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  و العلوم السياسيةكلية احلقوق  "   أ"   ساعدأستاذ م
   جيجل -حممد الصديق بن حيىي جامعة  

  

  :الملخص
لتغییر السیاسي نحو النظام الدیمقراطي یأخذ في االعتبار مجموعة من الخیارات إن معالجة مسألة ا      

السیاسیة الحاسمة التي تأخذ بھا الجھات الفاعلة، على نحو یسمح باستكمال تعزیز المؤسسات، وجعلھا أكثر 
  .دیمقراطیة

التي شھدت تطورا الفتا في العدید وھذه المقالة تھدف لمعالجة،  العدالة االنتقالیة كإحدى ھذه الخیارات،         
   .بعد مرحلة التغییر السیاسي من المجتمعات

وضمن ھذا السیاق،  تظھر تونس أولى دول العالم العربي، الذي ظل یشكل حالة من حاالت الشذوذ لدى      
أسابیع من ، بعد 2011تجلت فیھا بادرة التغییر السیاسي في الرابع عشر من ینایر  علماء الدیمقراطیة، حیث

ونتیجة لذلك، فإن أحد أقوى رھانات مرحلة ". لزین العابدین بن علي"االحتجاجات أنھت النظام التسلطي 
التغییر السیاسي، كانت تعزیز مجموعة من آلیات العملیة الدیمقراطیة، ویكمن رؤیة ذلك بوضوح في منظومة 

یث عن تعثرھا بتقدیم مشروع المصالحة االقتصادیة الذي العدالة االنتقالیة التي احتدم النقاش بشأنھا، وبدایة الحد
  .رھن العملیة الدیمقراطیة ككل في نظر الكثیر

  
Abstract : 
       Addressing the issue of political change toward a democratic system 
that takes into account a range of critical policy choices taken by active actors, to 
allow completion of the strengthening of institutions, and make it more democratic. 
     Within this context, Tunisia appears the first Statein the Arab world, which has 
been an abnormal case among democracy scholars, where a gesture of political 
change.  reflected in the fourteenth of January 2011, after weeks of protests ended 
the authoritarian regime "of Zine El Abidine Ben Ali." As a result, one of the 
strongest challenges of the stage of political change, the promotion of a range of 
democratic process mechanisms, clearly embodied in the transitional justice system 
that sparked huge debate over it, and beginning to talk about its failure to give a 
project of economic reconciliation which can be considered by many analysts as a 
key to the democratic process. 
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  : مقدمة

سنة        أن شك، ى أد العالم2011بدون الشعبية حتجاجات من حملة ع دة شا انت

حافال ان سيا خ لتار اية ساطة ب أو الديمقراطي، السيا لإلصالح دعوات ا صاحب ي، العر

السي الشعار الديمقراطية املمارسة فيھ غدت ، سيا لتغي داية و سلط، يقومبال الذي ديد، ا ا

الدولة املؤس للبناء ن للمواطن ماعية ا املساءلة ع والسلطة( عمليا عية شر ال السلطة

ة). التنفيذية ف السياسية بات ت ال من بمجموعة الصلة وثيق كم ا من املستوى ذا تحقيق أن غ

السيا التغي عمليات عد ال،ما ا ف ون ي ملجموعةوال القضائية ة املعا ضمان و الرئ دف

ة الدكتاتور نظمة قبل من سان قوق سيمة ا ات ا نتقالية.  ن العدالة وم مف ل يت نا و

لصا ضات التعو وفرض ات ا ن عن قائق ا لتق ان و محاكم شاء ا اليوم غطي الذي

ة املصا وتحقيق ايا   .   ال

طرحو من تخلو لم ي العر العالم الثورات عد ما ة ف أن نجادل أن يمكن السياق، ذا

نتقالية للعدالة مبكر. نظام وقت ان نتقالية للعدالة مسار وضع فإن للدراسة، كحالة س تو و

عام العالئقي2011خالل البعد ذات عية شر ال الوطنية النصوص من العديد العدالةفجاءت بمبادئ

الستقصاء الوطنية نة ال بأحداث املتعلقة املراسيم مثال التحديد وجھ ع نا ل و نتقالية،

ة، والعقار املنقولة ات املمتل ومصادرة ، السيا نتقال ة ف خالل لة امل التجاوزات قائق ا

نتقالية والعدالة سان حقوق أن. ) (1ووزارة كشفتغ ما سرعان س وتو اسم ا التحول ذا

العام خالل الحق وقت حداث، من2015ا أصبحت جديدة، وك وش ة وا تحديات عن ،

ن ب ومن الديمقراطي، النظام نحو قيقي ا والتحول السيا التغي عملية نجاح ع تؤثر أن املر

التحديات قتصادية"ذه ة املصا ن"قانون سي تو أعمال رجال ع العام العفو ع ينطوي الذي ،

حمالت تمثلت واسعة رفض دعوات صاحبتھ حيث ، القم النظام ظل فساد قضايا تورطوا

جتما التواصل قنوات ا عرف ال تلك ا أبرز انت واسعة ية وحز س.  شعبية الرئ فالسؤال ذلك و

انت إن معرفة س ل عمليةو ضمن الديمقراطي النموذج إ قاد قد س، تو السيا التغي

عة سر بناء و. إعادة السؤال كآلية: ولكن نتقالية العدالة دور ن س قتصادية ة املصا ل

؟ السيا التغي عملية عد الديمقراطية، ستدامة و البناء إلعادة   مساعدة

السؤال ذا عن جابة العملإن الستدامة ق طر خارطة رسم قل، ع لنا، ستوفر

شك ال مما ولكن، و ا مراحل تزال ال السيا التغي عملية وأن خاصة البلد، ذا الديمقراطي

عام ة النا الثورة أن س2011فيھ، إ،تو قادت فقد ي، العر سان لإل إنجازا ا و ادة وز
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انت نتقالية خاباتإجراء للعدالة منظومة وإرساء دستور ووضع ون  وال  ،ديمقراطية ت ما من غالبا

مور  ن نتقال ب لعمليات ولية املراحل خطورة   . ك

السيا عم: التغي وم   .مف

أدبيا املاضية، السنوات الديمقراطية عرفتھ الذي املث التقدم وفر واسعةلقد ت

كشفت وقد السياسية، نظمة غي وعملية الديمقراطي والتحول للديمقراطية ة كث عاد أ ستكشف

إ الوصول أجل من دبيات ذه افحت التنوع ذا ل ونظرا الديمقراطية، ات ا من ائل تنوع عن

وح ات، ا من الكث أن غ ا، عل ند س أن يمكن منطقةعميمات ضمن الواقعة البلدان

نتقالية العمليات تباين رت أظ مماثلة، ظروف تتقاسم وال   .)2(واحدة

ذه ل ننظر أن يمكن ال فإنھ العلمية، الدقة يقت العل التحليل ان وإذا

الصل وثيقة املحتمل من ون ت ال تلك اختيار علينا وجب وإنما الواسعة، العالمدبيات سياق ة

السياسية يارات وا لية ي ال وضاع شمل وال ، السيا التغي عمليات وصف يح ت وال ي، العر

