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 - 1مقدمة
صين في "علم االنتقال" ،هذا المجال من البحث
ت ُعتبر تونس اليوم بمثابة "المخبر" في العالم الصغير للمخت ّ
التحول نحو
العلمي الذي ير ّكز على مالحظة مسارات االنتقال الديمقراطي ،والذي نشأ بفضل مسارات
ّ
الديمقراطية التي شهدتها أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين ،والذي اكتسب زخما جديدا مع ظهور
موجة "الربيع العربي" .فبُعيد سقوط نظام بن علي في  14جانفي  ،2011تلقّت تونس مساعدات دولية
كبرى في جميع المجاالت :اإلعالم وإصالح األمن وإصالح القضاء والتنمية الجهوية وكذلك العدالة
االنتقالية ،وغيرها من مجاالت التد ّخل العديدة .وسرعان ما تحولت تونس إلى أرضية خصبة "الختبار"
خبرة كل طرف في مجال االنتقال الديمقراطي ،سعيا الستعادة األمل بعد التجارب التي حصلت في البلقان
وأفغانستان والعراق.

1

وتعددت في تونس الندوات والورشات والمنشورات التي ركزت اهتمامها على مفهوم جديد بالنسبة
للتونسيين ،ولكن سرعان ما سيت ّم تبنّيه ،وهو مفهوم العدالة االنتقالية .وكدليل على تبنّي هذا المفهوم وعلى
التداخل المعقّد بين العالمي والمحلي ،ظهرت عديد جمعيات المجتمع المدني المعنيّة بمجال العدالة
االنتقالية ومنها "الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية" و"التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية"،
وغيرها .وقد آتى هذا الفيض الفكري والجمعياتي أكله ،فقد أطلقت الدولة سنة  2012رسميا "حوارا وطنيا
حول العدالة االنتقالية" ،ونظمت بمساعدة من األمم المتحدة والمركز الدولي للعدالة االنتقالية سلسلة من
االستشارات في جميع جهات البالد ،بهدف جمع آراء الضحايا والمواطنين عموما حول التوجه الذي
ينبغي أن يتخذه مسار العدالة االنتقالية .وقد رافق هذه االستشارات عدد كبير من الدورات التدريبية
وورشات بناء القدرات وحملة تحسيسية وأشرطة وثائقية وحتى صور متحركة ،مع الحرص على أن
تكون مختلف هذه األنشطة متاحة ألكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاركين.
وبعيدا عن هذا التمشي القائم عن النظر لألشياء "من تحت" ،تمت منذ البداية إحاطة عملية إطالق مسار
العدالة االنتقالية بإطار نظري وأكاديمي قوي ومجدّد ،رغم أنه كان ُمو ّجها باألساس إلى نخبة أكاديمية
محدّدة غير معروفة لدى عامة الناس ،كما ّ
أن عديد األعمال المنشورة باللغة االنقليزية لم تقع ترجمتها في
تونس 2.ولئن م ّكنت بعض الملتقيات التي تم تنظيمها منذ  2011من التعريف بهذه البحوث بشكل أوسع

 1لالطالع على عرض شامل ونقدي حول حجم المساعدة الدولية لتونس ،انظر التقرير التالي :
Institute for Integrated Transitions, « Inside the Transition Bubble : International
Expert Assistance in Tunisia », 2013.
 2وكمثال على هذا التوجه ،انظر:
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والتي جمعت عديد المختصين والممارسين في مجال العدالة االنتقالية 3،فقد ظل البحث في هذا المجال
عموما بعيدا عن مشاغل الفاعلين في المسار ،وخاصة منهم الضحايا .هل يعني ذلك أن هذه األعمال
ي تأثير على المسار القائم حاليا؟
البحثية هي غير ذات جدوى وتربط باهتمامات أكاديمية بحتة دون أ ّ
ّ
إن هدف بارومتر العدالة االنتقالية من وراء اختيار هذا الموضوع لتناوله في إطار دراسته الرابعة
واألخيرة هو إبراز أهمية البحث العلمي في مسار العدالة االنتقالية في تونس ،وتقديم توصيات محددة
لتعزيز هذا التأثير والتفكير في روابط من شأنها توحيد األكاديميين والفاعلين في هذا المجال.

Grey, D.H. et Connan, T., “Notes from the Field: Silence Kills! Women and the
Transitional Justice Process in Post-Revolutionary Tunisia”, The International Journal
of Transitional Justice, 2013, 1–10.
Lamont. C.K. et Boujneh. H, “Transitional Justice in Tunisia: Negotiating Justice
during Transition”, 2012
متاح على الرابط التالي:
https://www.academia.edu/4681771/Transitional_Justice_in_Tunisia_Negotiating_Just
ice_during_Transition
 3نذكر على سبيل المثال :الندوة الدولية حول إدماج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العدالة
االنتقالية في العالم العربي ،التي نظمتها األمم المتحدة ومركز الكواكبي ومركز ) ZIFتونس ،سبتمبر .)2014
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القسم األول :اإلطار المفاهيمي  -أي مكان للبحث في مسار العدالة االنتقالية؟
التعرض لها في المقدمة ،يظل البحث عنصرا
رغم الفوارق والمسافة القائمة بين المجالين والتي ت ّم
ّ
محوريا في العدالة االنتقالية .فمه ّمة لجان الحقيقة تتمث ّل ،قبل كل شيء ،في التحقيق بشكل شامل في
مختلف الوقائع ووجهات النظر المتعلقة بأحداث ماضي ،وإدراجها ضمن تقرير عام .وغالبا ما يتعاون
الباحثون مع لجان الحقيقة ،ومنهم من هم أعضاء في هذه اللجان.
كما أن التحقيقات التي تسبق التتبّعات القضائية هي بمثابة التمرين إلنتاج المعارف التي تنطوي على
البحث والتحليل والتوثيق لالنتهاكات الجسمية لحقوق االنسان .لذلك ترى خبراء القانون يستعينون على
نحو متزايد ب باحثين مختصين حتى يفهموا بشكل أفضل األسباب والسياق الذي وقعت فيه االنتهاكات
موضوع التحقيقات التي هم بصدد القيام بها .وت ُـمث ّل التقارير النهائية للجان الحقيقة أرضية صلبة لبحوث
مستقبلية في مجاالت التاريخ والقانون والعلوم االجتماعية والعلوم السياسية.

4

من ناحية أخرى ،يمكن القول ّ
إن التوجه الحالي نحو جعل العدالة االنتقالية ُمر ّكزة على "احتياجات
الضحايا" ،مما ينطوي على وعي بحدود المقاربة القانونية الصرفة البعيدة عن المشاغل اليومية
وبضرورة قياس أثر المسار في الميدان ،قد أعطى نفسا جديدا للبحث األكاديمي ،وذلك بهدف التعرف
بشكل أفضل وأدق على هذه "االحتياجات" .وقد ت ّم في هذا السياق إنجاز عدد من الدراسات ،في غالب
األحيان خارج المؤسسات الرسمية للعدالة االنتقالية ،عن طريق منظمات من المجتمع المدني أو جامعات،
وتصوراتهم حول العدالة والحقيقة وجبر الضرر 5،استنادا إلى
بهدف تحديد أفضل ألولويات الضحايا
ّ
بحوث نوعية وكمية .هذه البحوث ،بتأثيرها على اآلليات المتعلقة بانتظارات الضحايا وهم أهم طرف
معني بالعدالة االنتقالية ،يمكن أن ت ُحدث تغييرات إيجابية ،بل يمكن حتّى أن تبني شرعية المؤسسات
العاملة في هذا المجال.
إن هدف العدالة االنتقالية هو إحداث تغير اجتماعي .ويتعلق األمر هنا بمعرفة طريقة قياس األشياء من
خالل البحث التجريبي .وتتنزل في هذا اإلطار برامج الرصد والتقييم .وغالبا ما يُنظر للتقييم على أنّه أوال
 4انظر الدراسة التي أنجزها بارومتر العدالة االنتقالية حول "التاريخ والذاكرة الجماعية في تونس  :مفاهيم
متباينة – تدريس التاريخ المعاصر وصورة بورقيبة اليوم ".أكتوبر .2016
 5انظر تقرير المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق االنسان حول نظرة الضحايا في أوغندا :
« When the Dust Settle », OHCHR, Genève, 2005; Robins, S. (2011) 'To Live as
Other Kenyans Do': A Study of the Reparative Demands of Kenyan Victims of Human
Rights Violations, Nairobi: International Center for Transitional Justice ; Robins, S.
(2010), 'An assessment of the needs of families of the Missing in Timor-Leste',
York: PRDU.
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وبالذات تقييم للنتائج ،تقييم للتغيير الذي يحصل في سياق انتقالي ،مع السعي لتحديد رابط سببي بين هذه
التغيرات وإرساء آليات العدالة االنتقالية .مثل هذا التمشي ليس بالسهل اتّباعه ،خصوصا وأن اآلثار التي
ترمي العدالة االنتقالية إلى إحداثها تبدو أحيانا غامضة أو طموحة إلى حد كبير .فهي تستند في أوجه كثيرة
إلى منظومات من االعتقادات أكثر من استنادها إلى فرضيات تجريبية ُمثبتة .لذلك يتساءل الفاعلون في
مجا ل العدالة االنتقالية ،وهم بال شك واعون بهذه الصعوبة ،حول القياس الكمي لآلثار الحقيقية التي
يسعون إلى إحداثها.
وفي  ،2010خصصت مجلة  International Journal of Transitional Justiceعددا كامال
لتناول الرهانات المتعلقة بقياس "تأثير" العدالة االنتقالية .وقد استعان الخبراء في المصالحة بمختصين في
علم االجتماع وفي التحليل الكمي من أجل إيجاد مقاييس ت ُم ّكن من بناء "مؤشر" لالنتقال الديمقراطي
الناجح .كما ترتبط هذه الحاجة للتقييم بديناميات التمويل للمنظمات الدولية ذاتها :كيف يمكن التأكد من كون
العدالة االنتقالية تساهم فعال في االنتقال الديمقراطي وفي إحداث االستقرار المنشود؟ هل توجد "عائدات
على االستثمار"؟ أم ستكون النتيجة إحياء جراح قديمة والعودة إلى وضع عدم االستقرار؟ وفي األخير هل
العدالة االنتقالية مفيدة حقا؟ إن إثبات تقد ّم المسار يعني القدرة على "تسويقه" بشكل أفضل ألصحاب
القرار السياسي في المستقبل ،وكذلك للمانحين .وهي طريقة للردّ على االنتقادات الالذعة للعدالة الدولية
واالنتقالية التي نشأت خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين 6،والتي تعتبر أن "تاريخ العدالة
االنتقالية منذ نورمبارغ هو تاريخ مسار فاشل" 7تكلّف مليارات الدوالرات على حساب أماني الضحايا
التي تدّعي تمثيلهم .ولكن ما المقصود هنا من "الفشل"؟ وكيف يمكن تقييمه؟ كيف نعرف ماذا كان سيقع
لو لم تُنشئ محاكم دولية مثال في رواندا أو في يوغسالفيا السابقة؟
هذا التناول الكمي البعدي يطرح إذن صعوبات ج ّمة على المستويين التطبيقي والنظري .فالتغييرات
االجتماعية التي تحاول العدالة االنتقالية إحداثها هي متعددة األبعاد وتمتد تأثيراتها على فترات قصيرة
نقرر تقييم تأثير العدالة االنتقالية؟ كما أن أهدافها هي كذلك متنوعة
نوعا ما .انطالقا من أي نقطة زمنية ّ
وغالبا ما تكون متناقضة .هل نريد تحقيق السلم أو تحقيق العدالة؟ هل نريد التئام الجروح أو المصالحة؟"
واألهداف هي كذلك رمزية :كيف يمكن قياس ما إذا عادت للضحايا "كرامتهم"؟ هي أحيانا أهداف
ُمبهمة :ماذا تعني " المصالحة"؟ ما معنى أ ّمة متصالحة مع ذاتها"؟ هذا االهتمام بقياس التأثير يمكن كذلك
أن يطرح إشكاالت أخالقية .فإذا ثبت أن المسار ال يتقدم ،هل علينا التخلي عن حق ضحايا الجرائم الكبرى
 6انظر بالخصوص :
Jack Snyder et Leslie Vinjamuri, « Trials and Errors: Principle and Pragmatism in
Strategies of International Justice », International Security, vol. 28 (3), pp. 5-44.
Gary Bass, « Milosevic in the Hague », Foreign Affairs, Mai-Juin 2003, p. 84.
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أو عن محاسبة مرتكبيها؟ ومن منظور فلسفي ،ال ينبغي أن يُنظر فقط إلى ما يمكن أن تقدمه العدالة  ،بل
ينبغي أن تكون العدالة مرغوبا فيها لذاتها.
وحسب األخصائي الشهير في علم االنتقال  ،Juan Linzفإن مقياس النجاح في االنتقال واضح :فهو
يرتبط "بقبول القوى والمنظمات والمؤسسات الرئيسية القائمة لقواعد اللعبة الديمقراطية كوسيلة وحيدة
للوصول إلى السلطة" .ك ّل الصعوبة إذن تكمن في تحديد السبب لهذا القبول .وغالبا ما يؤثر ارتفاع الناتج
المحلي الخام أو انخفاضه على هذه التغيرات اإليجابية أو السلبية .وفي بعض األحيان فإن عامل الوقت
وتهدئة الذاكرات واألحقاد هو في األخير ما سيُظهر مدى التقدّم المحرز على مستوى التقدم الديمقراطي.
غير أن األمر ال يقتصر على عمليات التقييم الماضية ،بل يشمل كذلك اآلليات القائمة من خالل جمع
المعطيات التجريبية إلثراء المسار بشكل مباشر ،وخاصة عن طريق تقييم فعلي ومتطور الحتياجات
الضحايا .بهذا المعنى تنطوي عملية التقييم على األقل على ثالثة أشكال مختلفة من البحث:8
-

البحث الموجه نحو النتائج والذي يرمي إلى اإلجابة على السؤال التالي" :أية عدالة؟ ولمن؟
ومتى؟" .هذا التمشي يتطلب عموما جمع المعطيات من الضحايا والسكان المتضررين أو
األطراف المعنية .وهنا تساعد التقييمات على فهم احتياجات المجموعات المعنية والطريقة التي
ينظرون بها للعدالة .ومن األفضل أن تجري مثل هذه التقييمات قبل أن يتم إطالق المسار ،حتى
يكون باإلمكان مواءمته مع هذه االنتظارات.

-

متابعة المسار ،وفيه تركيز على فهم الطريقة التي يتم بها فعليّا إرساء مسار للعدالة االنتقالية.
ويشمل ذلك جمع المعطيات حول الطريقة التي يمكن بها للناس الوصول إلى هذه اآلليات .ويمكن
للمعطيات التي ت ّم جمعها أن تم ّكن القائمين على آليات العدالة االنتقالية من معرفة مدى التوصل
إلى تحقيق األهداف المعيارية للمسار ،خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل مع المجموعات المعنية
وبمدى التمسك بهذا االلتزام .هذه المتابعة من شأنها المساعدة على التقدم بالمسار وتعديله في
ضوء أدائه وممارساته.

