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مل يكن سهال يف املخاض املتشنج للعدالة االنتقالية 

تعلن  أن  والعداء  الوالء  منطق  حكمه  والذي 

باالنتصار  فتحتفي  االنتقالية  للعدالة  مساندتك 

التاريخ  لرسدية  نقدية  ولقراءة  الضحايا  لحقوق 

الوطني بأحداثه وشخوصه وتساند املحاسبة ولكن 

تختار بشكل واع أال تكون يف صفوف املوالني ألن 

الذي  املسار  وعىل  خطابهم  عىل  تحفظات  لك 

"املفكرة"  حال  كان  وهذا  املقدس.  لنطاق  أحالوه 

التي  املدين  املجتمع  منظامت  من  غريها  قلة  كام 

رفضت اعتبار أن دعم مسار العدالة االنتقالية يربر 

بحال من األحوال التخيل عن املوقف النقدي ملا قد 

يشوبه من خلل. 

الحقيقة  هيئة  لعمل  النهايئ  التقرير  نرش  بعد 

والكرامة ومبارشة عمل الدوائر املتخصصة للعدالة 

االنتقالية، وما يظهرانه من نتائج غري مرضية، ثبت 

صواب توّجه املفكرة كام ثبت بالقدر نفسه رضورة 

إجراء مراجعة نقديّة ملا تحّقق استرشافا ملا يتعني 

علينا تحقيقه. لهذه الغاية، جاء هذا العدد ليعيد 

جرد أهّم محطات العدالة االنتقالية متهيدا لتصويب 

مسارها مستقبال، مبا يواكب بدء العهدة الجديدة 

ملجلس نواب الشعب. ويف هذا اإلطار، يجدر إعادة 

طرح السؤال حول الحقيقة واالنتهاكات واملنظومة 

حققته  الذي  التذكر  عمل  وبخاصة  االستبدادية، 

تونس ومآالته. فام هي االنتهاكات التي نجحنا يف 

التي  الذاكرة  هي  وما  وفهمها؟  وتحليلها  توثيقها 

طريق  خارطة  لتشّكل  األعامل  هذه  عن  تنبثق 

لتحقيق مسار االنتقال الدميقراطي؟ 

يظن البعض أن مرشوع العدالة االنتقالية يف تونس 

أن  ذلك  عىل  دليلهم  الختامية.  محطته  إىل  وصل 

القانون قال ذلك وأن الخرباء األجانب الذين كانوا 

يجب  ما  تصور  يف  بدلوهم  ويدلون  إليها  يحجون 

أن تكون عليه غريوا وجهتهم واتجهوا لبلدان ربيع 

أخرى ليتحدثوا عن نجاحات تجربة تونس وفضلهم 

فيها. يحبس هؤالء نظرهم يف مخرجات عمل هيئة 

الحقيقة والكرامة ويقولون أن كل ما هو مطلوب 

اآلن إمتام ما خلصت إليه. لألسباب التي بيناها يف 

كل  وتدعو  الرأي  املفكرة  تخالفهم  املقدمة،  هذه 

مريد للعدالة إىل املثابرة معها عىل السري يف املسار 

الطويل عالجا ملجتمع يعاين من أمراض مستفحلة، 

وأمال بثمر قرب نضجه.
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انقسم املتحدثون عن العدالة االنتقالية واملهتمون 

األولون  عّد  متقابلني.  شقني  إىل  تونس  يف  بها 

املصادقة عىل قانون العدالة االنتقالية ومن بعده 

الدوائر  وتركيز  والكرامة  الحقيقة  هيئة  إرساء 

نجاحا  االنتقالية  العدالة  يف  املتخصصة  القضائية 

يف معالجة ملفات املايض وعنوانا الخرتاق هاّم يف 

تفكيك منظومة الفساد ومدخال ملحاسبة من ضلع 

والضغط  املسار  ملساندة  جهودهم  وسّخروا  فيها. 

الستحقاقاته،  وطلبا  الستهدافه  منعا  السلطة  عىل 

بل  النقد  برفض  يكتفون  ال  أنصارا  بذلك  فكانوا 

متسك  باملقابل،  للمنتقدين.  للتصدي  يتجاوزونه 

الشق الثاين بنفي كل مسوغ لعدالة انتقالية بعدما 

عّدوا التقليب يف صفحات املايض استهدافا للدولة 

الوطنية ورموزها وكان أن تصدى هؤالء كل منهم 

جهد  من  أويت  مبا  هذا  الفتنة  لسبب  موقعه  من 

اتهام  اتجاه  وسلطة. وقد ذهبوا أبعد من ذلك يف 

ليلبسوا  الدولة،  موارد  عىل  اليد  بوضع  الضحايا 

تظهري  مقابل  العام  املال  ناهب  صفة  الضحية 

املرتكب بالوطني الذي خدم الوطن.

مل يكن سهال يف هذا املخاض املتشنج الذي حكمه 

للعدالة  مساندتك  تعلن  أن  والعداء  الوالء  منطق 

الضحايا  لحقوق  باالنتصار  فتحتفي  االنتقالية 

بأحداثه  الوطني  التاريخ  لرسدية  نقدية   ولقراءة 

وشخوصه وتساند املحاسبة ولكن تختار بشكل واع 

أال تكون يف صفوف املوالني ألن لك تحفظات عىل 

خطابهم وعىل املسار الذي أحالوه لنطاق املقدس. 

نقائص  أنه  تقدر  ما  تعارض  أن  صعبا  كان  كام 

برفض  الحني  ذات  يف  وتتمسك  الخلل  من  وتحذر 

كل استهداف لقيم العدالة االنتقالية وكل محاولة 

عىل  حريصا  فتكون  الالمحاسبة  ثقافة  لتكريس 

التاميز مع الخطاب املنتقد وأنت تنتقد.

كانت هذه هي حال املفكرة التي التزمت بالقيمة 

عىل  الشعب  نواب  مصادقة  فباركت  والفكرة 

ذلك  وعّدت  االنتقالية  للعدالة  األسايس  القانون 

ومل  الدميقراطي.  االنتقال  تحقيق  يف  نجاح  عنوان 

مينعها هذا االلتزام من التعبري عن هواجس وتخوف 

من مكامن خلل قدرت أن التنبيه لها يف حينه قد 

يسمح بإصالح يرّسع الخطى نحو النجاح. فكانت 

التي  الحقوقية  لإلشكاليات  نبّه  من  أّول  حينها  يف 

تطرحها اجراءات الدوائر القضائية املتخصصة لجهة 

أول  كانت  كام  العادلة.  املحاكمة  بقواعد  إخاللها 

من انتقد التساهل مع أصحاب املال الذي تضمنه 

القانون وتخوفت من أنه يؤدي ألن يستعيد هؤالء 

بعد املصالحة السلطة بفعل قوة املال. كان فريقها 

حينها يأمل أن يصل مقالها ملن كانوا قادرين عىل 

مساند  رأي  من  تستفيد  التجربة  عّل  اإلصالح، 

بدا  أنه  إال  أبعادها،  مجمل  يف  االنتقالية  للعدالة 

االعرتاضات ووضعها يف  التقليل من شأن هذه  أن 

خانة استهداف العدالة االنتقالية أسهل وأيرس من 

العمل عىل تصويب مسار العدالة االنتقالية تعزيزا 

لحظوظ نجاحها. لكن هذا مل يحصل. 

تاليا، وبعد انتخابات 2014 وما كشفت عنه نتائجها 

من صعود الفت للقوى املناوئة للعدالة االنتقالية 

يف  تكون  أن  عىل  "املفكرة"  حرصت  ومؤسساتها، 

بإنجاز  املطالبني  صّف  أي  الحق  أصحاب  صّف 

عليه.  لالنقالب  محاولة  ألي  الرافضني  االستحقاق، 

فكانت منّصة للدعوة للعدالة االنتقالية واالحتفاء 

بانتصاراتها والدعوة للتعجيل يف خطى مسارها. كام 

كانت الفضاء الذي تكلم فيه ضحايا االنتهاكات من 

مطالبهم  وحارض  معاناتهم  سابق  عن  قيود  دون 

وما يحلمون به ملستقبل بلدهم وأبنائهم. لكن هنا 

مرة أخرى، مل مينع هذا املوقف املبديئ فريقها من 

بإدارة  تكفلوا  عّمن  التي صدرت  التجاوزات  رصد 

مسارات تلك العدالة ومن التنبيه ملا قد يؤدي إليه 

كانت  سلبية.  نتائج  من  أدائهم  وسوء  تقصريهم 

لإلصالح  دافعا  قراءتها  تكون  أن  ترجو  "املفكرة" 

أيضا،  هنا  ملن  األخطاء،  يف  التامدي  منع  يف  وسببا 

املنظومة  لفائدة  بالتآمر  اتهام  بصيغة  الجواب  أىت 

النقابات  مع  والتواطؤ  االنتقالية  للعدالة  املناوئة 

األمنية. وصدرت بيانات عدة للتحذير من خطورة 

من  واألخطاء  اإلشكاالت  حّل  يراد  فكأمنا  خطابنا. 

خالل حجبها أو من خالل التجريح مبرشوعية من 

يثريها. 

جبر الضرر يشكل 
تكليال لإلقرار 

بالمظلمة وليس 
بديال عنه

الحقيقة  هيئة  لعمل  النهايئ  التقرير  نرش  بعد 

والكرامة ومبارشة عمل الدوائر املتخصصة للعدالة 

االنتقالية، وما يظهرانه من نتائج غري مرضية عىل 

صعيد مختلف مجاالت العدالة اإلنتقالية ينتظر أن 

تتبلور وتصبح أكرث وضوحا يف الفرتة القادمة، ثبت 

صواب توّجه املفكرة كام ثبت بالقدر نفسه رضورة 

إجراء مراجعة نقديّة ملا تحّقق استرشافا ملا يتعني 

علينا تحقيقه. لهذه الغاية، جاء هذا العدد ليعيد 

جرد أهّم محطات العدالة االنتقالية متهيدا لتصويب 

مسارها مستقبال، مبا يواكب بدء العهدة الجديدة 

ملجلس نواب الشعب. ويف هذا اإلطار، يجدر إعادة 

طرح السؤال حول الحقيقة واالنتهاكات واملنظومة 

حققته  الذي  التذكر  عمل  وبخاصة  االستبدادية، 

تونس ومآالته. فام هي االنتهاكات التي نجحنا يف 

التي  الذاكرة  هي  وما  وفهمها؟  وتحليلها  توثيقها 

طريق  خارطة  لتشّكل  األعامل  هذه  عن  تنبثق 

وتفصيليا،  الدميقراطي؟  االنتقال  مسار  لتحقيق 

نسجل االستنتاجات واألسئلة اآلتية: 

-فيام نجحت الهيئة يف توثيق عدد من املحطات، 

من  الضحايا  ما عكست رسدية  غالبا  قراءاتها  فإن 

الجهات  ملقارعتها برسديّة  الكايف  الجهد  بذل  دون 

عمل  هامش  عىل  بقيت  ما  غالبا  والتي  املرتكبة، 

التذكّر. فأهمية التذكر تكمن ليس فقط يف توثيق 

إمنا  موضوعي،  بشكل  الديكتاتورية  مامرسات 

املنزلقات  وبخاصة  األبعاد  استنباط  إىل  السعي 

ما  وبقدر  تكرارها.  ومنع  لفهمها  متهيدا  اإلنسانية 

يكتمل فهم املايض يف كل أبعاده، بقدر ما تتحفز 

الجهة املرتكبة لالعتذار والتكفري عن ذنوبها، وبقدر 

قد  تنّمر  أو  عصبية  أي  إزاء  الضحايا  نحمي  ما 

إنجاز مصالحة  تنشأ ضّدهم وبقدر ما نقرتب من 

بهذا  التذكّر  أن  أهمية،  يقل  ال  مبا  بل  حقيقية. 

املعنى يبقى حاجة ماسة لتوحيد الذاكرة والحؤول 

دون نشوء ذاكرات فئوية تقسم وال تجمع. ولعل 

املدخل الرئييس الستكامل العمل املنجز حتى اآلن 

أو تصورنا عن املايض، هو اتخاذ االجراءات الكفيلة 

لتحفيز عدد كبري من املرتكبني )وباألخص ممن هم 

أنفسهم،  تلقاء  من  التحدث  عىل  خطورة(  األقل 

بجدية ومن دون مواربة عن مظامل املايض وتعطيل 

الحديث  دون  هذا  ذلك.  عن  ثنيهم  شأنه  من  ما 

عن وجوب اتخاذ التدابري الرضورية لحامية أرشيف 

التهريب.  أو  الضياع  عن  مبنأى  ووضعه  الهيئة 

وإسهاما يف إغناء هذا العمل، ننرش يف هذا العدد 

للرصاع  الهاّمني  الشهود  ألحد  تعقيدا  أكرث  شهادة 

السنوات  يف  بنعيل  ونظام  النهضة  بني  الحاصل 

األوىل لعهدته وهي شهادة تتميز يف االنعتاق من 

فرضية تنزيه الضحية عن أي خطأ أو شيطنة الجالد 

باملطلق.

أغفلت  أنها  أقرّت  والكرامة  الحقيقة  هيئة  -أن 

تتطلبه  ما  واليتها،  وقرص  مشاغلها  كرثة  بفعل 

املؤسسات  إصالح  صعيد  عىل  االنتقالية  العدالة 

التي وثقتها  القضايا  وأنها اكتفت بإحالة عدد من 

املؤسسات.  هذه  عىل  القيمة  والهيئات  للمراجع 

ومن هذا املنطلق، بدا عمل التذكر الذي قامت به 

الهيئة منفصال عام يفرتض أن يكون أهم مخرجاته: 

عنارص  من  وتطهريها  مستقبال  املؤسسات  إصالح 

تطهريها  وكام  جسيمة  انتهاكات  يف  تورطهم  ثبت 

أداة  شكلت  ما  غالبا  ومامرسات  عمل  قواعد  من 

مسهلة لهذه االنتهاكات. 

-أن جرب رضر الضحايا يبقى استحقاقاً ُمرجأ. وهذا 

املتوفّرة  املوارد  قلّة  عن  فقط  ليس  يتأىت  األمر 

أمكن  ما  تخصيص  يف  امللتبسة  السياسية  واإلرادة 

منها لهذه الغاية أو الخلل الحاصل يف تحديد قوائم 

الضحايا، إمنا أيضا يف نشوء مواقف فئوية تعمد إىل 

أو استسخافها. فال ننىس أن جرب  تصغري معاناتهم 

تأكيد  إىل  آخر  يشء  أي  قبل  يرمي  الضحايا  رضر 

لها وخشوعها  تعرضوا  التي  باملظلمة  الدولة  إقرار 

أمامها، وهو يشكل من هذه الزاوية تكليال لإلقرار 

باملظلمة وليس بديال عنه. 

جدية  مدى  بشأن  يطرح  كبريا  سؤاال  مثة  -أن 

الجمهورية الثانية يف مقاربة الفساد املايل واسرتداد 

هذا  يف  املدوي  الفشل  ظل  يف  املنهوبة  األموال 

الخصوص وضآلة عدد امللفات التي تم حسمها أو 

تحقيق أي إنجاز فيها. وقد تجىل هذا األمر بوضوح 

من خالل تضارب املعلومات مبا يتصل بإدارة هذا 

امللف من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أو حتى من 

قبل الهيئات القضائية واإلدارية املختصة. 

جرائم  محاسبة  مبدأ  مقاربة  يجدر  كيف  -أخريا، 

تونس  توازن  وكيف  تقدم؟  ما  ضوء  عىل  املايض 

االنتقالية،  العدالة  أهداف  الهدف وسائر  بني هذا 

وبخاصة لجهة وجوب تحفيز املرتكبني عىل اإلدالء 

وعىل  وأخريا،  وواٍف؟  رصيح  بشكل  باعرتافاتهم 

فرض تغليب هدف املحاسبة كليا أو جزئيا، كيف 

وفق  املحاكامت،  جّل  املحاكامت،  حصول  نضمن 

العادلة، وبخاصة يف ظل العيوب  مبادئ املحاكمة 

أن  للمفكرة  سبق  والتي  الدوائر  لتنظيم  املالزمة 

نبهت مرارا لخطورتها؟

يظن البعض أن مرشوع العدالة االنتقالية يف تونس 

أن  ذلك  عىل  دليلهم  الختامية.  محطته  إىل  وصل 

القانون قال ذلك وأن الخرباء األجانب الذين كانوا 

يجب  ما  تصور  يف  بدلوهم  ويدلون  إليها  يحجون 

أن تكون عليه غريوا وجهتهم واتجهوا لبلدان ربيع 

أخرى ليتحدثوا عن نجاحات تجربة تونس وفضلهم 

فيها. يحبس هؤالء نظرهم يف مخرجات عمل هيئة 

الحقيقة والكرامة ويقولون أن كل ما هو مطلوب 

اآلن إمتام ما خلصت إليه. لألسباب التي بيناها يف 

كل  وتدعو  الرأي  املفكرة  تخالفهم  املقدمة،  هذه 

مريد للعدالة إىل املثابرة معها عىل السري يف املسار 

وأمال  مستفحلة،  أمراض  من  يعاين  ملجتمع  عالجا 

بثمر قرب نضجه.

الحقيقة والكرامة
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ير في سياقه التقر
والكرامة  الحقيقة  لهيئة  الختامي  التقرير  ميثّل 

أهمية بالغة. أوالً ألنه مثرة خمس سنوات من العمل 

والدوليّون.  املحلّيون  الهيئة ورشكاؤها  بذلته  الذي 

العدالة  عملية  من  مرحلة  ختام  يشّكل  ألنّه  ثانياً 

االنتقالية يف تونس وبداية مرحلة جديدة. وأقل ما 

يف  حصلت  التونسية  العملية  أّن  هو  قوله  ميكننا 

بيئة عدائية. فهيئة الحقيقة والكرامة مل تتمّكن من 

إسامع صوتها ليس ألنها تفتقد السرتاتيجيا تواصل 

انتخابات  من  املنبثقة  الحكومة  ألن  بل  مناسبة 

عام  بشكل  للعملية  معارَضني  كانا  واإلعالم   2014

ولهيئة الحقيقة والكرامة بشكل خاص. إضافة إىل 

ذلك، كانت الهيئة تعاين من مشاكل داخلية أبرزها 

الصدامات بني األعضاء أنفسهم. وبدأت االستقاالت 

مبجرّد مبارشة الهيئة عملها واستمرّت طيلة واليتها 

وهو ما أثار السجاالت وقّوض مصداقية الهيئة. 

من  معارضة  تلقى  العملية  أصبحت  بالنتيجة، 

قوى اجتامعية عدة. وقد تعزز النفور مع التصوير 

من  العديد  قبل  من  االنتقالية  للعدالة  الخاطئ 

من  تتألّف  أنها  عىل  املؤيدين  وبعض  املنتقدين 

عنرص واحد وهو: جرب الرضر. ومل يتمّكن املواطنون 

ضخمة  مالية  مبالغ  دفع  فكرة  مع  التصالح  من 

وضعاً  تواجه  البالد  فيه  كانت  وقت  يف  للضحايا 

اقتصادياً سيئاً يطال رشائح كبرية من السكان.

أول  الربملان  يغتنم  أن  مفاجئاً  يكن  مل  وبالتايل 

عرب   2018 عام  الهيئة  مهام  لينهي  له  تتاح  فرصة 

ينّص  القانون  أّن  علامً  واليتها  فرتة  متديد  رفض 

العمل  الهيئة  واصلت  وعملياً،  ذلك.  إمكانية  عىل 

ُمتاحاً  الختامي  تقريرها  العام 2019 ومل يصبح  يف 

الواقع،  ويف  املايض.  مارس  يف  سوى  للجمهور 

الختامي حتى  التقرير  الهيئة يف تحديث  استمرّت 

سبتمرب 2019. ومن أجل فهم التقرير نفسه، يجب 

أن يُقرأ انطالقاً من هذه الظروف التي كتب فيها 

السيّام القرار السابق ألوانه نسبياً بإنهاء مهامها عام 

باللجنة  عصفت  التي  الداخلية  والتوترات   2018

عالمات  التقرير  يحمل  وبالفعل،  البداية.  منذ 

واضحة عىل مخاضه العسري واإلنهاء املترّسع لعمل 

هيئة الحقيقة والكرامة. 

ير  والدة على عجل لتقر
طويل جدًا

كام ذكرنا سابقاً، لن نعرض ما توّصلنا إليه يف تقييمنا 

املعّمق قبل نرش تقريرنا يف بداية العام 2020. غري 

أيّن سأقّدم بعض اإلضاءات يف هذه املقالة ألعطي 

هذه  مع  ووتش"  "إمبيونيتي  تجربة  عن  فكرة 

الوثيقة. يف القراءة األوىل، يبدو التقرير غري متوازن 

ومنهجيته  أسلوبه  يف  جيّل  أمر  وهو  ومرشذما، 

ونوعية مضمونه. وهاتان الصفتان ترتكان تداعيات 

كبرية عىل التقرير من حيث جعله عصيّاً عىل الفهم 

إىل حد ما وتجعالن تقييمه العادل أمراً صعباً. 

كامل  يف  والرشذمة  التوازن  انعدام  ملس  وميكن 

التقرير. ولكّن ذلك ال يعني أنّه يجب غّض النظر 

الختامي  التقرير  حول  منهجية  مالحظات 
والكرامة الحقيقة  لهيئة 

 الحقيقة والكرامة

حسني مولهي
____________________________________________________________________________________________

في أواخر العام 2018، تواصلت "جمعية العدالة ورد االعتبار" وهي منظمة تونسية ُتعنى بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مع "إمبيونيتي ووتش" Impunity Watch، معربًة 

عن اهتمامها بمراجعة التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة. كان الهدف في البداية، إجراء جردة للتوصيات الواردة في التقرير وتحليلها. لم يكن التقرير قد نشر حينها، 

ولكن ُبّلغنا أّنه سيكون طويالً جداً. لذلك ارتأينا مقاربة المسألة من زاوية مختلفة وهي إجراء تقييم عام للتقرير من باب تخصصات متعددة. بعد وضع أهداف المراجعة، تواصلنا 

مع منظمات عديدة رأيناها قادرة على تقديم مساهمات على مستوى مواضيع مختلفة. وتشّكلت المجموعة النهائية من "جمعية العدالة ورد االعتبار" و"سوليدار تونس" 

و"المركز الدولي للعدالة االنتقالية" و"إمبيونيتي ووتش".  

وتبّين عملياً أّن تقييم التقرير مهمة شاقة. وبعد أشهر من العمل، ها نحن في طور وضع اللمسات األخيرة على التقييم. وفي هذه المقالة، لن أتعّمق في تحليل التقرير، ألن 

هذا األمر منوط بصدور تقييمنا الجماعي. غير أّني سأقّدم فكرة مقتضبة عن العمل الذي قمنا به، وأطرح الرأي الخاص بـ "إمبيونيتي ووتش" حول التقرير ومستقبل العدالة 

االنتقالية وأقّدم وصفاً لتجربتنا كمنظمة تتصارع مع تقرير يقع في 1837 صفحة.

ت�سميم : عثمان �ساملي
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أقسام  مثة  العكس،  عىل  بل  بالكامل.  الوثيقة  عن 

تركّز كثرياً عىل التفاصيل وهي بذلك تستحق الثناء. 

فالجزء املتعلّق بجرب الرضر الجامعي يقّدم تعريفاً 

حاسمة  إجابات  ويطرح  الضحية  للمناطق  جيّداً 

عىل مسألة التهميش الجهوي. األمر نفسه ينسحب 

عىل املنهجية التي يتبعها التقرير لتحليل منظومة 

األقسام  لبعض  الجيّد  املستوى  أّن  إال  االستبداد. 

من  الكثري  يف  البارزة  القصور  أوجه  أكرث  يفضح 

األقسام األخرى والتي تعترب خطرية جداً، كام سوف 

نوعية  تبدو  وبالنتيجة،  املرتقب.  تقريرنا  يكشف 

غري  التقرير  يجعل  ما  متّسقة  غري  التقرير  أقسام 

متوازن حتى لجهة األسلوب واللغة. 

بدا أّن أحدًا لم يقرأ 
التقرير وال حتى 

مجموعات الضحايا 
أو المنظمات 

المحلية والدولية. 

الحجج  أفضل  تقّوض  أن  شأنها  فمن  الرشذمة،  أما 

نفسها  املسألة  تناقش  فمثالً،  التقرير.  يف  الواردة 

نوع  أي  دون  من  التقرير  من  مختلفة  أماكن  يف 

عن  فضالً  القارئ.  لتوجيه  الداخلية  اإلحالة  من 

تحديد  تناقضات، حتى عند  التقرير  يتضّمن  ذلك، 

يقول  الثاين،  املجلّد  ففي  املرتكبني.  مسؤوليات 

كانت  الرعاية  لجان  إن   50 الصفحة  يف  التقرير 

إن  يقول   51 الصفحة  ويف  التلييل  أحمد  برئاسة 

العيادي. وبالفعل، عند انطالقنا  رئيسها هو حسن 

هذه  أّن  لنا  تكّشف  للتقرير،  الجامعي  التقييم  يف 

الرغم  أمامنا. وعىل  التحّدي األكرب  الرشذمة تشّكل 

من أنّنا الحظناها من البداية، لكننا مل نكن نعرف 

مرة  من  أكرث  واضطررنا  تبلغه.  الذي  املستوى 

ألننا  مجدداً  نفسه  املوضوع  مناقشة  إىل  للعودة 

أقسام أخرى. وقد تكون  وجدنا عنارص جديدة يف 

هذه أوضح مكامن الخلل يف التقرير، كام يبدو من 

قراءة متأنّية لفهرس املحتوى. إضافة إىل ذلك، ميكن 

أّن  إىل  االنتباه  ذاته،  الفهرس  إىل  من نظرة رسيعة 

بعض األقسام لديها مقّدمة ولكن ليس لديها خامتة 

إىل  أخرى  أقسام  تفتقد  حني  يف  صحيح،  والعكس 

اإلثنتني. وهذا النقص الواضح من الفهرس ينسحب 

التقرير ويؤثر  عىل أجزاء أكرب مع التقّدم يف قراءة 

حتى عىل املنهجية.

أقسام  عيّنات من  أخذ  ألّن  أكرث  مهّمتنا  ذلك  عّقد 

محددة لتقييمها كان يف غاية الصعوبة ألنه مل يكن 

الصفحات  يف  هناك  كان  إذا  ما  نعرف  أن  بإمكاننا 

أو  اإليجايب  التعليق  من  نوع  أي  يناقض  ما   1800

السلبي الذي نكون عىل وشك أن نقّدمه. يف الواقع، 

السلبية  التعليقات  هي  نخىش  ما  أكرث  نخىش  كّنا 

ألننا مل نكن نرغب يف الحكم عىل التقرير بشكل غري 

عادل. فكميرّس لجلسات العمل، كان من الطبيعي 

يحصل  أاّل  ووتش"  "إمبيونيتي  مسؤولية  تكون  أن 

ذلك. وبالفعل، كان علينا أن نقرأ الوثيقة بالكامل 

عن  املدافع  بدور  القيام  من  نتمّكن  يك  تقريباً 

التقرير خالل الجلسات نظراً إىل أن رشكاءنا مل يكن 

باستطاعتهم قراءته.

معضلة  نواجه  التقرير  قراءة  يف  تجربتنا  وجعلتنا 

مصريية. فلم يكن باإلمكان تجاهل أوجه القصور يف 

التقرير والتي تزداد وضوحاً مع التقّدم يف القراءة. 

وكنا جميعاً مدركني بأّن أي رأي سلبي تجاه التقرير 

ميكنه أن يفرض تحديات إضافية عىل عملية العدالة 

منظمة  وبصفتنا  األساس.  يف  املتعرّثة  االنتقالية 

ملتزمة مبكافحة اإلفالت من العقاب، مل تكن هذه 

مسألة عدمية األهمية للبحث فيها. غري أنّنا ألسباب 

تتعلق باألخالقيات والنزاهة، ال يسعنا سوى القيام 

مبهمتنا عىل أكمل وجه. كام أّن مبدأ املساءلة الذي 

نلتزم به بشدة يرسي هنا أيضاً. 

الوفاء  عىل  قادر  غري  أيضاً  أحياناً  التقرير  كان 

كاملة  غري  بدت  كشفها  التي  فالحقيقة  بوعوده. 

وأحياناً  الرئيسية مل يكن مرضياً  واستخدام املصادر 

املجلّد  يتضّمن  فمثالً،  عكسية.  نتائج  يعطي  كان 

الخاص بانتهاكات حقوق اإلنسان 100 صفحة من 

الشهادات من أصل 305 صفحة. وهذا يشّكل ثلث 

املجلّد حيث يتم رسد شهادات الضحايا من دون أي 

األحيان، ال يرتك ذلك  التعليق. ويف بعض  نوع من 

من  للتحقق  أو  اللجنة  قبل  من  تحليل  ألي  مجاالً 

هذه الشهادات من مصادر رسمية من أجل إعادة 

رسم األحداث وفهم اآلليات والثغرات التي أتاحت 

حصول االنتهاكات، وبالتايل تحديد هوية املرتكبني. 

القارئ يف  ما كان النقص سيد املوقف تاركاً  وغالباً 

النهاية مع صورة غري مكتملة لكيفية عمل املنظومة 

ككل يف السابق ورمبا اليوم أيضاً.

المفارقة أّن البعض 
ال يتردد في اتخاذ 

مواقف قوية تجاه 
التقرير سواء من خالل 

دعمه المطلق أو 
معارضته بشراسة.

التي  الرواية  لناحية  مخيّباً  أيضاً  التقرير  يكون  قد 

يقّدمها ألحداث 14 جانفي. فيبدأ هذا القسم برواية 

مفّصلة ألحداث ذلك اليوم مع مراجع دقيقة وينجح 

هذا العمل املمتاز يف بناء توقّعات لدى القارئ ما 

ينتهي  أوالً،  بطريقتني.  النهاية  يف  تنهار  أن  تلبث 

تبدو عىل  إىل مكاملات هاتفية  بإشارة  القسم  هذا 

قدر بالغ من األهمية بني بن عيل وبعض معاونيه 

محتوى  التقرير  تضمني  دون  من  ولكن  تونس  يف 

األحداث  إىل  التقرير  يشري  ثانياً،  املكاملات.  هذه 

من دون أن يقّدم أي نوع من التعليق عىل ما قد 

يكون قد حصل. وهذا أمر أكرث من رضوري خصوصاً 

من  الكاملة  الفوىض  من  حال  يف  يبدو  النظام  أن 

القارئ نفسه  التقرير. ويجد  الذي يعطيه  الوصف 

يشعر  بل  ذاتها ال  األسئلة  يطرح  الوصف  مع هذا 

بحرية أكرب. وبالفعل، ال يطرح التقرير أّي رأي عاّم 

قد يكون حصل مع نظام بن عيل والدولة التونسية 

بشكل عام وقاد إىل تفككها بالكامل تقريباً. وهذه 

شائعة  الحقائق  عن  بالكشف  املتعلقة  املشاكل 

األقسام  مختلف  يف  إيجادها  وميكن  التقرير  يف 

انتهاكات حقوق اإلنسان أو  تتناول  التي  مثل تلك 

الفساد. وبالتايل يكون من الصعب أحياناً رشح هذه 

الحقائق التي قد تكون مثرية للحرية كون التقرير ال 

يقّدم أي تفسري لها. 

للبنية. فثمة بعض  تفتقد التوصيات املختلفة أيضاً 

التوصيات  بحر  يف  تضيع  التي  املمتازة  التوصيات 

التي ال تعدو كونها شعارات عامة. وهذا األمر واضح 

يف القسم الخاص بجرب الرضر يف املناطق حيث تبدو 

التوصيات يف أحسن األحوال مبهمة. وتخفق العديد 

الجذرية  أو  البنيويّة  األسباب  تناول  يف  أيضاً  منها 

امللّحة  الحاجات  فقط  وتتناول  املساواة  النعدام 

التناقضات  بعض  إيجاد  ميكننا  أيضاً  للسكان. وهنا 

رغم أننا بحاجة إىل االعرتاف بأّن مهّمة إيجاد حلول 

وتشّكل  الهيئة  قدرات  تتجاوز  املساواة  النعدام 

يف  االنتقالية  العملية  يف  مهمة  أصعب  اليوم  حتى 

تونس بشكل عام. 

ير اإلرث الذي يحمله التقر
العدالة  عملية  من  مركزياً  جزءاً  التقرير  يعّد 

مطلقة  رضورة  مثة  لذلك  تونس.  يف  االنتقالية 

لضامن  التوصيات  السيّام  ملضمونه  معّمق  لتحليل 

الحوارات  خالل  أنّه  إال  االنتهاكات.  تكرار  عدم 

أجريناها مع مختلف  التي  الرسمية  الرسمية وغري 

التقرير  يقرأ  مل  أحداً  أّن  بدا  املجال،  يف  الفاعلني 

املحلية  املنظامت  أو  الضحايا  وال حتى مجموعات 

والدولية. وحتى األشخاص واملنظامت التي ساعدت 

هيئة الحقيقة والكرامة يف كتابة التقرير تقول أن ال 

معرفة لديها مبضمونه. ويقول القضاة واملسؤولون 

أمر  ولهو  أيضاً.  يقرأوه  مل  إنهم  التقيناهم  الذين 

مربك ومقلق أنّه بعد أكرث من ستة أشهر عىل نرش 

التقرير، مل يقرأه أكرث املعنيني به. واألهم أن هؤالء 

الدفع  منهم  يتوقّع  الذين  األشخاص  أنفسهم  هم 

باتجاه املصادقة الرسمية عليه من قبل الحكومة من 

خالل نرشه يف الجريدة الرسمية وتنفيذ توصياته. 

مواقف  اتخاذ  يف  يرتدد  ال  البعض  أّن  املفارقة 

املطلق  دعمه  خالل  من  سواء  التقرير  تجاه  قوية 

خطريان  املوقفان  وهذان  برشاسة.  معارضته  أو 

ومؤذيان للعدالة االنتقالية. فالذين يرفضون انتقاد 

العملية هم  يرّض  قد  ذلك  أّن  قاعدة  التقرير عىل 

ببساطة كمن يدّس الّسم يف الدسم. والتقرير ليس 

أحد  إّن  العكس،  عىل  بل  النقاش  إقفال  هدفه 

وهي  جديدة  حوارات  فتح  هو  الرئيسية  أهدافه 

حاجة مطلقة للمرحلة التالية حيث ال بّد أن يقوم 

عليه  ينص  ما  وفق  األقل  عىل  ما  بدور  التقرير 

قانون العدالة االنتقالية. ويجب عىل الحكومة تبّني 

وبالتايل  لتنفيذها.  خطة  ووضع  التقرير  توصيات 

فإّن فهامً صحيحاً لهذه التوصيات هو رضورة لكل 

من يرى أن لديه دور مدافع يف هذا املجال. فعىل 

يعرفوا  أن  االنتقالية  العدالة  ومنارصي  املدافعني 

أجل  من  باملوضوع  صلة  األكرث  التوصيات  هي  ما 

الدفع باتجاه تبّنيها وأن يكون لديهم فرصة حقيقية 

للنجاح يف مهمتهم.  

