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ففي بعض األحيان تكون هذه االدوات هي ترجمة ملشاعر محبي السالم يف كل أنحاء العامل
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السادة ِ
القاطنني يف :فولز ،ماونت فرنون ،نيو لودج ،شانكيل ،تايغرز باي،
ُعرب عن جزيل امتناننا لِلس ّيدات و ّ
والذين شاركوا يف برنامج العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية التّابع لِمنظّمة جرس األمل .فدليل امل ُ ِ
ستخدم هذا الذي
ونخص بالتّنويه آيرين
يض ّم مجموعة أدوات العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية ما كان لِيكون ممكناً لوال تفاين هؤالءّ .
ؤسسة آشتون الخرييّة .فهؤالء يجمعون
شريي وفريق عمل برنامج منظّمة جرس األمل ،الربنامج ّ
الخاص بِ ّ
للضحايا وال ّناجني من ال ّنزاع .وأيضاً ،نتق ّدم بالشّ كر من
املهني ّ
اإللتزام بالعدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية إىل ال ّدعم ّ
التطبيقي للعدالة اإلنتقال ّية
الشق
آيليش روين من معهد العدالة اإلنتقال ّية ألجل جهودها امل َ ْبذولة لِ َد ْعم ّ
ّ
الضحايا
الشعب ّية يف إيرلندا الشامل ّية .كام نُبادر بأح ّر عبارات التّقدير لل ّدعم املستم ّر الذي ت ُق ِّدمه لنا خدمة ّ
وال ّناجني .وأخريا ً وليس آخرا ً ،نُشيد بعمل الجامع ّيني األكادمي ّيني وال ّناشطني ورجال ال ّدين وموظّفي ال ّدولة
ٍ
يل والدو ّيل ،والذي ز ّود هذا ال ّدليل مبعلوماته.
والسياسيّني عىل مدى
سنوات طويل ٍة وعىل ّ
الصعي َديْن املح ّ
بول روبرتس
مؤسسة آشتون الخري ّية
ال ّرئيس
التنفيذي ،أمانة ّ
ّ

ان شامل بلفاست هو املكان الذي أديرت فيه مجموعة األدوات
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ِ
املستخدم هذا والذي يض ّم مجموعة أدوات العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية هو منشور مه ّم ومم ّيز .فهو
إ ّن دليل
دليل يُعالج هموماً وتجارب عامل ّية
يل ال يخلو من التّعقيدات وال ّنزاعات ،ولك ّن ُه ٌ
مثرة رؤى نشأتْ يف سياقٍ مح ٍّ
غني ،ويف املامرسة ُمتج ِّذ ٌر .ويليق بـِ آيليش روين ،والتي تعمل مع منظّمة جرس األمل،
كذلك .يف النظريّة ،هو ٌّ
أ ْن ت ُه َّنأ عىل ترجمتها النظّرية إىل مامرسة ،وعىل التزامها العميق واملُستَدام مع املجتمعات والتي ت ُق ِّدم لها
العدالة اإلنتقال ّية وسيل ًة لِ ُمواجهة مجموع ٍة متن ّوع ٍة من التح ّديات القامئة واملُتع ِّددة األوجه .فتُوفِّر مجموعة
مم يفسح باملجال بالتّايل
األدوات وال ّدليل معاً وسيل ًة لِتسخري وجهات نظر فرديّة وجامع ّية مختلفة ج ّدا ًّ ،
للمحادثات غري املُريحة والتي هي حاسمة يف َر ْدم ه ّوة ِ
عمل
الخالفات ما بني األفراد واملجتمعات .وهذا ٌ
صعب ،لك ْن وكام يُظهِر هذا ال ّدليل ،فهو ُم ْج ٍز للغاية.
ٌ
تنبثق العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية مبارش ًة من تجارب املجتمعات املحل ّية يف إيرلندا الشامل ّية ،وهي تتجذّر يف
التّجارب التي اختربتها ال ّنساء وال ّرجال ميدانيّاً يف هذا املجتمع امل ُ ِ
نقسم .بفضل ما سبق ،هي تستفيد من إدراك
يل
مشاكل العامل
الحقيقي والحاجة إىل طُ ُرقٍ عمل ّية لِمواجهة تلك املشاكل .وينبع ال ّدليل من هذا اإللتزام العم ّ
ّ
ٍ
امليض قُ ُدماً بشكلٍ
حاسم
مع ال ّناس يف مجتمعات الطّبقة العا ِملة ،التي تعمل وسط
ٍ
انقسامات تقليديّ ٍة بغية ّ
محل ،وعىل التّجربة املُعاشَ ة ،وعىل
التكيز عىل ما هو ّ
وب ّنا ٍء .وهنا ّ
تتجل نِقاط الق ّوة التي تُست َم ّد من هذا ّ
ص ٌف ،وإدر ٌاك لإلختالف والتّعقيد ،وأهل ّية للتّمكني تأيت من التّنظيم
يل (بدل الخيا ّيل) :تو ُّج ٌه عم ٌّ
الحوار الفع ّ
يل َ ْ
الشعبي.
عىل املستوى
ّ
نِقاط الق ّوة هذه مه ّمة ،ال بل حيويّة .وحتّى وإ ْن مل تحقّق ما هو أسمى ،فبلوغها هو إنجا ٌز مه ٌّم بح ّد ذاته.
ٍ
وتربز أهم ّية ال ّدليل أكرث بعد أل ّن هذه ال ّدروس وال ُّرؤى تقرتح أفكارا ً
ومامرسات تتناول الهموم العامل ّية حول
الظّلم واإلنقسام .فنحن نعلم ج ّيدا ً أ ّن التق ُّدم واإلنعتاق واإلنتقال هي مسا ٍع ال يجوز فرضها بنجاح من
ِقبَل “ ُخرباء” خارجيّني .وبالتّايل ،يوفِّر هذا ال ّدليل سبيالً لِ ُمشاركة رؤى وتجارب بشكلٍ ولغ ٍة يسهل وصولهام
لآلخرين الذين يواجهون اإلنتقال من وجهة نظر شعب ّية.
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ويفخر معهد العدالة اإلنتقال ّية ،يف جامعة ألسرت ،بأ ْن مي ّد يد ال َع ْون لِتَ ْحقيق هذا املرشوع .فمنذ انطالقته،
ركّز املعهد عىل املُثُل األعىل للبحث املَقْرون بالعمل واملُست َم ّد من مشاكل العامل الحقيقي ،ما يضمن اإللتزام
عىل جميع األصعدة مع امل ُ ِ
السياسات واملامرسات ،علامً أ ّن عالقات عميقة
ستخدمني ويُه ِّيئ للتّغيريات يف ّ
و ُمستدا َمة تربط ِ
ُجسد مجموعة
باحثونا باملجتمعات العديدة التي نعمل معها ،املحليّة منها والدوليّة .وت ِّ
األدوات ودليل امل ُ ِ
ستخدم هذا أسمى وجوه ذلك اإللتزام واإلمتياز الذي ينتج عنه .بالتّوازي ،لقد جمعنا
يل ذات املغزى يتطلّب تأ ُّمالً دقيقاً ،وتفكريا ً
هذا باإللتزام بالبحث ال ّدويل املُتم ِّيز إمياناً م ّنا بأ ّن التّغيري العم ّ
ُمبتكرا ً ،وإدراكاً للنظريّة .يعكس هذا املرشوع هذا اإللتزام خري انعكاس ونحن نوصيكم باإلطّالع عليه.
الربوفسور روري أوكونيل
املدير ،معهد العدالة اإلنتقال ّية ،جامعة ألسرت

معهد العدالة اإلنتقال ّية،
جامعة ألسرت

املقدمة
ِّ
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دليل امل ُ ِ
ستخدم هذا هو نتيجة ملموسة أخرى للتّعاون ما بني منظّمة جرس األمل ،يف برنام ٍج أطلقتْ ُه أمانة
مؤسسة آشتون الخرييّة ،واملجموعات املحل ّية يف شامل بلفاست وغربها ،ومعهد العدالة اإلنتقال ّية التّابِع
ّ
َت برنامجاً تجريب ّياً
لجامعة ألسرت .وكانت منظّمة جرس األمل قد م ّهدت الطّريق عام  2011-2012عندما أطلق ْ
للعدالة اإلنتقاليّة .آنذاك ،عمل قادة املجتمع من ماونت فرنون ،ونيو لودج ،وتايغرز باي معاً لِ ٍ
غرض ُمشرتَ ٍك.
فقد أدرك املُشاركون كيف أ ّن السكّان املحل ّيني يتأث ّرون مبارش ًة بالجهود ال ّرامية لِمواجهة املايض ،وبالخطط
أي خطّة .وقد
الها ِدفة لبناء مستقبلٍ أفضل ،إذ يجب عىل ظروف املجتمعات املحل ّية أ ْن تكون جزءا ً من تَنفيذ ّ
املحل بالتّجربة والبحث الدول َّي ْي.
عمل برنامج جرس األمل مع معهد العدالة اإلنتقال ّية لِتَ ْحفيز اإللتزام ّ
صد َرتْ

التجريبي يف تقرير بعنوان :اإللتزام بالعدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية (روين2012 ،؛ www.
نتائج الربنامج
ّ

يستحق القراءة .فهو يُطلِعنا عىل تن ُّوع تجربة العدالة اإلنتقال ّية ضمن
 .)thebridgeofhope.orgوهو تقري ٌر
ّ
مجتمعات الطّبقة العا ِملة يف شامل بلفاست .وهو يؤكّد عىل قيمة املُساواة ومبادئ حقوق اإلنسان املُتجذِّرة
عمل ّياً ،كام يعكس إهتامماً حقيق ّياً بأصول العدالة اإلنتقال ّية وفضول ّي ًة محل ّي ًة حول كيف يتعامل األناس الذين
عاشوا يف خض ّم نزاعات مختلفة مع املايض .أيضاً ،يصف التّقرير إرادة ِ
الضحايا وال ّناجني
الناشطني يف املجتمع و ّ
الشطة ورجال ال ّدين والجامع ّيني األكادمي ّيني بأ ْن
السابِقني وأفراد ّ
السابِقني واملُقاتِلني ّ
السجناء السياس ّيني ّ
و ّ
يُشاركوا بأحاديث نقديّة حول املسافة التي اجتازوها معنويّاً منذ نشوب ال ّنزاع ،والطّريق الذي يجب أ ْن
يسلكوه مستقبالً ،وال ّنهج الذي ات ّبع ُه آخرون ِم ّمن مشوا املسرية نفسها.
وكثمر ٍة لهذا التّعاون ما بني برنامج جرس األمل ومعهد العدالة اإلنتقال ّية ،إبتك َرتْ آيليش روين ()2012
مجموعة أدوات العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية وص ّممتها ( .)www.thebridgeofhope.orgوقد ت ّم اختبار
السنة التّالية عىل يد نسا ٍء من مراكز نسائ ّية تقع يف فولز وشانكيل ضمن برنامج سكني
مجموعة األدوات يف ّ
خاصة بها تُ ثِّل
ومائدة ُمستديرة .واختُ ِتم برنامج ال ّنساء بجلس ٍة قا َم ْت خاللها ّ
كل مرأة بابتكار ِقطعة أحجية ّ
مؤسسة آشتون الخرييّة ويُدعى “فاب الب”  ،FabLabتح ّولت ِقطَع
مسريتها مع العدالة اإلنتقال ّية .ويف مخترب ّ
الضحايا وال ّناجني الواقعة
األحجية ّ
الخلقة تلك إىل تحفة فن ّية دامئة .وهذه ُمعلَّقَة اليوم يف مكاتب خدمة ّ
وسط مدينة بلفاست و يف املراكز النسائية.
السنني ،تش ّددت عزميتنا كلّام علمنا أ ّن مجموعة أدواتنا ميكن تكفييها ليستخدمها أناس عاشوا نزاعات
عىل م ّر ّ
األسايس منه
الشعبي .فالهدف
من نو ٍع آخر .نحن نأمل أ ّن هذا ال ّدليل سوف مي ّدكم ب َف ْه ٍم أشمل لقيمة اإللتزام
ّ
ّ
هو إ ْدراج التّجربة امليدانيّة يف ُصنع القرار حول ٍ
ماض ومستقبلٍ نتشاركهام جميعاً.
آيرين شريي
مؤسسة آشتون الخري ّية
رئيسة خدمات الضّ حايا و ّ
الصحة العقل ّية ،أمانة ّ
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ملاذا الحاجة إىل دليل ُمستخ ِدم؟
يرشح ال ّدليل كيف ّية إستخدام مجموعة األدوات .فهو يُز ِّود امل ُ ِ
ستخدمني باملعلومات واألمثلة واملوارد .وهو
اءك هام ذات أهم ّية وهام يُ ِ
تجربتك وآر َ
َ
يُش ِّج َ
حدثان فرقاً.
عك عىل أ ْن ترى أ ّن
لِ َم ْن يتو ّجه الدّليل؟
تغيتْ حياتهم ب ِف ْعل ال ّنزاع واإلنتقال .وهو يُحايك األناس املُهتَ ّمني بالعدالة
يتو ّجه ال ّدليل لِهؤالء الذين ّ َ
َ
يدعمك ليك تستخدم مجموعة األدوات لِرتصد تجربة اإلنتقال.
اإلجتامع ّية .وأيضاً ،هو
ما هو دور الدّليل؟
ُمكِّن ال ّدليل ُم ِ
ستخدمي مجموعة األدوات من َر ْصد مفاصل شخص ّية وإجتامع ّية لل ّنزاع واإلنتقال .وهو
َ
ساعدك عىل ال ّنظر يف كيف يجري اإلنتقال عمل ّياً وهو يحث َّك عىل استنتاج ما تبقّى لِفعله.
يُ
كيف يُق َرأ الدّليل؟
يرسم ال ّدليل مسري ًة مح ّدد ًة خطوة بخطوة من خالل مجموعة األدوات .وهو يتألّف من ثالثة أجزاء .فيرشح
الجزء األ ّول العدالة اإلنتقال ّية .ويعرض الجزء الثّاين لِكيف ّية إستخدام مجموعة األدوات واألسباب الكا ِمنة وراء
كل أدا ٍة بدورها.
أهم ّيتها .ويجول الجزء الثّالث بك عىل ّ
املصطلحات
إستُ ِ
خد َم ْت بعض الكلامت ضمن مجموعة األدوات إستخداماً يُراعي حساس ّية التّسميات .عىل سبيل املِثال،
مصطلح
ف َـ “إيرلندا الشامل ّية” هو إسم املكان حيث أُ ِع ّدت مجموعة األدوات هذه .و”شامل إيرلندا” هو
ٌ
خدم أيضاً لِتسمية املكان الذي نشأتْ منه .يجد البعض هذه املصطلحات ُمثرية ِ
استُ ِ
السبب،
للخصام .لهذا ّ
استُ ِ
خدم مصطلحا “إيرلندا الشامل ّية” و”شامل إيرلندا” بالتّنا ُوب عرب ال ّدليل.
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ُمراعاة املُستخ ِدم
تُثري مجموعة األدوات تساؤالت حول املايض .ويستلزم استخدامها اإلعتامد عىل التّجربة الشخص ّية .فال ّناس
عبون عن آرا ٍء مختلفة .كام أ ّن استنطاق
سوف يخربون عن تجارب متن ِّوعة مع ال ّنزاع ،والعديدون سوف يُ ِّ
أي إطا ٍر تضع لِ
تجربتك وآر َ
َ
َ
ائك .فاملورد األه ّم
املايض قد يص ُعب عىل البعض .لذا ،يعود َلك أ ْن تق ِّرر
بنفسك ّ
بال ّنسبة لِ ُم ِ
َ
استخدامك لهذه األدوات.
ستخدم مجموعة األدوات هو املعرفة التي تستند عليها يف
َ
محيطك ،تذكّر أ ْن تتح ّدث وتُصغي وتشارِك بإحرتام .وال ي ِغب عن
حني ت ُناقش جوانب العدالة اإلنتقال ّية يف
بالك أ ّن ال ّنزاع له آثا ٌر نفس ّية وجسديّة يف آنٍ معاً .وبال ّنتيجة ،فإ ّن استخدام مجموعة األدوات يستدعي تو ّخي
الدقّة من ِقبَل امل َ ْعنيّني كلّهم.
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ما هي العدالة اإلنتقال ّية؟

الس ُبل القانون ّية وغري القانون ّية الكفيلة بتَ ْحرير مجتمعٍ
يُشري ُمصطلَح “العدالة اإلنتقال ّية” إىل سلسل ٍة من ُّ
فالتكيز الشّ ديد عىل
ما من القمع وال ّنزاع العنيف ليك يتعامل مع اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسانّ .
قلق تجاه املستقبل .وهذا ٌ
مجال من مجاالت البحث األكادميي واملُنارصة كذلك.
املايض يوازيه ٌ

ما هو املختلف بشأن العدالة اإلنتقال ّية؟

شكل مميّ ٌز من العدالة ينطبق َح ْصا ً عىل مواقف التح ُّرر من القمع واإلضطراب
العدالة اإلنتقاليّة هي ٌ
وال ّنزاع .وتهدف هذه العدالة أساساً إىل التّعا ُمل مع اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسان ،أ ّما التح ّدي
هنا فيكمن يف اعتامد ُسبُلٍ تُ كِّن مجتمعاً ما من إعادة بناء الثّقة العا ّمة والعدالة اإلجتامعيّة .إ ّن حقوق
اإلنسان واملُساواة هام املبدآن األساسيّان للعدالة اإلنتقاليّة ،وتقوم هذه األخرية أيضاً عىل تنفيذ اإلجراءت
شكل من أشكال العدالة
السالم .وهذه العمليّة تتطلّب وقتاً .باختصار ،هي ٌ
املُتّفَق عليها يف مفاوضات ّ
رشحاً أسباب ال ّنزاع.
يايس
يُعنى بالتّغيري ّ
واإلجتامعي ُم ِّ
الس ّ
ّ

