كبري من السكان.

أخريا إىل ما شهدته قاعات املؤمتر
وال ّ
بد من اإلشارة ً
وخارجها من حوارات ونقاشات غنية ،ومن تفاعل
نقدي ّثر ال يقوم إنتاج املعرفة من دونه.