أما بالنسبة إىل من يرفضون التقرير من دون قراءته 

حتى، فموقفهم خطري بالقدر نفسه. فثمة مضمون 

جيّد يف التقرير يجب عدم إغفاله بحّجة النفور من 

الهيئة التي أعّدته. فالتقرير نجح يف تسليط الضوء 

عىل بعض أبرز جوانب الدولة االستبدادية ويظهر 

واملمنهجة  املنهجية  الطبيعة  الشك  يقبل  ال  مبا 

ويف  االقتصادي.  واالجتامعي  السيايس  للتهميش 

مسائل أخرى مثل البوليس السيايس، يقّدم التقرير 

للنقاش  مفتوحة  تكون  قد  التي  الخاصة  إجاباته 

نقطة  هذه  ولكن  ال.  أو  معها  البعض  يتفق  وقد 

إبقاء  أجل  من  األقل  عىل  جداً  إيجابية  ذاتها  بحد 

النقاش دائراً حول هذه املسائل. كام أّن العديد من 

التوصيات تستحق أن تؤخذ يف االعتبار وأن يُدافع 

عنها، وسيكون من التقصري تجاهل مادة قيّمة فقط 

بسبب النفور من هيئة الحقيقة والكرامة.

هناك  يكون  فقد  املستقاة،  الدروس  بخصوص  أما 

اهتامم يف املستقبل بالنظر أبعد من التقرير نفسه 

لتقييم آليات كتابته، ومعرفة الدور املنوط بالجهات 

الفاعلة الوطنية والدولية فيه. ورغم أّن كل شخص 

التقيناه يوافق عىل إلقاء اللوم عىل هيئة الحقيقة 

والكرامة عىل أوجه القصور يف التقرير، إاّل أنّه من 

كل  عاتق  عىل  تقع  املسؤولية  إّن  القول  اإلنصاف 

تحميلهم  الطبيعي  ومن  كتابته.  يف  بدور  قام  من 

املسؤولية حني يّدعون علناً ملكية أقوى األقسام يف 

التقرير.

هذا  يف  الجّدي  الخطر  يتمثل  الحايل،  الوقت  يف 

والخالف  للجدل  مثرياً  يكون  قد  أنه  يف  التقرير 

متاماً كام هي هيئة الحقيقة والكرامة، حيث تتخذ 

أيديولوجية  شبه  مواقف  الفاعلة  الجهات  مختلف 

لهذا  يكون  وقد  قراءته.  حتى  دون  من  بشأنه 

يف  االنتقالية  العدالة  عملية  عىل  وخيمة  عواقب 

تونس. فقد يكون علينا أن نعرتف بأن التقرير قد ال 

يحظى بالثقة، عىل الرغم من التعديالت املستمرة 

املاضية.  الستة  األشهر  يف  عليه  الهيئة  أجرتها  التي 

للهيئة  بالنسبة  خطرية  مشكلة  يطرح  األمر  وهذا 

وهو أمر لسنا بصدد معالجته هنا. ومع ذلك كلّه، 

إىل  حاجة  مثة  بل  ال  القراءة  يستحق  التقرير  فإن 

العدالة  عن  املدافعون  يستقي  أن  أجل  من  ذلك 

االنتقالية كل ما بوسعهم منه وأن ينتقدوا ما يجب 

تحسينه فيه، ويك تسري العملية قدماً. ولكن األهم 

من ذلك أنّه ال ينبغي أن يصبح هذا التقرير تحت 

أي ظرف من الظروف مثار اضطراب يف حقل شديد 

االستقطاب حيث الحاجة ملّحة للتهدئة. ويجب أن 

تاريخ  نقاش حول  لفتح  فرصة  أنه  إليه عىل  يُنظر 

البلد وحجر أساس لإلصالح السيايس واالقتصادي.
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االنتقالية  العدالة  بني  الصلة  وثيقة  العالقة  تبدو 

يف  االشرتاك  أقلها  وليس  الدميقراطي  واالنتقال 

براديغم االنتقال نفسه؛ ذلك أن العدالة االنتقالية 

عادل؛  وضع  إىل  ظامل  وضع  من  االنتقال  تقتيض 

بعض  إىل  بالرضورة  اللجوء  يتطلب  ما  وهو 

ال  استثنائية  أوضاع  ملعالجة  االستثنائية  اإلجراءات 

االنتقال  أما  مبعالجتها.  التقليدية  العدالة  تسمح 

الدميقراطي، فيتحقق عندما تختار الدولة أن تشق 

منظومة  مع  والقطع  الدميقراطية  نحو  طريقها 

العدالة  بني  العالقة  أن  إال  والتسلط،  االستبداد 

عدة  عىل  تنطوي  الدميقراطي  واالنتقال  االنتقالية 

أسئلة:

عدالة  بالرضورة  الدميقراطي  االنتقال  يقتيض  هل 

هل  االنتقالية،  العدالة  فشلت  لو  وماذا  انتقالية؟ 

عىل  الجواب  جذرية  الدميقراطي؟  االنتقال  يفشل 

ال  بأنه  ترّدد  دون  من  القول  إىل  تدعونا  السؤال 

واعتبار  انتقالية  انتقال دميقراطي من دون عدالة 

فشل  عىل  خطريا  مؤرشا  االنتقالية  العدالة  فشل 

االنتقال الدميقراطي. وهذا موقف نعرث عليه يف جّل 

الدميقراطي.  واالنتقال  االنتقالية  العدالة  أدبيات 

وما التجربتان املرصية والجنوب إفريقية اال دليل 

الحكم  بها  انتهى  فاألوىل  الحقيقة.  هذه  عىل 

صفحة  طّي  إىل  للسلطة  بقوة  العائد  العسكري 

مسار  نجاح  انتهى  والثانية  االنتقالية،  العدالة 

الدميقراطي.  انتقالها  إنجاح  اىل  االنتقالية  عدالتها 

وتنوعها  االنتقالية  العدالة  تجارب  تعدد  أن  إال 

جعل من عالقتها باالنتقال الدميقراطي تختلف من 

تجربة إىل أخرى.

   

1.  في زحمة تجارب 
االنتقالية  العدالة 

هناك عدالة تبحث 
عن نمذجة 

للعدالة  واحد  منوذج  إىل  االهتداء  ميكن  هل 

االنتقالية؟ وكيف ميكن االمتثال إىل رشوط العدالة 

إن  الواقع،  غياب منذجة موحدة؟ يف  االنتقالية يف 

جعل  االنتقالية  العدالة  تجارب  مسارات  تعّدد 

تجربة  من  متفاوتة  الدميقراطي  باالنتقال  عالقتها 

إىل أخرى: فالتجربة املغربية للعدالة االنتقالية مثال 

غلّبت الحقيقة عىل املحاسبة، بحيث شددت عىل 

التعويض وجرب الرضر عىل حساب الجزاء، مكتفية 

اإلصالحات  أفق  ضمن  التوصيات  بعض  باعتامد 

تجربة  شددت  باملقابل،  والقانونية.  الدستورية 

جنوب افريقيا عىل أهمية االنتقال الدميقراطي

نلسن  من  كل  به  قام  الذي  الجبار  العمل  بفضل 

محاولتهام  يف  كالرك  دي  وفريديريك  مانديال 

لتقاسم السلطة؛ فلم تحل أجهزة الدولة الرئيسية 

العنرصي  التمييز  نظرية  عىل  القامئون  يحاكم  ومل 

التنفيس  من  ليشء  املجال  إتاحة  وحراسهاؤمقابل 

وسمح  حصل  ما  بشاعة  كشف  الذي  الجامعي 

مثة  الضحايا ومن  أصوات  الحقيقة وسامع  مبعرفة 

بدورها  تتميز  أمل  املصالحة.  مسار  يف  االنخراط 

اختارت  بأن  االنتقالية  للعدالة  الرواندية  التجربة 

اإلبادة  يف  شاركوا  الذين  الجناة  معظم  محاسبة 

الدولية  الجنائية  املحاكم  خالل  من  الجامعية 

عىل  الوقت  ذات  يف  والعمل  العادية  املحاكم  أو 

والجالد،  الضحية  بني  املصالحة  من  نوع  إرساء 

واتخاذ خطوات  واملغفرة  الصفح  من خالل طلب 

جريئة كإعادة إدماج املقاتلني واملسؤولني اإلداريني 

للمصالحة  األولوية  وإعطاء  الوطني  االقتصاد  يف 

األمر  وهو  الضحايا؛  وتعويض  املؤسيس  واإلصالح 

الشأن  بتطوير  لالهتامم  املجال  أفسح   الذي 

والحفاظ  الدميقراطي  االنتقال  وتعزيز  االقتصادي 

عىل الوحدة الوطنية.

نذهب بعيدا لنطل عىل بعض تجارب دول أمريكا 

نكتشف  والتنوع  التعدد  زحمة  ويف  الالتينية. 

االنتقالية. ففي األرجنتني،  للعدالة  مسارات أخرى 

العسكريني  القادة  بعض  مبحاكمة  االكتفاء  تّم 

القامئة  القوى  موازين  ضمن  جلّهم  عن  والعفو 

آنذاك. ويف التشييل، تم التوافق عىل ضامن الحصانة 

الحياة  السياسيني والعسكريني مدى  القادة  لبعض 

والرتكيز عىل توفري الرشوط الالزمة إلنجاح االنتقال 

عىل  فركزت  اإلسبانية،  التجربة  أما  الدميقراطي. 

رضورة إنجاح االنتقال الدميقراطي دون النبش يف 

مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ضمن 

التوافق الذي جرى بني مختلف الفرقاء السياسيني. 

إال  الثقيلة  مبلفاته  االنتهاكات  مايض  يفتح  ومل 

الحديث  وبدأ  الدميقراطي  التحول  استقّر  بعدما 

والحفاظ  التاريخي  بعده  زاوية  من  املوضوع  عن 

هذه  كل  تركيز  اتجه  وإذ  الجامعية.  الذاكرة  عىل 

واالكتفاء  الدميقراطي  االنتقال  إنجاح  إىل  التجارب 

من  جانب  ملعالجة  كمدخل  االنتقالية  بالعدالة 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، فإن اإلشكال 

ضوء  عىل  التونسية  التجربة  قراءة  بكيفية  يتعلق 

كل هذه التجارب. فمن البنّي أن النموذج التونيس 

التجارب  لكل  خالفا  وضع  االنتقالية  للعدالة 

وقد  طموحا.  أكرثها  وكان  عاليا  السقف  السابقة، 

تجىل هذا االختالف من زاويتني اثنتني:

- أوال، أن تونس انخرطت بداية يف إسقاط النظام 

الكربى،  اإلصالحات  وتحقيق  الدستور  وصياغة 

برحت  وما  االنتقالية  للعدالة  إطارا  ثّم  من  لتضع 

تنتظر نتائجها. وبذلك، اختلفت التجربة التونسية 

عن تجربتي املغرب وجنوب أفريقيا واللتني انطلقتا 

الذي  االنتقالية وهو اإلطار  العدالة  يف وضع إطار 

أفىض الحقا إىل وضع الدستور والرشوع يف اإلصالح 

السيايس.

حقيقة  كشف  رضورة  عىل  التشديد  ثانيا،   -

وحفظ  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 

للتونسيني  املتعاقبة  لألجيال  الوطنية  الذاكرة 

الستخالص العرب وتخليد ذكرى الضحايا، واملساءلة 

تحول  التي  اآلليات  مجموع  بوصفها  واملحاسبة 

دون اإلفالت من العقاب أو التفيص من املسؤولية 

لضحايا  االعتبار  ورد  الرضر  وجرب   )7 )الفصل 

كانوا  سواء  لالنتهاكات  تعرضوا  الذين  االنتهاكات 

 ،)10 )الفصل  معنويا  شخصا  أو  جامعة  أو  أفردا 

الفساد  منظومة  تفكيك  عرب  املؤسسات  وإصالح 

عدم  يضمن  بشكل  ومعالجتها  واالستبداد  والقمع 

وإرساء  اإلنسان  حقوق  واحرتام  االنتهاكات  تكرار 

دولة القانون، وخاصة مراجعة الترشيعات وغربلة 

مؤسسات الدولة ومرافقتها ممن ثبتت مسؤوليته 

الفساد واالنتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة  يف 

هيكلتها وتأهيل أعوانها. وأخريا، املصالحة من خالل 

والسلم  العدالة  وتحقيق  الوطنية  الوحدة  تعزيز 

االجتامعي وبناء دولة القانون وإعادة ثقة املواطن 

يف مؤسسات الدولة. وهذا يعني أنه خالفا ملجمل 

التونيس  التصور  شمل  االنتقالية،  العدالة  تجارب 

مل  ما  إليها  مضيفا  جوانبها  كل  االنتقالية  للعدالة 

واليتها  بسط  خالل  من  األخرى  التجارب  تتضمنه 

عىل جرائم الفساد املايل واالقتصادي.

 

ال انتقال ديمقراطي 
من دون عدالة 

انتقالية واعتبار فشل 
العدالة االنتقالية 

مؤشرا خطيرا على 
فشل االنتقال 

الديمقراطي
وفيام تبدو محصلة العدالة اإلنتقالية يف تونس دون 

االنتقالية،  العدالة  قانون  حددها  التي  األهداف 

كيف نقيم هذه التجربة عىل ضوء تجارب الدول 

نجاح  أو  نقيم فشل  أخرى، كيف  بكلمة  األخرى؟ 

بكل  بالرضورة  االلتزام  ينبغي  هل  التجربة؟ 

األهداف التي حددها قانون العدالة االنتقالية أم 

وبخاصة  منها،  الرئيسية  األهداف  تحقيق  يكفي 

األهداف التي تضمن نجاح االنتقال الدميقراطي أو 

تحققها  غياب  الدميقراطي يف  االنتقال  يكون  التي 

مهددا بالفشل؟ الواقع أن محاولة استقراء مجمل 

بنا إىل جملة من  العدالة االنتقالية تنتهي  تجارب 

األهداف األساسية التي ال ميكن الحديث عن عدالة 

هي  األهداف  وهذه  دونها.  من  ناجحة  انتقالية 

ما  وهذا  واملحاسبة.  الرضر  وجرب  الحقيقة  كشف 

يحملنا عىل تقييم عمل هيئة الحقيقة والكرامة يف 

األدىن  الحد  رشوط  بوصفها  الثالثة  املجاالت  هذه 

لتحقيق العدالة االنتقالية.

الحقيقة كشف 
لعل الرشط األول للكشف عن الحقيقة هو أن 

يعرتف الجالد بجرامئه. وهو ما حصل مع لجنة 

الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا مثال، كام 

حصل يف تيمور الرشقية حيث "ظهر املرتكبون 

أمام مجتمعاتهم املحلية لإلعراب عن ندمهم 

وإعادة قبولهم كأعضاء يف هذه املجتمعات". 

إال أن هذا اإلعرتاف بوصفه أحد رشوط الكشف 

عن الحقيقة مل يتحقق بعد يف التجربة التونسية، 

بل أن الدولة العميقة بدت رافضة ألي مراجعة 

للرسدية التي رّوجتها لعقود حول املنجز 

البورقيبي والنوفمربي وما انفكت تضع التامثيل 

يف كل مكان ملؤسس دولة االستبداد )الزعيم 

الحبيب بورقيبة( فيام يشبه الترصيح الضمني 

بعدم االعرتاف بالعدالة االنتقالية. وعىل الرغم 

من املجهود الكبري الذي قامت به هيئة الحقيقة 

والكرامة يف كشف الحقائق، فالثابت أنها مل تنجح 

يف النفاذ اىل كل االرشيفات ال سيام فيام يتعلق 

بأرشيف القضاء العسكري والقطب القضايئ املايل 

ورئاسة الجمهورية ومل تطلع عىل الكّم الهائل من 

الوثائق الذي تم إتالفه مبارشة بعد الثورة. وهو 

ما ترك وسيرتك املجال واسعا لعديد الفراغات 

والثقوب يف ذاكرتنا الوطنية التي ستبقى يف حاجة 

باستمرار إىل ترميم وتحيني. 

ر الضر جبر 
يبدو من خالل الترصيحات املتكررة لرئيسة هيئة 

الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين، أن 

مسألة جرب رضر املترضرين ما زالت مل تتضح. 

فجّل ما انتهت إليه الهيئة هو دفع الحكومة إىل 

إقرار صندوق الكرامة من جهة ومنح املترضرين 

مقررات جرب الرضر من جهة أخرى، من دون بيان 

كيفية حصولهم عىل هذه التعويضات يف ظل 

محدودية اإلمكانيات املادية لصندوق الكرامة. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أن عملية جرب الرضر ليست 

مجرد تعويض عن النضال الذي اختاره أصحابه 

ولكنه إقرار الدولة مبسؤوليتها  عن االنتهاكات 

الجسيمة التي ارتكبتها إزاء حقوق اإلنسان يف 

التعبري والتنظم السيايس. وبهذا املعنى، يفهم 

من التعويض عىل أنه الوسيلة التي تلجأ إليها 

الديمقراطي: واالنتقال  االنتقالية  العدالة 
قراءة نظرية في تفكيك المفاهيم والنتائج

 الحقيقة والكرامة
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الحكومات "للتكفري عن خطاياها وتحمل 

مسؤولياتها عن اآلثام التي اقرتفتها يف املايض". 

وقد عرفه جورج شري عىل أنه "هو اسرتداد يشء 

ما أو مستوى من الرفاهية كان ليتمتع به الفرد لو 

مل يتأثر سلبا بظلم وقع عليه من قبل فرد آخر". 

يلحظ أن بعض الحكومات تجاوزت هذا اإلشكال 

بتعاملها السخي مع الضحايا يف عملية التعويض 

إىل حّد "إحداث نقلة نوعية يف مستوى رفاهية 

الفرد".

ويف هذا السياق أكدت اللجنة الدولية لحقوق 

االنسان املكلفة بتقييم احرتام الدول لبنود العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والذي 

سبق وأن صادقت عليه الدولة التونسية، رضورة 

أن تتحمل الدول مسؤولية "التحقيق يف حاالت 

اإلعدامات امليدانية والتعذيب وحوادث االختفاء 

الغامضة، باإلضافة إىل تسليم الجناة للعدالة، 

والتعويض للضحايا". كام أشارت يف إطار تفاعلها 

مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة )147/60 

الفقرة 3( وتطبيقا للعهد الدويل للحقوق املدنية 

والسياسية إىل رضورة جرب املترضرين )الفقرتان 

15 و16(. وأنه عىل الدول والسيام يف مراحل 

االنتقال السيايس أن تتحمل "واجباً أخالقياً 

وسياسياً التخاذ تدابري عالجية شاملة واستحداث 

برامج مفصلة تتيح جرب الرضر لفئات أوسع من 

الضحايا املتأثرة بتلك االنتهاكات". وهو األمر الذي 

أكدت عليه لجنة حقوق اإلنسان مجددا يف عام 

2004، عندما ألحت عىل الدول أن توفر "سبل 

الجرب لألفراد الذين انتهكت حقوقهم املشمولة 

بالعهد".

والمحاسبة  المساءلة 
املتخصصة  القضائية  الدوائر  استحداث  أن  ال شك 

ملحاسبة الجناة تعد خطوة جريئة يف اتجاه تصفية 

إرث املايض وتحقيق أهم رشوط العدالة االنتقالية 

اآلليات  إحدى  بوصفها  الدميقراطي  واالنتقال 

العقاب  من  اإلفالت  دون  تحول  "التي  الرئيسية 

املجرمني  ومحاسبة  املسؤولية،  من  التفيص  أو 

املرتكبة  الجسيمة  االنسان  حقوق  انتهاكات  عن 

العمد  القتل  وهي  السابق  النظام  حقبتي  أثناء 

واإلخفاء  والتعذيب  الجنيس  والعنف  واالغتصاب 

القرسي واإلعدام. 

لحقوق  الدولية  اللجنة  شددت  اإلطار  هذا  ويف 

العهد  لبنود  الدول  احرتام  بتقييم  املكلفة  االنسان 

عىل  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

يف  "التحقيق  مسؤولية  الدول  تتحمل  أن  رضورة 

وحوادث  والتعذيب  امليدانية  اإلعدامات  حاالت 

الجناة  تسليم  إىل  باإلضافة  الغامضة،  االختفاء 

للعدالة، والتعويض للضحايا". 

حتى  املحاسبة  صعيد  عىل  املتحقق  املنجز  ولكن 

اآلن يغلب فيه الشكل عىل املضمون. فكل جلسات 

املحاكمة التي متت جرت يف غياب الجالد وغالبها 

املحالة  امللفات  بعض  أن  كام  اإلعالم.  عن  مبنأى 

يبقي  مام  الرضورية؛  اإلدانة  مؤيدات  من  خلت 

عن  بعيدة  الدنيا  رشوطها  يف  االنتقالية  العدالة 

تحقيق أهدافها الكربى.

هذا من زاوية العدالة االنتقالية فامذا عن االنتقال 

الدميقراطي؟ 

2. االنتقال الملتبس 
الذي يبحث عن 

نفسه 
هل نحن سائرون إىل إرساء نظام دميقراطي 

حقيقي وفعيل؟ 

سؤال صعب ألنه يطرح بدوره أسئلة كثرية: ماذا 

نعني باالنتقال الدميقراطي؟ ومتى يتوقف هذا 

االنتقال ونتحول إىل الدميقراطية؟ 

املراجعات  بعد  خصوصا  معقدة  املسألة  تبدو 

غموض  "االنتقال"لشدة  طالت  التي  الجذرية 

مفهومه وإهامله للتعرثات التي ميكن أن تواجهها 

املسارات الدميقراطية؛ ذلك أن النتائج املرتتبة عن 

وكثريا  مضمونة،  دامئا  ليست  الدميقراطي  االنتقال 

ما يتم االنزالق نحو أنظمة تسلطية. وهو ما دفع 

القرن  تسعينات  من  بداية  األكادميية،  األوساط 

املايض، ألن يحولوا اهتاممهم من فكرة أو براديغم 

الرتسيخ  براديغم  إىل   )transition( االنتقال 

لقراءة  محاولة  يف  وذلك   ،)consolidation(

واألخالقي  الثقايف  بتجذرها  عالقة  يف  الدميقراطية 

واملؤسسايت مبا يجعلها مبنأى عن العودة عن النظام 

العلم  هذا  طال  ما  رسعان  ولكن  الدميقراطي. 

االنتقادات.  الدميقراطي-  الرتسيخ  -علم  الجديد 

األكرث  األسئلة  اإلجابة عن  والسبب هو عجزه عن 

إلحاحا ومنها: ماذا يعني ترسيخ الدميقراطية؟ متى 

يتم االنتقال من مرحلة القطيعة مع النظام القديم 

إىل مرحلة ترسيخ الدميقراطية؟ ما هي املرحلة التي 

بوصفها  السياسية  القيم  عىل  بالحكم  لنا  تسمح 

وكيف  القدمية؟  املنظومة  مآل  هو  ما  دميقراطية؟ 

القواعد  وفق  فعليا  تشتغل  أن  ناشئة  لدميقراطية 

املتعارف عليها؟ 

كل هذه األسئلة وغريها أفسحت املجال لالستغناء 

التحول  مفهوم  واعتامد  "االنتقال"  مفهوم  عن 

 )transformation démocratique( الدميقراطي 

دمج  إىل  تهدف  مستمرة  تراكمية  "عملية  بوصفه 

املنظومة  التحويل يف  الدميقراطي  املرشوع  صريورة 

واالجتامعية  والثقافية  السياسية  املجتمعية 

عىل  "ذلك  ينعكس  أن  أمل  عىل  االقتصادية"، 

سلوك املواطنة الفردي والجمعي"، وهو ما يتجاوز 

مؤقتة  "عملية  مجرد  بوصفه  الدميقراطي  االنتقال 

ترتبط برشوط زمنية ومكانية". 

نرشت  التي  األعامل  من  جملة  وبفضل  أنه  إال 

 ،)Journal of democraty( األمريكية  املجلة  يف 

ستعرف دراسات االنتقال الدميقراطي طورا جديدا 

 )pathdépendance( من خالل وضع براديم جديد

الذي يقدم نفسه عىل أنه الحل الجذري ملشكالت 

.)transitologie( االنتقال الدميقراطي

إىل  االنتقال  عملية  عىل  يركز  ال  براديغم  وهو 

الدميقراطية يف حد ذاتها، بقدر ما يركز عىل قدرة 

املجتمعات يف التحول إىل الدميقراطية انطالقا من 

خصوصياتها املحلية وبيئتها الثقافية. وهو ما يعني 

الدميقراطي  لالنتقال  الغريب  النموذج  عن  العدول 

الذي  األمر  التجارب؛  لكل  وصالحا  كونيا  بوصفه 

يلقي بظالله عىل مفهومنا للعدالة االنتقالية: هل 

نحتاج إىل عدالة انتقالية نابعة من بيئتنا الثقافية 

ملجتمعاتنا بديال عن تلك النامذج املسقطة؟

املتعلقة  القراءات  اختلفت  مهام  حال،  أية  وعىل 

باالنتقال الدميقراطي ومساراته، فمن املتفق عليه 

وجود مرحلتني ال بد من املرور بهام: األوىل تتعلق 

بالتخلص من النظام االستبدادي القديم والقطيعة 

املسار  هذا  بدعم  تتعلق  والثانية  وتفكيكه.  معه 

وترسيخه.

تتضح مالمح املرحلة األوىل عادة من خالل استبدال 

جديدة  بأخرى  القدمية  السياسية  اللعبة  قواعد 

تصورات  ورسم  جدد  سياسيني  فاعلني  وبروز 

إسرتاتيجية جديدة تتّوج بانتخاب حكومة جديدة 

يجعلها  مبا  والشفاف  والنزيه  الحر  التصويت  عرب 

العسكر  من  تدخل  أي  دون  من  سلطتها  متارس 

فتتعلق  الثانية  املرحلة  أما  غريها.  أو  اللوبيات  أو 

برتسيخ الدميقراطية التي تفرتض رهانات وتحديات 

جديدة وتتطلب إرساء قواعد جديدة وتحتاج إىل 

ثقافة سياسية ومدنية قوية. وعادة ما تكون هذه 

أو  االستبداد  إىل  العودة  مبخاطر  محفوفة  املرحلة 

الحكم التسلطي، فضال عن ظهور تحركات معادية 

التغّول،  إىل  التنفيذية  السلطة  للدميقراطية ونزوع 

فضال عن الرغبة يف إرساء دميقراطية شكلية. 

ويف هذه املرحلة، تجد الحكومة نفسها يف مواجهة 

تحديات عدة ومنها ما يتعلق بكيفية التعاطي مع 

نخب النظام القديم من موظفني ساميني وأحزاب 

وأصحاب أعامل ونفوذ ورجال أمن وعسكر وكيفية 

يتعلق  فيام  الشائكة  االقتصادية  امللفات  معالجة 

والبطالة  والفقر  االجتامعي  والتضخم  بالديون 

والتفاوت الجهوي، فضال عن تعزيز القيم والثقافة 

إلحالل  األسلم  الطريق  عن  والبحث  الدميقراطية 

القدمية.  املؤسسات  محل  الجديدة  املؤسسات 

وهي عملية معقدة ال تتحقق مبجرد إجراء انتخايب. 

ثالث  تطرح  االنتخابية  للعملية  املوالية  فاملرحلة 

اختزال  أو  التسلط  إىل  العودة  إما  فرضيات:1 

العملية الدميقراطية يف بعدها الشكيل واإلجرايئ 

أو االنخراط الكيل يف املسار الدميقراطي. وهنا يربز 

املسارات  من  جملة  بوصفه  الدميقراطي  االنتقال 

املختلفة واملتعددة. 

  )le modèle cyclique(الدائري النموذج  فهناك 

نظام  من  االنتقال  يتم  حيث  بروزا،  األكرث  وهو 

إىل  العودة  تقع  ثم  دميقراطي  نظام  إىل  تسلطي 

إىل  أخرى  مرة  االنتقال  يتم  ذلك  وبعد  التسلط 

النظام الدميقراطي وهو ما حدث مثال يف األرجنتني. 

 )le modèle linéaire( النهايئ  االنتقال  وهناك 

إىل  التسلطي  النظام  من  باالنتقال  يتحقق  الذي 

نظام دميقراطي بشكل نهايئ وتام وهو ما حصل يف 

بعض دول أوروبا الرشقية واسبانيا.

 le modèle( وهناك النموذج الدميقراطي املتقطع

استفحال  بفعل  يحصل  الذي   )interrompu

يف  حصل  كام  السيايس  االستقرار  وغياب  الفساد 

الهند وباكستان.

وعادة ما يرتبط نجاح االنتقال الدميقراطي باحرتام 

جملة من األهداف املتعلقة أساسا:

- بتفكيك املنظومة القدمية وانهيارها واالنتقال من 

نظام تسلطي إىل نظام دميقراطي أو شبه دميقراطي 

عىل أن يتحقق هذا االنتقال من خالل وضع دستور 

املواطنني  بني  املساواة  مببدأ  واالعرتاف  جديد 

ومشاركتهم الحرة يف الحياة العامة واحرتام حقوق 

سيادة  واحرتام  الصحافة  حرية  فيها  مبا  اإلنسان 

القانون. 

أكرث  يف  السلطة  عىل  السلمي  بالتداول  االلتزام   -

من محطة انتخابية. وقد أشارت الدراسات إىل أن 

بعض القيادات السياسية التي تصل إىل الحكم عن 

طريق انتخابات حرة ونزيهة ميكن أن تقوض أسس 

التمسك  إىل  عمدت  ما  إذا  الدميقراطي  التحول 

بالسلطة بشتى الطرق. 

- العمل عىل تعزيز الثقافة السياسية بوصفها رشطا 

السياسية  الرشعية  وإضفاء  الدميقراطي  لالنتقال 

عىل النخب الجديدة ومتييزها عن النخب التقليدية 

املرتبطة بالسلطة ألنها تعجز عن اإلتيان بأي جديد، 

االنتقالية وتصفية جرائم  العدالة  وإرساء منظومة 

إرساء  خالل  من  القانون  احرتام  كنف  يف  املايض 

هيئة مختصة يعهد إليها كشف الحقيقة وتحقيق 

املحاسبة واملصالحة الوطنية.

وعىل الرغم من تسجيل تقّدم عىل صعيد مختلف 

زالت  وما  كانت  الطريق  أن  إال  املسارات،  هذه 

االنقالب  إىل  فالدعوة  والعراقيل.  باألشواك  معبدة 

عىل الرشعية مل تنقطع يوما واإللحاح عىل مراجعة 

النظام السيايس عىل نحو يجعل منه نظاما تسلطيا 

السياسيني،  الفاعلني  من  الكثري  مطلب  أصبح 

يتسع  انفك  ما  واالقتصادية  السياسية  واللوبيات 

نفوذها يف الحياة السياسية وبات التدخل الخارجي 

مكشوفا أكرث من أي وقت مىض، عالوة عىل استامتة 

النخب القدمية يف الدفاع عن مواقعها، لتربز بذاك 

كل  ضحية  أو  انعكاس  وكأنها  االنتقالية  العدالة 

الرصاعات التي مير بها املسار.

وعىل هذا األساس يطرح التساؤل التايل كيف ميكن 

الدميقراطي  االنتقال  بات  وهل  الحصيلة؟  تقييم 

مهددا؟ 

الدميقراطي  بوجهيه  االنتقايل  املسار  أن  شك  ال 

والعديل كان يف طريقه إىل التصفية واألفول بسبب 

السبيس  القايد  الراحل  انتهجها  التي  السياسية 

القدمية،  املنظومة  من  مدعوما  السيايس  وفريقه 

ولكن التغريات األخرية الجارية يف املشهد السيايس 

املسار  ذات  الستئناف  جديدة  آفاقا  تفتح  قد 

الدميقراطي  واالنتقال  االنتقالية  العدالة  وإنجاح 

معا. فبعدما كان املسار برمته ضحية فرضية واحدة 

والتضحية  االنتقالية  العدالة  عىل  االلتفاف  وهي 

أمام  أصبحنا  نحن  ها  الدميقراطي،  باالنتقال 

العدالة  مبسار  بالتضحية  االستمرار  إما  فرضيتني: 

رهان  كسب  يتم  أن  عىل  جزئياً-  ولو  االنتقالية- 

العدالة  استئناف مسار  وإما  الدميقراطي.  االنتقال 

رهان  كسب  الوقت  نفس  ويف  بقوة  االنتقالية 

االنتقال الدميقراطي.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

الحقيقة والكرامة
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كريم المرزوقي 
__

تظهر العدالة االنتقالية كملف نخبوي ال يهّم إال 

النخبة السياسية واألكادميية والحقوقية أو تُرى، 

لدى املواطن العادي، كملف شخيص يهم فقط 

أساًسا الضحية املبارشة النتهاكات حقوق اإلنسان. 

وآليات هذا  مراحل  أن مختلف  ذلك هو  ومرد 

املسار تقترص، أساًسا، عىل تدخل أجهزة الدولة، 

هيئات أو هياكل السلطات التنفيذية والقضائية 

ومنظامت  الضحايا  أو  جهة  من  والترشيعية، 

املجتمع املدين من جهة أخرى. يف هذا السياق، 

تأيت جلسات االستامع العلنية، واقًعا، مبثابة نافذة 

االنتقالية  العدالة  النفتاح  فقط  ليس  فرصة  أو 

العاديني،  املواطنني  أي  العريض،  الجمهور  نحو 

العدالة  أهداف هذه  تحقيق  بل كذلك لضامن 

متثل،  العلنية  االستامع  فجلسات  الخصوصية. 

العام عىل  الرأي  األنجع الطالع  الوسيلة  إجاماًل، 

الحقيقة املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان والفساد وضامن حفظ الذاكرة الوطنية 

واستخالص العرب وضامن عدم تكرار االنتهاكات 

لتحقيق  معالجتها  ضامن  نحو  ينتهي  مبا  تباًعا، 

الضحايا وجاّلديهم،  الوطنية سواء بني  املصالحة 

وإجاماًل بني املواطن والدولة.