أين تك ُمن أهم ّية العدالة اإلنتقال ّية؟

سالم يف العقود األخرية
إكتس َب ْت العدالة اإلنتقال ّية أهم ّي ًة ُمتزايِدة .ويتّضح ذلك من تفاقُم إبرام إت ّفاق ّيات ٍ
من القرن العرشين ،ومن فَ ْورة ال ّنزاعات منذ بداية القرن الواحد والعرشين .والعدالة اإلنتقال ّية هي
ويثِّل هذا املُصطلح ،كَ ْونه
يل ودو ٌّيل من أشكال ّ
ٌ
حل ال ّنزاع يجوز تطبيقه عىل سياقات مختلفةُ .
شكل عم ٌّ
حل ال ّنزاع.
مصطلحاً شاسعاً ومفيدا ً ،سلسل ًة من الوسائل القانون ّية وغري القانون ّية والتي أُ ِع َّدت لِ ّ

ُمحاكاة العدالة اإلنتقال ّية للمستقبل كام للاميض

قلق تجاه املستقبل كام تجاه املايض ،علامً أ ّن الهدف
تكشف تجربة العدالة اإلنتقال ّية ودراستها عن ٍ
القصري األمد منها هو َو ْضع ح ٍّد لل َق ْمع واألعامل العدائ ّية العنيفة .ويشمل هذا عاد ًة “األخذ والعطاء” يف
املفاوضات .أ ّما وإ ْن مل تتّفق الجِهات املُفا ِوضة عىل كيف ّية ُمقاربة العمل امله ّم ،أال وهو مواجهة املايض،
فيجوز أحياناً َو ْضعه جانباً .كام وميكن اإلسرتشاد بِتجربة اإلنتقال يف أماكنٍ أخرى.
وسع مروحتها.
والهدف الطّويل األمد للعدالة اإلنتقال ّية هو ضامن عدم تكرار أخطاء املايض ،ما يُ ِّ
لهذه الغاية ،غالباً ما تشمل املفاوضات خططاً تُع ِّزز املُساواة وحقوق اإلنسان .فيجوز مثالً التع ُّهد
السياسة .وتع ّه ٌد آخر قد يكون ُمعالجة حاالت عدم املساواة املُتجذِّرة بني
بإ ْدراج املزيد من ال ّنساء يف ّ
رشائح املجتمع املختلفة .مع ذلك ،ومتى تعلّق األمر بتَ ْنفيذ هذه التع ُّهدات التي ت ّم اإللتزام بها خالل
زمني
خاص ًة إ ْن مل َ
املفاوضات ،قد يكون التق ُّدم بطيئاً أو غري ٍ
قائم حتّىّ ،
توضع أهداف ترتبط بإطا ٍر ٍّ
واملؤسسات القانون ّية كاملحاكم .وقد يسوء الوضع أكرث حتّى.
وتدعمها األحكام
ّ
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س أكرب ،غري أ ّن إنجازات كهذه
عىل املقلب اآلخر ،قد يتحقّق بعض التق ُّدم عىل املستوى
الشعبي ب ُي ْ ٍ
ّ
عمل طويل األمد
قد تكون هشّ ة .فالعمل لِبناء العدالة اإلجتامع ّية يف سياقٍ إنتقا ٍّيل ما بعد ال ّنزاع هو ٌ
واملؤسسات ّية والدول ّية.
و ُمص َّو ٌب نحو املستقبل .ويعتمد نجاحه عىل مزي ٍج من التط ّورات املحل ّية
ّ

ما هي العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية؟

“شعبي” إىل معظم ال ّناس يف املجتمع لِ ُيم ِّيز هؤالء عن ٍ
أناس أكرث نفوذا ً يشغلون مواقع
ُشري مصطلح
ّ
قيادة .وتنطبق العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية عىل تجربة اإلنتقال لدى الطّبقة العا ِملة وامله َّمشني وهؤالء
املَقْص ّيني من اإلجراءات السياس ّية والقانون ّية يف املجتمع .فال ّناس الذين يعيشون يف املناطق املحرومة
لِمحدوديّة مواردها ،غالباً ما يتح ّملون أسوأ اآلثار التي يرتكها نزا ٌع ما.
تلحظ العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية أ ّن طريقة عمل اإلنتقال سوف تختلف وفقاً للظّروف املحل ّية ،ما يو ِّجه
ت َ ْركيز العدالة اإلنتقال ّية إىل التّجربة املحل ّية .وغالباً ما يهدف ّ
يل إىل تَ ْوسيع
حل املشاكل عىل مستوى مح ٍّ
السجناء السياس ّيني
نطاق اإلستقرار وبناء الثّقة .واملبادرات التي تتّخذها مجموعات ّ
الضحايا ومنظّامت ُّ
األسس لِمجتمعٍ أكرث شُ موالً.
السابقني ومشاريع املجتمع ّ
املحل قد تضع ُ
ّ

تَوازي عمل العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية مع الربامج األخرى

إ ّن العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية مه ّمة أل ّن هؤالء الذين عانوا أكرث من غريهم خالل نزا ٍع ما قد ال يتمتّعون
ّإل ّ
بأقل املوارد للتّأثري عىل اإلصالحات الالزمة لِتَ ْحقيق العدالة اإلجتامع ّية.
ال تستبدل العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة الربامج األخرى التي يُرشف عليها املجتمع والتي تستنطق املايض
أو تهدف إىل بناء مستقبلٍ أفضل ،بل يجوز َد ْمجها بربامج قامئة أصالً لِتُصبح جزءا ً من اإللتزام املدين
واألكادميي األوسع .وتهدف العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية إىل تَ ْحسني مستويات ال َف ْهم حول القضايا املُتعلِّقة
ِ
والحاضة عىل ح ٍّد سواء.
بال ّنزاع ،املاضية
الشعبي ،يكمن تركي ٌز عىل السكّان املحل ّيني وعىل التّجربة التي عاشوها.
لك ْن ،ويف قلب هذا العمل
ّ
واملُساهامت من ِقبَل هؤالء الذين تح ّملوا أسوأ آثار ال ّنزاع قا ِدرة أ ْن تُشكِّل مسرية اإلنتقال .هذا ال ّدليل
يُتيح اإللتزام امليدا ّين عىل طول الطّريق.
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َق ْول العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية بأنّنا نستطيع دامئاً أنْ نفعل شيئاً ما

يخضع العديد من املجتمعات لل َق ْمع وال ّنزاع الل َذيْن يؤ ّديان إىل خسائر يف األرواح عىل نطاقٍ واسعٍ .وقد
َت الجهود املحل ّية والدول ّية للتّعا ُمل مع كارث ٍة ُمامثل ٍة قدرة العدالة اإلنتقال ّية كوسيل ٍة ل َو ْضع ح ٍّد
كشف ْ
للعنف.
وأيضاً ،تكشف دراسة العدالة اإلنتقاليّة وتجربتها العقبات واإلخفاقات ،علامً أ ّن بعض ال ّناس يتأث ّرون
بشكلٍ أكرث مبارش ًة بهذه العقبات واإلخفاقات من آخرين .وتُواصل مجموعات املُنارصة العمل بإسم هؤالء
الضغط ألجل تَحقيق مطلب املساواة لل ّنساء .كام
الذين ُحرِموا من العدالة .وت ُواصل الشّ بكات النسائيّة ّ
إهتامم ٍ
شديد
السابقني والوكاالت الحكوميّة عن
ت ُعرِب مجموعات ّ
ٍ
السجناء السياسيّني ّ
الضحايا ومنظّامت ّ
بكيفيّة عمل اإلنتقال يف املامرسة .ولقد أُ ِ
نشئت بعض الوكاالت لِتُق ِّدم اإلرشاد حول قضايا املُساواة وحقوق
كل
الضالِعني بالعدالة اإلجتامعيّةّ .
اإلنسان .وتت ّم ُمراقبة التق ُّدم من ِقبَل الجامعيّني األكادمييّني وال ّن ِاشطني ّ
ٍ
مستويات محليّ ٍة
ذلك يت ّم عمالً مبقولة العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة بأنّنا نستطيع دامئاً أ ْن نفعل شيئاً ما عىل
لِتَ ْحسني تجربتنا اليوميّة يف ال َعيْش يف مجتمع ما بعد ال ّنزاع.
وتقول العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية كذلك إ ّن ال ّناس يف امليدان هم ذوو شأن .فال ّناس ذوو املوارد املحدودة
يحدثوا تغيريا ً وهم يُ ِ
يستطيعون أ ْن ِ
حدثون تغيريا ً بالفعل .وهي تُضيف قائل ًة إ ّن ال ّناس الذين يعيشون يف
ٍ
ظروف مختلفة يستطيعون أ ْن يتعلّموا واحدهم من اآلخر.

مجموعة األدوات الشعب ّية

يُ َع ّد إستخدام مجموعة األدوات الشعب ّية فرص ًة لِ َر ْصد معامل العدالة اإلنتقال ّية و ُمقارنتها بعمل ّيات اإلنتقال
من ال ّنزاع والقمع التي حدث َْت يف أماكن أخرى من العامل .بالتّايل ،فالسكّان املحل ّيون واملنظّامت غري
الحكوم ّية ،إىل جانب هؤالء الذين يضطلِعون مبسؤول ّي ٍ
ات قياديّة ،كلّهم يلعبون دورا ً لكيام يجلب اإلنتقال
ككل.
منافع عىل املجتمع ّ
تتض ّمن مجموعة األدوات مثاين أدوات .وقد أُ ِعدَّتْ هذه لِتج ِّهز امل ُ ِ
ستخدمني ليك يختربوا العدالة اإلنتقال ّية
كل أداة من األدوات املذكورة تعليامت موجزة وجدوالً يتألّف من خانات
ضمن الحياة اليوم ّية .وتُوفِّر ّ
َ
مالحظاتك يف الخانات.
تعلوها عناوين .يف سياق القراءة ،سوف يُطلَب منك أ ْن متأل الجدول عرب ت َ ْدوين
كل أداة ،متى استُ ْك ِمل َْت ،بعض معامل ال ّنزاع واإلنتقال التي يأيت امل ُ ِ
ستخدمون عىل ذكرها .معاملٌ قد
وتُ ثِّل ّ
تشمل تجارب قاسية وإنجازات ونكسات وإخفاقات ،و ِذكْرا ً لِام تبقّى لِفعلِ ِه .ويعود َلك أ ْن تق ِّررَ ،
كونك
ِ
مستخدم مجموعة األدوات ،كيف تستفيد من التّجربة واملعرفة الشخص ّيتَ ْي يك تستخدم األدوات نفسها.
قد تُستخ َدم بعض األدوات لِتَ ْسجيل األحداث املحل ّية ،لِتلحظ أدواتٌ أخرى كيف يجري اإلنتقال يف أماكن
أخرى .يف دليل امل ُ ِ
كل أداة .ومتى استكمل َْت اإلطّالع
ستخدم هذا ،سوف تجد مناذج ت ُِّبي َلك كيف تستخدم ّ
ٍ
نصح باستخدامها ل َر ْصد العمل يف سبيل تَ ْحقيق اإلصالح والتح ُّول اإلجتامع َّي ْي ما
كل األدوات،
عىل ّ
عندئذ يُ َ
بعد ال ّنزاع .وقد ُ ِ
اقت َح ْت بعض املوارد لإلستزادة من املعلومات.
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العاملي
يل وعىل املستوى
ال ّتجربة واملعرفة الشّ خص ّيتان :عىل املستوى املح ّ
ّ
املحيل
عىل املستوى
ّ

أُعدَّتْ مجموعة األدوات كسبيلٍ لِتَ ْسجيل ما هو مه ّم شخص ّياً بال ّنسبة لك وبال ّنسبة لآلخرين .فتجربة املرء
عامل بارزٌ .ومن الواضح ج ّدا ً أنّه غالباً ما
مع ال ّنزاع واإلنتقال تتأث ّر بع ّدة عوامل .الجنس أي الجندرة هو ٌ
يت ّم التّغايض عنه .فيس ُهل أ ْن ننىس بأ ّن قامئة َم ْن قُ ِتلوا يف نزا ٍع ما تتض ّمن أساساً ال ّرجال الذين توفّوا .وف ّيات
ليس ْت شائعة .والكالم نفسه ينطبق عىل هؤالء الذين ُسجِنوا يف خض ّم نزا ٍع ما وأُطلِق رساحهم
ال ّنساء َ
السجينات ال ّنساء فقد يُ َغ ّض
كجز ٍء من املفاوضات .هؤالء هم بأغلبهم رجال .أ ّما ال ّنسبة ّ
الضئيلة من ّ
رش ْد َن ج ّراء وفاة أو َس ْجن يتعلّقان بنزا ٍع ما قد يُشاح ال ّنظر
ال ّنظر عنها .وحياة ال ّنساء اللوايت تر ّملْ َن أو ت ّ
الجنس ْي ،عىل ال ّنساء من جهة وال ّرجال من جهة أخرى .إ ّن
عنها أيضاً .فنادرا ً ما يت ّم البحث يف اآلثار عىل
َ
مجموعة األدوات هي وسيلة لِتَ ْسجيل هذه اإلختالفات ،إذ تهدف إىل ت َْصوير حياة ال ّناس امل َ ْغمورين والتي
هي حيويّة إلجراء اإلنتقال.
هناك عا ِم ٌل ُمسا ِه ٌم آخر يف تَشْ كيل التّجربة الفرديّة مع اإلنتقال وهو الطّبقة اإلجتامعيّة أو وصول ٍ
شخص
ٍ
ظروف تح ّد من مواردهم بطُ ُرقٍ ُمعيّنة .فاملناطق امل َ ْحرومة
ما إىل املوارد ،إذ يتأث ّر هؤالء الذين يعيشون يف
السجن ،واإلصابات ،وتَ ْدمري البُنى التحتيّة .و َمث ٌَل آخر
تخترب عا ّم ًة أسوأ آثا ٍر لل ّنزاع لِجهة الوفيّات ،وأحكام َّ
يل يشمل الحركات القرسيّة للسكّان.
عىل ّ
الضر التفاض ّ
في آخر أال وهو مسألة َم ْن استفاد من ال ّنزاع ماديّاً .هؤالء قد يكونون
وتنطوي تجربة ال ّنزاع عىل عاملٍ َخ ٍّ
الشكات العا ِملة يف مجال إعادة اإلعامر أيضاً من إقتصا ٍد واجه نزاعاً .كام وقد
تُ ّجار سالح .وتستفيد ّ
تستفيد بعض املِ َهن ،مبا فيها املِ َهن املُتعلِّقة باألمن ،وتلك املُتعلِّقة بالس ّياسة والقانون والجامعة .أيضاً
والشكات اإلعالم ّية ج ّراء اإلهتامم اال ّدويل بِتغطية ال ّنزاع .لك ْن هذا ال
الصحافة ّ
وأيضاً ،قد تكسب رشكات ّ
أي كان .وهذا ال يعني أ ّن ال ّناس ذوي املوارد
يعني أ ّن ال َع ْيش يف مجتمعٍ يتخ ّبط وسط الحرب ٌ
سهل عىل ٍّ
الوفرية ينجون من الخراب ال ّناتِج عن ال ّنزاع .فيبقى الوصول إىل املوارد عامالً ِ
حاسامً ،إذ يُشكِّل التّجربة
الصلة بالص ّحة العقل ّية يف مناطق محل ّية تأهلها
اليوم ّية .مثالً ،فإ ّن ال ّزيادة الحا ّدة يف نسبة األمراض ذات ّ
والسجن واإلصابة خالل ال ّنزاع .بال ّنتيجة ،فللموارد تأث ٌري
الطّبقة العا ِملة يف بلفاست ترتبط بتجارب الوفاة َّ
عميق حتّى عىل تجربة الحزن.
ٌ
والسكَن ،إذ َييل
ويرتبط املكان الذي يعيش فيه ٌ
شخص ما إرتباطاً وثيقاً باملوارد مثل التّوظيف والتّعليم َّ
مناطق يتح ّدر فيها َم ْن حولهم من الطّبقة اإلجتامعيّة نفسها والخلفيّة السياسيّة
ال ّناس إىل ال َعيْش يف
ٍ
نفسها .وقد يعيش البعض يف مناطق ريفيّة أكرث عزل ًة ،أ ّما البعض اآلخر فقد يعيش يف ٍ
محيط تختلف فيه
خلفيّتهم عن خلفيّات َم ْن حولهم.
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السيايس والخلف ّية اإلجتامع ّية كعامل َْي بار َزيْن .فهاذان
ويف تجربة العدالة اإلنتقال ّية ،يحرض املنظور
ّ
و”بروتستانتي” يف شامل
العا ِمالن معاً يُشريان إىل الهويّة اإلجتامعيّة .وت ُستخ َدم ت َْسميتا “كاثولييكّ”
ّ
إيرلندا كإختزا ٍل لعالقة الشّ خص بال ّدولة .فتُستخ َدم تسمية “كاثولييكّ” لإلشارة إىل القوم ّيني والجمهوريّني،
و”جمهوري”
“بروتستانتي” لإلشارة إىل النقاب ّيني واملُوالني .ويُشري ُمصطلحا “ ُموايل”
فيام تُستخ َدم تسمية
ّ
ّ
إىل مناطق الطّبقة العا ِملة عادةً .أ ّما تجربة هؤالء الذين ينتمون لِمجتمعات غري بروتستانت ّية/غري
كاثوليكيّة غالباً ما يت ّم تجا ُهلها.
و“بروتستانتي”
ُعتب التّسميات طريقة معقّدة ،ولو عمل ّية ،لإلشارة إىل نزا ٍع ما .فتسميتا “كاثولييكّ”
وت َ
ّ
والسكن والتّوظيف .لك ْن هاتان التّسميتان ال ترشحان الهويّة
هام رضوريّتان لِ ُمراقبة املساواة يف التّعليم َّ
بحق ،ال بل هام ت ُشريان باإلصبع إىل املالمح السياس ّية لِمجتمعٍ يتخ ّبط وسط نزا ٍع
الكاملة لل ّناس و َم ْن هم ّ
أ ّدى إىل عدم املساواة.
املغزى ِم ّم سبق هو أ ّن سلسلة من العوامل تلتئم معاً ،مع التق ُّدم بالعمر ،ليك ت ُشكِّل التّجربة الفرديّة
مع ال ّنزاع واإلنتقال .هوذا موضوع األداة  1بعنوان “تع ّمق مبحيطك” والتي هي نقطة اإلنطالق بال ّنسبة
لِ ُم ِ
ستخدمي مجموعة األدوات .وواح ٌد من التح ّديات الكثرية التي يواجهها مجتم ٌع يف طَ ْور اإلنتقال هو
أ ْن يُحقِّق املنافع للجميع .وهذه املنافع هي أكرث ما تحتاج ُه املجتمعات املحل ّية الشعب ّية.

