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عن املؤمتر

تقف الشعوب يف أعقاب النزاعات والحروب األهلية والحكم االستبدادي إزاء خيارات عدة ملعالجة إرث انتهاكات حقوق
اإلنسان الثقيل .ومنذ انقضاء الحرب العاملية الثانية ،أخذ منوذج العدالة االنتقالية يتطور ،وراح  -يف العقود الثالثة

السابقة  -يُطبَّق كربنامج سيايس للتعامل مع إرث املايض .وقد عرف العامل تجارب متنوعة للعدالة االنتقالية تستند إىل

بنية من القوانني الوطنية ،إضافة إىل القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

كانت غاية برامج العدالة االنتقالية هي تحقيق املصالحة بني عنارص املجتمع ،وإعادة الوئام إليه ،مع إنجاز تغيري جذري،
عد السياسة والثقافة واالقتصاد كلّها .وهو ما
ص ُ
ليس عىل الصعيد القانوين فحسب ،وإمنا أيضً ا  -ويف األساس  -عىل ُ

تم عرب مقاربة شاملة ،يف مقابل املقاربة التجزيئية التي ت ُفضّ ل معالجة إرث املايض حال ً
ة إثر حالة ،وتحرص مجال العدالة

ما .والغاية من املصالحات الوطنية هي صيانة
االنتقالية يف الجرائم واالنتهاكات املرتكبة ضمن فرتة تكون وجيزة عمو ً
وحدة املجتمع وإرساء أسس النظام الدميقراطي املنشود وإقامة بنية دستورية وحقوقية تُعيل من كرامة اإلنسان،
إضافة إىل عالج جروح الذاكرة بإيجاد نقطة توازن بني كشف املايض وتجاهل آالمه.

يف العموم ،فُهمت العدالة االنتقالية باعتبارها عملية سياسية يف األساس ،قوامها تضافر جهود مجموعات عدة،

من الساسة وناشطي حقوق اإلنسان وفاعيل املجتمع املدين ،ت ُع ّزز حركتهم خربات املنظامت غري الحكومية والجامعة

لتقصيها ،واملالحقات القضائية التي
الدولية .وصارت لها أركان أساسية ،هي :إعامل الحق يف الحقيقة عرب تأسيس لجان
ّ

تطاول مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ،وجرب رضر الضحايا وتعويضهم ماديًا وأدبيًا ،وإصالح املؤسسات العامة وإعادة

تيس االنتقال الدميقراطي وت ُعيد اللُّحمة إىل البناء االجتامعي.
ريا إجراء مصالحة وطنية شاملة
ّ
الثقة بها ،وأخ ً

عىل الصعيد العريب ،عرفت بلدان املغرب واملرشق تجارب للعدالة االنتقالية ،جاءت غري مكتملة يف غالبيتها ،وقد افتتحتها
اململكة املغربية عام  ،2004بوضع إطار قانوين للعدالة االنتقالية وإنشاء جهاز كامل لتطبيقها ،متثل يف "هيئة اإلنصاف
خصوصا يف منحى كشف الحقيقة
واملصالحة" .وم ّرت هذه التجربة عرب منعطفات عدة ،وعىل الرغم من نجاحات مشهودة،
ً

وإجالء مصري العديد من ضحايا اإلخفاء القرسي وتنفيذ تدابري لجرب الرضر والتعويض الفردي والجهوي ،فإن مخرجات هذه

العملية ظلت جزئية ومحدودة ،وحورصت بإطار ضيق وسقف منخفض ،فرضتهام ظروف السياسة وتوازناتها ،إضافة إىل
أنها مل ترتافق مع انتقال سيايس معترب نحو الدميقراطية ،لكنها – عىل محدودية ما أنجزته  -تظل تجربة رائدة عربيًا .وكانت
تونس هي األوىل من بني بلدان الربيع العريب التي تخط مسا ًرا رسميًا للعدالة االنتقالية بعد ثورة  ،2011وتُنشئ وزارة

فضل عن تأسيسها "هيئة الحقيقة والكرامة" .ونجحت الهيئة يف عقد جلسات استامع عمومية كثرية
ً
للعدالة االنتقالية،

شملت ضحايا ومتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض .وعىل الرغم مام تواجهه هذه الهيئة من تحدّيات
ريا يف استكامل باقي أركان العدالة االنتقالية .وبني التجربتني املغربية والتونسية ،مثة
جسام ،يبقى املأمول منها كب ً

تجارب عربية أخرى ،بعضها محدود ،كام هي الحال يف الجزائر والسودان والعراق ولبنان ،وبعضها اآلخر مل يُكتب له أن

يتقدم ،وطاوله الفشل بعدما أعاقته محددات قانونية وأوضاع سياسية ،مثل الحال يف اليمن ومرص وليبيا وموريتانيا.

ريا ،يف عدد من التجارب ،أن نرى املدى الذي بَلَغه النقد واالعرتاض عىل هذا الشكل من العدالة ،والتشكيك يف
كان مث ً
ما اعتمدته من آليات ،إضافة إىل جيوب الص ّد واملامنعة التقليدية التي ت ُبديها الجهات والنخب يف املجتمع والدولة،

عم أثارته يف بعض األحيان الخطوات املحدودة ،أو التي
فضل
ً
ممن خافوا أن تقع عليهم املسؤولية عن االنتهاكات،
ّ

خصوصا ضمن الضحايا وذويهم،
عملت دون التوقعات االجتامعية ،من تضاعف للشعور باإلقصاء واإلحباط من نواتجها،
ً
مقت مخاوفهم من االنتكاس إىل حال الظلم والتهميش.
ممن تع ّ
1

مل يكشف الربيع العريب عن الحاجة املاسة إىل تطبيقات العدالة االنتقالية يف البلدان العربية التي عانت

ثقيل فحسب ،بل كشف أيضً ا عن رضورة التعرض لهذه التجارب بحثيًا،
ً
االنقسام والحرب األهلية وإرث ًا قمعيًّا ومتييزيًّا
ة
وتقديم تفسريات للكثري من الجوانب املتصلة بربامج العدالة االنتقالية ،مثل املتطلبات والتحديات والعرثات ،عالو ً
مق
عىل دراسة السياقات الداخلية والخارجية ،وسرب ثقافة النخب السياسية واختياراتها .من املهم كذلك التع ّ
البحثي يف ما وراء الجوانب اإلجرائية للعدالة االنتقالية التي طُبّقت عربيًا ،وفهم محتواها القيمي والثقايف،

وفهم مخرجاتها أيضً ا؛ عىل مستويَي السياسة واالقتصاد ،وتقييم آثارها االجتامعية .ومن ذلك ما يتعلق بالذاكرة

الجامعية وكتابة تاريخ األمل وفهم إرث املايض االستبدادي والعنفي؛ بغية متكني املجتمعات العربية من حقها
عم طُ ِ
مس من انتهاكات وتحديد املسؤولية التاريخية عنها.
يف معرفة الحقيقة وإماطة اللثام ّ

من هنا ،أوىل املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات اهتاممه مبوضوع العدالة االنتقالية وعالقتها

مبسارات االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية ،فخصص مؤمتره السنوي الثامن لقضايا الدميقراطية
والتحول الدميقراطي ،الذي تستضيفه العاصمة التونسية يف الفرتة  23-21ترشين الثاين /نوفمرب ،2019

تحت عنوان "العدالة االنتقالية واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية :السياسة والتاريخ والذاكرة" .وحدّد

املركز ملؤمتره هذا هدفًا أكادمييًا هو الوقوف عىل األسس السياسية والقانونية لنظام العدالة االنتقالية،

والتعرف إىل أوجه االستفادة من الدروس التي أفرزتها حاالت من خارج العامل العريب ،إضافة إىل دراسة

ن كان نظام العدالة االنتقالية ميكن أن ميثّل جز ًءا من مداخل
التجارب واملحاوالت العربية املختلفة؛ ملعرفة إ ْ

حل الرصاعات أو معالجة حاالت االنتقال املتعرثة إىل الدميقراطية .ويُويل املؤمتر التجربة التونسية  -بحيويتها
خاصا ،وذلك بالنظر إىل ما ميكن أن تفيد منه بلدان موجة الثورات الجديدة.
ما
ً
وراهنيتها  -اهتام ً

وت ُعقد خالل املؤمتر ثالث جلسات للخرباء العرب واألجانب ،وذلك بهدف االستامع إىل رؤساء الهيئات الرسمية
والخرباء العرب الذين شاركوا يف التجارب العربية ،أو كانوا عىل قرب منها ،بشأن تقييمهم لهذه التجارب يف

الدول العربية التي شهدت تطبيق برامج للعدالة االنتقالية أو املصالحة ،أو بشأن إمكان االستفادة من آليات

العدالة االنتقالية وتجاربها املختلفة يف معالجة القضايا ذات الصلة يف الدول العربية التي مل تشهد تطبيق

تلك الربامج .ومن هذه القضايا مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان ،وإرث األنظمة القدمية ،ومشكلة املعتقلني
واملختفني قرسيًّا ،وموضوع املصالحة الوطنية ،إىل جانب إصالح مؤسسات الدولة يف مراحل التحول السيايس

نحو الدميقراطية .كام تستهدف هذه الجلسة االستامع إىل عدد من الخرباء األجانب؛ للوقوف عىل أبرز الدروس
املستفادة من تطبيقات تجارب العدالة االنتقالية يف العامل ،وما تعنيه من دالالت بالنسبة إىل العامل العريب.
ومن األسئلة ذات الصلة يف هذا الصدد :ما هي متطلّبات إقامة نظام للعدالة االنتقالية يف الدول التي تشهد

تحوالت سياسية يف أمريكا الالتينية ورشق أوروبا وأفريقيا؟ وما هي الدروس املستفادة من تجربة العدالة

خصوصا يف ما يتعلق باملوازنة بني الصفح أو العفو واملساءلة وتحقيق العدالة؟
االنتقالية يف جنوب أفريقيا؛
ً

وكيف ميكن االستفادة من تجربة العدالة الدولية يف سرياليون ،عىل سبيل املثال ،يف تقوية نظام العدالة
الوطني يف املنطقة العربية؟ وكيف ميكن وضع العدالة االنتقالية عىل أجندة االنتقال السيايس الذي مت ّر به

الكثري من الدول العربية اليوم؟ وهل ميكن تكرار تجربة أمريكا الالتينية يف تعقُّب االعتقال واالختفاء القرسي

عج باملعتقلني واملختفني قرسيًا؟
يف املشهد السيايس العريب الذي يَ ُّ
2

جدول األعامل

اليوم األول :الخميس  21ترشين الثاين /نوفمرب 2019
9:00–8:30

التسجيل

9:15–9:00

كلمة ترحيبية :مهدي مربوك
افتتاح املؤمتر :عبد الفتاح مايض

10:00–9:15

محارضة افتتاحية

سهام بن سدرين :التجربة التونسية يف العدالة االنتقالية :الواقع واآلفاق

الجلسة األوىل
خربات وشهادات يف العدالة االنتقالية ( :)1حاالت عربية
رئيس الجلسة :غانم النجار
املحجوب الهيبة
األمني العام السابق للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان (حاليًا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب)

11:30–10:00

مصطفى بوشايش
محامٍ وناشط حقوقي جزائري

معتز الفجريي
األمني العام للمنرب املرصي لحقوق اإلنسان

مصطفى عمر التري
أكادميي ليبي ومهتم بقضايا املصالحة يف ليبيا

اسرتاحة قهوة

12:00–11:30

الجلسة الثانية
دراسات مقارنة يف العدالة االنتقالية :أمريكا الالتينية وأفريقيا
رئيس الجلسة :سالم الكواكبي

13:30–12:00

محمد أحمد بنيس :لجان الحقيقة يف أمريكا الالتينية:
دراسة يف ديناميات التأسيس وسياسات الذاكرة
سيدنا موىس حننه :العدالة االنتقالية بعد الحروب األهلية من خالل مناذج بعض الدول
األفريقية (رواندا وسرياليون)
أحمد إدعيل :الصفح والحقيقة يف جنوب أفريقيا :بحث يف منجزات العدالة االنتقالية ومآزقها
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اسرتاحة غداء

15:00–13:30

الجلسة الثالثة
العدالة االنتقالية يف تونس :السياق واملسار
16:30–15:00

رئيس الجلسة :مصطفى عمر التري

عدنان اإلمام :مطلب العدالة االنتقالية :السياقات واإلكراهات
عدنان نويوة :مكافحة الفساد يف إطار العدالة االنتقالية يف تونس
صوفية حنازلة :خطاب العدالة االنتقالية يف تونس وصناعة التصنيفات:
مصفوفة زمان /مكان /جسد /ذاكرة
اسرتاحة قهوة

17:00–16:30

الجلسة الرابعة
العدالة االنتقالية يف املغرب :الذاكرة والتاريخ ()1
رئيس الجلسة :محمد اإلمام

18:30–17:00

محمد سعدي :شباب حراك الريف والذاكرة الجمعية الحارقة:
االعرتاف كمدخل للتصالح مع جروح املايض
سعيد الحاجي :تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب:
الكتابة التاريخية كآلية لجرب الرضر (حالة عبد السالم الطود)
شفيق عبد الغني :اإلنصاف واملصالحة وترميم ذاكرة الجمر والرصاص باملغرب:
تجربة عدالة انتقالية مل تكتمل أطوارها

6

اليوم الثاين :الجمعة  22ترشين الثاين /نوفمرب 2019
الجلسة الخامسة
خربات وشهادات يف العدالة االنتقالية ( :)2حاالت دولية
رئيس الجلسة :رضوان زيادة

10:30–9:00

جريمي سريكن
أكادميي ورئيس سابق للجنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا

مود رور
مديرة الربامج مبؤسسة كويف عنان بجنيف

بوغسالف توماس شيفرسيك
ممثل معهد التذكر الوطني يف مفوضية مقاضاة الجرائم املرتكبة بحق األمة البولندية يف وارسو

اسرتاحة قهوة

11:00–10:30

الجلسة السادسة
العدالة االنتقالية يف املغرب :الذاكرة والتاريخ ()2
رئيس الجلسة :أسامء نويرة

12:30–11:00

مصطفى العارف :الذاكرة الجامعية بني التاريخ والنسيان
محمد مزيان :املعرفة التاريخية بني ذاكرة األمل وتحقيق املصالحة املجتمعية:
جا
التجربة املغربية منوذ ً
عبد العزيز الطاهري :تدبري الذاكرة يف سياق العدالة االنتقالية :دراسة مقارنة للتجربة
املغربية

14:00–12:30

اسرتاحة غداء
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الجلسة السابعة
قضايا املصالحة والعدالة االنتقالية :حاالت عربية ()1
15:30–14:00

رئيس الجلسة :منية الرقيق

حيدر سعيد :العدالة االنتقالية يف سياقها السيايس والثقايف :حالة العراق
محمود حمد :العدالة االنتقالية يف ليبيا :ترشيعات عديدة بال مردود يف الواقع
نوري دريس :األزمة السياسية والعنف يف الجزائر :سوسيولوجيا مصالحة وطنية
شعبوية
اسرتاحة قهوة

16:00–15:30

الجلسة الثامنة
العدالة االنتقالية يف تونس :قضايا الخطاب والضحايا
رئيس الجلسة :شفيق رصصار

17:30–16:00

عادل العياري :الضحايا النساء والعدالة االنتقالية يف تونس :رشخ االنتظارات واالعرتاف
املنقوص
محمد الطاهر خنييس :حصيلة العدالة االنتقالية ومآالتها :تقييم ونظرة إىل املستقبل
أحمد عثامن :املواصفات السوسيودميوغرافية للضحايا املشمولني بالعدالة االنتقالية
من خالل هيئة الحقيقة والكرامة يف تونس
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اليوم الثالث :السبت  23ترشين الثاين /نوفمرب 2019
الجلسة التاسعة
خربات وشهادات يف العدالة االنتقالية ( :)3حاالت عربية
رئيس الجلسة :عبد النارص جايب
حورية مشهور
وزيرة حقوق اإلنسان يف اليمن سابقًا

10:30–9:00

محمد عبد السالم بابكر
أكادميي سوداين وخبري القانون الدويل اإلنساين باألمم املتحدة

رضوان زيادة
ناشط حقوقي وباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات – فرع واشنطن

أسامة رشدي
سـيايس وحقوقـي مـرصي ،عضـو املجلـس القومـي املـرصي لحقـوق اإلنسـان سابقًا

اسرتاحة قهوة

11:00–10:30

الجلسة العارشة
قضايا املصالحة والعدالة االنتقالية :حاالت عربية ()2
12:30–11:00

رئيس الجلسة :عبده موىس

أحمد إنداري :موريتانيا بني جسامة اإلرث اإلنساين واستعصاء العدالة االنتقالية
محمد الحمريي :العدالة االنتقالية يف اليمن :األهمية ،املسار والتحديات
نبيل زكاوي :انحراف مسار ما بعد العدالة االنتقالية وهشاشة االنتقال الدميقراطي باملغرب
اسرتاحة غداء

14:00–12:30
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الجلسة الحادية عرشة
قضايا املصالحة والعدالة االنتقالية :حاالت عربية ()3
رئيس الجلسة :فرج معتوق

15:30–14:00

لور أيب خليل وعزة الحاج سليامن :أزمة مفقودي الحرب اللبنانية وإرساء معايري العدالة
االنتقالية :حالة املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية
عبد النور املنصوري :تحديات املصالحة يف الدول العربية :إشكالية النموذج
محمد خليفة صديق :أدوار عربية يف العدالة االنتقالية :اتفاقية سالم الدوحة لحل أزمة
جا
دارفور منوذ ً

16:00–15:30

اسرتاحة قهوة

17:00–16:00

الجلسة الختامية
استنتاجات وآفاق

رئيس الجلسة :مهدي مربوك
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املشاركون
امللخـصــات

أحمد إدعيل
رضا يف العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل يف املغرب .حصل عىل الدكتوراه يف
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا محا ً
العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  .2006عضو مؤسس لفريق "الدراسات القانونية والسياسية
املعارصة" ،يف كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،بجامعة ابن زهر يف أكادير .تتوزّع اهتامماته البحثية
بني الفلسفة السياسية وتحليل النظم والسياسات العامة ودراسة التحوالت السياسية واالجتامعية يف العامل العريب.
له أبحاث منشورة يف هذه املجاالت ،آخرها "الدوران السعودي واإليراين يف اليمن وأثرهام يف مسلسل االنتقال
السيايس".