-

تقييم النتائج ،وفيه تركيز على مدى تأثير الذي يُخلّفه المسار 9.هذا العمل يتطلب قياس التغيير
الذي أحدثه المسار من خالل المقارنة بين وضعية البالد قبل وبعد إرساء آليات العدالة االنتقالية،

8

Phuong Pham et Patrick Vinck, “Empirical Research and the Development and
Assessment of Transitional Justice Mechanisms”, The International Journal of
Transitional Justice, Vol. 1, 2007, pp. 231-248.
 9تُطرح هنا مسألة معرفة متى ينتهي فيه مسار العدالة االنتقالية ،أي الوقت الذي ينتهي فيه المسار من إحداث أثر
المكونة لمسار العدالة االنتقالية ،أي كشف الحقيقة والتتبعات القضائية
ما .وفي أفضل األحوال ،تكون للعناصر
ّ
11

وتقييم مدى التوصل لتحقيق األهداف المحددة ُمسبقا .هذه األهداف تشمل عموما تجنّب الصراعات
في المستقبل وكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات وإرضاء الضحايا وكذلك تعزيز دولة
القانون والديمقراطية والمصالحة الوطنية .وينبغي أن يُحدّد تقييم النتائج ما إذا ت ّم تحقيق هذه
األهداف ،عبر إقامة روابط سببية ،إن أمكن ،بين مسار العدالة االنتقالية وهذه األهداف.
ويظل تقييم النتائج عنصرا ذا أهمية أكاديمية كبرى فيما يتعلق بالبحث التجريبي حول العدالة االنتقالية ،إذ
من شأن هذا التقييم أن يقدّم دروسا مفيدة للمسارات المقبلة وإلرساء سياسة شاملة في مجال العدالة
االنتقالية .وقد سعى بعض الباحثين إلى التفريق بين التقييم والبحث التطبيقي .الفرق هو أن التقييم يتطلب
في اآلن ذاته عنصرا تجريبيا وينطوي على جانب معياري .وبالتالي يت ّم التقييم بالنظر إلى قيمة المسار
بالمقارنة مع غاية مثلى ،في حين أن البحث التطبيقي يستخدم المعارف العلمية بهدف ح ّل إشكال محدّد.
وفي إطار العدالة االنتقالية ،يُر ّكز البحث التطبيقي غالبا على تقييم مدى تأثير المسار ،من خالل متابعة
التغييرات حسب مصدر محدّد أو مجموعة من عوامل ،كما يمكن أن يشمل ذلك تقييم االحتياجات ،في
مجال العدالة ،لمجموعة ما .يمكن لهذا البحث التطبيقي أن يكون وصفيا أو أن يطرح أسئلة تقييمية أع ّم
تتعلق بآليات العدالة االنتقالية ذاتها .وقد اعتمد بارومتر العدالة االنتقالية هذا التمشي في عمله ،باعتباره
أكثر التصاقا بمشاغل الفاعلين في مسار العدالة االنتقالية ،مما يسمح بالتأثير في هذا المسار بطريقة
إيجابية.
هذا ويت ّسم ال بحث التطبيقي والتقييم بأوجه تماثل عديدة :فكالهما يستندان في الواقع إلى منهجية العلوم
االجتماعية ،وهما مو ّجهان نحو صياغة استنتاجات ملموسة تستند في بعض األحيان إلى خلفية نظرية.
غير أن التقييم يتميز بخاصيتين
أساسيتين :أوال طابعه المعياري بما أنه "سيحكم" على مدى نجاح المسار ،وثانيا جدواه العملية .فالهدف
األساسي من التقييم هو جمع ما يكفي من المعلومات التي تسمح بقياس قيمة المسار وتأثيره وفقا لجملة من
المقاييس .وستتم مناقشة هاتين المقاربتين على التوالي بهدف فهم مدى تأثيرهما على البحث في مجال
العدالة االنتقالية.
 - 2تقييم مسار العدالة االنتقالية
إن تقييم مسار للعدالة االنتقالية أو ،بصورة أدق ،تقييم نتائجه يعني النظر في مدى توصل هذا المسار إلى
تحقيق األهداف المعيارية التي تم تحديدها مسبقا ،وكذلك قياس مدى التغيير االجتماعي الذي تم إحداثه
وجبر الضرر ،تأ ثيرات على المدى البعيد حتى بعد أن تنتفي اآلليات المؤسسية من الوجود بحكم نهاية واليتها .أما
فيما يتعلق بهدف "المصالحة" ،فهو يه ّم أساسا األجيال القادمة.
12

والرابط السببي بين هذا األخير ومسار العدالة االنتقالية ذاته .وقد ساهم توحيد المقاييس التدريجي في
عالقة بممارسة العدالة االنتقالية في تطوير نظام فعال لقياس مدى "نجاعة" آليات العدالة االنتقالية بالنظر
إلى األهداف العامة (السلم االجتماعي  ،دولة القانون ،التحول نحو الديمقراطية ،وعدم تكرار انتهاكات
حقوق االنسان .)...هذه األهداف تنبع ضمنيا من التزام عام بمبادئ الديمقراطية الليبرالية.
غير أن مثل هذا العمل ليس من السهل دائما القيام به ،ويعود ذلك جزئيا إلى ّ
أن العدالة االنتقالية تندرج
دائما ضمن سياق سياسي واجتماعي واقتصاديّ ،
وأن هذه العوامل تساهم بدورها في إحداث تغييرات .من
جهة أخرى ،يفترض قياس مدى نجاح مسار ما موافقة مسبقة على الهدف الذي يت ّم تحديده منذ البداية  :فإذا
كان الهدف تحقيق االستقرار أو األمن ،فمن الممكن أن نصاب بخيبة أمل ألنه على المدى القصير ،يمكن
آلليات العدالة االنتقالية أن تثير اعتراضات شديدة وتوترات اجتماعية ،مثلما تمت مالحظته في تونس في
عالقة بأشغال هيئة الحقيقة والكرامة .وعموما ،فالفرضية التي ننطلق منها هي ّ
أن بناء ديمقراطية ليبرالية
هو الهدف األساسي ألي مسار 10،وذلك بصرف النظر عن األهداف التي يمكن أن يحدّدها الضحايا أو
المواطنون عموما ،والتي كثيرا ما تكون بعيدة عن هذه الشواغل .وغالبا ما تت ّم التغطية على مثل وجهات
النظر هذه ألن تقييم النتائج يت ّم وفقا لمعايير معولمة.
كما يسعى التقييم إلى التنبؤ بمستقبل العدالة االنتقالية ،من خالل إقامة روابط سببية عامة بين وقائع تبدو
معزولة ،أي التوصل إلى شكل من أشكال التناول العلمي انطالقا من عملية تجريبية .وسيم ّكن تحديد هذه
الروابط المدعومة بأدلة تجريبية الحقا من التأثير في الممارسة العالمية من خالل إرساء معايير جديدة.
ّ
إن الخطر الذي تنطوي عليه هذه الممارسة هو أنها شجعت ظهور أدبيات وعدد كبير من البحوث ال يؤ ُخذ
فيها تقيي ُم تأثير آليات العدالة االنتقالية بعين االعتبار السياق االجتماعي والسياسي للمجتمعات المعنية.
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بذلك تبدو العدالة االنتقالية ،خطأ ،كآلية غير اجتماعية وغير سياسية .وفي تونس ،أدّت عدم قدرة الفاعلين
في المجال على أخذ السياق االجتماعي والسياسي بعين االعتبار إلى إضعاف هيئة الحقيقة والكرامة أمام
التهديد األمني والخطابات الجديدة للمصالحة ،وهو تهديد لم يستطع الباحثون التنبؤ به.

10

Nagy, R., “Transitional Justice as Global Project: Critical reflections”, Third World
Quarterly, 29(2), 2008, pp. 275 – 289.
 11ولتوضيح هذا االتجاه التقني الصرف ،انظر :
Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne, et Andrew G. Reiner, Transitional Justice in
Balance. Comparing Processes, Weighing Efficacy, Washington D.C., USIP, 2010.
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ويبقى الكثير مما ينبغي فعله إلقامة روابط سببية واضحة بين آليات العدالة االنتقالية واألثر الذي تهدف
هذه المسارات إلى إحداثه.
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فالمعارف التجريبية المتعلقة بتأثير العدالة االنتقالية على مستوى الدول ال

تزال محدودة للغاية .وبالنظر إلى هذا النقص في األدلة التجريبية القويّة ،تستند المطالبات في عالقة
بالعدالة االنتقالية ،والتي ال تزال تتخلل الكتابات األكاديمية والسياسية ،إلى مجموعة من االعتقادات أكثر
من استنادها إلى وقائع حقيقية .واالدبيات الموجودة ال ت ُوفّر لصانعي القرار السياسي األرضية التجريبية
الصلبة والكونية التي تسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة في مجال العدالة االنتقالية 13.فمثال ال توجد دراسة
يمكن أن تضمن بشكل يقيني أن "الحقيقة هي بمثابة العالج الشافي" ،مثلما عبّرت عن ذلك بفخر هيئة
جنوب إفريقيا ،أو ّ
أن التعويضات المالية تؤدي إلى المصالحة على المدى البعيد .في هذا الشأن بالذات،
تثبت الحالة التونسية العكس تماما.

14

وتشمل البحوث التي أدّت للخروج بهذا االستنتاج دراسات لحاالت فردية أو متعددة ،اعتمادا على منهجية
نوعية ،باإلض افة إلى دراسات كمية تستعمل معطيات انطالقا من عدد كبير من السياقات وتسعى إليجاد
ترابطات بين وجود آليات العدالة االنتقالية ومؤشرات التقدم فيما يتعلق باحترام حقوق االنسان.
 - 3تحليل المسار الحالي
يتمثل دور البحث أساسا في دعم مسارات العدالة االنتقالية القائمة ،من خالل جمع المعطيات ونشرها
التصور الخاص بالمسار وتقييمه الحقا.
وارساء قاعدة معرفية قوية تساعد على توجيه
ّ

 12ولالطالع على وجهة نظر نقدية ،انظر :
Claire Moon, « Healing Past Violence: Traumatic Assumptions and Therapeutic
Interventions in War and Reconciliation », Journal of human rights, 8 (1), 2009. p. 71;91
David Mendeloff, « Truth-seeking, Truth-telling and Post-conflict Peacebuilding: Curb
the enthusiasm? », International Studies Review 6(3), September 2004, pp. 355-380.
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Thomas, O.N.T, Ron, J, et Paris, R. “State-Level Effects of Transitional Justice:
What Do We Know?,” The International Journal of Transitional Justice, 4(3), 2010,
pp. 329–354.
 14ولتوضيح هذا االتجاه  ،انظر :
« Tunisie. Terroristes, mais retraités », Jeune Afrique, 29 mars 2016,
متاح على الرابط التالي :
sur http://www.jeuneafrique.com/mag/313613/societe/tunisie-terroristes-retraites/
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 1-3البحث القائم على النتائج
إن حتمية إرساء مسار "ير ّكز على الضحايا" أو "يستجيب الحتياجات الضحايا" هي من خصائص
ممارسة العدالة االنتقالية منذ عديد السنين.

15

وفي تونس ،تميّز هذا التوجه بتنظيم "استشارات وطنية"

حول العدالة االنتقالية سنة  ،2012باإلضافة إلى دراسات استقصائية نوعية ولقاءات في كامل جهات
سئل أكثر من
البالد وحلقات حوارية مدعومة بحملة تحسيسية واسعة النطاق .وفي خضم هذا المسارُ ،
 1200مواطن تونسي عن انتظاراتهم واحتياجاتهم في عالقة بمسار العدالة االنتقالية 16.بذلك يكون إرساء
آليات العدالة االنتقالية على أساس االحتياجات التي يعبر عنها الضحايا أنفسهم شكال من أشكال "العدالة
االنتقالية القائمة على األدلة" 17.وهو ما يستوجب تناوال علميا مدعوما ببحوث تجريبية.
لتطور هذه العدالة االنتقالية "القائمة على األدلة" أن يضع مح ّل تساؤل المقاربات األكثر معيارية
ويمكن
ّ
والتي هيمنت على الكتابات في هذا المجال خالل السنوات األخيرة.

18

ومن أجل ضمان أخذ احتياجات

الضحايا بعين االعتبار ،ينبغي للبحث أن ير ّكز أكثر على المقابالت المباشرة مع الضحايا ،وذلك بهدف
صل لفهم حقيقي للمعنى الذي يعطيه الضحايا لألحداث التي "يعالجها" البحث ،وفهم االنتهاكات التي
التو ّ
يعتبرها الضحايا األكثر جسامة واآلليات األكثر مالئمة لمعالجة هذه االنتهاكات .وغالبا ما تكون األجوبة
التي تقدّمها هذه البحوث بعيدة عن أولويات المتدخلين الخارجيين وخاصة المجتمع الدولي .ومن أجل فهم
أفضل لتجربة الضحايا ،من الضروري اعتماد مقاربة إثنوغرافية تستوجب أعماال تجريبية ومتعددة
االختصاصات ،حتى يتم التواصل فعليّا مع الضحايا وممثليهم على كل مستويات التخطيط وإرساء آليات
العدالة االنتقالية.
15

Impunity Watch, “Victim Participation in Transitional Justice Mechanisms: Real
Power or Empty Ritual?”, Discussion Paper, The Hague, Impunity Watch, 2014.
 16لمزيد التفاصيل حول االستشارات ،انظر :
ANDRIEU, K. “Confronting the Dictatorial Past in Tunisia : Human Rights and the
Politics of Victimhood in Transitional Justice since 2011”, Human Rights Quarterly,
vol. 38, n°2, Mai 2016, pp. 261-293.
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De Greiff, P., « A Normative Conception of Transitional Justice », Politorbis 50 (3),
2010.
لالطالع على تحليل نقدي ،انظر :
Oskar N. Thoms, James Ron, Roland Paris, The Effects of Transitional Justice
Mechanisms. A Summary of Empirical Research Findings and Implications for
Analysts and Practitioners, Université d’Ottawa, CEPI, avril 2008.
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إن نجاعة مسار العدالة االنتقالية يمكن تقييمه انطالقا من قدرته على االستجابة الحتياجات الضحايا.
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ويمث ّل استعمال منهجيات البحث الخاصة بالعلوم االجتماعية أمرا في غاية األهمية إذ يسمح بتحديد أفضل
لمواقف المجموعات المعنية ،وهو ما يجعل مسار العدالة االنتقالية في تناغم مع تصورات واحتياجات
األشخاص األكثر تضررا .وقد ت ّم استعمال منهجيات البحث النوعية والكمية في عديد السياقات ،بما في
ذلك في يوغسالفيا السابقة والعراق و رواندا وتونس وشمال أوغندا 20.وفي هذا اإلطار ،استعملت دراسة
أ ُنجزت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المقاربتين معا ،النوعية والكمية ،في إطار الوالية
المحددة لبعثة األمم المتحدة ،وذلك بهدف "فهم أولويات واحتياجات المدنيين الكونغوليين المتضررين
جراء الصراعات".
ّ

21

 2-3متابعة المسار
تتطلب عملية رصد المسار استخدام أدوات بحث مماثلة لألدوات المستعملة في البحوث الميدانية .إال أنها
تر ّكز على المسار القائم حاليا ،وبمنهجيات عمليّة تسمح ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بالتغيير الكلي للتوجه
الذي تم إعطاءه لآلليات .وتتيح عملية الرصد ،من حيث المبدأ ،تحديد أوجه القصور في المسار ،وتالفيها
وفقا لنتائج البحوث .إالّ ّ
أن هذا العمل يقتضي أن يت ّم مسبقا تحديد ما إذا كان الهدف من وراء العدالة
صل إلى معايير محدّدة من قبل فاعلين خارجيين ،أو على العكس من ذلك ،تمكين
االنتقالية هو التو ّ

 19انظر بالخصوص :
Hunjoon Kim et Kathryn Sikkink, « Do human rights trials make a difference ? »,
http://www.tc.umn.edu/~kimx0759/Research.html
Eric Wiebelhaus-Brahm, Truth Commissions and Transitional Societies, Londres,
New York, Routledge, 2010.
 20انظر عديد البحوث التي أنجزها مركز حقوق االنسان بجامعة كاليفورنيا والمركز الدولي للعدالة االنتقالية،
وخاصة :
Patrick Vinck, Phuong Pham, Suliman Baldo et Rachel Shigekane, Living with Fear:
A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice and Social
; Reconstruction in Eastern DRC, Berkeley, CA, Human Rights Center, 2008
Miklos Biro, Adjukovic Dinka Corkalo, Dina Djipa, Petar Milin et Harvey J.
Weinstein, « Attitudes Toward Justice and Social Reconstruction in Bosnia and
Herzegovina and Croatia », in My Neighbour, My Enemy: Justice and Community in
the Aftermath of Ethnic Cleansing, éd. Eric Stover and Harvey M. Weinstein,
;Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Patrick Vinck et Phuong Pham, “Outreach Evaluation: The International Criminal
Court in the Central African Republic,” art. Cit.
Patrick Vinck, Phuong Pham, Suliman Baldo & Rachel Shigekane, Living with
Fear: A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice and Social
Reconstruction in Eastern DRC, op. cit.
21

16

المجموعات المعنية ،بوصفها الموضوع الرئيسي لهذه البحوث ،من أن تحدّد بنفسها الهدف من المسار
وأن تقيّمه وفقا لهذا المقياس.
وقد ت ّم اعتماد هذه المقاربة في الدراسة األولى لبارومتر العدالة االنتقالية حول مشاركة الضحايا 22،إذ ت ّم
إعطاء الكلمة للضحايا للحديث عن مشاركتهم في مسار العدالة االنتقالية وعن الطريقة التي يمكن بها،
حسب رأيهم ،تحسين هذا المسار.
وفي بعض الحاالت ،يمكن أن توكل للمجتمع المدني مهمة رصد المسار ومتابعته باعتبار قدرة جمعيات
المجتمع المدني على الوصول للضحايا .وفي رواندا ،تم إضفاء بُعد رسمي على متابعة عمل المحاكم
التقليدية بواسطة مقاييس محدّدة وتراخيص تمنحها السلطات الحكومية.
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 3-3الجدوى من البحث:
وحتى يكون للبحث التأثير المنشود ،سواء على الخطاب والممارسة الدولية للعدالة االنتقالية ،أو على
المسار ذاته ،ال بد أن تكون النتائج المنبثقة عن البحث متاحة لالستعمال من قبل عدد كبير من الفاعلين،
بما في ذلك أولئك المكلّفين بإرساء آليات العدالة االنتقالية والذين ليسوا بالضرورة باحثين متخصصين في
هذا المجال .فالفائدة من البحث ت ُقاس إذن بالقدرة على إنتاج معارف من شأنها االستجابة الحتياجات
المستعملين المعنيين وخاصة صانعي القرار السياسي .
وفي هذا السياق ،اقترح  Dugganثالث مقاييس رئيسية لتحديد هذه الجدوى:
-

24

المصداقية ،بمعنى أن يستند البحث إلى منهجية صارمة قائمة على معطيات صحيحة وموثوق
بها؛

-

المالءمة :بمعنى أن يتناسب البحث مع احتياجات الجمهور المستهدف والمستعملين والسياق
والهدف المحدد؛

 22انظر الدراسة األولى لبارومتر العدالة االنتقالية بعنوان " :مشاركتك ترجّعلك األمل"  :مشاركة الضحايا في
مسار العدالة االنتقالية في تونس ،من إعداد كورا أندريو ،وحيد الفرشيشي سيمون روبنس ،أحمد علوي وهاجر
بن حمزة ،أكتوبر .2015
23

Schotsmans, M., “But We Also Support Monitoring’: INGO Monitoring and Donor
Support to Gacaca Justice in Rwanda”, The International Journal of Transitional
Justice, 5 (3), 2011, pp. 390–411.
24

Duggan. C., “Editorial Note”, The International Journal of Transitional Justice,
4(3), 2010, pp. 315–328.
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-

القابلية للتطبيق ،أو القدرة على الفعل ،بمعنى أن يكون البحث متاحا ويمكن إدراجه في سياسات
وممارسات السلطات والمنظمات التي أرست آليات العدالة االنتقالية.

