
 

                                                                       

 

  بيان التحالف التونسي للكرامة ورد اإلعتبار والمركز الدولي للعدالة اإلنتقالية

 

  هيئة الحقيقة تحتاج ،الكرامة وإعادة الحقيقةكشف لغرض 

 1عملها لتستكملإلى مزيد من الوقت  والكرامة

 

 التأكيد سماال هذا القصد من إطالق كانحيث ". والكرامة الحقيقة هيئة" بـ تونس في الحقيقة لجنة تسميةل مسوغ ما يوجد

حقبة  من قالاالنت عقب إتباعها على مجتمعنا وافق التي االنتقالية العدالة مسارو ثورتنا أهداف أهم بين من هدفين على

شرائحه  جميع عبر التونسي المجتمع قري أن إلى فنحن نهدف. الحقيقة عنفي الكشف  األول هدفنايتمثل  الديكتاتورية.

 نطاق على رتالتي انتش اإلنسان حقوق وانتهاكات والتهميش الفساد مظاهر أن مفادها التي بالحقيقة والدينية االجتماعية

فيكمن  الثاني هدفناأما . التونسيين من ضحاياال آالف اللتين أسفرتا عن علي وبن بورقيبةي دكتاتوريت خالل حدثت قد واسع

 نحقبتي ضحية سرها كانتبأ لدولة إعادة الكرامةأوال : مستويات عدة وذلك بتحقيقها على ،الكرامة في استعادة

 فرضها التي يةجتماعالوا قتصاديةاال سياساتال تهاهّمش التي جماعاتالو ثم إعادة الكرامة للجهات ،تينفاسد تينديكتاتوري

 تم الذين الشبابو والنساء لرجالل كرامةأخيرا إعادة الو ،نوا لهاومك ديكتاتور قادها دولة وامول للذينا األجانب المقرضون

ا العنف طريق عن غالبا  ذلك و واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية المدنية همحقوق انتهاك  القمع خالل من ودائم 

 .قصاءواإل

 

  القانوني النقاش من أهمية أكثرمعينة  سياسةانتهاج 

 

 ناضلت ما يتهاوال تعكس هيئة خالل من الكرامةإعادة و الحقيقة للكشف عن يهدف مسارا ةاالنتقالي العدالة قانون أرسى لقد

 المتعلق لقانونيا السؤال على والكرامة الحقيقة هيئة والية تمديد حولالمثار  النقاش ركزت ، الحظ ولسوء. أجله من الثورة

ا الهدف يخطئ على المسألة القانونية التركيز أن نعتقد نحن. القرار هذامثل  اتخاذ خول لهي بمن  األكثر السؤالأن  إذ. تمام 

 اعملي يعد أمرا التمديد أن في موقفنايتمثل . بشكل مطلق هناك تمديد يكون أن يجب لماذا هو الذي يجب طرحه أهمية

 مديدت يعتبر ، أعضائها بين الحاصل والشقاق حقيقة والكرامةهيئة ال عيوب عن النظر وبغض. ا على حد سواءوضروري

 فإن "،ال ضراروال ضرر " هو للعدالة األول المبدأ أن عتقدي البرلمانكان  إذاو. وجودها إنهاء من بكثير أفضل هاعمل فترة

 .تونس في ةاالنتقالي العدالة بمسار اإلضرار الذي يجب سلوكه لتجنب الطريق يعد التمديد

 

 وبسببها هيئة الحقيقة والكرامة عيوب من رغمعلى ال ، ضروري التمديد
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 قانون في ليهع يصنصتال خالل من التمديد اللجوء إلى  مكانية أن يتمإ بالفعل توقعت قد الدولة كانت ، األول المقام في

 .الحالي الوضع على ينطبق التوقع هذاو. ةاالنتقالي العدالة

 كانت إذا ام تحديد ذلك في بما ، لديها مرفوعة" شكوى"62000 من أكثر على شتغالاال إلى والكرامةهيئة الحقيقة  تحتاج

