
مجموعة األدوات الشعبية للعدالة اإلنتقالّية

دليل املُستخِدم

 آيليش روين

معهد العدالة اإلنتقالّية، جامعة ألسرت



إن أولئك الذين يستخدمون هذه االدوات  يف شامل أيرلندا يستحقون اإلشادة من كل 

البرش يف أرجاء العامل، ممن يدعمون عملية السالم الربيطانية األيرلندية

ففي بعض األحيان تكون هذه االدوات هي ترجمة ملشاعر محبي السالم يف كل أنحاء العامل 





فهرس املحتويات

8 كلمة شكٍر وتقديرٍ 

9 الّتمهيد 

11 مة  املقدِّ

12 مالحظات إستباقّية 

ملاذا الحاجة إىل دليل ُمستخِدم؟

لَِمْن يتوّجه الّدليل؟ 

ما هو دور الّدليل؟ 

كيف يُقرَأ الّدليل؟

املصطلحات

ُمراعاة املُستخِدم

15 الجزء األّول: العدالة اإلنتقالّية الشعبّية 

ما هي العدالة اإلنتقاليّة؟

ما هو املختلف بشأن العدالة اإلنتقاليّة؟ 

أين تكُمن أهميّة العدالة اإلنتقاليّة؟ 

ُمحاكاة العدالة اإلنتقاليّة للمستقبل كام للاميض

ما هي العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة؟ 

تَوازي عمل العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة مع الربامج األخرى التي يرُشف عليها املجتمع 

قَْول العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة بأنّنا نستطيع دامئاً أْن نفعل شيئاً ما

مجموعة األدوات الشعبيّة 

التّجربة واملعرفة الّشخصيّتان: عىل املستوى املحيّل وعىل املستوى العاملّي

21 الجزء الّثاين: إستخدام مجموعة األدوات 

21 القسم 1 – أنَت قاِدرٌ 

املشاركة يف العدالة اإلنتقالّية

الّتأسيس لِعدالة إنتقالّية شعبّية من املوارد املُتوافرة

اإلستفادة القصوى من املوارد املحلّية 

العدالة اإلنتقالّية يف املامرسة

3



فهرس املحتويات

24 القسم 2 – أنَت قاِدٌر عىل بناء فريق 

فريق العمل 

بناء فريق 

الّدعم املُستِمّر 

إعنِت بنفسَك وبفريقَك

25 القسم 3 – املسائل الّصعبة 

التّعاُمل مع املسائل الّصعبة

التّواُصل: اإلستامع 

التّواُصل: الكالم 

َعْقٌد مع الفريق 

ردود الفعل 

27 الجزء الّثالث: إستخدام األدوات 

27 األداة 1: تعّمق مبحيطَك – موارد الفريق الشعبّية 

دليلَك الستكامل الجدول

األحداث والتّجارب األساسيّة يف ظّل الّنزاع  

الشخصيّة/التنظيميّة

السياسيّة

املحليّة 

العامليّة

األداة 1: منوذج

األداة 1: موارد

4



30 األداة 2: الرّكائز الخمسة – ملحة عاملّية 

دليلَك الستكامل الجدول

اإلصالح املؤّسسايتّ

الحقيقة

التّعويضات أو َجرْب الّضر 

املُصالحة

املُقاضاة والعفو 

األداة 2: منوذج

األداة 2: موارد

36 األداة 3: اإلصالح املؤّسسايتّ – الّتجربة املحلّية 

دليلَك الستكامل الجدول

املؤّسسة 

اإلصالح 

الرّأي 

الّسبب

األداة 3: منوذج

األداة 3: موارد

38 األداة 4: الحقيقة – العواقب املحلّية والدولّية 

دليلَك الستكامل الجدول

موضوع الحقيقة التي تربز الحاجة لها 

أسباب الّسعي وراء الحقيقة 

كيفيّة إيجاد الحقيقة

العواقب

األداة 4: منوذج

األداة 4: موارد

5 فهرس املحتويات



41 األداة 5: الّتعويضات أو َجْب الّضر – تاريخّياً ومحلّياً ودولّياً 

دليلَك الستكامل الجدول

التّعويضات أو َجرْب الّضر؟ 

ملاذا؟ 

كيف؟ 

َمْن يُقرِّر؟ 

أّي إستثناءات؟ 

األداة 5: منوذج

األداة 5: موارد

45 األداة 6: املُصالحة – البحث يف اإليجابّيات والسلبّيات 

دليلَك الستكامل الجدول

أيُّ املصالحات؟ 

ما هي املصالحات؟   

كيف متَّْت املصالحات؟ 

اإليجابيّات والسلبيّات

األداة 6: منوذج

األداة 6: موارد 

50  األداة 7: املُقاضاة والعفو – ُمواجهة املايض 

دليلَك الستكامل الجدول

املثل 

الّدور 

ما الذي يجب أخذه بَعْي اإلعتبار؟ 

املشاكل 

األداة 7: منوذج

األداة 7: موارد 

 

6 فهرس املحتويات



53 األداة 8: الرَّْصد – من الشخيّص إىل السيايسّ 

دليلَك الستكامل الجدول

العوامل األساسيّة للتّجربة الشخصيّة

التّجربة الجامعيّة وتجربة الحّي

التّعليق: نساء، رجال، أوالد 

الجهات الفاِعلة الحكوميّة وتلك غري الحكوميّة وتلك الدوليّة 

املساواة وحقوق اإلنسان

الخانة الفارغة 

األداة 8: منوذج

األداة 8: موارد

57 املاَلحق 

املُلَحق 1: حول أمانة مؤّسسة آشتون الخرييّة

املُلَحق 2: حول معهد العدالة اإلنتقاليّة

املُلَحق 3: حول املؤلِّف

7 فهرس املحتويات



ُعرب عن جزيل امتناننا لِلسيّدات والّسادة القاِطني يف: فولز، ماونت فرنون، نيو لودج، شانكيل، تايغرز باي، 

والذين شاركوا يف برنامج العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة التّابع لِمنظّمة جرس األمل. فدليل املُستخِدم هذا الذي 

يضّم مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة ما كان لِيكون ممكناً لوال تفاين هؤالء. ونخّص بالتّنويه آيرين 

شريي وفريق عمل برنامج منظّمة جرس األمل، الربنامج الخاّص ِبؤّسسة آشتون الخرييّة. فهؤالء يجمعون 

اإللتزام بالعدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة إىل الّدعم املهنّي للّضحايا والّناجي من الّنزاع. وأيضاً، نتقّدم بالّشكر من 

آيليش روين من معهد العدالة اإلنتقاليّة ألجل جهودها املَبْذولة لَِدْعم الشّق التطبيقّي للعدالة اإلنتقاليّة 

مه لنا خدمة الّضحايا  الشعبيّة يف إيرلندا الشامليّة. كام نُبادر بأحّر عبارات التّقدير للّدعم املستمّر الذي تُقدِّ

والّناجي. وأخرياً وليس آخراً، نُشيد بعمل الجامعيّي األكادمييّي والّناشطي ورجال الّدين وموظّفي الّدولة 

والسياسيّي عىل مدى سنواٍت طويلٍة وعىل الّصعيَديْن املحيّل والدويّل، والذي زّود هذا الّدليل بعلوماته.

بول روبرتس
    الرّئيس التنفيذّي، أمانة مؤّسسة آشتون الخريّية
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ان شامل بلفاست هو املكان الذي أديرت فيه مجموعة األدوات 



إّن دليل املستخِدم هذا والذي يضّم مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة هو منشور مهّم ومميّز. فهو 

مثرة رؤى نشأْت يف سياٍق محيلٍّ ال يخلو من التّعقيدات والّنزاعات، ولكّنُه دليٌل يُعالج هموماً وتجارب عامليّة 

ٌر.  ويليق بـِ آيليش روين، والتي تعمل مع منظّمة جرس األمل،  ، ويف املامرسة ُمتجذِّ كذلك. يف النظريّة، هو غنيٌّ

م لها  أْن تُهنَّأ عىل ترجمتها النظّرية إىل مامرسة، وعىل التزامها العميق واملُستَدام مع املجتمعات والتي تُقدِّ

دة األوجه. فتُوفِّر مجموعة  العدالة اإلنتقاليّة وسيلًة لُِمواجهة مجموعٍة متنّوعٍة من التحّديات القامئة واملُتعدِّ

األدوات والّدليل معاً وسيلًة لِتسخري وجهات نظر فرديّة وجامعيّة مختلفة جّداً، ماّم يفسح باملجال بالتّايل 

للمحادثات غري املُريحة والتي هي حاسمة يف رَْدم هّوة الِخالفات ما بي األفراد واملجتمعات. وهذا عمٌل 

صعٌب، لكْن وكام يُظِهر هذا الّدليل، فهو ُمْجٍز للغاية.

تنبثق العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة مبارشًة من تجارب املجتمعات املحليّة يف إيرلندا الشامليّة، وهي تتجّذر يف 

التّجارب التي اختربتها الّنساء والرّجال ميدانيّاً يف هذا املجتمع املُنقِسم. بفضل ما سبق، هي تستفيد من إدراك 

مشاكل العامل الحقيقّي والحاجة إىل طُرٍُق عمليّة لِمواجهة تلك املشاكل. وينبع الّدليل من هذا اإللتزام العميّل 

مع الّناس يف مجتمعات الطّبقة العاِملة، التي تعمل وسط انقساماٍت تقليديٍّة بغية امليّض قُُدماً بشكٍل حاسٍم 

وبّناٍء. وهنا تتجىّل نِقاط القّوة التي تُستَمّد من هذا الّتكيز عىل ما هو محيّل، وعىل التّجربة املُعاَشة، وعىل 

ٌه عميلٌّ َصٌْف، وإدراٌك لإلختالف والتّعقيد، وأهليّة للتّمكي تأيت من التّنظيم  الحوار الفعيّل )بدل الخيايّل(: توجُّ

عىل املستوى الشعبّي. 

نِقاط القّوة هذه مهّمة، ال بل حيويّة. وحتّى وإْن مل تحّقق ما هو أسمى، فبلوغها هو إنجاٌز مهمٌّ بحّد ذاته. 

وتربز أهميّة الّدليل أكرث بعد ألّن هذه الّدروس والرُّؤى تقتح أفكاراً ومامرساٍت تتناول الهموم العامليّة حول 

م واإلنعتاق واإلنتقال هي مساعٍ ال يجوز فرضها بنجاح من  الظّلم واإلنقسام. فنحن نعلم جيّداً أّن التقدُّ

ِقبَل “ُخرباء” خارجيّي. وبالتّايل، يوفِّر هذا الّدليل سبيالً لُِمشاركة رؤى وتجارب بشكٍل ولغٍة يسهل وصولهام 

لآلخرين الذين يواجهون اإلنتقال من وجهة نظر شعبيّة. 
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ويفخر معهد العدالة اإلنتقاليّة، يف جامعة ألست، بأْن ميّد يد الَعْون لِتَْحقيق هذا املرشوع. فمنذ انطالقته، 

ركّز املعهد عىل املُثُل األعىل للبحث املَْقرون بالعمل واملُستَمّد من مشاكل العامل الحقيقي، ما يضمن اإللتزام 

عىل جميع األصعدة مع املُستخِدمي ويُهيِّئ للتّغيريات يف الّسياسات واملامرسات، علامً أّن عالقات عميقة 

د مجموعة  وُمستداَمة تربط باِحثونا باملجتمعات العديدة التي نعمل معها، املحليّة منها والدوليّة. وتُجسِّ

األدوات ودليل املُستخِدم هذا أسمى وجوه ذلك اإللتزام واإلمتياز الذي ينتج عنه. بالتّوازي، لقد جمعنا 

الً دقيقاً، وتفكرياً  هذا باإللتزام بالبحث الّدويل املُتميِّز إمياناً مّنا بأّن التّغيري العميّل ذات املغزى يتطلّب تأمُّ

ُمبتكراً، وإدراكاً للنظريّة. يعكس هذا املرشوع هذا اإللتزام خري انعكاس ونحن نوصيكم باإلطاّلع عليه.

الربوفسور روري أوكونيل
املدير، معهد العدالة اإلنتقالّية، جامعة ألسرت
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دليل املُستخِدم هذا هو نتيجة ملموسة أخرى للتّعاون ما بي منظّمة جرس األمل، يف برنامجٍ أطلقتُْه أمانة 

مؤّسسة آشتون الخرييّة، واملجموعات املحليّة يف شامل بلفاست وغربها، ومعهد العدالة اإلنتقاليّة التّاِبع 

لجامعة ألست. وكانت منظّمة جرس األمل قد مّهدت الطّريق عام 2012-2011 عندما أطلَقْت برنامجاً تجريبيّاً 

للعدالة اإلنتقاليّة. آنذاك، عمل قادة املجتمع من ماونت فرنون، ونيو لودج، وتايغرز باي معاً لِغرٍض ُمشتٍَك. 

فقد أدرك املُشاركون كيف أّن السّكان املحليّي يتأثّرون مبارشًة بالجهود الرّامية لِمواجهة املايض، وبالخطط 

الهاِدفة لبناء مستقبٍل أفضل، إذ يجب عىل ظروف املجتمعات املحليّة أْن تكون جزءاً من تَنفيذ أّي خطّة. وقد 

عمل برنامج جرس األمل مع معهد العدالة اإلنتقاليّة لِتَْحفيز اإللتزام املحيّل بالتّجربة والبحث الدوليَّْي.

www. صدرَْت نتائج الربنامج التجريبّي يف تقرير بعنوان: اإللتزام بالعدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة )روين، 2012؛

ع تجربة العدالة اإلنتقاليّة ضمن  thebridgeofhope.org(. وهو تقريٌر يستحّق القراءة. فهو يُطلِعنا عىل تنوُّ
رة  مجتمعات الطّبقة العاِملة يف شامل بلفاست. وهو يؤكّد عىل قيمة املُساواة ومبادئ حقوق اإلنسان املُتجذِّ

عمليّاً، كام يعكس إهتامماً حقيقيّاً بأصول العدالة اإلنتقاليّة وفضوليًّة محليًّة حول كيف يتعامل األناس الذين 

عاشوا يف خضّم نزاعات مختلفة مع املايض. أيضاً، يصف التّقرير إرادة الناِشطي يف املجتمع والّضحايا والّناجي 

والّسجناء السياسيّي الّساِبقي واملُقاتِلي الّساِبقي وأفراد الرّشطة ورجال الّدين والجامعيّي األكادمييّي بأْن 

يُشاركوا بأحاديث نقديّة حول املسافة التي اجتازوها معنويّاً منذ نشوب الّنزاع، والطّريق الذي يجب أْن 

يسلكوه مستقبالً، والّنهج الذي اتّبعُه آخرون ِمّمن مشوا املسرية نفسها.

وكثمرٍة لهذا التّعاون ما بي برنامج جرس األمل ومعهد العدالة اإلنتقاليّة، إبتكرَْت آيليش روين )2012( 

مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة وصّممتها )www.thebridgeofhope.org(. وقد تّم اختبار 

مجموعة األدوات يف الّسنة التّالية عىل يد نساٍء من مراكز نسائيّة تقع يف فولز وشانكيل ضمن برنامج سكني 

ومائدة ُمستديرة. واختُِتم برنامج الّنساء بجلسٍة قاَمْت خاللها كّل مرأة بابتكار ِقطعة أحجية خاّصة بها مُتثِّل 

مسريتها مع العدالة اإلنتقاليّة. ويف مخترب مؤّسسة آشتون الخرييّة ويُدعى “فاب الب” FabLab، تحّولت ِقطَع 

األحجية الخاّلقة تلك إىل تحفة فنيّة دامئة. وهذه ُمعلََّقة اليوم يف مكاتب خدمة الّضحايا والّناجي الواقعة 

وسط مدينة بلفاست و يف املراكز النسائية. 

عىل مّر الّسني، تشّددت عزميتنا كلاّم علمنا أّن مجموعة أدواتنا ميكن تكفييها ليستخدمها أناس عاشوا نزاعات 

من نوعٍ آخر. نحن نأمل أّن هذا الّدليل سوف ميّدكم بَفْهٍم أشمل لقيمة اإللتزام الشعبّي. فالهدف األسايّس منه 

هو إْدراج التّجربة امليدانيّة يف ُصنع القرار حول ماٍض ومستقبٍل نتشاركهام جميعاً.   