  : )3(و

انتقال - عملية ا تمت ال للكيفية تمام ا إيالء يجب حيث النظام، غي نمط

الديمقراطية إرساء عملية ع ا وتأث  .السلطة

ا - السياسية يارات عمليةا خالل املحلية الفاعلة ات ا ا قدم ال اسمة

وضع نتخابات، املدنية، للسيطرة ش ا بعية ب املتعلقة القرارات اتخاذ ذلك بما نتقال،

نتقالية" الدستور، ات" العدالة ا ن عن للمساءلة السابق النظام أعضاء  ).بإخضاع

تض - و ، جتما والتماسك اتالدولة وحر جتماعية نقسامات ذلك من

املستقرة غ دود وا  .التمرد،

ات - ا ا تبذل ال ود ا ذلك بما واملساعدة، ارجية ا السياسة خيارات

الديمقراطية ز لتعز ارجية ا  .الفاعلة

العا ا عرف ال التحوالت لتحليل سيا رئ منطلقا ل ش العوامل ذه ل أن لميبدو

التحوالت ذه عن تمخض ما وتحليل ي، رمادية. العر منطقة يقع أنھ إليھ ينظر ظل الذي العالم ذا

الديمقراطية علماء لدى الشذوذ حاالت من حالة ل ش و الديمقراطية، املمارسة دور. من ظل حيث

ئة ب جدا مقيدة ملانات ال وظلت اب لإل صورة إثارة منحصرا فقدتنتخابات بدادية، اس شبھ

أي تدخل ال وغدت اع، ق صناديق خالل من ئات الب ذه غي مل املعارضة ات حر ا مع

حيث ي؛ العر العالم لالنتخابات الشاذة ة امل إ حقا يقودنا ذا و باألغلبية، الفوز أجل من انتخابات

السياسية  م طاق معظم ثمرون س الذين تناقضأولئك ذا و ضعفا، ك م عادة نتخابات،



المصالحة توطيد الديمقراطية في مواجهة  2011العدالة االنتقالية في تونس في أعقاب و  التغيير السياسي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادية االقت

- 254 - 

ة خ السنوات ن كيت مر و ا أورو ة الرا الديمقراطيات من العديد مع فقد.)4(صارخ ذلك و

للديمقراطية ساسية للشروط يفتقر ي العر العالم أن ا، م أ تجاه ذا مختلفة مواقف لت ش

املشاركتية ومة ا أنمثل شارا، ان ك عد وال أخرى، ات تفس وتمثلت الفردية، قوق وا

ية املحسو ع قائم ع توز خالل من ة، السلطو ز عز من ا مك مما للدولة، تؤول النفط إيرادات

قسري  از ج ناء و ن املحتمل ن املعارض وشراء ونية، ع. والز تركز ات النظر من أخرى مجموعة وراحت

قليج ستقرار ع فاظ ا جل من كية مر املتحدة الواليات وخاصة ية أجن فواعل ود

افية ال ارة امل ت س اك ال ية العر النظم عض بقوة ف ع أخرى مواقف وراحت إسرائيل، وحماية

سالمي القوى من املخاوف اء كإذ ، السيا التغي أجل من الضغوط خطر إدرء الوصول ة

  . )5(السلطة

الشبھ النظم اتيجيات اس أن أخفقت، قد ات التفس ذه أن يبدو أنھ، غ

، الداخ من وقوى ية، املحسو ات شب ارت فا ال، طو تصمد لم ، السيا التغي منع بدادية اس

حاال  عد املرونة، من ة قو حالة عن ي العر العالم يعوكشف الر وكسر سادت، ال السيا لس الت ت

الدول  من العديد السابقة املقوالت جميع ي  . العر

لوضعھ الديمقراطية، علماء لدى ي العر يع الر ا خلق ال ة القو عة ال ذا تج و

ف العالم، من واسع نطاق ضمن ات ا معظم ا عرف ال الديمقراطية السياقات علماءداخل طور

ن والبحر يا ولي مصر إ وامتد س تو برز الذي ي العر يع الر حول ة فكر ات اتجا ثالث ن بارز

شعبية حركة ل ش ي العر يع الر أن ع ول تجاه كز ف ا، وسور حركة" أصيلة"واليمن إ أقرب

افحة م وحركة كية، مر املتحدة الواليات املدنية قوق قيا،ا افر جنوب العنصري التمي

ومجزرة والقوقاز، الشرقية ا أورو والشيوعية ن برل جدار  Tiananmen" (تيانانمن"ساحة"وسقوط

Square (عام الشعبية ن الص ة ور جم الطالب احتجاج ع و1989ردا ضراء"، ا ركة " ا

عام الرئاسية نتخابات عد الدولو. 2009إيران فرضتھ ا موج ان التغي أن ي الثا تجاه جادل

الدفاع ووزارة ارجية ا ووزارة بيض ت الب خالل من كية مر املتحدة الواليات وخصوصا ى، الك

كشف و للديمقراطية، الوط والصندوق ، الدو وري م ا د واملع الدولية، للتنمية كية م الة والو

عن تجاه يذا العر يع الر نقاد ن ب واسعة شعبية يحظى الذي و و ول، ن؛ اثن ن مسار وجود

املتحدة الواليات ن ب متعمد غ تحالف وجود ير والذي كية، مر املتحدة الواليات دور حول

احت مع يا س املعتدلة العلمانية باألنظمة طاحة ع ساعد حيث ن، املسلم خوان و كية مالمر

ارثية س. نتائج الرئ أنصار ن ب ة كب شعبية يحظى والذي ي، اما"والثا ارجية" أو ا رة تون "ووز ،"لي

بداد س ضد ة ر وا الديمقراطية ز عز ع شاط ب عمل ال املتحدة الواليات سياسة مثل و



  جامعة جيجل/ بن شعبان رمضان.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 255 - 

ال أغلب والتقدم ار زد عيق ال القوى من ا وغ تماماوالتعذيب، أكده ما ذا و ية، العر دول

يونيو رة القا الش خطابھ السالم، قضية ز بتعز دا متع السلطة إ جاء عندما اما أو س الرئ

عام من2009من بدال والصراع السالم، من بدال ية الكرا زرع من تمكن ال للسياسات حد ووضع ،

الشع ل ساعد أن يمكن ال ارالتعاون، زد و العدالة تحقيق ع تجاه،.  وب ذا رصد أجل ومن

كية مر املتحدة الواليات السياسات صا ا أطلق ال حات التصر جاءت فقد ة، وا بصورة

عام مطلع مع ي العر العالم اجتاحت ال الشعبية رات واملظا حتجاجات أك2011عقب لتعمق ،

ا ا فأسما التوجھ يذا مر س اما" لرئ أو خية "  )Barak Obama" (باراك التار عة" بالفرصة ملتا

ارجية ا رة وز ت وع ون، ي أن ب ي كما للعام كية مر املتحدة ات تون " الو لي  Hillary" (يالري
Clinton (ز عز قدما امل لواشنطن سمح س ات التغي أن ا ثق و " عن ستقرارمن

والديمقراطية وسط "والسالم عبارة.  )6(الشرق ص فيت الثالث الفكري تجاه ي" أما يأ نا

ل الفضائية"ال القنوات ومختلف ن، املسلم خوان بروز ، جتما ابط ال وسائط تلتقي نا و ؛

