
نحو اقتراب 
تحويلي للتعامل 

مع املاضي
بريوني جونز

إليزابيث بومجارتنر
سيدونيا جابرييل

سلسلة األساسيات
فبراير/شباط 2015



معلومات حول النارش 

النارش
سويس بيس هو معهد حبيث معين باملامرسة هيمت بدراسات السالم، 
يتخذ من مدينة برن بسويرسا مقرًا له، وهو معهد حبيث ينتسب إىل 

جامعة بازل وهو عضو باألاكدميية السويرسية لإلنسانيات والعلوم 
االجمتاعية.

برناجم التعامل مع املايض
هيمت برناجم التعامل مع املايض يف سويس بيس بدمع الفاعليني 

احلكوميني وغري احلكوميني يف تصممي وتنفيذ و متابعة وتقيمي أنشطة 
التعامل مع املايض، ويقدم الربناجم مجموعة واسعة من فرص 

التدريب ويهسم يف تغذية العالقة بني األحباث والسياسات عن طريق 
مرشوعات حبثية ومؤمترات وإصدارات وحمارضات.

KOFF مركز بناء السالم
يعىن مركز بناء السالم KOFF بتعزيز التجانس بني أنشطة بناء 

السالم السويرسية عن طريق حتفزي معليات بناء سياسات وحوار 
مشرتكة بني الفاعلني من الدول ومن غري الدول. يضطلع مركز بناء 
السالم بتنظمي موائد مستديرة ومعليات تعمل مشرتكة وعقد دورات 

تدريبية مكا يقوم بنرش إصدار دوري هشري، ويضم املركز يف 
عضويته 49 منمظة سويرسية ويدمع املناجه املتاكملة للتعامل مع 

مثلث العالقة بني بناء السالم وحقوق اإلنسان والتمنية. مت تأسيس 
املركز مكرشوع يف مؤسسة سويس بيس يف مارس آذار 2001 

بواسطة وزارة اخلارجية السويرسية وعدد من املنمظات غري 
احلكومية.
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إطار عمل مفاهيمي للتعامل مع املايض
"ينظر إىل العدالة واملصاحلة والسالم كشقائق ال تنفصم، ومع ذلك فإن 
االهمتام بأهداف السالم واملصاحلة ال يتعدى إال أن حيوز عىل تركزي قلة 
من باحيث العدالة االنتقالية والذين يركز معمظهم بدلًا من ذلك عىل القضايا 
القانون"..."إضافة  وسيادة  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  املتعلقة 
إىل أبعاد احملاسبة والعدالة القانونية فإنه ينبيغ إيالء املزيد من االهمتام 
للعمليات النفسية االجمتاعية و والظروف االقتصادية االجمتاعية والسياق 
)المبورن  السالم"  بناء  تعزيز  االنتقالية  للعدالة  يتسىن  حىت  السيايس 

2014، صفحة 19 و34(

ميثل التعامل مع ماٍض هشد انهتااكت مجة حلقوق اإلنسان حتديًا 
لملجمتعات اليت متر بعملية انتقال سيايس واجمتايع، ويتسم التعامل 
مع املايض بكونه معلية طويلة املدى عادًة ما ميكن أن تتضمن عددًا من 
خمتلف الفاعلني واآلليات اليت ال حتوي رؤى خمتلفة لملايض حفسب؛ 

بل أيضًا رؤى متنوعة لملستقبل. لقد حاول خمتلف الباحثني واملامرسني 
عىل حد سواء البحث عن سبل ميكن من خالهلا فهم التعامل مع املايض 

مكا حاولوا فهم العنارص الرئيسة لعمليات التعامل مع املايض واليت 
تتسم بالفعالية والرشعية، مبا يف ذلك مؤسسة سويس بيس واليت قامت 

– بالتعاون مع وزارة اخلارجية السويرسية – بتطوير إطار مفاهيمي 
للتعامل مع املايض1 وذلك بناء عىل معل املقرر األممي لوي جوانيه 

وتوصيات آخرى الحقة2. 

وتتصل احلقوق األربعة اليت تشلك أساس هذا اإلطار املفاهيمي 
ببعضها البعض مكا ينظر إلهيا باعتبارها قادرة عىل اإلهسام يف حتويل 

مسار الزناعات كهدف أوسع ألنشطة بناء السالم، وميكن إجياد بعض 
األمثلة عىل ذلك يف الوثائق التأسيسية يف جمال التعامل مع املايض 

ومهنا قرار جملس األمن الدويل رمق 827 واليت تأسست مبوجبه 
احملمكة الدولية اخلاصة ليوغوسالفيا السابقة، والذي أقر بأن احملمكة 

"من شأهنا اإلهسام يف استعادة السالم واحلفاظ هيلع" )1993:1(3 ، 
إضافة إىل قوانني وطنية وضعت جحر األساس إلرساء آليات حملية مثل 
قانون تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة رمق 34 والذي شلك أساس معل 

جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا، والذي افرتض بأن اللجنة 
املذكورة من شأهنا "تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة بروح من التفامه 

الذي يتخىط نزاعات وانقسامات املايض" )1995(4. 

مقدمة  1

لالطالع عىل مناقشة تفصيلية حول هذا   1
اإلطار املفاهيمي يرىج االطالع عىل: 

إطار مفاهيمي للتعامل مع املايض: 
اللكية يف املبدأ واملامرسة، سلسلة 

األساسيات الصادرة عن سويس بيس، 
اإلصدار األسايس 2013/03، وأيضًا 

إطار  ما كتبه سيسون وجوناثان )2010(: 
مفاهيمي للتعامل مع املايض، العدد رمق 
50 من جملة Politorbis عن التعامل مع 
املايض والصادرة عن وزارة اخلارجية 

السويرسية.
 ،/102/2005/4.E/CN الوثيقة األممية رمق  2

امللحق األول، تقرير دايان أورينتليترش 
اخلبرية املستقلة امللكفة بتحديث مجموعة 

املبادئ اهلادفة ملاكحفة اإلفالت من 
العقاب، و مجموعة املبادئ اهلادفة محلاية 

وتعزيز حقوق اإلنسان عرب إجراءات 
ماكحفة اإلفالت من العقاب.

متاح عىل الرابط:   3

 http://www.justice.gov.za/legislation/
acts/1995034-.pdf.

   4http://www.icty.org/x/file/Legal Library/
Statute/statute_827_1993_en.pdf.
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مقدمة

اكنت صلة احملمكة اخلاصة بسرياليون منقطعة ليس فقط بلجنة احلقيقة 
واملصاحلة ولكن أيضًا هبيالك القضاء والتحقيق واإلدعاء الوطنية، مما 
وعىل  للغاية.  اهليالك حمدود  تلك  يف  تغيري  إحداث  احمتال  أن  يعين 
الدولية اليت مل يمت  البوسنة واهلرسك فإن اجلرامئ  النقيض ويف حالة 
التقايض بشأهنا أمام احملمكة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة 
قد مت الفصل فهيا أمام دائرة جرامئ احلرب داخل حممكة قضايا الدولة 
اجلرامئ  التقايض يف  إن  واهلرسك.  بالبوسنة  الوطنية  العامة  والنيابة 
السياسية  اإلرادة  مىت اكنت   – الوطنية  القضائية  األنمظة  أمام  الدولية 
املعنية  الدولة  القانون يف  البىن املؤسسية وسيادة  يعزز من   – حارضة 
بشلك أكرث استدامة من اهليالك الدولية اليت تتسم بكوهنا قصرية املدى 

وغري متسقة مع النظام الوطين.

يف هذا اإلصدار من سلسلة األساسيات هندف إىل االستفادة من 
اجلهد الذي مت بذله فميا يتعلق بالربط بني التعامل مع املايض وحتويل 

مسار الزناعات، إضافة إىل االستفادة من خرباتنا العملية وذلك لتحديد 
أوجه التاكمل والسبل املمكنة لمليض قدمًا ألولئك الذين يرغبون يف 
التيقن من أن تدخالت التعامل مع املايض ستهسم يف االنتقال إىل 

السالم واملصاحلة عىل املدى البعيد. وعىل وجه اخلصوص فإننا سرنكز 
عىل السبل اليت ميكن من خالهلا أن يعزز منظور حتويل مسار الزناع 

وأساليبه ومناجهه من معليات التعامل مع املايض. 

يتناول الفصل الثاين تعريفات  حيتوي اإلصدار عىل األجزاء التالية: 
مفاهمي "التعامل مع املايض" و"حتويل مسار الزناعات" وكيف ميكن 

فهمها واستخدامها، بيمنا يتحدث الفصل الثالث عن طرق التاكمل بني 
حتويل مسار الزناعات والتعامل مع املايض نظريًا ومعليًا، أما الفصل 

الرابع فيناقش اخليارات املتاحة يف املستقبل ويتساءل حول الشلك الذي 
جيب أن تكون هيلع معلية التعامل مع املايض إذا ما أصبح حتويل مسار 

الزناعات جزءًا مهنا ومت أخذ الدروس املستفادة منه عىل محمل اجلد.

