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 Impunity Watch، ٔظّّذ إِج١ٔٛ١زٟ ٚٚرش 2012ٍجزّجو ِٓ اٌؼبَ /فٟ شٙو أ٠ٍٛي

 International Memory Initiatives إؽ١بء اٌناووح إٌّزلٜ اٌلٌٟٚ ٌزشبهن ِجبكهاد

Exchange Forum  فٟ ثَٕٛ ث١ٓ فٟ وّجٛك٠ب ثبٌزؼبْٚ ِغ شووبء ِؾ١١ٍٓ ِضبي ٠ٛس فٛه

 .ث١ٌ ٚولاٞ وبهٚٔب ٚثؤبِظ ر١ّٕخ ِٛاهك اٌشجبة

بؽش فٟ ٔزبئظ ثؾش أعورٗ عّغ إٌّزلٜ ١٘ئبد ١١ِٕٙٓ ٚفجواء ٚٚاػؼٟ ١ٍبٍبد ٌٍزج

فٟ ِغبي ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح ٚاٌنٞ اٍزٕل ػٍٝ ِمبهٔخ  Impunity Watchإِج١ٔٛ١زٟ ٚٚرش 

ث١ٓ رغبهة فٌّ كٍٚي فبهعٍخ ِٓ إٌياع ٟٚ٘ إفو٠م١ب اٌغٕٛث١ّخ ٚثٛهٚٔلٞ ٚاٌجٍٕٛخ 

 . ٚاٌٙوٍه ٚغٛار١ّبال ٚوّجٛك٠ب

ٛع١ٙ١ّخ روِٟ إٌٝ إػالَ ٚإشوان ٌٚمل فوط اٌجؾش ِٕٚزلٜ اٌزجبكي ثّغّٛػخ ِجبكا ر

اٌناووح فٟ اٌلٚي اٌقبهعخ ِٓ ٔياػبد  ا١١ٌّٕٙٓ ٚٚاػؼٟ ا١ٌَبٍبد فٟ ػ١ٍّّبد إؽ١بء

ٌزفى١و اٌنارٟ إٌملٞ ٚاٌّشبهوخ اٌزىبًِ ا١ٌَبق ٚا:رٍُقَّض اٌّجبكا اٌضّب١ٔخ ٚفمبً ٣ٌرٟ .ػ١ٕفخ

ًّ . اٌّزؼلكح ٚاٌشجبة ٚاٌز١١ٌَ اٌوٚا٠بدٚٚاٌؼ١ٍّّخ  ِٓ  غّٛػخً ِّٙخً ِجلأ ِ ٠ُّضًِّ و

االػزجبهاد ٚاٌم١ُ اٌزٟ رَبػل فٟ ػ١ٍّّخ ارقبم اٌمواهاد وّب رز١ؼ ِٛاهك ٚاف١خ فٟ غ١بة 

أُعوٞ اٌجؾش ثٙلف ر١ٍَؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌَّبّ٘بد اٌزٟ رُٕزغٙب  أٞ فطٍٛؽ رٛع١ٙ١ّخ ؽب١ٌّخ

ٍّـ ثؼل فظٛي  ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح أٌِو ٠َبُ٘ فٟ ِؼبٌغخ ِّبهٍبد اٌظّذ اٌزٟ رزو

ُٚػؼذ اٌّجبكا ِغ رّٛفٟ ٘لٍف  ٚػ١ٍٗ، .اٌؼٕف ٚاٌزٟ رُل٠ُ ؽبالد اإلفالد ِٓ اٌؼمبة

رؼوع ٘نٖ اٌٛهلخ فالطبد اٌجؾٛس ٚأِضٍخ ٚطف١ّخ رُشىًِّ فٍف١ّخً رَزٕل إ١ٌٙب ِقزٍف .ِؾلك

 .اٌّجبكا ٚاٌشوٚؽبد ماد اٌظٍخ
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Impunity Watch 

 وورش إهجُىنُزٍ
اٌوثؼ  رجغٟ ال ك١ٌّٚخ ِٕظّخ ٟ٘

ٚ٘لفٙب اٌَّبءٌخ ػٓ  ِمّو٘ب ٌٕ٘ٛلا

اٌفظبئغ اٌّزووجخ فٟ اٌلٚي اٌقبهعخ 

 ٍَ رُغوٞ إٌّظّخ . ِٓ ِبٍع كا

ثؾٛصبً كٚه٠ّخً ِٕٚزظّخ ٌّؼبٌغخ 

د ا٤ٍجبة اٌغنه٠ّخ ٌؾبالد اإلفال

ِٓ اٌؼمبة ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼزوع 

ٚرزؼّٓ . اٌمؼبء ػٍٝ ٘نٖ ا٤ف١وح

٘نٖ اٌجؾٛس اٌزؼج١و ػٓ أطٛاد 

اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍّخ اٌّزأصوح ِٓ أعً 

اٌقوٚط ثٕظ١ؾٍخ ١ٍب١ٍٍّخ ِج١ّٕخ ػٍٝ 

ثبٌؼ١ٍّّبد اٌوا١ِخ  اٌجؾٛس ِٚزظٍخ

إٌٝ اٌزشغ١غ ػٍٝ اٌؾم١مخ ٚاٌؼلاٌخ 

. ٚاٌغجو ٚػلَ رىواه أػّبي اٌؼٕف

ٔؼًّ ػٓ وضٍت ِغ ِٕظّبد اٌّغزّغ 

اٌّلٟٔ ثٙلف رؼي٠ي رأص١و٘ب فٟ 

ػ١ٍّّخ ٚػغ ا١ٌَبٍبد ماد اٌظٍخ 

 .ٚرطج١مٙب
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 استعراض الدول الخمس التي شملها البحث

 األسباب الجذرّية للنزاع العنيف 
 

( فترات)أبرز فترة 
 العنف 

أبرز الجرائم 
وانتهاكات 

 حقوق اإلنسان

 إجمالي عدد
 الضحايا 

انتهاء أعمال العنف 
 وطبيعة المرحلة االنتقالّية

آلّية العدالة 
 االنتقالّية

 السياق الحالي ما بعد العنف

إفريقيا 
 الجنوبّية

إرث استعماري قضى بإخضاع 
المواطنٌن من ذوي البشرة غٌر 
البٌضاء ونظام فصل عنصري 

منصوص علٌه فً القانون 
 واندالع صراع فً سبٌل التحرٌر

الفصل  1948-1994
العنصري 

كجرٌمٍة بحق 
ٌّة  اإلنسان

وأعمال الطرد 
القسري 
والفصل 

واالختفاء 
والتعذٌب 

 .والقتل

تسوٌة متفاوض علٌها بما  25000
فً ذلك عفو شرطً ولجنة 

 تقصٍّ للحقابق

لجنة تقصٍّ للحقابق 
والمصالحة بما فً 

 ذلك عفٍو مشروط

انعدام المساواة على الصعٌدٌن 
ٌّة االجتماعً و الهٌكلً واستمرار عمل

ٌّاً  فصل المجتمعات جسدٌاً واجتماع
ٌّة والعنف وارتفاع مستوٌات  والعنصر

 .الجرم والفقر

إرث استعماري من العنف  بوروندي
واالنقسام المناطقً والقبلً 

ٌّة على السلطة  وصراعات إثن
ٌّة وحاالت  ٌّة والسٌاس االقتصاد

ٌّة  ٌّة وسٌاس انعدام مساواة اجتماع
ٌخ االنقسام اإلثنً بما فً وترس

 . ذلك قمع عنٌف للمدنٌٌن

ٌّة  أعمال عنف دور
منذ االستقالل عام 

بما فً ذلك  1962
فصول طوٌلة من 
العنف فً األعوام 

 1988و 1972
وحرب  1993و

ٌّة بٌن عامً  أهل
 .2005و 1993

جرابم ضّد 
ٌّة  اإلنسان
وإبادات 
ٌّة  .جماع

غٌر محدد 
ٌُقّدر بمبات )

 (اآلالف

ٌّة سالم وترتٌبات اتفاق
لتشارك السلطة بٌن 

ٌّات ودستور جدٌد  اإلثن
واتفاقٌات عدٌدة لوقف 

إطالق النار بما فً ذلك 
تسرٌح الثّوار بإشراف 

 .األمم المتحدة

أنشبت لجنة )غاببة 
حقٌقة ومصالحة 

 (.2013للعام 

ثقافة الصمت واإلفالت من العقاب 
وحكومة شدٌدة القمع وتقلّص مساحة 

تفّشً الفساد واإلعدام من المعارضة و
 دون محاكمة وضعف مؤسسات الدولة

البوسنة 
 والهرسك

توتر إثنً وانعدام االستقرار 
االقتصادي والهٌكلً وتفكك 

ٌوغوسالفٌا بما فً ذلك إعالن 
ٌّة  ٌّة االشتراك استقالل الجمهور

 للبوسنة والهرسك

جرابم حرب  1992-1995
وجرابم ضّد 

ٌّة  اإلنسان
وأعمال قتٍل 

 اعًجم

ٌّة سالم وقٌام كٌانٌن  100000 اتفاق
سٌاسٌٌن داخل اتحاد 

 BiHالبوسنة والهرسك 
ٌّة صرب البوسنة  وجمهور

المالحقات 
ٌّة : الجناب

ٌّة  المالحقات الجناب
ٌّة فً   الدول

المحكمة الجنابٌة 
الدولٌة 

لٌوغوسالفٌا 
 ICTYالسابقة 

ومقّرها الهاي 

ٌّة ومؤسسات  ضعف الدولة المركز
الدولة وارتفاع حاالت البطالة والعنف 

فً وسط الشباب والفساد وغٌاب الحقٌقة 
ٌّة السالم فً . والعدالة والجبر فشل اتفاق

ٌّة  معالجة جذور النزاع السٌاس
ٌّة  ٌّة واالنشقاقات اإلثن واالجتماع

ٌّات اتحاد البوسنة الراسخة فً ه ٌكل
ٌّة صرب البوسنة  والهرسك وجمهور

ٌّة والمؤسساتٌة   السٌاس
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ٌّة  ومالحقات محل
وإجراءات مختلطة 

د البوسنة فً اتحا
والهرسك 

ٌّة صرب  وجمهور
 البوسنة

عصٌان مسلّح فً وجه الحكومة  غواتيماال
وأعمال قمع ووالدة مجموعات 

ٌّة وعصٌان سٌاسً  ثور
ٌّة وانعدام المساواة  وعنصر

ٌّة  االجتماع

أعمال عنٍف  1960-1996
برعاٌة الدولة 

واضطهاد 
وحاالت اختفاء 

رابم ضّد وج
ٌّة  اإلنسان
وإبادات 
ٌّة  جماع

انتقال السلطة من الجٌش  200000
ٌّة بعد  إلى السلطات المدن

ٌّات السالم  اتفاق

مشروع استعادة 
ٌّة  الذاكرة التارٌخ

REMHI  ولجنة
إٌضاح الحقابق 

ٌّة   CEHالتارٌخ
ونبش الجثث 

وبرامج الجبر 
ٌّة  الوطن

جرٌمة منظمة، وحاالت اإلفالت من 
عدام المساواة الشدٌدة على العقاب وان

الصعٌدٌن االقتصادي واالجتماعً 
وضعف مؤسسات الدولة بما فً ذلك 

ٌّة والفساد وأعمال القتل  السلطة القضاب
خارج النطاق القضابً واستمرار 
السلطة بٌن ٌدي مرتكبً الجرابم 

 . السابقٌن

سٌاسات الحرب الباردة، وال  كمبوديا
ٌّما حرب الفٌتنام وصراعات  س

ٌّات  ٌّة واألٌدٌولوج السلطة السٌاس
ٌّة وأعمال العصٌان  السٌاس

 .العنٌفة

ٔياع ٍَِّؼ ٚصٛهح 

 1690ث١ٓ ػبِٟ 

ٚ1691 

1691- 1696 

فزوح اٌق١ّو )

 (اٌؾّو

اٌؾوة ا١ٍ٘٤ّخ ث١ٓ 

 – 1696ػبِٟ  

1661 

جرابم حرب، 
وجرابم ضّد 

ٌّة  اإلنسان
وحاالت إفالت 

من العقاب 
وإبادات 
ٌّة  جماع

ر العد د ٌُقدِّ
إلى  1.7بـ

ملٌونً شخص 
للفترة بٌن 

1975 
 1979و

 وحدها

ٌّة سالم وانتخابات  اتفاق
 بإشراف األمم المتحدة

ٌّة  مالحقات جزاب
مختلفة فً داخل 

 (ECCC) الدولة 

ثقافة الصمت واإلفالت من العقاب 
ٌّات والقمع الحكومً  والفساد والمحسوب

 للمعارضة وقمع المجتمع المدنً
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جيهّيةالمبادئ التو  

خالل العقد المنصرم، تضاعفت الجهود المبذولة فً سبٌل التعاطً مع تفّشً أعمال 
ٌّات كثٌرة فها فعال  .العنف وقابلتها زٌادة فً الوقت والموارد التً توظِّ

ٌّة التً سادت الموجة األولى  ٌّات التقلٌد وفٌما نبدأ بالنظر بصورة أكثر نقدًٌة فً اآلل
ٌّة ولجان تّقصً الحقابق)ف من أعمال الرّد على العن ، ظهرت (المالحقات الجزاب

ٌّة للمجتمعات الخارجة من النزاعات وللدول  ٌّة إحٌاء الذاكرة على أّنها سمة أساس عمل
ٌّة  .خالل فترة ما بعد النزاع، والتً ُعرفت فٌما بعد بالعدالة االنتقال

 
ٌّة إحٌاء الذاكرة ممارسة ترقى إلى قروٍن مضت وق د شّكلت رّد فعل شبه ومع أّن عمل

غرابزي على العنف، إالّ أّن االهتمام بهذا الموضوع قد اكتسب زخماً فً اآلونة 
ًٌّة أكبر فً خالل السنوات القلٌلة المنصرمة ٌّة دٌمقراط وباتت . األخٌرة واكتسبت العمل

ٌّة الٌوم جزءاً من مبادرات إحٌاء الذاكرة وتط ٌّة والدول ٌّة والوطن ٌّات المحل بٌقاتها الفعال
 .والتً رمت إلى خدمة أهداف عدٌدة غداة النزاعات العنٌفة
وعدم تكرار  تخلٌد الذكرىوحٌث ٌرد المصطلح فً غالب األحٌان ضمن مفهوم 

ٌّة إحٌاء الذاكرة  ٌِّن البحث الٌوم كٌف أّن عمل ٌُب ٌّة،  أعمال العنف وأشكال الجبر الرمز
ٌُنظ ٌّة ل على أّنها ُتساهم بطرٌقٍة أكثر  ر إلٌهاٌجب أن تتعّدى هذه المفاهٌم التقلٌد

ًٌّة وتشعباً فً محاولة التعاطً مع الماضً العنٌف ومحاولة كشف الحقٌقة  دٌنامٌك
ٌّة المشاركة فً الذاكرة  .وتحقٌق العدالة ومن هذا المنطلق، تنامت بشكٍل كبٌرعمل

 .والصراع على التارٌخ والجدال بشأن العالقة بٌن الماضً والحاضر
 

فً الوقت نفسه، بٌنما تجلّت هذه التطّورات واتضحت أكثر فأكثر، فهً ال تزال  ولكن
ٌّة إحٌاء الذاكرة، فضالً  غٌر مقترنة بإثباتات تدعم العدٌد من االفتراضات المتعلقة بعمل

ٌّة ورّداً على مواطن . عن أّنها تفتقد ألطر العمل الالزمة لتوفٌر المشاركة بصورة عمل
ٌّة إحٌاء الذاكرة والحّد من القصورهذه وإّنما أ ٌضاً بهدف معاٌنة العالقة بٌن عمل

إلى إطالق  Impunity Watchحاالت اإلفالت من العقاب، بادرت إمبٌونٌتً ووتش 
برنامج بحث لمعالجة وضع الذاكرة فً خمس دوٍل خارجٍة من النزاعات وهً إفرٌقٌا 

ٌّة وبوروندي والبوسنة والهرسك وغواتٌماال وكمب وقد تّم تحلٌل نتابج .ودٌاالجنوب
البحث فً هذه الدول الخمس باتجاه تشكٌل قاعدة عمل المنتدى الدولً لتشارك 

مبادرات إحٌاء الذاكرة الذي انعقد فً 
بنوم بٌن فً كمبودٌا فً شهر 

 .2012سبتمبر /أٌلول
 

 نظر ،خمسة أٌام من المداوالت وعلى مرّ 
ٌّون وواضع المهنٌون و واألكادٌم

ٌّة مستقاة من  السٌاسات فً مفاهٌم أساس
ٌّة وسلّطوا الضوء على  المقارنة البحث

ٌّة أو  ٌّة حال عناصر جدٌدة وأشاروا من بٌن أمور أخرى إلى عدم وجود مبادئ توجٌه
ٌُمكن االستناد إلٌها من أجل تسلٌط الضوء على العمل فً مجال الذاكرة وعلٌه، . قٌم 

ٌّما فً خالل مداوالت )المبادئ  خرج البحث ومنتدى تشارك المبادرات بعدٍد من الس
ٌُمكن تطبٌقها  وضعالتً لحظت كٌفٌة ( مجموعات العمل ٌّة وملموسة  توصٌات عمل

 .فً حاالت وظروٍف مختلفة بحسب ما أشار إلٌه المشاركون فً منتدى التبادل
 

ٌّة الثمانٌة إلى إعالم وإشراك المهنٌٌن وواضعً السٌاسات  بما )تهدف المبادئ التوجٌه

ٌّات إحٌاء الذاكرة بعد النزاع العنٌف( ً ذلك الجهات المانحةف ٌُمثِّل كلٌّ من . فً عمل

المبادئ الثمانٌة مجموعًة من االعتبارات والقٌم التً ُتساعد على اتخاذ القرارات 

ٌّة حالٌة ل مصدراً مفٌداً فً غٌاب أي خطوٍط توجٌه  . فُتشكِّ
 

 

 

 

  

 عولُّخ إحُبء الزاكشح 

لَ ٤غواع ٘نا اٌّٛعي ا١ٌَبٍٟ، ٠َُزق

ٌٍلالٌخ " ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح"ِظطٍؼ 

ػٍٝ رلاث١و ِزأ١ٔخ ِٚلهٍٚخ رمؼٟ 

ثبٌؾفبظ ػٍٝ ماووح ِبٍع ػ١ٕف ثلالً ِٓ 

 . ل١بَ أػّبي ػف٠ّٛخ ظوف١ّخ ثؼل اٌؼٕف

ٚفٟ ؽ١ٓ ٠زؼّٓ اٌّٛعي اٌؾبػو آ١ٌبد 

أٍب١ٍخ رزؼٍك ثؼ١ٍّخ إؽ١بء اٌناووح 

ٚا٠٢ٍخ إٌٝ إػبكح اٌجٕبء االعزّبػ١ّخ،     

ُٚػؼذ ِٓ إ ّْ اٌّجبكا اٌزٟ ٠ٛهك٘ب  الّ أ

لجً ١١ِٕٙٓ ٠َؼْٛ ِٓ فالٌٙب إػالَ 

ٚاػؼٟ ا١ٌَبٍبد ٚأطؾبة اٌّّبهٍبد 

ّْ ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح ٟ٘ ِلهٍٚخ  ثأ

اٌقطٛاد ٚاٌّؾطبد رؾىّٙب اػزجبهاد 

شقظ١خ ٚفبطخ ثب١ٌَبلبد 

 . ٚثبٌّغزّؼبد اٌزٟ رقٛػٙب

 ٚػٍٝ ػٛء ِب رمّلَ، رشىًِّ ٘نٖ اٌّجبكا

االػزجبهاد اٌّالئّخ اٌٛاعت إرجبػٙب فٟ 

 .أٞ ِجبكهح إلؽ١بء اٌناووح ٌزىْٛ فبػٍخ

ٚثبٌطجغ، ال رزٕبلغ ٘نٖ اٌفؼب١ٌخ   

اٌّوّعٛح ِغ إِىب١ٔخ إٍٕبك ٘ىنا اٌّجبكهح 

ػٍٝ أػّبي ػف٠ٛخ رزؼٍك ثبٌناووح ٍجك 

ٚأْ أٔزغزٙب اٌّغزّؼبد اٌقبهعخ ِٓ 

 .إٌياع

 