 تحقيق اءإلجر المتخصصة الدوائر إلى التي يجب إحالتها الشكاوى ما هي و ، التحقيقات من مزيد إجراء إلى حاجة توجد

 لىع الحصول مجموعاتك أو جماعاتأو ك ، كأفراد طلبات أو شكاوى قدموا الذين ألشخاصل يحق كان إذا وما ، جنائي

 بعين خذتأ أن ،الشكاوى هذه عالوة على النظر في، هيئة الحقيقة والكرامة على تعيني ،. جبر الضرر من معينة أشكال

 استرداد لخال من كامل بشكل التحكيم قرارات تنفيذ ضمان ذلك في بما ، أجرتها التي التحكيم إجراءات نتائج االعتبار

 وا إلىعس الذين أولئك قبل من الدكتاتورية الحقبة أثناء المرتكب الفساد عن المعلومات وجمع المشروعة غير األصول

 .التحكيم

 

 كيفية يضاأ بل اتحقيقاته من التي حصلت عليها بياناتال فقط ليس تحليل إلى هيئة الحقيقة والكرامة حتاجت ، وبالمثل

 ذلك في بما ، علنيةال ستماعاال جلسات اآلن سوى إلى حد تُعقد لم. العلنية االستماع لجلسات التونسي المجتمع ةاستجاب

 ببعض تتعلق ماعتسا جلسة أي تعقد لمبينما . العاصمة خارج استماع جلسات أو  وجلسة تونس في استماع جلسات

يشمل  و. إليها عاالستما ينبغي أنه ، تحالفنا أعضاء ذلك في بما ، التونسيين من الكثير يعتقد التي والمواضيع االنتهاكات

 .الثورة عاندال إلى أدت مظالمك والبطالة التهميش موضوع وكذلك ، الدين ممارسة حرية على تؤثر التي االنتهاكات ذلك

 

 حول البحث من االنتهاء إلى أيضا هيئة الحقيقة والكرامة تحتاج ، التحقيقات هذه التي أسفرت عنها  البيانات فضال عن

 ذلك تطلبي وقد. الديكتاتوري الحكم تيفتر خالل المعاملة سوء أشكال من وغيرها العنيف والقمع الفساد ونتائج أسباب

 ل الحقبتينالمتبعة خال األساسية واالقتصادية االجتماعية السياسات دراسة هيئة الحقيقة والكرامة تولىت أن جيد بشكل

 ذلك يف بما االقتصادية السياسات صنع ومؤسسات والمحاكم الشرطة مثل - في ذلك الدولة مؤسسات ودور تينلدكتاتوريا

 ولح بيانات وجمع عن البحث ذلك يستدعي وقد. تشغيلوال والبنوك الطبيعية الموارد استخراج تنظم التي المؤسسات

 الديكتاتوري محقبتي الحك ظهور في هاودور األجنبية والحكومات ، الدولية المالية والمؤسسات ، التجارية الكيانات تواطؤ

 .التونسيين من العديد كرامة من تنتقصاو ، الحقوق تنتهكا التي حول الخروقو

 سواء أعاله، المذكورة المهام من العديد إكمال هيئة الحقيقة والكرامة على يتعين يزال اله ألن تمديدال إلى حاجة توجد

 هذه كمالإ وبدون. لكي تتمكن من القيام بوظيفتها أطول فترة يتطلب واليتها تعقيد نظرا إلى أن أو ارتكبته خطأ سببب

. مؤكد وغير اضعيف   أساس ا وتوصياتها نتائجها يتضمن شامل تقرير بكتابةهيئة الحقيقة والكرامة  لتزامال سيكون ، المهام

هيئة  بعد ام مرحلة في االنتقالية العدالة إجراءات على مكتملال غيرال الكرامةإعادة و الحقيقة الكشف عن مسار ؤثريس

 لدوائرا صلب الجنائية المساءلة مسارو ، المهمشة المناطق في لتنميةا مخططاتو ، جبر الضرر مثلالحقيقة والكرامة 