مة املقدِّ

آيرين شريي
رئيسة خدمات الّضحايا والصّحة العقلّية، أمانة مؤّسسة آشتون الخريّية 
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ملاذا الحاجة إىل دليل ُمستخِدم؟

يرشح الّدليل كيفيّة إستخدام مجموعة األدوات. فهو يُزوِّد املُستخِدمي باملعلومات واألمثلة واملوارد. وهو 

عَك عىل أْن ترى أّن تجربتَك وآراءَك هام ذات أهميّة وهام يُحِدثان فرقاً. يُشجِّ

لَِمْن يتوّجه الّدليل؟  

يتوّجه الّدليل لِهؤالء الذين تغرّيَْت حياتهم بِفْعل الّنزاع واإلنتقال. وهو يُحايك األناس املُهتَّمي بالعدالة 

اإلجتامعيّة. وأيضاً، هو يدعمَك ليك تستخدم مجموعة األدوات لِتصد تجربة اإلنتقال.

ما هو دور الّدليل؟  

ُمكِّن الّدليل ُمستخِدمي مجموعة األدوات من رَْصد مفاصل شخصيّة وإجتامعيّة للّنزاع واإلنتقال. وهو 

يُساعدَك عىل الّنظر يف كيف يجري اإلنتقال عمليّاً وهو يحثَّك عىل استنتاج ما تبّقى لِفعله.  

كيف يُقَرأ الّدليل؟

يرسم الّدليل مسريًة محّددًة خطوة بخطوة من خالل مجموعة األدوات. وهو يتألّف من ثالثة أجزاء. فيرشح 

الجزء األّول العدالة اإلنتقاليّة. ويعرض الجزء الثّاين لِكيفيّة إستخدام مجموعة األدوات واألسباب الكاِمنة وراء 

أهميّتها. ويجول الجزء الثّالث بك عىل كّل أداٍة بدورها.

املصطلحات

إستُخِدَمْت بعض الكلامت ضمن مجموعة األدوات إستخداماً يُراعي حساسيّة التّسميات. عىل سبيل املِثال، 

فـَ “إيرلندا الشامليّة” هو إسم املكان حيث أُِعّدت مجموعة األدوات هذه. و”شامل إيرلندا” هو مصطلٌح 

استُخِدم أيضاً لِتسمية املكان الذي نشأْت منه. يجد البعض هذه املصطلحات ُمثرية للِخصام. لهذا الّسبب، 

استُخِدم مصطلحا “إيرلندا الشامليّة” و”شامل إيرلندا” بالتّناُوب عرب الّدليل.

12 مالحظات إستباقّية



ُمراعاة املُستخِدم

تُثري مجموعة األدوات تساؤالت حول املايض. ويستلزم استخدامها اإلعتامد عىل التّجربة الشخصيّة. فالّناس 

ون عن آراٍء مختلفة. كام أّن استنطاق  سوف يخربون عن تجارب متنوِّعة مع الّنزاع، والعديدون سوف يُعربِّ

املايض قد يصُعب عىل البعض. لذا، يعود لَك أْن تقرِّر بنفسَك أّي إطاٍر تضع لِتجربتَك وآرائَك. فاملورد األهّم 

بالّنسبة لُِمستخِدم مجموعة األدوات هو املعرفة التي تستند عليها يف استخدامَك لهذه األدوات. 

حي تُناقش جوانب العدالة اإلنتقاليّة يف محيطَك، تذكّر أْن تتحّدث وتُصغي وتشارِك بإحتام. وال يِغب عن 

بالك أّن الّنزاع له آثاٌر نفسيّة وجسديّة يف آٍن معاً. وبالّنتيجة، فإّن استخدام مجموعة األدوات يستدعي توّخي 

الدقّة من ِقبَل املَْعنيّي كلّهم.
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  الجزء األّول
العدالة اإلنتقالّية الشعبّية

ما هي العدالة اإلنتقالّية؟
بُل القانونيّة وغري القانونيّة الكفيلة بتَْحرير مجتمعٍ  يُشري ُمصطلَح “العدالة اإلنتقاليّة” إىل سلسلٍة من السُّ

ما من القمع والّنزاع العنيف ليك يتعامل مع اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسان. فالّتكيز الّشديد عىل 
املايض يوازيه قلٌق تجاه املستقبل. وهذا مجاٌل من مجاالت البحث األكادميي واملُناصة كذلك.

ما هو املختلف بشأن العدالة اإلنتقالّية؟  
العدالة اإلنتقاليّة هي شكٌل مميٌّز من العدالة ينطبق َحْصاً عىل مواقف التحرُّر من القمع واإلضطراب 

والّنزاع. وتهدف هذه العدالة أساساً إىل التّعاُمل مع اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسان، أّما التحّدي 
هنا فيكمن يف اعتامد ُسبٍُل مُتكِّن مجتمعاً ما من إعادة بناء الثّقة العاّمة والعدالة اإلجتامعيّة. إّن حقوق 

اإلنسان واملُساواة هام املبدآن األساسيّان للعدالة اإلنتقاليّة، وتقوم هذه األخرية أيضاً عىل تنفيذ اإلجراءت 
املُتَّفق عليها يف مفاوضات الّسالم. وهذه العمليّة تتطلّب وقتاً. باختصار، هي شكٌل من أشكال العدالة 

يُعنى بالتّغيري الّسيايّس واإلجتامعّي ُمرشِّحاً أسباب الّنزاع.  

أين تكُمن أهمّية العدالة اإلنتقالّية؟ 
إكتسبَْت العدالة اإلنتقاليّة أهميًّة ُمتزاِيدة. ويتّضح ذلك من تفاقُم إبرام إتّفاقيّات سالٍم يف العقود األخرية 

من القرن العرشين، ومن فَْورة الّنزاعات منذ بداية القرن الواحد والعرشين. والعدالة اإلنتقاليّة هي 
شكٌل عميلٌّ ودويلٌّ من أشكال حّل الّنزاع يجوز تطبيقه عىل سياقات مختلفة. ومُيثِّل هذا املُصطلح، كَْونه 

ت لِحّل الّنزاع.   مصطلحاً شاسعاً ومفيداً، سلسلًة من الوسائل القانونيّة وغري القانونيّة والتي أُِعدَّ

ُمحاكاة العدالة اإلنتقالّية للمستقبل كام للاميض
تكشف تجربة العدالة اإلنتقاليّة ودراستها عن قلٍق تجاه املستقبل كام تجاه املايض، علامً أّن الهدف 

القصري األمد منها هو َوْضع حدٍّ للَقْمع واألعامل العدائيّة العنيفة. ويشمل هذا عادًة “األخذ والعطاء” يف 
املفاوضات. أّما وإْن مل تتّفق الِجهات املُفاِوضة عىل كيفيّة ُمقاربة العمل املهّم، أال وهو مواجهة املايض، 

فيجوز أحياناً َوْضعه جانباً. كام وميكن اإلستشاد ِبتجربة اإلنتقال يف أماكٍن أخرى.

ع مروحتها.  والهدف الطّويل األمد للعدالة اإلنتقاليّة هو ضامن عدم تكرار أخطاء املايض، ما يُوسِّ
لهذه الغاية، غالباً ما تشمل املفاوضات خططاً تُعزِّز املُساواة وحقوق اإلنسان. فيجوز مثالً التعهُّد 

رة بي  بإْدراج املزيد من الّنساء يف الّسياسة. وتعّهٌد آخر قد يكون ُمعالجة حاالت عدم املساواة املُتجذِّ
رشائح املجتمع املختلفة. مع ذلك، ومتى تعلّق األمر بتَْنفيذ هذه التعهُّدات التي تّم اإللتزام بها خالل 

م بطيئاً أو غري قائٍم حتّى، خاّصًة إْن مل توَضع أهداف ترتبط بإطاٍر زمنيٍّ  املفاوضات، قد يكون التقدُّ
وتدعمها األحكام واملؤّسسات القانونيّة كاملحاكم. وقد يسوء الوضع أكرث حتّى.
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 الجزء األّول
العدالة اإلنتقالّية الشعبّية

م عىل املستوى الشعبّي بيُرْسٍ أكرب، غري أّن إنجازات كهذه  عىل املقلب اآلخر، قد يتحّقق بعض التقدُّ
قد تكون هّشة. فالعمل لِبناء العدالة اإلجتامعيّة يف سياٍق إنتقايلٍّ ما بعد الّنزاع هو عمٌل طويل األمد 

وُمصوٌَّب نحو املستقبل. ويعتمد نجاحه عىل مزيٍج من التطّورات املحليّة واملؤّسساتيّة والدوليّة. 

ما هي العدالة اإلنتقالّية الشعبّية؟  

ُشري مصطلح “شعبّي” إىل معظم الّناس يف املجتمع لِيُميِّز هؤالء عن أناٍس أكرث نفوذاً يشغلون مواقع 

شي وهؤالء  قيادة. وتنطبق العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة عىل تجربة اإلنتقال لدى الطّبقة العاِملة واملهمَّ

املَْقصيّي من اإلجراءات السياسيّة والقانونيّة يف املجتمع. فالّناس الذين يعيشون يف املناطق املحرومة 

لِمحدوديّة مواردها، غالباً ما يتحّملون أسوأ اآلثار التي يتكها نزاٌع ما.

ه  تلحظ العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة أّن طريقة عمل اإلنتقال سوف تختلف وفقاً للظّروف املحليّة، ما يوجِّ

تَرْكيز العدالة اإلنتقاليّة إىل التّجربة املحليّة. وغالباً ما يهدف حّل املشاكل عىل مستوى محيلٍّ إىل تَْوسيع 

جناء السياسيّي  نطاق اإلستقرار وبناء الثّقة. واملبادرات التي تتّخذها مجموعات الّضحايا ومنظاّمت السُّ

الّسابقي ومشاريع املجتمع املحيّل قد تضع األُسس لِمجتمعٍ أكرث ُشموالً. 

تَوازي عمل العدالة اإلنتقالّية الشعبّية مع البامج األخرى   

إّن العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة مهّمة ألّن هؤالء الذين عانوا أكرث من غريهم خالل نزاٍع ما قد ال يتمتّعون 

إاّل بأقّل املوارد للتّأثري عىل اإلصالحات الالزمة لِتَْحقيق العدالة اإلجتامعيّة. 

ال تستبدل العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة الربامج األخرى التي يرُشف عليها املجتمع والتي تستنطق املايض 

أو تهدف إىل بناء مستقبٍل أفضل، بل يجوز َدْمجها بربامج قامئة أصالً لِتُصبح جزءاً من اإللتزام املدين 

واألكادميي األوسع. وتهدف العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة إىل تَْحسي مستويات الَفْهم حول القضايا املُتعلِّقة 

بالّنزاع، املاضية والحاِضة عىل حدٍّ سواء.

لكْن، ويف قلب هذا العمل الشعبّي، يكمن تركيٌز عىل السّكان املحليّي وعىل التّجربة التي عاشوها. 

واملُساهامت من ِقبَل هؤالء الذين تحّملوا أسوأ آثار الّنزاع قاِدرة أْن تُشكِّل مسرية اإلنتقال. هذا الّدليل 

يُتيح اإللتزام امليدايّن عىل طول الطّريق.

16



َقْول العدالة اإلنتقالّية الشعبّية بأنّنا نستطيع دامئاً أْن نفعل شيئاً ما

يخضع العديد من املجتمعات للَقْمع والّنزاع اللَذيْن يؤّديان إىل خسائر يف األرواح عىل نطاٍق واسعٍ. وقد 
كشَفْت الجهود املحليّة والدوليّة للتّعاُمل مع كارثٍة ُمامثلٍة قدرة العدالة اإلنتقاليّة كوسيلٍة لَوْضع حدٍّ 

للعنف.

وأيضاً، تكشف دراسة العدالة اإلنتقاليّة وتجربتها العقبات واإلخفاقات، علامً أّن بعض الّناس يتأثّرون 
بشكٍل أكرث مبارشًة بهذه العقبات واإلخفاقات من آخرين. وتُواصل مجموعات املُناصة العمل بإسم هؤالء 

الذين ُحرِموا من العدالة. وتُواصل الّشبكات النسائيّة الّضغط ألجل تَحقيق مطلب املساواة للّنساء. كام 
تُعرِب مجموعات الّضحايا ومنظاّمت الّسجناء السياسيّي الّسابقي والوكاالت الحكوميّة عن إهتامٍم شديٍد 

م اإلرشاد حول قضايا املُساواة وحقوق  بكيفيّة عمل اإلنتقال يف املامرسة. ولقد أُنِشئت بعض الوكاالت لِتُقدِّ
م من ِقبَل الجامعيّي األكادمييّي والّناِشطي الّضالِعي بالعدالة اإلجتامعيّة. كّل  اإلنسان. وتتّم ُمراقبة التقدُّ

ذلك يتّم عمالً بقولة العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة بأنّنا نستطيع دامئاً أْن نفعل شيئاً ما عىل مستوياٍت محليٍّة 
لِتَْحسي تجربتنا اليوميّة يف الَعيْش يف مجتمع ما بعد الّنزاع. 

وتقول العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة كذلك إّن الّناس يف امليدان هم ذوو شأن. فالّناس ذوو املوارد املحدودة 
يستطيعون أْن يحِدثوا تغيرياً وهم يُحِدثون تغيرياً بالفعل. وهي تُضيف قائلًة إّن الّناس الذين يعيشون يف 

ظروٍف مختلفة يستطيعون أْن يتعلّموا واحدهم من اآلخر. 

 مجموعة األدوات الشعبّية 

يَُعّد إستخدام مجموعة األدوات الشعبيّة فرصًة لِرَْصد معامل العدالة اإلنتقاليّة وُمقارنتها بعمليّات اإلنتقال 
من الّنزاع والقمع التي حدثَْت يف أماكن أخرى من العامل. بالتّايل، فالسّكان املحليّون واملنظاّمت غري 

الحكوميّة، إىل جانب هؤالء الذين يضطلِعون بسؤوليّاٍت قياديّة، كلّهم يلعبون دوراً لكيام يجلب اإلنتقال 
منافع عىل املجتمع ككّل.

ْت هذه لِتجهِّز املُستخِدمي ليك يختربوا العدالة اإلنتقاليّة  تتضّمن مجموعة األدوات مثاين أدوات. وقد أُِعدَّ
ضمن الحياة اليوميّة. وتُوفِّر كّل أداة من األدوات املذكورة تعليامت موجزة وجدوالً يتألّف من خانات 
تعلوها عناوين. يف سياق القراءة، سوف يُطلَب منك أْن متأل الجدول عرب تَْدوين مالحظاتَك يف الخانات. 

ومُتثِّل كّل أداة، متى استُْكِملَْت، بعض معامل الّنزاع واإلنتقال التي يأيت املُستخِدمون عىل ذكرها. معاملٌ قد 
تشمل تجارب قاسية وإنجازات ونكسات وإخفاقات، وِذكْراً لاِم تبّقى لِفعلِِه. ويعود لَك أْن تقرِّر، كونَك 

مستخِدم مجموعة األدوات، كيف تستفيد من التّجربة واملعرفة الشخصيّتَْي يك تستخدم األدوات نفسها. 
قد تُستخَدم بعض األدوات لِتَْسجيل األحداث املحليّة، لِتلحظ أدواٌت أخرى كيف يجري اإلنتقال يف أماكن 

أخرى. يف دليل املُستخِدم هذا، سوف تجد مناذج تُبيِّ لَك كيف تستخدم كّل أداة. ومتى استكملَْت اإلطاّلع 
عىل كّل األدوات، عندئٍذ يُنَصح باستخدامها لرَْصد العمل يف سبيل تَْحقيق اإلصالح والتحوُّل اإلجتامعيَّْي ما 

بعد الّنزاع. وقد اقُتَِحْت بعض املوارد لإلستزادة من املعلومات.        
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الّتجربة واملعرفة الّشخصّيتان: عىل املستوى املحيّل وعىل املستوى العاملّي

عىل املستوى املحيّل    

ْت مجموعة األدوات كسبيٍل لِتَْسجيل ما هو مهّم شخصيّاً بالّنسبة لك وبالّنسبة لآلخرين. فتجربة املرء  أُعدَّ
مع الّنزاع واإلنتقال تتأثّر بعّدة عوامل. الجنس أي الجندرة هو عامٌل بارٌز. ومن الواضح جّداً أنّه غالباً ما 

يتّم التّغايض عنه. فيسُهل أْن ننىس بأّن قامئة َمْن قُِتلوا يف نزاٍع ما تتضّمن أساساً الرّجال الذين توفّوا. وفيّات 
الّنساء ليَسْت شائعة. والكالم نفسه ينطبق عىل هؤالء الذين ُسِجنوا يف خضّم نزاٍع ما وأُطلِق رساحهم 
كجزٍء من املفاوضات. هؤالء هم بأغلبهم رجال. أّما الّنسبة الّضئيلة من الّسجينات الّنساء فقد يَُغّض 

الّنظر عنها. وحياة الّنساء اللوايت ترّملَْن أو ترشّْدَن جرّاء وفاة أو َسْجن يتعلّقان بنزاٍع ما قد يُشاح الّنظر 
عنها أيضاً. فنادراً ما يتّم البحث يف اآلثار عىل الجنَسْي، عىل الّنساء من جهة والرّجال من جهة أخرى. إّن 

مجموعة األدوات هي وسيلة لِتَْسجيل هذه اإلختالفات، إذ تهدف إىل تَْصوير حياة الّناس املَْغمورين والتي 
هي حيويّة إلجراء اإلنتقال. 