 

  

 

 

 إحُبء الزاكشحهجبدساد 

 Impunityرش ٚؼٕٟ إِج١ٔٛ١زٟ ٚر

Watch  اٌناووح إؽ١بء ثّجبكهاد

ٔشبؽ ٠وِٟ إٌٝ رق١ٍل  ثبػزجبه٘ب أٞ

ثّب  ،مووٜ أٚ رؼي٠ي فُٙ ِبٍع ػ١ٕف

 -ِٓ ثبة اٌزؼلاك ال اٌؾظو -فٟ مٌه 

رش١١ل إٌظت اٌزنوبه٠ّخ ٚاٌٍٛؽبد 

ٚط١بٔزٙب ٚإلبِخ اٌّزبؽف ٚاٌّؼبهع 

ٚاالؽزفبالد اٌزم١ٍل٠ّخ ٚاٌطمًٛ 

ؼوٚع ا١ٌٍّٛم١ّخ ٚاٌَّوؽ١ّخ ثشأْ ٚاٌ

ِٛاػ١غ ِؾلكح ٚرٕظ١ُ ثواِظ روث٠ّٛخ 

ٚرٛػ٠ّٛخ ٚثواِظ ؽٛاه ٚرنوو ٚرؼ١ٍُ 

اٌزبه٠ـ ٚرغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؾبفظخ 

  .ػ١ٍٙب

 

 

عوٜ رٕظ١ُ إٌّزلٜ اٌلٌٟٚ ٌزشبهن ِجبكهاد 

إؽ١بء اٌناووح ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّبد وجّٛك٠ّخ 

 Youth for ِؾ١ٍّخ شو٠ىخ ِضً ٠ٛس فٛه ث١ٌ

Peace ٚولاٞ وبهٚٔب Kdei Karuna  ٚثؤبِظ

 Youth Resourceر١ّٕخ ِٛاهك اٌشجبة 

Development Program 
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ٌّة إحٌاء وتستند المبادئ إلى العقد األخٌر  ٌّة فحٌث ُتضاف عمل من العدالة االنتقال
وهناك العدٌد . الذاكرة إلى مجموعة المقاربات الممكن اعتمادها للتعاطً أعمال العنف

ٌّة إحٌاء الذاكرة إلى  من الدروس المهمة التً ٌجب تعلّمها من أجل االرتقاء بعمل
 . أقصاها

ٌّة تشارك المبادرات التً ترمً إلى  ٌّة المشاركة فً ومع أّن أهم ٌّات المحل تدعٌم الفعال
ٌّة إحٌاء الذاكرة لم ترد صراحًة فً المبادئ إال أّن المشاركٌن فً البحوث وفً  عمل

ٌّتها ٌّة . المنتدى أثنوا على أهم ٌّة أن تؤدي دوراً مهماً فً عمل باستطاعة األسرة الدول
من شأنها تعزٌز  عابرة للثقافات والمجتمعاتمماثلة من خالل تسهٌل قٌام شبكات 

وعلى خّط مواٍز، ومن خالل االتصال باألفراد والمنظمات فً داخل الدول، . المدافعة
ٌّة أن تبنً على الزخم المنبثق من أعمال العنف  ٌّة والوطن ٌّات الدول باستطاعة الفعال
وتخصص مساحًة للمجتمع المدنً تسمح بتعزٌز المطالب المحّقة فً سبٌل الحقٌقة 

 .لجبروالعدالة وا
ٌّة الثمانٌة ٍة  -تشرح الفقرات اآلتٌة المبادئ التوجٌه ٌّ علماً أّنه لم ٌتم ترتٌبها وفقاً لهرم

ل  -محددة ٌُشكِّ ٌّة ومن جهة أخرى   بالتفاعل معالتً من جهة ٌؤّدي كّل منها غاًٌة أساس
ٌّرة التخاذ القرارات ٌّة ن ولهذا السبب هناك درجات .المبادئ األخرى جزءاً من عمل

 . خل متعمدة بٌن المبادئتدا
 

 

 

 

ٌٌّن ل كّل من التوعٌة وفهم السٌاق القابم عنصرٌن أساس ٌّة تدخل بعد  ٌُشكِّ ألي عمل
ٌّة التً ترتبط  .النزاع ٌُستشف من المبدأ، ٌشمل السٌاق عدداً من العوامل األساس وكما 

ٌّةارتباطاً مباشراً بالنزاع وإّنما أٌضاً العوامل   .ع أو ثقافٍة محددةالخاصة بمجتم الظرف
ٌّة  ٌّة والمحل وعلٌه، ٌعنً السٌاق شّتى الطبقات المكونة للمجتمع بما فٌها الجوانب التقلٌد

ٌّات ذات الصلة ٌّة، فضالً عن تحدٌد الفعال ٌّة والدول كما ٌعنً  .وأدوار كّل منها واإلقلٌم
ٌّة والتقالٌد االجتماعٌّ  ٌّة المعاٌٌر المجتمع ٌّة مع مراعاة السٌاق التعّرف إلى أهم ة الثقاف

 .االختالفات القابمة داخل المجتمعات
 

مبادرات تتعلق بعملٌة إحٌاء الذاكرة الوقوف عند العوامل  عملٌة إطالق تقتضً
ٌّة وغالباً ما . المتعلقة بالسٌاق أكثر مما تقتضٌه اآللٌات التقلٌدٌة مثال العدالة الجناب

ٌّة الخاصة بالوضع الراهن تتأثر مبادرات إحٌاء الذاكرة بالعوامل الد اخلٌة والقٌم الظرف
ٌّة وبدرجة أعلى من تأثٌرات العوامل ومن شأن فهم السٌاق والعوامل . الخارج

ر التعاطً مع أعمال العنف والمخاطالمرتبطة به أن ٌضمن مشاركة فاعلة فً كٌفٌة 
وإدارة المترتبة عن التورط فٌها، السٌما لجهة اتخاذ القرارات بشأن كٌفٌة إطالق 

عملٌة إحٌاء الذاكرة؛ فضالً عن إدراك السٌاق واستٌعابه بشكل مالبم ٌجّنبان استنساخ 
 ".معلّبة تطّبق على الجمٌع"نماذج من سٌاٍق إلى آخر عمالً وٌستبعدان مقاربات 

 
وفً سٌاق الرّد على أعمال العنف، من شأن مقاربة متعّددة المناهج واألبعاد وأكثر 

ًٌّة  المجرّدة أن تحدث تحّوالت فً المشهد االجتماعً  اآللٌات لمبنٌة علىمن تلك اشمول
والسٌاسً والمؤسسً والقانونً الذي كان قد غّذى أعمال العنف وأدام حاالت اإلفالت 

ٌّة من خالل ضمان الفهم . من العقاب وفً حال لم تعالج أسباب العنف بصورة جذر
ٌِّن . من التكرار خٌبات أمل كبٌرة الوافً للسٌاق، ٌمكن أن تولِّد مناهج الوقاٌة ٌُب و

ٌّة إحٌاء الذاكرة فً التحّول اإلٌجابً  البحث أّنه بحسب المقاربة المتبعة، ُتساهم عمل
 .فً االعتراف بأعمال العنف وأسبابه ز إلى قصورولكّنها غالباً ما ترم

 

  

فً حال )تعّمق فً جذور العنف وطبٌعة النزاع وكٌفٌة انتهابه ٌقتضً ال :السياق

؛ فضالً عن األخذ باالعتبار الوضع االجتماعً والسٌاسً الحالً ومدى (انتهابه

   .استمرارٌة متخلّفات النزاع مثال العنف البنٌوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوعلّجخ والوقبسثبد النوبرج اسزقذام

 الجوُع علً الوطجّقخ

 ٔبعؾخ ّٔبمط ٕ٘بن رىْٛ أْ فوػ١خ

 ِٓ االٔزمب١ٌّخ اٌؼلاٌخ ّٔبمط ثَٕـ رمؼٟ

 ثشىً ظلال١زٙبِ فملد آفو إٌٝ ١ٍبق

ٍذ ٔفَٗ، االرغبٖ ففٟ. ٍِؾٛظ  ٍغُّ

 اٌٍَجٟ اٌزأص١و إٌٝ رش١و وض١وح كالالد

 رمظٟ ٌغٕخ ّٔٛمط رطج١ك أٌؾمٗ اٌنٞ

 اٌغٕٛث١ّخ إفو٠م١ب فٟ ٚاٌّظبٌؾخ اٌؾمبئك

 ١ٍٚبلبد كٚي فٟ ٔغبؽٗ اٌّفزوع

ّْ  اٌَبئلح اٌّمٌٛخ رج١ٕٗ وّب أفوٜ،  ثأ

 اٌّفزوع ثبٌٕغبػ اُصمٍٛا لل اٌَىبْ"

 فٕغبػ". اٌغٕٛث١ّخ إفو٠م١ب فٟ ٌٍغٕخ

 ال ِؼ١ٓ ١ٍبقٍ  فٟ اٌناووح إؽ١بء ِجبكهح

 .آفو ١ٍبق فٟ ٔغبؽٙب رٍمبئ١بً  رؼٕٟ

 

 

 

 

 

 

 Stari هىسذ سزبسٌ: حبلخ دساسخ

Most: هىسزبس فٍ القذَن الجسش 

 )والهشسك الجىسنخ)

 ول١ًٌ اٌغَو ثٕبء اٌل١ٌّٚخ ا٤ٍوح أػبكد

 ٌٍن٠ٓا اٌّغزّؼ١ٓ ث١ٓ اٌّظبٌؾخ ػٍٝ

 ٚفٍُظذ. اٌؼٕف أػّبي ِّيلزّٙب

 كٚه ثشأْ ل١ٍٍخ أّكٌخ ٚعٛك إٌٝ ا٤ثؾبس

 ٠ُٚؼيٜ. اٌّظبٌؾخ ػ١ٍّّخ فٟ اٌغَو ٘نا

 رؾم١ك إٌٝ اٌَؼٟ فٟ عيئ١بً  اٌفشً ٘نا

ٌِو اٌطّٛػ، شل٠لح ِظبٌؾخ  ػٓ ٔبعُ أ

 ؽج١ؼخ أٚ اٌّؾٍّٟ ا١ٌَبق فُٙ ػلَ

 اٌَبئل اٌمِٟٛ اٌشؼٛه

 
.  
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 طبيعة المرحلة االنتقالية والتحّول
 

ٌّات إحٌاء الذاكرة بطبٌعة المرحلة االنتقالٌة ما بعد العنف ومّما تقّدم، تتأثر استراتٌج
ومن شأن تسوٌة . وحاالت التحّول التً تشهدها المجتمعات فً المجاالت اآلنف ذكرها

متفاوض علٌها بشأن النزاع فضالً عن استمرار ذوي النفوذ فً التحكم بالسلطة 
ٌّة أن ٌفرضا تحدٌات مختلفة عن تلك المتأتٌة من وفً . النصر العسكري السٌاس

الحاالت التً ٌستمر فٌها مرتكبو أعمال العنف فً الماضً بالتحكم بالسلطة أو النفوذ 
، ٌتم التالعب فً (البوسنة والهرسك)أو (بوروندي وغواتٌماال وكمبودٌا)السٌاسً 

ٌّة إحٌاء الذاكرة  معظم األحوال بعمل
على النطاق الوطنً؛ فً حٌن تتطلّب 

ٌّة إحٌاء ال ذاكرة فً مجاالت عمل
 تماعٌة أخرى دعماً أكبراً إلسقاطاج

 . والتصّدي للرواٌات المهٌمنة
 

ومّما ال شّك فٌه أن اإلبقاء على ما كان الوضع علٌه قبل النزاع ٌحمل آثاراً سلبٌة 
وٌضّعف من قدرة مبادرات إحٌاء الذاكرة فً سبٌل تحقٌق أهداف عدٌدة منها جالء 

ٌّة بدل أنّ  الحقٌقة؛ وذلك باعتبار المساهمة  لمرتكبً الجرابم دوافع أعظم إلحباط العمل
وعلٌه، تعتبر موازٌن القوى  مهمة لفهم المواقع التً ُتستغّل فٌها عملٌات . فً إنجاحها

ٌّة . إحٌاء الذاكرة على حساب من لٌس لهم نفوذ ٌّة الحقٌق وحٌن تنتفً اإلرادة السٌاس
ٌّة لم صالح من شأنها أن تحٌد بمبادرة إحٌاء بٌن صفوف النخبة أو ُتعطى األولو

الذاكرة عن مسارها وأهدافها، ٌقتضً بالقٌمٌن على هذه األخٌرة أن ٌتوجهوا إلى 
ولتحقٌق أقصى حّد ممكن من النتابج، ٌجب العمل على . القواعد الشعبٌة وٌشركوها

على الدولة ضمان حقوق ر ة صلبة ومتماسكة وإالّ سوف ٌتعذتحقٌق إرادة سٌاسٌّ 
 .لضحاٌاا
 

ٌّة اتخاذ قرارات بشأن عملٌة إحٌاء الذاكرة، ال بّد من رصد المساحة  وفً أي عمل
خبة وفضالً عن ماهٌة العواقب الناتجة عن استمرارٌة الن. المتاحة إلطالق هكذا مبادرة
ٌّة فً مواقع القرار، هناك عوامل إضافٌة تنعكس على مدى المساحة المتوفرة  السٌاس

؛ "الرواٌات المقبولة"ابد حول العنف الماضً والتأثٌر فً معاٌٌر الخطاب الس: مثال
ٌّة  ٌّات أخرى تتعلق بالعدالة االنتقال باعتبار أن هذه األخٌرة ( وتقٌٌمها)مدى توفر آل

ٌّة  تستطٌع بدورها أن تفتح المجال أمام إحٌاء الذاكرة كما حصل فً الغرف االستثناب
ٌّة التً انقضت منذ انتهاء أعمال ؛ فضالً  عن الفECCCفً محاكم كبمودٌا ترة الزمن

ٌّدة أو مقموعًة فاإلحاطة بالسٌاق  تساهم فً . العنف إذا كانت أعمال إحٌاء الذاكرة مق
تحدٌد المحافل أو أطر العمل التً رغم ذلك تشهد بعض جوانبها كما هً حال 

رة تقٌٌم وتفترض عملٌة تحدٌد المساحة المتوف. القصص والرواٌات على سبٌل المثال
 .موقع المجتمع المدنً والوقوف عند القٌود المفروضة على عمله

 
ٌّاً، تكتسب المبادرات التً تسعى إلى  فً الظروف التً ٌكون فٌها العنف مشحوناً إثن
ٌّة قٌمًة كبٌرة بالرغم من أّن المساحة المخصصة لهذه المبادرات  بناء رواٌات شمول

ٌّدة بمطال وحٌن ٌتوّقف . ب االعتراف أو العداوات الراسخةتكون فً معظم األحوال مق
النزاع المسلّح من دون أن تتم معالجته بصورة جذرٌة، غالباً ما ٌجد العنف تعبٌراً 

ٌّة للماضً ففً هذه . جدٌداً له فً مبادرات إحٌاء الذاكرة كونها تشكل استمرار
 .الحاالت، تجّسد أعمال إحٌاء الذاكرة العنف والتقسٌم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشواَبد الىطنُّخ : خالصخ الجحث

وأسبطُش الذولخ وهشكزَّخ الزاكشح 

 ثبلنسجخ إلً أعوبل العنف 

شبػذ اٌنوو٠بد ثشأْ أػّبي االٍزغالي 

أٚ اٌظٍُ ٌلٜ اهرىبة ِٛعبد عل٠لح ِٓ 

ُّ اٍزغالي غ١بة اٌؾم١مخ . اٌؼٕف ٠ٚز

ّبػٟ فٟ اٌظواػبد ػٍٝ ثشأْ اٌ

اٌٍَطخ ا١ٌَب١ٍّخ ٚمٌه ِٓ فالي إػلاك 

هٚا٠خ ١ِّٕٙخ ثشأْ اٌزبه٠ـ فٟ ِؾبٌٍٚخ 

ٍَ أٚ ٍٍطٍخ  إلػفبء شوػ١ٍّخ ػٍٝ ٔظب

وّب رُشىًِّ اٌناووح ثلٚه٘ب أكاحً . فٍف

فئبد أػؼف اٌقظَٛ أٚ  ِّٙخ إلكأخ

ٚلل ث١ّٕذ اٌجؾٛس أّٔٗ فٟ . ِٓ اٌّغزّغ

ا ك٠ٕب١ِى١ّبد، ؽبي ٌُ رزُ ِؼبٌغخ ٘ىن

ٍّقخ أصٕبء ل١بَ اٌّجبكهح  . رجمٝ لبئّخ ِٚزو

 

 

 

العذالخ االنزقبلُّخ رفزح : خالصخ الجحث

لجنخ : هجبالً لعولُّخ إحُبء الزاكشح

الحقُقخ والوصبلحخ فٍ ثىسونذٌ 

 والغشف االسزثنبئُّخ فٍ هحبكن كجوىدَب

ECCC  
ثبٌوغُ ِٓ رَغ١ً ثؼغ االػزجبهاد 

ّْ إٔشبء ٚاٌّالؽظبد ؽٛي ا١ٌ٢ ز١ٓ، فأ

ٌغٕخ ؽم١مخ ِٚظبٌؾخ فٟ ثٛهٚٔلٞ 

ِٚالؽمخ ىػّبء اٌق١ّو اٌؾّو اٌَبثم١ٓ 

فٟ اٌغوف االٍزضٕبئ١ّخ فٟ ِؾبوُ وجّٛك٠ب 

ECCC  لل فزؾب ِغبالً أِبَ ػ١ٍّّخ إؽ١بء

ٚؽ١ش ؽبٌذ اٌظوٚف اٌَبئلح . اٌناووح

ٍّغ فٟ ؽمبئك اٌّبػٟ، ٚفّود  كْٚ اٌزٛ

إلؽالق  ٘نٖ اٌٍؾظبد اٌّؾٛه٠ّخ َِبؽخً 

 .ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح عل٠لح

 

 

 

 Kirundi أقىال كُشونذٌ: دساسخ حبلخ

 (ثىسونذٌ)الوأثىسح 

ك فٟ رُمبهة ػ١ٍّخغبٌجبً ِب  ّّ  اٌزؼ

فٟ ثٛهٚٔلٞ ٚفمبً  موو٠بد اٌّبػٟ

 ا٤ٌٚٝ  :ٌّمٌٛز١ٓ ِزؼبهػز١ٓ ّ٘ب
ibuye ryaserutse ntiryicaisuka 

ّْ  ِفبك٘ب) ٞ ماٌؾغبهح اٌّلفٛٔخ ٌٓ رؤأ

ب ؛(اٌّغوفخ فٟ اٌَّزمجً ِّ  nta خاٌضب١ٔ أ

kuzura akaboze ) ٔجش رؾظّو

 .)ا٤ٍواه اٌّطّٛهح

 

. 