العاملي
عىل املستوى
ّ

هناك الكثري لِنتعلّمه عن امل ُ ِ
عضالت واملُقايضات التي تنشأ خالل حاالت اإلنتقال يف مكانٍ آخر من العامل.
السياقات
العوامل التي ت ُشكِّل تجارب ال ّناس مع اإلنتقال ،والتي ناقشناها أعاله ،هي ذات صلة بهذه ّ
أيضاً .وقد تكتسب عوامل إضاف ّية ،مثل ملك ّية األرض أو املوقع الجغرايف أو األهم ّية العامل ّية ٍ
لبلد ما،
ٍ
بإهتامم ُمكث ٍّف من ال ُّد َول
عندئذ سوف يحظى انتقالها
دالل ًة كُربى .مثالً ،وإ ْن كانَ ْت بال ٌد غنيّ ًة بال ّنفط،
ٍ
ال ّنافذة بسبب احتياجات هذه األخرية للطّاقة.
تغض ال ّنظر عن التّفا ُعل املُعقَّد بني العوامل التي تُشكِّل نزاعاً
والالفت هو أ ّن التّغطية اإلعالميّة غالباً ما ّ
ما .بالتّايل ،فال ّنزاعات السياس ّية العنيفة وقَ ْمع ال ّنظام غالباً ما يُف َّسان ببساطة عرب اإلشارة إىل هويّ ٍ
ات
توصف التّسميات املُستخد َمة بالعنرصيّة أو املتديِّنة أو اإلثن ّية أو القوم ّية أو القبل ّية،
ُمتعارِضة .وقد َ
وبروتستانتي؛
يك
ومسيحي؛ كاثولي ّ
ظل استخدام ُمركَّبات تشمل الطّرف َْي :أسود وأبيض؛ مسلم
خاص ًة يف ّ
ّ
ّ
ّ
يهودي وعر ّيب؛ هوتو وتوتيس .وال ّنظر إىل نزا ٍع ما بهذه الطّريقة التي تواجه طرف َْي بعضهام ببعض غالباً
ّ
ما يُعيق فَ ْهم العوامل املُشكِّلة لل ّنزاع وال َق ْمع.
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ويُب َحث بإجراءات العدالة اإلنتقال ّية الدول ّية يف األداة  2من مجموعة األدوات ،فتق ِّدم هذه معلومات
الضر،
املؤسسايتّ ،والحقيقة ،والتّعويضات أو َج ْب ّ
موج َزة عن ركائز اإلنتقال الخمسة – اإلصالح ّ
ٍ
سياقات مختلفة .كام توفِّر األمثلة عن العدالة اإلنتقال ّية يف املامرسة
واملُصالحة ،واملُقاضاة والعفو – يف
اإلرشاد يف استخدام األدوات التي سنأيت عىل ذكرها الحقاً .فال ّنزاعات السياس ّية العنيفة ،حيثام نشأتْ
ٍ
السائدة يف زمنٍ ُمح َّد ٍد.
حول العامل ،تنطلق رشارتها يف
ظروف معقّدة .وغالباً ما يت ّم التّنازُع عىل الظّروف ّ
وتستم ّر ِ
الخالفات طيلة فرتة اإلنتقال ،وغالباً ما ت ُهي ِمن هذه الخالفات عىل الوجه العا ّم للمفاوضات.
ِأض ْف عىل العوائق األخرى التي تنتصب يف وجه التق ُّدم التنافس ّية بني األفرقاء السياس ّيني املُشارِكني
يف املفاوضات .هذا ما يجعل اإلنتقال عمل ّي ًة صعب ًة كثريا ً ما تخضع لألزمة .ونادرا ً ما يتحقّق ولو تق ّد ٌم
بسيطٌ ،حتّى وإن ات ّفق األطراف عىل بعض األمور.
إ ّن تحقيق األهداف املُش َرتكَة يتطلّب وقتاً ،وتشمل هذه ضامن ّأل تتك ّرر أسباب ال ّنزاع .ومن هنا رضورة
الصدمة؛ والتّأسيس لِلمبادئ الصلّبة ولِمعايري املساواة
إعادة بناء العالقات اإلجتامع ّية؛ والتّعايف من ّ
وحقوق اإلنسان؛ ومواجهة املايض.
عرب ت َ ْحقيق هذه األهداف ،يحدونا األمل ّأل تقرتن ِ
كل استياء
الخالفات السياس ّية بالظّلم وأ ْن تُف َّرغ من ّ
السيايس من دون التّهديد باستخدام الق ّوة الجسديّة.
وأ ْن ت ُج َعل آ ِمنة ،إذ ُيكن إدارة ال ّنزاع
ّ
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أنت قا ِد ٌر
القسم َ – 1

املشاركة يف العدالة اإلنتقال ّية

ِ
املستخدم هذا ،إىل جانب مجموعة األدوات الشعبيّة ،لِتَ ْمكني وتَ ْجهيز وت َشْ جيع ال ّناس يف سياقات
أُ ِع ّد دليل
َم ْحرومة ما بعد ال ّنزاع عىل ال ّنظر يف كيف ّية عمل أدوات اإلنتقال يف املامرسة .فهو يبحث يف أسباب ال ّنزاع
اإلجتامعي .ويؤ ِّهل ال ّدليل ُم ِ
ستخدمي مجموعة األدوات لِ َر ْصد إنتقاالً اختربوه.
وآثاره ويف تح ّديات اإلصالح
ّ
الضر؛
املؤسسا ّيت؛ والحقيقة؛ والتّعويضات أو َج ْب ّ
ويغطّي إطار ال ّركائز الخمسة ملجموعة األدوات :اإلصالح ّ
واملصالحة؛ واملقاضاة والعفو .من شأن هذا اإلطار أ ْن ميك َِّنك من استكشاف العنارص األساس ّية لإلنتقال يف
ٍ
أنت َمدع ّو أل ْن تنظر
الخاص ،مبا يف ذلك من
سياقك
استكشاف ألثر اإلنتقال وإمكان ّيته يف الحياة اليوم ّيةَ .
ّ
يف ما ُيكن عمله وما ال ُيكن عمله وما تبقّى لِعمله .إ ّن اإلطّالع عىل كيف ّية إستخدام املجتمعات األخرى
يساعدك عىل ت َ ْوسيع ف َ
َ
َهمك لِام تتض ّمنه هذه.
للعدالة اإلنتقال ّية سوف
تشمل املواقع املحل ّية املناسبة لهذا العمل مراكز ال ّنساء أو املراكز اإلجتامع ّية أو أماكن العمل .قد تربز
وأشخاص ُمهتَ ّمون،
كل ما هو َمطْلوب هو غرفة هادئة،
الحاجة أحياناً إىل الوصول إىل اإلنرتنت ،لك ْن ّ
ٌ
ومجموعة األدوات ،ودليل امل ُ ِ
ستخدم ،وأقال ٌم وأور ٌاق .وقد يدعم ُمد ِّر ٌب عىل دراية مبحتويات مجموعة
األدوات وال ّدليل العمليّة.
يستطيع ال ّناس الذين تجمعهم تجارب ُمشرتكَة مع ال ّنزاع واإلنتقال أ ْن يستخدموا مجموعة األدوات ،كام
يستطيع هؤالء الذين عاشوا تجارب متن ّوعة وبنوا آرا ًء ُمتناقضة أ ْن يستخدموها أيضاً وأ ْن يستخدموها معاً.
ختبة واملوارد املحل ّية .بهذه الطّريقة ،يتعلّم
جانب
رئييس من مجموعة األدوات هو إستطالع التّجربة امل ُ َ َ
ٌ
ٌّ
امل ُ ِ
املحل ،بدوره ،كمورد إلعالم
ستخدمون من واحدهم اآلخر ومن اإلنتقاالت األخرى .وقد يُستخ َدم التعلُّم ّ
اآلخرين.

ال ّتأسيس لِعدالة إنتقال ّية شعب ّية من املوارد املُتوافرة

إ ّن أه ّم مورد لِمجموعة األدوات هو ال ّناس الذين يستخدمونها .تخترب املجتمعات ما بعد ال ّنزاع عاد ًة درجات
ُمتفاوتة من اإلضطرابات السياس ّية واإلقتصاديّة والدستوريّة .وإذ يتح ّول مجتم ٌع ما من نزا ٍع إىل اإلنتقال ،قد
يت ّم تجا ُهل أو ت َ ْهميش أو غ َّض ال ّنظر عن تجربة ال ّناس يف سياقات محدودة املوارد يف حني ترى مجموعة
األدوات هذه التّجربة عىل أنّها حيويّة.
التكيز عىل
“الصورة الكربى” .مثالً ،قد
يف أغلب ّية األحيان،
ينصب ّ
ينصب ّ
التكيز العا ّم إلنتقا ٍل ما عىل ّ
ّ
ّ
ربا عىل مواجهة املايض والتي تشمل القادة السياس ّيني ،ومسؤويل الحكومة ،ويف
إصالح ِحفْظ األمن ،أو ّ
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لكل
املركزي ّ
بعض األحيان ،الشخص ّيات أو الوكاالت الدول ّية .تعرتف العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية بال ّدور
ّ
هذه الشّ ؤون ولجميع الجهات الفا ِعلة هذه .كام تؤكِّد تأكيدا ً ِ
حاسامً عىل ُع ْمق التّجربة املحليّة ،واملعرفة،
عوامل تضعها مجموعة األدوات يف صميم اإلنتقال.
ٌ
وال ّنشاط؛

اإلستفادة القصوى من املوارد املحل ّية

يف حني يُ َع ّد ال ّناس املُشارِكون أغنى مورد للعدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية ،فإ ّن العمل مع آخرين ِم ّمن يتمتّعون
سبيل آخر لإلستفادة القصوى من املوارد املحل ّية ،مثل املنظّامت غري
تخصصة هو ٌ
بتجربة واسعة ومبعرفة ُم ِّ
السابقني ،ومنظّامت العدالة واملنارصة.
الحكوم ّية ،مبا فيها مجموعات ّ
السجناء ّ
الضحايا وال ّناجني ،ومجموعات ّ
وقد يُش َمل أيضاً الجامع ّيون واملسؤولون والسياس ّيون وذوو الخربة من مكانٍ آخر.
الخاصة لل ّدفع بالعمل ّية قُ ُدماً.
تستخلص املجتمعات التي هي يف طور اإلنتقال من ال ّنزاع العنيف طرقها
ّ
ُعي ال ّركائز الخمسة املجاالت األساس ّية التي يجب تناولها .إ ّن الطّريقة التي يواجه بها مجتمع مصدوم
وت ِّ
تح ّدي التّغيري ،كام سبق وذكرنا ،تتح ّدد بفعل موقعه وأهم ّيته العامل ّية .ومجموعة األدوات هي وسيلة ل َر ْصد
املحل .وهؤالء املُشارِكون ب َر ْصد اإلنتقال هم عاد ًة األشخاص الذين أث ّر بهم اإلنتقال بشكلٍ
اإلنتقال يف املكان ّ
رش أكرث من غريهم.
مبا ٍ

العدالة اإلنتقال ّية يف املامرسة

تتض ّمن مجموعة الطُّ ُرق القانونيّة وغري القانونيّة التي يستخدم مجتم ٌع ما بواسطتها العدالة اإلنتقاليّة يف
الضر؛ برامج املُصالحة؛
تقص الحقائق؛ إصالح الحكومة؛ التّعويضات أو َج ْب ّ
السالم؛ لِجان ّ
املامرسة :إت ّفاقات ّ
املُقاضاة والعفو .بعض هذه العنارص تُط َّبق بالتّوازي .مثالً ،فقد ت ِ
تقص الحقائق توصيات بشأن
ُصدر لجنة ّ
خاصة للمساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان.
العفو والتّعويض أو َج ْب ّ
الضر ،فتويص مثالً مبحكمة ّ
حل.
ويعكس مزيج التّوصيات عاد ًة أسباب ال ّنزاع .وقد يبقى عد ٌد من القضايا املُتنازَع عليها بش ّدة دون ٍّ
تتحقّق اإلنتقاالت مع مرور الوقت .ف ُيمكن إلجرا ٍء نجح يف املراحل األوىل من عمل ّية سالم أ ْن يتس ّبب
بالسياسة أو باملوارد ،مختلف عمل ّيات اإلنتقال مثل التّحقيقات أو املُالحقات
باملشاكل الحقاً.
ٍ
وألسباب تتعلّق ّ
القضائ ّية ،قد تؤ َّجل أو ت ُستخ َدم إنتقائ ّياً .التّوقيت مه ّم .ويجب إدارة األحداث غري املُتوقَّ َعة ،إذ يجوز للقضايا
الخالف ّية أ ْن توقف التق ُّدم وتُه ِّدد العمل ّية .وقد يخاف ال ّناس من إستئناف العنف.
تتمحور اإلنتقاالت حول العالقات بني ال ّناس ،وممثِّليهم ،وال ّدولة أو ال ّنظام .ويف بعض الحاالت ،قد تلعب
العاملي الحا ّيل .والهدف من
كل انتقا ٍل ظروف املجتمع ومكانه يف ال ّنظام
الهيئات الدول ّية دورا ً .ويعكس ّ
ّ
ظل ال ّنزاع واإلنتقال.
يل حول تجربة ال َع ْيش يف ّ
املقاربة امليدان ّية هو ت َ ْوسيع وت َ ْعميق حوار مح ّ
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أنت قا ِد ٌر عىل بناء فريق
القسم َ – 2
فريق العمل

تستطيع مجموع ٌة من ال ّناس الذين يستخدمون مجموعة األدوات الشعبيّة أ ْن تُشكِّل فريقاً .ال يجب
شخص ْي أ ْن يُشكِّال فريقاً .لك ْن من امله ّم أ ْن يكون
عىل الفريق أ ْن يكون كبريا ً ليك يكون فا ِعالً ،إذ ُيكن لِ َ
لِجميع األعضاء ٌ
هدف ُمش َرت ٌك .فأحد أهداف مجموعة األدوات هو َر ْصد تجربة اإلنتقال الشعب ّية .ومبا أ ّن
عبون عن مروح ٍة واسعة من التّجارب املُتن ِّوعة ووجهات ال ّنظر املُختلفة يف
أعضاء الفريق الواحد قد يُ ِّ
َر ْصدهم ،يبقى األه ّم هو الطّريقة التي تعملون بها معاً.

بناء فريق

واصل الج ّيد .كام ويربز اإلعرتاف بأهم ّية وجهات ال ّنظر
يتطلّب بناء ٍ
فريق اإلحرتام املُتبا َدل وال ّدعم والتّ ُ
حيوي .فليس ُملزِماً أ ْن يتّفق األعضاء مع بعضهم البعض أو أ ْن يتشاركوا اآلراء السياس ّية،
رص
املختلفة كعن ٍ
ٍّ
ِ
مستخدمي مجموعة األدوات هو مسؤوليّة الجميع .لذا ،تدعو
ستخدم من
كل ُم
بل إ ّن تَقْدير جهود ّ
ٍ
مجموعة األدوات إىل اإلنفتاح والتّفكري املُع َّمق .ورغم أ ّن هذه ال ّدعوة تبدو ُمتطلِّبة ،فإنّه يجب عىل
امل ُ ِ
ستخدمني أ ْن يدعموا واحدهم اآلخر لِتح ُّمل هذا العبء.
متاسك الفريق .والحرص عىل إبِقاء الجميع عىل اطّال ٍع بِ ُجريات األمور،
يأيت التّ ُ
واصل الج ّيد ليضمن ُ
يضمن بأ ْن يشعر الجميع بأنّهم َمعنيّون .وأيضاً ،يُساعد تو ّخي الوضوح بشأن التوقّعات واملقدرة عىل
التّعبري عن املشاعر عىل بناء فريق ف ّعال .وال بُ ّد من نشوء إساءات فَ ْهم وخالفات .هنا ،يُ َع ّد إيجاد سبلٍ
للتكلُّم عن هذه األخرية وحلّها عالم ًة عىل تواصلٍ ج ّي ٍد ضمن الفريق.