مقدمة

ومع ذلك فإن لكًا من اجلهود النظرية و العملية واليت تتساءل حول 
كيفية الربط بني التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات تتسم 

باحملدودية، وهذا يعين أن هناك جفوة تتعلق بالفهم النظري للعالقة 
وأيضًا فميا يتعلق بأساهسا املسمتد من األدلة. إنه ليس بوسع األدبيات 

احلالية حول التعامل مع املايض أو أدواهتا )مثل جلان احلقيقة 
رشح العالقة بشلك  واحملامكات والتعويضات واإلصالحات املؤسسية( 

اكف بني آليات ومعليات حمددة من جهة ومعلية التغيري االجمتايع 
والسيايس األوسع واألطول مدى من جهة أخرى، وهو ما يعد رضوريًا 
يف حد ذاته لتحقيق مستقبل سيمل. وهنا يقدم مصطلح حتويل مسار 

الزناع احللقة املفقودة يف هذا اإلطار؛ حيث يركز عىل العمليات القامئة 
آخذا يف االعتبار حتّول العالقات والسلوكيات واملواقف واملؤسسات 
واهليالك اليت تطيل أمد العنف. وهلذا فإن التفاعل بني التعامل مع 
املايض وحتويل مسار الزناعات من شأنه تفسري العالقة بني أدوات 
العدالة االنتقالية وإهسامها يف إحالل السالم واملصاحلة5 )اكيرس 

واند وِشل فوكون 2010(، ويشرتك التعامل مع املايض وحتويل مسار 
الزناعات يف الزتامهام بتحويل مسار املجمتع واطراد العدالة عرب 

أدوات سملية وقانونية. أنه من الرضوري أن تنتج معلية التعامل مع 
5 واستعادة للعالقات والروابط. املايض مصاحلة

مناط  حتول  التحويلية  "العدالة  أن  روبيزن  وساميون  جريدي  بول  كتب 
ومن  والسيايس،  االجمتايع  البعد  إىل  القانوين  البعد  من  الرتكزي 
الدولة واملؤسسات إىل املجمتعات والقضايا احلياتية اليومية. إن العدالة 
أو مناذج  قانونية خارجية  الفويق ألطر  للفرض  نتيجة  ليست  التحويلية 
مؤسسية بل يه عبارة عن فهم وحتليل من القاعدة للقمة حلياة الناس 
ال  الزناع  مسار  حتويل  أدوات  فإن  املنوال  نفس  وعىل  واحتياجاهتم. 
تضم  إهنا  بل  االنتقالية  والعدالة  احلقيقة  وجلان  احملامك  عىل  تقترص 
مجموعة من السياسات والوسائل اليت من شأهنا التأثري عىل األوضاع 
األطراف ذات  واسعة من  واالقتصادية ملجموعة  والسياسية  االجمتاعية 

.)043 الصلة" )4102: 

عىل الرمغ من أن مصطلح املصاحلة قد   5  
نال حظًا وافرًا من النقاش إال أننا نعين 

به يف هذا املقام العملية أو العمليات 
اليت هتدف إىل حتويل العالقات يف 

املجمتعات اليت تأثرت بالزناع املسلح أو 
األنمظة السلطوية أو االنهتااكت اجلسمية 
حلقوق اإلنسان مبا يحمس بقبول خمتلف 

اآلراء حول املايض ومساعدة املجمتع 
حلل نزاعاته بطريقة بناءة وغري عنيفة. 
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عىل كتبه أولسن وباين ورايرت 2010(.
لقد طورت األمم املتحدة وجممتع الباحثني واملامرسني العديد من 

التصنيفات واألطر للتعامل مع املايض، ويستعرض اجلدول التايل عددًا 
مبادئ جوانيه أورينتليترش ملاكحفة  من االقرتابات التوضيحية ويه: 
اإلفالت من العقاب ويه املبادئ األممية امخلسة اليت تعد امتدادًا 
ملبادئ ماكحفة اإلفالت من العقاب، إضافة إىل املبادئ اليت طورها 
ستيفان بارمينتييه أستاذ عمل اجلرمية يف جامعة لوفن الاكثوليكية، 

وأليكس بورين املفوض السابق يف جلنة احلقيقة واملصاحلة، وويندي 
المبورن الباحثة يف دراسات السالم جبامعة سيدين.

بالرمغ من اختالف  تتشابه االقرتابات املختلفة للتعامل مع املايض – 
يف أمور عدة الحظها أوندين اكيرس واند وستيفاين  آليات لك مهنا – 
وتتلخص تلك القوامس املشرتكة مكا ييل:  )98-99 شيل-فوكون )2010: 

اإلميان مبركزية التعامل مع انهتااكت حقوق اإلنسان كرضورة   
لتحقيق جممتع سيمل وعادل.

ومعلية حتول  االفرتاض بأن هناك تغيريًا أوسع )سياسيًا عىل األغلب(   
حتدث وأن التعامل مع املايض هو جزء مهنا. 

االفرتاض بأن التعامل مع املايض العنيف يساعد يف عقد مصاحلة   
يف املجمتع املنقسم.

مشول رؤى عادة ما تكون ضبابية حول شلك مستقبل دميقرايط   
وعادل وسيمل.

إذا ما تناولنا اإلطار الشامل للتعامل مع املايض والذي طورته وزارة 
اخلارجية السويرسية ومؤسسة سويس بيس بناء عىل مبادئ جوانيه-

فإنه  أورينتليترش ملاكحفة اإلفالت من العقاب6 )مذكورة يف املقدمة( 
ميكننا مالحظة أن اإلطار يذكر حتويل مسار الزناع بوضوح كأحد 

األهداف املظلية لعملية التعامل مع املايض. ومكا يفرّس سيسون فإن 
"تعريف اإلطار األوسع يكون عن طريق معايري املصاحلة وعدم تكرار 
االنهتااكت اخلطرية واملمهنجة اليت حدثت يف املايض، ومرة أخرى 

فإن هذا هدف طويل األمد تلزمه معلية تعامل مع املايض كرشط 
مسبق ورضوري. إن قياس أثر ذلك أمر أكرث صعوبة، ولكن املفهوم 
14(. إن منطق األمر هو  املركزي هو حتويل مسار الزناع" )2010: 
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E/ وثيقة األمم املتحدة رمق  6
CN.102/2005/4، ملحق رمق 1، تقرير 

دايان أورينتليترش اخلبرية املستقلة امللكفة 
بتحديث مجموعة املبادئ ملاكحفة اإلفالت 

من العقاب واملمساة مبجموعة املبادئ 
احملدثة محلاية وتعزيز حقوق اإلنسان عرب 

إجراءات ماكحفة اإلفالت من العقاب.

2-1 التعامل مع املايض

ال العدالة االنتقالية –  نتحدث يف هذا اإلصدار عن التعامل مع املايض – 
بغرض التأكيد عىل الطبيعة طويلة األمد للعملية والتأكيد عىل أمهية لك 
من العنارص القضائية وغري القضائية للتعامل مع عنف املايض إضافة 
إىل أمهية أال تكون هذه العملية خطية مبعىن االنتقال من النقطة أ إىل 
النقطة ب يف خط مستقمي؛ وإمنا بدلًا من ذلك أن تكون معلية مسمترة 

تنضوي عىل مجموعة معقدة من املفاوضات واحلوارات بني خمتلف 
الفاعلني. ومع ذلك فإن مفهوم "العدالة االنتقالية" هو األكرث انتشارًا 

يف األدبيات واملامرسة يف هذا املجال ولذا فإن معظم املصادر اليت 
سنشري إلهيا متيل إىل استخدامه.

ميكن االقرتاب للتعامل مع ماٍض من االنهتااكت اجلسمية حلقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من عدة زوايا. بعد انقضاء 
حمامكات نورمربج وطوكيو بعد احلرب العاملية الثانية مت تطوير 

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 
اجلنايئ الدويل وتطبيقها كأشاكل لعدالة القصاص منذ عام 1990 
فصاعدًا يف إطار آليات القانون اجلنايئ الدويل مبا فهيا احملامك 

املؤقتة كتلك اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة واحملمكة اجلنائية اخلاصة 
لرواندا، واحملامك املختلطة مثل احملمكة اخلاصة لسرياليون أو الدوائر 

القضائية غري العادية يف حمامك مكبوديا وأخريا احملامك الدامئة 
مثل احملمكة اجلنائية الدولية. بالزتامن مع ذلك تزايد االعرتاف بأن 
ما يمسى بعدالة التعايف تعد مهمة وأن عنارص التعامل مع املايض 

مثل السيع حنو احلقيقة والتعويضات ووسائل االعتذار العلنية 
والنصب التذاكرية واإلصالح املؤسيس محتل أمهية لملجمتعات اليت 

متر مبرحلة االنتقال. ويف معِرض استعراضه لتطور املجال حددت 
الربوفيسورة تيتل ثالث مراحل للعدالة االنتقالية منذ حمامكات نورمربج 
إىل يومنا هذا مما يوحض وجود "توجه فكري موسع حنو اجتاه القانون 
70(، وإضافة لذلك فقد ازداد االهمتام  حنو الواقعية والتسييس" )2003: 

باالقرتابات اللكية للتعامل مع املايض وللنقاشات حول أكرث السبل 
فعالية للجمع بني خمتلف التدخالت )لالطالع عىل أمثلة يرىج االطالع 

تعريفات واقرتابات  2
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تعريفات واقرتابات

أن املؤسسات واآلليات اليت تدمعها مبادرات التعامل مع املايض من 
شأهنا التأسيس ملعايري دميقراطية للتساحم وتقامس السلطة، وأن 

هويات الضحايا ومرتكيب اجلرامئ ستتحول لكوهنم مواطنني ميثلون 
جزءًا من عقد اجمتايع جديد )مرجع سبق ذكره(.

ولذلك فإن هناك حاجة العرتاف أكرث وضوحًا بأمهية حتويل مسار 
الزناع يف التعامل مع املايض والتفاعل معه بشلك أكرث مبارشة. وال 
ينبيغ النظر إىل هذا السؤال باعتباره مفاهمييًا نظريا حفسب بل هو 

معيل للغاية أيضًا. لقد بدأنا بطرح األسئلة حول تأثري وإرث التعامل مع 
املايض، ويه أسئلة تتطلب فهم سؤال كيف قد تهسم معليات خمتلفة 

للتعامل مع املايض يف سياقات خمتلفة وأزمنة خمتلفة يف حتويل 
مسار الزناع، ومع ذلك فإن تدخالت التعامل مع املايض قد فشلت 

بشلك كبري حىت اآلن يف التفاعل مع نظريات التغيري، وليست هناك 
أدلة دامغة ميكن استخدامها يف إثبات عالقة تأثري وتأثر متبادل بني 

األمرين. 