 

لبًٔٛٔب ... أزٙٝ إٌياع فٟ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه "

ّٕٗ ال ٠ياي َِزّّوًا ؽىّبً  فّٕطك االٔشمبق . ٌٚى

 "٠غٍت ػٍٝ ا٤م٘بْ
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 وقائع ما بعد النزاع

 
ٌّة اتخاذ قرارات  ٌّة فً أي عمل ل السٌاق السابد بعد النزاع أحد العوامل األساس ٌُشكِّ

ٌّة والمؤسساتٌة  .بشأن إحٌاء الذاكرة ففً الدرجة األولى، ٌؤّدي فهم الوقابع الرسم
ٌّة التً ُتعٌق إحٌا ًة ُتعالج واالجتماع ٌّ ء الذاكرة إلى تكوٌن سٌاسات ومبادرات أكثر فعال

وكما جاء باختصار، إذا أرادت مبادرات إحٌاء الذاكرة أن ُتصبح وسٌلًة . هذه العقبات
فاعلة ُتطالب من خاللها الضحاٌا بحقوقها، فسوف ٌحّد غٌاب اإلصالح السٌاسً 

ٌّة أن تُترجم هذه المطالب إلى جب وفً الوقت نفسه، ٌجب فهم . روالمؤسسً من إمكان
ٌّما حٌن تكون  الصلة بٌن العنف فً الماضً وحاالت انعدام المساواة فً الحاضر الس

ٌّة ٌُشّكل العنف الهٌكلً بما فً ذلك العنف . النتٌجة استمرار الشعور بالضح وعلٌه، 
واالقتصادي والجندري أحد  نً على النوع االجتماعً والسٌاسًاالجتماعً والمب

ٌّة المهمةاالع فهو سٌؤثر فً القرارات المتصلة بقٌمة إحٌاء الذاكرة فً . تبارات الظرف
ل حاجات أكثر إلحاحاً  ٌّما حٌن ُتسجَّ وأكثر من ذلك، من شأنه التأثٌر . سٌاٍق محدد الس

أٌضاً فً طبٌعة إحٌاء الذاكرة فلبعض  المبادرات مثالً قدرة أكبر على معالجة العنف 
ز بدرجٍة أكبر على الجوانب التربوٌةالهٌكلً مقارنًة مع  ٌّما تلك التً ُتركِّ  .   غٌرها الس

 
ٌّات ما بعد النزاع  ٌُمكن فهم الحقٌقة بعد أعمال العنف فهماً كافٌاً من دون فهم هو ال 
ٌّة تطورها خالل مراحل العنف والفترة االنتقالٌة وصوالً إلى بداٌة إعادة العمار  وكٌف

ٌّة والتً فمّما ال ش(. االحتمالٌة) ٌّة والذاكرة الجماع ك ّ فٌه أّن السٌاسات المتعلقة بالهو
ٌّة إحٌاء الذاكرة بطرٍق مختلفٍة وبحسب  بطبٌعتها غٌر موضوعٌة تؤثِّر فً عمل

ٌّات السٌاق وعلٌه، نجد فً بوروندي والبوسنة والهرسك مجموعات إثنٌة  .خصوص
ٌّة الماضً ٌّة فً هذه وتتمح. تتمسك فً تصوٌر نفسها على أّنها ضح ور صفة الضح

ٌُظهر مدى الحاجة مبادرات تردم  ٌّة اإلثنٌة لهذه المجموعات، أمٌر  الحاالت حول الهو
ٌّة واعتراف متبادل وفً تجارب أخرى تتماٌز . هّوة التجاذبات من خالل رواٌات شمول

ٌّة مغلّبًة  عن هذه األخٌرة، شهدت المبادرات فً غواتٌماال مثالً رفضاً لوصف الضح
وبالرغم من هذا األمر ٌؤثِّر سلباً على المطالبة بالجبر، إّنما ". الناجً الباقً"ة صف

ٌّة؛ بٌنما ال ٌزال حتى التفكٌر فً التنازل  ٌّة مفاعٌل إٌجاب أحدث هذا التحّول فً الهو
ٌّة فً ظرٍف مماثل لظرف البوسنة والهرسك أمراً  ٌّة الضح عن المطلب باستحقاق هو

ٌُمكن أن تسقط فً فّخ المنافسة وتفٌد البح. مستبعداً  ٌّة إحٌاء الذاكرة  وث، بأن عمل
ٌّة"الكتساب   .بٌن المجموعات ال بل داخل المجموعة الواحدة" صفة الضح

 
 
 
 
 
 
 
 

ٌّة بشكل خاص أن ٌخوضوا عملٌة النقد الذاتً لدى  ٌّات الخارج ٌقتضً على الفعال
ٌّة إحٌاء الذاكرة فً سٌاقات مخ فما العمل؟ ولماذا؟ . تلفةمشاركتها فً مسار عمل

ٌّة إحٌاء الذاكرة حٌن ال نكون جزءاً من السٌاق  ٌُمكننا المساهمة فً عمل وكٌف؟ كٌف 
ٌّة؟  ٌّات المحل ٌُمكننا أن نحرص على توفٌر مساحٍة كافٌٍة لحاجات الفعال المحلًّ؟ كٌف 

ل مجموعة األسبلة هذه  أمث لة على وهل نعترف بالعواقب الناتجة عن مشاركتنا؟ ُتشكِّ
ٌّات اتخاذ القرار وذلك نظراً إلى  األسبلة التً ٌجب أن تواكب المشاركٌن فً عمل

ٌّة إحٌاء الذاكرة بعد فترة العنف والمخاطر التً تشوبها  .حساسٌة وطبٌعة عمل
 
 

قُن الخوُش االجزوبعُّخ : دساسخ حبلخ

(بكوجىدَ)والثقبفُّخ   
 اٌزٟ رؼزوعشوػ اٌجؾش اٌظؼٛثبد ٠

ِلٜ إِىب١ٔخ  ٌغٙخاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍّخ 

اٌىٛاكه اٌَبثمخ فٟ اٌق١ّو اٌؾّو  إكأخ

ِغزّغ اٌق١ّو  اٌَبئلح فٟ ّؼب١٠وٌٍ ٔظواً 

ؽفع ِبء "ٚرمب١ٌلٖ اٌزٟ رُغٍت وفّخ 

ً اٌَّؤ١ٌّٚبد" اٌٛعٗ ّّ  ؛ثلالً ِٓ رؾ

 ٟٚ٘ ِٛهٚصبد اٌّؼزملاد اٌجٛم٠ّخ

 

 لعظبما

ػوع اٌؼظبَ فٟ ِجبكهاد إؽ١بء  ٌّٛل٠

ًٍ ِقزٍف . ١َبقرزأصو ثبٌ خاٌناووح هكٚك فؼ

٠َُٟء  ،فجؾَت رمب١ٌل اٌّب٠ب فٟ غٛار١ّبال

٠ّٕٚؼُٙ ِٓ د اػوع اٌؼظبَ إٌٝ ا٤ِٛ

فٟ ؽ١ٓ رؾٛي ٘نٖ  ؛ثَالَ اٌولٛك

اٌّّبهٍخ فٟ ثٛهٚٔلٞ كْٚ إٔٙبء 

".  levée du deuil"ُ اٌؾلاك ١ِواٍ

ؼٍٝ اٌوغُ ف ،ّجٛك٠بفٟ و ٠قزٍف ا٤ِو

رؾظو ٘ىنا ِٓ اٌزمب١ٌل اٌجٛم٠ّخ اٌزٟ 

ِواً أػوع اٌؼظبَ  ثبد، ِّبهٍخ

 ٌقلِخِأٌٛفبً فٟ ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح 

٠ٚظّؼ ا٤ِو ٔفَٗ فٟ . أ٘لاف ١ٍب١ٍّخ

" ثج١غ ػظبَ إفٛرٙب"هٚألا اٌّزّٙخ 

 . ٌىَت االػزواف ثبإلثبكح اٌغّبػ١ّخٍؼ١بً 

 

 

 لُّخ الززكشهخبطش عو: الجحث خالصخ

الػزواف ا ٠شّىً اٌغٙل اٌّجنٚي فٟ ٍج١ً

 إؽمبق اٌؾكّ ِؾبٌٚخ ٚثّبٍع ػ١ٕف 

ػ١ٍّّخ  ،ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌغجو ٚرفبكٞ اٌزىواه

ٚرزّغٍٝ ٘نٖ . ؽَبٍخ ٚؽبفٍخ ثبٌّشبػو

اٌؾَب١ٍخ ثشىً فبص ػٍٝ طؼ١ل 

أػّبي إؽ١بء اٌناووح ٔظواً ٌٍلٚه 

ػٍٝ  اٌنٞ رّؤك٠ٗ ٘نٖ ا٤ف١وح اٌّوويٞ

 ٚفالفبً  .ىبة أػّبي اٌؼٕفاهر أصو

لبػبد اٌّؾىّخ اٌزٟ رٛاوت عواءاد ٌإل

ماد اٌطبثغ ٚ ػ١ٍّّبد إفجبه اٌؾم١مخ أ

ٍَّبرٟ ١ٍٍخ ٟ٘ اٌم١ٛك اٌّفوٚػخ ل، اٌّؤ

ّّ  إؽ١بء اٌناووحػٍٝ ػ١ٍّّخ  ب ٠ي٠ل ِٓ ِ

ؽزّٝ . اؽزّبي اٍزغالٌٙب ٤غواٍع ؽبللح

 ؽ١ٓ ال رىْٛ ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح

أْ رفؼٟ إٌٝ اٌزؾو٠غ ٠ُّىٓ  ِزؼّلح،

ّفوؽ اٌزج١َؾ ٚاٌٚرأع١ظ اٌزٛرواد 

ٌٍمظض اٌّؼملح ٚثٍٛهح االٔشمبق 

ٚرو١ٍـ االفزالفبد ا٠٤ل٠ٌٛٛع١ّخ 

ٚؽ١ٓ رىْٛ . ٚاٌّجلئ١خ كافً اٌّغزّؼبد

اٌزغبمثبد اإلص١ّٕخ لبئّخً، رزٕبِٝ ِقبؽو 

 فٟ االرغبٖ ٔفَٗ،. اٌّلِوحاٌّفبػ١ً  ٖ٘ن

ّٟ االٔزّبء  ٠شّىًؽ١ٓ ال ٚؽزٝ  اإلصٕ

٠جمٝ ، اٌّغزّؼبد فٟ أٍبٍبً ٌٍقالف

اؽزّبي اٍزغالي ٚعٛكٖ ٚرو١ٍقٗ ثٙلف 

 .اٌزؼبؽٟ ِغ اٌّبػٟػولٍخ ػ١ٍّخ 

 

ٌقتضً التبّصر فً دور كل جهة فاعلة ومشاركة فً مبادرات إحٌاء  :النقد الذاتي
الذاكرة وذلك على ضوء القٌم المختلفة والتحٌزات، علماً أّن وجود جهات فاعلة 

تلفة ٌؤّثر بحد ذاته على عملٌة إحٌاء الذاكرة نفسها؛ وذلك كلّه مع الحرص الدابم مخ
 . على عدم إثقال عملٌة إحٌاء الذاكرة بأهداف وطموحات مبالغاً فٌها

كما ٌجوز االستلهام من تجارب وسٌاقات أخرى إنما ٌقتضً التنّبه إلى مخاطر نقل  
  . هذه التجارب من سٌاق وزرعها فً سٌاق آخر
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ٌّة التً غالباً ما تكون شدٌدة التنقل ومتخصّصة فً عدٍد من  ٌّات الخارج أّما الفعال
أن تتجنب مغرٌات المجاالت، فعلٌها 

ما لدٌها من معرفة وخبرات " دفق"
ٌّن، وتبادر  وتجارب فً سٌاق مع
اً فً أعمالها  ٌّ بالمقابل إلى التفكٌر نقد
وإعطاء األولٌة إلى ضرورة 
االستجابة إلى حاجات وتوقعات الناس 

. المتأثرٌن مباشرًة فً السٌاق
ٌّة األساسٌة فً دور  ترافه بأّنه أصبح مشاركاً تكمن فً مدى اع" األجنبً"واإلشكال

ٌّة إحٌاء الذاكرة؛ مّما ٌفترض حكماً إلى وجوب توفٌر المؤازرة  فاعالً فً عمل
والمساعدة الوافٌتٌن إلدراك وفهم مختلف التعقٌدات فً سٌاق ما، وذلك أقلّه بهدف 

 . الحّد من احتمال إلحاق الضرر

 

 الوكالة والفرض
 

ٌّة أن تطرح دورها وع. فهم السٌاق هو بالتالً أمر أساسً ٌّات الخارج لٌه، على الفعال
ٌّة لتدرك بأّنها الوسٌط الربٌسً بٌن التارٌخ والحقٌقة والعدالة . من زاوٌة اإلشكال

ٌّزاً وتتمتع بالخبرات والنفوذ، إالّ  ٌّة تحتل دوراً مم ٌّات الخارج وبالرغم من أّن الفعال
ٌّمة على ماٍض هو حقٌقة األمر لٌس ب كما علٌها أن تستوعب . ماضٌهاأّنها لٌست الق

وأن تواكب التطورات  -أو ربما رغماً عنها-التحّوالت التً تحصل بمعزل عنها 
ٌّة فً سٌاق ٌكون  البنٌوٌة وأن تتجنب اعتماد مقاربة رومنسٌة لمسار العدالة االنتقال

ٌّات الخ. فٌها الواقع مختلفاً تماماً عّما تطمح إلٌه ٌّة جمٌع وال بّد أن تدرك هذه الفعال ارج
ً بعض األحٌان مقصرة على فهذه االعتبارات وأن تقبل بأن تكون مساهمتها 

ٌّة المشاركة . المساعدات المادٌة فقط فالنقد الذاتً، فً آخر المطاف، ٌساهم فً فهم كٌف
فً هذه السٌاقات وبالتالً إدراك مفهوم الوكالة الممنوحة للفعالٌات " أجنبً"كعنصر 

 .ل والعملالخارجٌة ي التدخّ 
 

ٌّة، غالباً ما ُنظر إلى عملٌة  ومع انتشار الممارسات المتعلقة بمفهوم العدالة االنتقال
. إحٌاء الذاكرة على أّنها توجٌهٌة ومفروضة بدل أن تكون منبثقة من القواعد الشعبٌة

المعنً، فضالً عن وعلٌه، ٌؤدي هذا الواقع إلى بروز خطاب غرٌب عن السٌاق 
بٌن مبادرات الذاكرة الرسمٌة  -الذي بطبٌعته حّساس أصالً  -زن فً التواإخالل 

ٌّة والخاصة اتها . والمبادرات غٌر الرسم ٌّ فضالً عن ذلك، من شأن إمالء المفاهٌم وحٌث
ٌّة أو أن ٌجعل من عملٌة إحٌاء الذاكرة تستجٌب  على هذا النحو أن ٌولّد تبعات سلب

 .للخطاب الدولً بدالً من السٌاق المحلًّ
 

التً )على الرغم من ذلك كلّه، ومع األخذ بعٌن االعتبار ما ٌفوت جراء  الترجمة 
ٌّة ٌّة ثقاف ٌّة واجتماع ومع إدراك لمفاهٌم ولقناعات ( تفترض لوحدها عوامل لغو

ٌّن العمل على إقامة توازن للحّد من المخاطر الناتجة عن  ٌّة، ٌتع األطراف المحل
ٌّة ٌّة الثقاف أو أفكار /النقد الذاتً الحرص على عدم فرض قٌم ووعلٌه، ٌفترض . النسب

أجنبٌة ال عالقة لها بالسٌاق المحلًّ واحترام  القٌم المحلٌّة التً تواكب عملٌة إحٌاء 
ٌّة ٌّة الثقاف بالطبع، أسبلة صعبة سوف . الذاكرة والتً بطبٌعتها هً ثابتة وال تتأثر بالنسب

الً من التسرع والتهّور فً إعطاء ُتطرح، ولكن من المجدي طرحها على أنفسنا بد
اختالف السٌاقات سٌبرز حتماً اختالف التقالٌد وسٌحّدد القٌم الثابتة؛ إنما . اإلجابات

وفً المقابل ٌمكن للتحّول االجتماعً أن ٌؤّدي فً بعض األحٌان إلى تغٌٌر وتحوٌل 
ٌّما تلك التً تدٌم حاالت اإلفالت من العقاب  .البعض منها الس

 
ٌّن  ٌّات ولٌس فقط على العناصر األجنبٌة التفكٌر بصورة مستمّرة ٌتع على جمٌع الفعال

فً كٌفٌة ومدى مشاركتها فً التحّول االجتماعً بالصورة األنسب ووفقاً للمعطٌات 
ٌُحدث بدوره . المتوفرة وٌعنً ذلك الوقوف عند خطر تأجٌج عواطف الجمهور الذي 

ٌّة  .تبعات سلب

  
 

 

 

 

 إضفبء طبثع سوهبنسٍ: الجحث خالصخ

خ العذالخ االنزقبلُّخ وششعُّ هسبس  علً 

 القىاعذ الشعجُخ

ً فٟ ٍٚؾ ٚاػؼٟ ا١ٌَبٍبد  ٠َُغَّ

اٌل١١ٌٚٓ ١ًِ إٌٝ إػفبء ؽبثغ ا١١ٌّٕٙٓ ٚ

هَِٕٟٚ ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌزؼبؽٟ ِغ اٌؼٕف 

اٌؾم١مخ  ِفبكٖ رمل٠ٌفٟ اٌّبػٟ 

 إٌٝ رُمّلَ"ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌّظبٌؾخ اٌزٟ 

أْ  ٠ُٚؾزًّ.  1"١ّخاٌّغزّؼبد اٌّؾٍ

٠زؼبهع ٘نا ا١ًٌّ ِغ اٌؾم١مخ ا١ٌّلا١ّٔخ 

اٌؼلاٌخ االٔزمب١ٌّخ فٟ ٘نٖ  َِٚبه

٠َزلػٟ اٌّي٠ل ِٓ  أِوٌ  ،اٌّغزّؼبد

إظٙبه ثؼغ ٚ اٌزجّظو ٚاٌو٠ّٚخ

وّب ٠ّىٓ ٠ُٕظو إٌٝ ٘نا ا١ًٌّ . اٌزٛاػغ

ط ث١ٓ ِٓ ثبة اٌزجب٠ٓ اٌمبئُ  ّٚ ا١ٌٙجخ اٌّو

ؼ١ٍّخ إؽ١بء اٌناووح ػٍٝ اٌظؼ١ل ٌٙب ٌ

اٌوٍّٟ ِٚؾلٚك٠خ اٌشوػ١خ اٌزٟ رض١و٘ب 

 . اٌمٛاػل اٌشوػ١خ ثشأْ اٌّجبكهح

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقبد القّىح

كائّبً ِب رظطلَ اٌفؼب١ٌّبد اٌقبهع١ّخ 

إؽ١بء اٌناووح  ١ّخاٌّشبهوخ فٟ ػٍّ

ِٓ ا٤علٜ ٚ. ّؾ١ٍّخاٌ اٌمٜٛ ثّٛاى٠ٓ

ٍٝ أْ رؼًّ ػاٌؼل٠ل ِٓ اٌؾبالد فٟ 

أْ ٘نٖ اٌل٠ٕب١ِى١ّبد ِٚفبػ١ٍٙب ٚإثواى 

اٌمبئّخ؛ ٚإالّ اٌٍَطخ رزظّلٜ ٌٙو١ِخ 

إشىب١ٌّخ ف١زؼ١ّٓ ػٍٝ ٚرجمٝ هاٍقخً 

.اٌفؼب١ٌّبد اٌّؾ١ٍّخ رن١ٌٍٙب  

ثّب إٔٔب غوثبء ػٓ ا١ٌَبق، فئما أهكٔب أْ "

