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العدالة االنتقالية من منظور الرعاية الصحية 

اآلليات  من  مجموعة  بأنها  االنتقالية«  »العدالة  تُعرّف 
الالزمة  واإلدارية،  والقضائية  التشريعية  واإلجراءات 
لكشف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ماضي  لمعالجة 

حقيقتها، ومنع تكرارها، ومحاسبة المسئولين عنها.

وفعالة  عملية  وسيلة  إيجاد  إلى  التقرير  هذا   يسعى 
العتراف الدولة وبعض الهيئات والشركات للمتضررين 
والضحايا نتيجة االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان 
على مدار السنوات السابقة. وأعتقد أن من أهم األضرار 
األضرار  زالت،  وما  كانت  المجتمع،  أصابت  التي 
وتأثير  ممتد،  وآخر  فوري  تأثير  لها  التي  الصحية 
تقديم  الورقة  تلك  في  أحاول  يورث.  وآخر  شخصي 
بعض األفكار والحلول التي قد تساعد المجتمع المدني 

وصناع السياسات لتطبيق حلول فعالة لهؤالء الضحايا.

وعند الحديث عن العدالة االنتقالية من منظور الرعاية 
التحديات:  من  فريدًة  مجموعًة  نواجه  فإننا  الصحية، 
قضائي  بأمٍر  تتحقق  أن  يمكن  التعويضية  العدالة  هل 
بسهولة  تصل  أن  ممكن  الحقيقة  لجان  هل  بسيط؟.. 
الحقيقة؟.. هل يمكن  مبتغاها في كشف  إلى  ويسر 
سكان  بين  األمراض  وانتشار  التلوث،  بين  نربط  أن 
واضعو  هل  للبيئة؟..  ملوث  نشاط  حيز  في  تقع  منطقة 
السياسات بمصر يدركون حجم المهالك الصحية التي 
الممتد  الصحي  الالنظام  بسبب  عامة  المجتمع  أصابت 

خالل العقود السابقة؟

برامج جبر الضرر
قد يسود االعتقاد في كثير من األحيان أن جبر الضرر 
مالي  تعويض  تقديم  في  ينحصر  االنتقام  مشاعر  ووأد 
لعدد من الضحايا، ويتم تبنيها في بعض األحيان باعتبارها 
االستجابة الوحيدة لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
في غياب آليات البحث عن الحقيقة والمحاسبة. أعتقد 
للنظر  يدفعنا  أن  يجب  للمجتمع  الطبيعي  التصرف  أن 

إلى جبر الضرر والتعويض المادي الفعال )وبالذات في 
االنتقالية،  العدالة  آليات  أحد  بوصفه  مثل مصر(،  دولة 
ل بعضها أشواًطا فاصلة،  في سلسلةٍ من الخطوات، يشكِّ
ويكون بعضها اآلخر أكثر تدرجًا، لكن جميعها تقود 
في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا  بحق  الوفاء  إلى 

التعويض.

كلنا يعلم أن ما نسميه "برامج جبر الضرر"، في تلك 
الحاالت جميعها، هي في الواقع مجموعٌة من السياسات 
مدى  على  العدالة  ومؤسسات  الحكومات  تتبناها  التي 
فترةٍ زمنية محددة، التي تقر -من الناحية المثالية- بأن 
عواقب  إصالح  وتحاول  انتُهكت،  قد  الضحايا  حقوق 

تلك االنتهاكات بطرٍق رمزية ومادية.

جبر  ببرنامج  "اإلقرار"  أهمية  ما  عن  نتساءل  وقد 
في  معناه  وما  الصحية،  والمهالك  األضرار  عن  الضرر 

الواقع العملي؟

إن اإلقرار بالمسئولية عنصر أساسي في جبر الضرر، 
تدابير  من  وغيرها  الضرر  برامج جبر  بين  يربط  وهو 
وتخليد  الحقيقة،  عن  البحث  مثل:  االنتقالية،  العدالة 
الذكرى، والعدالة الجنائية، وضمانات عـــــــدم التكرار. 