هناك عاِمٌل ُمساِهٌم آخر يف تَْشكيل التّجربة الفرديّة مع اإلنتقال وهو الطّبقة اإلجتامعيّة أو وصول شخٍص 
ما إىل املوارد، إذ يتأثّر هؤالء الذين يعيشون يف ظروٍف تحّد من مواردهم بطُرٍُق ُمعيّنة. فاملناطق املَْحرومة 

جن، واإلصابات، وتَْدمري البُنى التحتيّة. وَمثٌَل آخر  تخترب عاّمًة أسوأ آثاٍر للّنزاع لِجهة الوفيّات، وأحكام السَّ
عىل الّضر التفاضيّل يشمل الحركات القرسيّة للسّكان. 

وتنطوي تجربة الّنزاع عىل عامٍل َخفيٍّ آخر أال وهو مسألة َمْن استفاد من الّنزاع ماديّاً. هؤالء قد يكونون 
تُّجار سالح. وتستفيد الرّشكات العاِملة يف مجال إعادة اإلعامر أيضاً من إقتصاٍد واجه نزاعاً. كام وقد 

تستفيد بعض املَِهن، با فيها املَِهن املُتعلِّقة باألمن، وتلك املُتعلِّقة بالسيّاسة والقانون والجامعة. أيضاً 
وأيضاً، قد تكسب رشكات الّصحافة والرّشكات اإلعالميّة جرّاء اإلهتامم االّدويل ِبتغطية الّنزاع. لكْن هذا ال 
يعني أّن الَعيْش يف مجتمعٍ يتخبّط وسط الحرب سهٌل عىل أيٍّ كان. وهذا ال يعني أّن الّناس ذوي املوارد 
الوفرية ينجون من الخراب الّناتِج عن الّنزاع. فيبقى الوصول إىل املوارد عامالً حاِسامً، إذ يُشكِّل التّجربة 

اليوميّة. مثالً، فإّن الّزيادة الحاّدة يف نسبة األمراض ذات الّصلة بالصّحة العقليّة يف مناطق محليّة تأهلها 
جن واإلصابة خالل الّنزاع. بالّنتيجة، فللموارد تأثرٌي  الطّبقة العاِملة يف بلفاست ترتبط بتجارب الوفاة والسَّ

عميٌق حتّى عىل تجربة الحزن. 

َكن، إذ مَييل  ويرتبط املكان الذي يعيش فيه شخٌص ما إرتباطاً وثيقاً باملوارد مثل التّوظيف والتّعليم والسَّ
الّناس إىل الَعيْش يف مناطٍق يتحّدر فيها َمْن حولهم من الطّبقة اإلجتامعيّة نفسها والخلفيّة السياسيّة 

نفسها. وقد يعيش البعض يف مناطق ريفيّة أكرث عزلًة، أّما البعض اآلخر فقد يعيش يف محيٍط تختلف فيه 
خلفيّتهم عن خلفيّات َمْن حولهم. 
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ويف تجربة العدالة اإلنتقاليّة، يحض املنظور السيايّس والخلفيّة اإلجتامعيّة كعاملَْي بارَزيْن. فهاذان 

العاِمالن معاً يُشريان إىل الهويّة اإلجتامعيّة. وتُستخَدم تَْسميتا “كاثولييّك” و”بروتستانتّي” يف شامل 

إيرلندا كإختزاٍل لعالقة الّشخص بالّدولة. فتُستخَدم تسمية “كاثولييّك” لإلشارة إىل القوميّي والجمهوريّي، 

فيام تُستخَدم تسمية “بروتستانتّي” لإلشارة إىل النقابيّي واملُوالي. ويُشري ُمصطلحا “ُموايل” و”جمهورّي” 

إىل مناطق الطّبقة العاِملة عادًة. أّما تجربة هؤالء الذين ينتمون لِمجتمعات غري بروتستانتيّة/غري 

كاثوليكيّة غالباً ما يتّم تجاُهلها. 

وتُعترَب التّسميات طريقة معّقدة، ولو عمليّة، لإلشارة إىل نزاٍع ما. فتسميتا “كاثولييّك” و“بروتستانتّي” 

كن والتّوظيف. لكْن هاتان التّسميتان ال ترشحان الهويّة  هام ضوريّتان لُِمراقبة املساواة يف التّعليم والسَّ

الكاملة للّناس وَمْن هم بحّق، ال بل هام تُشريان باإلصبع إىل املالمح السياسيّة لِمجتمعٍ يتخبّط وسط نزاٍع 

أّدى إىل عدم املساواة.

م بالعمر، ليك تُشكِّل التّجربة الفرديّة  املغزى ِماّم سبق هو أّن سلسلة من العوامل تلتئم معاً، مع التقدُّ

مع الّنزاع واإلنتقال. هوذا موضوع األداة 1 بعنوان “تعّمق بحيطك” والتي هي نقطة اإلنطالق بالّنسبة 

لُِمستخِدمي مجموعة األدوات. وواحٌد من التحّديات الكثرية التي يواجهها مجتمٌع يف طَْور اإلنتقال هو 

أْن يُحقِّق املنافع للجميع. وهذه املنافع هي أكرث ما تحتاجُه املجتمعات املحليّة الشعبيّة. 

عىل املستوى العاملّي    

هناك الكثري لِنتعلّمه عن املُعِضالت واملُقايضات التي تنشأ خالل حاالت اإلنتقال يف مكاٍن آخر من العامل. 

العوامل التي تُشكِّل تجارب الّناس مع اإلنتقال، والتي ناقشناها أعاله، هي ذات صلة بهذه الّسياقات 

أيضاً. وقد تكتسب عوامل إضافيّة، مثل ملكيّة األرض أو املوقع الجغرايف أو األهميّة العامليّة لبلٍد ما، 

َول  داللًة كُربى. مثالً، وإْن كانَْت بالٌد غنيًّة بالّنفط، عندئٍذ سوف يحظى انتقالها بإهتامٍم ُمكثٍّف من الدُّ

الّنافذة بسبب احتياجات هذه األخرية للطّاقة.

د بي العوامل التي تُشكِّل نزاعاً  والالفت هو أّن التّغطية اإلعالميّة غالباً ما تغّض الّنظر عن التّفاُعل املُعقَّ

ما. بالتّايل، فالّنزاعات السياسيّة العنيفة وقَْمع الّنظام غالباً ما يَُفرّسان ببساطة عرب اإلشارة إىل هويّاٍت 

ُمتعارِضة. وقد توَصف التّسميات املُستخدَمة بالعنصيّة أو املتديِّنة أو اإلثنيّة أو القوميّة أو القبليّة، 

خاّصًة يف ظّل استخدام ُمركَّبات تشمل الطّرفَْي: أسود وأبيض؛ مسلم ومسيحّي؛ كاثولييّك وبروتستانتّي؛ 

يهودّي وعريّب؛ هوتو وتوتيس. والّنظر إىل نزاٍع ما بهذه الطّريقة التي تواجه طرفَْي بعضهام ببعض غالباً 

ما يُعيق فَْهم العوامل املُشكِّلة للّنزاع والَقْمع. 
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م هذه معلومات  ويُبَحث بإجراءات العدالة اإلنتقاليّة الدوليّة يف األداة 2 من مجموعة األدوات، فتقدِّ

موجزَة عن ركائز اإلنتقال الخمسة – اإلصالح املؤّسسايتّ، والحقيقة، والتّعويضات أو َجرْب الّضر، 

واملُصالحة، واملُقاضاة والعفو – يف سياقاٍت مختلفة. كام توفِّر األمثلة عن العدالة اإلنتقاليّة يف املامرسة 

اإلرشاد يف استخدام األدوات التي سنأيت عىل ذكرها الحقاً. فالّنزاعات السياسيّة العنيفة، حيثام نشأْت 

ٍد.  حول العامل، تنطلق رشارتها يف ظروٍف معّقدة. وغالباً ما يتّم التّنازُع عىل الظّروف الّسائدة يف زمٍن ُمحدَّ

وتستمّر الِخالفات طيلة فتة اإلنتقال، وغالباً ما تُهيِمن هذه الخالفات عىل الوجه العاّم للمفاوضات. 

م التنافسيّة بي األفرقاء السياسيّي املُشارِكي  أِضْف عىل العوائق األخرى التي تنتصب يف وجه التقدُّ

يف املفاوضات. هذا ما يجعل اإلنتقال عمليًّة صعبًة كثرياً ما تخضع لألزمة. ونادراً ما يتحّقق ولو تقّدٌم 

بسيٌط، حتّى وإن اتّفق األطراف عىل بعض األمور.

إّن تحقيق األهداف املُشتَكَة يتطلّب وقتاً، وتشمل هذه ضامن أاّل تتكّرر أسباب الّنزاع. ومن هنا ضورة 

إعادة بناء العالقات اإلجتامعيّة؛ والتّعايف من الّصدمة؛ والتّأسيس لِلمبادئ الصلّبة ولِمعايري املساواة 

وحقوق اإلنسان؛ ومواجهة املايض.

غ من كّل استياء  عرب تَْحقيق هذه األهداف، يحدونا األمل أاّل تقتن الِخالفات السياسيّة بالظّلم وأْن تُفرَّ

وأْن تُجَعل آِمنة، إذ مُيكن إدارة الّنزاع السيايّس من دون التّهديد باستخدام القّوة الجسديّة.
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 الجزء الّثاين
إستخدام مجموعة األدوات

القسم 1 – أنَت قاِدٌر
املشاركة يف العدالة اإلنتقالّية

أُِعّد دليل املستخِدم هذا، إىل جانب مجموعة األدوات الشعبيّة، لِتَْمكي وتَْجهيز وتَْشجيع الّناس يف سياقات 
َمْحرومة ما بعد الّنزاع عىل الّنظر يف كيفيّة عمل أدوات اإلنتقال يف املامرسة. فهو يبحث يف أسباب الّنزاع 

ل الّدليل ُمستخِدمي مجموعة األدوات لِرَْصد إنتقاالً اختربوه.  وآثاره ويف تحّديات اإلصالح اإلجتامعّي. ويؤهِّ
ويغطّي إطار الرّكائز الخمسة ملجموعة األدوات: اإلصالح املؤّسسايتّ؛ والحقيقة؛ والتّعويضات أو َجرْب الّضر؛ 

واملصالحة؛ واملقاضاة والعفو. من شأن هذا اإلطار أْن ميكِّنَك من استكشاف العناص األساسيّة لإلنتقال يف 
سياقك الخاّص، با يف ذلك من استكشاٍف ألثر اإلنتقال وإمكانيّته يف الحياة اليوميّة. أنَت َمدعّو ألْن تنظر 
يف ما مُيكن عمله وما ال مُيكن عمله وما تبّقى لِعمله. إّن اإلطاّلع عىل كيفيّة إستخدام املجتمعات األخرى 

للعدالة اإلنتقاليّة سوف يساعدَك عىل تَْوسيع فَهمَك لاِم تتضّمنه هذه.

تشمل املواقع املحليّة املناسبة لهذا العمل مراكز الّنساء أو املراكز اإلجتامعيّة أو أماكن العمل. قد تربز 
الحاجة أحياناً إىل الوصول إىل اإلنتنت، لكْن كّل ما هو َمطْلوب هو غرفة هادئة، وأشخاٌص ُمهتَّمون، 

ومجموعة األدوات، ودليل املُستخِدم، وأقالٌم وأوراٌق. وقد يدعم ُمدرٌِّب عىل دراية بحتويات مجموعة 
األدوات والّدليل العمليّة. 

يستطيع الّناس الذين تجمعهم تجارب ُمشتكَة مع الّنزاع واإلنتقال أْن يستخدموا مجموعة األدوات، كام 
يستطيع هؤالء الذين عاشوا تجارب متنّوعة وبنوا آراًء ُمتناقضة أْن يستخدموها أيضاً وأْن يستخدموها معاً. 

جانٌب رئييسٌّ من مجموعة األدوات هو إستطالع التّجربة املُخترَبَة واملوارد املحليّة. بهذه الطّريقة، يتعلّم 
املُستخِدمون من واحدهم اآلخر ومن اإلنتقاالت األخرى. وقد يُستخَدم التعلُّم املحيّل، بدوره، كمورد إلعالم 

اآلخرين. 

الّتأسيس لِعدالة إنتقالّية شعبّية من املوارد املُتوافرة

إّن أهّم مورد لِمجموعة األدوات هو الّناس الذين يستخدمونها. تخترب املجتمعات ما بعد الّنزاع عادًة درجات 
ُمتفاوتة من اإلضطرابات السياسيّة واإلقتصاديّة والدستوريّة. وإذ يتحّول مجتمٌع ما من نزاٍع إىل اإلنتقال، قد 

يتّم تجاُهل أو تَْهميش أو َغّض الّنظر عن تجربة الّناس يف سياقات محدودة املوارد يف حي ترى مجموعة 
األدوات هذه التّجربة عىل أنّها حيويّة.

يف أغلبيّة األحيان، ينصّب الّتكيز العاّم إلنتقاٍل ما عىل “الّصورة الكربى”. مثالً، قد ينصّب الّتكيز عىل 
إصالح ِحْفظ األمن، أو رّبا عىل مواجهة املايض والتي تشمل القادة السياسيّي، ومسؤويل الحكومة، ويف 
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بعض األحيان، الشخصيّات أو الوكاالت الدوليّة. تعتف العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة بالّدور املركزّي لكّل 
هذه الّشؤون ولجميع الجهات الفاِعلة هذه. كام تؤكِّد تأكيداً حاِسامً عىل ُعْمق التّجربة املحليّة، واملعرفة، 

والّنشاط؛ عوامٌل تضعها مجموعة األدوات يف صميم اإلنتقال.

اإلستفادة القصوى من املوارد املحلّية  

يف حي يَُعّد الّناس املُشارِكون أغنى مورد للعدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة، فإّن العمل مع آخرين ِمّمن يتمتّعون 
صة هو سبيٌل آخر لإلستفادة القصوى من املوارد املحليّة، مثل املنظاّمت غري  بتجربة واسعة وبعرفة ُمتخصِّ

الحكوميّة، با فيها مجموعات الّضحايا والّناجي، ومجموعات الّسجناء الّسابقي، ومنظاّمت العدالة واملناصة. 
وقد يُشَمل أيضاً الجامعيّون واملسؤولون والسياسيّون وذوو الخربة من مكاٍن آخر. 

تستخلص املجتمعات التي هي يف طور اإلنتقال من الّنزاع العنيف طرقها الخاّصة للّدفع بالعمليّة قُُدماً. 
وتُعيِّ الرّكائز الخمسة املجاالت األساسيّة التي يجب تناولها. إّن الطّريقة التي يواجه بها مجتمع مصدوم 

تحّدي التّغيري، كام سبق وذكرنا، تتحّدد بفعل موقعه وأهميّته العامليّة. ومجموعة األدوات هي وسيلة لرَْصد 
اإلنتقال يف املكان املحيّل. وهؤالء املُشارِكون برَْصد اإلنتقال هم عادًة األشخاص الذين أثّر بهم اإلنتقال بشكٍل 

مبارٍش أكرث من غريهم. 

العدالة اإلنتقالّية يف املامرسة

تتضّمن مجموعة الطُّرُق القانونيّة وغري القانونيّة التي يستخدم مجتمٌع ما بواسطتها العدالة اإلنتقاليّة يف 
املامرسة: إتّفاقات الّسالم؛ لِجان تقّص الحقائق؛ إصالح الحكومة؛ التّعويضات أو َجرْب الّضر؛ برامج املُصالحة؛ 

املُقاضاة والعفو. بعض هذه العناص تُطبَّق بالتّوازي. مثالً، فقد تُصِدر لجنة تقّص الحقائق توصيات بشأن 
العفو والتّعويض أو َجرْب الّضر، فتويص مثالً بحكمة خاّصة للمساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان. 