الدّ عم املُست ِم ّر

حساسة ومؤملة أحياناً ،وهي قد تُعيد إحياء ذكريات وإحباطات .يجدر
تطرح مجموعة األدوات قضايا ّ
عىل جميع َم ْن يف الفريق أ ْن يكون قا ِدرا ً عىل إيجاد عضو يف فريقه يرغب يف مصارحته .قد يلعب
املُد ِّرب هذا ال ّدور .ومتى كان الوقت محدودا ًَ ،
ميكنك أ ْن تُرت ِّب موعدا ً آخر للتح ُّدث .يجدر لَفْت ال ّنظر
أي
بأ ّن املناقشة عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف هي مفيدة .وإتّخاذ ّ
التتيبات منذ البداية للتّعامل مع ّ
مسألة طارئة يخلق ج ّوا ً آ ِمناً.
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إ ْع َ ِت بنفسك وبفريقك

إح َر ْص أ ْن يكون الجميع ُمطمئ ّنني و ُمرتاحني ،ووا ِفق عىل أ ْخذ إسرتاحة رسيعة متى احتاجها أح ٌد ماُ .خذ
الوقت لرتتاح وتتناول وجبات الطّعام الخفيفة واملُرطِّبات .واطلب دعامً الستخدام مجموعة األدوات متى
ٍ
وملزيد من ال ّدعم،
شع ْرتَ بأنّك تحتاجه ،و ُم ّد اآلخرين بال ّدعم إذا طلبوا ذلك أو ل ّوحوا بحاجتهم إىل ذلك.
ِ
ولتفتخ ْر بالعمل الذي تقوم
شخص ْي أو من مجموعة صغرية.
ستحسن العمل ضمن فرق تتألّف من َ
يُ
َ
ِ
برصد فريقك
به ،فهو من شأنه أ ْن يفتح آفاقاً جديدة .ومن امله ّم أ ْن ت ُش ِّجعوا بعضكم البعض.
إحتف ْ
للعدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية والعمل ّية التي مكّنتْ ُه من ذلك.

الصعبة
القسم  – 3املسائل ّ

الصعبة
ال ّتعا ُمل مع املسائل ّ

كل أداة الستكشاف
تفتح مجموعة األدوات حوارا ً حول تجارب ال ّناس ضمن الفريق .فقد ُص ِّم َم ْت ّ
اإلنتقال يف الحياة اليوم ّية .وهذا ما يُساعد يف تَقْييم ما هو ممكن وما هو غري ممكن .هنا تأيت مهارات
كنت تتمتّع بهذه املهارات ،فسوف تشعر بأنّك مؤ َّه ٌل ،وبشكلٍ أفضل،
واصل الجيّد لتَ ْحفيز األمور .إذا َ
التّ ُ
الصعبة متى نشأت.
للتّعا ُمل مع املسائل ّ
واصل بشأن تجربة ماضية هو جز ٌء مه ٌّم من العدالة اإلنتقال ّية الشعب ّية .ويف حني يس ُهل عىل بعض
إ ّن التّ ُ
ال ّناس التّواصل أكرث من اآلخرين ،ميكننا جميعاً أ ْن نتعلّم ومنارس مهارات التّواصل األساس ّية.

واصل :اإلستامع
ال ّت ُ

اإلستامع ُم ِه ٌّم بقدر ما هو الكالم ُم ِه ٌّم .فنحن نشعر بأنّنا موضع تقدي ٍر واحرت ٍام حني يُصغي ال ّناس إىل
ما نريد قوله .من امله ّم أ ْن نتذكّر ذلك عندما نُصغي لآلخرين وهم يتح ّدثون عن املايض .واإلستامع ال
َ
ساعدك عىل فَ ْهم وجهات ال ّنظر األخرى فقط ،بل هو يُساعد جميع َم ْن يف الفريق عىل التع ُّرف عىل ما
يُ
جرى يف املايض وعىل ما تبقّى لفعل ِه يف سبيل بناء مستقبلٍ أفضل.
ٍ
محيط ُمري ٍح وهادئٍ  .وال ي ِغ ْب عن بالك أ ّن اإلنتباه لِام يقوله عض ٌو من الفريق
إ ْن جاز األمر ،توا َج ْد يف
بالضورة أ ْن تتواصل مع املُتكلِّم بالعيون ،كام أ ّن اإلمياء بال ّرأس يُظهِر فَ ْهامً لآلخر .عالو ًة عىل
يعني ّ
َ
َ
“أفهمك”،
كقولك
شخص ْي،
ذلك ،يُرت َجم “اإلستامع الف ّعال” بالتف ُّوه بتعليقات قصرية خالل األحاديث بني َ
“نعم”“ ،ال بُ ّد أ ّن املوقف كان صعباً عليك” ،كام يُرت َجم “اإلستامع الف ّعال” بال ّردود الشخصيّة .وهذا األمر
يبدو أسهل للبعض من آخرين.
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صمت خالل ُمحادثة بني أعضاء الفريق أو عندما يتوقّف أحدهم عن الكالم
أحياناً ،يثقل الج ّو إذا ساد
ٌ
ٍ
الصمت .من ناحي ٍة أخرى ،فقد
الصبور
مبساحات من ّ
أثناء مخاطبته لبقيّة املجموعة .ويسمح اإلستامع ّ
تؤ ّدي مقاطعة الكالم إىل َر ْدع ٍ
عم أراد قولَ ُه ولن
شخص عن قَ ْول أم ٍر مه ٍّم أو
ٍ
صعب .وقد ال يُفصح هذا ّ
واصل.
والصمت هو أيضاً ٌ
شكل من أشكال التّ ُ
نعلم ما هو امله ّم بال ّنسبة إليهّ .

واصل :الكالم
ال ّت ُ

كل من األدوات ميكِّن امل ُ ِ
ستخدمني من املُساهمة .فقد يُريد بعض ال ّناس أ ْن يقولوا
إ ّن التح ُّدث عن ٍّ
السامع .يبقى امله ّم
الكثري ،ويجدر باملُد ِّرب أ ْن يحرص عىل ِحفْظ دو ٍر للجميع .وقد يكتفي البعض مبج ّرد ّ
بكل أداة .وقد يرغب البعض يف
الخاصة ّ
أ ْن نتحقّق بأ ّن الجميع فهموا املضمون خالل استكامل الجداول
ّ
طَ ْرح األسئلة أو إبْداء تعليقات ،فيجب َس ْنح الفرصة للجميع .وقد يُساهم آخرون بصمت عرب اكتفائهم
بتَ ْدوين مالحظات يف الخانات املُتوا ِفرة.

َ ْقدٌ مع الفريق

يف الجلسة األوىل معاً ،من امله ّم اإلتّفاق عىل قواعد أساس ّية ،وقد تتض ّمن هذه:
عا ِم ْل ُمعتقدات اآلخرين وآراءهم بإحرتام
قُ ْم مبساهمة
ِص ْل عىل الوقت
وا ِف ْق عىل تَ ْيسري إسرتاحات لإلستجامم

ردود الفعل

وي ِك ْن إختتام الجلسات عرب َع ْرض
تدوم ّ
والساعتَ ْيُ .
الساعة ّ
كل جلسة لِمناقشة مجموعة األدوات بني ّ
فرصة عىل أعضاء الفريق لِكتابة ردود فعلهم .ويجب أ ْن تتض ّمن أوراق ردود الفعل ثالثة عناوين –
أي أسام ٍء البتّة .فمن شأن ردود
نِقاط الق ّوة ،ونِقاط ّ
الضعف ،واإلقرتاحات – وال يجب أ ْن تحتوي عىل ّ
ُحسن برنامجاً ما تحسيناً مفيدا ً.
الفعل أ ْن ت ِّ
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األداة 1
تع ّمق مبحيطك – موارد الفريق الشعب ّية

تُ ك َِّنك األداة  1من إستعراض املوارد واملعرفة والتّجربة ضمن الفريق .وهذا ما تعنيه عبارة “تع ّمق
أنت عليه.
مبحيطك” – فهي دعوة لك ليك ت ُفكِّر بالتّجارب واألحداث التي جعل َْت منك الشّ خص الذي َ
ُعتبان كمور َديْن ق ِّي َم ْي ،رغم أ ّن العكس
لك ّن هذه التّجارب واملهارات الحيات ّية غالباً ما يُستهان بهام فال ت َ
الصحيح .لِنبسط مثالً :تتطلّب تربية األوالد مهار ٍ
ككل.
ُعتب ق ِّيمة لربنام ٍج ميدا ٍّين وللمجتمع ّ
هو ّ
ات ت َ
ٍ
َ
وتتأث ّر املعرفة الشخص ّية مبكانٍ
تدعوك هذه األداة إىل التّفتيش
معروف وسياساته باألحداث العامل ّية .إذا ً،
َ
الخاص فيام يتعلّق بتجارب الحياة التي تشمل أحداثاً عامل ّية.
موقعك
عن
ّ
السياق ،سوف تكتشف
متى أمتَ ْم َت األداة األوىل هذه ،تكون قد أطلق َ
ْت مجموعة األدوات األخرى .ويف ّ
َ
بنفسك وكيف يستخدمها اآلخرون أيضاً .وقد يكتشف أعضاء الفريق الذين يعرفون
كيف تستخدم األداة
بعضهم بعضاً أمرا ً مل يعرفوه من قبل .أ ّما هؤالء الذين ال يعرفون بعضهم البعض ،فسوف يتع ّرفون عىل
كل شخص عىل الواجب .فأو ُجه التّشابُه وأو ُجه التّنافُر هام جز ٌء من املشهد
املوارد التي سوف يُضيفها ّ
سمة بـِ “تع ّمق مبحيطك” هي التي تضع إطارا ً لِكيف ّية متل َ
ُّكك لألدوات
العا ّم .ونقطة اإلنطالق هذه امل ُ ّ
َ
فريقك لها واستخدامكام إيّاها يف سبيل َر ْصد التّجارب امله ّمة .وهنا يجدر التّنبيه بأ ّن
ومتلُّك اآلخرين يف
ٍ
حينئذ بعض ما تراه كمعامل مه ّمة
كل شخص للجدول ليك “ترصد”
ليس ْت مراقبة كيف ّية إستكامل ّ
الفكرة َ
يف تجربتك الشخص ّية والعا ّمة ،بل الفكرة هي أ ْن يُبادر الفريق إىل التّفكري بالعمل اإلنتقا ّيل الذي ال يزال
يتعي القيام به.
ّ
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ

دليلك الستكامل الجدول
َ
ظل ال ّنزاع
األحداث وال ّتجارب األساس ّية يف ّ

َ
َ
الخاصة عىل مدى خمس فرتات زمن ّية – من فرتة
حياتك
يدعوك هذا العنوان إىل التأ ُّمل بتجارب
ّ
السبعينات من القرن العرشين ،ومن فرتة الثّامنينات حتّى فرتة التّسعينات من
الستّينات حتّى فرتة ّ
القرن العرشين ،ومن عام  2000حتّى عام  ،2010ويف الفرتة الحال ّية ،ويف املرحلة اإلنتقال ّية .إذا ً ،وتحت
كل من العناوين األخرى – “الشخص ّية/التنظيم ّية” ،و”السياس ّية” ،و”املحل ّية” ،و”العامل ّية” – د ِّون
ٍّ
مالحظاتك حول بعض األحداث والتّجارب األساس ّية من فرتة الستّينات من القرن العرشين حتّى يومنا
َ
َ
ميكنك أيضاً أ ْن تُد ِّون تجارب أفرا ٍد آخرين من َ
الحارضَ .
فمالحظاتك من شأنها أ ْن
مجتمعك.
أرستك أو من
َ
تعكس أيضاً تأثريات ال ّنزاع عىل األجيال املختلفة يف َ
كنت أصغر يف الس ّن ،فسوف
أرستك أو
مجتمعك .إ ْن َ
َ
َ
َ
مجتمعك.
ألرستك أو
ومعرفتك بالتّجارب املاضية
تعكس مالحظاتك س ّنك
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َ
فعليك أ ْن تُد ِّون مالحظاتك يف الخانة
أ ّما بال ّنسبة للتّجارب الحال ّية يف خانة “الحال ّية” ضمن الجدول،
املذكورة حول ما يحدث يف اللحظة ِ
الحاضة فيام يتعلّق بالعناوين األخرى.
عىل ال ّنحو نفسه ،يجوز ال ّنظر يف بعض املعامل “اإلنتقال ّية” ما بعد ال ّنزاع .لِنبسط مثالً :تحت عنوان
السالم .أو
“املحل ّية” ،يجوز ِذكْر َوقْف إطالق ال ّنار .أو تحت عنوان “السياس ّية” ،يجوز تَ ْدوين إتّفاق ّ
تحت عنوان “العامل ّية” ،يجوز ت َْسجيل إطالق رساح نلسون مانديال عىل أنّه حدثٌ شكّل عالمة إنتقال ّية
يتعي إنجازها بغية
فارقة .ويف خانة “اإلنتقال ّية” ضمن الجدول ،يجوز التّنويه باألمور املُعلَّقَة التي ال يزال ّ
َ
الخاص.
محيطك
حل ال ّنزاع يف
ّ
ّ

الشخص ّية/التنظيم ّية
يحث َّك هذا العنوان عىل التّفكري باألحداث الشخص ّية والتنظيم ّية األساس ّية عىل مدى الفرتات الزمن ّية
الخمسة .يف هذا اإلطار ،وبال ّنسبة إىل بعض ال ّناس ،سوف تتمحور هذه األحداث حول األرسة والعمل
والص ّحة واإلنجازات والهمومُ .يكن لِ
َ
أي من هذه املُعطيات .األمر يعود لك.
مالحظاتك أ ْن تُشري إىل ٍّ
فيُ َ
يخص األحداث التنظيميّة،
مكنك أ ْن تذكر أحداثاً ج َرتْ قبل أ ْن تولَد وقد أث ّ َرتْ عىل أرستك .أ ّما فيام ّ
فقد تتبلور هذه بتَطوير املجتمع وال ّنشاطات التشبيك ّية والتّغيريات األساس ّية يف املنظّامت عىل م ّر ال ّزمن.
ويكن أ ْن تد ِّون أيضاً مالحظة باملعامل البارزة بال ّنسبة ملنظّامت ال ّن ِاشطني واملنظّامت السياس ّية.
ُ

السياس ّية

د ِّون مالحظة باألحداث والتّجارب السياس ّية األساس ّية التي وق َع ْت خالل الفرتات الزمن ّية الخمسة .قد
كل شخص أحداثاً ُمامثِلة أو مختلفة .والغرض هنا هو ت َْسجيل مجموعة من املعامل البارزة التي
يُس ّمي ّ
تُرافق رحلة اإلنتقال ،والتي قد تتّخذ شكل األحداث السياس ّية أو التّجارب الحديثة.

املحل ّية

حي أو منطقة عىل مدى الفرتات الزمنيّة الخمسة .فمن شأن
ُو ِض َع ْت هذه الخانة لألمور التي حصل َْت يف ٍّ
استكامل الخانات ما تحت هذا العنوان أ ْن يعكس مجموعة املواقع التي ميثّلها ال ّناس ضمن الفريق.
السيايس البارز هام نفساهام .إ ّن َوقْف إطالق
يل البارز واملعلم
ففي مجتمعٍ إنتقا ٍّيل ،قد يكون املعلم املح ّ
ّ
وطني وحتّى دو ٌّيل.
يل كام
ال ّنار ،عىل سبيل املِثال ،له أث ٌر مح ٌّ
ٌّ

العامل ّية

قد يُد ِّون العديد من األشخاص أحداثاً عامل ّي ًة ُمامثِلة .وهذا ُمتوقَّ ٌع ،نظرا ً لِواقع أ ّن معظم ال ّناس يحصلون
ٍ
معلومات عن العامل من مصادر إعالم ّية ُمامثِلة.
عىل
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األداة  :1تع َّمق مبحيطك
منوذج
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول للفرتة الوا ِقعة ما بني الثّامنينات والتّسعينات من القرن العرشين.