ّٕبئ١ٓ ٠غت ػ١ٍٕب أْ ٔىْٛ  ٔىْٛ ِف١ل٠ٓ ٚث

ٚاػؾ١ٓ ِٕٚظ١ّٓ ِٚزٛاػؼ١ٓ ٚأْ ٔؼزوف 

ثبٌظٍُ اٌنٞ ٠شٛة ِؾبٌٚخ إكهاط رغوثخ 

 " اٌؼٕف اٌّؼملح ػّٓ هىِخٍ ٚاؽلح ِجَطخ
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 ال المبادراتاستقدام المناهج وإثق

 
ٌفترض النقد الذاتً إدراك مدى مخاطر استقدام مناهج غرٌبة وفرضها بمعزل عن 

ٌّات السٌاق وال شّك فً أّن احتمال وقوع هذه المخاطر ٌتنامى لدى محاولة . خصوص
ٌّة التً نجحت فً دوٍل أخرى إّنما تختلف لناحٌة  استقدام تجارب إحٌاء الذاكرة اإلٌجاب

أو لناحٌة طبٌعة الواقع السٌاسً 
. لفترة االنتقالٌة ما بعد العنف

ٌُلحظ أن معظم هذه  وحٌث 
التجارب قامت فً األوساط 
المدٌنٌة وبمبادرة من النخبة، من 
الضروري إدراك واعتبار 

ت السٌاق والمجتمع خصوصٌا
ل تفاوت شدٌد بٌن الرٌف فً بلد معٌن و ٌُسجَّ فً فترات ما بعد النزاع السٌما حٌن 

وعلٌه، فٌما تطرح عالمات استفهام بشأن الحلول المستقدمة من الخارج . والمدٌنة
ٌّة صلبة ٌّة إلى شرع لذلك، ٌقتضً على أي . والمصّدرة ببساطة، تفتقد الحلول المحل

ٌّة إحٌاء الذاكرة أن ٌراعً السٌاق الذي تنطلق منه المبادرة وٌحدد الحاجات  التزام بعمل
 .على الصعٌد المحلًّ

 
. لك، ٌساهم النقد الذاتً فً تفادي المٌل إلى إثقال مبادرات إحٌاء الذاكرةفضالً عن ذ

ٌّة وتؤّدي إلى تفاقم  األهداف المقترنة بطموحات مبالغاً فٌهاً ُتحجب عنها صفة الواقع
ٌّة إحٌاء الذاكرة ٌّة وتهّدد عمل وغالباً ما تتسبب هذه المبالغة فً . التوقعات غٌر الواقع

بمفاهٌم أو مطالب غرٌبة عنهم ونادراً ما  المتأثرٌن بالنزاعاتن إثقال كاهل المواطنٌ
ٌّة التوقٌت والتسلسل المرحلً فسنتناولها فً . ٌكونون مستعدٌن الستٌعابها أّما أهم

 . محطات الحقة
 

أكثر من ذلك، من شأن المغاالة فً المطالب وتضخٌمها، بدل من اعتماد مقاربة 
ٌّة إحٌاء واقعٌة وعملٌة وممكنة التحقٌق، أ ن تنتقص أو أحٌاناً تقضً على قدرة عمل

ٌّة  الذاكرة على مساندة المجتمعات الخارجة من العنف أو ـتأسر المبادرة المحل
لذلك ٌقتضً قدر اإلمكان أن تبقى الوكالة بٌد . وتحصره فً إطار التدخل الخارجً

ال ُتصّدر هذه المجتمع المحلًّ الذي ٌشهد وٌعٌش مختلف محطات إحٌاء الذاكرة بحٌث 
ٌّة عن السٌاق المحلًّ  . األخٌرة إلى الخارج وتتأثر بمطالب أو تعلٌمات أجنب

 
ٌّة طوٌلة األمد تتخللها  ٌّن علٌنا فً االتجاه نفسه أن نعترف بأّن إحٌاء الذاكرة عمل وٌتع
ٌّة غالباً ما تكون مؤلمة وال تتالءم بالضرورة مع األطر المعلّبة أو  مرحلة انتقال

ٌّةالمؤشر ٌّة المصطنعة. ات الموضوع عن  الناتجة مثالً  - أّما مطالب المبادرات المحل
ٌّة ل التً ُتمارسالضغوطات  ٌّة المحل أفكارها " تقولب"على المنظمات غٌر الحكوم

ٌّة ٌّة غٌر واقعٌة تتناقض مع الغاٌة الحقٌقة  - وفقاً ألجندات أجنب أو فرض أطر زمن
ٌّة ا لمفترض أن تهٌا التعاطً مع أعمال العنف واإلفالت من لعملٌة إحٌاء الذاكرة الفعل

 . العقاب
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 سُبحخ اإلثبدح الجوبعُّخ: الجحث خالصخ

 اٌناووح إؽ١بء ِجبكهح ك٠ٕب١ِى١بد رزأصّو

 ا١ٌَبؽخ ثمطبع اٌّورجطخ ثبٌؼٛاًِ

ّْ  ثبػزجبه  ١ٍبق فٟ اٌَّزٙلفخ اٌفئخ أ

ي اٌّجبكهاد ّٛ  اٌفبػٍخ اٌغٙبد ِٓ ٍززؾ

 ا١ٌَبػ إٌٝ اٌؼٕف ػبٔذ اٌزٟ ّؾ١ٍخاٌ

 َِزٜٛ ٠ٕؾله ف١ّب اٌجالك، فبهط ِٓ

 ١ٍٚؤّكٞ. ا٤ٌٚٝ اٌفئخ أقواؽ ٚٔٛػ١خ

 اٌشؼٛهفٟ رمٍّض  اٌٝ  ا٤ِو ٘نا

 رىوه ٚػلَ اٌؾم١مخ إٌٝ ٌٛطٛيا

 ا١ٌَبق فلِخ فٟ اٌؼلاٌخ رؾم١كٚ اٌؼٕف،

 رَّٟ ؽ١ٓ فبطخ ٚثظٛهح اٌّؾٍٟ،

. ١ٍبؽٟ اٍزمطبة ٔمطخ ِغّوك اٌّجبكهح

 ِب أ١ّ٘خ ِٓ اٌزقف١ف مٌه ٠ؼٕٟ ٚال

 وٛٔٙب" اٌؼّبئو ِٕبشلح ثّٛالغ" ٠ؼوف

 اٌؼٕف، رىواه ثؼلَ االٌزياَ رّضًّ هِٛى

 ثأٞ اٌم١بَ أصٕبء ثبالػزجبه أفن٘ب ٠ٚمزؼٟ

  مٌه، ػٓ فؼالً . اٌناووح إلؽ١بء ِجبكهح

 ػّلح إ٠غبث١بد اٌناووح إؽ١بء ٌّجبكهاد

 ف١وٚرٛ االلزظبكٞ رؾ١َٓ طؼ١ل ػٍٝ

 اٌزٟ ٌٍفئبد ثبٌَٕجخ ال١ٍّب اٌّلاف١ً

 االعزّبػ١خ ٚاٌظوٚف اٌفمو ِٓ رؼبٟٔ

 . اٌظؼجخ

 

١ٌٌ ِٓ شأْ ِشبهوخ اٌفؼب١ٌّبد ا٤عٕج١خ أْ رفوع "
اٌَّبه أٚ اٌّطٍت ػٍٝ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍّخ ثً أْ 
رَؼٝ إٌٝ فُٙ اٌَجً ا٠٢ٍخ إٌٝ إفواط اٌنوو٠بد إٌٝ 

ٌزٟ اٌؼٍٓ ِغ اٌؾوص ػٍٝ ػلَ رىواه اٌظوٚف ا
صمبفخ اٌناووح  Germanisationإٌّٔخ " أكـّذ إٌٝ 

 " اٌىّجٛك٠ّخ
" 
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ٌّة وإشراكها فً مسار التعاطً مع الماضً  بات  التشاور مع الجهات والهٌبات المحل
ٌشّكل عنصراً أساسٌاً من العناصر المكّونة لمسار العدالة االنتقالٌة وٌعّزز حّس تملّك 

وفً . عٌد المحلًّالمبادرة على الص
ل هذا األمر خطوًة مهمة  ٌُشكِّ حٌن 
تتصّدى للنخبوٌة وللنهج المعتمد من 
القّمة إلى القاعدة  فً مقاربة أعمال 
العنف وفق النماذج المستقدمة من 

ًّ غٌر كافٌاً لجهة ضمان شعور المجموعات  سٌاقات أخرى ، ٌبقى التشاور المحل
كرة ومغزاها مدى مراعاتها لخصوصٌات المتأثرة بامتالك مبادرة إحٌاء الذا

ٌّات النزاع وٌقتضً التشاور احترام الحاجات والتقالٌد والسعً لتحقٌق . وحساس
ٌّة إحٌاء الذاكرة لتمكٌن القواعد الشعبٌة من المطالبة  مشاركة واسعة النطاق فً عمل

خطٌط فً الت -مّما تقّدم، جاز القول بأّن مبدأ المشاركة . بحقوقها وإٌصال صوتها
ٌّن عن التزام ٌتجاوز  -والتصمٌم والتطبٌق ٌّة إحٌاء الذاكرة وٌب هو جوهري فً عمل

 . بماهٌته حدود مجرد التشاور
 

ٌدعو مقرر األمم المتحدة الخاص المعنً بتعزٌز الحقٌقة والعدالة والجبر وضمانات 
ٌّة ٌّة فً العدالة االنتقال ُتشٌر الدراسات  .عدم التكرار فً تقرٌره األّول إلى مشاركة فعل

إلى أّنه وبحسب السٌاق القابم، تقترض المشاركة التمكٌن أو السعً إلى ردم الهّوة 
ٌّة  ٌّة وفٌما بٌنها وذلك بعد إجراء تقٌٌم للقدرات المحل القابمة داخل المجتمعات المحل

ٌّة على تقلٌص مساحة عمل . وطاقاتها ٌّة قمع وفً الدول التً تسعى سلطة مركز
حلً حٌث ٌصبح المواطنٌن مستضعفون وعرضة للخطر، تساهم المجتمع الم

ٌّة الدفاع عن  ٌّة إحٌاء الذاكرة فً تمكٌن المواطنٌن من تملّك عمل المشاركة فً عمل
ٌّات . حقوقهم ًٌّة مهمًة، إّنما تبقى فٌها الذكر وفً الحاالت التً ال ٌشّكل القمع إشكال

ٌّةمطموسة، من شأن المشاركة أن تفسح المجال أمام  وعلٌه، . بروز الرواٌات المحل
ٌّة  ٌّة أن تستثمر حٌثما ٌكون ذلك ممكناً فً القدرات المحل ٌجب على المشاركة الدول

 . بهدف التصدي إلى محاوالت تقٌٌد الحقوق وفرض الرواٌات
 

 مشاركة فعلّية وملكّية محلّية
 

ٌّة، تخفق مبادرات إحٌاء الذاكرة فً تو ٌّة فً ظّل غٌاب المشاركة الفعل لٌد شعوٍر بالملك

ٌّة فكٌف هو حال الشعور ٌّة اتخاذ القرارات فً سٌاق .بالقبول المحل وعلٌه، تقتضً عمل

مبادرة إحٌاء الذاكرة أن تدرك ماهٌة المشاركة وفعالٌتها وتعً بأّن المبادرات ذات 

ٌّة لمعالجة الحاجات  ت العناصر الضرور الطابع النخبوي المحض من شأنها أن تفوِّ

ٌّة . ٌّةالمحل ٌّة تمٌل إلى فرض الرواٌات الوطن وعلٌنا أن نعترف أّن المصالح السٌاس

ٌّة أّما تنشٌط . والمبادرات على صعٌد الدولة وبالتالً تفشل فً ضمان مشاركة شعب

ٌّة إحٌاء الذاكرة بحٌث تكتسب عمقاً وتسٌر فً االتجاهٌن ٌمكن أن ٌسّهل التغلب  عمل

ٌّة إلى على بعض هذه التحدٌات، شأنها ش أن المناهج التً ترقى بالرواٌات المحل

ٌؤّدي االلتزام بالمركزٌة مبادرة، إحٌاء الذاكرة إلى جانب رصد . المستوى الوطنً

ٌّة ومبادرات إحٌاء الذاكرة  ٌّة القادرة على الوصل بٌن المجتمعات المحل ٌّات المحل الفعال

ٌّة،   .الذاكرة مهماً فً إضفاء صفة التشاركٌة على دوراً غٌر الرسم

  

 

 

 

النصت الىطنٍ لجوُع : دساسخ حبلخ

 الضحبَب فٍ ثىسونذٌ

ػٍٝ ٘ؼجٍخ طغ١وٍح فٟ ِل٠ٕخ ع١ز١غب 

إٌظت اٌٛؽٕٟ ٌغ١ّغ  لاٌٍٛطٝ، ًش١

 ػؾب٠ب ٔياػبد ثٛهٚٔلٞ ث١ٓ ١ٌٍخٍ 

ارفبل١خ أهٚشب ٌٍَالَ  ثّٛعت ٚػؾب٘ب

ثؾ١ش ٠ُقٍّل  2000ٚاٌّظبٌؾخ ػبَ 

ًّ ثٛهٚٔلٞ رٛفٟ فالي ِٛعبد  مووٜ و

ٌٚىٓ ؽ١ش . اٌجالك ػٍٝ اٌّززب١ٌخاٌؼٕف 

ٍمؾ إشوان اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٍزشبهرُٙ ِٓ 

االػزجبه، ٠ٕزظت إٌظت ا١ٌَٛ ٍبوٕبً 

 . ِؼظُ ػؾب٠ب اٌجالك هفؼزٗٚلل 

 

 

 

 

 

 

 

لطعن فٍ العولُّبد الزٍ ا: دساسخ حبلخ

واثزكبس  رقىدهب النخجخ فٍ غىارُوبال

 "هفهىم النبجُن"
ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح فٟ  رزؼبهع

ِٕطمخ إ٠ى١ًَٙ ٚث١ٓ طفٛف ِغزّغ 

و١ىش١ٌ فٟ وٛثبْ، أٌزب ف١واثبى، فٟ 

اٌوٚا٠بد اٌو١ٍّّخ ثشأْ  ِغغٛار١ّبال 

، ففٟ ا٤ٌٚٝ. اٌؾم١مخ فٟ اٌجالك

عبع ماووح اٍزو"ماووح  اٍزقلِذ

ػٍٝ طؼ١ل اٌّغزّغ " او١ًَٙ اٌغّبػ١ّخ

اٌّؾٍّٟ ثٙلف كؽغ اٌوٚا٠خ اٌو١ٍّّخ 

ّْ . ٌٍؾم١مخ ٍٚٛء رّض١ً اٌفؼب١ٌّبد وّب أ

اٍزوعبع اٌناووح فٟ طفٛف أٍوح 

و١ىش١ٌ ٠وّك ػٍٝ إٌمض فٟ اٌّشبهوخ 

فٟ ِشوٚع  اٌوٚا٠بد رّض١ً ٍٚٛء

ًّ ؽبٌخ، ٠غبثٗ . اٌؾم١مخ اٌٛؽ١ّٕخ ٚفٟ و

١ٌَّطو اٌنٞ رزؾىُ ثٗ إٌقجخ اٌقطبة ا

. ثبٌٕمغ فٟ ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح اٌّؾ١ٍّخ

ٌذ اٌّشبهوخ فٟ  ّٛ ٚثبإلػبفخ إٌٝ مٌه ؽ

ِٓ " اٌؼؾب٠ب"ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح 

ػلاك  إٌٝكٍٚه ٍٍجٟ ثؼل أػّبي اٌؼٕف 

إٌبشط١ٓ اٌن٠ٓ ٠ُطبٌجْٛ " إٌبع١ٓ"

 .ثبٌؾمٛق

 
 

تساهم المشاركة القاعدٌة الشعبٌة الحقٌقٌة فً ضمان احترام الحاجات :المشاركة
والتقالٌد والحقوق اإلنسانٌة والحساسٌات االجتماعٌة الثقافٌة المحلٌة، كما تعّزز 

محلً والمشاركة وااللتزام الجاد، وتواكب عملٌة إحٌاء الذاكرة اإلحساس باالنتماء ال
  . بطرٌقة متوافقة مع سٌاقها ومحتِرمة لخصوصٌته

   

ؽ١ش  اٌناووح ١ٌَذ رشبهو١ّخ فٟ ثٛهٚكٟٔ " 

٠ٍُّٟ ػ١ٍٕب ؽوف فبهعٟ أفىبهٔب ٠ٚؾظو كِظ 

 " ا٢هاء ٚافزالفبد إٌظو
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ٌّة، وهو مبدأ جوهري سٌتم تناوله فٌما بعد وبالفعل .. ترتبط المشاركة أٌضاً بمبدأ العمل
ٌقتضً عدم إغفال المشاركة منذ أولى لحظات انطالق مبادرة إحٌاء الذاكرة، كما 
ٌّن ضمان التزام المشاركة على المدى البعٌد وتجنب االلتزامات الظرفٌة  ٌتع

قة األمر أّنه غالباً ما أهملت مبادرات إحٌاء الذاكرة هذا االلتزام، وحقٌ. والمتهاونة
ٌّتها  فبحسب الوقابع وفً حٌن تتوّسع المبادرات وتمتد زمنٌاً، ٌتناقص جدواها وأهم

وٌتجلّى هذا االمر بصورة خاصة خالل الفترة االنتقالٌة ما بعد . على الصعٌد المحلًّ
ٌّة بعٌدة األمد تحرص على أن وعلٌه، ٌجب أن تكون ال. مرحلة العنف مشاركة عمل

تحتفظ المبادرات بجدواها على الصعٌد المحلًّ بدالً من أن ُتقابل بالقبول الضمنً، ال 
وعلى هذا الصعٌد، ال ٌجب أن ُتقاس المشاركة كماً أي بعدد . بل أسوأ باالزدراء

ات المجتمعات األشخاص المشاركٌن فٌها بل نوعاً وفقا لمعٌار االلتزام بتحقٌق حاج
ٌّة المستهدفة وتوقعاتها ٌّة بدورها على تجتب فرض القٌم أو . المحل ستساعد هذه العمل

 .  إثقال التوقعات
 

ٌّة فً الحاالت التً ٌهمن علٌها  بٌن  التجاذب فًوعلى الرغم من التحدٌات البدٌه

ٌّة القصوى حٌن تتسم بالتنّوع،  ٌّة، تؤتً المشاركة الفعال أمر ٌحّفز المجتمعات المحل