 . ويعكس مزيج التّوصيات عادًة أسباب الّنزاع. وقد يبقى عدٌد من القضايا املُتنازَع عليها بشّدة دون حلٍّ

تتحّقق اإلنتقاالت مع مرور الوقت. فيُمكن إلجراٍء نجح يف املراحل األوىل من عمليّة سالم أْن يتسبّب 
باملشاكل الحقاً. وألسباٍب تتعلّق بالّسياسة أو باملوارد، مختلف عمليّات اإلنتقال مثل التّحقيقات أو املاُلحقات 
ل أو تُستخَدم إنتقائيّاً. التّوقيت مهّم. ويجب إدارة األحداث غري املُتوقََّعة، إذ يجوز للقضايا  القضائيّة، قد تؤجَّ

د العمليّة. وقد يخاف الّناس من إستئناف العنف. م وتُهدِّ الخالفيّة أْن توقف التقدُّ

تتمحور اإلنتقاالت حول العالقات بي الّناس، وممثِّليهم، والّدولة أو الّنظام. ويف بعض الحاالت، قد تلعب 
الهيئات الدوليّة دوراً. ويعكس كّل انتقاٍل ظروف املجتمع ومكانه يف الّنظام العاملّي الحايّل. والهدف من 

املقاربة امليدانيّة هو تَْوسيع وتَْعميق حوار محيّل حول تجربة الَعيْش يف ظّل الّنزاع واإلنتقال.
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القسم 2 – أنَت قاِدٌر عىل بناء فريق
فريق العمل          

تستطيع مجموعٌة من الّناس الذين يستخدمون مجموعة األدوات الشعبيّة أْن تُشكِّل فريقاً. ال يجب 
عىل الفريق أْن يكون كبرياً ليك يكون فاِعالً، إذ مُيكن لِشخَصْي أْن يُشكِّال فريقاً. لكْن من املهّم أْن يكون 

لِجميع األعضاء هدٌف ُمشتٌَك. فأحد أهداف مجموعة األدوات هو رَْصد تجربة اإلنتقال الشعبيّة. وبا أّن 
عة ووجهات الّنظر املُختلفة يف  ون عن مروحٍة واسعة من التّجارب املُتنوِّ أعضاء الفريق الواحد قد يُعربِّ

رَْصدهم، يبقى األهّم هو الطّريقة التي تعملون بها معاً.  

بناء فريق  

يتطلّب بناء فريٍق اإلحتام املُتباَدل والّدعم والتّواُصل الجيّد. كام ويربز اإلعتاف بأهميّة وجهات الّنظر 
. فليس ُملزِماً أْن يتّفق األعضاء مع بعضهم البعض أو أْن يتشاركوا اآلراء السياسيّة،  املختلفة كعنٍص حيويٍّ

بل إّن تَْقدير جهود كّل ُمستخدٍم من مستخِدمي مجموعة األدوات هو مسؤوليّة الجميع. لذا، تدعو 
ق. ورغم أّن هذه الّدعوة تبدو ُمتطلِّبة، فإنّه يجب عىل  مجموعة األدوات إىل اإلنفتاح والتّفكري املُعمَّ

ل هذا العبء.  املُستخِدمي أْن يدعموا واحدهم اآلخر لِتحمُّ

يأيت التّواُصل الجيّد ليضمن متاُسك الفريق. والحرص عىل إِبقاء الجميع عىل اطاّلٍع ِبُجريات األمور، 
يضمن بأْن يشعر الجميع بأنّهم َمعنيّون. وأيضاً، يُساعد توّخي الوضوح بشأن التوقّعات واملقدرة عىل 

التّعبري عن املشاعر عىل بناء فريق فّعال. وال بُّد من نشوء إساءات فَْهم وخالفات. هنا، يَُعّد إيجاد سبٍل 
للتكلُّم عن هذه األخرية وحلّها عالمًة عىل تواصٍل جيٍّد ضمن الفريق. 

الّدعم املُستِمّر  

تطرح مجموعة األدوات قضايا حّساسة ومؤملة أحياناً، وهي قد تُعيد إحياء ذكريات وإحباطات. يجدر 
عىل جميع َمْن يف الفريق أْن يكون قاِدراً عىل إيجاد عضو يف فريقه يرغب يف مصارحته. قد يلعب 

ث. يجدر لَْفت الّنظر  املُدرِّب هذا الّدور. ومتى كان الوقت محدوداً، ميكنَك أْن تُرتِّب موعداً آخر للتحدُّ
بأّن املناقشة عرب الربيد اإللكتوين أو الهاتف هي مفيدة. وإتّخاذ الّتتيبات منذ البداية للتّعامل مع أّي 

مسألة طارئة يخلق جّواً آِمناً. 
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إْعَتِ بنفسك وبفريقك

إحرَْص أْن يكون الجميع ُمطمئّني وُمرتاحي، وواِفق عىل أْخذ إستاحة رسيعة متى احتاجها أحٌد ما. ُخذ 
الوقت لتتاح وتتناول وجبات الطّعام الخفيفة واملُرطِّبات. واطلب دعامً الستخدام مجموعة األدوات متى 
شعرَْت بأنّك تحتاجه، وُمّد اآلخرين بالّدعم إذا طلبوا ذلك أو لّوحوا بحاجتهم إىل ذلك. وملزيٍد من الّدعم، 

يُستحَسن العمل ضمن فرق تتألّف من شخَصْي أو من مجموعة صغرية. ولتفتِخْر بالعمل الذي تقوم 
عوا بعضكم البعض. إحتِف برْصد فريقك  به، فهو من شأنه أْن يفتح آفاقاً جديدة. ومن املهّم أْن تُشجِّ

للعدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة والعمليّة التي مّكنتُْه من ذلك. 

القسم 3 – املسائل الّصعبة
الّتعاُمل مع املسائل الّصعبة

َمْت كّل أداة الستكشاف  تفتح مجموعة األدوات حواراً حول تجارب الّناس ضمن الفريق. فقد ُصمِّ
اإلنتقال يف الحياة اليوميّة. وهذا ما يُساعد يف تَْقييم ما هو ممكن وما هو غري ممكن. هنا تأيت مهارات 

ٌل، وبشكٍل أفضل،  التّواُصل الجيّد لتَْحفيز األمور. إذا كنَت تتمتّع بهذه املهارات، فسوف تشعر بأنّك مؤهَّ
للتّعاُمل مع املسائل الّصعبة متى نشأت. 

إّن التّواُصل بشأن تجربة ماضية هو جزٌء مهمٌّ من العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة. ويف حي يسُهل عىل بعض 
الّناس التّواصل أكرث من اآلخرين، ميكننا جميعاً أْن نتعلّم ومنارس مهارات التّواصل األساسيّة.

الّتواُصل: اإلستامع  

. فنحن نشعر بأنّنا موضع تقديٍر واحتاٍم حي يُصغي الّناس إىل  اإلستامع ُمِهمٌّ بقدر ما هو الكالم ُمِهمٌّ
ما نريد قوله. من املهّم أْن نتذكّر ذلك عندما نُصغي لآلخرين وهم يتحّدثون عن املايض. واإلستامع ال 

يُساعدَك عىل فَْهم وجهات الّنظر األخرى فقط، بل هو يُساعد جميع َمْن يف الفريق عىل التعرُّف عىل ما 
جرى يف املايض وعىل ما تبّقى لفعلِه يف سبيل بناء مستقبٍل أفضل. 

إْن جاز األمر، تواَجْد يف محيٍط ُمريٍح وهادٍئ. وال يِغْب عن بالك أّن اإلنتباه لاِم يقوله عضٌو من الفريق 
يعني بالّضورة أْن تتواصل مع املُتكلِّم بالعيون، كام أّن اإلمياء بالّرأس يُظِهر فَْهامً لآلخر. عالوًة عىل 

ه بتعليقات قصرية خالل األحاديث بي شخَصْي، كقولَك “أفهمَك”،  ذلك، يُتَجم “اإلستامع الفّعال” بالتفوُّ
“نعم”، “ال بُّد أّن املوقف كان صعباً عليك”، كام يُتَجم “اإلستامع الفّعال” بالرّدود الشخصيّة. وهذا األمر 

يبدو أسهل للبعض من آخرين.
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 أحياناً، يثقل الجّو إذا ساد صمٌت خالل ُمحادثة بي أعضاء الفريق أو عندما يتوقّف أحدهم عن الكالم 
أثناء مخاطبته لبقيّة املجموعة. ويسمح اإلستامع الّصبور بساحاٍت من الّصمت. من ناحيٍة أخرى، فقد 
تؤّدي مقاطعة الكالم إىل رَدْع شخٍص عن قَْول أمٍر مهمٍّ أو صعٍب. وقد ال يُفصح هذا عاّم أراد قولَُه ولن 

نعلم ما هو املهّم بالّنسبة إليه. والّصمت هو أيضاً شكٌل من أشكال التّواُصل. 

الّتواُصل: الكالم  

ث عن كلٍّ من األدوات ميكِّن املُستخِدمي من املُساهمة. فقد يُريد بعض الّناس أْن يقولوا  إّن التحدُّ
الكثري، ويجدر باملُدرِّب أْن يحرص عىل ِحْفظ دوٍر للجميع. وقد يكتفي البعض بجرّد الّسامع. يبقى املهّم 
أْن نتحّقق بأّن الجميع فهموا املضمون خالل استكامل الجداول الخاّصة بكّل أداة. وقد يرغب البعض يف 
طَْرح األسئلة أو إبْداء تعليقات، فيجب َسْنح الفرصة للجميع. وقد يُساهم آخرون بصمت عرب اكتفائهم 

بتَْدوين مالحظات يف الخانات املُتواِفرة.

َْقٌد مع الفريق  

يف الجلسة األوىل معاً، من املهّم اإلتّفاق عىل قواعد أساسيّة، وقد تتضّمن هذه: 
عاِمْل ُمعتقدات اآلخرين وآراءهم بإحتام 

قُْم بساهمة 
ِصْل عىل الوقت

واِفْق عىل تَيْسري إستاحات لإلستجامم 

ردود الفعل  

تدوم كّل جلسة لِمناقشة مجموعة األدوات بي الّساعة والّساعتَْي. ومُيِكْن إختتام الجلسات عرب َعرْض 
فرصة عىل أعضاء الفريق لِكتابة ردود فعلهم. ويجب أْن تتضّمن أوراق ردود الفعل ثالثة عناوين – 

نِقاط القّوة، ونِقاط الّضعف، واإلقتاحات – وال يجب أْن تحتوي عىل أّي أسامٍء البتّة. فمن شأن ردود 
ن برنامجاً ما تحسيناً مفيداً.   الفعل أْن تُحسِّ
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األداة 1
تعّمق بحيطك – موارد الفريق الشعبيّة  

مُتكِّنَك األداة 1 من إستعراض املوارد واملعرفة والتّجربة ضمن الفريق. وهذا ما تعنيه عبارة “تعّمق 
بحيطك” – فهي دعوة لك ليك تُفكِّر بالتّجارب واألحداث التي جعلَْت منك الّشخص الذي أنَت عليه. 

لكّن هذه التّجارب واملهارات الحياتيّة غالباً ما يُستهان بهام فال تُعترَبان كمورَديْن قيَِّمْي، رغم أّن العكس 
هو الّصحيح. لِنبسط مثالً: تتطلّب تربية األوالد مهاراٍت تُعترَب قيِّمة لربنامٍج ميداينٍّ وللمجتمع ككّل. 

وتتأثّر املعرفة الشخصيّة بكاٍن معروٍف وسياساته باألحداث العامليّة. إذاً، تدعوَك هذه األداة إىل التّفتيش 
عن موقعَك الخاّص فيام يتعلّق بتجارب الحياة التي تشمل أحداثاً عامليّة.

متى أمتَْمَت األداة األوىل هذه، تكون قد أطلْقَت مجموعة األدوات األخرى. ويف الّسياق، سوف تكتشف 
كيف تستخدم األداة بنفسَك وكيف يستخدمها اآلخرون أيضاً. وقد يكتشف أعضاء الفريق الذين يعرفون 

بعضهم بعضاً أمراً مل يعرفوه من قبل. أّما هؤالء الذين ال يعرفون بعضهم البعض، فسوف يتعرّفون عىل 
املوارد التي سوف يُضيفها كّل شخص عىل الواجب. فأوُجه التّشابُه وأوُجه التّنافُر هام جزٌء من املشهد 
العاّم. ونقطة اإلنطالق هذه املُساّمة بـِ “تعّمق بحيطك” هي التي تضع إطاراً لِكيفيّة متلُّكَك لألدوات 

ومتلُّك اآلخرين يف فريقَك لها واستخدامكام إيّاها يف سبيل رَْصد التّجارب املهّمة. وهنا يجدر التّنبيه بأّن 
الفكرة ليَسْت مراقبة كيفيّة إستكامل كّل شخص للجدول ليك “ترصد” حينئٍذ بعض ما تراه كمعامل مهّمة 
يف تجربتك الشخصيّة والعاّمة، بل الفكرة هي أْن يُبادر الفريق إىل التّفكري بالعمل اإلنتقايّل الذي ال يزال 

يتعّي القيام به.

ٌح لِعناوين الجدول.  فيام ييل رَشْ

دليلَك الستكامل الجدول

األحداث والّتجارب األساسّية يف ظّل الّنزاع    

ل بتجارب حياتَك الخاّصة عىل مدى خمس فتات زمنيّة – من فتة  يدعوَك هذا العنوان إىل التأمُّ
الستّينات حتّى فتة الّسبعينات من القرن العرشين، ومن فتة الثاّمنينات حتّى فتة التّسعينات من 

القرن العرشين، ومن عام 2000 حتّى عام 2010، ويف الفتة الحاليّة، ويف املرحلة اإلنتقاليّة. إذاً، وتحت 
ن  كلٍّ من العناوين األخرى – “الشخصيّة/التنظيميّة”، و”السياسيّة”، و”املحليّة”، و”العامليّة” – دوِّ

مالحظاتك حول بعض األحداث والتّجارب األساسيّة من فتة الستّينات من القرن العرشين حتّى يومنا 
الحاض. ميكنَك أيضاً أْن تُدوِّن تجارب أفراٍد آخرين من أرستَك أو من مجتمعَك. فمالحظاتَك من شأنها أْن 
تعكس أيضاً تأثريات الّنزاع عىل األجيال املختلفة يف أرستَك أو مجتمعَك. إْن كنَت أصغر يف السّن، فسوف 

تعكس مالحظاتك سّنك ومعرفتَك بالتّجارب املاضية ألرستَك أو مجتمعَك.

 الجزء الّثالث
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 أّما بالّنسبة للتّجارب الحاليّة يف خانة “الحاليّة” ضمن الجدول، فعليَك أْن تُدوِّن مالحظاتك يف الخانة 
املذكورة حول ما يحدث يف اللحظة الحاِضة فيام يتعلّق بالعناوين األخرى. 

عىل الّنحو نفسه، يجوز الّنظر يف بعض املعامل “اإلنتقاليّة” ما بعد الّنزاع. لِنبسط مثالً: تحت عنوان 
“املحليّة”، يجوز ِذكْر َوقْف إطالق الّنار. أو تحت عنوان “السياسيّة”، يجوز تَْدوين إتّفاق الّسالم. أو 

تحت عنوان “العامليّة”، يجوز تَْسجيل إطالق رساح نلسون مانديال عىل أنّه حدٌث شّكل عالمة إنتقاليّة 
فارقة. ويف خانة “اإلنتقاليّة” ضمن الجدول، يجوز التّنويه باألمور املُعلََّقة التي ال يزال يتعّي إنجازها بغية 

حّل الّنزاع يف محيطَك الخاّص. 

 الشخصّية/التنظيمّية

يحثَّك هذا العنوان عىل التّفكري باألحداث الشخصيّة والتنظيميّة األساسيّة عىل مدى الفتات الزمنيّة 
الخمسة. يف هذا اإلطار، وبالّنسبة إىل بعض الّناس، سوف تتمحور هذه األحداث حول األرسة والعمل 
والصّحة واإلنجازات والهموم. مُيكن لِمالحظاتَك أْن تُشري إىل أيٍّ من هذه املُعطيات. األمر يعود لك. 

فيُمكنَك أْن تذكر أحداثاً جرَْت قبل أْن تولَد وقد أثّرَْت عىل أرستك. أّما فيام يخّص األحداث التنظيميّة، 
فقد تتبلور هذه بتَطوير املجتمع والّنشاطات التشبيكيّة والتّغيريات األساسيّة يف املنظاّمت عىل مّر الزّمن. 

ن أيضاً مالحظة باملعامل البارزة بالّنسبة ملنظاّمت الّناِشطي واملنظاّمت السياسيّة. ومُيكن أْن تدوِّ

السياسّية

دوِّن مالحظة باألحداث والتّجارب السياسيّة األساسيّة التي وقَعْت خالل الفتات الزمنيّة الخمسة. قد 
يُسّمي كّل شخص أحداثاً ُمامثِلة أو مختلفة. والغرض هنا هو تَْسجيل مجموعة من املعامل البارزة التي 

تُرافق رحلة اإلنتقال، والتي قد تتّخذ شكل األحداث السياسيّة أو التّجارب الحديثة.

املحلّية  

ُوِضَعْت هذه الخانة لألمور التي حصلَْت يف حيٍّ أو منطقة عىل مدى الفتات الزمنيّة الخمسة. فمن شأن 
استكامل الخانات ما تحت هذا العنوان أْن يعكس مجموعة املواقع التي ميثّلها الّناس ضمن الفريق. 