يناير  من  المصابة  للفئة  آنية  حلول  بها  يقصد  التدابير 
2011 حتى اآلن، والمستحقة لبرامج جبر الضرر، والتي 

وتأهيلها  الطبية  مشاكلها  لحل  ا  فوريًّ تدخاًل  تحتاج 
الحل  التحول نحو  المرحلة  تلك  للحياة الكريمة، وتلي 

المجتمعي الشامل الذي سيتم شرحه الحًقا. 

عناصر  كأحد  بالمسؤولية  اإلقرار  عنصر  غياب  إن 
دائمًا  ينبع  واقعية،  لحلول  للوصول  الحقيقة  كشف 
في  كان  ُأعطي،  إْن  التعويض،  بأن  الفهم  سوء  من 
القادة  بعض  إن  بل  العدالة،  لتحقيق  كافيًا  ذاته  حد 
تمثل  أن  التنمية يمكن  برامج  أن  يعتقدون  السياسيين 
حاًل ووسيلة للعدالة، ويطالبون بتجنب اإلقرار بالمسئولية 
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الحكومة  أعطت  فلو  األمر،  حقيقة  وفي  والتعويض. 
المال للضحايا دون تحمل المسؤولية عن إخفاق الدولة 
تلك  تكرار  بعدم  االلتزام  ودون  االنتهاكات،  منع  في 
االنتهاكات، فإن ذلك يغفل أن للمواطنين كافة، سواء 
ا في تحقيق التطور االقتصادي  كانوا ضحايا أم ال، حقًّ

واالجتماعي الذي تجلبه عملية التنمية.

كما أنه من المفترض أن تركز العدالة االنتقالية على 
مساعدة أصحاب المصلحة المعنيين كافة في تصميم 
اإلقرار،  على  تنطوي  التي  الضرر  جبر  برامج  وتنفيذ 
م أثر تدابير التعويضات في حياة الضحايا، وتأخذ  وتعظِّ
بعين االعتبار التحديات السياسية والعملية في تصميمها 

وتطبيقها. ونقصد بأصحاب المصلحة المعنيين هنا:

الجادة . 1 والدراسات  التدقيق  خالل  )من  الحكومات 
للتشريعات الحالية التي أدت لتلك الكوارث الصحية، 
انتشار مرض مثل الكبد  والتمعن في فهم كيفية 
الوبائي بهذه النسب الخطيرة وعالقة الفساد الممنهج 

بهذا المرض(.

الضحايا.. 2

المجتمع المدني.. 3

الجهات المانحة.. 4

مؤسسات العدالة الدولية.. 5

وفي الحالة المصرية، فإننا سنجد أنفسنا أمام المجموعة 
من  المائة  في  ستين  من  أكثر  تمثل  التي  المتضررة 
المجتمع، وقد تصل إلى نسبة أكبر من ذلك في حالة 

استخدامنا للمؤشرات الصحية الدولية.

جتارب ناجحة
برامج  نفذت  التي  القليلة  الدول  أنجح  من  شيلي  تعد 
الضحايا،  من  ومتنوعة  كبيرة  لمجموعةٍ  الضرر  جبر 
وعالجت اآلثار الناجمة عن االنتهاكات من خالل تدابير 

شاملة. وكلمة "شاملة" يعني بها تقديم برامجَ أخرى من 
التعويض إلى جانب التعويض المالي، مثل نظام الرعاية 
الصحية المتخصصة للناجين وأسر الضحايا في شيلي، 
أو  السياسيين  المعتقلين  أطفال  أماكن  تحديد  ونظام 
المختفين الذين انتزعوا من أسرهم. وتنطوي حالة شيلي 
على عوامل مثيرة لالهتمام، فقد استطاعت التعويضات 
مة -من حيث سخائها- أن تحسن حياة الضحايا،  المقدَّ
على  المترتبة  العواقب  أسوأ  من  بعضًا  تعالج  وأن 
االنتهاكات التي ارتكبت بحقهم .وفي شيلي، اشتملت 
صحية  رعاية  نظام  إرساء  على  التعويضات  برامج 
متخصص يراعي احتياجات الضحايا، وعلى برنامج يقدم 
المنح الجامعية للضحايا وأبنائهم. فقد استثمرت شيلي 
نحو 3.2 مليار دوالر أمريكي في التعويضات، وشملت 
أقارب 3225 ضحية من ضحايا االختفاء القسري والقتل، 
و38,254 ضحية من ضحايا السجن السياسي والتعذيب، 
من  السياسي  الفصل  ضحايا  من  ضحية  و114,225 
الخدمة المدنية أو الشركات العامة )ما يعادل 120000 