وقد نظمت هيئة الحقيقة والكرامة 14 جلسة 

استامع علنية بني نوفمرب 2016 إىل نهاية عهدتها 

شهادة.   108 تقديم  شملت   ،2018 ديسمرب  يف 

من  شهادات  األوىل  األربع  الجلسات  وحملت 

عائالت سياسية مختلفة ومن فرتات زمنيةمتعددة 

وشملت انتهاكات متنّوعة. باملقابل، كانت بقية 

الجلسات العرش موضوعاتية أي حسب موضوع 

الثورة/  أحداث  األسود/  )الخميس  االنتهاك 

حرية  ضد  االنتهاكات  املرأة/  ضد  االنتهاكات 

الفساد  االستقالل/  زمن  االنتهاكات  األنرتنت/ 

املايل/ تزوير االنتخابات/ أحداث الرش/ أحداث 

الخبز/ منظومة الدعاية(.

العلنية  االستماع  جلسات 
الحقيقة وسؤال 

جلسات  سلسلة  إن  بداية،  القول،  يف  غرو  ال 

حقيقة  لكشف  منصة  مثلت  العلنية  االستامع 

بذلك،  وأمنت  التونسيني  لعموم  االنتهاكات 

ويف  عليها.  العام  الرأي  إطالع  مبدئية،  وبصفة 

حول  التونسيني  استبيان  يبنّي  اإلطار،  هذا 

العدالة االنتقالية املنجز يف عام 2017 أن 25% 

باالنتهاكات  علم  لديهم  يكن  مل  التونسيني  من 

الحاصلة زمن النظام السابق، فيام أكد %37 أن 

املوقف  يف  "كبري"  بشكل  أثرت  الجلسات  هذه 

التأثري  أن  قال 52.9%  السابق، فيام  النظام  من 

كان "متوسطًا". ويف ذات السياق، ارتفع املوقف 

نسبة 20.4%  من  االستبداد  نظام  من  "اليسء" 

قبل مشاهدة الجلسات العلنية إىل %59.3 من 

بعدها، أي بنحو 3 أضعاف.

وقد سمحت الجلسات، التي نقلتها عديد وسائل 

اإلعالم وغطت تقريبًا أهم أحداث انتهاكات حقوق 

اإلنسان خالل العهدة الزمنية للعدالة االنتقالية، 

من عرض مشاهد لجزء كبري من التونسيني كانوا 

يعرفون بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان ولكن 

ال يعرفون أشكالها، وكيفية مامرستها وبالخصوص 

آثارها عىل الضحية وعائلتها. وقد مكن استعراض 

الضحايا لقصصهم ومعاناتهم من بناء حالة من 

الجمهور  أمام  لرواياتهم  والتصديق  التعاطف 

استغراب  منه يف حالة  كان جزء  الذي  العريض 

من بشاعة قصص املعاناة. وبذلك، ساهمت هذه 

الجلسات يف كشف الحقيقة وتوثيق االنتهاكات 

مبا ميكن من ترسيخ الذاكرة الوطنية.

لكن يف املقابل، مثلت جلسات االستامع العلنية 

الرسمية،  السياسية  الرافعة  غياب  عىل  دلياًل 

عىل مستوى السلطة التنفيذية تحديًدا للعدالة 

رئيس  الثالث،  الرؤساء  بغياب  وذلك  االنتقالية، 

لرئيس  إضافة  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 

حدثًا  عّدت  التي  الجلسات  أوىل  عن  الربملان، 

وطنيًا تاريخيًا واكبته شخصيات حقوقية أجنبية 

 . مواطًنا  مليون  أكرث من 1.4  ووطنية وشاهده 

جلسات  عن  الرسمية  الشخصيات  غياب  ودفع 

حالة  يف  الدولة  إظهار  نحو  العلنية   االستامع 

وكذلك  الضحايا،  ضد  انتهاكاتها  لحقيقة  نكران 

القطيعة معهم، ما يعني رفض  تثبيت حالة  يف 

االعرتاف باالنتهاكات املسجلة واالعتذار عنها.

يعترب  كان  الذي  الوقت  يف  اإلطار،  ذات  ويف 

اإلعالم األجنبي أن جلسات االستامع هي مؤرش 

معالجة  اتجاه  يف  األمام  إىل  خطوة  قطع  عىل 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس، كان جزء من 

اإلعالم املحيل يقود حملة وصفتها هيئة الحقيقة 

والكرامة، يف تقريرها الختامي، بأنها "تشويهية"، 

وأشارت بالخصوص إىل تسجيل 95 مقااًل تشويهيًا 

يف ديسمرب 2016 إثر تنظيم أول جلسة استامع 

عن  اإلعالم  هذا  من  جزء  يعرب  وكان   . علنية 

كشف  مصلحتها  من  ليس  نافذة  مجموعات 

امليض  وبالخصوص  امللفات  عديد  يف  الحقيقة 

يف املحاسبة. ومن هذا الجانب، أكدت جلسات 

االستامع العلنية مدى عرس سؤال الحقيقة ، بغض 

النظر عن كل التحفظات املوضوعية عىل مسار 

هذه  لعنارص  والكرامة  الحقيقة  هيئة  تشكيل 

الحقيقة. 

ويف هذا الجانب، أكدت هيئة الحقيقة والكرامة 

املعنية" من  الضحية  البحث يف ملف  أن "ختم 

رشوط ومعايري اختيار حاالت جلسات االستامع 

ختم  تشرتط  مل  ولكن  إجراءاتها،  دليل  حسب 

شهدت  التي  األحداث  يف  والتقيص  البحث 

انتهاكات يف الجلسات املوضوعاتية. وقد عملت 

وثائقيات  تقديم  عىل  الجانب،  هذا  يف  الهيئة، 

لهذه األحداث مل تكتِف بعضها بعرض السياقات 

التاريخية لالنتهاكات بل حملت نتائج وخالصات 

أبحاث وتحقيقات مستكملة ومل  مل تكن وليدة 

البحث  لجنة  عن  صادرة  تقارير  وليدة  تكن 

والتقيص.

أين الجالدون؟ الحقيقة 
المبتورة

يف مجال انتهاكات حقوق اإلنسان، اكتفت هيئة 

لضحايا  إما  شهادات  بتقديم  والكرامة  الحقيقة 

بدرجة أوىل أو شهود بدرجة ثانية دون عرض أي 

شهادة ألصحاب االنتهاكات، رغم أن دليل إجراءات 

سيناريو  يتضمن  العلنية  االستامع  جلسات 

"االستامع لقائم باالنتهاك فقط أو ملجموعة من 

القامئني باالنتهاك". وسبق وأعلنت الهيئة يف ندوة 

جلسات االستماع العلنية في تونس:
المكتملة غير  الحقيقة  منصة 

 الحقيقة والكرامة
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بتاريخ  علنية  استامع  جلسة  أول  بعد  صحفية 

العلنية  االستامع  أن "جلسات  نوفمرب 2016   22

القادمة سيحرض فيها الجالدون والضحايا "، ولكنها 

امتنعت عن تقديم شهادة للجالدين فرادى بعد 

إعالن رفضها الجمع بني الجالد والضحية يف شهادة 

إفريقيا. جنوب  يف  التجربة  غرار  عىل  مشرتكة 

يف  نقيصة  الجالدين  أو  املنتهكني  غياب  وميثل 

طرحها  أسئلة  ببقاء  العلنية  االستامع  جلسات 

الضحايا، وكذا الجمهور العام، معلقة. وال يتعلق 

األمر بالزاوية املغايرة للرواية، إذ ال يُنتظر أن يقدم 

الجالد عرًضا وقائعيًا مكذبًا ملا رواه الضحايا أو ما 

اآلخر  الجانب  لكشف  ولكن  التحقيقات،  أثبتته 

من الحقيقة بهدف فك منظومة االستبداد حول 

مالبسات مامرسة االنتهاكات، ودوافعها، وظروفها، 

ما  نقاط  من  مثاًل، وغريها  األوامر  تلّقي  وكيفية 

االنتهاك  لصاحب  إال  ميكن  وال  غامضة  زالت 

من  جانب  ظل  وبذلك،  العاّم.  للجمهور  عرضها 

الحقيقة مبتورًا أمام "عدم اكتامل عنارص القصة" .

تتضمن  أن  املفرتض  من  كان  آخر،  جانب  ومن 

شهادة ضحية املنتهك وعدا عن كشف للحقيقة 

الذين  الضحايا  مجموعة  إىل  يُوجه  اعتذارًا 

الضحايا، وهو  لعموم  أو  االنتهاك،  عليهم  مارس 

يف  االحتقان  لنزع  حافزًا  سيمثّل  كان  اعتذار 

نفوس الضحايا متهيًدا للمصالحة املأمولة . وهذا 

االعتذار، أيًضا، يحمل بذاته جربًا معنويًا للضحايا، 

الرسمية  وسيمثل عنرص ضغط تجاه املؤسسات 

وثم  االنتهاكات  عن  الدولة  مبسؤولية  لالعرتاف 

االعتذار عنها وذلك عىل اعتبار قيام أحد أعوانها 

باالعرتاف واالعتذار أمام العموم. وأمل ينص دليل 

الهيئة  أعدته  الذي  العلنية  الجلسات  إجراءات 

"متكني  الجلسات  هذه  أهداف  من  أن  بنفسها 

مرتكبي االنتهاكات من االعرتاف وطلب االعتذار 

وهو  الوطنية"؟،  املصالحة  لتعزيز  الضحايا  من 

والكرامة  الحقيقة  هيئة  أن  بالنهاية  تبنّي  متكني 

جّدي. تفسري  أي  دون  من  بنفسها  عطلته 

االستماع  جلسات 
الشفافية وسؤال  "العمومية" 

نّص الفصل 47 من قانون العدالة االنتقالية ويف 

الباب املتعلق بالتحكيم واملصالحة أنه "ال يجوز 

املشاركة  عن  االمتناع  التحكيمي  النزاع  ألطراف 

طلبت  إذا  العمومية  االستامع  جلسات  يف 

املصالحة يف صورة  إجراءات  وتعلق  ذلك  الهيئة 

هذه  وتُعّد  الفصل".  هذا  بأحكام  االلتزام  عدم 

خاًصا  صنًفا  )الفصل 47(  "العمومية"  الجلسات 

من جلسات االستامع العلنية )الفصل 39 "تتوىل 

علنية  أو  رسية  استامع  جلسات  الهيئة..عقد 

لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها"( 

واملصالحة.  التحكيم  طالب  للمنتهك  مخّصصة 

األساس  الذكر ضمن  سابق  الفصل 47  ورد  وقد 

القانوين لدليل إجراءات جلسات االستامع العلنية. 

ويظّل السؤال إن كان املرشع استقصد استعامل 

الفصل  العمومية" يف  تسمية "جلسات االستامع 

47 بدل "جلسات االستامع العلنية" من منطلق 

أو  التحكيمي،  النزاع  عنرص  أساس  عىل  متييزي 

كانت نتيجة إغفال باستعامل أكرث من مصطلح، 

وإن كان من األفضل توحيد املصطلحات واعتامد 

كانت  سواء  العلنية"  االستامع  "جلسات  تسمية 

خارجه. أو  تحكيمي  نزاع  إطار  يف  الشهادة 

وعموًما النزاع التحكيمي، كام قد يتعلق بانتهاك 

لحقوق اإلنسان يتعلق كذلك بالفساد املايل، ورمّبا 

بدرجة  املعني  هو  االنتهاك  من  الثاين  الصنف 

أوىل بآلية التحكيم واملصالحة . وقد أعلنت هيئة 

استامع  جلسة  نظمت  أنها  والكرامة  الحقيقة 

"علنية" خاصة بالفساد يف ماي 2017  تضمنت 

السابق  الرئيس  صهر  شهادة  أهمها  شهادات   3

وصاحب األعامل املوقوف عامد الطرابليس، التي 

حازت عىل اهتامم إعالمي وسيايس واسع ، فيام 

كانت بقية الشهادات باهتتني لعاملني اثنني، أواًل 

أنها تعلقت بشخصيتني غري معلومتني للرأي العام 

رشكة  وكيل  )األول  األعامل  أصحاب  من  وليسا 

ومرّصح لدى الديوانة/ والثاين ناقل لحساب الغري(، 

ظهرا  قد  وهام  املقدمة  الشهادة  لضعف  وثانيًا 

األخطبوط  مسار  يف  األضعف  الحلقة  بصفتهام 

الهيئة  قدمتهام  بل  الديواين  للفساد  الكبري 

كـ"ضحايا" أيًضا . والالفت لالنتباه، يف هذا الجانب، 

أن الهيئة ركزت يف جلستها العلنية الوحيدة حول 

الفساد عىل مجال املعامالت الديوانية أساًسا التي 

استحوذت عىل شهادة الطرابليس ومتحورت حولها 

اكتفت  ملاذا  والسؤال:  األخريان.  الشهادتان  كليًا 

الهيئة باستعراض الفساد الديواين أساًسا دون غريه؟ 

الفساد  أوجه  بقية  طرق  دون  استنكفت  وملاذا 

مجال  يف  وتحديًدا  االهتامم  ذات  بنفس  املايل 

والبنيك،  العقاري،  واملجال  العمومية،  الصفقات 

والترصف  الطبيعية،  الرثوات  واستغالل  واملايل، 

يف املؤسسات العمومية؟ وأال يعّد تجاهل أوجه 

"التنّوع" يف معيار  الفساد املذكورة خرقًا لعنرص 

الشهادات، أي تنّوع أشكال الفساد الذي يعرف 

التونسيون جيًدا أوجهه وآليات اشتغاله؟

ويأيت السؤال، يف هذا الباب: "ملاذا مل تنظم هيئة 

التحكيم  لطالبي  جلسات  والكرامة  الحقيقة 

واملصالحة خاصة أصحاب األعامل الذي يُعتربون 

"مناذج" ملنظومة الفساد واألقدر عىل املساعدة عىل 

كشف الحقيقة للجمهور العريض؟ فهل استجابت 

الهيئة لرغبة بعض هؤالء )سليم شيبوب مثاًل ( 

الذين عربوا عن رغبتهم يف عدم تقديم شهادة أمام 

العموم حول فسادهم )املصدر: عضو يف مجلس 

تقّدر  كانت  هل  أو  والكرامة(؟  الحقيقة  هيئة 

الهيئة أنه ال حاجة ملثل هذه الجلسات ليتعرّف 

الرأي العام عىل منظومة الفساد واكتفت عمليًا 

بشهادة عامد الطرابليس دون غريه من أصحاب 

األعامل؟ وأال يعد ذلك تعزيزًا النطباع التونسيني 

الدولة مع أصحاب  تعامل أجهزة  بعدم مساواة 

تكون  انطباع  الفساد وهو  املتورطني يف  األعامل 

قد عززته هيئة الحقيقة والكرامة بعدم تقدميها 

للتحكيم غري  ألي شهادة لصاحب أعامل طالب 

موقوف وتقدميها لشهادة وحيدة لصاحب أعامل 

هو موقوف عىل ذمة القضاء منذ الثورة؟

وإن عدم تنظيم جلسات استامع عمومية )خاصة 

املايل  الفساد  ملفات  التحكيم يف  طالبي  لجميع 

ممن صدرت يف شأنهم نهاية قرارات تحكيمية( 

ميكن اعتباره خرقًا للفصل 47 من قانون العدالة 

االنتقالية، فلم يكن املرشع اعتباطيًا حينام نّص 

رصاحة عىل هذه الجلسات، خاصة حينام اعترب 

االمتناع عن حضورها معلًقا إلجراءات املصالحة، 

وهو ما يفرتض أن تنظيمها يدخل ضمن مراحل 

معالجة النزاع التحكيمي خاصة بالنسبة للنزاعات 

ذات القيمة املالية املرتفعة. ثم وأن غياب هذه 

الجلسات يجعل هذه النزاعات التحكيمية بالذات 

أن  االعتقاد  ويكرّس   ، الشفافية  بعدم  مشوبة 

هيئة الحقيقة والكرامة عملت عىل معالجة هذه 

النزاعات يف الغرف املغلقة. 

إضافة لذلك، إن كان "إقرار طالب املصالحة مبا 

اقرتفه كتابياً واعتذاره الرصيح رشطًا لقبول مطلب 

الهيئة  ، أمل يكن حريّا عىل  التحكيم واملصالحة" 

أن تحرص كل الحرص عىل عقد جلسات استامع 

أصحاب  من  التحكيم  لطالبي  تحديًدا  عمومية 

لتقديم  للفساد"  "رموز  يُعتربون  الذي  األعامل 

الرأي  أمام  الرصيحة  اعتذاراتهم  وثم  اعرتافاتهم 

باعتبار  الجلسات  هذه  لزوم  وتتعّزز  بل  العام. 

أن التونسيني يحملون صفة "املترّضر" من فساد 

للدولة  رضر  يف  تسبب  الذي  املصالحة  طالب 

اعتذار  فإن  وبالتايل،  برمته.  املجتمع  وبالنتيجة 

ذات  النزاعات  يف  وتحديًدا  املصالحة،  طالب 

أمام  عمومية  جلسة  يف  املرتفعة،  املالية  القيمة 

االحتقان  نزع  يف  سيساهم  كان  التونسيني  كل 

وتحقيق املصالحة الوطنية، بل ويؤمن قبلها شعور 

املجموعة الوطنية املترّضرة بـ "اإلنصاف والعدالة" 

أساسهام  عىل  التحكيمي  النزاع  يف  يُبت  الذي 

)الفصل 45 من قانون العدالة االنتقالية(، وهو ما 

يعزز األسانيد القانونية والواقعية للقرار التحكيمي 

يف نهاية املطاف.

إضافة لذلك، يعّد إقحام الفساد املايل ضمن دائرة 

العدالة االنتقالية خصوصية تونسية، تأكيًدا للرتابط 

وحصول  املايل  الفساد  انتهاكات  بني  العضوي 

انتهاكات لحقوق اإلنسان. وهي خصوصية كانت 

الحقيقة  هيئة  من  مضاعًفا  اهتامًما  تستدعي 

والكرامة مبجهود كشف الحقيقة حول منظومة 

الفساد وإطالع الرأي العام عنها وتفكيكها، وهو ما 

كان سيجعل التونسيني عىل معرفة بطرق مامرسة 

الفساد ومفاصل اإلصالح املطلوب، كام سيضمن 

اقتناع الرأي العام بوجود إرادة جديّة من بوابة 

الفساد  ملكافحة  األقل،  عىل  االنتقالية،  العدالة 

التي أصبحت عنوانًا بدون روح يف سجال الرصاع 

استفحال  أمام  املاضية  السنوات  طيلة  السيايس 

بعد  الصاعدة  الطبقة  السيايس يف وسط  الفساد 

الثورة.

واإلعداد  النفسية  المرافقة 
غير  هنات  اللوجيستي: 

هامشية
للضحايا  نفيس  إعداد  توفري  عىل  الهيئة  عملت 

يؤمنها  مرافقة  عرب  العلنية  الشهادات  أصحاب 

مختصون يف علم النفس، تشمل مرحلة ما قبل 

هذه  أن  غري  بعدها.  وكذلك  وأثناءها  الشهادة 

عىل  مساعد  عنرص  من  أحيانًا  تحّولت  املرافقة 

العموم  أمام  بشهادتها  لإلدالء  الضحية  تهيئة 

وتحت األضواء املكشوفة إىل عنرص توتري يرتقي 

تلقيناها  ذلك، شهادة  الهرسلة. وكمثال عىل  إىل 

من إيناس الجفناوي  وهي ضحية قدمت شهادة 

يف جلسة االستامع املخصصة لالنتهاكات ضد املرأة 

بتاريخ 10 مارس 2017.

وحدثتنا صاحبة الشهادة، التي تعرضت لهرسلة 

أن  الحجاب،  ارتدائها  بسبب  السابق  النظام 

مختصنْي نفسينْي توّجهت إليهام بطلب من الهيئة 

قبل عقد جلسة االستامع حّوال "جلسة االستشارة 

نقد  عرب  وذلك  محاكمة"،  "جلسة  إىل  النفسية" 

خيارها يف ارتداء غطاء الرأس، وهو ما جعلها، يف 

هذه الجلسة، تجد نفسها تكّرر ما كانت تقوله 

طيلة 14 سنة من زمن االستبداد، حسب ما قالته، 

بل واستقصدت خالل شهادتها العلنية الحًقا عىل 

التأكيد أن خيارها مل يكن تحت اإلكراه، يف رّد منها 

عىل ما تعرّضت إليه من هذين املختصني. وقد 

أخربتنا أنها أرسلت تقريرًا حول "الهرسلة النفسية" 

إىل الهيئة.

الوحيدة  الضحية  الجنفاوي هي  إيناس  وليست 

لهيئة  النفسية  املرافقة  فريق  من  اشتكت  التي 

مجلس  يف  عضو  أخربنا  فقد  والكرامة.  الحقيقة 

شهادات  قدموا  مّمن  آخرين  ضحايا  أن  الهيئة 

علنية أعلموه بصفة مبارشة بعدم رضائهم عىل 

املرافقة  بغياب هذه  أو  املختصني معهم  تعامل 

النفسية من أصله تحديًدا يف مرحلة ما بعد تقديم 

الشهادة. وأكد ذات العضو أن الهيئة مل تجِر يف أي 

مناسبة تقييامت ألدائها يف جلسات االستامع.

الحقيقة  هيئة  عىل  ُعيب  ما  آخر،  جانب  من 

ما  هو  الجلسات  لهذه  تنظيمها  يف  والكرامة 

شملها من سوء ترصف، وذلك عىل ضوء ما كشفه 

تقرير رقايب لدائرة املحاسبات من إخالل مببدأي 

الشفافية واملنافسة أساًسا ، وهو ما أعطى صورة 

سلبية عن أداء الهيئة.

الخالصة
مثلت جلسات االستامع العلنية يف تونس منصة 

لعموم  االنتهاكات  حقيقة  من  جوانب  لكشف 

أنها مل تكن  التونسيني ورّد االعتبار للضحايا غري 

منصة منوذجية عىل ضوء غياب املنتهكني يف ملفات 

اإلنسان، إضافة لالكتفاء بشهادة وحيدة  حقوق 

وبذلك  املايل.  الفساد  يف  متورط  أعامل  لصاحب 

فوتت هيئة الحقيقة والكرامة فرصة مثينة قد ال 

تتكّرر للجلسات يك تكون منصة لكشف الحقيقة 

من مختلف أطراف االنتهاك وبالتايل الدفع نحو 

تفكيك منظومة االستبداد والفساد، وأيًضا منصة 

لتمكني مرتكبي االنتهاكات من االعرتاف وطلب 

االعتذار لتعزيز املصالحة الوطنية.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

الحقيقة والكرامة
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مل يكن دور شهداء الثورة وجرحاها يف تحقيق الثورة 

حول  خالف  من  كذلك  يكن  مل  كام  سؤال  موضع 

الشعب  من  جانب  له  تعرض  الذي  الظلم  حجم 

الوعي  آل  االستقالل.  دولة  سلطة  استبداد  بفعل 

بالحقيقتني ألن كان الحديث عن رضورة جرب رضر 

هؤالء من مسلامت الخطاب. كام كان من نتيجته 

من  األوىل  الثالث  السنوات  حكومات  بادرت  أن 

هدفها  إجراءات  التخاذ  الدميقراطي  االنتقال  عمر 

التدخل  رسعة  تؤرش  هؤالء.  رضر  من  جانب  جرب 

تضمني  إىل  بعدها  االتجاه ومن  الحكومي يف هذا 

الرضر  جرب  الستحقاق  الثانية  الجمهورية  مرشع 

أن  عىل  التونسية  االنتقالية  للعدالة  تصوره  ضمن 

الحقيقي  املدخل  نفاذه  سيكون  االستحقاق  هذا 

لنجاح مسار ينتهي بتعبيد السبيل ملصالحة وطنية 

من  جانبا  تداوي  أن  بعد  املايض  صفحة  تطوي 

جراحها.

سنوات قليلة بعد الثورة كانت كافية ألن يستدعي 

جرب  ملف  الظن  جميل  يعاكس  اتجاه  يف  الّساسة 

من  شّق  اتهم  فقد  رصاعهم.  نطاق  إىل  الرضر 

البالد  أزمات  كل  يف  بالتسبب  الضحايا  الساسة 

االقتصادية ما بعد الثورة بداية من إغراق الوظيفة 

أموال  الزائدة وصوال الستنزاف  بالعاملة  العمومية 

الدولة يف التعويضات. مل مينع هذا من آمن بعدالة 

الجدل  أن  منه  ظنا  باملسار  التمسك  من  القضية 

الدائر لن يغري شيئا يف حقيقة أن الدولة قد أقرت 

يف ترشيعاتها بحقهم واستحدثت مؤسسات تضمن 

كافية  كانت  بعد ذلك  أخرى  به. سنوات  توصلهم 

بدورها  خيبت  والترشيعات  املؤسسات  أن  لتبني 

هذا الظن بعدما انتهى عملها لطرح سؤال مل تقدم 

تنفيذ  إمكانية  عن  وآخر  الضحية  عن  جوابا  له 

مقررات جرب الرضر من عدمها.

الحقبة  ضحايا  "إنصاف"  ملف  يف  التعاطي  عكس 

مسار  رضرهم  بجرب  املتعلق  فرعه  يف  االستبدادية 

انطالقتها  حامسة  يف  التونسية  االنتقالية  العدالة 

لألزمة  وانتهائها  مسارها  اعرتضت  التي  والعراقيل 

بفعل تقصري من تحمل أمانة العمل عليها ووجب 

فهم  عن  بحثا  املحطات  تلك  من  محطة  كل  نظر 

تحتاجه  ملسار  الحياة  تعيد  لحلول  وطلبا  للواقع 

تونس قبل أبنائها ممن ظلمت.

1. حديث البدايات: خطوات في 
االتجاه الصحيح وسقف عال 

للوعد
أسند املرسوم عدد 01 لسنة 2011 وهو أول نص 

ترشيعي يصدر بعد الثورة وبروحيتها عفوا ترشيعيا 

من  قبلها  تتبع  محل  كان  أو  عليه  من حكم  لكل 

أجل جرائم عىل أساس نقايب أو سيايس . وفرض يف 

الفصل الثاين منه حقا لكل من شملهم "بالحق يف 

العودة للعمل ويف طلب التعويض"، فكان أن حدد 

النص املؤسس للحق يف جرب الرضر مسلكني لتحقيق 

العمومية  الوظيفة  يف  التشغيل  أولهام  الغاية  تلك 

وثانيهام التعويض املادي.

االنتداب في الوظيفة العمومية: 
تعويضي  إجراء 

بداية من تسعينات القرن املايض، عمدت السلطة  

معاشهم  معارضيها يف  التضييق عىل  إىل  السياسية 

مواجهتهم.  يف  انتهجتها  تجويع  سياسة  سياق  يف 

وخصوصا  للنظام  معارضتهم  يف  يشتبه  من  فكان 

منهم اإلسالميني مينعون من العمل يف القطاع العام 

توظيفهم خوفا  الخاص  القطاع  مؤسسات  وتخىش 

يقدم  من  تطال  قد  التي  العقابية  اإلجراءات  من 

عىل ذلك. حّول هذا الواقع واستفحال أزمة البطالة 

عاجل  استحقاق  إىل  رزق  مبورد  املطالبة  بتونس 

االستبدادية  الحقبة  ضحايا  به  متسك  ما  أول  كان 

القطاع  يف  العمل  مييز  ما  أدى  فيام  الثورة.  بعد 

الخاص من هشاشة يف مقابل ما مييز القطاع العام 

من استقرار وظيفي ألن يكون حق الشغل مرادفا 

الوظيفة  يف  لالنتداب  به  يطالبون  من  تصور  يف 

العمومية يف حده األدىن ويف املؤسسات العمومية 

التي تتميز برشوط أفضل يف االمتيازات االجتامعية 

والتأجري يف حدوده املثىل.

حرص مرسوم العفو العام هذا الحق فيمن فصلوا 

مّكنهم  بأن  قضائية  تتابعات  بسبب  عملهم  عن 

من "العودة للعمل". تاليا وسعت األغلبية النيابية 

استعامل  مجال  التأسييس  الوطني  باملجلس 

 4 عدد  القانون  فبموجب  رضر.  كجرب  التوظيف 

لسنــة 2012 مؤرخ يف 22 جوان 2012 والذي يتعلق 

بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي، تم 

الثورة  شهداء  "أرس  إسناد  عىل  رصاحة  التنصيص 

العام"  الترشيعي  بالعفو  متتعوا  ومن  وجرحاها 

باملؤسسات  أو  العمومية  الوظيفة  انتداب يف  حق 

وسحب  القانوين  االنتداب  رشوط  خارج  العامة 

الحقا القانون الخاص بضحايا "براكة الساحل"  هذا 

االمتياز عىل العسكريني الذين شملتهم أحكامه.

وإذ قدرت قيادات اليسار التونيس أن امتيازاالنتداب 

هؤالء  طالب  اإلسالميون،  منه  استفاد  االستثنايئ 

اآللية  هذه  تشمل  بأن   2015 سنة  من  ابتداء 

أي  الطالبية  النقابية  املنظمة  قدماء  من  ناشطيه 

االتحاد العام لطلبة تونس املصطلح عىل تسميتهم 

العام  االتحاد  ساند  أن  وكان  أمنيا".  "باملفروزين 

التونيس للشغل هذا الطلب وفرض عىل الحكومة 

أن تستجيب له. وأدى استعامل التشغيل كتعويض 

بالعفو  متتعوا  ممن  شخصا   6839 انتداب  إىل 

الترشيعي وأرسهم زيادة عىل 2929 عضوا من أرس 

يتجاوز  وما  وأرسهم  جرحاها  ومن  الثورة  شهداء 

500 شخص من املفروزين أمنيا. 

التعويض المالي: البحث عن جبر 
ر عادل للضر

اتجهت ترشيعات ما بعد الثورة لتحقيق جرب رضر 

األمنية  االضطرابات  تباعا: ضحايا  فئات هي  ثالثة 

التي ميزت فرتة الحراك الثوري أوال وجرحى الثورة 

وعائالت شهدائها ثانيا واملتمتعني بالعفو الترشيعي 

العام ثالثا.

ضحايا االضطرابات األمنية التي 
ي  ميزت فترة الحراك الثور

الثورة  بعد  قليلة  أشهرا  السياسية  السلطة  سنت 

مرسوما  ميكن من ترضروا بدنيا أو ترضرت أمالكهم 

التي  األمني  االنفالت  وحالة  الثورة  أحداث  خالل 

تلتها من تعويضات تجرب جانبا من رضرهم املايل. 

ويالحظ هنا أن مبدأ التعويض الذي تم إرساؤه مل 

يف  مشاركتهم  باعتبار  املترضرين  لتصنيف  يلتفت 

الثورة أو بعدهم عنها بقدر توجهه إليجاد صيغة 

الصغرى  االقتصادية  للمؤسسة  تحقق  تكافلية 

وللمترضرين  نشاطها  ملعاودة  فرصة  واملتوسطة  

من  لحقهم  ما  مواجهة  يف  تساعدهم  تعويضات 

رضر . 

الصبغة  ذي  للدولة  االستعجايل  التدخل  منع 

التعويضية من تشكيل فئة ميكن أن تصنف "ضحايا 

إقليمها.  أمن  عن  الدولة  الثورة" وجسد مسؤولية 

مداخل  من  التعويض  املنظار  هذا  من  فكان 

استعادة الدولة لألمن االجتامعي. 

التعويض لجرحى الثورة وعائالت 
شهدائها

لجرحى  لسنة 2011  حقا  املـرسـوم عدد 97  أقر 

الثورة وعائالت شهدائها يف التعويض. وحدد الدولة 

كجهة مطالبة بذلك. كام فصل التعويض إىل حق يف 

جرايات نص عليه الفصالن 08 و09 منه  وحق يف 

تعويض إضايف ترك للسلطة السياسية أمر ضبطه مع 

التأكيد عىل كونه ال يلغي الحق يف مطالبتهم بجرب 

وتولّت  املختصة.  القضائية  الجهات  أمام  رضرهم 

الصالحية   هذه  تنزيل  إطار  يف  السياسية  السلطة 

مبقتضاها  خولت  التي  املقررات  من  عدد  إصدار 

كعائالت  أو  الثورة  كجرحى  قوامئها  يف  رسموا  من 

سياق  يف  تعويضات  عىل  الحصول  الثورة  لشهداء 

مناسبات عامة  أو بعنوان تسبقة عن مستحقاتهم .

بالعفو  للمتمتعين  التعويض 
العام يعي  التشر

التعويضات  العام أمر ضبط  الترشيعي  العفو  ترك 

للمنتفعني بأحكامه "إلجراءات وصيغ يحددها إطار 

قانوين خاص".

يق: الحق  2. في نصف الطر
بات تهمة

أول  بنظرها  تعهد  التي  املالية  قوانني  كشفت 

مجلس ترشيعي منتخب دميقراطيا عن اختالل يف 

موازنة الدولة يعود جانب منه لتضخم غري مربر يف 

مصاريفها مقابل تقلص مواردها. تم استغالل هذا 

املعطى يف سياق الرصاع السيايس بني حزب حركة 

اتهم  ومعارضيه.  حاكام  حينها  كان  الذي  النهضة 

العمومية  الوظيفة  يف  بالعفو  متتعوا  من  انتداب 

العام  التأجري  كتلة  تطور  يف  تسبب  من  بكونه 

فيام ذكر أن التعويضات التي متتعوا بها استنزفت 

مدخرات الدولة .

التعويضات  من  أي  تكن  مل  حينها  أشيع  ملا  خالفا 

قد رصفت من املوازنة العامة للسجناء السياسيني. 

كان   ،2600 وعددهم  هؤالء،  به  توصل  ما  فجّل 

لكل  دينار  آالف   6 بحساب  اجتامعية"  "مساعدة 

دولة  أسندتها  منحة  من  متويلها  تم  منهم  واحد 

الغاية.  لهذه   2012 سنة  التونسية  للدولة  قطر 

ضد  الحملة  تعطّل  أن  من  الحقيقة  هذه  متنع  مل 

 - التعويضات  –أي   عنها  حديث  كل  التعويضات 

لحني إرساء منظومة مؤسساتية.

3. نهاية العمل: نصوص 
تكرس وفعل يضيع

الضحايا،  مع حقوق  املؤسسايت  التعاطي  سياق  يف 

كان لجرحى وشهداء الثورة مسار خاص بهم. كام 

كان لهم ولضحايا االستبداد مسار عام أمنته هيئة 

معتمدة  آلية  لكل  كان  كام  والكرامة،  الحقيقة 

أزمتها. 