ففي مجتمعٍ إنتقايلٍّ، قد يكون املعلم املحيّل البارز واملعلم السيايّس البارز هام نفساهام. إّن َوقْف إطالق 
الّنار، عىل سبيل املِثال، له أثٌر محيلٌّ كام وطنيٌّ وحتّى دويلٌّ.

العاملّية

ن العديد من األشخاص أحداثاً عامليًّة ُمامثِلة. وهذا ُمتوقٌَّع، نظراً لِواقع أّن معظم الّناس يحصلون  قد يُدوِّ
عىل معلوماٍت عن العامل من مصادر إعالميّة ُمامثِلة.

  الجزء الّثالث
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ق مبحيطك األداة 1: تعمَّ

منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول للفتة الواِقعة ما بي الثاّمنينات والتّسعينات من القرن العرشين.  

األداة 1: موارد

املُلخَّص التنفيذّي الخاّص ِبنظّمة جرس األمل حول برنامج الّنساء الشعبّي لِعام 2012 
www.thebridgeofhope.org

آيليش روين 2012، اإللتزام الشعبّي بالعدالة اإلنتقاليّة  
www.thebridgeofhope.org

آيليش روين 2012، مجموعة األدوات الشعبيّة للعدالة اإلنتقاليّة  
www.thebridgeofhope.org

العاملّية املحلّية السياسّية الشخصّية/
التنظيمّية

 األحداث
 والّتجارب

 األساسّية يف ظّل
  الّنزاع

سقوط جدار برلي  َوقْف إطالق الّنار

 واحتفال البعض؛
 األرَُس تُشكِّل فريقاً

لُِمناصة الّضحايا

 َحرْق باصات، فَرْض

 حواجز أمنيّة يف

 وسط املدينة، َوقْف

إطالق الّنار

 تَرَك املدرسة،

 وذََهَب إىل العمل؛

 تأّسس فريق

مجتمع سربينغواي

 الثاّمنينات

 والتّسعينات من

القرن العرشين
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. وهذه الرّكائز هي: اإلصالح  م األداة 2 إلطار الرّكائز الخمسة للعدالة اإلنتقاليّة يف سياٍق عامليٍّ تُقدِّ

املؤّسسايتّ؛ والحقيقة؛ والتّعويضات أو َجرْب الّضر؛ واملُصالحة؛ واملُقاضاة والعفو. وتَستخِدم هذه األداة 

عرب إْعطاء َمثَل عن كّل ركيزة من مجتمعٍ آخر يف طَْور اإلنتقال من الّنزاع والَقْمع. قد يعرف البعض 

ضمن الفريق بشأن حاالت اإلنتقال يف أماكن أخرى، وقد ال يعرف آخرون بشأنها. لكْن، ال بُّد أّن األغلبيّة 

سمعوا عن جنوب إفريقيا ولجنة تقّص الحقائق فيها. وسيعرف البعض أيضاً بشأن الحرب يف البلقان ويف 

رواندا؛ ويف كال الحالتَْي، حّقَقْت محكمة دوليّة بُجريات الحرب هناك. فمن املُفيد أْن نرى أّن العديد 

من املجتمعات يف طَْور اإلنتقال يواجه املشاكل والّنزاعات حول كيفيّة حصول اإلنتقال. ففي البلدان 

ف بعض العناص. كام أّن  املَْذكورة يف الّنموذج أدناه، يُواصل الّناس تصارعهم مع اإلنتقال بسبب تكشُّ

املسائل التي ُوِضَعْت جانباً خالل املفاوضات قد تتسبّب الحقاً بنزاع. يف جنوب إفريقيا مثالً، يستمّر إرث 

الَفْصل العنصي. إْن كنَت ُمهتاَّمً، ندعوَك أْن تتابع إنتقاالً من اختيارك و اذا كان ممكنا أْن تبحث عن 

مواقع إلكتونيّة جيّدة ليك تتعرّف عىل الوضع الحايّل.

بالتّايل، توفِّر هذه األداة فرصًة ليك تطّلع أكرث عىل ما يحصل يف أماكن أخرى. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن 

ٌن بالظّروف يف البلدان  عناص مختلفة من الرّكائز الخمسة تربز يف حاالت إنتقال مختلفة. فيام ييل متعُّ

املذكورة. كام ستجد رَشْحاً موَجزاً لكّل ركيزة يف دليلَك الستكامل الجدول.

دليلَك الستكامل الجدول

اإلصالح املؤّسسايت

يُشري اإلصالح املؤّسسايت إىل التّغيريات يف طريقة ُحكم مكاٍن ما. فبعض حاالت اإلنتقال يُركِّز عىل 
التّغيريات يف األمن والقانون با يف ذلك التّطهري )لَِضامن تَْغيري طاقم العاِملي من خالل الَفْحص 

والتّوظيف(. وقد يدعم آخرون التّغيريات يف دستور بلٍد ما، وذلك من أجل ضامن معايري حقوق اإلنسان 
واملُساواة الدوليّة. وقد يُركِّز مكاٌن آخر عىل كيفيّة التّعاُمل مع إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية. ومُيكن 

أْن يشمل اإلصالح املؤّسسايتّ تغيرياٍت يف كيفيّة إنتخاب املُمثِّلي السياسيّي وكيفيّة حكمهم. وعادًة ما 
يُربَط اإلصالح بأسباب الّنزاع، لدرجة أنّه يزيل هذه  األسباب. ويشمل اإلصالح إصالحات يف حْفظ األمن 

َكن والصّحة وسياسة الّشؤون  والعدالة. وأيضاً، هو يشمل إصالح خدمات الّدولة، مثل التّعليم والسَّ
اإلجتامعيّة.  اإلجتامعيّة. 

األداة 2
الرّكائز الخمسة – ملحة عامليّة
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الحقيقة 

غالباً ما يتّم التّنازُع عىل الحقائق حول ما جرى يف املايض. وتُستخَدم طرٌق مختلفٌة للتّعاُمل مع املُنازعات 
ووجهات الّنظر حول املايض، ومن بي هذه الطّرق يربز إنشاء لجنة لِتقّص الحقائق. ومن صالحيّة هذه 

اللجنة أْن تُصِدر توصيات بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان، وبشأن أناٍس “مفقودين”، وبشأن القوى 
العسكريّة الحكوميّة وغري الحكوميّة. يُجاِدل البعض طلباً لعمليٍّة شاملة لَكْشف الحقيقة، تنطوي عىل 

التّحقيق يف الظّروف اإلجتامعيّة واإلقتصاديّة والتاريخيّة التي ساهَمْت بالّنزاع، يف حي يسعى بعض 
املجتمعات إىل “فَتْح صفحة جديدة” وإكامل املسري، دون أْن تحاول فَْهم ما جرى متاماً. غري أّن الّضحايا 
وأقارب هؤالء الذين عانوا من إنتهاكات حقوق اإلنسان غالباً ما ينظرون إىل الحقيقة عىل أنّها حاسمة 
إلمْتام اإلنتقال. وبالتّايل، فحّق الّضحايا بعرفة الحقيقة مقبوٌل بشكٍل واسعٍ ويؤيّدُه القانون الّدويل. وال 
عجب إْن ظهرَْت حقائق مختلفة وُمتضاِربة يف مجتمعٍ إنتقايلٍّ. ويشمل جزٌء من اإلنتقال اإلستامع لهذه 

الِخالفات واستيعابها.  

الّتعويضات أو َجْب الّضر

مون  م التّعويضات أو َجرْب الّضر. وأحياناً أخرى، هم األفراد الذين يُقدِّ أحياناً، هي الحكومة التّي تُقدِّ
ول التي هي يف طَْور  . كام مُيِكن للتّمويل الّدويل من تأهيل الدُّ التّعويضات أو َجرْب الّضر بشكٍل رسيٍّ

اإلنتقال للتّعاطي مع األضار التي لحَقْت بضحايا نزاٍع ما. وقد تتضّمن التّعويضات أو َجرْب الّضر دفعاٍت 
نقديّة أو أشكاالً أخرى من الّدعم، مثل العالجات النفسيّة وخدمات شاملة أخرى. شكٌل آخر من أشكال 
التّعويض أو َجرْب الّضر هو إنشاء وكالة مهّمتها الحصيّة أْن تدعم وترفع صوت الّضحايا والّناجي. ومن 

أشكال التّعويض أو َجرْب الّضر األخرى: اإلعتذار العلنّي، أو تَْخصيص يوٍم إلحياء الّذكرى، أو إنشاء حديقة 
تكون بثابة نصب تذكارّي، وهذه األشكال هي كّل األشكال العلنيّة بالّنسبة لِهؤالء الذين عانوا والذين 

نجوا. 

املُصالحة

تُستخَدم املصالحة للتّعاطي مع الّضر الذي لَِحَق بالعالقات نتيجًة للّنزاع. وقد تكون املُبادرات رسميّة 
ترعاها الحكومة، أو محليّة وجامعيّة، أو شخصيّة وفرديّة. وقد تتّخذ املُصالحة شكل املناسبات العاّمة أو 
الربامج املُموَّلَة، أو املبادرات التعليميّة والثقافيّة، أو التّعاون ما بي أفراد املجتمع. إّن مبادرة مصالحة قد 
تكون فرصًة لإلحتفاء بالتّقاليد الثقافيّة والهويّة السياسيّة. واإلحتام واملُساواة وِقيَم حقوق اإلنسان، كلّها 

ِصفات تدعم املُصالحة، علامً أّن املُصالحة ال تُلغي الّنزاع، بل هي تُفِسح يف املجال لألحاديث وفَْهم ما 
يهّم الّناس املختلفي. 
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املُقاضاة والعفو  

تَُعّد املُقاضاة والعفو جزأَيْن رئيسيَّْي من العدالة اإلنتقاليّة. فتُشكِّل املاُلحقات القضائيّة أسلوباً 
رسميّاً لِتَْحقيق العدالة. وهذا َمطْلب العديد من الّضحايا. وقد تجري هذه املاُلحقات محليّاً أو دوليّاً. 

فالتّحقيقات واملُحاكامت لِهؤالء املسؤولي عن إنتهاكات حقوق اإلنسان تُرِسل إشارات قويّة بأّن جرائم 
مامثة ال يجوز ُمقابلتها بالتّساُمح. أّما مبادرات العفو فهي مبادرات تهدف إىل إنْهاء العنف وتشجيع 
الفاِعلي املُتورِّطي بالّنزاع عىل اإلفصاح عاّم حصل. وتعتمد بعض البلدان العفو الّشامل، فيام تعتمد 

بلداٌن أخرى عفواً جزئيّاً. ويف رحلة البَْحث عن الحقيقة والعدالة، قد تحصل ُمقايضات ما بي املُقاضاة 
والعفو، وتكون هذه دامئاً مثاراً للِخصام. و قد تُطوِّر أطراف الّنزاع املحليّة أشكاالً مختلفة من العفو. 

مثالً، قد يكون العفو َمرْشوطاً ورشطُُه اإلفصاح عن حقيقة ما جرى. 

األداة 2: الرّكائز الخمسة
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول، باستخدام موقعاً إنتقاليّاً مختلفاً لِكّل ركيزة. 

شامل إيرلندا: 

يوم الجمعة الحزينة عام 1998/لقد غرّي إتّفاق بلفاست اإلجراءات الدستوريّة 
ضمن اململكة املتّحدة وبي بريطانيا وإيرلندا. 

اإلصالح املؤّسسايّت

جنوب إفريقيا: 

حّملَْت لجنة تقّص الحقائق واملُصالحة مسؤوليّة الَفْصل العنصي للّدولة.

الحقيقة

األرجنتي:

بي عاَمْي 1991 و2001، منحت الحكومة أكرث من 11000 شخٍص سنداٍت تصل 
قيمتها إىل ما يقارب الـ 200000 دوالر أمرييكّ لِفقدان أحد األقارب خالل الّنزاع 

الذي امتّد بي 1976 و 1983.

الّتعويضات أو َجْب 
الّضر
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األداة 2: موارد

معهد العدالة اإلنتقاليّة يف جامعة ألست
http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk

املحكمة الجنائيّة الدوليّة  
http://www.icc-cpi.int

األمم املتّحدة والعدالة اإلنتقاليّة  
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=29

مكتب املفّوض الّسامي لِحقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx

البريو: 

قىض الّنزاع الذي امتّد بي عاَمْي 1980 و2000 بي القّوات الحكوميّة واملُتمرِّدين 
املُسلّحي عىل حياة ما يقارب الـ 70000 شخص، كان معظمهم من املدنيّي. ويف 

عام 2003، إعتذر الرّئيس أليخاندرو توليدو، بإسم الّدولة، من كّل الذين عانوا.

املُصالحة

سرياليون: 

ة ما بي عاَمْي 1991 و2002، قىض أكرث من 50000  خالل الحرب األهليّة املُمتدَّ
شخص، ونزح أكرث من َملْيويَنْ شخص. وقد ساعد العفو عىل إنْهاء الحرب، كام 

وأُنِشئت محكمة دوليّة أرشكَْت األمم املتّحدة لُِمقاضاة القادة األفراد.

املُقاضاة والعف
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األداة 3
اإلصالح املؤّسسايتّ – التّجربة املحليّة

املؤّسسات هي هيئات عاّمة متارس أثراً مبارشاً عىل الحياة اليوميّة. وهي تلك التي نطرق بابها لنحصل 

َكن والعدالة واألمن والّنقل، إىل  عىل الخدمات العاّمة املُتعلِّقة بالتّعليم والتّوظيف والّرعاية الصحيّة والسَّ

آخره. وتُساهم املؤّسسات السيّئة اإلدارة أو الفاِسدة بالّنزاع. والهدف وراء اإلصالح املؤّسسايتّ هو َجْعل 

املؤّسسات أكرث فعاليًّة وعدالً وعرضًة للُمساءلة. وإّن إصالح املؤّسسات هو سبيٌل لِلحؤول دون الظّلم 

والذي يؤّدي إىل الّنزاع. 

تشمل األمثلة عن اإلصالح املؤّسسايت: نظام العدالة؛ وأجهزة الرّشطة و/أو العسكر؛ والخدمة املدنيّة؛ 

واألنظمة الربملانيّة واإلنتخابيّة. وتشمل أساليب اإلصالح: التّطهري؛ وإجراءات حقوق اإلنسان؛ وقانون 

َكن وعدم املساواة  مكافحة التّمييز؛ وقانون املُساواة وسياسة إجتامعيّة للتّعاُمل مع الفقر والصّحة والسَّ

يف التّعليم. ويف خضّم نزاٍع ما، غالباً ما تنظِّم مجموعات الّناِشطي وآخرون حمالت إلصالح عدٍد من 

املسائل، وتشمل هذه: القانون، واملساواة، وحقوق اإلنسان، وحاالت العدالة الفرديّة. وهذا ما قد يؤثِّر 

عىل اإلصالح ويؤّدي إليه خالل نزاٍع ما. وقد تكون اإلصالحات تدريجيّة وقد تسبق مفاوضات الّسالم. 

تُركِّز األداة 3 عىل تجربتك املحليّة وهي تسألك أْن تُِدرج بعض اإلصالحات املؤّسساتيّة، وأْن تُشري إىل 

د  مدى الفائدة التي تعتقد أنّها حّققتها، وأْن تذكر سبباً يدعم رأيك. ويف مرحلٍة تاليٍة، قد يُفيد أْن تُحدِّ

املؤّسسات التي مل يتّم إصالحها. 

ٌح لِعناوين الجدول. فيام ييل رَشْ

36
  الجزء الّثالث

 إستخدام األدوات



دليلَك الستكامل الجدول

املؤّسسة  

سمِّ مؤّسسة تّم إصالحها. قد تكون هذه حكومة محليّة، أو هيئة رشطة، أو نظام العدالة. وقد تُسّمي مؤّسسة 

تّم إصالحها من ِقبَل قانون مساواة. 

اإلصالح  

أذكُْر كيف تّم إصالح املؤّسسة. مثالً، قد تكون اعتمَدْت سياسة تَْوظيف طاقم موظّفي جديد أم أّن قانون 

املساواة غرّي طريقة عمل املنظّمة. 

الّرأي  

أعِط رأيك بهذا اإلصالح. هل نجح أم ال؟ هل كنَت لِتغرّيه؟ هل حّسن الخدمة لِجميع املُستخِدمي؟  

الّسبب

أْعِط سبباً أو سببَْي للمالحظات التي دونّتها تحت الخانة التي عنوانها “الرّأي”. 

األداة 3: اإلصالح املؤّسسايتّ – الّتجربة املحلّية
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول، باستخدام حْفظ األمن كِمثاٍل عىل اإلصالح املؤّسسايتّ. 