جنيه مصري للفرد تقريبا(.

االعتراف  أساس  على  الضرر  جبر  يقوم  أن  وينبغي 
الضحايا  الضحايا، كل  لها  تعرض  التي  باالنتهاكات 
فعندما  ذاك.  أو  الجانب  هذا  إلى  ينتمون  من  وليس 
واحدةٍ  قضية  أساس  على  قائمًة  التعويضات  تكون 
اختيرت ألغراض المالحقة الجنائية )مجموعة صغيرة 
من سكان منطقة معينة قريبة من أحد مصانع األسمنت 
مثاًل(، ومقتصرًة على عددٍ قليل من الضحايا الذين ال 
يشكلون حتى عينًة ممثلًة لمجمل الضحايا الذين عانوا 
في ظل حكم الجاني، فإن تلك التعويضات يمكن أن 
السالم  إحالل  في  المساهمة  من  بداًل  التوترات  تفاقم 

واألمن والشعور العام بإحقاق العدل.

علي  قدرتنا  في  يكمن  األخطر  التحدي  أن  أعتقد 
الالزمة  األموال  تأمين  في  خالقة  أفكار  ابتكار 
لتمويل برامج جبر الضرر، فلعل من غير المناسب اآلن 
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العدالة االنتقالية من منظور الرعاية الصحية 

تحديد  كيفية  عن  وإنما  الموارد،  انعدام  عن  الحديث 
تزاحم  مع  التعامل  وكيفية  الموارد،  تخصيص  أولويات 
االحتياجات، وتوفير الخدمات األساسية في مجال الرعاية 
الصحية لمناطق كاملة في البالد وفئات تصل إلى أكثر 

من نصف المجتمع.

من  )متخصصون  الصحية  للعناية  الحقيقة  لجان  وبوسع 
في  والمتخصصون  والقضاة،  االجتماع،  وعلماء  األطباء، 
علم الجريمة، وخبراء مكافحة التلوث(، أن توفر ُأسُسًا 
مهمة لبرامج جبر الضرر، تساعدها على بلوغ مستويات 
من الشمول والتعقيد، وتستجيب للضحايا كافة، وللعواقب 
المترتبة على القرارات السياسية الممنهجة التي ارتكبت 
آلالف  والتدقيق  والفحص  المقابالت  خالل  ومن  بحقه. 
الضحايا والمناطق المنكوبة، يمكن للجان الحقيقة أن 
تخرج بتوصيات مستندة إلى تقييمات ملموسة، بمشاركة 
لالستماع  فرصًة  توفر  أن  أيضًا  ويمكنها  الضحايا. 
وهما  بهم،  واالعتراف  الصحي،  الهالك  لقصص ضحايا 
أو  اإلغاثة  عن  زانها  يميِّ للتعويضات  مهمان  عنصران 
المساعدات اإلنسانية. وأخيرًا، يمكن للجان الحقيقة أن 
تساعد في حشد الدعم لإلرادة السياسية القوية الضرورية، 
من أجل تنفيذ البرنامج الشامل للرعاية الصحية للمجتمع 

المتضرر وتخصيص الموارد له.

