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عرفت مجتمعات عديدة منذ سبعينيات القرن العرشين تجارب عدالة انتقالية مختلفة؛ وذلك يف أعقاب مراحل
حرب
رصاع أفرزت إرث ًا من االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة لحقوق اإلنسان .وشملت تلك االنتهاكات جرائم
ٍ
جامعية وجرائم ضد اإلنسانية وعمليات القتل العمد خارج نطاق القانون والتعذيب واالختفاء القرسي وغريها،
وهي انتهاكات وردت يف القوانني الوطنية أو القانون الدويل اإلنساين أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
ثقيل عىل الذاكرة الجامعية ،خاصة عىل ذاكرة الفئات املترضرة يف فرتات الرصاع.
ً
ومثّل هذا اإلرث عبئًا
وجدت الشعوب نفسها أمام خيارات عديدة ملعالجة ذلك اإلرث (التحكيم ،والعدالة الجزائية  ...إلخ) ،رجحت
منها يف النهاية خيار العدالة االنتقالية باعتباره الخيار األفضل؛ وذلك لتحقيق أهداف رئيسة أهمها :إنهاء
ثقافة اإلفالت من العقوبة ،ومنع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف املستقبل ،وتحقيق مصالحات وطنية
جامعة تحفظ وحدة املجتمعات الوطنية وتريس أسس النظام الدميقراطي املنشود إىل جانب االعرتاف
بكرامة اإلنسان ،ومصالحة الشعوب واألفراد مع تاريخهم وحارضهم ،وعالج جراح الذاكرة حتى تنتقل إىل ذلك
الوضع الذي تكون فيه الذاكرة سوية ،وفق تعبري الفيلسوف الفرنيس بول ريكور((( .وال يحقق ذلك املبتغى
اإلفراط يف الذاكرة والغوص يف «وحل» املايض واستحضاره عىل نحو مستمر ،وال اإلفراط أيضً ا يف النسيان
وتجاهل املايض.
قامت العدالة االنتقالية ،وهي عملية سياسية يف األساس ،عىل تضافر جهود الساسة وناشطي حقوق
فضل عن مساعدة املنظامت غري الحكومية والجامعة الدولية ،وصارت لها عدة
ً
اإلنسان واملجتمع املدين
أركان غدت معروفة ،هي :الحق يف الحقيقة عرب تأسيس لجان كشف الحقيقة ،وتحقيق العدالة للضحايا،
والتعويض سواء الفردي أو الجامعي ،وإصالح مؤسسات الدولة العامة التي غال ًبا ما ترتبط بها الشبهات أثناء
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو النزاعات الداخلية املسلّحة وذلك لضامن عدم تكرار تلك االنتهاكات.
فضل عن أن حاالت كثرية شهدت إجراء مصالحات وطنية شاملة من أجل تحقيق االنتقال الدميقراطي وإعادة
ً
البناء االجتامعي بعد سنوات طويلة من الحروب األهلية أو النزاعات الداخلية.
بديل من النموذج /الشكل التقليدي للعدالة الذي
ً
وميثل هذا النموذج من العدالة يف املراحل االنتقالية
يتعذر تطبيقه بسبب حالة انعدام الثقة التي تسود املجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها القضائية وتجاه
األنظمة السياسية .كام تعترب هذه املقاربة للعدالة يف املراحل االنتقالية مقاربة شاملة أو كالنية Holist
تنشد إعادة مصالحة املجتمع مع نفسه وتحقيق تغيري عميق وجذري ليس عىل الصعيد القانوين فقط
وإمنا أيضً ا وباألساس عىل الصعد السياسية والثقافية واالقتصادية والسيكولوجية ،وذلك مقابل املقاربة
التجزيئية أو التفريدية  Individualistالتي تفضل معالجة حالة بحالة وتحرص مجال العدالة االنتقالية يف
ما.
الجرائم واالنتهاكات املرتكبة ضمن فرتة تكون وجيزة عمو ً
عرفت الدول العربية بضع تجارب محدودة للعدالة االنتقالية افتتحها املغرب عام  2004بــ «هيئة اإلنصاف
واملصالحة» ،لكنها بقيت محدودة التأثري عىل املستوى العريب ألنها مل ترتافق مع أي انتقال سيايس.