من الواضح ّ
أن معظم األعمال البحثية الجامعية حول العدالة االنتقالية ال تستجيب لكل هذه المقاييس .فهي
غالبا ما يت ّم نشرها في مجالت أكاديمية غير متاحة لعامة الناس وتستعمل لغة أكاديمية وتفتقر إلى
اقتراحات عملية تم ّكن صانعي القرار السياسي وسائر األطراف المعنية من التفاعل بطريقة ناجعة.
أما بارومتر العدالة االنتقالية ،فقد ت ّم إنشاءه لتعزيز البحوث المطبقة ،وهو ال يستهدف األوساط األكاديمية
فحسب ،وإنما يسعى لل تأثير المباشر في مسار العدالة االنتقالية القائم حاليا في تونس وفي القائمين عليه،
بفضل تحليالت تصب في صلب الموضوع ومتاحة لجميع ألطراف المعنية وت ُقدّم بطريقة تش ّجع على
القيام بمبادرات أخرى في هذا المجال.
ورغم أن األعمال النظرية حول العدالة االنتقالية ال تهم كثيرا الممارسين في هذا المجال ،فإن نتائج هذه
األعمال يمكن أن تكون مفيدة .فكما سبق اإلشارة إليه آنفا ،معظم الفرضيات التي يتم االنطالق منها في
مجال العدالة االنتقالية تستند إلى منظومة من االعتقادات أكثر من استنادها إلى بحوث تجريبية ُمثبتة .لذلك
فمن المفيد أن يتأكد الممارسون من صحة الفرضيات التي يعملون على أساسها .من ناحية أخرى ،يوجد
تو ّجه طاغ في مجال العدالة االنتقالية نحو إقامة روابط بين البحث والدعوة والممارسة .وهو ما سمح
باختبار بعض الفرضيات غير المثبتة ،25واستعمال مقاربات جديدة على مستوى الممارسة ،وتحسين تنفيذ
نتائج هذه األعمال.
انطالقا من هذه المالحظات ،وسعيا إلى أن تكون البحوث التي ينجزها تطبيقية في المقام األول ،تواصل
فريق البارومتر مع عديد الباحثين المعنيين بالمسار الحالي للعدالة االنتقالية في تونس ،من أجل تصنيف
أعمالهم ،مع التساؤل حول مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه البحوث والطريقة التي يرى بها الباحثون
دورهم ومسؤوليتهم في هذا المجال.

 25وفّرت جنوب افريقيا في هذا السياق أرضية خصبة لهذا النوع من الدراسات .انظر بالخصوص:
Backer, D. “Watching a Bargain Unravel? A Panel Study of Victims’ Attitudes about
Transitional Justice in Cape Town, South Africa”, The International Journal of
Transitional Justice 4 (3), 2010, pp. 443-456.
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القسم الثاني :الباحثون :طرف فاعل في مسار العدالة االنتقالية
قام فريق البارومتر بتحليل محتوى النقاش وتبادل اآلراء الذي دار بين الخبراء في مختلف مجاالت العلوم
اإلن سانية واالجتماعية والذين هم بصدد إنجاز بحوث حول العدالة االنتقالية في تونس .وقد جرى تبادل
اآلراء خالل حلقة نقاش ّ
نظمها مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية يوم  6أكتوبر  2016بتونس
العاصمة.
وقد ت ّم استجواب المشاركين وعددهم عشرون من خالل مقابالت نصف موجهة من قبل فريق البحث.
وينتمي المشاركون إلى مجاالت اختصاص مختلفة وآفاق ابستيمولوجية عديدة (انظر الجدول ،)1وأحيانا
متعددة التخصصات ،إذ كان الثنين من المشاركين أكثر من اختصاص  :األول مؤرخ ومختص في العلوم
السياسية ،والثانية مؤرخة ومختصة في األنثروبولوجيا.
الجدول :1تركيبة حلقة النقاش
عدد المشاركين

االختصاص
علم االجتماع

4

القانون

8

علم النفس

3

العلوم السياسية

2

األنثروبولوجيا

1

التاريخ

2

وقد تمت صياغة المخطط التحليلي لمحتوى النقاش وفق محاور ثالث ،وهي:
-

واقع حال البحث العلمي

-

إشكاليات البحث المنشودة و/أو المقترحة

-

العراقيل والعوائق أمام البحث

-

األبعاد الضمنية والمتداخلة في خطاب الباحثين.

وكان يوجد محور خامس يتعلق بخصوصيات األعمال البحثية حسب االختصاص .غير أن هذه اإلشكالية
ال يتم تناولها في فصل بذاته ،بل هي تتخلل جميع الفصول .وما عدا التفريق ما بين التخصصات ،لم يشر
المشاركون إلى أي عامل آخر من عوامل التفريق.
19

 - 4واقع حال البحث حول العدالة االنتقالية
يبدو من خالل النقاشات أن مفهوم العدالة االنتقالية في حد ذاته ليس مفهوما عمليا في نظر العديد من
الباحثين الذين يفضلون تفكيكه إلى مكونات عديدة تصبح كل منها مجال بحث مستقال بذاته .وبالتالي ،تبدو
العدالة االنتقالية كمجموعة من المواضيع تتوسع أحيانا ،مثلما كان الشأن في برنامج "العدالة والسياسة في
منطقة المغرب العربي ما بعد الثورات العربية" لمعهد البحوث المغاربية المعاصر ،والذي يطرح
إشكاليات حول إصالح النظام القضائي ومسالة "التطهير" .كما اهتمت أعمال أخرى بالعدالة "التحويلية"
والتي تشمل مواضيع أوسع من العدالة االنتقالية ،وخاصة اإلشكاالت السياسية واالجتماعية و االقتصادية،
ومنها تهميش الجهات ،ومفهوم الجندرة (المرأة الريفية) والوصول إلى الموارد الطبيعية 26.وفي المقابل،
يركز عدد آخر من الباحثين على إعادة تشكيل نخب النظام السابق ،في إشارة غير مباشرة إلى مسالة
ضمانات عدم التكرار ،وهو جانب أساسي للعدالة االنتقالية غالبا ما يت ّم إغفاله.
نالحظ إذن من خالل النقاشات بين الخبراء ّ
أن تفكيرا موسعا ينصبّ حاليا على مفهوم العدالة االنتقالية مع
األخذ بعين االعتبار تشعّباته ،ويشمل ذلك ،إلى جانب المجال القانوني ،عديد مجاالت التخصص األخرى.
وتتمثل البحوث المصنّفة في إطار حلقات النقاش في ما يلي:
 البحوث المنجزة أو بصدد اإلنجاز
 تم إنجاز بحوث عن طريق:
 -بارومتر العدالة االنتقالية

27

 26رغم ّ
أن هذه الدراسات لم تُنشر بعدُ ،إالّ أنّها سمحت بالقيام ببحوث حول الطريقة التي ترى بها المرأة التغيير
االجتماعي في منطقة جندوبة ،وكذلك بالتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة حول مقاربات جبر الضرر فيما يتعلق
بالعنف الجنسي وحول الطريقة التي تج ّند بها األهالي ضدّ الممارسات السلبية للصناعات االستخراجية بقرقنة
(صفاقس).
 27وحيد الفرشيشي ،كورا أندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،وهاجر بن حمزة" .مشاركتك ترجّعلك األمل"
مشاركة الضحايا في مسار العدالة االنتقالية في تونس ،بارومتر العدالة االنتقالية ،مركز الكواكبي للتحوالت
الديمقراطية ،أكتوبر .2015
وحيد الفرشيشي ،كورا أندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،وهاجر بن حمزة" .المنطقة الضحية وجبر الضرر
الجماعي في تونس  :معتمديتي عين دراهم وسيدي مخلوف " :فقيرة رغم ثرواتها ".بارومتر العدالة االنتقالية،
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،ماي .2016
وحيد الفرشيشي ،كورا أندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،وحيد الشاهد وهاجر بن حمزة" .التاريخ والذاكرة
الجماعية في تونس  :مفاهيم متباينة – تدريس التاريخ المعاصر وصورة بورقيبة اليوم ".بارومتر العدالة
االنتقالية ،مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،أكتوبر .2016
20

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية و محامون بال حدود ،حول تهميشالجهات

28

 -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول توثيق مسار الحوار حول العدالة االنتقالية.

29

 ويتم حاليا إعداد دراسات حول:
 مسائل متعلقة بتغيّر النظام في تونس ومسار التحول نحو الديمقراطية؛ إطارات النظام القديم في تونس و"سوسيولوجيا اإلنكار" وتتناول خطاب التبرير من قبل هذهاإلطارات فيما يتعلق باالنتهاكات الماضية؛
 إدراج حقوق األقليات في إطار العدالة االنتقالية. ت ّم نشر عدد من الدراسات حول:
 العدالة االنتقالية عموما (عمل جماعي) -االنتقال الديمقراطي

30

31

 -الذاكرة الجماعية في تونس من خالل مواقع التواصل االجتماعي (فايسبوك)
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 28المنطقة الضحية ،حالة والية القصرين" ،المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية" و"محامون بال
حدود" .تونس – جوان .2015
 29برنامج األمم المتحدة االنمائي ،تقرير عن "الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية في تونس" – أكتوبر
.2013
 30وحيد الفرشيشي ،مروى بلقاسم ،آمنة سماري ،أحمد علوي ،ونصر الدين حرزهللا.

العدالة االنتقالية في تونس ،غياب استراتيجية واضحة و غلبة االرتجال( 14جانفي  23-2011أكتوبر )2011
المعهد العربي لحقوق االنسان ،تونس – ( 2012ص)336.
وحيد الفرشيشي ،مروى بلقاسم ،آمنة سماري ،أحمد علوي ،ونصر الدين حرزهللا

العدالة االنتقالية في تونس ،و صدر القانون(أكتوبر -2011ديسمبر )2013

ت ّم إنجاز هذه الدراسة في إطار التعاون بين مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية وبرنامج األمم المتحدة االنمائي
والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  -تونس ،ماي ( 2014ص.)420 .
31

La transition démocratique en Tunisie état des lieux : Les acteurs.
تحت إشراف حمادي الرديسي ،أسماء نويرة ،وعبد القادر الزغل – المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطي –
منشورات الديوان2012 ،
La transition démocratique en Tunisie état des lieux : Les thématiques.
تحت إشراف حمادي الرديسي ،أسماء نويرة ،وعبد القادر الزغل – المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطي –
منشورات الديوان.2012 ،
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 برامج البحث
" العدالة التحويلية" (جامعة يورك)
 العدالة والسياسة في منطقة المغرب العربي ما بعد الثورات العربية" لمعهد البحوث المغاربية
المعاصر
 المشروع المتعلق بالعدالة االنتقالية للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 أطروحات الدكتوراه
 العدالة االنتقالية عموما
 الضحية في مسار العدالة االنتقالية
 منظومة العدالة االنتقالية
 العالقة بين العدالة االنتقالية والقضاء العدلي
 إصالح المنظومة األمنية
 مناصب صلب مؤسسات
بعض الباحثين شغلوا مناصب في عدد من المؤسسات المعنية بالعدالة االنتقالية:
 أعضاء في اللجنة الفنية التي صاغت القانون المتعلق بالعدالة االنتقالية سنة 2012
 مكلفون بالبحوث والدراسات بهيئة الحقيقة والكرامة
 وزير العدل

 1-4حدود البحث حول العدالة االنتقالية والعقبات التي تعترضه
انخرط المجتمع المدني في تونس انخراطا تاما في مسار العدالة االنتقالية ،ولكن ذلك كان على مستوى
مرافقة الضحايا وأنشطة الدعوة ،وليس على مستوى إنجاز البحوث.
توجد حدود في ما يتعلق بالبحوث ذاتها ،فالحقب التاريخية التي تتم تغطيتها محدودة جدا ،وتتركز أساسا
على بدايات المسار قبل إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة .كما يُالحظ غياب التوازن بين التخصصات:
فالبعض منها يبدو شديد االهتمام بالعدالة االنتقالية ،في حين ال تعيرها تخصصات أخرى نفس القدر من
االهتمام .ففي مجال علم النفس مثال ،قليلة هي األعمال التي أ ُنجزت خارج نطاق الدراسات المتعلقة
بالضحايا (التابعة لعلم النفس السريري) ،في حين أن دراسات حول سيكولوجيا الجماهير وعالقة الحميمي
32

BEN ALAYA (D), La réappropriation d`éléments de l`Histoire sur Facebook dans
un contexte Tunisien Post révolutionnaire, in Educacao e Cultura Contemporanea,
vol. 11, num 24, 2014, pp. 21-33
22

باالجتماعي واالضطرابات النفسية الالحقة للصدمات كلها ها ّمة ومفيدة لمسار العدالة االنتقالية .يوجد مقال
واحد حول الذاكرة الجماعية تم نشره إلى حد اآلن في مجال علم النفس االجتماعي.