إذا حتولنا اآلن للحديث عن اجلهد الذي مت بذله يف جمال حتويل مسار 
الزناعات فإنه سيكون باإلماكن حتديد السبل الرئيسة اليت ميكن من 
خالهلا فهم التأثري احملمتل واملفيد لتحويل مسار الزناع عىل التعامل 

مع املايض.
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يف الظروف املثالية فإن هناك خمرجني قد يأخذمها ناجت معليات 
حتويل مسار الزناعات. أولًا، إن رؤية السالم يف املجمتع تتطور أثناء 
حدوث العملية، وعىل نقيض االقرتاب املبين عىل حقوق اإلنسان فإن 
املامرسني املنخرطني يف حتويل مسار الزناعات ال يفرتضون معرفة 

الظرف املناسب الالزم حتققه يف املجمتع خبالف رضورة كونه سمليًا، 
وثانيًا وألن العملية مملوكة لملجمتعات احمللية فإن هذه املجمتعات 
تصنع مناذجها اخلاصة اليت ال يلزم هلا بالرضورة تقليد المناذج 

املوجودة بالدميقراطيات الغربية. يؤكد هذا املخرج األول عىل فكرة 
العملية واملنظور بعيد األمد لملراحل الديناميكية للتغيري االجمتايع 

والذي قد يتضمن  وقوع انتاكسات تمتثل يف العودة للعنف، مكا 
ينضوي أيضًا عىل دور حمدود للفاعليني اخلارجيني الذين بوسعهم دمع 
معليات الوساطة واحلوار أو توفري مساحات للتفكر والنقاش أو اقرتاح 

آليات وبىن للتعامل مع الزناعات بشلك غري عنيف وتقدمي اخلربات 
والمتويل يف املجاالت اليت تقدم ذكرها، ومبعىن آخر فإن هؤالء 

الفاعلني من شأهنم دمع البنية التحتية للسالم7  باألساس عرب املرافقة 
واملؤسسية وبناء القدرات.

تعريفات واقرتابات

يقصد بالبىن التحتية للسالم "الشبكة   7
املعمتدة عىل  الديناميكية من البىن – 
من اآلليات واملوارد  بعضها البعض – 
والقمي واملهارات اليت ميكهنا اإلهسام 

يف منع حدوث الزناعات وبناء السالم يف 
)كومار  املجمتعات عرب احلوار والتشاور" 
14(. ميكن االطالع  ودي ال هاي 2011: 

عىل املزيد بشأن ذلك عىل الرابط: 
.http://www.i4pinternational 	

org/infrastructures-for-peace 	

2-2 حتويل مسار الزناع

تنظر نظرية حتويل مسار الزناع إىل الزناعات باعتبارها جزءًا من 
احلياة البرشية خيدم التقدم االجمتايع كعامل مساعد يف معلية 
التغيري إذا ما مت التعامل معها بطريقة بناءة وغري عنيفة. إن أخذ 

حاجات ومظامل العديد من الفاعلني املجمتعيني يف االعتبار أمر هام 
إلدارة الزناع بنجاح. إن حتويل مسار الزناع يسىع إىل تأسيس 

آليات لتحويل الزناع العنيف إىل أشاكل غري عنيفة للتعامل مع الزناع 
وحله، وبذلك فإن حتويل مسار الزناع يتعامل مع لك من املستويات 

الفردية والبنيوية لملجمتع ويضم مجيع األنشطة اليت هتدف إىل حتويل 
املواقف والقناعات إضافة إىل القمي والعالقات واالهمتامات واملؤسسات 

4002(. إن معليات  الفردية واملجمتعية اليت تطيل أمد العنف )ميال: 
حتويل الزناعات يه جهود ذات أمد طويل من شأهنا أن تأخذ أشاكلًا 

شديدة التباين طبقًا للثقافة والعادات والقمي احمللية وطرق النظر 
للزناع والسالم إضافة إىل املعايري وأنواع احلمك واحلقائق االجمتاعية 

السياسية. ويف لك نزاع حتدث العديد من معليات التحول يف نفس 
الوقت وعىل مستويات خمتلفة وتتعامل مع خمتلف املسببات اجلذرية 

للزناع ومع خمتلف الفاعلني.

إن ما تقدم ذكره من اقرتاب لكي للتعامل مع املايض يشرتك مع 
حتويل مسار الزناعات يف عدة عنارص رئيسة بسبب أن لكًا مهنا 

يسهتدف التعامل مع التغيريات املجمتعية طويلة األمد بشلك مستدام 
يتحدى األسباب األصيلة للزناعات. إن التعامل مع املايض هو عنرص 

حامس يف معلية حتويل مسار الزناع الشاملة بسبب األثر اليت 
خلفته انهتااكت ومظامل حقوق اإلنسان يف املايض عىل حياة األفراد 

وعالقات الناس والبىن املؤسسية والواقع السيايس واليت حتول مجيعًا 
دون تصاحل املجمتع وخلق رؤية مشرتكة من أجل املستقبل. وال يكتيف 

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناع باالشرتاك يف رؤيهتا للسالم 
العادل واملصاحلة املجمتعية )اكيرس-واند وشيل فوكون 001:0102( 

بل يتعديان ذلك إىل كوهنام مسألة سياسية من الدرجة األوىل؛ فال بد 
من التعامل مع عدم التوزان يف القوى مكتطلب لتحقيق السالم العادل 

واملصاحلة.

تعريفات واقرتابات
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تأسيسًا عىل أشاكل التالحق والتفاعل الواردة يف اجلزء 2.2 من 
الفصل الثاين فقد رأينا أنه ميكن بالفعل امجلع بني التعامل مع املايض 

وحتويل مسار الزناعات بشلك مفيد بل وجيب تجشيع ذلك بشلك أكرب 
بغرض تعزيز تنفيذ وتأثري معليات التعامل مع املايض عىل السالم 

واملصاحلة بعيدي األمد. وبشلك أكرث حتديدًا فإن هناك حاجة للتفكري 
يف كيفية التعامل مع املايض لضامن أن يهسم ذلك يف حتويل مسار 
الزناع ومن مث احليلولة دون اندالع نزاعات عنيفة يف املستقبل وذلك 

من خالل األطر اليت مت توضيحها يف اجلزء 1.2 من الفصل الثاين. 
وتوحض اخلربات السابقة أن تدخالت التعامل مع املايض كثريًا ما 
أضاعت فرصًا بسبب أهنا طبقت دون االلتفات إىل األبعاد املتعلقة 

بإماكنية حتويل مسار الزناع.

وقبل أن ننتقل إىل اجلزء املتعلق بالتالحق والتفاعل فإننا سوف نسلط 
الضوء أولًا عىل أوجه التباعد بني التعامل مع املايض وحتويل مسار 
الزناع ومن مث نشري إىل إماكنات إعادة التفكري يف ممارسة التعامل 

مع املايض.

فميا ييل األسباب اليت أدت إىل انتقاد معليات التعامل مع املايض يف 
السابق:

ركزت معليات التعامل مع املايض يف السابق يف اقرتاهبا من   
عىل  والذي عادة ما اكن حمدودًا بطبيعته القانونية الفنية –  الزناع – 

العنف املادي وليس البنيوي.
ركزت تدخالت التعامل مع املايض عىل إغالق امللفات واحملاسبة   

بدلًا من التحول، وعىل النتاجئ بدلًا من العملية.
ألهنا اكنت تركز عىل مرتكيب االنهتااكت فإن معليات التعامل   

مع املايض اكنت تتعامل مع الضحايا ألغراض حمددة وتقيص 
املجموعات املهمشة وتركز عىل املركز وليس األطراف.

اكنت معليات التعامل مع املايض تنظر للتغيري باعتباره أمرًا يأيت   
من األعىل لألسفل وبالتايل تتجاهل العمليات اليت تنشأ من القاعدة 

للقمة.

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات :   3
أوجه التفاعل بني النظرية والتطبيق  

جذوره  التاميل  منور  وجهبة  احلكومة  بني  الزناع يف رسيالناك  جيد 
يف إقصاء أقلية التاميل العرقية من معليات صناعة القرار السياسية 
إضافة إىل المتيزي ضدمه وعدم االعرتاف بثقافهتم ولغهتم جكزء من 
اهلوية الوطنية، وبعد توقيع اتفاق لوقف إطالق النار يف عام 2002 
فإن إحدى األنشطة التقليدية لتحويل مسار الزناع اليت مت تنفيذها يه 
البحث عن آليات لتقامس السلطة بني خمتلف األقليات يف رسيالناك، 
وهلذا الغرض قامت العديد من املنمظات اخلارجية بالتعاون مع رشاكء 
حمليني هلم إلمداد أطراف الزناع وولكاهئم واملجمتع املدين باخلربة 
طريق  عن  وذلك  السلطة  تقامس  مناذج  خمتلف  خيص  فميا  الالزمة 
عىل  سويًا  والعمل  األمور  هذه  ملناقشة  مساحة  وخلق  بيهنم  امجلع 
صياغة خيارات حممتلة للسالم يف رسيالناك، واكنت الفكرة تتلخص 
اقرتاحات  إىل  للتوصل  املدين  واملجمتع  الزناع  أطراف  إعداد  يف 
السالم  مفاوضات  خبصوص   – احملليني  الرشاكء  من  تنبع  وأفاكر- 

اليت اكن من املنتظر حدوثها حينئٍذ يف املستقبل القريب8. 

ملزيد من االطالع عىل هذه القضية ميكن   8
قراءة ما كتبه جوناثان جودهاند وبينيديكت 

كورف وجوناثان سبينرس )2011(. 