و واحد وقت الثورات إحراز من مكنت ال رة، ز ا مثل ية عةالعر سر ة وت و متباينة   .)7(سياقات

التغي نحو عة ال ذه تفس التفصيل حاولنا ما وإذا للواقع، التحول و أنھ غ

مع سليم ال يمكن فإنھ خضر" السيا بجامعة"شارة السياسية العلوم استاذ م" لوفان"، أ أحد أن

مفص ل ش يرجع ي العر يع للر ة القو إعادةسباب ع ينطوي لم أنھ يو حيث قتصاد، إ

ل لتحو عملية االت ا معظم انت ال وصصة ا نحو التحول مراحل السلطة، ع قتصاد" توز

عشائري  ائ ز اقتصاد إ املخطط قتصاد  Transformer l’économie du plan par"  (من
l’économie du clan " (ا من لموالتحول الة ا ذه ظل و خاص، ار احت إ للدولة ار حت

البطالة انفجار يفسر وما و العمل، لفرص جديد كمصدر العام القطاع من أك اص ا القطاع يتخذ

ر تطو عطيل التا و ، جتما راك ا م عمل عطيل و ن ج ر ا من خاصة الشباب أوساط

متماسكة متوسطة بال. طبقة شطةأما أ نحو ا شط أ ت توج فقد وطنية املسماة ة للبورجواز سبة

للدخل والسياحة( مدرة نتاجية) إ...العقارات شطة ثمارات س ستغرب"دون فلن لذلك ،

أطلقھ الذي ار(الوصف أش إ) Gilbert Achcar) (جيل أقرب ا بأ ية العر الرأسمالية ع

املضار  يةرأسمالية املحسو رأسمالية ا أ أو السلطة، دوائر القوي ضور ا ذات  Capitalisme(ة
de copinage (ا يصف كما التواطؤ"أو ذلك. )Capitalisme de compérage( )8" (برأسمالية و

الصورة انت ف ية، العر السياسية املنتظمات ا ف دخلت ملفارقة أرست قد الرأسمالية ذه ون ت

املاضيةاستقرار  الثالثة العقود مدى ع منخفضة ات مستو عند الواحد للفرد جما املح ( الناتج

الغالبة)1980-2010 السمة من عدام وا املساواة، وعدم الفقر من ي الثال البالء ان أن يجة والن ،

ردن و ا وسور يا ولي والعراق كمصر البلدان من لكث جتما الوضع سيطرةع يجة ن س وتو

عا طا أضفى مما الدولة ة ورجواز و منية، و ة العسكر ا" املجموعات إ)mafieux" (مافو أدى
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معظم الية النيولي السياسات توسيع من كب ل ش عززت ال الرأسمالية ية املحسو نطاق توسيع

توطي إ أدى مما التجارة، ر تحر نحو والتحول البلدان يذه محسو منح خالل من ي و الز النظام ذا د

ية العر السياسية للمنتظمات الرسمية حصاءات ر تظ مفارق نحو وع مثال، اد ست اخيص ل

مشرفة نمو ،.)9( معدالت وا ل ش الوضع ذا يتج حيث س، لتو سبة بال الشأن ان كذا و

الكث عن اقتصاديا تكشف ع بن مرحلة س غايةفتو فإ القوة نقاط بلد2010من أول س تو انت

جن ثمار س جذب حيث من قتصاد وتنوع قتصادية التنافسية حيث من قيا أفر شمال

لعدة ذا و املعلومات تكنولوجيا ومجال الغذائية والصناعات سوجات امل مجال بنجاح املباشر

مدير ،)10(سنوات رأي أنھ الدوغ النقد الغارد" صندوق يان س  ) "Christine Lagarde( "كر

بعدوا اس قد فراد من الكث اليومية ياة ا ب  .)11( "أنھ س الذي النمو س ل فإنھ عليھ ناء و

وخاصة امش ال ع تركت واسعة اجتماعية لطبقات ا املت غ النمو ولكن ية، العر نتفاضات

امل   .)12(تعلمالشباب

، خ التغي  و ذا نتائج ع املرور يمكن ال ات، تجا ذه ل أخد عد تجدر. و نا و

قدمھ الذي العمل إ س" شرة جو ث يع" عنوان"   2013عام)  Seth Jones" (س الر سراب

ي الب" العر من الكث وضع مع توافق و ا صا يزال ال نراه ي،والذي العر يع الر أعقاب ية العر لدان

املحصلة النتائج م أ فإن    :)13(وانطالقا

بما - ية العر البلدان من الكث أن بالرغم ود، الر مرحلة قتصادي النمو معدل دخول

سبة بال اليوم ال ا و كما ديمقراطية، ومة ح من اك قوي اقتصاد ع ن ترا انت س تو ذلك

س  .لتو

العالم - ة حر قل قيا أفر وشمال وسط الشرق ي العر يع الر منطقة  .بقاء

انت - و النظام، وتوطيد القانون فرض التغي أعقاب املنتجة املحلية نظمة ضعف

رب ا أمراء سالح نزع فشلت يا لي شة ة مركز ومة وح ممزقة، التزال اليمن أن يجة الن

شيات فيةوامليل الر املناطق من الث ع  .  املسيطرة

سالمية - الدولة تنظيم ثم ا، وفروع القاعدة تنظيم مع ة كب لة كمش اب ر ساع  ا

والشام والدول " داعش"العراق يا لي الفراغات مللء س ال التنظيمات أك الغ بوصفھ خرى

 . مستقرة

نتقالية ل: العدالة وم الديمقراطيمف والنظام السيا التغي لة   : ي
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أو عنيف صراع من خرجت ال باملجتمعات نتقالية، العدالة وم مف يرتبط ما ا كث

من مجموعة خالل من مستدام لسلم س والتأس ديمقراطي نظام إ سلطي نظام من التحول مرحلة

تر  وتتجاوز ماعية ا الذاكرة تحفظ املؤلمليات املا نطاق.  ات ع حاضرا وم املف صار أن عد و

ره مظ نتقالية العدالة وم مف أعطت ال التطورات سلسلة إ السياق، ذا نحتاج، فإننا واسع،

ا   .ا

يتم ال الكيفيات حول ، الرئ واب ا ان حيث عينات، ر البداية انت لقد

م ا اتيجيةالتعامل اس سان، حق ة ط ا ات ا ن مرتك ساب" ع ا  Clore les" (غلق
comptes(عد كمبوديا تجسدت وال املؤلم، رث عن الصمت ر مظ اتيجية س ذه وتأخذ ،

والنخب و فران نظام ن ب الوسط ل ا قلب انت حيث اسبانيا و مر، ا م ا نظام السقوط

، الشي ال ا عليھ انت ما ما مثل رس عفو قانون تجسدت أعوام ببضعة ا عد و خلفتھ،

ايد امل شار ن ظل نات الثمان منتصف مع الحقة مرحلة تصمد لم اتيجية س ذه أن غ

تقديم التفك بدأ حيث العقاب، من فالت ضة ومنا سان حقوق جديدةلثقافة اتيجية اس

ماعية ا بادة قضايا والتعامل سانية ضد رائم ا ملقاضاة وممارسات معاي ر تطو تمثلت

البلدان ومحكمة املتحدة مم مثل الدولية االت الو عاون و تأث تحت ذا ان وقد رب، ا وجرائم

