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THE GLOBAL INITIATIVE FOR JUSTICE,
TRUTH AND RECONCILIATION
In 2014, the International Coalition of Sites
of Conscience (ICSC) launched the Global
Initiative for Justice, Truth and Reconciliation
(GIJTR), a consortium of nine international
organizations focused on offering holistic,
integrative and multidisciplinary approaches
to issues of truth, justice and reconciliation.
GIJTR works primarily with local populations,
civil society organizations, survivors and
governments to develop transitional justice
approaches that are victim-centered,
collaborative, and support dignity, respect,
inclusion, and transparency in societies
emerging from conflict or periods of
authoritarian rule. Since its founding, GIJTR
has engaged with people from 60 countries,
worked with 562 CSOs, and has supported
over 245 community-driven projects and
the documentation of more than 5040
testimonies of human rights violations.
For more information, please visit gijtr.org.

المق ّدمة
وجّ هت المبادرة العالميّة للعدالة والحقيقة والمصالحة ،برئاس ِة
ال ّتحالف ال ّدولي لمواقع الضمير ،دعو ًة إلى تقديم دراسات
حاال ٍ
ت أجرتها مواقع الضّمير حو َل العالم و ُتسلّط الضو َء
على المبادرات ،سواء أكانت بقياد ِة الحكومة أم المجتمع
ّ
وعززت السال َم
كان من شأنها أن نشرت
المدني ،الّتي َ
بين أوساط ال ّ
شباب عن
وثقافة الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان َ
فمن المُسلّم به أ ّنه في المجتمعات المُشرذمة
طريق التعليمَ .
زاع والفظائع ،تكونُ السرديات
القمع
قاست
والعنف وال ّن َ
َ
َ
الّتي َ
َّ
كبير ،وهو األم ُر الّذي يستدعي
محط
التاريخيّة
ٍ
إشكال ٍ
وضع عمليا ٍ
ت مُحكمة تؤول إلى تعليم حقوق
ضرور َة
ِ
اإلنسان وبناء السّالم.
ض و َء على ما جا َء في
أُعِ َّد ت د راسات الحاالت على
نحو يُس لّ ط ال ّ
ٍ
ت من ممارسا ٍ
مكامن نجاحها ويقتر ُح
ت ُم بتكرة ،ف يُح لِّ ُل
المباد را ِ
َ
توصيا ٍ
صالح نشر ال ّس الم والمصالحة
ت قابلة للتعميم وتصبّ في
ِ
بين طي ٍ
واسع من الفاعلين.
ف
وإيجاء توافق اآلراء َ
ٍ
ُت قس ُم المقالة االستع راض يّة هذه إلى أربعة أقسام .ف يُع ِّد ُد القسم األوّ ل منها
المبادئ التوجيه يّة ال ُم ط بّقة على د راسات الحاالت .أ ّم ا القسم الثاني،
شيوع إصالح المناهج النظام يّة بمبادر ٍة حكوم يّة
ظر في مدى
ف يُمعنُ ال ّن َ
ِ
ض وء على األمثلة
وأنماطِ هِ .ف يُح لِّ ُل هذا القسم هذه األنماط ،ويُس لِّ ط ال ّ
اعترض ت الجهود المبذولة في
ال ّن اجحة كما يُس لّ طه على ال ّت حديات الّ تي
َ
ِح العدالة االنتقال يّة.
إصالح المناهج التعليم يّة لصا ل ِ

جولة “مسارات للتذكر” في مقبرة اإلرمنجل .يقف الزوار أمام
في القسم ّ
الث الث ،يُصبّ التركيز على د راسات الحاالت الّ تي تنظ ُر في
الضريح تكريما للصحفيين الذين قتلوا في أوشوراكاي .الصورة
ً
باقة متنوعة من
إصالح المناهج غير النظام يّة .فيستعرضُ هذا القسم
مجاملة من جمعية كامينوس دي ال ميموريا  ،بيو.
ّ
ُ
ت عن األنشطة ال ُم بتكرة ،ويُح لِّ ُل اإلمكانيات
صا
لخ
م
وال
ات
ر
المباد
أنواع
ِ
ِ
سبيل تعميم أهداف العدالة االنتقال يّة .وال
إطار ال ّد ولة والعاملين في ميدان التعليم في
وكذلك القيود الّ تي تخصُّ الفاعلين من خارج
َ
ِ
ِ
بين ال ّد ولة والمجتمع
يُمعنُ هذا ال ّت حليل ال ّن ظر في استجابة الحكومة والمجتمع المدني فحسب ،بل في مدى فهم أهم يّة الرّ وابط القائمة َ
المدني.

وفي الختام ،يُع ِّد ُد القسم األخير من هذه المقالةُ ،ج ً
ملة من التوصيات العالم يّة المتع لّ قة بإصالح المناهج التعليم يّة النظام يّة وغير
النظام يّة على ح ٍّد سواء.
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المنهجيّة
س بل ا ّل تي ُي مكن من خاللها أن ُي ساهم ك ل ٌّ ِم ن
يرمي مشروع «إصالح المناهج التعليم ّي ة والعدالة االنتقال ّي ة» إلى
النظر مل ًّي ا في ال ُّ
ِ
سالم
الص دمة وثقافات العنف العابرة لألجيال ،وفي إقامة
إصالح المناهج التعليم ّي ة وبرامج التعليم غير النظام ّي ة في
كسر دوامات ّ
ِ
ٍ
اجتماعي على حدٍّ سواء .ويستفيد هذا المشروع من العبر ال ُم ستخلصة من تجارب الدّ ول في مناطقَ ُم ختلفة
تالحم
مستدام وإيجاد
ّ
ٍ
ُ
ُ
لدعم الحقيقة والعدالة وال ُم صالحة.
حيث أُد ِخ َل ت إصالحاتٌ إلى المناهج التعليم ّي ة النظام ّي ة وكذل َك حيث اب ُت ِك َرت مناه ُج غير نظام ّي ة
ِ
سبيل
تقديم سلسل ٍة من التوصيات العالم ّي ة ال ُم تع ّل قة بإصالح المناهج التعليم ّي ة في
أ ّم ا الهدف األسمى من هذا المشروع فيكمنُ في
ِ
ِ
الفظائع في سياقا ٍ
ت ُم ختلفة.
تحري الحقيقة وتج ّن ب وقوع
إقامة عدال ٍة انتقال ّي ة قائمة على
َ
ّ
لقد زوّ دت المبادرة العالم يّة للعدالة
ت
والحقيقة وال ُم صالحة دراسات الحاال ِ
فليس القص ُد من دراسات
بإطار مرجعيّ .
َ
ٍ
الحاالت أن تقو َم مقا َم بحو ٍ
ث جديد ٍة أو
المعارف والخب رات
فريدة ،بل أن تجمع
َ
الّ تي يتم ّت ع بها المواقع األعضاء في
وذلك في
ض مير،
التحالف ال ّد ولي لمواقع ال ّ
َ
مهل ٍة زمن ّي ٍة ض يّقة نسب ًّي ا .وقد خضعت
دراسات الحاالت ك لّ ها ،قب َل تسليمها،
لعملي ِة م راجع ٍة دقيقة .وبنا ًء على ذلك،
فهي تعكسُ آرا َء هياكل الحكم واإلدارة
للمواقع األعضاء في التحالف ال ّد ولي
ِ
ض مير ولشركا ِء المبادرة العالم يّة
لمواقع ال ّ
للعدالة والحقيقة والمصالحة.

رسم توضيحي لسوزان كيتلينسكي  ،إدامة مفتوحة.

صب التركيز في ك ل ٍّ منها على المسائل واألبعاد ال ُم حدّ دة واآلتي تعدادها:
ِب إجراء  18دراسة حالة ،على أن ُي ّ
ُط ل َ

 .1مدى ال دّعم وال ّت شجيع الّ ذي ق ّد مته الحكومات أو اإلعفاءات اإلقليم ّي ة الجديدة في مرحل ِة ما بعدَ ال ّن زاع ،ومدى توجيهها أو قيادتها اإلصالح في
التعليم وفي المناهج التعليم ّي ة،
 .2استجابة حكومات ما بعدَ الن زاع،
 .3األنشطة غير ال ّن ظامية أو العضو ّي ة الّ تي أقامتها المنظمات المعن ّي ة بالعدالة االجتماع ّي ة في ال ُم جتمع المدني ،ال س ّي ما منها المواقع األعضاء في
وإصالح المناهج التعليم ّي ة
ض مير وشركاء المبادرة العالم ّي ة للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة ،في
سبيل اإلصالح التعليميّ
التحالف ال ّد ولي لمواقع ال ّ
ِ
ِ
ض مير وشركاء المبادرة العالم ّي ة للعدالة والحقيقة
 .4مكامن النجاح وال ّت حديات الّ تي اختبرها المواقع األعضاء في التحالف ال ّد ولي لمواقع ال ّ
وال ُم صالحة
 .5األنشطة ال ُم وجّ هة للشباب غير ال ُم لتحقين بالمدارس وطالب الجامعات.

ض وء على الممارسات
ال تسعى المقالة االستع راض يّة هذه إلى أن
تجمع األفكار الرّئيسة من دراسات الحاالت ك لّ ها ،بل ترمي إلى تسليط ال ّ
َ
ّ
اآلخرين ِم ن منظما ٍ
ت ُم شاركة وشركاء ال ُم بادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة ،وال ُم ع ل مين
الواعدة ال ّت ي قد تعو ُد بمنفع ٍة على
َ
بعض األماكن ال ُم ح ّددة.
تحليل التحديات ومكامن النجاح األساس يّة في
وممارسي العدالة االنتقال يّة ،كما ترمي إلى
ِ
ِ

لمبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمُصالحة – إصالح المناهج التعليميّة والعدالة االنتقاليّة

|

3

اإلصالحات في المناهج التعليميّة النظاميّة
يصبّ هذا القسم ُج َّل تركيزه على اإلصالحات ال ُم دخلة إلى المناهج التعليم يّة النظام يّة وال ُم تع لّ قة بعمليات الحقيقة والعدالة والمصالحة
لتحقون بالمدارس و ُم رتا ُد وها ،وأنَّ سياسة المناهج التعليم يّة ُت ّ
أماكن ُم ختلفة .ونظرًا إلى أنَّ األع ّم األغلب من ال ّ
غط ي الموا ّد
ش باب ُم
في
َ
َ
ّ
ً
اشئ حو َل
ال ُم درّسة في هذه المؤسسات ،يُع ُّد إدرا ُج أولويات العدالة االنتقال يّة في المناهج التعليم يّة وسيلة مؤث رة ُت خوِّ ُل
تثقيف الجي َل ال ّن َ
َ
قيم حقوق اإلنسان.
انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ساب ًق ا في بلد ِه وحو َل ِ
من ال ُم جديً ،
أوّل ،وض ُع تعريفا ٍ
ت
بغي َة المضي قد ًم ا في النقاش ال ُم
تمحور حو َل إصالح المناهج التعليم يّة والعدالة والحقيقة وال ُم صالحةَ ،
ِ
ت في هذا ال ّ
إصالح المناهج التعليم يّة و ُت ّ
ش أن.
عمل يّة ُت ح ّد ُد
لخ صُ األفكار الرّئيسة ع ّم ا يُعرفُ حو َل مكامن القوّ ة والعث را ِ
َ
بين:
وفي ما يتع لّ ُق بمفهوم المنهاج التعليميُ ،ت م ِّي ُز منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (التاريخ غير متو ّف ر) َ
المناهج «المقصودة» :على غ رار المناهج «ال ُم دوّ نة» و/أو «الرّسمية» :وهي عبارة عن تصوّ ر ال ُم جتمع ل َم ا ينبغي على
وثائق ُم ح ّددة ،على غ رار أ ُ ُ
َ
طر
مين تعلي َم ُه في المدارس ال ّن ظام يّة .ويُع ّب ُر عن هذه المناهج في
مواطنيه تع لّ مه وعلى ال ُم ع لّ َ
المناهج التعليم يّة ،ومناهج الموا ّد أو المقررات ،والموا ّد التعليم يّة( ،كالكتب ً
مين ودالئل التقييم.
مثل) ،ودالئل ال ُم ع لّ َ
ب مجموع ٍة واسعة من ال ّت فاعالت ال ُم ع ّق دة النا ِج َم ة عن
المناهج «ال ُم ن ّف ذة» أو «ال ُم خت َب َرة» :وهي المناهج المقصودة ُم ع ّدلة بحس ِ
التعليم وال ّت ع لُّ م في الصفوف .و ُت ح ّد ُد هذه المناهج السياسة التربوية ال ُم نتقاة وجودة التعليم (إلى جانب عوام َل أخرى كثيرة).
ون ً
خالل ال ُم خرجات
فعل ،ويُمكنُ تحديدها ِم ن
المناهج «ال ُم نجزة» ،أو «ال ُم ح ّق قة» أو «ال ُم كتسبة» :وهي ما اكتس َب ُه المتع لِّ ُم َ
ِ
التعليم يّة أو مهارات ال ُم تع لّ م الّ تي يُمكنُ تقييمها وتبيانها.

حين يصفُ رجال ال ّس ياسة وواضعو
َ
إصالح المناهج التعليم يّة،
ال ّس ياسات
َ
فإ ّن هم غال ًب ا ما يشيرون إلى المناهج
«المقصودة» ،ويُه ِّم ُ
ون المناهج «ال ُم ن ّف ذة»
ش َ
أو «ال ُم نجزة» التي يولونها أهم ي ًّة ضئيلة.
حين نستخد ُم المفهو َم األع ّم المقصود
لذا،
َ
بمصطلح «إصالح المناهج التعليم يّة» ،أي
ال ُم ض ّم ن المناهج «ال ُم ن ّف ذة» و»ال ُم نجزة»
فمن األهم يّة بمكان إدراك أنَّ
على ح ٍّد سواءَ ،
إصالح المناهج التعليم يّة يشم ُل التغيي رات
َ
الرّسمية ال ُم دخلة إلى المناهج الوطن يّة،
عبر ال ّت شريع أم األنظمة أم السياسات،
َ
كما يشم ُل التغيي رات ال ُم دخلة إلى الموا ّد
التعليم يّة ال ُم ق ّدمة للمدارس ،والتطوير
مين في
المهني ال ُم ستمرّ ل ُم ساعدة ال ُم ع لّ َ
لتعليم التعديالت الجديدة ،كما
الته ُّي ِؤ
ِ