تعريفات واقرتابات
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3-1 حتليل الزناع

مثل جلان احلقيقة  تركز اآلليات الرمسية للتعامل مع املايض – 
واحملامكات وبراجم التعويضات وبراجم الترسحي ونزع السالح وإعادة 

عىل تطبيق وترتيب استخدام  اإلدماج واإلصالح القضايئ وغريها – 
أوال ما يتعلق بأنه جيب أن  أدوات حمددة، وهنا يتبدى مبعثان للقلق: 
تمتتع معلية التعامل مع املايض باحلساسية للزناع، وثانيًا أنه جيب 

توجيه تلك العملية حنو التحول من العنف إىل السالم. ولذلك فإن 
اخلطوة األوىل يف هذا املضامر يه حتليل الزناع والذي يتضمن 

فهم السياق واألسباب األصيلة للزناع وطبيعة مرحلة ما بعد الزناع 
ودينامياته وأبعاده التارخيية مبا يقدم معقًا يف النظرة لوضع املجمتع 

عند نقطة زمنية معينة. ويعد حتليل الزناع إحدى األدوات األساسية 
يف اقرتاب حتويل مسار الزناع وينبيغ مراجعته إبان وقوع العملية 

والتفكري فيه وحتليله بشلك مسمتر.

إن االعتبارات الواقعية املتعلقة حبدود الوقت والمتويل املتاحني لعمليات 
مثل إقامة جلنة للحقيقة أو حممكة خاصة عىل  التعامل مع املايض – 

قد تتسبب يف القيام بذلك التحليل بتعجل؛ أو حىت عدم  سبيل املثال – 
القيام به أصلًا يف أوىل املراحل ما بعد الزناع. وإضافة إىل ذلك فإن 

مثل حمك  حتليل الزناع الذي يكون جزءًا من معل مثل تلك اآلليات – 
ال يتعدى كونه جزءًا من  صادر عن احملمكة أو تقرير للجنة احلقيقة – 
األمعال الداخلية ومن منطق إجراءات اآللية وليس جزءًا من التحليل 
األوسع. فميا ييل عرض إلجيابيات إجراء حتليل للزناع قبل حتديد 

جلنة احلقيقة أولًا، مث  اآلليات املختارة وترتيب حدوثها )مثال للرتتيب: 
احملامكات وبرناجم التعويضات(:

من شأن ذلك حتديد نقاط لالشتباك مع املوضوع ومن مث تعريف   
شلك التدخالت، بدلًا من االختيار بني مجموعة من "اخليارات" 
اجلاهزة مضن "صندوق أدوات" معد سلفًا، مكا من شأن ذلك 

اإلهسام يف التحليل املتعمق فميا يتعدى جمرد وصف وضع املجمتع 
يف اللحظة الراهنة إىل تسليط الضوء عىل األسباب األصيلة للعنف 
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وخبالف مهنج حتويل مسار الزناع الذي هيمت بالزناع باعتباره جزءًا 
من املجمتع واحلياة البرشية فإن آليات التعامل مع املايض عادة ما 

متيل إىل حماولة إغالق امللفات عرب وضع هناية للعنف املبارش إضافة 
إىل رغبهتا يف إدارة وحتييد الزناع بشلك ما يف املجمتعات اليت متر 

حبالة انتقالية. ومكا كتب مايسرت فإن "تلكفة حتقيق توافق أخاليق 
حول أن املايض اكن سياًئ يه التوصل لتوافق سيايس بأن ما هو 

69(. إضافة إىل ذلك فإن االقرتاب  سئ قد أصبح من املايض" )2002: 
القانوين والرتكزي عىل حقوق اإلنسان قد همينت عىل معليات التعامل 

مع املايض يف السابق برؤية تقيض بأن اهلدف الهنايئ والواحض 
لملجمتعات هو أن ختلو من انهتااكت حقوق اإلنسان، وهو ما يقع 

عىل النقيض من اقرتاب حتويل مسار الزناع والذي يرى أن اهلدف 
هو حتويل مسار العالقات حبيث ميكن للناس التعايش معًا بشلك الئق 

وبطريقة ال ميكن تصمميها بشلك مقصود وإمنا تكون نتاجًا لعملية 
طبيعية.

ويف الهناية فإن نقاشات التعامل مع املايض اكنت مهنمكة يف 
السنوات األخرية بقضية الدور الذي يلعبه لك منوذج ومجموعة 

أدوات يف تصممي وتنفيذ معليات التعامل مع املايض مضن قضايا 
أخرى بطبيعة احلال. هل ميكن للتعامل مع املايض أن يكون أوسع 

من مجموعة من اآلليات اجلاهزة واملعدة سلفًا مثل جلان احلقيقة 
واحملامكات والنصب التذاكرية العامة والتعويضات؟

عىل هذه االختالفات بني التعامل مع  يف هذا الفصل –  سوف نرد – 
املايض وحتويل مسار الزناع عن طريق النظر إىل أوجه التفاعل املمكنة 

بيهنام مستفيدين يف ذلك من حتويل الزناعات لتحسني ممارسة وفهم 
التعامل مع املايض باعتباره جزءًا من االنتقال السيايس الذي ينبيغ 
التفاوض حوله، وسوف نركز عىل ما نعتقد أنه يقدم املكنونات األكرب 

يف هذا الصدد وهو لك من حتليل الزناع، والعمليات، والتأثري9. 
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نود أن نركز عىل أن احلساسية للزناعات   9
تعد اقرتابًا آخر هامًا للغاية من شأنه 

تأسيس منظورات حتويلية قوية لعمليات 
التعامل مع املايض، وقد ورد ذكر هذا 

املفهوم يف الفصل املعين بتحليل الزناع 
ولكن لن تمت اإلشارة إليه بالتفصيل يف 

هذه الوثيقة. ملزيد من القراءة يرىج 
االطالع عىل امللحق 1.
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ما يه العنارص املشرتكة يف املجمتع )مثل املوسيىق   
وكيف ميكن  الرتاثية أو الدين الواحد أو الذاكرة املشرتكة( 

أن تعيل أنشطة التعامل مع املايض من قميهتا؟
ما يه العنارص املفّرقة لملجمتع )مثل التارخي العنيف أو   
وما الذي قد يذيك  الباعث عىل اخلالف أو إرث الزناع( 
من أثر هذه العنارص؟ وكيف ميكن ألنشطة التعامل مع 

املايض التعامل مع هذه العنارص املفّرقة؟
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ميكن االطالع عىل االتفاقية اإلطارية حول   10
الباجنسامورو وامللحق اخلاص هبا حول 
التطبيع بواسطة مكتب مستشار الرئيس 

لعملية السالم.
ميكن االطالع عىل نص تلكيف معل جلنة   11

العدالة االنتقالية واملصاحلة من خالل 
مكتب مستشار الرئيس لعملية السالم، 

اجلزء األول من الفصل اخلامس، تلكيف 
معل جلنة العدالة االنتقالية واملصاحلة.

للعدالة  آليًة  الباجنسامورو  حول  اإلطاري  االتفاق  قدم  الفلبني  يف 
االنتقالية عرفت بلجنة العدالة االنتقالية واملصاحلة واليت اكنت مهمهتا 
مناسبة  آليات  بشأن  توصيات  وتقدمي  دراسة  "إجراء  يف  تتلخص 
الظمل  وتصويب  الباجنسامورو  لشعب  املرشوعة  املظامل  مع  للتعامل 
التارخيي الذي تعرضوا له والتعامل مع انهتااكت حقوق اإلنسان اليت 
متثلت يف نزع ملكية األرايض وذلك يف إطار السيع حنو التعايف 
واملصاحلة"10.  وهلذا الغرض فقد مت متكني اللجنة املذكورة من "القيام 
بالتشاور والتقيميات أو املسوح الالزمة لتحديد املظامل املرشوعة لشعب 
ملكية  نزع  عن  نتجت  اليت  املظامل  تلك  ذلك  يف  مبا  الباجنسامورو 
العادل وغريها من انهتااكت حقوق اإلنسان"11.  وقد  األرايض غري 
وفرت املشاورات أرضية إلجراء حتليل للوضع القامئ للزناع وللفاعلني 
اليت ستحدث يف  لملبادرات  هامًا  أمرًا  يعد  ما  وهو  فيه،  املشرتكني 

املستقبل فميا يتعلق بالتعامل مع املايض.

وانهتااكت حقوق اإلنسان يف املايض، ويساعد ذلك يف حتديد 
اسرتاتيجيات التدخل فميا وراء األدوات اجلاهزة التعامل مع 

املايض ومبا يربط خمتلف قطاعات التدخالت مبا فهيا التعامل مع 
املايض وبناء السالم واحلومكة والتعلمي واإلعالم وغريها ببعضها 

البعض.
يحمس مثل هذا االقرتاب مبزيد من التنوع واالبتعاد عن املامرسات   

احملفوظة واملكررة اليت اكنت حمل نقد جكزء من املامرسات 
السابقة للتعامل مع املايض.