هذا ل ونسيك كما. لتشغيلوا الموارد واستخراج والشرطة والتعليم المحاكم تشمل التي المؤسسية واإلصالحات المتخصصة

  مرأة.ال معاملة على ومختلفة خطيرة تداعيات مكتمل المسار الغير

 

 التمديد ليس بسابقة

 

نَ حيث  2".التمديد إمكانية( الحقيقة انلج) واليات معظم شتمل"ت ،( ICTJ) االنتقالية للعدالة الدولي للمركز وفقا    العديد تََضمَّ

 تسمح اأحكام ، الحقائق تقصي لجانبموجبها  حدثتأ و األخيرة عشرة الخمس السنوات في صيغت التي القوانين من
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 هذه من العديد طلبت عليهو. أكثر أو( 2) سنتين عن تقل ال مدة الحقيقة لجان معظم منح تم حيث. عمل هذه اللجان بتمديد

حدوث بسبب  أو الموارد، نقص أو الفور، على استهاللها لعملها عدم أسباب ذلك في بما ،ةمختلفسباب أل التمديد اللجان

 حرمتها من ببساطة أو مبكر وقت عملها في في إحراز تقدم  من اللجنة منعت التي األزمات من وغيرها سياسية أزمة

من  شهرب (1)تمديد واحد  ثم أشهر( 5) خمسة لمدة منحها تمديدين تمف ،اتمديد بيرو في الحقيقة لجنة طلبت إذ. هستكمالا

 3.تقريرها واستكمال صياغة أجل

كما أدت . الموارد نقص بسبب الفور على أن تشتغل تستطع لم ولكنها 2005 عام في ليبيريا في الحقيقة لجنة إنشاء تم

 تقييمب له عنى تقرير في االنتقالية للعدالة الدولي المركز أشار .عملها في ريتأخإلى حدوث  مفوضيها بين الداخلية الخالفات

 جلسات من العديد عقد من بعد االنتهاء يتم لم ونظرا إلى أنه ، 2008 سبتمبر في: "أنه إلى  ليبيريا في لحقيقةا لجنة

 لمدة تمديدات ثالثة) أشهر تسعة لمدة تمديد ا والمصالحة الحقيقة لجنة طلبت ، التقرير كتابة في بعد يُْشَرعْ  ولم ، االستماع

 4. "2009 جوان بحلول أعمالها اختتام أجل من( واحد وقت في( كل منها أشهر ثالثة

من ذلك و. ومفيدا ضروريا التمديد كان حقيقة، جنةلل تفويض منحب مباشرة معنية نفسها المتحدة األمم كانت عندما حتى

 فبلغ مجموع مدة ، مرتين تمديدها ثم وقع ، سنتان مدتها والية البداية في الشرقية التي منحت تيمور في الحقيقة لجنة

 5(.1) اواحد اعام تمديدال

 

 الدولي المركز أشار كما أيضا ولكن ، الحقيقة لجان قبل من مطلوبة تكون ما غالبا   التمديدات أن فقط األمثلة هذه تُبَيِّّنُ  ال

 هيئة إن. عملها إلكمال تمديدال إلى احتاجت كلما ، وصعوبة تعقيد ا أكثر الحقيقة لجنة ظروف كانت كلما ، االنتقالية للعدالة

 األمر يقتصر ال. العربي الربيع انبثقت عن التي( الوحيدة اآلنهي إلى حد  و) األولى الحقيقة لجنة هي التونسية الحقيقة

 الفساد مثل معقدة مواضيع تنظر في أن أيضا   عليها تعيني بل ، تغطيها أن يجب التي الفترة بسبب فقط واليتها تعقيد على

 في والمصالحة والعدالة الحقيقة لجنة هي ى هذه اللجانإحد. معالجتها فقط األخرى اللجان بعضسبق أن حاولت  والتهميش