33

وكون بعض االختصاصات ال تهتم كثيرا بمسار العدالة االنتقالية قد يعود إلى أسباب هيكلية ،إذ ّ
أن البعض
منها ليس لها العدد الكافي من الباحثين في تونس أو ليست لها هياكل بحث فاعلة ،مما يجعل عمل الباحث
صعبا للغاية مهما كان موضوع البحث.
 - 5العوائق والعراقيل أمام النشاط البحثي
 1 – 5تنوع حسب مجال التخصص
تختلف العراقيل والعوائق التي تعترض البحث حول العدالة االنتقالية ،والتي تمت اإلشارة إليها آنفا ،إلى
حدّ ما حسب مجال االختصاص.
ويعود ذلك إلى أن المادة الخام ،بمعنى رصيد المؤلفات الذي ينطلق منه الباحثون ،هي محددة وخاصة بكل
اختصاص من االختصاصات .وبذلك يكون تنوع العوائق في ارتباط بتنوع المواد التي ينطلق منها الباحث
في بحثه.
 بالنسبة للمؤرخين ،يُطرح إشكال ذو عالقة بالزمن .فالعدالة االنتقالية موضوع حديث وتصعببالتالي دراسته كمسألة تاريخية .إذ ال توجد المسافة الزمنية الضرورية التي تسمح بدراسة
الموضوع في إطار العلوم التاريخية .ومع ذلك فمن المهم إنجاز دراسات حول التطورات في
طريقة معالجة التاريخ المعاصر ،بما في ذلك في إطار البرامج التعليمية .وهو ما سعى البارومتر
إلى القيام به في دراسته الثالثة.
 بالنسبة لعلم النفس االجتماعي ،يمكن دراسة العدالة االنتقالية مثال كموضوع ذي عالقة بالتمثيلاالجتماعي .غير أن ذلك يتطلب أن يمتد الموضوع على فترة من الزمن وأن ينطوي على
تفاعالت قوية ودائمة ،وهو أمر يبدو مستحيال فيما يتعلق بموضوع العدالة االنتقالية.
 بالنسبة الختصاصات أخرى في علم النفس ،ال تمثل العدالة االنتقالية في حدّ ذاتها مفهوماسيكولوجيا .لذلك ينبغي أن يتم طرح اإلشكالية من وجهة نظر سيكولوجية انطالقا من التفكير في
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BEN ALAYA (D), La réappropriation d`éléments de l`Histoire sur Facebook dans
un contexte Tunisien Post révolutionnaire, in Educacao e Cultura Contemporanea,
vol. 11, num 24, 2014, pp. 21-33
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إيجاد روابط مع عوامل نفسية .فاإلشكاليات المتعلقة بالصدمات والضحايا يمكن أن تكون مواضيع
بحث مه ّمة في إطار العدالة االنتقالية ،ويمكن أن يكون لها تأثير على برامج الرعاية السيكولوجية
للضحايا ،وخصوصا ضحايا التعذيب .مثل هذا البحث ينبني على تواصل مباشر مع الواقع.
 بالنسبة للمختصين في القانون ،تتمثل أكبر صعوبة أشار إليها الباحثون في النفاذ إلى الوثائقوالمعلومات .ويُمنع النفاذ إما بسوء نية أو احتراما لمبدأ السرية .فمجلس نواب الشعب مثال ال
يسمح بالنفاذ لتسجيالت المداوالت حول قانون العدالة االنتقالية أو القانون التكميلي رقم  .17ونفس
العوائق تم التعرض لها فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن المحاكم في مجال العدالة االنتقالية
ضطر الباحث أحيانا للجوء لطرق غير
وخاصة المحاكم العسكرية .ولتجاوز هذه الصعوبات ،يُ
ّ
رسمية.
 2 – 5العدالة االنتقالية والبحث األكاديمي :أسباب العالقة المضطربة
غالبا ما يُشار إلى غياب الشفافية في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ،خاصة فيما يتعلق بالتوثيق والمعلومات
حول ما تتخذه من قرارات ،كأحد العوائق الكبرى وأحد األسباب وراء نقص البحوث حول هذا الموضوع.
أما بخصوص وزارة الداخلية ،فهي ترفض صراحة توفير أية وثائق أرشيفية حول االنتهاكات الجسيمة
لحقوق االنسان التي ت ّم ارتكابها في الماضي .كما أن النفاذ إلى أرشيف البعض من المؤسسات التابعة
للدولة ال يزال أمرا في غاية الصعوبة .هذا باإلضافة إلى أن البحوث حول العدالة االنتقالية ومصادر
المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع كلها مر ّكزة في تونس العاصمة .كما ّ
أن وجود إطارات من النظام
السابق في المؤسسات الحالية ،بسبب غياب أي إصالح مؤسسي ،يمث ّل أحد أهم العوامل التي تعرقل النفاذ
إلى المعلومات.
في مثل هذه الظروف ،نالحظ نوعا من التناول العشوائي لألشياء في عالقة بالمسار أكثر مما نالحظ جمعا
منهجيا للمعطيات .وعموما ،يبدو ّ
أن البحث العلمي خاصة في مجال القانون يواجه بيئة معادية تجعل من
الصعب فهم الدواليب غير الرسمية لمسار العدالة االنتقالية فيما يتصل بالقانون ذاته وبتطبيقه .كما توجد
بعض األمور المبُهمة في ارتباط برهانات السلطة وبآليات "غامضة" ذات طبيعة سياسية تعيق عمل
الباحثين وفهم الظواهر التي هم بصدد دراستها.
من جهة أخرى ،نالحظ وجود نوع من التشكيك في مفهوم العدالة االنتقالية من قبل الباحثين .فهم يعتبرون
ي على أساس خاطئ منذ
أن المسار مسيّس للغاية وغير محايد و"منحاز لإلسالميين" وهو بالتالي مبن ّ
البداية ،منذ "الخطيئة األصلية" المتمثلة في إنشاء وزارة للعدالة االنتقالية .والبعض يرى أن التطورات
األخيرة التي وقعت صلب هيئة الحقيقة والكرامة ،وخاصة استقالة عدد من األعضاء واإلخالالت
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تبرر أكثر هذا الموقف المتو ّجس .لذلك ترى هذا العزوف لدى عديد
اإلجرائية التي تمت مالحظتهاّ ،
الباحثين ،بعد أن فقدوا الرغبة في البحث حول آلية تبدو لهم تافهة .والبعض منهم يؤكد أن "أعضاء هيئة
الحقيقة والكرامة ينكرون الواقع" ،وأنه "ليس باإلمكان تغيير المنظومة بأدوات العدالة االنتقالية ألن
مسيري المؤسسات المكلفة بإنجازها هم أنفسهم من جالدي الماضي".
كما تمت مالحظة نواقص و تجاوزات أخرى في تنفيذ مسار العدالة االنتقالية وكان من شأنها أن زادت في
عزوف الباحثين .ويتعلق األمر خصوصا بما ا ُعت ُبر كنوع من االنحياز المرتبط بالتهميش المتواصل
للجهات ،وكذلك "المحاباة" التي يتمتع بها الضحايا من اإلسالميين ،وهو أمر أدانه العديدون.
من جهة أخرى ،يمث ّل تدخل الجانب السياسي في مسار العدالة االنتقالية والحضور المستمر لرهانات
السلطة عوامل أخرى تفسر هذا العزوف .فالعدالة االنتقالية تبدو كأنها مهددة من كل الجهات ،وبالتالي ال
يمكن أن تكون موضوع بحث جدّي وثابت .كما أن التواصل مع المسؤولين وهم يمثلون مصادر
للمعلومات داخل اإلدارات ،ليس سهال وغالبا ما يستوجب إقامة عالقات غير رسمية.
وتوجد فكرة مسبقة سائدة بشكل واسع وهي اعتبار العدالة االنتقالية مجاال مخصصا للمختصين في القانون
الذين استحوذوا منذ الوهلة األولى على "قضية" العدالة االنتقالية مما جعلها تبدو ،خطأ ،شأنا قانونيا تقنيا
صرفا ،على حساب أبعاده األخرى الفلسفية واالجتماعية والتاريخية واالنثروبولوجية .لذلك فإن مزيد
التعريف بالمفهوم وبمسار تنفيذه في إطار عمل بيداغوجي من شأنه جذب اهتمام االختصاصات األخرى
نحو موضوع العدالة االنتقالية .فقد كان لهيمنة الجانب القانوني في معالجة مسألة العدالة االنتقالية نتائج
سلبية خصوصا فيما يتعلق باألشخاص مصادر المعلومات الذين تمت مقابلتهم ،خصوصا في ظل وجود
خلط بين التحقيق العلمي والتحقيق القضائي.
من الضروري إذن التوسع خارج اإلطار القانوني البحث ،من أجل فهم الفجوات المحتملة بين المعيار
القانوني وتطبيقه .فالعدالة االنتقالية ال يُنظر لها على أنها شأن يه ّم المجتمع بأسره ،وإنما كموضوع
منحصر في مجاالت خبرة محدّدة أو في المجال السياسي .في الفضاء العام ،يُنظر إليه على أنه شأن
سياسي ،وال ينظر إليه البتة على ّ
أن له جوانب علمية وأبعادا إنسانية ،وهو ما يفسر عدم بروزه كموضوع
بحث .أما فيما يتعلق بالمعالجة السياسية ،فتنحصر في وجهة نظر خالفية .فالعدالة االنتقالية تمثل في نظر
األغلبية موضوع تجاذبات ،موضوعا شبه محرم ،غالبا ما ينظر إليه في إطار الصراع بين "االسالميين"
و"الالئكين".
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 34انظر المقال الصادر بمجلة  ،Jeune Afriqueبعنوان ”.“Terroristes mais retraités
لمزيد التعمق في هذه التوترات السياسية واستغالل العدالة االنتقالية ،انظر :
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وبالنسبة لعدد من الباحثين ،وخاصة منهم المختصين في العلوم السياسية ،ال تمثل العدالة االنتقالية في حد
ذاتها موضوع بحث ألنها وقبل كل شيء آلية ومفهوم .ومع ذلك يمكن التطرق آلثارها أو لمسيرة الفاعلين
فيها والتمشي الذي تم اعتماده في تنفيذ مسارها.
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كما تمت اإلشارة إلى عوائق أخرى تتعلق بصعوبات هيكلية ومؤسسية ،وخاصة غياب مؤسسات وطنية
تنجز بحوثا في مجال العدالة االنتقالية .كما ال يوجد مركز وطني للبحوث حول العدالة االنتقالية .والفشل
في إحداث مرصد تونسي للعدالة االنتقالية يكون له توجه نحو البحث األكاديمي (اإلشراف على
األطروحات ،مركز توثيق ،تقييم المسار ،تنظيم ندوات ،ونشر بحوث دورية) يؤكد مع األسف وجود هذه
الحدود والعوائق.
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عائق آخر تمت اإلشارة إليه وهو غياب أدبيات كافية ومتاحة حول موضوع العدالة االنتقالية ،وكذلك
غياب التواصل والتفاعل الحقيقي بين الباحثين والفاعلين في مسار العدالة االنتقالية .فالفاعلون في هذا
المجال يبدون متردّدين للتعاون فيما يتعلق بالبحوث العلمية .وقد القى فريق البارومتر صعوبة في إجراء
مقابالت مع الفاعلين في المسار وسؤالهم حول دور البحث العلمي وتأثيره المحتمل على أنشطتهم.
 3 - 5إشكاليات البحث المقترحة
تتنوع إشكاليات البحث ،المنشودة أو المقترحة ،حول العدالة االنتقالية حسب مجاالت االختصاص .وهي
تتوزع حسب مستويات التحليل التالية:
 المسارات :المختصون في القانون والتاريخ والعلوم االجتماعية والعلوم السياسية الممارسات  :المختصون في العلوم السياسيةANDRIEU, K. “Confronting the Dictatorial Past in Tunisia”, art. cit.
 35وكمثال لهذه البحوث في السوسيولوجيا السياسية المستلهمة من فكر "بورديو" والمتعلقة بـ"موضوع" العدالة
االنتقالية ،نذكر البحث المنجز في فرنسا من قبل  .Sandrine Lefrancانظر بالخصوص :
“L’ordinaire d’une justice d’exception”, in Kora ANDRIEU et Geoffroy LAUVAU
(dir.), Pacifier, Réconcilier, Démocratiser. Quelle justice pour les peuples en
;transition? Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2014
« La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la
justice transitionnelle », Droit et société, 73, 2009, p. 561-589.
 36باقتراح من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية ،أطلق ك ّل من برنامج األمم المتحدة االنمائي
والمفوضية العليا لحقوق االنسان والمركز الدولي للعدالة االنتقالية انطالقا من جوان  2015سلسلة من اللقاءات
ض ّمت مختلف مكونات المجتمع الوطني المعنية بموضوع العدالة االنتقالية ،وذلك بهدف بعث مرصد وطني
للعدالة االنتقالية .إالّ ّ
أن التباينات الكبيرة بين مختلف مكونات المجتمع المدني أدت إلى فشل هذا المشروع.
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 التأثيرات :المختصون في العلوم السياسية اآلليات و األدوات  :المختصون في القانون البعد الرمزي :المختصون في علم النفس والمؤرخونكما تمت إثارة إشكاليات أخرى مرتبطة بطريقة غير مباشرة بالعدالة االنتقالية ،ويتعلق األمر بالبحوث
حول مسار االنتقال الديمقراطي عموما (الدستور ،اإلصالحات )...التي يقوم بها عديد المختصين في
العلوم السياسية في تونس وخارجها .من ناحية أخرى ،يفضّل عدد آخر من الباحثين تحليل االستخدامات
السياسية واالجتماعية للعدالة االنتقالية :كيف أصبح هذا المفهوم ذا أهمية مركزية في خطابات الفاعلين في
المسار االنتقالي في تونس وممارساتهم؟ وما هي المصالح الكامنة وراء هذه التعبئة؟ وقد برزت في هذا
السياق عدّة مواضيع تتعلق بالتطهير والتحصين ،والمشروع الرئاسي حول المصالحة االقتصادية ،ونشر
"الكتاب األسود" من قبل الرئيس المنصف المرزوقي وآثاره على العدالة االنتقالية ،باإلضافة إلى الفاعلين
الذين شاركوا في الجدل حول األحكام الصادرة في محاكمات المديرين السابقين في المؤسسة األمنية.
ومن اإلشكاليات األخرى التي تمت اإلشارة إليها ،نذكر:
 مسؤولية الدولة في العدالة االنتقالية (المختصون في القانون) التحليل حسب التسلسل الزمني للعدالة االنتقالية في تونس (المؤرخون) العالقة بين الثقافة الديمقراطية و العدالة االنتقالية في الفضاء الديني (المؤرخون) استراتيجيات البقاء لنشطاء حقوق اإلنسان والضحايا ،والتحوالت في مسيرتهم وهويتهمواستراتيجيتهم من أجل التعبئة في عالقة بالمسار االنتقالي وفي إطار العدالة "التحويلية"
(المختصون في علم النفس)
ضها (المختصون في علم النفس)
 الذاكرة الجماعية واصطدامها بوقائع تاريخية ت ُناق ُ الذاكرة الجماعية لضحايا االنتهاكات في العهد السابق (علماء االجتماع) الذاكرة الجماعية من خالل الشكاوى المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة (علماء االجتماع) إدارة الخالفات في إطار إرساء مسار العدالة االنتقالية (المختصون في علم النفس) م ُحددات الفوارق بين ما هو مثالي والذي يمثله القانون والبراغماتية في تطبيقه ،من خالل دراسةالعوامل السيكولوجية والنفسية االجتماعية (المختصون في علم النفس) ،وبشكل أع ّم الطريقة التي
يتبنّى بها األفراد العدالة االنتقالية في ممارساتهم وفي تمثيالتهم االجتماعية (علماء االجتماع)
 التحليالت الجماعية والرمزية لمفهوم العدالة االنتقالية ،التفكير االجتماعي والتفكير القائم علىالمنطق السليم ونظرة صانعي القرار وكذلك الباحثين لهذا المفهوم.
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 مفهوم العدالة ذاته كموضوع للتمثيالت االجتماعية (المختصون في علم النفس) والفرضياتاألساسية التي تستند إليها مفاهيم العدالة و العدالة االجتماعية والعدالة االنتقالية في الفكر الجماعي.
 موقع إطارات النظام السابق في المؤسسات الحالية ودورهم في الصعوبات التي تعترض مسارالعدالة االنتقالية ( المختصون في القانون والعلوم السياسية والعلوم االجتماعية)
 الديناميات االجتماعية والسياسية التي حددت وجهة العدالة االنتقالية وإبعادها عن الوجهة المثالية(المختصون في القانون وفي العلوم السياسية)
 الفاعلون وراء مطالب العدالة االنتقالية ،مسيرة ومصالح "مقاولي المعايير" الذين "استوردوا"العدالة االنتقالية في الساحة السياسية ما بعد الثورة (المختصون في العلوم االجتماعية والعلوم
السياسية)
 عالقات القوة ودورها في تحويل وجهة العدالة االنتقالية (المختصون في القانون وفي العلومالسياسية)
 تحديد ضحايا االنتهاكات تحت النظام السابق (المختصون في علم النفس) الفوارق بين آخر مشروع قانون والقانون الذي تم التصويت عليه (المختصون في القانون) االنتهاكات التي تعرضت لها الجهات الداخلية والتفاوتات الجهوية القائمة (المختصون في علماالجتماع والعلوم االقتصادية)
 اإلقصاء وآثاره على األجيال والتوزيع غير العادل للثروات (علماء االجتماع) التمييز التاريخي في منظومة الترقية والمكافأة على المستوى التربوي واإلداري (علماءاالجتماع)
 األسس المنطقية لمفهوم العدالة االنتقالية لدى صانعي القرار والقادة السياسيين أنفسهم(المختصون في علم النفس)
 الذاكرة الجماعية من منظور سوسيولوجي ،انطالقا من الواقع والفضاءات وسياقات بناءها(المختصون في العلوم السياسية وعلماء االجتماع والمؤرخون)
 محاوالت إعادة قراءة الماضي من خالل الشكاوي ال ُمقدّمة من قبل إطارات النظام السابقو"سوسيولوجيا اإلنكار " ( علماء االجتماع والمختصون في العلوم السياسة)
 ذاكرة "المغلوبين" أو "الخاسرين" من الثورة (علماء االجتماع) العالقة بين العدالة االنتقالية والبيئة المحيطة بها (المختصون في القانون) التاريخ المتعلق بالضحايا في تونس (المؤرخون) العالقة بين الوضعية الحالية لالنتقال واالنتقاالت السابقة (االستعمار ،االستقالل ،البورقيبية)...(المؤرخون)
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 إعادة قراءة التاريخ البورقيبي منذ الثورة (المؤرخون) ذاكرة الثورة ،تمث ّالتها وتخليدها في الفضاء العام (المؤرخون وعلماء االجتماع والمختصون فيالعلوم السياسية)
 أشكال التعبئة االجتماعية لدى الشباب (علماء االجتماع)وباإلضافة إلى هذه اإلشكاليات التي من الضروري تناولها بالبحث والتحليل ،يقترح عدد من الباحثين
االشتغال على دراسة للعدالة االنتقالية قائمة على التسلسل الزمني وبيوغرافيا في هذا المجال .كذلك
يُعدّ جمع وتسجيل شهادات ضحايا انتهاكات النظام السابق من األولويات بالنسبة لعمل هيئة الحقيقة
والكرامة وكمصدر مرجعي للباحثين في المستقبل .من المهم إذن إيداع هذه الملفات في األرشيف
وإرساء سياسة للنفاذ الحر لها .ويوصي العديدون ،وخاصة منهم المختصون في القانون ،بضرورة
جمع التسجيالت المتعلقة بأشغال لجنة صياغة قانون العدالة االنتقالية كمادة خام قابلة للتحليل بهدف
فهم مختلف التأويالت والتجاذبات واالعتبارات السياسية التي أحاطت بهذا القانون.
وتغطي هذه الدراسات حقبة زمنية طويلة جدا ،منذ االستقالل وحتى ما قبل ذلك بالنسبة للمؤرخين،
إلى الوقت الحاضر .من ناحية أخرى ،يساهم االطالع على البحوث حول العدالة االنتقالية ال ُمنجزة في
بلدان أخرى في إثراء األعمال التي يت ّم القيام بها في السياق التونسي .لذلك من المهم إقامة شبكات
تبادل بين الباحثين وحتى قواعد معلومات مشتركة .كما يمكن اعتماد الثوابت الكونية المتعلقة
بمسارات العدالة االنتقالية ،إذ أنها تتيح فهما أفضل للظواهر التي تتم دراستها.
 4-5األبعاد الضمنية والمتداخلة في خطاب الباحثين
وفضال عن محتوى األعمال الذي أشار إليه المشاركون ،برزت جوانب أخرى من خالل التعبير عن
تصورهم العام للعدالة االنتقالية.
ّ
وعلى المستوى العاطفي ،يبدو على الباحثين شيء من اإلحباط ومن خيبة األمل ،ويظهر ذلك
خصوصا من خالل االعتراضات ضد المؤسسات المكلفة بالعدالة االنتقالية وخاصة هيئة الحقيقة
والكرامة.
ال تبدو العدالة االنتقالية إذن موضوع بحث محايد بالنسبة للباحثين وخاصة التونسيين الذين يبدوا أنهم
أُعيدوا إلى تناقضاتهم (مسؤوليتهم الفكرية في الماضي والتزاماتهم ،)...إال أن التقييمات تختلف حسب
مجاالت االختصاص .وفي هذا السياق ،يبدو المختصون في القانون أكثر انخراطا ،على المستوى
العاطفي ،في الموضوع ألنهم يتعاملون معه بشكل مباشر .ومن منظور إيديولوجي ،الك ّل معني
بالمسار والذي يرتبط باالنتقال الديمقراطي ذاته ،في الوقت الذي تبقى فيه تونس نقطة الضوء الوحيدة
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ضمن بلدان "الربيع العربي" .هذه االنتظارات الكبرى هي التي ع ّمقت خيبة األمل إزاء تسييس العدالة
االنتقالية واستغاللها وهو ما أدانه العديدون .والدور الذي تلعبه األغلبيات السياسية وإدراج مسار
العدالة االنتقالية في قلب رهانات السلطة بين حركة النهضة وحركة نداء تونس هما عامالن أساسيان
تهيكالن الخطاب بصورة متكررة .وتأثير حركة النهضة لصالح إرساء مسار العدالة االنتقالية في
بداياته ثم تخليها عنه مؤخرا وكذلك وصول إطارات من النظام السابق إلى مواقع مسؤولية في
مؤسسات الدولة بعد انتخابات  2014يمثالن الدافعين الرئيسيين الذين تمت إثارتهما لتفسير الخلل
الوظيفي القائم .وهو ما يجعل موضوع " العدالة االنتقالية" موضوعا مربكا ومحبطا لعديد الباحثين،
إال أنه مع ذلك يبرز أهمية وضرورة إنجاز مثل هذه البحوث.
أما فيما يتعلق بالباحثين األجانب فيبدو أنهم مازالوا يحافظون على مسافة ما في عالقة بموضوع
الدراسات التي يقومون بها .وهو الحال كذلك بالنسبة لعلماء النفس ،باعتبار طبيعة تكوينهم الذي يكون
فيه الحياد عنصرا أساسيا.
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القسم الثالث  :قراءة ببليوغرافية في البحوث المنجزة في تونس من  2011إلى .2016
يقتضي إعداد دراسة حول البحث العلمي في عالقة بالعدالة االنتقالية في تونس خالل الفترة 2016-2011
إحصاء جميع البحوث األكاديمية التي ت ّم إنجازها في هذا المجال ،المنشورة منها وغير المنشورة.
 - 6توضيحات أولية
يتطلب هذا التحليل أوال وبالذات تعريف مفهومين أساسيين في عملنا هذا  :البحث العلمي و العدالة
االنتقالية.
 البحث العلمي :هو كل بحث يُنجز في إطار عمل أكاديمي أو علمي (في الجامعات ومراكز البحثالعمومية والخاصة) ،ويتولى القيام به أو اإلشراف عليه باحثون في مواضيع مختلفة تتعلق
بالعدالة االنتقالية ،باالعتماد على منهجية بحث خاصة بكل مجال اختصاص :التاريخ ،علم
االجتماع ،األنثروبولوجيا ،علم النفس ،القانون ،الفلسفة وعلوم االتصال .وقد انصبّ اهتمامنا
على جميع أنواع البحوث :المؤلفات المنشورة (من قبل المراكز العمومية والجمعيات أو
المؤسسات و دور النشر) ،والمقاالت البحثية (المنشورة في مجاالت علمية :المجلة التونسية
للعلوم االجتماعية ،ومجلة معهد اآلداب العربية ،والمجلة القانونية التونسية ،ومجلة الدراسات
القانونية ،والمجلة التاريخية المغاربية ،ومجلة القضاء والتشريع ،وكراسات الجمعية التونسية
للدراسات السياسية ،والمجلة التونسية لعلوم االتصال .)...ولم نأخذ بعين االعتبار المقاالت
الصحفية المنشورة في الصحف الورقية أو االلكترونية وكذلك المقاالت المنشورة في صحف
متخصصة ولكنها غير علمية (األخبار القانونية ،المفكرة القانونية.)...Justice-info ،
غير أنّنا نعتبر هذه المقاالت كمصادر هامة للبحث العلمي .كما اعتبرنا البحوث غير المنشورة
والتي تمت مناقشتها وإيداعها في مكتبات الجامعات أو مراكز البحث جزءا من البحث العلمي.
ويتعلق األمر أساسا بأطروحات الدكتوراه ومذكرات البحث المنجزة ،منذ الثورة ،في إطار
مختلف ماجستيرات البحث .إال أن مجال عملنا لم يشمل مذكرات ختم الدروس بالمدرسة القومية
لإلدارة والمدرسة العليا للقضاء ،ولو أننا نعتبر هذه األعمال مصادر هامة للبحث العلمي في مجال
العدالة االنتقالية .وفي الواقع ،فإن هذه المذكرات غالبا ما تحتوي على أحكام غير منشورة،
خصوصا في غياب نشر قرارات القضاء أو لعدم إمكانية النفاذ للوثائق اإلدارية.
 العدالة االنتقالية ،ت ُفهم هنا بمعناها العام كموضوع شامل ،أو بجانب من جوانبها (جبر الضرر،التتبعات القضائية ،كشف الحقيقة ،ضمانات عدم التكرار ،إصالح المؤسسات ،المصالحة،
والتوجه نحو الديمقراطية) .وفي هذا اإلطار أحصينا  123مؤلفا 43 ،مقاال 6 ،أطروحات ،و58
مذكرة بحث ،كما أحصينا عددا كبيرا من التقارير والوثائق أعدّتها هياكل عمومية ومنظمات غير
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حكومية (وطنية ودولية) وجمعيات ،وكلها تمثل إثراء للبحث العلمي أو موضوع بحث في حدّ
ذاته (.)109
وتجدر االشارة إلى أن البحوث والدراسات في هذا المجال ت ّم إنجازها باللغتين األساسيتين للبحث
في تونس  :العربية والفرنسية .ت ّم إنجاز بعض البحوث باللغة االنقليزية إال ّ
أن عددها يبقى محدودا
جدا .كما الحظنا أن الدراسات القانونية والسياسية أ ُعدّت أساسا باللغة الفرنسية ،في حين أُنجزت
الدراسات السوسيولوجية والتاريخية باللغة العربية.
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وانطالقا من هذا اإلطار المفاهيمي ،تمكنا من خالل العمل اإلحصائي أن نحدّد جملة من الخصائص
المميزة للبحث حول العدالة االنتقالية في تونس.
 1-6اهتمام مباشر أو ذو صلة بالعدالة االنتقالية
يُ برز استعراض البحوث المنجزة حول العدالة االنتقالية توجها أوال يتعلق بالمقاربة المعتمدة لدراسة هذه
المواضيع .ويمكن لنا هنا أن نميّز بين نوعين من البحوث :البحوث المنجزة في إطار واضح وواع
بالمسار ،والبحوث التي تتناول أحد هذه المواضيع المرتبطة بالعدالة االنتقالية بطريقة عرضية ،دون
إدراجها مباشرة ضمن رصيد البحوث الخاص بهذا "التخصص".
وللتفريق بين هذين الصنفين ،من المهم الرجوع إلى البحوث ذاتها وعدم االقتصار على عناوينها .وفي
الواقع ،نادرة هي البحوث التي تناولت موضوع العدالة االنتقالية 38بشكل عام .ويمكن تفسير هذه الندرة
بضرورة توفر فريق بحث متكامل ووسائل عمل كافية لتناول الموضوع من كافة جوانبه ،على عكس
البحوث الدقيقة التي تتناول جانبا محددا من الموضوع .وبالتالي ،فإن أكثر األعمال الموجودة حاليا في هذا
 37انظر الببليوغرافيا العامة في اللغات الثالث.
 38نذكر باألخص األعمال ومذكرات البحث التالية:
 وحيد الفرشيشي ،بمشاركة أحمد علوي ،مروى بلقاسم ،آمنة سماري ، ،ونصر الدين حرزهللا.العدالة االنتقالية في تونس ،غياب استراتيجية واضحة و غلبة االرتجال( 14جانفي 23-أكتوبر )2011
المعهد العربي لحقوق االنسان ،تونس .2012
 وحيد الفرشيشي ،بمشاركة أحمد علوي ،مروى بلقاسم ،آمنة سماري ، ،ونصر الدين حرزهللاالعدالة االنتقالية في تونس ،و صدر القانون(أكتوبر -2011ديسمبر )2013
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،وبرنامج األمم المتحدة االنمائي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات
الفردية – تونس .2014
 جـ .الطرابلسي  ،العدالة االنتقالية ،مذكرة بحث للحصول على ماجستير في العلوم القانونية ،كلية العلومالقانونية بتونس.2012 ،
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المجال تتطرق إلى مواضيع ضيقة وذات هدف محدد ،وعدد كبير من هذه البحوث تندرج بوضوح في
إطار العدالة االنتقالية 39،ولكنها ال تنضوي ضمن هذا اإلطار المفاهيمي وت ّم إعدادها بطريقة ال تأخذ بعين
االعتبار مبادئ العدالة االن تقالية وأهدافها ومعاييرها وخصوصياتها .وقد تم إنجاز عديد البحوث القانونية