الصفح والحقيقة يف جنوب أفريقيا:

بحث يف منجزات العدالة االنتقالية ومآزقها
تحاول الورقة اإلجابة عن السؤال التايل :هل نجحت لجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا يف تدبري إرث االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،عىل نحو يث ّبت وضع االستقرار السيايس ويُحقق هدوء الذاكرة وتعايف الجسد االجتامعي
م  -أسس عدالة تصالحية تستعيض عن رسدية العنف والدم؟ وإىل أي مدى؟ ويف
رسخ  -من ث ّ
من ندوب املايض ،ويُ ّ
العالقة بهذين االستفهامني ،تتوسل الورقة بحزمة أسئلة فرعية :هل وفّقت اللجنة يف مسعى التوفيق بني الحاجة
إىل منح العفو ورضورة كشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وللمجتمع ،أم متت مقايضة العدالة بالعفو؟ أال يبدو
شكل من أشكال الحصانة بالنسبة إىل الجالدين؟ وهل يغدو نسيانًا تعسف ًيا يحجب
ً
العفو ،حتى يف صيغته املرشوطة،
الحقيقة ويطمس الذاكرة ،ومخاطرة ال تضمن أفول الرش ،أم يبدو خالفًا لذلك رهانًا أخالقيًا رضوريًا لالنتقال من "ذاكرة
شقية" إىل "ذاكرة سعيدة"؟
أوضحت الورقة كيف أن لجنة الحقيقة واملصالحة سعت للتوفيق بني الحاجة امللحة إىل تحقيق استقرار سيايس وبناء
عا وسطًا بني العدالة العقابية والعفو
سلم مدين ،وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة ،حيث احتلت موق ً
الشامل .فاللجنة نأت بذلك املنزع عن منهج االنتقام ،وعملت عىل إعادة تأسيس نظام أخالقي يؤسس عىل منطق
تأسيسا عىل ذلك ،أن
وى أول،
ً
الفهم ،ويستعيض عن العقاب الجنايئ بالوصم االجتامعي .وتتصور الورقة يف مست ً
اللجنة نجحت نسبيًا يف انتشال جنوب أفريقيا من أتون رصاعات دموية مدمرة وتحقيق االستقرار السيايس ،واستطاعت
طي صفحة املايض وواجب عدم النسيان .بيد أن تجربة العدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا ،وهذا
املوازنة بني هاجس
ّ
هو املستوى الثاين من الفرضية؛ كانت تشكو من أوجه قصور أثرت يف قدرتها عىل شفاء كدمات النسيج االجتامعي،
وصنع سلم دائم .فإضافة إىل طبيعة وطريقة وسياق مسلسالت العالج الفردية التي اعتمدتها اللجنة ،شكلت والية
اللجنة ،ونوعية الحقيقة التي نسجت خيوطها ،وأسلوب كشفها ،وطبيعة جرب الرضر وقيمته ،مظاهر قصور تعقل
التطلّعات املعيارية ملهنديس االنتقال الدميقراطي.
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أحمد إنداري
باحث موريتاين ،يعمل أستاذًا يف جامعة نواكشوط العرصية .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون العامِ ،
ضمن
تخصص القانون الدويل والعالقات الدولية ،من جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف فاس باملغرب عام  .2015عضو
مشارك يف املجلس العريب للعلوم االجتامعية ببريوت منذ متوز /يوليو  .2017تتنوع اهتامماته البحثية بني قضايا الدولة
يف موريتانيا والعامل العريب والسياسات الخارجية ،والعالقات املدنية العسكرية والتحول الدميقراطي والتمكني
السيايس للمرأة .له بحوث منشورة عدة ،منها" :مواقف الغرب من ثورات الربيع العريب يف سياق مقارن :دراسة يف
املوقفني األورويب واألمرييك" ،و"الدولة والبنى التقليدية يف موريتانيا :رصاع الفصل والوصل".

موريتانيا بني جسامة اإلرث اإلنساين واستعصاء العدالة االنتقالية
تسعى هذه الورقة ملقاربة موضوع العدالة االنتقالية يف موريتانيا ،من خالل محاولة التعرف إىل الخطوات التي
قامت بها الدولة يف هذا امليدان ،والنظر يف ما إذا كانت تتناسب والرتكة الثقيلة من انتهاكات حقوق اإلنسان التي
وع ما بني
عرفتها البالد ،وما إذا كانت كافية إلنصاف الضحايا .وتتبعت الورقة زمنيًا إرث االنتهاك يف موريتانيا الذي تن ّ
التصفيات التي طاولت بعضً ا من أقطاب املعارضة وممثيل األقليات القومية واإلثنية ،واالضطهاد الواسع؛ واإلعدامات
واالعتقاالت التي طاولت املتورطني يف املحاوالت االنقالبية يف األعوام  1981و 1987و ،2003إضافة إىل مامرسات
التعذيب ومخلّفات العبودية واالسرتقاق ومرياثها .وتؤكد الورقة أن التجربة املوريتانية يف مجال العدالة االنتقالية
عىل الرغم من هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي حصلت يف ظل الحكمني املدين والعسكري ،وطاولت
مدنيني وعسكريني عىل حد سواء ،فإنها مل تحصل بعد ،وأنه ميكن وصفها  -يف أحسن األحوال  -بأنها تجرب ٌ
ة قَيد التشكل.
ينصب الحديث عن العدالة االنتقالية يف موريتانيا يف هذه الورقة ،يف األساس ،عىل تناول مربرات الحاجة إىل
م،
ومن ث ّ
ّ
ّ
تعثها.
العدالة االنتقالية ،واإلجراءات التي ات ُّخذت يف هذا الصدد ،وأسباب
تخلص الورقة إىل أن املقاربة املوريتانية ملوضوع العدالة االنتقالية ظلت محكومة مبتطلّبات آنية ،تتعلق بالرغبة يف
الخروج من مأزق اجتامعي وثقايف ،مثل أحداث عام  ،1966أو الحصول عىل متويالت أو قروض من مؤسسات التمويل
انقالب عامي  2005و ،2008وهام اللذان فرضت الدول الغربية
الغربية ،أو بالسعي للخروج من أزمات معيّنة ،مثل أزمة
َ
الكربى عىل قادتهام رشوطًا عدة من أجل االعرتاف بنتائجهام والتعامل مع السلطات الناشئة عنهام ،وكانت بعض الرشوط
تتعلق برضورة القيام بخطوات عىل مسار العدالة االنتقالية .وتنتهي الورقة ،أيضً ا ،إىل أن تدخّل أطراف خارجية ،منها
الواليات املتحدة وفرنسا والسنغال ،يف ذلك املسار املتعلق بالعدالة االنتقالية ،كانت له تداعيات سلبية وأنه ساهم
جس والشك.
يف تسييسه ،ما جعل النظرة إىل هذا امللف من السلطات الحاكمة يف موريتانيا يغلب عليها الريبة والتو ّ
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أحمد عثامن
باحث وأكادميي تونيس ،يعمل أستاذًا بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،بجامعة تونس .حصل عىل شهادة الدكتوراه
من الجامعة نفسها عام  .2016تتنوع اهتامماته البحثية بني قضايا التحول الدميقراطي ودراسة الحركات االحتجاجية،
واالنتخابات والسلوك االنتخايب .نرشت له عدة أبحاث ودراسات ،منها" :الشباب التونسيون بني الثورة واالنتخابات"،
و"الحركات االجتامعية يف تونس" .يشغل عضوية وحدة البحث يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة تونس.

املواصفات السوسيودميوغرافية للضحايا املشمولني بالعدالة االنتقالية

من خالل هيئة الحقيقة والكرامة يف تونس

تتناول هذه الورقة املالمح السوسيودميوغرافية للضحايا املشمولني بالعدالة االنتقالية يف تونس .كام تسعى
إىل إبراز أهمية البحث يف مسار تلك العدالة االنتقالية عرب توفري فهم أفضل لألسباب والسياقات التي وقعت فيها
االنتهاكات موضوع الدراسة ،وذلك عرب عرض املالمح السوسيودميوغرافية للضحايا املشمولني بالعدالة االنتقالية،
وبيان السياقات التي تطورت يف خاللها األحداث التي دفعت بهم إىل موقع الضحية ،وطبيعة ما تعرضوا له من انتهاك.
تحاول الورقة تقييم قدرة هيئة الحقيقة والكرامة عىل تحقيق ما قدمت إليه من أهداف وغايات ،وتتساءل :هل ضمنت
لنفسها االستقاللية تجاه األحزاب والحسابات السياسية؟ وهل متكنت من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بعيدًا عن منطق
جا تاريخيًا يف التعاطي مع الذاكرة التونسية "املعطوبة" لشعب عاش فرتة
االنتقام والتشفي؟ وهل مثلت الهيئة منعر ً
طويلة من االستبداد والتسلط؟ أم هي هيئة يف مجتمع مل يألف مثل هذه املؤسسات ومل يسمع بها من قبل؟
قدمت الورقة وصفًا سوسيودميوغرافيًا للضحايا املشمولني بالعدالة االنتقالية يف التجربة التونسية ،وبينت مالمح
الضحايا وتوزيعهم بحسب السن ،والنوع االجتامعي ،واملستوى التعليمي ،واملحافظات /الواليات ،وطبيعة العقوبة،
ومخلفاتها ،بني اإلعدام ،والسجن املؤبد ،واملخلفات النفسية ،والجسدية ،ووسائل وطرق التعذيب .ونبهت الورقة إىل
ضخامة امللفات وتعدد الضحايا وطول الفرتة التي شملتها العدالة االنتقالية من خالل أعامل هيئة الحقيقة والكرامة.
وبينت أن االنتقال الدميقراطي "الهش" سمح نسبيًا بإنجاز مهمة العدالة االنتقالية ،وأن هذه الهيئة استطاعت  -وفق
الحيز الزمني واإلمكانيات املتوافرة  -أن تستكمل ،نظريًا عىل األقل ،األهداف التي بُعثت من أجلها ،وأن املهمة بقيت
عىل عاتق املؤسسات الرسمية التي أحالت إليها هيئة الحقيقة والكرامة امللفات للنظر فيها ،ومحاكمة الجناة ،ثم
املرور إىل جرب األرضار واملصالحة "املمكنة".
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حيـدر سعيـد
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس قسم األبحاث فيه .رئيس تحرير مجلة "سياسات عربية" ،التي
يصدرها املركز .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد سنة  .2001أسهم يف تأليف وتحرير التقرير الوطني
لحال التنمية البرشية يف العراق ،لسنتي  2008و .2014صدر له كتاب الشيعة العرب :الهوية واملواطنة ( /2019تحرير)،
وسياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق ( ،)2009واألدب ومتثيل العامل ( .)2002أرشف عىل فريق
بحث أنجز دراسة عن حال العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية صدرت سنة .2008

العدالة االنتقالية يف سياقها السيايس والثقايف :حالة العراق
ني العدالة االنتقالية يف العراق ،وكيفي َ
عا وضعته
ة منو املفهوم وتطوره ،منذ أ ْ
ن كان مرشو ً
متسح هذه الورقة قوان َ
رشعته اإلدارة املدنية لالحتالل األمرييك للبالد عام
الذي
البعث"
اجتثاث
"قانون
بـ
ا
ر
مرو
،2002
املعارضة العراقية عام
ً
ّ
رشعه الربملان العراقي عام  .2008وترى الورقة أن التدرج يف هذه
 ،2003ثم "قانون املساءلة والعدالة" الذي
ّ
جا يف رؤية برنامج العدالة االنتقالية فقط ،بل إنه يكشف أيضً ا كيفي َ
ول الربنامج  -بالتدريج  -إىل
النصوص مل يكن تدر ً
ة تح ّ
ة يف الرصاع الطائفي.
أن يكون أدا ً
وتسعى الورقة إىل أن تفحص إىل أي حد استطاع مرشوع العدالة االنتقالية يف العراق الخروج من الفلسفة العقابية
خلَّفتها التجرب ُ
ة اإلسالمية ،القامئة عىل فكرة "القصاص" ،إىل فلسفة عقابية حديثة ،تدور عىل فكرة "الردع" .وترى
التي َ
الورقة أن سياق انهيار الدولة وفشلها وضعفها ساعد يف تغلب فكرة "االنتقام" .وأوسع من ذلك ،تريد أن تخلص هذه
الورقة ،عىل املستوى النظري ،إىل أن تجربة العدالة االنتقالية ال ميكن فصلها  -يف النهاية  -عن السياق الثقايف
والسيايس الذي تطبق فيه.
ففضل عن أنه أصبح
ً
وتقف الورقة عند ما تعدّه ثغرات أساسية يف برنامج العدالة االنتقالية الذي طُبّق يف العراق،
وفضل عن أنه مل
ً
مم ضدهم،
أدا ً
ة يف رصاع طائفي ،وفُهم من بعض املجموعات السكانية عىل أنه يستهدفهم ومص ّ
يطبّق يف أجواء مصالحة ،بل أجواء رصاع (وهي مشكالت سياقية تحيط بالربنامج) ،مثة ثغرات مضمونية فيه ،منها  -بل
رمبا أهمها  -أنه مل يتجه إىل مرتكبي الجرائم ،وإمنا بدا كأنه عقاب جامعي ،عىل عقائد واختيارات سياسية محددة .ومن
مم
ثم ،تكشف الورقة تجربة العدالة االنتقالية يف العراق ،عىل املستوى العام والنظري كذلك ،عن أن الربنامج امل ُص ّ
عامليًا ،والذي تعمل املنظامت الدولية املعنية عىل الرتويج له ،غري ممكن من دون سياق يوفر حزمة كاملة؛ من مصالحة
وطنية ،وإدارة مشرتكة للذاكرة ،وما إىل ذلك.
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سعيد الحاجي
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا للتاريخ املعارص يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف فاس باملغرب ،حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف التاريخ املعارص من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  ،2015عضو مؤسس يف املكتب التنفيذي ملركز
خصوصا مرحلة النضال التحرري ضد االستعامر
تكامل للدراسات واألبحاث باملغرب .يشتغل بتاريخ املغرب املعارص والراهن،
ً
 ،1956–1912وبناء الدولة الوطنية املغربية ما بعد االستعامرية .له عدد من األبحاث واملشاركات يف املؤمترات العلمية،
منها" :املسألة الدينية والهوية الوطنية من خالل فكر الحركة الوطنية املغربية" ،و"صورة النكبة يف املجتمع املغريب
من خالل األرشيفات العائلية".

تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب:

الكتابة التاريخية كآلية لجرب الرضر (حالة عبد السالم الطود)
تتناول الورقة مسألة جرب رضر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،عرب تقفّي حالة املغرب الذي عاش تجربة هيئة اإلنصاف
طي صفحة االنتهاكات الجسيمة ،سواء بعد االستقالل مبارشة،
واملصالحة عام  .2004وهي تجربة ذاتُ جذورٍ ،استهدفت
ّ
أو يف سبعينيات القرن العرشين ومثانينياته خالل ما عرف بـ "سنوات الرصاص" .وتقف الورقة عىل عدة إشكاليات ،منها
خصوصا ،عندما تطالب عائالت الضحايا باعتامد الدالئل والقرائن التي استندت إليها
ما يتعلق بصيغ جرب الرضر املعنوي؛
ً
هيئات العدالة االنتقالية ،واعتبارها تاريخًا للمرحلة ،يجب أن يكتب حتى يتحقق اإلنصاف املعنوي للضحايا.
طي صفحة املايض ،يف ظل
تساءلت الورقة عن أثر تدابري جرب الرضر يف أُرس الضحايا ،ومدى نجاعتها يف دفعهم إىل
ّ
مطالبتهم بصيغ أخرى إىل جانب التعويض املادي ،وعىل رأسها كتابة تاريخ االنتهاكات؛ عىل اعتبار أن الكتابة التاريخية
تشكل الصيغة األكرث إنصافًا ومقاومة للنسيان ،واألقدر عىل خدمة الذاكرة الجامعية .وحاولت الورقة فتح النقاش بشأن
الدور الذي ميكن أن تقوم به الكتابة التاريخية ،كصيغة لجرب رضر بعض أُرس الضحايا الذين مل يقبلوا التعويض املادي
فحسب ،وطالبوا بإعادة كتابة تاريخ املرحلة يك ال يطويها النسيان ،وربطوا املصالحة بكتابة تاريخ موضوعي يشري
دال عىل ذلك ،متثل يف حالة املغريب عبد السالم الطود
مثال منوذج ًيا ًّ
ً
بوضوح إىل املتورطني .ومن ثم ساقت الورقة
عرث عىل رفاته يف مدينة غفساي املغربية عام  ،2010وقد اتهمت عائلته
الذي خُطف عام  1956من مدينة تطوان و ُ
جهات سياسية معينة بهذا االنتهاك ،وال تزال تطالب إىل اليوم بالكشف عن الحقيقة الكاملة ،وكتابة تاريخ املرحلة عىل
سبل تحقيق مطلب جرب الرضر املعنوي ،عرب الكتابة التاريخية،
نحو ينصف الطود وغريه من الضحايا .وحاولت الورقة تقييم ُ
انطالقًا من خالصات هيئات العدالة االنتقالية ،وإن كان بإمكان آليات العدالة االنتقالية التوصل إىل خالصات موضوعية
بعيدًا عن محاذير االلتباس بني الذاكرة والتاريخ ،ثم إن كان ارتباط معطيات معينة مبرحلة الرصاع السيايس مينع من كتابة
تاريخ منصف لضحايا االنتهاكات.
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سيدنا موىس حننه
باحث موريتاين ،يعمل أستاذًا متعاونًا يف جامعة نواكشوط العرصية يف موريتانيا .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
وع أبحاثه بني موضوعات أمن املنطقة املغاربية
العلوم السياسية من جامعة الحسن األول باملغرب عام  .2016تتن ّ
والساحل والصحراء واالندماج املغاريب والعالقات األورومتوسطية .له أبحاث عديدة ،منها" :البعد األمني يف العالقات
املغربية  -األفريقية" ،و"العوامل الجيوسياسية النعدام االستقرار يف منطقة الساحل والصحراء".