كام أنها مل تطبق إجراءات العدالة االنتقالية كلها وأهمها العدالة للضحايا ،وذلك عىل الرغم من أهميتها
عرب ًيا وعامل ًيا خاصة لجهة ما أنجزته عىل مستوى كشف الحقيقة ،وكشف حاالت االختفاء القرسي التي تم
ريا تخصيص عدد من املواقع بوصفها مواقع
تحديدها ،وتطبيق مفهوم التعويضات الفردية والجهوية ،وأخ ً
ضمري كام يطلق عليها ،وتحويل عدد من السجون إىل متاحف بهدف ضامن بقاء الذاكرة الجمعية حية فيام
يتعلق بانتهاكات املايض.

1 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli (Paris: Le Seuil, 2000), pp. 539 - 602.
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غري أن الحاجة إىل تطبيقات العدالة االنتقالية يف العامل العريب عىل الصعد السياسية والحقوقية
والقانونية ازدادت يف املجتمعات العربية ،خاصة بعد الثورات وعمليات اإلصالح التي شهدتها الدول
متمثل أولً يف تخصيص
ً
العربية عام  .2011وكانت تونس أول دولة عربية تبدأ مسا ًرا رسميًا للعدالة االنتقالية
وزارة للعدالة االنتقالية ،ثم تأسيس ما يسمى «هيئة الحقيقة والكرامة» التي نجحت يف عقد عدد كبري
من جلسات االستامع العمومية شملت ضحايا ،كام أنها شملت عددًا من املتورطني يف انتهاكات حقوق
اإلنسان يف املايض .وتواجه هذه الهيئة اليوم تحديات كبرية تهدف إىل تعطيل عملها .وقد واجهت كل
تجارب العدالة االنتقالية عرب العامل تحديات وصعوبات خالل عملها كانت تهدف إىل تثبيط عملها ونتائجها
أو إحباطها .وبناء عليه ،يجب أن تفهم هذه التحديات يف إطار صريورتها التاريخية.
كام كان هناك مسار للعدالة االنتقالية يف ليبيا خالل فرتة حكم املجلس الوطني الليبي ،ويف اليمن ما
بعد الثورة خالل فرتة الحكومة املؤقتة حيث تشكلت وزارة العدالة االنتقالية لكنها توقفت بسبب ظروف
الحرب .وخاضت النخب السياسية يف بعض البلدان األخرى مثل لبنان وسورية والعراق والجزائر نقاشات
محتدمة حول آليات العدالة االنتقالية وتطبيق إجراءاتها بعد فرتات الرصاع والحرب التي شهدتها تلك
الدول وما خلّفته من إرث ثقيل من االنتهاكات ،وحول الطرق القانونية والسياسية املناسبة لتجاوز ذلك

املايض /اإلرث وترسيخ وحدة الجامعة الوطنية.

تنج يف عدة حاالت من العرثات
وعىل الرغم من أهمية ما تصبو إليه العدالة االنتقالية ونبله ،فإنها مل ُ
خصوصا
نتيجة سياقات ضاغطة واختيارات غري صائبة عمد إليها رشكاء املرشوع أو خصومه عىل حد سواء،
ً
أن العدالة االنتقالية ال ميكن ردها إىل آليات قانونية وقضائية ومسارات معنية بتحقيق العدالة يف
بعدها اإلجرايئ فقط .إن هذا الشكل من العدالة يرتكز أيضً ا عىل آليات غري قضائية تثري يف كثري من األحيان
مسائل ذات صلة بأسس بناء الجامعة الوطنية وصياغة هويتها ،خاصة حينام تعيد تلك اآلليات مساءلة
عا من أجل متكني املجتمعات من حقها يف معرفة الحقيقة وكشف اللثام
الذاكرة الجامعية((( والتاريخ م ً
عام طُ ِ
مس من انتهاكات وتحديد املسؤوليات .وتثري هذه األمور عادة حفيظة الرافضني /املناوئني لهذا
فضل عن جيوب الصد واملامنعة التي تبديها نخب وجامعات
ً
الشكل من العدالة وما تعتمده من آليات،
متنفذة وجامعات لويب وبعض األجهزة داخل مؤسسات الدولة (الجيش ،والرشطة ،والقضاء ،واإلعالم
مق مخاوفهم من الرجوع
وغريها) ،وهو ما قد يضاعف مشاعر الغنب واإلحباط لدى الضحايا وعائالتهم ويع ّ
إىل نطاقات الظلم والتهميش وانتهاك الحقوق خاصة حني يرون االنتكاسات التي تصيب مسار العدالة
الذي يطالبون بتحقيقه أو اختزال نضاالتهم بنعتهم بـ «ضحايا» ،أقىص ما ميكن منحه لهم هو جرب األرضار.