دو  محاكم بروز يجة الن انت ف سان، قوق كية ومر السابقة بيوغوسالفيا خاصة " أروشا"لية

املستوى ع أما ارج، ا العال ي القضا ختصاص مبدا فتولد الدولية، نائية ا واملحكمة روندا

اتيجية اس فإن زائية" الداخ ا العالم" العدالة دول من العديد شرت ان قد السالم اتفاقيات

و  اليون وس          .)14(ورنديكغواتيماال

تطبق      ال السياقات تباين يجة ن ، املعاي ذه ل كة املش الصفة يمنح لم ذا فإن ذلك، ومع

ا واج التعقيدات من مجموعة عن نظمة غي حاالت من الكث كشفت ما وسرعان املحاكمات،

بر  كذا و ن، املحلي ن السياسي والقادة ي املد املجتمع للعدالةقادة مكملة معاي إ اجة ا زت

مشروع خالل من نتقالية العدالة عن متقنة صورة قدمت من أول قيا أفر جنوب انت ف نائية، ا

ة املصا مقابل العفو أو قيقة ا نة لت فش نتقالية، للعدالة الرس غ انب ا تضمن حقيقي

ل ا تأخذ جديدة اتيجية واس اما الصراعتحوال عد ما مرحلة   .     )15(املجتمعات

ا أ تجھ ست أن يمكن ما فإن نتقالية، العدالة حول املرجعية الصورة ذه خالل من

أو قضائية الغ ليات و املمارسات عض إ باإلضافة التقليدية، للعدالة القانونية املعاي من وعاء

ا تق ان ك قضائية والثقاالشبھ السيا السياق مراعاة إ باإلضافة الضرر، وج قائق،

الصراع عد ما ملجتمعات جتما واملا. و والتجاوزات ات ا ن مع التعامل ممكنا عد لم كذا و

اتيجية الس وفقا ساب"املؤلم ا اتيجية" غلق الس وفقا ساب"وإنما ا  ".كشف
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العدالة  وم مف وتحديات: نتقاليةطبيعة  . سياقات

ل       ش و الدولية االت الو عاون إ يرجع نتقالية العدالة انبعاث أن كيف الحظنا لقد

ا فإ نتقالية للعدالة ا تحديد إ العودة و مية، أ ا أك ن ب من املتحدة العمليات" مم نطاق امل

يبذل ال باملحاوالت املرتبطة ليات غيةو النطاق، الواسعة املا تجاوزات تركة م لتف املجتمع ا

ة املصا وتحقيق العدالة وإقامة املساءلة   .  )16("كفالة

للعدالة املختلفة وانب ا إ نتقالية للعدالة الدو املركز ش السياق ذات و

ا بوصف القضا" نتقالية وغ القضائية التداب أجلمجموعة من مختلفة دول ا بتطبيق قامت ال ئية

سان قوق جسيمة ات ا ان من ورثتھ ما ة القضائية،. معا املالحقات التداب ذه وتتضّمن

املؤسسات إصالح من عة متنوّ ال وأش الضرر ج رامج و قيقة، ا ان الوصف"و ذا املركز بع ست و ،

الصل وثيقة نتقالية العدالة أوبان متعددة أطراف أو ن طرف ن ب اع ال من سواء نتقالية ات بالف ة

يجة والن ايا، ال ض عو و املحاسبة تحقيق خالل من الدولة، قمع عن الناتجة نتقال ات ف

والديمقراطية املدنية والثقافة القانون سيادة ز   .)17(عز

، ة حصر شبھ بصورة ولو ا، أخ يمكن للعدالةوعليھ ساسية املبادئ ع بانة

وأخرى املؤس انب با ومبادئ ي، القضا انب با مرتبطة مبادئ إ ا يف تص مكن و نتقالية

ومتصل ابط م ل ش عمل خال انب با   .مرتبطة

نتقال أو حرب حالة من روج ا عد سواء الصراع، عد ما دول ض يف منأوال،

السيا املجتمع دد قد ال ل املشا أو ع باالشتغال تبدأ أن ديمقراطي، نظام إ سلطي نظام

سيادة وفرض ات ا ن و رائم ا عن القضائية املالحقات خالل من العدالة تحقيق ضرورة و النا

و. القانون  السياق ذا بالطرح ديرة ا ساؤالت ال أقوى أحد أن وضع:غ غذي ال العوامل ما

التحديات م أ ما أخرى لمة ب ؟ املح املستوى ع السيما املقاضاة عملية لتنفيذ موضو سياق

مقبول؟ ل ش مح نطاق للمقاضاة قانونية آليات وضع تواجھ   ال

كمفوضي الدولية املنظمات ا عل شدد ال نا، مة امل العوامل ن ب املتحدةمن مم ة

نائية ا باملحاسبة السيا ام ل و ، املح املستوى ع السياسات وصا سان، قوق

العدالة إقرار الس س سي دون ، املح املستوى ع أصدره. خاصة الذي الرئا تفاق مثل

ي املكسي س فوكس" الرئ سن خاصبإ2001عام) Vicente Fox"  (ف مد مكتب شاء

ذا ومع ، املا جرائم ذه  للتحقيق معدل فإن ضعف ما سرعان ي املكسي س للرئ ة القو البادرة

رائم ا ع التقادم ب س م إدان تتم لن ناة ا من العديد أن املر من أصبح حيث واقعيا ا قو
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إ ي املد املجتمع عناصر ببعض املالحظة ذه فأدت اءاملعنية، إل السيا ام ل طبيعة شكيك ال

درجات من زاد ما ما ور حقيقي، خاص ادعاء مكتب ثمار س ان إذا وعما العقاب من فالت

السابق س الرئ إدانة انية بإم تصل ما و شكيك يا" ال شيف مذبحة)  Echeverria( "ا اب ارت مة ب

س" كر وس عام)  Corpus Christi" (ور الطلبة الذي. )18( 1971حق النمط فإن ذا ل يجة ون

عن مقاضاة أفضل إ يؤدي أن شأنھ سميھ من ما و ات ا ف" ن غر دي  Pablo de" (بابلو
Greiff(محاكمة حول قناع بتحقيق املجرم، عالسلوك ايا وال ور م وا م عل املد لدى

ستع ما ذا و سواء، كزحد ت ال القانون شرعية أن ترى ال التداولية الديمقراطية داخل إال مھ ف

جميع قبل من ي العقال القبول من البد ولكن دقيق، ل ش تجسد قد القانون ان إذا فيما فقط

املفتوح ر ا التداول ظروف إال تحقيقھ يمكن ال ي العقال القبول ذا أن حيث بھ، ن وم )19(املتأثر ن،

تقدم حيث ن رجنت نات الثمان تمت ال املحاكمات تجاه، ذا جدوى لنا ت تث ال مثلة ن ب

الديمقراطي طار ة، خط ع فظا اب ارت عن مسؤولة انت وال ة، املس القوات دمج لعملية صورة

القانون لسيادة ا خالل من و ( خضعت امل ال الوقف ن قوان خالل العفومن ن وقوان ة املطلو الطاعة

ضطرابات) الالحقة ح تجاوزات أية ا ل ل لم ذلك ومنذ املجتمع، ندماج ثمة ومن

جتماعية و قتصادية ل املشا عن الناجمة )20(الالحقة
.  