العدالة االنتقالية بعد الحروب األهلية من خالل مناذج بعض الدول األفريقية
(رواندا وسرياليون)

تبحث هذه الورقة يف موضوع الحرب األهلية والعدالة االنتقالية من خالل دراسة تجربتَي رواندا وسرياليون ،كحالتني
شهدت األوىل منهام عام  1994حربًا أهلية ذات طابع إثني وصفت باإلبادة الجامعية ،وشهدت الثانية حربًا أهلية اندلعت
ما عىل خلفية الرصاع عىل السلطة والرثوة (معدن األملاس) ،وقد لجأت الدولتان يف
عام  1991واستمرت أحد عرش عا ً
أعقاب الحرب إىل تطبيق آليات العدالة االنتقالية؛ بهدف الحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب وتحقيق املصالحة الوطنية.
وعىل الرغم مام صاحب الحرب يف البلدين من فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،
فإن األخذ بآليات العدالة االنتقالية ساهم  -كام يبدو  -يف االنتقال من حالة الحرب إىل حالة السلم واالستقرار .وحققت
رواندا نجاحات مهمة يف إرساء دولة املواطنة وتجاوز أزمة االنقسام اإلثني ،وأصبحت تُع ّد ضمن الدول األفريقية ذات
مهم يف توطيد السالم ،حيث شهدت انتقال
ما
ً
الحكامة الجيدة ،وتجاوزت سرياليون مرحلة الرصاع املسلح وحققت تقد ً
السلطة بني مختلف األحزاب السياسية بطريقة سلمية ،عرب تنظيم استحقاقات انتخابية منتظمة منذ نهاية الحرب األهلية،
كام قامت بإصالحات مؤسسية يف قطاعات عدة؛ بهدف إعادة بناء الدولة ،وهو ما يستدعي التساؤل عن دور آليات
العدالة االنتقالية التي طبقت يف البلدين يف تجاوز مرحلة الرصاع العنيف وتحقيق االستقرار السيايس واالجتامعي.
تسعى الورقة لتحديد آليات العدالة االنتقالية التي استخدمت يف البلدين ودراسة هيئاتها ،واملقارنة بني طريقة عمل
هذه اآلليات والهيئات ،وبيان مدى نجاحها يف تحقيق املصالحة والحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب ،والصعوبات التي
اعرتضتها والدروس املستفادة منها .تنتهي الورقة إىل خالصات ،من أهمها أن عوامل نجاح التجربتني ميكن إجاملها يف
توافر اإلرادة السياسية للسلطات الجديدة ،والتعاون مع املنظامت الدولية والهيئات الحقوقية ،وتبني مقاربة شاملة
للعدالة االنتقالية وتعدد وسائلها التي متزج بني املحاكامت من أجل عدم اإلفالت من العقاب ،ووسائل شبه قضائية
هدفها الكشف عن الحقيقة وتسهيل املصالحة.
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صوفية حنازلة
باحثة تونسية ،تعمل باحث ً
ة مساعدة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حصلت عىل شهادة املاجستري يف
علم االجتامع واألنرثوبولوجيا من معهد الدوحة للدراسات العليا عام  ،2017إضافة إىل شهادة املاجستري يف اللغة
العربية وآدابها وحضارتها من كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف سوسة بتونس .شاركت يف العديد من املرشوعات
البحثية ،منها" :مرشوع تونس يف حالة انتقال" ،بالتعاون مع هيئة الدعم العلمي األملانية .DAAD

خطاب العدالة االنتقالية يف تونس وصناعة التصنيفات:
مصفوفة زمان /مكان /جسد /ذاكرة

تتناول هذه الورقة مسار العدالة االنتقالية والنظر إليها باعتبارها خطابًا يُكثّف يف داخله عالقات قوى متصارعة
ومتضاربة ،وتطرح مصفوفة مفاهيمية جديدة ملقاربة هذا املسار يف تونس ،هي مصفوفة زمان /مكان /جسد /ذاكرة
التي تعتربها الورقة صلب بنية خطاب العدالة االنتقالية .وتطرح الورقة مجموعة من األسئلة ،منها :كيف ميكن فهم
مسار العدالة االنتقالية مبا هو خطاب (تصنيفي)؟ وكيف تشكل العدالة االنتقالية أصنافًا من األزمنة واألمكنة واألجساد؟
وأي ذاكرة جمعية ت ُنتجها العدالة االنتقالية؟ وهل من املمكن تفكيك /كرس هذا الخطاب؟ وتركز الورقة عىل تقنيات
اشتغال خطاب العدالة االنتقالية والنسق الناظم له ،كام تحاول الكشف عن وجوه التشقق والتفكك داخل هذا الخطاب
نفسه .ويف األخري ،تحاول الورقة النظر يف إمكانات تفكيك /كرس خطاب العدالة االنتقالية.
اعتمدت الورقة لإلجابة عن هذه األسئلة عىل منهج كيفي يقوم عىل تحليل بيانات مختلفة بحسب املحتوى والخطاب.
وترتكز البنية النظرية للعمل يف تفكيك خطاب العدالة االنتقالية من خالل تتبع مختلف التصنيفات التي يقوم بها هذا
الخطاب لكل من األزمنة واألمكنة واألجساد املنضبطة داخله؛ من أجل بناء متثّلٍ مخصوص لذاكرة جامعية تونسية .ويعتمد
خطاب العدالة االنتقالية يف ذلك عىل طقوس محددة ترشف عليها مؤسسات مخصوصة .وتُبنى هذه الطقوس من خالل
األداء لتصنيفات (زمنية ،مكانية ،جسدية) ،يتم تحويلها من خالل عامل التكرار يف الزمن إىل هويات تتحكم يف أداء الفرد
نفسه يف الواقع؛ فيؤدي الدور املنسوب إليه وفقًا للتصنيف املنسوب إليه.
تفتح هذه البنية النظرية إمكان النظر يف اختالالت األداء أو انزياحاته التي من خاللها يقوم خطاب العدالة االنتقالية
ريا تُ كّننا هذه البنية من مفاتيح لتلمس مساحات
بإعادة تعريف التصنيف ،أو إسناده إىل أفراد أو مجموعات مختلفة .وأخ ً
أخرى لتفكيك خطاب العدالة االنتقالية أو مضادته من أجل عملية كرس املصفوفة أو إعادة تركيبها /إسنادها بصورة
مختلفة.
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عادل العياري
أستاذ وباحث يف علم االجتامع بجامعة تونس ،مختص يف علم اجتامع املؤسسة ويف نظام الجودة يف التعليم
العايل .أرشف عىل بحوث ميدانية حول الضحايا والعدالة االنتقالية .شارك مع مؤسسات دولية يف بحوث ودراسات
حول التشغيل والبطالة ،وأرشف عىل دراسات ميدانية تتعلق بتجارة الجسد والجنس والهجرة الرسية من جنوب الصحراء
األفريقية وتجارة الرقيق واملرافق الصحية العمومية والخدمات املوجهة إىل الشباب .ستُنرش له قري ًبا دراسة ميدانية
وطنية حول الجامعة والطلبة.

الضحايا النساء والعدالة االنتقالية يف تونس:
رشخ االنتظارات واالعرتاف املنقوص

تتناول الورقة موضوع الضحايا من النساء يف مسار العدالة االنتقالية التونسية ،وتستند إىل عدة أسئلة ،منها :ما الذي
أنجزته لهن آليات العدالة االنتقالية الراهنة؟ وما هي أهم سياقات ذلك؟ وكيف يقيمنه يف ضوء ما تطلعن إليه من
غايات؟ كام تسعى الورقة إىل الوقوف عىل العقبات واملشكالت التي نشأت من خالل تلقّي إفادات وشكاوى الضحايا
من النساء ،وما عاق التنفيذ املناسب إلعامل هذه العدالة .وتورد الورقة عدة أمثلة للتحقق من فاعلية إجراءات العدالة
االنتقالية ،مع مقارنتها مبا حدث يف تجارب أخرى .وقد اعتمدت الورقة عىل تحليل النص القانوين املنظم للعدالة
االنتقالية ،بوصفه نقطة مرجعية ،وقامت باملزج بني ما هو نظري ،يخص العدالة االنتقالية ومفهوم الضحية ،وما هو
إمربيقي ميداين ،بُحثت فيه عينة ممثلة من النساء الضحايا ،وأجريت معهن مقابالت .اعتمدت الورقة ثالثة مؤرشات
أساسية للعدالة االنتقالية ،هي :التعويض وجرب الرضر ،وكشف الحقيقة ،واملحاسبة .وكانت الغاية من ذلك هي قياس
فضل عن
ً
قدرات العدالة االنتقالية عىل تعويض الضحايا ،وعىل املساهمة يف إعادة تأهيلهن اجتامعيًا ومهنيًا ونفسيًا،
قدرتها عىل كشف الحقيقة التاريخية كاملة.
مة التي خلصت إليها الورقة هي أن انتظارات الضحايا النساء ظلت عالقة؛ إذ مل يستجب لها التحول
واملالحظة العا ّ
السيايس الذي حصل .وظلت هذه االنتظارات حبيسة فضاءات عامة (ساحات وقاعات ومكاتب) ،ومطلبية االحتجاج (اعرتاض
بعض الجمعيات ومجموعة املفروزين أمن ًيا وتجمعات عائالت الشهداء والجرحى) ،واشتغال الذاكرة يف مجاالت رمزية
ووظيفية ومادية (قاعات االستامع واملحاكم وقاعات الهيئة) ،ومل يشاركها فيها كل املجتمع ،يف حني أن هذا رشط
عا لهذا ،اكتفت الضحايا النساء بإدراجهن يف جداول أعامل
انتشارها وتأصلها بوصفها ذاكرة كام يبني بيري نورا .وتب ً
وبذكرهن يف توصيات شكالنية مصحوبة بتعداد ما يجب أن يتمتعن به .وأكدت الورقة يف خامتتها أن مسار العدالة
االنتقالية ونجاح إنجازاته مرهونان باستقالل القضاء ،ومكافحة الفساد ،وتأصل املامرسة الدميقراطية ،وانخراط كافة
األحزاب السياسية يف إرساء دعائم نجاحه.
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عبد العزيز الطاهري
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا للتاريخ املعارص يف كلية اآلداب بجامعة محمد الخامس يف الرباط .حصل عىل شهادة الدكتوراه
خصوصا إشكالية العالقة بني الذاكرة
من الجامعة نفسها عام  .2014تركز أبحاثه عىل التاريخ املغريب املعارص والراهن،
ً
والتاريخ .له العديد من األبحاث والكتب املنشورة ،منها" :الذاكرة والتاريخ :املغرب خالل الفرتة االستعامرية "1956-1912
( )2016الذي حاز جائزة املغرب للكتاب ،عام  ،2017يف فئة العلوم اإلنسانية .عضو الجمعية املغربية للبحث التاريخي.

تدبري الذاكرة يف سياق العدالة االنتقالية :دراسة مقارنة للتجربة املغربية
جسدتها هيئة
ة إىل التجربة املغربية التي
تتناول الورقة سياسات تدبري الذاكرة يف تجارب العدالة االنتقالية ،مستند ً
ّ
اإلنصاف واملصالحة .وقارنت منوذجها بنامذج أخرى ،مثل جنوب أفريقيا واألرجنتني وبولندا وتشييل وتونس .ورصدت
خصوصا تلك التي أسفرت عنها انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان،
الورقة أهم أحداث العنف يف تاريخ املغرب الراهن،
ً
لطي صفحتها .وأوضحت الورقة أن التجربة املغربية تب ّنت "الحقيقة التصالحية" ،بدلً من "الحقيقة
والتي سعت الهيئة
ّ
خصوصا ما يتّصل باستجالء مصري كثري من مجهويل املصري ،وكشفت
القضائية" ،واستطاعت الكشف عن حقائق عديدة،
ً
عن حاالت عديدة من االعتقال التعسفي ،إضافة إىل أساليب التعذيب وظروف االعتقال ومراكزه .وقد جاءت هذه التجربة
املغربية سياسية ،واستهدفت املصالحة أكرث من املصارحة ،فشابها الكثري من النسيان؛ نسيان مل ينتج من غياب
األرشيف أو حالته امل ُزرية ومحدودية الشهادات الشفوية وعدم تعاون بعض مؤسسات الدولة فحسب ،بل من أسباب
سياسية مرتبطة بسياق التجربة وموازين القوى التي ولدت يف إطارها أيضً ا .ويف مقابل سامح مؤسسات العدالة
االنتقالية بسامع أصوات الضحايا وشهاداتهم ،أخفت هويات الجالدين واملسؤولني عن االنتهاكات .واتجه مجهودها أكرث
نحو القيام بعمل الحداد ،وتب ّنت مقاربة عالجية استشفائية آلالم الذاكرة وجروحها ،ومل تتمكن من الوصول إىل أعىل
درجات الحقيقة التاريخية.
والت جرت عىل مستوى التأريخ ،حيث بدأ اهتامم نسبي من املؤرخني مبوضوع الذاكرة ،وتعالت
ب ّينت الورقة أن تح ّ
منت هذه التجربة تقريرها الختامي ،عىل مستوى بناء
دعواتهم إىل فتح ورش تاريخ الزمن الراهن ومبارشته .وض ّ
املستقبل ،مجموعة من التوصيات املتعلقة بالدعوة إىل اإلصالح السيايس والدميقراطي ،وجد الكثري منها طريقه إىل
دستور 2011؛ بفعل الدينامية اإلصالحية التي خلقتها حركة  20فرباير .وتنتهي الورقة إىل القول إن التجربة املغربية
ِ
تأت يف إطار انتقال دميقراطي ،وإمنا ساهمت يف التحول الدميقراطي البطيء
نفسا إصالح ًيا ،لكنها مل
عكست
ً
واملتعرث الذي يعرفه املغرب.
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عبد الغني شفيق
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا لعلم االجتامع بجامعة ابن طفيل يف املغرب .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع
من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  .2013يشغل منصب مدير مركز ابن خلدون للدراسات واألبحاث يف القيم
واملجتمع .تتنوع اهتامماته البحثية بني دراسة النخب والحركات االجتامعية وقضايا الهوية والقيم والشباب والهجرة
واالندماج .نرش عددًا من األبحاث ،وصدر له كتاب "سوسيولوجيا النخب باملغرب :دراسة يف النسق السيايس املحيل
وآليات اشتغاله".

اإلنصاف واملصالحة وترميم ذاكرة الجمر والرصاص باملغرب:
تجربة عدالة انتقالية مل تكتمل أطوارها

استهدفت الورقة الوقوف بالنقد والتقييم عىل أبعاد تجربة يعلق فيها املايض بالذاكرة الجامعية للمغاربة ليؤسس
تاريخًا من االنكسارات ومن التجاوز يف اآلن ذاته .يتعلق األمر مبا اصطلح عليه بـ "املايض األليم" يف التاريخ االجتامعي
والسيايس للمغرب ،أو ما يوسم بـ "سنوات الجمر والرصاص" ،وما متخض يف أثرها من مبادرة سعت لرتميم الذاكرة
املجروحة واملأزومة نفسيًا ،وتجاوز حالة "األمنيزيا" التي طاولت الذاكرة الجامعية .ورأت الورقة أنه ما دام الرهان
عىل املصالحة قد كان يروم تهيئة الضحايا للتعايش السلمي مع من ألحقوا الرضر بهم ،فإن األمر اقتىض من الدولة
مل مسؤولية أخطائها؛ من خالل االعرتاف بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الضحايا ،مع تشجيع هؤالء عىل البوح
املغربية تح ّ
مبعاناتهم يف جلسات عامة ،كانت الغاية منها تكسري جدار الصمت والكشف عن تابوهات ظل مسكوت ًا عنها يف التاريخ
االجتامعي والسيايس للمغرب الحديث .سعت الورقة ألن تُ يط اللثام عن أهم ما اعرتى مسار العدالة االنتقالية يف
وقات .ومن األسئلة التي أثارتها الورقة يف هذا السياق هو :إىل أي حد حققت تجربة اإلنصاف
املغرب من إكراهات ومع ّ
واملصالحة أهدافها؟ وما آثارها يف املستويني القانوين والسيايس؟ وهل توافرت املؤسسات الكفيلة بتحقيق
العدالة االنتقالية يف املغرب؟ وإىل أي حد وفّقت يف ذلك؟ وما العوائق التي واجهتها؟
انتهت الورقة إىل أن تجربة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب كشفت عن براغامتية سياسية دفعت الدولة إىل البحث عن
بديل من العدالة العقابية ،ضمن سياق كان يتعذّر فيه معاقبة املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
ويف جو كانت الدولة هي نفسها تسعى إلعادة بناء مرشوعية سياسية متحو من خاللها ذاكرة املايض ،طرح خيار
الحقيقة واملصالحة ،حينها ،باعتباره خيا ًرا عمليًا مفضّ ًل ،دعمته الدولة وبعض الفرقاء السياسيني تحت مسوغ تيسري
االنتقال الدميقراطي ،مع تربير ذلك بإحساس الضحايا باإلنصاف بوسائل بديلة من العقاب ما دام هذا األخري ليس غاية
يف ذاته؛ فكان استبدال العدالة العقابية يف املغرب بعدالة وصفت بـ "االنتقالية".
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عبد النور منصوري
أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف يف املسيلة
بالجزائر .عضو يف مخرب العلوم السياسية الجديدة يف الجامعة ذاتها .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
السياسية ،من جامعة باتنة  1بالجزائر عام  .2019من اهتامماته البحثية :املصالحة نظريًا وتطبيقيًا ،بالرتكيز عىل الحالة
الحل
ّ
الجزائرية ،والعدالة االنتقالية ،واإلصالحات يف إثيوبيا .نُرش له كتاب بعنوان" :سياسة املصالحة يف الجزائر بني
األمني وأفق األمن اإلنساين".