40

41
ي إشارة إلى العدالة االنتقالية أو إلى
والتاريخية في احترام للمقاييس الخاصة بكل مجال منهما ،دون أ ّ

أهدافها وتأثيراتها .وتفسير ذلك أن هؤالء الباحثين المنتمين لمدارس نظرية معيّنة غالبا ما ينظرون بحذر
سسه النظرية غير ثابتة.
ألي مجال بحث حديث مازالت أ ُ
 2-6المواضيع المفضلة والمواضيع المهمشة
على المستوى الكمي ،أكثر البحوث المتعلقة بالعدالة االنتقالية هي بحوث ذات طابع قانوني وتاريخي .وقد
أحصينا في هذا اإلطار ما يقرب من  163مرجعا حول مختلف المواضيع القانونية ( 40مؤلفا 43 ،مقاال،
 5أطروحات ،و 75مذكرة بحث) .أما فيما يتعلق بالبحوث التاريخية ،فقد أحصينا  97مرجعا ( 94مؤلفا،
وأطروحة واحدة ومذكرتي بحث).
وفي ضوء إحصائنا لهذه األعمال ،نالحظ ما يلي:
 -هيمنة البحوث ذات الطابع القانوني
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فيما يتعلق ب الدراسات القانونية ،تظل مؤسسات التعليم العالي (وخصوصا كلية الحقوق والعلوم القانونية
بتونس و كلية الحقوق والعلوم القانونية بسوسة وإلى حد ما كلية الحقوق بصفاقس) األكثر إنتاجا للبحوث،
خصوصا في إطار مذكرات الماجستير .هذه الهيمنة للبحوث ذات الطابع القانوني تعكس توجها خاصا
بتجربة االنتقال التونسية والتي اتسمت منذ  2011بهيمنة الجانب القانوني .فاالنتقال السياسي كان أوال
وبالذات انتقاال قانونيا  :فصياغة الدستور و ّ
سن عديد القوانين في عالقة بالعدالة االنتقالية (المرسوم
المتعلق بالعفو التشريعي العام ،األوامر المتعلقة بجبر ضرر الضحايا ،المرسوم المتعلق بمصادرة
الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة ،المحاكمات أمام المحاكم المدنية والعسكرية ،إصدار القانون
 39انظر قائمة المراجع المرفقة بهذه الدراسة.
 40تندرج هذه البحوث ضمن ماجستيرات الحقوق أو العلوم القانونية بتونس ،سوسة وصفاقس.
 41بالنسبة للبحوث التي أنجزتها مؤسسة التميمي والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر ،انظر قائمة المراجع
المرفقة بهذه الدراسة.
 42انظر  ،من منظور أشمل،
Christine Bell, « Transitional justice, Interdisciplinarity and the State of the "Field" or
"Non-Field" », International Journal of Transitional Justice, 3(1), 2009, p. 5-27.
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المتعلق بالعدالة االنتقالية ،وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة 43)..كلّها بالتأكيد نابعة من قرارات سياسية ،لكن
ت ّم تحليلها كمواضيع قانونية صرفة ،مما أثرى اإلنتاج العلمي في هذا المجال .ولحدّ اآلن لم تتم مناقشة أية
أطروحة دكتوراه حول هذا الموضوع ،رغم العدد الكبير من مواضيع األطروحات حول العدالة االنتقالية
المسجلة في مختلف كليات الحقوق 44.ويمكن تفسير ذلك ،في جانب منه على األقل ،بأن إنجاز البحوث
المتعلقة بأطروحات الدكتوراه غالبا ما يتطلب فترة زمنية ال تقل عن ثالث سنوات ،وأن المسار يتغير
باستمرار مما يتطلب اجراء تعديالت دقيقة.
 الدراسات التاريخية ذات الصلة بالمسار الحالي للعدالة االنتقاليةإن الحضور القوي للتاريخ يعدّل شيئا ما هيمنة العلوم القانونية .وفي الواقع ،كثيرة هي البحوث
التاريخية التي تتناول الفترة التي تغطيها العدالة االنتقالية ( ،)2013-1955فضال عن المواضيع
التطرق إلى
المتعلقة بالتاريخ الحديث لتونس .ومنذ الثورة ،تنامى عدد البحوث التاريخية ،فقد تم
ّ
شخصيات أمثال الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وفرحات حشاد وعبد العزيز الثعالبي وبلقاسم
القناوي ،وكذلك إلى أحداث فارقة مثل النضال ضدّ الحضور الفرنسي في تونس وحرب بنزرت
والنضاالت النقابية وأحداث جانفي  .1984وقد تم إنجاز هذه البحوث أساسا بالمعهد العالي لتاريخ
تونس المعاصر ،والذي يمثل اإلطار المؤسسي للدراسات التاريخية والمتعلقة بالذاكرة 45.غير أنه على
عكس الدراسات القانونية ،فإن البحوث التاريخية التي تغطي الفترة المعنية بالعدالة االنتقالية ليست
حكرا على المؤسسات العمومية ،فقد تم إثراء المكتبة التونسية في مجال البحوث التاريخية والمتعلقة
بالذاكرة باألعمال التي أنجزتها مؤسسة التميمي.
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فمنذ  ،2011تقد ّم هذه المؤسسة الخاصة بحوثا