مكا يحمس للفاعلني بالعمل عىل مستويات خمتلفة للتحليل عن   
طريق مشول التدخل نفسه يف حتليل وفهم آثار أنشطة التعامل مع 

املايض واعتبار نشطائه واملدافعني عنه فاهيلع سياسيني سيكون 
هلم تأثري عىل معلية التحول نفهسا، مما يزيد من احمتاالت أن 

تكون معلية التعامل مع املايض أكرث حساسية للزناعات.
ميكن تصممي نظرية للتغيري من شأهنا أن تكون جزءًا من معلية   

التنفيذ، وذلك بناء عىل حتليل الزناع.
يدمع حتليل الزناع القدرة عىل حتديد األسباب األصيلة للزناع مكا   
يعد أداة ممتزية مجلع األفراد من خمتلف اهلويات واخلربات سويًا 
ملناقشة ومقاربة آراهئم حول األسباب األصيلة للزناع. إن ذلك ميثل 
تدخلًا يف حد ذاته ومن شأنه وضع جحر األساس لملصاحلة طويلة 

األمد.
فميا ييل عدة أسئلة حمددة نابعة من حتليل الزناع واليت تتصل   

بعمليات التعامل مع املايض:
من مه الفاعلون الذين ينبيغ إرشاكهم يف أنشطة التعامل مع   
املايض؟ وما يه األطراف املهمتة بأنشطة التعامل مع املايض 

ومن يه األطراف غري املهمتة؟
ما يه العالقات بني هؤالء الفاعلني؟  

عند أي نقطة زمنية يف سياق الزناع ينبيغ تطبيق أنشطة   
التعامل مع املايض؟ ما هو تعريف اللحظة "املناسبة"؟

ما يه األسباب األصيلة للزناع أو األسباب اجلذرية النهتااكت   
وفظائع حقوق اإلنسان يف املايض؟ هل يتعامل النشاط الذي 
وقع هيلع االختيار للتعامل مع املايض مع هذه األسباب وهل 

يصنع فارقُا؟ ما يه متطلبات تعزيز فرص واحمتاالت التغيري؟

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات
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نافذة ويكون لدهيم القدرة عىل التأثري عىل مسار معليات 
التعامل مع املايض إىل درجة احليلولة دون تنفيذ هذه 

األنشطة من األساس، مكا أنه من األمهية حتليل املصاحل 
الاكمنة للفاعلني املنخرطني يف التعامل مع املايض عىل 

املستويني احمليل والدويل، ويساعد رمس خريطة الفاعلني 
يف حتديدمه وفهم عالقاهتم ومصاحلهم وأيضًا يف معرفة 

النقاط اليت ميكن مهنا النفاذ إىل إحداث تغيري بناء. 
فضلًا عن ذلك فإن الرمس املتأين خلريطة الفاعلني يساعد 

توقعات  عىل سبيل املثال –  يف إدارة التوقعات ومهنا – 
الضحايا.

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

قد يتجىل اعتبار األبعاد الثقافية والبنيوية للعنف بشلك ممهنج يف أي 
من األشاكل التالية:

صياغة التلكيف الرمسي لملحامك أو جلان احلقيقة بطريقة تساعد   
عىل التعامل مع األسباب اجلذرية للزناع، وقد ال يكون ذلك ممكنًا 

إذا ما اكنت الفرتة اليت يغطهيا تلكيف هذه اهليائت قصريًا جدًا.
األحاكم اليت تتعدى جمرد املسوئلية الفردية )مثل احملامكة واحلمك   
الصادر حبق جوتوفينا وآخرين من احملمكة اخلاصة ليوغوسالفيا 

السابقة(.
فعلت  مثملا  الزناعات،  يف  اجلنيس  العنف  تتناول  اليت  األحاكم   
لالغتصاب  جديدة  نظرة  طرح  من  لسيرياليون  اخلاصة  احملمكة 

جكرمية بدلًا من كوهنا ممارسة مرشوعة اجمتاعيًا.
مثل  للعنف  اجلذرية  األسباب  تتناول  اليت  احلقيقة  جلنة  تقارير   
واملعنون  واملصاحلة يف سيرياليون  للجنة احلقيقة  الهنايئ  التقرير 

"شاهد عىل احلقيقة".
اليت حتلل  العامة  التذاكرية  واملناسبات  والتوثيق  األرشيف  مراكز   
املظامل البنيوية يف املايض، مثل واكلة املفوض الفيدرايل لجسالت 
يف  للرشطة  التارخيي  الوطين  األرشيف  أو  أملانيا  يف  الستازي 

جواتمياال.

3-1-1 أدوات خمتارة لتحليل الزناع12 

مثلث العنف

تعمتد نظرية حتويل مسار الزناع عىل أدوات اصطالحية مثل مثلث 
واليت  العنف والعنف البنيوي والثقايف ليوهان جالتنج )1996( 

العنف الثقايف   )1 تفرتض أنه عادة ما يكون للعنف املادي قاعدة من: 
الاكمن ويمتثل يف القمي والتقاليد والقناعات اليت تربر إقصاء 

ويمتثل يف  العنف البنيوي:  وهتميش مجموعات معينة يف املجمتع و 2( 
املؤسسات واهليالك االجمتاعية اليت تطرح قواعد ومعايري إقصائية 

من شأهنا احليلولة دون املشاركة الشعبية الواسعة خاصة فميا يتصل 
بعمليات صناعة القرار.

إن إحدى الدروس املستفادة من معليات التعامل مع املايض   
السابقة يه رضورة أخذ األبعاد الثقافية والبنيوية للعنف 

يف احلسبان بشلك ممهنج، إضافة إىل رضورة التفكري يف 
السؤال املتعلق بكيفية حتويل هذه األبعاد أثناء العملية بداية 

من االختيار وحىت خلق العملية انهتاء بتنفيذ اآللية ومتابعهتا.

رمس خريطة الفاعلني

إن إجراء تصور خلريطة الفاعلني هو أمر رضوري لتحديد الفاعلني 
الذين قد يمتتعون بتأثري مبارش أو غري مبارش عىل الزناع فضلًا عن 
املتأثرين به، وتوحض مثل هذه اخلريطة أنواع العالقات بني الفاعلني 

إضافة إىل القضايا املرتبطة بالزناع، مكا تساعدنا يف حتديد 
الفاعلني الذين اكنوا أو ال زالوا يشلكون عنارص حامسة يف الزناع 

وبذلك فإهنم يعكسون تركيبة الالعبني الرئيسيني يف الزناع. من املهم 
أيضًا أخذ املنمظات املتدخلة يف احلسبان عند استخدام أداة خريطة 

الفاعلني.
إنه من األمهية مباكن أن يمت حتديد الفاعلني املنخرطني يف   

الزناع وحتديد شلك ارتباطهم وكيف أثروا أو تأثروا بالزناع 
القامئ أو املايض قبل اختيار وتنفيذ أنشطة التعامل مع 

املايض. وعادة ما حيتل مثل أولئك الفاعلني مناصب سياسية 
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هناك العديد من األدوات املتاحة لتحليل   12
الزناع، مهنا عىل سبيل املثال ما كتبه 
فيرش وساميون وآخرون يف 2005، 

وجاتيكر ورجيوال يف 2007، وميكن أيضًا 
االطالع عىل األوراق االسرتشادية من 

إصدار وزارة اخلارجية السويرسية.
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3-2  توجيه العملية
خبالف ما هو هيلع احلال يف مبادرات التعامل مع املايض واليت 
عادة ما تتكون من آليات حمددة نادرًا ما تتصل ببعضها البعض 

وتدخالت ذات مهام حمدودة جتري يف مدى زمين قصري فإنه ليس 
نقطة هناية زمنية لتحويل مسار الزناع. إن العملية  نظريًا –  هناك – 
حتصل عىل األولوية يف حتويل الزناع مما يحمس بالتعبري عن نوع 

من االنفتاح والتعقيد بدلًا من االنغالق والتبسيط اكقرتاب النهتااكت 
حقوق اإلنسان السابقة، ومعليًا فإن ذلك يعين ما ييل:

يمت اعتبار القضايا غري الداخلة يف انهتااكت حقوق اإلنسان   
جكزء من العمليات والسياقات طويلة األمد اليت حيدث فهيا العنف 
بشلك مبارش، وقد يشمتل ذلك عىل سبيل املثال الزناعات املتعلقة 

باألرايض واملياه وعدم املساواة والهتجري.

املستخدمة ال تأيت من أطر حمددة مسبقًا  إن اآلليات و"األدوات"   
وال يمت تطبيقها بشلك خيط مبارش، وإمنا يمت تعريفها وتشكيلها 

مع تطور العملية مبرور الوقت.

مكحامكة أو اعتذار رمسي  ال يرى التغيري كنتاج لتدخل معني –   
بل كعملية تضم جهودًا تبذل مع خمتلف الفاعلني والقضايا. مثلًا – 

تحمس العملية بالتعقد والتغيري أيضًا فميا يتعلق هبويات الفاعلني   
املجرم(  املنخرطني مبا يأخذ األمور إىل ما وراء ثنائية )الضحية – 

واملهمينة عىل معليات التعامل مع املايض.

فميا ييل بعض من األسئلة اهلامة للتعامل مع املايض واملرتبطة   
بسؤال العملية:

ما هو شلك القاعدة املجمتعية لعملية التعامل مع املايض، أي   
ما يه األطراف املنخرطة وما يه األمور اليت تناقش ومن 

يناقهشا؟

كيف يمت اختاذ القرار خبصوص أنشطة التعامل مع املايض   
ومن الذي يؤثر عىل متل ذلك القرار؟

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

RPP Matrix مصفوفة مترين التفكري يف السالم

ننتقل إىل أداة أخرى يستخدمها ممارسو حتويل مسار الزناع ويه 
مصفوفة مترين التفكري يف السالم 13.  اكن الدرس األبرز بعد دراسة 

62 حالة يف إطار مرشوع التعمل التشاريك هو أن نشاطًا واحدًا 
ولتحقيق اهلدف األوسع  أو اسرتاتيجية وحيدة ال تكيف؛ مبعىن أنه – 
فإن هناك حاجة ألن يعمل العديد من  وهو السالم العادل واملستدام – 

الفاعلني عىل مستويات خمتلفة لتنفيذ أنشطة متعددة بشلك متواٍز، 
وبناء عىل دراسات احلالة املشار إلهيا فقد طور مرشوع التعمل 
التشاريك مصفوفة حىت ميكن للقامئني عىل براجم بناء السالم 

أن يفكروا بتأن فميا إذا اكن بإماكن هذه الرباجم بناء زمخ يساعد 
عىل حتقيق التغيري. )يرىج االطالع عىل امللحق رمق 2(. وقد مت 

االشمتال عىل دروس معينة يف تلك املصفوفة ومهنا أن التغيري عىل 
املستوي الفردي أو الخشيص ال بد وأن يتصل بالتغيري عىل املستوي 

االجمتايع السيايس، وأنه جيب العمل مع أغلبية الساكن )أو مع 
بالتوازي مع العمل مع األخشاص املؤثرين والذي  أكرب عدد ممكن( 

ميسكون مفاتيح قرارات احلرب والسالم.