تحديات املصالحة يف الدول العربية :إشكالية النموذج
ّ
ن البعد املعريف
ن حالة عرس املصالحة أم ٌر ميثل تح ّديًا يواجه االنتقال الدميقراطي يف الدول العربية ،وأ ّ
تفرتض الورقة أ ّ
املتمثّل يف غياب النموذج سبب أسايس لعرس املصالحة .وتدعو الورقة إىل وجوب تقييم تجارب املصالحة والعدالة
االنتقالية ببعديها النظري والتطبيقي ،بوصفها خطوة رضورية لصياغة منوذج يوافق سياق الدول العربية .وقد عرضت
الورقة جملة االنتقادات املو ّجهة إىل منوذج العفو تطبيقيًا يف تجربة جنوب أفريقيا ،ونظريًا يف املقاربة الالهوتية
املؤسسة لها .وتهدف الورقة إىل الدفع بالنقاش إىل منوذج يستند إىل املوروث الحضاري العريب واإلسالمي
ّ
فرصا أكرب للنجاح يف تحقيق املصالحة واالنتقال الدميقراطي.
يعني
ما
وهو
الدولية،
التجارب
من
ويستفيد
ً
جي العفو والعدالة ،يف سياقات مثل
يسهم هذا النقاش املوضوعي يف إيجاد تسوية للتناقض املوجود بني منوذ َ
سورية ومرص واليمن وليبيا وغريها ،كحاالت عملية لعرس املصالحة ،أصبحت فيها املصالحة كلمة ال تطاق كام كان الحال
يف رواندا .وقد ألهم النموذج الالهويت للمصالحة بالعفو كمضمون وحيد الكثري من تجارب املصالحة والعدالة االنتقالية
بتشجيع العفو تحقيقًا للسلم "الفوري" ،وفرضه عرب الترشيع من فوق من دون االلتفات إىل الضحايا املستضعفني .يف
م إشكاالت
ً
حني يقدّم اإلسالم موقفًا
مستقل يف مسائل النزاع ،ومنها املسائل الجنائية التي يشكّل التعامل معها أه ّ
م االنتقال الدميقراطي ،حيث ميثّل العدل القيمة املركزية ،يف حني يعترب العفو مرشوطًا بتمكني
ّ
ملف املصالحة ،ومن ث ّ
موسعة من الخيارات واملضامني ،وهو ما يجعلها أكرث
الضحية من استيفاء حقّه .لذلك ،قدّمت املقاربة اإلسالمية تشكيلة
ّ
ليربالية من املقاربة الالهوتية املسيحية ،فهي تدعو إىل توسيع مجال االختيار سواء بني العفو أو العقاب أو التعويض،
بدل من أن
يؤسس لعدالة انتقالية وانتقال دميقراطي متفاوض فيهً ،
بالقدر الذي يحقّق مصلحة أكرب .ومن شأن ذلك أن
ّ
ول دميقراطي يف الدول العربية يف النموذجني النظري
تح
ألي
الحقيقي
يكون مفروضً ا ومرفوضً ا .ويكمن التحدّي
ّ
ّ
والتطبيقي اللذين ميكنهام أن يحظيا بالقبول لدى مختلف األطراف ،سواء يف اتجاه العفو أو العدالة ،وكذا يف تحقيق
األثر البيداغوجي للمصالحة وتج ّنب تكرار ما حدث يف املايض األليم.
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عدنان اإلمام
م والعالقات الدولية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .حصل عىل إجازة
عمل سابقًا أستاذًا يف القانون العا ّ
م من كلية الحقوق والعلوم السياسية بسرتاسبورغ بفرنسا عام  ،1984وشهادة الدكتوراه يف القانون
يف القانون العا ّ
م من كلية الحقوق والعلوم السياسية يف تونس عام  .2008تتنوع اهتامماته البحثية بني القانون الدستوري،
العا ّ
والقانون الدويل العام ،وأحكام الحرب يف اإلسالم ،والعدالة االنتقالية .من مؤلفاته "مدخل إىل دراسة القانون
الدّستوري" ،و"الجهاد األصغر يف اإلسالم" ،و"اإلسالم والحرب".

مطلب العدالة االنتقالية :السياقات واإلكراهات
كل ثورة تفيض إىل تغيري نظام الحكم يرتت ّب عليها ،ال محالة ،صدام بني القوى الثورية الغالبة والقوى
ترى الورقة أن ّ
الساعية إىل إنقاذ ما ميكن إنقاذه ،وحينام ال يفرز ال ّزخم الثّوري من رحمه سلطة حاكمة تُعنى بإجراء
املعادية للثورة
ّ
التغيريات الجذرية واملحاسبات الالزمة وفق مقتضيات منط العدالة الثوريّة ،تصبح العدالة االنتقالية ،مبفاهيمها وآلياتها
الوسيل َ
ة األنسب لتصفية تركة املايض الطافح باملظامل والتجاوزات يك يتسنى بناء مستقبل مشرتك تحت سقف دولة
تحوي الجميع.
لقد كان األمر كذلك يف تونس؛ إذ برز مطلب العدالة االنتقالية منذ بداية أحداث الثورة ،وقد تبنته أغلبية القوى السياسية
واملدنية الفاعلة ،يف الفرتات األوىل التي تلت سقوط نظام بن عيل ،ومل يجرؤ أحد ،يف بداية األمر ،عىل معارضته
ن مندوبيه ،من وجوه النظام السابق،
ن
جا إىل إسامع صوته ،ذلك أ ّ
بصفة علن ّية .إال أ ّ
ّ
الشق املعارض لها مل يكن محتا ً
مم هذه األخرية ،بكل وعي وإدراك
كانوا موجودين عىل رأس السلطة وماسكني بزمامها؛ فال غرابة ،إذًا ،يف أن تص ّ
شامل للعدالة االنتقالية وأن
ً
ومكر ،اسرتاتيجية سلبية تقتيض أن ال تبادر بأي يشء من جانبها بتلقائية ،وأن ال تضع تصو ًرا
تتفاعل ،مكرهة ،مع مطالب القوى املساندة للثورة بالحد األدىن الذي يدرأ عنها الشبهات ،والذي يقلل الخسائر بأكرب
قدر ممكن.
وترى الورقة أن ذلك حمل السلطة عىل اتخاذ جملة من اإلجراءات ،تحت ضغط الظرف الثوري ،لكنها ال تفي – عىل الرغم
ور شامل ومتكامل تحدوه إرادة سياسية .ولكن
من أهميتها  -مبقتضيات مطلب العدالة االنتقالية وال تن ّ
م عن وجود تص ّ
تغي بعد فوز القوى السياسية املساندة ملطلب العدالة االنتقالية يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس،
الوضع
ّ
محل االسرتاتيجية
ّ
محل االرتجال ،واالسرتاتيجية اإليجابية املتكاملة
ّ
محل التلكّؤ ،وال ّرؤية الشاملة
ّ
فحلّت اإلرادة السياسية
السلطة الجديدة بهذا املطلب إىل جمهوره الذي تلقّفه وأخذه بقوة وشارك يف رسم مستلزماته
السلبية؛ إذ ألقت
ّ
ومتطلّباته ،فأفىض ذلك إىل اعتامد قانون يعترب محطّة بارزة يف تاريخ هذا املفهوم ،عىل املستوى العاملي ،من
خالل طريقة بلورته وصياغته .وقد بلغ خ ّ
ن إنزال
ط
السري القانوين للمطلب أقىص مداه بدسرتة العدالة االنتقالية ،إال أ ّ
ّ
مخرجاته القانونية من سامء األفكار والتصورات إىل أرض الواقع سيكون ،ال محالة ،مرته ًنا مبوازين القوى املرتسمة
عىل املشهد السيايس.
24

عدنان نويوة
باحث تونيس ،يعمل أستاذًا مساعدًا يف القانون باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية ببنزرت .حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عام  .2018باحث مبخرب قانون العالقات الدولية
واألسواق واملفاوضات يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .تتعدد اهتامماته البحثية بني قضايا مكافحة
الفساد والعدالة االنتقالية .له مشاركات كثرية يف عدة مؤمترات علمية ،منها" :الفساد يف املبادالت التجارية الدولية
أي دور لهيئة الحقيقة والكرامة؟".
والتحكيم التجاري الدويل" ،و"قضايا شهداء الثورة وجرحاهاّ :

مكافحة الفساد يف إطار العدالة االنتقالية يف تونس
تحاول الورقة الربط بني العدالة االنتقالية وقضية مكافحة الفساد يف الحالة التونسية ،وتنظر يف أثر هذه العالقة يف
عملية التحول الدميقراطي .وتقف الورقة عىل الصعوبات القانونية والعملية التي اعرتضت مسار العدالة االنتقالية،
ور تجربة
ً
خصوصا بعد صدور القانون  53لعام  2013الخاص بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها .وأظهرت الورقة كيفية تط ّ
هد بها القضاء التونيس.
الدولة التونسية يف مجال مكافحة الفساد؛ يف ما بيّنته التقارير الرسمية ،وعدة ملفات تع ّ
مل الدستور التونيس الجديد الدول َ
ة مهمة مكافحة الفساد ،وأصدر الربملان مجموعة من النصوص القانونية املتصلة
وح ّ
بذلك؛ منها قانون إنشاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،وقانون حامية املبلّغني ،والقانون املتعلق بالترصيح
ّ
تعث
باملكاسب واملصالح ومبكافحة اإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح يف القطاع العام .ومن جانب آخر ،ب ّينت الورقة
طي ملف رجال األعامل املتورطني يف
مسار العدالة االنتقالية يف جانبه املتصل مبكافحة الفساد ،الذي أبرزه العجز عن
ّ
الفساد ،وما حمله من انعكاسات سلبية عىل عملية االنتقال الدميقراطي .وأظهرت الورقة ،أيضً ا ،أن عدم إنجاز املصالحة
ن رجال األعامل املتورطني يف الفساد سعوا
االقتصادية سمح بتداول األموال اآلتية من الفساد يف الحياة العامة ،وأ ّ
للبحث عن الحامية والحصانة ،عن طريق ضخ املال السيايس لتمويل من يحقق لهم تلك الغاية؛ ومن ذلك إنشاء /دعم
األحزاب والكيانات السياسية التي تنافس يف الوصول إىل السلطة وتسعى للتأثري يف القرارات العمومية.
طي ملف املتورطني يف الفساد خالل حقبة االستبداد .وركّزت ،عىل وجه
حددت الورقة بعض أسباب ومظاهر العجز عن
ّ
الخصوص ،عىل الفشل يف تفعيل آلية الصلح التي تعترب روح العدالة االنتقالية ،وخلصت إىل أن إدماج مهمة مكافحة
الفساد يف مسار العدالة االنتقالية يستوجب املرور من سياق الحلول الثورية إىل سياق الحلول اإلصالحية ،وهو ما
يقتيض من الدولة واألطراف املعنية كاف ً
ة أن تكون عىل استعداد للقبول مبجموعة من الحلول النسبية واملتناسبة مع
منطق العدالة االنتقالية املختلفة عن العدالة التقليدية.
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ع ّزة الحاج سليامن
باحثة لبنانية ،تعمل أستاذة محارضة يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية .حصلت عىل شهادة القانون
من جامعة باريس  2عام  .2009عضو يف "مركز التعليم والتوثيق والبحث حول الدراسات النسوية بجامعة باريس ديدرو".
تركز أبحاثها عىل موضوعات الحوكمة واملسؤولية االجتامعية وثقافة القانون وحقوق املرأة واألنظمة املدنية .لها
بحوث عدة منشورة ،منها" :فعالية املؤسسات القضائية يف تحقيق العدالة والحد من التطرف العنيف" (مجلة معهد
العلوم االجتامعية بالجامعة اللبنانية ،حزيران /يونيو .)2019

أزمة مفقودي الحرب اللبنانية وإرساء معايري العدالة االنتقالية:

حالة املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية (باالشرتاك مع لور أيب خليل)

تركز الورقة عىل قضية مفقودي الحرب اللبنانية ،وتبدأ من قانون العفو العام عن مرتكبي الجرائم املرتبطة باألحداث
اللبنانية التي جرت يف فرتة الحرب األهلية .وترى الورقة يف هذا القانون الذي شكّل عتبة االنتقال من مرحلة الحرب
إىل مرحلة السلم ،سب ًبا يف عدم بدْء مرحل ٍ
ة انتقالية إلرساء السالم وتكريس إفالت مقرتيف جرائم الحرب من العقاب.
وبحسب الباحثة ،اعتُرب ملف مفقودي الحرب األهلية شاهدًا عىل تردي حقوق الضحايا وذويهم خالل الحقبات السياسية
جا مدنيًا عن تقديم آلية سلمية للبحث عن
املختلفة التي مرت ( .)2018-1990وشكلت تجربة أهايل املفقودين منوذ ً
مختلف الحقوق املك ّرسة يف مفاهيم العدالة االنتقالية ،باستثناء مطالبتهم مبعاقبة الخاطفني ،وقد متثّلت يف الحق
مستقبل ،واملطالبة بدولة قانون ومؤسسات قوية حفاظًا عىل
ً
عا الرتكاب الجرائم
يف املعرفة والحفاظ عىل الذاكرة من ً
خاصا من العدالة االنتقالية ،انطالقًا من خصوصية
الدميقراطية وإعادة إرساء الرشعية؛ وبذلك ك ّرس هؤالء األهايل منطًا
ً
النزاع اللبناين وواقع بيئته الطائفية.
رشعني نظروا إىل العفو العام املعتمد إلنهاء الحرب األهلية باعتباره مرحلة آنية ،مبنية عىل
بيّنت الورقة كيف أن امل ِّ
محقّة ،وعىل إرساء السالم وعدم ْ
نكء الجروح ،ومل يؤخذ يف الحسبان حقوق
الدفاع عن القضية التي اعتربها أصحابها ُ
رشع يف ذلك عىل حق الشعوب يف تقرير مصريها .ويف هذا
امل
وبنى
حل.
أهايل املفقودين الذين استثنوا من أي
ّ
السياق يكون مبدأ الحق الجامعي قد انتفى ،وتكون الرؤية السياسية غري عادلة ،ما أبقى الشعور بالظلم مستم ًرا،
والتخيل املؤسسايت هو السائد تحت مظلة "العيش املشرتك" .وتختم الورقة بأن الوصول إىل أُسس الحكم الرشيد
لبناء الدولة اللبنانية يجب أن يرتكز عىل مفاهيم "حوكمة النزاع" ،وعىل األسس املتعلقة بالعدالة االنتقالية املتمثلة
بالتحول الدميقراطي ،وإعادة التوازن االجتامعي ،والعدالة االجتامعية ،واالنصهار الوطني .وأكدت الورقة أن القوى
الرشعية للعدالة االنتقالية هي أساس بناء الدولة.
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لور أيب خليل
باحثة لبنانية ،تعمل أستاذة محارضة يف كلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم االجتامعية يف الجامعة
اللبنانية .حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية عام  .2015وهي عضو مخترب علم
االجتامع السيايس التابع ملعهد العلوم االجتامعية .ترتكز أبحاثها يف موضوعات الحوكمة والتطرف العنيف والسياسات
االجتامعية ودور املجتمع املدين .لها بحوث عدة منشورة ،منها" :الخطاب السيايس وأثره عىل البنية االجتامعية يف
العراق" ،و"الحراك املدين يف لبنان :واقع التكوين وأسباب الفشل".

أزمة مفقودي الحرب اللبنانية وإرساء معايري العدالة االنتقالية :حالة

املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية (باالشرتاك مع عزة الحاج سليامن)

تركز الورقة عىل قضية مفقودي الحرب اللبنانية ،وتبدأ من قانون العفو العام عن مرتكبي الجرائم املرتبطة باألحداث
اللبنانية التي جرت يف فرتة الحرب األهلية .وترى الورقة يف هذا القانون الذي شكّل عتبة االنتقال من مرحلة الحرب
إىل مرحلة السلم ،سب ًبا يف عدم بدْء مرحل ٍ
ة انتقالية إلرساء السالم وتكريس إفالت مقرتيف جرائم الحرب من العقاب.
وبحسب الباحثة ،اعتُرب ملف مفقودي الحرب األهلية شاهدًا عىل تردي حقوق الضحايا وذويهم خالل الحقبات السياسية
جا مدنيًا عن تقديم آلية سلمية للبحث عن
املختلفة التي مرت ( .)2018-1990وشكلت تجربة أهايل املفقودين منوذ ً
مختلف الحقوق املك ّرسة يف مفاهيم العدالة االنتقالية ،باستثناء مطالبتهم مبعاقبة الخاطفني ،وقد متثّلت يف الحق
مستقبل ،واملطالبة بدولة قانون ومؤسسات قوية حفاظًا عىل
ً
عا الرتكاب الجرائم
يف املعرفة والحفاظ عىل الذاكرة من ً
خاصا من العدالة االنتقالية ،انطالقًا من خصوصية
الدميقراطية وإعادة إرساء الرشعية؛ وبذلك ك ّرس هؤالء األهايل منطًا
ً
النزاع اللبناين وواقع بيئته الطائفية.
رشعني نظروا إىل العفو العام املعتمد إلنهاء الحرب األهلية باعتباره مرحلة آنية ،مبنية عىل
بيّنت الورقة كيف أن امل ِّ
محقّة ،وعىل إرساء السالم وعدم ْ
نكء الجروح ،ومل يؤخذ يف الحسبان حقوق
الدفاع عن القضية التي اعتربها أصحابها ُ
رشع يف ذلك عىل حق الشعوب يف تقرير مصريها .ويف هذا
أهايل املفقودين الذين استثنوا من أي حل .وبنى امل ّ
السياق يكون مبدأ الحق الجامعي قد انتفى ،وتكون الرؤية السياسية غري عادلة ،ما أبقى الشعور بالظلم مستم ًرا،
والتخيل املؤسسايت هو السائد تحت مظلة "العيش املشرتك" .وتختم الورقة بأن الوصول إىل أُسس الحكم الرشيد
لبناء الدولة اللبنانية يجب أن يرتكز عىل مفاهيم "حوكمة النزاع" ،وعىل األسس املتعلقة بالعدالة االنتقالية املتمثلة
بالتحول الدميقراطي ،وإعادة التوازن االجتامعي ،والعدالة االجتامعية ،واالنصهار الوطني .وأكدت الورقة أن القوى
الرشعية للعدالة االنتقالية هي أساس بناء الدولة.
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محمد أحمد ِ
الحمريي
باحث ميني ،يعمل يف شبكة الجزيرة اإلعالمية .حصل عىل شهادة املاجستري يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا من
معهد الدوحة للدراسات العليا عام  .2018من اهتامماته البحثية االجتامع السيايس يف اليمن والخليج وأدوار القبيلة
يف اليمن والحركة الحوثية والفئات االجتامعية وجامعات اإلسالم السيايس .تتضمن أحدث مشاركاته البحثية ورقة بعنوان
"تحوالت السلفية املعارصة يف اليمن :حزب اتحاد الرشاد اليمني مثالً " يف مؤمتر "السلفية :تحوالتها ومستقبلها"
(إسطنبول ،آب /أغسطس .)2018

العدالة االنتقالية يف اليمن :األهمية ،املسار ،والتحديات
يف الحالة اليمنية ،عىل الرغم من ميض فرتة زمنية ال بأس بها من النقاش واألخذ والرد يف مرشوع العدالة االنتقالية
واملصالحة الوطنية بني مختلف القوى السياسية اليمنية خالل الفرتة  ،2014-2011فإن الورقة ترى أن ذلك ظل يتعلق
مبجرد نقاشات مل تتحول إىل واقع تطبيقي ،ليتوقف األمر مع انهيار العملية السياسية بفعل انقالب جامعة الحويث
املسلحة ،يف أيلول /سبتمرب  ،2014ودخول البالد يف موجة احرتاب داخيل وتدخّل خارجي ما زالت تعيش رحاها إىل اليوم.
تركز الورقة عىل موضوع العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية يف اليمن من حيث األهمية واملسار والتحديات ،متوزعة
عىل ثالثة محاور .يتناول األول أهمية العدالة االنتقالية يف السياق اليمني؛ إذ يفحص مفهوم العدالة االنتقالية ،ثم
يركز عىل أهمية العدالة االنتقالية يف اليمن بالنظر إىل مجموعة من األحداث والرصاعات السياسية التي شهدها تاريخ
اليمن الحديث وتبعاتها السياسية واالجتامعية عىل مسار تشكل الدولة اليمنية .ويُعنى املحور الثاين باإلحاطة مبسار
مرشوع العدالة االنتقالية ،وذلك من خالل تتبّع النقاشات املختلفة التي دارت حوله واألشكال التي اتخذتها ،ابتدا ًء من
ساحات الحرية والتغيري وتوقيع اتفاقية نقل السلطة عام ( 2011املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) ،مرو ًرا مبرحلة إعداد
ومناقشة املسودات الثالث لقانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية يف حكومة
الوفاق الوطني ،وكذلك النقاشات والخالفات العديدة التي جرت حول مرشوع القانون ،سواء يف مجلس الوزراء أو يف
من يف وثيقته النهائية موجهات
جلسات مؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم يف بداية عام  ،2014والذي تض ّ
دستورية مختلفة مبا فيها موضوع العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية .أما املحور الثالث فيبحث يف تحديات مرشوع
خصوصا بعد انهيار العملية السياسية واالنقالب عىل مخرجات الحوار الوطني ،يف عام
العدالة االنتقالية يف اليمن،
ً
 ،2014التي كان قد تم التوافق عليها بني أغلب القوى السياسية اليمنية ،إضافة إىل التحديات املتعلقة بتبعات الحرب
التي أعقبت االنقالب وإمكانية العودة إىل مرشوع العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية من جديد.
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محمد أحمد بنيس
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا باحثًا يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بطنجة .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  ،2004وعىل التأهيل الجامعي من جامعة عبد املالك
السعدي يف تطوان ( .)2019تتنوع اهتامماته البحثية بني قضايا التحول الدميقراطي والنخب السياسية والعدالة
االنتقالية .له العديد من األبحاث املنشورة ،منها" :حقوق اإلنسان :جدل الكونية والخصوصية يف أداء الدولة املغربية
يف مجال الحقوق والحريات" ،و"لربل ٌ
ة من دون دميقراطية :دو ُر العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية".