صصت في جمع الشهادات .وتنظم هذه
قيّمة ومتنوعة حول تاريخ تونس المعاصر ،إال أنها تخ ّ
ال مؤسسة حصصا دورية لإلدالء بالشهادات من قبل فاعلين أساسيين في الساحة السياسية التونسية،
بمن فيهم وجوه من النظام السابق ،وتتولى المؤسسة نشر هذه الشهادات باللغة العربية أساسا في سعي
منها لحفظ الذاكرة الجماعية.
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 43ت ّم منذ  2011إعداد ومناقشة عديد مذكرات البحث .انظر قائمة المراجع المرفقة بهذه الدراسة.
 44عدد من مواضيع أطروحات الدكتوراه مسجلة بمختلف كليات الحقوق والعلوم السياسية .انظر قائمة المراجع
المرفقة بهذه الدراسة.
 45ت ّم إعداد ومناقشة ونشر عدد من الدراسات والبحوث في إطار منشورات المعهد العالي لتاريخ تونس
المعاصر .انظر قائمة المراجع المرفقة بهذه الدراسة.
 46ت ّم بعث مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات سنة  1973من قبل األستاذ عبد الجليل التميمي .منذ سنة
 ،1973تصدر المؤسسة بشكل دوري "المجلة التاريخية المغاربية" و "األزمنة الحديثة والمعاصرة".
 47تولت مؤسسة التميمي إعداد ونشر عدد من الدراسات والبحوث .انظر قائمة المراجع المرفقة بهذه الدراسة.
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 تهميش عديد المواضيع ذات صلة بالعدالة االنتقاليةوفي مقابل هذه الهيمنة للدراسات القانونية والتاريخية ،ال تعير التخصصات األخرى اهتماما كبيرا
للم واضيع المتعلقة بالعدالة االنتقالية .فقليلة هي الدراسات التي تناولت هذه المواضيع من منظور
العلوم االجتماعية وعلم النفس واالنثروبولوجيا ،رغم أن فهم انتظارات الضحايا واحتياجاتهم ،وتحليل
خطاب المسؤولين السابقين ،والنظرة العامة للمسار ،كلها مواضيع كان يمكن تناولها اعتمادا على
المنهجيات الخاصة بهذه التخصصات .كما نالحظ غيابا شبه تام للدراسات االقتصادية في عالقة
بالمسار رغم أن االقتصاد يندرج في صلب هذه الرهانات.
" -7منتجو" البحوث
ت ُظهر قائمة األعمال المنشورة بين  2011و  2016أن البحوث في مجال العدالة االنتقالية في تونس
تُنجز إلى حد كبير في اإلطار الجامعي .وتثري هذه البحوث في القطاع العام أعمال تنجزها أطراف
جمعياتية (مثل مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية) بدعم ،في مجال البحث وتطوير القدرات ،من
شركاء أجانب أو دوليين.
أ-

ّ
إن الدور المحوري للجامعة في إنجاز البحوث حول العدالة االنتقالية ،على أهميته ،ال ينبغي
أن يحجب بعض الصعوبات المتعلقة خصوصا بالمركزية الشديدة للبحوث في هذا المجال.
فاالستعراض الببليوغرافي يُظهر أن أغلب البحوث أ ُنجزت في إطار برنامج الماجستير بكلية
العلوم القانونية بتونس ،وكلية الحقوق بتونس وجامعة منوبة ،على حساب جامعات أخرى،
بر ّمته.
على غرار جامعة سوسة .هذه المركزية تعكس في الحقيقة مركزية المسار ُ
فالتظاهرات والندوات والورشات واألنشطة المتعلقة بالعدالة االنتقالية ت ُ ّ
نظم كلها في
العاصمة ،رغم الدعوات الصادرة عن عديد الخبراء للتوجه نحو الالمركزية.
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من ناحية

أخرى ،لم يقع نشر عدد كبير من مذكرات الماجيستر ،والتي تظ ّل في األخير أعماال أكاديمية
تودع لدى مكتبات الكليات ّ
ليطلع عليها طلبة آخرون .وبما أنها ال ت ّنشر ،فهي بالتالي ال تصل
إلى الجمهور العريض .كما أن شكل هذه األعمال ومنهجيتها تجعالن منها وثائق موج ّهة
"للخبراء فقط" ويظل تأثيرها على المسار في حاجة إلى إثبات .ورغم العدد الكبير من
الملتقيات والموائد المستديرة والحلقات الدراسية التي تنظمها عديد الجامعات ،نادرا ما يتم
 48انظر الدراسة الثانية التي أنجزها بارومتر العدالة االنتقالية بعنوان " :المنطقة الضحية وجبر الضرر الجماعي
في تونس  :معتمديتي عين دراهم وس يدي مخلوف  :فقيرة رغم ثرواتها ".وتتناول هذه الدراسة بالتحليل التفاوتات
الجهوية ،بما في ذلك في الوصول إلى المعرفة حول العدالة االنتقالية.
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نشر أشغال هذه األنشطة األكاديمية بسبب صعوبة الحصول على مساهمات الخبراء في
الوقت المناسب وكذلك لغياب اإلمكانيات المادية.
ب-

تلعب الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دورا هاما في دعم مختلف هذه األعمال وتتولى
كذلك القيام بأنشطة بحثية .وعلى مستوى المواضيع ،يُالحظ ّ
أن المعهد العربي لحقوق
االنسان
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ومركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية
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كانتا المؤسستين الوحيدتين اللتين

نشرتا ،كل منهما ،عمال بحثيا حول العدالة االنتقالية في تونس بشكل عام .ولكن في ما عدا
ذلك ،تبقى المنشورات األخرى قطاعية ومتخصصة .أما على المستوى الكمي ،فتظل مؤسسة
التميمي والمتخصصة في تناول المواضيع التاريخية وجمع الشهادات األكثر إنتاجا ( 29بحثا
منشورا) ،يتلوها مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية بأربع دراسات أُنجزت في إطار
مشروع بارومتر العدالة االنتقالية .وقد قامت جمعيات أخرى بنشر نصوص هامة ،وخاصة
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية 51التي قدّمت إضاءات تاريخية قيّمة حول كامل
فترة االنتهاكات التي تغطيها هيئة الحقيقة والكرامة ،وكذلك المخبر الديمقراطي.
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 49وحيد الفرشيشي ،بمشاركة أحمد علوي ،مروى بلقاسم ،آمنة سماري ، ،ونصر الدين حرزهللا.
العدالة االنتقالية في تونس ،غياب استراتيجية واضحة و غلبة االرتجال ( 14جانفي 23-أكتوبر )2011
المعهد العربي لحقوق االنسان ،تونس .2012
 50وحيد الفرشيشي ،بمشاركة أحمد علوي ،مروى بلقاسم ،آمنة صماري ، ،ونصر الدين حرزهللا
العدالة االنتقالية في تونس ،و صدر القانون،
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،وبرنامج األمم المتحدة االنمائي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات
الفردية – تونس .2014
 51التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية ،انتهاكات حقوق االنسان في تونس ( .2013-1956عمل جماعي)
 ،تونس.2014 ،
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HACHED F. et FERCHICHI W. dir., Les archives de la dictature: entre justice
transitionnelle et sécurité, Editions Labo-démocratique, Dar Mohamed Ali et IRMC,
Tunis, 2014.
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القسم الرابع :في جدوى البحوث حول العدالة االنتقالية في تونس
 - 8البحث في تونس
انطالقا من اإلطار المفاهيمي الذي تم تقديمه في القسم األول من هذه الدراسة ،نناقش في ما يلي الجدوى
من األعمال البحثية حول العدالة االنتقالية في تونس ،باالعتماد على عديد الموارد التي تم تصنيفها .فغالبا
ما تتيح البحوث الجامعية فهما أفضل لمسار ما ،ولكن ليس لهذه البحوث بالضرورة تأثيرا ملموسا على
صانعي القرار السياسي .أ ّما التقارير التي تعدها الجمعيات ،فهي تسعى إلى اعتماد منظور معين وتقديم
توصيات عملية للتأثير مباشرة على المسار ،في ضوء المعايير الدولة المعتمدة في هذا المجال ،أو انطالقا
من االحتياجات المعبّر عنها من قبل المستفيدين من المسار (وخاصة الضحايا).
 1-8البحث الجامعي
النفاذ إلى المصادر هو أول المشاكل التي تواجه البحث الجامعي ،فمعظم هذه األعمال هي باللغة
اإلنقليزية ،ومنشورة في مجالت الكترونية يتطلب النفاذ إليها دفع رسوم اشتراك .وبالتالي ال يستطيع
االنتفاع بها إال عدد قليل من الباحثين في تونس .وما عدا الجامعيين ،فمن غير المرجح أن ّ
يطلع الفاعلون
في مسار العدالة االنتقالية على هذه األعمال.
ويُبرز تحليل المنشورات الجامعية أن عددا كبيرا من البحوث تناولت بالدرس مسار العدالة االنتقالية،
ولكنها ال تستند إلى بحوث ميدانية حقيقية .فهي تقد ّم تحاليل قانونية أو سياسية على أساس مصادر ثانوية.
هذه البحوث ،والتي يقوم بها عموما باحثون أجانب ،ت ُسقط على المسار الحالي تصنيفات خاصة بالخطاب
المتعلق بالعدالة االنتقالية ،وترمي غالبا إلى القيام بتعميمات حول العدالة االنتقالية ذاتها ،دون األخذ بعين
االعتبار خصوصيات "الحالة التونسية" .ويتأكد هذا التوجه في مقال نشره مؤخرا Lamon et
Pannwitz
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وفيه ير ّكز المؤلفان على الصلة بين الممارسة العامة للعدالة االنتقالية والمسار التونسي،

مما يُبرز الهوة القائمة بين البحث الجامعي ،حتى الجيّد منه ،واحتياجات الفاعلين في الميدان .حتى وإن
كان باإلمكان استخالص دروس من المقال ومواءمتها مع المسار التونسي ،إال ّ
أن ذلك ال يبدو أنه الهدف
مجردة إلى حد بعيد ال تسمح
الذي يرمي إليه المؤلفان .فالتقرير يقوم بنوع من التقييم ،ولكن بطريقة
ّ
بصياغة توصيات محدّدة وقابلة للتطبيق.
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Lamont, C.K et Pannwitz, H., “Transitional Justice as Elite Justice? Compromise
Justice and Transition in Tunisia”, Global Policy 7(2), 2016.
37

ومن منظور مقاييس الجدوى التي تمت اإلشارة إليها في القسم األول من هذه الدراسة ،يُعتبر
مقال  Lamont et Pannwitzذا مصداقية .فقد أنتجه باحثان معروفان اعتمادا على منهجيات تحليلية
تقليدية ُمثبتة .إال ّ
أن أهمية المقال وجدواه تبقيان محل شك .فمن المهم بالتأكيد تحليل القيود السياسية التي
تؤثر في عمل الفاعلين السياسيين ،إال ّ
أن القيمة العملية لهذا العمل بالنسبة لصانعي القرار السياسي تبقى
محدودة جدا ،خاصة وأنه من غير المرجح أن ّ
يطــلع صانعو القرار على مثل هذه األعمال .هذا المثال
يُظهر أن البحث األكاديمي غالبا ما يساهم في إثراء معارفنا ،لكنه ال يقدم سبال واضحة إلحداث تغيير
حقيقي في المجتمع.
صنف آخر من األعمال المنشورة يتمثل في الدراسات القانونية التي غالبا ما تهدف إلى دراسة اإلطار
التونسي في ضوء معايير دولية .هذه البحوث ليس من السهل ترجمتها إلى خطوات ملموسة ،إذ يتعلق
األمر هنا إما بتغيير القانون أو تقديم تأويالت أخرى للقانون من شأنها التأثير في المسار.
ومن بين البحوث األخرى في مجال العدالة االنتقالية ،نجد كذلك األعمال التي تستعمل المعطيات
التجريبية .هذه المعطيات ،سواء كانت نوعية أم كمية ،هي ذات أهمية عملية ،بما أنها مستمدة من معاينة
للحالة التونسية الراهنة ،وهي بذلك تعكس حقيقة الوضعية الحالية .غير أن هذا النوع من البحوث يبقى
محدودا جدا ،فقليلة هي الدراسات التي مازالت تتناول الحالة التونسية رغم وجود تو ّجه عام نحو التحاليل
التجريبية .وفي هذا السياق ،يُبرز البحث الذي أنجزه  Grey et Coonanسنة  542013هذه المقاربة
التجريبية ،فانطالقا من مقابالت مع مساجين سياسيين سابقين ،يشير البحث إلى ّ
أن وجهة نظر النساء
المحافظات والمتدينات لم يتم أخذها بعين االعتبار بالشكل الكافي في مسار العدالة االنتقالية ،وأن األجندا
الالئكية التي تحملها عديد النساء الفاعالت في مجال حقوق اإلنسان ،مثل "النساء الديمقراطيات" ،ال
وتصوراتهن .تقدم هذه الدراسة عديد السبل العملية لمزيد أخذ احتياجات الضحايا
تتالءم مع انتظاراتهن
ّ
المحافظات بعين االعتبار وتشجيعهن على المشاركة .والمعطيات المقدمة هي في اآلن ذاته ذات مصداقية
ومناسبة وعملية .مثل هذه البحوث مازالت لألسف قليلة جدا.
الصنف األخير من الدراسات حول العدالة االنتقالية هي تلك التي تعتمد على مقابالت مع النخب .وهي
بالتالي قريبة من التحليالت السياسية واالجتماعية ،ولكنها تعتمد على مصادر أولية .وهي تمكن من فهم
الطريقة التي تنظر بها النخب لمسار العدالة االنتقالية والسياق السياسي المحيط بهذا المسار.
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Grey, D.H. et Coonan, T., “Notes from the Field: Silence Kills! Women and the
Transitional Justice Process in Post-Revolutionary Tunisia”, art. cit.
 55انظر بالخصوص :
Jérôme Heurtaux, “La nostalgie de Ben Ali: un analyseur des frustrations postrévolutionnaires en Tunisie”, Les Carnets de l’IRMC, Tunis, sur:
http://irmc.hypotheses.org/tag/jerome-heurtaux.
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 2-8األبحاث المنجرة على الميدان من قبل جمعيات ومنظمات
تختلف البحوث التي تنجزها المنظمات التي تعمل على الميدان عن البحوث األكاديمية ،ذلك أنها تسعى
للتأثير المباشر في المسار الحالي ويكون ذلك غالبا انطالقا من معطيات تجريبية .كما أنها تهدف إلى
تعزيز قدرات فرق البحث ،وبالتالي تسليط المزيد من الضوء على المجموعات المعنية ،وخاصة الضحايا.
وتتولى عديد المنظمات غير الحكومية (الوطنية والدولية) والمنظمات التابعة لألمم المتحدة القيام بهذا
النوع من البحوث.
وكمثال عن هذا النوع من العمل التجريبي ،نذكر التقرير الذي نشرته جمعية "كرامة" المعنية بالضحايا،
وفيه تقييم ل مدى تأثير برامج جبر الضرر على المستفيدين منها ،وذلك انطالقا من تحليالت نوعية 56.وقد
تم إنجاز هذه الدراسة بطريقة تشاركية ،بمساعدة من الضحايا أنفسهم الذين أصبحوا فاعلين أساسيين في
عملية البحث .وهي بذلك تتيح إمكانية اقتراح مقاربات جديدة لجبر الضرر انطالقا من تقييم اآلليات القائمة
جراء صعوبات مادية ،على والية قفصة .وبفضل عالقات الثقة التي أقامتها
حاليا .وقد اقتصرت الدراسةّ ،
جمعية "كرامة" مع الضحايا أنفسهم ،صار باإلمكان إنجاز هذا البحث ،إال ّ
أن اإلمكانيات المحدودة
للباحثين في هذه الجمعيات كان لها األثر السلبي على نوعية العمل الذي ت ّم إنجازه .وهو ما يُبرز ضرورة
إشراك باحثين محترفين وجامعيين في البحوث التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية .هذا الشكل من
التعاون مازال نادرا اليوم في تونس.
مثال آخر يمكن أن نسوقه في هذا السياق وهو التقرير الذي تم إعداده من قبل "محامون بال حدود"
و"المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية".
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هذا التقرير يستجيب لفصل محدّد في القانون

المتعلق بالعدالة االنتقالية ،والذي يسمح للجهات بأن تتقدم كضحايا جماعيين .وبفضل هذا العمل ،طلبت
القصرين أن يت ّم االعتراف بها كـ"منطقة ضحية" .هذا التقرير إذن يستجيب إلى مطلب محدّد ،ويمكن