كما ٌساهم عند اإلمكان فً إشراك الحكومة . على التفكٌر وعلى التنّوع فً الخطاب

ٌّة وإطار العمل االجتماعً  وجهات فاعلة أخرى، مع األخذ بعٌن االعتبار التقالٌد المحل

ٌّة السٌاق، تفترض االعتبارات األخٌرة إٌالء االهتمام الالزم . والثقافً وتعقٌباً على أهم

ٌّةلمعاٌ ٌُمكن لهذه األخٌرة أن تعّزز رغبة المواطنٌن . ٌر وسابل التعبٌر المحل ف

ٌّما فً الحاالت  ممكنأقصى حّد  إلىبالمشاركة  ٌّة، الس ٌّة إحٌاء ذاكرة تشارك فً عمل

التً ٌمتنع فٌها المواطنون عن التعبٌر علناً بسبب حضور المسؤولٌن، كذلك النساء  

 .ر البالغٌنفً حضور الرجال والشباب فً حضو

 

ٌّة اتخاذ القرارات أن تتجنب إثارة عواطف الجمهور وأن  وفً الوقت نفسه، على عمل

ٌّة ٌّة . ال تتجاهل بعض اإلشكالٌات المتصلة بالمشاركة المحل فبروز التجاذبات السلب

ٌّن ضرورة تقٌٌم ونقد  ٌّة لٌست سوى دالبل تب مدى وماهٌة ( بّناء)والتقاطبات اإلثن

ٌّة إحٌاء الذاكرةالمشاركة فً ع فً غالب األحٌان، ُتشكل القواعد الشعبٌة مالذاً . مل

لغرس وترسٌخ الذكرٌات السلبٌة التً ولّدتها فترة العنف، وذلك بموازاة  المٌل إلى 

كذلك، ٌتعّذر على الذكرٌات . تقدٌس مختلف األطراف التً شاركت فً هذه الفترة

ل رواٌة وط ٌّة كل على حدى أن ُتشكِّ ٌّة المحل خ أحداث الماضً وُتساهم فً عمل نٌة تؤرِّ

إحٌاء الذاكرة؛ فمجموع هذه الذكرٌات بمختلف جوانبها وأبعادها ٌشّكل آداة لفهم 

وللفعالٌات الخارجٌة دور مهم فً توجٌه ورعاٌة عملٌة . الماضً وفترة العنف

ل لك عن طرٌق تكرٌس المشاركة وتسهٌذالتفاوض بشأن هذه الذكرٌات المختلفة، و

 .الحوار والوساطة

 
  

 

  

الوجزوعبد الوحلُّخ فٍ : دساسخ حبلخ

 الجىسنخ والهشسك

جؼغ اٌ ٠ٕؼُفٟ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه، 

ؾزىو ارقبم لواهاد إؽ١بء ر ثغبٌج١ٍّخ إص١ّٕخ

اٌجؼغ ا٢فو  ٠َُزجؼلاٌناووح فٟ ؽ١ٓ 

ٟ ٘نا ا١ٌَبق، ٠ُظجؼ ٚف. و١ٍّبً ِٓ اٌؼ١ٍّّخ

ِٓ اٌُّٙ اإللبِخ فٟ ِغزّغ ِؾٍٟ رزّزغ 

ف١ٗ اٌّغّٛػخ اإلص١ّٕخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب 

اٌفوك ثب٤وضو٠ّخ ِّب ٠ُفؼٟ إٌٝ ػ١ٍّّخ 

 َِبؽخإؽ١بء اٌناووح ِٕمَّخ إص١ّٕبً ٚرٛفِّو 

ٌلِظ هٚا٠بد  خال ثً ِؼلِٚ ػئ١ٍخ

ٚرجمٝ اٌّشبهوخ اٌزشبهو١ّخ فٟ . أفوٜ

 . ِؾ١ٍّخ ِضبه رؾٍل أٍبٍٟ إلبِخ موو٠ّبد

 

 

 

حبالد انعذام الوسبواح : دساسخ حبلخ

 السبئذح فٍ إفشَقُب الجنىثُّخ

ر١ًَٙ اٌّشبهوخ اٌؾم١م١ّخ فٟ  ٠َُُٙ

ٚاػؼٟ  فٟ رّى١ٓػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح 

هطل  ِٓا١ٌَبٍبد ٚأطؾبة اٌّّبهٍخ 

اٍزوار١غ١ّبد ؽَبٍخ ٌٕبؽ١خ إٌياػبد 

ٚرُشىًِّ عيءاً رُزُّ ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح 

ي أٍٚغ ٔطبلبً  ّٛ ٚفٟ كٍٚي . ِٓ ػ١ٍّّخ رؾ

ِضً إفو٠م١ب اٌغٕٛث١ّخ، ؽ١ش رغٍت 

اٌالَِبٚاح ػٍٝ اٌّطبٌت فٟ رؾم١ك 

إؽ١بء اٌناووح، ٠ورلٞ ٘نا اٌّٛػٛع 

ّْ اٌجؾٛس رف١ل ثأ ّْ أ١ّّ٘خً أٍب١ٍّخ ١ٍّّب ٚأ

اٌوا١ِخ إٌٝ ل١ّخ إؽ١بء اٌناووح اٌّووي٠ّخ 

ٌّ ػلاٌخ اعزّب ػ١ّخ ٟ٘ ِؾؾّ إلبِخ ؽ

ّكد اٌّشبهوخ فٟ أٚفٟ اٌٛالغ، . ِجبٌغخ

فٟ إفو٠م١ب  إؽ١بء اٌناووحِجبكهاد 

اٌغٕٛث١ّخ إٌٝ رأع١ظ اٌشؼٛه ثبٌظٍُ 

ٚا١ٌأً ؽ١بي أؼلاَ اٌَّبٚاح ػٍٝ 

. اٌظؼ١ل٠ٓ االعزّبػٟ ٚااللزظبكٞ

ٚػٍٝ ٘نا اٌظؼ١ل، ٠ُّىٓ رظ١ُّ 

اٍزوار١غ١ّبد أٍٚغ ٔطبلبً رُؼبٌظ ِفبػ١ً 

ٌالؽمخ ِٓ كْٚ اٍزجؼبك ػ١ٍّّخ إٌياع ا

 . إؽ١بء اٌناووح
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ٌشّكل التحّول فً المشهد االجتماعً والسٌاسً والقانونً والمؤسساتً فً الدول 
وٌقتضً . الخارجة من العنف محوراً ألي نوع من التدّخل ٌحصل على هذا الصعٌد

ن تركٌز هذا التحّول باتجاه تحقٌق الهدف النهابً المتمثل بقٌام نظاٍم اجتماعً عادل ٌمكّ 
ٌّة من مطالبة الدولة بحقوقها وبالجبر من األساسً أن ٌقتنع . المجتمعات المحل

المواطنون بشرعٌة الدولة وٌتّم ذلك 
طرٌق الحرص على مشاركة المجدٌة 
وإدراك مفهوم العدالة خارج قاعة 

ٌّة هدفاً . المحكمة وفٌما تبقى العدالة الجناب
اً بعد أعمال العنف، هناك أهداف أخرى  ٌّ ونادراً ما . ٌقتضً العمل على تحقٌقهاأساس

ٌّات أو المبادرات اآلنٌة أو الظرفٌة وافٌة إلنجاح التحّول ولضمان حقوق  تكون اآلل
 .الضحاٌا فً الحقٌقة والعدالة والجبر وعدم التكرار

 
لذلك، ٌجب أن تتسم مقاربات التعاطً مع الماضً بالتكامل والتركٌز بشكٍل أساسً 

ٌّة واضحة لهذه الغاٌة قبل على معالجة أسباب ا ٌّة ووضع إستراتٌج لعنف الجذر
 . إطالقها

ناً للعدالة  ٌّة إحٌاء الذاكرة عنصراً مكوِّ وفً السٌاق نفسه، ٌقتضً أن تشّكل عمل
ٌُعرف بالعدالة التحّولٌة بمعزل عن نوع التحول أو طبٌعة العنف  ٌّة أو ما  االنتقال

ٌّة إحٌاء الذاكرة  األسطر،ه وحتى تارٌخ كتابة هذه غٌر أنّ . السابق ال تزال عمل
ٌّة ٌُهّمش فً مسار العدالة االنتقال أّما . محصورة بمفهوم الجبر الرمزي الذي عادًة ما 

ٌّة فجاء فً مرحلة الحقة أو بمثابة دعم  تزاوج هذا األخٌر مع مفهوم العدالة االنتقال
ع تتناقض مع هذا المفهوم وحقٌقة األمر أّن الوقاب. للرواٌات التً تعاقب علٌها الدولة

ٌُمكن أن  ٌّة  ٌّق وتفٌد بأّن مبادرات إحٌاء الذاكرة وسابر مقاربات العدالة االنتقال الض
ٌّة إحٌاء الذاكرة .تتكامل وأن توفر الدعم بشكل متبادل غٌر أّنه فً حال لم تقترن عمل

ٌجًة بإجراءات أخرى مكملة وشاملة  ُتساهم فً التعاطً مع العنف فهً لن تؤتً نت
وهذه هً حال مبادرات إحٌاء الذاكرة التً ُتطلق فً ظّل استمرار الفقر .  مطلقةً 

والتهمٌش أو حٌن تدعو إلى تمكٌن المواطنٌن من المطالبة بحقوقهم فً ظّل غٌاب 
 .  المؤسسات القادرة على تلبٌتها

 
 النتقالّية العالقة بين عملّية إحياء الذاكرة واآللّيات التقليدية الخاصة بالعدالة ا

 
ٌُمكن التوسع فً فهم  انطالقاً من الحاجة إلى مقاربات متكاملة للخروج من نفق العنف، 
ٌّة  ٌّة التقلٌدٌة مثال اإلجراءات القضاب ٌّات العدالة االنتقال العالقة بٌن إحٌاء الذاكرة وآل

ٌُمكن أن تفتح. ولجان تقصً الحقابق ٌّات  المجال  فمن جهة، ُتفٌد األدلّة بأّن هذه اآلل
ومن هذا  .أمام مبادرات إحٌاء الذاكرة كما أُشٌر إلٌه أعاله فً الفقرة المتعلقة بالسٌاق

ٌّة أو  ٌّة رسم ٌُمكن أن تنبثق مبادرات إحٌاء الذاكرة عن إجراءات قضاب المنطلق، 
ٌّة استقصاء الحقٌقة باتجاه كسر جدار الصمت أو الربط بٌن المداوالت بشأن  عمل

ٌُمكن لمبادرات إحٌاء  .ع التكرار المستقبلًالعنف الماضً ومن ومن ناحٌٍة أخرى، 
ٌّة إرساء الحقٌقة  ٌّات التقلٌدٌة وتساهم فً سّد الثغرات فً عمل ل اآلل الذاكرة أن ُتكمِّ

 .والعدالة والجبر وعدم التكرار
 

 
 

  

 

  

عنٍ األهن الوزحذح الخبص الو هقشس

ثزعزَز الحقُقخ والعذالخ والججش 

 وضوبنبد عذم الزكشاس 

ي إٌٝ اٌغّؼ١ّخ اٌؼبِخ،  ّٚ فٟ اٌزمو٠و ا٤

كٞ غو٠ف أ١ّّ٘خ ل١بَ ِمبهثخ  ووه ثبثٍٛ

ٚؽ١ش . ش١ٌّّٛخ ٌّؼبٌغخ إهس اٌؼٕف

رلاث١و اٌؾم١مخ " ِٛاؽٓ ػؼف" أفوك

ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌغجو ٚػلَ اٌزىواه، ٌفذ إٌٝ 

ّْ ِمبهثخً ِزىبٍِخ ٠ُ  ثً بّىٓ أْ رُمأ

" اٌؼؾب٠ب ثلالً ِٓ  فٟ ٍٚؾ ٠غبث١ّخبإلث

ٚأشبه ". اٌزطج١ك اٌّفىه ٚغ١و اٌّزواثؾ

ّْ اٌّالؽمبد   رقّلٌُ  اٌّغيأحإٌٝ أ

ّْ  اٌّطبٌجخ ثئؽمبق اٌؾكّ  إفجبه  وّب أ

عؼغؼخً " ١ٍىْٛغجو آٌ كْٚ ِاٌؾم١مخ 

".ثال ؽؾ١ٓ  

 

 

 

 

هىاطن قصىس آلُّبد : الجحث خالصخ

 ُّخ الزقلُذَّخالعذالخ االنزقبل

ٚغ١و٘ب )ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح  رؤّكٞ

كٚهاً ( ِٓ ِٕب٘ظ اٌزؼبؽٟ ِغ اٌّبػٟ

ِّٙبً ثؼل اٌؼٕف ال١ٍّّب ػٍٝ ػٛء 

. ِٛاؽٓ لظٛه ٍبئو ا١ٌ٢ّبد اٌّؤ١ٍَّخ

ٍمل ػّلد اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ ف

إٌٝ ِالؽمخ  ١ٌICTYٛغٍٛالف١ب اٌَبثمخ 

ّلح لؼب٠ب ػٍٝ طٍخ ثٕياػبد اٌجٍمبْ ٌّ

ّٓ اٌؾم١مخ ثشأْ  19أوضو ِٓ  ٍٕخ ٌٚى

فٟ اٌغوائُ اٌّورجىخ ٚاٌَّغً اٌزبه٠قٟ 

ال ٠ياالْ ِٕطمخ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه 

 كفؼذفٟ غٛار١ّبال، . ِٛػغ علي

ِٛاؽٓ لظٛه اٌٍغٕخ اٌو١ٍّّخ ٌزمّظٟ 

 ءاٌؾمبئك ثبٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍّخ إٌٝ ثل

 الٍزوعبع اٌناووحِشبه٠غ فبطخ ثٙب 

وٚا٠بد اٌ رَمؾ ثٙلف اٌؾوص ػٍٝ أالّ 

 فٟ وّجٛك٠ب، فشٍذ. ٚرجمٝ غ١و َِّٛػخٍ 

  وجّٛك٠ب فٟ ِؾبوُاٌغوف االٍزضٕبئ١ّخ 

ECCC فٟ كفٛي اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍّخ

ٚاٌزٟ أمطغ اٌغيء ا٤وجو ِٕٙب ػٓ 

ٚفٟ ٘نٖ اٌظوٚف،  رَّغً . اإلعواءاد

ً أشىبي  ّّ ؽبعخ ٍِؾخ إٌٝ ػ١ٍّّخ رى

مخ فٟ اٌؼلاٌخ االٔزمب١ٌّخ اٌَبئلح ٚاٌّطجّ 

 .اٌظوٚف اٌقبطخ ثٙب

تشّكل مبادرات إحٌاء الذاكرة محطة فً سٌاق العدالة االنتقالٌة والتً من  :التكامل
شأنها توفٌر اآللٌات المكّملة لضمان الوصول إلى الحقٌقة والعدالة واإلصالحات وعدم 

الذاكرة لما ٌمكن أن تساهم فً وعلٌه، ٌقتضً إٌالء هذه اآللٌات اهتمام .  تكرار العنف
سبٌل تحقٌق أهداف اإلصالح السٌاسً المؤسسً ومعالجة التفاوت االجتماعً 
االقتصادي والمطالبة بتكرٌس حقوق اإلنسان، فضالً عن معالجة عدداً من حاجات 

     .األفراد والمجتمع خالل فترة ما بعد النزاع والعنف
   

ًٍ ٌشواء " ًّ اٌغجو فٟ غٛار١ّبال وَج١ ٠َُزغ

 "طّذ اٌؼؾب٠ب ٚرغ١١جُٙ
 

 



 

  Perspectives Seriesسلسلة وجهات نظر  |موجز سياسي  13

 

ٌّة تقّصً الحقٌقة من دو ٌُنظر إلى العدالة فً قاعة المحكمة وإلى عمل ن وغالباً ما 
وحرصاً على تفادي هذه النتابج، ٌجب . تبعات المرفقة بها على أّنها مبادرات فارغة

ٌّة، . تحقٌق التكامل وباإلضافة إلى ذلك، حٌن تكون التدابٌر ممأسسة وشدٌدة المركز
ٌّات باعتبارها تتسم بطابٍع  ٌُمكن لمبادرات إحٌاء الذاكرة أن تتعارض مع هذه العمل

 . تشاركً ومحلًّ
 

أن التكامل أن ٌوّفق بٌن الجبر الفوري الواجب توفٌره بصورة مباشرة بعد ومن ش
وطالما ٌواجه . العنف ومسار عملٌة التحول الذي ٌتطلب فترة زمنٌة طوٌلة األمد

ًّ واالقتصادّي، ٌتعّذر إبراز منافع  المواطنون المصاعب على الصعٌدٌن االجتماع
ٌّة تغلب بطبٌعة الحال على اعتبارات فتلبٌة الحاجات األ. مبادرات إحٌاء الذاكرة ساس

ٌّتٌن من باب .العدالة، وهذا األمر لٌس مستغرباً  وعلٌه، ٌقتضً مقاربة هاتٌن األولو
أّما إقامة التوازن المناسب فهو رهن المقاربة المعتمدة . التكامل ولٌس من باب النفً

ٌّة االتجاه نفسه،  وال ٌجب وفً. لجهة الموضوع وكٌفٌة العمل مع المجتمعات المحل
لمبادرة إحٌاء الذاكرة  والذي ٌحّدد مدى وماهٌة  ٌجب عدم إغفال الجانب االقتصادي

ٌّة  ٌّما حٌن ُتسّجل حاجات اقتصاد الموارد الواجب تخصٌصها لهذه المبادرات س
ٌّة ملّحة  . واجتماع

 
ٌّة، غال باً ما وفً الحاالت التً ٌستمّر فٌها مجرمً الماضً فً مواقع السلطة السٌاس

ٌّة إلى إغفال اإلشكالٌات المتعلّقة بكٌفٌة تداول  تؤّدي المداوالت بشأن العدالة االنتقال
السلطة وقضاٌا العنف 

وبالتالً، تصبح . الهٌكلً
ٌّة أداًة لتسٌٌر  العدالة االنتقال
ٌّة وتوفِّر  األعمال السٌاس

ٌّة" ظاٍم ٌنتهك لن 12"شبه شرع
الحقوق وٌكّرس حاالت 

مر من العقاب اإلفالت المست
ٌّة ل فعل ٌّة تحوِّ ٌّة إتمام عمل ٌّب أي إرادة سٌاس وبالرغم من مخاطرها، من شأن . وٌغ

مبادرات إحٌاء الذاكرة التً بادر إلٌها المجتمع المدنً أن تتحّدى الجمود والظرف 
الراهن وأن تطالب بالتغٌٌر عن طرٌق اإلصالح السٌاسً والمؤسساتً، فضالً عن 

ٌّةممارسة الضغط فً  ومن شأن هكذا مبادرات أن . سبٌل تحقٌق المالحقات الجزاب
ٌّة لمواكبتها وإنجاحها ٌّات الدول  . تلقى الدعم الكافً من قبل الفعال

 
 بين المخاطر والفرص: التكامل

أبرز المخاطر التً تهّدد مبدأ التكامل ٌكمن من خالل فرض صٌغ نموذجٌة آللٌات 
د عملٌ ٌُجرِّ ٌّة  فً المقابل، باستطاعة . ة إحٌاء الذاكرة من جوهرهاالعدالة االنتقال

