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الُمجتمعــات  عابــًرا  االنتقالّيــة،  للعدالــة  الّدولــي  المركــز  يعمــُل 
االنتهــاكات  ألســباِب  الّتصــّدي  أجــل  مــن  الحــدود،  وُمتخّطًيــا 
الجســيمة لحقــوق اإلنســان وُمعالجــة عواقبهــا. فنحــُن ُنؤّكــُد علــى 
كرامــِة الّضحايــا وُنكافــح اإلفــات مــن العقــاب ونعــّزز المؤسســات 
الُمتجاوبــة صلــب الُمجتمعــاِت الخارجــة مــن حكــٍم قمعــي أو مــن 
ال  حيــُث  الراســخة  الديمقراطيــات  فــي  وكذلــَك  ُمســّلح،  نــزاٍع 
تســوية.  دون  الُممنهجــة  واالنتهــاكات  التاريخّيــة  المظالــم  تــزال 
ــُم  ُتحطِّ عالــٍم  إلــى  االنتقالّيــة  للعدالــة  الّدولــي  المركــز  ويتطّلــُع 
فيــه الُمجتمعــات حلقــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 

والعدالــة واإلدمــاج. الّســام  ُأســَس  وترســي 

 للمزيــد مــن المعلومــات تفضلــوا بزيارة 

لتطويــر  كمنصــة  ســوريين  نشــطاء  قبــل  مــن  دولتــي  تأسســت 
وتبــادل المــواد فــي القضايــا المتعلقــة بالتحــول الديموقراطــي، 
الحــراك  تكتيــكات  ومشــاركة  وأرشــفة  تجميــع  علــى  عملــت 
وذلــك  الســوري،  بالصــراع  المتأثرات/يــن  وشــهادات  الســلمي، 
الشــابات  فيهــا  بمــا  المهمشــة  المجموعــات  علــى  بالتركيــز 
المشــاركة  مشــاريع  خــال  مــن  دولتــي  تعمــل  والشــباب. 
المدنيــة والتاريــخ الشــفوي للمناصــرة علــى المســتوى المحّلــي 

الســوريين. لجميــع  شــاملة  عدالــة  أجــل  مــن  ولــي  والدَّ

www.dawlaty.org للمزيــد مــن المعلومــات تفّضلــوا بزيــارة 

سســتين لمؤ ا ل  حــو

مؤسســة دولتــي

المركــز الدولــي
االنتقاليــة للعدالــة 

www.ictj.org
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يــر تقد و شــكر 

البّجانــي مــن  لنــور  يتقــدم الكّتــاب بخالــص شــكرهم 
فويــال  دارا  االنتقاليــة،  للعدالــة  الدولــي  المركــز 
وإســتيفانيا  دابيــار  كليــر  والمتدرّبتــان  دولتــي،  مــن 

الدليــل.  فــي  إلســهاماتهما  جاكونــي 

الشــؤون  وزارة  مــن  بدعــم  المنشــور  هــذا  تــم 
ــة، ودعــم مــن منظمــة “ال ســام  ــة الهولندي الخارجي
الدوليــة  النســائية  الرابطــة   ،)NPWJ( عدالــة”  بــا 
الكاثوليكيــة  المنظمــة   ،)WILPF( والحريــة  للســام 

والســام.  للتنميــة  الكنديــة 

ي د شــا ر إل ا ليــل  لد ا ل   حــو

نوشــا  هوكنــز،  ســيبلي  مــن؛  كل  الدليــل  هــذا  كتــب 
قبــوات وإيلينــا نوتــون مــن المركــز الدولــي للعدالــة 

دولتــي.  مــن  بســطاطي  ومحمــود  االنتقاليــة، 

الدليــل هــو ثمــرة  يتبعــه  الــذي  المحتــوى والهيــكل 
ورشــة عمــل انعقــدت فــي ديســمبر/ كانــون الثانــي 
أيــام جامعــًة عامليــن فــي  ٢٠١٨، واســتمرت لثاثــة 
كل مــن دولتــي والمركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، 
إلــى جانــب عــدة ممّثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي 
مــن؛  كل  وقادهــا  الورشــة  مفهــوم  أعــّد  ســوريا. 
مــن دولتــي، وســيبلي هوكنــز ونوشــا  أحمــد صالــح 

قبــوات مــن المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة.

ــف  الُمصنَّ َنســب  بموجــب   ،٢٠١٩ االنتقاليــة  للعدالــة  الدولــي  والمركــز  دولتــي   ©
فــي  الحريــة  لديــك  دوليــة،  عموميــة  رخصــة   ٤،٠ بالمثــل  الترخيــص   - تجــاري  غيــر   -
بــأي وســيلة أو تنســيق ، وكذلــك تعديــل المحتــوى  نســخ وإعــادة توزيــع المحتــوى 
والبنــاء علــى مــواده. بشــرط إيــراد اإلشــارة الصريحــة للمصــدر، وتوفيــر رابــط للرخصــة، 
طريقــة  بــأي  بذلــك  القيــام  يمكنــك  تعديــات.  أي  ُأجرَيــت  قــد  إذا  فيمــا  وإيضــاح 
مائمــة، ولكــن ليــس بــأي طريقــة تشــير إلــى أن دولتــي أو المركــز الدولــي للعدالــة 
االنتقاليــة يؤّيــدك أو يدعــم اســتخدامك. ال يجــوز لــك اســتخدام المحتــوى ألغــراض 
تجاريــة. فــي حــال قمــت بالتعديــل أو االعتمــاد علــى المــواد ، فيجــب عليــك توزيــع 

األصليــة. الرخصــة  نفــس  بموجــب  مســاهماتك 
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ماذا في الداخل؟
الشباب والعدالة االنتقالية
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مقدمة
 مستقبلنا, عدالتنا

الشباب يأخذ زمام المبادرة

الفصل األول
لماذا العدالة االنتقالية؟

الفصل الثاني
 نعم، لديك حقوق

حتى في أوقات الحرب 

 الفصل الثالث
ما بعد األساسيات

ما يجب أن تعرفه عن العدالة االنتقالية

 الفصل الرابع
 التفكير خارج دائرتك

أهمية الشمولية واالستشارة

الفصل الخامس
جميعنا متصلون

قوة وسائل التواصل االجتماعي 

النشاط األخير
العمل سويًا على لعب

أدوار الحقيقة والمحاكاة 

تريد معرفة المزيد؟
مصادر إضافية 

١

٨

١٩

٢٨

٥٥

٦١

٦٩

٧٧
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مقدمة

١ مــا هــو الدليــل اإلرشــادي ومــن سيســتفيد باســتخدامه؟   

٢ اســتخدام كتّيــب العمــل       

نشــاط: إعــادة التفكيــر بالقواعــد
٢ درس حــول عــدم التمييــز                                             

4 النقــاش         

مســتقبلنا, عدالتنــا 
الشــباب يأخــذ زمــام المبادرة
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1 مســتقبلنا, عدالتنــا الشــباب يأخــذ زمــام المبــادرة

            مــا هــو الدليــل اإلرشــادي ومــن سيســتفيد باســتخدامه؟
ُصّمــم الدليــل إلشــراك الشــباب المهتّميــن أو الــذي يعملــون علــى قضايــا العدالــة االنتقاليــة 

نصائــح  محتــوًى،  يقــّدم  تدريبيــة،  كأداة  رئيســي  بشــكل  ُكتــب وصيــغ  إذ  فــي مجتمعاتهــم. 

بحثــًا  الســوري  الشــباب  العمــل مــع  المهتميــن فــي  أمثالكــم مــن  للمدربيــن  واســتراتيجيات 

علــى  والعدالــة.  الضــرر  جبــر  والتعويــض،  اإلصــاح  االعتــراف،  المســاءلة،  الحقيقــة،  عــن 

أن  يمكــن  أنــه  إال  االعتبــار،  بعيــن  المدربيــن  وضــع  مــع  ُصّمــم  قــد  الدليــل  أن  مــن  الرغــم 

ــر أفــكار حــول  ــة ويرغــب فــي تطوي ــة االجتماعي ــر مرجعــًا ألي شــخص يرجــو فهــم العدال يعتب

ماهيــة االحتياجــات الازمــة إلعــاء اســتراتيجياتهم فــي معالجــة أخطــاء الماضــي. فــي حيــن 

ــا تتطلــب مــوارد واســتخدامها األمثــل هــو ضمــن  أن بعــض التماريــن واألنشــطة الــواردة هن

ــة والمناقشــات ســتكون مفيــدة ألي  مجموعــات، لكــن المحتــوى واألفــكار ودراســات الحال

بالعدالــة. شــخص مهتــم 

وذلــك  للفكــر  ذاتــه محرضــًا  الوقــت  وفــي  تعليميــًا  تثقيفيــًا  يكــون  أن  الدليــل  هــذا  يهــدف 

ال  مــا  تشــمل  أن  علــى  عمومــًا  العدالــة  تفهــم  ســوريا.  فــي  األرض  علــى  للوقائــع  بالنظــر 

ــر هــذا الدليــل معلومــات  ينحصــر فــي المســاءلة الجنائيــة وحســب. وفــي هــذا الســياق، يوّف

تســاؤالت  أيضــًا  يطــرح  كمــا  أخــرى.  ومبــادئ  االنتقاليــة  العدالــة  حــول  وأساســية  أوليــة 

العدالــة  تعنيــه  مــا  حــول  الســوريين  بيــن  نقاشــات  توّلــد  أن  شــأنها  مــن  مــوادًا  ويــورد 

ســبيل  فــي  منهــا  االســتفادة  الممكــن  االســتراتيجيات  ومــا  لهــم،  بالنســبة  االنتقاليــة 

الشــباب. أجــل  مــن  الشــباب  يحددهــا  التــي  واألولويــات  األهــداف  تحقيــق 

يمكــن االســتفادة مــن هــذا الدليــل كمخطــط أو ُمكّمــل لتدريــب آخــر. بعــض النصائــح للمدّربيــن

    

وأن  العمل،  حلقة  تيسير  بكيفّية  وافيًة  معرفًة  َن  ُتكوِّ أن  الجّيد  مَن 
واسًعا.  فهًما  بها  المرتبطة  والمفاهيم  االنتقالية  العدالة  تفهَم 

تقديم  على  قادرًا  تكوَن  كي  نفسَك  ُتِعدَّ  أن  األفضل  ومن 
تقديمها  من  بدًال  نقدّي  منظار  من  معها  والتفاعل  الموضوعات 
من  نفسه  النوع  إثارة  من  تتمكن  حتى  إعالمي/تعليمي،  بأسلوب 

المشاركين. بين  والحوار  النقدي  التفكير 

المحتويات  على  تّطلَع  بأن  يوصى  الّتدريَب،  تبدأ  أن  قبل 
تحدد  أن  لك  يتسنى  حتى  الدليل،  في  الواردة  والنشاطات 

المستهدف. جمهورك  ُتناسُب  التي  المعلومات 

بعين  السوري  السياق  أخذ  مع  ُأِعدَّ  الدليل  أنَّ  صحيٌح  ذلك،  ومع 
فيه  الواردة  والّتمارين  النقاش  وأسئلة  المعلومات  أّن  إّال  االعتبار، 

الحاالت،  هذه  وفي  سوريا.  غير  أخرى  سياقات  تالئم  أن  يمكن 
حّتى  ا  ضروريًّ أمًرا  الُمستهدف  الّسياق  ُمجريات  على  االطالُع  يبقى 

له. وفًقا  المواد  تعديل  يتسّنى 

أيًضا.  األهمية  من  عاٍل  قدر  على  أمٌر  هو  السوري  بالنزاع  اإللمام 
حتى  وتطوراته  بالنزاع  علًما  تحيَط  أن  بَك  يجُدُر  ميّسًرا،  فَكونَك 
حوَل  تفكيرهم  في  نقدًيا  توجيًها  المشاركين  توجيه  من  تتمّكن 

سوريا  في  االنتقالية  العدالة  أهداف  تحقيق  إلى  السعي  كيفية 
سواء.  حّد  على  وُمناسبة  واقعية  بطرٍق 

١
٢

٣٤
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   اســتخدام كتّيــب العمــل

ــة وحــدات تدريــب مســتقلة. فــي كل منهــا، ســتجد  ــار الفصــول بمثاب ــة. يمكــن اعتب ــب العمــل خمســة فصــول وعــدة موضوعــات فرعي يتضمــن كتّي

بهــا  اإلحاطــة  المتدّربيــن  مــن  يفتــرض  التــي  المعلومــات  توضــح  تعليميــة  أهــداف  ألربعــة  اثنيــن  مــن  يقــدم كل فصــل  أواًل،  متعــددة.  مكّونــات 

ــاول. يمكــن أن تشــّكل هــذه المعلومــات األســاس لمــا ســتقدمه  بعــد االنتهــاء مــن كل فصــل. بعــد ذلــك، ســتجد معلومــات عــن الموضــوع المتن

النــص،  خــال  ومــن  لذلــك،  وتفاعليــة.  تشــاركية  عمليــة  يكــون  أن  عليــه  االنتقاليــة  العدالــة  عــن  التعّلــم  أن  إال  والمشــاركين.  للمتدربيــن  إجمــااًل 

ضمــن  أفــكار  وخلــق  النقاشــات  إلثــارة  عليهــا  االعتمــاد  يمكــن  حالــة  دراســات  عناصــر:  عــدة  ســتجد  موضــوع،  أو  فصــل  كل  نهايــة  فــي  وأحيانــًا 

الســياق الســوري، نشــاطات مصممــة كــي تشــرك المتدّربيــن وتدفعهــم للتفكيــر بمفاهيــم العدالــة االنتقاليــة بعــدة طــرق، وطــرح أســئلة مــن 

والنقــاش. والبحــث  التفكيــر  تســهيل  شــأنها 

ويائــم  مناســبًا  تــراه  الــذي  الوقــت  الســتخدام  الحريــة  مطلــق  لديــك  لكــن  نشــاط،  كل  يســتغرقها  التــي  التقديريــة  الزمنيــة  الفتــرات  إيــراد  تــم 

جمهــورك  خصوصيــة 

ــر مــن النشــاطات األخــرى. هــذا النشــاط مــن شــأنه  ــًا أكب ــرًا نطاقــه أوســع ويســتغرق وقت ــر مــن الدليــل، ســوف تجــد نشــاطًا أخي فــي القســم األخي

إذا  فيمــا  المــدّرب  بصفتــك  لــك  األمــر  العمــل. ســيعود  ورشــة  خــال  التــي جمعوهــا  بالمعرفــة  والتفكيــر  لتطبيــق  فرصــًة  المتدّربيــن  يعطــي  أن 

ــه  ــذي يمضون ــى أدوارهــم خــال الوقــت ال ــرًة أطــول للعمــل عل ــن فت ــب، وتعطــي للمتدّربي ــة برنامــج التدري أردت أن تقــّدم هــذا النشــاط فــي بداي

مــن  قائمــًة  الدليــل  كتّيــب  يوفــر  أخيــرًا،  واحــد.  وقــٍت  فــي  كليــًا  وتطبيقــه  التدريــب  نهايــة  حتــى  النشــاط  تحفــظ  أن  أيضــًا  فيمكنــك  وإال  ســوّيًا، 

المــوارد لــكل شــخص -مــدّرب، قــارئ، أو متــدّرب- يهتــّم باالطــاع أكثــر علــى موضوعــات محــددة فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة. 
 

            

لهــذا النشــاط غايتــان: األولــى هــي تطويــر مجموعــة قواعــد أساســية إلرشــاد كل مــا يليــه فــي برنامــج التدريــب؛ والغايــة الثانيــة، أن نســتعرض 

نقطــة أعمــق مــن مفــردات العدالــة االنتقاليــة، عــدم التمييــز والتأســيس لمجتمــع شــمولي ومنصــف.

نشــاط

للتدريب أساسية  قواعد  مجموعة  تطوير 

في الحق  منهم  ِلُكلٍّ  أّن  على  الُمشاركين  مع   االتفاق 
للمشاركة فرصٍة  على    الحصوِل 

قواعد إرساء  عملية  تكتسُبها  التي  األهمية   تبياُن 
وتمثيلّية، شمولية،  تكون  جديدة  مجتمعية   وأعراف 

وعادلة  .ومنصفة 

كبير ورق  أو  بورد)،  (وايت  أبيض  كتابة  لوح  أو  بوستر،   لوح 
للكتابة أخرى  مواد  أو 

أقالم

إعــادة التفكيــر بالقواعــد
درس حــول عــدم التمييــز

األدوات الالزمــة

٣٠ دقيقــة

األهداف
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3 مســتقبلنا, عدالتنــا الشــباب يأخــذ زمــام المبــادرة

عّينــة مــن القواعــد األساســية للبرنامــج التدريبــي )للنشــاط(

• احتــرم آراء اآلخريــن.

•  عندمــا يريــد شــخصان أو أكثــر الــكام، األولويــة للمجموعــة البرتقاليــة.

•  التــزم بالوقــت. المتأخــرون مــن الفريــق األزرق سيخســرون فتــرة اســتراحة واحــدة.

ال  مّمــن  البرتقالــي  الفريــق  مــن  المتدّربــون  الجلســات.  أثنــاء  الهاتــف  باســتخدام  يســمح  ال    •

الغــداء. اســتراحة  فــي  إضافيــة  دقيقــة   ٣٠ ســُيمنحون  هواتفهــم  يســتخدمون 

• يتحــّدث كّل شــخص بــدوره وليــس معــًا. إن قاطــع أحــد أفــراد الفريــق األزرق شــخصًا يتحــدث، 

يخســر الفريــق امتيــاز فتــرة اســتراحة واحــد.  

البرتقالــي  الفريــق  مــن  األفــراد  المخصصــة.  األوقــات  خــال  فقــط  اســتراحات  أخــذ  يمكنكــم    •

ــًا، واألفــراد مــن الفريــق األزرق ســيحصلون علــى فترتــي اســتراحة  ســيتمتعون بأربــع اســتراحاٍت يومي

يوميــًا )مــا لــم يخســروا امتيازاتهــم(

تمييزيــًا  نظامــًا  تخلــق  التــي  األساســية  القواعــد  مــن  مجموعــة  بتقديــم  ابــدأ  تمريــن.  هــذا  أن  والمتدّربيــن  المشــاركين  تخبــر  ال 

أفــراد شــباب منهــم  هــل هنالــك  المثــال،  علــى ســبيل  بــة.  المتدرِّ بالمجموعــة  األمــر معرفــة مســبقة  هــذا  يتطلــب  قــد  كامــًا. 

تكــون  أن  حــاول  يشــربها؟  ال  ومــن  القهــوة  يشــرب  مــن  هنــاك  هــل  الموســيقى؟  مــن  معينــًا  نوعــًا  يبغضــون  أو  يســتهوون 

المتدّربيــن  صّنــف  آخــر،  خيــاٌر  المتدّربيــن.  قبــل  مــن  عنهــا  اإلفصــاح  عنــد  إحراجــًا  تســبب  وال  نســبيًا  محايــدة  دة  المحــدِّ الســمات 

اللــون  ومجموعــة  األزرق،  اللــون  مجموعــة  مجموعتيــن؛  إلــى  المتدّربيــن  اقســم  )مثــُا،  كاأللــوان  محايدتيــن،  فئتيــن  ضمــن 

اللونــان.  هــذان  يحملهــا  قــد  داللــة   أي  عــن  االبتعــاد  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  البرتقالــي، 

صّنــف المتدرّربيــن ضمــن هذيــن المجموعتيــن فــي بدايــة الورشــة وأخبرهــم أن هــذه القســمة هــي جــزء مــن »هويتهــم« حتــى 

نهايــة برنامــج التدريــب )عارفــًا أن هــذا التصنيــف ســيقتصر فقــط علــى هــذا النشــاط(.

البرتقاليــة(  المجموعــة  )مثــًا  المتفّوقــة«  المجموعــة صاحبــة االمتيــازات »المجموعــة  المجموعتيــن ســتكون  حــدد مســبقًا أي 

اكتــب  التدريبيــة،  الجلســة  الزرقــاء(. قبيــل  )المجموعــة  المنبــوذة«  ُيمّيــز ضدهــا »المجموعــة  التــي  المجموعــة  وأّيهمــا ســتكون 

ــرة أو لــوح طباشــير.  ــورد(، ورقــة كبي القواعــد علــى لــوح )وايــت ب

أن  مــن شــأنها  التــي  القواعــد  تكــون  أن  يمكــن  المثــال؛  وعلــى ســبيل  اللــون«،  علــى  المبنيــة  التمييــز  علــى »عمليــة  باالعتمــاد 

كالتالــي: البرتقاليــة  للمجموعــة  امتيــازات  وتمنــح  الزرقــاء  المجموعــة  ضــد  تمّيــز 

النشــاط
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قواعــد  تكــون  حتــى  المجتمــع،  “قواعــد”  وتصميــم  صياغــة  إلعــادة  جماعيــة  عمليــة  اعتبارهــا  هــي  االنتقاليــة  بالعدالــة  التفكيــر  طــرق  إحــدى 

أنظمــة  ترســيخ  إلــى  تهــدف  أو  شــّفافة  غيــر  تمييزّيــة،  قمعّيــة،  كونهــا  عــن  عوضــًا  الحقــوق،  وتحتــرم  تمييزيــة  غيــر  شــمولية،  منصفــة،  عادلــة، 

تهــدف  العنيــف.  النــزاع  وتفّعــل  القمعــي  الحكــم  فتــرات  تمّكــن  التــي  هــي  والقمعيــة  التمييزيــة  القواعــد  أن  المعــروف  مــن  واالمتيــاز.  القــوة 

العدالــة االنتقاليــة إلــى تعطيــل هــذه القواعــد، وخلــق معاييــر أكثــر إنصاًفــا وأعــراف أكثــر شــمولية للمجتمــع، تكــون أفضــل بطبيعتهــا وناشــئًة 

كاملــة. وتمثيليــة  تشــاركية  تعاونيــة،  عمليــة  عــن 

علــى  القواعــد  اعــرض  ثــم  مجموعاتهــم.  ضمــن  أنفســهم  يصّنفــوا  أن  المتدّربيــن  مــن  اطلــب  القواعــد،  تقديــم  قبــل 

“المجموعــة  معطيــًا  األســئلة،  بعــض  اطــرح  واآلن  مليــًا.  لقراءتهــا  اثنتيــن  أو  دقيقــة  المتدّربيــن  وامنــح  المجموعتيــن 

بعــد أن  تتحــدث  المنبــوذة”  للتحــدث. دع “المجموعــة  أواًل  الــدور  المثــال(  البرتقالــي، فــي هــذا  اللــون  المتفوقــة” )ذات 

األســئلة:  تتضمــن  أن  يمكــن  الحديــث.  مــن  البرتقاليــة  المجموعــة  أفــراد  جميــع  ينتهــي 

•  هــل تبــدو هــذه القواعــد عادلــة؟ 

•  بــم تجعلكــم هــذه القواعــد تشــعرون؟

•  هــل كنــت لتفّضــل طريقــة أخــرى مختلفــة فــي وضــع القواعــد؟ إن كانــت اإلجابــة نعــم، كيــف؟

ســويًا.  الرئيســة  القواعــد  مجموعــة  المتدّربــون  ســيكتب  المــرة  هــذه  فــارغ،  بلــوح  ابــدأ  أو  جديــدة،  صفحــة  اقلــب  اآلن، 

بطــول  تســتخدموها  ســوف  التــي  القواعــد  لرســم  المســاواة  قــدم  علــى  المتدّربيــن  جميــع  مــن  المداخــات  التمــاس 

مشــاركتهم! علــى  ذلــك  بعــد  تؤثــر  لــن  المجموعــة  هوّيــة  أن  المتدّربيــن  إخبــار  مــن  تأكــد  التدريبــي.  البرنامــج 

لنقاش ا
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يّســر نقاشــًا حــول هــذه الفكــرة بنــاًء علــى مشــاعر المتدّربيــن تجــاه النشــاط.   

            عينــة مــن األســئلة التــي يمكــن أن يتضمنهــا النقــاش:

  مــا كان شــعورك عندمــا رأيــت قائمــة القواعــد األولــى؟ مــا هــي المشــاعر التــي انتابتــك بســببها؟

  اســأل “المجموعــة “المنبــوذة/ الزرقــاء” كيــف شــعروا عندمــا عرفــوا أنهــم ال يســمح لهــم بالحديــث 

  حتــى تفــرغ “المجموعــة المتفوقة/البرتقاليــة”؟ وكيــف شــعرت المجموعــة البرتقاليــة أيضــًا؟ 

  هــل تحــس بشــعور مختلــف تجــاه قائمــة القواعــد الجديــدة؟ بــم أشــعرتك عمليــة تطويــر القواعــد معــًا؟

   مــا هــي الــدروس وأوجــه الشــبه الممكــن اســتخاصها بيــن هــذه التجربــة و“إعــادة كتابــة القواعــد”

   أو أعــراف المجتمــع الســوري؟

!

مالحظــات
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الفصل األول

لماذا العدالة االنتقالية؟ 

7 أهــداف التعلــم        

7 العدالــة االنتقاليــة األساســيات      

١٠ لمــاذا يعتبــر مــن المهــم أن يشــارك الشــباب؟    

١١ مــا الــذي تســتطيع أنــت أن تفعلــه؟     

١4 دراســة حالــة ســاحل العــاج      

ط  نشا
١4 االلتقــاء والعمــل معــًا كمجموعــة      

  
ط  نشا

١6 تســخير طاقتــي بالشــكل األمثــل      
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المصطلحــات،  العديــد مــن  الماضــي. كمثــل  القــرن  ثمانينيــات  للمــرة األولــى فــي  االنتقاليــة  العدالــة  اســتخدم مصطلــح 

ــان  ــة - مهمت ــة و االنتقالي ــه - العدال ــن ل ــن المكونتي ــرك كل شــيٍء وال شــيء فــي آن معــًا. علــى الرغــم مــن أن الكلمتي يخب

بالقــدر ذاتــه لفهــم المصطلــح، إال أنهمــا كلتيهمــا غامضتــان. نشــعر جميعــًا بأننــا نعلــم مــا تعنــي الكلمتــان إال أننــا الزلنــا 

التبيــان الصحيــح والواضــح لمفهوميهمــا.   نجــد صعوبــًة فــي 

كلمــة انتقاليــة حيويــة. تنضــوي علــى حركــة وتغييــر أو تطــّور. فــي الســياق السياســي، يعــرف االنتقــال علــى أنــه “تحــّول 

سياســي جلــل”، كتّغيــر النظــام الحاكــم مــن اســتبدادي ســلطوي أو قمعــي لحكــم ديمقراطــي أو انتخابــي، أو أنــه تحــّوٌل 

لعمليــة  يشــير  أن  يمكــن  لســوريا،  بالنســبة  األمــر  هــو  كمــا  الحــاالت،  بعــض  فــي  االســتقرار.”  أو  للســام  الصــراع  مــن 

تــزال جاريــة. مســتمرة أو ال 

ــة نســتخدم  ــًا عندمــا نتحــدث عــن العدال ــل. غالب ــادئ والمث ــن، المب ــى نظــام مــن القواني ــة، مــن جهــة أخــرى، تشــير إل العدال

أمــٌر  هــي  العدالــة  التحّيــز.  عــدم  العادلــة،  المحاكمــة  إجــراءات  المســاواة،  الشــرعية،  الحيــاد،  اإلنصــاف،  مثــل  مفــرداٍت 

يتحقــق. أن  يمكــن ويجــب  رؤيــة عمــا  العدالــة هــي  نريــده جميعــًا ونتوّقعــه ألنفســنا. 

لتحقيــق  ســعيًا  والمقاربــات  المبــادئ  مــن  إطــار  هــي  للعدالــة.  الوصــول  فــي  تســاعدنا  أن  يمكنهــا  االنتقاليــة  العدالــة 

العمليــات  االنتقاليــة  العدالــة  اإلنســان. تشــرك  انتهــاكات حقــوق  بمــاٍض طويــل مــن  المنّدبــة  المجتمعــات  العدالــة فــي 

التغييــر.  إلحــداث  المجتمعــات  فــي  واالقتصاديــة  الثقافيــة  االجتماعيــة،  السياســية، 

ُطّبقــت  األصــل،  فــي  المفهــوم.  منشــأ  فــي  نفكــر  أن  البــدء  فــي  يســاعدنا  قــد  األمــر،  هــذا  يعنــي  مــا  فهــم  ســبيل  فــي 

ــر سياســي( عــن الحكــم الســلطوي االســتبدادي  ــة االنتقاليــة فــي األوضــاع حيــث تمــر المجتمعــات بانتقــال )أو تغيي العدال

الشــرقية. مــع  الاتينيــة والــدول األوروبيــة  الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك فــي جنــوب أفريقيــا وبعــض دول أمريــكا  نحــو 

الحــرب وأحيانــًا فــي ســياقاٍت حيــث  بعــد  المجتمعــات مــن  تنهــض فيهــا  التــي  الحــاالت  أيضــًا فــي  تــم تطبيقهــا  الوقــت، 

االقتتــال الزال مســتمرًا. القاســم المشــترك بيــن هــذه الســياقات هــي أنهــا كلهــا عانــت مــن عنــٍف رهيــب وحدثــت فيهــا 

الســؤال هو
        كيــف نصــل إلــى هــذه النتيجــة؟

1

1 Dinah L. Shelton, ed., Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity (New York: Macmillan Reference USA, 2005).

•  رفــع الوعــي حــول أهميــة إشــراك الشــباب فــي عمليــات العدالــة االنتقاليــة 

يمكــن  وكيــف  يؤدونهــا،  التــي  األدوار  فــي مجتمعاتهــم،  تهمهــم  التــي  بالقضايــا  الدفــع قدمــًا  كيفيــة  فــي  التفكيــر  علــى  المتدّربيــن  تشــجيع    •

المســتقبل فــي  معهــا  يتفاعلــوا  أن 

• تعييــن التحديــات التــي يواجههــا الشــباب عندمــا ينظمــون، يضعــون اســتراتيجيات ويقدمــون مقترحــات فــي مجتمعاتهــم

العدالــة االنتقاليــة األساســيات

أهــداف التعلــم
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التعذيــب،  القســري،  االختفــاء  الجماعــي،  القتــل  المثــال؛  ســبيل  علــى  يشــمل  هــذا   . تحــدث  تــزال  ال  أو   - الفظائــع 

األخــرى. الجرائــم  مــن  والعديــد  لألطفــال  القســري  التجنيــد  الجماعــي،  التهجيــر  االغتصــاب، 

فــي اســتجابة العدالــة االنتقاليــة، يجتمــع النــاس ســويًا للتعامــل مــع مخّلفــات الفعائــل الرهيبــة المرتَكبــة والعمــل 

علــى تطويــر سلســلة مــن االســتجابات والــردود. تشــمل هــذه أحيانــًا تعديــات علــى األطــر القانونيــة والدســتورية 

التــي تحكــم مجتمعــًا مــا؛ ورســمي )تقــوده الحكومــة( وغيــر رســمي )يقــوده المجتمــع المدنــي( عمليــات مــن شــأنها 

تحديــد الحقيقــة حــول مــا حــدث ولــم حــدث؟، ولمعالجــة األضــرار الحاصلــة. كمــا تتضمــن العمليــات القضائيــة وغيــر 

لتحديــد  وهيئــات  الحقيقــة،  لجــان  الجنــاة،  لمحاســبة  والدوليــة  الوطنيــة  الجنائيــة  المحاكــم  فيهــا  بمــا  القضائيــة، 

قانونيــًا  )تعــرف  للضحايــا  منافــع  لتأميــن  مبــادرات  يشــركون  كمــا  قســرًا.  المختفيــن  أو  المحتجزيــن  أولئــك  مصيــر 

والحصــول  التقاعديــة،  والمعاشــات  النقديــة،  المدفوعــات  مثــل  أمــورًا  تتضمــن  والتــي  الترميمــات(،  الضــرر/  بإزالــة 

أيضــًا  تؤخــذ  لهــا.  تعرضــوا  التــي  واالنتهــاكات  الضحايــا  ذكــرى  واالعتــراف وحفــظ  المائمــة،  الصحيــة  الرعايــة  علــى 

الفظائــع. التــي ســمحت بحــدوث  الدولــة والمؤسســات االجتماعيــة  اإلجــراءات إلصــاح 

النــزاع  الــردود ســواًء ُطّبقــت كّاً لوحدهــا أو ســوّيًة، المجتمعــات فــي االنتقــال مــن  تســاعد هــذه االســتجابات أو 

إلــى الســام المســتدام، مــن إرٍث حافــل بانتهــاكات جماعيــة لحقــوق اإلنســان إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان، ومــن 

الســهل تطبيقهــا،  ليــس مــن  المواطنــون بكرامــة.  ُيعامــل فيهــا  نحــو ثقافــة  العقــاب  القانونــي مــن  الفلتــان  ثقافــة 

والعقبــة  الخطــوات.  تسلســل  أو  تمنهــج  كيــف  هــي  دومــًا  المشــتركة  العقبــة  تأخــذ ســنينًا.  العمليــات  هــذه  أن  إال 

قــد  التــي  بالعمليــات  قدمــًا  الدفــع  اســتمرار  مــع  االبتدائييــن  والتفــاؤل  الزخــم  علــى  الحفــاظ  فــي  تتمثــل  األخــرى 

لتتحقــق.   طويــًا  وقتــًا  تســتغرق 

يســمى  مــا  خمســة  أو  أربعــة  مــن  مجموعــة  وليســت  واحــدة،  عمليــًة  أو  واحــدًا  شــيئًا  ليســت  االنتقاليــة  العدالــة 

تريــد  التــي  الوجهــة  مــن  تقّربــك  أن  يمكــن  التــي  الطــرق  مــن  وشــبكة  بخريطــة  أشــبه  االنتقاليــة  العدالــة  بالركائــز،. 

ذلــك  ويعتمــد  تســلك طرقــًا مختلفــة،  المختلفــة  المجتمعــات  الواقــع  فــي  واحــد.  يوجــد طريــق  ال  إليهــا.  الذهــاب 

النظــم  تاريخــه،  ثقافتــه، جغرافيتــه،  بمــا فيهــا  المجتمــع،  ارتكبــت وخصوصيــات  التــي  الوحشــية  األعمــال  نــوع  علــى 

واالقتصاديــة. الدينيــة  والبنــى  فيــه  والشــرعية  القانونيــة 

فــي  تحددهــا  واإلنصــاف،  التــام  التعايــش  مــن  مرحلــة  إلــى  للوصــول  قواعــد  كتّيــب  ليســت  االنتقاليــة  العدالــة 

الواقــع، وتحّفزهــا أهــداف أساســية معّينــة ومبــادئ جوهريــة قادمــة مــن القانــون الدولــي والتــي توّضــح لــم مــن 

الــذي يجــب تحقيقــه. كمــا تشــجع المجتمــع  أن يطــرح أســئلة صعبــة حــول  الضــروري أن نقــوم بهــذه الرحلــة، ومــا 

مــا حــدث فــي الماضــي ومــا يجــب أن يحــدث فــي المســتقبل لتصحيــح األخطــاء التــي اقترفــت وخلــق مجتمــٍع مبنــيٍّ 

القانــون. أمــا  اإلنصــاف والمســاواة  الثقــة،  علــى 
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جمــع المعلومــات لبنــاء فهــٍم مشــترك للعوامــل التــي أّدت للنــزاع، وذلــك

 للحيلولــة دون حدوثهــا مجــددًا فــي المســتقبل

معرفــة الحقيقــة عــن الماضــي ومعالجــة أســباب الصــراع والقمــع

مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب والســعي للمســاءلة

تســهيل عمليــات الســام الشــمولية 

عــاج األذى الــذي لحــق بالضحايــا 

تأســيس احتــرام لحكــم القانــون وبنــاء الثقــة فــي المؤسســات 

ازديــاد الوصــول للعدالــة ألولئــك الذيــن عانــوا مــن االنتهــاكات، مــع إيــاء

 اهتمــام خــاص لفئــة الشــباب، النســاء، والمجموعــات المســتضعفة األخــرى 

هــذه األهداف 
تشــمل التالــي

وهــذه  األهــداف.  هــذه  ســبيل  فــي  وتعمــل  المجتمعــات  تحــّدد  خالــه  مــن  عملــي  إطــار  هــي  االنتقاليــة  العدالــة 

ــة بعيــد عــن التحقــق فــي  ــر أو حيــث األمــل بالعدال ــزاع الدائ ــدًا، وخصوصــًا فــي ســياقات الن العمليــة ليســت ســهلًة أب

المــدى القريــب، كمــا هــي الحــال اآلن فــي ســوريا.