في أكتوبر  ،2016نظم ك ّل من معهد البحوث المغاربية المعاصرة ومؤسسة  Konrad Adenauerملتقى
بعنوان:
“La transformation des régimes et les recompositions des élites dans le monde arabe
après 2010-2011”.
" 56الكرامة" ،جبر الضرر في إطار العدالة االنتقالية .تقييم األثر والفعالية .تحقيق ميداني في والية قفصة،
تونس" ،الكرامة".2013 ،
 57محامون بال حدود  /المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،مطلب لمنح القصرين صفة "المنطقة
الضحية" ،تونس .2015
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بالتالي أن يكون له تأثير مباشر وملموس وقابل للقياس .هذا التعاون بين منظمة غير حكومة دولية وجمعية
تونسية كان مفيدا من حيث تعزيز التكامل بين المعارف التي يملكها كل طرف .ويتوجه التقرير إلى
مؤسسة محدّدة وهي هيئة الحقيقة والكرامة .واستنادا إلى مراجع قانونية محددة ومعطيات كمية ،يعبّر
التقرير عن مطالب محددة تتعلق باالعتراف بالقصرين كمنطقة ضحية .ويبدو أن اللغة المستعملة في
التقرير مناسبة بحيث يمكن إدراجها ضمن التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة ،خاصة وأن الهيئة لم
تجد بعد الطريقة التي ستستجيب بها فعليا لهذا الفصل في القانون.
 3 - 8نحو بحوث أكثر دقة وأفضل أثرا
تظهر جليا من خالل هذا التحليل الرهانات المتعلقة بالبحث حول العدالة االنتقالية .ورغم وجود البحوث
الجامعية ،إال أنها ال تؤثر تأثيرا مباشرا عن المسار القائم حاليا ،وتظل غير متاحة للجمهور العريض .أما
البحوث التي ينجزها المجتمع المدني ،فهي ترمي أساسا إلى التأثير المباشر في المسار ،إال أن جودتها
المتدني ة غالبا ما تثير تساؤالت حول مصداقيتها ،مما يقلص من مدى تأثيرها .وفي المقابل ،وبموارد
وإمكانيات كافية ،بما في ذلك وجود باحثين محترفين ،يمكن للمجتمع المدني أن ينتج معطيات مفيدة،
وبالتالي أن يزيد من التأثير الذي تحدثه أعماله.
 4-8نحو إحداث برنامج للبحث حول العدالة االنتقالية
ومن أجل إنجاز هذا النوع من البحوث التي يتطلبها المسار القائم حاليا وبالنجاعة المطلوبة ،ينبغي أوال
فهم نوعية برنامج البحث الذي يمكن أن يكون له التأثير األفضل .فهذا البرنامج ينبغي أن يستجيب
الحتياجات كل األطراف الفاعلة في المسار ،بما في ذلك الضحايا واآلليات والسلطة .ويمكن لهذا البرنامج
أن يشتمل على ثالث عناصر وهي:
 البحث الموجه نحو النتائج :هذا النوع من البحث يهدف إلى التغيير الفوري للمسار القائم حاليا.
وهو أمر قد ينطوي على شيء من التعقيد في الحالة التونسية ،حيث أن المسار قد انطلق فعال ،إالّ
أن بعض المجاالت مثل المحاكمات وضمانات عدم التكرار تحتاج إلى عدد من البحوث المناسبة.
 متابعة المسار :ويشمل ذلك تحقيقات نوعية لدى الفاعلين في المسار (وخاصة هيئة الحقيقة
والكرامة) ،ومن شأن هذه التحقيقات أن تساهم في متابعة عمل اآلليات وتقديم توصيات بهدف
إحداث تغييرات سريعة ،وبذلك يمكن لهذه البحوث أن تحقق أقصى أثر فوري.
 تقييم النتائج :في نهاية مسار ما ،يمكن التقييم أن يكون مفيدا لآلليات التي سيتم إرساؤها في
المستقبل .فمثال يمكن أن يساعد تقييم عالقة هيئة الحقيقة والكرامة ببعض المجموعات المعنية
وخاصة الضحايا على فهم أفضل لمدى الثقة التي يحملها الضحايا في توصياتها.
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وحتى يكون باإلمكان إنتاج معرفة من شأنها التأثير في المسار ،على الفاعلين أن يعبّروا بوضوح عن
احتياجاتهم ،وحتى أن يقترحوا برنامج بحث انطالقا من احتياجات المستفيدين من آليات العدالة
االنتقالية أو القائمين عليها.
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 - 9الخاتمة والتوصيات
يُظهر هذا االستعراض السريع مدى ثراء المساهمة التي يمكن لبحوث فعالة ومتنوعة أن تقدّمها لمسار
العدالة االنتقالية ،ومدى العمل المطلوب فعله في هذا المجال .وإذا كانت تونس قد جذبت اهتمام المجتمع
الدولي منذ  ،2011كونها "المخبر" للربيع العربي وكونها اليوم األمل الوحيد لنجاحه ،فإن العدالة
االنتقالية تتميز ،ضمن الدراسات التي ينجزها عموما المختصون في مسارات االنتقال ،باالهتمام متعدد
االختصاصات الذي تثيره .فباستثناء المغرب األقصى ،قليلة هي الدول في المنطقة التي أرست مسارا
العدالة االنتقالية .بذلك تكون التجربة التونسية بمثابة الردّ على االتهامات التي ترى في هذا المسار تمشيا
"غربيا" ،وحتى امبرياليا وذا تو ّجه يهودي-مسيحي بما أنه يستند إلى مفهوم الصفح والمصالحة الذي
يعتبر ،خطأ ،مفهوما خاصا بالغرب.
ويُعتبر مسار العدالة االنتقالية في تونس ،من نواح عديدة ،تجربة "نقية كيميائيا" يت ّم تنفيذها في ظروف
"مخبرية" مثالية  :فالمسار انطلق في بداياته مدعوما بإرادة سياسية قوية ،والمجتمع المدني منخرط فيه
بحماس ،ومفهوم العدالة االنتقالية سرعان ما ت ّم تبنيه من قبل الفاعلين المحليين ،ومختلف المراحل
(االستشارات والقوانين والنقاشات العامة )..تمت بطريقة تبدو ،نظريا على األقل" ،مثالية" .من الطبيعي
إذن أن يثير هذا الموضوع اهتمام الباحثين.
أ ّما دراستنا هذه والتي ر ّكزت على البحوث باللغة الفرنسية وخاصة في تونس ،فقد أظهرت وجود بعض
االتجاهات الهامة لك ّل منها توصيات محددة:
 لمواجهة هيمنة الجانب القانوني ،تلك الهيمنة التي قد تع ّمق النظرة القانونية الصرفة للعدالة
صصات األخرى على البحث في هذا
االنتقالية ،وهي نظرة خاطئة بالتأكيد ،ينبغي تشجيع التخ ّ
الموضوع (وخاصة من خالل برنامج بحث محدد في الجامعات أو إقامة تعاون بين المؤسسات و
تنظيم ملتقيات) .ويتعلق األمر خصوصا بالدراسات في علم النفس واالقتصاد واألنثروبولوجيا
وعلم االجتماع السياسي والفلسفة.
 رغم وجود بعض االهتمام بالعدالة االنتقالية ،ينبغي أن يكون المؤرخون أكثرا انخراطا وأن
يدعموا ،من خالل بحوثهم حول التاريخ المعاصر ،أشغال هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر

42

صة ،وذلك بوضع االنتهاكات ضمن سياق هيكلي ومواجهة محاوالت "إعادة اختراع"
المخت ّ
الماضي القريب.
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 ينبغي اعتماد الالمركزية في إنجاز البحوث حول العدالة االنتقالية ،من خالل إشراك الجهات
وإحداث أقطاب للبحث في المناطق المهمشة وتنظيم أنشطة فكرية على عين المكان من أجل مزيد
توسيع نطاق نشر األعمال البحثية.
 ينبغي تقوية الجسور بين عالم الجامعة وعالم الجمعيات ،وذلك حتى يعطي الباحثون ألعمالهم قيمة
عملية ويكون لهذه األعمال تأثير على المسار القائم حاليا .وفي المقابل ،سيم ّكن ذلك جمعيات
ا لمجتمع المدني من التعبير بأكثر وضوح عن احتياجاتهم في مجال البحث ،ويشجع الباحثين
والمانحين على االستجابة لهذه االحتياجات بشكل ناجع.
 ينبغي على الباحثين في موضوع العدالة االنتقالية التأكد من أن أعمالهم تصل إلى أوسع جمهور
ممكن وذلك على مستوى النشر والشكل واللغة (الفرنسية وخاصة العربية)
 تظل المنشورات باللغة اإلنجليزية غير معروفة في تونس أو أنها غير متاحة خصوصا عندما
يتعلق األمر بمجالت أكاديمية الكترونية يكون النفاذ لها بمقابل مادي .لذلك ينبغي التفكير في منح
الباحثين التونسيين تسهيالت في النفاذ لهذه المصادر ،حتى ال تبدو هذه األعمال غريبة عن السياق
الذي أنجزت ضمنه.
 ينبغي على آليات العدالة االنتقالية وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة أن تعبّر عن أجندا واضحة
للبحوث حول العدالة االنتقالية ،وأن تشجع إقامة شراكات مع مؤسسات بحثية متخصصة على
المستويين الوطني والدولي .هذه البحوث هي ذات أهمية بالنسبة للهيئة إلثراء المحتوى الفكري
لتقريرها الختامي وتعزيز قابليته للتطبيق.

 58انظر حول هذا الموضوع ،وخصوصا حول بورقيبة ،الدراسة الثالثة التي أنجزها بارومتر العدالة االنتقالية
بعنوان " :التاريخ والذاكرة الجماعية في تونس  :مفاهيم متباينة – تدريس التاريخ المعاصر وصورة بورقيبة
اليوم ".مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،تونس أكتوبر .2016
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المراجع بالعربية
 الكتب:
 كتب منشورة من دور النشر :
-

أنس الشابي ،إنصافا للزيتونة والزيتونيين ،2011 ،نقوش عربية 97 ،ص.
أيمن البوغانمي ،دولة مابعد الثورة ،2011 ،منشورات كارم الشريف 261 ،ص.
أبو السعود الحميدي ،محاور الخالف في اإلنتقال الديمقراطي ،2012 ،دار محمد علي الحامي،
 96ص.
الهاشمي الطرودي ،أضواء على اليسار التونسي :حركة آفاق نموذجا ،2014 ،دار محمد علي
الحامي 161 ،ص.
التعذيب التونسي الحديقة السرية للجنرال بن علي ،ترجمة حسين حيدر ،2014 ،مكتبة مدبولي،
 220ص.
توفيق المديني ،تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورة (األحزاب القومية واليسارية
اإلسالمية) ،2012 ،مسيليانا للنشر 573 ،ص.
حسونة مصباحي ،رحلة في زمن بورقيبة ،2011 ،دار آفاق للنشر بتونس 142 ،ص.
حفيظ الطبابي ،انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة  ،/2008الدار التونسية للكتاب.2012 ،
رضا بن سالمة ،الشعب يريد ...أو الحريات األساسية ومقاومة أنماط فساد النظم ، ،دار تونس
للنشر 197 ،ص.
رشيدة النيفر ،التنظيم االنتقالي للسلطة في تونس ،من بعد الرابع عشر من جانفي  2011إلى
إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي ،دار الطائر للنشر ،تونس ,2011 ،ص30 .
سمير ساسي ،برج الرومي :أبواب الموت ،2011 ،أول رواية عن تعذيب المساجين اإلسالميين
والسياسيين في السجون التونسية ،منشورات كارم الشريف 169 ،ص.
شكري لطيف ،المجلس الوطني لحماية الثورة وصراع الثورة والثورة المضادة في تونس،2013 ،
دار سحر للمعرفة 200 ،ص.
صالح الدين برهومي ،في خضم الثورة التونسية ،الشمال الغربي نموذجا ،تونس ،سحر للمعرفة،
.2012
وتحرر المغرب العربي ،المغاربية للطباعة والنشر تونس،
علية الصغير عميرة ،اليوسفيون
ّ
300 ،2016ص
عفيف البوني" ،الثورة التونسية :النصوص المرجعية عن يوميات األحداث بالجهات وأسماء
الشهداء والجرحى" ،دار سحر للمعرفة 151 ،2013 ،ص .
عاطف صالح الرواتبي" ،أي نظام سياسي لتونس ما بعد الثورة" ،دار م .علي.2011 ،
عروسية التركي ،الحركة اليوسفية في تونس  ،2011 ،1956-1955مكتبة عالء الدين -صفاقس،
441ص.
عبد المجيد شاكر ،منذ  50سنة ...عشت معركة بنزرت ،2011 ،دار محمد علي الحامي264 ،
ص.
عبد الواحد المكني ،المسار اإلنتخابي في اإلنتقال الديمقراطي بتونس ،2012 ،دار محمد علي
الحامي94 ،ص.
عبد الجليل بوقرة ،من التاريخ السري لليسار التونسي :حركة آفاق وفتح االفاق (،)1963-1974
 ،2014دار آفاق للنشر بتونس 217 ،ص.
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-

-

-

عدنان اإلمام ،كشف المستور عن حركة النهضة وما تخفيه من أمور ،2013 ،العنقاء للنشر151 ،
ص.
محمد البويصري بوعبدلي" ،يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد الحرية"( ،تونس م .األساسية
 197 ، )2011ص.
محمد صالح فليس" ،عم حمدة ...العتال :ورقة من سجل االعتقال السياسي في تونس السبعينات"،
(نقوش عربية)2010 ،
محمد الحداد" ،التنوير والثورة :دمقرطة الحداثة أم أخونة المجتمع"( ،التنوير ،دار محمد علي،
)2013
منير السعيداني ،يريد ...ويبدع مايريد ...الشباب في اإلنتقال الديمقراطي بتونس ،2012 ،دار
محمد علي الحامي109 ،ص.
منير السعيداني ،معتز القرقوري ،التنظيمات السياسية والمدنية في اإلنتقال الديمقراطي بتونس،
 ،2012دار محمد علي الحامي 91 ،ص.
منذر بالضيافي ،اإلسالميون والحكم :تجربة حركة النهضة في تونس بين استحقاقات الثورة
ومتطلبات الدولة ،2014 ،ورقة للنشر 181 ،ص.
مدونة اإلصالح II :علي باش حانبة :مقاالت صحفية باللغتين العربية والفرنسية.
تقديم وتحقيق :الهادي جالب تونس 248 - 2012 :ص.
مدونة اإلصالح III :عبد العزيز الثعالبي :الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وإشكالية فكره
السياسي واإلصالحي.
جزء أول ،دراسة ومختارات ألحمد خالد  -تونس 564 -2012 :ص.
مدونة اإلصالح IV :عبد العزيز الثعالبي :الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وإشكالية فكره
السياسي واإلصالحي.
جزء ثان ،دراسة ومختارات ألحمد خالد  -تونس ،الدار العربية للكتاب 400 -2012 ،ص.
مدونة اإلصالح : Vالطاهر الحداد :المدخل العام والمقاالت  -جمع وتقديم وتحقيق :أحمد خالد -
تونس الدار العربية للكتاب 280 -2012 ،ص .

 مدونة اإلصالح : VIالطاهر الحداد :العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية  -تقديم وتحقيق:عبد الوهاب الدخلي  -تونس الدار العربية للكتاب 176 -2012 ،ص.
 مدونة اإلصالح : VIIالطاهر الحداد :امرأتنا في الشريعة والمجتمع  -تقديم وتحقيق :أحمد خالد -تونس الدار العربية للكتاب 300 -2012 ،ص .
 مدونة اإلصالح : VIIIالطاهر الحداد :التعليم اإلسالمي وحركة اإلصالح في جامع الزيتونة -خواطر -الديوان  -تونس :الدار العربية للكتاب 214 -2012 ،ص.
 مدونة اإلصالح : IXعلي البلهوان :تونس الثائرة -تقديم وتحقيق :محمد رؤوف بلحسن  -تونس:الدار العربية للكتاب 498 -2012 ،ص .
 مدونة اإلصالح : Xعلي البلهوان :ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي -تقديم وتحقيق:محمد رؤوف بلحسن -تونس :الدار العربية للكتاب 346-2012 ،ص
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 كتب منشورة من المؤلفين :

-

األزهر الماجري ،الثورة التونسية  17ديسمبر  2010في جدلية التحرر واإلحتواء،2011 ،
187ص.
أعلية عالني ،اإلسالميون التونسيون من المعارضة إلى الحكم :النشأة ،التطور ،اآلفاق،2014 ،
 300ص.
بشير الحامدي ،الحق في السلطة والثورة والديمقراطية ،قراءة في مسار ثورة الحرية والكرامة،
 231 ،2011ص.
رضا القالل ،المناضل محمد بكور :الماضي يضيء الحاضر ،المراجعة التاريخية عبد الواحد
المكني 156 ،2014 ،ص.
الطاهر بن يوسف ،الممارسات الشيطانية لبن علي 167 ،2011 ،ص.
الطاهر بن يوسف ،ضابط أمن شاهد على نظام بن علي 123 ،2011 ،ص.
عادل بالكحلة" ،االعتداءت على مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسية وإستراتيجية الدولة
التسلطية في فترة .2016 ،"2007
عبد الواحد المكني ،فرحات حشاد :المؤسس الشاهد القائد الشهيد.2012 ،
لطفي السنوسي ،إنتماء :شهادة حية من مسلك التعذيب السجن في تونس ،2008 -1990
189 ،2012ص.
لميا كراي ،ثورة وبعد؟ تونس في مواجهة مستقبلها.2011 ،
محمد الجويلي ،بنفسج الديكتاتورية ،بتونس  174 ،2011ص.
محمد السبوعي ،فلسفة الثورة :نحو ممارسة سياسية إنسانية 91 ،2011،ص.
محمد مواعدة ،قصتي مع بن علي أو في صناعة الطاغية.2014 ،
المنذر المرزوقي ،الزعيم الشهيد حسن السعداوي :المسيرة والمصير 125 ،2012 ،ص.
المنصف بالحولة ،شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المسلحة سنة  381 ،2014 ،1980ص.
منيرة ترميش ،من مناضالت مدينة المنستير فاطمة ترميش :أرملة الشهيد عبد السالم ترميش،
551 ،2013ص.
المولدي األحمر ،في الثورة من منظور علم االجتماع السياسي ،تونس ،أكتوبر 173 ،2011ص.
 كتب منشورة من الجمعيات :

 التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة اإلنتقالية :
 التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة اإلنتقالية" ،انتهاكات حقوق اإلنسان بتونس  2013-1956بينالذاكرة والتاريخ" ،تونس أفريل  359 ،2014ص :
 مركز تونس لحرية الصحافة :
 جماعي ،صحافيون تونسيون في موجهة الدكتاتورية :ثالث وعشرون سنة من القمع والتضليل،تونس  ،2013مركز تونس لحرية الصحافة 312 ،ص.
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 أعمال المؤسسات :
 مؤسسة أحمد التليلي للفكر الديمقراطي :
 رضا التليلي ،أحمد التليلي ،رائد الفكر الديمقراطي ،2013 ،مؤسسة أحمد التليلي للفكرالديمقراطي ،ابولونيا 89 ،ص.
 مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات :

-

-

إرهاب الدولة ضد العسكريين في ملف براكة الساحل ( 484 ،)1992-1991ص ،مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،أكتوبر .2013
أضواء على اليسار التونسي والعربي :مسارات فردية 343 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات ،جوان .2013
اعالم بارزون في التراث النضالي الوطني :سليمان بن سليمان والطاهر صفر وعلي الزليطني
وشخصيات أخرى 295 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،ديسمبر .2012
أوجه الفساد واإلستبداد في شهادات جديدة للذاكرة الوطنية416 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث
العلمي والمعلومات ،جوان .2014
بحوث حول الفساد السياسي واإلداري واإلقتصادي والجامعي ببالد المغارب 602 ،ص ،مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،سبتمبر .2014
الثورة التونسية والمناخ الفكري وتحوالت المجتمع المدني ،الجزء الرابع (تحت اإلعداد) ،مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
الثورة التونسية وتداعيات التحول الجيوسياسي في البالد العربية 646 ،ص ،مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات ،ماي .2012
دور القصر الرئاسي في النظام النوفمبري :شهادات جديدة حول البوليس السياسي واآلداب والسلك
الدبلوماسي 352 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،مارس .2014
شخصيات في السلطة والمعارضة من خالل شهادتهم التاريخية 281 ،ص ،مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات ،أفريل .2011
شهادة السيد إدريس قيقة :مسيرتي في بناء الدولة الوطنية في وزارتي التربية والداخلية خالل فترة
( 294 ،)1984 -1954ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،ماي .2013
شهادة حول دور الجهات في الحركة الوطنية :المنستير ،سوسة ،المهدية ونابل 265 ،ص ،مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،جانفي .2012
عبد الجليل التميمي ،دراسات وشهادات حول ضحايا التعذيب واإلضطهاد بأنظمة الحكم بالمغرب
الكبير ( 516 ،)2010-1956ص(السلسلة الثانية :سيمنارات الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن
الحاضر وثورة الكرامة والديمقراطية رقم  ،25المؤتمر السادس والثالثون لمنتدى الفكر
المعاصر) ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،فيفري .2013
عبد الجليل التميمي ،الثورة التونسية والربيع العربي :وأهمية التحوالت الجيوسياسية ،ماي .2012
 646ص (السلسلة الثانية :سيمنارات الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحاضر وثورة الكرامة
والديمقراطية رقم  )18مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونارد اديناور.
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-

عبد الجليل التميمي ،الحبيب بورقيبة :مؤسس الدولة التونسية الحديثة ونهاية األسطورة )بالعربية
والفرنسية( 353 ،ص (السلسلة رقم  :3الحركة الوطنية التونسية والمغاربية رقم  )21مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،جوان .2012
عبد الجليل التميمي ،حوارات مع سي أحمد بن صالح حول نضاله الوطني والدولي ،سبتمبر
 283 .2016ص (السلسلة الثالثة :الحركه الوطنية التونسية والمغاربية رقم  )54مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات.
عبد الجليل التميمي ،صدور الجزء الثالث لكتاب مرصد الثورة التونسية :إنجاز إستثنائي جديد
لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 614 ،ص ،تونس .2015
عبد الجليل التميمي ،عالج جراحات الماضي وإستشراف بناء المستقبل عبر الذاكرة الوطنية،
سبتمبر  434 .2015ص (السلسلة الثالثة :الحركة الوطنية التونسية والمغاربية رقم  )49مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
عبد الجليل التميمي ،مساهماتي في توثيق الثورة التونسية والذاكرة الوطنية ،جويلية 466 .2015
ص (السلسلة رقم  :3الحركة الوطنية والثورة التونسية رقم  )47مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات.
محمد ضيف هللا ،مذكرات الشيخ حسن العيادي ،من المقاومة المسلحة إلى صباط الظالم  ،أوت
 187 ،2011ص( ،السلسلة الثالثة :الحركة الوطنية التونسية والمغربية رقم  ،)11مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات.
مراجعة أ .د .ميشال بروندينو لكتاب د .عبد الجليل التميمي :مقاربات في التاريخ التونسي
والمغاربي للزمن الراهن ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 206 ،ص بالعربية و182
ص بالفرنسية ،تونس ( ،2014ترجمة د .إلهام قيقة).
مرصد الثورة التونسية ،الجزء األول512 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات ،سبتمبر .2011
مرصد الثورة التونسية ،الجزء الثالث614 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات ،فيفري .2015
مرصد الثورة التونسية ،الجزء الثاني478 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات ،سبتمبر .2011
مسيرة اإلتحاد العام لطلبة تونس :شهادات بعض المؤسسين والقياديين298 ،ص ،مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات ،سبتمبر .2010
المظلمة التاريخية بحق محمد عطية ،مدير المعهد الصادقي 176 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث
العلمي والمعلومات ،أوت .2015
المعارضون السياسيون تحت التعذيب في تونس عبر سجالت الذاكرة 402 ،ص ،مؤسسة التميمي
للبحث العلمي والمعلومات ،ديسمبر .2013
مكانة ودور الوزير األول الهادي نويرة في بناء الدولة الوطنية 343 ،ص ،مؤسسة التميمي للبحث
العلمي والمعلومات ،جويلية .2013
مهنة القضاء والمحاماة بين اإلستقاللية والتدخل السياسي ( 213 ،)2010 -1956ص ،مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،أوت .2012
المؤتمر التاسع والثالثون لمنتدى الفكر المعاصر حول :المسيرة المتعثرة لإلنتقال الديمقراطي في
الفضاء المغاربي 480،ص ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،ماي 2015
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 أعمال لمراكز البحوث:
 المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر :
 علية الصغير عميرة ،محمد ضيف هللا ،حفيظ طبابي ،سهام الكشو ،عبد المجيد بالهادي ،منصفباني وفاطمة جراد ،المحاكمات السياسية في تونس ( ،)2011 -1956جماعي في جزئين ،الجزء
األول 342 ،ص ،الجزء الثاني 268 ،ص .المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.2014 ،
 محمد ضيف هللا ،صالح بن يوسف ،خطب ووثائق أخرى  ،2015 ،1956-1955المعهد العاليلتاريخ تونس المعاصر ،جامعة منوبة 290 ،ص.
 أعمال المنظمات الغير حكومية :
 المعهد العربي لحقوق االنسان :
 حبيب العايب ،دراسة ميدانية حول قضايا التهميش في تونس؛ حي السيدة المنوبية وحي زريقنموذجا ،المعهد العربي لحقوق اإلنسان  60 ،2012ص.
 وحيد الفرشيشي ،العياشي الهمامي ،الحبيب بالكوش ،مروان الطشاني ،محمد جسار ،إدواردوقونزالز وهاورد فانيي ،مشروع المبادئ التوجيهية للعدالة االنتقالية الوطن العربي ،المعهد العربي
لحقوق االنسان ،تونس  98 ،2012ص.
 وحيد الفرشيشي ،مروة بالقاسم ،آمنة سماري ،أحمد العلوي ونصر الدين حرزهللا" ،العدالةاالنتقالية في تونس :غياب استراتيجية واضحة وغلبة االرتجال ( 14جانفي 23 -أكتوبر ،)2011
تونس ،المعهد العربي لحقوق اإلنسان 336 ،2012 ،ص.
 مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية :
-

 وحيد الفرشيشي ،كورا اندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،هاجر بن حمزة ،المنطقة الضحيةوجبر الضرر الجماعي في تونس :معتمديتي عين دراهم وسيدي مخلوف "فقيرة رغم ثرواتها،"...
مشروع بارومتر العدالة اإلنتقالية ،مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،ماي .2016
 وحيد الفرشيشي ،كورا اندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،وحيد الشاهد ،هاجر بن حمزة،التاريخ والذاكرة الجماعية في تونس :مفاهيم متباينة ،تدريس التاريخ المعاصر وصورة بورقيبة
اليوم ،مشروع بارومتر العدالة اإلنتقالية ،مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،أكتوبر .2016
أحمد شوقي بنيوب ،العدالة االنتقالية بتونس  :أسس نظرية ،تطبيقات عملية وتصورات مستقبلية،
أكاديمية العدالة االنتقالية 260 ،2014 -2013 ،ص.
أسماء الغربي ،العدالة االنتقالية في فترة االنتقال الديمقراطي ،مركز الكواكبي للتحوالت
الديمقراطية ،تونس  52 ،2014ص.
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،المسار التمهيدي للعدالة اإلنتقالية ،مجموعات دراسات من
إعداد :أمال الوحشي ،إشراق بالزين ،عمر البوبكري ،عمر الوسالتي ،فاخر القفصي ،محمد
العيادي ومنية عمار ،تونس سبتمبر  129 ،2013ص.
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،تقييم اإلنتقال الديمقراطي في تونس بعد ثالث سنوات،
مجموعات دراسات من إعداد :غازي الغرايري ،مصطفى بن لطيف ،منية العابد ،نايلة شعبان،
وحيد الفرشيشي ،وسيلة الكعبي وأمين الغالي ،تونس جانفي  157 ،2014ص.
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 مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،تقييم اإلنتقال الديمقراطي في تونس بعد  5سنوات،مجموعات دراسات من إعداد :إشراق بالزين ،صالح الدين الجورشي ،عمر الوسالتي ،عمر
بوبكري ،هيكل بن محفوظ وأمين الغالي ،تونس ديسمبر  140 ،2015ص.
 وحيد الفرشيشي ،الهياكل الرسمية لحقوق اإلنسان في تونس ،بمساهمة أحمد علوي ومنية عمار،نشر مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،تونس نوفمبر  ,2013أربعة مؤلفات 570 ،ص.
 وحيد الفرشيشي ،كورا اندريو ،سيمون روبنس ،أحمد علوي ،هاجر بن حمزة" ،مشاركتكترجعلك األمل" ،مشاركة الضحايا في مسار العدالة االنتقالية في تونس ،مشروع بارومتر العدالة
االنتقالية ،مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ،أكتوبر .2015
 الهيئة الوطنية للمحامين بتونس :
 العدالة اإلنتقالية ،المحاماة ،سلسلة جديدة عدد  ،3الهيئة الوطنية للمحامين بتونس103 ،ص ،جانفي .2013
 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية :
 الهادي الشهم ،دليل العدالة االنتقالية ،الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية ،تونس  15 ،2016ص. إجراءات جبر الضرر في إطار العدالة االنتقالية :األثر والنجاعة ،بحث محلي سنة  2014فيوالية قفصة ،تقرير الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية  31ص بالعربية و 29ص بالفرنسية.
 الجمعية التونسية لقانون التنمية :
 الجمعية التونسية لقانون التنمية ،المناصرة لكشف الحقيقة في إطار العدالة االنتقالية ،التقريرالتأليفي للبحث الميداني 113 ،ص.2013 .

 أعمال الكليات :رسائل ومذكرات:
 كلية الحقوق و العلوم االقتصادية و السياسية بسوسة :
-

آثار الخطيب ،االٍعتداء على األموال العمومية من قبل الموظف العمومي أو شبهه ،رسالة
ماجستير :قانون أعمال ،كلية الحقوق و العلوم االٍقتصادية و السياسية بسوسة 156 ، 2012 ،ص؛
 30سم.
أسماء المغربي ،لجنة االٍ ستقصاء و المصالحة  ،رسالة :ماجستير مهني :تحرير عقود و خدمات
قانونية ،كلية الحقوق و العلوم االقتصادية و السياسية بسوسة 70 ،2012 ،ص.؛  30سم.
سامية عكرمي ،لجان الصفقات العمومية ،رسالة ماجستير مهني :تحرير عقود و خدمات قانونية،
كلية الحقوق و العلوم االٍقتصادية و السياسية بسوسة37- 2011 ،ص؛  30سم.
فريد الهمامي ،الجديد في القضاء العسكري التونسي من خالل تنقيح ( 2011المرسومين عدد 69
و  70المؤرخين في  29جويلية  ،)2011مذكر لنيل شهادة الماجستير بحث في القانون العام ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 218 ,2014 -2013 ،ص.
محمد الحباسي ،الحملة االنتخابية الٍنتخابات المجلس الوطني التأسيسي  ،2011رسالة ماجستير:
قانون عام ،كلية الحقوق و العلوم االقتصادية و السياسية بسوسة 180،2012 ،ص؛  30سم.
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 محمد زمزمي ،مصادرة األموال المكتسبة بصورة غير مشروعة ،مذكرة ماجستير القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.2012 ،
 نرجس المقدم ،الدستور الصغير في التنظيم المؤقت للسلط العمومية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستيربحث في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 209 ،2013 ،ص.
 ياسين الورغي ،مصادرة األمالك الموجودة في تونس ألصحاب النفوذ قبل الثورة ،مذكرةماجستير قانون األعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.2014 ،

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس:
-

إيناس الفالح ،المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية ،رسالة ماجستير في العلوم الجنائيةّ ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2012
حنان حجالوي ،المعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية : 1966
دراسة تحليلية ،رسالة ماجستير في العلوم السياسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تونس
.2012
رحاب القبالوي ،لجنة المصادرة ،مذكرة ماجستير قانون عقاريّ ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،تونس .2014
رحاب مويساوي ،القضاء العسكري بين سرعة اإلجراءات ومحدودية الضمانات ،رسالة ماجستير
في علوم اإلجرام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس.2011
روعة الدالي ،رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة االنتخابية لعضوية المجلس الوطني
التأسيسي ،رسالة ماجستيرّ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2014
سندس السهيلي ،تطور االختصاص القضائي للمحكمة ا االدارية خالل الفترة ا االنتقالية ،رسالة
ماجستير قانون عامّ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2014
سوسن بالطيب ،الهيئة الوطنية إلصالح االعالم واالتصال ،رسالة ماجستير قانون عامّ ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2014
عباس شأس ،الجرائم العسكرية ،رسالة ماجستير في العلوم الجنائية ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،تونس .2012
ّ
عمران باألخضر ،التحقيق وضمان حرية المتهم ،رسالة ماجستير في العقود واستثمارات ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2012
كمال الغزواني ،المجلس األعلى للقضاء ،رسالة ماجستير :علوم سياسية ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية بتونس 278 - 2011 ،ص؛  30سم.
محمود الجوادي ،مسؤولية رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير في القانون
الدولي العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2012
منى أم هاني ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري ،مذكرة ماجستير القانون العام والمالي،
ّكلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس . 2014
نادرة عبد الكافي ،الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ،رسالة ماجستير قانون عامّ ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2015
نجوى برهومي ،الجرائم السياسية ،رسالة ماجستير في العلوم الجنائية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،تونس .2012
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 هنيدة الساحلي ،العفو العام من خالل  :المرسوم عدد  1المؤرخ في  19فيفري  - 2011المرسومعدد  30المؤرخ في  26أفريل  ،2011رسالة ماجستير في العلوم الجنائيةّ ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،تونس .2012
 وردة الوريمي ،مصادرة أموال الخواص لفائدة الدولة ،مذكرة الماجستير بحث في القانونالعامّ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تونس .2014

 كلية الحقوق بصفاقس :
 صفاء موساوي ،حقوق الدفاع المضمونة للعون العمومي أمام االٍدارة ،رسالة ماجستير :قانون عامو تجارة دولية ،كلية الحقوق بصفاقس128 ،2012 ،ص؛  30سم.
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس :

 رحمة بن سليمان" ،القيمي والرمزي في عمليات تعذيب المعارضين السياسيين داخل السجونالتونسية  :قراءة سوسيولوجية في شهادات الضحايا" ،مذكرة بحث لنيل شهادة الماجستير في علم
اإلجتماع تحت إشراف األستاذ الدكتور المولدي لحمر )ديسمبر  .(2014جامعة تونس ،كلية
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