السياس ّية

املحل ّية

األحداث
وال ّتجارب
ظل
األساس ّية يف ّ
ال ّنزاع

الشخص ّية/
التنظيم ّية

الثّامنينات
والتّسعينات من
القرن العرشين

َح ْرق باصات ،فَ ْرض َوقْف إطالق ال ّنار
ت َ َرك املدرسة،
و َذ َه َب إىل العمل؛ حواجز أمن ّية يف واحتفال البعض؛
وسط املدينةَ ،وقْف األُ َس ت ُشكِّل فريقاً
تأسس فريق
ّ
الضحايا
مجتمع سربينغواي إطالق ال ّنار
لِ ُمنارصة ّ

األداة  :1موارد
الشعبي لِعام 2012
الخاص بِ نظّمة جرس األمل حول برنامج ال ّنساء
املُل َّخص
التنفيذي ّ
ّ
ّ

www.thebridgeofhope.org

الشعبي بالعدالة اإلنتقال ّية
آيليش روين  ،2012اإللتزام
ّ

www.thebridgeofhope.org

آيليش روين  ،2012مجموعة األدوات الشعب ّية للعدالة اإلنتقال ّية

www.thebridgeofhope.org

العامل ّية

سقوط جدار برلني
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األداة 2
ال ّركائز الخمسة – ملحة عامل ّية
تُق ِّدم األداة  2إلطار ال ّركائز الخمسة للعدالة اإلنتقاليّة يف سياقٍ
عاملي .وهذه ال ّركائز هي :اإلصالح
ٍّ
الضر؛ واملُصالحة؛ واملُقاضاة والعفو .وت ِ
َستخدم هذه األداة
املؤسسايتّ؛ والحقيقة؛ والتّعويضات أو َج ْب ّ
ّ
كل ركيزة من مجتمعٍ آخر يف طَ ْور اإلنتقال من ال ّنزاع وال َق ْمع .قد يعرف البعض
عرب إ ْعطاء َمثَل عن ّ
ضمن الفريق بشأن حاالت اإلنتقال يف أماكن أخرى ،وقد ال يعرف آخرون بشأنها .لك ْن ،ال بُ ّد أ ّن األغلب ّية
تقص الحقائق فيها .وسيعرف البعض أيضاً بشأن الحرب يف البلقان ويف
سمعوا عن جنوب إفريقيا ولجنة ّ
َت محكمة دول ّية مبُجريات الحرب هناك .فمن املُفيد أ ْن نرى أ ّن العديد
رواندا؛ ويف كال الحالتَ ْي ،ح ّقق ْ
من املجتمعات يف طَ ْور اإلنتقال يواجه املشاكل وال ّنزاعات حول كيف ّية حصول اإلنتقال .ففي البلدان
املَذْكورة يف ال ّنموذج أدناه ،يُواصل ال ّناس تصارعهم مع اإلنتقال بسبب تكشُّ ف بعض العنارص .كام أ ّن
املسائل التي ُو ِض َع ْت جانباً خالل املفاوضات قد تتسبّب الحقاً بنزاع .يف جنوب إفريقيا مثالً ،يستم ّر إرث
َ
ندعوك أ ْن تتابع إنتقاالً من اختيارك و اذا كان ممكنا أ ْن تبحث عن
كنت ُمهتَ ّمً،
الف َْصل العنرصي .إ ْن َ
مواقع إلكرتون ّية ج ّيدة ليك تتع ّرف عىل الوضع الحا ّيل.
بالتّايل ،توفِّر هذه األداة فرص ًة ليك تطّلع أكرث عىل ما يحصل يف أماكن أخرى .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
عنارص مختلفة من ال ّركائز الخمسة تربز يف حاالت إنتقال مختلفة .فيام ييل مت ُّع ٌن بالظّروف يف البلدان
لكل ركيزة يف َ
دليلك الستكامل الجدول.
شحاً مو َجزا ً ّ
املذكورة .كام ستجد َ ْ

دليلك الستكامل الجدول
َ
املؤسسايت
اإلصالح ّ

املؤسسايت إىل التّغيريات يف طريقة ُحكم مكانٍ ما .فبعض حاالت اإلنتقال يُركِّز عىل
يُشري اإلصالح ّ
التّغيريات يف األمن والقانون مبا يف ذلك التّطهري (لِ َضامن ت َ ْغيري طاقم العا ِملني من خالل ال َف ْحص
والتّوظيف) .وقد يدعم آخرون التّغيريات يف دستور ٍ
بلد ما ،وذلك من أجل ضامن معايري حقوق اإلنسان
ويكن
واملُساواة الدول ّية .وقد يُركِّز مكا ٌن آخر عىل كيف ّية التّعا ُمل مع إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضيةُ .
املؤسسا ّيت تغيري ٍ
ات يف كيف ّية إنتخاب املُمثِّلني السياس ّيني وكيف ّية حكمهم .وعاد ًة ما
أ ْن يشمل اإلصالح ّ
يُربَط اإلصالح بأسباب ال ّنزاع ،لدرجة أنّه يزيل هذه األسباب .ويشمل اإلصالح إصالحات يف حفْظ األمن
والسكَن والص ّحة وسياسة الشّ ؤون
والعدالة .وأيضاً ،هو يشمل إصالح خدمات ال ّدولة ،مثل التّعليم َّ
اإلجتامع ّية .اإلجتامع ّية.
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الحقيقة

غالباً ما يت ّم التّنازُع عىل الحقائق حول ما جرى يف املايض .وت ُستخ َدم ٌ
طرق مختلف ٌة للتّعا ُمل مع املُنازعات
تقص الحقائق .ومن صالح ّية هذه
ووجهات ال ّنظر حول املايض ،ومن بني هذه الطّرق يربز إنشاء لجنة لِ ّ
اللجنة أ ْن ت ِ
ُصدر توصيات بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان ،وبشأن ٍ
أناس “مفقودين” ،وبشأن القوى
العسكريّة الحكوميّة وغري الحكوميّة .يُجا ِدل البعض طلباً لعمليّ ٍة شاملة لكَشْ ف الحقيقة ،تنطوي عىل
التّحقيق يف الظّروف اإلجتامع ّية واإلقتصاديّة والتاريخ ّية التي ساه َم ْت بال ّنزاع ،يف حني يسعى بعض
الضحايا
املجتمعات إىل “فَتْح صفحة جديدة” وإكامل املسري ،دون أ ْن تحاول فَ ْهم ما جرى متاماً .غري أ ّن ّ
وأقارب هؤالء الذين عانوا من إنتهاكات حقوق اإلنسان غالباً ما ينظرون إىل الحقيقة عىل أنّها حاسمة
ٌ
مقبول بشكلٍ واسعٍ ويؤيّد ُه القانون ال ّدويل .وال
الضحايا مبعرفة الحقيقة
فحق ّ
إلتْ ام اإلنتقال .وبالتّايلّ ،
عجب إ ْن ظه َرتْ حقائق مختلفة و ُمتضارِبة يف مجتمعٍ إنتقا ٍّيل .ويشمل جز ٌء من اإلنتقال اإلستامع لهذه
ِ
الخالفات واستيعابها.

الضر
ال ّتعويضات أو َج ْب ّ

الضر .وأحياناً أخرى ،هم األفراد الذين يُق ِّدمون
أحياناً ،هي الحكومة التّي ت ُق ِّدم التّعويضات أو َج ْب ّ
رسي .كام ُي ِكن للتّمويل ال ّدويل من تأهيل ال ُّدول التي هي يف طَ ْور
التّعويضات أو َج ْب ّ
الضر بشكلٍ ٍّ
ٍ
دفعات
الضر
َت بضحايا نزا ٍع ما .وقد تتض ّمن التّعويضات أو َج ْب ّ
اإلنتقال للتّعاطي مع األرضار التي لحق ْ
شكل آخر من أشكال
نقديّة أو أشكاالً أخرى من ال ّدعم ،مثل العالجات النفس ّية وخدمات شاملة أخرىٌ .
الضحايا وال ّناجني .ومن
التّعويض أو َج ْب ّ
الضر هو إنشاء وكالة مه ّمتها الحرصيّة أ ْن تدعم وترفع صوت ّ
يوم إلحياء الذّكرى ،أو إنشاء حديقة
الضر األخرى :اإلعتذار
أشكال التّعويض أو َج ْب ّ
العلني ،أو تَ ْخصيص ٍ
ّ
كل األشكال العلن ّية بال ّنسبة لِهؤالء الذين عانوا والذين
تذكاري ،وهذه األشكال هي ّ
تكون مبثابة نصب
ّ
نجوا.

املُصالحة

الضر الذي ل َِح َق بالعالقات نتيج ًة لل ّنزاع .وقد تكون املُبادرات رسميّة
ت ُستخ َدم املصالحة للتّعاطي مع ّ
ترعاها الحكومة ،أو محل ّية وجامع ّية ،أو شخص ّية وفرديّة .وقد تتّخذ املُصالحة شكل املناسبات العا ّمة أو
الربامج املُم َّولَة ،أو املبادرات التعليم ّية والثقاف ّية ،أو التّعاون ما بني أفراد املجتمع .إ ّن مبادرة مصالحة قد
تكون فرص ًة لإلحتفاء بالتّقاليد الثقاف ّية والهويّة السياس ّية .واإلحرتام واملُساواة و ِق َيم حقوق اإلنسان ،كلّها
ِصفات تدعم املُصالحة ،علامً أ ّن املُصالحة ال تُلغي ال ّنزاع ،بل هي ت ِ
ُفسح يف املجال لألحاديث وفَ ْهم ما
يه ّم ال ّناس املختلفني.
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املُقاضاة والعفو

ت ُ َع ّد املُقاضاة والعفو جزأَيْن رئيس َّي ْي من العدالة اإلنتقال ّية .فتُشكِّل املُالحقات القضائ ّية أسلوباً
الضحايا .وقد تجري هذه املُالحقات محل ّياً أو دول ّياً.
رسم ّياً لِتَ ْحقيق العدالة .وهذا َمطْلب العديد من ّ
فالتّحقيقات واملُحاكامت لِهؤالء املسؤولني عن إنتهاكات حقوق اإلنسان ت ِ
ُرسل إشارات قويّة بأ ّن جرائم
مامثة ال يجوز ُمقابلتها بالتّسا ُمح .أ ّما مبادرات العفو فهي مبادرات تهدف إىل إنْهاء العنف وتشجيع
عم حصل .وتعتمد بعض البلدان العفو الشّ امل ،فيام تعتمد
الفا ِعلني املُتو ِّرطني بال ّنزاع عىل اإلفصاح ّ
بلدا ٌن أخرى عفوا ً جزئ ّياً .ويف رحلة ال َب ْحث عن الحقيقة والعدالة ،قد تحصل ُمقايضات ما بني املُقاضاة
والعفو ،وتكون هذه دامئاً مثارا ً ِ
للخصام .و قد تُط ِّور أطراف ال ّنزاع املحل ّية أشكاالً مختلفة من العفو.
مثالً ،قد يكون العفو َم ْشوطاً ورشطُ ُه اإلفصاح عن حقيقة ما جرى.

األداة  :2ال ّركائز الخمسة
منوذج

كل ركيزة.
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول ،باستخدام موقعاً إنتقال ّياً مختلفاً لِ ّ

املؤسسا ّيت
اإلصالح ّ

شامل إيرلندا:
غي إتّفاق بلفاست اإلجراءات الدستوريّة
يوم الجمعة الحزينة عام /1998لقد ّ
ضمن اململكة املتّحدة وبني بريطانيا وإيرلندا.

الحقيقة

جنوب إفريقيا:
تقص الحقائق واملُصالحة مسؤول ّية الف َْصل العنرصي لل ّدولة.
ح ّمل َْت لجنة ّ

ال ّتعويضات أو َج ْب
الضر
ّ

األرجنتني:
ٍ
بني عا َم ْي  1991و ،2001منحت الحكومة أكرث من ٍ 11000
سندات تصل
شخص
قيمتها إىل ما يقارب الـ  200000دوالر أمرييكّ لِفقدان أحد األقارب خالل ال ّنزاع
الذي امت ّد بني  1976و .1983
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البريو:
قىض ال ّنزاع الذي امت ّد بني عا َم ْي  1980و 2000بني الق ّوات الحكوم ّية واملُتم ِّردين
املُسلّحني عىل حياة ما يقارب الـ  70000شخص ،كان معظمهم من املدن ّيني .ويف
كل الذين عانوا.
عام  ،2003إعتذر ال ّرئيس أليخاندرو توليدو ،بإسم ال ّدولة ،من ّ
سرياليون:
خالل الحرب األهل ّية املُمت َّدة ما بني عا َم ْي  1991و ،2002قىض أكرث من 50000
ْيون شخص .وقد ساعد العفو عىل إنْهاء الحرب ،كام
شخص ،ونزح أكرث من َمل َ ْ
وأُ ِ
نشئت محكمة دوليّة أرشك َْت األمم املتّحدة لِ ُمقاضاة القادة األفراد.

األداة  :2موارد

معهد العدالة اإلنتقال ّية يف جامعة ألسرت

http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk

املحكمة الجنائ ّية الدول ّية

http://www.icc-cpi.int

األمم املتّحدة والعدالة اإلنتقال ّية

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=29

السامي لِحقوق اإلنسان
مكتب املف ّوض ّ

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
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األداة 3
املؤسسا ّيت – التّجربة املحل ّية
اإلصالح ّ
املؤسسات هي هيئات عا ّمة متارس أثرا ً مبارشا ً عىل الحياة اليوم ّية .وهي تلك التي نطرق بابها لنحصل
ّ
والسكَن والعدالة واألمن وال ّنقل ،إىل
عىل الخدمات العا ّمة املُتعلِّقة بالتّعليم والتّوظيف وال ّرعاية الصح ّية َّ
املؤسسات الس ّيئة اإلدارة أو ِ
املؤسسا ّيت هو َج ْعل
الفاسدة بال ّنزاع .والهدف وراء اإلصالح ّ
آخره .وت ُساهم ّ
سبيل لِلحؤول دون الظّلم
املؤسسات هو ٌ
املؤسسات أكرث فعاليّ ًة وعدالً وعرض ًة لل ُمساءلة .وإ ّن إصالح ّ
ّ
والذي يؤ ّدي إىل ال ّنزاع.
الشطة و/أو العسكر؛ والخدمة املدنيّة؛
املؤسسايت :نظام العدالة؛ وأجهزة ّ
تشمل األمثلة عن اإلصالح ّ
واألنظمة الربملان ّية واإلنتخاب ّية .وتشمل أساليب اإلصالح :التّطهري؛ وإجراءات حقوق اإلنسان؛ وقانون
والسكَن وعدم املساواة
مكافحة التّمييز؛ وقانون املُساواة وسياسة إجتامع ّية للتّعا ُمل مع الفقر والص ّحة َّ
يف التّعليم .ويف خض ّم نزا ٍع ما ،غالباً ما تنظِّم مجموعات ال ّن ِاشطني وآخرون حمالت إلصالح عد ٍد من
املسائل ،وتشمل هذه :القانون ،واملساواة ،وحقوق اإلنسان ،وحاالت العدالة الفرديّة .وهذا ما قد يؤث ِّر
السالم.
عىل اإلصالح ويؤ ّدي إليه خالل نزا ٍع ما .وقد تكون اإلصالحات تدريج ّية وقد تسبق مفاوضات ّ
املؤسساتيّة ،وأ ْن تُشري إىل
ت ُركِّز األداة  3عىل تجربتك املحليّة وهي تسألك أ ْن ت ُِدرج بعض اإلصالحات ّ
مدى الفائدة التي تعتقد أنّها حقّقتها ،وأ ْن تذكر سبباً يدعم رأيك .ويف مرحل ٍة تالي ٍة ،قد يُفيد أ ْن ت ُح ِّدد
املؤسسات التي مل يت ّم إصالحها.
ّ
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ
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دليلك الستكامل الجدول
َ
املؤسسة
ّ

مؤسسة
مؤسسة ت ّم إصالحها .قد تكون هذه حكومة محل ّية ،أو هيئة رشطة ،أو نظام العدالة .وقد تُس ّمي ّ
س ِّم ّ
ت ّم إصالحها من ِق َبل قانون مساواة.

اإلصالح

املؤسسة .مثالً ،قد تكون اعتمدَتْ سياسة تَ ْوظيف طاقم موظّفني جديد أم أ ّن قانون
أذكُ ْر كيف ت ّم إصالح ّ
غي طريقة عمل املنظّمة.
املساواة ّ

ال ّرأي

حسن الخدمة لِجميع امل ُ ِ
ِ
ستخدمني؟
أعط رأيك بهذا اإلصالح .هل نجح أم ال؟ هل َ
تغيه؟ هل ّ
كنت لِ ّ

السبب
ّ

أ ْع ِط سبباً أو سببَ ْي للمالحظات التي دونّتها تحت الخانة التي عنوانها “ال ّرأي”.