واستنادًا إىل أهمية موضوع العدالة االنتقالية وعالقته مبسارات االنتقال الدميقراطي يف البلدان
العربية ،يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤمتره السنوي الثامن لقضايا الدميقراطية
والتحول الدميقراطي حول «العدالة االنتقالية واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية :السياسة،
والتاريخ ،والذاكرة» ،وذلك يف العاصمة التونسية خالل الفرتة  14 – 12أيلول /سبتمرب  .2019ويهدف
املؤمتر إىل الوقوف عىل األسس السياسية والقانونية لنظام العدالة االنتقالية ،والبحث يف الحاالت
فضل
ً
التي طبقت خارج العامل العريب من حيث متطلباتها وآلياتها ونتائجها والدروس املستفادة منها،
عن دراسة التجارب واملحاوالت العربية املختلفة ملعرفة إن كان نظام العدالة االنتقالية ميكن أن ميثّل
جز ًءا من مداخل حل الرصاعات أو معالجة حاالت االنتقال املتعرثة إىل الدميقراطية التي يشهدها عدد من
خاصا ألهميتها وتف ّردها مستفيدًا من مشاركة
ما
ً
الدول العربية .ويويل املؤمتر التجربة التونسية اهتام ً
عدد كبري من الباحثني التونسيني يف املؤمتر.
2 Maurice Halbwachs, La mémoire collective (Paris: Albin Michel, 1997).
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محاور املؤمتر
املحور األول :اإلطار النظري للعدالة االنتقالية
استنادًا إىل األسس النظرية واملفاهيمية والتجارب التاريخية للعدالة االنتقالية ،يسعى هذا املحور إىل
محاولة اإلجابة عن عدد من األسئلة ،لعل أهمها :ما األسس القانونية واألخالقية والسياسية لنظام العدالة
االنتقالية؟ وما أهداف العدالة االنتقالية؟ وما أركانها؟ وما مساراتها وآلياتها؟ وما األدبيات األممية التي
يعتمد عليها؟ وما دور الخصوصيات املحلية يف إثراء هذا النظام (التاريخ املحيل ،والرتاث والثقافة،
والخصوصيات اإلثنية)؟ وإىل أي مدى ساهمت تلك الخصوصيات املحلية والسياقات االجتامعية يف تطوير
آلياتها ومناهجها؟ وما دور الزعامات السياسية والروحية يف تبني تلك التجارب وترسيخها؟ وهل توجد أمناط
مثىل ميكن أن تلهم التجارب املختلفة للعدالة االنتقالية؟

املحور الثاين :العدالة االنتقالية :الذاكرة الجامعية ،والحقيقة ،والتاريخ
يركز هذا املحور عىل ما تثريه تجارب العدالة االنتقالية من إشكاليات عسرية تؤثر يف االستقرار االجتامعي
وتؤدي أحيانًا إىل رصاعات خفية أو معلنة بني األطراف املساندة واملناهضة ملسار العدالة االنتقالية ،وذلك
حينام تهدف إلعادة «اكتشاف الحقيقة» وترميم الذاكرة الجامعية (وحتى الفردية أحيانًا) ،وتدفع إىل «تدقيق
التاريخ وتصويبه» .ويطرح املحور عدة أسئلة ،أبرزها :هل ميكن بناء الهوية الوطنية ،أو إعادة بنائها ،عىل
قاعدة االعرتاف باألخطاء واالنتهاكات الجسيمة وانطالقًا من املسؤوليات األخالقية التي يفرضها املجتمع
عىل نفسه؟ وهل ميكن توحيد الفرقاء تحت راية الجامعة الوطنية وضامن السلم املدين من خالل الذاكرة