تتوافق ال نتقالية للعدالة ساسية املبادئ م أ من فإن آخر، مستوى اوع نظر

ق ا آخر بمع أو قائق، ا تق ان نجد نتقالية للعدالة الدو املركز يف تص حسب وواقعيا

حيث ات، ا ن و ستغالل حاالت حول القضائية وغ القضائية جراءات ع قيقة ا معرفة

معرفة حول تمام قيقة" ينصب ا من املمكن ق د امل" ا وحسب سية، الرئ املجاالت فإن ركز

مجتمعات واملح الدو املستوى ع اما مركزا تحتل ، وال قيقة ا عن البحث ان ا تث ال

بإثبات ترتبط الصراع، عد   : )21(ما

ن - املرتكب ة  .و

ستغالل - حاالت وراء  .سباب

ا - وظروف ات ا ن ع  .وقا

ان - وم ايا لل ي ا ال القسري املص ختفاء حاالت م  .وجود

الرغم ع قيقة، ا لسياق رة الظا السمة ل ش ن، ك املن طرف من اف ع أن والشك

الك اعات ال ة سو ل املحلية املمارسات إحدى اف ع ان وقد مباشرة، لھ يتطرق لم املركز أن من

التحد وجھ ع دف س بحيث البلدان، يقدمھمن كما العنيف ما ا خ للتار كة مش ة رؤ وضع يد

لتيغو" وانتقاده)  James Latigo(      " جيمس أوغندة شمال التقليدية العدالة ألنظمة وصفھ

العفو ق طر عن السالم   . )22(لن
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الضرورة ع شدد املحلية والسياقات الدولية املنظمات من العديد انت ةوإذا امل

فإن ة، املصا تحقيق إ للوصول الصراع عد ما ملجتمعات س ي ح قائق، ا تق ان شكيل ل

البعد ذا تحقيق ا كفاء عدم عن تكشف، صورة عن يكشف بوضوح. الواقع ذا نلمس مكن و

عرضھ الذي مان مارك"التحليل للعدالة ) Mark Freeman"(فر بروكسل مكتب نتقاليةمدير

ن"و ماروت ي يكشفان) Dorothée Marotine" (دورو حيث املكتب، ذات امج بال لفة أحد امل أن

ال أش ع أقوى وجدت نة ن ثالث وضمن ة، املصا لتحقيق نموذجا ا بوصف قائق ا تق ان

عام منذ ال1983العالم انت فقد قيا افر جنوب قائق ا تق نة تبقى ال، الوحيدة نة

ال قائق ا تق ان نصف من أك فإن ا خالف و العفو، أجل من قيقة ا ع وعملت وجدت

ذا تحقيق ة صعو وقعت ال ذا وضمن ا، د ع خالل ال و ا عناو ال ة املصا ر تظ لم ت ش أ

املفقو  عدد شأن ت ش أ ال ان ال املثال، يل س ع نجدن دف وأوغنداال ن رجنت دين

ثار و خ التار تقييم أجل من التحقيق نة و وادور و اي والعدالة قيقة ا ان و ا، الن وس

ي أملا املوحد ي ا ش زب ا ة ديكتاتور عن تبة    .)23(امل

ا تق ان فإن الصراع، عد ما ملجتمعات املحلية السياقات لتباين سوفونظرا، قائق

تبقى ا فإ ذلك ومع التكيف، ات الصعو من الكث تجد سوف ا أ أو ا، م الكث مناسبة ون ت لن

تحقيق ظل و انتقالية، بمراحل تمر ال املجتمعات الفوائد من العديد تحقيق بالقدرة تحتفظ

ا نطاق ل ل ا وشمولي االستقاللية املث واملعاي إثباتالظروف ساعد أن يمكن ا فإ لدولة،

ملرتك املساءلة ز عز و املا ارتكبت ال سان حقوق ات ا ان ومدى طبيعة حول قيقة ا

التوصية مع للتحقيق املختصة القضائية ات ا إ ا إحال و ا، وحفظ دلة جمع خالل من رائم ا

ايا ال لصا ضات عو امج   .)24(ب

الوصول الغاية فإن نتقالية، العدالة تحقيق املتبعة اتيجيات س طبيعة انت وأيا

ة املعا ذه وتتمثل ات، ا ن يجة ن املتكبدة ثار ة معا و العمليات ذه مخرجات إ خ

ا لھ عرض الذي الضرر اصالح دف س ال واملادية ة الرمز واملبادرات ذلك ، و بالدرجة ايا ل

الضرر " لالستقرار" ج ديد دون صالح وتحقيق نتقالية املرحلة مجتمعات بناء إلعادة اتيجية اس

  . السيا

عام املتحدة ألمم العامة معية ا إ ة قو بصورة الضرر ج انبعاث ارجاع مكن ،2005و

املبادئ شأن ام ل ع ا ايابتأكيد ل وا نتصاف ق ل ية التوج واملبادئ ساسية

، الدو ي سا للقانون ة ط ا ات ا ن و سان قوق الدو للقانون سيمة ا ات ا ن
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ست ل حيان عض الدولة انت وإن ح للضرر، وفوري وفعال مناسب ض عو ع صول وا

ال فعال عن نمسؤولة ناشط أو جماعات قبل من  .  )25(ترتكب

ا عل عتمد ال ضات التعو ال اش ال أش عرض م امل من بوضوح، ذا تحليل أجل ومن

ة الرمز التداب يص ت مكن و مادية، وأخرى ة رمز إجراءات عام ل ش ص وتت الضرر، ج برامج

مواضع عن والكشف عتذارات، اصدار عام ل ودمجش الئقة، مقابر ا ودف ايا ال رفات تضم

دفع جم فت املادية التداب أما ايا، ال لبعض تخليدا الشوارع سمية و املجتمع، ايا ال

يد ش و ومعاشات ضات عض عو مية، أ أك التداب ذه عت و ي، والبد النف يل للتأ مراكز

بصورة ذا ر ظ و ضحيان، التعو تداب وضوحا لقبائل أك حيث "  املايا" الرمزي غواتيماال،