قائمة شهداء وجرحى الثورة
استغلوا  ممن  عدد  استفادة  حول  الحديث  أحرج 

تعويضات ضحايا االستبداد:
حديث المبادئ على مذبح الفعل القاصر

 الحقيقة والكرامة



العدد 16،  ديسمبر 2019
11

أحداث الثورة للنهب والرسقة من االمتيازات التي 

منحت لشهداء الثورة وجرحاها القامئني عىل الدولة 

ودفعهم  لسن املرسوم عدد 97 لسنة 2011 الذي 

لها  وعهد  الثورة   لجنة شهداء وجرحى  استحدث 

ومصابيها"،  الثورة  "شهداء  قوائم  ضبط  مسؤولية 

"بكونهم  السادس  فصله  "يف  عرفهم  والذين 

األشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق 

الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدين 

من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمرب 2010 إىل 19 

من  بداية  مهامها  اللجنة  بارشت   ".2011 فيفري 

يوم 23-07-2013 لتعلن بتاريخ 2-04-2018 نهاية 

والتي  إنجازها  لها  املوكول  القامئة  بضبط  عملها 

لحقوق  العليا  للهيئة  الرسمي  باملوقع  تنرشها  مل 

اإلنسان كام يفرض قانونها ذلك إال بتاريخ 10-08-

.2019

عكس التعاطي في 
ملف "إنصاف" ضحايا 
الحقبة االستبدادية 

في فرعه المتعلق 
بجبر ضررهم مسار 

العدالة االنتقالية 
التونسية في 

حماسة انطالقتها 
والعراقيل التي 

اعترضت مسارها 
وانتهائها لألزمة

ذلك  عليها  يفرض  وكام  عملها  يف  اللجنة  انطلقت 

قانونها مام انتهت إليه لجنة تقيص الحقائق حول 

أحداث الثورة  التي أثبتت حصول 338 حالة وفاة 

منهم 86 مبؤسسات سجنية و14 من قوات األمن 

و5 من الجيش وأن %60 من الوفيات كانت نتيجة 

لطلق ناري كام أثبتت أن عدد الجرحى يبلغ 2147 

األمن  قوات  من  و14  السجناء  بني  من   62 منهم 

شهداء  عدد  حرصت  التي  قامئتها  إلصدار  لتنتهي 

الثورة ب 158 وعدد مصابيها ب 634.

قد  عاما  عنها رفضا  اإلعالن  القامئة مبجرد  واجهت 

ينذر  فيام  إليه،  انتهت  ما  إسقاط  يف  سببا  يكون 

تعارض مضمونها مع قامئة هيئة الحقيقة والكرامة 

بحقوق  متس  قد  بأزمة  الفئة  بذات  تعلقت  التي 

الضحايا يف عمومهم.

مخرجات  عىل  املعنيني  اطالع  اللجنة  رفضت  وقد 

عملها قبل نرش قامئتها النهائية بالجريدة الرسمية. 

النرش  بذاك  تأذن  أن  الحكومة  رفضت  باملقابل، 

املعنيني  تطلع  مل  "اللجنة"  بكون  موقفها  وبررت 

أي آل الشهداء ومن قّدموا ملفاتهم كجرحى ثورة 

ومل  منه  مرحلة  أي  يف  عملها  بنتائج  العام  والرأي 

القامئة  عىل  االعرتاض  يف  هؤالء  حق  بالتايل  تحرتم 

اللجنة  بني  الرصاع  دفع  . وقد  تطلب نرشها  التي 

والشهداء  الجرحى  جمعيات  ناشطي  والحكومة  

الرسية  لرفع  طلبا  اإلداري  القضاء  باب  طرق  إىل 

عن القامئة وهو ما تم بفضلهم، ليتضح تبعا لذلك 

وشهداء  "األمنيني"  قامئتها  من  أقصت  اللجنة  أن 

وجرحى آخرين دون أن تقدم تفسريا ملوقفها فكان 

أن رفضتها الجهات الرسمية كام املجتمع املدين.

أو  ثورة  شهيد  صفة  أمني  ألي  اللجنة  تسند  مل 

مصابها. وقد إحتجت وزارة الداخلية يف بيان صدر 

مؤكدة  ذلك،  عىل   2019-10-11 بتاريخ  عنها  

كام  منظوريها.  حقوق  حامية  عىل  ستعمل  أنها 

ممن  هام  عدد  عن  الصفة  إسقاط  اللجنة  تولت 

كانوا يتمتعون فعليا بها واستفادوا من تعويضات 

تبعا لذلك،  بفضلها دون أن تقدم تفسريا ملوقفها. 

الثورة  وجرحى  الشهداء  أهايل  جمعيات  التقت 

القامئة  ، مام سيعرض  عىل رفض مخرجات عملها 

القضائية  املنازعات  من  ملجموعة  عنها  املعلن 

ويؤدي بالنتيجة إىل إرجاء استحقاق تخليد ذكرى 

صناع  الثورة لسنوات طوال أخرى. كام قد تؤدي 

هذه املنازعات عمليا إىل تعطيل تحصيل أصحاب 

الحقيقة  هيئة  حددتها  التي  للتعويضات  الحقوق 

والكرامة.

قائمة اللجنة في مواجهة قائمة 
الهيئة: مؤسسات ال تتواصل 

فتتضارب
أسندت هيئة الحقيقة والكرامة 892 مقرر 

جرب رضر فردي لجرحى ثورة وذوي شهدائها 

ممن تولوا تقديم ملفات يف هذا الخصوص لها. 

وتكشف مقاربة أسامء هؤالء باألسامء الواردة 

بقامئة اللجنة عن كون قامئة الهيئة ضمت جانبا 

ممن مل تتضمنهم قامئة اللجنة كام أن عددا ممن 

كانوا يف قامئة اللجة ومل يقدموا ملفات للهيئة مل 

ترد أسامؤهم يف قامئة الهيئة. ويتبني من ذلك 

أن الهيئة متسكت باختصاصها العام يف مجال 

العدالة االنتقالية ومل تنسق يف عملها مع اللجنة 

التي يسند لها نص قانوين خاص مسؤولية ضبط 

تلك القامئة. انتهى هذا االختيار ألن متتع مبقررات 

جرب رضر أشخاص تتمسك اللجنة بكونهم ليسوا 

ذوي صفة وألن يستنى من هذه املقررات من مل 

يودعوا ملفات لدى الهيئة، ومنهم أصحاب حقوق 

ظنوا أن اللجنة هي صاحبة االختصاص للنظر 

مبلفه. آل بالتايل تداخل عمل اللجنة والهيئة 

لكشف ضعف يف األداء العام عىل هذا امللف وهو 

ضعف الزم ملف التعويضات يف عمومه.

قبض التعويضات: من متاهة 
رات إلى معضلة الصندوق المقر

والكرامة يف  الحقيقة  أجرته هيئة  آراء  كشف سرب 

أن 91%  للضحايا  ممثلة  عينة  وشمل   2015 سنة 

من الضحايا يعتقدون أن تعويضهم وجرب رضرهم 

ميثل األولوية يف كل حديث عن العدالة االنتقالية. 

الهيئة وقد تبني هذا األمر  كان ينتظر من مجلس 

أن يويل مسألة جرب الرضر األولوية يف عمله. خالفا 

جرب  ملف  يكون  أن  الهيئة  اختارت  األمر،  لهذا 

الرضر آخر مخرجات عملها وقد يكون مربر موقفه 

حاجتها لدعم مجتمع الضحايا لها  والذي قد يفرت 

متى انتهت حاجتهم من الهيئة وباتوا قادرين عىل 

نقد أدائها.

كشف سبر آراء أجرته 
هيئة الحقيقة 

والكرامة أن 91% من 
الضحايا يعتقدون 

أن تعويضهم وجبر 
ضررهم يمثل 

األولوية في كل 
حديث عن العدالة 

االنتقال خالفا لهذا 
األمر، اختارت الهيئة 

أن يكون ملف جبر 
الضرر آخر مخرجات 

عملها
فرضت الحسابات التكتيكية للهيئة ومعها اضطراب 

أدائها املهني أن ينطلق توزيع مقررات جرب الرضر 

الفردي عىل الضحايا بداية فرتة تصفيتها وأن يستمر 

لغاية  أي  كاملة  الفرتة نصف سنة  تلك  نهاية  بعد 

يوم 15-09-2019 . ومؤدى هذا االختيار:

ومل  ملفاتهم  بنظر  الهيئة  تعهدت  من  حرمان   -

تصدر لفائدتهم مقررات جرب رضر من كل حق يف 

منازعة مقررات الهيئة التي استحالت يف مواجهتهم 

إىل سلطة مطلقة،

- إمكانية املنازعة مستقبال يف مقررات جرب الرضر 

ويف  بها  اإلعالم  تاريخ  يف  أصدرها  من  صفة  لجهة 

تاريخ تحريرها الفعيل.

صندوق الكرامة: أمل الضحايا
حمل الفصل 11 من قانون العدالة االنتقالية الدولة 

مبا  والفعال  الكايف  الجرب  أشكال  "توفري  مسؤولية 

يتناسب مع جسامة االنتهاك ووضعية كل ضحية" 

"باإلمكانيات  االلتزام  بهذا  إضطالعها  ربط  وإن 

الفصل  أسند  كام  التنفيذ".  عند  لديها  املتوفرة 

املسار  هذا  إدارة  مسؤولية  القانون  ذات  من   41

االستبداد  لضحايا  االعتبار  ورد  الكرامة  لصندوق 

الذي استحدث مبوجب الفصل 93 من قانون املالية 

الذي يضبط  الحكومي  األمر  . وصدر  لسنة 2014 

تنظيم الصندوق نهاية الشهر الثاين من سنة 2018 

ونص يف فصله الثالث عن رصد الدولة يف افتتاحها 

له مبلغ عرشة مليون دينار .

املشمول  الزمني  املدى  يف  املرشع  توسع  أدى 

بالعدالة االنتقالية أوال إىل تضخم كبري يف عدد من 

التعويض ويف الحجم املايل للتعويضات  يستحقون 

املشار  الشكلية  املؤاخذات  عن  فبعيدا  املستحقة. 

إليها أعاله، أسندت مقررات جرب الرضر ل ألكرث من 

العام  املعدل  أن  افرتضنا  وإذا   . شخص  ألف    31

لنقاط التعويض سيكون يف حدود %50،  وبالنظر 

ملا قررته الهيئة من وحدات تعويضية، فإنه يتعني 

لرصف مستحقات الضحايا توفري اعتامد مايل قدره 

ثالثة مليارات دينار  تونيس مبا يطرح السؤال حول 

عن  زيادة  االلتزام  بهذا  اإليفاء  عىل  الدولة  قدرة 

السؤال حول جدية عزمها عىل ذلك. وقادت أهمية 

العامة  املوارد املطلوب توفريها عديد الشخصيات 

تعويض  مببدأ  القبول  برفضها  للمجاهرة  التونسية 

الضحايا . 

يظهر هنا السعي لحجب حق الضحايا يف التعويض 

استهدافا  وبالتايل  العدالة  يف  لحقهم  إجهاضا 

لرشوط املصالحة الوطنية. ويبدو من املهم حامية 

نظام  العتامد  تؤدي  آليات  يف  التفكري  الحق  لهذا 

اعتامده  هدف  يكون  املستحقات  أداء  يف  أولوية 

رصد الضحايا األكرث هشاشة إلعطائهم األولوية يف 

التعويض والعمل مبوازاة ذلك عىل غربلة مقررات 

دون  لهم  أسندت  قوامئها ممن  لتنقية  الرضر  جرب 

استحقاق حقيقي، وذلك حامية للقيمة االعتبارية 

لصفة الضحية ولحقوق املجموعة.

أرقــــــــــــــــــام

الحقيقة والكرامة
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خولــة بن صابر  
__

كونه  إىل  االصطالحي  تعريفه  يف  الّسجن  ينتهي 

إحدى  أنه  يعني  مبا  عقاب"  تنفيذ  "مؤسسة 

جانب  ملامرسة  السلطة  تعتمدها  التي  الوسائل 

من العنف املنظم الذي تحتكر وحدها صالحياته. 

تصور  يف  السجن  يظهر  التعريف،  هذا  عن  بعيدا 

عالقته بالسجني فضاء تثبيت عىل األجساد حاالت 

االنضباط والخضوع. تنتج السلطة به وداخله حكم 

القانون يف سياق مامرسة قمعية. يستحيل هنا ما 

أنتجته  التي  السلطة  أكرب من  اىل سلطة  أداة  كان 

"املفهومية"  املقاربة  وتُحيلنا    . ليخدمها  كهيئة 

حول  السؤال  إىل  هذا  اإلشكايل  بُعدها  يف  للّسجن 

رسومه يف ّذاكرة من كانوا داخله محكومني بقانونه.

تحرض رسدية الّسجن جانبا من حياتنا اليومية عرب 

بوابة أمثالنا الشعبية أو يف التصنيفات االجتامعية 

تقدم  ال  اجتامعي  وصم  رسدية  ولكنها  للّسجناء 

صورة عن داخل السجن بقدر ما تحاكم من كان 

لذاكرة  متعددة  صورا  الشعبي  الفن  ويرسم  فيه. 

الّسجن تكشف لحّد ما عن نواميس الحياة اليومية 

من  تخرج  ولكنها  داخله،  العام  الحق  ملساجني 

يف  تكون  العاطفة.  لحديث  رسيعا  ذاكرته  محيط 

أكرث  السياسيني  السجناء  نصوص  أخرى  محامل 

أيامه  وقع  فصولها  يف  تالزم  املكان  بذاكرة  إلصاقا 

الكتابة  هنا  تستحيل  كتبها.  من  وجسد  فكر  عىل 

اإلبداعية للسجناء السياسيني فعل رصد الرتدادات 

هي  كام  الّسجني،  نفس  عىل  الّسجنية  التّجربة 

الزمان  يحددها  أخرى  عوامل  عىل  واعية  إضاءة 

يف  فتكون  تفاصيل.  من  فيهام  ما  بكل  واملكان 

عمومها وثيقة تصلح أن تدرس يف سياق مسارات 

وعن  أوال  الحقيقة  عن  للسؤال  االنتقالية  العدالة 

دور الذاكرة يف عالجات جراح املايض.

عدد  حريات  من  بفضلها  ساد  وما  الثورة  طّورت 

من  األجناسية  تنويعاتها  شتى  يف  األدبية  األعامل 

رواية ورواية سرية ذاتية أو سرية ذاتية روائية وسرية 

ذاتية وتخييل ذايت والتي تتخذ من السجن موضوعا 

"أدب  بكون  القول  هذا  ويجيز  الحكائية.  ملتونها 

حداثته  عىل  بالرثاء  يتميز  بات  التونيس"  السجون 

السيايس  للحراك  منه  جانب  يف  يعود  ثراءه  وأن 

الذي يفرض دوما السؤال حول تاريخ االستبداد.

كام  الذاكرة  عن  البحث  محاولتنا  مدخل  يكون 

خارجية  قراءة  تقديم  األديب  النص  يف  العدالة 

قراءة  إىل  لننتهي  نصوصه  مختلف  بني  للمشرتك 

خصوصية لنصوص نقدر أنها تصلح أن تكون عينة 

ممثلة لتنوعه سواء يف بعده اإلبداعي أو التاريخي.

1. المشترك في كتابات أدب 
السجون:

يظهر هذا املشرتك يف زمن النص كام يعاود الظهور 

يف عالقة النص بالكاتب كام يفرض الوعاء األديب أن 

تكون التقنيات اإلبداعية املتمثلة يف التخيل مشرتكا 

يقفز عىل الحارض ليصل املايض باملستقبل.

الزمن في النص:
ثالث  الروايئ  الّنص  يف  الّسجنية  التّجربة  ترصد 

بعضها  عن  مستقلة  ظاهريا  تبدو  زمنية  محطات 

البعض إال أنّها يف الحقيقة تتصل فيام بينها وهي:

مامرسات  وتحوي  االعتقال،  قبل  ما  فرتة  أوال: 

املناضل السيايس يف معارضة السلطة الحاكمة.

السجنية  التجربة  االعتقال، وهي عمق  فرتة  ثانيا: 

االستبدادي  للنظام  القمعي  الوجه  إذ تكشف عن 

وتعري مامرساته تحقيقا مع الّسجناء وتعذيبا لهم 

معنويا وماديا. 

مرحلة  ظاهرا  ومتثل  االعتقال  بعد  ما  فرتة  ثالثا: 

السجن  منه  سلبها  التي  لحريته  السجني  استعادة 

انتقل  حيثام  داخله  السجن  يحمل  أنه  واكتشافه 

يف الزمان واملكان. إذ يكتشف الراوي مبناسبته أنه 

خرج من سجن ضيق إىل سجن أوسع تتضخم فيه 

صور معاناته النفسية والجسدية. 

بالذات: العالقة 
تستذكر النصوص عىل تعددها باعتبار ما توثق من 

انتامء  فيها  ويكون  بتفاصيلها  "التجربة"  أحداث، 

الكاتب لنصه والبعد املتشنج لعالقته بذاكرته سببا 

يف طغيان سرية األنا عىل فهم اآلخر ومبا يجوز معه 

نضالية  سجنية  ذاكرة  نصوص  كونها  عن  الحديث 

مواجهة  يف  السيايس  السجني  نضال  ألشكال  توثّق 

املستبّد وفعل بحث عن ذاته يف عالقتها بأبعادها 

التّجربة  صاحبة  هي  فالّذات  املتباينة.  الوجودية 

بؤرة  وهي  الحيك  مدار  فهي  املتعددة  األنا  وهي 

الرّسد واألحداث. 

التخيل  اإلبداعي:  المحمل 
الطاغية التقنية  أو 

املميزة  العالمات  من  واالستذكار  التخيل  يظهر 

تلك  وتستجيب  السجون.  أدب  نصوص  ملختلف 

التقنية الرسدية لالنزياح يف معناه اللغوي والجاميل 

والداليل لتسم الّنص بسمة األدبية فضال عن اقرتانه 

املتلقي  تجعل  التي  والبالغية  اللغوية  باملحّسنات 

املتولد  فالخيال  وحالته.  الكاتب  لنفسية  يتأثّر 

وينقله  فيتمثّله  املعطى  الواقع  عىل  تأثريه  ميارس 

من داللة إىل أخرى. ونالحظ هنا أن جدلية التّعالق 

بني امليثاقني املرجعي والتخييل تصنع تزاوجا متميزا 

بني صدقية الرواية وفعل املخيال األديب مثرته وثيقة 

إبداعية فيها تسجيالت للحياة املنقضية يف الزمان 

واملكان حرره اإلبداع كام الذات من سطوة التاريخ 

لنصوص  استكشاف  محاولة  هنا  وتظهر  وقوانينه. 

هذه  لبحث  املمكنة  املناسبة  التجارب  هذه  من 

الخصوصية.

وايات متعددة:  2. سجن واحد ور
ر إبداع  ر والتحر الكتابة تحر

واإلبداع عدالة
يعّد "نص برج الرومي أبواب املوت" لسمري سايس 

الذي نرش سنة 2003 من النصوص املؤسسة ألدب 

السجون التونيس الناطق باللغة العربية ، مبا يفرض 

أن يكون ضمن العينة التي نقرتح الوقوف عندها. 

فيام يظهر نص "الحبس كّذاب والحي يرّوح: ورقات 

من دفاتر اليسار يف الزّمن البورقيبي" لكاتبه فتحي 

بلحاج يحيي ونرش يف 2011 من النصوص املتميزة 

التي توثق لتجربة  القليلة  النصوص  أنه من  لجهة 

أول  من  لكونه  واعتبارا  السجون  يف  "اليسار" 

النصوص التي عملت عىل تجاوز الذايت يف الحديث 

الجامعة.  اإلنسانية   القيمة  عن  بحثا  املعاناة  عن 

عبد  للشاعر  األسود  الثقب  نص  أن  أيضا  ونقدر 

اللطيف العلوي الذي نرش سنة 2017 ال ميكن أن 

يعرف  صاغه  من  لكون  بالنظر  الرصد  عن  يغيب 

كأديب قبل أن يكون سجينا سياسيا.

متثل هذه الّنصوص يف املقام األول الهوية الرسدية 

لكتّابها الذين ارتأوا أن يتقاسموا تجاربهم مع اآلخر 

يف عملية تطّهر من عبئها عىل ذواتهم ، وهي بالتايل  

نوع من "العدالة اإلبداعية  " التّي تتحّقق داخل 

الضحية  طرفاها  التي  املعركة  هذه  بجعل  الّنص 

والّسجان تنترص رسديا.

بعيدا عن هذه السمة املشرتكة يطرح السؤال كيف 

وقع متثّل عدد من كتّاب الرواية التّونسية املعارصة 

للتجربة الّسجنية؟ كيف متّت إعادة تشكيل التجربة 

الّسجنية وتحويلها من تجربة نفس إىل تجربة نص؟ 

السري  الروائية  للكتابة  اختيارهم  دوافع  هي  ما 

ذاتية أو كتابة التّخييل الّذايت؟

ال يسمح املجال لتعميق البحث عن جواب للتساؤل، 

لكن أهمية البحث تغري بتقديم مالحظات حول 

النصوص عىل النحو اآليت:

ج  واية "بر فيما تعلق بر
ومي" لسمير  ساسي : الر

كُِتبت برج الرومي زمن محنة الّسجن حيث وظف 

كاتبها كل التّقنيات األدبية والفنية معتمدا أسلوب 

التعمية يك ال يفقهها الجالد فيصادرها. وقد أرادها 

منجزا أدبيا فنيّا يف املقام األول فضال عن توظيفه 

للتعريف بقضية املحنة وتفاصيلها وتحسني القبيح 

ووظف  التّونسية.  الّسجون  يف  التّعذيب  وفظاعة 

املمكنة  اإلحاالت  من  جملة  صياغته  يف  الكاتب 

التي يؤرش انخراطها ضمن مرشوع تنديدي بحجم 

املعاناة. وقد مثّلت مقاربة رسدية سري ذاتية تعالق 

فيها املرجعان الواقعي والتّخيييل.

قب 
ّ

واية "الث فيما تعلق بر
األسود" لعبد اللطيف 

العلوي :
هي مقاربة روائية عىل قدر من االختالف عن نّص 

حوارية  يف  منخرطة  الرّسدية  فهذه  األول.  املدونة 

داخلية تتخذ من مرجعية الّسجن وسياقاته تعبريا 

الذاتية  السري  وتشّكل  التسعينات.  محنة  عن  فنيا 

عوامل متباينة تجعل من األنا مدارا ومدى يف قوتها 

وهشاشتها وانتصاراتها وانكساراتها. يتجاوز الكاتب 

التعذيب  بيبلوغرافيا  من  اتّخذت  التي  الكتابات 

ومراكمة الشهادات حول الّذات املعتقلة إىل مقاربة 

تتوازى  أرحب  إنسانية  تجربة  إىل  السجن  تتجاوز 

الحب  عن  حكاية  فنجد  وتتعالق  التيامت  فيها 

ورابعة عن  املرأة  وثالثة عن  الصداقة  وأخرى عن 

السجن وقمع السلطة وقتلها ملواطنيها واقعا ورمزا.

فيما تعلق بنص "الحبس 
وح" لفتحي  اب والحي ير

ّ
كذ

بلحاج يحيي :
هو مقاربة سري ذاتية أخرى منخرطة يف حساسية 

تنديدي يشهر  إيديولوجية مختلفة ضمن مرشوع 

مبامرسات النظام السيايس البورقيبي ضد املعارضة 

مثانينات  يف  التونيس  اليسار  وتحديدا  السياسية 

تتجاوز  أيضا  ذاتية  حوارية  فهي  املايض.  القرن 

مجال الّذات وفردانية تجربتها ومرجعيتها الفكرية 

إىل تجربة جامعية مبعناها املادي والفكري. وتكمن 

أهمية هذه الحوارية يف انفتاحها عىل عامل الّسجن 

من خالل ثقافته الّسجنية وكيفية متثّلها من الفرد 

ومعايشتها والتكيّف معها. حيث يربز هذا النسق 

الثقايف الجديد بني وجوب التكيّف معه واختيارات 

وتوجهاته  املرجعي  واقعه  بني  يعيشها  التي  الفرد 

النضالية التي يدافع عنها.

تكشف هذه اإلطاللة عىل أدب السجون أنه توثيق 

من نوع خاص "لتجربة االستبداد"، فيها تجاوز لألمل 

يكون  أن  يصلح  أنه  تبني  كام  إبداعي،  منحى  يف 

وبني  وماضيها  الضحية  أنا  بني  للمصالحة  عنوانا 

استثامر  كان سجينا. ويستدعي  الحر ومن  القارئ 

ال  انتقالية  لعدالة  التأسيس  يف  النصوص  هذه 

ينتهي مسارها بفعل نهاية عهدة املؤسسات فعل 

محاولته  ذات  اإلبداع يف  يرصد  عليها  معريف  حفر 

استقراء التاريخ. ويبحث يف ذاكرة سلبية أليمة عن 

فكرة  إيجابية تحول دون تكرار االنتهاكات وترفع 

"العدالة  لتحقيق  الكتابة  عىل  الرقابة  أشكال  كل 

تتواصل وتتقدم يف هذا  أن  التي يجب  اإلبداعية" 

املساءلة  ثناياها  يف  الكتابة  تحقق  وقد  اإلطار. 

واملصالحة فتقع معاقبة الجالد داخل النص ويكون 

الكتابة  مسار  عرب  والهوية  الذات  عن  البحث 

لتحقيق التّطهر.

السجنية: بة  للتجر األدبية  السردية 
الحقيقة وسؤال  والجمالي  الذاتي 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 
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 الحقيقة والكرامة



القضائية  الوظيفة 
والشماخي: بركات  برسم 
ينتصر  المهني  القضاء 

لة  ا للعد

النظام  قاضي  صورة 
بركات برسم 

مع بداية حصة العمل الصباحي ليوم 11 10--1991، 

املحكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  فاكس  عىل  وردت 

االبتدائية بقرمبالية برقية إعالم من رئيس مركز حرس 

هاتفيا  إخطارا  "تلقينا  مفادها  بوزلفة  مبنزل  املرور 

مجهول املصدر خالل الساعات األوىل من اليوم مفاده 

أن سيارة مجهولة صدمت شخصا مبنطقة خالية وتركته 

ملكان  اإلدارية  السيارة  منت  عىل  تحّولنا  أرضا.  ملقى 

الحادث عىل وجه الرسعة. عرثنا عىل املعني ملًقى عىل 

حاشية الطريق وبجانبه شظايا بلورية ملرآة عاكسة. كان 

يتنفس بصعوبة فتم نقله عىل وجه الرسعة ملستشفى 

نابل للعالج". ساعات بعد ذلك ترد عىل ذات الفاكس 

برقية ثانية من نفس املصدر ورد فيها "تويف املصاب ومل 

نتوصل ملعرفة هويته. تولينا نقل الجثة لغرفة األموات 

مبستشفى شارل نيكول بالعاصمة". بعد أربعة أيام من 

الجمهورية  لوكيل  الحرس  مركز  وجه  املراسالت،  هذه 

بحثا أوليا ورد فيه أن مصالح التعريف العديل أكدت أن 

الهالك يدعى فيصل بركات وهو معروف ملصالح األمن 

ألنه مفتش عنه من أجل جرائم انتامء. وقد تم إعالم 

أرسته بالحادث وهي تطلب اإلذن لها بدفن جثة ابنها. 

كانت عائلة فيصل تقطن مبدينة سليامن وكان أفرادها 

يدعى  كام  مرور  ابنهم مل ميت يف حادث  أن  يعلمون 

ألنه وبكل بساطة كان األمن قد قبض عليه مبحرضهم 

بنابل  للحرس  والتفتيش  األبحاث  فرقة  مقر  إىل  ونقل 

حيث كان شقيقه جامل موقوفا عىل ذمة ذات التهمة.

القرب، يتوجه والد فيصل لوكيل  بناء  الدفن وقبل  بعد 

الجمهورية يحدثه بأن ابنه كان موقوفا مبا ال يقبل معه 

ادعاء أنه تعرض لحادث مرور. يطمئنه الوكيل ويؤكد 

الحكام  بأن  وينبهه  الحقيقة  األبحاث ستكشف  أن  له 

أشهر  خمسة  بعد  بالتخمني.  وليس  بالدليل  يحكمون 

من وفاة فيصل، متّكن األب من الدليل الذي طلب منه. 

فلقد أفرج األمن عىل إبنه جامل وهو شاهد عيان عىل 

الوكيل  لقاء  للمحكمة وطلب  كل ما حصل. اصطحبه 

ذلك.  له  فكان  حديثه،  موضوع  عن  يفصح  أن  دون 

ابني جامل كان موقوفا  القضايئ: "هذا  للمسؤول  قال 

الرئيس". مبارشة  بالحقيقة سيدي  مع فيصل، سيشهد 

وعلم.  شاهد  مبا  جامل  تحدث  اإلذن،  انتظار  ودون 

فقال: "لقد عذب أعوان الفرقة أخي ملدة أربع ساعات 

متواصلة كنا نسمعه فيها يستغيث إىل أن خمد أنينه 

وعلمنا أنه قد مات. سيدي الرئيس لقد اغتصبوا فيصل 

بخيط صنارة...  التناسيل  ربطوا عضوه  غليظة...  بعصا 

انفعل  الحّد،  هذا  عند  رحمة".  دون  جميعا  عذبونا 

املسؤول القضايئ وأنهى اللقاء صائحا: "ما عادش تقول 

الكالم هذا. تو نترصفو"1.

كانت تلك آخر مرة يستجاب فيها لطلب أحد أعضاء 

الجمهورية. مل مينع  بالتحدث إىل وكيل  "بركات"  أرسة 

حديث جامل القايض من أن يخط عىل محرض البحث 

سيكشف  من  كل  تحقيقي ضد  بحث  "فتح  قراره ب 

عنه البحث من أجل القتل عىل وجه الخطأ إثر حادث 

مرور" وأن يتخري من قضاة التحقيق واحدا "منسجام" 

حاجة  دون  وينتهي  القضية  تلك  يف  برسعة  ليبحث 

لحني  مؤقتا  األبحاث  "بحفظ  قرار  إلصدار  لسامعات 

التوصل ملعرفة الجاين".

مل يجد والد فيصل وشقيقه يف قرص العدالة العدل الذي 

العفو  منظمة  ملكتب  الحكام  ظلم  فاشتكيا  به.  وعدا 

الدولية بتونس. تحدثوا إليهم بحكاية فيصل وأمدوهم 

شهادة  من  يف صورة  متثلت  وثائق  من  له  توصلوا  مبا 

حررها الطبيب الذي عاين الوفاة. تحمست العاملون 

املركزي.  مكتبها  إىل  أوراقها  نقلوا  للقضية:  املنظمة  يف 

انتدبوا هناك طبيبا رشعيا يدعى "دريك جوهن باوندا" 

أن  تأكيد  إىل  الخبري  انتهى  الطبية.  الشهادة  لدراسة 

الوفاة كانت نتيجة مبارشة "إلدخال يشء خارجي طوله 

عنه  ترتب  مام  الّدبر  يف  باغتصاب  سم   15,5 يناهز 

انفالق األمعاء الغليظة". عرضت املنظمة ما توصلت له 

عىل الحكومة التونسية وطلبت منها السامح ملحققيها 

بلقاء مسؤولني قضائيني مبحكمة قرمبالية. 

أزعجت الطلبات رئيس الجمهورية فأمر بتنظيم اللقاء 

املطلوب وبالعمل برسعة عىل غلق هذا امللف املقلق. 

بدوره  فكلّف  باملوضوع،  العدل  وزير  تكليف  وتم 

استقبل  وعليه  الالزم.  بإجراء  العدلية  املصالح  مدير 

له  تعرض  ما  أن  لهم  مؤكدا  الوفد،  الجمهورية  وكيل 

حكاية  وأن  مرور  حادث  القضية  ملف  فيصل حسب 

وأضاف:  السابق.  يف  بها  علم  يبلغه  مل  تلك  التعذيب 

"القضاء سيبحث يف هذه االدعاءات. فالفصل 121 من 

التحقيق  باستئناف  يسمح  الجزائية  اإلجراءات  مجلة 

ألعامله إذا برزت أدلة جديدة ونحن ملتزمون بالوصول 

للحقيقة".

بقايض  مصحوبا  الوكيل  ينتقل  هذا،  بعد  أيام  ثالثة 

التحقيق ملكتب وزير العدل بناء عىل طلب من األخري. 

الحديث رسيعا  ومير  الوكيل  أداء  بحسن  الوزير  أشاد 

للتخطيط ملستقبل ملف فيصل. كانت التعليامت بأن 

يعاد التحقيق، فأذن قايض التحقيق بتكليف لجنة من 

تقرير  يف  رأيهم  إبداء  منهم  طلب  الرشعيني  األطباء 

استنتاجات  األطباء  فّند  لذلك،  تبعا  "باوندا".  الطبيب 

األمر  تم  نهائيا.   بالنتيجة  امللف  ليحفظ  األخري،  هذا 

املحكمة  لخزينة  فيصل  ملف  ووجه  له  خطط  كام 

ليقرب هناك. لكن تلك النهاية مل تقنع شقيقه "جامل" 

خارج  املقيم  مبارك  خالد  الحقوقي  مع  تواصل  الذي 

تونس وسلّمه توكيال يسمح له بأن يطلب تعهد اللجنة 

الدولية ملناهضة التعذيب مبلف شقيقه.

أعترب رئيس الجمهورية وصول امللف للجنة أمرا يهدد 

سمعة تونس. جمع وزارات الصحة والعدل والداخلية 

القامئني عليها تقديم مقرتحات  والخارجية وطلب من 

يعاد  أن  املسؤولون  اقرتح  اإلشكال.  بتجاوز  تكفل  له 

ورد  ملن  القضاء  يستمع  وأن  التحقيقي  امللف  فتح 

اسمهم بقامئة الشهود والشاكني. واقرتحت ذات اللجنة 

"متعاون"، من دون علم أهل فيصل  يتعهد محام  أن 

ومبعزل عنهم، برفع قضية يف التعويض من أجل حادث 

ينازعون  مرور باسم ورثة فيصل مبا يوحي بكونهم ال 

يف الوقائع. نفذ املخطط وفق نصه املعد سلفا وانتهى 

بأن أصدر قايض التحقيق قرارا جديدا بحفظ القضية. 

ترجم عمل التحقيق ووجه للمصالح الدبلوماسية التي 

اعتمدت عليه لتطلب من اللجنة رفض الدعوى شكال. 

الدعوى  اللجنة  قبلت  به،  النظام  يأمل  كان  ملا  خالفا 

فيصل.  جثة  ترشيح  بإعادة  التونسية  السلطة  وأمرت 

ويف سنة 2009، فتح التحقيق مجددا ولكن دون اتخاذ 

أي إجراء. 