لجان الحقيقة يف أمريكا الالتينية:

دراسة مقارنة يف ديناميات التأسيس وسياسات الذاكرة
تسعى هذه الورقة للكشف عن األدوار التي قامت بها لجان الحقيقة يف أمريكا الالتينية يف إرساء العدالة االنتقالية،
وذلك يف سياق مقارن يستدعي ثالث تجارب رئيسة (األرجنتني ،وتشييل ،وبريو) .وتحاول تسليط الضوء عىل السياقات
التي أتاحت لهذه التجارب االلتحام بالتحول الدميقراطي واستيعاب تعقيداته ،من خالل مساءلة الديناميات التي رافقت
تأسيس لجان الحقيقة ،والتعرف إىل أدوار الفاعلني يف إدارة التوتر بني مطالب الضحايا من جهة ،ومتطلبات املصالحة
والسلم األهيل من جهة أخرى.

بيّنت الورقة أن تأسيس لجان الحقيقة ارتبط بطبيعة التحديات التي واجهتها البلدان الالتينية يف التحول الدميقراطي
وتجاوز إرث االنتهاكات السابقة .وبقدر ما اختزلت هذه التحديات أزمة الرشعية التي عصفت بهذه األنظمة ودفعتها
إىل االنخراط يف هذا التحول ،أبرزت أيضً ا اإلمكانات التي وفّرتها هذه اللجان للفاعلني لتدبري توترات هذا التحول؛ ولذلك
جاء تأسيسها ضمن ديناميات عىل صلة وثيقة مبواجهة مشكلة اإلفالت من العقاب ،وصياغة رسدية سياسية جديدة.
وعملت هذه اللجان عىل صياغة سياسات عامة للذاكرة من أجل استيعاب إشكاالتها ،سواء يف ما يتعلق مبعاناة الضحايا،
أو بإعادة البناء الوطني .واجتهدت يف التفاعل مع هذه اإلشكاالت بحسب ما أتاحه هامش املناورة .وتكشف جدليات
الحقيقة والعدالة والصفح والسلم األهيل يف هذه التجارب طبيع ً
ة متعدّدة األوجه للعدالة االنتقالية .فلم تسلم
األنظمة الثالثة من مواجهة اإلشكال التقليدي يف هذه العدالة ،الذي يُحيل عىل معايري تحديد الجالد والضحية ،والذي
ترتتب عليه ،بالرضورة ،سلسلة نتائج تطبع أي تجربة يف هذا الصدد ،وال سيام يف ما يتعلق بإنتاج الحقيقة ،وسجال
العدالة واملصالحة والصفح والنسيان.
أظهرت الورقة أيضً ا كيف أن لجان الحقيقة يف البلدان محل الدراسة متكّنت من إحداث تعديل نسبي يف عالقات القوة
بني نخب األنظمة السابقة ،وتلك املتطلعة إىل صياغة عقد اجتامعي جديد يساعد عىل إقامة أنظمة دميقراطية تضمن
عدم تكرار انتهاكات املايض.
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محمد الطاهر خنييس
محارض يف القانون الخاص باملعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات يف الكاف بجامعة جندوبة يف تونس.
حاصل عىل شهادة املاجستري يف الحقوق والعلوم السياسية .يعمل حاليًّا عىل إعداد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
يف القانون الخاص .عمل باحثًا قانونيًا بلجنة البحث والتقيص التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة ،خالل الفرتة ،2018–2016
وترأس فريقًا للبحث يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي تع ّرض لها اليسار التونيس خالل الفرتة  .2013-1955من مؤلفاته
"املالحقات ضد اليسار التونيس ( ")2013-1955الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة.

حصيلة العدالة االنتقالية ومآالتها :تقييم ونظرة إىل املستقبل
تروم الورقة تقييم مسار العدالة االنتقالية يف تونس والحصيلة النهائية لعمل هيئة الحقيقة والكرامة ،فتناقش
األهداف التي رسمها املرشع يف قانون عدد  53لعام  .2013واعتامدًا عىل تحليل الوثائق القانونية وتقارير األعامل،
قاربت الورقة املوضوع من خالل ثالثة محاور ،يتناول أولها السياسة الترشيعية املنظمة للعدالة االنتقالية يف تونس،
ويبحث ثانيها يف إدارة هيئة الحقيقة والكرامة ملرفق العدالة االنتقالية ،ويفحص ثالثها أعامل التسيري اإلداري
والقانوين ومخرجات أعامل الهيئة ومدى نجاحها يف تحقيق املهامت املنوطة بها.
وبعد رشح للطبيعة القانونية والدستورية لهيئة الحقيقة والكرامة ،استعرضت الورقة جملة من املفاهيم التي أدخلها
ِ
املنشئ للهيئة؛ ومنها مفهوم االنتهاك ،ومفهوم الضحية ،وغريهام .وبينت نطاق الصالحيات الذي متتعت
القانون
به الهيئة ،وعالقاتها بغريها من املؤسسات ،وقدمت نقدًا لهذه الصالحيات وإطارها القانوين يف ضوء التطبيق
العميل لها .وبخالف املشكالت التي تعلقت باإلدارة الداخلية للهيئة ،لفتت الورقة االنتباه إىل الرصاعات القانونية التي
خاضتها مبواجهة عديد املؤسسات ،فأوضحت عديد الجداالت التي تعلقت بعملها من قبيل الجدل حول أرشيفها ،واألزمة
ِ
ريا قيمت الورقة تأثري املناخ الصدامي الذي أحاط بعملها يف
املتعلقة بتأويل بعض مواد القانون
املنشئ لها .وأخ ً
مخرجاتها النهائية.
وأوضحت الورقة أن ارتفاع مستويات الرصاع يف داخل هيئة الحقيقة والكرامة ،وكرثة صداماتها مع مؤسسات الدولة،
ونقص الكفاءة القانونية عىل مستوى مجلسها ،قد جعل الحكم بفشل الهيئة يطغى عىل عديد التقييامت ،لكن يظل ما
أُنجز ،وهو ما أظهره التقرير الختامي للهيئة ،يسهم عىل نحو كبري يف ترسيخ املسار الدميقراطي وتكريس منظومة
حقوق اإلنسان يف مجتمع دميقراطي .ويتبني أن من مصلحة الضحايا ،بوصفهم أول املعنيني مبسار العدالة االنتقالية،
استكامل أعامل الهيئة .ورغم ذلك ،فإن مطالب العدالة االنتقالية مطالب مجتمعية وليست مطالب فئوية .وحتى إن مل
يق ّيض لهيئة الحقيقة والكرامة الكشف الكامل عن الحقيقة أو مساءلة ومحاسبة املسؤولني عنها ،فسيظل استئناف
فضل عن خلق الفرصة لتصفية األجواء
ً
مسارها رهي ًنا بتأمل وتقييم منجزات هيئة الحقيقة والكرامة ،والتعلم منها،
الوطنية ،وبناء أعمدة الثقة والتسامح والعدل والقانون.
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محمد خليفة صديق
باحث سوداين ،يعمل أستاذًا مساعدًا يف قسم العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العاملية يف الخرطوم .حصل عىل
شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة أم درمان اإلسالمية عام  .2015تركز أبحاثه عىل موضوعات االنتخابات
واالتصال السيايس والحركات اإلسالمية يف رشق أفريقيا والسودان .متخصص يف الدراسات األمنية واالسترشافية.
صدرت له أبحاث وكتب عدة ،منها" :إدارة األمن الحدودي :املقاربات والنامذج" ( ،)2018و"االتصال السيايس :مقاربة
تأصيلية" (.)2019

أدوار عربية يف العدالة االنتقالية:

منوذجا
اتفاقية سالم الدوحة لحل أزمة دارفور
ً
تبحث هذه الورقة الدور العريب يف معالجة نزاع يف بلد عريب هو السودان ،كام تبحث يف التعامل مع إرث االنتهاكات
التي صاحبت هذا النزاع .وترى أن اتفاقية الدوحة للسالم يف دارفور  -التي متت برعاية دولة قطر وجمعت طريف النزاع
يف دارفور – مثّلت تجربة استثنائية عىل املستوى العريب .وتساءلت الورقة عن مدى قدرة العرب عىل املساهمة
شكل ومضمونًا ،تحظى باالعتبار من العامل ،وتصلح أن تكون مرجعية
ً
يف تطوير برامج متكاملة يف العدالة االنتقالية،
تأسيسية ملعالجة قضايا مشابهة.
ومدخل تعريفيًا لوثيقة الدوحة لسالم دارفور ومناحي تطبيق العدالة االنتقالية استنادًا إليها،
ً
شملت الورقة متهيدًا
وآليات تحقيق العدالة االنتقالية يف هذه الوثيقة ،مثل املحكمة الخاصة لدارفور ،مع بيان اختصاصاتها ودورها ،واآلليات
مثل) ،إضاف ً
ة إىل ما قامت به
ً
التقليدية للعدالة واملصالحة يف املجتمع الدارفوري (الجودية والراكوبة والرضا والفزع
من أدوار .وناقشت الورقة مؤسسات العدالة االنتقالية يف وثيقة الدوحة؛ مثل مفوضية العدالة والحقيقة واملصالحة،
ولجان الحقيقة واملصالحة ،ومستقبل وثيقة الدوحة ومدى مالءمتها ملعالجة مشكالت مشابهة.
ج ّل تجارب العدالة االنتقالية التي كانت تتم مببادرة الدولة
بيّنت الورقة أن حالة اتفاقية الدوحة لسالم دارفور تختلف عن ُ
يب ،وخلَت من ضغوط الوسيط والشك يف
نفسها ،أو بوساطة غربية ،أو أممية .فوثيقة الدوحة نشأت يف سياقٍ عر ٍ
أغراضه .واعتمدت الحالة آليات للعدالة االنتقالية مؤسسة عىل نحو جيد نظريًا ،وأخرجت مؤسسات تخضع للمساءلة.
وخلصت الورقة إىل أن اكتساب وثيقة الدوحة لسالم دارفور رضا الجميع وقبولهم ودعمهم ،وعىل رأسهم املجتمع
فضل عن استجابتها
ً
الدويل واإلقليمي ،جاء استنادًا إىل كونها األكرث شمولً يف معالجتها للمشكلة من جذورها،
لتطلّعات أهل دارفور وآمالهم يف تحقيق العدالة واملصالحة .وعىل الرغم من جودة اإلطار الذي طرحته الوثيقة ،فإن
ن التعرث الزم تنفيذها؛ بسبب تقاعس أطراف النزاع عن الوفاء بالتزاماتها كاملة ،وعدم وفاء املانحني
الورقة بيّنت كيف أ ّ
الدوليني بالتزاماتهم التي قطعوها تجاه عملية السالم يف دارفور.
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محمد سعدي
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا للعلوم السياسية وحقوق اإلنسان يف جامعة محمد األول يف وجدة باملغرب .حصل عىل
شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام  .2002عضو الجمعية الدولية لعلم السياسة والجمعية الدولية لعلم االجتامع،
وع اهتامماته البحثية بني دراسة التطورات والديناميات التي أسفر عنها
وعضو املجلس العريب للعلوم االجتامعية .تتن ّ
الربيع العريب والتعبريات السياسية الشبابية الجديدة ،والدراسات االجتامعية والحقوقية للفئات الهشة .نرش مؤخ ًرا
كتاب "حراك الريف :ديناميات الهوية االحتجاجية".

شباب حراك الريف والذاكرة الجمعية الحارقة:

االعرتاف كمدخل للتصالح مع جروح املايض

جيل بعد جيل ،توافقوا يف
ً
ُبي أن أهل الريف يف شامل املغرب،
ترصد الورقة قضية الذاكرة يف الريف املغريب .وت ّ
واجب حفظ الذاكرة من النسيان والطمس .وتكاد هذه الذاكرة املوشومة بتمثالت الظلم ،والقمع والعنف الالمربر والزائد
عن حدّه من طرف "املخزن" ،تكون موحدة بني جميع الريفيني وعابرة لجغرافيا األمكنة واألزمنة كلّها.
ت ُظهر الورقة كيف أن الذاكرة الجامعية يف الريف تشتغل باستمرار وتتحول إىل مصدر تطهري وتفريغ نفيس وجسدي،
وتوظف عىل نحو فاعل يف بناء هوية تعبوية متامسكة تلتحم بطريقة عفوية مع قضايا الزمن الراهن ،وت ُع ّد الصلة
حميمية بني هذه الذاكرة ولحظات إنتاجها وإعادة إنتاجها واستحضارها .وتجادل الورقة بأن املشكلة ،كونها ذاكرة ،من
الصعب أن تلتئم جروحها ،وأن تعلن القيام بالعزاء والحداد ،لكنها أيضً ا ذاكرة قامئة عىل تفسري ذايت ملجموعة من
األحداث التاريخية التي عرفتها املنطقة ،ولهذا مييل أهل الريف إىل تسييج مخيالهم التاريخي الرمزي واالنغالق عىل
مأساتهم الخاصة.
تثري الورقة قضية التهميش االقتصادي املمنهج للمنطقة ،وكيف أنه مل يعد كاف ًيا وحده لتكوين فهم عميق للديناميات
التي أفرزها الحراك الشعبي يف الريف منذ ترشين الثاين /نوفمرب  2016يف إثر الواقعة املأساوية لطحن بائع السمك
محسن فكري يف شاحنة لجمع القاممة ،وال ميكن فهم مدى الحنق والسخط والتوجس من كل الوسائط املؤسساتية
للدولة لدى الشباب يف الريف من دون استدعاء التاريخ الذايت للريف وحروق الذاكرة مبا راكمته من ترسبات نفسية عىل
مستوى وجدان أهايل الريف.
تسعى الورقة لكشف متثالت شباب الحراك الشعبي لألحداث التاريخية املرتبطة بالريف ،وكيفية متاهيهم مع رسديات
الذاكرة الجامعية .كام تربز أسباب الحضور القوي أليقونة الزعيم التاريخي للريف واملغرب األمري عبد الكريم الخطايب
يف مسريات وشعارات الحراك .وتنتهي إىل رصد سبل ترميم الذاكرة الجمعية للريف عىل نحو يحقق التعايف واملصالحة
الحقيقية.
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محمد مزيان
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا للتعليم العايل يف التاريخ املعارص يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة ابن طفيل
يف املغرب .حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف فاس باملغرب عام  .2013تركز أبحاثه
عىل القضايا املرتبطة بتطور الدولة يف العامل العريب ،والتاريخ والذاكرة والتاريخ العالئقي للمغرب .له عدد من األبحاث،
منها" :الذاكرة الجامعية للمغارب وتحديات العوملة" يف كتاب "الذاكرة والتاريخ والهوية املغاربية" (.)2019

املعرفة التاريخية بني ذاكرة األمل وتحقيق املصالحة املجتمعية:
منوذجا
التجربة املغربية
ً

تتناول الورقة دور الذاكرة املجروحة وذاكرة األمل ،أي ذاكرة من عانوا االعتقال واالختطاف القرسي وغريهام من صور
االنتهاك ،يف كتابة تاريخ وطني أكرث موضوعية ومتوافق فيه ومتصالح مع املايض .إن العالقة بني الذاكرة والتاريخ هي
عالقة بني الفعل الجامعي والذاكرة الفردية ،حيث يعتمد عليها املؤرخ ،وعىل شهادة الفاعل السيايس واملناضل من
أجل التأريخ لحدث معني.
ب ّينت الورقة أن الغرض من تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة التي دشّ نها املغرب عام  ،2004هو التصالح مع املايض،
بطي صفحة سنوات الرصاص ،والسعي يف املقابل لتحقيق عدالة
وتجاوز االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وذلك
ّ
انتقالية .ورصدت الورقة امتدادات النقاش السيايس الذي وطّن مفاهيم جرب الرضر واإلنصاف واملصالحة والعدالة
االنتقالية واملصالحة والدميقراطية ،وأكدت أن الشهادات التي قُدّمت خالل جلسات االستامع ومذكرات االعتقال مهمة
ول الفرد إىل فاعل وشاهد
من أجل إنتاج معرفة تاريخية ،تستفيد من عدة عوامل ،أهمها اتساع هامش الحرية ،وتح ّ
يف التاريخ ،وإسامع صوت الهامش واملهمشني ،وتراجع هيمنة املركز والفاعل الرئيس يف فعل الكتابة التاريخية.
وقاربت الورقة املوضو َع من خالل مناذج من مذكرات وشهادات الفاعلني واملعتقلني السابقني؛ بهدف الوقوف عىل
مدى مساهمة مذكراتهم يف التعبري عن حاالت تاريخية مفصلية من تاريخ املغرب ،مع اإلشارة إىل ما تتميز به هذه
املذكرات من استعادة تجربة االعتقال والتعذيب ،غري أنها كتبت يف حارض يتّسم بنوع من االنفراج والنزوع نحو املصالحة.
أكدت الورقة أن مسؤولية املؤرخ هي إبراز املايض يف إطار اختالفه عن الحارض ،عىل نحو يساعد يف إنتاج معرفة
تاريخية تعكس ثراء الذاكرة املتعددة وتناقضاتها .فإذا كانت العدالة االنتقالية تؤسس عىل كشف الحقيقة ،فهي كذلك
غاية املؤرخ وهدفه األسمى؛ إذ هو املؤهل يف هذا الشأن أكرث من غريه؛ نظ ًرا إىل امتالكه أدوات منهجية تُ كّنه من
تدقيق ونقد ما جاءت به املذكرات من رسد شهادات واعرتافات ،وتقديم ذلك يف صيغة موضوعية تخدم مسار العدالة
االنتقالية يف املغرب.
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محمود حمد
باحث مرصي ،يعمل أستاذًا مشاركًا يف قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة.
حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة يوتا يف الواليات املتحدة عام  .2008شغل سابقًا
منصب األمني العام للمنظمة العربية للقانون الدستوري .صدرت له أبحاث عدة يف مجاالت التحول الدميقراطي والدور
السيايس للقضاء واإلصالح الدستوري ،منها" :القضاة والجرناالت يف مرص املعارصة :كيف تحافظ املؤسسات عىل
التسلطية أو تضعفها؟" (باإلنكليزية ،جامعة كامربيدج.)2018 ،