الجامعية التي ال تنترص ألمجادها وانتصاراتها فحسب وإمنا عرب «الكفارة املشرتكة» عن أفعالها السيئة أيضً ا،
ومن خالل االلتزام بعدم النسيان وعدم تكرار ما اقرتف من مظامل يف حق املواطنني؟ وكيف السبيل لتجاوز
الحداد (املستحيل أحيانًا) ومشاعر الظلم التي قد تغذي رغبات التشفي والثأر املتحصنة يف ذاكرة مكلومة
والحيلولة دون استغراقها يف املايض؟ وهل استطاعت التجارب املختلفة ،العربية وغريها ،يف مجال العدالة
االنتقالية التوفيق بني تحقيق منفعة هدوء الذاكرة ،وواجب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة؟ وما السبيل
إىل االنفكاك من أرس املآيس والذكريات األليمة من دون التضحية بالحقيقة؟ وما مقتضيات واجب الذاكرة
حتى ال نسقط يف أمراض الذاكرة ذاتها وانحرافات استخدامها من خالل رسديات مثقلة بالوجع واألمل الذايت؟
(((
أليس التاريخ كام ذهب إىل ذلك بيري نورا ملكًا للجميع؟((( وما الذي يضمن أن يكشف التاريخ عن الحقيقة
ومقاومة النسيان؟ أليس مثة احتامل أن يغدو التاريخ أداة تالعب وطمس يحتكره مقاولو الحقيقة التاريخية
كام أشار بول ريكور؟

املحور الثالث :تجارب العدالة االنتقالية خارج العامل العريب :دراسة حاالت مقارنة
فضل
ً
يهتم هذا املحور باستعراض مختلف التجارب الدولية وفهم خصوصياتها والسياقات التي حفت بها،
عن تقييم مآالتها وجدواها ،وذلك يف أمريكا الالتينية (تشييل ،واألرجنتني ،وبريو) ،وأفريقيا (رواندا ،وجنوب
أفريقيا ،وسرياليون وغريها) ،وآسيا (رسيالنكا ،ونيبال ،وتيمور الرشقية وغريها) ،وغريها .وسيكون من املفيد
3 Pierre Nora, Les lieux de mémoire (Paris: Gallimard, 1997).
4 Paul Ricœur, Histoire et vérité (Paris: Seuil, 1955).
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اإلجابة عن األسئلة التالية استنادًا إىل تلك الحاالت وبشكل مقارن :ما املؤسسات التي أوكلت لها مهام
العدالة االنتقالية؟ وما منزلتها الدستورية والقانونية؟ وما هيكلتها؟ وما مهامتها؟ وما املوارد البرشية
واملادية والرمزية التي توافرت لها؟ وما العقبات التي واجهت تلك الحاالت؟ وما دور الضحايا واملجتمع
املدين واملنظامت غري الحكومية؟ وما أثر املواقف الدولية واإلقليمية فيها؟ وميكن أن يتضمن هذا
املحور أيضً ا أوراقًا تتناول بشكل مقارن موضوعات محددة ،مثل :لجان الحقيقة وأثرها يف املسارات
السياسية؛ ورفع الدعاوى القضائية واملحاسبة؛ والتعويضات بأشكالها املختلفة؛ وإصالح املؤسسات
والرتتيبات املؤسسية والقانونية والدستورية والثقافية املصاحبة لهذا؛ وتحقيق املصالحة الوطنية
وحل النزاعات وتحقيق اإلصالح السيايس وإنجاز االنتقال الدميقراطي؛ ودور الوسطاء املحليني والدوليني
ومنظامت املجتمع املدين املحيل واإلقليمي والدويل؛ ودراسة املوارد البرشية واملادية الالزمة
إلقامة نظام العدالة االنتقالية.