الرضا عدم عن ينم سؤ املايا شعب إ ت ي و و ض التعو نة أعضاء أحد ل" طرح و ذا ل

مادية قيمة ذا ئا ش د نر إننا ومة؟ ا لنا تقدمھ   .)26("ما

ولتقدي الشرح، ذا ل الدوليةواستكماال الدروس فإن الضرر، ج حول املة مت ة رؤ م

تو العالم أنحاء جميع ايا ال نصاف ال ود ا   :)27(مجال

ات: أوال ا ن آالف أو بمئات مر يتعلق عندما خاصة ممكن، غ امل بال املبدأ تجسيد ان

القسري  ختفاء وحاالت ة، ط   .ا

برامج: ثانيا ون ت أن نيجب لتحس بالس ايا ال اتجاه الدولة اف اع و مصممة الضرر ج

املستقبل م حيا   .نوعية

ا: ثالثا شرعي لضمان ة شار اس بصفة مصممة امج ال ون ت أن   .يجب

عا عادلة: را ون ت ح املة، مت مجتمعية لتصورات وفقا مصممة امج ال ون ت أن يجب

  .وشرعية

استك: خامسا فضل خرىمن نتقالية العدالة ملنا ايا ال ضات عو برامج مال

ضات التعو تقديم بأن اطئ؛ ا م الف تجنب يتم ح قائق، ا تق ان و نائية، ا املحاكمات

ايا ال صمت لشراء الدولة قبل من  .  محاولة

إعا ضرورة ع نتقالية، العدالة اتيجيات اس تؤكد ا، ي،وأخ املؤسسا انب ا بناء دة

عديالت إدخال خالل من مؤسسات شاء بإ ذا رتبط و ات، ا ن تكرار لعدم الضامن البناء باعتباره

ا عل ب والتدر سان حقوق ماية جديدة ة دستور واصالحات   .     )28(قانونية

رسمن الذي املن أن يت التأصيل، ذا خالل ومن كذا طو ير والذي البداية، اه

قابلية أك يصبح نتقالية العدالة ة مقار خالل من ا وتوطيد الديمقراطية نحو السيا التغي
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ة مس أن أو ستمر، سوف الديمقراطية أن ش ال الدالئل رصد ثمة ومن التو املجتمع لالختبار

محاولة سوى تكن لم س تو السيا الديمقراطيةالتغي إ نتقال   .ولة

س صالح:  تو إ التغي   .  من

عام من يناير عشر ع الرا س تو السيا التغي بادرة تـأكدت فرار2011لقد عد ،

س ع "الرئ بن العابدين ن تزايد" ز مع حتجاجات، من أسابيع عد السعودية، ية العر اململكة إ

شوةمستمر ال من د بمز الرحيل ذا ل قو وقد و لإلصالح، دة واملؤ ومة ل ضة املنا املشاعر لزخم

س تو داخل النطاق من. الواسعة عدام وا قتصادية، زمات و ، السيا ستقرار عدم من بالرغم

التحديات استق27و. واستمرار ومة، ل ضة املنا رات املظا تجدد ووسط اير، الوزراءف س رئ ال

الغنو"املؤقت محلھ  "محمد الس"وحل قائد من"البا خرج الذي املخضرم السيا و و ،

الراحل بورقيبة" إدارة ب ديدة"ب ا املؤقتة ومة ا وأعلنت ق"، طر انتقالية )29("خارطة ملرحلة

معية ا انتخابات ا ع سية"ترتب التأس رأكت23يوم"  الوطنية دستور2011و وضع عملت ال ،

  .جديد

وط مجلس انتخاب و ، السيا التغي مرحلة انات ر أقوى أحد انت لذلك، يجة ون

احتدام و بوضوح تھ رؤ يكمن ما أن غ جديد، دستور ووضع نتقالية املرحلة إلدارة تأس

يجة ن انت و لذلك، املنظمة القانونية النصوص حول تأخرتالنقاش أن والتناقضات النقاشات ذه

يوم انتخابات لتنظيم ا إعداد تم ال الطموحة ولية لية24الرزنامة دل2011جو ا وتمحور ،

بصفة السابق النظام مع ن املتورط إقصاء حول اتفاق إ الوصول عدم حول السياق ذا الرئ

التوت درجات من زادت القضية ذه ولكن الثورةرسمية، داف أ لتحقيق العليا يئة وال ومة ا ن ب ر

رقم املرسوم اعتماد عطلت الديمقراطي نتقال و السيا صالح بالنظام2011-35: و املتصل

س ال التمثيل أساس ع مغلقة قوائم ع اع اق نظام ع كز امل ي أن  .نتخا ذلك عن وترتب

قابلة عد لم ال يومنتخابات إ ا تأجيل وتم ر23لإلنجاز أكتو ن. من ب العناصرأومن قوى

ق ا عدم املرتبطة التحليل ذا ضمن مفيدة ون ت يمكن وال املرسوم، ذا ا طرح ال ديدة ا

من تم ي لم من ناء باست السابق س الرئ د ع ومة ا صلب مسؤولية تحمل من ل ل ال

إ ا الديمقراطي"أعضاء الدستوري من"التجمع ل و زب، ا ذا ل يا مسؤولية تحمل من ل و ،

سنة جديدة رئاسية دة لع لل السابق س الرئ بأمر. )30(2014ساند املعنية املسؤوليات د وتحدّ

الديمقراطي نتقال و السيا صالح و الثورة داف أ لتحقيق العليا يئة ال من اح تم،)31(باق وقد

املركزي السيا طار داخل املسؤوليات دفت اس وقد مركز، نحو ع املسؤوليات ذه ضبط

خص ع وشملت زب،   :)32(ل
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الديوان - ومدير املساعدون مناء و القارون  .مناء

ن - و والت الدراسات مركز  .مدير

الدوائر -  .رؤساء

ا - التجمع لطلبة الوط املكتب إ الديمقراطينتماء  .لدستوري

سيق - الت ة  .عضو

نية - وامل ابية ال امعات ا ة  .عضو

نية - وامل ابية ال الشعب  .رئاسة

نتقالية، بالعدالة ترتبط وال صالح، ذا ضمن بالثناء، ديرة ا املبادرات أبرز ولعل

للتحقيق الوطنية نة ال شاء ا إ ديدة ا ومة ا امبادرة ارتك ال والتجاوزات ات ا ن

س ع"الرئ بن العابدين ن ال "ز ة للف سان حقوق ات ا ان ع الوقوف نة ال عمل شمل وقد

حتجاجات ا ف د"بدأت بوز غاية23" سيدي إ سم ر23د قضايا2011أكتو إ باإلضافة ،

ن ب فيما السابق النظام ذه. )33(2011جانفي14و1987نوفم 07فساد عززت وج وقت و كذا و

تحديد مع ضرار و ات ا ن م تقدير نتائج من أفرزتھ ملا بالنظر نتقالية العدالة لبداية يئة ال

إ نة ل ي ا ال ر التقر أشار حيث وفاة367املسؤوليات، و338حالة ن، ون امل ر2147من ا من

عن1900 فضال ات، للممتل تلف العقاب حالة من فالت افحة وم ايا ال ض لتعو العديدة الصيغ

أوسع ل ش املا أحداث حقيقة لتغطية نة شاء أن. )34(وا التأس املجلس ع ان ثمة ومن

سنة انت ف نتقالية، العدالة عزز ال ليات م من د اصدا2013يز ع دة طموحشا قانون ر

نتقالية، بالعدالة املرتبطة القضايا من واسعا نطاقا امل" مفادهغطي مت مسار نتقالية العدالة أن

ومساءلة ا حقيق بكشف سان حقوق ات ا ان ما ة ومعا م لف املعتمدة والوسائل ليات من

عتبار ورد ايا ال ضرر وج ا ع ن املسؤول حفظومحاسبة و الوطنية ة املصا يحقق بما م ل

ا وثق و ماعية ا ر الذاكرة حالة و من نتقال و ات ا ن تكرار عدم نظام ضمانات إ بداد س