بإماكن أنشطة التعامل مع املايض أن تتعمل من مصفوفة   
مترين التفكري يف السالم أنه ميكن استمكال معل آلياٍت مثل 
جلان احلقيقة أو احملامكات أو التعويضات أو اإلصالحات 

املؤسسية أو الترسحي ونزع السالح وإعادة اإلدماج عن طريق 
تدخالت محتل إماكنية حتويلية ذات آثار اجمتاعية سياسية، 

ولذا فإنه عىل املرء أن يطرح األسئلة التالية عند التخطيط 
كيف ميكن تصممي  لتدخالت يف إطار التعامل مع املايض: 

معليات التعامل مع املايض للتأثري يف اجتاه حتقيق تغيريات 
بنيوية؟ ومن مه الفاعلون الذين بإماكهنم إطالق تغيريات عىل 
هذا املستوى؟ وكيف ميكن مشوهلم يف التعامل مع املايض؟ 

وكيف ميكن العمل مع خمتلف الفاعلني مثل اإلعالم واملنمظات 
غري احلكومية إلطالق مثل ذلك التحول؟

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

توجد املصفوفة اكملة يف امللحق رمق 2   13
من هذه الوثيقة.



2223

مكا يتعامل مع العنف املبارش مما يعين أن تأثري التعامل مع 
املايض قد يعين أكرث من التعامل مع انهتااكت حقوق اإلنسان 

يف املايض ليمشل حتول العالقات وتعريفات ماهية احلياة الكرمية 
ألولئك الذين تأثروا بشلك مبارش وغري مبارش بانهتااكت حقوق 

اإلنسان يف املايض.

غالبًا ما ركز تأثري التعامل مع املايض عىل مؤرشات حلقوق   
اإلنسان والدميقراطية عىل املستوى الوطين يف حني أن اقرتاب 

حتويل مسار الزناع من شأنه أن يعمل عىل إدماج العالقات 
الفردية واالجمتاعية واملجمتعية يف التحليل وبذلك يتحرك بشلك 

أكرث سالسة بني مستويات التحليل اليت حيدث فهيا التغيري.

كيف جيب   xirtaM  PPR توحض مصفوفة مترين التفكري يف السالم  
الربط بني خمتلف املستويات وخمتلف الفاعلني حىت ميكن القيام 

بإهسام كبري للسالم واملصاحلة الدامئني، وال ميكن اخزتال معليات 
التعامل مع املايض يف أرقام فنية ولكن ينبيغ أيضًا قياهسا 

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

بدأ مرشوع قاعدة بيانات العدالة االنتقالية يف جامعة ويسكونسون يف 
العام 2005 بقيادة 3 من أساتذة العلوم السياسية مه ليج أ. باين، 
وتريشا د. أولسن وأندرو ج. رايرت، وقد قام الفريق بتأسيس قاعدة 
بيانات عاملية تضم أكرث من 900 آلية للعدالة االنتقالية تمشل حمامكات 
وجلان حقيقة وقرارات عفو وتعويضات وتطهري سيايس مت استخدامها 
بني عايم 1970 و2007، وقد اكنت املهمة األساسية لملرشوع يه 
التوصل إىل فهم أفضل لكيفية استخدام تلك اآلليات ومدى جناحها، 
وذلك لكه بغرض تطوير السياسات. وقد نرش الفريق نتاجئ املرشوع 
اليت توصل إلهيا من خالل قاعدة البيانات يف كتاب بعنوان "العدالة 
مقارنة العمليات وقياس الفعالية )معهد الواليات  االنتقالية يف املزيان: 
املتحدة للسالم، 2010(، إضافة إىل العديد من املقاالت يف املجالت 
التايل: الرابط  عىل  الضغط  يرىج  املعلومات  من  ملزيد   العملية. 

/http://www.tjdbproject.com

ما هو األثر احملمتل لنشاطات التعامل مع املايض عىل   
العالقات بني الناس؟ هنالك الكثري من اجلدل حول خشصنة 

الضحايا والذنب خاصة يف إطار معليات العدالة اجلنائية يف 
حني أن حتويل الزناع سينظر ملثل تلك اهلويات باعتبارها جزءًا 
ديناميكيًا ومتغريًا من معلية طويلة األمد قد يكون التعامل مع 

املايض جزءًا مهنا.

3ـ3 التأثري
يستخدم معيار التأثري لتحديد وتقيمي آثار التدخل عىل العنارص 
والفاعلني الرئيسيني يف الزناع فضلًا عن العمليات األوسع ذات 

الصلة واملرتبطة باالنتقال السيايس. قد يكون ألي تدخل إما آثار 
إجيابية أو سلبية وقد تنتج هذه اآلثار بشلك مبارش أو غري مبارش 

مقصودًا اكن أو غري مقصود، وقد اكنت مسألة تأثري معليات التعامل 
مع املايض مثارًا  للجدل احلاد يف األعوام املاضية مما أدى إىل 
صدور العديد من الدراسات المكية وقواعد البيانات واحملاوالت 
لتعريف شلك وماهية معلية تعامل مع ماٍض تتسم بالفعالية، وقد 
ركز اجلدل بشلك حرصي تقريبًا عىل مؤرشات حقوق اإلنسان 

والدميقراطية يف املجمتعات اليت متر حبالة االنتقال، مكا ركز عىل 
الربط السبيب بني تدخالت ومؤرشات معينة.

وإذا ما نظرنا لألمر من زاوية حتويل مسار الزناع فإن املناقشات 
حول التأثري اكنت لتأخذ شلكًا خمتلفًا:

عىل دور  مكا سبقت اإلشارة –  يشمتل حتليل حتويل مسار الزناع –   
الفاعلني املنخرطني واألثر احملمتل لذلك عىل التحول، مما يعىط 
أرضية للنقاش األوسع والقمية اليت تتصل بقاعدة "عدم إحداث 

بدلًا من الرتكزي عىل املجمتع يف حالة االنتقال طبقًا  الرضر" 
ملجموعة حمددة من املؤرشات حفسب.

يتعامل حتويل مسار الزناع مع األشاكل الثقافية والبنيوية للعنف   

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات
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مبدى قدرهتا عىل الربط بني خمتلف الفاعلني واملستويات.

أسئلة تؤخذ يف احلسبان من منظور حتويل مسار الزناع:  

ما هو التأثري أو التغيري الذي تسىع معلية التعامل مع املايض   
إىل إحداثه وعىل أي مستوى؟ وهل متت صياغته بشلك 

رصحي؟ وهل اهلدف واقيع؟

هل من الواقيع حتقيق هذا التغيري املنشود احملدد عن طريق   
األنشطة املخطط تنفيذها؟ )شلك من أشاكل تأكيد نظرية 

التغيري(

ما يه معليات التعامل مع املايض وغريها من التدخالت   
)مبا فهيا ما قد يكون مضن قطاعات أخرى( اليت حتقق سويًا 

اهلدف العام؟

3-3-1 نظريات التغيري

يستخدم ممارسو حتويل مسار الزناع نظرية التغيري بشلك مطرد 
لتحويل افرتاضات كيفية حتقيق تغيري مسهتدف من مضنية إىل 

رصحية. وتعرف نظرية التغيري بأهنا سلسلة من االفرتاضات تعىن 
بسؤال كيف ميكن لتدخل ما حتقيق النتاجئ املرجوة منه، ويه دامئًا 

ما تكون مبنية عىل حتليل للزناع حيدد نقطة انطالق هذا الزناع، 
وتلزم مراقبة سلسلة االفرتاضات هذه عىل مدار تنفيذ التدخل 

املقصود، مما يحمس للتدخل بالتكيف مكا يحمس بإعادة النظر يف 
نظرية التغيري إن لزم )ملزيد من املعلومات حول نظرية التغيري يرىج 

صفحة 42 وما  الرجوع إىل مترين التفكري يف السالم 9002: 
بعدها(. وألن حقوق اإلنسان ترتك انطباعًا عىل شلك معلية التعامل 
مع املايض بشلك كبري فإن االفرتاض الغالب بني مماريس التعامل 
مع املايض هو أن التدخالت اليت سيقومون بتنفيذها ستقود بشلك 
تلقايئ إىل إحداث تغيري إجيايب يف السياق الذي يعملون به. إهنم 

ال يعملون وفق نظريات تغيري، وإذا معلوا هبا فإن األهداف تكون 
مصاغة بشلك مهبم وال يذكر بشلك رصحي كيف سيمت حتقيقها. 

بالنسبة لعمليات وآليات التعامل مع املايض فإنه من الرضوري   
صياغة نظرية تغيري واحضة وفهم ما قد يكون حتقيقه واقعيًا 
أو غري واقيع وبذلك يمت جتنب رفع التوقعات بشلك خاطئ 

والعمل مع الفاعلني األكرث صلة بالسياق، وجيب فعل ذلك 
بالتشارك مع الرشاكء واألطراف املعنية احمللية.

3-4 تسكني آليات التعامل مع املايض 
يف معليات االنتقال السيايس  

إن معليات التعامل مع املايض يه جهود طويلة األمد، مما يقودنا 
إىل التساؤل حول ماهية التوقيت الذي ستكون فيه تلك التدخالت 

أكرث فعالية من حيث إماكناهتا املرتبطة بتحويل مسار الزناع، ويف 
سياق العدالة االنتقالية فقد اكن هناك نقاش مسمتر حول العالقة بني 
مبادرات التعامل مع املايض واالنتقال السيايس حنو الدميقراطية. 

ويفرتض الكثري من العمل البحيث واخلربة العملية أن التعامل مع 

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعاتالتعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

إذا ما طبقنا نظرية التغيري عىل مثال هيئة احلقيقة والكرامة بتونس 
فستكون اكلتايل:

اهلدف العام للتغيري: يصل املجمتع إىل املصاحلة ويمتكن من االنتقال   
من الدكتاتورية إىل الدميقراطية.