ال تردد هذا الحديث انا سأتكفل باألمر .. 1

برسم  التعليمات  قاضي 
خي لشما ا

بتاريخ 31-10-1991 فرقة األبحاث والتفتيش  أرسلت 

أن  فيها  ذكرت  قرمبالية  جمهورية  لوكيل  برقية  بنابل 

جرمية  أجل  من  به  احتفظت  الذي  الشامخي  رشيد 

تعكرت  السالح"   باستعامل  النظام  لقلب  "تخطيط 

فتّم   .1991-10-26 ليلة  الصحية  حالته  فجايئ  بشكل 

نقله ملستشفى نابل حيث فارق الحياة يف صباح اليوم 

املوايل وقد أكد الطبيب الذي عاين جثته أنه كان يعاين 

من مرض مزمن بالكبد وقصورا كلويا أديا  لهالكه.

يبارش حصة  كان  الذي  الجمهورية  وكيل  مساعد  تنبّه 

االستمرار لخرق كبري للقانون حيث أن األمن مل يرّصح 

سابقا عن هذا االحتفاظ خالفا ملا هو واجب عليه. كام 

مل يعلم بالوفاة يف وقت حصولها. حمل الربقية للوكيل 

الجمهورية ملا ذكر  اكتشف. مل يهتم وكيل  وأعلمه مبا 

مساعده وأمره برتك الوثيقة واألمر له.

بفتح  قرارا  بنفسه  اختىل  وقد  الجمهورية  وكيل  اتخذ 

وهي  العمد  القتل  جرائم  أجل  من  تحقيقي  بحث 

العادة يف الوفيات التي تتم مبراكز اإليقاف والسجون، 

وعهد باألبحاث ذات قايض التحقيق املنسجم الذي كان 

يبحث يف قضية فيصل بركات1 )ضحية أخرى من ضحايا 

مبحرض  للمهمة  املنتدب  القايض  اكتفى  التعذيب(. 

القضية  حفظ  يف  رسيعا  قرارا  ليتخذ  مخترص  بحث 

لعدم وجود جرمية. اطلع الوكيل عىل قراره ومل يسجل 

استئنافه له.

املحامي  تقّدم  القضية،  حفظ  من  قليلة  أيام  بعد 

نيابة  للوكيل  الراحل محمد شقرون بشكاية  الحقوقي 

عن والد رشيد ورد فيها "أن أعوان أمن اعتقلوا رشيد 

األبحاث  فرقة  ملقر  ونقلوه   1991-10-23 بتاريخ 

أكد شهود  وقد  تعذيبه.  تم  هناك  نابل.  يف  والتفتيش 

بعد  أيام  ثالثة  تعكرت  الصحية  حالته  أن  عيان 

اإليقاف نتيجة التعذيب املتواصل، فتم إيداعه بقسم 

االستعجايل مبستشفى نابل تحت هوية "خالد بن عيل". 

وقد وافته املنية بعد ذلك بساعات قليلة. فحصه حينها 

وفاته  أن  أكد  و  سويلم  الدين  جامل  يدعى  طبيب 

األمن  لكن  طبية.  شهادة  ذلك  يف  وحرر  نتيجة رضب 

فحصه.  بإعادة  آخر  طبيبا  وكلف  الشهادة  تلك  رفض 

سبب  أن  البوليس  مع  املتعاون  الطبيب  ادعى  لقد 

الوفاة مرض قديم بالكبد". وّجه الوكيل الشكاية لوزير 

عليها  بخطه  وكتب  نصها  عىل  الوزير  اطلع  العدل. 

بعد  سنة  الشكاية  لرتك  كافية  كانت  كلمة  "الرتيث"، 

ذلك باألدراج املغلقة وألن تنتهي بالحفظ بعد ذلك من 

دون سامعات أو أبحاث. لقد قررت السلطة أال تتورط 

يف أبحاث تزيد متاعبها يف الخارج.

أعامل . 1 الصورة من  بهذه  تعلقت  التي  املعطيات  تم تجميع 

 2011 الذي تعهد سنة  العزيزي  التحقيق برهان  قايض 

بالبحث يف وقائع قضية رشيد وبذل مجهودا هائال يف تفكيك 

القضاء. ومنها  تدخلت يف صناعتها  التي  الفساد  منظومة 

بتاريخ 12-02-2011، تجّمع أكرث من ألف قاض 

باستقاللية  مطالبني  بتونس  العدالة  قرص  أمام 

ترجم  الثورة.  بقيم  بااللتزام  ومتعهدين  القضاء 

تلك  أحدهم  كان  وقد  عباس  عيل  القايض 

بقرمبالية  األول  التحقيق  مكتب  يف  الشعارات 

املسرتاب  املوت  ملف  عن  الغبار  نفض  الذي 

لفيصل بركات والذي كانت التعليامت قبل الثورة 

املحكمة وتحديدا  األدراج. يف ذات  قد دفنته يف 

برهان  القايض  كان  الرابع،  التحقيق  مبكتب 

بوعزيزي وقد تعهد بشكاية تقدم بها بتاريخ 14-

07-2011 ورثة رشيد الشامخي املشتبه يف كونه 

التعذيب كام فيصل سنة 1991، قد  مات تحت 

عزم عىل امليض يف ذات السبيل.

املعطيات  كانت  ملفيهام.  عىل  املحققان  انكّب 

شحيحة يف بداية عملهام خصوصا وقد متسك كل 

عىل  انكبّا  الوقائع.  معرفة  بإنكار  سؤاله  تم  من 

ما توفر من شهادات أدىل بها ضحايا أكدوا أنهم 

كانوا من ضمن من احتجزوا بذات تاريخ اعتقال 

والتفتيش  األبحاث  فرقة  مبقر  ورشيد  فيصل 

للحرس بنابل ليمضيا قدما يف حجز وثائق إدارية 

محاولة  يف  الدولة  أجهزة  تورط  تثبت  وقضائية 

التغطية عىل الجرميتني.

سياسية  قيادات  بها  قاما  التي  األبحاث  شملت 

وأمنية وكذلك أطباء ودبلوماسيني وقضاة وانتهت 

بعيد  حد  إىل  يفكك  رسم  لتقديم  محصلتها  يف 

املتشعبة  بامتداداتها  البوليسية  الدولة  مفاصل 

يف  اتهموا  من  محاسبة  نصوص  عىل  زيادة 

الواقعتني. 

من  هاما  جانبا  القاضيني  جهد  حينه  يف  يُرِض  مل 

التي  اإليقاف  قرارات  وأن  القرار خصوصا  دوائر 

سياسية  شخصيات  شملت  حينها  عنهام  صدرت 

مل  كام  التأثري.  عىل  قدرتها  بعد  تفقد  مل  بارزة 

جانب  من  قبوال  لها  توصال  التي  الحقيقة  تجد 

لرشعيته  يحتكم  أن  أراد  الحقوقي  الوسط  من 

النضالية ليكون من يحدد من ينسب له االنتهاك 

ومن يربأ منه. 

من  باتا  كوناهام  اللذين  امللفني  أن  اتّضح  الحقا 

أهم الوثائق التي تسمح برسم صورة واضحة عن 

منظومة الفساد التي كانت تحكم قبل الثورة. كام 

كشف أداؤهام عن قدرة القايض متى توفرت له 

الوظيفة  قيم  متشبعا  وكان  االستقاللية  ضامنات 

وتبدو  وصناعتها.  العدالة  تحقيق  عىل  القضائية 

يف هذا اإلطار تجربتهام مثاال يستحق أن يدرس 

ويُدرًس.
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المحاسبة: مسار  في  الماضي  أفخاخ 
االنتقالية؟ العدالة  مسار  إلى  الطبيعي  القاضي  يعود  هل 

التونيس  املرشع  تعريف  يف  "املحاسبة"  حرضت 

للعدالة االنتقالية، فكانت بذلك سمة من السامت 

من  تفيص  كل  "منع  شعار  رفعت  لتجربة  املميزة 

كرشط  والعقاب  "املحاسبة  وفرض  املسؤولية"  

فصل  برصيح  املرشع  رد  أن  وكان  للمصالحة". 

قانوين اختصاص مبارشتها إىل "الهيئات والسلطات 

بها  الجاري  الترشيعات  واإلدارية حسب  القضائية 

العمل"   مبا أرش إىل التزام مبديئ منه باحرتام الحق 

يف املحاكمة العادلة يف مساره هذا قوامه الرافعتان 

املبدئيتان املعلن عنهام.

1. قطع مع ثقافة اإلفالت من 
العقاب

كان النص القانوين يف مسعاه ملنع "كل إفالت من 

العقاب" دقيقا لجهة تحديد مجال متسع لالنتهاك 

املشمول باملحاسبة أوال ولجهة أنه أرىس ترسانة من 

انقضاء  أسباب  من  االستفادة  متنع  التي  القواعد 

التتبعات ثانيا.

توسع  الجسيم  االنتهاك 
األبعاد متعدد 

للعدالة  مرشوعه  عىل  القامئني  من  املرشع  طلب 

التي  بأن ينبشوا بحثا عن "املنتهكني" يف األحداث 

عرفها حيز من تاريخ تونس بدايته الشهر السابع 

قانون  صدور  تاريخ  ومنتهاه   1955 سنة  من 

كامل  يغطي  طلبه  بذلك  فكان  االنتقالية  العدالة 

املرشع  عرف  هذا،  مبوازاة  االستقالل.  دولة  حقبة 

موضوعا  سيكون  الذي  الجسيم  االنتهاك  التونيس 

ممنهج  أو  جسيم  اعتداء  "كل  بكونه  ملحاسبتهم 

أجهزة  عن  صادر  اإلنسان  حقوق  من  حق  عىل 

أو  باسمها  ترصفوا  أفراد  أو  مجموعات  أو  الدولة 

تحت حاميتها وإن مل تكن لهم الصفة أو الصالحية 

اعتداء جسيم  كل  يشمل  كام  ذلك.  تخولهم  التي 

به  تقوم  اإلنسان  حقوق  من  حق  عىل  وممنهج 

أن  به  ورد  أفعاال  عدد  كام  منظمة"   مجموعات 

االتفاقات الدولية حسمت يف اعتبارها كذلك وهي: 

أشكال  من  شكل  وأي  االغتصاب  العمد،  القتل 

العنف الجنيس، التعذيب، االختفاء القرسي، اإلعدام 

دون توفر ضامنات املحاكمة العادلة، ليضيف إليها 

الفساد  االنتخابات،  "تزوير  وهي  أخرى  انتهاكات 

الهجرة  إىل  الدفع  العام،  املال  املايل واالعتداء عىل 

االضطرارية ألسباب سياسية" . 

محاسبة شاملة من دون أعذار 
قانونية

لرشوط  صياغته  عند  التونيس  املرشع  استحرض 

العمومية  الدعوى  انقضاء  أسباب  املحاسبة  مسار 

فاستبعدها  مبتغاه.  يعرقل  قد  عائقا  عدها  "التي 

ال  به  املشمولة  "االنتهاكات  كون  عىل  بالتنصيص 

تسقط مبرور الزمن"  وعىل أن "املصالحة ال تعني 

املسؤولني  محاسبة  وعدم  العقاب  من  اإلفالت 

هيئة  تعدها  التي  "امللفات  وأن  االنتهاكات"   عن 

مبادئ  القضاء"  وهي  باتصال  تعارض  الحقيقة ال 

مبوجب  التأسيسية  السلطة  بصفته  الحقا  حصنها 

كل  من  الدستور   148 الفصل  من  التاسعة  املادة 

طعن أو دفع ينازع يف دستوريتها  .

2. احترام الحق في المحاكمة 
العادلة: سؤال مكتوم

أحيا نقاش صيغة الفصل الثامن من مرشوع القانون 

األسايس للعدالة االنتقالية املتعلق بآليات املحاسبة 

القضائية للمنسوب لهم االنتهاكات  لدى عدد كبري 

من أعضاء املجلس الوطني التأسييس ذكرى تجارب 

االضطهاد التي مروا بها. وكان من أثر هذا أن غلب 

عندهم طلب املحاسبة عىل االهتامم بحفظ رشوط 

"الحق يف املحاكمة العدالة" التي وعدوا قبل ذلك 

باحرتامها. 

يف ظل هذا املزاج الطاغي، تقدم يف جلسة التداول 

يف مرشوع قانون العدالة االنتقالية باملجلس الوطني 

للجمهورية  املؤمتر  حزب  من  نواب  التأسييس 

تعهدوا  الذي  الحكومي  للمرشوع  تعديل  مبقرتح 

قامئة  يف  االنتخابات"  "تزوير  إدراج  غايته  بنقاشه 

كام  باملحاسبة.  املشمولة  الجسيمة  االنتهاكات 

ثاٍن  مبقرتح  النهضة  حركة  حزب  من  نواب  تقدم 

يطالب بإدراج "الدفع للهجرة االضطرارية ألسباب 

طلب  جميعهم  برر  الخانة.  ذات  ضمن  سياسية" 

إدراجها رغم كونها غري مجرمة بقولهم أنهم بصدد 

صياغة "نص خاص والنص الخاص يقدم عىل العام" 

ال  أمر  والعقوبات  الجرائم  مبرشوعية  القول  وأن 

كام متسك   . االنتقالية"  العدالة  يالئم خصوصيات 

للعدالة  متخصصة  دوائر  باستحداث  النواب  ذات 

االنتقالية تحكم يف امللفات التي تعهدها بها هيئة 

الكتل  رؤساء  بني  جدل  وبعد  والكرامة.  الحقيقة 

فحواه،  يعلم  ال  التوافقات  لجنة  ساحته  النيابية 

اعتمد  ملرشوعها  تعديل  بطلب  الحكومة  تقدمت 

تلك االقرتاحات التي باتت العامد الحقيقي للتصور 

الترشيعي ملسار املحاسبة .

البحث  صالحية  إسناد  إىل  التصور  هذا  انتهى 

والتقيّص يف االنتهاكات لهيئة الحقيقة والكرامة من 

ترعاها.  أن  عليها  التي  اإلجراءات  تفصيل يف  دون 

وترك مسؤولية البت يف امللفات التي تحيلها للدوائر 

املتخصصة التي تستحدث باملحاكم االبتدائية مبقار 

محاكم االستئناف. وهنا مل يكن خافيا يف حينه أن 

هذه املخرجات متس قواعد املحاكمة العادلة كام 

حددتها املعايري الدولية التي أعلن مرشع العدالة 

االنتقالية التزامه بها لكونها:

- تريس إجراءات استثنائية تخص مرحلة االستقراءات 

واالتهام وال تكفل ضامنات القانون الجزايئ العام.

- متس مببدأ التقايض عىل درجتني.

- متس مببدأ رشعية الجرائم والعقوبات .

أفعال  أجل  من  الشخص  محاكمة  إعادة  تجيز   -

سبقت محاكمته ألجلها دون ضوابط محددة .

الظاهرة  اإلخالالت  هذه  ترُِث  مل  هذا،  ورغم 

اعرتاضات حقوقية وازنة ، مبا كان من أثره أن متادى 

املرشع عىل نهجها مبناسبة القانون عدد 17 لسنة 

2014  املتّمم لقانون العدالة االنتقالية والذي كان 

موضوعه إجازة ترشيعية إلعادة املحاكامت يف قضايا 

شهداء وجرحى الثورة. وقد برر ذلك بأن األحكام 

التي صدرت يف تلك القضايا عن املحاكم العسكرية 

مل تكن يف مستوى تطلعات الضحايا. حجب  بالتايل 

املوقف السيايس والذي تغطى بالصمت الحقوقي 

مست  التي  الهيكلية  اإلشكاليات  حول  السؤال 

تصور مسار املحاسبة. وقد  أورث هذا علة مزمنة 

مست ما عده املرشعون "قلب العدالة االنتقالية". 

3. الدوائر القضائية: حديث 
الوصفات  من العالج الصامت 

المطالبات إلى 
القضائية  الدوائر  القضاء  مجلس  ركز  بعدما 

الهيئة  من  امللفات  لها  تحال  أن  وقبل  املتخصصة 

تعددت املؤرشات التي تدل عىل كون الهيئة ومن 

تسميته  عىل  واملصطلح  لها  الداعم  الحزام  خلفها 

محليا بأنصار مسار العدالة االنتقالية تبينوا خطورة 

تلك اإلخالالت عىل قيم العدالة االنتقالية التونسية. 

عالجات  إليجاد  منهم  محاوالت  هنا  وسجلت 

موضعية لتلك العلل منها ما استهدف البحث عن 

الداخيل  الترشيع  باعتامد  البناء  لخلل  إصالحات 

للهيئة ومنها ما كان هدفه تشكيل عقيدة قضائية 

ومنها  املوعودة  العدالة  ما سمي خصوصية  تالئم 

ورسيع  مبسط  ترشيعي  تصحيح  لفرض  السعي 

ملسألة التقايض عىل درجتني.

االنتهاكات في  التحقيق 
البحث  لجنة  إجراءات  دليل  حدد  الغاية،  ولهذه 

أن  له  كهدف  والكرامة  الحقيقة  بهيئة  والتقيص  

يتم  التحقيق يف االنتهاكات "باستقاللية وحياد مع 

الدستور  وأحكام  االنتقالية  العدالة  مبادئ  مراعاة 

وحق  املواجهة  ومبدأ  الرباءة  قرينة  منها  وخاصة 

عىل  يرشف  أن  اشرتط  لهذا،  تحقيقا   . الدفاع" 

عملهم  يف  التدخل  يتم  ال  قضاة  التحقيق  مكاتب 

قضاء  والتقيص  البحث  لجنة  مجلس  يكون  وأن 

استقراء من درجة ثانية ألعامل التحقيق وأن يلتزم 

كل متدخل يف هذا العمل باحرتام حقوق الدفاع. 

البحث  بإجراءات  اإلصالحية  املحاولة  تعلقت 

وسعى من كتب تصورها ملحاكاة مجلة اإلجراءات 

الجزائية يف ضامنات التحقيق. مل تحجب  إيجابية 

يفرض  التونيس  الدستور  أن  حقيقة  املسعى  هذا 

أن يكون تنظيم تلك اإلجراءات بقانون  ال مبجرد 

مقرر عن مجلس هيئة كام كانت الحال عليه. كام 

ال يجب أن يغفل أنها انتهت إلرساء نظام اجراءات 

استثنايئ . فكان أن انتهت  املحاولة لتعميق سؤال 

زاد  الذي  السؤال  وهو  معالجته.  بدل  الدستورية 

التباس جوابه بفعل املامرسة.

ألحقت الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل 

الحقيقة ليضطلعوا  بهيئة  أربعة قضاة  سنة 2015 

جميعهم  كان   ،2017 نهاية  وقبل  التحقيق.  مبهام 

مع  خالفات  بعد  استقالة  أو  بإقالة  إلحاقه  أنهي 

بأن  املستجد  هذا  الهيئة  مجلس  عالج  رئيستها. 

البحث  إجراءات  دليل   2018-01-22 بتاريخ  نقح 

والتقيص  فألغى ما كان يشرتط من "مبارشة قاض 

يعمل باستقاللية ألعامل التحقيق" واستعاض عنه 

"بإسناد أعامل التحقيق ملحقق". كام ألغى ما كان 

التحقيق  ختم  بني  بالتمييز  تتعلق  إجراءات  من 

اعتامد  عن  تراجع  أنه  يعني  مبا  االتهامي  والقرار 

يف   الهيئة  ابتعدت  درجتني.  عىل  التحقيق  فكرة 

مع  التالؤم  عن هاجس  اإلجراءات  لدليل  تنقيحها 

لقضاة  كمكون  دورها  وكان  الدستورية  املعايري 

بكون  القضاة  إلقناع  مناسبة  االنتقالية  العدالة 

خيارها هذا ما يجب عليهم إتباعه. 

صناعة قضاة منسجمين مع 
"الخصوصية"بمعزل  فكرة 

عن مبادئ المحاكمة العادلة
القضاة  يكون  أن  االنتقالية  العدالة  قانون  أوجب 

أعضاء الدوائر املتخصصة يف العدالة االنتقالية من 

تكوين خصويص يف املجال. وقد تكفل بهذا برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة العليا 

لحقوق اإلنسان يف إطار مرشوع "دعم تفعيل مسار 

املجلس  مع  رشاكة  إطار  ويف  االنتقالية"   العدالة 

األعىل للقضاء وهيئة الحقيقة بتحقيق ذلك. وكان 

التي متت يف  التكوينية  الدورات  الهيئة  أدارت  أن 

من  محققيها  ورئيس  أعضاؤها  وكان  اإلطار  هذا 

ممثيل  جهد  إتجه  وقد  فيها.  األساسيني  املتدخلني 

يف  للمشاركة  اختيارهم  تم  الذين  والخرباء  الهيئة 

تكوين القضاة يف جانب كبري منه لصياغة قناعات 

مع  منسجمني  يكونوا  أن  تضمن  هؤالء  وسط  يف 

الهيئة ومن هذا:

غري  هي  التي  باالنتهاكات  تعلق  فيام  دعوتهم   -

مجرمة إلصدار "أحكام بإدانة السياقات واملنظومة 

للقائم  الشخصية  املسؤولية  عىل  تركيز  دون 

قواعد  "ستعتمد  دوائرهم  أن  "بدعوى"  باالنتهاك 

قانونية مغايرة متاما للقواعد القضائية العادية" .

 الحقيقة والكرامة
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       أسند قانون العدالة االنتقالية مسؤولية 

لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  قضايا  إحالة 

والكرامة.  الحقيقة  لهيئة  القضاء  اإلنسان عىل 

مبهام  الهيئة  تلك  تضطلع  أن  هو  ذلك  مؤدى 

وقد  التتبعات.  مالءمة  تقّدر  وأن  التحقيق 

استحدث ذات القانون مبقار محاكم استئنافية 

تقرر  من  محاكمة  لها  عهد  متخصصة  دوائر 

حقهم  يف  العمومية  الدعاوى  إثارة  الهيئة 

وقضاتها  مقرها  بنظر  الدوائر  تلك  وبدت 

يتضح من  كان  وإن  العادي  القضاء  من  جزءا 

نظر إجراءات تعهدها ومن قواعد اختصاصها 

ووصف أحكامها أنها اقرب يف وصفها إىل محاكم 

استثنائية يحجر الدستور التونيس إحداثها. عىل 

العدالة  قانون  الدستور  حّصن  ثان،  مستوى 

وفرض  للدستورية  فحص  كل  من  االنتقالية 

أن تتخىل عن نظر  املحاكم  القانون عىل  ذاك 

القضايا التي تنازعها الدوائر نظرها.

القواعد  لهذه  سيذعن  القضاء  أن  يظن  كان 

فيفعل ما بوسعه لتسيري الدوائر املتخصصة يف 

موازاة رفع املحاكم العادية يدها عن القضايا 

قضاء  أن  إال  الدوائر.  هذه  بعمل  املشمولة 

الظن، فيام يتصل مبلفي  قرمبالية دحض هذا 

الشامخي،  ورشيد  بركات  فيصل  الضحيتني 

والذين كانا قد قتال تحدت التعذيب مبقر فرقة 

أمنية بنابل خالل الشهر العارش من سنة 1991.

للعدالة  املتخصصة  الدائرة  تعّهد  فرغم 

عن  صادرين  إحالة  قراري  مبوجب  االنتقالية 

حددت  امللفني،  هذه  بنظر  الحقيقة  هيئة 

الدائرة الجنائية االبتدائية باملحكمة االبتدائية 

 2019-1-04 بتاريخ  جلسة  موعد  بقرمبالية 

كان  التي  بركات  فيصل  قتل  قضية  يف  للنظر 

مبحكمة  االتهام  دائرة  بها  وعهدتها  سبق 

لجلسة  موعدا  وتحديدها  بنابل.  االستئناف 

إمنا  إليها  املتهمني  استدعاء  بهدف  املحاكمة 

يؤرش إىل كونها ستواصل النظر يف القضية وأنها 

لن تتخىل عنها لفائدة الدائرة املتخصصة.

قبل ذلك وتحديدا بتاريخ 02-07-2019 كانت 

الدائرة 26 مبحكمة التعقيب التونسية برئاسة 

القايض منجي شلغوم وعضوية القاضيني حامدي 

يف  نظرها  وعند  غزال  القادر  وعبد  الرحامين 

قضية "قتل رشيد الشامخي" قد قدمت جوابا 

بنظر  الطبيعي  القايض  اختصاص  سؤال  عن 

اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  قضايا 

الطبيعي عىل  للقايض  ينترص  وأسست ملوقف 

حساب الدوائر املتخصصة. انتهت املحكمة يف 

القضاء  اختصاص  جوابها عن دفع بعدم عدم 

العديل بنظر قضايا االنتهاكات الجسيمة للقول 

بأن معايري املحاكمة العادلة واملواثيق الدولية 

تريس مبدأ مفاده أنه "من الضامنات األساسية 

املواثيق  صاغتها  كيفام  العادلة  للمحاكمة 

أن  القضاء  الكونية الستقالل  واملبادئ  الدولية 

الجزايئ  القايض  لدى  الجزائية  املحاكامت  تقع 

الطبيعي ومن قبل محكمة عادية قامئة سلفا 

وأن  الطبيعي"  القايض  ملبدأ  تكريسا  وذلك 

"مسار العدالة االنتقالية ليس مسارا بديال عن 

املرساة  املحاكم  بواسطة  التقليدي  التداعي 

سلفا واملختصة زمن اقرتاف األفعال املجرمة".

خصوصاً  مجددة  القانون  محكمة  هنا  كانت 

وأن موقفها هذا يعّد انقالبا عن مواقف سابقة 

العادي  القضاء  تخيّل  بوجوب  فيها  قضت  لها 

عن قضايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

التي ينظر فيها للدوائر املتخصصة متى كانت 

قضاة  هذا  موقفها  ويؤيد   . بها  تعهدت  قد 

األصل يف قرمبالية وهم يدافعون عن اختصاص 

القايض الطبيعي بنظر النزاعات .

التوجه مؤرشا عىل موقف قضايئ  ويظهر هذا 

بدأ يتشكل وينترص للحق يف املحاكمة العادلة. 

مثرة  أبعاده  بعض  يف  التطور  هذا  يكون  وقد 

كام  القضائية  للوظيفة  القضاء  الستبطان 

تصورها الدستور والتي تفرض أن يكون القايض 

للقانون.  خادما  ال  والحريات  للحقوق  حاميا 

بركات  ملفي  يف  الثمرة  هذه  طرح  كان  ورمبا 

والشامخي رسالة مهداة لذكراهام مفادها أن 

 1991 سنة  حاميتهام  يف  قرّص  الذي  القضاء 

ذلك  بعد  الزمن  من  عقدين  حقهام  وحجب 

تغري بفضل تضحياتهام.

الطبيعي: للقاضي  انتفاضة  الجسيمة  االنتهاكات 
والدالالت المؤشرات 

- إعادة تعريف الوظيفة القضائية بدعوى خصوصية 

املادة يف اتجاه إعالء قيمة القايض املنصف للضحايا 

مسؤولية  الدوائر  قضاة  وتحميل  الجالدين.  من 

إنجاح مسار العدالة االنتقالية والذي يتحقق مبنع 

اإلفالت من العقاب.

الحقيقة  بهيئة  والتقيص  البحث  لجنة  تويل   -

ما  الستعامل  بها  املحققني  قسم  ورئيس  والكرامة 

القضاة  "خبري مكون"  إلقناع  لهم من صفة  أسند 

اإلجرائية   الخروقات  عىل  جزاء  أي  ترتيب  بعدم 

لكون االلتزام بالشكليات ميس بحقوق الضحايا.

يف ذات السياق بعد نهاية عهدة الهيئة موىف سنة 

للدوائر  أحالت  أنها  تؤكد  2018 وتداول معطيات 

القضائية املتخصصة 131 ملفا مل تستكمل أبحاثها 

ودون أن تكون متضمنة لالئحة اتهام، نظم جانب 

من املجتمع املدين يوصف "باملنارص ملسار العدالة 

االنتقالية" دورة تكوينية لقضاة الدوائر املتخصصة 

خصصت ملا ذكر أنه اتخاذ موقف موحد من تلك 

عىل  املشاركني  باستفتاء  الندوة  وانتهت  امللفات. 

بإجراء  الدوائر  أعضاء  من  مقررين  قضاة  تكليف 

وفق  االتهام الحقا  توجيه  وإىل  املنقوصة  األبحاث 

نتيجة عملهم.

يؤرش  لكن  اإلقناع.  جهد  مخرجات  هنا  تعلم  ال 

نجاحه  عن  مقررين  قضاة  بفكرة  الدوائر  التزام  

وهو ما فرض السؤال حول عالج رسيع ملس هذه 

الدوائر بحق التقايض عىل درجتني.

الحق في االستئناف: بحث 
عن حلول ترقع العلة 

الظاهرة
وهيئة  أنها  والكرامة  الحقيقة  هيئة  وثائق  تذكر 

القضاء العديل تداوال سنة 2015 يف إشكالية الحق 

لكون  وتوصال  املتخصصة  الدوائر  يف  االستئناف  يف 

حلها يتمثل يف إصدار الحكومة أمرا ترتيبيا يحدث 

دوائر استئنافية . وال نجد هنا ما يؤكد أن أيا من 

مل  كام  للحكومة  الطلب  هذا  مبثل  تقدم  الهيئتني 

أي  والكرامة   الحقيقة  هيئة  عهدة  طيلة  يسجل 

حول  العام  النقاش  يف  اإلشكالية  لهذه  منها  إثارة 

العدالة االنتقالية رغم تعدد محطاته. 

ويالحظ يف ذات االطار أن املجتمع املدين التونيس 

املنارص للعدالة االنتقالية التزم طيلة السنة األوىل 

برفض  ذلك  وقبل  املتخصصة  الدائر  عمل  من 

يثريها  التي  اإلجرائية  اإلشكاليات  عن  حديث  كل 

عىل  تآمرا  الحديث  هذا  مثل  وعّد  الدوائر  عمل 

"املحاسبة" . يظهر يف هذا اإلطار من املهم التخلص 

السؤال  وطرح  املسار  عىل  الخوف  فوبيا  من 

املتخصصة  القضائية  الدوائر  احرتام  حول  جديا 

لقواعد املحاكمة العامة للفضاء العام. ونقاش كل 

لتلك  تنترص  محاسبة  لتحقيق  املمكنة  التصورات 

القيم والتي نقدر أن القايض الطبيعي يظل املؤهل 

املشهد  وتخليص  بواليته  االعرتاف  تم  لو  لحاميتها 

حّملت  التي  املختلة  واملامرسات  التصورات  من 

القضاء عبء التغطية عليها. فكان يف فعلها تدخل 

منع  االنتقالية  العدالة  يف  يفرتض  كان  القضاء  يف 

تكراره ال إعادة إنتاجه تحت مسميات جديدة.

الحقيقة والكرامة
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عن  األول  المشرف  بصفتكم  المفكرة: 
الوطني،  لألرشيف  الوطنية  المؤسسة 
بين  الممكنة  العالقة  تتصورون  كيف 

"األرشيف" و"العدالة االنتقالية"؟

متعددة  وثائق  هو  مبا  األرشيف  يصلح  جالب: 

ركيزة  يكون  ألن  للمعلومات  ومصدر  املحامل 

االنتقالية  العدالة  تحقيق  ركائز  من  أساسية 

وتحديد  الحقيقة  كشف  يف  املتمثلة  ألهدافها 

أمثلها  التي  املؤسسة  أن  هنا  وأذكر  املسؤوليات. 

اآلن سعت مع بداية التفكري يف العدالة االنتقالية 

أي بعد مدة قصرية من الثورة ألن تصوغ  تصورا 

سعينا  عنها.  تسأل  التي  للعالقة  مؤسساتيا 

يف  األرشيفية  املادة  من  قصوى  استفادة  لتحقيق 

واعتقدنا  االنتقالية  للعدالة  التونسية  التجربة 

متيز  أسباب  من  ستكون  االستفادة  تلك  أن  هنا 

العدالة  تجارب  من  غريها  عن  الوطنية  تجربتنا 

االنتقالية التي سبقتها.فقد بينت لنا بحوثنا حولها 

ومنها  األرشيفي،  السند  من  حرمت  غالبيتها  أن 

بأمريكا  متت  التي  االنتقالية  العدالة  تجارب  كل 

بشكل  غاب  حيث  املغرب  وتجربة  الجنوبية 

حيث  إفريقيا  جنوب  وتجربة  األرشيف  كامل 

األرشيف. ألغلب  متعمد  إتالف  انطالقتها  سبق 

نظام  بفضل  تحقق   امتياز   لتونس  كانت  لقد  

ترشيعي يعد"األرشيف ملكا عاما"و بفضل مسك 

قيمة  ذي  إتالف  اي  حصول  منع  لألرشيف  جيد 

ملحتوياته يف أحداث الثورة أو بعدها .

المفكرة: تقولون أن تجربة تونس للعدالة 
توفر  بما  تتميز  أن  يمكن  كان  االنتقالية 
هذا  قولكم  يتناقض  أرشيف.  من  لها 
والكرامة  الحقيقة  هيئة  من  اتهامكم  مع 
عن  وبالخروج  عنها  األرشيف  بحجب 
خندق  في  واالصطفاف  المهني  الحياد 
ورد  كما  االنتقالية  العدالة  مسار  أعداء 
من   91 الصفحة  في  العبارة  بصريح 
الختامي  للتقرير  التنفيذي  الملخص 

للهيئة . 

يتعلق  أولهام  فرعني  من  هنا  السؤال  جالب: 

يتعلق  وثانيهام  الوطني  األرشيف  مؤسسة  بأداء 

بني  أفصل  أن  الواجب  من  وأرى  أنا.  مبواقفي 

باملؤسسة،  تعلق  ما  وبخصوص  أوال  البعدين: 

وكامل  تام  التزام  إطار  تم يف  الهيئة  مع  فتعاونها 

األسايس  القانون  ومنها  السارية  القوانني  بتنفيذ 

االنتقالية.  بالعدالة  املتعلق  53 لسنة 2013  عدد 

من  لفريق  وفرنا  لقد  جهد.  أي  هنا  ندخر  ومل 

إطارات الهيئة مكتبا خاصا مبقر املؤسسة ووضعنا 

عىل ذمتهم كل وثائق الجرد وحددوا وفق خربتهم 

ومواضيع بحثهم ودون أي تدخل منا ما يطلبون 

متكينهم  تم  وقد  وثائق  ومن  مرقمنة  نسخ  من 

من ذلك وهذا موثق مبراسالت رسمية. وما يؤكد 

التي  الهامة  الشهادة  تعاون   من  لكم  ذكرت  ما 

نرجس  السيدة  بالهيئة  األرشيف  مديرة  قدمتها 

دبش والتي نرشت يف موقعكم. بينت فيه بالدليل 

والربهان أن الهيئة توصلت بكم هائل من الوثائق 

مقدمتها  ويف  واملؤسسات  الوزارات  كل  من 

تدرسها  مل  الهيئة-  -أي  ولكنها  الوطني.  األرشيف 

ومل تستفد منها ورمبا كان االتهام محاولة تغطية 

عىل هذا التقصري.