يئة)35(..."ديمقراطي و القانون، ذا ضمن إليھ شارة ستحق ما ولعل والكرامة"، قيقة أجل" ا من

ارت ال ات ا ن عن ليةالكشف جو ر ش منذ النظام باسم القانون 1955كبت ذا صدور غاية .  إ

أن يمكن غ ال الدقة درجات إغفال منحصرا يبقى الرئ ب الس ولعل املة غ عد البادرة ذه

التفصيل ذا ا عل ون ي   . أن

س تو ديدة ا نتقالية: الدولة العدالة جدلية و صالح ةحدود واملصا

   .قتصادية
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نجاح أن الديمقراطي، النظام إ نتقال عمليات املتعلقة ات التفس مختلف ش

النخب لون ش من ن ب أي ن، املعتدل من مجموعة ا عل يمن إذا أك ستديم التحول عمليات مختلف

املعارضة وقوى كم ا انت التفس. ال ذا ان املنطلقوإذا ذا من الزعم يمكن فإنھ يحا،

ع تؤثر ال ختالالت من مجموعة ز ت حيث ية، تقر بصورة ولو مخالفا وضعا دت ش س تو بأن

استدامة ع الوقت نفس و ة، ج من نتقالية العدالة مسار اسمة ا العمليات عض

املر  أوال ذا جم و أخرى، ة ج من ال2011-35سومالديمقراطية لية أ عدم ق الذي

حزب إلطارات املؤقت باإلقصاء انت حادا نقاشا لت ش املسألة ذه أن ورغم السابق، النظام ملسؤو

الغموض غارقا ظل أنھ و املرسوم ذا حول ساؤل ال يث ما أن غ الديمقراطي، الدستوري التجمع

ذ ل ا إقرار يجب ال املدة الديمقراطيحول العمل الستدامة ئة س إشارة و قصاء   .ا

ال املسائل ي ثا فإن ن الرا الوضع تثأما العدالةأصبحت جدوى حول عميقا جدال

قانون مشروع و ديدة، ا س تو قتصادية"نتقالية ة املنتخب" املصا زب ا يقدمھ " الذي

س تو إجراء"نداء عد عام، برملانية انتخابات معدل2014أول ورفع ثمار س مناخ لتفعيل كبديل

قتصادي س. النمو الرئ حسب ذا تطلب الس"و قايد املتعلقة" البا املا ملفات غلق

ن العمومي ن املوظف حق واملحاكمات التبعات وإسقاط العام، املال ع عتداء و املا بالفساد

إوأشب ص مطلب تقديم خالل من العام، املال ع االعتداء و بالفساد تتعلق أفعال أجل من م ا

ومة ا برئاسة تحدث ة املصا القراءات  . )36( نة أبرز فإن نا قل ومن ع ا تقديم يمكن ال

القانون،  ذا واملجتمعحول السلطة ن ب للقلق املث أو .نقسام رت ذافظ ة مواج بوادر

الشعبية ة ا ة الصغ حزاب من ائتالف من لة املش املعارضة، صفوف دل ل املث القانون

الديمقراطي والتيار املتطرف، سار عبو"وال السابق" ملحمد س للرئ ة ور م ا أجل من منصف"واملؤتمر

وامل"املرزو جتماعية ات والشب عالم ووسائل ر، مظا من ر مظ أول إعالن وتم ي، املد جتمع

تم12الغضب س وزارة2015من استجابة عدم و ة املواج ذه اسم ا انب ا غ ،

ا مع يتوقع ان ال ظة ا و مات، حدوث وخطر الطوارئ حالة غطاء تحت للتجمع الداخلية

وقد ر، التظا حق يكفل الدستور ألن سوأ ححدوث نفعال تصاعد إ التصرف ذا قاد

شري مد لھ استجاب الذي ر، التظا طلب ر بتمر السماح خ تم حيث ومي، ا ئتالف صفوف

عن و ير التالية2000ال التعاب شعاراتھ معظم تركزت الفساد: "  ص افحة مع" ،"م تصا ال

العام املال ذ".  نا الشعبومع نواب مجلس طاولة إ ي القانو مجراه أخذ القانون مشروع فإن لك،

عديلھ و   . )37(ملناقشتھ
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نا، ساسية الفكرة فإن ثمة من:  ومن ون سي املشروع؟ ذا ل حدا سيضع من

أر ع قائم من تب إ يدفعنا ذا أن غ ساؤل، ال ذا ل شامل تفس رصد تصوراتالصعب ع

املشروع ذا ل ائية ال يجة الن ا احدا غدو وال. قد باملعارضة، فيتعلق ضعيفا، يبدو والذي ول، فأما

و ومية ا لألغلبية لة املش ع ر شكيالت ال ة مواج ع قادرة وغ ضعيفة س: تبدو الرئ حزب

س" تو ا"نداء الوط تحاد و سالمي، ضة ال وحزب عكس، ال أصل179ر، من  217مقعد

لم. )38( ضة ال حركة أن ذه، النظر ة وج من سؤالنا يخدم قد ما فإن التصور ذا ضمن أنھ غ

القانون  اتجاه ثابت شبھ موقف عن ذا.  تكشف يقوض ان شأنھ ومن ممكنا بدو و ي، الثا التصور أما

ن سي التو غالبية مر تعلق و ةالقانون املصا ملبدأ ن ض أحدث. املنا نأخذ التصور ذا ز ولتعز

الرأي الستطالعات التو د للمع السياسية أن )EMRHOD(املؤشرات ع كشف من49الذي ٪

أن و تمام لال املث ء ال ولعل قتصادية، ة املصا قانون ضد م ن سي تمثل59التو م م ٪

الفئ ا ولعل امعية ا أنالفئة حيث ، جتما التواصل مواقع ع ا صدا حيث من ا تأث ك ة

عام احتجاجات أن واسع اعتقاد التواصل2011ناك فضاءات ع تمت ال التعبئة عمليات إ عزى

مضمون.  جتما عن كب بقدر السلطة تراجع و و ممكنا الثالث التصور يصبح قد ب الس ذا ل و

قانون املسؤولياتمشروع كتحديد نتقالية؛ للعدالة الشامل الن مع عديلھ و وتكييفھ ة املصا

ضات عو تقديم ع التحديد وجھ ع تصر أن يمكن وال ات، عقو العدالة( وفرض ا تحدد

نتقالية للعدالة الرسمية يئة ال ا بوصف والكرامة، قيقة ا نة مع سيق املجتمع) بالت عن فضال

السابقا س الرئ ات ممتل مع ال ا ان كما ل، ك العام الرأي ضرر الدولة نة ز ي، ن" ملد ز

ع بن ومارس" العابدين اير ف من ابتداء صودرت ال ذلك2011وزوجتھ منذ ا معظم بيعت وال

ن فإن. )39(ا املطروح ري و ا السؤال حول ع الرا التصور فإن خ أنو يمكن ار ا الدعم

السياق ذا و ومية، ا غلبية ع العام والرأي املعارضة جانب إ ومؤثرا حاسما أيضا ون ي

الدولية" تمسكت الشفافية النمو" منظمة دفع ع ع ما بقدر الفساد إ يدفع القانون بأن مثال،

  . قتصادي

ا ن ب التجاذب ذا غمرة املقارنةو فإن قتصادية، ة واملصا نتقالية لعدالة

سبة بال ن املسار شرعية ع الوقوف املطاف اية لنا يح ت املتمثل ال نتقالية املراحل ملنطق

التجارب مختلف رتھ وأظ الدولية ن والقوان املنظمات مختلف أرستھ كما والديمقراطية السالم ز عز

دول (  الدولية ا   ).التا  انظر
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ن - متماثل ولكن ن متنافس ن از  .ج

  :  املصدر

- Samy Ghorbal et Frida Dahmani, "Tunisie : la réconciliation 
qui fâche", jeune  Afrique  n° 2855 octobre 2015, p.43. 