العدالة االنتقالية يف ليبيا :ترشيعات عديدة بال مردود يف الواقع
تتناول الورقة قضية العدالة االنتقالية يف ليبيا بعد سقوط معمر القذايف ،من خالل ثالثة أقسام ،يستعرض أولها
الترشيعات املختلفة املتصلة بالعدالة االنتقالية منذ نشوب انتفاضة شباط /فرباير  .2011ويخلص هذا القسم إىل أن
املتتبع للسجل الترشيعي يف ليبيا سيالحظ ،عىل عكس عدد من الدول التي تعاين ندرة الترشيعات املتعلقة بالعدالة
االنتقالية ،صدو َر عدد غري قليل من اإلعالنات الدستورية والقوانني والقرارات ذات العالقة املبارشة مبسار العدالة
االنتقالية .أما يف القسم الثاين ،فيحلل الباحث األسباب التي أدت إىل فشل الجهود الترشيعية يف تفعيل برنامج
متكامل للعدالة االنتقالية ،منته ًيا إىل بيان ارتباط بعض أسباب فشل هذه الترشيعات املتعددة بتعرث عملية االنتقال
ما ،وارتباط بعضها اآلخر بقصور ترشيعات العدالة االنتقالية ذاتها ارتباطًا وثيقًا .لقد
السيايس ملرحلة ما بعد الرصاع عمو ً
فشلت الحكومات الليبية املتعاقبة يف توحيد مؤسسات الدولة ،وعجزت أيضً ا عن نزع السالح ودمج امليليشيات العديدة
يف أجهزة الدولة األمنية والعسكرية.
وقات صنع الترشيع بادية يف الحالة الليبية ،وأبرزها غياب
أما يف ما يتعلق مبضمون هذه الترشيعات وصياغتها ،فإ ّ
ن مع ّ
التخطيط الترشيعي واالسرتاتيجيات املتعلقة به ،وضعف الحوار الفاعل بني أطراف العملية الترشيعية ،إضافة إىل تدين
مستوى وجودة الصياغة الترشيعية .أما القسم الثالث (األخري) فيسترشف املتطلبات الالزمة لتطبيق برنامج للعدالة
االنتقالية يف األمدين القصري واملتوسط .ويخلص الباحث إىل أن تحقيق عدالة انتقالية ناجزة وشاملة يف ليبيا يتوقف
عىل توافر مجموعة من املتطلبات والتوافقات يف ما بني القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة عىل الساحة الليبية.
ويحدد الباحث أربعة متطلّبات لنجاح العدالة االنتقالية :أولها ،نظام دستوري مستقر يُعيل من شأن العدالة االنتقالية.
وثانيها ،توحيد مؤسسات الدولة .وثالثها إنجاز مجموعة من املصالحات عىل األرض .ورابعها إنجاز إجامع وطني حول
الربنامج األمثل للعدالة االنتقالية.
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مصطفى العارف
أستاذ الفلسفة املعارصة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد بن عبد الله يف فاس باملغرب .حصل عىل
شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة الحسن الثاين عام  .2015له عديد االهتاممات البحثية يف مجاالت الفلسفة
املعارصة ،ومن أعامله املنشورة "الهرمينوطيقا الفلسفية وهرمينوطيقا النص الديني عند بول ريكور  ."2018له ترجمة
لكتاب "جاك دريدا ،الصفح :ما ال يقبل الصفح وما ال يتقادم" ،باملشاركة مع عبد الرحيم نور الدين .وهو عضو مركز الدراسات
الرشدية بجامعة فاس ،وعضو فريق البحث يف الفلسفة والقانون واألخالق يف املركز نفسه.

الذاكرة الجامعية بني التاريخ والنسيان
تكمن اإلشكالية املركزية لهذه الورقة يف العالقة املتوترة التي تجمع الذاكرة الجامعية للشعوب ،والتاريخ والنسيان،
إضافة إىل خضوع بعض هذه الشعوب ملا ميكن تسميته العنف الجذري يف أقىص تجلياته ،ولحروب اإلبادة والتطهري
العرقي والتهجري والقمع السيايس املمنهج .ورغم أن بعض هذه الشعوب كان قد دخل مرحلة ما يسمى العدالة
اقتصاصا من الجناة ،فإن إشكالية الذاكرة
االنتقالية؛ إما عن طريق سياسات للمصالحة واإلنصاف ،وإما بإقامة العدالة
ً
تبقى تفرض نفسها ألنها تحوز أدوا ًرا عديدة وتطرح إشكاالت يف عالقتها بالتاريخ والنسيان.
ترى الورقة أن الذاكرة ظلت ،وال زالت ،تحتل مكانة التاريخ ،فأضحت الشهادات التاريخية تحل محل الوثائق التاريخية ،ما
يطرح مشكلة تتمثل يف دور الذاكرة أمام البحث التاريخي العلمي .ههنا أصبحت الذاكرة تنزل بكل ثقلها عىل مايض
الشعوب ومستقبلها أيضً ا ،فأضحت سلط ً
حا فتاكًا ،فظهر ما
ة فوق السلطة ،ألنها تستحرض املايض دو ً
ما وتستعمله سال ً
خصوصا.
ما ،واملتعلق باليهود
ً
سمي "واجب الذاكرة"؛ ذلك الواجب الذي يفرض نفسه اليوم يف أغلب أوروبا عمو ً
إن ارتباط احتالل الذاكرة للتاريخ سيجعل من هذا األخري مجرد بحث توثيقي ال قيمة له ،إىل درجة أنه حتى يف املحاكامت
الشهرية مل يكن يتم االعتامد عىل البحث التاريخي بقدر ما كان األمر ينصب عىل الشهادة والذاكرة ،ورغم أنهام ذاتيتان
غارقتان يف نزعة ماضوية ،فإنهام وجدا لنفسيهام مكانًا يف ظل تجارب العدالة االنتقالية.
أمام هذا النزوع نحو الذاكرة وإحياء الذكريات وتخليدها ،وقبالة مفهوم واجب الذاكرة ،أال يحق لبعض الضحايا أو الشعوب
أن تنعم بنعمة النسيان؟ إن النسيان املقصود هنا هو العالج االجتامعي آلالم املايض ،فأي معنى لحياة أفراد تظل
األحداث األليمة تثقل كاهلهم وتستحرض أشباح الجالدين؟ وما قيمة التذكر والتخليد والتمجيد واالستهالك اإلعالمي
رضا بصيغة املايض ،أو املايض
للذاكرة يف كل مرة؟ إن واجب الذاكرة يُقلّب عليهم املواجع ،ويجعلهم يعيشون حا ً
رضا يف الحارض .أضف إىل ذلك أن عديد الضحايا  -من شدة التمجيد املفرط للذاكرة ورضورة استحضار واجبها  -يصريون
حا ً
جالدين رمزيني من نوع جديد.
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نبيل زكاوي
باحث مغريب ،يعمل أستاذًا باحثًا يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف فاس باملغرب .حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف القانون العام ِ
ضمن تخصص العلوم السياسية والعالقات الدولية من الجامعة نفسها عام  .2014يرأس مركز تفكر
وع اهتامماته البحثية ما بني السياسة الداخلية املغربية والخارجية وقضايا الهجرة
للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية .تتن ّ
والقانون الدويل للبيئة والتنمية .له العديد من البحوث املنشورة ،منها" :جيوسياسية الهجرة الرسيّة بحوض البحر
األبيض املتوسط :أبعاد الظاهرة وخلفيات االقرتاب األورويب".

انحراف مسار ما بعد العدالة االنتقالية وهشاشة االنتقال الدميقراطي باملغرب
تسعى هذه الورقة لطرح مسألة انحراف مسار العدالة االنتقالية يف املغرب ،وهشاشة االنتقال الدميقراطي .وتص ّنف
ة العدالة االنتقالية يف املغرب ِ
الورقة تجرب َ
ضمن الجيل الثاين من أجيال العدالة االنتقالية ،وترصد ارتباطها بالهيكل
انتقال من نظام تسلّطي
ً
الرسمي للدولة .وقد اختلفت التجربة املغربية عن كثري من التجارب املحلية األخرى؛ إذ تجسد
انتقال من الحرب إىل السالم .كام أن التغيري السيايس يف البالد مل ينجم عن ثورة ،بل عن
ً
إىل نظام منفتح ،وليس
استخدام العنف من الدولة ،حيث ظلت هذه األخرية تشكّل املصدر الرئيس لالنتهاكات.
ور التجربة املغربية بد ًءا من إنشاء هيئة لإلنصاف واملصالحةِ ،
ضمن النظام السيايس نفسه ،حيث ولدت
بيّنت الورقة تط ّ
ريا يف مردوديتها؛ فلم يكن مبقدورها تجاوز الخطوط التي ظل يرسمها
مببادرة منه واشتغلت من داخله ،غري أن ذلك أث ّر كث ً
هذا النظام لحدود حركتها ،كام ظلت يف أغلب األحيان مجرد هيئة سياسية ،وإن بدت مبضامني حقوقية وقانونية ،وهو
عا إلكراهات الواقع السيايس املغريب .وأكدت الورقة أن الحكم املتعلق بنجاح تجربة ،مثل هيئة
ما جعل عملها خاض ً
تبي أن االستشهاد يف
م َّر بعض الوقت عىل والدتها فقط ،لكن مع تقدم الزمن،
اإلنصاف واملصالحة ،بدا أسهل عندما َ
ّ
املغرب باعتباره تجربة لعدالة انتقالية ناجحة يف العامل العريب ،يفرض املراجعة من خالل النظر يف مسارها وآثارها.
خلصت الورقة إىل عدة نتائج ،منها أن تسييج التجربة املغربية للعدالة االنتقالية بشعار "العدالة بقدر ما هو ممكن"،
هو الذي جعلها يف نهاية املطاف تجربة غري مكتملة؛ ليس ألنها رشعنت تغييب الحقيقة الكاملة لتوقيف العدالة
الجنائية حتى استحالت عدال ً
ة ضد العدالة فحسب ،بل لكونها مل تكن بالزخم الكايف لتقود إىل إصالح مؤسيس أوسع
عا من االنتعاش الحقوقي ،فإنه ما
أيضً ا .وخلصت كذلك إىل أن املغرب ،عىل الرغم من أنه عرف خالل األعوام املاضية نو ً
زال يضمر جيوبًا للظلم القانوين كعنوان عريض لغياب حكم القانون وسيادته.
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نوري دريس
رضا يف قسم علم االجتامع بجامعة ملني دباغني – سطيف  ،2ويرأس فرع علم االجتامع
باحث جزائري ،يعمل أستاذًا محا ً
السيايس يف القسم نفسه .حصل عىل شهادة الدكتوراه من الجامعة ذاتها عام  .2017تتوزع اهتامماته البحثية بني
خصوصا موضوع االقتصادات الريعية وتأثريها يف عميات التحول
موضوعات التحول الدميقراطي واملجتمع املدين،
ً
الدميقراطي يف املنطقة العربية ،والزبونية السياسية والفساد .وله أبحاث عدة ،منها" :الجيش ،السلطة والدولة يف
الجزائر :من األيديولوجية الشعبوية إىل الدولة النيوباترمونيالية" ،وترجمة ستصدر قري ًبا لكتاب لهواري عدي بعنوان
"عاملا أنرثوبولوجيا يف املغرب الكبري :إيرنست غيلرن وكليفورد غريتز".

األزمة السياسية والعنف يف الجزائر :سوسيولوجيا مصالحة وطنية شعبوية
تهتم الورقة بتحليل املضامني األيديولوجية مليثاق السلم واملصالحة الوطنية الذي أقر يف الجزائر عام ،2005
لوضع ح ّد لألزمة األمنية والسياسية التي دخلت فيها البالد يف بداية تسعينيات القرن املايض ،حينام لجأت الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ إىل العنف املسلح ضد السلطة السياسية التي تدخلت آنذاك بالقوة لوقف املسار االنتخايب وإلغاء
نتائج االنتخابات .وتنطلق الورقة من افرتاض أن دموية األزمة الجزائرية تعود إىل تصادم أيديولوجيتني يتوبيتني ،األوىل
شعبوية قومية ،والثانية شعبوية دينية .وانطالقًا من ذلك ،تطرح الورقة التساؤالت التالية :ما هي الخلفية األيديولوجية
وضعت عليها وثيقة السلم واملصالحة الوطنية؟ وما هي التصورات التي تحملها عن األزمة انطالقًا من
والسياسية التي ُ
الحلول التي اقرتحتها؟ ثم ما هي اآلفاق التي تفتحها الوثيقة بالنسبة إىل مسألة التحول الدميقراطي يف الجزائر؟
رضا بقوة يف
هل تعيد بثّه أم تكرس الرتاجع عنه؟ بيّنت الورقة كيف كان التصور الشعبوي للسيايس واالجتامعي حا ً
هذا الوثيقة ،بعدما تم وضعه يف سياق "انتصار" عسكري للسلطة عىل الجامعات املسلحة الرافضة له .ومن وجهة
السياسة ،رأت الورقة أن هذه الوثيقة ك ّرست التصور السلطوي امل ُج ّزأ للتحول الدميقراطي ،وأنها توفر غطا ًء قانون ًيا له
ليستمر يف عملية الرتاجع عنها.
السلم
بعد أن ع ّرجت الورقة عىل الجذور التاريخية أليديولوجيا النظام السيايس الجزائري ،حللت مضمون وثيقة
ّ
كحل نهايئ ال رجعة فيه لألزمة ،قلل من شأن
ٍّ
واملصالحة الوطنية .وانتهت إىل أن ميثاق السلم واملصالحة الذي قُدّم
األبعاد السياسية لألزمة واختزلها يف مشكلة أمنية تسبب فيها أعداء الشعب امل ُغرر بهم .وعىل غرار استثامر السلطة
يف حرب التحرير الوطنية طوال ثالثة عقود كاملة ،فإنها عملت أيضً ا  -عرب ميثاق السلم واملصالحة الوطنية  -عىل رسملة
ما كامل ً
ة يف السلطة ،مل تكد
ولها إىل مورد سيايس لرشعنة بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  20عا ً
املأساة ،وح ّ
تنتهي إال بعد انتفاضة شعبية كربى قادها جيل ما بعد العرشية السوداء.
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الخرباء
أسامة رشدي

سيايس وحقوقي مرصي .عضو املجلس القومي املرصي لحقوق اإلنسان سابقًا ،وعضو االتحاد
الربيطاين والدويل للصحافيني .مدير مؤسسة "نجدة" لحقوق اإلنسان بربيطانيا .وهو املتحدث
الرسمي السابق باسم الجامعة اإلسالمية يف الخارج ،واملستشار السيايس لحزب البناء والتنمية.

بوغسالف توماس شيفرسيك

ممثل معهد التذكر الوطني يف مفوضية مقاضاة الجرائم املرتكبة يف حق األمة البولندية يف وارسو.
شارك يف التحقيقات ضد الجناة من الشيوعيني يف قضايا بارزة من بينها فرض األحكام العرفية ،ومذبحة
منجم فحم "وجيك" ،ومقتل القس غريزي بوبييلوسكو ،ومقتل املواطنني البولنديني عىل الحدود
التشيكية السابقة والنمساوية .ينسق عمل املعهد يف التحقيقات حول معسكرات االعتقال النازية
األملانية .له عديد املقاالت العلمية املتعلقة بالجرائم املرتكبة خالل النظامني النازي والشيوعي يف
بولندا .حاصل عىل شهادة املاجستري يف القانون من جامعة إشتاغني يف بولندا.

جريميي ساركني

أستاذ القانون وعضو مركز بحوث القانون واملجتمع بجامعة نوفا يف لشبونة بالربتغال .حاصل عىل
شهادة املاجستري يف القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد ،إضافة إىل شهادة الدكتوراه يف
القانون املقارن والقانون الدويل .وهو محامٍ معتمد يف الواليات املتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا،
وقد شغل منصب الرئيس الوطني للجنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا خالل الفرتة ،1998-1994
كام كان قاضيًا يف املحكمة العليا يف جنوب أفريقيا يف الفرتة  .2003-2002قدم خربته للكثري من
املنظامت الدولية؛ كاألمم املتحدة ،واالتحاد األورويب ،إىل جانب منظامت أفريقية عدة .وكان مقرر
فريق األمم املتحدة املعني بحاالت االختفاء القرسي .وهو عضو يف عدد من هيئات تحرير املجالت
ويف مجالس إدارة عدد من املنظامت غري الحكومية .نرش العديد من البحوث والدراسات والكتب يف
قضايا حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.