رسم توضيحي لسوزان كيتلينسكي  ،إدامة مفتوحة.
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مين الجدد لتعليم التعديالت ال ُم دخلة إلى المناهج التعليم يّة وإلج راء
أجل تهيئة المع لّ َ
يشمل التغيي رات في التدريب األوّ لي للمعلمين من ِ
التقييمات الجديدة ،التكوين يّة منها (وهي ألهدا ٍ
ف تشخيص يّة صف يّة) والنهائ يّة (على غ رار امتحانات التر ّف ع).
وعليه ،تتع دّى المناهج التعليم يّة كونها مجرّدَ وثيقة حكوم يّة ُت ح ّد ُد الموا ّد ال ُم درّسة في ك ِّل صفٍّ وفي ك ِّل مستوى ،فهي تتض ّم نُ كيف يّة
بلوغ األهداف التعليم يّة األوسع نطا ًق ا.
ضمن الموا ّد المدرّسة في
مساهمة التجارب التعليم يّة
َ
ِ
ت إصالح المناهج التعليم يّة .ور ّك َز كونيغهام
ونظرًا إلى تنوّع المكوّ نات الّ تي يجبُ إصالحها ،يُق ِّد ُم كونيغهام ( )2018تقيي ًم ا واقع ًّي ا إلمكانا ِ
أوّل على تقييم األثر ّ
ً
فاستنتج كونيغهام
وذلك في مختلف أنحاء القارة األفريق يّة،
الذي تحدثه اإلصالحات في المناهج القائمة على الكفاءة،
َ
َ
تحسين المخرجات التعليم يّة .وبغية فهم
يسير م ّم ا يخوّ لها
أحوال كثيرة ،إلى تحقيق جز ٍء
ص لت ،في
أنَّ إصالحات المناهج التعليم يّة تو ّ
َ
ٍ
ٍ
ً
النظر مل ّي ا في األسباب الكامنة ورا َء فشل إصالح المناهج التعليم يّة.
وكذلك فهم حدودهاِ ،م َن المجدي
اآلمال الّ تي يع ُد بها إصالح المناهج
َ
َ
النظر في القدرات التنظيم يّة والمالية والبشريّة الّ تي
يهملون
ولع َّل المعضل َة األساس يّة تكمنُ في أنَّ ُم صل ِح ي المناهج التعليم يّة عاد ًة ما
َ
َ
تتم ّت ع بها األنظمة التعليم يّة.
الط موح وتتجاهل ّ
إنَّ إصالحات المناهج التعليم يّة ت ُس ِّي رُها السياسة ،وهي عاد ًة ما ُت غالي في ّ
ص دد ،يشر ُح
الظ روف ال ّس ائدة .وفي هذا ال ّ
شكل من أشكال «الترميز السياسي» ،أي أدا ٍة ح ّم ال ِة إِشارا ٍ
ت في المحيط
جانسن ( )2002كيف يّة تحوّ ل إصالح المناهج التعليم يّة إلى
ٍ
السياسي ً
بشكل خاصّ  ،إحداث تغيي را ٍ
ت في
ث تغيير تعليميّ جذريّ  .وتقتضي المناهج الجديدة،
بدل من أن
يكون وسيلة آيلة إلى إحدا ِ
َ
ٍ
ص ف يّة ،وهي تغيي ر ٌ
ات عادة ما ال يُه يّأ ال ُم ع لّ مون لها ،وغال ًب ا ما يُقاومونها ،ال س يّما إن كانت هذه التغيي رات ُت ع ّد مثير ًة للجدل.
الممارسات ال ّ
ً
ونادرًا ما ي ِّ
ُ
ص صون لها المي زانيات الوافية ،واألم ُر س يّان
ُخط ط واضعو المناهج الحكوم يّة تخطيط ا مناس ًب ا للموا ّد التعليمية الجديدة أو يُخ ّ
ً
ً
وشامل ،والتغيي رات الّ تي تط رأ على الممارسات التقيم يّة .وق لّ ما تتحوّ ُل مبادرات إصالح
كامل
مين تطويرًا
بال ّن سبة إلى تطوير المع لّ َ
ت مانحة إلى مؤ ّس سا ٍ
المناهج التعليم يّة ال ُم موّ لة من جها ٍ
ت قائمة بذاتها بعدَ انقضا ِء دورة التمويل.
عالج ة البلدان أو السياقات ،الواردة في دراسات الحاالت ،المناهج التعليم يّة النظام يّة الوطن يّة أو الفرع يّة
ينظ ُر هذا القسم مل ًّي ا في مدى ُم َ
ب مع انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ساب ًق ا
أجل التطرّ ق إلى مسائ َل مرتبطة بالعدالة االنتقال يّة ،ومنها تحدي ًدا ،تصفية الحسا ِ
من ِ
خضع ت المناهج
في المجتمع ،ومع األسباب الجذرية الكامنة وراء هذه االنتهاكات .وعلى الرّغم من أنَّ عد ًدا ال يُستهان به من ال ّد ول قد
َ
التعليم يّة فيها إلصالحا ٍ
ت جوهريّة (في أفريقيا وفي أمريكا الالتينية على ح ّد سواء) ،لم تتطرّ ق هذه اإلصالحات لمسائل العدالة االنتقال يّة
في هذه الجولة من التغيير التعليمي.
في المقابلُ ،ت قرنُ دو ٌل كثيرة القي َم بالعدالة االنتقال يّة ،وال س يّما حقوق اإلنسان وإرساء ال ّس الم ،و ُت س لِّ ُ
ض وء على القيم الّ تي
ط هذه ال ّد و ُل ال ّ
ِ
ُ
بوضوح إلى تغيي را ٍ
أشارت دراسات حاال ٍ
ت كثيرة ،قد تتخذ شك َل مواد إضاف يّة أو موا ّد
ت ع دّة
ُت ني ُر المناهج التعليم يّة الوطن يّة بر ّم تها .وقد
َ
ٍ
وذلك في المدارس النظام يّة ،وفي سنة االستقبال التالية لمرحلة التعليم
ضمن الموادّ،
المواضيع أو الوحدات
جديدة ،أو تغيي رات تط رأ على
َ
َ
َ
الثانويّ وفي مرحلة ما بعدَ التخرّج من المدرسة (أي الجامعة وغيرها من الموسسات التعليم يّة ال ّت الية للمرحلة ّ
موضع
الث انية) .ويظه ُر في
ٍ
الحق من هذه المقا َل ة ،أنَّ غالب يّة األنظمة الواردة في دراسات الحاالت ،قد أعلنت عن إج رائها إصالحا ٍ
ت في المناهج التعليم يّة ُت عالِ ُج
ٍ
مسائل العدالة االنتقال يّة.
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الجدول  :1إصالح المناهج النظام ّي ة في األنظمة التعليم ّي ة.
إل زامي ُة تعليم العدالة االنتقال يّة في التاريخ ،وتحديد تواريخ إحياء الذكرى في تقويم المدرسة.
ب العام  1971مع
تفسي ُر العدالة االنتقال يّة تفسيرًا قوم ًّي ا بتوجي ٍه من ال ّد ولة .يُصبّ التركيز على حر ِ
باكستان.
أجل التعايش الديمق راطيّ وعدم
خطة الباسك التعليم يّة للسالم وحقوق اإلنسان ()2007؛ خطة من ِ
تشريع العنف ()2010
دون تخصيص وحدا ٍ
ت في مادّة التاريخ للعدالة
واسع ،لكن من
نطاق
إصالح المناهج التعليمية على
ٍ
ِ
ٍ
االنتقال يّة.
لتعليم الصف الثاني عشر تاريخ
تخصيص عد ٍد من الحصص ،خال َل العا ّم،
تفرض المناهج
َ
ِ
كمبوتشيا الديمق راطية.
ضمن المناهج النظام يّة .باإلضافة إلى مبادرات المجتمع المدني
تعليم حقوق اإلنسان تعلي ًم ا ُم ب ّس ًط ا
َ
العديدة لك ّن ها ضعيفة ال ّت أثير على إصالح المناهج التعليمية النظامية.
قانون التعليم العا ّم ( ،)1994المواد  5إلى  .14تأمين التدريب ّ
شأن حقوق اإلنسان
اللزم في
ِ
والسالم والديمق راط يّة والتعايش وال ّت عددية وممارسة التسامح والحريات .التعليم الوطني لحقوق
اإلنسان ()2009
ال شيء
أصدرت الوزارة كتا ًب ا من ُم ج لّ دَ ْي ن
ب َُع ْي دَ انتهاء ال ّن زاع ،لم يُسجّ ل شي ٌء يُذكر .لكن ،في العام ،1993
َ
عن تاريخ السلفادور ،ويسر ُد أحداثه المفصلية ،بما فيها حقبات الحكم االستبدادي ،وتمرّد ال ّس كان
األصليين وأنظمة الحكم العسكري ،واالنتخابات الديمق راط يّة.
مناهج تعليم يّة جديدة تتض ّم نُ
مواضيع على
في العام  ،2004أدخلت الوزارة إلى المرحلة األساس يّة،
َ
َ
ار السالم وإدارة الن زاع والمهارات ّ
أجل التعايش ال ّس لمي والذاكرة والتاريخ الحديث
اللزمة من ِ
غر ِ
ونشر حقوق اإلنسان.
واسع (إدخال المناهج التعليمية
نطاق
يُصبُّ ُج ّل التركيز على إصالح المناهج التعليمية على
ٍ
ٍ
مباشر إلى حقوق اإلنسان وتج ّن ب ارتكاب الفظائع.
بشكل
نحو يتطرّ ق
القائمة على الكفاءة) على
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
تلحظ التعام َل مع الجوانب المختلفة من التعليم ال ُم رتبطة بالعدالة
المادّة  9من قانون التعليم العا ّم
االنتقال يّة.
إصالح المناهج التعليم يّة منذ العام .2000
ثالث دورات من
ِ
حقوق اإلنسان هي موضو ٌع اختياريّ ويُمكن استبداله بالتعليم ال ّديني.
العدالة االنتقال يّة ُت درّسُ
ص ف الثاني عشر.
ص ف العاشر حتى ال ّ
ضمن مادّة التاريخ من ال ّ
َ
تحويل مادّة التاريخ إلى ما ّد ٍة إل زام يّة في التعليم الثانوي.
اقت را ٌح يرمي إلى
ِ
ُ
ض ِّم َن ت موا ّد حقوق اإلنسان والتربية الوطنية وال ّت اريخ في المناهج التعليم يّة ال ُم ن ّق حة لعا َم ي 2015
و.2017

✔

األرجنتين

✔

بنغالدش

✔

بلد الباسك
(إقليم من إسبانيا)

✘

البرازيل

✔

كامبوديا

✘

شيلي

✔

كولومبيا

✘

ساحل العاج

✔

السلفادورr

✔

غواتيماال

✘

كينيا

✔

بيرو

✔

صربيا

✔

جنوب أفريقيا

✔

تيمور الشرقية
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دراسة الحالة 1
أجل إصالح المناهج التعليم ّي ة وإدراج تواريخ إحياء ّ
الذكريات
األرجنتين ُت م ِّت نُ القاعدة التشريع ّي ة من ِ
تجربة ب ي ً
ً
ّنة وغن ي ًّة و ُم تكرّرة .فعلى الرّغم
إدخال اإلصالح االنتقاليّ إلى المناهج المدرس يّة النظام يّة،
ُت ع ُّد تجربة األرجنيتن في
ِ
من تب ّدل المواقف السياس يّة ِم ن العالقة مع الماضي خال َل العقود الثالثة ال ُم نصرمة ،لم تنك فِئ الحركة النضالية التشريع يّة عن
سبيل تخليد ّ
الذكرى.
مواصلة نشاطها في
ِ
«يوم حقوق التالميذ المرحلة الثانوية» في
إحياء ذكرة «ليلة أقالم الرّصاص».

القانون رقم 10671

1988

إحياء ّ
ضمن المدارس وإدراج
الذكريات
َ
التربية الوطنية الّ تي تتض ّم ن تعلي َم
االنقالبات ال ُم تعاقبة.

قانون التعليم
الفدرالي رقم 24195

1993

إعالن  24آذار /مارس يو ًم ا وطن ًّي ا للذاكرة
والحقيقة والعدالة.

القانون رقم 25633

2002

بين ُم ختلف المستويات
تنسيق المحتوى َ
التعليم يّة وتطبيقه على االختصاصات كا ّف ة.
ضمن إطار مادّة العلوم االجتماع يّةُ ،ت طلبُ
َ
دراسة أسباب االضط راب ال ّس ياسي واإلرهابي
ال ّد ولي بين عا َم ي  1955و.1976

سياسة جوهر التعليم
األولوي
ّ

2004

إعالن  24آذار /مارس يو ًم ا وطن ًّي ا للذاكرة
والحقيقة والعدالة.

القانون رقم 26085

2006

إعالن  16أيلول /سبتمبر “يو َم ال ّ
ش باب الوطني”

القانون رقم 27

2014

ُت ستخلصُ  ،من حالة األرجنتين،
ض وء
أرب ُع
أفكار جديرة بتسليط ال ّ
ٍ
عليها:
ً
أجل
أوّل ،لم يكن النضال من ِ
إصالح المناهج التعليم يّة مقتصرًا
كان
على نصٍّ تشريعيّ واح دٍ ،بل َ
ً
مستمرا يُعال ُج
نضال تشريع ًّي ا
ًّ
الثغ رات وتحديات ال ّت نفيذ الناجمة
عن التشريعات األولى.
ناضلون من
ثان ًي ا ،لم يص بُب ال ُم
َ
أجل العدالة االنتقال يّة تركيزهم
على المناهج المدرسية فحسب ،وال
س يّما موا ّد التربية الوطنية والعلوم
إعالن
االجتماع يّة فيها ،بل على
ِ
أيّا ًم ا وطن يّة لتخليد الذكريات.
ويُمكنُ لك ٍّل من هذين ال ّ
ش َق ْي ن،
نقل مفهوم
إحداث
بالغ في ِ
ٍ
تأثير ٍ
ّ
العدالة االنتقال يّة إلى جيل ال ش باب.

ً
القانونيون التحديات ال ُم ترتبة عن إدخال العدالة االنتقالية في نظام غير مركزي .وأخيرًا ،تداخ َل ت
أدرك المناضلون
ثالث ا،
َ
َ
خالل زيارة متاحف ّ
الذاكرة
المناهج التعليم يّة النظام يّة وغير ال ّن ظام يّة ،فقد تع لّ َم الكثير من المع لّ مين أن يُدرِّ ُس وا الماضي من
ِ
نقل
أو
بفضل التدريب الّ ذي تلقوه في هذه المتاحف .و ُت ب ِّي نُ دراسة حالة األرجنتين أنّ المدرسة تحت ُّل موق ًع ا مركز ًّي ا في عملية ِ
ِ
أكمل وجه.
الماضيّ ،إل أنَّ النظام التعليمي غال ًب ا ما ُي ّت هم باإلخفاق في تنفيذ هذه المهمات القانون يّة على
ِ

لمبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمُصالحة – إصالح المناهج التعليميّة والعدالة االنتقاليّة

|

7

دراسة الحالة 2

جنوب أفريقيا وتحويل مادّة التاريخ إلى مادّة إلزامية في ال ّث انويات ال ُع ليا
على مرّ ال ّس نين الخمس والعشرين ال ُم نصرمة ،أُدخلت العدالة االنتقال يّة إلى المناهج التعليم يّة النظامية في جنوب أفريقيا.
لكن يشي ُر تقري ٌر صادر عن متحف المقاطعة ال ّس ادسة ( )District Six Museumإلى أنّ :
ٌ
َ
جملة من العوائق ،وهي ضآلة النفاذ إلى الموارد عالية
تنفيذ هذه المبادرات الّ تي تلت حقبة الفصل العنصري ُت قوّ ده
ّ
مدقع وجوع ،باإلضافة إلى اسشت راء الفساد في
فقر
الجودة
والظ روف التعليم يّة غير المؤاتية؛ وما يعنيه المتع لّ مون من ٍ
ٍ
ربح ،وفتور العزيمة و/أو انعدام الكفاءة
مصدر
الحوكمة وارتفاع معدالت الجريمة في المجتمع ،وتحويل التعليم إلى
ِ
ٍ
بين صفوف المسؤولين عن التعليم على المستوى المحلي ،وضعف المدافعين عن حقوق اإلنسان في المجتمعات
َ
ال ُم ه ّم شة.
وبين ّ
الظ روف الماديّة الّ تي يرز ُح تحتها األع ّم األغلب من المواطنين ،وهذا
بين النوايا الّ تي ُت علنها حكومتنا
َ
ث ّم ة فجوة َ
ما يُش ّك ُل انتها ًك ا لحقوق اإلنسان األساس يّة .فق لّ ٌة من المواطنين قادرة على الوصول إلى ال ّت جارب التعليم يّة ال ُم بتكرة
مكان في مدرس ٍة
خالل ش را ِء
وذلك من
وعالية الجودة ،بما يعني تحقيق النوايا الّ تي أبدتها الحكومة ال ّديمق راطية،
َ
ِ
ٍ
ُم ّ
نظ مة وغن يّة الموارد ،وهذا ما يجع ُل مقصدَ دستورنا ميز ًة أكثر منها ح ًّق ا ُم كتس ًب ا.
وبمعزل عن هذا ال ّن قد آنف الذكر ،فإنَّ الموضوع المتع لّ ق بلجنة الحقيقة وال ُم صالحة يحت ُّل ح ي ًّزا كبيرًا من المنهاج الخاصّ بمادّة
ٍ
ّ
ً
ُ
ّ
ص ص له
ذلك جل ّي ا في األهم يّة الوازنة ال تي ت خ ّ
ص ف التاسع ح ت ى ال ّ
التاريخ من ال ّ
ص ف الثاني عشر في جنوب أفريقيا ،ويظه ُر َ
ّ
ّ
يختارون
ص ف الث اني عشر ،على الرّغم من أنّ أق َّل من  30في المئة من التالميذ
في إمتحانات ال ّت خرّج ال ُم نظ مة في نهاية ال ّ
َ
ً
بر ُز حالة جنوب أفريقيا أهم يّة إدراج التقييم في ال ّت دخالت اإلصالح يّة ال ُم دخلة إلى المناهج التعليم يّة.
مادة التاريخ .إذاُ ،ت ِ

دراسة الحالة 3
بيرو و ُم عضلة االعتراض على الكتب المدرسية
لم َي سْ لم إدخا ُل العدالة االنتقال يّة إلى المناهج الدراس يّة في بيروِ ،م ن الجدل .فالحقبة الّ تي عقبت نفي فوجيموري ،شهدت
إصالحا ٍ
ت تعليم يّة هائلة إن على صعيد عمليات العدالة االنتقال يّة أو على صعيد مبادرات التغيير التربوي األوسع نطا ًق ا .ومنذ
ُ
العام  ،2009أد ِخ َل ت رسم ًّي ا در ٌ
صف
اسة تتناو ُل الن زاع ال دّاخلي ال ُم س لّ ح إلى المناهج التعليم يّة الوطن يّة في بيرو ،تحدي ًدا في ال ّ
ص ف الخامس من المرحلة ّ
ص ف األخير من ك ِّل مرحل ٍة تعليم يّة .أ ّم ا في السنة
الث انوية ،أي ال ّ
السادس من المرحلة األساس يّة وال ّ
األخيرة من مرحلة التعليم األساسي ،تصبّ المناهج التعليمية الوطنية ج ّل اهتمامها على «الوقائع العشرين األكثر أهم يّة في
ُ
بيرو خال َل القرن العشرين» .وأ ّم ا في السنة األخيرة من مرحلة التعليم ّ
در َج ت المواضيع اآلتي تعدادها في موا ّد
الث انوي ،فقد أ ِ
التربية الوطنية ،والتاريخ والجغ رافيا واالقتصاد:
•العنف والن زاع ال دّاخلي في بيرو
•والحقيقة والعدالة والتقرير الجماعي
•واإلرهاب والتخريب في بيرو وأمريكا الالتينية
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•وعملية تحقيق ال ّس الم في بيرو.
بين المناهج التعليم يّة واإلصالح التربوي
بشكل عا ّم من جهة (عل ًم ا أنَّ
لكنَّ المعضل َة األساس يّة كانت تكمنُ في عدم المواءم ِة َ
ٍ
وبين مبادرات اإلصالح اآليلة إلى إدراج المعلومات حو َل الماضي العنيف
اإلصالح التربوي يرمي إلى تقوية النظام التعليمي)،
َ
في المناهج التعليم يّة من جه ٍة أخرى.

دراسة الحالة 4
ب أهواء ال ّد ولة
متحف حرب التحرير في بنغالدش :تأوي ُل العدالة االنتقال يّة بحس ِ
ً
اج المعارف حو َل الفظائع المرتكبة إبّان حرب ال ّت حرير في المناهج
قادَ متحفُ حرب ال ّت حرير جملة من المقاربات اآليلة إلى إدر ِ
بدعم من الحكومة ،قد أُنشِ َئ ً
بفضل مبادر ٍة شعب يّة أُطلقت في العام
أول
المتحف الّ ذي يحظى اليو َم
التعليم يّة المدرس يّة؛ عل ًم ا أنَّ
َ
ِ
ٍ
 1996وموّ لها المواطنون العاديون .وقد ق ّد َم المواطنون أي ً
الكثير من المحتويات المعروضة حال ًّي ا في المتحف.
ضا
َ
يرمي متحفُ حرب التحرير في بنغالدش إلى تعميم ثقافة حقوق اإلنسان وإلى دعم ّ
الذاكرة الجماع يّة والسرديات التاريخية
نجح المتحف في تعبئ ِة شبك ٍة واسعة من المع لّ مين المنتشرين في
المحل يّة عن حرب التحرير المندلعة في العام  .1971وقد
َ
اجون كبار ال ّس ن بأ ّم
جمع السرديات التاريخ يّة الشفوية المنقولة ع ّم ا شاهده ال ّن
مين في
أرجاء البالد،
َ
الذين يُساعدون المتع لّ َ
َ
ِ
العين خال َل حرب التحرير المندلعة في العام  .1971وقد ُن شرت هذه الشهادات في سلسل ِة ُك ت يّبات .وقد جمعت ال ُم بادرة هذه
الموارد م ًع ا في متح ٍ
ف جوّال ،يحتوي على الوثائق التاريخ يّة والتحف الفن يّة وجهاز إسقاط لعرض الفيلم الوثائقي ال ُم عنون
َ
«تاريخ نضال التحرير من العام  1947ح ّت ى العام  .»1971وقد ض َّم المتحف الجوّال أي ً
ض ا ملصقا ٍ
تاريخ
ت عليها صو ٌر ُت ب يّن
وكذلك عالقته بالمجموعات اإلثنية والدينية ال ُم ختلفة الّ تي كانت متعايشة في
نضال التحرير ،وعالقته بتاريخ بنغال القديم
َ
بنغال.
ُت س لِّ ُ
بين المتحف الوطني للذاكرة من جهة ،وال ّن ظام المدرسي من
ط حالة بنغالدش ال ّ
ض وء على قيمة العالقة ال ُم تبادلة القائمة َ
نقل هذه
دور جوهريّ في حفظِ أج زا َء مه ّم ة من الذاكرة الوطنية،
َ
وكذلك في ضمان ِة ِ
جهة أخرى .فال ُم ع لّ مون قادرون على تأدي ِة ٍ
ّ
الذاكرة إلى الجيل ال ّن اشئ.
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دراسة الحالة 5
نحو إصالح المناهج التعليم ّي ة
درب غواتيماال
المتعرج َ
ّ
ُ
على الرّغم من أنَّ الحاجة إلى إج راء إصالح في المناهج التعليم يّة ،كجز ٍء من عملية العدالة االنتقال يّة ،كانت قد ا ّت ضحت في
أمكن ،في نهاية المطاف،
مطلع العملية التي عقبت الن زاع في غواتيماالُ ،ب ِذ َل ت جهو ٌد ج ّم ة على مدى عقدَ ْي ن متتا لِ َي ْي ن حتى
َ
ِ
إدخال هذه المواضيع رسم ًّي ا إلى المناهج المدرسية.
ً
سياسة لتخليد ّ
ً
اج األحكام
وذلك من
الذاكرة،
حديث ا
في العام  ،2008ن ّف َذت الحكومة االجتماعية ال ّديمق راطية ال ُم نتخبة
َ
ِ
خالل إدر ِ
ضمن مدارس غواتيماال.
ص ادرة عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في الموا ّد الّ تي يُفترض بالتالميذ دراستها
ال ّ
َ
ض حايا ويُس ِّم ي مرتكبي انتهاكات حقوق
فالتقرير هذا ال ُم ع ّد حو َل أحكام محكمة البلدان األمريك يّة لحقوق اإلنسان يُقرُّ بال ّ
ً
ّ
الموضوعان التا لِ َي ان :التاريخ
درج
التدخ ل هذا في المناهج المدرس يّة ظ لَّ،
اإلنسان .لكنَّ
بداية ،محدودَ األثر .وفي العام  ،2018أ ُ َ
ِ
ً
بين الثقافات وثقافة السالم ،رسم ّي ا في مادّة العلوم االجتماع يّة ال ُم درّسة في الصفوف الثالثة األولى من
والذاكرة ،والمواطنة َ
َ
تاريخ الن زاع المس لّ ح .وفي
المدرسة الثانوية .أ ّم ا المواضيع الّ تي ُت درّس حال ًي ا فتتض ّم نُ تاريخ غواتيماال الحديث ،وال س يّما
السنة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي ،الّ تي تكونُ أعمار التالميذ فيها  15سنة تقري ًب ا ،تفرضُ المناهج التعليم يّة الرّسمية
على التالميذ كا ّف ة أن يدرسوا ويفهموا المظالم الّ تي وقعت في ماضي غواتيماال.

دراسة الحالة 6
تيمور الشرقية المفتقدة للقدرة المؤسسية إلصالح المناهج
نيل تيمور ال ّ
الخروج من انتهاكا ٍ
ت لحقوق اإلنسان دامت  24عا ًم ا
طور
ش رقية استقاللها في العام  ،2002كانت البالد في
عندَ ِ
ِ
ِ
واسع و ُ
ُ
حمالت االعتقال السياسي والتعذيب،
ش ّن ت
نطاق
قُ تل فيها ما يفوق المئة ألف شخص ،وار ُت كبت ج رائم االغتصاب على
ٍ
ٍ
ُ
وكث ر اختطاف األطفال .فنظرًا إلى الع زلة النسبية للبالد ومحدوديّة قدراتها ،ص بّت تيمور الشرقية ج َّل تركيزها على إعادة بناء
أُسس النظام التعليمي.
في السنوات األولى التي تلت االستقالل ،اعتمدت وزارة التعليم بشد ٍة على المساعدة الخارجية ،باألخص في ميدان إصالح
تفاعل محدود مع تاريخ تيمور الشرقية وحضارتها في إطار المناهج التعليم يّةّ .إل أنَّ استثنا ًء وحي ًدا
التعليم .وهذا ما أدّى إلى
ٍ
ص دد ،وهو إعدا ُد بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم المواد التعليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،لكنّ الوزارة لم
ُس جِّ َل في هذا ال ّ
تتب َّن ها.
منذ العام  ،2010بدأت حكومة تيمور الشرقية بم راجع ٍة شاملة للمناهج الدراسية .وفي خالل هذه المرحلة ،برز داف ٌع أقوى
إلدراج المحتوى التيموري في المناهج .فبالنسبة إلى المتعلمين في ال ّس نوات ال ّدراسية الرّابعة حّ تى ال ّس ادسة (أي الصفوف
ُ
در َج ت في مناهجهم التعليم يّة در ٌ
اسة عن حزب شيغا! (تقرير لجنة الحقيقة) تتناو ُل انتهاكات حقوق اإلنسان في
 ،)6-4أ ِ
ص ة بالسنوات ال ّدراسية ال ّس ابعة حّ تى ّ
ٌ
الث انية
بضع سنوات،
إندونيسيا .وقد تلت ذلك ،بعدَ
إصالحات في المناهج التعليم يّة الخا ّ
ِ
مواضيع حول حقوق اإلنسان والتربية الوطنية والـتأريخ
عشرة (أي المرحلة الثانوية) .وقد ض ّم ت المناهج التعليم يّة الثانوية
َ
ُ
در َج ت جميعها في مادّة العلوم االجتماعية .فقد عمل المركز الوطني للحزب السياسي شيغا ،ومستشارو حقوق
المحلي ،أ ِ
اإلنسان ي ًدا بيد على إعداد المناهج والمواد التعليمية ذات الصلة.
ستخلص ة من حالة تيمور الشرقية هي ضرورة فهم م راحل الرحلة المؤ ّدية إلى إدراج العدالة االنتقالية في
إنَّ الفكرة األساسية ال ُم
َ
المناهج النظام يّة.
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دراسة الحالة 7
انعطافات صربيا
اج القضايا المتعلقة بالعدالة االنتقالية والمقاربة القائمة على تع ّد ِد وجهات النظر في
بدأت المساعي األولى اآليلة إلى إدر ِ
ُ
ً
درج
المناهج التعليم يّة الصربية مباشر ًة بعد التغي رات الديمق راطية التي ط رأت في العام .2000
وبدل من الدراسات الدينية ،أ ِ
بر «مقررًا اختيار ًّي ا إل زام ًّي ا» (مع الدراسات الدينية أو في
ُم قر ٌر في التربية الوطنية يتضمن أوجه الحقيقة والعدالة ،واع ُت َ
ّ
محط نقاش إلى يومنا هذا .وعلى الرغم من تعديل النصوص التاريخية أي ً
ض ا ،اقترح
ُم قابلها) .وال ي زال ق رار سياسة المناهج هذا
مون إبقاء العناصر األساسية لنظام القيم القومية الذي وضعه ميلوسيفيتش في النصوص الدراسية الحديثة.
المع لّ َ
مين
أ ّم ا الجولة الثانية من إصالح المناهج التعليم يّة ،فقد سبقت ض ّم صربيا إلى االتحاد األوروبي .وقد تب يّن ،حينذاك ،أن المع لّ َ
حذرين من هذه اإلصالحات ،ال س يّما في ما يتعلق باعتماد مقاربة المناهج التعليم يّة القائمة على الكفاءة .ففي هذه
كانوا
َ
ض تعريف المرحلتين األساسية والثانوية على حقوق اإلنسان من خالل اعتما ِد مقارب ٍة متعددة االختصاصات
الجولة ،فُ ِر َ
في مواد التاريخ والجغ رافيا واللغة الصربية والفنون والعلوم .وكا َن ت المخاوف المتعلقة بالجولة األخيرة من إصالح المناهج
تلك المتعلقة بالعدالة االنتقاليةُ ،ت َ
واضح
بشكل
عزى إلى عدم تحديد األهداف الرئيسة والمحتوى
التعليم يّة ،ال س يّما منها َ
ٍ
ٍ
ب خطة التنفيذ.
باإلضافة إلى غيا ِ
برى التي تواجهها صربيا يكمنُ في سرعة تغيير القيادة السياسية في التعليم .وهذا ما سبب
ولع َّل واح ًدا من التحديات ال ُك َ
حال كانت الحكومات داعمة ،أُثيرت مخاوف حول مدى رغبة المع لّ مين الصربيين في
انقطاعات وانقالبات متكررة .فحتى في
ِ
تعليم حقوق اإلنسان ومواضيع مثيرة للجدل ذات صلة.
ُ
ّ
در َج مدخ ٌل إلى العدالة االنتقالية
وفي ُخ طو ٍة
تتخط ى عمل يّة إصالح المناهج التعليم يّة ال ّن ظام يّة الّ تي أطلقتها وزارة التعليم ،أ ِ
مارس ُه مركز تسالونيكي للديمق راطية واإلصالح في أوروبا الجنوبية الشرقية .ففي العام  ،1999نشر
نتيج َة التأثير البالغ الّ ذي
َ
ً
ًّ
تحليل مقار ًن ا لكتب التاريخ الدراس يّة في دول جنوب شرق أوروبا .فتبين لهم
مؤرخ ا من البلدان اإلحدى عشر في المنطقة
60
أنّ البلدان المشاركة كانت تنحو إلى تقديم نفسها على أ ّن ها ضحايا التاريخ .ومن أجل استبدال السرديات الوطنية ،دافع هؤالء
المؤرّخون عن فكرة تعليم وجهات نظر متعددة ،حر ً
ص ا على أن يتع لّ م التالميذ أنّ كافة الناس في المنطقة مرّوا بالمعاناة نفسها
جوع وخو ٍ
ف وخسارة.
من
ٍ
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دراسة الحالة 8