للنظر ساسية يئة ال ستصبح ة املصا نة أن مالحظة، يمكن ذا خالل من

امل الفع از ا ا بوصف والكرامة قيقة ا نة جانب إ مواز دور بلعب الفساد، عنقضايا سؤول

قيقة   ا يئة

  والكرامة

قتصادية ة املصا قانون   مشروع

يقرر؟   من
نة -

ة واملصا   التحكيم

ة - املصا من( نة ونة عة: أعضاء06امل أر

و التنفيذية، السلطة قبل من ن يئة02معن قبل من

والكرامة قيقة   .ا

يباشر من

  جراءات؟

من - بطلب

أو اك ن لھ سوب امل

يئة ال أو ية ال

افحة مل الوطنية

  الفساد

اك - ن م ل سوب للم الطو   .املس

و ما

  العقاب؟

نة -

تحدد التحكيم

قيمة ا، طبيع

إقرار دون ضات، التعو

ن بال ات   .عقو

إ - باإلضافة ض، التعو مبلغ تقدر ة املصا نة

بـ إقرار 05غرامة دون ختالس، خ تار من ابتداء السنة ٪

ن بال ة   عقو

ما

  النتائج؟

جميع - إلغاء

تطبيق عد عات املتا

قيقة ا يئة قرارات

  .والكرامة

النظر - طلب إيداع عند عات املتا جميع إلغاء

الفساد م ال سوب امل   .ملف
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ا عل التنفيذي از ا يمنة عن فضال القانون، دولة وإرساء ة واملصا نتقالية العدالة إرساء

مناسبا مناخا ذا يح و ة، املصا نة داخل التنفيذية السلطة قبل من ن معن أعضاء ستة بوجود

واملجتم ايا ال لدى املتخذة والقرارات جراءات شرعية شكيك للل ك خطورة. ع ك مر ولعل

الفساد قضايا ن املنخرط ألولئك قوي وإغراء حصانة و عات املتا إلغاء سرعة مستوى ع ر يظ

م وضعيا ة سو   .ل

الديمقراطية، الدولة بناء صدع خط ل ش أن يمكن والذي ، خطورة ك انب ا أما

ا ع فقط يطبق القانون أن او و وال ضة ال حكم ة ف شمل و الدولة، تمس ال نا)39(رائم و ،

ا ف عززت ة ف ا تحقيق شمل ال والكرامة قيقة ا يئة ض تقو ر مظا من آخرا را مظ ر يظ

التحقيقات إجراء البداية نقطة نات مس ا منتصف ان ف الفساد، ات   . مستو

خر اسم ا انب ا قانونولعل مع نتقالية العدالة لة مش معھ تتعاظم الذي ،

ن ب تأر والذي ن، املحتمل املستفيدين عدد طمس ع والعمل قيقة ا مجانبة و ة املصا

آالف وعدة ة)40(العشرات وج عد وال القانون ا شمل ال ة الف من بكث أك يبدوا التقدير ذا و ، .

تقدم ما إ اإلضافة قتصاديو الوضع مصدرا ا بوصف قتصادية ة املصا إ ينظر تحقيق

العائدة مة ال املبالغ قيمة عن عالن و القضائية املالحقات اء ا بمجرد 454إ227من( للبالد

أورو ا)مليون العلل ميع ل ا ون ست ال ة املصا ع صرار غدية ذا ساعد وقد ل،

س تو ا    .)41(عرف

 خاتمة

ا         إل التوصل يمكن ال يجة الن فإن اية ال التغي: و عملية ات تفس انت إذا

خالل من تبدت ديمقراطي، نظام لقيام ة قو اضات اف ع البداية قامت س، تو السيا

ديمقراطية ِمؤسسات إلقامة املؤسسية صالحات دستور،(عمليات ، تأس مجلس انتخابات،

أصيل)إ...برملان ديمقراطي لنظام وصلت ا بأ التفاؤل فراط ألوانھ السابق من اليزال أنھ إال ، .

املرونة من قدرا ت أث ال الدول ن ب من ، التحلي السياق ذا ل مجال ا بوصف أيضا، س تو انت وإذا

خال من السياسية، صالحات منلبدء التحول لعمليات و نتقال متطلبات عض إدراك ل

البعد والكرامة قيقة ا يئة انت حيث نتقالية، العدالة ا وأبرز الديمقراطية إ سلطية ال

ا إحياء إعادة ض وتقو القديمة ات ا ن ة ملعا املؤسسية الضمانات شبكة ضمن املتم املؤس

املنظ ة. ور املستقبل املصا قانون مشروع خالل من قتصادية املوارد ع صول ا ضرورة أن غ

ود ملج كنتاج الديمقراطية تطور ثمة ومن واملساءلة، قيقة ا عن الكشف مة م نت ر قتصادية،

  .شع
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للعن وزنا أعطت قد ا أ ع س تو الوليدة الديمقراطية تكشف ذا إ النظر اصرو

انت ف ، جتما و قتصادي انب با تمام ع أثرت العناصر ذه أن درجة إ املؤسسية،

عودة القائمة ة القو الفرضية وأصبحت جتماعية، و قتصادية التحديات تنامي يجة الن

ة املصا قانون مشروع خالل من الفساد   .  جماعات

س ال س تو فإن كذا الدولية تطيعو املؤسسة ا تقدم ال ع ر القدرات من فالت

للديمقراطية الناعم انب ل نتخابات و سلميا،: للديمقراطية الصراعات حل ع القدرة ضرورة و

شاملة أجندة وضع ع والقدرة السياسية، ية ز ا طوط ا يتجاوز نحو ع التعاون ع والقدرة

و  القطاعات، افة نل املواطن مشاركة ع املستوى. القدرة ذا عند ف ع أن أيضا م امل من أننا غ

اعات ال ا تطبع مازالت حيث س، تو النخب مستوى ع أوال ذا كمن و وار ا عملية بتعقيد

حيان عض الداخلية شقاقات تؤكد. و للديمقراطية املة مت ة رؤ بناء تحدي و ف ثانيا عأما

جتماعية و قتصادية سس التنمية( وزن الديمقراطية)  معدالت س.  بقاء تو ض فيف ثالثا أما

الواسعة السياسية املشاركة ع بالعمل الديمقراطي، النتاج ذا الشع ود املج بحماية ام ل

مدنية كقوة ن ا. للمواطن استدامة ستغرق أن املحتمل فمن كذا منو د املز س تو الديمقراطي كم

  .  الوقت
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