املؤسسا ّيت – ال ّتجربة املحل ّية
األداة  :3اإلصالح ّ
منوذج
املؤسسا ّيت.
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول ،باستخدام حفْظ األمن ك ِمثا ٍل عىل اإلصالح ّ

املؤسسة
ّ

الشطة يف إيرلندا
ّ
الشامل ّية

اإلصالح

التّوظيف

ال ّرأي

إنضامم املزيد من
الكاثوليك ّينيوالقوم ّيني

األداة  :3موارد
 /http://www.equalitycoalition.netإئتالف املُساواة
 http://www.equalityni.org/Homeلجنة املُساواة إليرلندا الشامل ّية
 http://www.nihrc.orgلجنة حقوق اإلنسان إليرلندا الشامل ّية

السبب
ّ

َج ْعل الخدمة تُ ثِّل كال
املجتم َع ْي بالتّساوي
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األداة 4
الحقيقة – العواقب املحل ّية والدول ّية

تقص
تجد املجتمعات الخارِجة من نزاع طرقاً مختلفة للتّعا ُمل مع الحقائق بشأن املايض .وقد ت ُقام لجنة لِ ّ
الحقائق لتَرشع باملُساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية .وغالباً ما تكون الحقيقة بشأن ما حدث
َمثارا ً للخصام الشّ ديد .وغالباً ما تختلف وجهات ال ّنظر ضمن املجتمعات وفيام بينها.
قد يتأث ّر بعض ال ّناس يف املجموعة مبارش ًة باملسائل املُتعلِّقة باملايض .وقد يظ ّن البعض أ ّن عىل الحقيقة
أ ْن تتّسع لتتض ّمن مزيدا ً من املُساءلة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية خالل ال ّنزاع .وهناك العديد
من املسائل التي يجب مواجتهها عندما يبدأ مجتم ٌع ما بالتّعا ُمل مع ما حدث يف املايض .هنا ،من امله ّم
اإلدراك أ ّن الجهود لِمعرفة الحقيقة قد ت ُعاق لِسنني عديدة ،ويف بعض الحاالت ،ألجيا ٍل عديدة.
َ
تدعوك األداة  4إىل أ ْن ت ُق ِّرر بشأن أهميّة الحقيقة وتعقيدها يف حاالت اإلنتقال .وستكون لألناس املختلفني
وجهات نظر مختلفة .والبعض سوف يُعرِبون عن وجهات نظر ُمشرتَكَة .وقد ت ُؤث ِّر التّجربة الشخصيّة تأثريا ً
قل ملاذا .كام تدعوك أداة الحقيقة لل ّنظر
ليس ْت مه ّمةْ ،
قويّاً عىل التوقّعات .وإ ْن َ
كنت تعتقد بأ ّن الحقيقة َ
أي حقائق تربز الحاجة لها محليّاً ودوليّاً .أ ْع ِط مثالً محليّاً واحدا ً ومثالً دوليّاً واحدا ً أقلّه .ث ّم اذكُ ْر سبباً أو
يف ّ
كل حالة ،وكيف ميكن إعالنها .ث ّم علِّق عىل العواقب املحليّة
سببَ ْي لترشح ملاذا تربز الحاجة للحقيقة يف ّ
أو الدوليّة لِمواجهة الحقيقة يف األمثلة التي تستخدمها.
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ

دليلك الستكامل الجدول
َ
موضوع الحقيقة التي تربز الحاجة لها

وفِّر تفاصيل حول الحقائق التي تظ ّن أنّه يجب إعالنها ،وقد تتض ّمن هذه إنتهاكات حقوق اإلنسان
املاضية .وقد تتمحور هذه الحقائق حول مسائل إجتامعيّة وإقتصاديّة؛ أو حول مسائل أمن؛ أو حول
مؤسسات دينيّة؛ أو حول أدوار ال ّرجال وال ّنساء؛ أو حول التّمييز؛ أو حول التّاريخ؛ أو حول ٍ
حدث أو ه ٍّم
ّ
آخر.

السعي وراء الحقيقة
أسباب ّ

ِ
أفص ْح عن أسباب رضورة إعالن الحقيقة يف األمثلة التي ت ُعطيها .وقد يتعلّق َ
سببك باملُساءلة؛ أو ب َف ْهم
ٍ
ألهداف
السبب
املؤسسات خالل ال ّنزاع .أو قد يكون ّ
كيف حدث َْت أمو ٌر ُمع ّينة؛ أو باستكشاف دور ّ
املؤسسايتّ عىل ضامن عدم تكرار األخطاء املاضية.
تعويض ّية أو لل ّنظر يف كيف يُساهم اإلصالح ّ
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كيف ّية إيجاد الحقيقة

املؤسسايتّ دورا ً؟
فكِّر بطرقٍ إليجاد حقائق ُمتضاربة .هل تنجح لجن ٌة لِ ّ
تقص الحقائق؟ هل يلعب اإلصالح ّ
الضحايا وال ّناجني؟ تأ ّمل بدور القوى
هل تلعب املُالحقات القضائيّة دورا ً؟ هل من دو ٍر للعفو؟ ما هو دور ّ
العسكريّة الحكوميّة وغري الحكوميّة .هل يُط َرح إستجواب مجتمعٍ ما احتامالً؟ فكِّر بإجراءات إيجاد
الحقيقة املُتَّ َخذَة محليّاً ودوليّاً .قد تخطر لك أفكا ٌر مل تُ َج َّرب من قبل.

العواقب

ماذا قد ينتج عن عمل ّي ٍة للكَشْ ف عن حقائق تتعلّق باملايض؟ ماذا قد يحصل إ ْن مل يت ّم التّدقيق بحقيق ٍة
ما؟ ّربا الحقيقة بشأن ٍ
حدث ما هي معروفة أصالً ،لك ْن مل يُع َرتف بها رسم ّياً .ما هي ال ّنتائج اإلجتامع ّية
اإليجاب ّية التي قد تصدر عن إعالن الحقيقة؟ ما هي املخاطر؟

األداة  :4الحقيقة
منوذج
لشخص ما أ ْن يستكمل الجدولُ ،م ِ
ٍ
ستخدماً أمثلة محليّة ودوليّة عىل ح ٍّد سواء
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ُيكن
عن حقائق يعتربها مه ّمة.

السعي وراء
موضوع الحقيقة التي سبب ّ
الحقيقة
تربز الحاجة لها

املحل:
عىل املستوى ّ
وفاة أخي

ُمساعدة أرسيت عىل
التّصالُح مع الخامتة

كيف ّية إيجاد الحقيقة العواقب
اإلستنطاق

تقص الحقائق
عىل املستوى ال ّدويل:
ُمساءلة هؤالء املسؤولني لجنة ّ
واملُصالحة
إنتهاكات حقوق اإلنسان
يف جنوب إفريقيا

سوف نُواصل أنا وأرسيت
حياتنا ،وسوف يُساعد
هذا املجتمع عىل معرفة
ما حصل
الكَشْ ف عن إرث الف َْصل
العنرصي جزئ ّياً ،بل
سيبقى عد ٌد من ال ّناس
غري راضني عن عف ٍو عا ّم
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 نظرة عا ّمة، نظرة عا ّمة ال ّدويل للعدالة اإلنتقاليّة،املركز ال ّدويل للعدالة اإلنتقاليّة
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

جرمية
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ألداة 5
الضر – تاريخ ّياً ومحل ّياً ودول ّياً
التّعويضات أو َج ْب ّ

الضر ،إىل أ ْن تستطلع بعض التّجارب التاريخ ّية
تدعوك األداة  ،5أال وهي أداة التّعويضات أو َج ْب ّ
الضر بعد ال ّنزاع .وتُوفِّر الخانات مساح ًة لك ليك ت ُد ِّون
واملحل ّية والدول ّية لِتَقْديم التّعويضات أو َج ْب ّ
بالضر ولِتُع ِّوض ال ّناس عن
الضر عاد ًة لِتعرتف ّ
أمثل ًة .ومتنح الحكومات واملحاكم التّعويضات أو َج ْب ّ
السياقات ما بعد ال ّنزاع ،تُعاين الحكومات من ضائقة ماليّة .وقد
الجرح الذي نتج عن ال ّنزاع .ويف أغلب ّ
الضر محدودة ج ّدا ً وقد تتنافس هذه مع أولويّات أخرى
تكون قدرتها عىل “تَقْديم” التّعويضات أو َج ْب ّ
والسكَن).
(ال ّرعاية الصح ّية ،والتّعليمَّ ،
الضر ،ال بُ ّد من اإلت ّفاق عىل ت َ ْعريف
يف مرحلة اإلنتقال ،وحني يَجري ال ّنظر يف التّعويضات أو َج ْب ّ
تنص عىل َم ْن يجب أ ْن يحصل عىل اإلعرتاف من خالل التّعويض
ّ
“الضحايا” غالباً .فهذه نقطة ها ّمة ،إذ ّ
ْص وما هي الظّروف املناسبة لِ َن ْيل الجدارة .فهؤالء الذين فقدوا
أو َج ْب ّ
الضر .كام ت ُح ِّدد َم ْن هو املَق ِ ّ
مثل آخر هو،
نفيس هم مؤ َّهلون للحصول عىل تعويض أو َج ْب رضرٌ .
قريباً أو تع ّرضوا ألذى
ّ
جسدي أو ّ
وإ ْن حدث َْت وفاة تتعلّق بنزا ٍع ما ،فهذه قد تؤ ّدي إىل حصول أحد األقرباء عىل دفعة ماديّة .وقد تشمل
ٌ
الضر الربامج املدن ّية مثل مبادرات العدالة التصالح ّية .وقد يوفِّر
أشكال أخرى من التّعويض أو َج ْب ّ
أي إجراء آخر
املجتمع والقطاع
التطوعي خدمات تتض ّمن العالجات التكميل ّية ،والتّدريب والتّعليم ،أو ّ
ّ
يُع َّرف عىل أنّه مفيد .وقد ت ُستَثنى بعض املجموعات والحاالت .وقد يكون َدفْع املال كتعويض أو ك َج ْب
رض ٍر مثارا ً للجدل.
الضحايا
رسخ عدد من برامج التّعويضات أو َج ْب ّ
الضر املختلفة إجراءات مح ّددة إلعادة تأهيل ص ّحة ّ
ّ
الضحايا من خالل :إلغاء سجلّهم
بل أيضاً “مكانتهم املدن ّية” .وتتض ّمن هذه إجراءات لتلميع صورة ّ
امي؛ وإعادة جوازات سفرهم إليهم وبطاقاتهم اإلنتخاب ّية وحقوق أخرى.
اإلجر ّ
ٌ
حكومي ما إعتذارا ً
مسؤول
الرمزي قد يُق ِّدم مساهم ًة ها ّم ًة .مثالً ،إ ْن ق ّدم
الضر
والتّعويض أو َج ْب ّ
ّ
ٌّ
الضر .وقد تُساعد هذه الخطوة
مايض ،فهذا ٌ
شكل من أشكال التّعويض أو َج ْب ّ
رسم ّياً يعرتف فيه بخطأ ّ
عىل املُصالحة ما بعد ال ّنزاع.
تجد رشحاً لَعناوين الجدول أدناه.

الجزء الثّالث
إستخدام األدوات

42

دليلك الستكامل الجدول
َ
الضر؟
ال ّتعويضات أو َج ْب ّ

الضر
س ِّم تعويضاً أو َج ْ َب رض ٍر واحدا ً تاريخ ّياً ،وآخر محل ّياً ،وآخر دول ّياً .قد يكون هذا التّعويض أو َج ْب ّ
الضر لفر ٍد أو مجموعة أو
ماديّاً أو رمزيّاً ،كإعادة أرض أو إعادة إعتبار مثالً .وقد يُق َّدم التّعويض أو َج ْب ّ
ككل.
مجتمع ّ

ملاذا؟

السبب الوفاة نتيجة نزاع،
أذكر األسباب التي ألجلها قُ ِّد َم ْت هذه التّعويضات أو َج ْب ّ
الضر .فقد يكون ّ
النفيس .تأ ّمل بالطّرق املختلفة التي يخترب فيها ال ّرجال وال ّنساء
العاطفي أو
الضر
أو األذى
الجسدي ،أو ّ
ّ
ّ
ّ
الضر؟ غالباً ما تتح ّمل املناطق
ال ّنزاعات .هل ُي ِكن أ ْخذ هذه الطّرق باإلعتبار بهدف التّعويض أو َج ْب ّ
اإلجتامعي املُشرتَك باإلعتبار بهدف التّعويض أو
الضر
امل َ ْحرومة أسوأ آثار ال ّنزاع .فهل يجوز أ ْن يؤ َخذ ّ
ّ
الضر ملجموعات من ال ّناس الذين يتشاركون الجنسيّة أو العرق
الضر؟ قد يُق َّدم التّعويض أو َج ْب ّ
َج ْب ّ
أو اإلثنيّة .ملاذا قد يحدث هذا؟

كيف؟

تعويض أو َج ْ ُب رض ٍر تاريخ ّياً ومحل ّياً ودول ّياً .تشمل األمثلة :دفعات مال ّية؛ أو برامج
د ِّون كيف يُق َّدم
ٌ
لِمعاشات تقا ُعديّة؛ أو برامج تدريب ّية أو تعليم ّية أو عالج ّية .وأيضاً ،قد يوفِّر إعتذا ٌر أو إحيا ٌء لِذكرى
ٍ
يل باملايض .وقد يحدث هذا
نصب
ٌّ
حدث ما أو ٌ
تذكاري تعويضاً أو َج ْ َب رض ٍر عرب اإلعرتاف العا ّم أو املح ّ
بعد سنوات طويلة عىل وقوع األحداث التي تستلزم تعويضات أو َج ْب رض ٍر يف املقام األ ّول.

َم ْن ُيق ِّرر؟

الضر و َم ْن يتلقّاها .ما هي ال ّروابط بني ُص ّناع
تأ ّمل بكيف ّية إت ّخاذ القرار فيام يتعلّق بالتّعويضات أو َج ْب ّ
القرار واملُتلقّني؟ َم ْن هو الذي يجب أ ْن يشارك بصنع القرار؟ هل يُستب َعد أحد؟ ملاذا؟ كيف يؤث ّر مرور
الوقت عىل كيف ّية ُص ْنع القرارات؟

أي إستثناءات؟
ّ

يُستب َعد بعض ال ّناس أو املجموعات من الحصول عىل تعويضات أو َج ْب رضر .فهل يجب أ ْن ت ُستب َعد
فألي سبب؟ هل ت ُؤ َخذ أدوار ال ّرجال وال ّنساء املختلفة يف ال ّنزاعات
مجموعات؟ وإ ْن كان األمر كذلكّ ،
ب َع ْي اإلعتبار عند ت َ ْحديد اإلستثناءات؟ ملاذا ت ُستب َعد بعض األحداث؟
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الضر
األداة  :5ال ّتعويضات أو َج ْب ّ
منوذج
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول من قبل شخص من شامل إيرلندا ،باستخدام ،وعىل ح ٍّد سواء،
الضر.
أمثلة محل ّية ودول ّية عن التّعويض أو َج ْب ّ

ال ّتعويضات أو
الضر؟
َج ْب ّ
عىل املستوى
يل:
املح ّ

ملاذا؟

كيف؟

فقدان ال ّنظر نتيج ًة وكالة تَ ْعويض أو
َج ْب رضر
لل ّنزاع

تعويض أو َج ْب
رضر ما ّيل
عىل املستوى
ال ّدويل:
لجنة سرياليون
تقص الحقائق
لِ ّ
واملصالحة

َمبْتورو األطراف،
َج ْرحى الحرب،
األطفال ،ضحايا
الجنيس
العنف
ّ

مل يُطبَّق بالكامل

َم ْن يُق ِّرر؟

اإلستثناءات

أي ِم ّمن كانوا يف
املعايري واملبالغ
ٌّ
السجن بسبب
ُح ِّددَتْ من ِق َبل
ّ
موظّفني حكوم ّيني ال ّنزاع
يستخدمون مبادئ
توجيهيّة
معايري برنامج لجنة يُستَثنى املُقاتِلون
السابقون إ ْن
تقص الحقائق
ّ
ّ
واملُصالحة
كانوا استفادوا من
خص قُدامى
برنام ٍج ّ
املُحارِبني

األداة  :5موارد
املركز ال ّدويل للعدالة اإلنتقال ّية

http://ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/reparations

للضحايا عند تَقْديم التّعويضات أو
باوال ليمون وجوليا فون نورمان  ،2011دراسة موجزة  :3إعطاء األولويّة ّ
الضر :تجارب ذات صلة
َج ْب ّ

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

الضحايا وال ّناجون (إيرلندا الشامل ّية) وفق توصية عام 2006
ّ

http://www.legislation.gov.uk/nisi/2006/2953/contents
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األداة 6
املُصالحة – البحث يف اإليجاب ّيات والسلب ّيات

َ
تدعوك األداة  6إىل البحث يف اإليجاب ّيات والسلب ّيات لألنواع املختلفة من املُصالحة .فاملُصالحة هي
عمل ّية لِبناء عالقات ترتكز عىل الحقوق بني هؤالء الذين قاسوا ال ّنزاع العنيف والقمع .وبالتّايل ،فهي
جانب من عمل ّي ٍة تشمل ال ّركائز األخرى للعدالة اإلنتقال ّية .من وجهة ال ّنظر هذه ،تدعم مبادئ املساواة
ٌ
وحقوق اإلنسان املُصالحة .وت َْشيع املساواة والحقوق هو وسيلة لِضامن عالقات جيّدة .وقد يُ َع َّب عن
املُصالحة بأشكا ٍل رمزيّة .مثالً ،قد تُشكِّل منحوتة أو عمل ف ّني أو جداريّة تعبريا ً عا ّماً عن املُصالحة .وال
يخفى عىل أحد مدى تأثري التّعبريات العا ّمة عن املُصالحة ،مع التّذكري بأ ّن اآلثار قد تكون مؤقّتة يف بعض
ٍ
حاالت أخرى.
الحاالت ،وطويلة األمد يف
السالم ،عىل سبيل املثال ،قد تُعا ِمل املصالحة
وقد ت ُستخ َدم املُصالحة بطريق ٍة ّ
أقل وضوحاً .فمعايري تَ ْويل ّ
ُنش “ضمن املجتمع” والتي يُطلَب تحقيقها يف مقابل ال ّدعم املا ّيل.
عىل أنّها مجموعة من األهداف التي ت َ
يف حال ٍة كهذه ،قد يكون ُحسن النيّة وراء غاية املُم ِّول ،وقد يسمح املال بالقيام مبرشو ٍع جدي ٍر باإلهتامم.
لك ّن واقع املُصالحة غالباً ما يكون أكرث هشاشة .فنشاطات املُصالحة والتي أُ ِع َّدت لِتحقيق ُمتطلِّبات
دائم .ويجدر الذّكر هنا
املُم ِّول بدالً من مواكبة الظّروف املحل ّية قد تح ّد من إمكان ّية التّأسيس الحرت ٍام ٍ
أ ّن ال ّناس يف املجتمعات امل َ ْحرومة غالباً ما يُسته َدفون عىل أنّهم أكرث حاج ًة لل ُمصالحة من ال ّناس الذين
يعيشون يف أماكن أخرى .وغالباً ما ت ُط ِّور املجموعات املحليّة برامج إبداعيّة ُمم َّولَة لها القدرة عىل
ت َ ْحويل مسار العالقات املحل ّية والتي بدورها تستطيع أ ْن تد ّر منافع إجتامع ّية وسياس ّية أشمل .بال ّنتيجة،
فالتّجربة املحل ّية هي أكرث ما يُعلِّمنا عن املصالحة الف ّعالة.
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ
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دليلك الستكامل الجدول
َ
أي املصالحات؟
ُّ