الّسبب الّرأي اإلصالح املؤّسسة
َجْعل الخدمة مُتثِّل كال 

املجتمَعْي بالتّساوي
إنضامم املزيد من 

الكاثوليكيّي والقوميّي
التّوظيف الرّشطة يف إيرلندا 

الشامليّة

األداة 3: موارد 

http://www.equalitycoalition.net/ إئتالف املُساواة 

http://www.equalityni.org/Home لجنة املُساواة إليرلندا الشامليّة 

http://www.nihrc.org لجنة حقوق اإلنسان إليرلندا الشامليّة 
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 األداة 4
الحقيقة – العواقب املحليّة والدوليّة

تجد املجتمعات الخارِجة من نزاع طرقاً مختلفة للتّعاُمل مع الحقائق بشأن املايض. وقد تُقام لجنة لِتقّص 
الحقائق لترَشع باملُساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية. وغالباً ما تكون الحقيقة بشأن ما حدث 

َمثاراً للخصام الّشديد. وغالباً ما تختلف وجهات الّنظر ضمن املجتمعات وفيام بينها. 

قد يتأثّر بعض الّناس يف املجموعة مبارشًة باملسائل املُتعلِّقة باملايض. وقد يظّن البعض أّن عىل الحقيقة 
أْن تتّسع لتتضّمن مزيداً من املُساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية خالل الّنزاع. وهناك العديد 
من املسائل التي يجب مواجتهها عندما يبدأ مجتمٌع ما  بالتّعاُمل مع ما حدث يف املايض. هنا، من املهّم 

اإلدراك أّن الجهود لِمعرفة الحقيقة قد تُعاق لِسني عديدة، ويف بعض الحاالت، ألجياٍل عديدة.

تدعوَك األداة 4 إىل أْن تُقرِّر بشأن أهميّة الحقيقة وتعقيدها يف حاالت اإلنتقال. وستكون لألناس املختلفي 
وجهات نظر مختلفة. والبعض سوف يُعِربون عن وجهات نظر ُمشتَكَة. وقد تُؤثِّر التّجربة الشخصيّة تأثرياً 
قويّاً عىل التوقّعات. وإْن كنَت تعتقد بأّن الحقيقة ليَسْت مهّمة، قْل ملاذا. كام تدعوك أداة الحقيقة للّنظر 

يف أّي حقائق تربز الحاجة لها محليّاً ودوليّاً. أْعِط مثالً محليّاً واحداً ومثالً دوليّاً واحداً أقلّه. ثّم اذكُْر سبباً أو 
سببَْي لترشح ملاذا تربز الحاجة للحقيقة يف كّل حالة، وكيف ميكن إعالنها. ثّم علِّق عىل العواقب املحليّة 

أو الدوليّة لِمواجهة الحقيقة يف األمثلة التي تستخدمها.

ٌح لِعناوين الجدول. فيام ييل رَشْ

دليلَك الستكامل الجدول

موضوع الحقيقة التي تبز الحاجة لها   
وفِّر تفاصيل حول الحقائق التي تظّن أنّه يجب إعالنها، وقد تتضّمن هذه إنتهاكات حقوق اإلنسان 

املاضية. وقد تتمحور هذه الحقائق حول مسائل إجتامعيّة وإقتصاديّة؛ أو حول مسائل أمن؛ أو حول 
مؤّسسات دينيّة؛ أو حول أدوار الرّجال والّنساء؛ أو حول التّمييز؛ أو حول التّاريخ؛ أو حول حدٍث أو همٍّ 

آخر. 

أسباب الّسعي وراء الحقيقة 
أفِصْح عن أسباب ضورة إعالن الحقيقة يف األمثلة التي تُعطيها. وقد يتعلّق سببَك باملُساءلة؛ أو بَفْهم 

كيف حدثَْت أموٌر ُمعيّنة؛ أو باستكشاف دور املؤّسسات خالل الّنزاع. أو قد يكون الّسبب ألهداٍف 
تعويضيّة أو للّنظر يف كيف يُساهم اإلصالح املؤّسسايتّ عىل ضامن عدم تكرار األخطاء املاضية.
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كيفّية إيجاد الحقيقة
فكِّر بطرٍق إليجاد حقائق ُمتضاربة. هل تنجح لجنٌة لِتقّص الحقائق؟ هل يلعب اإلصالح املؤّسسايتّ دوراً؟ 
هل تلعب املاُلحقات القضائيّة دوراً؟ هل من دوٍر للعفو؟ ما هو دور الّضحايا والّناجي؟ تأّمل بدور القوى 

العسكريّة الحكوميّة وغري الحكوميّة. هل يُطرَح إستجواب مجتمعٍ ما احتامالً؟ فكِّر بإجراءات إيجاد 
الحقيقة املُتََّخَذة محليّاً ودوليّاً. قد تخطر لك أفكاٌر مل تَُجرَّب من قبل. 

العواقب
ماذا قد ينتج عن عمليٍّة للَكْشف عن حقائق تتعلّق باملايض؟ ماذا قد يحصل إْن مل يتّم التّدقيق بحقيقٍة 
ما؟ رّبا الحقيقة بشأن حدٍث ما هي معروفة أصالً، لكْن مل يُعتَف بها رسميّاً. ما هي الّنتائج اإلجتامعيّة 

اإليجابيّة التي قد تصدر عن إعالن الحقيقة؟ ما هي املخاطر؟ 

األداة 4: الحقيقة
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيف مُيكن لشخٍص ما أْن يستكمل الجدول، ُمستخِدماً أمثلة محليّة ودوليّة عىل حدٍّ سواء 

عن حقائق يعتربها مهّمة. 

العواقب كيفّية إيجاد الحقيقة سبب الّسعي وراء 
الحقيقة

موضوع الحقيقة التي 
تبز الحاجة لها

سوف نُواصل أنا وأرسيت 
حياتنا، وسوف يُساعد 

هذا املجتمع عىل معرفة 
ما حصل

اإلستنطاق ُمساعدة أرسيت عىل 
التّصالُح مع الخامتة

عىل املستوى املحيّل:

وفاة أخي

الَكْشف عن إرث الَفْصل 
العنصي جزئيّاً، بل 

سيبقى عدٌد من الّناس 
غري راضي عن عفٍو عاّم 

لجنة تقّص الحقائق 
واملُصالحة

ُمساءلة هؤالء املسؤولي عىل املستوى الّدويل:

إنتهاكات حقوق اإلنسان 
يف جنوب إفريقيا
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األداة 4: موارد

املركز الّدويل للعدالة اإلنتقاليّة، نظرة عاّمة  الّدويل للعدالة اإلنتقاليّة، نظرة عاّمة 

www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/truth-and-memory
www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Chapter1-2013-English.pdf

 www.hrw.org/ar
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ألداة 5
ً التّعويضات أو َجرْب الّضر – تاريخيّاً ومحليّاً ودوليّا

تدعوك األداة 5، أال وهي أداة التّعويضات أو َجرْب الّضر، إىل أْن تستطلع بعض التّجارب التاريخيّة 

واملحليّة والدوليّة لِتَْقديم التّعويضات أو َجرْب الّضر بعد الّنزاع. وتُوفِّر الخانات مساحًة لك ليك تُدوِّن 

أمثلًة. ومتنح الحكومات واملحاكم التّعويضات أو َجرْب الّضر عادًة لِتعتف بالّضر ولِتُعوِّض الّناس عن 

الجرح الذي نتج عن الّنزاع. ويف أغلب الّسياقات ما بعد الّنزاع، تُعاين الحكومات من ضائقة ماليّة. وقد 

تكون قدرتها عىل “تَْقديم” التّعويضات أو َجرْب الّضر محدودة جّداً وقد تتنافس هذه مع أولويّات أخرى 

َكن(.  )الّرعاية الصحيّة، والتّعليم، والسَّ

يف مرحلة اإلنتقال، وحي يَجري الّنظر يف التّعويضات أو َجرْب الّضر، ال بُّد من اإلتّفاق عىل تَْعريف 

“الّضحايا” غالباً. فهذه نقطة هاّمة، إذ تنّص عىل َمْن يجب أْن يحصل عىل اإلعتاف من خالل التّعويض 

د َمْن هو املَْقِصّ وما هي الظّروف املناسبة لَِنيْل الجدارة. فهؤالء الذين فقدوا  أو َجرْب الّضر. كام تُحدِّ

لون للحصول عىل تعويض أو َجرْب ضر. مثٌل آخر هو،  قريباً أو تعرّضوا ألذى جسدّي أو نفيّس هم مؤهَّ

وإْن حدثَْت وفاة تتعلّق بنزاٍع ما، فهذه قد تؤّدي إىل حصول أحد األقرباء عىل دفعة ماديّة. وقد تشمل 

أشكاٌل أخرى من التّعويض أو َجرْب الّضر الربامج املدنيّة مثل مبادرات العدالة التصالحيّة. وقد يوفِّر 

املجتمع والقطاع التطوعّي خدمات تتضّمن العالجات التكميليّة، والتّدريب والتّعليم، أو أّي إجراء آخر 

يُعرَّف عىل أنّه مفيد. وقد تُستَثنى بعض املجموعات والحاالت. وقد يكون َدفْع املال كتعويض أو كَجرْب 

ضٍر مثاراً للجدل. 

رّسخ عدد من برامج التّعويضات أو َجرْب الّضر املختلفة إجراءات محّددة إلعادة تأهيل صّحة الّضحايا 

بل أيضاً “مكانتهم املدنيّة”. وتتضّمن هذه إجراءات لتلميع صورة الّضحايا من خالل: إلغاء سجلّهم 

اإلجرامّي؛ وإعادة جوازات سفرهم إليهم وبطاقاتهم اإلنتخابيّة وحقوق أخرى. 

م مساهمًة هاّمًة. مثالً، إْن قّدم مسؤوٌل حكوميٌّ ما إعتذاراً  والتّعويض أو َجرْب الّضر الرمزّي قد يُقدِّ

رسميّاً يعتف فيه بخطأ مايّض، فهذا شكٌل من أشكال التّعويض أو َجرْب الّضر. وقد تُساعد هذه الخطوة 

عىل املُصالحة ما بعد الّنزاع. 

تجد رشحاً لَعناوين الجدول أدناه.
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الّتعويضات أو َجْب الّضر؟   
سمِّ تعويضاً أو َجرْبَ ضٍر واحداً تاريخيّاً، وآخر محليّاً، وآخر دوليّاً. قد يكون هذا التّعويض أو َجرْب الّضر 

م التّعويض أو َجرْب الّضر لفرٍد أو مجموعة أو  ماديّاً أو رمزيّاً، كإعادة أرض أو إعادة إعتبار مثالً. وقد يُقدَّ
مجتمع ككّل.  

ملاذا؟  
َمْت هذه التّعويضات أو َجرْب الّضر. فقد يكون الّسبب الوفاة نتيجة نزاع،  أذكر األسباب التي ألجلها قُدِّ

أو األذى الجسدّي، أو الّضر العاطفّي أو النفيّس. تأّمل بالطّرق املختلفة التي يخترب فيها الرّجال والّنساء 
الّنزاعات. هل مُيِكن أْخذ هذه الطّرق باإلعتبار بهدف التّعويض أو َجرْب الّضر؟ غالباً ما تتحّمل املناطق 
املَْحرومة أسوأ آثار الّنزاع. فهل يجوز أْن يؤَخذ الّضر اإلجتامعّي املُشتَك باإلعتبار بهدف التّعويض أو 

م التّعويض أو َجرْب الّضر ملجموعات من الّناس الذين يتشاركون الجنسيّة أو العرق  َجرْب الّضر؟ قد يُقدَّ
أو اإلثنيّة. ملاذا قد يحدث هذا؟ 

كيف؟  
م تعويٌض أو َجرْبُ ضٍر تاريخيّاً ومحليّاً ودوليّاً. تشمل األمثلة: دفعات ماليّة؛ أو برامج  دوِّن كيف يُقدَّ
لِمعاشات تقاُعديّة؛ أو برامج تدريبيّة أو تعليميّة أو عالجيّة. وأيضاً، قد يوفِّر إعتذاٌر أو إحياٌء لِذكرى 

حدٍث ما أو نصٌب تذكاريٌّ تعويضاً أو َجرْبَ ضٍر عرب اإلعتاف العاّم أو املحيّل باملايض. وقد يحدث هذا 
بعد سنوات طويلة عىل وقوع األحداث التي تستلزم تعويضات أو َجرْب ضٍر يف املقام األّول. 

ر؟   َمْن يُقرِّ
تأّمل بكيفيّة إتّخاذ القرار فيام يتعلّق بالتّعويضات أو َجرْب الّضر وَمْن يتلّقاها. ما هي الّروابط بي ُصّناع 

القرار واملُتلّقي؟ َمْن هو الذي يجب أْن يشارك بصنع القرار؟ هل يُستبَعد أحد؟ ملاذا؟ كيف يؤثّر مرور 
الوقت عىل كيفيّة ُصْنع القرارات؟ 

أّي إستثناءات؟  
يُستبَعد بعض الّناس أو املجموعات من الحصول عىل تعويضات أو َجرْب ضر. فهل يجب أْن تُستبَعد 
مجموعات؟ وإْن كان األمر كذلك، فألّي سبب؟ هل تُؤَخذ أدوار الرّجال والّنساء املختلفة يف الّنزاعات 

بَعْي اإلعتبار عند تَْحديد اإلستثناءات؟ ملاذا تُستبَعد بعض األحداث؟  
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األداة 5: الّتعويضات أو َجْب الّضر
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول من قبل شخص من شامل إيرلندا، باستخدام، وعىل حدٍّ سواء، 

أمثلة محليّة ودوليّة عن التّعويض أو َجرْب الّضر. 

اإلستثناءات َمْن يُقرِّر؟ كيف؟ ملاذا؟ الّتعويضات أو 
َجْب الّضر؟

أيٌّ ِمّمن كانوا يف 
الّسجن بسبب 

الّنزاع

املعايري واملبالغ 
َدْت من ِقبَل  ُحدِّ

موظّفي حكوميّي 
يستخدمون مبادئ 

توجيهيّة

وكالة تَْعويض أو 
َجرْب ضر

فقدان الّنظر نتيجًة 
للّنزاع

عىل املستوى 
املحيّل:

تعويض أو َجرْب 
ضر مايّل

يُستَثنى املُقاتِلون 
الّسابقون إْن 

كانوا استفادوا من 
برنامجٍ خّص قُدامى 

املُحاِربي

معايري برنامج لجنة 
تقّص الحقائق 

واملُصالحة

مل يُطبَّق بالكامل َمبْتورو األطراف، 
َجرْحى الحرب، 
األطفال، ضحايا 
العنف الجنيّس

عىل املستوى 
الّدويل:

لجنة سرياليون 
لِتقّص الحقائق 

واملصالحة

األداة 5: موارد

املركز الّدويل للعدالة اإلنتقاليّة
http://ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/reparations

باوال ليمون وجوليا فون نورمان 2011، دراسة موجزة 3: إعطاء األولويّة للّضحايا عند تَْقديم التّعويضات أو 
َجرْب الّضر: تجارب ذات صلة

http://www.essex.ac.uk/tjn/documents/Paper_3_Prioritisation.pdf

الّضحايا والّناجون )إيرلندا الشامليّة( وفق توصية عام 2006
http://www.legislation.gov.uk/nisi/2006/2953/contents
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  قبل - بعد  صورة رسمها طفل فلسطینی من مخیم نهرالبارد فی شامل لبنان



األداة 6
املُصالحة – البحث يف اإليجابيّات والسلبيّات

تدعوَك األداة 6 إىل البحث يف اإليجابيّات والسلبيّات لألنواع املختلفة من املُصالحة. فاملُصالحة هي 

عمليّة لِبناء عالقات ترتكز عىل الحقوق بي هؤالء الذين قاسوا الّنزاع العنيف والقمع. وبالتّايل، فهي 

جانٌب من عمليٍّة تشمل الرّكائز األخرى للعدالة اإلنتقاليّة. من وجهة الّنظر هذه، تدعم مبادئ املساواة 

وحقوق اإلنسان املُصالحة. وترَْشيع املساواة والحقوق هو وسيلة لِضامن عالقات جيّدة. وقد يَُعربَّ عن 

املُصالحة بأشكاٍل رمزيّة. مثالً، قد تُشكِّل منحوتة أو عمل فّني أو جداريّة تعبرياً عاّماً عن املُصالحة. وال 

يخفى عىل أحد مدى تأثري التّعبريات العاّمة عن املُصالحة، مع التّذكري بأّن اآلثار قد تكون مؤقّتة يف بعض 

الحاالت، وطويلة األمد يف حاالٍت أخرى. 