 فــي كل حالــة، يطلــب كــمٌّ كبيــر مــن التفكيــر النقــدي ومهــارة حــل المشــاكل لتحديــد كيــف نمضــي قدمــًا فــي دعــم 

أيــة أهــداٍف ومتــى. وكمــا أظهــرت التجــارب مــن ســياقات عــدة حــول العالــم، العمليــات الشــّفافة والشــمولية التــي 

ــر هــي عمليــات  أساســية. ــروا ويســتمرون فــي التأث ــوا تأث تســمح بمســاهمة معنويــة مــن قبــل أولئــك الذيــن كان

باألســئلة  والتفكيــر  لمواجهــة  المعنييــن  وتشــجع  التفاعــات  هــذه  لحــدوث  وســيلة  توفــر  االنتقاليــة  العدالــة 

مســتقبًا: األفضــل  الطريــق  إليجــاد  األساســية 

هــذه  ســّبب  أو  قــاد  الــذي  مــا  ارتكبــت؟  التــي  الجرائــم  عــن  المســؤول  مــن  حــدث؟  مــا  حــول  الحقيقــة  هــي  مــا   

بهــا وحمايتهــا  االعتــراف  الضحايــا،  بــه الســتعادة حقــوق  القيــام  ويجــب  يمكــن  الــذي  مــا  واالنتهــاكات؟  األحــداث 

لضمــان منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي المســتقبل؟ مــا الــذي يمكــن القيــام بــه لخلــق الثقــة فــي مؤسســات 

ــا؟ ــه الضحاي ــى من ــة لــألذى الــذي عان tفعال ــم معالجــة  الحكومــة التــي ارتكبــت جرائــم؟ وكيــف يمكــن للمجتمــع تقدي
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فــي  وواعيــة.  نشــطًة  مشــاركًة  الشــباب  فيهــا  يشــارك  عندمــا  وجــدوى  فاعليــة  أشــد  أنهــا  العالــم  حــول  االنتقاليــة  العدالــة  عمليــات  أثبتــت 

بلــدان مثــل تونــس، ســوريا وجنــوب أفريقيــا، غالبــًا مــا كان الشــباب هــم أصحــاب المبــادرة فــي التغييــر مــن خــال تصّدرهــم للحــراك المجتمعــي 

واضــح  اهتمــام  لديهــم  والثقافــي،  االجتماعــي  التوجــه  التحــّول  بموجــات  حساســيًة  األكثــر  الفئــة  ضمــن  هــم  غالبــًا  والشــباب  واالحتجاجــات. 

المســتقبل. علــى  ســتؤثر  التــي  السياســة  بقضايــا 

فيــه  شــك  ال  ممــا  والقــدوات،  والمنتخبــون  المجتمــع  وأفــراد  الجيــران  واآلبــاء،  واألمهــات  والعامليــن  القــادة  مــن  القــادم  الجيــل  بوصفهــم 

بقــدر  فاعــٌل سياســي  اليافــع  الشــباب  االنتقاليــة.  العدالــة  أجنــدة  محــور  تعتبــر  التــي  السياســية  النقاشــات  فــي  تشــترك  أن  يجــب  أصواتهــم  أن 

ــرؤى للمجتمــع. هــم أيضــًا جــزء هــام مــن الحــوار  ــر والقــوة، وال ــح، مجــاالت التأثي ــًا باختــاف فــي االهتمامــات والمصال الراشــدين تمامــًا، لكــن غالب

وبلدانهــم. فــي مجتمعاتهــم  والعدالــة  الحقيقــة  دعــم  فــي  اســتباقي  بــدور  القيــام  فــي  بالحــق  يتمتعــوا  أن  يجــب  الوطنــي. 

هــذا األمــر محــقٌّ تحديــدًا فــي الحــاالت التــي ال يــزال يجــري فيهــا انتقــاٌل وتحــّول عــن نــزاٍع أو ديكتاتوريــة. فــي ســوريا، قاســى معظــم الشــباب 

العديــد منهــم  المتنازعــة.  القمعيــة واألطــراف  األنظمــة  مارســتها  التــي  الرهيبــة  االنتهــاكات  االســتغال ومــن  النــزوح،  الفقــر،  الحــرب،  ويــات 

أن  معنــى  مــا  المعرفــة  حــق  يعرفــون  الظــروف.  هــذه  وقعــوا ضحيــة  وأصدقــاء  أقــارب  لديهــم  أو  اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  شــهد  أو  عانــى 

ــم يعــرف ســوى الصــراع والعنــف. ــر ول ــذي كب ــة مــن الشــباب اليافــع ال ــة ليســت بقليل ــاك فئ تعيــش فــي مجتمــع مّزقــه الصــراع. فــي الواقــع، هن

أو   - بالنفــس  الثقــة  وتدنــي  المتكــررة  الكوابيــس  القلــق،  االكتئــاب،  مثــل؛   - والفقــد  الحــزن  الصدمــة،  أعــراض  مــع  يتعايشــون  الشــباب  معظــم 

أنهــم يعانــون مــع أقربائهــم مّمــن أصبحــوا يعانــون مــن إعاقــة أو صدمــة جــّراء اإلجــرام الــذي حــّل بهــم. بعــض الشــباب اليافــع ممــن شــاركوا فــي 

القتــال يعانــون مــن العواقــب النفســية للتــورط فــي العنــف. بعضهــم قــد ارتكــب بنفســه انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. 

لذلــك فــإن أمــورًا كثيــرة هــي علــى المحــك بالنســبة لهــم وللمجتمــع الســوري. كثيــرون منهــم يتوقــون للقيــام بــأي شــيٍئ مــن شــأنه ال أن يســاعد 

فــي ســوريا  الشــباب  األفــراد  مــن  العديــد  الواقــع، هنــاك  فــي  بــل وحيــاة أصدقائهــم، عائاتهــم ومجتمعاتهــم.  فــي تحســين حياتهــم فحســب 

ــدت  ــة. حيــث أّك ــر المســاعدة للعائــات المنكوب ــل العمــل مــع األطفــال أو توفي ــادرات مث ــر مب ــن يدعمــون مجتمعاتهــم بشــكل فاعــل عب اآلن الذي

ناديــة مــراد، الضحيــة اليزيديــة التــي أصبحــت ناشــطًة، عنــد اســتامها لجائــزة نوبــل للســام عــام ٢٠١٨ فــي خطابهــا “ال أبحــث عــن المزيــد مــن 

ــى أرض الواقــع”. ــد أن أترجــم هــذه المشــاعر ألفعــال عل التعاطــف؛ أري

��

2   Nadia Murad, Nobel Peace Prize lecture, delivered on December 2018 ,10 in Oslo, Norway.

لمــاذا يعتبــر مــن المهــم أن يشــارك الشــباب؟ 
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أن  المتوقــع  ومــن  نســمة،  مليــار   ١.٢ العالــم  حــول  الشــباب  تعــداد  بلــغ   ،٢٠١٧ عــام  مــن  ابتــداًء 

القادمــة. العشــر  الســنين  خــال  بالتزايــد  الرقــم  هــذا  يســتمر 

علــى الرغــم مــن تكــرار اســتخدام كلمــة “ شــباب”، تبقــى مصطلحــًا غامضــًا، وذلــك 

مختلفــة.  ســياقات  وفــي  مواضــع  عــدة  فــي  معانــي  عــدة  تحمــل  ألنهــا  جزئيــًا 

علــى  الشــباب  فئــة  الشــباب  المتحــدة  األمــم  تعــرف  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

أنهــم األشــخاص الذيــن يتــراوح عمرهــم بيــن ١٥و٢٤ عامــًا، بينمــا يعرفــه واضعــو 

ميثــاق الشــباب األفريقــي علــى نحــٍو أوســع بأنــه يشــير إلــى األشــخاص بيــن ١٥ 

لمفهــوم  بنظرتهــا  يتعلــق  فيمــا  تتبايــن  والثقافــات  البلــدان  أن  كمــا  عــام.  و٣٥ 

للمســؤولية  القاصريــن  تحّمــل  يعتبــر ســن  والــذي  الرشــد،  وتحديــد ســن  الطفولــة 

وقراراتهــم. أفعالهــم  شــخصهم،  عــن  القانونيــة 

فــي ســبيل الســعي إلشــراك الشــباب فــي العدالــة االنتقاليــة، مــن جهــة أخــرى، بعــض الفئــات 

فــي  يعيشــون  الذيــن  الشــباب  مــن  للعديــد  بالنســبة  المرونــة.  ُتفّضــل  مفيــدة.  دائمــًا  ليســت  العمريــة 

ــدة. قــد يكــون األطفــال  ــا فائ ــزاع أو القمــع، الســنوات التــي تشــير لهــا الروزنامــة قــد تكــون ب مجتمعــات تتعافــى الن

ــروا علــى تحمــل مســؤولية الراشــدين. أو أنهــم قــد  ــر مــن عمرهــم ألنهــم تعرضــوا لـــ“ تجــارب راشــدين” وُأجب ــر بكثي أكب

عــن  تأّخــروا  للمدرســة. وبعضهــم  الذهــاب  عــن  بــدوام كامــل عوضــًا  يعلمــون  التعليــم األساســي، وهــم  مــن  حرمــوا 

مســتوى أقرانهــم تعليميــًا وقــد يكونــون واعيــن لهــذا األمــر. مــن الممكــن أيضــًا أال يمتلــك بعــض األفــراد شــهادة 

الحــرب. أنهــم فقــدوا أي توثيــق رســمي لعمرهــم خــال  ميــاد أو 

?

معنى

مــن هــم  فئة الشــباب؟

القيــم المحوريــة ومبــادئ اإلشــراك

قبــل كل شــيء، ابــق آمنــًا. قــد ال تســمح الظــروف المحيطــة بــك بأنمــاط  معّينــة مــن النشــاط الفاعــل. مــن المهــم 

جــدًا أن تتذكــر أال تمــارس نشــاطات قــد تضعــك أنــت أو األخريــن تحــت تهديــد األذّيــة. فكــر دائمــًا باإلجــراءات االحترازيــة 

ــت، خــال االجتماعــات،  ــى اإلنترن ــم عل ــن )بمــا فيهــا مــا يت ــك ولآلخري ــة واألمــان ل ــة لضمــان الســّرية، الخصوصي والضروري

ناجحــة  أمثلــة  الدليــل  هــذا  فــي  المدرجــة  الحالــة  دراســات  مــن  العديــد  تقــّدم  ذلــك.  وغيــر  المعلومــات،  نشــر  عنــد 

لكــن  مــا يمكــن عملــه.  إلهامــك وإيضــاح  التغييــر. والهــدف  هــذه األمثلــة هــو  لخلــق  الشــباب ســويًا  عــن كيــف عمــل 

ويناســب  بــك  الخــاص  الســياق  منطقيــًا  يائــم  مــا  بحســب  المبــادرات  هــذه  وتكييــف  فيهــا  التمّعــن  جــدًا  المهــم  مــن 

تواجهــك. التــي  التحديــات  خصوصيــة 

مــا الــذي تســتطيع أنــت أن تفعلــه؟

3   Office of the UN Secretary General’s Envoy on Youth, “UN Progress Report on the Implementation of the Work-Plan of the Office of the Secretary- 
     General’s Envoy on Youth” (3 ,(2017.

3

Youth Guide - Arabic_REV.indd   11 12/4/2019   2:23:40 PM



لمــاذا العدالــة االنتقالية؟  12

العقــل  قــد وهبــوا  والحقــوق. وهــم  الكرامــة  فــي  أحــرارًا ومتســاوين  النــاس  يولــد جميــع   “ لديــك حقــوق.  أن  تذكــر 

اإلنســان(. لحقــوق  العالمــي  اإلعــان  مــن  األولــى  )المــادة  اإلخــاء”  بــروح  بعضــًا  بعضهــم  يعاملــوا  أن  وعليهــم  والوجــدان 

يخطبــوا  أال  وممارســوها  السياســي  القــرار  صانعــي  علــى  مجديــة.  تكــون  أن  المشــاركة  علــى  والمســاواة.  االحتــرام 

بالشــباب وإنمــا أن يتحدثــوا معهــم واالســتماع لهــم. مــن المفــروض أن يكــون الشــباب شــركاء بالتســاوي فــي العمليــة. 

الحــوار كفرصــٍة  مــن تطويــع  اســتفيدوا  اآلراء.  فــي  اختافــات  دائمــًا، فقــد تحصــل  الشــباب مجموعــة متجانســة  ليــس 

الحــراك. للنمــو وتقويــة 

يخطبــوا  أال  وممارســوها  السياســي  القــرار  صانعــي  علــى  مجديــة.  تكــون  أن  المشــاركة  علــى  والمســاواة.  االحتــرام 

بالشــباب وإنمــا أن يتحدثــوا معهــم واالســتماع لهــم. مــن المفــروض أن يكــون الشــباب شــركاء بالتســاوي فــي العمليــة. 

الحــوار كفرصــٍة  مــن تطويــع  اســتفيدوا  اآلراء.  فــي  اختافــات  دائمــًا، فقــد تحصــل  الشــباب مجموعــة متجانســة  ليــس 

الحــراك. للنمــو وتقويــة 

قــم باألمــر الصائــب! فــي كل الحــاالت واألوضــاع، تصــرف تبعــًا للنزاهــة واألخــاق. كــن صادقــًا، منصفــًا، ومســؤواًل.

الحقيقــة المؤســفة هــي أن الشــباب غالبــًا مــا يبقــون خــارج العمليــات التــي مــن شــأنها أن تعالــج وتمعــن النظــر فــي أخطــاء الماضــي وضمــان 

تــم إشــراكهم فتنحصــر مســاهمتهم ضمــن إطــار ضّيــق. منــع حدوثهــا مجــددًا. أو إن 

ــات أو أنمــاط  ــًا، مــا هــي المقارب ــل كيــف يشــاركون. مث ــة، الســؤال ليــس فيمــا إذا كان سيشــارك الشــباب أو ال، ب ــة االنتقالي ــات العدال فــي عملي

ــار؟ ــن االعتب ــر قــدر ممكــن وتعــزز حضــور أصــوات الشــباب وتضمــن أن يؤخــذ منظورهــم الخــاص بعي المشــاركة التــي مــن شــأنها أن تســتفيد بأكب
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الخاصــة  نولــي االهتمــام الحتياجــات الشــباب  أن  العدالــة االنتقاليــة وعملياتهــا، مــن األساســي  فــي نظــم 

حــدث،  مــا  تنــاول  كيفيــة  حــول  والنقاشــات  الحــوارات  فــي  لتشــملهم  الفعالــة  االســتراتيجيات  وتصميــم 

الماضــي  بــاب  فتــح  إعــادة  إثــر  الحاصلــة  الصدمــة  تداعيــات  مــن  اإلمــكان  قــدر  حمايتهــم  ذاتــه  الوقــت  وفــي 

األليــم. 

أو  علــى  المســؤولية  لممارســة  والفرصــة  الازمــة  المســاحة  الشــباب  وإعطــاء  الوكالــة،  مبــدأ  تشــجيع 

خاصــًة  للشــباب،  رســمية  حلقــات  إنشــاء  مجــرد  مــن  بكثيــر  أكبــر  الشــباب  إشــراك  السياســية.  العمليــة  ضمــن 

الشــباب”.  عمــل  “مجموعــات  أو  شــبابية”  “مجالــس  مثــل  رمزيــة  وصيــغ  اســمية  معنويــة  آليــات  تشــكيل  عنــد 

موغــًا  يكــون  قــد  للراشــدين  عــادًة  يصلــح  مــا  المنهجيــات—  علــى  ســويًا  العمــل  عبــر  أيضــًا  يتــم  اإلشــراك 

فــي الرســمية، ال يثــق بــه، شــديد البيروقراطيــة بالنســبة للشــباب، الذيــن بدورهــم غالبــًا مــا يتمتعــون بأفــكار 

لألمــام.  المجتمعــي  التغييــر  وتدفــع  لإلشــراك  ومتطــورة  حديثــة  إبداعيــة 

ال  الحــوار  فــي  للمســاهمة  دعوتهــم  أساســي؛  أمــر  هــو  اســتراتيجيًا  شــريكًا  بوصفهــم  للشــباب  النظــر 

يجــب أن يعتبــر استحســانًا أو وســيلة إلرضــاء فئــة “وإزاحــة مهمــة مــن الئحــة المهــام”. يمثــل الشــباب 

هــذه  إلــى  الدخــول  بمــكان  الضــروري  مــن  هامــة.  وأفــكاٍر  وتأثيــر  كبــرى  بقــوة  يتمتــع  مكّونــًا مجتمعيــًا ضخمــًا 

قدمــًا. االنتقاليــة  العدالــة  أهــداف  لدفــع  وفّعالــة  شــرعية  خطــط  وتطويــر  شــمولية  منفعــٍة  لخلــق  الشــبكات 

مــن المهــم أيضــًا مراعــاة المخاطــر التــي قــد يولدهــا النشــاط االجتماعــي الســلمي فــي بعــض األماكــن. وعليــه فــإن المبــدأ التوجيهــي يجــب أن 

يكــون “ال تســبب أذًى”. يجــب أن تــدار جهــود الشــباب بطريقــة تضمــن أن يعامــل المشــاركون باحتــرام وكرامــة وأال يشــعر أحــٌد بأنــه مجبــٌر علــى 

فعــل أو قــول أي شــيء يشــعره بالضيــق أو عــدم األمــان.

فــي ســياقات مختلفــة، اعتمــدت مقاربــات عديــدة. ففــي كينيــا مثــًا، هنــاك حركــة مــن الفنانيــن والناشــطين الشــباب الواعيــن اجتماعيــًا والذيــن 

يعملــون ســويًا لمســاعدة وتشــجيع فنانيــن شــباب آخريــن الســتخدام فّنهــم للتغييــر اإليجابــي. فــي كنــدا أيضــًا، عمــل طــاب مــن مجتمعــات الســكان 

ــل الحكومــة. ــة مــن قب ــي ارتكبــت بحــق أهليهــم، أجدادهــم ومجتمعاتهــم المرتكب ــم الت ــى المظال ــم وثائقــي يســجل شــهادة عل ــى فيل ــن عل األصليي

تبّيــن التجربــة أنــه ال يوجــد نمــط واحــد مــن المشــاركة. فــي المقابــل، فــإن كل فــرٍد أو مجموعــة تحتــاج لتوجيــه الرحلــة بالطريقــة األكثــر مائمــًة 

الحتياجاتهــم وواقعهــم. قــد يكــون بعــض مــن الشــباب ممــن لــم يتعاملــوا بشــكل مباشــر مــع النــزاع أو لــم يعانــوا مــن انتهــاٍك وأذى؛ وآخــرون 

كانــوا  ســواًء  الحقيقــة.  مــن  فقــط  بســيطًا  جــزءًا  تكشــف  ســمعوا قصصــًا  قــد  أنهــم  أو  حصلــت  التــي  بالفظائــع  أبــدًا  عارفيــن  غيــر  يكونــون  قــد 

وتنفيذهــا.  والبرامــج  السياســات  وضــع  يتــم  عندمــا  ومطالبهــم  حقوقهــم  أجــل  مــن  يناضلــوا  أن  يجــب  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  متأثريــن 

التــي حصلــت ومــا  الكبــرى مــن المواطنيــن، حــول األخطــاء  النســبة  التعلــم هــذه، بمــا فــي ذلــك  يمكــن للجميــع أن يقــّدر ويســتفيد مــن تجربــة 

يجــب فعلــه لمنــع حدوثهــا مجــددًا

تشــكيل  فــي  يشــاركوا  وأن  أصواتهــم  تســمع  أن  فرصــة  هــو  االنتقاليــة  العدالــة  فــي  بالمســاهمة  يتعلــق  فيمــا  للشــباب  بحــق  مهــّم  هــم  مــا 

اســتجابات السياســة والســلوك السياســي الــذي يجــب أن يعالــج بأخطــاء الماضــي ويعتــرف بالمظالــم الحاصلــة. يجــب أن تســمع أصواتهــم وأن 

االعتبــار.   بعيــن  تؤخــذ 

4

5

4  PAWA 254 Art Rising!, website. 5  We’koqma’q Mi’kmaw School, Our Legacy Our Hope (2012).
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األطفــال  منظــور  مــن  وعواقبــه  الصــراع  حــول  وحــوار   موســيقى، 

إذاعــة  تقتصــر  لــم  العــاج(”     ســاحل  )مــن  اإليفوارييــن  والشــباب 

ــل تضمنــت أيضــًا  ــر علــى موضوعــات الماضــي فحســب، ب هــذا التقري

أفضــل. بمســتقبٍل  الشــباب  وآمــال  آراء 

العــاج  ســاحل  تاريــخ  فــي  أيضــًا،  جنــاًة  وكنــا  نعــم،  ممثليــن  كنــا 

الــدور  مــا  اآلن؟  ســنكون  الممثليــن  مــن  نــوع  أي  لكــن  الحديــث. 

الــذي نريــد أن نؤّديــه فــي مســتقبل أمتنــا الحلــوة، بادنــا الجميلــة؟ 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  تكــرار  لتجّنــب  نفعــل  أن  علينــا  مــاذا 

للمواطنيــن؟ العبثيــة  والمعانــاة  الكبــرى 

مؤسســتهم  تأســيس  قــرروا  اإلذاعيــة،  التقاريــر  إلــى  باإلضافــة 

المؤسســة  هــذه  والســام.  العدالــة  شــبكة  المســّماة  الرســمية، 

أجــرت استشــاراٍت مــع ١٢٥طفــًا وشــابًة وشــاب فــي عــدة أماكــن 

مــن  األقــل  علــى  منهــم   ٪٥٠ نســبة  كانــت  العــاج،  ســاحل  مــن 

الحقيقــة  للجنــة  توصياتهــا  ذلــك  بعــد  المؤسســة  الضحايــا، قدمــت 

. مــة للحكو و

ســاحل العــاج 

دراســة حالة

6

6  Virginie Ladisch and Joanna Rice, “Cote d’Ivoire Youth Find Voice Through Storytelling,” 
    ICTJ, October 27, 2016.

العــاج  ســاحل  فــي  الشــباب  تجّمــع  ســنوات،  بضــع  مــدى  علــى 

العنــف  بفتــرات  النظــر  إعــادة  فــي  الدولــة  بعمليــة  قدمــًا  للدفــع 

واآلخــرون  الشــباب  لعبــه  الــذي  الــدور  فهــم  ومحاولــة  المنصرمــة 

الفتــرات.   هــذه  فــي 

كجــزٍء مــن هــذه العمليــة أسســت الحكومــة عــام ٢٠١١ لجنــة وطنيــة 

ــة الحقيقــة والمصالحــة.   للحقيقــة، والتــي عرفــت باســم الحــوار، لجن

حقيقــة  لمعرفــة  عضــوًا  عشــر  أحــد  مــن  المكونــة  اللجنــة  أنشــئت 

بيــن  العــاج  ســاحل  فــي  الحاصلــة  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

القســري،  االختفــاء  تضمنــت  االنتهــاكات  هــذه  و٢٠١١.   ١٩٩٠

والتعذيــب.  السياســي،  االغتيــال  المعتقــل،  فــي  المــوت  القتــل، 

طــرق  واقتــراح  الضحايــا  لشــهادات  بالســماع  أيضــًا  اللجنــة  ُكّلفــت 

عاشــوها. التــي  الصدمــة  مــن  الشــفاء  فــي  للمســاعدة 

ومنظمــة   )ICTJ( االنتقاليــة  للعدالــة  الدولــي  المركــز  بمســاعدة 

اللجنــة،  عمــل  فــي  للمســاهمة  الشــباب  تحــّرك  اليونيســيف، 

ماضــي  حــول  أقرانهــم  آراء  لجمــع  الخاصــة  حواراتهــم  عقــدوا  كمــا 

موســيقى  الهيب-هــوب،  موســيقى  اســتخدموا  العنيــف.  الدولــة 

الجماعــي. كمــا جــاؤوا بفكــرة   الشــعر، والنقــاش  التقليديــة،  البــاد 

العمــل علــى تقريــر إذاعــي بأربعــة أجــزاء يتنــاول “قصــص، شــهادات، 

١٠ - ١٥ دقيقــة االلتقــاء والعمــل معــًا كمجموعــةنشــاط

هــذا نشــاط جماعــي مــِرح ُصّمــم لدفــع المتدّربيــن للتفكيــر فــي مــا يعنيــه أن نعمــل ســويًا لتحقيــق هــدٍف مشــترك. ُصّمــم إلبــراز أهميــة مهــارات 

التواصــل واالســتماع الجيــد. هــذا النشــاط يصلــح إن كان المتدّربــون يعرفــون بعضهــم أو ال. إن كان المتدّربــون ال يعرفــون بعضهــم، فــإن هــذا 

النشــاط قــد يســاعدهم بــأن يرتاحــوا فــي التعامــل مــع بعضهــم البعــض  

اآلخريــن،  إلــى  االنتبــاه  أهميــة  يظهــر  التمريــن  هــذا  واالستشــارات.  االســتراتيجيات،  وضــع  التنظيــم،  قــوة  ســنناقش  الدليــل،  هــذا  فــي  الحقــًا 

مشــترك. هــدٍف  لتحقيــق  والعمــل  المعرفــة،  وتمريــر  مشــاركة  التواصــل، 

7

7  Ibid.
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15 لمــاذا العدالــة االنتقالية؟ 

واالستماع التواصل  أهمية  على  التأكيد 

الجماعة روح  إيجاد 

مشترك هدٍف  تحقيق  أجل  من  العمل 

يكون قد  أنه  إال  محددة،  مواد  النشاط  هذا  يتطّلب   ال 
في والطاوالت  الكراسي  توزيع  إعادة  الضروري   من 

للحصول الخارج)  في  الّنشاط  تنفيذ  يمكن  (أو   الغرفة 
تشكيل من  الُمشاركون  يتمّكن  حّتى  كافية  مساحة   على 

واحدة كبيرة  .دائرة 

األدوات الالزمــة األهداف

أخبــر المتدّربيــن أن اســم هــذا النشــاط “مــّرر الصفقــة”.

ســمّررون  أنهــم  أخبرهــم  كبيــرة.  دائــرة  ضمــن  جنــب  إلــى  جنبــًا  يقفــوا  أن  المتدّربيــن  مــن  اطلــب 

ليقابــل  ووّجهــه  شــخصًا  اختــر  بــدء،  نقطــة  اختــر  ســويًا.  يصفقــان  اثنيــن  كل  الدائــرة،  عبــر  صفقــة 

فــوري.  بشــكل  ســويًا  يصّفقــا  أن  يجربــان  ودعهمــا  جانبــه  إلــى  يقــف  الــذي  الشــخص 

ــم يحــاوالن أن  ــه مــن الجهــة األخــرى ومــن ث ــى جانب ــي لمــن يقــف إل يتوجــه الشــخص/الاعب الثان

البصــري  االتصــال  هــو  ناجــح  بشــكل  الصفقــة  لتمريــر  المفتــاح  تمامــًا.  ذاتــه  الوقــت  فــي  يصّفقــا 

ــن  ــب مــن المتدّربي ــك اطل ــم بعــد ذل ــطء ث ــدأ النشــاط بب ــدي. يمكــن أن يب ــى حركــة األي ــاه إل واالنتب

أن يزيــدوا مــن ســرعة اللعبــة، مذكــرًا إياهــم أن الهــدف هــو أن نصّفــق معــًا فــي آٍن واحــد.

لــه  مــرر  الــذي  للشــخص  يعيدهــا  أن  يمكنــه  الصفقــة  يتلقــى  الــذي  الشــخص  أن  المتدّربيــن  أخبــر  كاٍف،  وقــت  هنالــك  كان  إن 

تعقيــدًا.  أكثــر  اللعبــة  يجعــل  األمــر  هــذا  وســويًا.  مجــددًا  فيصفقــان  أواًل،  الصفقــة 

النشــاط
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الحالية مشاركتهم  ويقّيموا  يصفوا  أن  الُمشاركين  من   اطلب 
إليهم بالنسبة  المهمة  النقاشات  في 

أو يواجهونها  التي  ُوِجَدت،  إن  العقبات،  وعّدد   حّدد 
تغيير إحداث  في  طاقاتهم  يستخدمون  عندما   سيواجهونها 

مجتمعاتهم وفي  حياواتهم  في  إيجابّي 

التي النقاشات  في  إليها  العودة  يمكن  مرجعية  نقطة   حّدد 
الُمشاركة وأوجه  حاليًا،  الُمشاركيَن  ُمشاركة  كيفية   ستتناول 

مستقبًال فيها  يرغبون  قد   .التي 

الصقة مالحظة  بطاقات  أو  بورد)،  (وايت  ولوح  بوستر،  لوح 

أقالم

األدوات الالزمــة األهداف

الخطــوة ١  اســأل المتدّربيــن، “مــاذا ترغــب أن تفعــل لتقــدم دعمــًا فــي القضايــا التــي تهمــك؟” 

ســجل إجاباتهــم فــي عمــود علــى اللــوح )مثــًا، المشــاركة عــن طريــق مواقــع التواصــل االجتماعــي، حضــور اجتماعــات، القيــام 

كتابــة  هــو  الهــدف  مجموعــات(.  تنظيــم  واالعتصــام،  التظاهــر  العمومييــن،  للموظفيــن  الكتابــة  أو  االتصــال  فنيــة،  بأعمــال 

مجتمعاتهــم. فــي  التغييــر  إلحــداث  اآلن  المتدّربــون  بهــا  يقــوم  التــي  الخطــوات  أو  بالنشــاطات  الئحــة 

غيــر  منظمــة  مــن  جــزء  تطــوع؟  قيــادي؟  دور  منظمــة؟  فــي  مســاعد  دور  بــه؟  تقــوم  الــذي  الــدور  “مــا  اســأل،   ٢ الخطــوة 

اللــوح.  علــى  واحــد  عمــود  فــي  وَضعهــا  اإلجابــات  كل  ســجل  رســمية؟” 

الخطــوة ٣  اســأل، “مــا هــي العقبــات أو التحديــات التــي تواجههــا عندمــا تحــاول أن تدعــم قضايــا مهمــة؟”

اكتــب اإلجابــات علــى اللــوح. 

ــة أنمــاط فــي اإلجابــات المعطــاة )مثــًا، معظــم النــاس يــؤدون دورًا مســاعدًا(  الخطــوة 4  اطلــب مــن المتدّربيــن أن يحــددوا أّي

ــات التــي يواجهونهــا. وناقــش وجــوه الشــبه أو أنمــاط التشــابه بيــن التحدي

النشــاط

٣٠ دقيقــة تســخير طاقتــي بالشــكل األمثــلنشــاط

فــي  اآلخريــن  مــع  تعاملهــم  كيفيــة  فــي  النظــر  إعــادة  علــى  المتدّربيــن  النشــاط  يشــجع  ذاتيــًا.  تأّمــًا  يتضمــن  حتــى  النشــاط  هــذا  تصميــم  تــم 

ــك فهمــًا أفضــل  ــه يقــدم ل ــدة النشــاط المضافــة هــي فــي أن ــك. فائ ــون ذل ــي قــد يواجهونهــا عندمــا يفعل ــات الت مجتمعاتهــم وأن يحــددوا العقب

المتدّربيــن.  لــدى  ومســتوياتها  المشــاركة  أنمــاط  حــول 
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الفصل الثاني

نعم، لديك حقوق . . .
 حتى في أوقات الحرب

١٩ أهــداف التعلــم        

١٩ النــزاع الســوري        

١٩  حقــوق اإلنســان والقوانيــن واالتفاقيــات التــي تحميهــا   

٢٠ مــا هــي مصــادر حقــوق اإلنســان؟     

٢٠ الحقــوق فــي أوقــات الحــرب والســلم     

٢٢ متــى تنتهــك الحقــوق       
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    النــزاع الســوري

ودعــوا  أصواتهــم  تســمع  بــأن  للمطالبــة  الشــارع  إلــى  الســوريين  نــزول  تاريــخ  أنهــا  علــى  والعالــم  ســوريا  فــي  المشــهورة  الفتــرة   ،٢٠١١ آذار 

الســوري  النــزاع  يصّنــف  لألبــد.  الســوري  والشــعب  البــاد  غّيــر  مســّلح  نــزاع  إلــى  بالحريــة  المطالبــة  هــذه  تحّولــت  مــا  ســرعان  لكــن  لإلصــاح. 

البــاد ســواًء  الــذي يعانــي منهــا نصــف ســكان  النــزوح  أنــه واحــٌد مــن أســوأ الكــوارث اإلنســانية الحاصلــة فــي عصرنــا هــذا، بأزمــة  اليــوم علــى 

بــاألرض. عانــى الشــعب الســوري شــتى  كان نزوحــًا داخليــًا كان أو خارجيــًا، بعــد مقتــل أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص، ومــدٍن بكاملهــا ُســّويت 

أنــواع األذّيــة الجســدية والصدمــات النفســية إثــر الصــراع الحاصــل. تــم اعتقــال الكثــر وتعذيبهــم، وآخــرون ُأجبــروا علــى الهــروب وتــرك بيوتهــم، 

كلّيــًا  يتغيــر  وشــكلها  ســوريا  مســتقبل  ويشــهدوا  يجلســوا  أن  اضطــروا  الســوريين  مــن  يحصــى  ال  وعــدٌد  ُدّمــرت،  أو  البعــض  ممتلــكات  ســرقت 

أعينهــم. أمــام 

•  التأكــد أن لــدى الجميــع فهــم أساســي للنــزاع فــي ســوريا  

•  يكتســب المتدّربــون فهمــًا أساســيًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان المطّبــق  فــي حــاالت النــزاع، واالنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل أطراف النزاع

•أن يتمكــن المتدّربــون مــن التكلــم بوضــوح عــن كيــف أّثــر النــزاع علــى حياتهــم وعملهــم. 