 تغطية كينيا في والمصالحة والعدالة الحقيقة لجنة شمل واليةلم ت ، الكرامةو الحقيقة على غرار هيئة(. TJRC) كينيا

 في والمصالحة والعدالة الحقيقة لجنة حدثأ الذي القانون دخل. والتهميش الفساد أيضا ولكن ،فقط اإلنسان حقوق انتهاكات

 طلبت ،األمر نهاية وفي. رئيسهاب تعلقت قضايا اعترى عملها اضطراب بسبب ولكن ، 2009 عام فيحيز التنفيذ  كينيا

 ذلك طلب أسباب نطبقت وقد أشهر( 6) ستة عن قلي العملها بما  فترة تمديد كينيا في والمصالحة والعدالة الحقيقة لجنة

 تتيح"أن  أرادتفقد  ، كينيا في والمصالحة والعدالة الحقيقة لجنةب فيما يتعلقو. تونس الحقيقة فيعلى وضع هيئة  التمديد

 حول استماع جلساتعقد  ذلك في بما ، مهمتها إلكمال الوقتلنفسها و" اللجنة أمام المثول فرصة الكينيين من لمزيد

 6.األخير في بتنفيذه وهو ما قامت التهميش

 

 لجنتي أن من الضحايا جماعات بعض اشتكت ، المثال سبيل على ، نيبال ففي. بطبيعتها مفيدة التمديدات أن يعني ال هذا

 ليس تمديدات إلى سعتا قد - القسري االختفاء حاالت في التحقيق ولجنة( TRC) والمصالحة الحقيقة لجنة وهما - الحقيقة
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 ، ذلك ومع 7.اعملهمتنظم  وإستراتيجية الدولة من موارد دون العمل في االستمرار لمجرد  ما بقدر عملهما إنهاءمن أجل 

 .سنة لمدة اتمديد  نتيناللج البرلمانمنح 

 

 أنه إلى ، اعمله إلكمال إليه تحتاج الذي والوقت المختلفة الحقيقة جانلل تهمقارنعند ، االنتقالية للعدالة الدولي المركز أشار

 المخصص الوقت اددزا فقد ، األبحاث من أوسع نطاقات مع هاتعاملبحكم  ، تعقيدا أكثر أصبحت الحقيقة لجان أن بما"

 على تنطبق االنتقالية للعدالة الدولي المركز مالحظة أن (االعتبار ورد للكرامة التونسي التحالف)تحالفنا  يعتقد 8".لعملها

 هيئة داخل والفردية المؤسسية المشاكل غيرنا أو نحن بها نرى التي الطريقة عن النظر وبغض ، أخرى ومرة. تونس

 عامل لتمديدا يكونقد . لتنفيذها الوقت من المزيد الهيئة إلىتحتاج  بالتالي،و. معقدة واليتها واقع أنال فإن ، والكرامة الحقيقة

 حول لنيةع استماع جلسات عقد( 1) في( TDC) والكرامة الحقيقة هيئة قبل من استخدامه يتم أن شريطة( 1) امبرر واحد

 ، والبت في الحاالت( 2) ، دينتال حرية وممارسة والبطالة التهميش ذلك في بما واليتها إطار في غطيهات لم موضوعات

 البحوث ونتائج البيانات تجميع( 3) ، بها الخاصة التحكيم قرارات تنفيذ وضمان المتخصصة الدوائر إلى التي ستحيلها

 من وغيرها (المحفوظاتاألرشيفات )و والتحقيق والبحث التحكيم وإجراءات االستماع وجلسات الشكاوى من جمعتها التي

 عيوتجم العدالة االنتقالية قانون متطلبات على بناء   الرئيسية النتائج حيتوضو ، البيانات هذه تحليل( 4) ، المصادر

 في ىاألخراألطراف الفاعلة و الدولة ومؤسسات المدني والمجتمع الضحايا يمكن مكتوب تقرير إصدار( 5) و التوصيات

 . مستقبلي عملفي  واستخدامه يهعل البناء من تونس في االنتقالية العدالة مسار
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