وبإدماجهم يف  هبم  باالعرتاف  الضحايا  شعر  إذا  التغيري:  نظرية   
املجمتع، وإذا اكن الناس واعني بأمهية التعامل مع املايض، وإذا 
مت تأسيس الثقة يف الرشطة وقوى األمن، وإذا مت اقرتاح معليات 
لإلصالح وعدم متكني مرتكيب العنف من ممارسته، فإن فرص عدم 

تكرار االنهتااكت ستتحسن.
إذا وصل املجمتع بعد ذلك إىل التصاحل مع املايض، ومت اقرتاح   
االنتقال من  املجمتع عىل  قدرة  فإن فرص  وتنفيذ معليات إصالح 

الدكتاتورية إىل الدميقراطية سوف تزتايد.
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يف قضايا  وأسئلة حمددة ومتشابكة مع قضايا أخرى لطرحها يف 
سياق حاالت حمددة، مثل:

دور الفاعلني اخلارجيني

كعملية غري خطية فإن االنتقال السيايس ال حيدث مبعزل عن غريه 
من العمليات والفاعلني، وقد يكون دور الفاعلني اخلارجيني باألخّص 

مفيدًا أو ضارًا للتعامل مع املايض وحتويل مسار الزناع. ورمبا 
نسأل:

هل ميكن للضغوط اخلارجية تثبيط أو تجشيع أو تغيري ديناميات   .1
االنتقال؟

مىت وحتت أي ظروف تزتايد أو تنخفض قدرة الفاعلني   .2
اخلارجيني عىل التأثري عىل االنتقال؟

فميا يتعلق بالمتويل فإنه جيب عىل املاحنني تفّهم أن التعامل   .3
مع املايض معلية غري خطية وطويلة األمد، وأن خطط المتويل 

جيب أن تأخذ يف احلسبان احمتال حدوث انتاكسات عىل مدار 
العملية، إضافة إىل التحّسب للديناميكيات السياسية املتغرية 

ورضورة ترتيب خطوات معلية التعامل مع املايض. 
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عىل سبيل املثال فإن متويل تنفيذ معلية السالم يف جواتمياال اكن يف 
شلك خطط إدارة مرشوعات قصرية املدى ومل يكن يسهتدف توقيتًا 
حمددًا وترتيبًا للعملية يف إطار االنتقال من نظام دكتاتوري يف بلد مر 
بأكرث من ثالثني عامًا من الزناع املسلح شديد العنف. إن التغيريات 
البنيوية مثل اإلصالح احلقييق للرشطة قد تبدأ إال بعد اتفاق السالم 

بعقود من الزمن، وعندها يكون متويل املاحنني حشيحًا.

ماٍض من انهتااكت حقوق اإلنسان من شأنه أن يدمع انتقالًا سياسيًا 
حنو الدميقراطية والسالم املستدام.

إن التعامل مع املايض ال حيدث دامئًا يف سياق انتقال سيايس 
واحض املعامل حنو الدميقراطية، وميكننا يف هذا املقام اإلشارة إىل 

حاالت من الدميقراطيات الراخسة مثل كندا اليت هشدت مؤخرًا 
وجود جلنة للحقيقة واملصاحلة، إضافة إىل حاالت يف سياقات تهشد 

حروبًا أهلية مسمترة مثل السودان حيث أدانت احملمكة اجلنائية 
الدولية الرئيس البشري عىل خلفية جرامئ ضد إقلمي دارفور، وحاالت 
لدول يف مرحلة ما قبل االنتقال السيايس مثل أوغندا اليت هشدت 
وجود جلان حقيقة تارخييًا وحيث تنشط احملمكة اجلنائية الدولية. 

إضافة إىل ذلك فإن االنتقال السيايس ليس خطيًا ولذا ميكن النظر 
إليه كعملية تغيري طويلة املدى ال تعرف نتيجهتا عىل وجه اليقني. 

وهبذا املعىن فإن أحد الدروس املستفادة من جمال الدمقرطة وعمل 
االنتقال عند تصممي وتنفيذ براجم وآليات التعامل مع املايض هو 

أمهية القيام بالتحليالت املبنية عىل املعرفة بتارخي التغيري االجمتايع 
السيايس14. 

وبالنظر إىل تلك النقاشات حول ماهية االنتقال الذي جيري أثناء 
معلية أو آلية التعامل مع املايض فإنه ميكننا أن حندد مبعقولية 

الفرتات عالية اهلشاشة واألخرى منخفضة اهلشاشة يف معر العملية، 
إضافة إىل حتديد ما يمسى بلحظات الفرص واليت ميكن فهيا أن 
حيقق تطبيق التعامل مع املايض حتويلًا ملسار الزناع بشلك أكرث 

كفاءة، ولتصور مثل هذا االقرتاب بشلك معيل فإنه من املهم التفكري 

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

كتب أولني واكمبل يف هذا املجال حول "حدوث االنتقال يف المنوذج"15، 
النظرة إىل النظام   )1 التالية:  النقاط  وهيمنا يف السياق اإلشارة إىل 
وصف التغيريات اليت حيققها االنتقال  السابق باعتباره غري رشيع، 2( 
تسهتدف العملية التوصل إىل  داخل دوالب الدولة معومًا باالتساق، 3( 

إغالق امللفات.

دمحم محمود ولد دمحمو وتميويث   14
سيسك )2013(، عودة عمل االنتقال: 

الدمقرطة يف القرن احلادي 
والعرشين، أوراق جنيف، مركز جنيف 

للدراسات األمنية، ورقة 13، العام 
.2013

أولني واكمبل، 2005، معضلة   15
االنتقال يف الدول الدميقراطية 

صاحبة الزناعات، جملة هيومان 
رايتس كوارتريل، عدد 27، صفحات 
213، صفحة 173، صفحات   – 172
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التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

قد يهسم حتليل خمتلف أشاكل االنتقال ومعليات التعامل مع املايض اليت حتدث يف 
تلك السياقات يف فهم االنتقاالت اليت ستحدث يف املستقبل بشلك أفضل. إن مثال 
االنتقال احلادث يف تونس يكشف أن معليات االنتقال قد تسمتر ملدة سنوات طويلة 
تتطلب قاعدة قانونية  مثل هيئة احلقيقة والكرامة –  مكا أن آليات العدالة االنتقالية – 
ماليًا وفنيًا وسياسيًا الزمًا حىت ميكهنا محّتل التغيريات الكبرية  قوية ودمعًا )خارجيًا( 
يف السياق السيايس. ويف حالة السياقات اليت تهشد معليات تعامل مع املايض 
مثل حالة رسيالناك حيث انهتى الزناع  دومنا ارتباط بانتقال سيايس واحض املعامل – 
فإن رقابة املجمتع املدين  املسلح الذي امتد لعقد من الزمن دون اتفاق سيايس – 
التوتر.  باعثًا عىل  أمرًا  املقرتحة تصبح  االنتقالية  العدالة  آلليات  الدولية  واملنمظات 
أما يف حالة السياقات اليت تهشد انتقالًا من حالة نزاع داخيل مسلح إىل وضع 
مثل حالة مشال  اخنفاض ملعدالت العنف املفتوح دون املرور بانتقال سيايس كبري – 
فإن حدوث التغيريات البنيوية واملجمتعية قد يستغرق وقتًا طويلًا جدًا مكا  أيرلندا – 
حيمتل أن يكون تأثري آليات العدالة االنتقالية حمدودًا. وتوحض حالة األرجنتني أنه 
وحىت يف سياق االنتقال من الدكتاتورية العسكرية إىل نظام دميقرايط فإن معليات 

التعامل مع املايض قد تستغرق عقودًا من الزمن.

جحم ومهمة التعامل مع املايض:

إن معليات التعامل مع املايض تتسم بطول املدى شأهنا شأن 
االنتقال السيايس، مما يقودنا إىل التساؤل حول جحم ومهمة آليات 

التعامل مع املايض. وهنا لرمبا نطرح األسئلة التالية:

هل ميكننا التعامل مع انهتااكت معينة حلقوق اإلنسان قبل بدء   .1
معلية االنتقال السيايس، أي يف األوضاع اليت يطلق علهيا "ما 

قبل االنتقالية"؟

هل ميكن لتدخالت التعامل مع املايض تعزيز أو إضعاف مثل تلك   .2
التغريات يف املراحل املبكرة من االنتقال؟

تتحدث تدخالت التعامل مع املايض حتديدًا يف  عن أي "ماٍض"   .3
احلاالت اليت هشدت تارخييًا انهتااكت حلقوق اإلنسان؟

نوع "االنتقال"

تكشف األدبيات والكتابات املختلفة جسالًا كبريًا حول ماهية املراحل 
والذي  املختلفة لالنتقال، مبا يف ذلك "االنتقال احلادث يف المنوذج" 

يفرتض دومًا أنه مرافق لعمليات التعامل مع املايض، ومع ذلك 
فإن تدخالت التعامل مع املايض أصبحت حتدث بشلك مزتايد يف 

مجموعة متنوعة من السياقات ومحتل عواقب ترتبط بقدرهتا عىل 
اإلهسام يف حتويل مسار الزناع، وهنا لنا أن نتسائل:

ما هو جحم التأثري الذي سيخلفه التعامل مع املايض عىل حتويل   
مسار الزناع يف حالة عدم وجود انتقال؟

هل خيتلف حتويل مسار الزناع يف الدميقراطيات الراخسة؟  

هل ميكن أن يكون لتدخالت التعامل مع املايض أثر أكرب من   
االنتقال؟ أو "انتاكس"  حيث حتويل مسار الزناع أثناء "تقدم" 

التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناعات

دمحم محمود ولد دمحمو وتميويث   14
سيسك )2013(، عودة عمل االنتقال: 

الدمقرطة يف القرن احلادي 
والعرشين، أوراق جنيف، مركز جنيف 

للدراسات األمنية، ورقة 13، العام 
.2013

أولني واكمبل، 2005، معضلة   15
االنتقال يف الدول الدميقراطية 

صاحبة الزناعات، جملة هيومان 
رايتس كوارتريل، عدد 27، صفحات 
213، صفحة 173، صفحات   – 172
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امليض قدمًا

تثبيت قاعدة للعمل املستدام االنهتاء واملتابعة  
طويل األمد 

ترتيب وتأمني أرشيف حلفظ   
خمتلف اآلليات 

العمل مع مجموعات املجمتع   
املدين واهليائت احلكومية 
ذات الصلة لضامن متابعة 
وتنفيذ فعال للتوصيات )مبا 

يف ذلك العمل مع املجمتعات 
احمللية واإلعالم واملؤسسات 

التعلميية والثقافية، وغريها(

حتدثنا يف الفصول الثالثة السابقة عن أشاكل العالقات والتالحق 
احملمتلة واهلامة بني التعامل مع املايض وحتويل مسار الزناع. 