أهــداف التعلــم

طــوال فتــرة النــزاع كان هنالــك بعــض الجهــود 

ــى  السياســية إلعــادة شــيء مــن االســتقرار إل

األســد  بشــار  الرئيــس  مصيــر  أن  إال  البــاد. 

النقطتيــن  كانتــا  االنتقاليــة  والحكومــة 

بيــن  الســام  مفاوضــات  فــي  الشــائكتين 

العديــد  بــرزت  للنــزاع.  األساســيين  الطرفيــن 

إلــى  هدفــت  التــي  العالميــة  المبــادرات  مــن 

الدبلوماســيان  والخّطــان  الحــرب،  إنهــاء 

جنيــف،  محادثــات  كانــا:  فيهــا  األساســيان 

سويســرا برعايــة األمــم المتحــدة، ومحادثــات 

أســتنة، كازاخســتان، التــي كان الوســيط فيهــا 

تركيــا  وجمهوريــة  الروســي  االتحــاد  مــن  كل 

النــزاع( طرفــي  أحــد  منهمــا  كل  )وتدعــم 

عنــد التفكيــر فــي مــدى تأثــر الســوريين قبــل 

للمســتقبل،  ذلــك  يعنيــه  ومــا  النــزاع  وخــال 

حقــوق  مصطلحــات  فهــم  المهــم  مــن 

اإلنســان الرئيســية التــي تســتخدم غالبــًا فــي 

تطبــق  وكيــف  النــزاع،  بعــد  مــا  مجتمعــات 

أنــه  الرغــم مــن  فــي الســياق الســوري. علــى 

مــن غيــر الضــروري أن يحفــظ المتدّربــون هــذه 

مفيــدًا  ســيكون  والمفاهيــم،  المصطلحــات 

وتحديــد  لنقاشــها  كاٍف  بشــكل  فهموهــا  إن 

ينظــر  أن  ســتحتاج  التــي  الكبــرى  االنتهــاكات 

بهــا وأن تعالــج فــي طريــق إعــادة بنــاء البــاد، 

واالجتماعيــة؟  الماديــة  الناحيتيــن  مــن 

   حقــوق اإلنســان والقوانيــن واالتفاقيــات التــي تحميهــا 

حقــوق اإلنســان هــي حقــوق جوهريــة للبشــرية جمعــاء. تنطبــق بكليتهــا علــى كل شــخص مهمــا كان عرقــه، نوعــه االجتماعــي، جنســيته، األصــل 

العقــي لــه، ديانتــه، لغتــه، أو عوامــل أخــرى. يمكــن تحديــد حقــوق اإلنســان بصــورة عامــة علــى أنهــا الحقــوق األساســية التــي يجــب أن  يتمتــع 

بهــا كل إنســان.

`

توقــف و ناقــش  اطلــب مــن المتدّربيــن أن يحــددوا الحقــوق وأوجــه الحمايــة القانونيــة التــي يعرفونهــا والتــي 

يجــب أن يتمتــع بهــا الســوريون.
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التحــرر  والحريــة،  الحيــاة  فــي  الحــق  مثــل  والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق  تتضمــن  الفرديــة  الحقــوق  حقــوق.  لديهــم  والمجتمعــات  األفــراد  كا 

الحــق  مثــل   وثقافيــة  اجتماعيــة  اقتصاديــة  وحقــوق  الجمعيــات؛  وتأســيس  التجمــع  السياســي،  التعبيــر  وحقــوق  والتعذيــب،  العبوديــة  مــن 

بحقــوق  األصلييــن  الســكان  مجتمعــات  تتمتــع  كمــا  ابتدائــي.  تعليــم  علــى  الحصــول  وحــق  الئــق،  بمســتوًى  العيــش  فــي  الحــق  العمــل،  فــي 

والثقافــي”  االجتماعــي  االقتصــادي،  نشــاطهم  متابعــة  فــي  والحريــة  السياســية  حالتهــم  تحديــد  فــي  “الحريــة  المثــال،  ســبيل  فعلــى  محــددة، 

ثقافتهــم. وتدميــر  القســري  لاحتــواء  يتعرضــوا  وأال 

الفرديــة  بالحقــوق  التمتــع  وتحمــي  االحتــرام،  تمّكــن  قائمــة  وخدمــات  قوانيــن  وجــود  لضمــان  األساســية  المســؤولية  الحكومــات  تتحمــل 

والمجتمعيــة. قــد يتوّفــر ذلــك باالمتنــاع عــن الفعــل، مثــًا، بعــدم التدخــل فــي حــق الشــخص بالتعبيــر عــن رأيــه. وقــد يتطلــب األمــر تدخــًا مــن 

واالقتصاديــة. االجتماعيــة  الحقــوق  إعمــال  ســبيل  فــي  التشــريعات  وتنفيــذ  إقــرار  مثــل  الحقــوق  بعــض  إلتمــام  الحكومــة 

توقــف وناقــش  مــا هــي الحقــوق التــي يجــب أن ُتحفــظ وُتحتــرم مــن قبــل الحكومــة الســورية؟ 

مــا هــي مصــادر حقوق اإلنســان؟

تحظــى حقــوق اإلنســان باعتــراف وحمايــة عــدد مــن الصكــوك القانونيــة العالميــة، بمــا فيهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان؛ 

ــة.  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــة والسياســية؛ والعهــد الدول ــي الخــاص بالحقــوق المدني العهــد الدول

ــة التــي تحــدد مــا يجــب علــى الحكومــات  ــات والمواثيــق و المعاهــدات وقواعــد العــرف الدولي ــد مــن االتفاقي هنالــك أيضــًا العدي

مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  تلــك  المحظورة.وتشــمل  الفعائــل  هــي  ومــا  ورعايتهــا  اإلنســان  حقــوق  لحمايــة  فعلــه 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــات القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء 

القســري.

المنتهكــة  الممارســات  وتمنــع  المجتمــع  تحكــم  التــي  والواجبــات  القواعــد  الحقــوق،  بدورهــا  الدولــة  وقوانيــن  الدســتور  يحــدد 

العربــي لحقــوق اإلنســان. الميثــاق  النظــم اإلقليميــة، مثــل  العديــد مــن  الحقــوق، كذلــك األمــر فــي  لهــذه 

بعــض الحقــوق هــي حقــوق مطلقــة، وال يمكــن أن تجتــزأ أو تمنــع )مثــًا، الحريــة مــن العبوديــة واالســترقاق(. بعــض الحقــوق 

األخــرى محــدودة ويمكــن منعهــا أو التحكــم بهــا فــي ظــروف معينــة، كمــا فــي نظــام حمايــة حقــوق اآلخريــن )مثــًا، يمكــن فــرض 

ــن بجريمــة(.  ــة الشــخص إذا أدي ــى حري ــود عل قي

فــي أوقــات النــزاع، يكمــل قانــون حقــوق اإلنســان، القانــون الدولــي اإلنســاني )IHL(، كمــا يعــرف أيضــًا باســم قانــون الحــرب. ُيطّبــق القانــون 

محــدودة  ظــروف  فــي  األوقــات.  كل  فــي  اإلنســان  حقــوق  قانــون  يطبــق  بينمــا  المســلح،  النــزاع  حالــة  فــي  تحديــدًا   )IHL( اإلنســاني  الدولــي 

الحقــوق  علــى  تضييــق  أي  أن  إال  الطــوارئ.  ظــروف  فــي  تعطــل  قــد  الجمعيــات(  تكويــن  فــي  الحــق  )مثــل  اإلنســان  حقــوق  بعــض  للغايــة، 

المفروضــة خــال فتــرات الطــوارئ العامــة يجــب أن تكــون قائمــة علــى القانــون، تتبــع إجــراءات حددهــا القانــون، أن تكــون ضروريــة للغايــة، وأال 

اجتماعــي. لفريــق  االنتمــاء  أو  الديــن  اللغــة،  االجتماعــي،  النــوع  العرقيــة،  األصــول  العــرق،  أســس  علــى  التمييــز  مــن  نــوٍع  أي  تمــارس 

الحقــوق فــي أوقــات الحرب والســلم

8 

8  UN General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Resolution adopted by the General Assembly 
    (A/RES/61/295, October 2, 2007). 

Youth Guide - Arabic_REV.indd   20 12/4/2019   2:23:44 PM



21 نعــم، لديــك حقــوق . . . حتى فــي أوقات الحرب

القابلــة  غيــر  بالحقــوق  الحقــوق  هــذه  تعــرف  كالحــرب.  الطــوارئ،  أوقــات  فــي  حتــى  تتعطــل  أو  تمنــع  أن   يمكــن  ال  الحقــوق  معظــم  لكــن 

مــن  التحــرر  موافقــة،  دون  الطبــي  أو  العلمــي  للتجريــب  التعــرض  مــن  التحــرر  التعذيــب،  مــن  التحــرر  الحيــاة،  فــي  الحــق  وتتضمــن  لانتقــاص. 

الجنائيــة. للقوانيــن  الرجعــي  التطبيــق  وحظــر  العبوديــة، 

ــى سلســلة مــن الصكــوك  ــات- وبروتوكوالتهــا إضافــة إل ــع اتفاقي ــات جنيــف -سلســلة مــن أرب ــى اتفاقي ــي اإلنســاني )IHL( عل ــون الدول ــي القان ُبن

ــق فــي أوقــات الصــراع.  ــون الدولــي العرفــي( والــذي تطــور مــع الوقــت وُيطّب العالميــة األخــرى والممارســات العامــة )ويعــرف أيضــًا باســم القان

الدينيــة(؛  والشــخصيات  الطبيــون  والعاملــون  المدنيــون  فيهــم  )بمــن  االقتتــال  فــي  يشــتركون  ال  الذيــن  األشــخاص  جنيــف  اتفاقيــات  تحمــي 

أو  جرحــوا  الذيــن   النــزاع  مــن طرفــي  المســلحة  القــوات  وأفــراد  الطبيــة(؛  والمنشــآت  المــدارس،  البيــوت،  مــن  تتضمنــه  )بمــا  المدنيــة  األعيــان 

مرضــوا أو غرقــوا وأســرى الحــرب.

اإلســامية(  إيــران  وجمهوريــة  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  تركيــا،  جمهوريــة  الروســي،  االتحــاد  )ســوريا،  الصــراع  فــي  المشــتركة  الــدول  كل 

لقواعدهــا. االمتثــال  علــى  ملزمــة  فإنهــا  وعليــه   )٤  -  ١( جنيــف  اتفاقيــات  علــى  جميعهــا  صادقــت 

تعــرف  راســخة ومّتســقة،  عــن ممارســة دوليــة  تنبثــق  اإلنســان  التزامــات حقــوق  فــإن  المكتوبــة،  الرســمية  القوانيــن واالتفاقيــات  إلــى  إضافــًة 

اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يكّمــل  الدول.لذلــك  لجميــع  ملزمــة  المبــدأ،  حيــث  مــن  الممارســات  هــذه  العرفــي.  اإلنســاني  الدولــي  بـــالقانون 

العرفــي/ مهمــة القانــون الدولــي اإلنســاني ويمكــن أن يســتخدم لمــلء الفراغــات، فــي حــال امتنعــت دولــٌة عــن االشــتراك فــي اتفاقيــٍة مــا أو 

األرواح  فــي  الطارئــة  الخســائر  لتجّنــب  القيــام بعمليــات عســكرية  اإلجــراءات االحترازيــة عنــد  أخــذ  بعــض األمثلــة  تتضمــن  تكــن طرفــًا فيهــا.  لــم 

ــدول أال  ــذي يفــرض إلزامــًا علــى كل ال ــون عــدم اإلعــادة القســرية، وال ــة، كذلــك مراعــاة قان ــات فــي صفــوف المدنييــن ومتاعهــم المادي واإلصاب

يســمحوا بإرجــاع أي الجــئ أو طالــب لجــوء إلــى بلــد أو وضــع حيــث يكــون هنــاك معرضــًا لخطــر يهــدد الحيــاة، أو خطــر االعتقــال واالضطهــاد.

 جميــع الحكومــات ملزمــة تحــت القانــون الدولــي اإلنســاني )IHL( والقانــون العرفــي الدولــي، بحمايــة حقــوق اإلنســان. مــع الوقــت، اعتبــرت 

الدولــي  القانــون  للحكومــة( مســؤولة عــن مراعــاة  أو مواليــة  للدولــة )ســواًء كانــت متمــردة  التابعــة رســميًا  المســلحة غيــر  المجموعــات  أيضــًا 

المســلحة  والمجموعــات  الســوري  الصــراع  فــي  المشــاركة  الحكومــات  جميــع  أن  هــو  ذلــك  يعنيــه  مــا  العرفــي.  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني 

ممارســاتها  علــى  تحاكــم  وأن  المســؤولية  تتحمــل  أن  يمكــن  للحكومــة(،  مؤيــدة  قــواٍت  أو  كانــت  )معارضــًة  للدولــة  التابعــة  غيــر  والمليشــيات 

النــزاع. أوقــات  خــال  اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  تشــكل  التــي  وإغفاالتهــا 
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الجرائــم ضــد اإلنســانية جرائــم الحرب

جرائــم الحــرب هــي االنتهــاكات المرتكبــة خــال أوقــات 

جنيــف  التفاقيــات  الكبــرى  الخروقــات  وتضــم  الحــرب. 

المطّبقــة  واألعــراف  للقوانيــن  الخطيــرة  واالنتهــاكات 

العالميــة.  وغيــر  العالميــة  المســلحة  النزاعــات  فــي 

تجاهــات  أو  ممارســات  الحــرب  جرائــم  تتألــف  قــد 

تعذيــب  الجســدي،  الضــرر  القتــل،  وتتضمــن  للحقــوق، 

جنيــف؛  اتفاقيــات  بموجــب  المحمييــن  المســجونين 

المدنيــة؛  واألعيــان  المدنييــن  علــى  الممنهــج  الهجــوم 

المدنيــة؛  الممتلــكات  تدميــر  محاكمــة؛  بــدون  اإلعــدام 

التعذيــب؛  وتجنيدهــم؛  األطفــال  الجنــود  اســتخدام 

إرادتهــم.  ضــد  النــاس  وترحيــل 

المرتكبــة  الممارســات  وهــي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم 

فئــة  أي  ضــد  والواســع  الممنهــج  الهجــوم  مــن  كجــزء 

هــذه  تتضمــن  بالهجــوم.  المعرفــة  مــع  المدنييــن،  مــن 

ترحيــل  االســتعباد،  اإلعــدام،  القتــل،  الممارســات؛ 

االغتصــاب،  التعذيــب،  للســكان،  القســري  النقــل  أو 

الجنســي  العمــل  واالســتغال،  الجنســية  العبوديــة 

النــزوح  االضطهــاد،  القســري،  الحمــل  القســري، 

تســبب  أخــرى  إنســانية  غيــر  وممارســات  القســري، 

ترتكــب  البليغــة.  واألضــرار  اإلصابــات  أو  المعانــاة 

والســلم. الحــرب  أوقــات  فــي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم 

منهــا  عانــوا  التــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  قائمــة  ضمــن  ويدرجــوا  يحــددوا  أن  المتدّربيــن  مــن  اطلــب  وناقــش  توقــف 

للنقــاش. أدنــاه  الموّضحــة  االنتهــاكات  مــن  عــددًا  اختــر  يعرفونهــم.  أشــخاص  منهــا  عانــى  أو  شــخصيًا 

علــى الرغــم مــن وجــود القوانيــن واإلجــراءات الملزمــة لحمايــة األفــراد، إال أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني غالبــًا 

مــا تحــدث خــال النزاعــات. خروقــات حقــوق اإلنســان هــي أيضــًا ســمة دائمــة ومرافقــة لــكل النظــم الديكتاتوريــة.

ارتكــب أطــراٌف عــدة بمــن فيهــم جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة، وحكومــات أجنبيــة،  النــزاع الســوري وســنيٍن طــوال مــن القمــع قبلــه،  خــال 

اإلنســان.  لحقــوق  وانتهــاكات  الدولــي  اإلنســاني  للقانــون  عديــدة  خروقــات 

ــد مــن  ــه حتــى األطــراف التــي ال تتواجــد بشــكل مــادي علــى األرض الســورية يمكــن أن ُتجــّرم بهــذه االنتهــاكات. أقيــم العدي ــر ذكــره أن مــن الجدي

فــي  فعــًا  متورطــًة  هــذه  والشــركات  األجنبيــة  الــدول  كانــت  إذا  فيمــا  لمعرفــة  المســتقبل  فــي  بدؤهــا  يمكــن  أخــرى  وتحقيقــات  التحقيقــات، 

ــة لطــرٍف  ــي، أو بيعــت األســلحة والمــواد الكيميائي ــل طــرف إرهاب ــم تموي ــًا، عندمــا يكــون قــد ت ــم المزعومــة. يكــون هــذا األمــر مهمــًا، مث الجرائ

محــدد. 

تنــدرج معظــم انتهــاكات الحقــوق الصارخــة تحــت مظلتيــن اثنتيــن: جرائــم الحــرب و الجرائــم ضــد اإلنســانية.

متــى تنتهــك الحقــوق
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القتــل واالختفــاء القســري 

االحتجــاز غيــر القانونــي والتعذيــب

الهجومــات المتعّمــدة والعشــوائية علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة 

االســتخدام الواســع والممنهــج لقنابــل البراميــل واألســلحة الكيميائيــة

أو ظرفهــم.  وجودهــم  مــكان  تفاصيــل  أحــٌد  يعــرف  أن  دون  ســّريًا  الســجن  أو  لاختطــاف  األشــخاص  يتعــرض  عندمــا  القســري  االختفــاء  يحــدث 

علــى مــر ســنوات عــدة، يقــّدر أن الحكومــة الســورية قــد عّرضــت عشــرات اآلالف مــن المدنييــن وعمــال اإلغاثــة والنشــطاء الســلميين لاختفــاء 

القســري كشــكل مــن العقــاب الجماعــي ولتنشــر الخــوف بيــن المدنييــن. مجموعــات المعارضــة المســلحة بدورهــا كانــت مســؤولة عــن االختفــاء 

القســري ألفــراد فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم، معّرضيــن المختطفيــن هــؤالء للتعذيــب وأنــواع أخــرى مــن ســوء المعاملــة.  

الحرمــان الممنهــج مــن الطعــام، إعدامــات خــارج  التقاريــر ظروفــًا الإنســانية فــي مراكــز االحتجــاز والمعتقــات فــي ســوريا.  تصــف العديــد مــن 

نطــاق القضــاء والتعذيــب المتكــرر هــي جــزء بســيط مــن الممارســات الوحشــية التــي يواجههــا المعتقلــون بشــكل روتينــي. مــات آالف األشــخاص 

المحكومــون  هــؤالء  للمــوت.  النهايــة  فــي  قــاد  الــذي  التعذيــب  أو  الطبيــة  العنايــة  مــن  الحرمــان  بســبب  ماتــوا  منهــم  العديــد  المعتقــل،  فــي 

تناولــت  التــي  التحقيــق  لجنــة  وجــدت  التعذيــب.  وطــأة  تحــت  منهــم  انتزعــت  اعترافــات مغلوطــة  علــى  بنــاًء  إدانتهــم  تّمــت  مــا  غالبــًا  باإلعــدام 

فــي  اإلســامية  الدولــة  الســورية،  الحكومــة  مــن  كّل  هــم  الحــرب   جرائــم  مــن  النــوع  هــذا  بارتــكاب  المذنبيــن  أن  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

التعّســفي  االعتقــال  أخــرى. لطالمــا كان  للحكومــة ومجموعــات  المناهضــة  المســلحة  النصــرة، والمجموعــات  )داعــش(، جبهــة  العــراق والشــام 

الثــورة.  والتعذيــب مــن ممارســات الحكومــة الســورية مــن قبــل 

الدولــي  للقانــون  الخطيــرة  االنتهــاكات  مــن  العديــد  مســتمر  بشــكل  المســلحة  المعارضــة  وجماعــات  وحلفاؤهــا  الســورية  الحكومــة  ارتكبــت 

ــات  ــه فــي اتفاقي ــى النحــو المنصــوص علي ــة. لكــن وعل ــن واألهــداف المدني ــى المدنيي اإلنســاني مــن خــال شــّن هجمــات متعمــدة وعشــوائية عل

وغيرهــم  المدنييــن  حمايــة  يجــب  المقاتليــن.  وغيــر  المدنييــن  بيــن  التمييــز  العســكريين  القــادة  علــى  يتوّجــب  الحــرب،  أوقــات  فــي  حتــى  جنيــف، 

بــه  قامــت  الــذي  المدفعــي  والقصــف  الكيماويــة  والهجمــات  الجــوي  القصــف  أدت  الســوري،  النــزاع  خــال  االقتتــال.  فــي  يشــاركون  ال  ممــن 

مــن  الطبيــة.  والمرافــق  والمــدارس  البيــوت  المدنيــة، مثــل  البنــى  مــن  العديــد  للمدنييــن وتدميــر  المشــروع  غيــر  القتــل  إلــى  األطــراف  مختلــف 

تمامــًا  أمــر محظــور  المدنيــة، وهــو  والبنــى  المدنييــن  اســتهداف  بغــرض  ونيــة  عــن ســابق قصــٍد  ُنفــذت  قــد  الهجمــات  هــذه  بعــض  أن  المرّجــح 

الدولــي. القانــون  بموجــب 

علــى  كليهمــا  أو  النفــط  أو  الشــظايا  تنثــر  التــي  المتفّجــرة،  البراميــل  قنابــل  واســع  نطــاق  علــى  الســورية  الحكومــة  اســتخدمت  النــزاع،  خــال 

علــى  معظمهــا  ســقوط  مــع   ،٢٠١٢ تمــوز  منــذ  برميــل  برميــل   ٧٠,٠٠٠ مــن  يقــرب  مــا  إســقاط  تــم  أنــه  إلــى  التقديــرات  تشــير  واســعة.  مســاحة 

دمشــق وضواحيهــا، علــى الرغــم مــن اســتهداف معظــم المــدن الرئيســية، بمــا فــي ذلــك حلــب ودرعــا وحمــاة وحمــص وإدلــب. فــي بعــض هــذه 

التابعــة لهــا أكثــر  القنابــل. وفقــًا للتقاريــر األخيــرة، شــّنت الحكومــة الســورية والقــوات  إلــى  الهجمــات، تمــت إضافــة مــواد كيميائيــة أو حارقــة 

٣٠٠ هجــوم باســتخدام األســلحة الكيماويــة، مثــل غــاز األعصــاب الســارين والكلــور وغــاز الخــردل. إن قنابــل البرميــل واألســلحة الكيميائيــة  مــن 

أو  الخانقــة  الغــازات  اســتخدام  المعاهــدات  تحظــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  والمقاتليــن.  المدنييــن  بيــن  التمييــز  تتيــح  بطبيعتهــا عشــوائية ألنهــا ال 

الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  اتفاقيــة  بأحــكام  قانونــًا  ُملزمــة  الســورية  الحكومــة  والكيميائيــة.  المحرقــة  واألســلحة  األخــرى  الغــازات  أو  الســامة 

ــواع  ــزاع علــى معاهــدات األســلحة التــي تحظــر اســتخدام أن ــرة الن حيــث انضمــت إليهــا فــي ســبتمبر ٢٠١٣. كذلــك صادقــت أطــراٌف أخــرى فــي دائ

محــددة مــن األســلحة.

9

9  Tobias Schneider and Theresa Lütkefend, Global Public Policy Institute, “Nowhere to Hide: The Logic of Chemical Weapons Use in Syria” (2019).
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الحصــار وحرمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية

انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة، االجتماعيــة والثقافيــة 

الجرائــم ضــد األطفال

تتمثــل إحــدى اســتراتيجيات الحكومــة لحمــل المواطنيــن والمجموعــات المســلحة علــى االستســام واحتــواء انتشــارهم أو طــرد المعارضــة مــن 

المناطــق االســتراتيجية، فــي فــرض الحصــار أو تطبيــق طــوٍق عســكري. كجــزء مــن هــذه الخطــة أو السياســة، تــم تطويــق المــدن بشــكل ممنهــج 

وحصارهــا وقصفهــا وفــي النهايــة تجويــع أهلهــا حتــى االستســام. كانــت الحصــارات بثقلهــا أشــّد وحشــيًة علــى المدنييــن. مــات الكثيــر منهــم 

بســبب الحاجــة إلــى المســاعدات الطبيــة والضروريــات األساســية، مثــل الطعــام، البطانيــات، المــاء والمســاعدة اإلنســانية. إن اســتمرار حرمــان 

المدنييــن مــن وصــول اإلغاثــة اإلنســانية إليهــم يمكــن أن يحتســب علــى أنــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية.

التزامهــا بدعــم وحمايــة وإعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لمواطنيهــا،  الــدول أال تهمــل  ، يجــب علــى  النــزاع  فــي أوقــات 

المثــال،  المتحاربــة، علــى ســبيل  التعليــم والرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية. يحّظــر علــى األطــراف  الحــق فــي  بمــا فــي ذلــك 

اإلعــان  فبموجــب  الحيــاة.  قيــد  علــى  للبقــاء  الازمــة  األساســية  التحتيــة  البنــى  تعطــل  أو  المدنييــن  تجــّوع  التــي  الحــرب  ممارســات  اســتخدام 

الشــخص  ورفــاه  يراعــي صحــة  الئــق  بمســتوًى  عيــش  فــي  بالحــق  األشــخاص  ]كل[  »يتمتــع  التوضيــح،  ســبيل  علــى  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي 

التعليــم. فــي  الضروريــة »والحــق  االجتماعيــة  والخدمــات  الطبيــة  والرعايــة  الســكن  والملبــس،  المــأكل  ذلــك  فــي  بمــا  وأســرته، 

لألطفــال وضــع خــاص خــال أوقــات الحــرب، كمدنييــن وباعتبارهــم أشــخاصًا غيــر محّصنيــن. علــى هــذا النحــو، يجــب إنشــاء أحــكام خاصــة لضمــان 

ــزاع،  ــة والمســاعدة لهــم. ويشــمل ذلــك الحــق فــي التعليــم وحظــر تجنيــد األطفــال أو اســتغال األطفــال فــي الن ــر الرعاي ــة األطفــال وتوفي حماي

ســواًء فــي القتــال أو الدعــم أو غيــر ذلــك مــن األدوار.

10   UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Protection of  
       Economic, Social and Cultural Rights in Conflict (2015).

11    UNICEF, “The Paris Principles: The Principles and Guidelines on Children 
       Associated with Armed Forces or Armed Groups” (2007). 
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25 نعــم، لديــك حقــوق . . . حتى فــي أوقات الحرب

مالحظــات
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مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية26

الفصل الثالث 

ما بعد األساسيات
ما يجب أن تعرفه عن العدالة االنتقالية

 ٢8 أهــداف التعلــم       

٢8 مقدمــة       

٢8 البحــث عــن الحقيقــة      
مــا معنــى البحــث عــن الحقيقــة؟      28
مــا هــو الحــق فــي معرفــة الحقيقــة؟     29
لمــاذا الحقيقــة؟        29
كيــف يمكــن تفعيــل الحقيقــة؟      ٣٠

٣٠ دراســة حالة       
كولومبيا—“ذاكــرة مــن أجــل الحيــاة”

 لجنــة حقائــق وذاكــرة المــرأة الكولومبيــة

٣٢ نشــاط        
طبقــات الحقيقــة

٣5 التعويضــات واالعتــراف     
مــا هــي التعويضــات؟       ٣٥
الفئــات الرســمية للتعويــض كمــا نــص عليهــا القانــون الدولــي  ٣٥
لــم التعويضــات؟        ٣6
كيــف تــم إقــرار التعويضــات وكيــف تــم     ٣6

دراســة حالــة البيــرو       ٣7
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27 مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية

٣7 نشــاط         
التعلــم عــن التعويضــات الرمزيــة ومبــادرات تخليــد الذكــرى

4٠ نشــاط         
الضحايــا وعالــم األذى

4١ نشــاط         
إيجــاد الكلمــات المناســبة: االعتــذارات الرســمية العامــة

4٢ المســاءلة        
مــا هــي المســاءلة؟        42 
لــم يعــّد مهمــًا تحديــد مرتكبــي الممارســات الخاطئــة ومســاءلتهم؟   4٣
كيــف يتــم تحقيــق المســاءلة؟       44

دراســة حالــة البرازيــل        4٥

46 اإلصــاح         
مــا هــو اإلصــاح؟         46
لمــاذا يعــّد اإلصــاح مهّمــًا؟        46
كيــف يمكــن أن يكــون شــكل اإلصــاح؟      46

5١ نشــاط         
قوة اآلن
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مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية28

            مقدمــة

            البحــث عــن الحقيقــة

مــا معنــى البحــث عــن الحقيقــة؟
ــه عندمــا ينشــأ  ــه، يعــرف أن ــن من ــق أو أحــد المقّربي ــه أن دخــل فــي جــدال مــع صدي كل مــن ســبق ل

ــرًة إلــى  جــدال، يمكــن أن تصبــح الحقيقــة ســريعًا غيــر موضوعيــة. تتشــكل تصــّورات النــاس متأث

وفــي  والمشــتركة،  الماضيــة  وتجاربــه  اآلخــر  الشــخص  تجــاه  بــه  يشــعرون  بمــا   بعيــد  حــد 

نهايــة المطــاف، مصالحهــم الشــخصية. فــي المناطــق التــي يحــدث فيهــا نــزاع أو غيــره 

ــة فــي فهــم  ــات المتمثل مــن أشــكال العنــف والقمــع علــى نطــاق واســع، تكــون التحدي

حقيقــة المجتمــع أكبــر بكثيــر. ســيكون لمــن يرتكــب الجرائــم مصلحــة كبيــرة فــي دفــن 

المجتمعيــة  لاحتياجــات  األولويــة  إعطــاء  الســلطة  شــخوص  يفضــل  وقــد  الحقيقــة، 

الملحــة األخــرى علــى التعامــل مــع الماضــي.

أنــه مــن األهميــة الكبــرى بالنســبة لمجتمــع  الرغــم مــن صعوبتــه، إال  ومــع ذلــك، وعلــى 

تاريخيــة متناســقة،  ببنــاء ســردّية  يبــدأ  يحــاول أن يعبــر نحــو ســاٍم وتعايــش مســتداَمين، أن 

التــي  المتفاوتــة  والجماعــات  األفــراد  تأثــر  وكيــف  حــدث  ولمــاذا  حــدث  مــا  حقيقــة  علــى  تقــوم 

الحقيقــة.     عــن  البحــث  دور  يأتــي  هنــا  كّليتــه.  فــي  المجتمــع  تشــّكل 

?

•  التقديــم للمصطلحــات التــي تســتخدم عــادة لوصــف العدالــة االنتقاليــة  

•  تشــجيع المتدّربيــن علــى التعبيــر بوضــوح عــن كيــف تــم ظلمهــم ومــا تعنيــه لهــم فكــرة أن يتــم إصاحهم

• البــدء بتحديــد القضايــا التــي يرغــب المتدّربــون المضــي بهــا قدمًا

أهــداف التعلــم

يمكــن  ال  االنتقاليــة  العدالــة  أن  هــي  لخاصــة  ووصلنــا  نشــأت.  وكيــف  االنتقاليــة  العدالــة  تعنيــه  مــا  باستكشــاف  بدأنــا  األول  الفصــل  فــي 

تحديدهــا بوصــف واضــح وجامــد وحيــد. فكــرة أن العدالــة االنتقاليــة تتغّيــر بيــن ســياٍق وســياق، ونــزاٍع وآخــر. فــي الواقــع علــى كل مجتمــع أن 

حــول  أفــكار  قّدمــت  ســابقًا،  بســياقه.  المرتبطــة  والمفــردات  الخصوصيــات  تائــم  التــي  المقاربــة  شــمولية  عمليــة  خــال  ومــن  ويصّمــم  يحــدد 

مــا معنــى أن يســعى مجتمــع نحــو تحقيــق أهــداٍف مشــتركة مــن خــال مبــادرات العدالــة االنتقاليــة. ســيأخذ هــذا الفصــل تلــك األفــكار خطــوًة 

ُتربــط تقليديــًا بالعدالــة االنتقاليــة. يشــرح الفصــل مــا أهميــة هــذه المفاهيــم وكيــف  نحــو األمــام، حيــث ســنتتبع بعمــق أكبــر مفاهيــم محــددة 

التفكيــر  نحــو  األولــى  الخطــوة  يكــون  أن  يمكــن  أعمــق  بشــكل  المفاهيــم  بهــذه  اإلحاطــة  إن  بقــع.  عــدة  فــي  األرض  علــى  فعــل  إلــى  ترجمــت 

فــي  ويرغبــون  والعدالــة  الحقيقــة  إلــى  يســعون  الذيــن  الســوري،  الشــباب  وتعنيهــم، وخصوصــًا  للســوريين  تصلــح  التــي  والمقاربــات  بالمفاهيــم 

شــمولي. ومجتمــع  مســتدام  ســاٍم  بخلــق  اإلســهام 

المفاهيــم  هــذه  أن  بكــم  المســاءلة واإلصاح،فكــر  االعتــراف،  التعويضيــة،  العدالــة  الحقيقــة،  عــن  والبحــث  الحقيقــة،  قــول  حــول  حيــث ســتقرأ 

تنطبــق أو ال تنطبــق علــى تجربتــك كســوري. فكــر أيضــًا بكيــف ولــم قــد يشــعر الســوريون اآلخــرون بشــكل مختلــف. إن خطــر علــى بالــك أفــكار 

ومفاهيــم أخــرى تعنيــك شــخصيًا، اكتبهــا وناقشــها مــع أقرانــك فيمــا إذا كانــت هــذه األفــكار قــد تشــكل جــزءًا مــن العدالــة االنتقاليــة أيضــًا.
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29 مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية

ــرة  ــى عــن فت ــي تتأّت ــان، والت ــات والســرديات المتنافســة فــي بعــض األحي ــع ســويًا، ونشــر الرواي ــة كشــف، تجمي إن البحــث عــن الحقيقــة هــي عملي

ســاد فيهــا العنــف أو القمــع. بالنســبة للبعــض، فــإن أهــم عنصــر فــي البحــث عــن الحقيقــة هــو الكشــف عــن الحقائــق حــول مــا حــدث ألحبائهــم 

عــن  البحــث  عمليــة  فــإن  لآلخريــن،  بالنســبة  غيابهــم؟  عــن  المســؤول  ومــن  اآلن،  هــم  أيــن  اســتهدافهم،  تــم  لمــاذا  المختفيــن:  أو  المفقوديــن 

الحقيقــة مهمــة للــدور التشــاركي الــذي يؤّدونــه كمبلغيــن عــن الحقيقــة. عندمــا تتــاح للمجموعــات المهمشــة والمقموعــة ســابقًا فرصــة ســرد 

قصصهــا وتدويــن مخاوفهــا فــي ســجات التاريــخ، فقــد يكــون لهــا قيمــة جوهريــة. يريــد اآلخــرون معرفــة ســبب حــدوث األمــور بالطريقــة التــي 

حدثــت بهــا، وذلــك جزئيــًا كخطــوة أولــى نحــو اكتشــاف كيفيــة منــع أشــكال العنــف والقمــع ذاتهــا مــن الحــدوث مــرة أخــرى.