املحور الرابع :التجارب والحاالت العربية
ينصب االهتامم يف هذا املحور عىل الحاالت العربية حيث يتم الرتكيز عىل حالة «استعصاء» العدالة
االنتقالية ،أي غيابها أو تعرثها يف السياقات العربية ،كام هي الحال يف اليمن ومرص وسورية والعراق
ولبنان .ويف هذا السياق ،يطرح املحور أسئلة ،منها :هل متثّل العدالة االنتقالية إجابة عن أسئلة املصالحة
والتعامل مع املايض يف تلك املجتمعات؟ وهل تساعد العدالة االنتقالية يف وضع حد لثقافة اإلفالت
من العقاب السائدة عىل مدى عقود وترسيخ ثقافة املساءلة واملحاسبة؟ وهل تفلح يف التأثري يف
خصوصا يف الدول التي تعرثت فيها عمليات االنتقال إىل الدميقراطية؟ وميكن هنا أن
املسار السيايس
ً
تقدم دراسات حالة عن:
•مسار العدالة االنتقالية يف املغرب من حيث تقييم تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة محل ًيا وآثارها
عىل املستويني السيايس والقانوين يف املغرب.
•محاولة العدالة االنتقالية يف اليمن بعد الثورة وإمكانية بناء مسار للعدالة االنتقالية بعد انتهاء
النزاع املسلح وتأثري ذلك يف املسار السيايس.
•انتهاكات حقوق اإلنسان يف مرص :هل متثّل العدالة االنتقالية إجابة عن أسئلة التعامل مع املايض
واملصالحة واستعادة املسار الدميقراطي؟
•سورية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :هل ستتحقق العدالة االنتقالية عىل نحو يقيض عىل
ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة عىل مدى عقود؟ وكيف ميكن إقامة نظام للعدالة االنتقالية
يف ظل حالة رصاع دويل ومحيل وعدم وضوح تصور لشكل انتهاء النزاع املسلح؟
•العراق ما بعد داعش وتجربة االجتثاث واملصالحة :هل تفلح العدالة االنتقالية يف التأثري يف
املسار السيايس؟ أم أن العكس سيحدث مجددًا ،أي تسييس تجربة العدالة االنتقالية مبا مينعها
من تحقيق الصدقية املطلوبة لبلوغ أهدافها اجتامعيًا وسياسيًا؟

•تجربة العدالة االنتقالية يف ليبيا ،وكيف ميكن بناؤها يف ظل الرصاع املحيل والقبيل عىل السلطة
وعدم وجود توافقات سياسية بالحد األدىن حول شكل املرحلة االنتقالية؟
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•لبنان وتجربة املفقودين خالل الحرب األهلية :ملاذا مل تتوافر حلول قانونية أو دعم سيايس عىل مدى
العقود بعد انتهاء الحرب؟
•الجزائر وتجربة الحرب األهلية وقصة املفقودين.
•فلسطني واللجوء إىل محكمة الجنايات الدولية إلدانة املجازر واالعتداءات اإلرسائيلية املتكررة ،وتحديات
ذلك وعقباته.
•دراسات مقارنة عن تجارب العدالة االنتقالية يف أكرث من دولة عربية.

املحور الخامس :التجربة التونسية
يهتم هذا املحور بتجربة العدالة االنتقالية التونسية منذ نشأتها خيا ًرا وطنيًا توافقت حوله النخب السياسية،
وقادته فيام بعد «هيئة الحقيقة والكرامة» التي أُنشئت بقانون أسايس عدد  53لسنة  2013الذي صدق
عليه املجلس التأسييس والتي أوكل لها مهامت البحث والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة
واملمنهجة من غ ّرة متوز /يوليو  1955إىل كانون األول /ديسمرب  ،2013معتمدة يف ذلك عىل عدة آليات؛ مثل
كشف الحقيقة ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات وجرب الرضر وحفظ الذاكرة وصولً إىل املصالحة الوطنية.