حورية مشهور

وزيرة حقوق اإلنسان السابقة يف اليمن خالل الفرتة  .2014-2011درست يف كلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة ،وجامعة كارل ماركس يف اليبزغ بأملانيا الدميقراطية ،وجامعة عدن .وهي
منذ عام  2019عضو يف املجموعة االستشارية للمبعوث الدويل الخاص لألمم املتحدة إىل اليمن.
ترأست تحرير صحيفة "اليامنية" ،وعملت خالل الفرتة  2019-2015مستشارة يف املركز اليمني للعدالة
االنتقالية ،كام كانت يف الفرتة  2010-2000نائبة ،ثم رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة .لها كتابات عدة يف
مجال النوع االجتامعي والتنمية ،واملشاركة السياسية للمرأة اليمنية.
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رضوان زيادة

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع واشنطن .عمل مدي ًرا تنفيذيًا للمركز السوري
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية يف واشنطن ،ومدي ًرا ملركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،كام
عمل باحثًا زائ ًرا يف عدد من الجامعات األمريكية ،منها جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا .حاصل عىل
شهادة املا جستري يف العلوم السياسية من جامعة جور جتاون ،ودبلوم القانون الدويل لحقوق
اإلنسان من الجامعة األمريكية بواشنطن .نرش له عديد الكتب واملقاالت العلمية.

سهام بن سدرين

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة يف تونس ،وهي صحافية وحقوقية معروفة ،أهّلها
نشاطها الواسع يف مجال الدفاع عن الحقوق والحريات يف تونس لنيل عديد الجوائز الدولية ،منها
الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام  .2004انضمت مبك ًرا إىل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
اإلنسان ،كام التحقت بجمعية الصحفيني التونسيني .وهي عضو مؤسس يف املجلس الوطني للحريات
يف تونس ،وعملت ناطقة رسمية له خالل الفرتة  .2003-2001حاصلة عىل اإلجازة واألستاذية يف
الفلسفة من جامعة تولوز بفرنسا ،ولها مساهامت عديدة منشورة.

املحجوب الهيبة

أستاذ التعليم العايل بجامعة الحسن الثاين يف الدار البيضاء باملغرب .توىل سابقًا منصب األمني
العام للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان (املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حال ًيا) ،واملندوب
الوزاري السابق املكلف بحقوق اإلنسان باملغرب .وهو عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،فئة
الخرباء (منذ متوز /يوليو  ،)2019كام شغل عضوية هيئة اإلنصاف واملصالحة املغربية ،واللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة .وهو عضو مؤسس للمنظمة املغربية لحقوق اإلنسان.

محمد عبد السالم بابكر

أستاذ القانون يف جامعة الخرطوم ومحامٍ سوداين .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون من
جامعة نوتنغهام الربيطانية عام  .2005خبري يف القانون الدويل العام ،والقانون الجنايئ الدويل
ريا للقانون الدويل اإلنساين
وفقه القانون والقانون الدويل اإلنساين والنزاعات املسلحة .عمل خب ً
وا
وا يف فريق الخرباء الدوليني للعقوبات الدولية حول الصومال ،وعض ً
باألمم املتحدة ،وكان عض ً
يف فريق الرصد الدويل الخاص بالعقوبات حول الصومال وإريرتيا ،ومستشا ًرا لبعثتي األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي حول اتفاقية دارفور .نرش الكثري من الدراسات املحكّمة باللغات العربية واإلنكليزية
والفرنسية ،كام شارك يف مؤمترات دولية عديدة ،وهو عضو هيئات تحرير عدة مجالت أفريقية محكّمة.
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مصطفى بوشايش

محامٍ وبرملاين وأكادميي جزائري ،ترأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان خالل الفرتة -2007
 .2012حاصل عىل شهادة املاجستري يف الحقوق من جامعة ساوثهامبتون يف اململكة املتحدة،
رضا يف كلية الحقوق بجامعة الجزائر .التحق بجبهة القوى االشرتاكية عام  ،1979ومثّلها
وعمل محا ً
نائبًا يف املجلس الشعبي الوطني الجزائري عن والية الجزائر عام  .2012وهو عضو نقابة املحامني
يف الجزائر العاصمة.

مصطفى عمر التري

أستاذ علم االجتامع الليبي .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة منيسوتا بالواليات
املتحدة عام  ،1971شغل سابقًا منصب مدير معهد اإلمناء العريب ،وعضوية منتدى التعليم العايل
باليونسكو .عمل أستاذًا زائ ًرا بعدد من الجامعات األمريكية ،منها جامعة بيتسربغ ويوتاه ،ومركز دراسات
الرشق األوسط بجامعة تكساس .له عديد املؤلفات بالعربية واإلنكليزية ،منها" :مسرية تحديث املجتمع
الليبي" ،و"اتجاهات التغيري االجتامعي :جدل النظرية والوسائل والواقع" ،و"األخالق االجتامعية وتأثريها
املتبادل عىل العلم والتكنولوجيا".

معتز الفجريي

منسق الحامية ملنطقة الرشق اﻷوسط وشامل أفريقيا يف منظمة "فرونت الين دفندرز" املعنية
بحامية املدافعني عن حقوق اﻹنسان ،وأمني صندوق وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة اﻷوروبية
املتوسطية لحقوق اﻹنسان .وهو أيضً ا أحد مؤسيس املنرب املرصي لحقوق اﻹنسان وأمينه العام.
يشغل عضوية مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ،وعمل سابقًا مدي ًرا تنفيذيًا له .شغل
منصب نائب مدير الرشق اﻷوسط وشامل أفريقيا للمركز الدويل للعدالة االنتقالية .حاصل عىل شهادة
الدكتوراه يف القانون من كلية الدراسات الرشقية واﻷفريقية يف جامعة لندن.

مود رور

مديرة الربامج يف برنامج التحول إىل السالم وتعزيز القيادات الشبابية مبؤسسة كويف عنان بجنيف.
مختصة بقضايا العدالة االنتقالية واملصالحة ،وتنسق مبادرة "معا آلخر حد"  Extremely Togetherالتي
تسعى إىل دعم جهود الشباب الهادفة إىل مناهضة التطرف العنيف .شغلت منصب رئيس التعليم
والسياسات مبؤسسة "إنرتبيس" ( ،)Interpeaceكام عملت يف التحوالت السياسية ونزع السالح وإعادة
الدمج وحقوق اإلنسان يف وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية يف ناميبيا وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ يف النيجر ومنظمة العفو الدولية يف باريس .حاصلة عىل شهادة املاجستري يف
إدارة املخاطر يف البلدان النامية من معهد العلوم السياسية ببوردو ،وشهادة املاجستري يف حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين من جامعة باريس (بانتيون أساس).
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رؤساء الجلسات
أسامء نويرة

أستاذة محارضة ورئيسة قسم العلوم السياسية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس املنار .حصلت
عىل شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام  .2009تتنوع اهتامماتها البحثية بني دراسة العالقة بني الدولة والدين،
وقضايا االنتقال الدميقراطي ،واالنتخابات واألحزاب السياسية ،وقضايا النوع االجتامعي .لها عديد املنشورات منها:
"املسألة األمازيغية يف تونس :املوروث واملقاومة" ،و"الخطاب الديني ودينامكيات النوع االجتامعي" ،و"نشأة وتطور
وتحديات الحركة الحقوقية يف تونس".

رضوان زيادة

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع واشنطن .عمل مدي ًرا تنفيذيًا للمركز السوري للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية يف واشنطن ،ومدي ًرا ملركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،كام عمل باحثًا زائ ًرا يف عدد من
الجامعات األمريكية ،منها جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا .حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية
من جامعة جورجتاون ،ودبلوم القانون الدويل لحقوق اإلنسان من الجامعة األمريكية بواشنطن .نرش له عديد الكتب
واملقاالت العلمية.

سالم الكواكبي

باحث سوري ،ومدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف باريس .عمل أستاذًا مشاركًا يف قسم الدراسات
العليا يف جامعة باريس األوىل خالل الفرتة  ،2006-2000كام عمل مدي ًرا لـ "املعهد الفرنيس لدراسات الرشق األوسط"
يف حلب بسورية يف الفرتة  ،2017-2007ومدي ًرا للبحوث ونائبًا للمدير يف "مبادرة اإلصالح العريب" يف باريس .يرتأس
مجلس أمناء منظمة "اليوم التايل لسوريا دميقراطية" ومجلس إدارة منظمة "اتجاهات  -ثقافة مستقلة" ،وهو عضو
مجلس أمناء جامعة األمم املتحدة للتنمية والهجرة يف برشلونة .حاصل عىل شهادات يف الدراسات العليا يف
االقتصاد والعالقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة حلب وجامعة إكس أون بروفانس الفرنسية .له عدة أبحاث
منشورة يف كتب علمية باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية واألملانية ،تتعرض ملواضيع عدة أهمها حقوق اإلنسان
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي واإلعالم واملجتمع املدين.

شفيق رصصار

أستاذ التعليم العايل يف كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بجامعة تونس املنار .حصل شهادة دكتوراه الدولة يف
القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عام  .2008ترأس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف
رئيسا للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ( ،)2017ونائ ًبا
تونس يف الفرتة  ،2017–2014وانتخب يف الفرتة نفسها
ً
لرئيس الجمعية العامة للمنظمة األفريقية للهيئات االنتخابية ( .)2015تحصل عام  2016عىل الجائزة الدولية "جو
باكسرت"  Joe Baxter Awardملساهمته يف تطوير املامرسات املتعلقة بإدارة االنتخابات .كام ترشح لجائزة شارل ت.
مانيت للدميقراطية .له عديد األبحاث املنشورة بالفرنسية والعربية يف مجال القانون الدستوري ،والقانون االنتخايب،
واالنتقال الدميقراطي ،والعدالة االنتقالية ،والهيئات الدستورية املستقلة.
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عبد الفتاح مايض

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية ،ومنسق مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان
العربية" باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل سابقًا باحثًا زائ ًرا مبركز وودرو ويلسون يف واشنطن بالواليات
ريا بالربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،ومدير برنامج بحثي يف مؤسسة قرطبة
املتحدة ،وأستاذًا زائ ًرا بجامعة دنفر ،وخب ً
بجنيف السويرسية .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية منجامعة كلريمونت للدراسات العليا يف الواليات
املتحدة عام  ،2005وترتكز اهتامماته البحثية يف نظم الحكم والتحول الدميقراطي ،والرصاع العريب  -الصهيوين،
ومناهج البحث يف العلوم االجتامعية.

عبد النارص جايب

أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة الجزائر ،ترتكز اهتامماته البحثية يف دراسة الحركات العاملية والنقابية يف
الجزائر .له عديد اإلسهامات يف تحليل وتأريخ الحراك السيايس واالجتامعي يف الجزائر ،ومن بني مؤلفاته املنشورة:
"الجزائر تتحرك :دراسة سوسيو-سياسية لإلرضابات العاملية يف الجزائر" ،و"االنتخابات :الدولة واملجتمع" ،و"الجزائر
من الحركة العاملية إىل الحركات الشعبية" .نرش العديد من املقاالت والبحوث التحليلية يف دوريات متخصصة ،منها:
"الشباب واالنتخابات الرئاسية يف الجزائر" ،و"االنتخابات الترشيعية الجزائرية :انتخابات استقرار أم ركود؟" ،و"االنتخابات
الرئاسية الجزائرية :إشكالية الرتشح واملشاركة".

عبده موىس

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا حقوق اإلنسان والتحول
الدميقراطي وإصالح السياسات العامة يف مرص واملنطقة العربية .قدّم خربته يف مجال التنمية املستدامة وتطوير
السياسات ضمن مرشوعات تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والوكالة الكندية للتنمية الدولية .له مشاركات يف
مؤمترات متنوعة ،وأبحاث محكّمة منشورة منها "مسألة سيناء بني املظلومية املحلية والجهاد املعومل" ،و"النيولربالية
والتحول الدميقراطي :أثر توجهات املؤسسات املالية والدولية يف تعزيز االستبداد (حالة مرص)".

غانم النجار

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ،وبرملاين كويتي سابق .شغل منصب الرئيس املؤسس ملركز الدراسات
االسرتاتيجية واملستقبلية يف جامعة الكويت .عمل أستاذًا زائ ًرا يف عدد من الجامعات األمريكية ،منها جامعة هارفارد.
له اهتامم خاص بقضايا حقوق اإلنسان؛ ترأس اللجنة الربملانية لحقوق اإلنسان يف الربملان الكويتي ،وعمل أيضً ا مفوضً ا
املعي من قبل األمني العام لألمم
دول ًيا يف اللجنة الدولية للحقوقيني ومقرها جنيف ،كام شغل منصب الخبري املستقل
ّ
املعني بحالة حقوق اإلنسان يف الصومال يف الفرتة  .2009-2001نال جائزة املراقب الدويل International
املتحدة
ّ
 Monitor Awardمن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف نيويورك عام  .1991له مؤلفات وإسهامات علمية عدة يف
حقيل دراسات حقوق اإلنسان والعلوم السياسية.
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فرج معتوق

باحث وأكادميي تونيس ،يعمل أستاذًا للتاريخ املعارص بقسم التاريخ يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة
تونس .مختص بتاريخ العالقات الدولية .حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس عام  .1990قام بتدريس

مادة الحضارة اإلسالمية بجامعة باريس ديديرو ،كام عمل أستاذًا زائ ًرا بجامعة ماساتشوستس يف بوسطن بالواليات
املتحدة .ويشغل حال ًيا منصب أستاذ علم االجتامعي السيايس باملعهد األعىل للدراسات التجارية بقرطاج .له عديد
الكتب ،نُرش منها بالفرنسية" :اليسار الفرنيس والقضية الفلسطينية من  1948إىل يومنا الحارض" ،و"جون فيتزجريالد
كينيدي وفرنسا واملغرب العريب" ،وبالعربية "السياسة السكانية بتونس".

محمد اإلمام

رضا يف العلوم السياسية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،وكلية
باحث وأكادميي تونيس ،يعمل محا ً
الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ،وكلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة .عمل باحثًا باملعهد
الجامعي األورويب بفلورانسا .تتنوع اهتامماته البحثية بني دراسة التعاون األورويب املتوسطي ،وسياسات الهجرة
واالنتقال الدميقراطي يف تونس .له عديد املقاالت املنشورة ،منها" :التناول السلطوي للعدالة االنتقالية يف تونس"،

و"العدالة االنتقالية يف تونس :العراك املستمر".

مصطفى عمر التري

أستاذ علم االجتامع الليبي .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة منيسوتا بالواليات املتحدة عام

 ،1971شغل سابقًا منصب مدير معهد اإلمناء العريب ،وعضوية منتدى التعليم العايل باليونسكو .عمل أستاذًا زائ ًرا بعدد

من الجامعات األمريكية ،منها جامعة بيتسربغ ويوتاه ،ومركز دراسات الرشق األوسط بجامعة تكساس .له عديد املؤلفات

بالعربية واإلنكليزية ،منها" :مسرية تحديث املجتمع الليبي" ،و"اتجاهات التغيري االجتامعي :جدل النظرية والوسائل
والواقع" ،و"األخالق االجتامعية وتأثريها املتبادل عىل العلم والتكنولوجيا".

منية الرقيق

أستاذة علم االجتامع باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بجامعة تونس ،ترشف عىل مجموعة البحث حول "الدراسات

النسائية" مبخرب فيالب .لها أعامل منشورة يف الدراسات الجندرية يف مجال الشغل والسياسة والجسد ،وقد نُرشت

لها أعامل منها" :السياحة وعمل املرأة" ،و"الذات املجروحة واألنوثة املتأملة" .تشغل عضوية الجمعية التونسية لعلم

االجتامع.

مهدي مربوك

أستاذ علم االجتامع يف الجامعة التونسية ،ومدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف تونس .وهو باحث

حقوقي .عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات أجنبيّة ،منها :كامربيدج ،وجامعة العلوم
مختص يف الشباب والهجرة ،ومناضل
ّ
ّ
اإلنسانيّة يف باري .وهو عضو مراصد أورومتوسطيّة لضحايا الهجرة .نرش باللغتني العربية والفرنسية عدّة مقاالت وكتب
عن النخبة ،والهجرة ،والشباب واملواطنة.
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دورية محكمة يف مجايل «اإلدارة العامة»
و»السياسات العامة» تصدر قريبًا عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد
الدوحة للدراسات العليا.
وتدعو هيئ ُ
ة التحرير املعنيات واملعنيني،
ممن يكتبون يف هذا الحقل ،ويرغبون يف
نرش بحوثهم ومساهامتهم البحثية ،إىل
مراسلتها عىل الربيد اإللكرتوين اآليت:
hikama@dohainstitute.org
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الدورة القادمة

املؤمتر السنوي التاسع لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي

املسألة الدستورية والتحول الدميقراطي يف البلدان العربية
بالتعاون مع املنظمة العربية للقانون الدستوري
تونس 27-25 ،أيلول /سبتمرب 2020

تحظى املسألة الدستورية بأهمية كبرية يف الدول التي تشهد وضعية انتقال دميقراطي ،ملا للدساتري يف إطار الدول
الدميقراطية من أهمية ،باعتبارها تشكل جوهر التعاقد السيايس واالجتامعي بني الحكام واملحكومني؛ ذلك التعاقد
الذي يحدد طبيعة الدولة واملقومات األساسية التي يقوم عليها نظامها السيايس ،واختصاصات السلطات العامة
والعالقة بني السلطات ،وحقوق وحريات املواطنني ،وقواعد توزيع السلطة والرثوة بني األقاليم التي تتألف منها الدولة.
عا من الحراك ُرفعت فيها الكثري من املطالب املتعلقة بتبني إصالحات سياسية ودستورية
وقد عرفت الدول العربية أنوا ً

مدخل رضوريًا إلنجاح مسار االنتقال الدميقراطي وبناء دولة القانون.
ً
واعتامدها

وقد جاءت هذه املطالب يف ظل تنامي انتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية ،وتغييب أو تزييف اإلرادة
الشعبية يف االنتخابات ،وتركيز السلطات يف يد الحكام واستبدادهم يف مامرسة السلطة ،وقمع املعارضة ،والتمييز
ضد األقليات وضد بعض املكونات املجتمعية ،إىل جانب غياب حكم القانون ،وضعف مؤرشات الحوكمة والنزاهة ،وغياب
العدالة االجتامعية ،وعدم استقاللية ونزاهة السلطة القضائية.
كانت هذه املطالب جز ًءا من "مشاريع اإلصالح العريب" ،التي انتعشت قبل الثورات العربية عام  .2011إال أن االنهامك
الواسع يف املسألة الدستورية ،والذي شمل مثقفني وناشطني مدنيني ونخ ًبا أكادميية وسياسية ،مل يحدث إال
مع الثورات العربية ،التي تضمنت  -عىل اختالف درجة حدتها وأحيانًا سياقاتها وظروفها بني بلد وآخر  -مجموعة من

املعب عنها يف سياق الثورات العربية عام  ،2011وما
التقاطعات بني مجموع البلدان العربية .وليس خافيًا أن املطالب
ّ

تاله من حراك شعبي يف كل من السودان والجزائر خالل عام  ،2019كانت متشابهة إىل حد بعيد ،وقد تلخصت يف شعار
"الحرية السياسية ،والعدالة االجتامعية ،وإسقاط الفساد واالستبداد".
شكّل الدستور أهم الركائز األساسية لبداية عمليات االنتقال الدميقراطي ،وحظي النقاش يف املسألة الدستورية

بعناية كبرية يف العديد من دول املنطقة العربية .وقد اهتمت النقاشات الدستورية بطريقة وضع الدستور ،وهندسته،
ومضمونه ،وبنح ٍ
و خاص ما يتعلق بطبيعة نظام الحكم ،ومامرسة السلطة ،وحامية الحقوق والحريات.
لهذا ،فإن اإلصالحات الدستورية التي عرفها العديد من دول املنطقة العربية مهدت  -وقد متهد  -لبداية عملية التحول
الدميقراطي يف هذه الدول .ولكن نجاح أي تحول دميقراطي سيبقى مقرونًا مبدى احرتام إرادة الشعوب ومبدى
االلتزام مبقتضيات الدستور والقانون ،وأيضً ا مبدى حامية الحقوق والحريات ،وتوفري الضامنات الالزمة لعدم تكرار
انتهاكات املايض وخروقاته.
انعكاسا حقيق ًيا للنصوص الدستورية ،والدولة الدستورية (إن
فواقع الحال أن طبيعة النظم السياسية القامئة مل تكن
ً
صح التعبري أو دولة سيادة القانون ،التي هي ركن جوهري يف أي نظام دميقراطي) مل تقم يف أي وقت من األوقات.