البحــث عــن الحقيقــة فــي توثيــق وتأكيــد تجــارب الضحايــا وغيرهــم مــن المتضرريــن ودعــم  تتــم هــذه العمليــة بنجــاح، يمكــن أن يســاعد  عندمــا 

إجابــات عــن ســؤال ســبب حــدوث االنتهــاكات. بالماضــي وتقديــم  المتعلقــة  للحقائــق  لبنــاء فهــٍم  المجتمــع فــي ســعيه 

مــا هــو الحــق فــي معرفــة الحقيقــة؟
الوصــول  الضحايــا وأفــراد األســرة فــي  المتضــررة. حــق  الضحايــا والجماعــات  أكثــر مــن مجــرد مطلــب مشــترك مــن قبــل  الحقيقــة هــي  معرفــة 

إلــى معلومــات حــول مــا حــدث، ومعرفــة حقيقــة مــن ارتكــب انتهــاكات ضدهــم )أو ضــد أقاربهــم وأصدقائهــم( ولــم، هــو حــق منصــوص عليــه 

فيــه  بمــا  االنتصــاف،  فــي  ]الضحايــا[  بحــق  “يرتبــط  الحقيقــة  معرفــة  فــي  الحــق  الدوليــة.  والوثائــق  الوطنيــة  القضائيــة  القــرارات  مختلــف  فــي 

الحــق فــي الحصــول علــى تحقيــق فّعــال، والتحقــق مــن الوقائــع، والكشــف العلنــي للحقيقــة”. كمــا يرتبــط بحــق الضحايــا وأفــراد األســرة فــي 

إحيــاء الذكــرى وتخليدهــا والحــداد علــى الخســارة البشــرية، وكذلــك هــو حــق المجتمعــات فــي الحريــة والحصــول علــى المعلومــات. يدعــو قــرار 

إلــى “الســعي لاعتــراف بحــق ضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق  ٢٠٠٥ جميــع المنظمــات األعضــاء  الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام 

الحقائــق  معرفــة  فــي  بالحــق  المجتمعــات  تتمتــع  كمــا  ممكــن”.  حــد  أقصــى  إلــى  الحقيقــة  معرفــة  فــي  ككل  والمجتمــع  وأســرهم  اإلنســان 

الُمحــرز  والتقــدم  عــام،  بشــكل  انتهــاكات  حــدوث  إلــى  أدت  التــي  األســباب  معرفــة  أيضــًا  للمجتمعــات  يحــق  كمــا  محــدد،  بانتهــاك  المتعلقــة 

تجــرى. تحقيقــات  أي  ونتائــج 

لمــاذا الحقيقــة؟ 
ــتضييق نطــاق الكذبــات المســموح بهــا” حــول الماضــي، كدولــة تحــاول  وصــف الهــدف مــن مســاعي تقصــي الحقيقــة بباغــة علــى أنــه وســيلة “لـ

أصــوات وتجــارب كل  لألنمــاط، وتوثيــق  الوصــول  الحقائــق،  لتســجيل  هــو وســيلة  الحقيقــة  عــن  البحــث  المســتقبل.  نحــو  الماضــي والســير  طــّي 

أفــراد المجتمــع، وليــس المنتصريــن أو النخبــة أو أصحــاب االمتيــازات فقــط.

ــزاع شــديد العنــف  ــة، تبعهــا ن ــاة خمســين عــام مــن الدكتاتوري ــة موســومة بمعان ــم أن فــي دول كيــف ينطبــق هــذا األمــر علــى ســوريا؟ مــن المحّت

والتعقيــد،  هنــاك وجهــات نظــر ال تعــد وال تحصــى، تصــّوراٌت وأفــكار حــول مــا حــدث وِلــَم حــدث، ولــكّل منهــا هنالــك حكايــات ال حصــر لهــا عــن 

المأســاة، التكّيــف، الصدمــات، النشــاط والحــراك، والحيــاة اليوميــة التــي ال شــك تســتحق أن تســمع. ســيكون هنــاك عــدة وجهــات نظــر حــول 

مــن المســؤول عــن النــزاع والعنــف الحاصــل، لمــاذا بــدأ العنــف، وحتــى حــول أّي االنتهــاكات حصلــت أو أّيهــا تســتحق االهتمــام األكبــر.

الســعي لتقصــي الحقائــق هدفــه بنــاء ســردّية شــاملة تتضمــن كل األصــوات المتباينــة بينمــا اليــزال يتــم الكشــف عــن الحقيقــة وإثبــات احقائــق 

الموضوعيــة. تهــدف جهــود البحــث عــن الحقيقــة أيضــًا إلــى تســجيل تلــك التجــارب التــي قــد تضيــع.

المســجلة  والحقائــق  العنــف  وقصــص  الشــفهي  والتاريــخ  االنتهــاكات  توثيــق  إن  فقــط.  تاريخيــة  أو  متأصلــة  قيمــة  الحقيقــة  عــن  للبحــث  ليــس 

وأنمــاط العنــف واالنتهــاكات المتبعــة هــي أمــور أساســية لتطويــر تدابيــر ملموســة لمعالجــة األذى الماضــي. غالبــًا مــا تثيــر نتائــج جهــود البحــث 

مثــل مشــروع  الحــاالت،  بعــض  فــي  الضحايــا.  لدعــم  الملموســة  الوســائل  مــن  اإلصــاح، وغيرهــا  التعويضــات، وجهــود  الحقيقــة سياســات  عــن 

اســتعادة الذاكــرة التاريخيــة فــي غواتيمــاال، يمكــن أن يحــدث البحــث عــن الحقيقــة فــي خضــّم العنــف فــي محاولــة للتأثيــر علــى عمليــات الســام 

الدولــة. تقودهــا  أي عمليــات محتملــة  اســتكمال  أو  وتعزيــز  المســتقبلية 

12   Eduardo González and Howard Varney (eds.), ICTJ, “Truth Seeking:  
       Elements of Creating an Effective Truth Commission” (2013), 3.
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14   While this right is legally enforceable in relation to the most serious 
       crimes provided for in international conventions, the right to truth is  
       only beginning to be recognized and enforced by regional and  
       international courts for other crimes.

13    UN Human Rights Commission, Human Rights Resolution 9/11, Right to   
        the Truth (A/HRC/RES/9/11, September 24, 2008).

15    Michael Ignatieff, “Articles of Faith,” Index on Censorship 25, 5 (1996): 113.
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كيــف يمكــن تفعيــل الحقيقــة؟
ــر طرائــق متنوعــة. لعــل المفهــوم األكثــر شــيوعًا فــي البحــث عــن الحقيقــة هــو عــن طريــق مــا يعــرف بلجــان  تقصــي الحقائــق يمكــن أن يحــدث عب

منهــا  المدنــي؛  المجتمــع  يقــوده  اآلخــر  وبعضهــا  الحكومــة،  تديــره  قــد  أشــكال—بعضها  عــدة  تأخــذ  قــد  ذاتهــا  بحــد  الحقيقــة  لجــان  الحقيقــة. 

مــا يركــز علــى أنــواع محــددة مــن االنتهــاكات، مثــل التعذيــب واالختفــاء القســري؛ ومنهــا مــا لديهــا توكيــل شــامل بالنظــر فــي كل االنتهــاكات 

التهميــش.  النظــر حتــى فــي بعــض المعانــي والمفاهيــم مثــل   العنــف والامســاواة، الممارســات مثــل الفســاد، وفــي بعــض األحيــان  وأنمــاط 

تغطــي لجــان الحقيقــة فــي العــادة فتــرة زمنيــة محــددة )حتــى وإن كانــت طويلــة أحيانــًا( وتأخــذ علــى عاتقهــا مســؤوليات عــدة مثــل االســتماع 

النتائــج والتوصيــات. العنــف، إقامــة جلســات اســتماع عامــة ونشــر  أو  للقمــع  التاريخيــة  المســببات  البحــث حــول  لشــهادات الضحايــا، 

قســرًا  المغّيبيــن  أو  المفقوديــن  جثــث  مــكان  تحديــد  إلــى  الراميــة  الجهــود  أيضــًا؛  تحقيــق  لجنــة  شــكل  الحقيقــة  عــن  البحــث  يأخــذ  أن  يمكــن 

واســتخراجها وإعــادة دفنهــا؛ وحتــى المســرح أو الفــن أو التصويــر الفوتوغرافــي أو غيرهــا مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى إيصــال قصــص ضحايــا 

أنــه  إال  الرمزيــة،  التعويــض  أســاليب  مــن  الشــكل  بهــذه  الذكــرى  إحيــاء  أن  اعتبــار  مــن  الرغــم  ,علــى  المســتقبل.  إلــى  ونقــل مطالبهــم  الماضــي 

يمكــن اعتبــاره شــكًا مــن أشــكال البحــث عــن الحقيقــة أيضــًا، أو ربمــا قــول الحقيقــة، بســبب الرســائل التــي يمكــن أن تنقلهــا النصب/األعمــال 

التذكاريــة لعقــود قادمــة. المؤسســات الدائمــة مثــل المتاحــف أو األرشــيفات الوطنيــة هــي وســائل مــن نــوٍع آخــر لنشــر الحقيقــة. فــي ســياق 

ذاتهــا  بحــد  النــزاع  خــال  الحاصلــة  االنتهــاكات  لتســجيل  المدنــي  المجتمــع  يبذلهــا  التــي  الهائلــة  التوثيــق  جهــود  تعــد  الســوري،  الســياق  مثــل 

شــكًا آخــر مــن أشــكال البحــث عــن الحقيقــة.

16

 كولومبيا—“ذاكــرة مــن أجــل الحيــاة”
 لجنــة حقائــق وذاكــرة المــرأة الكولومبيــة  

دراســة حالة

مــن  ونصــف  عقــوٍد  الخمســة  يقــارب  مــا  كولومبيــا  شــهدت 

 ٢٠١٦ عــام  فــي  انتهــى  الــذي  الوحشــي،  الداخلــي  الصــراع 

فــي  األمــر  بــادئ  فــي  الصــراع  اندلــع  شــامل.  ســام  باتفاقيــة 

العصابــات  حــرب  جماعــة  قامــت  عندمــا  الســتينيات  منتصــف 

الكولومبيــة  الثوريــة  القــوات  باســم  المعروفــة  اليســارية 

بســبب  الحكومــة  ضــد  الســاح  بحمــل   )FARC( المســلحة 

ــرة  ــا عــدم المســاواة. بعــد فت ــة األراضــي وغيرهــا مــن قضاي قضي

وجيــزة، بــرزت جماعــات يســارية أخــرى، وكذلــك مجموعــات أخــرى 

ارتكبــت  يمينيــة.  وجماعــات  للحكومــة،  مواليــة  عســكرية  شــبه 

توصــف  ال  عنــف  أعمــال  بالنــزاع  المشــتركة  الجهــات  مختلــف 

علــى المدنييــن علــى مــدار مــا يقــرب الســتين عامــًا مــن القتــال، 

نطــاق واســع  الجنســي علــى  التعذيــب والعنــف  بمــا فــي ذلــك 

الواقــع،  فــي  القســري.  واالختفــاء  والتهجيــر  والمذابــح  والقتــل 

المرتبــة  تحتــل  تــزال  ال  كولومبيــا  كانــت   ،٢٠١٧ عــام  نهايــة  فــي 

الثانيــة مــن حيــث عــدد المهّجريــن داخليــًا فــي العالــم )٦.٥ مليــون( 

شــخص.  مليــون   )٦.٧( العــدد  بلــغ  حيــث  فقــط  ســوريا  بعــد 

النســاء  تأثــرت  النزاعــات،  مــن  العديــد  فــي  الحــال  هــو  كمــا 

العنــف واألذى  جــّراء  بنســب متفاوتــة  مــا  وغالبــًا  فريــدة  بطــرق 

الناتجيــن عــن اإليــذاء الممنهــج مثــل الفقــر واالســتغال والعنــف 

إلــى  ومــا  العاطفيــة  والصدمــات  الجســدي،  واإليــذاء  الجســيم 

حقــوق  مــن منظمــات  العديــد  اجتمعــت   ،٢٠٠٩ عــام  فــي  ذلــك. 

رســمية  غيــر  لجنــة  إنشــاء  إمكانيــة  لمناقشــة  الكولومبيــة  المــرأة 

لقــد  المــرأة.  وحــول  تحديــدًا  النســاء  ِقبــل  مــن  الحقائــق  لتقّصــي 

16   Internal Displacement Monitoring Centre, “Global Report on Internal Displacement 2018: Part 1, On the GRID” (2018), 48.
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لألذّيــة  النســاء  فيهــا  تتعــرض  التــي  الطــرق  توثيــق  إلــى  ســَعين 

الحــوادث  هــذه  لربــط  أيضــًا  ولكــن  النــزاع،  أوقــات  ســياق  فــي 

عــدم  فــي  المتمثلــة  نطاقــًا  األوســع  االجتماعيــة  بالديناميــات 

الكولومبيــات  النســاء  علــى  أّثــرا  اللذيــن  والعنــف  المســاواة 

طويلــة. لفتــرة 

روتــا  وهــي  المنظمــات،  إحــدى  تقّدمــت   ،٢٠١٠ عــام  فــي 

الســلمي(،  النســاء  )طريــق  موخيريــس  الس  بــارا  باســيفيكا 

النســائية  والمصالحــة  الحقيقــة  لجنــة  وأنشــأت   بالفكــرة، 

المــرأة  ذاكــرة  بنــاء  إعــادة  هــي  أهدافهــا  وكانــت  الكولومبيــة. 

التمّعــن  وإعــادة  المســلح،  بالنــزاع  المرتبطــة  الكولومبيــة 

المــرأة. حيــاة  علــى  الحــرب  آثــار  حــول  نقــاش  وتوليــد 

كان  وقــت  فــي  تنفــذ  كانــت  الحقائــق  تقصــي  لجنــة  ألن  نظــرًا 

علنــًا  للتحــدث  يتشــجعن  مــن  وكان  مســتمرًا،  يــزال  ال  العنــف 

علــى  اللجنــة  حرصــت  فقــد  االنتقاميــة،  األعمــال  خطــر  يواجهــن 

لــه  النســاء فــي خطــر ال مبــرر  تطويــر منهجيــة ال تضــر وال تضــع 

تتواجــد  التــي  المناطــق  لــن تعمــل إال فــي  أنهــا  اللجنــة  . قــررت 

أكثــر  وصــول  ضمــان  أجــل  مــن  بالفعــل  باســيفيكا  روتــا  فيهــا 

ســهولة وأمانــًا إلــى النســاء الضحايــا )ألن روتــا باســيفيكا كانــت 

لهــا عاقــات ســابقة(. وهــذا يعنــي أيضــًا أن تبــدأ اللجنــة عملهــا 

منطقــة. كل  لتعقيــدات  عمليــًا  فهمــًا  تملــك  وهــي 

إبقــاء المشــروع علــى مســتوًى عــاٍل مــن الســرية

كانــت معظــم المشــاركات مّتصــات بالفعــل بطريقــة مــا بالمنظمــة الرئيســية 

تــم تقديــم المســاعدة والدعــم النفســيين للمشــاركات والباحثــات

تــم نقــل نســخ رقميــة وماديــة محليــة مــن المقابــات إلــى المكتــب الوطنــي، ثــم أتلفــت

تــم تشــفير النســخ فــي المكتــب الوطنــي وحمايتهــا 

لــم يتــم تســجيل أي معلومــات تعريفيــة شــخصية بالمشــاركات أو الباحثــات فــي أي مــكان أو جهــة.

امة
ســ

ت ال
إجراءا

تســع  حــول  معلومــات  جمعــت  كمــا  مناطــق.  تســعة  فــي  امــرأة   ٩٣٥ مــن  تصريحــات  أخــذ  إجمــااًل   اللجنــة  اســتطاعت 

ــى مــن الكشــف أو معرفــة  ــذ كل هــذا العمــل بالحــد األدن ــم تنفي ــرت فيهــا جماعــات بحالهــا مــن األشــخاص. ت حــاالت تأث

العامــة.

والعنــف  والتعذيــب  والمذابــح  والقتــل  التعســفي  اإلعــدام  مثــل  خطيــرة،  انتهــاكات  عــن  قصصــًا  المشــاركات  روت 

بحثــت  اللجنــة  لكــن  واالختطــاف.  القانونــي  غيــر  واالحتجــاز  لألطفــال  القســري  والتجنيــد  القســري  والتهجيــر  الجنســي 

أعمــق وألقــت الضــوء علــى الظواهــر االجتماعيــة األوســع، مثــل التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات وعــدم قــدرة 

آمنــة. إلــى ظــروف معيشــية  الوصــول  علــى  النســاء 
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ــج الرئيســية هــي أن النســاء كــّن يشــعرن بعــدم  ــت بعــض النتائ كان

حمايتهــن؛  فــي  فشــلت  والتــي  الحكومــة،  تجــاه  عميقــة  ثقــة 

االنتهــاكات؛  عــن  لإلبــاغ  التقــدم  النســاء  مــن  العديــد  خشــيت 

يعتبــرن  لــم  النســاء  مــن  العديــد  أن  لاهتمــام،  المثيــر  ومــن 

أنفســهن ضحايــا علــى اإلطــاق )فــي بعــض الحــاالت، كان ذلــك 

مــن  جــزء طبيعــي  المــرأة  ضــد  العنــف  أن  بعضهــن  اعتبــار  بســبب 

الحيــاة؛ وفــي حــاالت أخــرى، افترضــن أنــه يمكــن اعتبــار أقربائهــّن 

الوعــي  زيــادة  إلــى  الحاجــة  التقريــر  وأبــرز  ضحايــا(.  فقــط  الذكــور 

مــا  الواضحــة  الحــدود غيــر  إلــى  االنتبــاه  الضحايــا ولفــت  بحقــوق 

بيــن العنــف المرتبــط بالنــزاع مــن جهــة وبيــن العنــف الــذي تعانــي 

أخــرى.  جهــة  مــن  نســاء  كونهــن  لمجــرد  يوميــًا  النســاء  منــه 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد تســع ســنوات، عملــت لجنــة الحقيقــة 

لتكــرار  باســيفيكا  روتــا  مــع  الدولــة  فرضتهــا  التــي  “الرســمية” 

علــى  ارتكــزت  التــي  المشــاركة  طلــب  فــي  ذاتهــا  المنهجيــة 

الضحايــا والتــي اســتخدمت فــي هــذه المبــادرة وذلــك لضمــان أن 

الجديــدة. اللجنــة  عمــل  فــي  إيرادهــا  يتــم  المنظمــة  تقريــر  نتائــج 

17   Ruta Pacífica Para las Mujeres, “The Women’s Truth: 
       Victims of the Armed Conflict in Colombia Summary” (2017).

18

17 

18   Activity adapted from Facing History and Ourselves, 
      Analyzing Images, Resource Library: Teaching Strategies.

التي المختلفة  المستويات  فهم  على  الُمشاركين   تشجيع 
إليهم بالنسبة  مألوف  غير  شيٍء  تفسير  عليها  ينطوي 

 
األسئلة ُتطرح  وكيف  االفتراضات،  حول  نقاش   إدارة 

تحليلها في  للبدء 
 

ومعّقد مهّم  مفهوم  هي  الحقيقة  أّن  كيف   مناقشة 
السوريين إلى  بالنسبة 

لها مشابهة  صورة  أو  أدناه،  المرفقة  الصورة  عن  نسخ  عدة 

األدوات الالزمــة األهداف

4٥ دقيقــة تقريبــًاطبقــات الحقيقــةنشــاط

أعقــاب  فــي  القصــة.  أو  الحقيقــة  مــن  نســخته  يشــارك  الــذي  الشــخص  منظــور  علــى  تعتمــد  أن  يمكــن  كمــا  للحقيقــة طبقــات،  يكــون  مــا  غالبــًا 

وبالمقابــل،  وغيرهــا.  والدينيــة،  والجغرافيــة  واالجتماعيــة  السياســية  المختلفــة:  وانتماءاتــه  الشــخص  تجــارب  بحســب  الذكريــات  تتشــكل  النــزاع، 

افتراضاتنــا  تحييــد  بمــكان،  المهــم  مــن  يكــون  قــد  أيضــًا.  نفســها  العوامــل  بهــذه  تتأثــر  للحقيقــة  اآلخريــن  نســخ  بهــا  نتلّقــى  التــي  الطريقــة  فــإن 

والبحــث عــن مســتوياٍت مختلفــة مــن الحقيقــة. هنــاك الحقيقــة التــي نســمعها ونراهــا علــى الســطح، نصّنفهــا  مــن خــال معرفتنــا وافتراضاتنــا. 

فــي  رؤيــة األشــياء  فــي  ونبــدأ  لدينــا،  تكــون  قــد  التــي  االفتراضــات  نطــرح األســئلة ونقّيــم  أكبــر عندمــا  بعمــق  نراهــا  التــي  الحقيقــة  ثــم هنــاك 

ضــوء مختلــف.

التواصــل مــع الضحايــا أو المنظمــات

شــرح المشروع

 اتفــاق لــإلدالء بالشــهادة

الموعد، التاريخ، الوقت، المكان
المحدد للمقابلة

 المقابــات

التفريــغ والتنضيــد وإدخــال البيانــات

 ُترســل نســخ عــن المقابــات المنّضــدة إلــى 
المكتــب الرئيســي، النســخ األصليــة تتلــف

 الترميز والتحليل

العمليــة
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حقــوق الصــورة تعــود لـــ: مارتــا مارتينيــز/ المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة 

ال  البدايــة،  فــي  المتدّربيــن.  لجميــع  كافيــة  نســخًا  مســبقًا  اطبــع  أو  يروهــا،  أن  للمتدربيــن  يتســّنى  حتــى  شاشــة  علــى  الســابقة  الصــورة  اعــرض 

التاليــة:  الخطــوات  ليتبعــوا  المتدّربيــن  أرشــد  بــل  الصــورة.  عــن  معلومــة  أي  المتدّربيــن  تشــارك 

الخطــوة ١ اطلــب مــن المتدّربيــن تفحــص الصــورة عــن كثــب وإبــداء ماحظــات حــول مــا يرونــه. يجــب أن تكــون هــذه ماحظــات 

وصفيــة، مثــل األلــوان واألشــكال والموضــع وعــدد العناصــر ومــا إلــى ذلــك. شــّجع المتدّربيــن علــى عــدم إبــداء أيــة آراء ذاتيــة 

ــات الصــور وراءه(. ــال، تعليقــات حــول عواطــف الرجــل فــي الصــورة أو افتراضــات حــول هوي ــى ســبيل المث فــي تحلياتهــم )عل

الخطــوة ٢ أعــِط المتدّربيــن بعــض الوقــت ليدّونــوا مــا يرونــه أو أن يتحدثــوا ســويًا حــول ماحظاتهــم مــع شــريك آخــر. بعــد ذلــك 

ــًا أو مــع الشــريك.  اســألهم أن يشــاركوا مــا توّصلــوا إليــه مــع المجموعــة كلهــا، فردّي

الخطــوة ٣ اآلن اســأل المتدّربيــن عــن المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن أجــل البــدء فــي تحليــل أو تفســير الصــورة بشــكل 

ــاة؟ مــاذا  ــد الحي ــى قي ــال، مــن هــم األشــخاص فــي الصــور؟ هــل هــم عل أعمــق. ادِعهــم لصياغتهــا فــي أســئلة؛ علــى ســبيل المث

إمــا كتابــة  المتدّربيــن  مــن  اطلــب  أخــرى،  مــرة  الحجــارة؟  تعنــي  مــاذا  الصــورة؟  التقــاط هــذه  مــكان  عــن  الرجــل  تخبرنــا مابــس 

المجموعــة  مــع  أســئلتهم  بعــض  مشــاركة  منهــم  اطلــب  ثــم  ثنائيــة.  مجموعــات  فــي  مشــاركتها  أو  فــردي  بشــكل  أســئلتهم 

الكبــرى.

الخطــوة 4 اطلــب مــن المتدّربيــن نقــاش أســئلتهم مــع اآلخريــن لمحاولــة اإلجابــة عليهــا )الحصــول  علــى اإلجابــات بأنفســهم(. 

تــم التمريــن بشــكل فــردي، فاطلــب مــن المتدّربيــن تشــكيل مجموعــات مــن ثاثــة أشــخاص لمناقشــة أســئلتهم ومحاولــة  إذا 

اإلجابــة عليهــا. إذا تــم التمريــن بمجموعــات ثنائيــة، يمكــن أن تعمــل كل مجموعتيــن ســويًا )أربعــة أشــخاص(.

النشــاط
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الخطــوة 5 شــارك اآلن تفســيراتك وفهمــك للصــورة مــع المتدّربيــن واشــرح لمــاذا توصلــت إلــى هــذه القــرارات. 

يمكنــك دعوتهــم لطــرح األســئلة أو تقديــم تفســيرات مختلفــة. إن فعلــوا ذلــك، اطلــب منهــم شــرح مــا الــذي 

قادهــم  إلــى هــذه التفســيرات أو االفتراضــات.

يضــع  زائــرًا  الصــورة  ُتظهــر  فيــه.  التقطــت  الــذي  والموقــع  الصــورة  عــن  قليــًا  المتدّربيــن  أخبــر   6 الخطــوة 

El Ojo Que Llora أو )العيــن التــي تبكــي(. النصــب  ــرو، بعنــوان،  عناصــرًا وســط نصــب تــذكاري فــي ليمــا - البي

تصــور  الزائــر  وراء  الخلفيــة،  فــي  الموجــودة  الصــور  البــاد.  فــي  المســلح  النــزاع  لضحايــا  مخصــص  التــذكاري 

فــي  حجــر  هنــاك  األصلييــن.  الســكان  مجتمعــات  إلــى  ينتمــون  ومعظمهــم  اختفــوا،  أو  ُقتلــوا  الذيــن  الضحايــا 

Pachamama أو )أمنــا األرض(. تتدفــق الميــاه مــن الحجــر للداللــة علــى  وســط النصــب التــذكاري الــذي يمثــل 

متاهــة  القطعــة  بهــذه  يحيــط  البعــض.  بعضهــم  بحــق  ‘أطفالهــا’  ارتكبــه  مــا  علــى  باكيــًة  األرض،  أمنــا  “دمــوع 

النــزاع.”  المتضــررة مــن  الفرديــة  يمثــل كلٌّ منهــا معانــاة األســر  ٣٢٠٠٠ حجــر إضافــي  أكثــر مــن  تضــم 

هــذه  خــال  مــن  يوصلهــا  أن  أراد  المصــور  أن  يعتقــدون  التــي  الرســالة  مــا  المتدّربيــن  اســأل  اآلن   7 الخطــوة 

الصــورة، ومــن هــو الجمهــور المســتهدف فــي اعتقادهــم. واســألهم أيضــًا؛ مــن قــد يكــون هــو الجمهــور غيــر 

الصــورة. هــذه  مــن  يتعلــم  أو  يســتفيد  قــد  مــن  أي  بالصــورة،  المســتهدف 

أنــِه النشــاط بنقــاش حــول العمليــة التــي حصلــت للتــو. بعــض األســئلة اإلرشــادية التــي يمكــن أن يتضمنهــا النقــاش:

مــا الــذي كان عســيرًا فــي هــذه العمليــة؟ مــا كانــت الخطــوة األكثــر صعوبــة؟ 

الصــورة للحصــول  الشــخصية وافتراضاتــك حــول مــا كانــت تظهــر  تنحيــة تصّوراتــك  الخطــوة األولــى  هــل كان مــن الصعــب فــي 

علــى مالحظــات واضحــة؟ 

مــا الــذي يجعــل مــن المــواد البصريــة والصــور واألشــكال األخــرى مــن الــروي جذابــة ومثيــرة لالهتمــام؟ 

علــى المقلــب اآلخــر، وفــي أعقــاب النــزاع، كيــف قــد تؤثــر وجهــات النظــر لألشــخاص علــى تشــكيل فهمهــم وتصّوراتهــم لألحــداث، 

الصــور، القصــص، أو المــواد األخــرى؟ مــا هــي بعــض الســبل التــي قــد تســاعد فــي تجنــب هــذا األمــر وتشــجع النــاس علــى التفكيــر 

بشــكل موضوعــي أكثــر حــول المعلومــات التــي يتلّقونهــا. 

19

ش نقا

19     Kelli Muddell and Sibley Hawkins, ICTJ, “Gender and Transitional Justice: A Training Module Series—Memorialization” (2018).
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مــا هــي التعويضــات؟
باألذّيــة واألضــرار  للتصالــح واالعتــراف  المجموعــات  أو  المؤسســات واألفــراد  تأخذهــا  التــي  الخطــوات  أو  الخدمــات،  المزايــا،  التعويضــات هــي 

لاعتــراف  المتخــذة  اإلجــراءات  لوصــف  تســتخدم  التــي  القانونيــة  المصطلحــات  مــن  العديــد  هنالــك  مجموعــة.  أو  شــخٌص  لهــا  تعــّرض  التــي 

مختلفــة  كلمــات  تســتخدم  قــد  التأهيــل(.  وإعــادة  والتعويــض  والتصالــح  الملكيــات  وإعــادة  والــرد  الجبــر  )مثــًا،  األضــرار  هــذه  عــن  والتعويــض 

هنــا. التعويــض  سنســتعمل  المفــردة،  إلــى  الرجــوع  ولســهولة  واللغــة.  الســياقات  باختــاف 

الفئــات الرســمية للتعويــض كمــا نــص عليهــا القانــون الدولــي 

يهــدف الجبــر إلــى جعــل الضحايــا يشــعرون باالكتمــال الذاتــي. قــد يشــمل إعــادة الممتلــكات واســتعادة حقــوق

المواطنــة وإعــادة الوظائــف والمزايــا.

يهــدف التعويــض إلــى معالجــة األضــرار القابلــة للقيــاس الكمــي، بمــا فــي ذلــك اإلصابــة الجســدية والنفســية.

تشــمل إعــادة التأهيــل الرعايــة الطبيــة والنفســية والخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة لمعالجــة األضــرار الحاصلــة.

يغطــي الرضــا وضمانــات عــدم التكــرار فئــات واســعة مــن التدابيــر التعويضيــة، بمــا فــي ذلــك االعتــذار الرســمي، والكشــف

العلنــي عــن الحقيقــة، وإعــادة رفــات الموتــى والمختفيــن قســرًا، واإلصــاح المؤسســاتي.

reparation, restitution, redress, compensation, rehabilitation

التعويضــات واالعتــراف

20

التعويضــات يمكــن أن تأخــذ أشــكاال عديــدة. علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن األشــخاص يربطــون بيــن التعويــض والمدفوعــات الماليــة، إال أن 

االنتهــاكات  ونطــاق  الضحايــا  واحتياجــات  الظــروف  حســب  تتخــذه  الــذي  الشــكل  يختلــف  النمــوذج.  هــذا  إلــى  بالضــرورة  تأخــذ  ال  التعويضــات 

التعويضــات: تشــمل  قــد  وشــكلها. 

معاشــاتتأكيــد الحقائــق

الرعايــة الطبيــة 

مراســم للحــداد

وظائــف عمــل أو تطويــر مهــارت 

الخدمــات النفســية 

االعتــذار الرســمي

إقامــة نصــب تذكاريــة 

الحصــول علــى تعليــم 

الدفعــات الماديــة 

االســتعادة وتحديــد الهويــة 
وإعــادة دفــن رفــات الضحايا

حقــوق  علــى  التأكيــدات 
لملكيــة ا

إعــادة بنــاء المنــازل

اســتعادة الوظيفــة 
أو منصــب العمــل

20     For more information, see UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims  
          of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution adopted by  
         the General Assembly (A/RES/60/147, March 21, 2006).
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لــم التعويضــات؟
التعويضــات لهــا أساســان؛ أخاقــي و قانونــي.

الواجــب  الضــروري والصحيــح  الشــيء  للتصالــح. هــذا هــو  آخــر، هنــاك مســؤولية  مــا حقــوق  ينتهــك شــخص  المســتوى األخاقــي، عندمــا  علــى 

جوانــب  جميــع  علــى  تؤثــر  والضــرر،  األذى  مــن  ومتنوعــة  معقــدة  أشــكال  مــن  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  يعانــي  مــا  غالبــًا  بــه.  القيــام 

حياتهــم ورفــاه صحتهــم. علــى ســبيل المثــال، يكــون للضــرر الناجــم عــن جرائــم مثــل التعذيــب أو العنــف الجنســي أو االختفــاء القســري أو القتــل 

أو  النفســية  أو  الجســدية  ســواء  والصدمــة،  للعنــف  األمــد  طويلــة  العواقــب  تؤثــر  قــد  الضحيــة.  حيــاة  علــى  عميــق  تأثيــر  العائلــة  أفــراد  ألحــد 

المســتقبل. فــي  طويلــة  ولفتــرة  اآلن  والمجتمعــات  وأســرهم  الضحايــا  علــى  االجتماعيــة، 

األضــرار  بمعالجــة  قانونيــًا  ملزمــة  المجتمعــات  فــإن  الدولــي،  اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  أعقــاب  وفــي  لذلــك،  ونتيجــة 

والمعانــاة التــي تعــّرض لهــا الضحايــا. تقــع المســؤولية القانونيــة فــي توفيــر ســبل االنتصــاف أو التعويــض عــن األضــرار التــي تلحــق باألشــخاص 

أو  “الممارســات  أخــرى  )بعبــارة  الضحايــا  حمايــة  فــي  الدولــة  إخفــاق  ظــل  فــي  االنتهــاكات،  ارتكبــوا  الذيــن  األشــخاص  أو  الشــخص  عاتــق  علــى 

للقانــون  خطيــرة  انتهــاكات  أو  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  جســيمة  انتهــاكات  وتشــكل  الدولــة  إلــى  ُتنســب  أن  يمكــن  التــي  اإلغفــاالت 

)” الدولــي.  اإلنســاني 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  الضحايــا.  احتياجــات  لتلبيــة  خطــوات  اتخــاذ  الدولــة  علــى  يجــب  مهولــة،  الضحايــا  أعــداد  حيــث  ســوريا  مثــل  دول  فــي 

ــن  ــا بســبب االنتهــاكات التــي يرتكبهــا أولئــك الذي ــة للضحاي ــة توفــر تعويضــات ومســاعدات أخــرى مجدي ــدان برامــج وطني ــد مــن البل أسســت العدي

الذيــن كانــوا جــزءًا مــن مجموعــٍة معارضــة(. أولئــك  )بمــا فــي ذلــك  الجنــاة  الدولــة وغيرهــم مــن  بالنيابــة عــن  يمارســون أفعالهــم 

كيــف تــم إقــرار التعويضــات وكيــف تم
ــة. مــع ذلــك،  ــة أو فــي بعــض الحــاالت كجــزء مــن قرارهــا فــي فصــل قضيــة جنائي ــة الدعــوى المدني تقضــي المحاكــم بإيفــاء التعويضــات فــي نهاي

وفــي كثيــر مــن األحيــان، وفــي ســياقات مثــل الســياق الســوري حيــث توجــد أعــداد هائلــة مــن الضحايــا، يتــم إنشــاء برامــج التعويضــات بموجــب 

والمجتمعــات  النــزاع  بعــد  مــا  مجتمعــات  فــي  طبقــت  التــي  اإلداريــة،  البرامــج  لهــذه  يمكــن  اإلداريــة(.  التعويضــات  عــادًة  )تســمى  تشــريعات 

التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة منتهيــًة مــن الحكــم االســتبدادي، أن تعمــل بالتــوازي مــع مبــادرات االدعــاء القضائــي وغيرهــا مــن مبــادرات العدالــة 

الذكــرى. العمــل علــى تخليــد  الحقيقــة ومشــروعات  االنتقاليــة، مثــل لجــان 

التعويــض أيضــًا  فــي الواقــع، إن إقــرار التعويضــات غالبــًا مــا يكــون ضمــن فتــرة توكيــل لجنــة الحقيقــة ويعتبــر جــزءًا مــن توصياتهــا. ويســتحصل 

مــن  ســنواٍت  بعــد  وأحيانــًا  الحكوميــة،  السياســات  وواضعــي  والناشــطين  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  لألفــراد  المتفانيــة  الجهــود  خــال  مــن 

للحكومــة. عريضــة  أو  التمــاس  تقديــم 

اعتمــادًا علــى النمــوذج، يمكــن تقديــم التعويضــات بشــكل فــردي أو جماعــي. فــي بعــض األحيــان تكــون جــزءًا مــن مجموعــة مــن المزايــا التــي 

تقــدم إغاثــًة مســتهدفة أو قصيــرة األمــد علــى أســاس عاجــل. فــي حــاالت أخــرى، قــد تتكــون مــن مجموعــة شــاملة مــن تدابيــر التعزيــز المتبــادل 

طبيعتهــا  فــي  كلهــا  وتعــّد  التعليميــة(،  الفوائــد  مــن  وغيرهــا  عاجيــة  وفوائــد  الصدمــة،  مــن  والعــاج  الصحيــة،  الرعايــة  تشــمل  قــد  )والتــي 

والغــرض األساســي منهــا شــكًا مــن أشــكال التعويــض.