ومتثل هذه التجربة رك ًنا وطيدًا يف مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس ،ومع ذلك فإنها واجهت عدة
عراقيل وتحديات ذاتية وموضوعية ،ساهمت يف إرباك أعامل هيئة الحقيقة والكرامة (عدم تعاون البعض
من مؤسسات الدولة ومدّها باألرشيف الستكامل مهامت البحث والتحقيق ،وعدم رصف امليزانية كاملة عام
مة
 ،2014والتصويت بعدم التمديد لها ،والنزاعات الداخلية  ...إلخ) .كام مل يخ ُْل هذا املسار من صعوبات ج ّ
بسبب جيوب املامنعة العديدة واملناخ املناهض ألطروحة العدالة االنتقالية منذ نشأتها .يسعى هذا املحور
إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
•ما القوى السياسية واملدنية الوطنية واإلقليمية التي ساهمت يف تشكيل أطروحة العدالة االنتقالية
يف تونس مستبعدة خيارات وأطروحات أخرى؟ وما مالمح قانون العدالة االنتقالية ومنزلته الدستورية؟
وما أبرز مالمح الهيكل التنظيمي لهيئة الحقيقة والكرامة؟ وما مهامته؟ وما مدى نجاعته؟ وما مناهج
التسيري واتخاذ القرارات وإجراءاتها؟ وما طبيعة املوارد البرشية واملالية التي وفرتها الدولة للهيئة؟
وكيف أث ّرت يف سريورة أعاملها؟
عب عنها الفاعلون السياسيون واملدنيون وأجهزة الدولة واملؤسسات اإلعالمية
•ما أبرز املواقف التي ّ
من أطروحة العدالة االنتقالية ومن هيئة الحقيقة والكرامة تحديدًا؟ وكيف أثرت هذه املواقف يف
أعامل الهيئة ومسار العدالة االنتقالية؟ وما جملة القضايا التي أثارتها الهيئة خالل جلسات االستامع
العلنية تحديدًا (الخالف اليوسفي ،واالستقالل الداخيل ،واالحتجاجات النقابية ،واملحاكامت السياسية
التي شملت التوجهات السياسية املختلفة :اليسار ،والقوميون ،واإلسالميون ،والنقابيون والناشطون
الحقوقيون)...؟ وملاذا صدرت عن بعض النخب والفئات (مؤرخون ،وإعالميون ،وسياسيون ،وجمعيات
عا؟ وهل ميكن للمناهج
ومجتمع مدين) ردات فعل عديدة مناهضة للهيئة والعدالة االنتقالية م ً
والتقنيات التي اعتمدتها الهيئة (الشهادات ،وحصص االستامع )...أن تكون قرينة إثبات عىل ما وقع
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من انتهاكات؟ وما مكانة هذه الشهادات املوجوعة يف مسار إثبات الوقائع التاريخية؟ أال تكون هذه
الرسديات الذاتية قد قامت ،عن وعي أو بغري وعي ،بشحن الرأي العام ،عىل نحو زاد يف تجذير الخالف
ملتبسا ولكلٍ حقيقته؟ وهل
عل الجرح ال يندمل؟ أم ظل األمر
بني «الضحايا» و»الجالدين» وتأبيده وج ْ
ً
أعادت العدالة االنتقالية إدماج ذكريات خاصة وفئوية (ذكريات جامعات سياسية وحقوقية ونقابية)
لتغدو ذاكرة جامعية يتقاسمها الجميع؟
•ما خصوصيات التجربة التونسية يف العدالة االنتقالية مقارنة بغريها من التجارب الدولية والعربية؟ وهل
أدرك مسار العدالة االنتقالية األهداف التي حددها القانون؟ وما الحصيلة النهائية لعمل هيئة الحقيقة
والكرامة ،استنادًا إىل جر ٍد موضوعي؟ وهل تم إصالح أجهزة الدولة حتى ال يتكرر ما وقع من انتهاكات؟
وكيف ميكن تثمني تلك التجربة رغم عيوبها ومراكمة منجز الهيئة حتى تدرك العدالة االنتقالية أهدافها
من خالل آليات ومناهج أخرى قد تتواصل بعد إنهاء مهامت الهيئة وحلها مبوجب القانون :سياسات
إصالح أجهزة الدولة ،والذاكرة الوطنية ،والرتبية عىل العدالة االنتقالية وترسيخ قيمها؟

املحور السادس :العدالة االنتقالية :العقبات والتحديات
يهتم هذا املحور مبا يتزامن مع العدالة االنتقالية من بروز فاعلني سياسيني واجتامعيني جدد يقفون
عا عن منافع اقتصادية وسياسية متباينة .ويف هذا السياق،
باملرصاد أمام تحقيق العدالة االنتقالية دفا ً
يهتم هذا املحور بالدراسات املقارنة (من التجارب الدولية والعربية) التي تتناول أسئلة مثل :ما األطراف التي
ة
تقف ضد العدالة االنتقالية؟ وما اآلليات التي تعتمدها لعرقلة هذه العدالة؟ وهل تصدر تلك املواقف رضور ً
عن نخب النظام القديم بسبب أن العدالة االنتقالية ذاتها ستقوم بـ «تجريم» تلك النخب وتحميلها مسؤولية
االنتهاكات؟ وما موقف أجهزة الدولة ،وتحديدًا أجهزتها األمنية والعسكرية والقضاء واإلعالم ،من العدالة
االنتقالية؟ وكيف أمكن التعامل مع تلك العقبات والتحديات يف الحاالت الناجحة؟ وما الدروس املستفادة
منها؟ وما متطلبات إقامة نظام عدالة انتقالية يسهم يف إقامة دولة العدل والقانون واملحاسبة يف
دعم لالنتقال
الحاالت العربية؟ وكيف ميكن بناء توافقات واسعة حول مشاريع العدالة االنتقالية حتى تكون
ً
الدميقراطي وترسيخًا لوحدة الجامعة الوطنية يف الدول العربية؟
هذه جملة من املحاور يقرتحها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حتى يحيط ،قدر اإلمكان ،بقضايا
ما أنها مرتابطة وأن فصلها ليس إال إجراء منهج ًيا.