وجتارب أخرى فاشلة
ومن األمثلة الفاشلة للجان الحقيقة والمصالحة، ما حدث 
في جنوب إفريقيا، ففي عام 1995، أعطى برلمان جنوب 
أفريقيا تخوياًل بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة، التي 
أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات ألكثر 
بألَفي  اإلدالء  جرى  حيث  وشاهد،  ضحيّة   22,000 من 
الجهود  معظم  لكنّ  علنية،  استماع  جلسات  في  شهادة 
المرتكبة  الجرائم  عن  المحاسبة  لتحقيق  بُذلت  التي 
خالل حكم التمييز العنصري بدولة جنوب أفريقيا باءت 

بالفشل.

فقد أجاز قانون لجنة الحقيقة والمصالحة عرضًا مثيرًا 
للجدل، "العفو من أجل الحقيقة" لمرتكبي انتهاكات 

حقوق اإلنسان الذين رغبوا باالعتراف.

السابق  بالرئيس  الخاصّة  الرئاسية  العفو  وجاءت عمليات 
ثابو مبيكي –التي اعتُبرت وسيلة لحّل "العمل الناقص 
بموجب  والمصالحة"-  الحقيقة  للجنة  المنجز  وغير 
محاكمات سرّية، في غياب الضحايا ودون أيّ تمثيل لهم. 

بسلطة  الخاصة  القضائية  المالحقة  سياسة  تضمّنت 
عام  "عفو  أجل  من  تعديالت  الوطنية  القضائية  المتابعة 
غير نزيه"، مّكنت مرتكبي الجرائم في زمن التمييز 
العنصري -ممّن لم يتقدّموا بطلبات للحصول على عفو 

لجنة الحقيقة والمصالحة- من اإلفالت من العقاب.

احلل يبدأ بـ"التكافل الطبي"
واقعية،  حلول  عن  ويبحث  يتساءل  أن  يجب  المجتمع 
حق  الصحية  الرعاية  هل  التالية:  لألسئلة  إجابات  وعن 
سيطال  الشاملة  الصحية  الرعاية  حق  هل  امتياز؟..  أم 
سيؤدي  حق  إلى  الصحية  الرعاية  تحويل  هل  الجميع؟.. 
الرعاية  إلى تحسينها؟.. هل جعل  أم  الخدمة  إلى اختفاء 
بدون  استهالكها  إلى  سيؤدي  للجميع  حق  الصحية 
حساب، وهل سيؤدي إلى عدم اعتبارها موردًا ثمينًا كما 
ينبغي لها أن تكون؟.. هل المجتمع المصري جاهز لتفهم 

طبيعة الرعاية الصحية وأهميتها؟ 

أعتقد أنة آن األوان أن نبتعد عن استخدام الشعارات الخاوية، 
األفراد،  حياة  في  والمؤثر  الفعال  التطبيق  علي  ونركز 

خصوصا لو كنا نريد تحقيق العدالة االنتقالية بنجاح.

يتحدث  فحين  وشاملة،  خالقة  ألفكار  إذن  نحتاج 
الجميع على أن األمر يتعلق بندرة أو محدودية الموارد، 
هذه  تخصيص  هو كيفية  المهم  أن  نفكر  أن  يجب 

الموارد، وعادة ما تكون تلك هي المشكلة.
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كيف يكون التقييم إًذا؟ 
ننظر إلى الموارد ونرى ما هو ثمين منها ثم نجعل له 
األولوية، ونحدد ما هو الحق وما هو االمتياز. فعلى سبيل 
الحياة،  وإنقاذ  واإلسعاف  الطوارئ  تمثل خدمة  المثال، 
الجميع. ال  أولوية يتساوى فيه  له  حق يجب أن يكون 
يمكن بطبيعة الحال المساواة في كل أمر آخر، لكن 
لو تمكن 50% من المصريين من الحصول على رعاية 
صحية بمستويات عالمية، فسوف يحصل الباقون -في 
المنيا  تلك الحالة- على الحق األولي، فمثال، بداية من 
نزواًل إلى الجنوب ليس هناك جراحة مخ، ولوال وجود 
هناك  كان  لما  يعقوب  مجدي  الدكتور  مستشفى 

جراحة قلب كذلك في الجنوب.