كمبوديا ودور مواقع ّ
الذاكرة
ُت ستم ُّد من الحالة الكمبودية فكرتان رئيستان مهمتان .األولى تتعلق بإدراج المواضيع المتعلقة بالعدالة االنتقالية في المناهج
نحو بطيء وتصاعديّ  .أ ّم ا الثانية فترتبط بالدور الذي يمكن أن تؤديه المتاحف ومواقع ّ
بمناهج
ضمن إطار التعليم
الذاكرة
على
َ
َ
ٍ
مشتركة.
في العقد الذي تال سقوط نظام كمبوتشيا الديمق راطية ،ص بّت كتب التاريخ المدرسية الرسمية تركيزها على تدريس أيام إحياء
بتناول
الذكرى ،مثل  20أيّار /مايو المعروف باسم «يوم الك راهية» .وفي حلول العام  ،2001بدأت كتب التاريخ المدرسية
ِ
ذلك دراسة عن كمبوتشيا الديمق راطية ،ووصول الخمير الحمر إلى السلطة والهيكل
األعمال الوحشية
بعمق أكبر .وقد شم َل َ
ٍ
اإلداري للدولة واإلطار االجتماعي-االقتصادي لكمبوتشيا الديمق راطية .وبعد عقد من الزمن ،بدأت كتب التاريخ المخصصة
بشكل محد ٍد في مناقشاتها حول سجن  S-21أو سجن تول سلينغ.
لصف الثاني عشر بذكر التعذيب
ٍ
وفي إطار تدريس العدالة االنتقالية رسم ًّي ا ،ت ّم التركيز بشدة على الزيارات المنظمة للمتاحف ومواقع الذاكرة .لكن ،لسوء الحظ،
لم تكن األعداد الفعلية لزيارات تالميذ مادة التاريخ في المدرسة الثانوية مرتفعة .فعلى سبيل المثال ،يقتص ُر عد ُد التالميذ
الفظائع أي ً
ض ا ،وهي
يزورون متحف  S-21في بنوم بنه على حوالى  1600تلمي ٍذ في ال ّس نة .وث ّم ة طريقة أخرى لتذكر
الّ ذين
َ
ِ
األيام الرسمية إلحياء الذكرى .فقد أصبح اآلن يوم  20أيّار /مايو عطلة رسمية وطنية إلحياء ذكرى بداية اإلبادة الجماعية
ّ
بحق الشعب الكمبودي.
الوحشية التي ارتكبها الخمير الحمر

رسم توضيحي لسوزان كيتلينسكي  ،إدامة مفتوحة.
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إصالحات المناهج غير النظاميّة
كبيرا ،بينما
تختلف الممارسات الفعلية واألساليب التربوية واألوضاع التاريخية والسياسية التي تحدث ضمنها هذه المبادرات اختال ًف ا
ً
تبدو األهداف والمحتوى الرسمي لبرامج العدالة االنتقالية غير النظام ّي ة وخطاباتها متسقة مع دراسات الحاالت المختلفة .أ ّم ا الباقة
الس الم والمذكورة في تقارير هذه البلدان ،فتتض ّم ن ما يلي:
الواسعة من المبادرات اآليلة إلى إحياء الذكرى وإرساء ّ
•شهادات مباشرة من الناجين والمتضررين
•أنشطة مدرسية كاملة تتمحور حول األعياد الوطنية إلحياء الذكرى
•مشاريع فنية مدرسية تتناول الماضي
بشكل مناس ٍ
ب ومواقع ضمير
•زيارات إلى متاحف مجهزة
ٍ
•زيارة مواقع ّ
الذاكرة
•أنشطة ومسابقات تناظر مدرسية
•االستخدام ال ُم بتكر للمنصات الرقمية/الوسائط الجديدة
•ألعاب تعليمية جادة ُم ع دّة كجزء من النشاط المدرسي
•أعمال إحياء الذكرى بإدارة المجتمع المدرسي
•أنشطة مشتركة بين األق ران (بتوجي ٍه من تالميذ آخرين)
•دمج مواضيع ُم ستم دّة من التاريخ الوطني في العروض الثقافية ال ُم قامة في المدرسة
•منشآت ومعارض الفنون العامة وإنتاج الشعر والمسرح وغيرها من العروض األدائ يّة المباشرة األخرى والرقص وأشكال
مختلفة من التعبير الموسيقي
•صناعة األفالم  -أفالم وثائقية وتاريخية وعروض سينمائية
•محاض رات عامة
•طقوس ومهرجانات من ضمنها ممارسات تخليد الذاكرة الجماع يّة ،والمتمحورة حول األكل والتواصل االجتماعي
ًإذا ،ما الذي في إمكاننا فعله في شأن هذه األنواع المختلفة من المشاركات والسياقات المتنوعة التي تحدث ضمنها؟ واألهم من ذلك ،في
ما يخص المناقشة أدناه ،ما هي أدوار المجتمع المدني والدولة وعالقاتها في مبادرات العدالة االنتقالية غير الرّسمية هذه؟
من أجل التعلم من هذه المبادرات المتنوعة ،من األهم يّة بمكان ،تحليل الطرق المتنوعة التي يتم من خاللها ترجمة الخطابات العالمية
ذلك أنَّ ما ِم ن مقارب ٍة أو خطة عمل أو قائمة تدقيق واحدة أو معياريّة ُت عنى
للعدالة االنتقالية وتوظيفها في أوساط مختلفة .ويعني َ
قابل للتن ّق ل»
«نموذج
ص ل إلى
بالتوصيات الخاصة في
شأن «الممارسة الفضلى» للعدالة االنتقالية .وبعبارة أخرى ،ال يُرجّ ُح التو ّ
ٍ
ِ
ٍ
ومعياريّ للعدالة االنتقالية يمكن تنفيذه في هذه السياقات .بدالً من ذلك ،فإنَّ المطلوب هو إج راء تحليل ينظ ُر في خصوصية سياقات
وكذلك معرفة
اإللمام بكيفية عملها ،ومعرفة طرق تحسينها،
التوصل إلى
مختلف مبادرات العدالة االنتقالية غير الرسمية من أجل
َ
ِ
ِ
العناصر ،إن وجدت ،التي يمكن ترجمتها أو استخدامها كمصدر إلهام في إعداد مبادرا ٍ
ت مثيلة أخرى.
ُت بر ُز إحدى المالحظات ال ُم ستنتجة إبّان م راجعة تقارير البالد أن إصالحات المناهج الدراسية غير النظام يّة تتنفذ من خالل هيئا ٍ
ت
مؤسسية مختلفة تما ًم ا .فعلى سبيل المثال ،يبدو أن بعض دراسات الحاالت ال ُم ع ّددة في هذه المقالة ن ّف ذتها منظمات غير حكومية ممولة
من جها ٍ
ت مانحة ،في حين أن بعضها اآلخر كان ثمر َة عمل مجموعات مجتمعية محلية صغيرة مؤلّ فة من ناشطين .باإلضافة إلى ذلك،
في حين يعمل بعض المنظمات غير الحكومية والحركات االجتماعية بشكل مستقل إلى حد على اعتبارها منظمات شعبية ،يتعاون
بعضها اآلخر مع قطاع الدولة ،كالمدرسة ووزارة التعليم ً
ٌ
خالل ق راءة هذه الحاالت ،ي ّت ض ُح أ ّن ه غال ًب ا ما تجري ُم
مثل .ومن
قايضات عندَ
ِ
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ً
خالل اتخاذ ق رار العمل بشكل مستقل كمنظمة شعبية ،قد تقتصر التدخالت
فمثل ،من
ال لّ جو ِء إلى هذه الخيارات المؤسسية المختلفة.
ِ
على مناطق محددة ،فال تصل إلى غير مجموعة صغيرة نسب ًي ا من المشاركين .من ناحية أخرى ،من خالل اتخاذ الق رار القاضي بالتعاون
َ
تحت مس ّم ى «التوسع».
مع قطاع الدولة (كوزارة التعليم ،على سبيل المثال) ،قد يتم المساس باستقاللية هذه التدخالت
عبر المجتمع المدني وهيئات الدولة ،وهو األم ُر الّ ذي يفسح المجال أما َم التفاعل والش راكة والتعاون .وقد ال
يعمل بعض هذه المبادرات
َ
يُستغربُ ذلك ،ف ِم ن ال ُم س لّ م به أن يكون إدخال الب رامج التربوية المتعلقة بالعدالة االنتقالية في المناهج الدراسية أمرًا جي ًدا وجوهر ًي ا ،أي
هل إحباط ب رامج العدالة االنتقالية عندما يُنظر إلى
أ ّن ه «ممارسة فُ ضلى» .ولكن ،توضح الحالة الصربية التي نوقشت أدناه ،أ ّن ه من ال ّس ِ
هذه األفكار على أ ّن ها تهديد ي ُ
ُحدق بالعقائد العرقية القومية .وعلى المنوال نفسه ،تشير دراسات الحاالت أي ً
ض ا إلى أنَّ ب رامج تعليم العدالة
وذلك من خالل االدعاء ً
مثل بأنّ «شعبنا هم الضحايا الحقيقيون
االنتقالية قد ُت ع ّدلها الحكومات القومية وتستخدمها لكبت التفكير النقدي،
َ
والوحيدون» في الن زاعات التاريخية والعنف السياسي .ففي ظل ظرو ٍ
شأن إدخال ب رامج العدالة االنتقالية إلى قطاع التعليم
ف مماثلة ،من
ِ
يسفر عن نتائج غير مقصودة وعكس يّة.
الحكومي أن
َ
يكشف بعض دراسات الحاالت التي تمت مناقشتها أدناه أنّ المبادرات الشعبية المجتمعية غال ًب ا ما تواجه معضلة «البقاء محل ي ًّة
من الدولة ،التي غال ًب ا ما ينتهي بها األمر
وأصيلة» ،أو التوسع واالمتثال للمنطِ َق ين البيروق راطي والمؤسسي لب رامج التعليم الموجّ هة َ
إلى تمييع المحتوى وجودة العمل الذي ُت ق ّدمه هذه المبادرات وإلى تشويهه .فعلى سبيل المثال ،بمجرد إدراج مبادرات العدالة االنتقالية
في نظام التعليم النظامي ،قد يستاء المع لّ مون من هذا العمل اإلضافي أو يعتبرونه تحد ًي ا لمعتقداتهم السياسية أو المهنية أو الدينية.
وبالمثل ،إذا اضطرت المنظمات غير الحكومية إلى االعتماد على تمويل الجهات المانحة من أجل توسيع نطاق ب رامجها ،فقد يؤدي ذلك
إلى االضط رار إلى الخضوع لمتطلبات «ثقافة تدقيق الحسابات» واإلج راءات البيروق راطية التي قد تقيد السبل التي يمكن لهذه المنظمات
غير الحكومية أن تعمل من خاللها .واألمر س يّان بالنسبة إلى بعض الحركات االجتماعية والمجموعات الناشطة التي تعتمد على تمويل
الجهات المانحة ،فقد تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى اعتماد مناهج وأساليب القيادة واإلدارة التي ترتبط عاد ًة بالمنظمات غير
الحكومية المهنية أو البيروق راطيات الحكومية أو حتى الشركات ،فيمكن اعتبار هذا إفسا ًدا لألنماط المتخصصة و»العضوية» والمستقلة
للتعبئة والحمالت المرتبطة بالتفاعلية.
إال أنّ دراسات الحاالت التي تمت مناقشتها أدناه تكشف أي ً
ض ا أنّ بعض المنظمات ،مثل فريق خلوماني لتقديم الدعم والمركز اإلعالمي
لحقوق اإلنسان في جنوب إفريقيا ،قد تتوافق وبعض متطلبات الجهات المانحة وتبقى ملتزمة في الوقت نفسه بأنماطها النشطة
الديناميكية للمشاركة المجتمعية .لذلك ،وعلى الرغم من أنّ بعض المبادرات التي تمت مناقشتها أدناه تعمل كمجموعات شعبية مستقلة
برم ش راكات
نسب ًي ا وموجهة من قبل ناشطين ،يتعاون بعضها اآلخر مع الجهات المانحة ومؤسسات قطاع الدولة مثل وزارات التعليم وقد ُت ِ
مستمرة معها.
ذلك
هذا األمر يثير أسئلة حول كيفية «تطوير» هذه المبادرات من
خالل إقامة ش راكات بين المجتمع المدني والدولة ،وحو َل توقيت َ
ِ
وكذلك حو َل التوقيت الّ ذي يصبح فيه من المنطق اختيار نهج أكثر استقاللية وشعبية .بعبارة أخرى ،السؤال هو متى وتحت أي
وظروفه،
َ
ً
وقابل للتسويغ سياسي ا ً وأخالقي اً ،ومتى يؤدي إلى نتائج عكسية أو ببساطة متى يكون غير
ظروف يصبح التوسع عمل ًي ا ومرغو ًب ا فيه،
مج دٍ .تلفت تقارير الحاالت الواردة أدناه االنتبا َه إلى مجموعة متنوعة من التشكيالت المؤسسية لهذه المبادرات ويؤم ُل أن تشجع على
القيام بالمزيد من البحث والتحليل للخيارات االست راتيجية المتاحة لهذه المبادرات اعتما ًدا على السياقات الخاصة التي تعمل ضمنها.
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دراسة الحالة 1
نماذج التعليم في الباسك
تجربة مستقلة لتعليم المجتمع المدني
وضع مركز الدراسات المناخية ومجلس الشباب األوسكادي برنامجً ا
بين تشرين األوّ ل /أكتوبر  2019وحزي ران /يونيو ،2020
َ
للشباب يشجع على التفكير النقدي والحوار حول العنف السياسي في مكان آمن ومفتوح .فتم تنظيم المناقشات على ثالث
الذاكر َت ْي ن الفرديّة والجماع يّة للعنف السياسي ،ث ّم شملت
م راحل على ال ّن حو التالي :ركزت المرحلة األولى على التفكير مل ًّي ا في
ِ
شاركين بهدف تحليلها ،وختا ًم ا ،تضمنت المرحلة الثالثة تأمالت
عرض شهادة ضحية عنف سياسي أما َم ال ُم
المرحلة الثانية
َ
َ
الذاكر َت ْي ن الفردية والجماعية .ويكمن الهدف من هذه المبادرة في
نقدية حول السياق التاريخي للن زاع الباسكي من أجل تأريخ
ِ
نزع شرعية العنف السياسي عن طريق «التن بّه إلى» تجارب العنف الصادمة .ويتضمن ذلك تأريخ هذه الشهادات المشحونة
عاطف ًي ا عن العنف الناتج عن الصدمات وتحليلها ،بدالً من التركيز حصر ًي ا على األبعاد العاطفية أو التحليلية.
المبادرة ال ُم ستقلة لنشطاء الذاكرة :مختبر ّ
الذاكرة في بالد الباسك
مختبر ّ
الذاكرة هي حركة اجتماعية/مجموعة ناشطة تجمع بين التعليم المعرفي والممارسات الجسدية مثل حلقات االعت رافات
وسردَ القصص ورسم الخ رائط على الجسد وغيرها من األساليب اإلبداعية اآليلة إلى مواجهة الماضي العنيف في المنطقة.
خال من العنف .فعلى سبيل المثال ،يستخدم مشروع
مستقبل ديمق راطي
وتستخدم هذه األساليب لتطوير رؤى جماعية حو َل
ٍ
ٍ
أفالوست ( )Afalosteمفهوم «مختبر تذوق الطعام االجتماعي» حيث تجتمع مجموعة متنوعة من مختلف األعمار حول
«تكسوكو» أو مجتمع فن الطهو لتناول الطعام والتحدث عن تجاربهم الشخصية في االلت زام السياسي وذكريات العنف.
َ
أحاديث مؤلمة.
لفتح
فالجلوس مع اآلخرين لتناول وجبة في جوّ مريح ملؤه الثقة واألمان يفتح المجال
ِ