بعدم  اتهام  من  لشخيص  وجه  مبا  تعلق  فيام 

أبديته  ما  أصدره  من  ذكر  كام  فسببه  الحياد، 

استناد  من  متخصص  وباحث  كمؤرخ  موقف  من 

لتؤكد  لتونس  الداخيل  االستقالل  لوثيقة  الهيئة 

يومنا  لحدود  االستعامرية  فرنسا  تحكم  تواصل 

هذا  دفعني  التونسية.  الباطنية  الرثوات  يف  هذا 

التاريخ  يف  متخصص  كأكادميي  الصادم  االستنتاج 

والتنبيه.  اإليضاح  منه  الغاية  موقفا  أبدي  ألن 

حاولت أن أنبه الهيئة لكونها اعتمدت يف حكمها 

منها  بعدها  بوثائق  حكمها  نسخ  مجتزأة  وثيقة 

سيادية  وبقرارات  التام  االستقالل  بروتوكول 

نقايش  يف  أكن  مل  الوطنية.  الدولة  عن  صدرت 

من  ستني  من  أكرث  فهناك  وحيدا.  الهيئة  موقف 

اختصاص  كأصحاب  عربنا  لقد  املؤرخني.  زماليئ 

عن رأي علمي من قضية أثريت من غري متخصص 

الذي  اللبس  نرفع  أن  يومها  حاولنا  موضوعها.  يف 

منه  الهيئة  تستفيد  أن  بدل  الهيئة.  فيه  وقعت 

بالحجة  ال  ملواجهته  اتجهت  والتصحيح،  للتدقيق 

وأنا  النوايا.  يف  والتشكيك  باالتهام  بل  والربهان 

أضاع  انه  أظن  الذي  االختيار  لهذا  كثريا  أتأسف 

لنقاش  حقيقية  فرصة  والتونسيني  تونس  عىل 

أهداف  يخدم  بلدهم  تاريخ  حول  مجتمعي 

الهيئة  تعاطي  أن  أظن  كام  االنتقالية.  العدالة 

التقرير  يف  وردت  التي  الكربى  للهنات  أدى  هذا 

غري  تاريخية  أخطاء  يف  متثلت  والتي  الختامي 

مغتفرة.

عرقلة  الهيئة  لكم  عزت  ولكن  المفكرة: 
الرئاسي  األرشيف  تحصيل  في  مسعاها 
وقد بينت في مذكرة غير مؤرخة نشرت 
القانونية  بموقعها1 تحت عنوان "األسس 
رفع  في  والكرامة  الحقيقة  هيئة  لحق 
مؤسسات  من  السابق  النظام  أرشيف 
الحقيقة  بكشف  تكليفها  أن  الدولة" 
"يقتضي لزاما وضع يدها على كل الوثائق 
أجهزة  بحوزة  كانت  التي  واألرشيفات 
االنتهاكات  تمارس  كانت  التي  الدولة 
رئاسة  رأسها  وعلى  اإلنسان  حقوق  على 
اإلطار  هذا  في  الهيئة  وأن  الجمهورية 
يؤكدها  بامتياز  تحقيقية  وظيفة  تمارس 
كيف  قانونها".  من   42 الفصل  محتوى 

تردون على ذلك؟

سؤال  عن  الجواب  بكيفية  الخالف  اتصل  جالب: 

كيف نتعامل مع األرشيف يف سياق مسار العدالة 

أرشيف  كل  تجميع  الهيئة  أرادت  اإلنتقالية. 

يف  تورطت  أنها  تقدر  التي  الدولة  مؤسسات 

بدعوى  مقراتها  إىل  ونقله  االستبداد  منظومة 

أوالها  ملا  وخالفا  لدرسه.  والحاجة  عليه  الخشية 

النص الوارد يف سؤالكم، لجهة إسنادها "حق نفاذ 

النظر عن  بقطع  والخاص  العمومي  األرشيف  إىل 

العمل"2.  بها  الجاري  بالتشاريع  الواردة  التحاجري 

واقعة  يف  الهيئة  تعتزم  كانت  ما  أن  هذا  يعني 

جرد  دون  رفع  من  الجمهورية  رئاسة  أرشيف 

حمله  بغاية  الرئايس  األرشيف  لكل  ودون حامية 

زيادة  االنتقالية  العدالة  لقانون  مخالف  ملقراتها 

ينظم  الذي  األرشيف3  قانون  يخرق  كونه  عىل 

والتعامل  األرشيف  حفظ  مسائل  دقيق  بشكل 

معه .

راسلنا الهيئة أكثر 
من مرة لمطالبتها 

بتحديد جدول زمني 
لنقل األرشيف وتحرير 

اتفاق لجرده وتنظيم 
التسليم والتسلم. 
 أي رّد.

ّ
لكن لم نتلق

نحن كخرباء يف املجال أوال وكجهة مسؤولة بحكم 

العام، متسكنا بكون  القانون عىل حفظ األرشيف 

منها  عدة  العتبارات  ممكن  غري  التميش  هذا 

العميل ومنها التقني كام أنه يخرق القانون. نبّهنا 

لكون  السؤال  لهذا  جواب  بتقديم  املعنيني  هنا 

ال  وثائق  أي  حيا  أرشيفا  منه  جانب  يف  األرشيف 

سواء  اإلدارية  املؤسسات  نشاط  تستغل يف  زالت 

اجتثاث  شأن  ومن  عريض  بشكل  أو  دائم  بشكل 

أن  منشئه  جهة  من  األرشيف  من  الجزء  هذا 

يعطل املرفق العام وهذا غري مستساغ. 

كام نبهنا ذات األطراف لكون األرشيف العام هاما 

جدا يف حجمه ونقله ملقر الهيئة سيؤدي لتكديس 

إمكانيات  بنظر  عمليا  يستحيل  الوثائق  من  كم 

الهيئة البرشية والتقنية دراسته.

لتحديد  توجه جهدها  أن  الهيئة  اقرتحنا هنا عىل 

تجميع  ثم  ومن  عليها  ستعمل  التي  امللفات 

لها  وأكدنا  امللفات.  بتلك  يتعلق  الذي  األرشيف 

أن منهجية العمل تلك وحدها ما يضمن النجاح. 

نسعى  نكن  ومل  عملها  يف  نتدخل  هنا  نكن  مل 

لفرض وصاية عليها لكن كنا نأمل أن يطبق قانون 

مع  انسجام  ويف  منطوقه  طبق  االنتقالية  العدالة 

يضمن  وبشكل  األرشيف  تحمي  التي  القوانني 

أن  دون  األرشيفية  املادة  من  االستفادة  حسن 

يعد األستاذ هادي جالب مدير مؤسسة األرشيف الوطني من املؤرخني البارزين. وقد فرضت خطته الوظيفية كام تخصصه األكادميي أن يرتدد اسمه كام اسم 

املؤسسة التي يرشف عليها يف حديث مل يكن دامئا وديا حول عالقة األرشيف بالعدالة االنتقالية. يستدعي بالتايل تقييم التجربة التونسية يف العدالة االنتقالية 

أن يتم االستامع إليه، لسؤاله حول األرشيف يف تجربة العدالة االنتقالية يف وقت أدى فيه انحسار االهتامم السيايس بالعدالة االنتقالية إىل إغفال الجميع 

للسؤال عن أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة تلك الهيئة رغم أهميته ورغم عدم معقولية مغادرة الهيئة مقراتها قبل تسليم أرشيفها لألرشيف الوطني  الجهة 

التي فرض عليها قانون العدالة االنتقالية حفظ هذا امللك العام.

"المفكرة" تحاور مدير األرشيف الوطني: 
االنتقالية؟ العدالة  أعمال  في  األرشيف  مؤسسة  أسهمت  كيف 

والكرامة؟ الحقيقة  هيئة  أرشيف  هو  أين 
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يعرضها ملخاطر اإلتالف. 

ملا  وخالفا  أنه  لكم  أذكر  أن  هنا  املهم  ومن 

إىل  انتهت  فإنها  للهيئة،  الختامي  بالتقرير  ورد 

الكامل  التعاون  وتولت  موقفنا  بصحة  االعرتاف 

معنا ومع كل مؤسسات الدولة مبا يف ذلك رئاسة 

وثائق  من  طلبت  مام  مكنتها  التي  الجمهورية 

صدرت  بشهادات  مثبت  التعاون  وهذا  أرشيفية 

عن أعضاء من مجلس الهيئة وباملقال الذي نرشته 

مديرة األرشيف بالهيئة باملفكرة وهي املتخصصة 

يف املجال. 

المفكرة: صرحت الرئيسة السابقة للهيئة 
به  خصت  حوار  في  سدرين  بن  سهام 
أن  سوى  خيار  لديها  "ليس  أنه  المفكرة 
الوطني  لألرشيف  الهيئة  أرشيف  تسلم 
في ظل غياب أي مؤسسة أخرى قادرة على 
يفرض  القانون  ولكون  يجب"  كما  حفظه 
عليها ذلك. لكن في تصريح تلفزي لرئيسة 
الهيئة السابقة السيدة سهام بن سدرين 
"األرشيف  قالت:   2019-06-12 بتاريخ 
الوطني إدارة وهيئة الحقيقة والكرامة ال 
تتعامل مع اإلدارات بل مع الحكومة. لذا 
فيما  الحكومة  رئاسة  مراسلة  تولت  فقد 
لألرشيف  الهيئة  أرشيف  بتسليم  تعلق 
فتولت  رد  أي  تتلق  لم  لكنها  الوطني 
القضاء  من  عريضة  على  إذن  استصدار 
أرشيف  يجرد  تنفيذ  عدل  تكليف  في 
األرشيف  هو  وأين  رأيكم؟  ما  الهيئة". 
سدرين  بن  السيدة  وأن  خصوصا  اآلن 
إليه؟ آل  عما  العام  الرأي  لتعلم  تعد  لم 

جالب: إىل تاريخ إجراء حوارنا هذا، مل يتم االتصال 

بني  فنية  اجتامعات  ُعقدت  لقد  كان.  أي  من  بنا 

الحقيقة  لهيئة  التنفيذي  الجهاز  عن  ممثلني 

والكرامة واألرشيف الوطني )جويلية 2018( وتّم 

الفنيني أي اإلطارات اإلدارية  االتفاق  خاللها بني 

املختصة من املؤسستني عىل تصور آلليات تنسيق 

نهاية عهدة  قبل  لألرشيف  الهيئة  أرشيف  تحويل 

تحقيق  من  ميكن  الزمن  من  متسع  ويف  الهيئة 

كان  طبعا  لألرشيف.  اآلمن  النقل  أفضل ضامنات 

اتفاق  يكن  ومل  خرباء  بني  مكتوب  مبادئ  اتفاق 

أن  يجب  االتفاق  هذا  مثل  لكون  مؤسستني  بني 

ال  دون سواها. الحقا  الهيئة  ممثلة  عليه  تصادق 

نعلم إن كانت هذه املسودة عرضت عىل مجلس 

الهيئة وإن كان هذا املجلس قد أبدى موقفا منها 

التوافق  تم  ما  لتحويل  سعينا  جهتنا،  من  ال.  أم 

من  أكرث  الهيئة  فراسلنا  لواقع   الفنيني  بني  عليه 

مرة ملطالبتها بتحديد جدول زمني لنقل األرشيف 

والتسلم.  التسليم  وتنظيم  لجرده  اتفاق  وتحرير 

لكن مل نتلّق أي رّد. كام تجدر اإلشارة إىل أن أغلب 

أرشيف الهيئة تسلمته منا يف إطار عالقة مبارشة. 

الحكومة  مراسلة  متت  أنه  ذلك  بعد  يقال  أن 

أمر غري مفهوم  األرشيف، هو  بتسليم  تعلق  فيام 

فيام  الدولة  مؤسسات  تعامل  يف  يستساغ  وال 

نص  إختصاص  مؤسسة  الوطني  األرشيف  بينها. 

وسبق  األرشيف  ستحفظ  من  كونها  عىل  القانون 

ودون  مبارش  بشكل  الهيئة  معها  تعاملت  أن 

ما  أن  أظن  كانت.  إدارية  جهة  أي  من  واسطة 

بالتزام  إلخاللها  مربرات  من  سهام  السيدة  ذكرته 

قانوين مردود عليه مبا سبق من جريان عمل من 

الهيئة التي كانت تديرها ومبا سبق أن صدر عنها 

أرشيف  تسلم  بأن  تعهدت خاللها  من ترصيحات 

الهيئة ملؤسسة األرشيف الوطني.

األرشيف الوطني 
يتقبل سنويا أكثر من 

عشرين ألف مطلب 
نفاذ للمعلومة من 

باحثين ومهتمين

من  لدينا  وحسبام  أنه  اإلطار  هذا  يف  أضيف 

معطيات: هناك عىل األقل ثالث صيغ من التقرير 

سلمت  التي  تلك  األوىل  الحقيقة  لهيئة  النهايئ 

والثانية   2018-12-30 بتاريخ  الجمهورية  لرئيس 

مجلس  ورئيس  الحكومة  لرئيس  سلمت  التي 

نواب الشعب. أما الثالثة فهي التي نرشت مبوقع 

تنفيذي  ملخص  سميت  وثيقة  هناك  كام  الهيئة. 

نرشت بعد نهاية مدة عمل الهيئة وال نعلم عمن 

الوطني  األرشيف  مؤسسة  تتوصل   مل   . صدرت 

التقريرين  من  وال  التقارير  تلك  من  نسخة  أي 

الهيئة قبل ذلك وتعلقا  اللذين نرشتهام  السنويني 

بعملها يف سنتي 2015 و2016  بشكل رسمي من 

الهيئة . هنا أفيدكم أن األرشيف الوطني رغم عدم 

أرشيف  لحامية  جهده  قدر  يسعى  هذا  التعاون 

كل  رقمية  محامل  عىل  تحفظ  فمصالحنا  الهيئة. 

ما ينرش باملوقع الرسمي للهيئة يف إطار ما دأبت 

عليه من تجميع ملعطيات املواقع التونسية.

المفكرة: بهذا الخصوص، كان ثمة تحفظ 
الوطني  األرشيف  قدرة  على  الهيئة  من 

في حفظ أرشيف رقمي.

جالب: تعود التجربة التونسية يف حفظ األرشيف 

إىل سنة 1874 حني استحدث الوزير األكرب حينها 

األرشيف  بحفظ  يعنى  هيكال  باشا  الدين  خري 

الدولة" وهي تجربة  سمي "خزنة حفظ مكاتيب 

استمرّت وتدعمت الحقا ببعث مؤسسة األرشيف 

املجال  يف  متخصصة  مؤسسة  وهي  الوطني 

وتحفظ كل أرشيف الدولة التونسية. وال أظن أن 

بإمكان أّي كان أن يشكك يف قدرة املؤسسة عىل 

حفظ أرشيف هيئة عملت ملدة زمنية محدودة. 

منها  أخرى  هيئات  أرشيفات  حفظ  تولينا  نحن 

التجاوزات  يف  الحقائق  الستقصاء  الوطنية  اللجنة 

ديسمرب   17 من  املمتدة  الفرتة  خالل  املسجلة 

أغلب  كان  والتي  موجبها،  زوال  حني  إىل   2010

الحقا  متكنت  وقد  رقمي.  محمل  عىل  أرشيفها 

ذلك  استعامل  من  ومصابيها  الثورة  شهداء  لجنة 

وإدارات  كنا  أننا  كام  إشكال.  أي  دون  األرشيف 

األكرب  الجزء  مصدر  املؤسسات  مبختلف  األرشيف 

عن  نعجز  أننا  يقال  فكيف  الهيئة.  أرشيف  من 

حفظه؟ 

ويف ذات سياق تبيان أهمية حجم عمل مؤسستنا، 

أكرث  سنويا  يتقبل  الوطني  األرشيف  أن  أعلمكم 

من  للمعلومة  نفاذ  مطلب  ألف  عرشين  من 

الطلبات وهذه  باحثني ومهتمني ويدرس كل تلك 

األرقام تدحض بوضوح ما تم ادعاؤه.

الواجب  االجراءات  هي  ما  المفكرة: 
اتخاذها برأيكم اآلن لحماية أرشيف هيئة 

الحقيقة والكرامة؟ 

من  هام  وجزء  معريف  كنز  الهيئة  أرشيف  جالب: 

تاريخنا الوطني لعدة اعتبارات: 

مفيد  وهذا  مجمع  متخصص  أرشيف  أنه  أولها   -

بالعدالة االنتقالية،  جدا للمعنيني 

- ثانيها أنه يضم باإلضافة إىل ما تم تجميعه من 

نسخ أرشيفات ملؤسسات عدة يف الدولة، جانبا من 

ومجموعات  استبداد  لضحايا  شخصية  أرشيفات 

ضحايا وهي وثائق يجب حفظها ليك ال تضيع،

هذا  من  جانبا  أن  جدا  مهم  وهذا  ثالثها   -

األرشيف يتعلق بجلسات سامع لضحايا االستبداد 

ذي  األرشيف  هذا  حفظ  ويجب  ولجالدين. 

األهمية الخاصة حامية له من التلف وحرصا عىل 

عدم ترسبه إىل جهات قد تسعى الستعامله فيام 

هو مرض مبن أدلوا بتلك الشهادات. 

من جهتنا، سنبحث مع الحكومة عىل مخارج من 

املسؤولية  موقع  من  هنا  وأتعهد  الراهنة.  األزمة 

من  كل  حقوق  يحمي  مبا  الهيئة  أرشيف  بحفظ 

يف  وثقوا  من  منهم  وخصوصا  تكوينه  يف  ساهم 

الهيئة وأدلوا بشهادات متس كثريا بأرسار حياتهم 

عليها  يطلع  أن  أو  تضيع  أن  خائفني  اليوم  وباتوا 

من ال يحفظ أرسارهم.

التقرير اخلتامي.. 1 �سمن مالحق 

40 من قانون العدالة النتقالية "لإجناز مهامها تتمتع . 2 ورد بالف�سل 

الهيئة بال�سالحيات التالية :النفاذ اإىل الأر�سيف العمومي واخلا�س بقطع 

النظر عن كل التحاجري الواردة بالت�سريع اجلاري به العمل,....."

القانون عدد 95 ل�سنة 1988 موؤرخ يف 2 اأوت 1988 يتعلق . 3

بالأر�سيف

الحقيقة والكرامة
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محمد العفيف الجعيدي
__

يقدر  وسيايس  إعالمي  خطاب  الثورة  إثر  ساد 

بإثنني  وأصهاره  عيل  بن  أرسة  نهبتها  التي  األموال 

استعادتها  بقرب  ويبرش  دوالر1  مليار  وثالثني 

للبالد  االقتصادية  النهضة  تحقيق  يف  لتوظف 

باملهّمشة2  توصف  التي  الداخلية  وللمناطق  عامة 

السلطة  أحدثت  الوعد،  تحقيق  ولغاية  خصوصا. 

 3 لسنة 2011  املرسوم عدد 15  السياسية مبوجب 

اللجنة الوطنية السرتجاع األموال املوجودة بالخارج 

واملكتسبة بصورة غري مرشوعة4  والتي أسندت لها 

اختصاص "تنسيق والقيام عند االقتضاء بإجراءات 

اإلسرتجــاع" 5.

وبالنظر ملا برز رسيعا من حاجة لتعاون بني اللجنة 

ووزارة  العدل  وزارة  منها  متعددة  إدارية  وجهات 

سنة  مجددا  السياسية  السلطة  تدخلت  الخارجية 

2012 6 مستحدثة "املجلس األعىل للتصدي للفساد 

واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها".7 

وقد أريد لهذا املجلس أن يكون هيكال يحفز تعاون 

البريوقراطية اإلدارية مع اللجنة ومينع تعطيلها لها8 

1. خطوات أولى في سبيل 
الحق: أزهار الربيع تعد ثمارا

الثورة  عمر  من  األول  الشهر  نهاية  قبل  تولّت 

التونسية كل من الجمهورية الفيدرالية السويرسية 

عن  لهام  طلب صدر  عىل  بناء  األورويب9  واالتحاد 

بتونس  االبتدائية  باملحكمة  التحقيق  قضاة  عميد 

للثورة  مساندتهام  إبراز  إطار  ويف  منهام  )بإيحاء 

التونسية( إصدار قرارات تجميد إداري ألموال تعود 

ل48 مواطنا تونسيا شملهم مرسوم املصادرة  إسميا. 

 2011-03-23 بتاريخ  وتحديدا  كندا  الحقا  بادرت 

املسؤولني  أموال  تجميد  ينظم  قانون  إصدار  إىل 

األموال10.  تلك  يف  والترصف  الفاسدين  األجانب 

وكان أول نص يضبط إجراءات ذاك القانون يتعلق 

واستجابت  األشخاص.  ذات  أموال  ويجمد  بتونس 

أموال  يف تواريخ الحقة دول أخرى لطلب تجميد 

صدرت عن الدولة التونسية تعود ألشخاص معنيني 

لجنة  استقصاءات  وكشفت  املصادرة  مبرسوم 

التنسيق  بفضل  املركزي  بالبنك  املالية  التحاليل 

مع نظرياتها بتلك الدول11 عن مسكهم أمواال بها. 

توىل من جهتهم قضاة التحقيق املتعهدون بقضايا 

سنة  بداية  بني  الفاصلة  الفرتة  املايل خالل  الفساد 

قضائية  إنابة   64 إصدار  ونهاية سنة 2014   2011

دولية12 تستند يف نصها للفصل 43 من اتفاقيةاألمم 

إجراء  له  إنفاذا  وتطلب  الفساد  ملكافحة  املتحدة 

األموال  الكتشاف  الالزمة  والتحقيقات  األبحاث 

األشخاص  إىل  الراجعة  واملنقوالت  والعقارات 

استكامل  انتظار  يف  وبتجميدها  بالتتبع  املشمولني 

اإلجراءات القانونية إلرجاعها للدولة التونسية".

إستفادت تونس يف جهدها هذا من "مبادرة ستار" 

التابعة للبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة والتي 

يف  املتداخلني  كل  لتكوين  الالزمة  املوارد  وفرت 

توصلت  كام  املجال13  يف  خربتهم  وتطوير  امللف 

انتداب  بهدف  اإلفريقي  البنك  من  مايل  بدعم 

امللف  مبتابعة  تعهدت  التي  القانونية  الكفاءة 

بالخارج14.

أنه  يظن  كان  ما  إىل  األوىل  املسار  سنوات  انتهت 

املركزي  للمرصف  كان  لألموال  اسرتداد  موجة 

مبلغ 28،8  برد  افتتاحها سنة 2013  اللبناين رشف 

مليون دينار لنظريه التونيس. ولكن رسيعا ما تبني 

أن ما كان وعودا وأحالما قد يستحيل رسابا.

ية  2. الحلم وقد نأى:.نظر
الحق ال تكفي

عائدات  إال  املحصلة  يف  االسرتداد  مجهود  يثمر  مل 

محدودة رمبا كان ما رصف من أموال يف سبيلها أكرث 

قيمة منها15. وقد اعرتفت السلطة التونسية بفشلها 

هذا يف أكرث من مناسبة16 الذي كان نتيجة يف بعض 

أبعاده لسياسات دول املالذ ويف أخرى ألداء الدولة 

التونسية يف إدارتها لهذا امللف.

الخارجية:   العوامل 
باستثناء الفدرالية السويرسية والتي قدمت لتونس 

لفائدتها  جمدتها  التي  األموال  حول  مدققا  كشفا 

فإن  أورو،  مليون  الستني  يقارب  مبا  قدرت  والتي 

معه  كان  مبا  ذلك  تتوّل  مل  األخرى  الدول  من  أيا 

حجم األموال املجمدة غري معلوم بشكل دقيق17. 

وقد اشرتطت دول املالذات الغربية أن تثبت تونس 

فساد مصدر ما تطلب اسرتداده من أموال جمدت 

خصوصا  ثقيال  هذا  اإلثبات  عبء  وكان  لفائدتها. 

وأن البالد التونسية وإن كانت قد توصلت لضبط 

يصعب  فإنه  مالها،  نهب  لهم  ينسب  فيمن  قامئة 

عليها بحكم تشعب جرائم الفساد تبني ما قد يكون 

قد تحصل عليه كل واحد منهم من عموالت عىل 

امتيازات لرشكات  إثر تربحه يف صفقات أو إسناد 

املحيل  القضاء  تعهيد  عدم  اختيار  ويظهر  دولية. 

عن  التونسية  الدولة  تقاعس  ظل  يف  املالذ،  بدول 

القيام بذلك، ببحث شبهات الفساد يف تعارض مع 

اتفاقيات  من  عليه  صادقت  وما  الدول  تلك  قيم 

املتحدة  األمم  اتفاقية  بالخصوص  ومنها  دولية 

املوظفني  رشوة  مكافحة  واتفاقية  الفساد  ملكافحة 

العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية.

وقد يفرس ما برز من عدم تعاون من تلك الدول مبا 

ينسب لرشكاتها الكربى من دور يف الفساد املطلوب 

كانت  الغربية  الدول  أن  يعني  مبا  عنه،  الكشف 

تحجب  أن  تقتيض  التي  الخفية  مصلحتها  أسرية 

دول  نخب  مطالب  تؤيد  قد  التي  املعطيات  كل 

يف  فساد  من  ساد  ما  مسؤولية  بتحميلها  الجنوب 

دولهم18. ويبدو يف الجانب اآلخر من املشهد رفض 

العريب  الخليج  منها دول  العربية وخصوصا  الدول 

التعاون الجدي مع تونس يف هذا امللف عىل عالقة 

بغياب  اتصال  وعىل  السياسية  الدول  تلك  مبصالح 

ثقافة مكافحة الفساد فيها.

لجنة استرداد األموال 
المنهوبة التي لم تعش 

طويال
مؤسساتها  وأداء  التونسية  الدولة  خيارات  لعبت 

يف  ونذكر  االسرتداد.  مسار  تعرث  يف  محوريا  دورا 

هذا اإلطار أن التنصيص الترشيعي عىل مدة قصرية 

اسرتداد  لجنة  عمل  ملدة  سنوات(19  )أربع  نسبيا 

الضائع الحق  بالخارج:  المنهوبة  األموال  إسترجاع 

 الحقيقة والكرامة



العدد 16،  ديسمبر 2019
19

موضوع  يتطلبه  ما  مع  تتالءم  ال  املنهوبة  األموال 

العمل، أرض مبجهود اسرتداد األموال. فبنتيجة ذلك، 

اللجنة يف وقت كان  أعلن يف سنة 2015 عن حل 

فيه  املجلس األعىل للتصدي للفساد مل يفعل بعد20، 

وانتقلت تبعا لذلك جميع ملفاتها ملؤسسة املكلف 

اختصاص  له  يؤول  الذي  الدولة  بنزاعات  العام 

العمل عليها.

مل تستأنس الدولة التونسية يف تحديدها مدة عمل 

اللجنة التي أحدثتها بالتجارب املقارنة والتي بينت 

األدىن  يحتاج يف حده  املنهوبة  األموال  اسرتداد  أن 

مدة ال تقل عن العقد الواحد من الزمن من الجهد 

من  حساس  ملف  نقل  تعمدت  كام  املتواصل. 

اختصاصات ذات صلة  لجنة متخصصة مركبة من 

أي  الهيكيل عىل  نظامها  يتوفر  ال  إدارية  إىل جهة 

إمكانية ألن تستحدث خلية أفرادها من تخصصات 

االسرتداد  ملجهود  املؤسسايت  البناء  فكان  متعددة. 

أول عالته.

لفساد  القضائي  اإلثبات 
األموال المجمدة: عجز عن 

اإلقناع وتعثر في احترام الحق 
المواجهة في 

بالدول  املجمدة  ألموالها  تونس  تسلم  يتوقف 

الدول  بتلك  قضائية  قرارات  صدور  عىل  الغربية 

دول  يف  القضاء  ويطالب  الخطوة.  تلك  تجيز 

نهائية  قضائية  بأحكام  باإلدالء  تونس  املالذات 

وباتة تثبت أن األموال املجمدة متأتية من مصادر 

االستجابة  محاولتها  يف  تونس  اصطدمت  فاسدة. 

أصدرها  التي  األحكام  أغلب  بكون  الرشط  لهذا 

قضاؤها يف حق متهمني تعود لهم األرصدة املجمدة 

كانت غيابية وبالتايل غري باتة، كام أن املحاكم التي 

صدرت عنها مل تضمن للمتهمني حقهم يف املواجهة. 

فقد درج القضاء الجزايئ التونيس يف جريان عمله 

عىل رفض متكني نواب املتهمني الذين ال يحرضون 

تقديم  ومن  القضايا  ملفات  تصوير  من  املحاكمة 

املحاكم  نظر  املامرسة يف  تقارير. وقد عّدت هذه 

لرفض  بذاتها  وكافية  املواجهة  بحق  ماسة  الغربية 

اعتامد األحكام التي قدمت.

التوجه التونسي للمصالحة 
ل  تناز أموالهم:  المجمد  مع 

سلبيا يقرأ 
اكتفت تونس مبتابعة إجراءات اسرتداد أموال من 

جمدت أموالهم سنة 2011 واملطالبة دوريا بتمديد 

ومل  مدته.  انتهت  كلام  حقهم   يف  التجميد  إجراء 

من  دائرة  لتوسيع  مسعى  أي  جانبها  يف  يسجل 

سنة  معاكس  اتجاه  يف  وتولت  أموالهم.  جمدت 

من  أحد  عن  تجميد  رفع  إجراءات  اتخاذ   2018

التونيس  الوزراء  مجلس  صادق  التجميد.  شملهم 

لالتحاد  طلب  توجيه  عىل   2018-11-22 بتاريخ 

األورويب يف رفع تجميد أموال مروان املربوك. وقد 

قد  أحكام  عدم صدور  رغم  القرار  هذا  اتخاذ  تم 

تربره محليا وبعدما فشل من استفاد منه "املربوك" 

من تحقيقه يف محاكم الدول األوروبية.

مبوجب  الطلب  لهذا  األورويب  االتحاد  استجاب 

رفع  لطلب   21  2019-01-28 يف  املؤرخ  قراره 

أن  هنا  وميكن  تونس.  به  تقدمت  الذي  التجميد 

يكون تحفظ تونس يف متابعة أموالها املنهوبة غري 

املجمدة  األموال  نطاق  لتضييق  وسعيها  املجمدة 

تعد  مل  أنها  منه  ويفهم  خارجها  يقرأ  قد  مؤرشا 

الدويل  التعاون  يضعف  مبا  امللف  لهذا  متحمسة 

معها فيام تعلق به. استجاب االتحاد األورويب لهذا 
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به تونس. كام  الذي تقدمت  التجميد  لطلب رفع 

بدورها  ورفعت  السويرسية  الفيدرالية  عادت 

عيل  محمد  وشقيقيه  املربوك  أموال  عن  التجميد 

ذاك  يف  التونسية  الدولة  طعنت  وإذ  واسامعيل. 

السويرسية  الفيدرالية  املحكمة  رفضت  القرار، 

الجزائية بتاريخ 29-10-2019  طعنها لعدم كفاية 

املربوك  حق  يف  بها  تقدمت  التي  اإلدانة  حجج 

ولعدم مراعاة حقوق الدفاع يف األبحاث التي متت 

يف مواجهة شقيقيه.

يستنسخ ملف اسرتجاع األموال املهربة يف تطوراته 

التونسية  التجربة  تفاعالت  بعيد  إىل حد  وتعرثاته 

لكنه  كبريا،  الحلم  كان  االنتقالية حيث  العدالة  يف 

موقع  يف  كانوا  من  أخطاء  بفعل  برسعة  انحرس 

به  املحيط  السيايس  املزاج  لتطور  وبالنظر  القرار 

وإن كان كام تعلمنا تجارب الشعوب.
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الحقيقة والكرامة



حبيب نصار
_

االنتقالية  العدالة  موضوع  ذهني  إىل  تباَدر  كلام 

نحو مضٍن، صورة  بايل، وعىل  تونس، تخطر يف  يف 

ذلك  كان  تونس.  يف  فندق  يف  اإلفطار  غرفة  من 

فقط  أسبوعني  بعد  أي   ،2011 ففري  بدايات  يف 

تغّص  الغرفة  وكانت  عيل.  بن  نظام  سقوط  من 

وصلوا  دولية  حكومية  غري  منظامت  مبوظفي 

يتناقشون فيام  تونس. وكانوا  إىل  منذ فرتة وجيزة 

كيف  الطعام  طاوالت  وعرب  وصخب  بلغٍط  بينهم 

الدميقراطية.  نحو  تونس  انتقال  لدعم  يخططون 

تسع  مرور  وبعد  تونيس.  أي  الغرفة  يف  يكن  ومل 

سنوات، مثة سؤال: إىل ماذا قاد هذا الحامس؟ وما 

الدولية  أّدته املنظامت غري الحكومية  الذي  الدور 

وهيئات األمم املتحدة يف عملية العدالة اإلنتقالية 

التي حققت إحدى مراحلها األساسية يف عام 2019 

مع إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لتقريرها النهايئ؟

االنتقالية  العدالة  كار 
المزدهر

عىل العكس من لحظات سابقة للعدالة االنتقالية 

جنوب  أو  الرشقية  أوروبا  أو  الالتينية  أمرييكا  يف 

أفريقيا، واجهت تونس يف املرحلة االنتقالية انتشاراً 

إىل  الساعية  الدولية  الفاعلة  للجهات  غري مسبوق 

أداء دور يف مسارات العدالة االنتقالية. وقد نارصْت 

من خطط  نسبياً  متشابهة  مجموعة  األخرية  هذه 

السياقات  تدرك  ما  نادراً  التي  االنتقالية  العدالة 

املعقدة والدقيقة لفرتات ما بعد الثورة. وقد أدى 

ذلك إىل وضع بات فيه الفاعلون الوطنيون بعيدين 

إذ  االنتقالية،  العدالة  مبادرات  عىل  السيطرة  عن 

أصبحوا يواجهون ما بات يشبه، وأكرث من أي وقت 

ما  كان  بل  االنتقالية".   للعدالة  دولياً  "كاراً  مىض، 

هو  تونس  يف  االنتقالية  العدالة  مشهد  به  اتسم 

أرسلت  التي  الدولية  الفاعلة  الجهات  من  حشود 

موظفيها إىل البلد ملنارصة العدالة االنتقالية وعرض 

حكوماتية  منظامت  عدة  إىل  وإضافة  "خرباتها". 