ٌّات أخرى أو وسٌطاً لها . مبادرات إحٌاء الذاكرة أن ُتصبح وبسهولة بدٌالً عن آل
ٌّة إحٌاء  وٌفترض البحث فً مبدأ التكامل الوقوف عند الدور الذي أّدته الذاكرة وعمل

فٌه أّن فهم السٌاق وضمان فمّما ال شّك . الذاكرة فً سٌاق التعاطً مع أعمال العنف
ٌُساعد التنسٌق بٌن  ٌّة ٌساهما فً تخفٌف عواقب هذه األخٌرة بقدر ما  المشاركة الحقٌق

ٌّات العنف ٌّات المشاركة فً تصوٌب كٌفٌة مقاربة عمل  .الفعال
 

ٌّة تفادي التكرار فً العمل والحرص  على الجهات المانحة وواضعً السٌاسات الدول
ولهذه الغاٌة، . بادرات التً سبق وأخذت مجراها فً سٌاق معٌنعلى مواكبة ودعم الم

من المجدي إجراء مسح للبرامج القابمة والعمل على التنسٌق بٌن النشاطات واألدوار 
على سبٌل المثال، فً الحالة التً تتضمن فٌها مبادرات إحٌاء الذاكرة  .وتكاملها

ٌّة، ٌفترض ذلك ق ٌام نظام قانونً متٌن ٌستجٌب لهذه الدعوة إلى تحقٌق العدالة الجناب
ٌّة أدواٌر مهمة .الدعوات وٌلّبٌها ٌّات الدول بموازاة ذلك، ال بّد من . هنا أٌضاً ُتناط بالفعال

أعمال العنف، وتفعٌل مبدأ  التنسٌق بٌن مختلف المبادرات الهادفة إلى التعاطً مع
ٌّة بٌن مت ٌّة والعمل طلبات حقوق اإلنسان وعمل التحّول باتجاه ردم الهّوة األٌدٌولوج

 .منظمات التنمٌة

  
 

 فٍ كوجىدَب ECCC: دساسخ حبلخ

، 2009فٟ اٌؼبَ  ECCCثؼل إٔشبء 

رٕبِذ ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح فٟ 

ِٕٚؼ رأ١ٍَٙب ىفّبً عل٠لاً ال . وّجٛك٠ب

فٟ  ا٠غٛطٛ ٌىٟثً فوطخ ٌٍىّجٛك١٠ٓ 

٠قُٙ ٚموو٠برُٙ اٌزٟ ثم١ذ ِىزِٛخ ربه

 .ِٓ أٞ رفى١ٍو ٔملٞ فب١ٌخً ٚ

 

 

 

حبالد انعذام الوسبواح فٍ : دساسخ حبلخ

 إفشَقُب الجنىثُّخ

فٟ غ١بة عٙٛك ٚاٍؼخ إٌطبق ٌّؼبٌغخ 

ؽبالد أؼلاَ اٌَّبٚاح اٌَّزّّوح 

وّقٍّفبد اٌفظً اٌؼٕظوٞ أٚ اٌؼٕبطو 

اٌزٟ رَزّو فٟ إكاِخ ؽبالد اإلفالد ِٓ 

ؼمبة ثؼل ٌغٕخ اٌؾم١مخ ٚاٌّظبٌؾخ، اٌ

افزظود َِبّ٘خ اٌؼل٠ل ِٓ ِجبكهاد 

 .إؽ١بء اٌناووح

 

 

 

 رفبدٌ الخوىل: نزُجخ الجحث

ًّ أثوى ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح  ٌؼ

ٚأوضو٘ب فؼب١ٌّخ ٌٕبؽ١خ اٌَّبّ٘خ ثظٛهح 

ثّٕبءح فٟ ِؼبٌغخ ِشبوً اٌؼٕف ٚاإلفالد 

رٍه اٌّجبكهاد ٟ٘ ِٓ اٌؼمبة 

هح ٚاٌزٟ رجمٝ كِٚبً  اٌل٠ٕب١ِى١ّخ ِّٛ ٚاٌّزط

ماد طٍخ ٚرغّغ ث١ٓ اٌّبػٟ 

ٚرؼزجو إٌظت ٚاٌٍٛؽبد . ٚاٌؾبػو

زق١ٍل اٌنووٜ، ٌاٌزنوبه٠ّخ اٌزم١ٍل٠ّخ ِّٙخ 

ٌٚىٓ رؾم١مبً ٤٘لاف ِجبكهاد اٌناووح 

اٌزؾ١ٍ٠ّٛخ ٠غت ػٍٝ ِجبكهاد إؽ١بء 

. اٌٛلٛع فٟ اٌضجبداٌناووح أْ رزفبكٜ 

اٌؼٕف، ٚفٟ اٌلٚي اٌزٟ فوعذ ِٓ 

عٙٛك إؽ١بء اٌناووح اٌضبثزخ  مٚدغبٌجبً ِب 

أٚ أطجؾذ هِي اٌظؼٛثبد اٌَبئلح 

ٍّغ  ّْ اٌّجبكهاد لبطوح ػٓ اٌزٛ ١ٍّّب ٚأ

 .ا١ٌَبقِغ رغ١ّو 

 

ٌٍّؾىّخ أ١ّّ٘خ لظٜٛ ثبٌَٕجخ إٌٝ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه 
ثبػزجبه٘ب اٌٍَطخ اٌو١ٍّخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ رفظً فٟ 

إلشىب١ٌخ ا٤ٍب١ٍخ رزّضً إاّل أْ ا... اٌؾم١مخ ٚاٌنٔت
فّب . ثوفغ ا١ٌَب١١ٍٓ ٌٍمواهاد اٌظبكهح ػٕٙب

اٌؼًّ؟ ٔقطٛ فطًٛح إٌٝ ا٤ِبَ ٚفطٛر١ٓ إٌٝ اٌٛهاء 
 ".ٔظوًا ٌغ١بة رأ١٠ل ا١ٌَب١١ٍٓ
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ومع أّن جذور الذاكرة تعود إلى . مفهوم الذاكرة بطبٌعته مرن، ٌتطور وٌتبّدل مع الوقت
ف الحاضر وترسم معالم المستقبل لها طابع فردي وجماعً فً . فترة سابقة، إال أّنها ُتعرِّ

رأ فً سٌاق عملٌة بناء الذاكرة مزجاً بٌن وغالباً ما ٌط. آن واحد وتعطً معنى للماضً
ٌّة والتفسٌرات أو التأوٌالت الشخصٌة ٌمكن أن تؤّدي فً بعض  الوقابع الموضوع
الحاالت إلى النسٌان أو التناسً، أو حتى التعتٌم على بعض الحقابق فٌما ٌتم تعظٌم 

ٌّة كما وفٌما تشّكل الذاكرة عنصراً جوهرٌاً لجهة تحدٌد الهو. 3أخرى وتمجٌدها ٌة الفرد
ٌّة، فهً تحكم تفاعلنا مع الغٌر وترسم إطار تعاطٌنا مع الماضً بدءاً من تنّوع . الجماع

ٌّة" فً البوسنة والهرسك وفً بوروندي مروراً بقمع الذاكرة فً كمبودٌا " الذاكرات اإلثن
ٌّة وذاكرة الصمت فً غواتٌم ٌّة ذكرٌات الظلم فً إفرٌقٌا الجنوب اال، ووصوالً إلى مركز

وعلٌه، ٌجب االعتراف بأّن عنلٌة . تبقى الذاكرة موضوعاً إشكالٌاً ال مفّر من معالجته
ٌّر وتتطور مع الوقت ٌّة طوٌلة األمد تتغ  .إحٌاء الذاكرة هً عمل

 
توّفر زٌادة المساحة الممنوحة لمبادرات إحٌاء الذاكرة، أكثر دٌمقراطٌة وتشاركٌة، فً 

. دٌدة ومبتكرة تكون بمتناول واضعً السٌاسات والمهنٌٌنسٌاق إنتاج التارٌخ مداخالً ج
وحٌن تصطدم مجموعات متناقضة بحابط مسدود، تغلب ماهٌة وضرورة إشراك 
المواطنٌن فً إنتاج الذاكرة مقابل المٌل إلى فرض ذاكرة معٌنة تحت حّجة اعتبار هذه 

ٌاء الذاكرة فً كما ٌقتضً إدراك مدى مساهمة مبادرات إح. األخٌر غاٌة بحّد ذاتها
ومن شأن الذاكرة فً هذا المجال أن تشّكل نقطة انطالق وقاعدة . عملٌة ومسار الحوار

ٌّة وغٌرها ٌّة واإلقلٌم ٌّة والسٌاس وفً الحاالت . للتشاور ُتعالج من خاللها االنقسامات اإلثن
ل مبادرات إحٌ ٌّة المطالبة بحّقها، ُتشكِّ اء الذاكرة ُتقمع فٌها الذاكرة أو ٌحظر على الضح

د بٌن المواطنٌن على . أداًة مهّمة على أصعدة مختلفة فمن شأن هذه المبادرات أن توحِّ
أساس تجاربهم المتشابهة فً مواجهة أعمال العنف، فتتكّون نتٌجة ذلك أسرة من 

ٌُصبح هؤالء أداًة للمطالبة بالحقوق  .الضحاٌا أو الناجٌن و
 

ٌّة  النصب، ٌبرز تباٌناً بٌن جمودهابمعزل عن الدور التذكاري التً تؤدٌه  ودٌنامٌك
التً غاٌتها  عملٌات إحٌاء الذاكرة

وفً حال . المساهمة فً مسار التحّول
أُطلقت هذه األخٌرة دون إقرانها 

 تدعو إلى بخطوات فاعلةبرنامج أو ب
 أضحت مجردالتعاطً مع الماضً، 

خارج سٌاق النصب عل تشٌٌد فً المقابل، ٌمكن لف. معٌنةبلحظٍة  مرتبطةذكرٌات جامدة 
 .مع مرور الوقت عملٌة إحٌاء الذاكرة أن ٌفقد معناه ومضمونه

 
 مشاركة مستدامة وطويلة األمد

واألمر . ومن هذا المنطلق، تضمن مبادرات إحٌاء الذاكرة مشاركة مستدامة طوٌلة األمد
ال طوال مسار نفسه ٌنطبق باتجاه توفٌر الموارد والرصٌد االجتماعً والزخم بٌن األجٌ

وفً حال تعّذر توفٌر هذه . المبادرة وبالتالً ضمان تواصل بٌن الماضً والحاضر
ٌّات  ٌّة أو فعال المعطٌات على المدى البعٌد، ٌمكن اللجوء إلى إشراك المنظمات المحل
أخرى قادرة على تفعٌل وصون المشاركة؛ أّما إذا أخفقت هذه األخٌرة بتحقٌق الغاٌة 

وعلٌه، ٌقتضً اتخاذ القرارات  .فرص المشاركة ضبٌلة وشبه معدومة المرجّوة، باتت
ٌّد بإطار زمنً محدد  بشأن مبادرات إحٌاء الذاكرة على أساس رؤٌا بعٌدة األمد وعدم التق

ٌّة وجهود التعاطً مع الماضً  .مسبقاً ومعتمد عادًة فً سٌاقات العدالة االنتقال
  

 

لخ الجحث رىقُذ الزاكشح عولُّخ : هحصِّ

  هزطّىسح ولُسذ نهبَخً 
بكهح ٠ؼزجو اٌزٛل١ذ شبٔبً ِّٙبً فٟ أٞ ِج

ٚ٘ٛ ٠ُش١و إٌٝ اٌزًٍََ . إؽ١بء اٌناووح

اٌّوؽٍٟ ٚإٌٝ اٌٍؾظخ ا٤فؼً ٌؼ١ٍّّخ 

إؽ١بء اٌناووح ِٓ كْٚ أْ ٠ُغفً ؽج١ؼخ 

١ٌخ اٌزٟ ال ٠ُّىٓ  ّٛ إؽ١بء اٌناووح اٌزؾ

ٚرىّٓ ل١ّخ . فوػٙب أٚ اػزجبه٘ب ٚاعجبً 

إؽ١بء اٌناووح ثؼل أػّبي اٌؼٕف فٟ 

رغ١ّو ِؼب٠ٕخ اٌّجبكهاد ػٍٝ أّٔٙب ػ١ٍّّبد 

ثلي أْ رىْٛ ػ١ٍّّخ رمزظو ػٍٝ عّغ 

 . موو٠بد ه١٘جخ

 

 

 

 

 

 

لخ الجحث  الزاكشح قبعذح للحىاس: هحصِّ

فٟ وّجٛك٠ب، اٍزقلِذ اٌّجبكهاد ػٍٝ 

َِزٜٛ اٌّغزّغ اٌّؾٍّٟ اٌناووح ػٍٝ 

أّٔٙب لبػلح ٌٍؾٛاه ٌٕٚجش فظٛي 

ٚػٍٝ . اٌّبػٟ اٌزٟ ثم١ذ ل١ل اٌىزّبْ

فٟ  فؾٍّ ِٛاٍى، اٍزقلِذ ِجبكهاد

غٛار١ّبال ٚإفو٠م١ب اٌغٕٛث١ّخ ٔٙغبً 

رشبهو١ب ِٓ أعً رشغ١غ ا٤فواك ٚاٌؾّل 

ِٓ اٌؼمجبد االعزّبػ١ّخ أِبَ اٌزؾلس ػٓ 

ًّ ِٓ ٘نٖ  اٌّبػٟ اٌنٞ ٠ُؼشش فٟ و

وّب أظٙو اٌؾٛاه ث١ٓ ا٤ع١بي . اٌظوٚف

ٚعٛك ِٕفؼخ ِٓ أْ رٍمٝ ِؼبٔبح إٌبع١ٓ 

فٟ وّجٛك٠ب االػزواف فزىْٛ ماد ِٕفؼخ 

غ١ً اٌغل٠ل اٌنٞ ٌُ ٠فمٗ ٠ِٛبً أػّبي ٌٍ

 .اٌؼٕف فٟ اٌّبػٟ

 

 

إن عملٌة إحٌاء الذاكرة هً عملٌة طوٌلة األمد تقوم على المشاركة  :سير العملّية
ل مستدام وانخراط األجٌال الشابة على وجه وتتطلب التزام الجهات الفاعلة بشك

وٌشّكل اختٌار التوقٌت المناسب وترتٌب . الخصوص من خالل حوار األجٌال
 .    األولوٌات عاملٌن أساسٌٌن فً عملٌة إحٌاء الذاكرة

   

ّٔٙب ال رٍفذ " ِٓ أثوى ٍّبد إٌظت اٌزنوبه٠ّخ أ

 "االٔزجبٖ؛ ال شٟء فٟ اٌؼبٌُ ٠ؼبٟ٘ فف١زٙب

 هٚث١ود ١ًٍِٛ 
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ٌّة إحٌاء الذاكرة التقلٌدي، ٌقتضً وبالرغم من تعارضها فً الظاهر مع مفه وم عمل
تركٌز جهود المشاركة على كٌفٌة بناء الذاكرة ومدى وقعها على القدرات المحلٌة 
ومساهمتها فً التواصل فٌما بٌن األجٌال، بدالً من التركٌز حصراً على نتابج ملموسة 

 .قابلة للقٌاس
 

ٌّات الم ٌّة دوراً حاسماً فً اتخاذ وعلٌه، ٌؤدي تخصٌص الموارد ومشاركة الفعال حل
ٌّة إحٌاء الذاكرة ومن األساسً ابتكار الوسابل المالبمة تٌّسر . القرارات المتصلة بعمل

ٌّات التحّول وتتسم باالستدامة ٌّة األجٌال التً لم تختبر . عمل وٌجب أن ُتشرك العمل
ٌّة إحٌاء الذاكرة س ٌّز عن العنف بصورة مباشرة واإلدراك بأّن انخراطها فً عمل ٌتم

فاستبعاد الشباب سوف ٌحّد حتماً من جدوى المبادرة وقدرتها على . الضحاٌا والناجٌن
تحقٌق التحّول المرجو، بٌنما فً المقابل ٌساهم إشراكهم فً تكرٌس ثقافة احترام 
حقوق اإلنسان ورفض العنف وعزل األشخاص الذٌن ارتكبوا أعمال العنف فً 

 . الماضً
 

ٌّات وكّل عملٌة إحٌاء  الذاكرة معرضة لخطر استغاللها بالتواطؤ غٌر المتعمد مع الفعال
ٌّة ٌّة لدولة أو لمجتمع خارج من النزاع، تكون . الخارج ومنذ أولى اللحظات التأسٌس

ٌّة جدٌدة ٌّة والشحن السٌاسً التً ٌرافقها مقدمة لرواٌات وطن وفٌما . المرحلة االنتقال
ٌُمكن أن ٌتم ُتعّزز هذه الرواٌات مفاهٌم الدمج  ٌّة،  وحقوق اإلنسان والدٌمقراط

ٌُجٌّر االنتصار العسكري أو غٌره . تسخٌرها لتغلٌب جانب واحٍد من الرواٌة وحٌن 
من أشكال وقف أعمال لمصلحة مجموعًة محددة وٌولٌها السلطة، وحٌث ٌكون المشهد 

ٌّة أو سٌاسات ف ٌّة بالرغم من السٌاسً فً فترة ما بعد النزاع خاضعاً لهٌمنة قوى اثن بو
ٌّة سالم، ٌتفاقم خطر مصادرة القوى السٌاسٌة من قبل جناة الماضً . توقٌع اتفاق

ٌّة إحٌاء الذاكرة تدعم  وعلٌه، تغلب المصالح الشخصٌة وتتأثر اإلرادة فً قٌام عمل
 .التحّول السٌاسً

 
ٌّة بشكل خاص ا ٌّة ما بعد العنف، تكون الطبقة السٌاس لمستفٌدة خالل المحطات االنتقال

بالتالً، ٌصبح لألنظمة الجدٌدة قدرة أكبر على طمس بعض الذكرٌات . من الصمت
من الماضً وتعطٌل مبادرات إحٌاء الذاكرة، بل أخطر من ذلك تغٌٌر إطارها 

ٌّة والفاعلة التصّدي لسوء استخدام الذاكرة . ومضمونها وباستطاعة المبادرات المحل
ٌّة  . خالل هذه المراحل االنتقال

 
ٌّة  ل التسلسل المرحلً عامالً حاسماً آخر فً عمل ٌُشكِّ واستناداً إلى نتابج الدراسات، 

فاألخٌرة لٌست سوى جزءاً من مسار تحّولً ٌأتً بعد توّقف أعمال . إحٌاء الذاكرة
. العنف ٌفترض فً لحظة ما تجاوز مبادرات إحٌاء الذاكرة والعبور إلى مرحلة الحقة

ً بعدم مالءمة السٌاق أو التوقٌت إلطالق المبادرة؛ بمعنى وٌستتبع ذلك احتمال ٌقض
 . آخر للوقابع المندرجة من سٌاق معٌن اعتبارات أولى عن غٌرها

 
 
 
 
 
 

ٌّما بعد أعمال العنف فكثٌرة هً الحقابق والخطابات التً . ال وجود لحقٌقة مطلقة الس
ٌّات وٌجب عدم إغفال هذه ا. ُتحّدد معالم مجتمعات ما بعد النزاع لحقٌقة فً سٌاق عمل