جل الدساتري العربية (مبا فيها دساتري األنظمة التسلطية) كانت تنص عىل الفصل بني السلطات،
ولعل من نافل القول أ ّ
ن ُ
واستقالل القضاء ،وحامية الحريات العامة ،غري أن شيئًا من هذا مل يكن موجودًا يف بعض الدول العربية ،بينام عانت دول
أخرى من العديد من املشكالت يف هذا الصدد .ومن ثم ،يكون السؤال الجوهري هو :كيف ميكن أن نصل إىل السلطة

السياسية املقيّدة فعليًا بالدستور أي إىل الدولة الدستورية الحديثة؟ هذا السؤال ،الذي شغل املفكرين العرب منذ
رضا.
مطلع القرن العرشين ،ما يزال حيًّا وحا ً
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ويتفرع عن هذا السؤال ،عدد من األسئلة املهمة ذات الصلة باملسألة الدستورية ،ولكنها ال تخص مضامني الدساتري
نفسها ،بل تتعلق بالعملية الدستورية املحيطة بكتابة املضامني الدستورية ووضعها .ولنئ مل تب ُد هذه األسئلة ذات
أهمية للناشطني من أجل اإلصالح الدستوري ،فإن الخرباء واملتخصصني يدركون أهميتها جيدًا ،مبا لديهم من خربة ،ومبا
يستنتجونه من تجارب التحول الدميقراطي العاملية.
ومن هذه األسئلة :ما شكل الوثائق الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وما قيمة أو وظائف هذه الوثائق؟ ومن يضعها
ويصدرها؟ ومن يكتبها :هيئات منتخبة أم معينة؟ وكيف ميكن أن يكون إسهام املواطنني يف بناء التصورات الدستورية؟
وما صلة هذه الوثائق الدستورية بالدساتري الدامئة؟ وكيف تقدّم ضامنات إلنجاح عملية التحول الدميقراطي؟ هل هناك
تعب عن "تصورات وطنية"؟
"منوذج" دستوري عاملي يجري تب ّنيه ،أم أن الدساتري
ّ
ويف الحقيقة ،ليست هذه األسئلة اإلشكالية مستنبطة ،فقط ،من الخربة العاملية يف هذا املجال ،بل أصبح لدولنا
العربية مادة (خربة) عربية يف هذا املجال ،حتى إن كانت ناقصة ومتعرثة ،ولكننا نعتقد أن إدارة الفاعلني السياسيني
العرب للمسألة الدستورية أمر بات من الرضوري دراسته ومراجعته.
واستنادًا إىل ما تقدم ،وبهدف تسليط الضوء بوضوح عىل مكانة املسألة الدستورية يف االنتقال الدميقراطي يف
املنطقة العربية ،يأيت هذا املؤمتر الذي ينظمه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع املنظمة
العربية للقانون الدستوري؛ وذلك ضمن سلسلة املؤمترات السنوية لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي التي
يرشف عليها مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان العربية" .وسيتم ،من خالل هذا املؤمتر ،تتبع
كيف جرت إدارة املسألة الدستورية يف البلدان العربية التي بارشت عمليات انتقال ،وتم فيها وضع دساتري (أو وثائق
دستورية) جديدة ،أو تعديل لدساتري سابقة.

محاور املؤمتر
أول :املفاهيم واملصطلحات
ً
يهتم هذا املحور باملفاهيم واملصطلحات الرئيسة ذات العالقة باملسألة الدستورية ،ودساتري املراحل االنتقالية وما
بعدها ،ومن األسئلة التي تستحق املعالجة ما ييل:
•ما املقصود بـ "الدستور الدميقراطي" أو "دستور نظم الحكم الدميقراطية"؟ هل من حد أدىن من املعايري العتبار
الدستور "دميقراطيًا"؟ وما الخصائص التي يف غيابها ال ميكن وصف الدستور بـ "الدميقراطي"؟ وما موقف الدساتري

العربية الحالية من هذه املعايري والخصائص؟

•بالنظر إىل الدساتري املعارصة التي نشأت يف حاالت االنتقال الناجحة خالل العقود القليلة املاضية؛ ما "املحيل" وما
تعب عن "تصورات
"العاملي" يف هذه الدساتري؟ وهل هناك "منوذج عاملي" للدساتري يجري تبنيه ،أم أن الدساتري
ّ
وطنية" بحتة؟ وما املرتكزات الدستورية املنشودة لتأسيس نظم حكم دميقراطية يف الدول العربية؟

48

•كيف ميكن فهم ما يرتبط مبفهوم "الدستور الدميقراطي" من مفاهيم أخرى  -اختلف حولها الفاعلون السياسيون
يف أكرث من حالة عربية – كمفهوم "الدستور االنتقايل أو املؤقت" ،و"اإلعالن الدستوري" ،و"املواد فوق
الدستورية" ،و"فصل السلطات" ،و"استقالل القضاء" ،و"حكم القانون" ،و"سيادة الشعب" ،و"سيادة املؤسسات
السياسية املنتخبة عىل مؤسسات الدولة غري السياسية وغري املنتخبة" ،و"املحاسبة السياسية الرأسية واألفقية"،
وغري ذلك؟
ثان ًيا :عملية وضع الدساتري
 .1وضع دساتري مراحل االنتقال إىل الدميقراطية وسياقاتها
ينصب االهتامم يف هذا الجزء األول من املحور الثاين عىل دساتري املرحلة االنتقالية تحديدًا ،من حيث املفاهيم،
والفاعلون ،والسياق ،وعملية وضع الدساتري وضامناتها .وأهم األسئلة التي ميكن أن تعالج هنا هي:
•كيف تؤثر البيئة السياسية والثقافية واالجتامعية يف العملية الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وهل لالنقسامات
السياسية أثر يف ذلك؟ وماذا عن دساتري املجتمعات املنقسمة دينيًا و /أو إثنيًا؟
•ما املقصود بدساتري املراحل االنتقالية أو ما يسمى بالدساتري "االنتقالية" ،أو "املؤقتة" ،أو "الصغرية"؟ وما
وظائفها خالل مراحل االنتقال؟ ومتى يتم وضعها؟ وكيف؟ وما مداها الزمني؟ ومن يضعها؟ وكيف يتم اختيار أعضاء
الهيئات التي تتوىل هذه املهمة؟ وما الظروف التي يكون االنتخاب فيها أو التعيني هو األسلوب األفضل؟ وما
تطبيقات ذلك يف الحاالت العربية؟
•من الفاعلون الرئيسون يف عملية وضع دساتري نظم الحكم الدميقراطي؟ وما دور القوى الرسمية وغري الرسمية
يف هذه العملية؟ وكيف ميكن إرشاك املواطنني يف بناء التصورات حول الدستور خالل املراحل االنتقالية؟ وما دور
املجتمع املدين واإلعالم والخرباء يف ذلك؟ وهل من دور للفاعلني الدوليني؛ كاألمم املتحدة والخرباء الدوليني
ومؤسسات الخربة املتخصصة؟ وما الذي ميكن أن تقدمه لنا الخربات املقارنة يف هذا املجال؟
•ما درجة متثيل ووصاية واضعي الدستور للتعبري عن إرادة الشعب ،وماذا لو تعارضت تصوراتهم ،بوصفهم ممثلني
ومنتدبني ،مع آرائهم بوصفهم مختصني؟
•ما آليات العالقة  -يف عملية كتابة الدستور  -بني الفاعلني السياسيني والفقهاء الدستوريني؟
•ما أثر الدور اإلقليمي يف عملية صناعة الدساتري؟ وهل هناك حالة من التعلم بني الدول املختلفة؟
•ما حدود الدور الذي تؤديه مؤسسة القضاء يف وضع دساتري النظم الدميقراطية ويف التأثري يف الفاعلني
السياسيني خالل املراحل االنتقالية؟ وكيف ميكن معالجة التحديات ذات الصلة بالقضاء يف الحاالت العربية؟
•كيف تختلف طريقة وضع الدستور باختالف شكل عملية االنتقال إىل الدميقراطية أو شكل عملية التغيري ذاتها
(إصالح تدريجي من أعىل ،تغيري ثوري من أسفل ،توافق الفاعلني السياسيني من النظام واملعارضة ،فرض التغيري
من الخارج)؟ وكيف تتم عملية وضع الدساتري يف أعقاب الحروب األهلية والرصاعات املسلحة؟ وما دور الوسطاء
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املحليني واإلقليميني والدوليني يف مثل هذه الحاالت؟ وكيف ميكن دمج الدميقراطية الدستورية يف اتفاقيات
املصالحة يف أعقاب الحروب والرصاعات؟ وما تطبيقات ذلك يف الحاالت العربية؟
•ما الضامنات الدستورية لنجاح التحول الدميقراطي يف الدول العربية؟ وما اإلجراءات واملبادرات املواكبة لإلصالح
الدستوري واملدعمة ملسار التحول الدميقراطي يف دول املنطقة العربية؟
 .2إشكاليات وضع الدساتري يف الدول العربية
ينصب االهتامم يف هذا الجزء من املحور الثاين عىل دراسة اإلشكاليات والتحديات امللحة التي تطرحها املسألة
الدستورية يف املراحل االنتقالية يف البلدان العربية ،وكيفية معالجتها ،مع االهتامم بالنظرة املقارنة بحاالت أخرى
من خارج املنطقة العربية .وأهم هذه اإلشكاليات والتحديات ما ييل:
هوية واملرجعية العليا للدساتري ،والعهود واملواثيق اإلقليمية والدولية (عالقة الدين بالدولة ،الحريات
•أسئلة ال ُ
والحقوق ،منظومة حقوق اإلنسان ،وغري ذلك).

•أسئلة حقوق األقليات وضامنات التعددية الثقافية (املواطنة ،التعددية ،الحريات ،الحقوق ،إدارة االختالفات
السياسية واملصالح املتعارضة ،وغري ذلك).
•أسئلة اإلرث االستبدادي ،وال سيام تركيز السلطة وصالحيات الرئيس املطلقة وانتهاكات حقوق اإلنسان السابقة،
وضعف الثقافة السياسية ،وضعف املنظومة الحزبية والتنظيم الحزيب ،ومسألة االستقرار واألمن والضبط
االجتامعي ،وما يتصل بهذا من قضايا مثل طبيعة الدولة (بسيطة ،فيدرالية) ،وشكل النظام السيايس والعالقة بني
املؤسستني الترشيعية والتنفيذية (برملاين ،رئايس ،مختلط ،توافقي) ،وطرق املحاسبة الرأسية واألفقية ،ودعم
مفهوم األحزاب املمنهجة والربامج الحزبية الواقعية ،والنظام االنتخايب ،والعالقة بني املؤسسات السياسية
املنتخبة ومؤسسات الدولة غري املنتخبة مثل املؤسسات األمنية والعسكرية والقضائية ،ودور القضاء والهيئات
الرقابية ،والهيئات واملفوضيات املستقلة ،ومؤسسات التنشئة والرتبية املدنية ،وتفعيل املشاركة السياسية
عرب تكنولوجيا املعلومات وأدوات التواصل ،وأشكال الدميقراطية املبارشة أو التشاركية ،والدميقراطية املحلية،
والعدالة االنتقالية.
•أسئلة التوزيع وتحقيق العدالة االجتامعية (أسس السياسات االجتامعية واالقتصادية ،دور القطاع العام ،دور القطاع
الخاص ،دور البنك املركزي ،دمج الفئات الفقرية واملهمشة ،الضبط االجتامعي ،دور املجتمع املدين واملنظامت
األهلية والخريية).
قطْرية /الوحدة أو التكامل وإرث التبعية للخارج .إن الكثري من الدساتري العربية تنص
•األسئلة ذات الصلة بإشكالية ال ُ
عىل أن الدولة "جز ٌء من األمة العربية وتعمل عىل وحدتها" ،فهل من عوامل موضوعية تحتم التكتل أو التعاون

أو التكامل يف زمن التكتالت اإلقليمية؟ وماذا عن رسم الحدود واملشكالت الحدودية بني الدول العربية؟ وهل من
آلية دستورية ملعالجة هذه اإلشكاليات يف هذا املنظور؟ ويرتبط بذلك ما يتعلق مبكانة املعاهدات واالتفاقات
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عا من التبعية للخارج أو لقيم قد
الدولية ،فهل يُعد فرض االلتزام باملواثيق الدولية و /أو علويتها عىل الدستور نو ً

تتعارض مع القيم املحلية السائدة؟

ثالثًا :نواتج وضع الدساتري :دساتري النظم الدميقراطية يف املامرسة
ينصب االهتامم يف هذا املحور عىل األسئلة واإلشكاليات ذات العالقة بنواتج عملية وضع دساتري النظم الدميقراطية،
ومنها:
•ما الذي يضمن إنفاذ دستور النظام الدميقراطي واستمراريته؟ وتحت أي ظرف من الظروف يحدث هذا؟ ومن أين
يستمد هذا الدستور رشعيته؟ وكيف ميكن االستفادة من التجارب املقارنة يف هذا الصدد؟
•ما الضامنات /املعايري /الظروف /املؤسسات التي منعت انهيار الدساتري يف الدميقراطيات املعارصة؟ وما ضامنات
نجاح عملية التحول الدميقراطي وتعزيز الدميقراطية الدستورية يف الدول العربية؟
•ما الهيئات التي لها صالحيات الرقابة عىل مدى االلتزام بالدستور وتفسريه؟ وما دور املؤسسات القضائية يف هذا
الصدد؟
•كيف يُعدل دستور النظام الدميقراطي؟ ومتى تطرح قضايا التعديل؟ ومن يتصدى لهذا التعديل؟ وماذا تقدم لنا
تجارب الدول األخرى من دروس؟

•كيف ميكن تطوير النظام الدميقراطي الدستوري ذاته ملواكبة التغريات املجتمعية ،ومعالجة مثالب الدميقراطية
التمثيلية أو اإلجرائية ،وتوسيع نطاق املشاركة السياسية ،وتعزيز قدرة املواطنني عىل املساهمة يف تقرير
مصائرهم يف الدول العربية؟ وما نوعية الثقافة الدستورية التي تكفل استدامة دساتري النظم الدميقراطية
وعملها بشكل فاعل يف الدول العربية؟
هذه جملة من املحاور يقرتحها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات واملنظمة العربية للقانون الدستوري حتى
يحيطا ،قدر اإلمكان ،بالقضايا ذات الصلة باملسألة الدستورية واالنتقال الدميقراطي وإشكالياتها املتعددة ،مع اإلقرار
بأنها مرتابطة وأن فصلها ليس إال إجرا ًء منهجيًا.

قواعد املشاركة يف املؤمتر
حا بحثيًا وثيق الصلة مبوضوعات املؤمتر ،وقضاياه ،وأسئلته البحثية (من  700إىل  1000كلمة)،
•يع ّد الباحث مقرت ً

متضم ًنا خمسة أجزاء ،هي :موضوع البحث وإشكاليته أو أسئلته البحثية؛ أهداف البحث وأهميته؛ منهج البحث
واملداخل النظرية املقرتحة؛ هيكلية مقرتحة للبحث؛ قامئة مراجع أولية .وعىل الباحث أن يقدم ،إىل جانب املقرتح

وجدت .يرجى
البحثي ،سرية ذاتية محدثة ،وأسامء البحوث التي كتبها يف املجاالت ذات الصلة مبوضوع املؤمتر إ ْ
ن ُ

استخدام استامرة املشاركة مبقرتح بحثي ،وهي متاحة يف رابط الدعوة للمؤمتر.
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•تستقبل اللجنة العلمية للمؤمتر املقرتحات البحثية يف
املقرتحات للتقييم مبساعدة لجنة علمية مختصة.
معدًّا عىل نح ٍ
عا من رسالة جامعية تم تقدميها ،أو نُرش
ً
•يُشرتط أن يكون البحث
مقتط ً
و خاص للمؤمتر ،وألّ يكون ُ
أصيلُ ،
أي وسيلة نرش إلكرتونية أو ورقية ،أو قُدّم يف أحد املؤمترات العلمية.
جزئيًا أو كليًا يف ّ

•تستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة (من  7000إىل  8000كلمة؛ شاملة الهوامش واملراجع) التي وافقت
عىل مقرتحاتها يف موعد أقصاه  15نيسان /أبريل  ،2020عىل أن تتقيد هذه البحوث مبواصفات البحث الشكلية
واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب ،وهي متاحة عىل الرابطhttps://bit.ly/2I3jXAx :
ن مل تق ّر
•ال تعني موافقة اللجنة العلمية عىل املقرتح موافقة تلقائية عىل قبول مشاركة البحث يف املؤمتر ،إ ْ
هذه اللجنة الورقة البحثية الكاملة بعد إنجازها.

•ميكن أن يكتب الباحثون أوراقهم البحثية باللغة العربية أو اإلنكليزية.
•يتوىل املؤمتر تغطية نفقات التنقل واإلقامة ،وال مينح أي مكافأة عن أي بحث يُقدم فيه ،وتُع ّد 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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