ــا  ــة للضحاي ــر هــذه التعويضــات وتســليمها، فــإن التعويضــات علــى المســتوى األساســي تهــدف إلــى تحقيــق العدال بغــض النظــر عــن وســائل توفي

مــن خــال االعتــراف باالنتهــاكات التــي ارُتكبــت ضدهــم واالعتــراف باألضــرار واألذّيــة التــي مــا زالــوا يعانــون منهــا.

21 

21     Ibid., para. 8.

Youth Guide - Arabic_REV.indd   36 12/4/2019   2:23:53 PM



37 مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية

البيــرو

دراســة حالة

ــزاع مســلح داخلــي  مــن عــام ١٩٨٠حتــى عــام ٢٠٠٠، مــرت بيــرو بن

دمــوي اســتمّر طويــًا، وأســفر عــن مقتــل حوالــي ٦٩٢٨٠شــخصًا. 

ثــاث جهــات فاعلــة رئيســية:  الحاصــل تصارعــت   العنــف  وســط 

)المســار   Sendero Luminoso المتمــردة  الجماعــات 

 Movimiento Revolucionario الثوريــة  والحركــة  الســاطع(، 

حملــة  فــي  شــرعت  التــي  البيــرو،  وحكومــة   ،Tupac Amaru

وحــاالت  باغتيــاالت  النــزاع  ترافــق  اإلرهــاب.  لمكافحــة  عنيفــة 

بشــكل  أثــرت  والتــي  ودمــار،  ومذابــح  وخطــف  قســري  اختفــاء 

مناطــق  أفقــر  فــي  والفاحيــن  المجتمعــات  علــى  أساســي 

يقــدر  مــا  نــزوح  فــي  الصــراع  تســبب  ذلــك،  إلــى  إضافــة  البــاد. 

شــخص.  ٤٣٠,٠٠٠ بنحــو 

الحقيقــة والمصالحــة  لجنــة  أصــدرت   ،٢٠٠٣ فــي آب /أغســطس 

يحّلــل  مجلــدات،  تســعة  مــن  نهائيــًا  تقريــرًا   )CVR( البيــرو  فــي 

أســباب النــزاع وعواقبــه، يصــف بالتفصيــل الممارســات الخاطئــة 

فــي  العنــف  منــع  ســبل  بشــأن  توصيــات  قــّدم  كمــا  المرتكبــة، 

تــم  للتعويضــات  شــاملة  بخطــة  اللجنــة  أوصــت  المســتقبل. 

وضعــت   .٢٠٠٥ عــام  المطــاف  نهايــة  فــي  قانونيــًا  إقرارهــا 

أو   Integral de Reparaciones( الشــاملة  التعويــض  خطــة 

لبرنامــج  عمــل  إطــار  لهــا،  المرافــق  التنظيمــي  والجهــاز   )PIR

العنــف. ضحايــا  وتعويــض  االعتــراف  ســبيل  فــي  التعويضــات 

تتكــون الخطــة مــن برامــج مختلفــة قّدمــت تدابيــر فرديــة وجماعيــة 

داخــل  الصحيــة  الرعايــة  تشــمل  وهــي  وماديــة.  رمزيــة  وفوائــد 

برامــج  والنفســية،  الجســدية  األمــراض  لعــاج  العــام  النظــام 

العنــف،  آثــار  حــول  التوعيــة  برامــج  والوقايــة،  الصحــي  التأميــن 

االجتماعــي.  للدعــم  المجتمعيــة  الشــبكات  بنــاء  إلعــادة  وبرامــج 

تــم إنشــاء برامــج تعليميــة ألولئــك الذيــن فقــدوا فــرص التعليــم 

محــو  وبرامــج  الدراســية،  المنــح  ذلــك  فــي  بمــا  للنــزاع،  نتيجــة 

األميــة الكبــار، والتدريــب المهنــي، تأميــن فــرص الســكن للطــاب 

للجامعــات  الدراســية  والمنــح  الوجبــات،  مخصصــات  وبــدالت 

والدراســات التقنيــة. كمــا تــم تقديــم تعويضــات جماعيــة للعائــات، 

ومجتمعــات الفاحيــن، وجماعــات الســكان األصلييــن والمهّجريــن 

وغيرهــم مــن المتضرريــن مــن النــزاع، مــن أجــل اســتعادة وإعــادة 

األساســية. الخدمــات  وتوســيع  المدّمــرة  التحتيــة  البنيــة  بنــاء 

22

٣٠ دقيقــةالتعلــم عــن التعويضــات الرمزيــة ومبــادرات تخليــد الذكــرىنشــاط

مــن  العديــد  فــي  وتتواجــد  هــذه.  ذكراهــم  وإحيــاء  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  الســتذكار  وســيلة  التذكاريــة  النصــب  أو  التــذكارات  ُتعــّد 

البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم، بأشــكال متنوعــة. عندمــا تقــام النصــب التذكاريــة كرمــٍز علــى االعتــراف بالضحايــا وتقــّر بالممارســات الخاطئــة 

نّيــة  للجــدل وتولــد ســوء  التذكاريــة مثيــرة  النصــب  تكــون  أن  الرمــزي. يمكــن  التعويــض  أشــكال  تكــون شــكًا مــن  أن  التــي حدثــت، فإنــه يمكــن 

ــة. كيــف  ــر فــي النصــب التذكاري ــد التفكي ــداول والتشــاور خصائــص هامــًة جــدًا عن ــاه والت ــر كلُّ مــن االنتب وتحــّرض علــى االنقســام االجتماعــي. يعتب

تــذكاري أن يكــّرم أولئــك الذيــن راحــوا ضحّيــًة، دون الوقــوع فريســة للتحّيــز واالنقســام؟ يمكــن للنصــب 

22     ICTJ, “Hatun Willakuy: Abbreviated Version of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission” (2014). 

Youth Guide - Arabic_REV.indd   37 12/4/2019   2:23:53 PM



مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية38

تفّحــص صــور النصــب التــذكاري أدنــاه مــع المتدّربيــن وشــجع نقاشــًا عامــًا حــول ســمات النصــب التــذكاري. اطلــب مــن المتدّربيــن 

هــي  مــا  التــذكاري،  النصــب  اعتبــار موقــع  منهــم  اطلــب  ذكــراه.  التمثــال  ويحيــي  بــه  يحتفــي  مــا  حــول  تصوراتهــم  يقدمــوا  أن 

الرســالة التــي ينقلهــا، وكيــف يجعلهــم يشــعرون. ثــم اشــرح أهميــة التمثــال والتاريــخ الــذي يحملــه.

تمثال الســام

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، جّنــدت حكومــة اليابــان بالقــوة مــا يصــل إلــى ٢٠٠,٠٠٠ امــرأة فــي البلــدان التــي غزتهــا للعمــل 

كعبيــٍد جنســيات فــي بيــوت الدعــارة. أصبــح هــؤالء النســوة ُيعرفــن فــي زمــن الحــرب باســم »نســاء المتعــة«، وقــد جــيء بهــّن 

مــن دول جنــوب شــرق آســيا، بمــا فيهــا الصيــن واليابــان وكوريــا والفلبيــن وتايــوان. كانــت كثيــر مــن النســاء صغيــراٍت فــي الســن 

عندمــا ُخطفــن وتعّرضــن لاغتصــاب لســنوات طويلــة. الكثيــرات منهــن توّفيــن جــّراء عــدوى األمــراض المنقولــة جنســيًا وســوء 

معاملــة الجيــش اليابانــي. انتحــر البعــض منهــن أيضــًا. بعــد الحــرب، رغــم ســنوات مــن االحتجاجــات ومطالــب االعتــراف، رفضــت 

الحــرب. أثنــاء  النســاء واســتعبادهن  المتمثلــة فــي تجنيــد  اليابانيــة االعتــراف بسياســتها  الحكومــة 

ردًا علــى ذلــك، فــي عــام ٢٠١١، أقــام أنصــار النســاء تمثــااًل المــرأة شــابة جالســة علــى كرســي مواجــه للســفارة اليابانيــة فــي 

ســيول - كوريــا الجنوبيــة. ُنِصــب التمثــال تمامــًا حيــث كان المحتجــون يتجمعــون كل يــوم أربعــاء علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن 

والتعويــض. باالعتــذار  للمطالبــة  تقريبــًا 

يمكنهم  بما  التفكير  في  البدء  على  الُمشاركين  تشجيع 
لتكريم  مجتمعاتهم  في  فعله  وأصدقائهم  وعائالتهم 
لهم منفعًة  تحقيق  أو  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا 

حول  آراء  بعدة  واألخذ  اإلبداعي  التفكير  إلى  الدافع  تنمية 
سوريا في  النزاع  ضحايا  تكريم  كيفية 

فيها  يتلّقى  قد  التي  الّطريقة  إلى  االنتباه  أهمية  إبراز 
الّطرق  إلى  أو  والتذكارات  الذكرى  إحياء  فكرة  اآلخرون 

الفكرة.  هذه  مع  بها  يتفاعلون  قد  التي  الُمختلفة 

يلي،  ما  وفي  أكثر.  أو  واحد  تذكاري  لنصب  صور 
الجنوبية  كوريا  في  السالم"  "تمثال  ُتبينان  صورتان 

به. ُيعّرف  ووصٌف 

أخرى  تذكارية  ُنُصٍب  استخدام  في  ترغب  ولعّلك 
بما  أكثر،  لهم  تعني  أو  بالُمشاركين  أكبر  صلة  ذات 

البناء. أو  الدراسة  قيد  تزال  ال  التي  تلك  فيها، 

"تمثال  عن  إضافية  صور  على  العثور  ويمكن 
اإلنترنت. على  السالم" 

األدوات الالزمــة األهداف

النشــاط
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قصــة الشــعر غيــر المتســاوية مــن الطرفيــن، إلبــراز الطبيعــة القســرية لقلــع النســاء مــن بيوتهــن.

قبضتــان مشــدودتان، للداللــة علــى روح التحــدي فــي مواجهــة الشــدائد.

وســيط  أنــه  علــى  الصغيــر  الطائــر  البعــض  يعتبــر  آســيا،  )فــي  والســام.  للحريــة  رمــزًا  الشــابة،  الفتــاة  كتــف  علــى  صغيــر  طائــر 

التــذكاري( النصــب  بــزوار  الضحايــا  يصــل  الفنــي،  العمــل  هــذا  فــي  هــو  والــذي  روحانــي، 

النصــب  يلعبــه  الــذي  المــزدوج  الــدور  يوضــح  نقشــًا  التمثــال  يحمــل 

مــن  اليابــان  جرائــم  ضحايــا  مــن  العديــد  لتذّكــر  كوســيلة  هنــا  التــذكاري 

ــراف  ــة للوفــاء بمســؤولياتها لاعت ــى الحكومــة الياباني جهــة، والضغــط عل

العديــد  التــذكاري  النصــب  يتضمــن  التعويضــات.  ودفــع  باالنتهــاكات 

الضحايــا  وعزلــة  معانــاة  لتمثيــل  ُصّممــت  التــي  الرمزيــة  التفاصيــل  مــن 

جنســيات: عبــداٍت  ليصبحــن  بيوتهــن  مــن  قســرًا  انتزاعهــن  تــم  اللواتــي 

فــي عــام ٢٠١٥، وقعــت حكومتــا اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

اليابــان  فيهــا  وافقــت  حيــث  بالضحايــا،  تتعلــق  اتفاقيــة 

لرعايــة  دوالر  مليــون   ٨,٣ بمبلــغ  ووعــدت  االعتــذار  علــى 

رئيــس  مــن  اعتــذارًا  اليابانــي  الخارجيــة  وزيــر  قــرأ  النســاء. 

ديســمبر  األول/  كانــون  فــي  “آبــي”،  اليابانــي  الــوزراء 

٢٠١٥، قائــًا: “اعتــذارات صادقــة ونــدم مــن أعمــاق قلبــه 

تقــاس، وجــراح  الاتــي عانيــن مــن آالم ال  أولئــك  لجميــع 

المتعــة”.” “نســاء  تشــفى،  ال  ونفســية  جســدية 

الحكومــة  ســعت  االتفاقيــة،  مــن  وكجــزء  ذلــك،  مــع 

ــة التمثــال. تــم رفــض هــذا الطلــب.  اليابانيــة أيضــًا إلــى إزال

اليابانيــة، تذكيــٌر  الســفارة  أمــام  التمثــال  يــزال  واليــوم، ال 

للضحايــا  الهائــل  واإلصــرار  الضحايــا  بمعانــاة  مســتمّر 

عميهــم. ا د و
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١٥ دقيقــةالضحايــا وعالــم األذىنشــاط

ُيعــّرف مفهــوم الضحيــة بصــورة عامــة فــي القانــون الدولــي ليشــمل األفــراد أو الجماعــات التــي عانــت مــن الضــرر واألذى نتيجــة خروقــات حقــوق 

القبــض  أو  الجانــي  علــى  التعــرف  تــم  الشــخص ضحيــة ســواء  ُيعتبــر  أيضــًا.  بدورهــم ضحايــا  يعتبــرون  الضحايــا  أســر  أفــراد  اعتبــار  يمكــن  اإلنســان. 

عليــه ومحاكمتــه، أو ال.

إدراك حجــم ومــدى  علــى  المتدّربيــن  تشــجيع  إلــى  أو ضمــن مجموعــات صغيــرة،  فــردي  بشــكل  بــه  القيــام  يمكــن  الــذي  النشــاط،  هــذا  يهــدف 

والمجتمــع. األفــراد  علــى  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  عــن  الناجــم  الضــرر 

لــه للمتدربيــن،  لــزوم  يجــب أن تتوقــع أن بعــض المتدّربيــن قــد يجــدون صعوبــة فــي المشــاركة. للتخفيــف مــن احتماليــة التســبب فــي ضيــق ال 

ــل آخــر، يمكنــك أن تطلــب مــن المتدّربيــن  ــي أدوار والتحــدث بصفــة الغائــب )الشــخص الثالــث(. وإلتاحــة بدي ــرح علــى المتدّربيــن تبّن يمكنــك أن تقت

فــي  المشــاركة  وعــدم  الجلــوس  خيــار  للمتدربيــن  تتيــح  أن  أيضــًا  يمكنــك  اســم صاحبهــا.  ذكــر  تتــم مشــاركتها دون  حتىــى  إجابــات موجــزة  كتابــة 

النشــاط أو المغــادرة فــي أي وقــت.

والعواقب األضرار  مدى  حوَل  فهًما  الُمشاركون   يكتسب 
األسباب وحول  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  تسببها   التي 

ا مهمًّ أمًرا  لجبرها  خطوات  المجتمع  اّتخاذ  تجعُل  التي 
فارغة أوراق 

.

األدوات الالزمــة األهداف

فــي  موضــح  هــو  الصفحة،كمــا  مــلء  المركــز  متحــّدة  دوائــر  أربــع  رســم  منهــم  واطلــب  المتدّربيــن  علــى  األوراق  بتوزيــع  قــم 

الشــكل أدنــاه، و ومــن ثــم ترقيمهــا، بــدءًا مــن الرقــم األول فــي أصغــر دائــرة. )أو إن أمكــن، قــم بإعــداد وطباعــة أوراق العمــل 

) . مســبقًا

النشــاط
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رغــم  حقيقيــة،  ضحيــة  تحديــد  إلــى  المتدّربــون  يحتــاج  ال  )ضحيــة(.  كلمــة  يكتبــوا  أن  المتدّربيــن  مــن  اطلــب   ، دائــرة  أصغــر  فــي 

أو  األفــراد  تحديــد  المتدّربيــن  مــن  اطلــب  بهــا،  المحيطــة  الدائــرة  فــي  يعرفونــه.  شــخص  فــي  التفكيــر  يختــار  قــد  البعــض  أن 

الخــارج  باتجــاه  المركــز  مــن  العمــل  المتدّربيــن  علــى  يجــب  بالضحيــة.  لحقــت  التــي  باألضــرار  أيضــًا  تتأثــر  قــد  التــي  المجموعــات 

بهــا. مــا  لهــم عاقــة  أو  بهــم  الضحيــة  ترتبــط  الذيــن  أولئــك  ثــم  ومــن  أواًل  الضحيــة  إلــى  األقــرب  األشــخاص  لتحديــد 

وشــجع  مناقشــة  ابــدأ  حّددوهــا.  التــي  والمجموعــات  باألفــراد  قائمــة  يكتبــوا  أن  منهــم  اطلــب  المتدّربــون،  يفــرغ  عندمــا 

المتدّربيــن مــن خالهــا علــى التفكيــر بشــكل موســع حــول أســرة الضحيــة الممتــدة، زمــاء الدراســة، الجيــران، أفــراد المجتمــع 

ومــن  األطفــال  إلــى  اآلبــاء  مــن  أي  األجيــال،  عبــر  الصدمــة  انتقــال  إمكانيــة  أيضــًا  يناقشــوا  أن  ينبغــي  األوســع.  والمجتمــع 

األحفــاد. إلــى  األطفــال 

األذى،  أو  الضــرر  يأخذهــا  قــد  التــي  المختلفــة  األشــكال  فــي  يفكــروا  أن  المشــاركين  مــن  اطلــب  دائــرة،  كل  فــي  ذلــك،  بعــد 

البعــض، والمجتمعــات  الذيــن يضحــون لمســاعدة بعضهــم  الجيــران  المدرســة،  المتســربين مــن  المثــال؛ األصدقــاء  علــى ســبيل 

الدائمــة مثــل  الطبيــة  المندملــة، واالحتياجــات  الجســدية والعاطفيــة غيــر  الجــروح  أو غيرهــا،  المنقســمة علــى أســس طائفيــة 

األطــراف االصطناعيــة وهلــم جــرا.

فــي  يشــاركوا  لــم  -ممــن  غيرهــم  أو  الشــباب  النشــطاء  فيهــا  أجبــر  التــي  المواقــف  فــي  التفكيــر  علــى  المجموعــة  اآلن شــجع 

أعمــال عنــف مطلقــًا مــن قبــل- علــى حمــل الســاح لحمايــة مجتمعاتهــم. واآلن أِعــد التمريــن مــرة أخــرى مــن هــذا المنظــور. 

مــا هــي التداعيــات؟ مــا األضــرار التــي عانــوا منهــا نتيجــة لذلــك؟ مــا األضــرار التــي ســّببوها لآلخريــن؟

٥ - ١٠ دقائــق إيجــاد الكلمــات المناســبة االعتــذارات الرســمية العامــةنشــاط

رســمي،  اعتــراف  هــو  “االعتــذار  الرمــزي،  التعويــض  أشــكال  مــن  كشــكل  االنتقاليــة.  للعدالــة  سياســة  أي  مــن  مهــم  جــزء  الرســمي  االعتــذار 

أضــرار  فــي  تســّببت  وأنهــا  الماضــي،  فــي  بالفعــل  ارتكبــت  قــد  اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  بــأن  علنــي  اعتــراف  الحــاالت  اعتبــاري، وفــي معظــم 

حــدث”.   عمــا  المســؤولية  كل  أو  بعــض  قبــول  هــو  الفــرد  أو  المجموعــة  الدولــة،  اعتــذار  وأن  للضحايــا،  تعويضهــا  يمكــن  ال  وغالبــًا  جســيمة 

 تقديــم االعتــذارات الرســمية يكــون مــن قبــل األفــراد، وكاء الحكومــة أو مختلــف الجماعــات أو البلــدان بعــد انتهــاء النظــام القمعــي أو فتــرة 

النــزاع. يمكــن إصدارهــا علــى الفــور أو بعــد ســنوات. ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفوية، إن الكلمــات المســتخدمة فــي االعتــذار وكيــف يتــم تقديــم 

االعتــذار للضحايــا هــي أمــور بالغــة األهميــة. تــم تصميــم هــذا النشــاط لجعــل المتدّربيــن يفكــرون فــي مــا يجعــل االعتــذار ذا معنــى وحساســية 

الضحايــا. الحتياجــات 

23 

23    Ruben Carranza, Cristián Correa, and Elena Naughton, ICTJ, “More Than Words: Apologies as a Form of Reparation” (2015), 1.
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كينيــا
“حانــت اللحظــة التــي نغلــق فيهــا البــاب علــى هــذا الماضــي 

علــى  نحصــل  أن  ألنفســنا  نســمح  كــي  الوقــت  حــان  األليــم. 

اليــوم  نســتعيد  إذ  وواثقــة،  متماســكة  موّحــدة،  كينيــا 

واحــدة،  كأمــة  قدمــًا  المضــي  مــن  نتمكــن  حنــى  مســتقبلنا. 

عــن  ونيابــًة  الشــخصية،  بصفتــي  اليــوم  أمامكــم  أقــف 

االعتــذار  ألقــّدم  الســابقة؛  الحكومــات  كل  وعــن  حكومتــي 

الصــادق مــن حكومــة جمهوريــة كينيــا لجميــع مواطنينــا علــى 

كّل األخطــاء الماضيــة. أســأل مغفرتكــم، وليوّفقنــا اللــه فــي 

ونحتضــن  كشــعب  لنتوّحــد  هــذا،  التاريــخ  دروس  مــن  التعلــم 

واحــد.” وشــعب  واحــدة  كأمــة  ســويًا  مســتقبلنا 

أوهــورو كينياتــا، الرئيــس الكينــي، خــال خطــاب حــال األمــة، 

آذار 2٠١4

جنــوب أفريقيــا
“لــم تكــن نّيتنــا أن نحــرم النــاس حقوقهــم أو أن نســّبب األســى، 

والتمييــز  المنفصــل  التطــور  أّدى  المطــاف  نهايــة  فــي  لكــن 

نأســف  فإننــا  حــدث،  الــذي  وبقــدر  حصــل.  مــا  إلــى  العنصــري 

بشــدة”.

ف. و. دي كليــرك، رئيــس جنــوب أفريقيــا، نيســان ١99٣

             

مــا هي المســاءلة؟

المســاءلة هــي مفهــوم يفهمــه الكثيــر منــا بشــكل بديهــي. هــي عمليــة إســناد للمســؤولية عــن األخطــاء التــي ارتكبــت واألضــرار التــي ُســببت. 

ــي المســؤولية  ــل الجان ــى المجتمعــات تحمي ــون، يكــون واجــب عل ــة أو جهــة خاصــة حقــوق شــخص مــا أو تنتهــك القان عندمــا تنتهــك جهــة حكومي

المســؤولية  الدوليــة والوطنيــة قواعــد وإجــراءات تحديــد هــذه  القانونيــة  النظــم  لهــا. تحــدد  إجــراء عــادل  بالضحيــة وتأميــن  وضمــان االعتــراف 

وإســنادها.

 )IHL( فــي أوقــات النــزاع - ســواء أكان دوليــًا أم محليــًا - تذكــر أن هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن يشــار إليهــا باســم القانــون اإلنســاني الدولــي

والتــي يجــب احترامهــا وال يمكــن تعليقهــا. يحكــم القانــون اإلنســاني الدولــي ســير الحــروب ويهــدف إلــى الحــد مــن آثارهــا.

التــي  الحقــوق والحريــات األساســية  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  الحــرب والســام، يحمــي  أوقــات  أنــه فــي  الثانــي  الفصــل  فــي  تعلمنــا 

ــم تعليــق بعــض حقــوق اإلنســان فــي  ــر. قــد يت ــة الفكــر والتعبي ــة والصحــة وحري ــاة والحري ــك الحــق فــي الحي ــع البشــر، بمــا فــي ذل ــع بهــا جمي يتمت

حــاالت الطــوارئ، إال أنــه يجــب االلتــزام بالكثيــر منهــا بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة وحظــر التعذيــب والعبوديــة، فــي جميــع الظــروف.

العدالــة للضحايــا. هنــاك  بآثارهــا وأن تحقــق  الجرائــم وتعتــرف  المجتمعــات فــي  الضــروري أن تحقــق  الحقــوق، مــن  انتهــاك أي مــن هــذه  عنــد 

مــا  المســاءلة وغالبــًا  لتحقيــق  للمجتمعــات  الطريقــة األساســية  الجنائيــة هــي  الماحقــات  تكــون  ربمــا  المســاءلة.  لتحقيــق  الطــرق  مــن  العديــد 

يطالــب بهــا الضحايــا. ومــع ذلــك، يمكــن اعتبــار المكونــات األخــرى لعمليــة العدالــة االنتقاليــة، مثــل لجنــة الحقيقــة أو برامــج التعويضــات شــكًا 

مــن أشــكال المســاءلة أيضــًا.

المســؤولية  تحديــد  عمليــة  تخضــع  أن  يجــب   - رســمية  غيــر  أو  رســمية  قضائيــة،  غيــر  أو  قضائيــة  كانــت  ســواًء   - المســاءلة  آليــة  كانــت  مهمــا 

التــي يجــب أن تكــون عادلــة وفّعالــة ونزيهــة. عندمــا يكــون األمــر كذلــك، فــإن الماحقــات  القوانيــن واإلجــراءات  عــن االنتهــاكات لنظــام مــن 

المســاءلة
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العنــف  أو  العقــاب  الحقــوق ال يوجــد أي مجــاٍل لإلفــات مــن  أنــه فــي مجتمــع يحتــرم  القــادة والعالــم مفادهــا  إلــى  برســالة  تبعــث  القضائيــة 

بــأن  ارتكبوهــا، والتوضيــح الصريــح  التــي  الجرائــم المحــددة  أنهــا وســيلة لمعاقبــة مرتكبــي االنتهــاكات والمؤسســات علــى  ضــد المدنييــن. كمــا 

هــذه الممارســات غيــر قانونيــة. وقــد صممــت جميعهــا لتعيــد إلــى األذهــان نقطــة هامــة أنــه يجــب احتــرام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

الدولــي. اإلنســاني  والقانــون 

لــم يعــّد مهمــًا تحديــد مرتكبــي الممارســات الخاطئــة ومســاءلتهم؟ 

كمــا قــال مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور، أحــد أعظــم دعــاة التاريــخ للحــراك الســلمي؛ »الظلــم فــي أي مــكان يشــّكل تهديــدًا للعدالــة فــي كل مــكان«.   

ــر القســري، االختفــاء القســري، الهجــوم  ــزاع فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك التعذيــب، التهجي ــاء الن ارتكبــت العديــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان أثن

ــم األخــرى التــي ال يمكــن تصورهــا. ــد مــن الجرائ ــد األطفــال، والعدي ــة وتجني ــن، حصــار المناطــق المدني ــى المدنيي العشــوائي عل

منــذ بــدء النــزاع، أخــذت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري علــى عاتقهــا توثيــق االنتهــاكات التــي تحــدث يوميــًا فــي ســوريا. إن 

ــزاع فــي ســوريا  ــى الن ــاد. نتيجــة لذلــك، يشــار إل ــل بالفعــل ويســتمر فــي االزدي ــم جمعهــا حتــى اآلن هائ ــة التــي ت حجــم هــذه الجهــود وحجــم األدل

فــي  المســاعدة  بهــدف  المعلومــات  هــذه  فــي جمــع  المنظمــات  هــذه  مــن  العديــد  بــدأت  التاريــخ.  فــي  توثيقــًا  النزاعــات  أكثــر  أنــه  علــى  غالبــًا 

محاكمــة مــن تســّببوا بــكل هــذا المــوت واألذى واأللــم للشــعب الســوري، تشــريد الماييــن، فقــدان الممتلــكات وتدميــر أي شــيء يشــبه الحيــاة 

المجتمعــات. العديــد مــن  الطبيعيــة فــي 

الجنائيــة للجنــاة فــي  التــي تحــول دون المقاضــاة  العقبــات  العديــد مــن  تــزال هنــاك  الجهــود الشــجاعة والقّيمــة، ال  الرغــم مــن كل هــذه  علــى 

ــة المســتمرة  ــة الوضــع الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أمــر ضــروري فــي ظــل الجرائــم الرهيب ــد مــن الــدول أن إحال ســوريا. تعتقــد العدي

غيــر ممكنــة علــى  اإلحالــة هــذه  االحتمــال، ممــا جعــل  الســوري عرقــل هــذا  للنظــام  الثابــت  روســيا  لكــن دعــم  التغاضــي عنهــا.  يمكــن  التــي ال 

والمتوســط. القصيــر  المــدى 

المتمثــل  القانونــي  المبــدأ  اآلن  منهــا  الكثيــر  ويســتخدم  المســاءلة،  نحــو  بالســعي  ملتزمــة  ظلــت  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أن  إال 

الوطنيــة  للمحاكــم  العالميــة  القضائيــة  الواليــة  مبــدأ  يســمح  األجنبيــة.  المحاكــم  فــي  العدالــة  تحقيــق  لطلــب  العالميــة  القضائيــة  الواليــة  فــي 

اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  ذلــك  فــي  بمــا  دولييــن،  وصــدى  خطــورة  ذات  جســيمة  جرائــم  بارتــكاب  المتهميــن  األفــراد  بمحاكمــة 

أو  المّتهميــن  الجنــاة  أو  الجانــي  النظــر عــن جنســية  القســري، بصــرف  القضــاء واالختفــاء  الجماعيــة والتعذيــب واإلعــدام خــارج نطــاق  واإلبــادة 

المزعومــة. )الجرائــم(  الجريمــة  ارتــكاب  مــكان  عــن  النظــر  وبغــض  )الضحايــا(  الضحيــة 

الســوري،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مشــاركة  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  المحتمــل  نجاحهــا  لكــن  دوليــًا،  اهتمامــًا  القضايــا  هــذه  جذبــت  لقــد 

التــي ناضلــت فــي ســبيل محاســبة الجنــاة وطلبــت مــن شــركاء دولييــن مســاعدتها فــي ذلــك. أعطــت هــذه القضايــا قــدرًا مــن األمــل للضحايــا 

الســوريين.
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كيــف يتــم تحقيــق المســاءلة؟

غالبــًا مــا تتطلــب عمليــة المســاءلة عمــًا جهيــدًا ومكثفــًا وتســتغرق وقتــًا طويــًا. هــذا هــو 

هــذه  مثــل  فــي  الســلطة.  مواقــع  فــي  الجرائــم  مرتكبــو  يظــل  عندمــا  خــاص  بشــكل  الحــال 

الحــاالت، ال يتــم تحقيــق العدالــة فــي بعــض األحيــان إال بعــد ســنوات مــن وقــوع الجرائــم. 

الوقــت  فــي  ممكنــة  غيــر  أنهــا  أو  اآلن  تبــذل  المســاءلة  جهــود  كانــت  ســواء  ذلــك،  ومــع 

العدالــة. قضيــة  لتعزيــز  الكثيــر  فعــل  يمكــن  الحالــي، 

الشــركات  مثــل  والهيئــات  الحكوميــة  والجهــات  والجماعــات  األفــراد  مســاءلة  يمكــن 

الــذي  التحقيــق  اإلجــراءات  هــذه  تســتلزم  مــا  وعــادة  ارتكبوهــا.  التــي  بالجرائــم  الخاصــة، 

تجريــه الشــرطة أو غيرهــا مــن وكاالت إنفــاذ القانــون، تقديــم التهــم ضــد المدعــى عليهــم، 

فــرض  فيمكــن  المتهــم،  إدانــة  ثبتــت  إذا  قانونيــة.  محكمــة  ضمــن  فعلّيــة  محاكمــة  وعقــد 

وعــادة  آخــر،  خيــارًا  المدنيــة  اإلجــراءات  تعتبــر  والســجن(.  الغرامــات  )مثــل  جنائيــة  عقوبــات 

تأخــذ وقتــًا طويــًا خــال مرحلــة مــا قبــل  )أو شــكوى( وغالبــًا مــا  تبــدأ بتقديــم دعــوى  مــا 

المحاكمــة، يســعى خالهــا كل طــرف إلــى إثبــات حقيقــة مــا حــدث مــن خــال تقديــم األدلــة.

عــادة  التحقيــق، وكاهمــا  الحقيقــة ولجــان  لجــان  المثــال؛  بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل  المســاءلة قدمــًا،  لدفــع  آليــات غيــر قضائيــة  أيضــًا  توجــد 

الحقيقــة والمصالحــة  لجنــة  الســابق؛  المثــال  فــي  )كمــا  المدنــي  المجتمــع  رســمية قادهــا  غيــر  لجــان  تأســيس  تــم  رســمية. كمــا  تحقيــق  هيئــات 

الكولومبيــة(. النســائية 

أيــًا كان المحفــل، فــإن التحقيقــات والبحــث ضروريــان لتحديــد مــن هــو المســؤول عــن الجرائــم وجمــع األدلــة الازمــة إلثبــات تلــك المســؤولية، 

علمــًا أن  عتبــة اإلثبــات ســتظل دائمــًا األعلــى مكانــًة فــي قاعــة المحكمــة.