العنصر  الطبية:  العملية  في  أساسيان  موردان  هناك 
البشري، واألجهزة الطبية. فالمتخصصون قلة والموازنة 
فمواجهة  مستقبلية،  شاملة  رؤية  نحتاج  لذا  ضعيفة؛ 
أكثر  مدى  على  الممنهج  الفئوي  التهميش  من  إرث 
من أربعين عامًا في مجال الرعاية الصحية، والتي أدت 
انتهاكات فظة لحقوق اإلنسان المصري البسيط  إلى 
نلمسها بوضوح )تفشي أمراض الكبد الوبائي، والفشل 
والتقزم(،  واألنيميا،  والسرطان،  والكبدي،  الكلوي 
العالمية،  الصحة  تقارير  على  لالطالع  الحاجة  وبدون 
كل ذلك يتطلب نظرة شمولية وتحليل متعمق للمشكلة 

الصحية بمصر. 

بأننا  االفتراض  عن  نتخلى  أن  بمكان  األهمية  فمن 
قادرون على تحقيق العدالة االنتقالية في مجال الرعاية 
المصري  للمجتمع  الكاملة  المشاركة  بدون  الصحية 
للغاية؛  صعبة  فالمهمة  متكاتفة،  واحدة  كوحدة 
ألسباب كثيرة، أهمها قلة التمويل )أو صعوبته( وغياب 
البشرية  األصول"  )محدودية  المرجوة  الطبية  الخدمة 
أصابت  التي  االنتهاكات  فطبيعة   .)" البشرية  وغير 
تختلف  الصحية  الرعاية  منظور  من  المصري  اإلنسان 

ا عن بقية االنتهاكات المعروفة لحقوق اإلنسان،  جذريًّ
فالقتل والخطف والحرمان السياسي والتعذيب وخالفه، 
كلها تختلف في طبيعتها عن طبيعة انتهاكات الرعاية 
الصحية. فاألخيرة هي الوحيدة التي لها امتدادات تسبق 
عدة  لسنوات  آثارها  وتظل  االنتقالية،  المرحلة  وتتعدى 
منظور  نتبنى  أن  يجب  ولهذا  المجتمع،  استقرار  بعد 
الصحية،  للمهالك  حلول  عن  الحديث  عند  مختلف 
وضمانات عدم تكرارها.                                        

في  يكمن  الفعالة  الحلول  أحد  أن  أعتقد  وهنا، 
متناهي  التكافلي  الطبي  والتأمين  الطبي،  التكافل 
حل  وال  تفاقمت،  بمصر  الصحية  فالمشكلة  الصغر، 
خطة  وفق  كله  المجتمع  وتكافل  بتكاتف  إال  لها 
علمية سليمة. ونعتقد أن المشاركة المجتمعية الشاملة 
ستؤدي إلى فوائد جمة، من أهمها: توافر الخدمة الطبية 
لكل  الصغر(  متناهية  الصحية  الخدمات  )مشاريع 
الشرائح بكل المحافظات وفق المعايير الدولية الالئقة.

بين  العالقة  )أ(  المنحني  يوضح  المرفق  الشكل  في 
الدخل وحجم الحصول على الخدمات الطبية المدعومة 
من المؤسسات الطبية )العامة أو الخاصة(، وهو ببساطة 
نسبة  زادت  الدخل  قل  فكلما  عكسية؛  عالقة 

الخدمات الطبية المدعومة. 

ونسبة  الدخل  بين  العالقة  )ب(  المنحني  يوضح  كما 



مركز المشروعات الدولية الخاصة

 - 6 -

العدالة االنتقالية من منظور الرعاية الصحية 

أو  )العامة  الطبية  الخدمة  سعر  دفع  في  المشاركة 
الخاصة(، وهو ببساطة عالقة طردية، فكلما زاد الدخل 

زادت نسبة المشاركة في دفع سعر الخدمة الطبية.

الحصول  في  الحق  له  الجميع  أن  كذلك  ويظهر 
واألمراض  واإلسعاف،  الطوارئ،  عالج  خدمة  علي 

المستعصية. 