دراسة الحالة 2
شراكات بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي في بيرو
مدرسة جوزيه أنطونيو إنكيناس
على الرغم من أنّ مبادرة مدرسة جوزيه أنطونيو هذه تقو ُم إلى حد كبير على البيئة المدرسية ،تتجاو ُز أنشطتها مقاربة
المناهج المدرسية التقليدية بأشواط .وعاد ًة ما يرتبط الكثير من أنشطتها وأشكال المشاركة المجتمعية فيها بالنشاط المجتمعي.
وتشمل مبادرات مدرسة جوزيه أنطونيو أنشطة ُت قام في أيام إحياء ّ
الذكرى ،كأن تسير مجموعات المجتمع المدني والتالميذ
ب مبادرات مدرسة
في مسيرة نحو النصب التذكاري «العين الباكية» في ليما .وتوضح الرّواي ُة أدناه بشكل أكبر كيف يّة رأ ِ
بين المجتمع المدني من جهة والدولة من جهة أخرى.
جوزيه أنطونيو الصدع َ
منذ العام  ،2010أدرجت مدرسة جوزيه أنطونيو موضوع «الن زاع المسلح الداخلي في بيرو» والقضايا المتعلقة بالعنف
السياسي وحقوق اإلنسان في مناهج التعليم الثانوي .إذ تتم دعوة أقارب ضحايا العنف السياسي لإلدالء بشهاداتهم واإلجابة
تنظيم هذا البرنامج ،فيجرون المقابالت مع أقارب الضحايا
على أسئلة التالميذ ،باإلضافة إلى مشاركة التالميذ أنفسهم في
ِ
ومرتكبي العنف السياسي .هذا ويشارك التالميذ أي ً
ض ا في اإلنتاج الفني والمسرحي للتحدث عن الماضي القاسي الذي مرت به
ُ
يربط بين تاريخ العنف الذي مرت به بيرو والقضايا المعاصرة ،ومن ضمنها تغ يّر المناخ
بعض هذه التدخالت
بيرو ،عل ًم ا أنَّ
َ
بانتظام حتى وصلت إلى فضاءات المنظمات غير الحكومية
وحقوق شعوب األمازون األصلية .وقد توسعت هذه المبادرات
ٍ
والناشطين والمؤسسات التعليمية الحكومية.
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ب .مسارات الذاكرة التابعة للفريق البيروفي لعلم األنثروبولوجيا
في العام  ،2013اقترح الفريق البيروفي لعلم األنثروبولوجيا أمام بلدية ليما مشروع «مسارات الذاكرة» ،الذي تم تأسيسه كرمز
لتعويض ضحايا العنف السياسي في مدينة ليما .أثمرت هذه المبادرة إقامة الكثير من مسارات الذاكرة في ليما ،التي تبدأ من
النصب التذكاري «العين الباكية» .وأدت هذه الفعاليات التي لقيت دع ًم ا من البلدية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات
المحلية إلى تضييق الفجوة بين المجتمع المدني والدولة.

دراسة الحالة 3
مقاربات البرازيل المتباينة للعدالة االنتقالية
دفع التصوّ ر بانعدام الدعم الدولي لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وبناء السالم في قطاع التعليم النظامي،
في الب رازيلَ ،
المع لّ مين الفرديين ومنظمات المجتمع المدني إلى أخ ِذ زمام المبادرات المختلفة في مواقع الذاكرة  -على الرغم من أنّ هذا ليس
ً
فعل جزءًا من ب رامج الدولة أو المناهج المدرسية النظامية .وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
•يشارك النصب التذكاري للمقاومة في ساو باولو في مشاريع الذاكرة المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان.
•تبدأ مدرسة سانتا ماريا بالقيام بأخذ تالميذ الصفوف الثانوية بزيارات إلى مواقع ّ
الذاكرة في ساو باولو حيث تسهل
المحادثات مع السجناء السابقين والسياسيين الذين عارضوا الديكتاتورية العسكرية.
•تشارك جامعة بارايبا الفيدرالية/مركز المواطنة وحقوق اإلنسان في تدريس حقوق اإلنسان والبحث فيها.
ُت ب يّنُ الحالة الب رازيلية أنّ المناخ السياسي السائد حال ًي ا في الب رازيل أفضى إلى تولّ ي منظمات المجتمع المدني مهمة تعزيز
العدالة االنتقالية وحقوق الفئات المهمشة ،ومن ضمنها األشخاص ذوو اإلعاقة واألف راد الذين يواجهون العنصرية ورهاب
المثلية والعنف الجنساني.

دراسة الحالة 4
جماعات الضغط من المجتمع المدني في سياق تقاعس الدولة النسبي :متحف الكلمة والصورة في السلفادور ()MUPI
ً
ً
تحليل للب رامج التعليمية غير النظام يّة في السلفادور ،إلى أنَّ الضغط
تمثيل مؤسس ًي ا أكثر منه
تشير هذه الحالة التي تش ّك ل
بنتائج مجدية ،من ضمنها الحصول على دعم الدولة .فعلى
المستمر الذي تفرضه منظمات المجتمع المدني يمكن أن يعودَ
َ
سبيل المثال ،في العام  ،2003وبعد التقاعس في تنفي ِذ توصية لجنة تقصي الحقائق القاضية بتشيي ِد نصب تذكاري وطني
لضحايا العنف السياسي ،نجحت لجنة من المجتمع المدني في ممارسة الضغط على الحكومة إلقامة «نصب الذاكرة
والحقيقة» لضحايا العنف السياسي البالغ عددهم  30ألف ضحية.
تشير حالة السلفادور إلى أ ّن ه ،في سياق التغيير السياسي وانعدام القدرة على التنبؤ بالمستقبل ،قد يُجدي ضغط المجتمع
المدني المستمر نف ًع ا في نهاية المطاف ويؤدي إلى دعم الدولة لمشاريع الذاكرة وبناء السالم .فعلى سبيل المثال ،ت زام ًن ا
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ص ص غير رسمي مع
وتغيير الحكومة في العام  ،2009تم ّك ن متحف الكلمة والصورة من االرتقا ِء من القيام بعمل متخ ّ
مين إلى إب رام اتفاقيات رسمية مع وزارة التربية والتعليم.
المدارس والمع لّ َ
تلفت حالة متحف الكلمة والصورة االنتباه أي ً
ض ا إلى العالقة المعقدة والمرتبطة تاريخ ًي ا بين التدخالت النظامية وغير
النظام يّة وبين المجتمع المدني والدولة .فعلى سبيل المثال ،في حين تتردد الحكومات في البداية في االنخ راط في ما يعتبر
مشاريع «ذات أولوية منخفضة» ،فإنّ المبادرات كتلك التي ن ّف ذها متحف الكلمة والصورة تبين أ ّن ه ال ي زال من الممكن
التفاوض للوصول إلى دعم الدولة لب رامج التعليم التي يمكن أن توفر سرديا ٍ
ت تاريخية بديلة عاد ًة ما ُت هم ُل وته ّم ش في
الخطاب الرسمي للدولة.

دراسة الحالة 5
التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي :نموذج كولومبيا القائم على المدرسة إليجا ِد «مجتمعات التعليم» في سياق
العنف المستمر  -تعليم السالم والتخ لّ ص من الحرب في ظ ِّل «جو المدرسة اآلمن»
تؤسس هذه المبادرة «مجتمعات تعليم يّة» تؤول إلى بناء السالم عبر مجموعة من الموارد والنصوص ومسارات الذاكرة
والممارسات واألنشطة التربوية التي تهدف إلى التفكير مل ًّي ا ونقد ًّي ا في جوانب مختلفة من الن زاع المسلح الكولومبي ضمن
السالمة النسبية للبيئة المدرسية .وتركز هذه المقاربة على تحليل سياق الن زاع المسلح وتفسيره ،باإلضافة إلى تحليل تأثير
ار مقاربة «المجتمعات
العنف الماضي والحاضر وعالقته بالجنس واألصل والعرق والعمر والهوية الثقافية .وعلى غ ر ِ
التعليم يّة» القائمة في الباسك ،تسعى هذه المقاربة إلى إنشاء «مجتمعات تعليمية» يمكنها معالجة كافة األبعاد العاطفية
للذكريات المؤلمة كما يمكنها س ّد الحاجة إلى التحليل التاريخي والسياسي للعنف الماضي والحاضر ،من أجل نزع الشرعية
عن العنف.
وبدعم من مؤسسة مدارس السالم ،أنشأت هذه المبادرات «مجتمعات تعليم يّة» (تتكون من معلمين مجتمعيين ومدراء تدريس
وتالميذ وأولياء أمور) و»مجتمعات باحثين مجتمعيين» (تتأ لّ فُ من مدرس واحد ومدير تدريس واحد وعضو واحد من مجلس
َ
وتلميذ ْي ن) .وتهدف هذه المبادرات إلى معالجة التجارب الفردية والجماعية للعنف السياسي
العمل المجتمعي من كل بلدية
من خالل «استرجاع الذاكرة» والتحليل التاريخي .وللحصول على معلومات وافية إلقام ِة هذه التدخالت ،يستن ُد الباحثون
المجتمعيون إلى رسم الخ رائط االجتماعية والجداول الزمنية وحلقات الذاكرة والمقابالت والسجالت الفوتوغ رافية والرسومات.
وتنظم ك ُّل مجموعة المعلومات التي تم جمعها وتقوم بإعداد مقطع فيديو قصير أو أغنية أو لوحة جدارية تشكل جزءًا من
است راتيجية الترويج للمدرسة .وتقوم هذه المبادرات على الشعور باألمان الذي يمكن للمدارس توفيره لعمل العدالة االنتقالية.
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دراسة الحالة 6
عقب انتهاء الفصل العنصري
التعاون بين المجتمع المدني وقطاع الدولة في جنوب إفريقيا
َ
كمتحف كونستتيوشن هيل والمركز اإلعالمي لحقوق اإلنسان ومتحف المقاطعة السادسة
ت بناء عالقات ذات منفعة متبادلة بين الدولة خالل مرحلة ما بعد الن زاع
تلفت حاالت جنوب إفريقيا هذه االنتباه إلى إمكانيا ِ
وب رامج العدالة االنتقالية القائمة على المجتمع المدني.
يتضمن برنامج كونستتيوشن هيل مجموعة من مبادرات المجتمع المدني التي تعالج عنف الفصل العنصري والقضايا
المعاصرة للن زاع وانتهاكات حقوق اإلنسان .ويتم ذلك عن طريق المسرح والشعر والموسيقى واألفالم والطعام والكتب
والمعارض ومسيرة مطالبة بحقوق اإلنسان وطرق مشاركة أخرى .وقد ساهمت هذه المبادرات في بناء شبكة قوية من منظمات
المجتمع المدني وأصحاب المصالح األكاديميين والحكوميين وآخرين.
يستخدم المركز اإلعالمي لحقوق اإلنسان ،وهو منظمة غير حكومية تقع في كيب تاون ،منهجيات متعددة الوسائط وتشاركية
تشمل المسرح ورسم الخ رائط على الجسد والصور الفوتوغ رافية وقطع األقمشة ح ّم الة الذاكرة والرسومات واللوحات الفنية والفن
واألفالم في بُعدها الخاص بالعدالة االنتقالية.
يُب يّنُ ك ٌّل من متحف كونستتيوشن هيل والمركز اإلعالمي لحقوق اإلنسان كيفية محافظ ِة منظمات المجتمع المدني على
المقاربة الشعبية القائمة على جهو ِد النشطاء في مجال حقوق اإلنسان ،وكيف يّة بنائِها ،في الوقت عينه ،ش ر ً
اكة مع مؤسسات
الدولة.
رِّس متحف المقاطعة السادسة إليجا ِد تاريخ قائم على المجتمع يخصُّ عمليات اإلزالة القسرية للفصل العنصري التي
ُك َ
جرت في مدينة كيب تاون الداخلية .ويتضمن عمل المتحف عقد اجتماعات الستعادة األراضي ومعارض وورشات عمل
مجتمعية ومنشآت فنية ومبادرات تخليد الذكرى مثل جوالت إحياء الذكرى وعرض األفالم والمحاض رات وأبحاث التاريخ
الشفوي ومشاريع رسم خ رائط الذاكرة بما في ذلك مشروع الغذاء والذاكرة .وقد شكلت مشاريع التاريخ الشفوي للمتحف محف زات
مهمة لب رامج التعليم غير النظامي التي تعزز اإلحساس الجماعي بالمكان واستعادة تاريخ المجتمع والك رامة والهوية بعد
الفصل العنصري.
وتب يّنُ المبادرات الثالث الّ تي أطلقها كونستيتيوشن هيل والمركز اإلعالمي لحقوق اإلنسان ومتحف المقاطعة السادسة أوج َه
التآزر المحتملة لب رامج التعليم غير النظام يّة التي يحركها المجتمع في عمل الذاكرة ومشاركة المواطنين وبناء السالم من
خالل الش راكات مع الجامعات الحكومية والعامة.