لتحديــد  وإجــراءات  ومعاييــر  ومبــادئ  قواعــد  ويضــع  معينــة  ممارســًة  الدولــي  اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  يحظــر 

للجنــاة  الجنائيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة  العامــة  المبــادئ  هــذه؛  وتشــمل  والضحايــا.  المّتهميــن  مــن  كل  حقــوق  وحمايــة  المســؤولية  صاحــب 

العادلــة. المحاكمــة  ومعاييــر  معّينــة،  لجرائــم  تعريــف  عليهــم،  أشــرفوا  أو  أمــروا  ربمــا  الذيــن  وأولئــك  األفــراد 

تدميــر  اعتزمــوا  الجنــاة  أن  إثبــات  المثــال،  ســبيل  علــى  الجماعيــة  اإلبــادة  تتطلــب  المطلوبــة.  واإلثباتــات  األدلــة  تختلــف  الجرائــم  باختــاف 

ــًا. أمــا بالنســبة للجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل التعذيــب واالضطهــاد ألســباب سياســية  ــًا أو جزئي مجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، كلي

والتهجيــر القســري للســكان، مــن الضــروري إثبــات أن الجرائــم “واســعة االنتشــار” و“منهجيــة”. مــن الضــروري إلثبــات هــذه الجرائــم فــي بعــض 

ــد األســاليب المعمــول بهــا وأنمــاط االنتهــاكات. ــان إدراج مســاعدة فــرق التحقيــق كــي تضــم أفــرادًا مــن تخصصــات مختلفــة يمكنهــم تحدي األحي

غالبــًا مــا تكــون التعقيــدات الواقعيــة إلثبــات المســؤولية الجنائيــة هائلــة. فــي ســوريا، ارتكبــت العديــد مــن الجرائــم قبــل بــدء االحتجاجــات فــي 

ــم  ــل مــن الجرائ ــاء الحــرب، قــد يكــون العــدد الهائ ــة وأثن ــات المدني ــزاع. فــي أوقــات االضطراب ــم أخــرى فــي خضــّم الن مــارس ٢٠١١. ووقعــت جرائ

المزعومــة وكميــة األدلــة كثيفــًا جــدًا.

يمكــن أن يلعــب المجتمــع المدنــي وجماعــات الضحايــا دورًا هامــًا فــي تجميــع وتنظيــم األدلــة التــي ســيحتاجها المّدعــي العــام إلثبــات عناصــر 

تبــدأ  الحــاالت،  مــن  العديــد  فــي  يبــدأوا.  أن  بمجــّرد  لألمــام  ويدفعونهــا  الجنائيــة  الماحقــات  أيضــًا  يعــززون  وقــد  المزعومــة.  الجريمــة  وقــوع 

مــع  التعامــل  تحــاول  التــي  المجتمعــات  فــي  ضروريــة  األدلــة  هــذه  ســوريا.  فــي  األمــر  يتــم  كان  كمــا  بالتوثيــق،  االنتقاليــة  العدالــة  عمليــات 

تحصــل. التــزال  التــي  االنتهــاكات  حتــى  أو  الماضيــة  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

انتهــاكات حقــوق  حــول  المعلومــات  أن جمــع  يعنيــه هــذا هــو  مــا  المحتمليــن والضحايــا.  االنتهــاكات، مرتكبيهــا  بتحديــد  التوثيــق  تســمح جهــود 

?
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اإلنســان التــي حدثــت أثنــاء النــزاع يمكــن أن يضــع حجــر األســاس للقضايــا التــي ســيتم بناؤهــا والتــي مــن شــأنها وجوبــًا أن تــؤدي إلــى محاكمــة 

االنتهــاكات. عــن  المســؤولين 

حــرب معينــة  أثنــاء  جريمــة  ارتكــب  مــن  إلــى معاقبــة كل  الجنائيــة  المقاضــاة  تــّودي  أن  المرّجــح  مــن  ليــس  أنــه  نفهــم  أن  ذلــك  مــع  المهــم  مــن 

يتحملــون  الذيــن  الرســميين  والمســؤولين  البارزيــن  الاعبيــن  إلــى  ســتتوّجه  القانونيــة  المقاضــاة  أن  األرجــح  مــن  قمعــي.  نظــام  حكــم  فتــرة  أو 

مســؤولية خاصــة عــن الجرائــم الحاصلــة والتــي وقعــت تحــت قيادتهــم. هــذا األمــر ينطبــق بشــكل خــاص فــي حــاالت مثــل ســوريا، حيــث يكــون 

رفــع  فــي  اجتهــاٍد قضائــي  العــام ممارســة  اإلدعــاء  فريــق  علــى  يتعّيــن  الســياقات،  هــذه  مثــل  فــي  واســع.  نطــاق  وعلــى  هائــل  الجرائــم  عــدد 

أعمــال مرؤوســيهم. عــن  المســؤولين  مــن  القــادة وغيرهــم  أو ضــد  “األكثــر مســؤولية”،  أولئــك  دعــاوى ضــد 

البرازيــل

دراســة حالة

كانــت البرازيــل تحــت حكــم دكتاتوريــة عســكرية وحشــية ألكثــر من ٢٠ 

عامــًا، مــن ١٩٦٤إلــى ١٩٨٥. وخــال ذلــك الوقــت، نظمــت مجموعــة 

مــن المحاميــن والناشــطين، والكثيــر منهــم ينتمــون إلــى الكنيســة، 

ــر ونســخ ســنواٍت مــن الســجات العســكرية التــي  ــدء فــي تصوي للب

مــن  للتعذيــب  المنهجــي  االســتخدام  واســع  نطــاق  علــى  ُتظهــر 

آرنــز  إيفاريســتو  باولــو  مــن  كل  قــام  العســكرية.  الحكومــة  قبــل 

نهايــة  وفــي  الســرية،  التوثيــق  جهــود  بتنســيق  رايــت  وجايمــي 

المطــاف تــم تجميــع النســخ وترجمتهــا إلــى تقاريــر، ثــم جمعهــا فــي 

ألــف صفحــة   ٨٥٠ الكتــاب معلوماتــه مــن حوالــي  كتــاب. يســتمد 

“برازيــل:  عنــوان  يحمــل  الــذي  الكتــاب  العســكرية،  الســجات  مــن 

نونــكا مايــس” )أو ليــس بعــد اليــوم(، ويوثــق ١٧,٠٠٠ضحايــا وقعــوا 

تحــت تعذيــب و١٨٠٠ حادثــة تعذيــب، وأســماء ٣٥٣ ضحيــة قتلــوا 

بتمويــل مســتقل  الكتــاب  إنتــاج  تــم  العســكري.  النظــام  يــد  علــى 

لكنــه ظــل فــي ســرية تامــة لمــدة خمــس ســنوات. 

 ،١٩٨٥ عــام  فــي  ديمقراطــي  نظــام  إلــى  البرازيــل  انتقلــت  عندمــا 

نطــاٍق  علــى  وانتشــر  أخيــرًا،  مايــس”  نونــكا  “برازيــل:  كتــاب  ُنشــر 

للجنــة  للبيانــات  رئيســي  مصــدر  بمثابــة  الكتــاب  كان  واســع. 

لجنــة  لألســف،  لكــن   ،٢٠١١ لعــام  البرازيليــة  الوطنيــة  الحقيقــة 

لــم  ولكنهــا  بالتعويضــات  التوصيــة  فقــط  اســتطاعت  الحقيقــة 

أن  حيــث  االنتهــاكات،  لمرتكبــي  المســؤولية  إســناد  تســتطع 

قانــون العفــو البرازيلــي لعــام ١٩٧٩ يحظــر محاكمــة أي مســؤول 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان الحاصلــة خــال  حكومــي علــى خلفيــة 

الحقبــة الديكتاتوريــة. أصبــح الكتــاب فــي قائمــة األكثــر مبيعــًا علــى 

اجتماعيــة كبــرى  لنشــوء حركــة  الوطنــي، وكان دافعــًا  المســتوى 

ضــد التعذيــب فــي البــاد. يوجــد اآلن أكثــر مــن ٤٠ إصــدار للكتــاب، 

ــزال معروفــًا  ــكا مايــس” ال ي ــل: نون ــت. “برازي ــر اإلنترن ــاح عب وهــو مت

والعالمــي. الوطنــي  الصعيديــن  علــى 
24

25

24    Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 
        (New York: Picador, 2007).

25    Paulo Evaristo Arns (ed.), Brasil: Nunca Mais (Petrópolis, Brazil: Vozes, 1985). 
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مــا هو اإلصاح؟ 

اإلصــاح هــو عمليــة خلــق التغييــر. قــد يأخــذ أشــكااًل عديــدة وفقــًا لمــا هــو األمــر الــذي يحتــاج إلــى إصــاح أو تحســين. فــي حياتنــا الشــخصية، 

فتــرات  علــى  الحصــول  أكثــر،  تنــاول طعــام صحــي  أكبــر،  بجهــد  الدراســة  المثــال،  للتحســين، فعلــى ســبيل  نفعلــه  أن  يجــب  مــا  نعــرف  مــا  عــادة 

ــر. ــدًا بكثي ــر تعقي ــة بطبيعتهــا أكث ــة انتقالي ــات اإلصــاح فــي المجتمعــات التــي تمــر بمرحل ــن. إال أن عملي ــوم، أو التوقــف عــن التدخي ــة مــن الن كافي

يبــدو  قــد  أخــرى،  حــاالت  فــي  العنــف.  تمكيــن  فــي  كبيــر  دور  الفاســدة  اإلقصائيــة  واألنظمــة  اإلشــكالية  للقوانيــن  كان  الحــاالت،  بعــض  فــي 

الدســتور والقوانيــن صالحــة علــى الــورق، لكــن تنفيذهــا ضعيــف أو متحّيــز لصالــح مجموعــات معينــة. غالبــًا مــا تكــون هيــاكل الســلطة ونظمهــا 

يســمح  ال  فقــد  الحيويــة،  المؤسســات  تصــدأ  أن  بمجــّرد  إذ  بعيــدة.  أجيــال  حتــى  أو  لســنوات  وتعــود  قديمــة  لإلصــاح  تحتــاج  التــي  والقوانيــن 

للتغييــر. بمجــال  الراهــن  الوضــع 

لكــي تكــون اإلصاحــات حقيقّيــة وذات جــدوى، يجــب علــى المجتمعــات أال تحصــر نظرتهــا فقــط إلــى المســتقبل لفهــم مــا يحتــاج إلــى التغييــر، 

ــى القواعــد  ــرات تطــرأ عل ــى تأخــذ أي تغيي ــى الماضــي، فــي ســبيل فهــم أســباب وعواقــب العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، حت ولكــن أيضــًا إل

والقوانيــن وهيــاكل الســلطة باعتبارهــا ضمــان عــدم تكــرار العنــف والقمــع مــرة أخــرى. لذلــك فــإن تدابيــر اإلصــاح فــي المجتمعــات التــي تمــر 

بمرحلــة انتقاليــة غالبــًا مــا تكــون مــن بيــن األكثــر صعوبــة فــي ناحيتــي الســّن والتنفيــذ.

يتضمــن اإلصــاح األمــور التاليــة:

اإلصاح

تعديــل القوانيــن والدســتور لتعزيــز ســيادة القانــون ودعــم إنشــاء مجتمــع عــادل ومنصــف وســلمي لجميــع المواطنيــن.

تحســين مؤسســات الدولــة، مثــل القضــاء والشــرطة والجيــش، لضمــان احترامهــا الكامــل لحقــوق اإلنســان. فــي العديــد مــن 

ــه مــن الواجــب  األماكــن، كان لهــذه القطاعــات دوٌر واضــح فــي تســبيب أو حتــى ارتــكاب ممارســات ســيئة وعنيفــة، ولذلــك فإن

تغييرهــا إذا أردنــا ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون وكرامــة المواطنيــن فــي المســتقبل.

إصــاح النظــم التعليميــة والمناهــج المدرســية. قــد يشــمل ذلــك إعــادة إعمــار أبنيــة لمــدارس والتأكــد مــن أن النــزاع يتــم 

تناولــه فــي المناهــج، وبطريقــة دقيقــة. ففــي لبنــان علــى ســبيل المثــال؛ لــم يتــم تحديــث كتــب التاريــخ بعــد الحــرب األهليــة، 

ممــا تســبب فــي خلــق توتــر بيــن المجتمعــات المصّغــرة المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتحمــل األجيــال الشــابة الراغبــة فــي 

معرفــة الماضــي عــبء البحــث عــن تلــك المعلومــات بأنفســها.

تفكيــك األنظمــة التــي ســمحت بالعنــف والفســاد والتهميــش واإلقصــاء وغيــر ذلــك مــن أشــكال انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

قــد ال تقتصــر هــذه النظــم علــى مؤسســات الدولــة، ولكنهــا قــد تكــون منصهــرة فــي نســيج المجتمــع، بمــا فــي ذلــك داخــل 

العنــف والممارســات المســيئة. التــي اســتفادت مــن  الخاصــة  الهيئــات 

إنشــاء آليــات للرصــد والتحقيــق والتصحيــح، ومنــع ارتــكاب أّي ممارســات خاطئــة. يحــدث هــذا األمــر عــادًة علــى المســتوى 

ــك، ال يمــّر ســلوك أي ســلطة  ــات. وبذل ــط والتوازن ــه يمكــن أن يكــون أفضــل طريقــة إلقامــة الضواب الدســتوري، وهــو مهــم ألن

دون محاســبة ويخضــع كل مــن األفــراد والهيئــات واألجهــزة للمســاءلة عــن ممارســاتهم.
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أو اإلصــاح  للتغييــر  المســتوى األكثــر منطقيــًة  المهــم تقييــم  للنشــطاء، مــن  بالنســبة  أن تحــدث اإلصاحــات علــى مســتويات متعــددة.  يمكــن 

المنشــود. فمثــًا قــد يتــم إصــاح قــوات الشــرطة مــن خــال آليــة تحقيــق داخليــة قويــة تفحــص ســلوك ضبــاط الشــرطة وتغييــر سياســاتها وفقــًا 

اســتقال  وتحمــي  تنِشــئ  التــي  الدســتورية  اإلصاحــات  فــإن  متحّيــزة،  وغيــر  نزيهــة  إجــراءات قضائيــة  إلــى ضمــان  تســعى  كانــت  إذا  أو  لذلــك. 

القضــاء هــي األكثــر فعاليــة.

لمــاذا يعــّد اإلصــاح مهّمًا؟ 

عمليــات اإلصــاح ضروريــة للمجتمعــات التــي تعيــد النظــر فــي ميــراٍث طويــل مــن العنــف وتعالجــه. اإلصاحــات هــي وســيلة للحكومــة لإلشــارة 

الخاطئــة والمعانــاة  بالممارســات  بالضحايــا وتقــّر  تعتــرف  أن  أيضــا  يمكــن إلجــراءات اإلصــاح  عــداًل ومســاواة.  أكثــر  نحــو مجتمــع  التزامهــا  إلــى 

مــن  المســتقبل.  إلــى  يتطلــع  بينمــا  دومــًا  تاريخــه  يراجــع  أن  علــى  المجتمــع  تلــزم  والمجديــة  الفعليــة  اإلصــاح  تدابيــر  إن  بهــم.  لحقــت  التــي 

منهــا  التعلــم  علــى  تســاعدهم  بطريقــة  الجماعيــة  والفظائــع  النزاعــات  إرث  علــى مواجهــة  قــادرة  المجتمعــات  تكــون  الــوراء،  إلــى  النظــر  خــال 

لذلــك  ذاتهــا واالســتعداد  تصــور  إعــادة  علــى  المجتمعــات  يســاعد  أن  األمــام  إلــى  للتطلــع  يمكــن  الماضــي اإلشــكالية.  بســلوكيات  واالعتــراف 

المنشــود. األفضــل  المســتقبل 

ســبٌب آخــر يؤكــد أن اإلصــاح مهــم وذا صلــة لصيقــة بوضــع الســوريين هــو أنــه يمكــن متابعــة تحقيــق أنــواٍع معينــة مــن اإلصــاح بنجــاح حتــى فــي 

الحــاالت التــي ال توجــد فيهــا إرادة تذكــر لمتابعــة المســاءلة الجنائيــة أو غيرهــا مــن أشــكال المســاءلة. مثــًا، قــد ُينظــر إلــى إصاحــات القطــاع 

تكــون  قــد  وبالتالــي  الحاكمــة،  الســلطات  قبــل  مــن  للجــدل  إثــارة  أقــل  أنهــا  علــى  القضائــي  النظــام  تحســين  أو  الصحيحــة  اإلدارة  لتعزيــز  العــام 

هــذه اإلصاحــات أكثــر عرضــة للتقــدم والتحّســن.

كيــف يمكــن أن يكــون شــكل اإلصــاح؟

مــن  الجــاد  العمــل  فــي  عاليــًا  تغييــره، وجهــدًا  يجــب  مــا  حــول  الحاليــة، ومعلومــات دقيقــة  بالمهمــة  والتزامــًا قويــًا  التفــاؤل،  اإلصــاح  يتطلــب 

ــى األقــل بعــض األهــداف الواضحــة  ــة، مــن الواجــب وضــع خطــة أو عل ــة مــن األشــخاص. لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الفعالي ــل مجموعــة متفاني قب

ــي،  ــرًا. فــي الوقــت الحال ــًا وصب ــة جــادة لإلصــاح ســوف تســتغرق وقت ــى الوضــع المــراد. أي محاول ــة الوصــول إل وبعــض الخطــوات العامــة لكيفي

حــاول فقــط مســاعدة المتدّربيــن علــى فهــم مــا يمكــن عملــه ومــا فعلــه اآلخــرون لبنــاء حــراك إصاحــي يجمــع النــاس حــول مجموعــة إيجابيــة 

ــي: ــام بمــا يل ــّد مــن القي ــك، ال ب ــام بذل مــن األهــداف. للقي

االستشــارة الواســعة . مهمــا كان نــوع اإلصــاح، أو ربمــا حتــى المفتــاح الرئيــس فــي تحديــد اإلصاحــات التــي يجــب منحهــا 

ــا وأعضــاء المجتمــع اآلخريــن رأي يســمع. يجــب أن تتــم المشــاورات مــن البدايــة:  األولويــة، مــن الضــروري جــدًا أن يكــون للضحاي

عمليــات  تولــي  أن  يجــب  التنفيــذ.  عمليــة  وخــال  التفاصيــل،  علــى  العمــل  أثنــاء  إصاحــه،  يجــب  مــا  بشــأن  القــرار  اتخــاذ  عنــد 

طــوال  أصواتهــم  ُتســمع  أن  يجــب  لذلــك  والمواطنيــن،  الضحايــا  حقــوق  واحتــرام  وحمايــة  خدمــة  لتحســين  األولويــة  اإلصــاح 

العمليــة. يؤكــد هــذا الدليــل علــى وجــوب أن تشــمل المشــاورات ليــس فقــط األفــراد والمجموعــات فــي العاصمــة أو أولئــك 

المناطــق  مــن  المواطنيــن  الضحايــا،  النســاء،  تمثيــل  ينبغــي  السياســية.  العمليــات  إلــى  الوصــول  مــن  قــدر  أكبــر  لديهــم  الذيــن 

وغيرهــم  الاجئيــن  منــح  أيضــًا  ينبغــي  ســوريا،  حــال  فــي  اقتصاديــًا.  والمتضرريــن  والعرقيــة،  الدينيــة  األقليــات  أفــراد  الريفيــة، 

، إذ أن أصواتهــم مهمــة للغايــة، وقــد تؤثــر اإلصاحــات علــى قدرتهــم أو رغبتهــم  الفــرار وصــواًل للعمليــة  ممــن أجبــروا علــى 

فــي العــودة إلــى ســوريا.
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إصــاح،  إلــى  تحتــاج  التــي  والممارســات  والقوانيــن  المؤسســات  أكثــر  فهمــت  كلمــا  النقــدي!  والتفكيــر  المطلعــة  القــراءة 

إلــى  الســوريون  ســيحتاج  حقيقــي،  تغييــر  إلحــداث  إفــادة.  أكثــر  تنــاول  كان  اقتصاديــة،  أو  أو سياســية  اجتماعيــة  كانــت  ســواء 

معرفــة اإلصاحــات المهّمــة للمجتمــع الســوري خصوصــًا، بالنظــر إلــى تاريخــه وتجــارب النــاس المتنوعــة مــع القمــع والعنــف، 

الســورية. الثقافــة  وخصائــص 

التخطيــط الواعــي.

إلــى اإلصــاح، وكتابــة  التــي تحتــاج  المناطــق فــي مجتمعاتهــم  المتدّربيــن علــى تحديــد  إعانــة  القســم هــو  الهــدف مــن هــذا  

عــن  أدنــاه معلومــات  يــرد  لحقيقــة واقعــة.  اإلصــاح  تحويــل  فــي  للمســاعدة  يتخذونهــا  قــد  التــي  األوليــة  بالخطــوات  قائمــة 

القائمــة توضيحيــة وليســت شــاملة. أخــرى. هــذه  بلــدان  أنــواع مختلفــة مــن اإلصاحــات واألمثلــة مــن تجــارب  عــدة 

فــي  لإلصــاح  ممكنــة  ســبل  كلهــا  الدســتور،  وإصــاح  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  العدالــة  إصــاح  التربــوي،  اإلصــاح   

ألنــه  بعنايــة،  لاســتماع  المتدّربيــن  دعــوة  يرجــى  قدمــًا.  للمضــي  الوحيــدة  الطــرق  ليســت  هنــا  المقدمــة  اإلصاحــات  ســوريا. 

موضــوع. كل  حــول  يتركــز  نشــاط  هنــاك  ســيكون 

إصــاح التعليــم  

إعــادة  ويشــمل  الصــراع.  بعيــد  مجتمــٍع  أّي  فــي  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــو  التعليــم  إصــاح 

اســترداد  لضمــان  الضروريــة  الخطــوات  مــن  وغيرهــا  للمــدارس  المــادي  الفعلــي  اإلعمــار 

الحــق فــي التعليــم وتأمينــه، بمــا فــي ذلــك بالنســبة ألولئــك الذيــن انقطعــوا عــن التعليــم 

ــاره. يســتلزم إصــاح التعليــم أيضــًا إصــاح المناهــج الدراســية التــي يتــم  ــزاع أو آث بســبب الن

والنــزاع،  العنــف  حــدوث  أمكــن  ولمــاذا  الماضــي  عــن  حقيقيــة  صــورة  وإعطــاء  تدريســها، 

العالميــة  القيــم  حــول  األطفــال  لتعليــم  أماكــن  الدراســة  صفــوف  تصبــح  أن  وضمــان 

لحقــوق اإلنســان، واالحتــرام والتســامح، وقبــول االختــاف، والمســاواة. ســيصبح التعّلــم 

تحاســب  سياســيًا،  منخرطــة  مواطنــة  لبنــاء  مهمــًا  أمــرًا  والمواطنــة  المدنيــة  القيــم  عــن 

مــرة  ســوريا  فــي  والقمــع  العنــف  وقــوع  عــدم  عمليــة ضمــان  مــن  جــزءًا  وتكــون  الدولــة 

أخــرى.

ــن  فقــد ماييــن األطفــال والشــباب الســوريين ســنوات عديــدة مــن الدراســة، وســوف يتعّي

مــن  العديــد  تعــرض  ذلــك،  علــى  عــاوة  التعليــم.  فــي  حقهــم  واســترداد  ذلــك  معالجــة 

إلــى الفــرار. واجــه العديــد  المعلميــن ومديــري المــدارس للعنــف والمضايقــات واضطــروا 

مــن الاجئيــن الســوريين عقبــات أمــام الوصــول إلــى التعليــم فــي البلــدان المضيفــة لهــم. 

العمليــة  هــذه  تأخــذ  أن  يجــب  اإلصــاح.  عمليــة  مــن  جــزءًا  احتياجاتهــم  اعتبــار  أيضــًا  يجــب 

إجــراءات إصاحيــة محتملــة
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إصاح الدســتور

البــاد  دســتور  علــى  تعديــات  وإجــراء  وتجديــد  تمّعــن  عمليــة  هــو  الدســتوري  اإلصــاح 

األســاس  اإلنســان وتضــع حجــر  تحتــرم حقــوق  العليــا  القانونيــة  الوثيقــة  هــذه  أن  لضمــان 

تكــون  أن  يمكــن  بكرامــة.  العيــش  بفرصــة  الجميــع  فيــه  يتمتــع  وعــادل  منصــف  لمجتمــع 

عمليــة إصــاح الدســتور مفيــدة أيضــًا فــي تعزيــز أهــداف العدالــة االنتقاليــة، مثــًا عندمــا 

والمســاءلة  الحقيقــة  عــن  للبحــث  مكرســة  معينــة  مؤسســات  إنشــاء  الدســتور   يفــرض 

قــد  اإلنســان.  لحقــوق  وطنيــة  لجنــة  مثــل  وغيــره،  األرشــيف  علــى  والحفــاظ  الجنائيــة، 

أو  المناهــج  مراجعــة  مثــل  أخــرى،  إلصاحــات  انطــاق  نقطــة  أيضــًا  اإلصــاح  هــذا  يكــون 

وأن  للمســاواة  تضــع معاييــر جديــدة  أن  الدســتورية  يمكــن لإلصاحــات  الوطنــي.  القضــاء 

العــام. القطــاع  علــى  والرقابــة  المدنيــة  للمشــاركة  جديــدة  مســاحات  تفتــح 

مثــاٌل  الدســتوري،  لإلصــاح  الشــباب  يقودهــا  حركــة  عــن  لاهتمــام  المثيــرة  األمثلــة  مــن 

ــخ البــاد، اســتفاد  ــرات أعمــال العنــف فــي تاري ــا. عــام ١٩٩٠، وســط أســوأ فت فــي كولومبي

طــاب مــن الجامعــات العامــة والخاصــة فــي جميــع أنحــاء البــاد مــن االنتخابــات المقبلــة 

للمطالبــة بالتصويــت علــى عمليــة جمعيــة وطنيــة إلصــاح الدســتور. كانــت الحركــة بعنــوان 

قضايــا  ســت  تحديــد  حينئــٍذ  تــم  قــد  كان  إذ  الســابع”(،  )“االقتــراع   Séptima Papeleta

الحركــة  الســابعة. أصبحــت  المرتبــة  الدســتوري فــي  للتصويــت فاقترحــوا إضافــة اإلصــاح 

ــة، حيــث عقــد الطــاب مناقشــات عامــة فــي الحدائــق والمســارح والســاحات  شــائعة للغاي

علــى  وحصلــوا  الخــاص  تصويتهــم  الطــاب  عقــد  الواقــع،  فــي  مختلفــة.  مجتمعــاٍت  فــي 

االقتــراع  أن عمليــات  مــن  الرغــم  علــى  اإلصــاح.  لصالــح مطلــب  مليــون صــوت  مــن  أكثــر 

انتبــاه  الحركــة جذبــت  يتــم تعديلهــا لتشــمل اإلجــراء، إال أن  لــم  المزمعــة  فــي االنتخابــات 

إجــراء  الرئيــس  فيــه  أضــاف  الــذي  الحــد  إلــى  اإلعــام،  ووســائل  والسياســيين  الجمهــور 

١٩٩٠. نجــح التصويــت  اإلصــاح هــذا إلــى عمليــة االقتــراع فــي االنتخابــات الرئاســية عــام 

إلــى  أدى  ممــا  اإلصــاح(،  إجــراء  تدعــم  صــوت  ماييــن  خمســة  )بأغلبيــة  ســاحق  بدعــم 

البــاد. إصــاح فعلــي لدســتور 

فــي االعتبــار أيضــًا أن البعــض ممــن تــم فصلهــم عــن النظــام التعليمــي قــد ال يريــدون أو 

يصبحــون قادريــن علــى االلتحــاق بالمــدارس الرســمية. قــد يعنــي هــذا خلــق فــرص للتدريــب 

والمحاضــرات  المكتبــات،  فــي  التعليميــة  األنشــطة  الليلــة،  الدراســة  صفــوف  المهنــي، 

الفنيــة. والمعــارض  العمــل،  ورش  المحليــة،  المجتمعــات  تنظمهــا  التــي 

فــي جنــوب إفريقيــا بعــد التحــول الديمقراطــي عــام ١٩٤٤، بــدأت الحكومــة عمليــة إلصــاح 

قســم  “إنشــاء  شــملت  التــي  التدابيــر  مــن  سلســلة  خــال  مــن  بأكملــه  التعليمــي  النظــام 

ومراجعــة  الدراســية،  المناهــج  إصــاح  علــى  والموافقــة  العرقــي،  غيــر  للتعليــم  جديــد 

بيــن  المــوارد  توزيــع  إعــادة  علــى  يؤكــد  قانونــي جديــد  إطــار  المدرســية، واعتمــاد  الكتــب 

إلــى  الوصــول  حيــث  األماكــن  فــي  الســابقة.  الجســيمة  التفاوتــات  وتصحيــح  المــدارس 

أيًضــا  ولكــن  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  المســاواة  بعــدم  فقــط  يتســم  ال  الجيــد  التعليــم 

.” والثقافيــة  اللغويــة  بالحواجــز 

26    Clara Ramírez-Barat and Roger Duthie, ICTJ, “Education and Transitional Justice: Opportunities and Challenges for Peacebuilding” (2015), 8.
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إصــاح العدالــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي

إصــاح العدالــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي هــو إصــاح أقــل وضوحــًا، ولكننهــا عمليــة 

ألنــه  العنــف.  انتهــاء  أعقــاب  فــي  تتــم  أن  ينبغــي  التــي  العمليــات  عــن  أهميــًة  تقــّل  ال 

عــن  النظــر  بغــض  ســتحترم  الســوريين  حقــوق  جميــع  أن  لضمــان  واحــدة  طريقــة  يوجــد  ال 

ــه  ــر ابتــكارًا وشــمواًل. عــاوة علــى ذلــك، فــي حيــن أن ــاع نهــج أكث جنســهم، هــذا يتطلــب اتب

أجــل  مــن  النضــال  أن  إال  الختــام،  فــي  إلــى غايتهــا  الدســتوري  اإلصــاح  تصــل عمليــة  قــد 

ذلــك،  قــول  ورغــم  واضحــة.  وتحقــق  نهايــة  نقطــة  لهــا  أن  يبــدو  ال  الجنســانية  المســاواة 

فــإن هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن اتخاذهــا لبــدء عمليــة مجتمعيــة لتغييــر النظــم 

االجتماعــي.  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  والتمييــز  المســاواة  عــدم  فــي  تســاهم  التــي 

الفــوارق  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  األخــرى  اإلصــاح  أن عمليــات  مــن  التأكــد  يجــب  مــن جهــة، 

يعنــي  قــد  البدايــة.  فــي  وهــذا  والفتيــات،  والفتيــان  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  العادلــة  غيــر 

ذلــك أيضــًا التأكــد مــن أن الشــرطة والجيــش يجّنــدان نســاًء أكثــر، توفيــر مبــادئ توجيهيــة 

علــى  أو  واحتــرام،  بكرامــة  النســاء  الضحايــا  معاملــة  علــى  لموظفيهــا  للتدريــب  واضحــة 

النظــر  )بغــض  الجنســي  العنــف  مثــل  الحساســة،  االنتهــاكات  ضحايــا  مــع  التعامــل  كيفيــة 

تمييــٍز  عــدم  بنــود  الدســتورية  اإلصاحــات  تشــمل  أن  يمكــن  كمــا  الضحايــا(.  جنــس  عــن 

العــام. القطــاع  للنســاء فــي  أخــرى مثــل تحديــد حصــٍص  أوضــح وأكثــر فاعليــة، وخطــواٍت 

مــن الوســائل األخــرى التــي يمكــن اعتمادهــا فــي ســبيل دعــم العدالــة القائمــة علــى النــوع 

االجتماعــي؛ ســّن قوانيــن جديــدة تنظــر فــي أشــكال العنــف المســتمرة ضــد المــرأة .يمكــن 

تأخــذ منظــورًا  أن  إدماجهــم  وإعــادة  الســابقين وتســريحهم  المقاتليــن  نــزع ســاح  لبرامــج 

التــي تضــم مقاتليــن ســابقين  العائــات  أن  إلــى  الجنــدر مــن خــال االنتبــاه  يرتبــط بقضايــا 

غالبــًا مــا تشــهد معــدالت أعلــى مــن العنــف المنزلــي ومــن المهــم اتخــاذ خطــوات لمنــع 

والبرامــج  المبــادرات  تلعــب  كمــا  النــزاع.  انتهــاء  ُبعيــد  معدلــه  ارتفــاع  ومنــع  العنــف  هــذا 

العنــف  ضحايــا  علــى  اللــوم  إلقــاء  مثــل  والتمييــز،  الثقافــي  التحّيــز  أشــكال  تتنــاول  التــي 

بــداّل مــن المعتديــن. الجســدي 

تطــرح تونــس مثــااًل مثيــرًا لاهتمــام علــى كيفيــة تأثيــر العدالــة االنتقاليــة علــى إصاحــات 

التونســية  والكرامــة  الحقيقــة  هيئــة  اتخــذت   . االجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  العدالــة 

مــع  للمشــاركة  المتاحــة  للســبل  النســاء  فهــم  لضمــان  الخطــوات  مــن  العديــد   )TDC(

المثــال،  ســبيل  )وعلــى  الشــهادات  إدالء  فــي  يواجهنهــا  التــي  العقبــات  وإلزالــة  اللجنــة 

إنشــاء وحــدات متنقلــة تســافر إلــى بيــوت النســاء، حتــى ال يضطــررن للســفر بمفردهــن أو 

ــرك أطفالهــن مــن أجــل المشــاركة(. أنمــاط العنــف التــي حددنهــا النســاء فــي شــهاداتهن  ت

قانــون  إقــرار  لدعــم  للبرلمــان  كدليــل  ُقّدمــت  العامــة  االســتماع  جلســات  وفــي  الخاصــة 

أشــكال   .٢٠١٧ يوليــو  فــي  إقــراره  تــم  والــذي   ،)VAW( المــرأة  ضــد  العنــف  عــن  شــامل 

كانــت  المتعاقبــة  الديكتاتوريــات  فــي ظــل  تونــس  فــي  المــرأة  لهــا  تعرضــت  التــي  العنــف 

كثيــرة، كان مــن أهمهــا كان العنــف السياســي. لكــن وبفضــل النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

هيئــة الحقيقــة والكرامــة التونســية والدعــوة التــي قامــت بهــا الضحايــا النســاء وجماعــات 

غيــر  يعتبــر  فأضحــى  العنــف  هــذا  يديــن  أن  المــرأة  ضــد  العنــف  قانــون  اســتطاع  الضحايــا، 

األخــرى  األحــكام  مــن  العديــد  بيــن  مــن  مــن  واحــد  وهــذا  العقــاب،  ويســتأهل  قانونــي 

تنفيــذه  فــي طريــق  كبيــرة  تحديــاٍت  يواجــه  القانــون  أن  مــن  الرغــم  علــى  بالثنــاء.  الجديــرة 

العدالــة  نحــو  الدفــع  فــي  األمــام  إلــى  وخطــوة  فــوزًا  يمثــل  أنــه  إال  والفعــال،  الكامــل 

تونــس. فــي  المــرأة  للعنــف ضــد  نهائــي  حــّد  االجتماعــي ووضــع  النــوع  علــى  القائمــة 
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ســاعة واحدةقوة اآلننشــاط

إصــاح حقيقــي،  يحتاجــون معرفتــه القتــراح  فــي مجتمعاتهــم، ومــا  تغييــره  يجــب  مــا  فــي  يفكــرون  المتدّربيــن  إلــى جعــل  النشــاط  هــذا  يهــدف 

وكيفيــة البــدء. بنــاًء علــى مســتوى معرفــة المجموعــة، يمكنــك اتبــاع عــدد مــن المقاربــات المختلفــة لخلــق نقــاش مثيــر لاهتمــام حــول هــذه 

أدنــاه  الــواردة  المعلومــات  اســتخدام  يمكنــك  الفــور،  علــى  ســوريا  فــي  معينــة  تغيــرات  مناقشــة  لبــدء  متعّجليــن  المتدّربــون  كان  إذا  القضايــا. 