وقد تُستخَدم املُصالحة بطريقٍة أقّل وضوحاً. فمعايري مَتْويل الّسالم، عىل سبيل املثال، قد تُعاِمل املصالحة 

عىل أنّها مجموعة من األهداف التي تُنرَش “ضمن املجتمع” والتي يُطلَب تحقيقها يف مقابل الّدعم املايّل. 

يف حالٍة كهذه، قد يكون ُحسن النيّة وراء غاية املُموِّل، وقد يسمح املال بالقيام برشوٍع جديٍر باإلهتامم. 

ت لِتحقيق ُمتطلِّبات  لكّن واقع املُصالحة غالباً ما يكون أكرث هشاشة. فنشاطات املُصالحة والتي أُِعدَّ

املُموِّل بدالً من مواكبة الظّروف املحليّة قد تحّد من إمكانيّة التّأسيس الحتاٍم دائٍم. ويجدر الّذكر هنا 

أّن الّناس يف املجتمعات املَْحرومة غالباً ما يُستهَدفون عىل أنّهم أكرث حاجًة للُمصالحة من الّناس الذين 

يعيشون يف أماكن أخرى. وغالباً ما تُطوِّر املجموعات املحليّة برامج إبداعيّة ُمموَّلَة لها القدرة عىل 

تَْحويل مسار العالقات املحليّة والتي بدورها تستطيع أْن تدّر منافع إجتامعيّة وسياسيّة أشمل. بالّنتيجة، 

فالتّجربة املحليّة هي أكرث ما يُعلِّمنا عن املصالحة الفّعالة. 

ٌح لِعناوين الجدول.  فيام ييل رَشْ
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دليلَك الستكامل الجدول

أيُّ املصالحات؟ 

سمِّ عمليّتَْي أو ثالث، أو حدثَْي أو ثالثة، أو نشاطَْي أو ثالثة، أيٌّ ما قد ترى فيه مساهمًة يف املُصالحة. 

وقد تكون أمثلتَك محليّة أو دوليّة أو ثقافيّة أو شخصيّة أو سياسيّة. كام قد تتناول أحداثاً بارزًة أو 

إجراءاٍت أقّل بروزاً تتعلّق بحقوق اإلنسان واملساواة.

ما هي املصالحات؟      

أذْكُْر أّي نوع من املُصالحات تتناول األمثلة التي طرْحتَها. هل ضّمْنَت أمثلتَك مصالحة شخصيّة أو محليّة 

أو وطنيّة؟ ما كانت الّنتيجة؟ مثالً، هل أّدْت إىل عالقات ترتكز عىل الحقوق وتقوم عىل اإلحتام املُتباَدل؟ 

هل الّنتيجة نتيجٌة دامئة؟ 

كيف متَّْت املصالحات؟  

أذكُْر كيف حدثَْت أمثلتَك وما هي مضامينها. لِنبسط مثالً، هل كان الحدث حدثاً ملرّة واحدة؟ هل أخذ 

فرٌد أم منظّمٌة زِمام املبادرة؟ هل كان هناك من متويل؟ 

اإليجابّيات والسلبّيات:

فكِّر مجّدداً بأمثلتَك. هل أرشَْت إىل إيجابيّات بقدر ما أرَشَْت إىل سلبيّات؟ هل هناك أسباب مع وضّد 

مَتْويل املصالحة؟ إْن كان مثلَك تاريخيّاً، فكِّْر بفعاليّته. ناِقْش كيف نجحت املصالحة املَْعنيّة أو ملاذا مل 

تنجح. 
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األداة 6: املُصالحة
منوذج

ُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول، باستخدام، وعىل حدٍّ سواء، أمثلة محليّة ودوليّة عن إجراءات 

املصالحة.

اإليجابّيات والسلبّيات كيف متّت 
املصالحات؟

ما هي املصالحات؟ أيُّ املصالحات؟

اإليجابّيات: اإلعرتاف 
م فرصاً  بأّن اإلنتقال ُيقدِّ
لإللتزام املحيّل باملسائل 
املهّمة – إمكانّية إللتزام 

أوسع.

السلبّيات:

خطر فقدان اإلمكانّية إْن 
مل ُيدَعم العمل والّناس 

املَعنّيون باألموال واملوارد

الّتعاون الطّويل بني 
األناس من مركز فولز 

للّنساء، وماونت فرنون، 
ونيو لودج، ومركز 

شانكيل للّنساء، وتايغرز 
باي مع منظّمة جرس 

األمل للخروج مبجموعة 
األدوات الشعبّية ودليل 

املُستخِدم

تبادُل السّكان املحلّيني 
للّتجارب واآلراء حول 
اإلنتقال – فَهٌم أعمق 

لِحاالت اإلنتقال األخرى

عىل املستوى املحيّل:

منظّمة جرس األمل/
معهد العدالة اإلنتقالّية 

اإللتزام الّشعبي بالعدالة 
اإلنتقالّية

اإليجابيّات:

حديقة رمزيّة وجميلة 
أُقيَمْت تذكاراً للموىت

السلبيّات:

الحديقة ُمثرية للجدل إذ 
تتضّمن أسامء املُتمرِّدين 

الذين قتلتهم الّدولة

إقامة نصب تذكارّي 
برعاية الّدولة لَدْعم 

املصالحة الوطنيّة. 
وقاَمْت هذه املبادرة 

بتوصية من لجنة تقّص 
الحقائق الخاّصة بالبريو 

قّدمتها عام 2003

مثاٌل رمزيٌّ عىل املصالحة 
الوطنيّة

عىل املستوى الّدويّل:

البريو

إقامة حديقة تذكاريّة 
تحتفي بذكرى جميع 
ضحايا الّنزاع. تَشييد 

منحوتة “العي الباكِية” 
والتي تتألّف من آالف 

األحجار والتي نُِقش 
عليها إسم الضحيّة 

وعمرها والّسنة التي 
توفّيَْت فيها
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األداة 6: موارد 

مكتب الوزير األّول ونائب الوزير األّول، كانون األّول/ديسمرب 2013، اإلستعراض املُطوَّل للعالقات ضمن 
املجتمع يف إيرلندا الشامليّة: 1989-2012

 www.justiceinfo.net/en/archives-justiceinfo.html?s=ar

مجموعات بناء الّسالم  
www.insightonconflict.org/conflicts/northern-ireland 

/peacebuilding-organisations

البريو
www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/peru
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تعرف األمل 



 األداة 7
املُقاضاة والعفو – ُمواجهة املايض

تدعوَك األداة 7 إىل أْن تعترب املُقاضاة والعفو عىل أنّهام عمليّتا عدالة إنتقاليّة ملُواجهة املايض.  

ينبغي عىل مجتمعٍ هو يف طور الخروج من فتة نزاٍع سيايسٍّ عنيٍف أْن يجد سبالً لُِمواجهة ماضيه. يُفيد 
الذِّكر هنا أّن أّي عمليّة قد تشكِّل تحّدياً علنيّاً ملؤّسسات الّدولة وللمنظاّمت العسكريّة غري الحكوميّة. 
. بعض املجتمعات قد  أّما بالّنسبة لِهؤالء الذين فقدوا أقارب، فتنطوي العمليّة أيضاً عىل تحدٍّ شخصٍّ

تسعى لـِ “فَتْح صفحة جديدة” واالبتعاد عن اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسان، أّما املجتمعات األخرى 
س لجنًة لِتقّص الحقائق لِتُطلق بذلك عمليّة املساءلة.  فقد تقوم بإستفسارات أو تؤسِّ

يف الواقع، وكيفام تعاطى مجتمٌع ما مع ماضيه، فالعمليّة نفسها تُثري جدالً حاّداً وقد تُفاِقم الّنزاع 
د “سالماً” هّشاً. ففي أّي انتقاٍل، ال بُّد أّن البعض فقدوا أقارب وأصدقاء بسبب الّنزاع، وال  السيايّس وتُهدِّ

بُّد أّن آخرين ُجرِحوا. واألرَُس التي عانَْت جرّاء َسْجن فرٍد من األرسة قد ترى يف عمليّة ُمواجهة املايض 
عمليًّة ال تأخذ تجربتهم باإلعتبار إاّل قليالً، أو ال تعتربها أبداً حتّى. وغالباً ما يُعاين الّناس الذين يعيشون 

يف مناطق محرومة من عدم التكافؤ.

ل إىل عمليّة ُمتّفٍق عليها قد يكون بعيداً عن متناول األجيال التي اختربَْت نزاعاً ما، ميكن  وبا أّن التوصُّ
حينئٍذ مَتْرير هذا التحّدي لألجيال الالحقة لكيام تسعى إليجاد الحقيقة بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان 

املاضية. وهذا جائٌز وإْن سبق لِهؤالء املسؤولي أْن توفّوا. 

ٌح لِعناوين الجدول.  فيام ييل رَشْ

دليلَك الستكامل الجدول

املثل: 
أْعِط مثالً عن مالحقة قضائيّة أو عفٍو استُخدما للتّعاطي مع إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية. قد يكون 

املثل محليّاً أو وطنيّاً أو دوليّاً.  

الّدور: 
أيُّ دور تلعبه املالحقة القضائية أو العفو يف مجتمعٍ يف طور اإلنتقال؟ هل يساعدان مجتمعاً ما عىل مواجهة 

املايض؟ 
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األداة 7: املُقاضاة والعفو
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة إستكامل الجدول، من قبل شخص من شامل إيرلندا، باستخدام، وعىل حدٍّ 

سواء، أمثلة محليّة ودوليّة عن إجراءات املقاضاة والعفو. 

املشاكل ما الذي يجب أخذه 
بعني اإلعتبار؟

الّدور املثل

بعض الجثث قد ال توَجد 
أبداً، ما يتسّبب بحالٍة 
من خيبة األمل لدى 
األَُس بعدما أُنِعشت 

آمالها

إلتزام الحياد من قَِبل 
مفتشّية الّشطة الّتابعة 

لجاللة امللكة

ثالث من أصل 1800 
حالة والتي تحّقق 

منها فريق الّتحقيقات 
التاريخّية، نتج عنها 

إدانات

تُؤَخذ آراء الضحّية 
والّناجي بعني اإلعتبار؛ 

منافع أشمل تُرافقها 
أخطاٌر أوسع عىل 
اإلستقرار الّسيايّس 

بالّنسبة للمجتمع ككّل

أكرث من 3200 جرمية 
قَْتل مل تَُحّلْ بعد وتأثري 

املُقاضاة ما زال قامئاً

تُعان األَُس عىل تحديد 
مواقع أشالء املُتويّف 

وإقامة مراسم دفٍن تليق 
به

ُيعاد الّنظر بكّل الوفّيات 
املتعلّقة بالّنزاع ما بني 
عاَمْي 1969 و 1998 

من شامل إيرلندا وُيباَدر 
إىل املاُلحقة القضائّية إْن 

توافرت األدلّة الكافية

عىل املستوى املحيّل:

العفو:
توكَل اللجنة املستقلّة 

لَِتحديد موقع أشالء 
الّضحايا مبهّمة إيجاد 

جثث “املفقودين” وهي 
تتمّتع بصالحّيات ملَْنح 

عفٍو مشوٍط

ا
ملُقاضاة:

فريق الّتحقيقات 
التاريخّية

ما الذي يجب أخذه بَعنْي اإلعتبار؟  
ما الذي يجب أخذه بعي اإلعتبار عند اعتامد أّي إجراء لِمواجهة املايض؟

املشاكل:  
د بعض “املشاكل” التي ميكن أْن يواجهها الّضحايا والّناجون جرّاء ذلك؛ والتي ميكن أْن تواجهها املنظاّمت  عدِّ

العسكريّة الحكوميّة وتلك غري الحكوميّة؛ والتي ميكن أْن يواجهها املجتمع األوسع. 
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املشاكل ما الذي يجب أخذه 
بعني اإلعتبار؟

الّدور املثل

الرّئيسة اإليرلندّية 
الّسابقة واملُفّوض 

الّسامي لألمم املّتحدة 
ماري روبنسون تقول 
إنّه ال يجوز العفو عن 
أفعال اإلبادة والجرائم 

األخرى ضّد اإلنسانّية

اآلالف من ُمرتِكبي 
إنتهاكات ضّد حقوق 

اإلنسان مل ُيساءلوا

أفعال املُقاتِلني الّسابقني

تحوُّل الّضحايا واألَس 
وسيادة القانون والّنزاع

ساعد العفو عىل إنهاء 
نزاٍع استمّر لِعش 

سنوات وأودى بحياة 
أكرث من 50000 شخص

ُيساَءل هؤالء املسؤولون 
عن الجرائم ضّد 

اإلنسانّية

عىل املستوى الدويّل:

العفو:
إنتَهْت حرب سرياليون 

األهلّية إىل حدٍّ كبري عام 
1999 بعفٍو

املقاضاة:
املحكمة الخاّصة 

بسرياليون الّتابعة لألمم 
املّتحدة أنَهْت عملّيتها 

َهْت  عام 2013، وقد ُوجِّ
إتّهامات لـِ 22 شخصاً 

يف حينها بارتكاب 
إنتهاكات ضّد حقوق 

اإلنسان

األداة 7: موارد

ريتشارد هاس وميغان أوسوليفان 2013، اإلتّفاق املُقتَح يف 31 كانون األّول/ديسمرب 2013 هو إتّفاٌق بي 
األطراف يف تنفيذيّة إيرلندا الشامليّة عىل املسريات، وإحتفاالت إحياء الذكرى املُختارة، واإلحتجاجات ذات 

عارات؛ والكفاح مع املايض    الّصلة؛ واألعالم والشِّ
www.amnesty.org/ar

مبادئ بلفاست التوجيهيّة حول العفو واملساءلة
www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/documents 

TheBelfastGuidelinesonAmnestyandAccountability.pdf
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األداة 8
الرّصد – من الشخّص إىل السيايّس

إّن األداة األخرية، كام األداة األوىل، تتّخذ موضوعاً لها تجربتك الشخصيّة مع اإلنتقال. وهي تجمع التّجربتَْي 
الشخصيّة والجامعيّة تحت إطار إستخدام األدوات التي سبق تفصيلها. إّن للتّجربة الشخصيّة عواقب 

سياسيّة، هكذا أيضاً، فإّن للقرارات السياسيّة آثاراً عىل حياة األفراد والّدوائر املحليّة. إستخِدْم األداة 8 لتصد 
ما تعتربه معامل بارزة يف العدالة اإلنتقاليّة، وال يغب عن بالك ما تعلّمته عن الرّكائز الخمسة من إصالٍح 
مؤّسسايت، وحقيقة، وتعويضات أو َجرْب ضر، ومصالحة، وُمقاضاة وعفو. قد تحتاج إىل مراجعة جداول 

األدوات األخرى لإلستشاد بها. مثالً، مُيكن لِمالحظة بشأن الحقيقة أو العفو سبق أْن دّونتها أْن تطلعك كيف 
تستكمل هذا الجدول. 

َصْت الخانة الخالية يف أقىص ميي الجدول لهذا الغرض. َضْع  إنّها فرصة أيضاً لِذكْر ما تبّقى لفعلِه. وقد ُخصِّ
عنواناً من اختيارك، ومُيكن لهذا العنوان أْن يُعربِّ عن همٍّ توّد إدراجه. لنبِسط مثالً، ميكن أْن تضع “الّشباب”، 

أو “األعامل” أو “رعاية الطّفولة” أو “اإلقتصاد” كام هو وارِد يف الجدول الّنموذج أدناه. إّن اإلنتقاالت تتطلّب 
وقتاً وموارد والتزاماً، ويصعب إحداث تغيري حي تكون املوارد شحيحة. فحي تكون فرص العمل قليلة 

واألجور ُمتدنّية، أو حي تسقط املعايري التعليميّة، قد يصبح من األصعب تصحيح أخطاء املايض. وتبقى 
اإلنقسامات عميقة ما بي الغنى والحاجة. وليس الترّشيع عصا سحريّة، بل تلعب املنظاّمت ذات املسؤوليّة 

والتي متلك املوارد لِتوجيه الحكومة دوراً حاسامً. والهيئات العاّمة إىل جانب هؤالء الذين يشغلون مراكَز 
قياديًّة سياسيًّة ومدنيًّة، كالهام مسؤوالن عن اإلتّفاقات التي تُعَقد والقانون الذي يُتّبَع. لكلٍّ دوٌر يلعبه. 