أي ما قد ترى فيه مساهم ًة يف املُصالحة.
س ِّم عمليّتَ ْي أو ثالث ،أو حدث َْي أو ثالثة ،أو نشاط َْي أو ثالثةٌّ ،
َ
أمثلتك محل ّية أو دول ّية أو ثقاف ّية أو شخص ّية أو سياس ّية .كام قد تتناول أحداثاً بارز ًة أو
وقد تكون
إجر ٍ
أقل بروزا ً تتعلّق بحقوق اإلنسان واملساواة.
اءات ّ

ما هي املصالحات؟

َ
أمثلتك مصالحة شخصيّة أو محليّة
أي نوع من املُصالحات تتناول األمثلة التي طر ْحتَها .هل ض ّم ْن َت
أ ْذكُ ْر ّ
أو وطن ّية؟ ما كانت ال ّنتيجة؟ مثالً ،هل أدّتْ إىل عالقات ترتكز عىل الحقوق وتقوم عىل اإلحرتام املُتبا َدل؟
هل ال ّنتيجة نتيج ٌة دامئة؟

كيف مت َّْت املصالحات؟

َ
أمثلتك وما هي مضامينها .لِنبسط مثالً ،هل كان الحدث حدثاً مل ّرة واحدة؟ هل أخذ
أذكُ ْر كيف حدث َْت
فر ٌد أم منظّم ٌة زِمام املبادرة؟ هل كان هناك من متويل؟

اإليجاب ّيات والسلب ّيات:

َ
فكِّر مج ّددا ً
أشتَ إىل سلب ّيات؟ هل هناك أسباب مع وض ّد
رشتَ إىل إيجاب ّيات بقدر ما َ ْ
بأمثلتك .هل أ ْ
تَ ْويل املصالحة؟ إ ْن كان َ
مثلك تاريخيّاً ،ف ِّك ْر بفعاليّته .نا ِق ْش كيف نجحت املصالحة امل َ ْعنيّة أو ملاذا مل
تنجح.
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األداة  :6املُصالحة
منوذج
ُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول ،باستخدام ،وعىل ح ٍّد سواء ،أمثلة محل ّية ودول ّية عن إجراءات
املصالحة.

أي املصالحات؟
ُّ

ما هي املصالحات؟

كيف متّت
املصالحات؟

اإليجاب ّيات والسلب ّيات

يل:
تبا ُدل السكّان املحل ّيني ال ّتعاون الطّويل بني
اإليجاب ّيات :اإلعرتاف
عىل املستوى املح ّ
بأ ّن اإلنتقال ُيق ِّدم فرصاً
لل ّتجارب واآلراء حول
األناس من مركز فولز
منظّمة جرس األمل/
يل باملسائل
اإلنتقال – فَه ٌم أعمق لل ّنساء ،وماونت فرنون ،لإللتزام املح ّ
معهد العدالة اإلنتقال ّية لِحاالت اإلنتقال األخرى ونيو لودج ،ومركز
امله ّمة – إمكان ّية إللتزام
شانكيل لل ّنساء ،وتايغرز أوسع.
اإللتزام الشّ عبي بالعدالة
باي مع منظّمة جرس
اإلنتقال ّية
األمل للخروج مبجموعة السلب ّيات:
األدوات الشعب ّية ودليل
خطر فقدان اإلمكان ّية إ ْن
املُستخ ِدم
مل ُيد َعم العمل وال ّناس
املَعن ّيون باألموال واملوارد
عىل املستوى ال ّدو ّيل:
البريو
إقامة حديقة تذكاريّة
تحتفي بذكرى جميع
ضحايا ال ّنزاع .ت َشييد
منحوتة “العني الباكِية”
والتي تتألّف من آالف
األحجار والتي نُ ِقش
عليها إسم الضح ّية
السنة التي
وعمرها و ّ
توفّ َي ْت فيها

ٌ
تذكاري
رمزي عىل املصالحة إقامة نصب
مثال ٌّ
ّ
الوطن ّية
برعاية ال ّدولة ل َد ْعم
املصالحة الوطن ّية.
وقا َم ْت هذه املبادرة
تقص
بتوصية من لجنة ّ
الخاصة بالبريو
الحقائق ّ
ق ّدمتها عام 2003

اإليجاب ّيات:
حديقة رمزيّة وجميلة
أُقي َم ْت تذكارا ً للموىت
السلب ّيات:
الحديقة ُمثرية للجدل إذ
تتض ّمن أسامء املُتم ِّردين
الذين قتلتهم ال ّدولة
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 اإلستعراض املُط َّول للعالقات ضمن،2013 ديسمرب/ كانون األ ّول،مكتب الوزير األ ّول ونائب الوزير األ ّول
1989-2012 :املجتمع يف إيرلندا الشامل ّية

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

السالم
ّ مجموعات بناء

www.insightonconflict.org/conflicts/northern-ireland
/peacebuilding-organisations

البريو

www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/peru
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األداة 7
املُقاضاة والعفو – ُمواجهة املايض

َ
تدعوك األداة  7إىل أ ْن تعترب املُقاضاة والعفو عىل أنّهام عمل ّيتا عدالة إنتقال ّية ملُواجهة املايض.

سيايس ٍ
عنيف أ ْن يجد سبالً لِ ُمواجهة ماضيه .يُفيد
ينبغي عىل مجتمعٍ هو يف طور الخروج من فرتة نزا ٍع
ٍّ
ملؤسسات ال ّدولة وللمنظّامت العسكريّة غري الحكوم ّية.
الذِّكر هنا أ ّن ّ
أي عمل ّية قد تشكِّل تح ّدياً علن ّياً ّ
شخيص .بعض املجتمعات قد
أ ّما بال ّنسبة لِهؤالء الذين فقدوا أقارب ،فتنطوي العمل ّية أيضاً عىل تح ٍّد
ٍّ
تسعى لـِ “فَتْح صفحة جديدة” واالبتعاد عن اإلنتهاكات املاضية لِحقوق اإلنسان ،أ ّما املجتمعات األخرى
تقص الحقائق لِتُطلق بذلك عمل ّية املساءلة.
تؤسس لجن ًة لِ ّ
فقد تقوم بإستفسارات أو ِّ
يف الواقع ،وكيفام تعاطى مجتم ٌع ما مع ماضيه ،فالعمل ّية نفسها تُثري جدالً حا ّدا ً وقد تُفا ِقم ال ّنزاع
أي انتقا ٍل ،ال بُ ّد أ ّن البعض فقدوا أقارب وأصدقاء بسبب ال ّنزاع ،وال
السيايس وت ُه ِّدد “سالماً” هشّ اً .ففي ّ
ّ
ُ
بُ ّد أ ّن آخرين ُجرِحوا .واأل َس التي عانَ ْت ج ّراء َس ْجن فر ٍد من األرسة قد ترى يف عمل ّية ُمواجهة املايض
عمل ّي ًة ال تأخذ تجربتهم باإلعتبار ّإل قليالً ،أو ال تعتربها أبدا ً حتّى .وغالباً ما يُعاين ال ّناس الذين يعيشون
يف مناطق محرومة من عدم التكافؤ.
فق عليها قد يكون بعيدا ً عن متناول األجيال التي اخت َربتْ نزاعاً ما ،ميكن
التوصل إىل عمليّة ُمتّ ٍ
ومبا أ ّن ُّ
ٍ
حينئذ تَ ْرير هذا التح ّدي لألجيال الالحقة لكيام تسعى إليجاد الحقيقة بشأن إنتهاكات حقوق اإلنسان
املاضية .وهذا جائ ٌز وإ ْن سبق لِهؤالء املسؤولني أ ْن توفّوا.
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ

دليلك الستكامل الجدول
َ
املثل:

أ ْع ِط مثالً عن مالحقة قضائ ّية أو عف ٍو استُخدما للتّعاطي مع إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية .قد يكون
املثل محل ّياً أو وطن ّياً أو دول ّياً.

الدّور:

أي دور تلعبه املالحقة القضائية أو العفو يف مجتمعٍ يف طور اإلنتقال؟ هل يساعدان مجتمعاً ما عىل مواجهة
ُّ
املايض؟
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ما الذي يجب أخذه ب َع ْي اإلعتبار؟

أي إجراء لِمواجهة املايض؟
ما الذي يجب أخذه بعني اإلعتبار عند اعتامد ّ

املشاكل:

الضحايا وال ّناجون ج ّراء ذلك؛ والتي ميكن أ ْن تواجهها املنظّامت
ع ِّدد بعض “املشاكل” التي ميكن أ ْن يواجهها ّ
العسكريّة الحكوم ّية وتلك غري الحكوم ّية؛ والتي ميكن أ ْن يواجهها املجتمع األوسع.

األداة  :7املُقاضاة والعفو
منوذج
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية إستكامل الجدول ،من قبل شخص من شامل إيرلندا ،باستخدام ،وعىل ح ٍّد
سواء ،أمثلة محل ّية ودول ّية عن إجراءات املقاضاة والعفو.

املثل

الدّور

ما الذي يجب أخذه
بعني اإلعتبار؟

عىل املستوى ّ
املحل:
تُعان األُ َس عىل تحديد تُؤ َخذ آراء الضح ّية
مواقع أشالء امل ُ ّ
توف
وال ّناجي بعني اإلعتبار؛
العفو:اللجنة املستقلّة وإقامة مراسم دفنٍ تليق منافع أشمل تُرافقها
توكَل
به
أخطا ٌر أوسع عىل
ل ِ َتحديد موقع أشالء
يايس
اإلستقرار ّ
الس ّ
الضحايا مبه ّمة إيجاد
ّ
ككل
بال ّنسبة للمجتمع ّ
جثث “املفقودين” وهي
تتم ّتع بصالح ّيات مل َ ْنح
ٍ
مرشوط
عف ٍو
ا
ملُقاضاة:
فريق ال ّتحقيقات
التاريخ ّية

ُيعاد ال ّنظر ّ
بكل الوف ّيات أكرث من  3200جرمية
ْ
املتعلّقة بال ّنزاع ما بني قَ ْتل مل تُ َح ّل بعد وتأثري
املُقاضاة ما زال قامئاً
عا َم ْي  1969و 1998
من شامل إيرلندا و ُيبا َدر
إىل املُالحقة القضائ ّية إ ْن
توافرت األدلّة الكافية

املشاكل
بعض الجثث قد ال تو َجد
أبدا ً ،ما يتس ّبب بحال ٍة
من خيبة األمل لدى
األُ َس بعدما أُن ِعشت
آمالها

إلتزام الحياد من قِ َبل
الشطة ال ّتابعة
مفتش ّية ّ
لجاللة امللكة
ثالث من أصل 1800
حالة والتي تحقّق
منها فريق ال ّتحقيقات
التاريخ ّية ،نتج عنها
إدانات
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ما الذي يجب أخذه
بعني اإلعتبار؟

املشاكل

السابقني ال ّرئيسة اإليرلند ّية
عىل املستوى الدو ّيل :ساعد العفو عىل إنهاء أفعال املُقاتِلني ّ
نزا ٍع استم ّر لِعرش
السابقة واملُف ّوض
ّ
العفو:
سنوات وأودى بحياة
السامي لألمم امل ّتحدة
ّ
إنت َه ْت حرب سرياليون أكرث من  50000شخص
ماري روبنسون تقول
األهل ّية إىل ح ٍّد كبري عام
إنّه ال يجوز العفو عن
 1999بعف ٍو
أفعال اإلبادة والجرائم
األخرى ض ّد اإلنسان ّية
املقاضاة:
واألس اآلالف من ُمرت ِكبي
ُيسا َءل هؤالء املسؤولون تح ُّول ّ
الضحايا َ
عن الجرائم ض ّد
الخاصة
املحكمة
وسيادة القانون وال ّنزاع إنتهاكات ض ّد حقوق
ّ
بسرياليون ال ّتابعة لألمم اإلنسان ّية
اإلنسان مل ُيساءلوا
امل ّتحدة أن َه ْت عمل ّيتها
عام  ،2013وقد ُو ِّج َه ْت
إتّهامات لـِ  22شخصاً
يف حينها بارتكاب
إنتهاكات ض ّد حقوق
اإلنسان

األداة  :7موارد

ريتشارد هاس وميغان أوسوليفان  ،2013اإلت ّفاق املُق َرتح يف  31كانون األ ّول/ديسمرب  2013هو إت ٌ
ّفاق بني
األطراف يف تنفيذيّة إيرلندا الشامل ّية عىل املسريات ،وإحتفاالت إحياء الذكرى املُختارة ،واإلحتجاجات ذات
الصلة؛ واألعالم والشِّ عارات؛ والكفاح مع املايض
ّ

www.amnesty.org/ar

مبادئ بلفاست التوجيه ّية حول العفو واملساءلة

www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/documents
TheBelfastGuidelinesonAmnestyandAccountability.pdf
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األداة 8
السيايس
الشخيص إىل
ال ّرصد – من
ّ
ّ

إ ّن األداة األخرية ،كام األداة األوىل ،تتّخذ موضوعاً لها تجربتك الشخص ّية مع اإلنتقال .وهي تجمع التّجربتَ ْي
الشخص ّية والجامع ّية تحت إطار إستخدام األدوات التي سبق تفصيلها .إ ّن للتّجربة الشخص ّية عواقب
ِ
إستخد ْم األداة  8لرتصد
سياس ّية ،هكذا أيضاً ،فإ ّن للقرارات السياس ّية آثارا ً عىل حياة األفراد وال ّدوائر املحل ّية.
ما تعتربه معامل بارزة يف العدالة اإلنتقال ّية ،وال يغب عن بالك ما تعلّمته عن ال ّركائز الخمسة من إصال ٍح
مؤسسايت ،وحقيقة ،وتعويضات أو َج ْب رضر ،ومصالحة ،و ُمقاضاة وعفو .قد تحتاج إىل مراجعة جداول
ّ
األدوات األخرى لإلسرتشاد بها .مثالًُ ،يكن لِمالحظة بشأن الحقيقة أو العفو سبق أ ْن د ّونتها أ ْن تطلعك كيف
تستكمل هذا الجدول.
إنّها فرصة أيضاً ِلذكْر ما تبقّى لفعلِه .وقد ُخ ِّص َص ْت الخانة الخالية يف أقىص ميني الجدول لهذا الغرضَ .ض ْع
عب عن ه ٍّم تو ّد إدراجهِ .
لنبسط مثالً ،ميكن أ ْن تضع “الشّ باب”،
عنواناً من اختياركُ ،
ويكن لهذا العنوان أ ْن يُ ِّ
أو “األعامل” أو “رعاية الطّفولة” أو “اإلقتصاد” كام هو وارِد يف الجدول ال ّنموذج أدناه .إ ّن اإلنتقاالت تتطلّب
وقتاً وموارد والتزاماً ،ويصعب إحداث تغيري حني تكون املوارد شحيحة .فحني تكون فرص العمل قليلة
واألجور ُمتدنّية ،أو حني تسقط املعايري التعليم ّية ،قد يصبح من األصعب تصحيح أخطاء املايض .وتبقى
اإلنقسامات عميقة ما بني الغنى والحاجة .وليس التّرشيع عصا سحريّة ،بل تلعب املنظّامت ذات املسؤول ّية
والتي متلك املوارد لِتوجيه الحكومة دورا ً حاسامً .والهيئات العا ّمة إىل جانب هؤالء الذين يشغلون مراك َز
لكل دو ٌر يلعبه.
قياديّ ًة سياس ّي ًة ومدن ّي ًة ،كالهام مسؤوالن عن اإلت ّفاقات التي ت ُعقَد والقانون الذي يُتّ َبعٍّ .
ش ٌح لِعناوين الجدول.
فيام ييل َ ْ

دليلك الستكامل الجدول
َ
العوامل األساس ّية لل ّتجربة الشخص ّية

قد تستم ّد الخانات تحت هذا العنوان بعض األفكار من األداة  1وعنوانها “تع َّمق مبحيطك” .وإ ْن كنت مل
فرصتك لِتد ّون هذه .فقد ترى أ ّن َ
َ
كونك أ ّماً أو شابّاً أو أباً أو
تُد ِّون عوامل وتجارب أخرى آنذاك ،فهنا تكمن
وكونك تعيش يف منطقة مع ّينة هام عا ِمالن تُضيفهام عىل ِ
حفيد ًة َ
رصدك.
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الحي
ال ّتجربة الجامع ّية وتجربة ّ

بال ّنسبة للبعض ،ترتبط هذه التّجربة ارتباطاً وثيقاً بالتّجربة الشخص ّية .وتُشري التّجربة الجامع ّية إىل ما يحصل
لل ّناس كأفراد مجتمع أو مجموعة .وقد تكون هذه املجموعة عبارة عن هويّة إجتامع ّية مثل “كاثوليك ّيني” أو
ّحادي”ُ .يكنك
“بروتستانت” أو مجموعة إثن ّية .وقد تكون عبارة عن هويّة سياس ّية مثل
“جمهوري” أو “إت ّ
ّ
أ ْن تستخدم هذه التّجربة لإلشارة إىل مجموع ٍة تتشارك بعض املواصفات مثل الجندرة أو اإلعاقة ،كام أنّها قد
تتض ّمن دورا ً مشرتكاً يف ال ّنزاع كالعضويّة يف منظّمة عسكريّة حكوم ّية أو غري حكوم ّية .فهؤالء الذين اختربوا
الحي هي أحداث تقع حيث يعيش ال ّناس
الحرمان أو اإلصابة أو َّ
السجن يتشاركون بعض التّجارب .وتجارب ّ
يخصهم .وقد تُرت َجم هذه التّجارب بإحتفال أو بإغالق منشأة أو بحادثة عنيفة أو
ويف املكان الذي يعتربون أنّه ّ
بإحتجاجات ،أو بتجربة أخرى أث ّ َرتْ عىل كيفيّة تأثري اإلنتقال عىل السكّان املحليّني .وهذه كلّها ت ُشكِّل معامل
جامع ّية لل ّنزاع واإلنتقال.