جهــود  حــول  هنــا  معلومــات  إيجــاد  يمكنــك  التفاصيــل،  لمناقشــة  بعــد  مســتعدين  المتدّربــون  يكــن  لــم  إذا  لكــن،  للمناقشــة.  تنظيميــة  كأداة 

أكثــر عموميــة حــول اإلصــاح. يبنــى عليــه لمناقشــة  أخــرى والتــي يمكــن اســتخدامها كأســاس  إجراؤهــا فــي ســياقات  تــم  التــي  اإلصــاح 

والممارسات والقوانين  بالمؤسسات  الوعي  مستوى   رفع 
أن أو  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  تسبب  أن  يمكن   التي 

النزاع في  تسهم 

مزيًدا تتطلب  التي  القضايا  تحديد  على  الُمشاركيَن   ساعد 
كليهما أو  االستشارة  أو  الدراسة  من 

القواعد" في  التفكير  "إعادة  نشاط  إلى  الرجوع   يمكنك 
وربط التدريب)  برنامج  بداية  في  الُمشاركوَن  به  قام   (الذي 
"قواعد" إلصالح  أوسع  بمبادرات  منه  المستفادة   الدروس 

لمجتمع ا

الصقة مالحظة  بطاقات  أو  بورد)،  (وايت  لوح  أو  بوستر،  لوح 

 
أقالم

.

.

.

.

األدوات الالزمــة األهداف

النشــاط

ضــع المتدّربيــن ضمــن ثــاث مجموعــات ثــم عّيــن أحــد الموضوعــات المذكــورة أعــاه لــكل مجموعــة )إصــاح التعليــم، إصــاح 

الدســتور وإصــاح العدالــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي(. اطلــب مــن المجموعــات اإلجابــة، المناقشــة، وتســجيل إجاباتهــم 

علــى األســئلة التاليــة:

كيــف ينطبــق هــذا اإلصــاح فــي الســياق الســوري؟ مــا اإلصاحــات التــي قــد تقترحونهــا؟

مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــباب فــي أي عمليــة إصــاح مســتقبلية، بمــا فيهــا حــركات دفــع هــذا اإلصــاح؟

مــا هــي الفئــات فــي المجتمــع الســوري التــي يجــب استشــارتها أو إشــراكها فــي عمليــة تصميــم اإلصــاح وتنفيــذه؟ 

اكتبــوا قائمــة بهــا.

اآلن، اســتعرضوا قائمتكــم وناقشــوا العوائــق المحتملــة أمــام مشــاركة المجموعــات المختلفــة فــي عمليــة 

اإلصــاح والخطــوات الممكنــة لضمــان أن تكــون العمليــة أكثــر تمثيــًا للمجتمــع

مــا البحــث اإلضافــي، إن وجــد، الــذي تعتقــدون أنــه ســيكون مفيــدًا لفهــم كيفيــة دفعكــم باإلصاح/اإلصاحــات 

المقترحــة قدمــًا؟
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مــا بعــد األساســيات مــا يجــب أن تعرفــه عــن العدالــة االنتقالية52

ش نقا

فــي المجموعــة الكاملــة، اطلــب مــن المتدّربيــن اإلجابــة علــى ومناقشــة األســئلة التاليــة:

أي نــوع مــن اإلصــاح يعنيــك ويهمــك أكثــر؟ الجــواب يمكــن أن يكــون كلهــا. 

كيــف يمكــن أن يكــون شــكله فــي ســوريا؟

ــل أو إصــاح فــي ســبيل  ــى تعدي ــاج إل ــواع اإلصاحــات المفقــودة؟ مــا هــي القطاعــات األخــرى التــي قــد تحت مــا هــي أن

خلــق مجتمــع أكثــر عدالــة وســلمية؟

بالنســبة للمجموعــة المكلفــة بموضــوع إصــاح الدســتور:

صــف مــا تعرفــه عــن مبــادرات اإلصاحــات الدســتورية الحاليــة فــي ســوريا.

هــل هنــاك أحــكام فــي الدســتور الحالــي ســاهمت فــي النــزاع أو ســمحت بممارســات قمعيــة؟ اكتبــوا قائمــة بهــا.

اطلــب مــن كل مجموعــة تقديــم نتائجهــا إلــى المجموعــة الكبــرى.
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55 التفكيــر خــارج دائرتــك أهمية الشــمولية واالستشــارة

•  أن يــدرك المتدّربــون أن تجربــة اختبــار النــزاع تختلــف باختــاف األشــخاص وعليــه فقــد تختلــف االحتياجــات بنــاًء علــى تلــك التجــارب.

ــة  ــم توخــي الحــذر فــي توقــع وإزال ــم يت ــة فــي حــال ل ــة العدال ــم اســتبعادها مــن عملي ــي قــد يت ــات الت ــر الجــاد بالفئ ــى التفكي ــن عل •   تشــجيع المتدّربي

الحواجــز والعوائــق

أهــداف التعلــم

ــى التغاضــي  ــرون إل ــل الكثي ــه يمي ــًا، إال أن ــدو بديهي ــر الصــراع وفــق طــرق مختلفــة باختــاف األشــخاص. علــى الرغــم مــن أن هــذا األمــر قــد يب ُيختب

أنــواع  لفهــم  األهميــة  بالــٌغ  أمــٌر  المختلفــة  التجــارب  فــي  أكبــر  بشــكل  التفكيــر  فــإن  ذلــك،  ومــع  فقــط.  ســطحي  بشــكل  فيــه  التفكيــر  أو  عنــه 

للضحايــا. بالنســبة  خصوصــًا  فعــًا،  المنطقيــة  األخــرى  والمبــادرات  والبرامــج  السياســات 

ــة  ــه العدال ــر عــن آرائهــم حــول مــا حــدث لهــم ومــا تعني ــل، يجــب إعطــاء الشــباب مســاحة واســعة للتعبي ــم التوضيــح مســبقًا فــي هــذا الدلي كمــا ت

كل  لــدى  ليــس  ذاتهــا.  لانتهــاكات  يتعرضــوا  أو  الشــباب  كل  يشــهد  لــم  كبيــر.  تنــوع  هنــاك  الســوري،  الشــباب  بيــن  حتــى  لكــن  لهــم.  بالنســبة 

أو  للوصــول  متســاوية  بفــرص  الشــباب  كافــة  يتمتــع  ال  المعتقــدات.  مــن  غيرهــا  أو  السياســية  أو  الدينيــة  المعتقــدات  نفــس  لديهــم  الشــباب 

تطــول. والقائمــة  الحــراك.  فــي  المشــاركة  أو  علنــًا  والتعبيــر  للتحــدث 

العدالــة أو غيرهــا مــن العمليــات ذات الصلــة،  إن الفشــل فــي فهــم الطــرق واألســباب ولمــاذا ســادت عــدم المســاواة فــرص الحصــول علــى 

الشــك ســيؤدي إلــى الفشــل فــي اتخــاذ إجــراءات فّعالــة. وهــذا بــدوره يقــود إلــى قــرارات وإجــراءات ال صلــة لهــا بالذيــن ال يزالــون خــارج العمليــة. 

ــر تهميشــًا فــي المجتمــع: النســاء؛ الفقــراء؛ االشــخاص ذوى  ــات األكث ــان هــم الفئ ــن يتــم إهمالهــم فــي أغلــب األحي لســوء الحــظ، األشــخاص الذي

ــة المهّمشــة. يتطلــب العمــل المجــدي  ــى المناطــق الجغرافي ــات أو األعــراق أو حت االحتياجــات الخاصــة؛ الشــباب؛ العجــزة؛ واألشــخاص مــن الديان

أنــه ال يتأثــر الجميــع وفــق  والفعــال أن يأخــذ المشــاركون فــي العمليــة الوقــت الكافــي لاســتماع لجميــع أفــراد المجتمــع وأن يفهمــوا فكــرة 

الطريقــة ذاتهــا بالقمــع والعنــف.

المهمشــة  الفئــات  أفــراد  مــن  العديــد  يواجــه  اســتباقية.  خطــوات  تتطلــب  وفهــم.  خطابــات  مجــرد  مــن  أكثــر  تتطلــب  الحقيقيــة  الشــمولية 

المشــاركة  أو  البرامــج والمبــادرات،  فــي  المشــاركة  العدالــة والتغييــر،  حــول  المحادثــات  فــي  المشــاركة  أمــام  المذكــورة ســلفًا حواجــز واضحــة 

آخــر. نــوع  مــن  أو  ثقافيــة  أو  قانونيــة  أو  لوجســتية  الحواجــز  هــذه  تكــون  قــد  بغيــر طريقــة. 

للتوضيــح، دعونــا نأخــذ مثــااًل مــن النســاء. تقــع المســؤولية فــي غالــب األحيــان علــى المــرأة لتكــون هــي مقــّدم الرعايــة األول والمدّبــر الوحيــد 

مســاعي  ومناقشــة  العمــل  دفــع  اجتماعــات  فــي  بانتظــام  المشــاركة  علــى  دومــًا  قــادرة  تكــون  ال  قــد  فإنهــا  النحــو،  هــذا  علــى  المنــزل.  فــي 

البحــث عــن الحقيقــة المحتملــة. إن كان مــن المــراد أن تســمع أصواتهــم، فيجــب علــى منظمــي هــذه الفعاليــات واللقــاءات التفكيــر فــي توفيــر 

خدمــة رعايــة لألطفــال أو تعويــض تكاليــف الســفر واإلقامــة، حتــى تتمكــن النســاء مــن إحضــار أطفالهــم معهــم. فــي الواقــع، يعــد الســفر أحــد 

وصــوٍل  بفــرص   - اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص  أو  النســاء  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك،  فــي  بمــا   - األشــخاص  جميــع  يتمتــع  هــل  الهامــة:  االعتبــارات 

الذيــن يعيشــون فــي مناطــق بعيــدة عــن مركــز  الفعاليــات والمشــاركة؟ وهــل ســيتوفر ألولئــك  لوســائل نقــل آمنــة وبأســعار معقولــة لحضــور 

إليهــا  ينظــر  التــي  المناقشــات  أهاليهــن بســبب االنخــراط فــي  اعتراضــاٍت مــن  الشــابات  بعــد؟ هلــى ســوف تواجــه  المشــاركة عــن  الحــراك خيــار 

أنهــا سياســية؟ علــى 

مــن المهــم طــرح أســئلة مثــل هــذه، لفهــم مــن قــد يكــون مســتبعدًا مــن المشــاركة فــي الحــوار، ومــا هــي الخطــوات الازمــة لضمــان قدرتهــم 

علــى التقــدم فــي كل مراحــل النشــاط العملــي والتأثيــر فعــًا علــى القــرارات والعمليــات. هــذه هــي الشــمولية.

مــاذا عــن المصطلــح اآلخــر: االستشــارة؟ تــدور االستشــارات حــول العمليــة بحــد ذاتهــا، وهــي نقطــة بــدء هامــة عنــد تحديــد األولويــات وتصميــم 

عمليــات الُمشــاركة واالســتماع الّشــاملة للجميــع
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ــارات المتعلقــة بالحواجــز أمــام المشــاركة فــي الحســبان   ــة. المشــاورات ليســت شــمولية دائمــًا، ويجــب أن تؤخــذ نفــس االعتب اإلجــراءات المحتمل

تجــارب  عــن  المزيــد  لمعرفــة  وســيلة  االستشــارة  عمليــة  تكــون  أن  يمكــن  جيــد،  بشــكل  العمليــة  تتــم  عندمــا  لكــن  للمشــاورات.  التخطيــط  عنــد 

رســمية  المشــاورات  تكــون  أن  يمكــن  الســوريين.  لــدى  أكبــر  شــرعية  الحــق  إجــراء  ألي  يكــون  بحيــث  المجتمــع،  مــن  واســع  قطــاع  وأولويــات 

ــر رســمية مــن خــال االجتماعــات،  ــًا. يمكــن ألي مجموعــة أو منظمــة إجــراء جلســات استشــارات غي ــة، لكــن هــذا األمــر ليــس واجب وتقودهــا الدول

الحــوارات، جلســات اإلعــام العامــة، مناقشــات مجموعــات التركيــز، وغيرهــا مــن أشــكال الوصــول- أيــًا كان شــكل المشــاورة، المهــم أن تجمــع 

وتلبــي  بحــق  تمثيليــة  عنهــا  الناتجــة  المبــادرات  أو  لهــا  الاحقــة  والبرامــج  اإلجــراءات  تكــون  بحيــث  مختلفــة،  ومطالــب  وتجــارب  وأولويــات  آراء 

. أفضــل  بشــكل  المتضرريــن  احتياجــات 

المجتمــع  العنــف  مــن  وعقــود  المتعــددة  الحــروب  قســمت 

االنقســامات  تفاقمــت  عــدة.  أنحــاء  فــي  ماديــًا  حتــى  اللبنانــي، 

الحــادة والعــداء تجــاه “اآلخــر” بســبب فقــدان الذاكــرة الجماعــي 

الكثيــر  لبنــان وتركــت  تاريــخ  فــي  ثغــرة  تركــت  التــي  الحــرب  دون 

مــن الشــباب فــي الظــل عــن معرفــة الصــورة الكاملــة للماضــي. 

الماضــي  عــن  الشــباب  يعرفــه  مــا  يكــون  األحيــان  معظــم  فــي 

مــن  غيرهــا  أو  السياســية  أو  الدينيــة  باالنتمــاءات  مصبوغــًا 

معظــم  فــي  الحــال  هــو  كمــا  ومجتمعاتهــم.  أســرهم  انتمــاءات 

نقلهــا  يتــم  التــي  المعلومــات  فــإن  النــزاع،  بعــد  مــا  مجتمعــات 

لهــا  ينتمــون  التــي  الجماعــة  تكــرر عليهــم مفهــوم  الشــباب  إلــى 

وفــق نســختهم عمــا حــدث وغالبــًا مــا تكــون منحــازة حــول مــن 

المســؤولية. تقــع 

أراهــا’: تصــورات الشــباب ومعرفتهــم حــول الحــرب  ‘الحــرب كمــا   لبنــان—“ 
اللبنانيــة” األهليــة 

دراســة حالة
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نشــاط

استشارّية،  عمليٍة  في  المشاركة  على  الشباب  تشجيع 
للقضايا  حلول  إيجاد  كيفية  ومعرفة  المشاكل،  وتحديد 

فيهم تؤثر  التي 

يمكن  أّنه  فكرةإدراِك  فهم  في  الشباب  ُمساعدة 
وأن  مختلفة  بطريقة  المشكالت  فهم  إدراك  الآلخروين 

ذاتها للمشكلة  مختلفة  حلوًال  لديهمفيقترحوَن  يكون 

كبير ورق  لوح 
أقالم

مختلفين بلونين  الصقة  مالحظة  أوراق 

األدوات الالزمــة األهداف

النشــاط

الشــباب  بيــن  والفهــم  للمعرفــة  عارمــة  رغبــة  هنالــك  أن  إال 

االنتقاليــة  للعدالــة  الدولــي  للمركــز  مشــروع  أظهــر  اللبنانــي.إذ 

المشــروع  ســعى  الرغبــة.  هــذه  أراهــا”  كمــا  “الحــرب  بعنــوان 

اآلخريــن  الشــباب  مــع  للتفاعــل  للشــباب  مســاحة  توفيــر  إلــى 

االجتماعيــة  والخلفيــات  والطوائــف  المناطــق  مختلــف  مــن 

طــرح  والعنــف،  الحــرب  مــع  تجاربهــم  وتبــادل  والسياســية 

الشــباب  بــدأ  احتياجاتهــم.  علــى  الضــوء  وتســليط  أســئلتهم، 

كبيــر  بشــكل  تشــّكلت  األهليــة  بالحــرب  معرفتهــم  أن  يدركــون 

وجيرانهــم  أســرهم  إليهــم  نقلتهــا  التــي  القصــص  خــال  مــن 

ومجتمعاتهــم ومــا أثــر عليهــم شــخصيًا مــن األحــداث والمواقــف 

أولئــك  لــدى  يكــون  أن  المســتغرب  مــن  وليــس  مباشــر.  بشــكل 

الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات متنوعــة وغيــر متجانســة فهــم 

التــي لحقــت بالجماعــات المختلفــة مــن  أشــمل للنــزاع واألضــرار 

تجانســًا. أكثــر  مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  أولئــك 

 إن مشــكلة الحقيقــة المجتــزأة هــي أنهــا تغــذي فكــرة أن مجتمــع 

اآلخــرون،  خســر  ممــا  أكثــر  الحــرب  خــال  فقــد  قــد  مــا  شــخٍص 

عــن  المســؤولية  وحدهــم  يتحملــون  اآلخريــن  فــإن  وبالتالــي، 

الــذي أوجدتــه  المــادي  الفصــل  الماضــي. يســتمر  جميــع أخطــاء 

فــي  الجديــدة  األجيــال  تولــد  إذ  اليــوم،  حتــى  اللبنانيــة  الحــرب 

محــدود  وفهــم  والتعصــب  الثقــة  وعــدم  االنقســام  مــن  بيئــة 

للقيمــة التــي يحملهــا التنــوع. مــع هــذا المشــروع، بــدأ الشــباب 

تغييــر  فــي  المجتمعــات  بيــن  الداخلــي  الحــوار  أهميــة  يــرون 

بيــن  والنقاشــات  االستشــارات  أن  أظهــر  الديناميــات.  هــذه 

أن  يمكــن  عــادًة-  تتفاعــل  قــد ال  -التــي  المختلفــة  المجموعــات 

علــى  الضــوء  وتســليط  الجســور  بنــاء  فــي  الواقــع  فــي  تســاعد 

البعــض. ببعضهــم  النــاس  تربــط  التــي  المشــتركة  القواســم 

 

ــادل الشــمولية، وقــول  ــة التب ــراز أهمي ــى إب ســعت المناقشــات إل

أكبــر  تشــاركي  فهــم  خلــق  فــي  ودورهــا  للشــباب،  الحقيقــة 

كان  آخــر  أو  طرفــًا  أن  إثبــات  فــي  الفكــرة  تكــن  لــم  للماضــي. 

ــة  ــه مــن الممكــن رؤي ــل كانــت إلظهــار أن علــى صــواب أو خطــأ؛ ب

الماضــي مــن خــال عدســات مختلفــة، وأن فهــم هــذه النقطــة 

واالســتماع إلــى اآلخريــن هــو خطــوة أولــى نحــو خلــق تعاطــف 

األســطورة. عــن  الماضــي  حقيقــة  وفصــل  أكبــر 

فــرص  تحســين  مثــل  العوائــق،  مــن  عــددًا  أيضــًا  يواجــه  قــد  مشــروعًا  وليكــن  الشــباب  علــى  يؤثــر  مشــروعًا  أو  مشــكلة  حــدد 

اســتخدام  فــي  انظــر  العامــة.  الحدائــق  زيــادة مســاحة  أو  الريفيــة،  المناطــق  فــي  والشــابات  للشــباب  التعليــم  علــى  الحصــول 

الزمنــي  الجــدول  الــورق يمثــل  لــوح  ارســم خطــًا أفقيــًا علــى  النشــاط األخيــر.  التــي طــورت فــي  واحــدة مــن األفــكار اإلصــاح 

للمشــروع. الّمحقــق  بالهــدف  النهايــة  بوســم  وقــم  االستشــارة  لعمليــة 

توقــع التحديــات 
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ش نقا

أثنــاء العمليــة. اطلــب مــن كل متــدرب تدويــن مشــكلة  التــي قــد تنشــأ  المتدّربيــن بضــع دقائــق للتفكيــر فــي المشــاكل  امنــح 

واحــدة محتملــة علــى ورقــة ماحظــة الصقــة زرقــاء، ولرصقهــا علــى الجــدول الزمنــي.

امنــح المشــاركين بضــع دقائــق لقــراءة جميــع أوراق الماحظــات الاصقــة.

ولصقهــا  صفــراء  الصقــة  ورقــة  علــى  مشــكلة  لــكل  حــل  كتابــة  المجموعــات  مــن  واطلــب  مجموعتيــن  إلــى  المتدّربيــن  قّســم 

الحلــول  تقديــم  ممّثــل كل مجموعــة  مــن  اطلــب  ورقــة ماحظــة الصقــة(.  لــكل  واحــد  )حــل  لهــا  الموافقــة  المشــكلة  بجانــب 

األخــرى. المجموعــة  إلــى 

شــارك مــع المتدّربيــن مشــاكل وحلــول أخــرى فكــرت بهــا أنــت.

أنــِه النشــاط بنقــاٍش حــول العمليــة. بعــض األســئلة اإلرشــادية قــد تتضمــن:

برأيــك، مــن فــي مجتمعــك يجــب استشــارته حــول هــذا المشــروع؟

مــن فــي مجتمعــك يتــم استشــارته عــادًة حــول مثــل هــذه المشــروعات؟

مــن فــي مجتمعــك عــادًة ال تتــم استشــارته حــول بعــض المشــروعات؟ )الفتيــات أو النســاء، الشــباب، األشــخاص ذوي 

ــار الســن، المهاجــرون، األجانــب، الاجئــون.. ومــا إلــى ذلــك( اإلعاقــة، األميــون، كب

خــال  مــن  المثــال،  ســبيل  )علــى  محــددة؟  مســألة  بشــأن  الشــباب  الستشــارة  رأيــك  فــي  المحتملــة  الطــرق  هــي  مــا 

ذلــك.( إلــى  ومــا  الشــباب  نــوادي  االســتبيانات،  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  المدرســة،  الفنــون،  محليــة،  فعاليــات 

مــا هــي فــي رأيــك التحديــات أو العقبــات التــي قــد تواجههــا عنــد محاولــة دعــم القضايــا ذات األهميــة بالنســبة لــك؟
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الفصل الخامس

جميعنا متصلون
 قوة وسائل التواصل االجتماعي

6١ أهــداف التعلــم        

6١       Coming Together Online

6١ مــا هــي القيمــة المضافــة لوســائل التواصــل االجتماعــي  

6٣ مــا هــي بعــض مخاطــر وســائل التواصــل االجتماعــي ومزالقهــا؟ 

64 دراســة حالة        
MeToo# )#أنا_أيضــًا( حملــة 

65 كيــف تبنــى الحمــات الناجحــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي؟  

66 نشــاط         
أنِشــئ حملــة األحــام 
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التواصــل  وســائل  الشــباب  يســتخدم  للشــباب.  واإلبداعيــة  االجتماعيــة  الحيــاة  جوانــب  لــكل  مرافــق  جانــب  هــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

امتــداد  إنهــا  العائلــة.  مــع  العاقــات  استكشــاف هوياتهــم وتطويــر  االهتمامــات،  الصداقــات وتنميتهــا، مشــاركة  تكويــن  للتســلية،  االجتماعــي 

الواقعيــة. المواجهّيــة  لتفاعاتهــم  اإلنترنــت-  -علــى 

تلعبــه  الــذي  الــدور  عــن  بعيــدًا  النــاس.  شــرائح  جميــع  بيــن  إنكارهــا  يمكــن  ال  التــي  والقــوة  بالســلطة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تتمتــع 

وزيــادة  لنشــرالمعلومات،  قويــة  أداة  أيضــًا  أصبحــت  فقــد  أقرانهــم،  مــع  للشــباب  االجتماعيــة  التفاعــات  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

الوعــي، والدعــوة إلــى اتخــاذ المواقــف، ال ســيما بيــن الناشــطين وغيرهــم ممــن يطالبــون بالتغييــر. لــم يعــد باإلمــكان تجاهــل وســائل التواصــل 

الذيــن يكرســون عملهــم للعدالــة والحقيقــة واإلصــاح واألهــداف األخــرى المتعلقــة  االجتماعــي. يجــب اعتبارهــا أداة أساســية لجميــع أولئــك 

ســوريا. فــي  االنتقاليــة  بالعدالــة 

تتمثــل إحــدى الميــزات الواضحــة لوســائل التواصــل االجتماعــي فــي أنهــا تترجــم مفاهيــم العدالــة االنتقاليــة - والتــي غالبــًا مــا يعتبرهــا النــاس 

توفــر وســائل  اإلنترنــت”.  مــن قبــل جميــع “مســتخدمي  يمكــن فهمهــا بســهولة  لغــة ســهلة،  إلــى   - اإلدراك  ببســاطة صعبــة  أو  الفهــم  صعبــة 

حــول  المناقشــات  فــي  الفّعــال  وإشــراكهم  االنتقاليــة  العدالــة  حــول  المعرفــة  إلــى  الســوريين  وصــول  لتوســيع  منصــة  االجتماعــي  التواصــل 

علــى  ســواء  القضايــا  فــي  أكثــر  االنخــراط  علــى  النــاس  يشــجع  أن  يمكــن  الجميــع  متنــاول  فــي  االنتقاليــة  العدالــة  أن  إظهــار  إن  مفاهيميهــا. 

الواقــع. فــي  أو  اإلنترنــت 

              مــا هــي القيمــة المضافــة لوســائل التواصــل االجتماعــي

القــدرة علــى الوصــول لمختلــف األجيــال 
والعامليــن  الطــاب  مــن  األصغــر  الجيــل  قبــل  مــن  غالبــًا  واســع  نطــاق  علــى  تويتــر  و  فيســبوك  مثــل  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  تســتخدم 

ال  أنهــا  إال  وبلدهــم.  مجتمعاتهــم  مســتقبل  وتشــكيل  القــرارات  علــى  للتأثيــر  أكبــر  فرصــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تمنحهــم  الشــباب. 

األجيــال. عبــر  التواصــل  لتعزيــز  مثاليــة  تجعلهــا مســاحة  العمريــة  الفئــات  لــدى مختلــف  المتزايــدة  الشــباب. شــعبيتها  قبــل  مــن  تســتخدم حصــرًا 

التدفــق الســريع للمعلومــات
الكبــرى  األحــداث  تصــل  أن  يمكــن  ونشــرها.  العاجلــة  األخبــار  لمشــاركة  الطــرق  وأســرع  أفضــل  مــن  واحــدة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تعــد 

األمــر  يتعلــق  األخــرى. عندمــا  المصــادر  مــن  بكثيــر  أســرع  العالمــي فــي غضــون ســاعات،  الجمهــور  إلــى  الشــعبية”  الصيحــات ذات  أو  و“الترنــدز 

للغايــة. ثمينــًا  يكــون  الوقــت  فــإن  والحــراك،  والنشــاط  بالنــزاع 

Coming Together Online

•  فهــم فوائــد مواقــع التواصــل االجتماعــي للنشــاط والحــراك

• األخــذ باالعتبــار الــدور الــذي قــد تلعبــه وســائل التواصــل االجتماعــي فــي التأثيــر علــى أهــداف العدالــة االنتقاليــة  

• النظــر فــي كيــف يمكــن أن تقــوم وســائل التواصــل االجتماعــي بإتاحــة العدالــة االنتقاليــة للجمهــور األوســع 

أهــداف التعلــم
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ســهولة االســتخدام 
والشاشــات  النقالــة،  الهواتــف  الحواســيب،  مثــل  األجهــزة،  مختلــف  علــى  لاســتخدام  وقابلــة  اللغــات،  متعــددة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

التقنيات.يمكــن للجميــع اســتخدام وســائل  الذيــن قــد ال يملكــون أحــدث  النقالــة. هــذا األمــر يجعلهــا ســهلة االســتخدام والوصــول لألشــخاص 

التعليميــة. أو  الجغرافيــة  خلفياتهــم  كانــت  أيــًا  والتعلــم  للمشــاركة  التواصــل 

الحشــد ورفــع الوعي
أدى االنتشــار المتســارع لوســائل التواصــل االجتماعــي إلــى اســتخدام منصاتهــا علــى نطــاق واســع فــي دعــم القضايــا االجتماعيــة أو اإلنســانية 

وزيــادة الوعــي مــن خــال مختلــف الحمــات أو األلعــاب التفاعليــة. حتــى أن بعــض المنصــات الرئيســية، مثــل فيســبوك، أضافــت أزرار“تبــرع” و 

المســتخدمين. بالتواصــل والتفاعــل مــع  للحمــات  التــي تســمح  الهاشــتاغ )#(  التصنيــف  عامــات 

تنــوع األدوات والوســائط
ــر(. إال أنهــا توفــر  ــوب وغيرهــا الكثي ــر، إنســتغرام، يوتي ــل فيســبوك، تويت ــوع وســائل التواصــل االجتماعــي فقــط فــي مجموعــة منصاتهــا )مث ال تتن

أو  التفاعليــة  األلعــاب  أو  الفيديــو  أو مقاطــع  الصــور  التواصــل عبــر  للمســتخدمين  يتيــح  أيضــًا مجموعــًة واســعة مــن األدوات والوســائط، ممــا 

النــص المكتــوب. يمكــن تكييــف كل هــذه الوســائط بمــا يتــاءم مــع الرســالة والجمهــور المســتهدَفين.

حريــة التعبيــر
نظــرًا ألن المســتخدمين يتفاعلــون مــع وســائل التواصــل االجتماعيــة علــى اإلنترنــت، فمــن الصعــب حتــى علــى األنظمــة األشــد قمعيــًة تنظيمــه 

أخــرى.  بطريقــة  البلــدان  هــذه  مواطنــو  بهــا  يتمتــع  ال  قــد  التــي  االتصــال  وقنــوات  المعلومــات  إلــى  الوصــول  يتيــح  وهــذا  تمامــًا.  تقييــده  أو 

علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الحكومــات تحــاول بقــوة التدخــل فــي حريــة المواطنيــن فــي التعبيــر مــن خــال الرقابــة علــى اإلنترنــت، وحتــى 

إنشــاء مكاتــب متخصصــة بالجرائــم اإللكترونيــة، إال أن النشــطاء ومســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي وجــدوا طرقــًا للتغلــب علــى القيــود 

 )VPN( الخاصــة  االفتراضيــة  الشــبكات  مثــل  الحكومــة،  جهــة  مــن  مراقبــة  أي  دون  آمنــة  قنــوات ومتصفحــات  خــال  مــن  آرائهــم  عــن  والتعبيــر 

المشــّفرة. والمتصفحــات 

مســّلية وإبداعيــة
منصــات  أيضــًا  لكنهــا  محــددة،  قضايــا  حــول  العامــة  وعــي  ورفــع  المعلومــات  لنشــر  فّعــال  بشــكل  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تســتخدم  قــد 

و“الترنــدز”.  االنتشــار  ذائعــة  المــواد  واستكشــاف  جديــدة،  أدوات  تجربــة  تواصــل،  شــبكات  خلــق  للفــرد،  اإلبداعــي  التعبيــر  للتســلية، 

تســتغل  أن  يمكــن  قضاياهــم.  حــول  أكبــر  اهتمــام  حشــد  ســبيل  فــي  المكونــات  هــذه  لجمــع  ســبًا  والمنظمــات  الناشــطين  مــن  العديــد  وجــد 

ــا بأســلوب مســلًّ وإبداعــي مــن خــال األلعــاب التفاعليــة والتحديــات التــي  وســائل التواصــل االجتماعــي كطريقــة إليصــال الرســالة ودفــع القضاي

تشــجع األشــخاص أن يكونــوا جــزءًا مــن تحــّرك أو “ترنــد” عالمــي.
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    مــا هــي بعــض مخاطــر وســائل التواصــل االجتماعــي ومزالقهــا؟

ليســت دائمــًا آمنــة، ســرية ومحّصنــة
يتــم  لــم  إن  للخطــر  األشــخاص  تعــرض  قــد  أنهــا  إال  للتنظيــم،  وســّرية  حصينــة  آمنــة،  مســاحة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  توفــر  أن  يمكــن 

المكتوبــة ال  المنشــورات  أو  الصــور  أن  مــن  والتأكــد  الشــخصية  المعلومــات  لتشــفير  اتخــاذ خطــوات  المهــم  مــن  مــدروس.  بشــكل  اســتخدامها 

تمنــح اآلخريــن دون قصــد الوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة، مثــل موقــع المســتخدم أو هويتــه. مــن المهــم أيضــًا أن يعــرف المســتخدمون مــع 

إذ أن األشــخاص علــى اإلنترنــت قــد ال يصدقــون فــي هويتهــم. مــن يتفاعلــون، 

ســهولة تشــويش الحقائــق ونشــر معلومــات خاطئــة
فكــرة أن وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا مــن األدوات المتوفــرة علــى اإلنترنــت متاحــة للجميــع تقريبــًا قــد تكــون إيجابيــة وســلبية فــي آٍن 

معــًا. مــن الصعــب تنظيــم انتشــار األخبــار والمعلومــات والحقائــق، وقــد أدى ذلــك إلــى انتشــار المعلومــات المغلوطــة، المشــكوك بأمرهــا أو 

غيــر القابلــة للتأكيــد. مــن المهــم اســتيعاب المعلومــات بشــكل نقــدي، معرفــة المصــادر التــي تعتمــد عليهــا والمعلومــات الداعمــة، ومشــاركة 

المحتــوى فقــط مــن المصــادر والمســتخدمين الذيــن تثــق بهــم.

عرضــة للتشــويه والتحيــز
األكاذيــب  لترويــج  كأداة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  الكثيــرون  يســتخدم  جّيــدة.  بنوايــا  منّصتهــم  الجميــع  يســتخدم  لــن  أنــه  المؤكــد  مــن 

قــراءة  أيضــًا  الســهل  مــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الوقائــع.  مــن  واحــدًا فقــط  جانبــًا  أيضــًا  يقدمــون  قــد  الكراهيــة.  أو خطابــات  التمييزيــة  والخطابــات 

ــك  ــة وكذل ــى القــراءة النقدي ــد مجــددًا عل ــز. مــن المهــم التوكي ــا عرضــة للتحي ــا، ممــا قــد يجعلن ــا وآرائن ــذي يتوافــق مــع وجهــات نظرن ــوى ال المحت

عليهــا. تعتمــد  التــي  المعلومــات  تنــّوع مصــادر  أن  حــاول  نطــاق واســع.  علــى  القــراءة 

قابليــة إحباطهــا للعمــل المؤّثــر والُمجــدي 
قــد تحــس بشــعور جيــد عندمــا تنقــر للمشــاركة فــي عريضــة عبــر اإلنترنــت أو حيــن تشــارك قصــة حــول قضيــة معينــة، ومــن ثــم تمضــي. وســائل 

أو  تغريــدة  فــي  التحــّرك  أو  للتغييــر  العمــل  ينحصــر  أن  ينبغــي  ال  لكــن  وتحفيزهــم،  و  النــاس  إلطــاع  رائعــة  وســيلة  هــي  االجتماعــي  التواصــل 

اإلنترنــت.. علــى  مشــاركة 

انخفــاض التكلفــة
وســائل التواصــل االجتماعــي هــي وســيلة ســهلة للوصــول إلــى جمهــور عريــض بســرعة ومجانــًا أو بتكلفــة بســيطة.

مســاحة للحشــد والتنظيــم 
أثبتــت وســائل التواصــل االجتماعــي أنهــا أداة ال غنــى عنهــا لحشــد وتنظيــم الشــبكات الســرية دون اكتشــافها مــن قبــل الحكومــات القمعيــة. 