ٌّة إحٌاء الذاكرة على أساس أن تعددٌة  اتخاذ القرارات وجهود المشاركة فً عمل
وتنّوع التجارب الناتجة عن نزاع عنٌف تفترض حتماً اختالف الحقابق شأن ذكرٌات 

 . الماضً وبشأن ما حصل وسبب حصوله
 
 
 

 

 
  

 

الشجبة فٍ هىسزبس، : دساسخ حبلخ

 الجىسنخ والهشسك

زبْ فٟ لو٠خ  ّّ ٍِٛزبه رُج١ّٓ ِجبكهربْ ِٙ

فٟ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه أ١ّّ٘خ اٌؼ١ٍّّخ 

فٍُ . ٚك٠ٕب١ِى١ّخ اٌّشبهوخ فٟ اٌناووح

٠ُؾمك ٔظت ثوًٚ ٌٟ اٌنٞ ُش١ِّل ٌزنو١و 

اٌشجبة ِٓ ِقزٍف االٔزّبءاد اإلص١ّٕخ 

ثّظبٌؾُٙ اٌّشزووخ اٌغب٠خ إٌّشٛكح ال 

ثً أطجؼ ٘لفبً ٌٍوٍَٛ ٚأػّبي 

ٚػٍٝ ٔم١ٍغ ِٓ مٌه، رجو٘ٓ . اٌزقو٠ت

اد رَزقلَ ٍٚبئً ِجزىوح رمؼٟ ِجبكه

ثغّغ شجبة ِٓ ِقزٍف اٌقٍف١ّبد اإلص١ّٕخ 

ِؼبً ٌزشبهن اٌقجواد ػٓ ٚعٛك 

ح اإلص١ّٕخ ّٛ . ِؤشواد رملَ فٟ هكَ اٌٙ

رَزقلَ فٟ ٘نا اٌظلك موو٠بد اٌّبػٟ 

ًٍ إٌٝ آفو  ٚاٌنوو٠بد إٌّزمٍخ ِٓ ع١

ً لبػلحً ٌٍؾٛاه   .ٌُزشىِّ

 

 

 

  :ثىسونذٌ: دساسخ حبلخ

ّْ إٌظت اٌزٟ رُش١ِّل ػٍٝ ال شّه  فٟ أ

طؼ١ل اٌلٚي ٚاٌزٟ رّضًِّ ِؾبٌٚخ فوع 

ؽمبئك صبثزخ ٚموو٠بد ِطٍمخ رَزجؼل 

إِىب١ّٔخ اٌؾٛاه أٚ إػبكح ط١بغخ ٘نٖ 

ٚػ١ٍٗ، رَزجؼل ػ١ٍّّخ إؽ١بء . اٌؾمبئك

اٌناووح موو٠بد ِغزّؼبد أفوٜ أٚ 

 .هٚا٠بد ِؼبكح

 

 

 

 

 ثقبفبد الصوذ: خالصخ الجحث

اٌظّذ اٌزٟ رُل٠ُ ؽبالد  رزّزغ صمبفبد

فٟ اٌّغزّؼبد  اإلفالد ٔٓ اٌؼمبة

اٌقبهعخ ِٓ اٌؼٕف ثَّبد ػل٠لح 

٤ٍجبة رُؼيا إٌٝ اٌٛػغ االعزّبػٟ 

ٚا١ٌَبٍٟ ٚاٌّؤٍَٟ ٚاٌّشٙل اٌمبٟٔٛٔ 

ِٚٓ أوضو . اٌنٞ ٠َٛك ثؼل أػّبي اٌؼٕف

اٌَّبد ش١ٛػبً اٌؾمبئك اٌّىزِٛخ 

ػٍٝ ٠ّٛ٘بد إٌياع ٚا١ًٌّ  خٚاٌّؾبفظ

ٚ٘و١ِّبد االٔزّبء إٌٝ فئخ  ٝ اٌٍَج١ّخإٌ

اٌؼؾ١ّخ ٚروو١جخ اٌّغزّؼبد ثؼل اٌؼٕف 

ٚاٌقٛف ٚإٌّبؿ االعزّبػٟ ِٚؤٍَبد 

ِب ثؼل إٌياع ٚاٌظّذ اٌنٞ ٠ّأٍَٗ 

ٚؽ١ش ٠ُّىٓ ٌٍظّذ أْ ٠ىْٛ . اٌمبْٔٛ

ِلِبوبً فٙٛ ال ٠مزظو ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ 

فبٌظّذ ثنارٗ . اٌزٛاطً ٠غ١ت ػٕٙب

ثؼغ اٌظوٚف ٠ٕزظ  فٟ. فؼً رٛاطً

طبة ؽ١ش ال قاٌ" فٛػٝ"اٌظّذ ػٓ 

ُّ ا٤فٛاٖ ثً ػٓ  ٠ٍل اٌظّذ ػٓ و

ٞ فال ٠َّؼٙب أؽل ّٚ  .عؼغؼخ طوفبد رل

 

ٌستحٌل وجود حقٌقة واحدة بعد العنف؛ لذا ٌقتضً اعتبار تعّددٌة  :تعّدد الروايات
مفاهٌم وقٌمة الحوار االجتماعً واحترامها والتكٌف معها، مع الخطابات واختالف ال

العلم بأن هذا األمر ال ٌؤّدي حتماً إلى المصالحة أو تخلًّ المجتمعات المتضررة عن 
    .مطالبها بتحقٌق العدالة التقلٌدٌة
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ٌّتٌن، األول االعتراف بأّنه أمر وعلٌه، ٌستند مبدأ تعّدد الرواٌات إلى حقٌق تٌن أساس

بّناء والثانً إدراك ماهٌته لجهة الكشف عن الرواٌات المدفونة واألدوار التً لعبتها 
ٌّة مثالً، أسهمت جهود تضمٌن رواٌات الشباب . ألطرافمختلف ا فً إفرٌقٌا الجنوب

مكرهٌن فً بعض )الذٌن أصبحوا 
من الجناة فً الكشف عن ( األحٌان

حقٌقة الفصل العنصري وتفسٌر ما 
كما ٌجب التشجٌع . حصل فً الماضً

على توفٌر بٌبة مؤاتٌة تكشف عن 
الحقابق لتبدٌد مخاوف الشباب من أن 

. قصاؤهم عن المبادرات الراهنةٌتم إ
وٌسري األمر نفسه بالنسبة للحقابق التً 
غالباً ما تكون مربكة ومحرجة، كما هو 
حال حقٌقة انخراط المجتمع المدنً فً 

 .أعمال العنف الماضٌة
 

وحٌث أّن الذاكرة عادًة ما تكون 
ًٌّة، ٌكمن التحدي فً كٌفٌة تسهٌل عملٌة سرد الحقابق بعد العنف فً ظّل تعّدد  إقصاب

ٌُقٌم توازناً بٌن الرواٌات التً تكون . الرواٌات اً و ٌّ ٌجب أن ٌكون سرد الحقٌقة شمول
وعلى هذا المستوى، باستطاعة مبادرة إحٌاء الذاكرة أن . فً األساس شدٌدة التناقض

. تنشا مساحًة للتفاوض بشأن رواٌات مختلفة بهدف التوّصل إلى تارٌٍخ مشترك
لتوقٌت فً هذا الصدد دوراً مهماً علماً أن مضً الوقت على أعمال وٌؤّدي الظرف وا

ٌُفسح المجال أمام حّل وسطً  .  العنف قد 
 

 توحيد اللغة
 

ٌّة إحٌاء الذاكرة عن اإلقدام على أي  ٌفترض التسلٌم بمبدأ تعّدد الرواٌات امتناع عمل
حّدة فً رغبة تملّك وكما أشرنا أعاله، بات من المعلوم أّن ال. محاولٍة لتوحٌد اللغة

ولعّل التشجٌع . الذاكرة تتزاٌد خالل فترة إعادة بناء الدولة الخارجة من نفق العنف
ٌّة الرواٌات  ٌُمكن أن ٌكون سبٌالً إلى لفت االنتباه إلى أهم ٌّة  ٌّات المحل على العمل
ٌّما بما أّن الرواٌات المفروضة رسمٌاً سوف تسعى ال محال إلى كتم  المتعددة الس

ل الظرف االجتماعً والسٌاسً خطراً على هذه المبادرات، . خطابال ٌُشكِّ وحٌث 
ٌّة واضحًة وصرٌحة بشأن ماهٌة ومدى دعمها . ٌجب أن تكون المشاركة الخارج

 .كذلك، حٌن تشتّد هذه المخاطر، تضحى الحاجة إلى المشاركة أعظم
 

عن تلك التً  وفً أي ظرٍف من الظروف، ٌجب التشجٌع على الرواٌات التً تختلف
ج لها على المستوى الرسمً ج لها بّناءًة أم . ٌروَّ وبمعزل عّما إذا كانت الرواٌات المروَّ

غٌر بّناءة، فغالباً ما ستكون الحقابق وذكرٌات العنف على مستوٌات المجتمع األخرى 
ٌّات الرسمٌة فمن شأنه بتر بعض الرواٌات التً ُتصب. مختلفة ح أّما االكتفاء بدعم العمل

وال ٌعنً ذلك أّن الرواٌات الرسمٌة هً أقّل قٌمًة أو . عندبٍذ تجسٌداً وتنمٌطاً للماضً
ٌّةً  ع على خطاب . ٌجب استبعادها ألنها تخدم غاٌات سٌاس فطالما أّن الذاكرة ال ُتشجِّ

فضالً عن أنها ُتشٌر . الكراهٌة أو تحفِّز على ارتكاب العنف، فهً تكتسب قٌمًة محتملةً 
ٌّة اتخاذ القرارات األفعال المتعلقة إلى أهمٌّ  ة التعددٌة وإلى ضرورة أن ُتراعً عمل

بإحٌاء الذاكرة والتً سبق أن تحققت، كونها تساهم فً الكشف عن رواٌات على 
 .أصعدٍة مختلفة

 
 
 
 

  
 

 إفشَقُب الجنىثُّخ: دساسخ حبلخ

ًّ اٌيفُ اٌنٞ عبءد ثٗ ٌغٕخ اٌؾم١مخ  ٌؼ

رظ١ٕف ا٤شقبص ٕبؽ١خ ٚاٌّظبٌؾخ ٌ

 ؽبكدوؼؾب٠ب أٚ عٕبح أٚ ِزفّوع١ٓ لل 

خ اٌٍّّؾخ إٌٝ فُٙ أٍجبة اٌؼٕف ػٓ اٌؾبع

ِٚٓ فالي االٍزّبع إٌٝ . اٌغنه٠ّخ

اٍزؾلصذ " اٌؼؾب٠ب"ٚ" اٌغٕبح"شٙبكاد 

اٌٍغٕخ ٌغخً ِشقظٕخً فٟ ِغبٌٟ اهرىبة 

ٌخ اٌزوو١ي ِٓ  ِّٛ اٌغوائُ ٚإٌؼبي ِؾ

ا١ٌٙى١ٍّبد ٚاٌظوٚف االعزّبػ١ّخ اٌزٟ 

فىبٔذ إٌز١غخ . ٍٍّٙذ اٌفظً اٌؼٕظوٞ

 .اٌجبؽٕٟ إّ٘بي ٔظبَ اٌمّغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزجسُظ: خالصخ الجحث

٠ُّىٓ أْ ٠ؤكٞ افزظبه إٌياع اٌؼ١ٕف 

ث٠ّٛٙبد ِفوٚػخ ٌّٕٛمط ا٠ٌّٛٙخ 

ٚاٌؼؾ١ّخ ٚاٌغبٟٔ أٚ هٚا٠بد اٌّبػٟ 

غ١و اٌزبه٠ق١ّخ إٌٝ ك٠ٕب١ِى١ّبد رل١ِو٠ّخ 

.فٟ ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح  

 

 

فٟ غٛار١ّبال ٕٔظو إٌٝ اٌؼؾب٠ب ٚإٌٝ "

آفو  ث١ّٕب أغفٍٕب فئخَىو اٌل٠ىزبرٛه١٠ٓ اٌؼ

إٌقجخ االلزظبك٠ّخ اٌزٟ اٍزغٍذ اٌغ١ش 

ً ٘نٖ اٌوٚا٠خ . ٍٍطزٙب ٌزو١ٍـ ٚال ُرشىِّ

 عيءًا ِٓ اٌقطبة اٌؾبٌٟ

. ٔؾٓ ثؾبعخٍ ٤ْ ٔؼوف اٌّي٠ل ػُٕٙ. 

 ّْ كٚه اٌلٌٟٚ ٚا١ٌَبق  رأص١و٠اُلؽع أ

ٍمطب أ٠ؼًب ِٓ لل اٌؾىِٛخ ا٤ِو٠ى١ّخ 

ؽ١ٓ ٠غت اٌؾل٠ش ػّٕٙب  االػزجبه فٟ

 ".طواؽًخ ٚػٍٕبً 
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ٌّة إحٌاء الذاكرة أن تتصدى لمحاوالت تبسٌط الماضً المبالغ فٌها ففً . ٌجب على عمل

ٌُفضً عادًة إلى رواٌات حٌن ٌكون الت ٌّاً فً مرحلة االنتقال األولى، فهو  بسٌط ضرور
منمقة تختصر تجربة العنف ببعض 

ٌُلحق هذا األمر بذاته دماراً . التفاصٌل
بالمجتمعات التً تحاول الخروج من نفق 
العنف فٌؤّدي فً بعض األحٌان إلى تبرٌر 

ٌّة ومع أّن الفترة التً . أعمال العنف اإلضاف
أعمال العنف قد تقتضً االعتراف تلً 

بمعاناة الضحاٌا وبالتالً إحالة الجناة أمام 
القضاء، فاالكتفاء بتجرٌد هؤالء من 

ٌّتهم ٌفّوـت فرصة تارٌخٌة من شأنها المساهمة فً تفادي التكرار وٌؤّدي اعتماد . إنسان
ارهم مجموعة وبدالً من اعتب" للجناة"مبادرات إحٌاء الذاكرة مفهوماً معمقاً وسلٌماً 

واحدة، فضالً عن الحرص على فهم نظام القمع الذي ٌشّكل قوام أعمال العنف، إلى 
ٌّةً   .التعاطً مع الماضً من منظوٍر أكثر فاعل

 
ٌّة  وبالرغم من فعالٌة الرواٌات المتعددة ووجوب التشجٌع علٌها، ال ُتنكر أهم

ٌُنتقص من أحقٌة المطالب الملّحة . ٌكون هذا التمٌٌز واضحاً  وٌجب أن. المصالحة وال 
ل تبرٌراً للجرابم المرتكبة؛  ٌُشكِّ فالرواٌات المتعددة واالعتراف المتبادل بالمعاناة ال 
وفً االتجاه نفسه، توفٌر مساحة للخطاب المتعدد ال ٌعنً بتاتاً السعً إلى المصالحة 

ماضً والحاضر فالغاٌة من تعّدد الرواٌات تتمثل بفهم ال. بٌن الرواٌات أو المجموعات
 .وبإدراج أعمال العنف الشابعة المرتكبة فً سٌاقها التارٌخً

 
 
 
 
 
 
 
ل توافق عام مفاده أن مشاركة الشباب فً أي برنامج، مهما كانت طبٌعته وأهدافه ٌُ  سجَّ

وال تشّكل . وماهٌة السٌاسات العامة التً ٌسعى تحقٌقها، من شأنه ضمان استدامته
ٌّة است ٌّما بالنظر إلى الدور المفترض أن ٌؤّدٌه الشباب العدالة االنتقال ثناًء على ذلك الس

 .لتفادي تكرار أعمال العنف
 

ٌُدرجا بعد  ولكّن التعاطً مع الماضً العنٌف ومعالجة حاالت اإلفالت من العقاب لم 
ٌّة إحٌاء الذاكرة حصراً . بالكامل ضمن مفهوم هذه المشاركة وغالباً ما رّكزت عمل

اً على الجٌل ال ٌّ . ذٌن عان مباشرة من أعمال العنف، أمٌر أّدى إلى تهمٌش الشباب نسب
وفً الدول التً وقع فٌها عنف دوري أو التً ورث فٌها الشباب الصمت وثقافة 

ًة لتذلٌل هذه األخٌرة ٌّ  .اإلفالت من العقاب، تبقى المشاركة أساس
 

ٌّات عبر األجٌال أّن الشباب ٌع ٌد إنتاج الهوٌة على أساس ٌُالحظ من خالل تناقل الذكر
ٌّة . أٌدٌولوجٌات األجٌال الماضٌة وفً عدد من الحاالت، ٌولّد ذلك ذكرٌات جماع

ل قاعدة لتفسٌر الحاضر، ال بل قاعدة للتروٌج لمزٌٍد من  تنتقل من جٌٍل إلى جٌل وُتشكِّ
وفً ظروٍف أخرى، ٌدفع الصمت المتوارث بٌن األجٌال بالشباب إلى البحث . العنف

وقد ٌؤّدي عدم . مصادر بدٌلة لتفسٌر الماضً الذي ال ٌخلو من المصاعب عن
االكتمال أو االنحٌاز على صعٌد التعلٌم وكتابة التارٌخ إلى عواقب وخٌمة ٌعانً منها 

 .الشباب والمجتمع على حّد سواء
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشجبة فٍ الجىسنخ : دساسخ حبلخ

 والهشسك

ُٚطفذ ِّبهٍبد إؽ١بء اٌناووح فٟ 
فط١وح "اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه ػٍٝ أّٔٙب 

فٟ رمو٠و اٌجؾش " ٚغ١و َِزلاِخ

ٚؽ١ش ٠ؼزّل اٌشجبة ػٍٝ . اٌٛؽٕٟ

ا٢فو٠ٓ ٌىُٛٔٙ ٌُ ٠قزجوٚا اٌؾوة 

بً إص١ٕبً ١ٍب١ٍّبً بثُٙ رواُ٘ ٠زٍمفْٛ فطثٕفَ

ثشأْ اٌّبػٟ اٌنٞ أطجؼ عيءاً ِٓ 

اٌزغبمثبد ث١ٓ اٌّغّٛػبد اإلص١ّٕخ اٌزٟ 

ٚػ١ٍٗ، ٠ُوثّٝ اٌشجبة . رؼ١ش فٟ اٌجالك

ٔبكهاً . ِٓ أعً إكاِخ ا٠ٌّٛٙبد اٌّشومِخ

ِب رُووِّي ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح ػٍٝ 

اٌشجبة ف١ّب ٠ٕقوؽ ٘ؤالء فٟ ٔظبَ 

ثٛٞ ِشٛة ثّغبٌطبد ٚغبهق فٟ رو

ِّبهٍخ اٌزؼبؽٟ ِغ اٌّبػٟ غ١و 

 .اٌَّزلاِخ

 

 

 