وأخيرًا، أعتقد أن هناك حاجة إليجاد توازن بين التعقيد 
والشمول من جهة، والقدرة على التنفيذ السريع من جهة 

أخرى، ولهذا أنصح باآلتي:

• صياغة مذكرة شاملة حول أهمية وجود نهج شامل 	
لتوفير الرعاية الصحية.

• صياغة قانون جبر الضرر.	

• إنشاء الصندوق التنموي للضحايا. 	

• دراسة مستفيضة للمجتمعات المحلية األكثر تضررًا 	
ا، والفئات األكثر تهميشًا.  صحيًّ

• سياسة قوية لتشييد البنية التحتية وتوفير الخدمات 	
في مجال الرعاية الصحية.

• االستدامة االقتصادية للمناطق التي تخلت عنها الدولة 	
ا منذ عقود. عمليًّ

• الضرر 	 وجبر  الدولية  الشركات  محاسبة  إسناد 
لشركات مصرية متخصصة.

خالد سمير: خبير الرعاية الصحية والعضو المؤسس لجمعية 
الحوكمة  القطاع الصحي، وعضو  والشفافية في  الحوكمة 
األمريكية  الوطنية  ماتريكس  ريسك  مؤسسة  المعتمد، 
للحوكمة، والمدرب المعتمد للحوكمة بالمعهد المصرفي، 
البنك المركزي المصري، أستاذ التخدير م. كلية طب الفم 

واألسنان، جامعة القاهرة. 

اآلراء الواردة بالمقال تعبر عن وجهة نظر كاتبه، وال تعكس 
ويسمح  الخاصة.  الدولية  المشروعات  مركز  رؤية  بالضرورة 
قضايا  سلسلة  في  الواردة  المقاالت  طباعة  بإعادة  المركز 

اإلصالح، و/أو ترجمتها، و/أو نشر المقاالت األصلية، بشرط:

• نسبة المقال إلى كاتبه األصلي، وإلى مركز المشروعات 	
الدولية الخاصة.

• نشر 	 بموضع  الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  إخطار 
في  المركز  مكتب  إلى  منه  نسخة  وإرسال  المقال 

واشنطن.

تتراوح  أن  القراء. على  يقدمها  التي  بالمقاالت  المركز  يرحب 
وسوف  3000 كلمة،  إلى   1000 بين  ما  المقال  عدد كلمات 
المتمثلة  يُنظر فقط إلى المقاالت ذات الصلة برسالة المركز 
خالل  من  للمساءلة  تخضع  ديمقراطية  مؤسسات  بناء  في 
المقال.  قيمة  أساس  على  وذلك  السوق،  على  تعتمد  إصالحات 
ترسل المقاالت بالبريد اإللكتروني، ويتم نشرها على الموقع. 
فلو أردت االشتراك، مجانًا، نرجو أن تشترك في شبكة مركز 
المشروعات الدولية الخاصة، وذلك بإدخال بريدك اإللكتروني 

في الموقع:
wwww.cipe.org   أو  www.cipe-arabia.org

على   "CIPE" الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  يعمل 
العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي  الديمقراطية حول  تعزيز 
الموجه للسوق. المركز جزء من غرفة التجارة األمريكية في 
أربعة  أحد  وهو  الربح.  لتحقيق  يهدف  وال  واشنطون،  العاصمة 
معاهد للصندوق الوطني للديمقراطية. وقد دعم المركز ألف 
مبادرة محلية في أكثر من مائة دولة نامية، تعامل فيها -على 
والصحفيين،  القرار،  وصناع  األعمال،  قادة  مع  عامًا-   25 مدى 
ومن  الديمقراطي.  للمجتمع  األساسية  المدنية  المؤسسات  لبناء 
القضايا األساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد، 
وحوكمة  األعمال،  وجمعيات  السياسات،  في  والمشاركة 
الشركات، والحوكمة الديمقراطية، وإتاحة الوصول للمعلومات، 
والقطاع غير الرسمي، وحقوق الملكية، وحقوق المرأة والشباب.