يمكــن أن توفــر وســائل التواصــل االجتماعــي مســاحة للحــركات إلنشــاء وتطويــر أفكارهــا بأمــان، بحيــث يمكنهــم بعــد ذلــك مشــاركة أفكارهــم 

علــى نطــاق واســع وعلــى الواقــع حتــى عندمــا تصبــح جاهــزة.

Youth Guide - Arabic_REV.indd   63 12/4/2019   2:24:04 PM



جميعنــا متصلــون  قــوة وســائل التواصــل االجتماعــي64

تبــرز حملــة #MeToo قــوة التأثيــر التــي تتمتــع بهــا وســائل التواصــل 

االجتماعــي. أشــعل الهاشــتاغ )الوســم( البســيط الفتيــل لحركــة عالميــة 

ال تــزال تؤثــر علــى قطاعــات مختلفــة، مثــل وســائل اإلعــام الدوليــة 

بــدأت حملــة #MeToo بعــد فتــرة وجيــزة مــن  والسياســة والقانــون. 

اتهــام شــخصية هوليــوود القويــة هارفــي واينســتين عانيــًة باغتصــاب 

علــى  الســينما  قطــاع  مــن  جنســيًا  النســاء  مــن  العديــد  واســتغال 

تحدثــوا  الذيــن  المشــاهير  مشــاركة  ذلــك  تبــع  عــدة.  ســنوات  مــدى 

عــن تجاربهــم فــي االســتغال واالعتــداء الجنســيين، انتشــر الهاشــتاغ 

#MeToo كالنــار فــي الهشــيم فــي جميــع أنحــاء العالــم وعلــى جميــع 

والخلفيــات  العمريــة  الفئــات  مختلــف  مــن  نســاء  شــاركت  المنصــات. 

واالعتــداء  التحــرش  مــع  معاناتهــن  قصــص  واالقتصاديــة  الثقافيــة 

عبــر  أدليــت  التــي  الشــهادات  بعــض  أن  حتــى  الجنســي.  واالســتغال 

تحقيقــات ومحاكمــات. إلــى  أدت  اإلنترنــت 

تــم اســتخدام هاشــتاغ #MeToo ألكثــر مــن ١٩مليــون مــرة فــي عــام 

واحــد فقــط. لــم تجتــذب الحملــة اهتمامــًا دوليــًا فــي وســائل اإلعــام 

وبيــن صانعــي السياســات فحســب، بــل زادت مــن الوعــي حــول مــدى 

انتشــار التحــرش الجنســي واســتغال المــرأة. أولئــك الذيــن جربوهــا هــم 

أنفســهم كانــوا قادريــن علــى رؤيــة أنهــم ليســوا وحدهــم. وربمــا األهــم 

مــن ذلــك ، جعــل األمــر أكثــر صعوبــة لكثيــر مــن الرجــال وأولئــك الذيــن 

فــي مناصــب الســلطة علــى مواصلــة تجاهــل أو إنــكار الحقيقــة حــول 

انتشــار التحــرش واالعتــداء واالســتغال الجنســي. فــي ذروة الحملــة، 

أي  يســتطع  لــم  بحيــث  االنتشــار  واســعة  الصدمــة  قصــص  كانــت 

مســتخدم لوســائل التواصــل االجتماعــي تجنــب مواجهــة الواقــع فــي 

أن النســاء والرجــال داخــل عائاتهــم، دوائرهــم االجتماعيــة أو أماكــن 

العمــل قــد تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال التحــرش الجنســي أو االعتــداء 

الجنســي أو غيــره مــن أشــكال العنــف

MeToo# )#أنا_أيضــًا(  حملــة 

دراســة حالة

27    Monica Anderson and Skye Toor, “How Social Media Users Have Discussed Sexual Harassment Since #MeToo Went Viral,” Pew Research Center, 
        October 11, 2018.
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    كيــف تبنــى الحمــات الناجحــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي؟ 

حــدد هدفك
تحتــاج كل حملــة، ســواء عبــر اإلنترنــت أو غيــره، إلــى هــدف محــدد بوضــوح. يجــب أن يكــون هــذا الهــدف ملموســًا وأن يترافــق بقائمــة واضحــة  

للنتائــج المرجــوة ومؤشــرات النجــاح. يجــب أن ُتضّمــن أي حملــة مناصــرة تحــت خطــة إســتراتيجية أوســع تتوافــق مــع قضيتــك ورؤيتــك.

حــدد جمهورك
الجمهــور المســتهدف لحملــة مــا هــو أحــد أهــم المتغيــرات التــي يجــب تحديدهــا بدقــة. يجــب أن يكــون واضحــًا مــن هــم الذيــن تريــد الوصــول 

تريــد  الــذي  المحــدد  للمجتمــع  وفقــًا  مخرجاتهــا  حملتــك  تضبــط  أن  يجــب  قضيتــك.  خلــف  حشــدهم  أو  معهــم  التواصــل  تريــد  وكيــف  إليهــم 

إليــه. قــد يســاعدك الحصــول علــى المعلومــات الديموغرافيــة لفئــة الجمهــور المســتهدفة فــي تطويــر حملــة ناجحــة، بمــا فــي ذلــك  الوصــول 

الــذي  ومــا  جمهــورك  بهــا  يهتــم  التــي  األمــور  مــا  اعــرف  الفئــة.  لهــذه  التعليميــة  والخلفيــة  والعمــر  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  البيانــات 

لذلــك. وفقــًا  حملتــك  صّمــم  ثــم  حملتــك،  فــي  المشــاركة  مقابــل  منــك  يتوقعونــه 

احــرص علــى بنــاء رســائلك الرئيســة
ــاج هــذه الرســالة الرئيســية إلــى صياغــة واضحــة وقريبــة مــن الجمهــور. بعــض األســئلة  ــة لهــا رســالة رئيســية لجمهورهــا المســتهدف. تحت كل حمل

التــي يجــب طرحهــا عنــد صياغــة رســالتك الرئيســية:

مــا المشــكلة التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي حولهــا؟

لــم تعتبــر هــذه المشــكلة بالتحديــد مهمــة لجمهــورك المســتهدف؟ أو لمــاذا قــد تكــون مهمــة لهــم؟

مــا اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا )علــى ســبيل المثــال؛ التوقيــع علــى عريضــة، تنظيــم اجتمــاع، التصويــت( وهــل لــدى جمهــورك المســتهدف 

بفعل/التحــّرك؟ للقيــام  إليــه  يحتاجــون  مــا 

متــى يحتــاج جمهــورك للقيــام بالفعل/التحــّرك؟ حــدد اإلطــار الزمنــي.

اختــر القنــوات والمنصــات المناســبة
األدوات والمنصــات المختلفــة لهــا نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف مختلفــة أيضــًا. يمكــن أن يؤثــر اختيــارك للمنصة/القنــاة علــى نجــاح حملتــك. يجــب 

أن تعكــس القــرارات المتخــذة بشــأن المنصــات المختــارة للحملــة خصوصيــات جمهــورك المســتهدف ورســائلك الرئيســة واالســتجابة المطلوبــة. 

لفيســبوك  تحتــاج  ربمــا  تبرعــات؟  إلــى  تحتــاج  هــل  المهمــة.  لهــذه  األفضــل  يكــون  قــد  تويتــر  المحتــوى؟  مشــاركة  األشــخاص  مــن  تريــد  هــل 

كمنصــة. إليــك بعــض األســئلة التــي قــد ترشــدك فــي قــرارك:

مــا هــي المنصــات األكثــر اســتخدامًا مــن قبــل الجمهــور المســتهدف؟

مــا هــي المنصــات التــي توفــر التطبيقــات أو األدوات الازمــة التــي تحتاجهــا لنشــر حملتــك )علــى ســبيل المثــال؛ خيــار مشــاركة مقاطــع

 الفيديــو أو التبــرع (؟

مــا هــي التأويــات الثقافيــة أو السياســية التــي يجــب أن تكــون علــى درايــة بهــا والتــي قــد تؤثــر علــى تفاعــل المســتخدمين مــع حملتــك؟

المتابعــة والصيانــة
ُبعيــد نشــرها أو إطاقهــا.  الوقــت ومراقبــة تطورهــا  لبعــض  الحمــات  تنتهــي ببســاطة بعــد إطاقهــا علــى اإلنترنــت. يجــب متابعــة  الحملــة ال 

وهــذا أمــر مهــم لســببين:

االســتجابة والــرد علــى النقــد. مــن المهــم أن تكــون مســتعدًا لإلجابــة علــى أســئلة، توضيــح شــكوك أو تعليقــات أو انتقــادات قــد تواجــه حملتــك.

نتائــج حملتــك وســيلة  تقييــم المخرجــات. يجــب اإلشــراف علــى الحمــات مــن أجــل تقييــم تقّدمــك وقيــاس اإلنجــازات. يمكــن أن يكــون تقييــم 

التقييــم. لهــذا  وفقــًا  وتعديلهــا  المســتقبلية  والتحــّركات  اإلجــراءات  وتحســين  للتعّلــم 

MeToo# )#أنا_أيضــًا(  حملــة 
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اشــتمال الحملــة علــى دعــوة إلــى الفعل/التحــّرك 
الحمــات الفعالــة تتضمــن دعــوة واضحــة للقيــام بفعــل أو التحــّرك، إذ تجعــل المســتخدمين ينتقلــون مــن المشــاركة عبــر اإلنترنــت إلــى الفعــل 

أيضــًا  لكنهــم  بفعــل،  القيــام  النــاس  يريــد  أخــرى.  واضحــة  بطــرق  المشــاركة  أو  أنشــطتك  فــي  بفعاليــة  للمشــاركة  جمهــورك  حّفــز  األرض.  علــى 

بحاجــة إلــى أن يعرفــوا كيــف.

األداة أو المنصــة القضيــة أو الفكــرة

تويتــر، فيســبوك، إنســتغرام

إلــى  الوصــول  العالمــي،  المــرأة  يــوم  فــي 
لهاشــتاغ:  اإلنترنــت  عبــر  مشــاركة   ٥٠٠٠

م عال إل ا _ في _ كثر أ _ ء نســا #

# MoreWomenInMedia

زيــادة تمثيــل المــرأة فــي اإلعــام

 أنِشــئ حملــة األحــالمنشــاط

على حملة  لتصميم  المتعددة  الخطوات  الُمشاركوَن   يتعلم 
االجتماعي التواصل  وسائل 

التفكير في استراتيجية فّعالة للوصول إلى األهداف المقترحة
َم رسالة ُتضخِّ أن  ُيمكن حملة إعالمية  التي  الّطرق  التفكير في 

َن الوعي حول قضية أو مسألة ما ً ما وأن ُتحسِّ

كبير ورق  أو  بورد)  (وايت  لوح 

أقالم

األدوات الالزمــة األهداف

فــرص  تحســين  مثــل  العوائــق،  مــن  عــددًا  أيضــًا  يواجــه  قــد  مشــروعًا  وليكــن  الشــباب  علــى  يؤثــر  مشــروعًا  أو  مشــكلة  حــدد 

اســتخدام  فــي  انظــر  العامــة.  الحدائــق  زيــادة مســاحة  أو  الريفيــة،  المناطــق  فــي  والشــابات  للشــباب  التعليــم  علــى  الحصــول 

الزمنــي  الجــدول  الــورق يمثــل  لــوح  ارســم خطــًا أفقيــًا علــى  النشــاط األخيــر.  التــي طــورت فــي  واحــدة مــن األفــكار اإلصــاح 

للمشــروع. الّمحقــق  بالهــدف  النهايــة  بوســم  وقــم  االستشــارة  لعمليــة 

النشــاط

تحققهــا  أن  يجــب  التــي  األهــداف  مــا 
بهــا؟ أقــوم  التــي  الحملــة 

2٠ دقيقــة
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النشاط األخير

العمل سويًا على لعب
 أدوار الحقيقة والمحاكاة 

)2-٣ ساعات(
6٩ األهــداف        

6٩ األدوات الازمــة       

7٠ النشــاط        
تاريــخ “جاالســاريا”        ٧١ 
قائمــة بــاألدوار         ٧٢ 
شــرح األدوار          ٧٢ 
إرشــادات حــول جلســة االســتماع العلنيــة      ٧٣
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المتخّيلــة.  “جاالســاريا”  دولــة  فــي  الحاصلــة  األهليــة  الحــرب  بتتّبــع  تكّلــف  وهميــة  حقيقــة  لجنــة  فــي  المتدّربــون  النشــاط، سيشــارك  هــذا  فــي 

تمريــن  بمثابــة  النشــاط  هــذا  وســيكون  الجلســة.  عقــد  ثــم  “اللجنــة”  تســتضيفها  وهميــة  اســتماع  لجلســة  التحضيــر  علــى  النشــاط  يركــز  ســوف 

لفهــم وجهــات النظــر واالعتبــارات والتوّجهــات المختلفــة التــي قــد تبــرز فــي أعقــاب النــزاع وكيــف يمكــن لهــذه االختافــات أن تعــزز التحالفــات 

سيســاعد  انتقاليــة.  عدالــة  مبــادرة  تنفيــذ  وخصوصيــات  تعقيــدات  فهــم  علــى  المتدّربيــن  إلعانــة  جــدًا  جيــدة  طريقــة  إنهــا  تحديــات.  تخلــق  وأن 

المجتمــع  واحتياجــات ومصالــح قطاعــات  دوافــع  خــال  مــن  والتفكيــر  الشــخصي  منظورهــم  مــن  الخــروج  علــى  المتدّربيــن  األدوار  لعــب  جانــب 

 . لمختلفــة ا

المدرجة التعليمات  نصوص  مربعات  عن  مطبوعة   نسخ 
تلّقى قد  الُمشاركيَن  من  ُكالًّ  أّن  من  التأكد  مع   أدناه، 

نسخة كلِّ  من  واحدًة 

( دورُه ُمشارٍك  لكّل  عليها   يحّدد  أوراٌق  (اختياري: 

28    Adapted from Emily Farell and Kathy Seipp, The Advocates for Human Rights, “The Road to Peace: A Teaching Guide on Local and Global Transitional    
        Justice” (2008), Lesson 6.

28

العمــل ســويًا علــى لعــب أدوار الحقيقــة والمحــاكاةنشــاط

األدوات الالزمــة األهداف

النشــاط

شــارك تاريــخ “جاالســاريا”. )انظــر للمربــع رقــم ١ أدنــاه.(

الشــهود  ومراقبــو  الجنــاة،  الضحايــا،  الحقيقــة،  لجنــة  أعضــاء  مجموعــات:  أربــع  إلــى  المتدّربيــن  قّســم  أواًل،  األدوار.  توزيــع 

للمربعيــن٢و٣.( )انظــر  األدوار.  لتمثيــل  المجموعــات  مــن  لــكل  الفرديــة  األدوار  وّزع  اإلعــام  وســائل  مــن  ومندوبــون 

ــخ  ــًا لدراســة تاري ــًا كافي ــن وقت ــح المجموعــات والمتدّربي ــن ٣و ٤(. امن إعطــاء توجيهــات لجلســة االســتماع العامــة. )انظــر للمربعي

“جاالســاريا” واالســتعداد ألدوارهــم.

يجــب علــى الضحايــا التفكيــر فــي كيفيــة ســرد قصصهــم ومــا يعتقــدون أنــه ضــروري للنظــر فــي االنتهــاكات التــي    

              تعرضــوا لهــا.

علــى الجنــاة والمعتديــن أن يفكــروا فيمــا إذا كانــت شــخصياتهم تأســف علــى مــا فعلــوه أم ال، وإذا كان األمــر   

               كذلــك، فمــا الــذي يمكنهــم فعلــه لطلــب العفــو، والتعويــض عمــا ارتكبــوه.

اعقــد جلســة االجتمــاع التمثيليــة. )انظــر للمربــع ٤.(

أســئلة  تتضمــن  أن  يمكــن  المجموعــة.  مــع  باســتفاضة  التمريــن  لنقــاش  كافيــًا  وقتــًا  خّصــص  االســتماع،  جلســة  انتهــاء  بعــد 

لنقــاش: ا

هــل صــدق الضحايــا، الشــهود، والجنــاة القصــص أو الشــهادات التــي قدمهــا اآلخــرون؟  

اســأل الضحايــا: مــا كان شــعورهم حيــال منحهــم الفرصــة للحديــث عمــا حــدث لهــم أو لعائاتهــم؟  

اســأل الجميــع: مــا هــي الصعوبــات أو التحديــات التــي قــد يواجههــا الضحايــا فــي الواقــع عندمــا يتحدثــون عانيــًة   

               عــن األضــرار واألذيــة التــي تعرضــوا لهــا؟
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لــم قــد ال يــزال األمــر ذا قيمــة؟    

مــا هــي الخطــوات التــي يمكــن أخذهــا لدعــم الضحايــا وحمايتهــم إن أرادوا أن يبقــوا مجهولــي الهويــة؟   

اســأل الجنــاة: هــل اســتطاعوا أن يحافظــوا علــى الصــدق والصراحــة التامــة فــي شــهاداتهم؟  

فــي حــال كانــت اإلجابــة ال، مــا الــذي يقولــه هــذا الخــوف أو عــدم الرغبــة عــن قابليــة مشــاركة الجنــاة    

                           الصريحــة والصادقــة فــي مبــادرات البحــث عــن الحقيقــة الجــادة؟ 

مــع ذلــك، وفــي جميــع األحــوال مــا الفائــدة مــن إتاحــة هــذه المســاحة إذًا؟    

مــا هــي أنــواع الحمايــة أو الدعــم الــذي قــد يحتاجــه الجنــاة؟   

اســأل مراقبــي الشــهود والمندوبيــن مــن وســائل اإلعــام: كيــف رأيــت دورك فــي المســاعدة علــى زيــادة الوعــي   

              لــدى الجمهــور الواســع حــول مــا حــدث فــي جلســات االســتماع، ومــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة للمجتمــع الســوري؟

اســأل أعضــاء لجنــة الحقيقــة: مــا هــي العقبــات التــي واجهوهــا فــي طريــق ضمــان أن تكــون العمليــة منصفــة   

              ومنظمــة وأن ال ضــرر أو أذى أصــاب مــن شــارك فــي الجلســة؟ 

بنــاًء علــى هــذا التمريــن، مــا قيمــة الــدور الــذي تقــوم بــه لجنــة الحقيقــة أو المســاعي المشــابهة فــي كشــف   

              الحقائــق عــن ماضــي ســوريا، تشــجيع التفاهــم بيــن الجماعــات المختلفــة فــي ســوريا، وإعــام الجمهــور حــول أهــداف 

              العدالــة االنتقاليــة؟ ومــن جهــة أخــرى، مــا هــي المخاطــر؟

مــا هــي الخطــوات التاليــة الواجــب اتخاذهــا بوصفكــم نشــطاء شــباب؟   
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٢,٤ مليــون نســمة، وهــي مقســمة  يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي  بيــن األردن ولبنــان وســوريا.  الشــرق األوســط،  جاالســاريا هــي دولــة تقــع فــي 

إلــى خمــس محافظــات: الجنــوب، الجنــوب الغربــي، الوســط، الشــمال والشــمال الغربــي. يتكــون التركيــب العرقــي لجاالســاريا مــن مجموعتيــن: 

ــة  ــة المتبّقي ٥ فــي المائ ــي الـــ ــة. وتأت ــن يشــكلون حوالــي ٢٥فــي المائ ــة مــن الســكان، والباروميــون الذي ــن يشــكلون٧٠ فــي المائ المحاســنيون الذي

مــن مجموعــات األقليــات العرقيــة األخــرى.

مــن عــام ١٨٢٣ حتــى عــام ١٩٧٤، عندمــا حصلــت جاالســاريا علــى اســتقالها، احتــل الفرنســيون جاالســاريا وأقامــوا مقــرًا للحكومــة فــي المدينــة 

قــاوم  العليــا.  الحكوميــة  المناصــب  فــي  ووضعوهــم  خاصــة  معاملــة  »البارومييــن«  األقليــة  الجماعــة  الفرنســيون  عامــل  »بركــة«.  العاصمــة 

االســتعمار. ورفضــوا  الفرنســي  الحكــم  المحاســنيون 

النظــام  الحكومــة،  علــى  ســيطرتهم  علــى  حافظــوا  البارومييــن  أن  إال  األغلبيــة،  كانــوا  المحاســنيين  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  االســتقال،  بعــد 

ُســمح  حــال  فــي  الســلطة  علــى  ســيطرتها  تفقــد  أن  تخشــى  -التــي  الباروميــة  الحكومــة  رفضــت  جاالســاريا.  ومعظــم  التجــارة،  التعليمــي، 

يقودهــا  التــي  االحتجاجــات  اندلعــت  مــا  وســرعان  عــارم،  شــعبي  بغضــب  ذلــك  تســبب  ونزيهــة.  حــرة  انتخابــات  إجــراء  بالتصويــت-  للمحاســنيين 

البــاد. أنحــاء  جميــع  فــي  الشــباب 

مــن  عــدد  بأكبــر  المحاســنيون  فــاز  ١٩٨٣. كمــا كان متوقعــًا،  عــام  فــي  انتخابــات  إجــراء  إلــى  المتحــدة والدعــوة  األمــم  تدخــل  إلــى  ذلــك  وأدى 

بالمئــة مــن األصــوات،   ٨٥ بأكثــر مــن  البارومييــن،  الــذي ينتمــي للنخبــة مــن  الرئيــس حســوني  انتخــاب  البرلمــان. ومــع ذلــك أعيــد  المقاعــد فــي 

تمامــًا.  البرلمــان  بحــّل  االنتخابــات هــذه  لنتائــج  الرئيــس ســريعًا  اســتجاب  الرئيــس.  نفــاه  الــذي  األمــر  باالحتيــال والتزويــر،  اتهامــه  إلــى  أدى  ممــا 

اســتمرت االحتجاجــات الســلمية، لكنهــا تحولــت فيمــا بعــد إلــى عنــف متزايــد تباعــًا، ال ســيما فــي المحافظــة الشــمالية الغربيــة. أرســل الرئيــس 

الذيــن  مــن  الرجــال  الجيــش مئــات  اعتقــل  أســوأ.  األمــور  القاســية جعلــت  العســكرية  الجيــش  العنــف، ولكــن ممارســات  لقمــع  الوطنــي  الجيــش 

اعتبروهــم مشــبوهين، واحتجزهــم لســنوات عديــدة دون محاكمــة فــي ســجن مرصــاوي الشــهير. فــي نهايــة المطــاف، ســقطت جاالســاريا فــي 

المحاســنيين،  مــن  تتكــون أساســًا  التــي   )JFF( المتمــردة   الجاالســارية  الحريــة  بيــن جبهــة  القتــال  بانــدالع  النطــاق،  نــزاع داخلــي مســّلح واســع 

العرقيــة  الجماعــات  كافــة  مــن  المدنيــون  وقــع  األهليــة.  الحــرب  فــي  مســاهمًا  عامــًا  الباقيــة  االســتعمار  آثــار  كانــت  الوطنــي.  الجيــش  وبيــن 

الســيطرة. وفــرض  الســلطة  علــى  المســلحة  الفصائــل  تصارعــت  بينمــا  اإلنســان،  حقــوق  النتهــاكات  ضحيــة 

الداخلــي  النــزاع  تركــت ســنوات  الســام.  وأرســت  النــزاع  فــي  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  الســام  قــوات حفــظ  تدخلــت   ،١٩٩٤ عــام  أخيــرًا، وفــي 

اللجــوء  فــي مخيمــات  المهّجريــن  مــن مواطنــي جاالســاريا   ٦٥٠,٠٠٠ مــن  أكثــر  يعيــش  بالكامــل، حيــث  البــاد مدمــرة  مــن  كبيــرة  أجــزاًء  المســلح 

أضحــت  البــاد.  مناطــق  بعــض  فــي  خاصــة  العنــف شــديدًا،  كان  االقتتــال.  خــال  ٥٠٠,٠٠٠ مدنــي  بنحــو  يقــّدر  مــا  قتــل  المجــاورة.  البلــدان  فــي 

النهايــة  فــي  الحركــة  بالحقيقــة والعدالــة، واكتســبت  تطالــب  كبــرى  اجتماعيــة  ناشــط حركــة  قــاد مجتمــع مدنــي  جاالســاريا مقســمًة ومدّمــرة. 

الحقيقــة  لجنــة  بتشــكيل  يأمــر  قانــون  الســام( إلصــدار  عمليــة  أثنــاء  ُشــّكلت  )التــي  الجديــدة  االئتافيــة  الحكومــة  لدفــع  كافييــن  وتأثيــرًا  قــوًة 

أولــى. )TJDC( كخطــوة  جاالســاريا  فــي  والكرامــة  والعدالــة 

” يا ر “جاالســا يــخ  ر تا  ١ قــم  ر بــع  لمر ا
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لحقيقــة  ا لجنــة  ء  أعضــا األولــى:  لمجموعــة  ا
رئيــس اللجنــة )١(

نائــب الرئيــس )١(

أعضــاء اللجنــة )٤ - ٦(

يــا لضحا ا نيــة:  لثا ا لمجموعــة  ا
أحمــد، زوج أحــد الضحايــا المعتقليــن )١(

خولــة، أم ألحــد ضحايــا االختفــاء القســري )١(

عبيــر، مهّجــرة وأم ألربعــة أطفــال )١(

إبراهيــم، مديــر إحــدى المــدارس التــي دمــرت جــّراء القصــف العشــوائي )١( 

لجنــاة ا لثــة:  لثا ا لمجموعــة  ا
العقيــد »عقيلــة«، جانــي )١(

القائــد العســكري »طرابلســي«، جانــي )١(

المــازم »شــوادري«، جانــي )١(

اإلعــالم  ئل  وســا مــن  ومندوبــون  لشــهود  ا قبــو  ا مر بعــة:  ا لر ا لمجموعــة  ا
مستشــار )١- ٢(

مراســلون أو صحفيــون )٢(

TJDC )نشــاطون شــباب، أفــراد مــن جمعيــات الضحايــا، شــهود علــى جلســة اســتماع لجنــة الحقيقــة والعدالــة والكرامــة 

 ممثلــون عــن المنظمــات غيــر الربحيــة الدوليــة، وغيــره( )١ - ٨(

بنزاهتهــا  المجتمــع  فــي  ومعروفــة  محترمــة  شــخصيات  هــم  الحقيقــة،  لجنــة  فــي  المفوضــون  أو  لحقيقــة  ا لجنــة  ء  أعضــا
هــم  هــذا،  األدوار  لعــب  لنشــاط  بالنســبة   .)TJDC( والكرامــة  والعدالــة  الحقيقــة  لجنــة  عمــل  علــى  باإلشــراف  تكليفهــم  يتــم  واســتقالها. 

ــاة أســئلة حــول مــا جــرى والعنــف الــذي  ــا والجن ــن يســألون الضحاي ــاء الجلســة. ســيكونون هــم الذي مســؤولون أيضــًا عــن الحفــاظ علــى النظــام أثن

لضمــان  اتخاذهــا  يجــب  التــي  والخطــوات  الضحايــا  احتياجــات  تلبيــة  كيفيــة  حــول  الحكومــة  إلــى  توصيــات  بتقديــم  اللجنــة  تكليــف  ســيتم  حــدث. 

منــع وقــوع أعمــال عنــف واســعة مــرة أخــرى.

يــا يتحمــل الضحايــا مســؤولية ســرد قصصهــم للجنــة الحقيقــة ووصــف آثــار العنــف علــى حياتهــم. قــد يقدمــون روايــات مباشــرة لمــا  لضحا ا
رأوه وعايشــوه بأنفســهم أو يصفــون العنــف الــذي تعــرض لــه أحــد أفــراد أســرهم.

ة يتحمــل الجنــاة مســؤولية ســرد قصصهــم واالعتــراف بممارســاتهم الخاطئــة وطلــب العفــو مــن الضحايــا. لجنــا ا

مــا  إلــى  باالســتماع  الشــهود  مراقبــي  تكليــف  يتــم  اإلعــالم  ئل  وســا مــن  ومندوبــون  لشــهود  ا قبــو  ا مر
يقــال أثنــاء الجلســة. بعــد أن تقــدم اللجنــة توصياتهــا، يجــب علــى مراقبــي الشــهود أن يشــاركوا ماحظاتهــم الخاصــة وأن يقدمــوا أيــة توصيــات 

إضافيــة.

ر  ــاألدوا ب ئمــة  قا  ٢ قــم  ر ــع  ب لمر ا

ر  األدوا ٣  شــرح  قــم  ر بــع  لمر ا
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قومــوا بإعــداد الكراســي بشــكل نصــف دائــرة مواجهــة للجمهــور، مــع وضــع ثاثــة كراســي فارغــة فــي  لحقيقــة  ا لجنــة  ء  أعضــا
أو  ضحيــة  اســتدعاء  يتــم  عندمــا  الحضــور.  مقاعــد  فــي  للجلــوس  مدعــوون  اآلخــرون  والمشــاركون  والصحفيــون  والشــهود  الضحايــا  المنتصــف. 

شــاهد أو أحــد الجنــاة أمــام اللجنــة، فــإن هــذا الشــخص والمستشــار يشــغان مقعديــن فــي نصــف الدائــرة. قــد يحضــر ألحــد ضحايــا والشــهود 

)ولكــن ليــس للجنــاة( أحــد أفــراد األســرة )دون أن يكــون دورًا معينــًا مســبقًا( يجلــس علــى الكرســي الثالــث لتوفيــر الدعــم.

 

مشــيدًا  الحضــور،  مــن  وغيرهــم  للضحايــا  تقديــرًا  دقيقتيــن(،   - )دقيقــة  مقتضبــًا  افتتاحيــًا  بيانــًا  اللجنــة  رئيــس  يلقــي  للجنــة  ا ئيــس  ر
الماضــي. زيــارة  تســببه  أن  يمكــن  الــذي  باأللــم  واعترافــًا  بشــهادتهم،  اإلدالء  فــي  برغبتهــم 

يقــدم ســردًا موجــزًا لألحــداث التــي وقعــت فــي جاالســاريا ) ٣- ٤ دقائــق(. ئيــس  لر ا ئــب  نا

للجنــة يعلــن الرئيــس الشــخص الــذي ســيتكلم )ضحيــة أو شــاهد أو جانــي(. قبــل أن يــروي الشــخص قصتــه، ُيطلــب منــه ا ئيــس  ر
أن يتعهــد بقــول الحقيقــة.

 

اســمها  أو  اســمه  يذكــر  ثــم  الحقيقــة،  بقــول  الجانــي  أو  الشــاهد  أو  الضحيــة  يتعهــد  نــي  لجا ا و  أ لشــاهد  ا و  أ لضحيــة  ا
الســجل. فــي  لُيذكــر 

المتوفيــن  بالضحايــا  وعاقتــه  عمــره  مثــل  الشــخص،  علــى  مبدئيــة  أســئلة  بطــرح  يبــدأ  لمفــّوض(  ا ( لحقيقــة  ا لجنــة  عضــو 
)حســب المناســب( وأســماء أفــراد أســرته وعددهــم ومــا إلــى ذلــك. إذا كان الشــخص هــو أحــد الجنــاة، يجــب علــى المفــوض أن يســأله أســئلة 

ــى ذلــك. ــه، ومــا إل ــن؟ رتبت ــل المتمردي ــل؛ هــل هــو عضــو أو كان عضــوًا فاعــًا فــي الجيــش أو فصي ــزاع، مث أساســية حــول تورطــه فــي الن

ثــم يطلــب مــن الفــرد ســرد قصتــه.

ــكاب  ــه، أو حــول انخراطــه فــي ارت ــه أو لفــرد أو أفــراد عائلت ــر الحقيقــة حــول مــا حــدث ل ــي كل شــخص يخب ن جا و  أ ــة، شــاهد  ضحي
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي.

المستشــار خــال جلســة االســتماع، يقــدم المستشــار دعمــًا لــكل مــن الضحايــا أو الشــهود، خصوصــًا إن انفعلــوا عاطفيــًا أو تأثــروا.
 

يعطــوا  أن  بمــكان  المهــم  مــن  أنــه  إال  لاســتيضاح؛  الجلســة،  خــال  يســألوا  أن  يمكنهــم  المفوضــون،  أو  لحقيقــة  ا لجنــة  ء  أعضــا
ــه قــد تمــت مقاطعتهــم أو أجــري تحقيــق معهــم. ــه، حتــى ال يشــعر األشــخاص أن ــر قصت ــه كامــًا حتــى يخب كل شــخص وقت

تقدمــه  أن  يمكــن  الــذي  مــا  اللجنــة  رئيــس  يســألهم  أن  يجــب  بقصصهــم،  اإلدالء  مــن  والشــهود  الضحايــا  يفــرغ  عندمــا  للجنــة  ا ئيــس  ر
قصصهــم،  إخبــار  مــن  الجنــاة  ينتهــي  عندمــا  الدولــة.  فيهــا  تنظــر  أن  يجــب  التــي  ومطالبهــم  احتياجاتهــم  هــي  ومــا  لدعمهــم  الحقيقــة  لجنــة 

حــال اإليجــاب، يدعــى  التــي أقدمــوا عليهــا، فــي  يعبــروا عــن ندمهــم مقابــل األمــور  أن  أو  يعتــذروا  أن  أرادوا  إذا  اللجنــة فيمــا  رئيــس  يســألهم 

الــرد عليــه. أو  بقبــول االعتــذار  الضحايــا  يلــزم أي مــن  أنــه ال  بعيــن االعتبــار  اعتــذار، مــع األخــذ  لتقديــم  الجانــي 

لعلنيــة ا ع  االســتما جلســة  حــول  رشــادات  إ  4 قــم  ر بــع  لمر ا
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ة د عا إل ا
تعــاد هــذه العمليــة لــكّل مــن الضحايــا، الشــهود والجنــاة.

لحقيقــة ا لجنــة  ء  أعضــا
أو  األضــرار،  جبــر  لإلصاحــات،  توصيــاٍت  وتطويــر  لمناقشــة  وذلــك  بشــهادته  شــخص  آخــر  يدلــي  أن  بعــد  دقائــق  عــدة  يأخــذون  المفوضــون  أو 

القصــص.  هــذه  لمشــاركتهم  الجميــع  ويشــكرون  توصياتهــم  المفوضــون  يشــارك  الضحايــا.  لدعــم  أخــرى  مبــادرات 

لشــهود ا قبــو  ا مر
 يجــب أن ُيمنــح مراقبــو الشــهود الفرصــة فــي نهايــة جلســة االســتماع ليعطــوا ماحظاتهــم، اســتدعاء انتبــاه اللجنــة للنقــاط والديناميــات التــي 

ــات أخــرى.  ــم تغّطهــا جلســة االســتماع، أو أن يقدمــوا ماحظــات وتوصي ل

اإلعــالم ئل  مــن وســا ــون  لمندوب ا
قــد  التــي  التقريريــة  المــواد  أو  التعليقــات  بعــض  يحاكــون  ثــم  االســتماع،  جلســة  خــال  الخاصــة  ماحظاتهــم  والصحفيــون  المراســلون  يــدون   

العــام. الجمهــور  لــدى  االســتماع  بجلســات  االهتمــام  وزيــادة  الوعــي  رفــع  علــى  تعمــل  إعاميــة  محطــات  علــى  يشــاركونها 
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