واعمتادًا عىل االختالفات بني نظرية حتويل مسار الزناعات من جانب 
واملامرسة القامئة للتعامل مع املايض فقد مقنا بالتوصل إىل نقاط 

حتليل  ويه اكلتايل:  عىل سبيل املثال ال احلرص –  حممتلة للتالحق – 
الزناع، والعملية، والتأثري. ويف هذا الفصل األخري فإننا نبين عىل 
هذه الرؤية العامة ومن مث نتصور ماذا سيكون شلك معلية التعامل 

مع املايض إذا متت مقاربة لك مرحلة عن طريق أدوات حتويل مسار 
الزناع.

إجراء حتليل للزناع، مبا التخطيط والتصممي  
يمشل الرشاكء احملليني 

  ختطيط اسرتاتيجية تأثري 
طويلة األمد وحتديد شلك 

اإلرث الذي يراد تركه
العمل املشرتك مع اخلرباء يف   

جماالت التعامل مع املايض 
وحتويل مسار الزناع

كيف تشلك هذه اآللية جزءًا من العملية   
طويلة األمد؟ 

ما يه اآلليات األكرث ارتباطًا باملوضوع   
عند إجراء حتليل الزناع؟

ما يه نظرية التغيري؟  
ما الذي ميكن تعمله من سياقات أخرى؟  

إعادة التفكري يف حتليل التنفيذ  
الزناع ومراجعته بشلك منتظم 

أثناء التنفيذ
  العمل بشلك مشرتك مع 

خرباء التعامل مع املايض 
وحتويل مسار الزناع

اختبار نظرية التغيري بانتظام  

من مه الفاعلون يف الزناع الذين مت   
مشوهلم؟ ومن الذين مت إقصاهئم؟

  هل طرأت تغيريات عىل حتليل الزناع 
مقارنة باملرحلة األوىل؟

ما يه اللغات اليت يمت استخدامها   
أثناء العمل )يف احملادثة ويف اجلانب 

الفين للعمل(؟ وكيف يؤثر ذلك عىل 
التواصل؟

  هل ال تزال نظرية التغيري صاحلة أم 
هل حتتاج إىل مراجعة؟ وهل يعين ذلك 
احلاجة لتغيري األنشطة وتكييفها بشلك 

خمتلف؟

امليض قدمًا  4
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التفاعل مع الفاعلني ذوي الصلة، ولذا فإن فهم مثل تلك العمليات 
املعقدة بشلك كبري إضافة إىل حتويل مسار الزناع أمر يف غاية 
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يف التعامل مع املايض. وال تتعدى مجموعة اخليارات اجلاهزة 

سلفًا واملرتبطة خبطط متويل قصري املدى أن تكون عقبات ال دعامئ 
لتحويل مسار الزناعات يف التعامل مع املايض. إن غرض استخدام 

منظور وأدوات حتويل مسار الزناعات هو تطوير ممارسات من شأهنا 
التخفيف من أثر أوجه القصور املشار إلهيا، فضلًا عن تعزيز الفهم 

بكيفية تفاعل التعامل مع املايض مع السياقات االجمتاعية والسياسية 
والثقافية واالقتصادية بشلك يهسم يف املصاحلة عىل املدى البعيد.
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RPP Matrix مصفوفة مترين التفكري يف السالم امللحق 2: 

إرشاك املزيد من األخشاص
إرشاك عدد مزتايد من  اسهتدف)ي( 

األخشاص يف التحراكت اهلادفة 
إىل تعزيز السالم، عىل أساس 

فرضية أنه ميكن بناء السالم إذا 
أصبح العديد من األخشاص نشطني 
يف العملية، مبعىن "مشاركة شعبية 

واسعة". 

األخشاص الرئيسيون
مق بالرتكزي عىل إرشاك 
أخشاص أو مجموعات 

حمددة يعد دورمه حامسًا 
يف اسمترارية الزناع وحله 

عىل حد سواء بسبب سطوهتم 
أو نفوذمه. إن اسرتاتيجية 

إرشاك األخشاص الرئيسيني 
تفرتض بأنه ومن دون إرشاك 
أولئك األخشاص فإنه ال ميكن 

إحراز تقدم يف السيع إىل حل 
الزناع.

املستوى الفردي/الخشيص
يسىع الربناجم إىل تغيري 

مواقف وقمي ومهارات 
وانطباعات األفراد بناء عىل 

افرتاض يقول بأن السالم 
ممكن فقط إذا طال التغيري 

القلوب والعقول والسلوك 
وظروف معيشة األفراد.

الرتمجة إىل األفعال: 
األنشطة والتغيري املتوقع يف  ضع)ي( 

خانات املصفوفة

املستوى االجمتايع-السيايس
تبىن الرباجم عىل قناعة بأن 

السالم يتطلب تغيريًا يف 
البىن والعمليات االجمتاعية 
السياسية مبا يدمع خلق أو 

إصالح املؤسسات اليت تتعامل 
مع املظامل اليت تعد وقودًا 

للزناع، أو تعزز من السبل غري 
العنيفة للتعامل مع الزناع.
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سويس بيس هو معهد حبيث معين باملامرسة وهيمت بدراسات السالم، 
ويقوم عىل حتليل أسباب الزناعات العنيفة وتطوير االسرتاتيجيات 

لتحويل مسارها بشلك سيمل. هيدف سويس بيس إىل اإلهسام يف 
تطوير القدرة عىل منع وقوع الزناعات وتدعمي حتويل مسار الزناعات 

عن طريق إنتاج أحباث مبتكرة وتشكيل خطاب السياسة العاملية 
للسالم وتطوير وتطبيق أدوات ومناجه جديدة لبناء السالم ودمع 

فاعيل السالم وتقدمي املشورة هلم إضافة إىل تقدمي وتيسري مساحات 
للنقاش والتحليل والتفكري والتعمل النقدي.

سويس بيس هو معهد متنسب جلامعة بازل وعضو يف األاكدميية 
السويرسية للعلوم اإلنسانية واالجمتاعية، وتضم قامئة أمه الرشاكء 

واملستفيدين من سويس بيس وزارة اخلارجية السويرسية ووزارة 
الدولة السويرسية للتعلمي والبحث واالبتاكر، فضلًا عن منمظات دولية  

ومنمظات جممتع مدين ومراكز تفكري دولية.

حول سويس بيس

بريوين جونز تشغل حاليًا منصب باحثة أوىل يف برناجم التعامل مع 
املايض يف مؤسسة سويس بيس، ويه أيضًا حمارضة يف جامعة 
بازل، مكا أهنا تقود مرشوعًا حبثيًا ممولًا من املؤسسة السويرسية 
الوطنية للعلوم بعنوان "مقاومة العدالة االنتقالية؟ رؤى بديلة للسالم 

والعدالة"، وتتنوع اهمتاماهتا البحثية لتمشل املواطنة واملصاحلة وبناء 
األمة والدولة وسياسات العدالة االنتقالية إضافة إىل مناجه البحث 
المكية، ولدهيا خربة ميدانية يف لك من البوسنة واهلرسك وساحل 

العاج ورسيالناك وأوغندا.

سيدونيا جابرييل حاصلة عىل درسة املاجستري يف عمل االجمتاع 
والتارخي احلديث والعالقات الدولية من جامعيت بازل وزيورخ، مكا 

حصلت عىل هشادة عليا يف حل الزناعات من جامعة كوفنرتي 
باململكة املتحدة إضافة إىل هشادة يف التطوير املؤسيس واملهارات 

االستشارية الدولية من مؤسسة اإلدارة من أجل التمنية هبولندا، 
وترتكز خربهتا يف جماالت حتليل الزناعات وتعزيز مشاركة األطراف 

احمللية يف معليات السالم وإعادة اإلمعار، والتطوير االسرتاتيجي 
لتدخالت بناء السالم، وتصممي وتنفيذ وتقيمي املرشوعات، وبناء 
القدرات يف جمال حتويل مسار الزناع ويف جمال احلساسية 

للزناعات، وتشغل سيدونيا أيضًا حاليًا منصب مديرة املرشوعات يف 
.FFOK مركز بناء السالم

إلزيابيث بوجمارترن يه خرجية لكية القانون جبامعة فريبورج، وقد 
التحقت بنقابة احملامني يف زيورخ يف العام 2002 ومحتل هشادة 
املاجستري يف القانون الدويل اإلنساين من أاكدميية جنيف للقانون 

الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وتعكف حاليًا عىل تدريس القانون 
اجلنايئ الدويل يف جامعة لورسن حيث تقوم أيضًا بأحباثها لنيل 

درجة الدكتوارة حول مشاركة الضحايا يف احملمكة اجلنائية الدولية. 
وقد معلت بني عايم 9002 و0102 مكنسق مرشوع دمع الوساطة 

مبؤسسة سويس بيس، وحاليًا فإهنا ترأس برناجم التعامل مع 
املايض وتنسق مرشوع األرشفة والتعامل مع املايض.

عن املؤلفات