دولية  حكومية  غري  منظامت  انهمكت  دولية، 

عديدة بالعدالة االنتقالية يف تونس. ويف حني كان 

الدعم املقدم من الجهات الدولية مرحباً به عموماً 

كانت  التي  البلد  يف  االنتقالية  السلطات  قبل  من 

بأمس الحاجة إىل املشورة الفنية، وبحاجة للتمويل 

مجال  يف  الدولية  التدخالت  انتشار  أن  إال  غالباً، 

السلبية  التأثريات  من  يخُل  مل  االنتقالية  العدالة 

العام لألمم املتحدة يف تقريره  التي توقعها األمني 

الصادر عام 2004 بعنوان "سيادة القانون والعدالة 

النزاع ومجتمعات ما بعد  االنتقالية يف مجتمعات 

النزاع"،  والذي انتقد التأكيد الذي يضعه املجتمع 

األجنبية  والنامذج  األجانب  "الخرباء  عىل  الدويل 

تحسينات  بإجراء  يرض  مام  األجنبية  والحلول 

مستمرة وإيجاد قدرة مستدامة".

املؤمترات  هو  الظاهرة  لهذه  األكرب  التجيّل  وكان 

يف  االنتقالية  بالعدالة  املعنية  املتتابعة  الدولية 

من  جداً  الكثرية  والبعثات  والزيارات  تونس، 

"الخرباء" األجانب، وافتتاح مكاتب فخمة يف تونس 

– والتي وظفت بعضاً من أفضل املواهب يف تونس 

الجمعيات  بوسع  ليس  مجزية  رواتب  وقدمت 

هذه  مثل  أن  املمكن  ومن  تعرضها.  أن  املحلية 

النشاطات ساهمت إىل حد ما يف رعاية الحوارات 

بخربات  وزودتها  البلد  يف  االنتقالية  العدالة  بشأن 

كان  ذلك،  مع  مستفادة.  دروساً  وفرت  مقارنة 

تصميم  يف  املكثفة  التدخالت  هذه  كل  نتائج  من 

معظم  قبل  من  وتنفيذها  وتخطيطها  العملية 

الجهات الفاعلة الخارجية، أنها مل ترتك مجاالً كبرياً 

للجهات الفاعلة املحلية، مبا فيها منظامت املجتمع 

السياسية،  والقوى  الضحايا،  وجمعيات  املدين، 

كان  والتي  وإمتالكها،  العملية  عىل  للسيطرة 

الوطني.  املستوى  وتتشكل عىل  تتطور  أن  يُفرتض 

الدولية  الفاعلة  الجهات  استثمرت  الواقع،  ويف 

مواردها الكبرية للتأثري عىل نحو غري متناسب عىل 

الفاعلة  الجهات  ودفع  وتسيريها  العملية  تصميم 

بالرضورة  يتالءم  ال  جامد  نهج  تبني  إىل  املحلية 

يف  االنتقالية  للمرحلة  السياسية  الديناميات  مع 

عملية  جوانب  حتى  سياقها.  خصائص  أو  تونس 

تنبثق عادة بصفة طبيعية  التي  االنتقالية  العدالة 

وعفوية من داخل املجتمعات املدنية املحلية، من 

هيئات  عمل  ورصد  ملراقبة  الجهود  تنسيق  قبيل 

الحقيقة أو املنارصة من أجل تنفيذ توصياتها، يبدو 

الحكومية  غري  املنظامت  سيطرة  تحت  باتت  أنها 

الدولية. وقد تحّدثُت مؤخراً مع ناشط من املجتمع 

املدين التونيس،  وقد عرّب عن إحباطه من أن املنصة 

بالعدالة  املعنية  األنشطة  لتنسيق  تأسست  التي 

االنتقالية ومنارصتها يف تونس باتت تخضع لسيطرة 

إزاء  خاص  بسخط  وشعر  تونسيني.  غري  فاعلني 

مؤمتر صحفي جرى قبل بضعة أشهر إلطالق حملة 

والكرامة،  الحقيقة  هيئة  توصيات  تنفيذ  ملنارصة 

إذ يبدو أن ممثالً عن منظمة غري حكومية دولية 

ترأس املؤمتر.

االنتقالية  العدالة  ترشيع  يبدو  قد  لذلك،  ونتيجة 

يتامىش  ممتاز  قانون  بأنه  الورق،  عىل  التونيس، 

األمم  وكاالت  تشجعها  التي  والنامذج  املعايري  مع 

مع  أو  املسألة،  هذه  مع  تتعامل  التي  املتحدة 

الكثرية  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  معايري 

فشل  الواقع،  يف  ولكن،  املجال.  هذا  يف  الناشطة 

القانون يف أن يأخذ باالعتبار بصفة كاملة ومالمئة 

الفرتة  أثناء  املتوفرة  واملوارد  والقيود  الظروف 

خصائص  مراعاة  يف  فشل  كام  للبلد،  االنتقالية 

بشكل  القانونية  وأنظمته  للبلد  القانونية  التقاليد 

عام. وهذا قد يَُفرِس، وإىل حد كبري، ملاذا واجهت 

كان  والتي  والتحديات  العقبات  العملية كل هذه 

ميكن تجنبها لو تم تطوير ترشيع بخصوص العدالة 

االنتقالية بأسلوب تشاريك  فعالً يوفر مجاالً كافياً 

سياقاتهم  تالئم  مبتكرة  حلول  لتطوير  للتونسيني 

وتعقيداتها.

تنسيق  يف  النسبي  للنقص  نظراً  ذلك،  عىل  عالوة 

الدولية،  الفاعلة  الجهات  قادتها  التي  التدخالت 

أحياناً  متناقضة  نصائح  الوطنيون  الفاعلون  تلقى 

املثال،  سبيل  فعىل  االنتقالية.  العدالة  بخصوص 

تلقى املسؤولون التونسيون والفاعلون يف املجتمع 

مؤسسة  عن  صدرت  متعارضة  توصيات  املدين 

دولية بعينها بخصوص تضمني الجرائم االقتصادية 

يف إختصاص هيئة الحقيقة والكرامة. ففيام أوىص 

بوجوب  وبحامس  املؤسسة  هذه  خرباء  بعض 

حني  االنتقالية،  العدالة  يف  الجانب  هذا  اشتامل 

ذلك.  ويف  بغري  التونسيني  نظراءهم  آخرون  نصح 

الوقت نفسه، تطلّب هذا املسار تنظيم عدد الكبري 

من املقابالت مع الجهات الفاعلة الدولية مام أدى 

إىل تشتيت انتباه منظامت املجتمع املدين الوطنية 

واملسؤولني الحكوميني عن عملهم وأنشطتهم. وقد 

تكرار  من  كبري  قدر  إىل  أيضاً  التنسيق  نقص  أّدى 

املجتمع  قدمها  التي  املساعدات  ضمن  الجهود 

الدويل.

إضفاء الصفة التقنية على 
اإلنتقالية  العدالة  مجال 

الجامدة  المعايير  وفرض 
عليه

الستعجال  جهوداً  الدولية  الفاعلة  الجهات  بذلت 

وإجراءات  قانون  إقرار  يف  التونسيني  الفاعلني 

املحدد  الواقع  مع  تتطابق  مل  االنتقالية  للعدالة 

الجهات  مشاركة  ظلت  كام  االنتقالية.  للمرحلة 

العملية  عىل  محدودة  وتأثريها  املحلية  الفاعلة 

املحلية.  السياسية  والقوى  الضحايا  بينها  ومن 

نزعة  من  كجزء  الظاهرة  هذه  إىل  النظر  وميكن 

عاملية أوسع يف مجال العدالة االنتقالية. وهي نزعة 

نحو فرض معايري موّحدة وجامدة عىل السياسات 

الدولية  الفاعلة  الجهات  لها  ترّوج  التي  واآلليات 

التي ال ترتدد عن تقديم صيغ جاهزة أشبه ما تكون 

الوجبات  مطاعم  تقدمها  التي  الجاهزة  بالوجبات 

املعايري  نحو  التوجه  هذا  كان  ورمبا  الرسيعة. 

من  فام  العوامل.  من  سلسلة  عن  ناجامً  املوحدة 

شك أن التنامي املتسارع يف عدد الجهات الفاعلة 

وتنوعها، ولهفتها إلظهار أن بوسعها تطوير الخطط 

أكرث  بأسلوب  امليدان  يف  مواردها  ونرش  برسعة 

فاعلية من الجهات األخرى، يأيت غالباً عىل حساب 

استخدام  عىل  يشجع  أنه  كام  والتدقيق،  النوعية 

الحلول الجاهزة والُنهج الشكلية.

بعد  إضفاء  يف  يتمثل  مرّجح  آخر  عامل  ومثة 

بات  االنتقالية  العدالة  ميدان  عىل  مكثّف  تقني 

السيايس،  الجانب  عىل  يسمو  التقني  الجانب  فيه 

املخصص،  الجانب  عىل  يسمو  العام  والجانب 

والعاملي عىل املحيل. وقد تعززت هذه النزعة بفعل 

التوجيهات العديدة الواردة من األمم املتحدة ومن 

إضفاء  يف  ساهمت  التي  الكثرية  املرجعية  الوثائق 

بأنه  بطبيعته  يتسم  ميدان  عىل  موحدة  معايري 

من  األخرى  التجارب  تدلنا  حسبام  بشدة،  سيايس 

أمرييكا الالتينية أو جنوب أفريقيا.

املوحدة  الجامدة  املعايري  إضفاء  سياسات  أدت 

والنهج املفرط يف اعتامده عىل الجوانب التقنية إىل 

تصلّب فكري أعاق العدالة االنتقالية عن معالجة 

تعقيدات املرحلة االنتقالية يف تونس والرتِكة متعدد 

من  مزيجاً  تضّمن  الذي  عيل  بن  لنظام  الطبقات 

وإساءات  والسياسية،  املدنية  للحقوق  االنتهاكات 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية، إضافة إىل الفساد 

والجرائم االقتصادية. وتتمثل النقطة الرئيسية هنا 

يف أنه كان ينبغي ترك املجتمعات التي متر مبراحل 

املنطقة  من  أخرى  أماكن  ويف  تونس  يف  انتقالية 

والسياسات  اآلليات  بنفسها  وتبتكر  تطور  يك 

املرتاكمة  الرتِكات  أفضل  نحو  تلتقط عىل  قد  التي 

واالجتامعية  السياسية  البيئات  وتعقيدات  للاميض 

تصميم  املستحيل  من  ولهو  واملستقبلية.  الحالية 

االقتصادي  البعد  مع  للتعامل  مالمئة  اسرتاتيجيات 

قدر  توفري  دون  من  املنطقة  يف  القمعية  لألنظمة 

من اإلبداعية واالبتكار الذي يتيح للفاعلني املحليني 

التفكري خارج األطر التي تزداد تصلّباً والتي تتنامى 

هيمنتها عىل ميدان العدالة االنتقالية. 

املعيارية  الصيغ  فرض  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

الجاهزة عىل سياق محّدد يهدد ليس فقط بوضع 

سياسات للعدالة االنتقالية ليست بالرضورة مالمئة 

أيضا  بل  تعقيداته،  مختلف  االجتامعي يف  للوضع 

صنع  يف  الدوليني  املتخصصني  كفة  تغليب  إىل 

السياسات، مع ما يستتبع ذلك من تجفيف  هذه 

يف  بجالء  واضحاً  ذلك  كان  وقد  املحلية.  للقدرات 

والكرامة  الحقيقة  هيئة  واجهت  عندما  تونس 

صعوبات كبرية. ففيام بقي عدد املدافعني املحليني 

الجهات  ننتظر  أن  علينا  يتوجب  بات  قليال،  عنها 

الفاعلة الدولية املوجودة يف تونس يك تهب إلنقاذ 

التي  العملية مام ساهم يف مفاقمة أزمة الرشعية 

عانت منها العملية أصالً.

المسألة هي مسألة تأمل 
ذاتي

املؤسسات  عمل  نبذ  إىل  املقال  هذا  يسعى  ال 

الذايت يف  التأمل  إنه شكل من أشكال  الدولية، بل 

الذي  ما  بشأن  التفكري  إثارة  إىل  ويهدف  عملها، 

للتونسيني  لتقديم مساعدة أفضل  به  القيام  ميكن 

أو ألي مجتمع آخر مير يف مرحلة انتقالية يف معرض 

إلنتهاكات  املعقدة  الرتِكات  مع  للتعامل  جهده 

حقوق اإلنسان والفساد. لقد عملُت أنا نفيس مع 

املتحدة  واألمم  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت 

وانهمكُت معها عىل امتداد السنوات الخمس عرشة 

املاضية، وبالتايل فقد أكون شاركت يف ارتكاب بعض 

األخطاء التي يشري إليها هذا املقال.

إن تونس وسائر املنطقة بحاجة ماسة إىل التضامن 

باستمرار  نؤكد  أن  علينا  يجب  ذلك،  ومع  الدويل. 

متتنع  أن  الدولية  الفاعلة  الجهات  ينبغي عىل  أنه 

أيضاً  وعليها  لالستخدام.  جاهزة  صيغ  ترويج  عن 

ينبغي  الذي  والدور  املكان  إشغال  عن  متتنع  أن 

السعي  من  وبدالً  املحليون.  الفاعلون  يشغله  أن 

للسيطرة عىل العمليات الوطنية للعدالة االنتقالية 

أو التأثري عليها بشدة، يجب الرتكيز عىل تعزيز 

املحليني  الفاعلني  وتزويد  املحلية،  القدرات 

باألدوات واملوارد التي تتيح لهم سّن سياساتهم 

وتصميمها  االنتقالية  العدالة  مجال  الخاصة يف 

وتنفيذها.
* ’كار‘ هي كلمة فارسية األصل مستخدمة يف بعض اللهجات العربية 

وتعني حرفة أو مهنة أو تجارة لها أصول وتراتبية معينة، ونقول 

مثالً كار النجارة/النجارين أو كار املقاوالت/املقاولني. ونستخدمها 

هنا يف مقابل كلمة )industry( اإلنجليزية. واملقصود من 

استخدام هذه العبارة يف هذا السياق هي أن مجال املنظامت 

املعنية بالعدالة االنتقالية تحول إىل ما يشبه الحرفة أو املرشوع 

التجاري الذي لديه بضاعة للتسويق. – املرتجم.

________________________________________________

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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اعرتاف أوسع بكونهم ضحايا، فيام بقيتالعديد من 

واإلصابات  والتعذيب  االغتصاب  )ضحايا  الفئات 

مساعدات. عىل  للحصول  مؤهلة  غري  البالغة( 

يف العام 2006، تم التوقيع عىل اتفاق السالم الشامل  

تأسيس  أشهر  ستة  خالل  يتم  أن  عىل  نّص  الذي 

حاالت  يف  والتحقيق  واملصالحة  الحقيقة  لجنتي 

جميع  إفالت  استمرار  ولكن   . القرسي  اإلختفاء 

األحزاب السياسية والقوى األمنية من العقاب أّخر 

ومنذ   .2015 ففري  حتى  اللجنتني  تشكيل  عملية 

لدى  العام  امليل  كان  السالم،  اتفاق  عىل  التوقيع 

العدالة  عملية  استغالل  هو  السياسيني  الالعبني 

هذا  وإزاء  الخاصة.  مصالحهم  لتعزيز  االنتقالية 

الواقع، برز مؤرش إيجايب متثل يف قرار املحكمة العليا 

يف النيبال )2 جانفي 2014 و26 ففري 2015( الذي 

يقيض بإلغاء أحكام العفو يف قانون تشكيل لجنتي 

اإلختفاء  حاالت  يف  والتحقيق  واملصالحة  الحقيقة 

القرسي  معترباً أنّها تخالف املبادئ الراسخة للعدالة 

والقرارات  الدويل  والقانون  الدستورية  واألحكام 

الضحايا.  بطلبات  املرتبطة  للمحكمة  السابقة 

تشكك  برحت  ما  املدين  املجتمع  منظامت  أن  إال 

كثرياً يف عمل اللجنتني وتدرس مقاطعتهام. كام أن 

عدداً من الجهات املانحة تبدي شكاً أيضاً. وبالفعل 

نتيجة خالل  إىل  التوّصل  يف  اللجنتان  فشلت  فقد 

واليتهام األصلية البالغة سنتني وخالل فرتة التمديد 

تقّدم  مل  فاألخرية  الحكومة.  قررتها  التي  الالحقة 

للتحقيق،  اإلداري  الدعم  وال  املناسبة  املوارد  لهام 

كام رفضت تصحيح الخلل يف قانون تشكيلهام. ويف 

اللجنتني  مفّويض  جميع  أقيل   ،2019 العام  بداية 

معطّلة  العامة  األمانة  فيام  تحقيق   دون  من 

من  جدد  مفوضني  تعيني  إلعادة  مجدداً  وتخطط 

أوسع  مشاورات  دون  ومن  القانون  تعديل  دون 

املدين.  واملجتمع  الضحايا  مجموعات  تطلب  كام 

أكيد.  غري  املنصفة  العدالة  مستقبل  بات  وبالتايل 

الضحايا توقعات 
أن  هو  النيبال  يف  الضحايا  يتوقعه  ما  أول  •إّن 

العدالة  إجراءات  لتنفيذ  النهايئ  الهدف  يكون 

الرضر  وجرب  والعدالة  الحقيقة  ـ  االنتقالية 

للضحايا  االعرتاف  منح  ـ  التكرار  عدم  وضامنات 

الدميقراطي  الحكم  وتعزيز  الثقة  وإرساء 

عىل  يحصل  أن  ذلك  من  ألي  ميكن  وال  للقانون. 

الفعلية. مشاركتهم  دون  من  أو  الضحايا  حساب 

عن  بديالً  االعرتاف  يكون  أاّل  هو  الثاين  •التوقع 

تستخدم  العامل،  يف  كثرية  أجزاء  ففي  العدالة. 

سامح  النتزاع  كأداة  االعرتاف  السابقة  األنظمة 

يحصل. أن  يجب  ال  األمر  وهذا  الضحايا. 

•التوقع الثالث هو الرتكيز بشكل خاص عىل املوقع 

التحقيق. وميكن  لجنتي  للضحايا يف عمل  املركزي 

مبدئياً  يؤمن  أن  علنية  استامع  جلسات  لعقد 

الضحايا  عىل  الضوء  إللقاء  الفرص  من  العديد 

ومنحهم املساحة التي يستحقونها يف الحيّز العام. 

فالتهميش  بالطبع.  االعرتاف  هو  الرابع  •التوقع 

الطويل األمد الذي مارسته الدولة عىل العديد من 

إىل  يقود  بالنزاع،  كبري  تأثرت بشكل  التي  الرشائح 

ومنح  الذكرى  تخليد  خالل  من  االعرتاف  مطلب 

القتىل مكانة الشهداء إضافة إىل جرب الرضر. وترتبط 

الطويل  االجتامعي  باإلقصاء  االعرتاف  مسألة 

املعنى،  بهذا  ضحايا.  وقوعهم  سّهل  الذي  األمد 

وثيق  بشكل  النزاع  يف  والغنب  الرضر  جرب  يرتبط 

بالسجاالت السياسية املستمرة يف النيبال حيال دور 

تاريخياً.  حصل  الذي  باإلقصاء  واالعرتاف  األقليات 

الدعم  عىل  الحصول  هو  الخامس  •التوقع 

الحاجات  وتلبية  العيش  سبل  لضامن  االقتصادي 

بشكل  والصحية.  النفسية  الهواجس  مثل  الفورية 

عام، ال يفهم ضحايا النزاع مفهوم العدالة االنتقالية، 

فالعدالة بالنسبة إليهم تعني العيش بكرامة وتلبية 

يتم استجالء  أن  يتوقعون  اليومية. وهم  حاجاتهم 

ويواصل  التصالحية.  العدالة  وتحقيق  الحقيقة 

االجتامعية  حاجاتهم  عىل  الضوء  تسليط  الضحايا 

االقتصادية وربطها بالعدالة. ففي حياتهم اليومية، 

النزاع  لضحايا  بالنسبة  العدالة  معنى  يرتبط 

بحاجاتهم االجتامعية والثقافية والنفسية واملادية. 

والتحديات  الحاجات 
حياتهم  مواصلة  يف  وعائالتهم  الضحايا  يرغب 

واحرتام  بكرامة  مريح  بشكل  والعائلية  الفردية 

كاملني يف مجتمعهم. والتحديات الرئيسية املشرتكة 

بينهم اقتصادية ومرتبطة بكسب عيشهم يف الوقت 

الراهن. ولكن مثة مجموعة متنوعة من الحاجات 

الجغرايف  ونطاقه  وضعه  حسب  كّل  واألولويات 

وطبيعة الغنب الالحق به. فالحاجات تختلف حسب 

كل فئة مثل الشباب والعجزة والجرحى واملعّوقني 

وضحايا العنف الجنيس والنساء ـ السيام زوجات أو 

أرامل املفقودين. يف السياق النيبايل، لدى الضحايا 

دور ضئيل أو ال دور لهم يف عملية العدالة االنتقالية. 

االكتفاء  عىل  ليس  مجربون  فهم  ذلك  من  وبدالً 

القرارات  قبول  عىل  أيضاً  بل  فحسب  باملتابعة 

استشارتهم.    دون  من  عنهم  نيابة  اتخذت  التي 

بالنتيجة، ال يتم متثيل حاجات الضحايا وأجنداتهم 

مبا يكفي ويتم التقليل من قيمة دورهم وقدرتهم 

االنتقالية.   العدالة  عملية  إىل  اإلضافة  عىل 

من  هم  الضحايا  من  العديد  إن  الواقع،  يف 

واجتامعياً  سياسياً  ومهّمشة  تاريخياً  فقرية  أوساط 

واقتصادياً. وكنتيجة مبارشة لذلك، تعرّضوا للعنف 

واإلصابة  والتعذيب  واالغتصاب  والقتل  واإلخفاء 

كانت  الضحايا  فحملة  النزاع.  طريف  من  والترشيد 

التوّجهات  اختالف  نتيجة  مرشذمة  األساس  يف 

مروحة  قبل  من  واالستغالل  السيايس  والتالعب 

يف  )مبا  مصلحة  لديها  التي  املجموعات  من  كبرية 

املانحة(.  والجهات  الحكومية  غري  املنظامت  ذلك 

الرسمية  العملية  من  مستبعدين  الضحايا  كان 

وفشلت  أسفل  إىل  أعىل  من  تقاد  كانت  التي 

إرساء  يتم  مل  وبالتايل  منهم  اآلالف  متثيل  يف 

الضحايا.  منظار  من  االنتقالية  العدالة  مفهوم 

لرشيحة  إقصائية  هذه  العملية  كانت  وبالتايل، 

تقليدياً.  الدولة  هي  كام  متاماً  الناس  من 

وطرحوا  أجندتهم  عىل  حافظوا  الضحايا  أّن  إال 

الضحايا  أجل  من  الناشطون  وضّم  هواجسهم. 

ومجموعات الضحايا، ضحايا من الجانبني مصممني 

فشلوا  ولكنهم  الجامعي.  للنشاط  الرتويج  عىل 

تأثري  لديهم  يكن  ومل  للضحايا  تغيري  تحقيق  يف 

حصلت  أخرى،  جهة  من  الترشيع.  عىل  يذكر 

ومبنظامت  سياسية  بأحزاب  املرتبطة  املجموعات 

إىل  الوصول  إمكانية  عىل  حكومية  غري  دولية 

أيضاً. الضحايا  متثيل  يف  تنجح  مل  ولكنها  موارد 

ختامية مالحظات 
تقاد  النيبال  يف  االنتقالية  العدالة  عملية  تزال  ال 

من كامتاندو يف ظل حكومة مرتددة لديها أولويات 

محلّية  حكومية  غري  منظامت  تتملّقها  أخرى 

من  ضحايا  مع  يذكر  تواصل  لديها  ليس  ودولية 

من  تأيت  املدين  املجتمع  فأجندة  الريفية.  املناطق 

املحاسبة  يبّدي  اإلنسان  لحقوق  عاملي  خطاب 

الرغم  األخرى عىل  املقاربات  الجنائية عىل جميع 

من اتساع أولويات الضحايا وحاجاتهم. وصحيح أّن 

التعويضات أصبحت مسألة مطروحة عىل أجندات 

تكتسب  لن  ولكنها  الحكومية  غري  املنظامت 

الضحايا  مع  التواصل  من  تأِت  مل  إن  معنى  أي 

بهم  ألحقته  الذي  فالرضر  العملية.  يف  وإرشاكهم 

االنتهاكات يحدد ما الذي يحتاجونه لجربه. ومتثل 

املقاطعات  يف  وأعضاؤها  الضحايا  مجموعات 

عملية  يف  بدور  ليقوموا  للضحايا  األنجع  الطريقة 

األرضار. تلك  للتعبري عن  يكونوا مركزها  أن  يجب 

 يعترب النزاع يف النيبال نتاج مجتمع مبنّي عىل اإلقصاء 

املمنهج لغالبية الشعب. وهذا اإلقصاء االجتامعي 

الجنس،  أو  العرق  أو  الطائفة  أساس  عىل  سواء 

مينع مشاركة رشائح كبرية يف العديد من املجاالت، 

وليست مامرسة حقوق اإلنسان استثناًء عىل ذلك. 

االنتهاكات  ضحايا  يكون  أن  املرجح  من  ولكن 

األصلية،  املجتمعات  مثل  املهمشة  األوساط  من 

أجندة  أّن  نجد  وبالتايل  الدنيا.  الطبقات  من  أو 

التي  السياسية واملدنية  الحقوق مقيّدة باألهداف 

االجتامعية  الحقوق  قضايا  أسايس  بشكل  تتجاهل 

التي  القضايا  هي  وهذه  والثقافية:  واالقتصادية 

يوليها الضحايا األولوية أيضاً والتي قادت إىل اإلقصاء 

النيبال. يف  النزاع  تاريخ  أّجج  الذي  االجتامعي 

الذين  النزاع  ضحايا  آراء  طرح  أجل  فمن  لذلك 

اإلقصاء  معالجة  أجل  ومن  لهم  صوت  ال 

األغلبية،  حقوق  ينتهك  يزال  ال  الذي  االجتامعي 

لتمثيل  الضحايا  تعبئة  األولوية  تكون  أن  يجب 

الرشائح  من  الضحايا  مجموعات  ودعم  أنفسهم 

الريفية.  والقرى  املقاطعات  يف  الشعبية 

رام كومار بانداري
__

خلفية
خلّف النزاع املسلّح يف النيبال عىل مدى عقد كامل 

لعدد  كبرية  ومعاناة  هائالً  أملاً   )2006 ـ   1996(

الناس. وكان األثر االجتامعي للنزاع كبرياً  كبري من 

املخفيني قرساً  )السيّام  الضحايا  تعرّض  حيث  أيضاً 

وضحايا االغتصاب( للوصم يف عائالتهم وأوساطهم. 

واسع  نطاق  عىل  شعبية  حمالت  أطلقوا  وقد 

شملت جميع املناطق واملقاطعات املتأثرة بالنزاع، 

ومعاناتهم  آالمهم  عىل  الضوء  تسليط  إىل  تهدف 

العام.  الوطني  السياق  يف  املحيّل  السياق  وإدراج 

عىل  العدالة  من  حرمانهم  من  سنوات  وبعد 

املستوى العميل، اعتمد ضحايا النزاع اسرتاتيجيات 

تكيّف متنّوعة ملواصلة حياتهم مثل ربط نشاطهم 

الشعبي بتوليد الدخل من خالل التعاونيات املحلية 

والتمويل املصّغر واألعامل الفنية ومبادرات محلّية 

العيش  لكسب  واسرتاتيجيات  الذكرى  لتخليد 

حركتهم. ملواصلة  الذاتية  للمساعدة  كمقاربات 

وعىل الرغم من أّن كامتاندو تشهد منذ وقت طويل 

الخاصة  واإلجراءات  األحكام  مختلف  بشأن  نقاشاً 

االهتامم  من  القليل  أن  إاّل  االنتقالية،  بالعدالة 

للضحايا.  العدالة  تعنيه  الذي  ما  يف  للبحث  يوىل 

كام يغفل من هم يف السلطة ومن ينفذون عملية 

العدالة  من  الحرمان  غرّي  كيف  االنتقالية  العدالة 

لفرتة طويلة من الزمن املفاهيم التقليدية للعدالة 

اإلقصائية  فاملقاربة  الضحايا.  عقول  يف  االنتقالية 

أسفله  إىل  الهرم  رأس  من  السلطة  تنتهجها  التي 

لزوم  إىل  نزعتهم  وزادت  أكرث  الضحايا  أقصت 

وتخليد  االقتصادي  الدعم  أّن  والحقيقة  الصمت. 

من  هام  عام  وطني  اعرتاف  من  كجزء  الذكرى 

األولويات الرئيسية التي يريدها الضحايا أن تتحقق 

إىل  يسعون  هؤالء  فغالبية  االنتقالية.  العملية  يف 

العدالة االجتامعية أكرث من العدالة القانونية، وهو 

تلبيته  من  الحقائق  تقيّص  لجان  تتمّكن  لن  أمر 

الضحايا.  للعدالة محوره  أعمق  فهام  تعتمد  مل  ما 

االنتقالية العدالة  آليات 
من  عدد  إىل  الرسمية  السالم  عملية  قادت 

عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  هدفها  اإلجراءات 

وإعادة  السالم  وزارة  إنشاء  ذلك  يف  مبا  السالم 

اإلعامر وإدماج املقاتلني املاويني السابقني وتأسيس 

مساعدات  الستخدام  للسالم  االستئامين  الصندوق 

العملية  هذه  ولكن   . السالم  تعزيز  يف  املانحني 

يبدأ  فلم  الرضر.  لجرب  شامل  مخطط  إىل  تقد  مل 

العام  يف  املؤقت IRP سوى  اإلغاثة  برنامج  تنفيذ 

ضحية  ألف   100 من  ألكرث  اإلغاثة  وقّدم   2008

غالبيتهم نزحوا داخلياً خالل النزاع. وشمل الربنامج 

مدفوعات هامة لعائالت القتىل واملفقودين ولكن 

أو  االنتهاكات  تجاه  للدولة  موجبات  مع  يتواز  مل 

الحقيقة والكرامة
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إذا كانت العدالة االنتقالية هي عدالة رسمية تطبق 

 ، يف فرتة ما، لالنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى 

بإجراءات خاصة موجهة ضد طرف كان يف املايض 

قوياً وارتكب حينها ظلامً ممنهجاً، أو مسلحاً، فإنها 

تستلزم لذلك رشوطا كثرية منها: وجود رغبة شعبية 

لتطبيقها،  حقيقية  سياسية  إرادة  وجود  بتطبيقها، 

ملؤسسات  األمنية  السيطرة  السيايس،  االستقرار 

أهم  ولعل  املسلح.  الرصاع  مرحلة  إنهاء  الدولة، 

رشوطها، وجود حكومة ذات صفة رشعية ومعرتف 

هذه  تخىش  وأال  الدولة،  يف  األطراف  كل  من  بها 

الحكومة من تطبيق آليات العدالة حيث مل ترتكب 

أي من تلك االنتهاكات املوجبة للمساءلة القضائية، 

منذ  ليبيا  يف  بتوافرها  اإلقرار  يصعب  وهي رشوط 

2011 وإىل يومنا هذا.

االنتقالية  العدالة  أن مسار  املقال  ونفرتض يف هذا 

من  غريه  دون  السيايس  بالسياق  تأثر  قد  ليبيا  يف 

الدينية؛  أو  االجتامعية  أو  االقتصادية  السياقات 

عىل  واملسيطر  الغالب،  السيايس  الطرف  حيث 

أدوات تطبيق العدالة االنتقالية؛ سواء كانت أدوات 

ترشيعية أو تنفيذية أو قضائية، يتخذ املسار الذي 

يالمئه مبا يتفق مع مصالحه اآلنية ورؤاه السياسية، 

ومبا يتفق مع ما يراه مناسباً يف التعامل مع خصمه 

املغلوب بشأن محاسبته عىل ما قام به من انتهاكات 

يف مواجهته، مع األخذ باالعتبار عديد العوامل مثل 

مدى قوته يف الداخل والخارج، ومدى سيطرته عىل 

كامل ربوع اإلقليم الليبي.

وللتدليل عىل هذه الفرضية، نسوق أمثلة عىل آليات 

العدالة يف سياقات سياسية ليبية مختلفة لنتبني من 

خاللها كيف أدير ملف العدالة االنتقالية من قبل 

القوى السياسية املسيطرة عىل أدوات تطبيقها.

قذافيـــة بآليات  العدالة 
النظام  فرتة  يف  حتى  ليبيا  يف  ينطبق  هذا  ولعل 

حيث  حوالً؛  أربعني  عن  يزيد  ملا  املمتدة  السابق 

ميكن أن تقرأ كل القوانني التي اتخذت بعد 1969 

عىل أنها ترشيعات انتقالية متى كان املنظور الذي 

تقيم من خالله هو منظور النظام السيايس القائم 

حينها. فهناك ثورة شعبية أطاحت بنظام مليك يوسم 

وباملوالة  الليبي  الشعب  حقوق  وبانتهاك  بالفساد 

للعدو األجنبي. وقد كانت اآللية املتبعة حينها آلية 

املالحقة القضائية؛ التي اتسمت بالقسوة الصارمة، 

املليك  النظام  أنصار  أغلب  وأبعد،  وأعدم،  فاعتقل، 

ورجاالته. كام استخدمت آليات املصادرة، والوضع 

واملنشآت  األموال  كثري من  وتأميم  الحراسة،  تحت 

والصناعات.

يف  السياسية  املصلحة  متثلت   ،  2003 بعد  وفيام 

اإلبن،  للقذايف  متهيداً  جديدة  مرحلة  إىل  الذهاب 

دميقراطية  بأنها  العامل  أمام  الغد  ليبيا  وإظهار 

وحقوقية وعادلة تريد أن تنفتح عىل العامل وترحب 

أو  اإلرهاب  تهمة  عنها  وتنفي  الدويل،  بالتعاون 

الدكتاتورية. حينها قرر النظام السابق انتهاج مسار 

بذلك،  ترصيح  دون  االنتقالية،  للعدالة  مختلف 

العفو  آلية  تناسبه حينها وهي  التي  اآلليات  اتخذ 

عن بعض املعارضني وتعويض املعتقلني املفرج عنهم 

الحقائق،  كشف  حتى  أو  بالذنب  االعرتاف  بدون 

وبدون التفكري يف آلية اإلصالح املؤسيس. 