دراسة الحالة 7
مبادرات العدالة االنتقالية في سياق الدولة اإلثنية القومية :الحالة الصربية
تشرف وزارة الشباب والرياضة الصربية على ب رامج تعليم حقوق اإلنسان «غير النظام يّة» للشباب على المستوى الوطني مع
مبادرات المجتمع المدني التي تستهدف الشباب الذين تت راوح أعمارهم بين  15و  30عا ًم ا .وتشير األبحاث إلى أن هذه الب رامج
«غير النظام يّة» ال تتعامل بشكل مباشر مع ج رائم الحرب الّ تي وقعت في صربيا منذ التسعينيات .وعادة ما يترك التعامل مع
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هذا الماضي القريب لمجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مثل مركز القانون اإلنساني ،ولجنة
هلسنكي ،وراديو  ،B92وبي بي سي ميديا أكشن ومبادرة الشباب لحقوق اإلنسان في البوسنة والهرسك وآخرين.
ُ
مجال التعصب القومي
تنشط في
وجدت لجنة هلسنكي لحقوق اإلنسان في صربيا ،وهي إحدى مبادرات المجتمع المدني التي
ِ
َ
عازمين على االعت راف بدور صربيا
التالميذ الذين يحضرون ب رامجها غال ًب ا ما يكونون ،في البداية ،غير
وثقافة العنف ،أنّ
َ
في تعزيز التمييز العرقي والعنف .هذا وتكث ُر أي ً
ض ا الحمالت الّ تي يقودها المجتمع المدني عبر اإلنترنت ومنصات إعالمية
جديدة مثل  YouSayIt#والمصممة للشباب من منطقة البلقان لمناقشة مجموعة من االهتمامات المعاصرة في شأن التوت رات
العرقية والن زاعات في المنطقة.
ُت ب يّنُ الحالة الصربية المعارض َة الّ تي قد تواجهها مبادرات المجتمع المدني والع راقيل الّ تي قد تضعها أما َم ها ك ٌل من الدولة
حين تتحدى هذه الب رامج بشكل مباشر السرديات القومية الرسمية .وفي مثل هذه الحاالت ،قد تجد
والجمهور الواسع ،ال سيما
َ
الجهات الفاعلة في المجتمع المدني نفسها مضطرة إلى االعتماد حصر ًي ا على تمويل الجهات المانحة للقيام بعملها ،لذا قد
تكون فرص بناء ش راكات مع قطاع الدولة محدود ًة .لكن توضح هذه الحالة أي ً
ض ا أنّ الفرص المتاحة لب رامج الشباب مثل نشاط
حقوق اإلنسان عبر اإلنترنت وصناعة األفالم الوثائقية تعتمد عاد ًة على تمويل الجهات المانحة الدولية ،وتكون عاد ًة قصيرة
ً
متقلبة.
األجل ،إن لم تكن

دراسة الحالة 8
مبادرات المجتمع المدني التي تك ّم ل نطاق المناهج الدراسية النظام ّي ة وتوسعه :الحالة الكمبودية
شخص بين
كان متحف اإلبادة الجماعية في تول سلينغ مركز االحتجاز السابق  S-21حيث قُ تل فيه أكثر من 18000
ٍ
عامي  1975و 1979على يد نظام كمبوتشيا الديمق راطي .وبعد سقوط النظام ،أصبح الماضي القاسي للخمير الحمر جزءًا
من منهاج تاريخ المدرسة الثانوية (تالميذ الصف الثاني عشر الثانوي) ،وتم تحويل مواقع التعنيف السابقة إلى نصب
ً
فمثل تم تحويل مجمع المباني  S-21إلى متحف اإلبادة الجماعية في تول سلينغ.
تذكارية ومتاحف،
قلق هو أنّ ق لّ ة قليلة من
زار المتحف أكثر من  400000سائح دولي بين عامي  2014و  ،2019ولكن ،ما يُش ِّك ُل مدعا َة ٍ
الموقع .وما فاقم هذا القلق هو تناقصُ أعداد ّ
الزوار من الضحايا والشهود الناجين،
يزورون
المواطنين والتالميذ الكمبوديين
َ
َ
وتر ِّدي حالة مواقع الذاكرة والموارد األرشيفية.
أبرم مركز التوثيق في كمبوديا ش راكة مع الدولة لضمان نشر التاريخ المؤلم لإلبادة الجماعية على نطاق واسع داخل المدارس
والمجتمع الكمبودي .إذ يشارك مركز التوثيق في كمبوديا في مجموعة متنوعة من المبادرات غير النظام يّة الّ تي تم طرحها
قبل إدراج تاريخ اإلبادة الجماعية في منهاج التاريخ النظامي .وتشمل هذه المبادرات تنظي َم ب رامج اإلعالم والتوعية وإقامة
المعارض في المتاحف ورفع الالفتات في المدارس وعلى المباني العامة وابتكار الموسيقى التعليمية وإنتاج األفالم والتاريخ
الشفوي ومشاريع تاريخ القرية والحوارات بين األجيال والزيارات المن زلية (بما في ذلك المناطق الريفية) ،وجوالت السالم
وحقوق اإلنسان إلى مواقع إحياء الذكرى (مثال تول سلينغ وأنلونغ فينغ) ومنتديات التعليم العا ّم وغير ذلك من األنشطة.
يع ُد متحف اإلبادة الجماعية في تول سلينغ ومركز التوثيق في كمبوديا مبادر َت ْي ن من المبادرات المه ّم ة الّ تي أطلقها المجتمع
المدني وتم ّك نت من استكمال نطاق مشاركة المناهج التعليم يّة النظامية في تاريخ األعمال الوحشية الجماعية في كمبوديا
وتوسيعه على ح ٍّد سواء.
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دراسة الحالة 9
مبادرات تعليم العدالة االنتقالية القائمة رقم ًّي ا في شيلي
كانت غالب يّة المبادرات التعليمية ال دّائرة حو َل العدالة االنتقالية والذاكرة في شيلي تندر ُج ضمن مجال تثقيف المواطنين .لكنّ
وزارة التعليم لم تستغ لِل ح ًّق ا المواد المرجعية التي أنتجتها مبادرات المجتمع المدني هذه ،وي َ
بشكل أساسيّ ،إلى
ُعزى ذلك،
ٍ
التردد في معالجة المسائل «الحساسة سياس ًي ا» والمتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة أثناء االنقالب والديكتاتورية
ث
تأثير محدو ٍد في المجتمع المدني إلصالح المناهج المدرسية النظام يّة .وتركز معظم
العسكرية .وقد أدّى ذلك إلى إحدا ِ
ٍ
األعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني على مواقع الذاكرة التي يزورها تالميذ المدارس الذين يتعرفون بعد ذلك إلى
اإلرث التاريخي وآثار وشهادات انتهاكات حقوق اإلنسان.
يستهدف محتوى معظم المواد المدرسية حول الماضي االستبدادي في شيلي التعليم الثانوي .لكن ،يظه ُر إحجا ٌم يحول دون
تعريض األطفال الصغار لقضايا عنف الدولة .و ُت ضاف إلى ما أنف ذكره ،محدوديّة وصول المع لّ مين إلى المواد المرجعية
ت الحساسية السياسية
واستخدامها في تدريس قضايا العدالة االنتقالية هذه .وعلى ح ِّد ما ُذ ِك َر ساب ًق ا ،يعد هذا واح ًدا من عالما ِ
فتح ج راح عنف الدولة في الماضي القريب.
والمجتمعية واسعة النطاق تجا َه إعادة ِ
تتوفر مواقع إلكترونية مفيدة تخصُّ المتاحف ومواقع الذاكرة وتقدم موا ّد مه ّم ة للتدريس .وقد اكتسبت هذه المواد الرقمية أهمية
أكبر خالل فترة تفشي جائحة كورونا .فمن خالل الزيارات وورشات العمل االفت راضية ،تم توسيع مبادرات العدالة االنتقالية
لتصل إلى المدارس خارج نطاق العاصمة سانتياغو .وقد سمحت هذه المنصات الرقمية بإج را ِء مزي ٍد من التفاعل كما سمحت
للمشاركين بإبداء آرائهم وتعليقاتهم.

دراسة الحالة 10
تيمور الشرقية :هل هي حالة ناجحة من ضغوط المجتمع المدني الممارسة على الدولة لتعزيز المبادرات التعليمية للعدالة
االنتقالية؟
سعت لجنة االستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية إلى معالجة إر ٍ
اكم على مدى أكثر من عقدين من العنف
ث مت ر ٍ
شطري تيمور .ففي أعقاب أعمال العنف التي وقعت في العام
السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز المصالحة بين
َ
 ،1999نجح نشطاء في حقوق اإلنسان التيموري ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على الحكومة لتشكيل لجنة
االستقبال والحقيقة والمصالحة التي عملت من الفترة الممتدة بين  2001إلى .2005
يحظى التقرير النهائي للجنة االستقبال والحقيقة والمصالحة «كفى!» باعت را ٍ
ف بأهميته الوطنية ،فقد تم نشره على نطاق
واسع عن طريق عرضه في األفالم وعبر ال راديو وترجمت ِه إلى اإلنجليزية واإلندونيسية والبرتغالية .لكن ،ال ي زال اإلحباط سائ ًدا
بسبب االستجابة غير الكافية لتوصيات التقرير ،وي َ
ُعزى ذلك إلى «الحساسية السياسية» في شأن التعامل مع الماضي القاسي
فرّغين للبحث والكتابة عن هذا العنف.
الذي عانته البالد .و ُت ضاف إلى ما أنف ذكره ،ق لّ ة المؤرخين المحترفين في تيمور ال ُم
َ
ً
تنفيذا بطي ًئ ا وغير متكافئ ،مارست مجموعات المجتمع المدني
ور ًدا على تنفيذ توصيات لجنة االستقبال والحقيقة والمصالحة
ً
ضغط ا مرة أخرى على الحكومة ،ودعتها إلى تأسيس سنترو ناسيونال شيغا ،وهي مؤسسة تقع في مكتب رئيس الوزراء وي ُ
ُناط
بها تنفيذ توصيات لجنة االستقبال والحقيقة والمصالحة .وشارك سنترو ناسيونال شيغا في عدة ب رامج تعليمية موجّ هة للشباب
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كان قد وضع المجتمع المدني حجرها األساس ،سواء في المدارس أو من خالل المبادرات ال ُم قامة خارج المناهج .وقد تركت
ً
بصمة كبير ًة في محتوى مبادرات العدالة االنتقالية للدولة وتوجهها ،وكان ضغط المجتمع المدني
مبادرات المجتمع المدني
على الحكومة ضرور ًي ا ،ال س يّما نتيجة الثغ رات الناجمة عن استجابة الحكومة غير الكافية لتوصيات اللجنة.

دراسة الحالة 11
ساحل العاج :التحديات المالية والتربوية واللوجستية أما َم إنشاء «ثقافة» لبناء السالم والعدالة االنتقالية
لِساحل العاج تاري ٌخ طويل من االضط راب السياسي والعنف ال لّ ذين نش َب ا بعدَ االستقالل واستم را حتى الوقت ال راهن .وقد حققت
جهود الدولة في تحقيق العدالة االنتقالية وبناء السالم وجبر أض رار ضحايا العنف السياسي نجاحً ا ض ي َ
ّق النطاق .ففي حين
انصب االهتمام على ب رامج الشباب والمبادرات العامة التي تهدف إلى إنشاء مواقع الذاكرة والتعليم عن تاريخ ساحل العاج
ِم ن العنف السياسي ،لم يتم بعد تطوير ثقافة الحفاظ على مواقع الذاكرة والتعليم عن الماضي القاسي الذي مرّت به البالد.
فعلى سبيل المثال ،لم ُت ستخدم األماكن التي حدث فيها عنف سياسي مثل مخيم ناهيبلي للمشردين في دويكوي بعد في ب رامج
العدالة االنتقالية.
وتشمل مبادرات بناء السالم التي ُن ِّف ّذت في المدارس والمجتمعات ،بدعم من الحكومة والمنظمات غير الحكومية في أغلب
األحيان ،حمالت توعية أُقيمت من خالل األنشطة الرياضية ومهرجانات السالم والمصالحة .إال أن التالميذ والمعلمين وأولياء
األمور يعتبرون هذه المبادرات أمورًا «ترفيهية» وليست تعليميةّ ،إل إذا القت دع ًم ا مؤسس ًي ا مناس ًب ا من السلطات التعليمية.
فغال ًب ا ما يُنظ ُر إلى هذه الب رامج على أ ّن ها خارج يّة المصدر ،وال يشعر المجتمع المحلي بملكية هذه المبادرات.
إضافة إلى ذلك ،وبسبب القيود المفروضة على الموارد المالية واللوجستية ،ومع الغياب النسبي لثقافة الذاكرة ال راسخة في ما
يتعلق بتاريخ العنف السياسي ،فإنّ هذه الب رامج عاد ًة ما يكون لها نطاق محدود ،وغال ًب ا ما يبرز نقص في فهم المستفيدين
ألهداف هذه المبادرات .وعليه ،فإنَّ التحدي في ساحل العاج يكمنُ في وضع ب رامج عدالة انتقالية مستدامة مدمجة محل ًي ا بدالً
من «إسقاطها» في البيئات المحلية.
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دراسة الحالة 12
كينيا :استجابات المجتمع المدني لألزمات المتكررة للعنف بعد االنتخابات
لِكينيا تاريخ طويل من العنف السياسي الّ ذي يعود إلى الفترة االستعمارية .وي َ
ذلك إلى الن زاعات بين المجتمعات المحلية
ُعزى َ
بشكل خاص ،الكثير
وضمنها ،وإلى التنافس العرقي والسياسي والتنازع على الوصول إلى الموارد الطبيعية .وقد شهدت البالد،
ٍ
من حلقات العنف التي أعقبت االنتخابات .فبعد أعمال العنف التي اندلعت خالل انتخابات العام  ،2007سعى بعض ب رامج
الدولة والمجتمع المدني إلى تعزيز المصالحة وبناء السالم .وفي هذا السياق ،طورت اللجنة الكينية لحقوق اإلنسان مجموعة
أدوات تدريبية تهدف إلى تعزيز أهداف العدالة االنتقالية.
نفذ الصندوق ﺍﻻﺳﺘﺌﻤاني ﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ برنامجً ا يختص بالعدالة االنتقالية في المستوطنات غير الرسمية في
نيروبي ويشمل الشباب الذين تعرضوا لعنفِ بعد االنتخابات ،بما في ذلك وحشية الشرطة والتعذيب واإلعدام خارج نطاق
القضاء .ويستخدم البرنامج النشاط الفني (مثل اللوحات الجدارية والتصوير الفوتوغ رافي) ورسم الخ رائط على الجسد
والعروض المسرحية في الشارع الستكشاف كيف يمكن للقيم اإليجابية المشتركة لـلثقافة األفريقية أن تساعد في تعزيز القيم
الديمق راطية وتحقيق الشفاء وبناء السالم .وقد عملت هذه الب رامج أي ً
ض ا مع األطفال الناجين من العنف الجنساني واستخدمت
الحوارات بين األجيال والمناقشات المجتمعية للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.
من جملة التحديات الّ تي اعترضت هذه المبادرات ،ضعفُ الفهم ألهداف العدالة االنتقالية ،وافتقار الحكومة إلى اإلرادة
السياسية ،وضعف التنسيق وتنفيذ ب رامج الدولة وسياساتها ،واالفتقار إلى المساءلة حو َل أعمال العنف التي أعقبت االنتخابات
النقص في الموظفين والتمويل في مؤسسات الدولة.
ووحشية الشرطة ،والحماية غير الكافية وضعف إنفاذ حقوق الطفل بسبب
ِ
إنَّ الممارسات الثقافية السلبية تمارس ،هي نفسها ،التمييز ضد الفئات المهمشة مثل النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة
والمسنين والفق راء .وعلى الرغم من أوجه القصور هذهَ ،ي ظه ُر عد ٌد من مبادرات المجتمع المدني في كينيا الّ تي تستجيب
النتهاكات حقوق اإلنسان وتعزز أهداف العدالة االنتقالية.
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توصيات عالمية إلصالح المناهج الدراسية
تشير األبحاث األكاديمية إلى بعض األفكار الرئيسة التي يجب النظر فيها قبل صياغة التوصيات المتع ّل قة بسياسات إصالح المناهج
الدراسية .فيقدّ م بيلينو وآخرون ( )2017بعض المالحظات الها ّم ة في هذا ال ّ
ش أن .وصحي ٌح أنّ معظم الناشطين في مجال العدالة
ً
وسيلة من شأنها تحقيق العدالة االنتقالية ،إال أنّ التعليم
االنتقالية يعتبرون التعليم النظامي والتعليم العرضي والتعليم غير النظامي
“سيف ذو حدّ ين» .إذ أ ّن ه موقع للظلم وعدم المساواة والعنف والفظائع والقمع الثقافي بقدر ما هو موقع لحقوق اإلنسان والتحرك
نحو العدالة االجتماعية.
ويطرح بيلينو وزمالؤه نقطتين هامتين أخريينً .
أول ،يجب ّأل نصبّ التركيز على إصالح المناهج الدراسية فحسب ،بل أي ً
ض ا على
ً
عامل من عوامل العدالة االنتقالية .وثان ًي ا ،يجب أن يتمحور
الهياكل والثقافات المؤسسية عندما نف ّك ر في إمكانية أن يكون التعليم
التركيز على التعليم كعامل من عوامل العدالة االنتقالية ،وذلك على مستوى الصفوف مع المع لّ مين وليس على مستوى السياسات
ٌ
ً
فضل
مرهونة بتفسي رات المع لّ مين للمنهج الدراسي داخل الصفوف،
الوطنية .ففي الواقع»إنَّ سياسات التعليم والمناهج الدراسية الموحّ دة
عن قدراتهم ورغبتهم في تطبيق هذه المناهج وتكييفها ومقاومتها( ».الصفحة  .)321فالمع لّ مون ليسوا بمنأى عن اآلثار المترتبة على
ت الوطنية ولهم آرا ًء قوية أي ً
ض ا .وقد يفضلون عدم التعامل مع المحتوى المثير للن زاع ،ال س يّما إذا كان التالميذ في الصفوف
الصدما ِ
متفاوتون في مواقفهم وسردياتهم ال ّت اريخ يّة.
ُت برز  18دراسة حالة متع لّ قة بإصالح المناهج الدراسية والعدالة االنتقالية ،ال ُم قاربات المختلفة الم ّت بعة في مختلف المجتمعات وتب يّن
قيمة التعليم على نطاق واسع من التجارب .وتعرض هذه الدراسات العديد من األفكار التي يمكن تطبيقها في مختلف المناطق الجغ رافية
شرط أن يؤخذ السياق في االعتبار.