هزحف رُىٌ سلُنغ، : دساسخ حبلخ

 كوجىدَب

٠ُشىًِّ ِزؾف ر١ٛٞ ١ٍٍٕغ فٟ وّجٛك٠ب 

ِجبكهح رنّوو رُل٠و٘ب اٌلٌٚخ ٚلل ش١ُل فٟ 

ِٛلغ ِووي رؼن٠ت ٍبثك ٌؼٕبطو 

ّْ . اٌق١ّو اٌؾّو فٍظذ ا٤ثؾبس إٌٝ أ

٤شقبص اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ اٌؼل٠ل ِٓ ا

ثي٠بهح اٌّزؾف ٠قوعْٛ ِٕٗ غ١و 

فب١ّ٘ٓ ٌٍّبػٟ ٔز١غخ إٌمض اٌشل٠ل 

ٍُ أفؼً  ٌٍّؼٍِٛبد اٌنٞ وبْ ١ٌَّؼ ثفٙ

٠ُغبكه اٌؼل٠ل . ٤ػّبي اٌؼٕف اٌّورىجخ

ِٓ اٌشجبة اٌّزؾف فٟ ؽبٍي ِٓ اٌؼ١بع 

٠ٚجؾضْٛ ػٓ اٌشوٚؽبد فٟ أِبوٓ 

 .أفوٜ

 

ل  رىْٛ إٌظت اٌزبه٠ق١ّخ ِف١لحً " ٌِّ ؽ١ٓ رٛ

ٚرجبكي ٚرىبًِ َِبؽًخ ٌالوزشبف 

ب . ٚرفزؼ اٌّغبي ٌٍؾٛاه اٌوٚا٠بد ِّ أ

إٌظت ا٤فوٜ فُزش١َّل فمؾ ٌزَغ١ً 

 "اٌّٛلف

 
 

 

ٌقتضً خالل عملٌة إحٌاء الذاكرة إعطاء األولوٌة إلشراك الشباب بشكل : الشباب
اطهم فً هذا السٌاق فاعل باعتبار أّن هؤالء هم نواة لعملٌة تغٌٌر حقٌقٌة، وأّن انخر

من شأنه تفادي تكرار العنف وٌساهم فً عملٌة تكرٌم ذكرى الناجٌن، السٌما أّنهم 
ٌُتَركون على هامش مبادرات إحٌاء الذاكرة بسبب التركٌز على األطراف  غالًبا ما 

 . التً شاركت مباشرة فً النزاع
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ٌّة على ٌّات المحل ٌّة اتخاذ القرارات أن ُتعّزز قدرة الفعال إشراك  وعلٌه، ٌجب على عمل
ٌّة . الشباب فً عملها وبما أنهم أجٌال المستقبل، ٌصب الحرص على إشراكهم فً عمل

إحٌاء الذاكرة ُتعالج صراحة وعلناً ما حصل فً الماضً فً المصلحة العامة 
ل مبادرات إحٌاء الذاكرة مساحًة هامة . للمجتمعات الخارجة من النزاع ٌُمكن أن ُتشكِّ و

هم فً دحض محاوالت التالعب بالحقابق وتحّد من آثارها للتعاطً مع الذكرٌات وتسا
ُتشّجع هذه المبادرات الشباب على . السلبٌة

ٌّات  طرح األسبلة المالبمة بشأن الهو
ٌّات التً ٌرثونها كما أّن تشجٌع . واألٌدٌولوج

ٌّة ٌمنحهم الفرصة لفهم حاالت انعدام  الشباب على فهم أعمال العنف وأسبابها الجذر
ٌُمكن أن  المساواة ٌّات خطٌرة تنتظرهم مستقبالً و القابمة فً الحاضر أو لرصد دٌنامٌك

ًٌّة . ُتفضً إلى تكرار أعمال العنف علٌه ٌجب أن تكون مبادرات إحٌاء الذاكرة ح
 .وذات صلة ال بل جزءاً من حواٍر أوسع نطاقاً بشأن الماضً والحاضر

 
ل التوقٌت بطبٌعة الحال عامالً مهماً ٌجب  وال شّك فً أّن التشجٌع . الوقوف عندهٌُشكِّ

على انخراط الشباب مباشرًة بعد توّقف أعمال العنف، أي مطالبة كّل من الضحاٌا 
. والناجٌن بالجبر واالعتراف بالعنف الذي تعّرضوا له، لٌس السبٌل األفضل إلى ذلك
ٌّات السٌاق، ٌجب تصمٌم مبادرات إحٌاء الذاكرة بشكل تشجّ  ع ومع مراعاة خصوص

وفً حاالت مثل كمبودٌا على سبٌل المثال . مشاركة الشباب دون تجاوز اآلخرٌن
حٌث ارتكب الخمٌر الحمر أعمال عنٍف قبل عقود من الزمن، تشهد الفبة الناجٌة 
تفاعالً إٌجابٌاً وفعاالً بٌن الشباب والمتقدمٌن فً السن، حٌث ٌشعر هؤالء بمن 

توسٌع النقاش حول ماٍض ٌبقى الجزء األكبر ٌشاركهم فً تكرٌم معاناتهم وٌساهم فً 
 .منه مطموراً 

 
ٌّة إحٌاء الذاكرة من أجل ضمان الحقابق  ٌُشارك الشباب فً عمل وعلٌه فمن المهم أن 

وفً االتجاه نفسه، تساهم مشاركتهم فً عملٌة نقل القٌم . والتصدي لسٌاسة النسٌان
ٌُمكن أن . منهم أداة للتغٌٌر االجتماعٌة وتفادي تكرار أعمال العنف وبالتالً ٌجعل و

ٌّة ُتشرك الشباب بصورة فاعلة  ٌتحقق هذا من خالل مبادرات إحٌاء الذاكرة دٌنامٌك
وٌجب أن . مقارنة مع المبادرات الجامدة التً تصبح عرضٌة وتسقط مع مرور الوقت

ٌّة إحٌاء الذاكرة اعتبارات تكون مناسبًة ومؤاتًٌة للس ٌاق تحكم مشاركة الشباب فً عمل
 .الراهن

 
 
 
 
 
 

ٌّة ومدى  ٌّة السٌاس ٌّة إحٌاء الذاكرة التوعٌة بشأن مسار العمل تقتضً المشاركة فً عمل
ٌّة إحٌاء الذاكرة بحّد . خطورة التالعب الشدٌد بها ولٌس من الضروري أن تكون عمل

ٌّما على أثر من نفق العنف فهناك مبادرات تسعى إلى تجسٌد . ذاتها بذاتها بّناءة الس
ولكن على خالف العدالة . لعنف واالنشقاق ال بل أن ُتدٌمهما فً بعض األحٌانا

ٌّة التً تدعو  ٌّة تالوة الحقٌقة الممأسسة وغٌرها من طرق العدالة االنتقال ٌّة، وعمل الجناب
ٌُمكن أن ٌكون مفعول هذا األخٌر فً مبادرات إحٌاء  عادًة إلى االمتناع عن التسٌٌس، 

 . مجتمعات التً عانت من عنٍف شدٌدالذاكرة بناءاً فً ال
 

ٌّة إحٌاء الذاكرة  وعلٌه ٌجب التمٌٌز بٌن المفاعٌل السلبٌة واإلٌجابٌة التً تولدها عمل
وفً ما ٌخّص األولى، نرى أّن إحٌاء . بحسب طبٌعة المجتمع والمعطٌات المتوفرة

ٌُمكنه أن ٌقضً على تارٌٍخ وٌمأسس النسٌان و ٍة  ٌّ ٌُشٌع حاالت عدم الذاكرة كأداٍة سٌاس
  .الثقة فً الماضً

لوجزوع الوذنٍ هجبدساد ا: دساسخ حبلخ

 فٍ كوجىدَب

ػٍٝ ٔم١غ اٌّجبكهاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب 

اٌلٌٚخ، ٠ُجبكه اٌؼل٠ل ِٓ ِٕظّبد ٌّغزّغ 

اٌّلٟٔ فٟ وّجٛك٠ب إٌٝ اٍزٙلاف 

فجبإلػبفخ إٌٝ رٛف١و فوٍص . اٌشجبة

أوضو رٍمبئ١ّخً ٌٍشجبة ثؾ١ش ٠زؼٍّّْٛ 

شؤْٚ اٌّبػٟ ٠ٚزؼبؽفْٛ ِغ ػؾب٠ب 

ّْ ثأاٌؼٕف، رُف١ل ِؤشواد إ٠غبث١ّخ 

طغو ٍّٕبً لل ػبكد ِشبهوخ اٌشجبة ا٤

ّْ . ثبٌّٕفؼخ ػٍٝ اٌّغزّغ وىً ارؼؼ ثأ

اٌشجبة ٠زّزؼْٛ ثملهٍح فو٠لٍح ِٓ ٔٛػٙب 

رؼجئخ ا٢فو٠ٓ فٟ ػ١ٍّّخ إؽ١بء ػٍٝ 

اٌناووح ثّب فٟ مٌه أٔلاكُ٘ ٍٚبئو أفواك 

 .اٌّغزّغ

 

الشجبة فٍ هنبهضخ الزكشاس فٍ 

 األسجنزُن
ء اٌناووح فٟ ثؼغ ِجبكهاد إؽ١ب أشون

ا٤هعٕز١ٓ اٌشجبة فٟ ػ١ٍّّخ إٔزبط 

ب ْٙ اٌؼٕف ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍأموو٠بد ثش

ْ اٌّبػٟ أِٓ فالي ٔمً اٌٛلبئغ ثش

ًٍ إٌٝ ع١ً ٚاٍزقلاَ  ٚٔمً اٌم١ُ ِٓ ع١

ًٍ إٌٝ ٔمٍٙب رُٕمً . إٌظبَ اٌزوثٛٞ وَج١

ٟ ػْ أػّبي اٌؼٕف فٟ اٌّبأاٌٛلبئغ ثش

ٕمً ِٓ أعً اٌؾ١ٌٍٛخ كْٚ ا١ٌَٕبْ ف١ّب رُ 

اٌم١ُ اٌزٟ رَزٙلف اٌشجبة وؼٕظو 

ي فٟ ِؼبػف  ّٛ ِّب ٠ؼىٌ اٌزياِبً ثبٌزؾ

ب. اٌّبػٟ ِّ اػزجبه اٌّلهٍخ ِؤٍَخ  ـأ

زغ١١واد ِؤ١ٍَّخ ثك٠ّمواؽ١ّخ رَّؼ 

ػٍٝ اٌّلٜ اٌجؼ١ل ِٓ فالي فؼً إؽ١بء 

 .فٙٛ أِو ل١ل اٌزو٠ٚظ اٌناووح

هجبدساد إحُبء الزاكشح : هحّصلخ الجحث

 والزسُُس علً هسزىي الذولخ

ّْ ِجبكهاد إؽ١بء اٌناووح اٌٛؽ١ّٕخ ػٍٝ  إ

طؼ١ل اٌلٌٚخ رمجً اٌز١١ٌَ ٚغبٌجبً ِب 

رأرٟ ثؾمبئك ١ِّٕٙخ رٍَُّؾ اٌؼٛء ػٍٝ 

ٚؽ١ش رزأعظ . اٌّبػٟ ِٓ ىا٠ٍٚخ ٚاؽلح

٘نٖ اٌٍؾظبد فٟ فزواد ا٤ىِبد 

ا١ٌَب١ٍّخ فٟٙ رقلَ ِجبكهاد إؽ١بء 

ح اٌناووح اٌزٟ رلػُ شوػ١ّخ إٌقجخ اٌغل٠ل

ٌٚمل روافمذ اٌزغ١واد . فٟ اٌٍَطخ

ا١ٌَب١ٍّخ اٌّقزٍفخ فٟ ثٛهٚكٟٔ 

 ّْ ثّجبكهاد ماد طٍخ ٚال شّه فٟ أ

ِزؾف ر١ًٛ ١ٍٍٕغ فٟ وّجٛك٠ب وبْ 

٠ٙلف إٌٝ إفمبك إٌظبَ شوػ١ّزٗ ٌّظٍؾخ 

ٍَ آفو ٚغبٌجبً ِب شىًِّ فؼبء اٌناووح  ٔظب

فٟ إفو٠م١ب اٌغٕٛث١ّخ ِىبٔبً ٌٕمً هٚا٠بد 

 .ANCٕٟ اإلفو٠مٟ  اٌّؤرّو اٌٛؽ

 

 "ِغ اٌَّزمجً ِٛػل اٌشجبة"

 

 

 
 

 

إن إحٌاء الذاكرة هو عملٌة سٌاسٌة فً جوهرها ٌمكن من خاللها  المطالبة  :التسييس
بالحقوق المنتهكة والمساهمة فً القضاء على ممارسات ترّسخ اإلفالت من العقاب 

     .  وتقّوض الحقوق األساسٌة
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أّما التنكر للحقٌقة والتالعب بها فهما أداتان مهمتان للخطاب السٌاسً الذي تنتهجه 
اً ٌخدم الخطاب السٌاسً وٌأتً فً غالب األحٌان  ٌّ األحزاب وُتشّكل الذاكرة قوتاً سٌاس

ٌّة على المح. على حساب مجموعات أخرى ٌّة السٌاس ك مثل وحٌن تكون الهو
ٌّات إلى محاوالت الخروج من العنف ٌّة، ُتسًء هذه الدٌنامٌك وعادًة . االنشقاقات اإلثن

ٌّة بعد ارتكاب أعمال العنف وال ٌجب إغفال أّن رجال . ما ٌتم التالعب بالذاكرة الجماع
ٌُصبح فٌها جناة  ٌّما فً الحاالت التً  السٌاسة هم غالباً من ٌستفٌد من الصمت الس

ٌّة الماضً جزءاً  وغالباً ما ٌستخدم رجال السٌاسة مبادرات إحٌاء . من النخبة السٌاس
ل مخاطر واضحة مترتبة عن . الذاكرة كسبٌل إلى تعببة الدعم السٌاسً وحٌث ُتسجَّ

ٌّة إلحداث التغٌٌر وتترّسخ المصالح  ٌّات المدّمرة، وتغٌب اإلرادة السٌاس هذه الدٌنامٌك
ل عقبة أمام التحّول، ٌّة إحٌاء الذاكرة من  التً ُتشكِّ ٌقتضً أن تمتنع المشاركة فً عمل

 . توفٌر الدعم أو المال للمبادرات التً تقودها الدولة
 

ٌّة إحٌاء الذاكرة وذلك من خالل  ولكن على صعٌٍد آخر، ٌجوز اإلحاطة بتسٌٌس عمل
ً وهذا ما حصل بالفعل ف. تعببة النشاط السٌاسً والمطالبة بالحقٌقة والعدالة والجبر

العدٌد من الحاالت التً أنتجت فٌها مبادرات إحٌاء الذاكرة الزخم والتأثٌر الضرورٌٌن 
ٌّة والمدافعة عنها ٌّة أو للمحافظة على الحقابق التارٌخ ٌُمكن أن . للمالحقات القضاب و

ٌّة التً ٌطلقها المواطنون  ل مبادرات إحٌاء الذاكرة أدوات لدعم االنتفاضات السٌاس ُتشكِّ
ٌّة بصورة منهجٌةمن أجل إ وحٌث ٌجب . طاحة باألنظمة التً تنتهك الحقوق األساس

ٌّة ومعالجة حاالت  ٌّات العدالة االنتقال تفادي التسٌٌس لدى المشاركة فً معظم عمل
اإلفالت من العقاب، على واضعً السٌاسات أن ال ٌخشوا النشاط السٌاسً أو 

ٌّة باتجاه تحقٌق التحّول فً النظام  الضغوطات الممارسة على الحكومات الوطن
 .السٌاسً واالجتماعً والقانونً والمؤسساتً
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 غىارُوبال: اسخ حبلخدس

اٍزقلِذ ػ١ٍّّخ إؽ١بء اٌناووح فٟ 

غواٍع ١ٍب١ٍّخ فٟ ػلٍك ِٓ غٛار١ّبال ٤

ٌٚمل ّٚعٙذ االٔزمبكاد إٌٝ . اٌّجبكهاد

١ٍبٍبد اٌؾىِٛخ اٌوا١ِخ إٌٝ رَق١و 

إؽ١بء اٌناووح  أكاحً ٌٍزؼ٠ٛغ ٌٚٛ هِي٠بً 

ػٓ اٌؼؾب٠ب ٌىٛٔٙب ِؾبٌٚخ ٌزفبكٞ ِٕؼ 

ٌٚمل ّٚعٙذ . اٌزؼ٠ٛغ اٌؾم١مٟ ٌُٙ

االٔزمبكاد ٌّجبكهاد أفوٜ ٌىٛٔٙب رٕشل 

فبً ١ٍب١ٍّخً ػ١ٍّٕخً ِضً إػالْ اٌؼبَ أ٘لا

ٍٕخ اٌناووح اٌزبه٠ق١ّخ اٌزٟ رَجك  2011

 .ِٛػل أؼمبك االٔزقبثبد اٌوئب١ٍّخ اٌّمجٍخ

 

 الذافع إلً االسزئصبل: هصش

غلاح أػّبي اٌؼٕف أٚ اٌزغ١١و ا١ٌَبٍٟ، 

لل رَؼٝ أٔظّخ عل٠لح إٌٝ اٍزئظبي 

رغوٞ ٘نٖ . موو٠بد اٌّبػٟ ٚربه٠قٗ

ٍَ ٍٚبٍق فٟ اٌؼ١ٍّّخ اٌ ١ََّّخ ػٍٝ لل

ِظو ؽ١ش ٍّغً ألفبع إٌٝ ِؾٛ 

ّٟ اٌظفؾخ . موو٠بد ػٙل ِجبهن ٚؽ

فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي رزُ إػبكح وزبثخ اٌىزت 

اٌّله١ٍّخ ٚوزت اٌزبه٠ـ ثٙلف ِؾٛ أٞ 

إشبهح إ٠غبث١ٍّخ إٌٝ ؽمجخ ِجبهن ثلالً ِٓ 

ي  ّٛ إػبكح رف١َو ٘نٖ اٌؾمجخ ر١ّٙلاً ٌزؾ

 . ّبػ١ّخثّٕبء ٌٚزى٠ٛٓ ماووح ع
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ٌّة ال تبتغً الربح مّقرها هولندا وهدفها  Impunity Watch إمبٌونٌتً ووتش هً منظمة دول
ًة . المساءلة عن الفظائع المتركبة فً الدول الخارجة من ماٍض دامٍ  ٌّ ُتجري المنظمة بحوثاً دور

ٌّة لحاالت اإلفالت من العقاب من خالل اإلصغاء إلى  ومستدامًة للنظر فً األسباب الجذر
ٌٍّة تمً إلى التشجٌع على الحقٌقة أصوات المجتمعات المح ٌّة المتأثرة والخروج بنصٌحٍة سٌاس ل

ونحن نعمل عن كثٍب مع منظمات المجتمع المدنً . والعدالة والجبر وعدم تكرار أعمال العنف
ٌّة وضع السٌاسات ذات الصلة وتطبٌقها تدٌر المنظمة برامج . بهدف تعزٌز تأثٌرها فً عمل

ٌّة فً غواتٌماال وبورو الذي ٌقوم على دراسات مقارنة فً   Perspectivesندي وبرنامجقطر
صدر هذا . العدٌد من الدول الخارجة من النزاعات للنظر فً إشكالٌات اإلفالت من العقاب

الموجز فً إطار مشروع المنظمة الخاص بمبادرة إحٌاء الذاكرة وضمن برنامج 
Perspectives األوسع. 

 

 
 
 
 
 
 

 :تواصلُوا معنا 
 

Impunity Watch 

’t Goylaan 15 
3525 AA Utrecht 
The Netherlands 
Tel: +31.302.720.313 
Email: info@impunitywatch.org 
 
www.impunitywatch.org 
 
Impunity Watch 2013 

 :صدر هذا الموجز بدعٍم من


	Perspectives Series                           كانون الثاني 2013
	last