ٌح لِعناوين الجدول. فيام ييل رَشْ

دليلَك الستكامل الجدول

العوامل األساسّية للّتجربة الشخصّية
ق بحيطك”. وإْن كنت مل  قد تستمّد الخانات تحت هذا العنوان بعض األفكار من األداة 1 وعنوانها “تعمَّ

تُدوِّن عوامل وتجارب أخرى آنذاك، فهنا تكمن فرصتَك لِتدّون هذه. فقد ترى أّن كونَك أّماً أو شابّاً أو أباً أو 
حفيدًة وكونَك تعيش يف منطقة معيّنة هام عاِمالن تُضيفهام عىل رصِدك. 
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الّتجربة الجامعّية وتجربة الحّي
بالّنسبة للبعض، ترتبط هذه التّجربة ارتباطاً وثيقاً بالتّجربة الشخصيّة. وتُشري التّجربة الجامعيّة إىل ما يحصل 
للّناس كأفراد مجتمع أو مجموعة. وقد تكون هذه املجموعة عبارة عن هويّة إجتامعيّة مثل “كاثوليكيّي” أو 

“بروتستانت” أو مجموعة إثنيّة. وقد تكون عبارة عن هويّة سياسيّة مثل “جمهورّي” أو “إتّحادّي”. مُيكنك 
أْن تستخدم هذه التّجربة لإلشارة إىل مجموعٍة تتشارك بعض املواصفات مثل الجندرة أو اإلعاقة، كام أنّها قد 
تتضّمن دوراً مشتكاً يف الّنزاع كالعضويّة يف منظّمة عسكريّة حكوميّة أو غري حكوميّة. فهؤالء الذين اختربوا 

جن يتشاركون بعض التّجارب. وتجارب الحّي هي أحداث تقع حيث يعيش الّناس  الحرمان أو اإلصابة أو السَّ
ويف املكان الذي يعتربون أنّه يخّصهم. وقد تُتَجم هذه التّجارب بإحتفال أو بإغالق منشأة أو بحادثة عنيفة أو 

بإحتجاجات، أو بتجربة أخرى أثّرَْت عىل كيفيّة تأثري اإلنتقال عىل السّكان املحليّي. وهذه كلّها تُشكِّل معامل 
جامعيّة للّنزاع واإلنتقال.       

الّتعليق: نساء، رجال، أوالد  
يُعربِّ هذا العنوان عن أّن الجندرة والعمر يُشكِّالن تجربة شخٍص ما مع الّنزاع واإلنتقال. فحواىل 9 من أصل كّل 
عرشة أشخاص قُِتلوا يف الّنزاع املحيّل يف إيرلندا الشامليّة كانوا من الرّجال، كام ُسِجَن آالف الرّجال، فيام تُرِكَْت 
الّنساء غالباً لِيعتَني باألوالد وباآلخرين ُمستعينات بوارد محدودة. وقد ينخرط األوالد بالّنضال ليكتشفوا ماذا 

حّل بأحد والَديْهم والذي قُِتل. فتجارب كهذه تُشكِّل كيفيّة َعيْش حياٍة بأكملها. وهذا العنوان هو عدسة 
بُل املتنوِّعة التي تأثّر بها الرّجال والّنساء واألوالد بفعل اإلنتقال.  تلتقط السُّ

الجهات الفاِعلة الحكومّية وتلك غري الحكومّية وتلك الدولّية  
ل األفعال البارزة التي تتّخذها الجهات الفاِعلة الحكوميّة وغري الحكوميّة والدوليّة والتي أثّرَْت  هنا تُسجِّ

باإلنتقال. وقد تكون األفعال الحكوميّة تاريخيّة أو حديثة. ويندرج ضمن الجهات الفاِعلة الدوليّة مبعوثو 
ط يف املفاوضات أو يف إستضافة مناسبات  الّسالم وآخرون ِمّمن هم خارج الّنزاع والذين يلعبون دوراً يف التوسُّ

عالية املستوى كتأُّس محادثات الّسالم.  

املساواة وحقوق اإلنسان
تَُعّد التعهُّدات باملُساواة وحقوق اإلنسان التي تُعَقد كجزٍء من إتّفاٍق ما تقدميّة بطبيعتها. فترشيع املساواة 

وحقوق اإلنسان ُجِعل لِمنفعة الجميع. وبغية ضامن هذه املنافع والحرص عىل وصولها للجميع، يتطلّب األمر 
املراقبة والتزام املجموعة. وهنا تربز الحاجة للموارد. 

الخانة الفارغة  
لقد تُرِكَْت الخانة األخرية فارغة. ويعود لَك أْن تقرِّر ماذا يجب أْن يكون العنوان. تجد بعض اإلقتاحات أعاله 

مة هذه األداة. والهدف من األداة 8 هو مَتْكي املجموعة من رَْصد الَفْهم الفردّي والجامعّي لإلنتقال  يف مقدِّ
من الشخّص إىل السيايّس. لذا تدعوَك هذه األداة إىل تَْدوين ما الذي يجب فعله ومل يُفَعل حتّى اآلن. 

  الجزء الّثالث
 إستخدام األدوات



األداة 8: الرّصد
منوذج

يُظِهر الّنموذج التّايل كيفيّة استكامل املجموعة للجدول من قبل شخص من شامل إيرلندا، عرب تَْسجيل 

التّجارب الفرديّة والجامعيّة وفَْهم اإلنتقال. 

اإلقتصاد املساواة 
وحقوق 
اإلنسان

الجهات 
الفاِعلة 

الحكومّية 
وتلك غري 
الحكومّية 

وتلك الدولّية

الّتعليق: 
نساء، رجال، 

أوالد

الّتجربة 
الجامعّية 

وتجربة الحّي

العوامل 
األساسّية 
للّتجربة 

الشخصّية

فرص العمل 
يف أماكن مثل 

أماكننا قد 
تُحِدث كّل 

الفرق بالّنسبة 
للجميع. أنا قَلِق 

بشأن إصالح 
نظام الّرعاية 

اإلجتامعّية

العديد من 
األرضار مل تُواَجه 

بعد

الحكومات 
األمريكّية 

والربيطانّية 
واإليرلندّية. 
اآلن، األمور 
هي َوقٌْف 

عىل السياسّيني 
وعلينا جميعاً

عاشوا تجارب 
مختلفة: رجال 

يف الّسجن، 
نساء تتوىّل 

زمام األمور. 
لكّن الّشباب 
يظهرون روح 
تعاُضد رائعة 

اليوم

فَْصل الّناس يف 
مناطق معزولة 

وُمعدمة – 
مشاعر خوف. 

لكْن مؤّخراً، 
أعرب الّناس 

عن إرادٍة 
صادقة للعمل 

معاً إلقامة 
تحسينات 

محلّية

كوين أّماً لثالثة 
أوالد خالل 

الّنزاع، أشعر بأّن 
أوالدي فّوتوا 

عليهم طفولتهم

األداة 8: موارد

لجنة إلدارة العدالة 2013، عالقات غري ُمتكافئة؟
www.caj.org.uk/files/2013/06/11/No._64_Unequal 

Relations_%E2%80%93_Policy,_the_Section_75_duties_and_ 
Equality-Commission_advice_etc,_May_2013_.pdf

د يف إيرلندا الشامليّة 2010  قياس الحرمان املُتعدِّ
www.memoryatwork.org

جامعة ألست، أرشيف الّنزاع عىل اإلنتنت
http://cain.ulst.ac.uk/index.html
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تصل األداة 8 بنا إىل ختام هذا الّدليل التفسريّي، الذي نأمل أْن يكون قد ساعدكم ومجموعتكم عىل 
العمل بعونة مجموعة األدوات الشعبيّة. يف الواقع، تعكس كّل مجموعة أدوات ُمستكملَة مسرية الفرد 

مع العدالة اإلنتقاليّة. ِجْد طرقاً لتحتفي بإنجازك. 

مالحظة ختامّية

شارع األمل



املُلَحق 1

حول أمانة مؤّسسة آشتون الخرييّة

أمانة مؤّسسة آشتون الخرييّة، ومقرّها يف منطقة نيو لودج يف شامل بلفاست، هي مؤّسسة خرييّة حائزة 
عىل جائزة وهي تفخر بَكْونها تُعنى بتَْسليم منافع حقيقيّة للسّكان املحليّي. تعمل املؤّسسة يف منطقة 

رشذمها الّنزاع الذي أسقط 635 قتيالً وخلّف أكرث من 2500 جريحٍ عىل مسافة ميٍل مربّعٍ واحٍد من مركز 
آشتون. لكْن وبالرّغم من حجم الّصدمة هذه، تصّدرت املؤّسسة الطّليعة، عىل مّر الّسني، من خالل ِقيامها 

بنشاطات رائدة لِتَْوثيق العالقات بعضها ببعض ومن خالل إجرائها بحوث حول الّنزاع/اإلرث مع املجتمعات 
املحليّة الشعبيّة. ذاع صيت مؤّسسة آشتون الخرييّة ألجل قدرتها الثّابتة عىل تَقديم خدمات ذات نوعيّة، 

وهي تنتصب دوليّاً كقدوة يف ُحسن مامرسة عملها نظراً إلنجازاتها التجديديّة والوظيفيّة. وقد ُمِنَحْت 
جائزة أفضل مؤّسسة إجتامعيّة لِعام 2013، بالرّغم من عملها عىل خلفيّة حرماٍن إجتامعّي وإقتصادّي حاّد. 
وَمهّمة مؤّسسة آشتون الخرييّة، حسب التّعريف الوارد يف خطّتها اإلستاتيجيّة، هي “تَْحفيز التّغيري اإليجايب 

وتَْحسي نوعيّة الحياة بالّنسبة لِمجتمع شامل بلفاست. يف عام 2011، إحتفلَْت مؤّسسة آشتون بعيدها 
العرشين وتكلّل اإلحتفال بزيارٍة قاَمْت بها رئيسة إيرلندا الّسابقة ماري ماك أليز للمؤّسسة التي وصَفتْها 
بأنّها “الرّائدة يف عملها يف مجال تَطوير املجتمع للمستقبل يف شامل بلفاست”. إّن مؤّسسة آشتون هي 

املركز املايّل واإلدارّي لكّل الّنشاطات الخدماتيّة املُرتبطة بها. ويَُسلَّم عملها من خالل سبعة فروع للخدمات: 
منظّمة جرس األمل؛ وتطوير املجتمع؛ ومخترب فاب الب يف بلفاست؛ وحضانة األطفال للرّعاية النهاريّة؛ 

والثقافة والفنون؛ ومركز نيو لودج للّشباب؛ وخدمات التّوظيف والتّدريب. إّن سياسة آشتون القامئة عىل 
إعادة اإلستثامر يف مجتمع شامل بلفاست تُرِجَمْت بواقع أّن أغلبيّة طاقم عملها والذي يتألّف من أكرث من 

140 موظّف هم من السّكان املحليّي. سَعْت آشتون أْن تبعث الحياة يف املنطقة مجّدداً، ال عن طريق َخلْق 
وظائف فحسب، بل أيضاً عن طريق تَْحويل قطع مهجورة من األرض إىل مراكز إجتامعيّة مزدهرة. فقد 

طّورَْت خمسة مواقع، ومن خالل خطّتها اإلستاتيجيّة الحاليّة، هي يف طور اإلستحصال عىل مزيٍد من فرص 
التّجديد لِصالح املجتمع املحيّل. إستحّقْت مؤّسسة آشتون الخرييّة مواصفة “املستثِمرين يف القوى البرشيّة”، 
وهي تحمل شهادة ISO9001:2008. كام أنّها استأهلت عالمة التميُّز يف حفل تَْوزيع جوائز إيرلندا الشامليّة 
للجودة عام 2011، والتي تقيس املنظاّمت الخاّصة والعاّمة والطوعيّة يف مقابل إطار األداء األورويب والعاملي 

املُعتَف به عامليّاً وفق منوذج متيُّز املؤّسسة األوروبيّة إلدارة الجودة.

http://www.ashtoncentre.com :املوقع اإللكتوين
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املُلَحق 2

حول معهد العدالة اإلنتقالّية

تأّسس معهد العدالة اإلنتقاليّة التّاِبع لِجامعة ألست عام 2003 ورسعان ما اكتسب إعتافاً دوليّاً بوصفه 
مركزاً رائداً يف تَطْوير مجال العدالة اإلنتقاليّة - وعىل نطاق واسع، دراسة القانون يف املجتمعات التي هي 

يف طَْور الخروج من الّنزاع. وهو وضع األبحاث الّصاِدرة من إيرلندا الشامليّة يف طليعة املناقشات األكادمييّة 
والقانونيّة والسياسيّة عىل كال الّصعيَديْن املحيّل والعاملّي. وقد حازَْت األبحاث الرّائدة يف مجال “الحرب 

عىل اإلرهاب” ودور إتّفاقات الّسالم، مثالً، عىل اعتاٍف يف عام 2006 من املجتمع األمرييكّ للقانون الدويّل: 
وقد ُمِنح باِحثو معهد العدالة اإلنتقاليّة أرفع جائزة بي الجوائز التي مُتَنح عادًة للكتب واملقاالت ألجل 

مساهامتهم املُبِدعة واملمتازة يف املعرفة القانونيّة الّدوليّة – وهذا إنجاٌز غري سابق الّنظري لوحدة أبحاث غري 
أمريكيّة.  

كرّس معهد العدالة اإلنتقاليّة نفسه للبحث يف كيف يُساعد )أو ال يُساعد( القانون واملؤّسسات القانونيّة 
عىل اإلنتقال من الّنزاع إىل الّسالم. يربز إفتاٌض مركزيٌّ عىل ُمفكِّرة أبحاث معهد العدالة اإلنتقاليّة وهو أّن 

َدْور القانون يف فتات اإلنتقال يختلف عاّم هو عليه يف أوقاٍت أخرى. فعىل خالف الَفْهم الّشائع للقانون عىل 
أنّه دعامٌة للّنظام واإلستقرار واملجتمع، فإّن دور القانون يف فتات اإلنتقال هو دوٌر أقّل فهامً، إذ يقوم عىل 

املُساعدة يف اإلنتقال من حالة نزاع إىل حالة “سالم” )أو رّبا يجدر تسميته بالّنزاع غري العنيف(.

املوقع اإللكتويّن:  

www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/tji_about.html
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املُلَحق 3

حول املؤلِّف

آيليش روين هي أكادمييّة نسويّة وناِشطة يف خدمة املجتمع. هي تُعلِّم يف مدرسة العلوم اإلجتامعيّة 
والّدراسات اإلجتامعيّة التطبيقيّة يف جامعة ألست، وهي عضو يف معهد العدالة اإلنتقاليّة. هي تشكر ُمؤلِّفي 
www.thewhpca.org/resources/category/palliative-care-tool-  مجموعة أدوات الرّعاية اللطيفة
kits-and-training-manual )ألجل منوذجهم الخاّص حول مجموعة األدوات الشعبيّة والّدليل التدريبّي، 
وهي تشكر أيضاً طاقم عمل منظّمة جرس األمل والذي ساعد بالبحث ألجل هذا الّدليل وبكتابته. كام تُعربِّ 
عن امتنانها للمشارِكي واملُساِهمي يف الربنامج الّسابق ألجل استعدادهم الختبار تجربة اإلنتقال يف الحياة 

ر بصدق َدْعم وإرشاد آيرين شريي، رئيسة خدمات الّضحايا والصّحة العقليّة؛ وأمانة  اليوميّة. فهي تُقدِّ
مؤّسسة آشتون الخرييّة؛ وآيني ماجي، العاِملة يف مجال التّنمية؛ ومنظّمة جرس األمل؛ وهيالري بيل، املُحرِّرة؛ 
وفيونواال ين آيوالين، أستاذة القانون واملديرة املُساعدة؛ ومعهد العدالة اإلنتقاليّة التّاِبع لِجامعة ألست. آيليش 

روين هي املسؤولة عن أّي أخطاء قد تربز إىل الّسطح.   
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للمزيد من املعلومات حول برنامج العدالة اإلنتقالية الشعبيّة، وهو رشاكة بني صندوق مجموعة آشتون 
من خالل قسم جرس األمل الخاّص فيه ومعهد العدالة اإلنتقاليّة يف جامعة ألسرت، الرّجاء اإلتّصال بـِ:

 إيرين شريي، رئيسة الضحايا وخدمات الصّحة العقليّة، صندوق مجموعة آشتون،

.irene@ashtoncentre.com :الهاتف : 00442890366998، الربيد اإللكرتوين 

أو
 أيلش روين، كبرية املُحاِضين، معهد العدالة اإلنتقاليّة، جامعة ألسرت،

 الهاتف : 00442890366998، الربيد 
e.rooney@ulster.ac.uk : اإللكرتوين

راِجْع أيضاً: 

www.thebridgeofhope.org
www.ashtoncentre.com

www.transitionaljustice.ulster.ac.uk

أنِْجز هذا املنشور بدْعٍم من برنامج َدْعم الّضحايا للمجموعات العاِملة مع الّضحايا والّناجني، والذي تُديره خدمات الّضحايا والّناجني 

نيابًة عن مكتب الوزير األّول ونائب الوزير األّول. إّن اآلراء املَطْروحة ال تُعبِّ بالّضورة عن آراء خدمات الّضحايا والّناجني.
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