التوصية األولى
تقييم البيئة األوسع للبتّ في رحلة التغيير المناسبة

تب يّن األدلّ ة المستخلصة من  18دراسة حالة جل ًّي ا تع ّدد رحالت التغيير أو مسارات اإلصالح الفريدة إلدماج العدالة
ّ
بتدخ الت أخرى أق ّل رسمية .فما ِم ن سيا َق ْي ن متطاب َق ْي ن .في بعض الحاالت،
االنتقالية في المناهج الدراسية أو القيام
تكون البيئة األوسع منفتحة ومستع دّة للتغيير الكبير والسريع .وفي حاالت أخرى ،يجب األخذ في االعتبار المقاومة
الكبيرة للتغيير أو لعوامل أخرى .وفي بعض البلدان ،ت ّت بع الحكومة جدول أعمال يح ّد من أفكار العدالة االنتقالية،
ما يجع ُل إصالح المناهج الدراسية أمرًا مستعص ًي ا.
ومن ُج مل ِة األسئلة التي يجب طرحها لتحديد المسار األكثر مالءمة:
•هل ُت ه يّئ سياسات الحكومة المجال إلصالح المناهج الدراسية والبيئة السياسية التي ّ
تعزز رؤية العدالة
االنتقالية؟
•هل تتو ّف ر موارد كافية لدعم إصالح المناهج الدراسية ،بما في ذلك تدريب المع لّ مين ،وتأمين الكتب
المدرسية أو غيرها من المواد التعليمية ،والمواد اإللكترونية ،والموارد السمعية البصرية؟
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•هل تدعم المجتمعات المدرسية ككل ،بما فيها هيئات أولياء أمور التالميذ ،ال ُم قاربات الجديدة؟
ص ة بالموضوع وتدريسها ،وهل هم على استعداد للتعامل
•هل المع لّ مون مستع ّد ون للتعرّف إلى المواد الخا ّ
مع النقاشات الصعبة أو القضايا الجدلية التي قد تنشأ؟ وهل هم قادرون على ذلك؟
•هل يستطيع الناشطون وقادة األنشطة المواكبة للمناهج الدراسية التعاون مع المؤسسات الحكومية ،أم
أ ّن هم يواجهون بيئة أكثر عدائية؟
•هل من الممكن أن توق َِع ب رامج العدالة االنتقالية الخالفات بين التالميذ؟ وفي هذه الحالة ،كيف سيكون
المدرسون مستعدين/مدربين لالستجابة لهذا الخالف؟
•ما مدى توافق اآلراء في المجتمع حول كيفية فهم السياق التاريخي؟
وبدل من اعتماد مقاربة «واحدة ُت س َق ُ
ً
ط على الجميع» ،يتع يّن على المدافعين عن العدالة االنتقالية تقييم المقاربة
األكثر مالءمة.

التوصية الثانية
إجراء تغييرات رسمية في المناهج الدراسية مع فهم حدود هذه العملية وتحدّ ياتها

تتم يّز تغيي رات المناهج الدراسية الرسمية بقوّ تها على الرّغم من صعوبتها .فيمكن أن تكون المناهج الدراسية
أداة مه ّم ة ج ًدا في الظروف المناسبة ،لذا ،فإنَّ التغيي رات في المناهج جديرةٌ بالتنفيذ ح ّت ى في الحاالت المحفوفة
بالعقبات.
بإدخال تغيي رات رسمية إلى المناهج
•غال ًب ا ما يكون من الصعب إقناع المشرّعين وواضعي السياسات
ِ
الدراسية الرسمية ،وقد رأينا في تجارب مختلف البلدان أنّ غياب هذه التغيي رات يُص ّع ب تنفيذ جدول
أعمال العدالة االنتقالية.
•يمكن أن تكون المناهج الرسمية أداة قوية نتيج َة وصولها إلى عدد كبير من الناس ونتيجة تكريس الوقت
ً
شرط ا ضرور ًي ا (لك ّن ه غير كاف في كثير من األحيان)
والموارد لتطبيقها في الصفوف .بيد أنّ ذلك يع ّد
إلدماج العدالة االنتقالية في التجارب التي يعيشها الشباب.
•ت ّت صف التغيي رات المدخلة إلى المناهج الدراسية بتعقيداتها وقد تكون غير ف ّع الة ،أو قد تؤدي إلى نتائج
سلبية غير مقصودة ،إذا عولجت بطريقة خاطئة .وقد ُت ش ّك ُل التغيي رات في المناهج الدراسية أر ً
ض ا خصبة
ب قضايا خالفية .وغال ًب ا ما يكون تنفيذها متفاو ًت ا ،ويمكن أن يفضي إلى اعتما ِد مقاربا ٍ
ت سطحية،
لنشو ِ
ت اآلراء البديلة .وعلى الرّغم من أنّ دراسات الحاالت ال تر ّك ز على
أو
تعليم تقاليد تبسيطية أو ك ِّم أصوا ِ
ِ
عملية تصميم المحتوى والتوصل إلى توافق اآلراء حوله ،يبدو جل ًّي ا أنّ هذه العملية تتطلب ن ز ً
اهة وقيادة
وبناء توافق اآلراء.
•يتط لّ ب التغيير المجدي للمناهج الدراسية مشاركة مناصري إصالح المناهج الدراسية في دورة التغيير
الكاملة التي تشمل تصميم المناهج وتخطيطها ،باإلضافة إلى المشاركة في المناقشات المتعلقة
بالمحتوى والمنهجية ،والتغيي رات في ب رامج تعليم المع لّ مين في مؤسسات تدريبية وكذلك تدريبهم أثناء
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العمل ،وتوفير مواد تعليمية عالية الجودة للمعلمين والتالميذ على ح ّد سواء ،وإدخال تغيي رات إلى ك ّل من
التقييمات داخل الصفوف واالمتحانات بالغة األهم يّة.
ص ة .فمواصلة بذل الجهود أم ٌر ضروريّ من أجل بناء ثقة المع لّ مين
•يكتسبُ العمل مع المع لّ مين أهم ي ًّة خا ّ
في المواد الجديدة ،والنظر في سبل تمكينهم من معالجة الخالفات المحتمل نشوبها بين التالميذ،
وإدارة التأثي رات العاطفية التي ُت ر ّت بها العملية عليهم وعلى تالميذهم ،باإلضافة إلى تع لّ مهم التواصل مع
المؤسسات الخارجية على غ رار المتاحف ً
مثل  .فمن دون تعاون المع لّ مين النشط والمستدام ،وتزويدهم
بالمواد التعليمية المناسبة ،يُرجّ ُح أن تبو َء الجهود ال رامية إلى إصالح المناهج الدراسية بالفشل.
درّس وجهات النظر المتع ّددة وأن يت ّم التشجيع على
بمكان ،في سياق العدالة االنتقالية ،أن ُت
•من األهمية
َ
ِ
إبدا ِء اآلراء التحليلية والتعاطف التاريخي بين التالميذ .وينبغي تعليم التالميذ كيفية تحليل األحداث
مناظر أو وجهات نظر مختلفة .ومن المه ّم أي ً
ض ا أن ُت ن َّم ى في التالميذ مهارة التعاطف
أو المشاكل من
َ
الجوع والخوف والخسارة.
ب أنّ جميع المتضررين من الن زاعات يعانون
التاريخي كي يقدروا على استيعا ِ
َ
برنامج
ص ة بالبلدان التي أدخلت تغيي رات إلى المناهج الدراسية الرسمية ال ُم ض ّم ن ِة
تتوفر ع يّنة من التقارير الخا ّ
ِ
العدالة االنتقالية – وإن بدرجا ٍ
ت متفاوتة من النجاح  -وهي تقارير األرجنتين وغواتيماال وجنوب أفريقيا وتيمور
الشرقية.

التوصية الثالثة

إجراء تغيير رسمي في المناهج الدراسية حيثما أمكن ذلك ،مع مراعاة واقع الظروف المحلية وتصميم إصالحات وف ًقا للسياق

الحكومة ،تعري ًف ا ،هي طرف رئيسٌ في إصالح التعليم بشكل عام ،وإصالح المناهج بشكل خاص .أ ّم ا الجهات
الفاعلة الرئيسة األخرى فتشمل نقابات المع لّ مين أو المنظمات المهنية ،واألكاديميين ،والناشطين العاملين في
مشاريع ثقافية أو متاحف أو مشاريع تخليد الذكرى .ويتو ّق فُ تحديد إمكانيات إج راء تغيير المناهج الرّسمية على
فهم عام مشترك لطبيعة األحداث التاريخية أم عدمه .فبحسب السياق ،يمكن أن ي ّت خذ
السياق السياسي وعلى تو ّف ِر ٍ
إصالح المناهج الدراسية مسارات مختلفة مثل:
ُ .1م قاربة االنفجار الكبير .يمكن لمناصري العدالة االنتقالية بناء ائتالفات توجيهية لتنفيذ إصالح المناهج
تعزيز العدالة االنتقالية ،وذلك في السياقات التي تتو ّف ر فيها جميع المكونات
سبيل
على نطاق واسع في
ِ
ِ
الرئيسة ،أيّ التأييد السياسي القوي من ك ّل األط راف إلصالح المناهج الدراسية ،والشعور العا ّم الدائم،
والقدرة المهنية على ضمان التنفيذ والم راقبة ال ُم ج ِد َي ْي ن ،والقدرة الشاملة داخل الوزارة والمدارس ،والدعم
المالي المستدام.
التدرج .في السياقات التي قد ال تتو ّف ر فيها جميع المكونات الرئيسة لإلصالح على نطاق واسع ،ينبغي
.2
ّ
أن ينصبّ التركيز على إقامة الشبكات وتوسيعها وإدامتها ،وبناء قدرات النظام ،والعمل بشكل وثيق مع
عمليات الحكومة الداخلية إلصالح المناهج في شأن التغيير التدريجي في المناهج أو المقررات الرسمية،
كذلك في شأن تطوير المع لّ مين ،وإنتاج المواد التعليمية ونشرها .واألساس هنا هو االعت راف بأنَّ المقاربة
ً
«جاهزا» للتغيير الهائل في حال تب ّدل الظروف الخارجية.
اعتبار أنّ النظام سيكون
مرحلية ،على
ِ
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 .3العمل في الهوامش .في السياقات حيث اإلقبال على إصالح المناهج الدراسية لتحقيق لعدالة االنتقالية
ضئي ٌل ج ًدا ،يتع يّن على مناصري العدالة االنتقالية تقييم المخاطر والتحديات بعناية .وقد يستدعي
تطوي ُع مقارب ِة العمل في الهوامش المزيدَ من االهتمام باإلبداعات المواكبة للمناهج أو الخارجة عن
المناهج الدراسية (انظر أدناه) أو إيجاد الرّوابط مع حركات إصالح المناهج الدراسية األخرى التي
ذلك أي ً
التعاون مع
ضا
َ
ليست بالضرورة متطابقة األهداف ولك ّن ها قد تكون مستع دّة للحوار .وقد يستدعي َ
أساس للتفاهم المتبادل.
اختصاصين تربويين متشابهي اآلراء إليجاد
َ
ٍ
وبغضّ النظر عن رحلة التغيير والمسارات المؤدية إلى تغيير عميق ومستدام ،يتع يّن على مصلحي المناهج
الدراسية أن يولوا الدورة الكاملة لتغيير المناهج الدراسية أهم ي ًّة قصوى ،بما في ذلك رصد تأثير أنشطة اإلصالح
على فهم التالميذ للحقيقة والعدالة والمصالحة وتقييم هذا التأثير.