ية الثور العدالة 
اتسمت  االنتقايل بعد 2011 فقد  املجلس  أما فرتة 

االسرتاتيجية السياسية يف ليبيا بأنها ثورية ضد النظام 

وبالتايل  اإلنسان  حقوق  بانتهاك  املتهم  السابق 

اعتمدت آلية املالحقة القضائية؛ مثل إصدار قانون 

الطاغية  متجيد  تجريم  بشأن   2012 لسنة   37 رقم 

وإهانة الثورة. وحيث كانت االسرتاتيجية السياسية 

تعتمد عىل الدعم الدويل يف مواجهة النظام السابق، 

فلم تتواَن السلطة حينها من استخدام آلية املالحقة 

القضائية أمام القضاء الدويل للقذايف وأعوانه، إضافة 

الحقوقية  التيارات  وقوف  أن  الوطني. غري  للقضاء 

يف مواجهة بعض هذه اآلليات أبطلها؛ فمثالً تصدى 

بوصفه  الطاغية  متجيد  تجريم  لقانون  الحقوقيون 

غري دستوري. وبالفعل قضت املحكمة العليا بعدم 

إغفال  ميكن  وال  يونيو2012.  يف  القانون  دستورية 

أموال  إلدارة  التصدي  لنهج  الثوري  املرشع  انتهاج 

وممتلكات بعض األشخاص من أنصار النظام السابق 

واملعدل   2012 لسنة   36 رقم  القانون  يف  وذلك 

بالقانون رقم 47 يف العام ذاته.

العدالة  إىل  اإلشارة  تتم  مل  دستوري،  صعيد  عىل 

الدستوري  اإلعالن  يف  آلياتها  من  أي  أو  االنتقالية 

املؤقت. وبالرغم من أن اإلعالن يؤكد عىل املساواة 

القسم  أن  إال  التمييز،  وعدم  املواطنني  جميع  بني 

املفروض عىل أعضاء املجلس االنتقايل يف املادة 19 

من اإلعالن الدستوري، يلزم بعدم صالحية كل من 

ال يؤمن بأهداف ثورة فرباير. وقد خلت التعديالت 

أنه  إال  وآلياتها.  االنتقالية  العدالة  من  الدستورية 

واملصالحة  االنتقالية  العدالة  قوانني  مبكراً  صدرت 

أما   .2012 لسنة   17 رقم  القانون  ومثالها  الوطنية 

عن الفحص املؤسيس فقد فعلت باستبعاد املوالني 

فيها  مبا  املختلفة  السلطات  يف  السابق  للنظام 

اللجنة  إنشاء  وقرارات  قوانني  من خالل  القضائية، 

والوطنية.  النزاهة  معايري  لتطبيق  العليا  الهيئة  ثم 

تطبيق  بشأن   2012 لعام   26 رقم  القانون  مثالً 

معايري النزاهة والوطنية.

باالستقرار  االنتقايل  املجلس  شعر   ،2012 مايو  ويف 

الوليدة. وكانت األصوات الحقوقية  النسبي للدولة 

من  عديد  ضّم  يف  ولرغبته  ودولياً،  محلياً  عالية 

ليبيا  يف  لدمجهم  السابق  للنظام  املوالني  الليبيني 

العفو رقم 35 لسنة 2012  قانون  الجديدة، أصدر 

استثنى  وقد   ،  2012 لسنة   51 بالقانون  واملعدل 

نوع  عن  عفو  وهو  وأعوانه،  القذايف  عائلة  فقط 

محدد من الجرائم. وقد حرصت الجرائم املعفاة يف 

االختالس رشط رد املال، ويف االحرتاب رشط تسليم 

عفو  الدم رشط  جرائم  ويف  التوبة،  وإعالن  السالح 

املبكر  العفو  أن هذا  املالحظ  ولعل من  الدم.  ويل 

قد يكون سبباً يف بروز ظاهرة استيفاء الحق بالذات 

خارج  واالعتقاالت  االغتياالت  ظاهرة  إىل  والجنوح 

يف  انتهاكات  عليهم  وقعت  من  بعض  من  القانون 

عهد النظام السابق خاصة ممن استولوا عىل السالح 

قضائية  إشكاليات  القانون  هذا  أثار  ولقد  والعتاد. 

عند تطبيقه، ففي حني فرست بعض دوائر الجنايات 

يف محاكم االستئناف  مصطلح أعوان القذايف بحيث 

شمل أنصاره، رأت املحكمة العليا أن هذا املصطلح 

عىل  إال  يرسى  ال  فهو  واألصهار،  باألبناء  قرن  وقد 

نظام  إدارة  يف  عليهم  يعتمد  كان  والذين  املقربني 

البالد السيايس واالقتصادي واالجتامعي والعسكري 

وقد   . البالد  يف  وعليا  قيادية  وظائف  تولوا  ممن 

للنص  القضائية  التفسريية  االختالفات  هذه  تقرأ 

الذي  التغيري  مع  متاشياً  كونها  حيث  من  القانوين 

طرأ يف السياسية العامة بشأن مساءلة أنصار النظام 

السابق. فبعدما اتّسمت بالرصامة يف العهد الثوري 

األول 2012، فهي ما لبثت أن اتسمت بالتسامح إىل 

حد كبري بعد 2014 .

عهد  أواخر  يف  بدأت  قد  التعويض  آلية  أن  كام 

املجلس الوطني وأهمها قانون رقم 50 لسنة 2012 

بشأن تعويض السجناء السياسيني الذي أثار موجة 

مثنا  بوصفه  الحقوقي  املستوى  عىل  كبرية  رفض 

للنضال، وبوصفه محاباة لفئة ليبية دون غريها بآلية 

التعويض ال سيام وأن املبلغ مبالغ فيه )وهو 8000 

د.ل( مثانية آالف دينار عن كل شهر شاملة لكامل 

النظام  مرحلة  أبان  السجن  واقعة  عن  التعويض 

السابق.

اإلسالموية العدالة 
أغسطس  إىل   2012 يوليو  من  امتدت  فرتة  هي 

فقد  كثرية:  املتخذة  اآلليات  أن  ونالحظ   .  2014

العدالة  بشأن   2013 لسنة   29 رقم  القانون  صدر 

مبا  عنوانه  من  الوطنية  املصالحة  مغيباً  االنتقالية 

يوحي أنه يتخذ نهجا أكرث رصامة مع خصومه .

قانون  صدر  فقد  الجنائية،  املالحقة  آلية  عن  وأما 

التميز واإلخفاء  رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم 

القرسي والتعذيب وهو يُعّد استجابة محلية ملواثيق 

دولية تحظر هذا النوع من االنتهاكات مثل اتفاقية 

أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة النافذة منذ 

1987 . كام صدر القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن 

تعديل املادة 195 من قانون العقوبات عىل النحو 

يعاقب  أشد،  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  "مع  التايل: 

بالسجن كل من يصدر عنه ما يشكل مساسا بثورة 

العقوبة  بذات  ويعاقب  فرباير،  من  عرش  السابع 

كل من أهان عالنية إحدى السلطات الترشيعية أو 

التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضاءها أثناء تأدية 

وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها". 

وإجرائياً صدر القانون رقم 11 لسنة 2013 يف شأن 

العسكرية  واإلجراءات  العقوبات  قانون  تعديل 

عىل  العسكري  القضاء  محاكامت  اقترصت  بحيث 

العزل  عىل  نص  كام  املدنيني.  دون  العسكريني 

لسنة  الخامس  الدستوري  التعديل  يف  السيايس 

2013، وكان نصه: "وال يعد إخالالً مبا ورد يف أحكام 

هذا اإلعالن عزل بعض األشخاص ومنعهم من تويل 

اإلدارات  القيادية يف  والوظائف  السيادية  املناصب 

قانون  ومبقتىض  مؤقتة  زمنية  لفرتة  للدولة  العليا 

يصدر يف هذا الشأن ومبا ال يخّل بحق املعنيني يف 

التقايض"، وهو تعديل صدر يف إبريل استباقا لقانون 

العزل الذي سيصدر يف مايو من العام ذاته، حيث 

العزل  بشأن   2013 لسنة   13 رقم  القانون  صدر 

لسنة   28 رقم  بالقانون  املعدل  واإلداري،  السيايس 

2013. وهو ما حاول الحقوقيني التصدي له بعدم 

الدستوري  التعديل  الطعن يف  باب  الدستورية من 

ذاته غري أن ذلك تعذر من حيث أن الثوار املطالبني 

بإصداره مبظاهرات احتجاجية أمام املؤمتر الوطني، 

بعدم  الطعن  من  لتحصينه  تصدوا  من  ذاتهم  هم 

أمام  االحتجاجية  املظاهرات  خالل  من  دستوريته 

مقر املحكمة العليا، مام عطل صدور الحكم القايض 

بعدم الدستورية ليومنا هذا. 

كام توسع املؤمتر يف آلية جرب الرضر وإصدار قوانني 

قانون رقم 4  املترضرين ومثالها؛  تعويض  وقرارات 

املتعلقة  تقرير بعض األحكام  لسنة 2013 يف شأن 

بذوي اإلعاقة املستدمية من مصايب حرب التحرير. 

القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية  كام صدر 

أرس الشهداء واملفقودين بثورة فرباير، وتوجد عدة 

أعامل قانونية بشأن املفقودين يضيق املقام بذكرها. 

بشأنها  صدرت  قد  بوسليم  سجن  مذبحة  أن  كام 

عدة أعامل قانونية: قرار 59 لسنة 2013، قانون رقم 

31 لسنة 2013، قانون 33 لسنة 2015 بشأن إنشاء 

لجنة تقيص حقائق حول املجزرة. وعلينا أن نالحظ 

أن التكييف القانوين للواقعة قد صدر انطباعياً دون 

الحقائق؛  تقيص  لجنة  من  موضوعي  تقرير  انتظار 

السلطة  تراه  ما  حسب  و"مجزرة"  "مذبحة"  فهي 

الترشيعية حينها، ولست أدري شخصياً هل شكلت 

النتائج  اللجنة؟ وهل بارشت عملها؟ وما هي  تلك 

التي توصلت لها بخصوص الواقعة؟

التنفيذية  السلطة  بني  فرقت  السياسة  أن  ويبدو 

بهام  فإذا  زيدان  حكومة  فرتة  يف  والترشيعية 

ويكفينا  االنتقالية.  العدالة  آليات  بشأن  يختلفان 

السلطتني  بني  الخالف  رصد  ذلك  عىل  للتدليل 

فبعدما  واملغتصبات.  املعنفات  تعويض  آلية  بشأن 

السلطة  رفضت  قانون  كمرشوع  الحكومة  قدمته 

مغتصبات  مللف  منها  إنكار  يف  إصداره  الترشيعية 

الحرب وتحفظاً لدخول فئات مدعية وحينها، قررت 

الحكومة اتخاذ آلية التعويض لهذه الفئة من خالل 

معاملة  بشأن   2013 لسنة   119 رقم  قرار  إصدار 

ضحايا العنف الجنيس. كذلك نرصد الخالف بينهام 

بشأن آلية املالحقة القضائية لإلرهابيني. فقد قررت 

الليبية السياسية  السياقات  في  "االنتقالية"  العدالة  أوجه 
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بيان  يف  اآللية  هذه  أهمية  عىل  التأكيد  الحكومة 

الترشيعية  السلطة  أن  حني  يف   2014 مارس   20

رغم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  إصدار  عن  قرصت 

تقديم مرشوعه من الحكومة، لوجود مجموعة من 

أعضائها "الكتلة اإلسالمية" ترفض االعرتاف الرسمي 

تطالها  أن  من  وتتهيب  ليبيا  يف  اإلرهاب  بوجود 

املالحقة حال إقرار القانون.

التوافقية  العدالة 
الفرقاء وترتكز عىل  اتفاق  نابعة من  وثيقة 2015 

كان  ولهذا  السياسيني.  الخصوم  بني  الوفاق  فكرة 

االتفاق  من  كبري  نصيب  االنتقالية  العدالة  مللف 

عىل  الحاكمة  املبادئ  من   26 املادة  نصت  حيث 

واملصالحة  االنتقالية  العدالة  آليات  "تفعيل 

الوطنية، من أجل إعالء الحقيقة وتحقيق املحاسبة 

واملصالحة وجرب الرضر وإصالح  مؤسسات الدولة 

وذلك متاشياً مع الترشيعات الليبية النافذة واملعايري 

"يختص  االتفاق  من   24 املادة  وأقرت  الدولية."، 

السياسات  واقرتاح  بدراسة  كذلك  الدولة  مجلس 

التالية: دعم  الالزمة حول املوضوعات  والتوصيات 

من  االجتامعي  والسلم  الوطنية  املصالحة  جهود 

القامئة، دعم ومساندة لجان تقيص  اآلليات  خالل 

أدائها  يف  الفساد  مكافحة  ومؤسسات  الحقائق 

لواجباتها". 

وبعد االشتباكات 
المسلحة األخيرة 

في طرابلس الحظنا 
ظهور مفهوم جديد 

للعدالة االنتقالي 
وهو عدالة األقاليم 

والجماعات

آلية  عىل  اإلضافية  األحكام  من   11 املادة  وركزت 

العفو كسباً ملزيد من الفرقاء السياسيني؛ حيث نصت 

االتفاق  عن  املنبثقة  املؤسسات  "تضمن  أن  عىل 

األشخاص  من  أي  مقاضاة  عدم  الليبي  السيايس 

ألسباب تقترص عىل قتال الخصوم أثناء النزاع." إال 

أنها تراجعت أمام املعايري الدولية لتطبيق العدالة 

االنتقالية فأكدت عىل أنه: "ال تنطبق هذه الضامنة 

عىل أي شخص قد يكون ارتكب جرائم حرب، أو 

التي  الجرائم  من  غريها  أو  اإلنسانية  ضد  جرائم 

ينص عليها القانون الدويل إذ ال تخضع مثل هذه 

الجرائم لإلفالت من العقاب". كام نصت املادة 26 

عىل االلتزام بجمع معلومات كاملة عن األشخاص 

االلتزام  مع  وتقدميها،  واملفقودين  املختطفني 

بتشكيل هيئة مستقلة لألشخاص املفقودين إعامالً 

بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خالل ستني 

وااللتزام  ملهامها.  الحكومة  مامرسة  بدء  من  يوماً 

دون  لديهم  املحتجزين  األشخاص  رساح  بإطالق 

القضائية.  السلطات  إىل  تسليمهم  أو  قانوين  سند 

توفري  املساهمة يف  األطراف  كافة  ينبغي عىل  كام 

حامية فّعالة للسلطات القضائية املختصة ومتكينها 

االعتقال،  أو  االحتجاز  حاالت  جميع  مراجعة  من 

وإطالق رساح فوري لجميع األشخاص املحتجزين أو 

املعتقلني دون سند قانوين. كام يلتزم جميع أطراف 

هذا االتفاق بضامن حكر سلطة احتجاز املعتقلني 

ويف  املختصة  القضائية  السلطات  عىل  والسجناء 

مرافق معرتف بها رسميا، وفقاً للترشيعات الليبية 

عىل  بالعمل  االتفاق  هذا  أطراف  وتلتزم  النافذة. 

لسنة   29 رقم  االنتقالية  العدالة  قانون  تطبيق 

2013، مبا يف ذلك تعيني مجلس إدارة هيئة تقيص 

الحقائق واملصالحة، خالل تسعني يوماً من دخول 

من  الثاين  امللحق  ويف  التنفيذ،  حيز  االتفاق  هذا 

مواصلة  األولويات؛  من  كانت  السيايس  االتفاق 

دعم الحوار واملصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، 

مع  والتعامل  الجنائية،  والعدالة  القضاء  ودعم 

وكغريه  واملختطفني.  واملساجني  املحتجزين  أوضاع 

من امللفات املتضمنة يف االتفاق السيايس كان مصري 

من  نفسه  االتفاق  مصري  االنتقالية  العدالة  ملف 

حيث الدخول يف دهاليز السياسة مام عرث خطواته 

وعطل تطبيقه.

االرتدادية العدالة 
مسارات العدالة االنتقالية يف هذه الفرتة تأثرت 

هي األخرى باملوقف السيايس ملجلس النواب. 

فكان له نوعان من آليات العدالة االنتقالية: 

أحدهام مع أنصار النظام السابق، والثاين خاص 

بخصومه السياسيني من اإلسالميني. ففي حني جنح 

إىل العدالة االنتقالية املتمثلة يف العفو العام حيث 

ألغى قانون العفو الصادر عن املجلس االنتقايل 

وأصدر بدال عنه القانون رقم 6 لسنة 2015 وهو 

عفو عام لكل الليبيني عام ارتكب منذ 15 فرباير 

من جرائم إىل تاريخ صدوره وهو سبتمرب 2015. 

وقد قيل يف القانون أنه مفصل ألجل سيف اإلسالم 

واملوالني لنظام القذايف عام ارتكبوا من انتهاكات 

إبان مقاومتهم لثورة فرباير . وقد متت االستفادة 

الفورية من هذا القانون بإصدار مخاطبة من 

وزير العدل باملؤقتة للقامئني عىل احتجاز سيف 

اإلسالم باإلفراج الفوري عنه . كام أنه خالف 

املؤمتر الوطني يف آلية العزل السيايس واإلداري 

ألتباع النظام السابق من خالل إلغائه لقانون 

العزل عرب القانون رقم 2 لسنة 2015 .

بينام أعلن من بواكري انتخابه عن سياسته املناوئة 

لإلسالمني، وتشدد يف املالحقة القضائية لإلرهابيني 

اإلرهاب رقم 3  قانون  إصدار  اإلرساع يف  بدءا من 

يف  العام  الوطني  املؤمتر  تلّكأ  بعدما   ،2014 لسنة 

مفاده  قرارا  النواب  مجلس  أصدر  كام   . إصداره 

أغسطس  يف  إرهابية  مجموعة  الرشيعة  أنصار  أن 

جامعة  أعامل  تجريم  عىل  صوت  ومؤخراً   2014

اإلخوان وَعدها مجموعة إرهابية يف مايو 2019.

ومن بني اآلليات التي تغريت بتغري سياسة مجلس 

 2017 لسنة   4 رقم  للقانون  إصداره  هو  النواب 

أعاد  حيث   2013 لسنة   11 رقم  القانون  بتعديل 

االختصاصات العسكرية بكثري من الجرائم. ولعل ما 

يلفت النظر فيها االختصاص الشخيص بنظر جرائم 

يلغي  أنه  يف  تكمن  وأهميته  اإلرهاب   مرتكبي 

قانون  الوارد يف  النوعي  باالختصاص  الخاص  النص 

اإلرهاب رقم 3 لسنة 2014 كام أن هناك من يراه 

من  اإلنسان  حقوق  بشأن  خطريا  ترشيعيا  نكوصا 

محاكمة  بشأن  العسكري  االختصاص  عودة  حيث 

السياسة يؤسس  الدفاع عىل هذه  أّن  إال  املدنيني. 

املتخصصة  النيابات  أن  حيث  الواقع  فقه  عىل 

والدوائر الخاصة املنصوص عليها يف قانون اإلرهاب 

مل يصدر بشأنها قرارات من املجلس األعىل للقضاء 

تتأرجح بني  اإلرهابية  القضايا  يف طرابلس وصارت 

القضاء العادي والعسكري وترفض من كليهام لعدم 

االختصاص ولهذه الرضورة العملية صدر التعديل .

بنكهة  االنتقالية  العدالة 
ليبية

طرابلس  يف  األخرية  املسلحة  االشتباكات  وبعد 

اآلن،  حتى  دائرة  رحاها  زالت  ما  والتي  وتخومها 

الحظنا ظهور مفهوم جديد للعدالة االنتقالية، كان 

قد عرب عنه رشقا بصوت خافت يف بواكري أحداث 

انقسمت  بعدما  وضوحا  ازداد  ولكنه    2011

املؤقتة  الحكومة  واستقرت  التنفيذية  املؤسسات 

رشقاً قرب املجلس الترشيعي" الربملان". وقد أضحى 

هذا املفهوم بعد أحداث ابريل 2019 مطلبا واضحا 

، أال  البالد معقل الحكومة املركزية  حتى يف غرب 

وهو عدالة األقاليم والجامعات، حيث أن املنطقة 

الرشقية "برقة" وكذلك الجنوبية "فزان" قد طالهام 

الرضر  جرب  فاألوىل  طويلة.  عقود  طيلة  التهميش 

وإعادة الحال كام كان عليه قبل 1963 بالعودة إىل 

الدولة الفيدرالية والتقسيم الثاليث لألقاليم الليبية. 

البعض،  له  يسوق  للعدالة  السيايس  املقرتح  هذا 

وللميض  الوطنية  للمصالحة  األمثل  الحل  باعتباره 

قدما نحو دولة ليبيا الجديدة، بيد أنه يظل مقرتحا 

بعض  عند  للقلق  مثري  وهو  يدسرت،  مامل  غامئا 

مطالبات  أمام  مرشعا  الباب  يفتح  فهو  طارحيه. 

بالحكم الذايت تطبيقاً للعدالة االنتقالية من أقاليم 

وجامعات أخرى: األمازيغ، التبو، املنطقة الوسطى. 

الخريطة  يف  ثقالً  تشكل  وجامعات  أقاليم  وهي 

السياسية وقوة عىل األرض الجغرافية، مام يجعلنا 

نشكك يف رؤية ليبيا الجديدة بوصفها دولة متحدة. 

للغالب  االنتقالية  العدالة  آليات  انتظار  ومازلنا يف 

مقاليد  توليه  حني  السياسيني  الفرقاء  من  الجديد 

السلطة الترشيعية الجديدة.
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املتخصصة  الدوائر  محاكامت  انطلقت  يوم 

كانت  بالحضور.  قاعاتها  عّجت  االنتقالية  للعدالة 

الصف  كرايس  عىل  تتنافس  الحقوقية  الشخصيات 

فغابوا  الوقت، ضعفت حامستهم  مع  لكن  األول. 

لحضور  املدن  إىل  يحجون  األنفار  من  "قلة  ليبقى 

جلساتها متكبدين مشاق السفر ال شاغل لهم عن 

عدالة اعتقدوا فيها وسّخروا لها كل الوقت والجهد". 

الذي  والشخص  مقدمتهم  يف  الخرضي  علمي  كان 

يحمسهم للحضور.

للتواصل  الشخصية  صفحته  عىل  الخرضي  يخط 

جداول  يومي  شبه  بشكل  الفايسبوك  االجتامعي 

االنتقالية.  للعدالة  املتخصصة  الدوائر  جلسات 

يستتبع إعالن املواعيد بدعوة ملن يشاركونه اإلميان 

بحقوق ضحايا الحقبة االستبدادية للحضور بكثافة 

نرصة للعدالة االنتقالية. وهو يواكب خارج املجال 

للتصنيفات  اعتبار  دون  من  الجلسات  االفرتايض 

لصفحته  بعدها  من  ليعود  للضحايا،  السياسية 

وينرش شهادته عن مجريات الجلسة ويتحدث عن 

املحكمة والضحايا والجالد إن حرض. داخل القاعة، 

له  أخوة  عن  الباحثتني  بعينيه  املتابع  يخطئه  ال 

شاركوه املحنة ويتقاسم معهم اليوم حلم العدالة. 

تراه مالزما ملكانه صامتا يتابع مجريات املحاكمة. 

عن  ويكشف  العسكري  مباضيه  انضباطه  يذكّر 

احرتامه لعدالة سبق لها أن خانت أمله لكنه الزال 

يعتقد فيها.

يف آخر أيام حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، خطط 

وثلة من زمالء السالح ممن ينتمون لحركة اإلتجاه  

لذلك  سبقهم  الحكم.  عىل  لالنقضاض  اإلسالمي 

استقرار  ومبجرد  الذي  عيل  بن  العابدين  زين 

حكمه مل يخطئ الطريق إليهم معلنا رحلة تصفية 

فيام  األمنية"،  "املجموعة  التي سامها  مجموعتهم 

كانوا هم يطلقون عليها تسمية "مجموعة اإلنقاذ". 

بتاريخ  شملته  أن  إىل  اإليقافات  وترية  تسارعت 

مدة  الدولة  أمن  مبقر  اعتقل  متى   1988-01-21

بالسجن  اإليداع  أيام تالها عام ونصف من  مثانية 

كان معه،  بعدها ومن  ليفرج عنه  دون محاكمة  

بعدما اتجه الحاكم الجديد إىل حفظ القضية منعا 

لإلحراج، حيث هم برروا محاولتهم االنقالبية بذات 

الخرضي  كان  انقالبه.  بيان  تضمنها  التي  املربرات 

قبل اإليقاف عسكريا ضابط صف وبصدد التكوين 

باألكادميية العسكرية ليصبح ضابطا وقد بات من 

يجد  فال  شغل  عن  يبحث  بطالة،  حالة  يف  بعده 

لسبيل  ليؤسس  وزمنا  جهدا  احتاج  سبيال.  لذلك 

جديد لحياة يف املجتمع غري العسكري. فقد متكن 

يف منتصف سنة 1991 من جمع مبلغ مايل قدره 

مثانية آالف دينار اكرتى محال واشرتى ما يكفي من 

لبيع  الشعبي  حيه  يف  صغريا  دكانا  ليفتح  أغراض 

يبارش  أن  وقبل  ذلك  بعد  قليلة  أيام  البناء.  مواد 

العمل الذي كان ميني النفس بأن يعيل به األهل 

وتحديدا بتاريخ 15-07-1991 تحرض وحدة أمنية 

بحركة  عالقته  حول  األمني  سأله  وتعتقله.  ملنزله 

االتجاه اإلسالمي. نفى كل صلة وأكد إنقطاعه عن 

الشأن العام وتفرغه ألمور أرسته: صمد يف مواجهة 

التعذيب ومتسك باإلنكار. وتطورت قضيته لتحرير 

مسك  بتهمة  للمحكمة  أُحيل  كام  بحث،  محرض 

املحاكمة  يوم  انتظر  فيها.  مرخص  غري  جمعية 

القايض بكل ما  واستعّد له. كان يعتزم أن يحدث 

ينتظر  وكان  التهمة  من  براءته  له  ويؤكد  يعرف 

أن يفرج عنه بعد ذلك. سأله القايض عن التهمة. 

وإذ أنكر، واجهه القايض بقوله: "ولكنك كنت من 

املجموعة األمنية". وأصدر يف حقه حكام بالسجن 

منه  سمع  مبا  اهتامم  كبري  دون  أشهر  ستة  ملدة 

ودون أن يفسح له مجاال للدفاع عن نفسه.

قىض العقوبة متنقال بني السجون ينتظر بصرب يوم 

 .1992-02-18 بتاريخ  موعده  حل  الذي  اإلفراج 

األمن  منطقة  مقر  إىل  السجون  إدارة  يومها  نقلته 

ألجل  سجنهم  كان  فيمن  عرفها  كان  كام  ببنزرت 

ما نسب له من جرمية. أعلم هناك أنه مفتش عنه 

لفائدة أمن الدولة: مل يفهم ما ميكن أن ينسب له 

الدولة  أمن  إىل  نُقل  لذلك،  تبعا  سجني.  أنه  فيام 

حيث قىض شهرين كاملني كانت مسخرة للتعذيب 

واالستنطاق يف تهمة مل يعلمها إىل أن أفرج عنه من 

دون محاكمة. 

اإلفراج إىل رحلة عذاب جديدة، بحيث كان  نقله 

رئيس فرقة األبحاث للحرس الوطني يف حيه املزهو 

بسلطته يفرض عليه أن يحرض أكرث من مرة ليميض 

يف دفرت املراقبة اإلدارية وكان أعوانه يرتكونه ينتظر 

لساعات قبل أن يسمحوا له باملغادرة. مل يكن قد 

املراقبة  لتلك  يخضعه  قضايئ  حكم  حقه  يف  صدر 

لكن البوليس كان من يحكم.

أنسته الثورة آالمه السابقة، ما ذكر منها وما أخفي 

من  سنوات  عرش  عن  بافتخار  يتحدث  وجعلته 

كام  غريه  بعدها  يظلم  أن  برفض  ويجاهر  الحرية 

مبسار  عمله  كل  يف  يتمسك  هو  وغريه.  هو  ظلم 

قوية  أمنية  عن  بحديث  يفاجئك  لكنه  املحاسبة 

بالتقاء أحد جالديه )ضابط األمن الذي حرر محرض 

بحثه يف أمن الدولة( ليحتسيا القهوة معا. يربر رغبته 

الغريبة بذكريات االعتقال األول التي يستحرض منها 

كيف هدده أحد الجالدين باالنتقام من أرسته وبأن 

والده وشقيقه سيدفعان مثن خطيئته. لقد تبني من 

كالمه أنهم تفطنوا لكون أخاه لعب دورا يف تهريب 

االنقاليب  املخطط  يف  انخراطه  انكشف  له  زميل 

إىل الجزائر لكنه استنكر إقحام والده يف املوضوع 

عن  إرضاب  يف  دخوله  وأعلن  كبري  غضب  فانتابه 

الكالم. دخل حينها ضابط األمن هذا والذي يدعى 

"الهرايب" حسبام يذكر غرفة االستنطاق ليخرج منها 

"إطمنئ  قائال  باسام  ذلك  بعد  ويعود  قصرية  ملدة 

هنا  شقيقك  سوء.  أي  ميسه  مل  منزلكم  يف  والدك 

هام  ملاذا  طبعا  تعرف  وأنت  عمتك  إبن  وكذلك 

معك اآلن. علمي لقد إستنطقت قبلك بذات هذه 

بعد  أحوالهم.  تغريت  وجميعهم  كثريين  الغرفة 

فرتة  ستنتهي محنتك وقد نلتقي حينها يف ظروف 

أفضل لنرشب كوب قهوة". ال يقدم الخرضي تفسريا 

إلرصاره عىل تلبية دعوة قهوة صدرت عن شخص 

جراحه  أن  البنّي  من  لكن  يقصدها،  يكن  مل  رمبا 

تقارب األمر كعالج يستعىص فهمه.

التي  البلعي  بسمة  بجهد  عن جالده  بحثه  يذكره 

ظلم  عن  اعتذار  لكلامت  طلبا  جالدها  إىل  سعت 

"رشاد  انفعل  كيف  أيضا  ويتذكر  حياتها.  دّمر 

الجلسة.  قاعة  يلج  جالده  شاهد  يوم  جعيدان" 

يتمنى أن تكون للجالدين جرأة طلب االعتذار وأن 

بوحشية  فيذكرونهم  الضحايا  من  وغريه  يكافحهم 

الذي  املحري  السؤال  عليهم  ويطرحون  االعتداءات 

كنتم  ملاذا  فعلتم؟  ما  فعلتم  "ملاذا  يؤرقه:  زال  ما 

أنتم؟"  أم  التعليامت  تبالغون يف ظلمنا؟ هل هي 

مل يتسّن له ذلك يف املحكمة العسكرية التي كانت 

تتعهد بقضيته وال يف مقر هيئة الحقيقة والكرامة 

حيث تم سامعه يف جلسة سامع رسي.

جوابا  يحرضها  جلسة  كل  من  ينتظر  اليوم  هو 

يشاهد  أن  ويتمنى  الجالدين  أفواه  من  لتساؤله 

لكنهم  فيه.  يفكرون  ما  بعض  ليتبني  مالمحهم 

أن  اختار  منهم  حرض  من  مرة.  كل  يف  يخذلونه 

يحجبهم  ستار  خلف  أي  الخلوة  من  بأقواله  يديل 

ردهم  يف  جميعا  اعتصموا  كام  الضحايا.  كل  عن 

عن أسئلة القايض باإلنكار نافني ما نُسب لهم من 

أفعال مدعني أنهم كانوا يف عملهم يحرتمون حقوق 

اإلنسان ويلتزمون بقيمها.

كلام  الخرضي  يحاول  وآماله،  أحالمه  عن  بعيدا 

باملسار  يشيد  أن  االنتقالية  العدالة  عن  تحدث 

أو  للسلطة   انتكاساته  عن  املسؤولية  يحمل  وأن 

بها  الحكم  منظومة  أي  "السيستام"  يسميه  ما 

الدولة  الرسمية. يقول أن حجب  الدوائر غري  فيها 

لألرشيف عن الهيئة أضعف جهد االستقراء وكشف 

الحقيقة. وهو ينسب ألعداء املسار تخريبه بإيجاد 

حالة تعاطف مع الجالدين يف مقابل تشويه صورة 

الضحايا. يذكر يف هذا الصدد أن أجواره كانوا أكرث 

نظراتهم  كانت  االستبداد.  فرتة  خالل  له  احرتاما 

ملحاكمة  ضحية  أنه  حقيقة  يعون  أنهم  تشعره 

الكرمية.  الحياة  من  مينعه  أمني  والستبداد  جائرة 

تغري اآلن األمر: كثريون منهم يصدقون أنه تحصل 

بات  الدينارات وأنه  عىل تعويضات قيمتها ماليني 

من أصحاب الرثوة. يحسده بعضهم يف رسه ويلمح 

البعض اآلخر يف حديثه معه لحق املجموعة فيام 

تحصل عليه من مال. يؤمله سوء ظنهم به وبكل من 

كان يف مثل وضعه ويعلم أن سببه دعاية مغرضة 

استهدفته كام جميع الضحايا. هو كام يؤكد ذلك مل 

يتوصل بأي تعويض. مينعه خجله من الحديث عن 

ذاته وكيف يدير أمر معاشه ويتهرب من كل جواب 

عن مثل هذا السؤال محيال الحوار اىل تونس التي 

يحلم بها والتي يرى أن القضاء املستقل عامدها.

املتخصصة  الدوائر  يعلق الخرضي آماال كربى عىل 

خرقها  حول  سؤال  من  يطرح  قد  ما  ويتجاهل 

أكدوا  "الخرباء  يقول:  العادلة.  املحاكمة  لقواعد 

القضاة  وأن  الخاصة  أحكامها  لها  الدوائر  تلك  أن 

ويضيف:  خلل".  من  بها  يكون  قد  ما  سيصلحون 

يريدون  وهم  الظاملة  للدولة  محاكامت  "هي 

مجرد  ودون  حقيقة  دون  عفوا  تعطي  مصالحة 

باملحاسبة ال  بكون متسكه  للقول  لينتهي  اعتذار". 

للظلم  إدانة  يطلبه  ما  القصاص.  يطلب  أنه  يعني 

ال  ليك  للجالد  مؤاخذة  أخرى،  مرة  يتكرر  ال  ليك 

يتجرأ من يتحمل مسؤولية الدولة عىل االستبداد، 

أمور يجب  الحقيقة وهي  الضحايا يف معرفة  حق 

يف  يبدو  وهنا  ذاته.  الشعب  ليصالح  تتحقق  أن 

مقاله كام يف حركته  صورة آلالف غريه اعتقدوا يف 

مسار العدالة االنتقالية وعملوا بصدق عىل إنجاحه  

رغم  انتكاساته  تبعات  وحدهم  اليوم  ويتحملون 

انتفاء كل مسؤولية لهم فيها.

المتخصصة  الدوائر  مريد 
عدل بيـوم  الحـــــــــالـــــم 

يه العلمي خضري  بورتر

 الحقيقة والكرامة