العدالة االنتقالية وإشكالياتها املتعددة ،وهو يدرك متا ً

قواعد املشاركة يف املؤمتر
حا بحثيًا وثيق الصلة مبوضوعات املؤمتر ،وقضاياه ،وأسئلته البحثية (من  700إىل 1000
•يُعد الباحث مقرت ً
كلمة) ،متضم ًنا خمسة أجزاء ،هي .1 :موضوع البحث وإشكاليته ،أو أسئلته البحثية؛  .2أهداف البحث،
وأهميته؛  .3منهج البحث ،واملداخل النظرية املقرتحة؛  .4هيكلية مقرتحة للبحث؛  .5قامئة مراجع أولية.
وعىل الباحث أن يقدم ،إىل جانب املقرتح البحثي ،سرية ذاتية محدثة ،وأسامء البحوث التي كتبها
وجدت .يرجى استخدام استامرة املشاركة مبقرتح بحثي،
يف املجاالت ذات الصلة مبوضوع املؤمتر إ ْ
ن ُ
وهي متاحة عىل الرابط:
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https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/8th-DemocracyConference2019-Participation-Form.docx
ٍ
موعد أقصاه  15ترشين أول/أكتوبر  .2018وتخضع
•تستقبل اللجنة العلمية للمؤمتر املقرتحات البحثية يف
املقرتحات للتقييم مبساعدة لجنة علمية مختصة.
معدًّا عىل نح ٍ
عا من رسالة جامعية تم
و خاص للمؤمترّ ،
ً
•يُشرتط أن يكون البحث
مقتط ً
وأل يكون ُ
أصيلُ ،
أي وسيلة نرش إلكرتونية أو ورقية ،أو قُدّم يف أحد املؤمترات العلمية.
تقدميها ،أو نُرشجزئيًا أو كليًا يف ّ
تستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة (من  7000إىل  8000كلمة؛ شاملة الهوامش واملراجع) التي وافقت
عىل مقرتحاتها يف موعد أقصاه  15آذار/مارس  ،2019عىل أن تتقيد هذه البحوث مبواصفات البحث الشكلية
واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب لألبحاث ،وهي متاحة عىل الرابط التايل:
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchParticipation/Pages/SubmissionGuidelines.aspx
•ال تعني موافقة اللجنة العلمية عىل املقرتح موافقة تلقائية عىل قبول مشاركة البحث يف املؤمتر،
ن مل تقر هذه اللجنة الورقة البحثية الكاملة بعد إنجازها.
إ ْ
•ميكن الباحثني كتابة أوراقهم البحثية باللغة العربية أو اإلنكليزية أو الفرنسية.
•يتوىل املؤمتر تغطية نفقات التنقل واإلقامة ،وال مينح أي مكافأة عن أي بحث يُقدم يف املؤمتر،
وتُعد البحوث ملكية فكرية للمؤمتر ،إذ جرى تقليد بنرش معظم هذه البحوث يف كتاب املؤمتر.
•ترسل مقرتحات املشاركة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:
democracyproject@dohainstitute.org
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