التوصية الرابعة
عند حدوث تغيير رسمي في المناهج الدراسية ،تعمل الصفوف اإلضافية مع أنشطة مواكبة للمناهج داخل بيئة المدرسة وخارجها

تفيد المقاربات الرسمية وغير الرسمية في مساعدة الشباب على فهم الصدمات التاريخ يّة والتعامل معها .وعلى
أجل تطوير برنامج مستدام ،ينبغي استكماله بأنشطة
الرغم من أنَّ إصالح المناهج الدراسية أم ٌر جوهريّ من ِ
ُ
أحسن األحوال ،ينبغي أن تكون هذه الب رامج جزءًا من رؤية متكاملة تلجأ إلى فرص
مواكبة للمناهج الدراسية .وفي
ِ
التعليم خارج الصفوف الستكمال التع لّ يم النظامي .وقد الحظنا أنّ النتائج كانت أقوى في السياقات حيث قامت
روابط بين المناهج الدراسية الرسمية والمقاربات المواكبة للمناهج مثل:
•االستماع إلى شهادات مباشرة من الناجين واألشخاص المتضررين ،على غ رار دراسة الحالة في إقليم
الباسك وجنوب أفريقيا -المركز اإلعالمي لحقوق اإلنسان
•إطالق أنشطة على نطاق المدرسة بر ّم تها ،تتمحور حول األعياد الوطنية المخ لّ دة للذكرى ،مثل األنشطة
الّ تي أقامتها مدرسة خوسيه أنطونيو إنسيناس في بيرو وإحيائها لذكرى  28آب/أغسطس ،وإنشاء نصب
تذكاري لمقاومة ساو باولو في الب رازيل وأنشطة المجتمع المدني في إحياء ذكرى المقاومة أيام السبت
•إقامة مشاريع ف ّن ية مدرسية لالرتباطِ بالماضي ،ومنها على سبيل المثال ب رامج ا ّت حاد كينيا لثقافة وصحة
الشعوب األصلية ( )TICAHفي األحياء العشوائية ،وإنشاء مختبر الذاكرة في إقليم الباسك الذي يدمج
سرد القصص بفنّ التخطيط على الجسد.
ً
تجهيزا مناس ًب ا ،مثل متحف حرب التحرير في بنغالديش ومتحف
•زيارة متاحف ومواقع ضمير مجهزة
اإلبادة الجماعية تول سلينغ في كمبوديا (على الرغم من أنّ هذا األخير يزوره س يّاح دوليون أكثر من
السكان المحليين)
•زيارة مواقع تخليد الذكرى مثل طرق تخليد الذكرى في بيرو وتشيلي
•القيام بأنشطة المناقشة والمسابقات في المدارس
•االستخدام المبتكر لمنصات رقمية/وسائل تواصل جديدة ،مثل استخدام شيلي لمنصات رقمية ،ال س يّما
خالل فترة تف ّ
ش ي وباء فيروس كورونا
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•استخدام ألعاب تعليمية ج ّدية كجزء من النشاط المدرسي
•إدارة المجتمع المدرسي ألعمال إحياء الذكرىً ،
مثل نموذج التع لّ م القائم على المدرسة في كولومبيا
ار التالميذ الذين يقابلون ضحايا
•اعتماد أنشطة التع لّ م من األق ران (بتوجيه من تالميذ آخرين) ،على غ ر ِ
العنف السياسي في بيرو والمركز الوطني الوطني «سنترو ناسيونال شيغا!» لتيمور الشرقية.
•دمج المواضيع الناشئة عن التاريخ الوطني في العروض الثقافية ال ُم قامة في المدرسة ،مثل مبادرات
مركز توثيق كمبوديا
•تنظيم معارض فنية عامة ،وإنتاج الشعر والمسرح ،وغير ذلك من أشكال األداء المباشر ،والرقص،
ومختلف أشكال التعبير الموسيقي ،مثل الصفوف الدراسية في الهواء الطلق التي يُتي ُح إقامتها النصب
التذكاري لتخليد الذكرى والحقيقة في السلفادور ،والمهرجان السنوي الّ ذي يقيمه مركز جنوب أفريقيا
لحقوق اإلنسان وحمالت التوعية التي تقوم بها دولة ساحل العاج من خالل الرياضة والمهرجانات
•صناعة األفالم – من نوع الخيال الوثائقي والتاريخي ،عروض سنيمائية ،مثل مشروع الفيديو القصير
الذي وضعته لجنة هلسنكي لحقوق اإلنسان في صربيا
•تنظيم محاض رات عامة
•تنظيم طقوس ومهرجانات ،بما في ذلك ممارسات جماعية لتخليد الذكرى ترتكز على األكل والتعارف،
مثل تج ّم ع «أفالوست» الخاص بمنطقة إقليم الباسك ومشروع الطعام وتخليد الذكرى الخاص بمتحف
المقاطعة  6في جنوب أفريقيا.

التوصية الخامسة

في الحاالت التي ّ
ً
شمول
فعالُ ،تعتمد مبادرات خارج النظام المدرسي و ُتستخدم لبناء تغيير أكثر
يتعذر فيها تغيير المنهج الدراسي الرسمي أو يكون فيها التغيير غير ّ

في حين أنّ تغيير المناهج الدراسية بشكل رسمي جدير بالسعي في مجال العدالة االنتقالية وبناء السالم ،ث ّم ة
ً
مستحيل سياس ًي ا أو إدار ًي ا ،أو يكون غير مج دٍ .في هذه الحالة ،تكتسبُ
سياقات ع دّة يكون فيها هذا التغيير
ً
أكبر ويمكن أن تق ّدمها مجموعة من الجهات خارج
أهمية
األنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية (كما ورد أعاله)
َ
الحكومة أو المؤسسات الثقافية المدعومة من الحكومة.
األحوال ،ينبغي أن تدير هذه النشاطات مؤسسات لديها االستم رارية المطلوبة ويمكنها أن تعمل على
أحسن
في
ِ
ِ
ّ
ّ
يتعذر ذلك ،قد ُت ثبت المبادرات
ومنظ مات غير حكومية .وحيثما
نطاق واسع مثل المتاحف ومواقع تخليد الذكرى
الشعبية جدواها ،ال س يّما إذا تل ّق ت بعض التشجيع والدعم الخارجيين .فمن دون هذا الدعم ،قد تكون المبادرات
الشعبية قصيرة األجل حيث أنّ الناشطين المجتمعيين أو «األبطال» ينهكون أو قد ال يستطيعون الوصول إلى
شريح ٍة أوسع من الجمهور.
إضافة إلى ما سبق ،تجد ُر اإلشارة أي ً
ض ا إلى أنَّ مشاريع العدالة االنتقالية وتخليد الذكرى ،ح ّت ى إن لم تصل إلى
نطاق واسع من الجمهور ،تبقى َ
أثر على الجهود ال رامية إلى توطيد الديمق راطية وبناء السالم .وبحكم دور هذه
ٍ
ذات ٍ
ّ
المشاريع كوص يّة على تخليد الذكرى الجماعية للعنف السياسي ،قد يتخط ى أثرها عددَ ّ
ذين يقصدونها.
الزوار الّ َ
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كان تأثي ُر هذه المشاريع على الب رامج التعليمية الحكومية محدو ًدا ،فإنها غال ًب ا ما تكون قادرة على
وبالمثل ،وإن َ
مستقبل ديمق راطي.
أن ُت خ لِّ دَ ذكرى الفظائع ،وعلى أن تلهم الشباب إلى التطلع إلى بناء السالم وإلى
ٍ
ُ
حيث لم تتغير المناهج الدراسية ،سيكونُ االعتماد الكبير على العالقة بين الناشطين والمؤسسات
وفي البيئة
الثقافية والحكومة .وتشمل دراسات الحاالت أمثلة تتعارض فيها الحكومة مع جدول أعمال العدالة االنتقالية أو
تتبع جدول أعمال استبعادي أو وطني محدود .وفي هذه البيئات ،قد يتع يّن على المشاريع االنتقالية ومشاريع
تخليد الذكرى أن تعمل بطريقة معارضة أو في الهوامش .هذا وتتو ّف ُر أمثلة أخرى تكون فيها العالقة مع الحكومة
أكثر إنتاجية ويمكن فيها لمشاريع العدالة االنتقالية أن تك ّم ل جهود الحكومة أو أن تس َّد الثغرة التي تتركها بيئات
الحكومات الضعيفة.
ينبغي إيال ُء طبيعة العالقة آنفة ّ
ص ة .ففي حين أنّ مؤسسات الحكومة وإداراتها قد تق ّد م بعض
الذكر أهم يّة خا ّ
ٌ
حاالت غرقت فيها المشاريع في عمليات عديمة
المنافع ،على غ رار الموارد أو الشرعية االجتماعيةُ ،س جِّ َل ت
الجدوى وغير ف ّع الة تستنزف مواردها ،أو وقعت في بيئات فاسدة .وقد تج ُد هذه المشاريع نفسها ُم جبر ًة على
المقايض ِة بين االستقالل الذاتي والحيوية و «األصالة الشعبية» من جهة ،ومن جهة أخرى «التمييع» أو على نحو
أكثر تعقي ًدا ،اتخاذ خيار االشت راك في جداول األعمال العرقية القومية والمشاريع اإليديولوجية للحكومات.
عندما تنشأ مؤسسات للعمل في مجال العدالة االنتقالية وبناء السالم ،يكمن دائ ًم ا خطر حدوث تغيي رات في
تحول يط رأ ُ في الحكومة .واألساس ،في ذلك ،هو تنظيم آليات تكفل استقاللية المؤسسات
السياسة العامة نتيجة
ٍ
التي تتعامل مع تخليد الذكرى.

التوصية السادسة
رعاية المتاحف ومواقع الضمير وتشجيعها على تأدية دور نشط في المشهد التعليمي

تب يّن دراسات الحاالت المختلفة أنّ المتاحف ومواقع الضمير عمو ًم ا ،سواء أكانت مؤسسات تديرها الدولة أو
مؤسسات خاصة أو غير ربحية ،تؤدي دورًا رئي ًس ا في قيادة وتنفيذ جدول أعمال خاص بالتعليم في مجال العدالة
ً
بارزا ،ال في الب رامج التعليمية
االنتقالية والسالم .فالمتحفُ ال ُم ش ّي ُد في موقع ذي أهمية تاريخية قد يؤدي دورًا
فحسب ،بل أي ً
ض ا في تخليد الذكرى والحفاظ على المواد التاريخية والحوار بين األجيال .ويمكن أن تكون المتاحف
أي ً
ض ا مواقع مه ّم ة للب رامج العا ّم ة ولالجتماعات بين الشباب والناجين من الن زاعات.
تع ّد المتاحف والمواقع التاريخية موارد ثمينة .بيد أنّ استدامة إدارة المتاحف ومواقع الضمير تتطلب إدارة مستمرة
ودقيقة ،وموارد مناسبة ،وحسن تسيير وقيادة سليمة .وتكث ُر األمثلة عن المتاحف والمواقع التي تفتقر الموارد أو
عن المواقع التي تصبح جامدة وبيروق راطية وأكثر الت زا ًم ا بمصالح موظفيها منه بمه ّم تها .وتعاني مواقع أخرى من
آثار هيمنة المؤسسين أو غيرهم من األف راد ،أو تصبح متص دّعة بفعل الخالفات الداخلية .وكما هو الحال في جميع
المؤسسات الثقافية ،يكمن سرّ النجاح في القيادة الملتزمة والمتواضعة واإلدارة السليمة وتو ّف ر الموارد الكافية .ففي
أحسن األحوال ،يجب أن تكون المتاحف والمواقع قادر ًة على تغطية جزء من تكاليفها من ّ
الزوار (وخاصة الس يّاح
ِ
ّ
الدوليين) أو من مصادر مستق ل ة.
ً
وينبغي أي ً
مدركة تما ًم ا لألثر السياسي والنفسي المترتب عن عملها على
ض ا أن تكون المتاحف ومواقع الضمير
الزوار .فيجب أن تهتم بشكل دقيق بتجربة الزوار ،ال س يّما الشباب منهم أو المجتمعات واألف راد الذين ربما ترك
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الن زاع أثرًا في أنفسهم .و ُت ب يّنُ دراسات الحاالت جل ًّي ا أنّ اللقاءات مع الناجين الذين يدلون بشهادات مباشرة عن
العنف السياسي في األماكن الفعلية لمواقع تخليد الذكرى ،يمكن أن تترك أثرًا قو ًي ا على الصعيدَ ْي ن العاطفي
المنظار ْي ن النفسي والتربوي ،فمن األهمية بمكان أن يت ّم استجواب المشاركين وإفها ِم ِه م الروابط
والنفسي .أ ّم ا من
َ
القائمة بين هذه اللقاءات التي قد تكون صادمة من جهة وتاريخ العنف وأهداف العدالة االنتقالية وبناء السالم من
جهة أخرى.
من غير المس لّ م به أن يؤدّي التعرض «للذكريات المجرّدة» للعنف السياسي إلى استجابات منسجمة واستجابات
العدالة االنتقالية .بل قد يولّ د مشاعر من الغضب واالستياء ويُجيشُّ العواطف العرقية القومية والرغبة في االنتقام
عو ً
ض ا عن المصالحة وبناء السالم.
«تع ّد معالجة الصدمات الجماعية والعابرة لألجيال والفردية والعائلية من أساسيات وقف دوامة العنف ،وتعزيز
األماكن اآلمنة على مستوى المدارس والمجتمع ،وضمان قدرة المتعلمين على المواجهة «( .دراسة حالة عن مركز
دراسات العنف والمصالحة)

التوصية السابعة
التخطيط لتحول نشطاء العدالة االنتقالية من الجيل األول إلى القيادات المهنية من الجيل الثاني

في حين أنّ تقارير دراسات الحاالت تكشف أنّ تجارب العنف السياسي المباشرة التي اختبرها الناشطون في
مجال العدالة االنتقالية قادرةٌ على تحريك هذه المبادرات التربوية وتنشيطها بطرق قوية ،ث ّم َة خط ٌر من أن يُب ّددَ
ب قياد ٍة مهنية من الجيل الثاني غير مرتبطة بالضرورة بهذه الصلة الوثيقة باألحداث
هذا الجانب العاطفي بسب ِ
التاريخية المعنية.
وتتوفر ع دّة خيارات لمعالجة هذه المسألة .فعلى سبيل المثال ،يمكن استخدام شهادات شخصية رقمية ،وحلقات
صوتية وأفالم وثائقية إلنتاج صلة شخصية أقرب مع هذا الماضي .كذلك ،يمكن زيارة المواقع الفعلية لتخليد
لذكرى ،وتنظيم تج ّم عات بين األجيال لمناقشة معاني الماضي بالنسبة إلى الحاضر ،كما يمكن أن تساعد مسي رات
إحياء الذكرى على إحياء الماضي ،فتق ّد م لقاءا ٍ
ت عاطفية إلى ح ٍّد يكفل عدم تحوّ ل الذكرى الشخصية إلى «مجرّد
تاريخ» ،أيّ إلى سلسلة من الحقائق المجرّدة والروايات غير الشخصية عن الماضي.
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التوصية الثامنة
تعزيز التعاون بينَ البلدان وإقامة الشبكات اإلقليمية واالستفادة من موارد المنظمات الدولية

ُت ب يّن العديد من دراسات الحاالت أنّ استدامة المتاحف ومواقع الضمير في البلدان النامية صعبة وأ ّن ها غال ًب ا ما
ض ا أنّ العديد من المؤسسات قد ّ
تتطلب دع ًم ا ماد ًي ا أو معنو ًي ا .ومن الواضح أي ً
تعزز تأثيرها إذا حصلت على
أشكال تمويل إضافية أو أكثر ثبا ًت ا وبالتالي يمكن أن تصل إلى جمهور أوسع .وستق ّدر العديد من المؤسسات
المشمولة في دراسات الحاالت فرصة االستفادة من تجارب المؤسسات المماثلة في سياقات أخرى والتفاعل مع
األق ران العاملين في بيئات مماثلة.
ً
فضل عن العمل األوسع
ويُبرز ذلك أهمية العمل الذي تقوم به المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة،
نطا ًق ا الذي يقوم به التحالف الدولي لمواقع الضمير .إذ تمسّ الحاجة إلى رعاية األعمال في سياقات مختلفة
والحفاظ على ت رابطه باإلضافة إلى دعم جهود العاملين في الميدان وتوسيعها.
وقد يكونُ من المجدي السعي إلى حشد الدعم والموارد من وكاالت أخرى مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،التي قد تكون قادرة على متابعة العمل الذي بدأ.
وأخيرًا ،من المفيد التع ّم ق في العمل الذي انبثق عن هذا المشروع وتوسيع نطاقه من خالل تضمين دراسات حاالت
إضافية (على غ رار رواندا ،وألمانيا ،وإي رلندا على سبيل ّ
الذكر ال الحصر) باإلضافة إلى التع ّم ق في التقارير
الخاصة بالبلدان من خالل النظر عن كثب إلى تجارب مح ّددة لم تتم تغطيتها ّإل جزئ ًي ا في هذا المشروع.
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