ال ّتعليق :نساء ،رجال ،أوالد

عب هذا العنوان عن أ ّن الجندرة والعمر يُشكِّالن تجربة ٍ
كل
شخص ما مع ال ّنزاع واإلنتقال .فحواىل  9من أصل ّ
يُ ِّ
عرشة أشخاص قُ ِتلوا يف ال ّنزاع ّ
املحل يف إيرلندا الشامل ّية كانوا من ال ّرجال ،كام ُس ِج َن آالف ال ّرجال ،فيام ت ُ ِرك َْت
ال ّنساء غالباً لِيعتَنني باألوالد وباآلخرين ُمستعينات مبوارد محدودة .وقد ينخرط األوالد بال ّنضال ليكتشفوا ماذا
حل بأحد وال َديْهم والذي قُ ِتل .فتجارب كهذه تُشكِّل كيف ّية َع ْيش حيا ٍة بأكملها .وهذا العنوان هو عدسة
ّ
الس ُبل املتن ِّوعة التي تأث ّر بها ال ّرجال وال ّنساء واألوالد بفعل اإلنتقال.
تلتقط ُّ

الجهات الفا ِعلة الحكوم ّية وتلك غري الحكوم ّية وتلك الدول ّية

هنا ت ُس ِّجل األفعال البارزة التي تتّخذها الجهات الفا ِعلة الحكوم ّية وغري الحكوم ّية والدول ّية والتي أث ّ َرتْ
باإلنتقال .وقد تكون األفعال الحكوم ّية تاريخ ّية أو حديثة .ويندرج ضمن الجهات الفا ِعلة الدول ّية مبعوثو
التوسط يف املفاوضات أو يف إستضافة مناسبات
السالم وآخرون ِم ّمن هم خارج ال ّنزاع والذين يلعبون دورا ً يف ُّ
ّ
السالم.
عالية املستوى كرتأُّس محادثات ّ

املساواة وحقوق اإلنسان

ت ُ َع ّد التع ُّهدات باملُساواة وحقوق اإلنسان التي تُعقَد كجز ٍء من إتّفاقٍ ما تقدميّة بطبيعتها .فترشيع املساواة
وحقوق اإلنسان ُج ِعل لِمنفعة الجميع .وبغية ضامن هذه املنافع والحرص عىل وصولها للجميع ،يتطلّب األمر
املراقبة والتزام املجموعة .وهنا تربز الحاجة للموارد.

الخانة الفارغة

لقد ت ُ ِرك َْت الخانة األخرية فارغة .ويعود َلك أ ْن تق ِّرر ماذا يجب أ ْن يكون العنوان .تجد بعض اإلقرتاحات أعاله
الجامعي لإلنتقال
الفردي و
يف مق ِّدمة هذه األداة .والهدف من األداة  8هو تَ ْكني املجموعة من َر ْصد ال َف ْهم
ّ
ّ
َ
تدعوك هذه األداة إىل تَ ْدوين ما الذي يجب فعله ومل يُف َعل حتّى اآلن.
السيايس .لذا
الشخيص إىل
من
ّ
ّ

الجزء الثّالث
إستخدام األدوات
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األداة  :8ال ّرصد
منوذج
يُظهِر ال ّنموذج التّايل كيف ّية استكامل املجموعة للجدول من قبل شخص من شامل إيرلندا ،عرب ت َْسجيل
التّجارب الفرديّة والجامع ّية وفَ ْهم اإلنتقال.

العوامل
األساس ّية
لل ّتجربة
الشخص ّية

الجهات
ال ّتعليق:
ال ّتجربة
نساء ،رجال ،الفا ِعلة
الجامع ّية
الحكوم ّية
الحي أوالد
وتجربة ّ
وتلك غري
الحكوم ّية
وتلك الدول ّية

املساواة
وحقوق
اإلنسان

اإلقتصاد

كوين أ ّماً لثالثة ف َْصل ال ّناس يف عاشوا تجارب الحكومات
العديد من
فرص العمل
أوالد خالل
مناطق معزولة مختلفة :رجال األمريك ّية
األرضار مل تُوا َجه يف أماكن مثل
ال ّنزاع ،أشعر بأ ّن و ُمعدمة –
السجن،
والربيطان ّية
بعد
أماكننا قد
يف ّ
أوالدي ف ّوتوا مشاعر خوف .نساء ّ
تتول
واإليرلند ّية.
كل
تُح ِدث ّ
لكن مؤ ّخرا ً،
زمام األمور.
اآلن ،األمور
الفرق بال ّنسبة
عليهمطفولتهم ْ
أعرب ال ّناس
لكن الشّ باب هي َوق ٌْف
للجميع .أنا قَلِق
ّ
عن إراد ٍة
يظهرون روح عىل السياس ّيني
بشأن إصالح
تعاضد رائعة وعلينا جميعاً
صادقة للعمل
نظام ال ّرعاية
ُ
معاً إلقامة
اليوم
اإلجتامع ّية
تحسينات
محل ّية

األداة  :8موارد
لجنة إلدارة العدالة  ،2013عالقات 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

قياس الحرمان املُتع ِّدد يف إيرلندا الشامليّة 2010
www.memoryatwork.org

جامعة ألسرت ،أرشيف ال ّنزاع عىل اإلنرتنت

http://cain.ulst.ac.uk/index.html

مالحظة ختام ّية

56

التفسريي ،الذي نأمل أ ْن يكون قد ساعدكم ومجموعتكم عىل
تصل األداة  8بنا إىل ختام هذا ال ّدليل
ّ
كل مجموعة أدوات ُمستكملَة مسرية الفرد
العمل مبعونة مجموعة األدوات الشعب ّية .يف الواقع ،تعكس ّ
مع العدالة اإلنتقال ّيةِ .ج ْد طرقاً لتحتفي بإنجازك.

شارع األمل

املالحق
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املُل َحق 1

مؤسسة آشتون الخري ّية
حول أمانة ّ

مؤسسة خرييّة حائزة
مؤسسة آشتون الخرييّة ،ومق ّرها يف منطقة نيو لودج يف شامل بلفاست ،هي ّ
أمانة ّ
املؤسسة يف منطقة
عىل جائزة وهي تفخر ب َك ْونها ت ُعنى بتَ ْسليم منافع حقيق ّية للسكّان املحل ّيني .تعمل ّ
رشذمها ال ّنزاع الذي أسقط  635قتيالً وخلّف أكرث من  2500جري ٍح عىل مسافة ميلٍ مربّعٍ ٍ
واحد من مركز
السنني ،من خالل ِقيامها
آشتون .لك ْن وبال ّرغم من حجم ّ
املؤسسة الطّليعة ،عىل م ّر ّ
الصدمة هذه ،تص ّدرت ّ
بنشاطات رائدة لِتَ ْوثيق العالقات بعضها ببعض ومن خالل إجرائها بحوث حول ال ّنزاع/اإلرث مع املجتمعات
مؤسسة آشتون الخرييّة ألجل قدرتها الثّابتة عىل ت َقديم خدمات ذات نوع ّية،
املحل ّية الشعب ّية .ذاع صيت ّ
وهي تنتصب دول ّياً كقدوة يف ُحسن مامرسة عملها نظرا ً إلنجازاتها التجديديّة والوظيف ّية .وقد ُم ِن َح ْت
مؤسسة إجتامع ّية لِعام  ،2013بال ّرغم من عملها عىل خلف ّية حرمانٍ
وإقتصادي حا ّد.
إجتامعي
ّ
جائزة أفضل ّ
ّ
مؤسسة آشتون الخرييّة ،حسب التّعريف الوارد يف خطّتها اإلسرتاتيج ّية ،هي “ت َ ْحفيز التّغيري اإليجايب
و َمه ّمة ّ
مؤسسة آشتون بعيدها
وت َ ْحسني نوع ّية الحياة بال ّنسبة لِمجتمع شامل بلفاست .يف عام  ،2011إحتفل َْت ّ
للمؤسسة التي وص َفتْها
السابقة ماري ماك أليز
ّ
العرشين وتكلّل اإلحتفال بزيار ٍة قا َم ْت بها رئيسة إيرلندا ّ
مؤسسة آشتون هي
بأنّها “ال ّرائدة يف عملها يف مجال ت َطوير املجتمع للمستقبل يف شامل بلفاست” .إ ّن ّ
لكل ال ّنشاطات الخدمات ّية املُرتبطة بها .ويُ َسلَّم عملها من خالل سبعة فروع للخدمات:
واإلداري ّ
املركز املا ّيل
ّ
منظّمة جرس األمل؛ وتطوير املجتمع؛ ومخترب فاب الب يف بلفاست؛ وحضانة األطفال لل ّرعاية النهاريّة؛
والثقافة والفنون؛ ومركز نيو لودج للشّ باب؛ وخدمات التّوظيف والتّدريب .إ ّن سياسة آشتون القامئة عىل
إعادة اإلستثامر يف مجتمع شامل بلفاست ت ُر ِج َم ْت بواقع أ ّن أغلب ّية طاقم عملها والذي يتألّف من أكرث من
 140موظّف هم من السكّان املحل ّيني .س َع ْت آشتون أ ْن تبعث الحياة يف املنطقة مج ّددا ً ،ال عن طريق َخلْق
وظائف فحسب ،بل أيضاً عن طريق تَ ْحويل قطع مهجورة من األرض إىل مراكز إجتامع ّية مزدهرة .فقد
ط ّو َرتْ خمسة مواقع ،ومن خالل خطّتها اإلسرتاتيج ّية الحال ّية ،هي يف طور اإلستحصال عىل ٍ
مزيد من فرص
مؤسسة آشتون الخرييّة مواصفة “املستث ِمرين يف القوى البرشيّة”،
التّجديد لِصالح املجتمع ّ
املحل .إستحق ْ
ّت ّ
وهي تحمل شهادة  .ISO9001:2008كام أنّها استأهلت عالمة التم ُّيز يف حفل ت َ ْوزيع جوائز إيرلندا الشامل ّية
الخاصة والعا ّمة والطوع ّية يف مقابل إطار األداء األورويب والعاملي
للجودة عام  ،2011والتي تقيس املنظّامت ّ
املؤسسة األوروب ّية إلدارة الجودة.
املُع َرتف به عامل ّياً وفق منوذج مت ُّيز ّ
املوقع اإللكرتوينhttp://www.ashtoncentre.com :

املالحق

58

املُل َحق 2

حول معهد العدالة اإلنتقال ّية

تأسس معهد العدالة اإلنتقال ّية التّابِع لِجامعة ألسرت عام  2003ورسعان ما اكتسب إعرتافاً دول ّياً بوصفه
ّ
مركزا ً رائدا ً يف تَطْوير مجال العدالة اإلنتقال ّية  -وعىل نطاق واسع ،دراسة القانون يف املجتمعات التي هي
الصا ِدرة من إيرلندا الشامل ّية يف طليعة املناقشات األكادمي ّية
يف طَ ْور الخروج من ال ّنزاع .وهو وضع األبحاث ّ
والعاملي .وقد حازَتْ األبحاث ال ّرائدة يف مجال “الحرب
املحل
الصعي َديْن ّ
والقانون ّية والسياس ّية عىل كال ّ
ّ
السالم ،مثالً ،عىل اعرت ٍ
اف يف عام  2006من املجتمع األمرييكّ للقانون الدو ّيل:
عىل اإلرهاب” ودور إت ّفاقات ّ
وقد ُم ِنح ِ
باحثو معهد العدالة اإلنتقال ّية أرفع جائزة بني الجوائز التي تُ َنح عاد ًة للكتب واملقاالت ألجل
مساهامتهم امل ُ ِبدعة واملمتازة يف املعرفة القانون ّية ال ّدول ّية – وهذا إنجا ٌز غري سابق ال ّنظري لوحدة أبحاث غري
أمريك ّية.
واملؤسسات القانونيّة
ك ّرس معهد العدالة اإلنتقاليّة نفسه للبحث يف كيف يُساعد (أو ال يُساعد) القانون
ّ
مركزي عىل ُمفكِّرة أبحاث معهد العدالة اإلنتقاليّة وهو أ ّن
اض
السالم .يربز إفرت ٌ
ٌّ
عىل اإلنتقال من ال ّنزاع إىل ّ
عم هو عليه يف ٍ
أوقات أخرى .فعىل خالف ال َف ْهم الشّ ائع للقانون عىل
َد ْور القانون يف فرتات اإلنتقال يختلف ّ
أقل فهامً ،إذ يقوم عىل
أنّه دعام ٌة لل ّنظام واإلستقرار واملجتمع ،فإ ّن دور القانون يف فرتات اإلنتقال هو دو ٌر ّ
املُساعدة يف اإلنتقال من حالة نزاع إىل حالة “سالم” (أو ّربا يجدر تسميته بال ّنزاع غري العنيف).
املوقع اإللكرتو ّين:

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

املالحق
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املُل َحق 3

حول املؤلِّف

آيليش روين هي أكادمي ّية نسويّة ِ
وناشطة يف خدمة املجتمع .هي تُعلِّم يف مدرسة العلوم اإلجتامع ّية
وال ّدراسات اإلجتامع ّية التطبيق ّية يف جامعة ألسرت ،وهي عضو يف معهد العدالة اإلنتقال ّية .هي تشكر ُمؤلِّفي
مجموعة أدوات ال ّرعاية اللطيف ة �www.thewhpca.org/resources/category/palliative-care-tool
التدريبي،
الخاص حول مجموعة األدوات الشعب ّية وال ّدليل
( kits-and-training-manualألجل منوذجهم ّ
ّ
ُعب
وهي تشكر أيضاً طاقم عمل منظّمة جرس األمل والذي ساعد بالبحث ألجل هذا ال ّدليل وبكتابته .كام ت ِّ
السابق ألجل استعدادهم الختبار تجربة اإلنتقال يف الحياة
عن امتنانها للمشارِكني واملُسا ِهمني يف الربنامج ّ
الضحايا والص ّحة العقل ّية؛ وأمانة
اليوم ّية .فهي ت ُق ِّدر بصدق َد ْعم وإرشاد آيرين شريي ،رئيسة خدمات ّ
مؤسسة آشتون الخرييّة؛ وآيني ماجي ،العا ِملة يف مجال التّنمية؛ ومنظّمة جرس األمل؛ وهيالري بيل ،املُح ِّررة؛
ّ
وفيونواال ين آيوالين ،أستاذة القانون واملديرة املُساعدة؛ ومعهد العدالة اإلنتقال ّية التّابِع لِجامعة ألسرت .آيليش
السطح.
روين هي املسؤولة عن ّ
أي أخطاء قد تربز إىل ّ
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للمزيد من املعلومات حول برنامج العدالة اإلنتقالية الشعبيّة ،وهو رشاكة بني صندوق مجموعة آشتون
الخاص فيه ومعهد العدالة اإلنتقاليّة يف جامعة ألسرت ،ال ّرجاء اإلت ّصال بـِ:
من خالل قسم جرس األمل ّ
إيرين شريي ،رئيسة الضحايا وخدمات الص ّحة العقليّة ،صندوق مجموعة آشتون،
الهاتف  ،00442890366998 :الربيد اإللكرتوين.irene@ashtoncentre.com :
أو
أيلش روين ،كبرية امل ِ
ُحاضين ،معهد العدالة اإلنتقال ّية ،جامعة ألسرت،
الهاتف  ،00442890366998 :الربيد

اإللكرتوين :

e.rooney@ulster.ac.uk

را ِج ْع أيضاً:

www.thebridgeofhope.org
www.ashtoncentre.com
www.transitionaljustice.ulster.ac.uk

إن هذا التقرير هو عبارة عن نظرة عامة لربنامج بحثي مدعوم بواسطة دائرة التنمية لبلدان العامل الثالث باململكة
املتحدة ( )DFIDفيجب التنبه أن الدائرة غري مسؤولة عن املعلومات و اآلراء الواردة به.
أنْجِ ز هذا املنشور بد ْع ٍم من برنامج َد ْعم الضّ حايا للمجموعات العا ِملة مع الضّ حايا وال ّناجني ،والذي تُديره خدمات الضّ حايا وال ّناجني
بالضورة عن آراء خدمات الضّ حايا وال ّناجني.
ُعب ّ
نياب ًة عن مكتب الوزير األ ّول ونائب الوزير األ ّول .إنّ اآلراء املَطْروحة ال ت ِّ
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