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مقدمة 

تعّد عمليات تخليد الذكرى، بأشكالها المتعددة، مكونًا هاًما 
و ركيزة أساسية من ركائز العدالة االنتقالية. فالروايات 

“الرسمية” التي تروج لها السلطات، و الروايات التي تركز 
على الضحية و الناجين يمكن أن يكون لها تأثير عميق على كيفية تصور الناس 

للماضي، مما يؤثر بدوره على نتائج جهود الحقيقة و العدالة و المصالحة األخرى.

الخالصة و النتائج األساسية
إن االحتفال باألعياد و الممارسات التذكارية في إطار مبادرات تخليد الذكرى من شأنه أن يساعد في إنشاء 

سجل جماعي لألحداث ليكون بمثابة اعتراف بانتهاكات حقوق اإلنسان، و ربما حتى بمثابة اعتذار، إلضفاء الشرعية 
على تجارب الضحايا و الناجين. هذا السجل قد يكون بمثابة مادة تعليمية في التاريخ لألجيال القادمة، ما يعزز المشاركة 

المدنية و بناء الديمقراطية، و تقديم دروس هامة تسهم في منع تكرار االنتهاكات في المستقبل. كما يمكن دمجه في استراتيجيات 
جبر الضرر األوسع نطاقاً، حيث أن االعتراف بالروايات التي تركز على الضحية يمكن أن يشجع على إعادة دمج الضحايا و الناجين 

في المجتمع. إن الممارسات التذكارية الحقيقية تتمتع بإمكانات هائلة لتقوية النسيج االجتماعي للمجتمع و إعادة بناء الروابط 
المجتمعية التي انهارت في سياق الصراع العنيف. 

ورقة سياسات

عائالت المختفين في 29 سبتمبر 2016 بمناسبة “يوم ضد النسيان”. الصورة 
من “تجمع عائالت المفقودين في الجزائر” 



إال أنه نظًرا ألن هذه األعياد باتت تبرز بشكل أكبر على اإلنترنت وعلى 
شبكات التواصل االجتماعي، فإن االحتفال بها غالًبا ما يؤدي إلى إثارة 

نقاط الخالف و يعيد ظهور خطاب خطير – و وجهات نظر قد تتحول إلى 
تهديدات مفتوحة و عنيفة. و يمكن أن يشير االحتفال باأليام و الممارسات 

التذكارية أيًضا إلى قضايا المواطنة و االنتماء، حيث تعطي المبادرات التي 
تقودها الحكومة األولوية لروايات االنتصار البطولي أو معاناة األمة على 

حساب روايات الضحايا الذين ال يعتبرون “ضحاياهم”. 

و في غياب التعاطف و اإلجماع الواقعي، يمكن أيًضا استغالل الممارسات 
التذكارية ألغراض سياسية، و استخدامها للترويج أليديولوجيات تدعو 

لالنقسام و إلحاق األذى.

على أصحاب المصلحة المشتركين في العدالة االنتقالية النظر في 	 
النتائج الرئيسية لدراسات الحالة الخاصة بإحياء الذكرى في سياقات 
سياسية مختلفة لدعم و تعزيز الروايات التي تركز على الضحية / 

الناجي بشكل أفضل، و إال فقد يتم إهمالها.

بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع، يكون من مصلحة قطاعات 	 
معينة الحفاظ على روايات اإلنكار و الصمت لدعم إفالت الفاعلين 
الحكوميين المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في 
الماضي من العقاب. فإن التهديدات و االعتداءات ضد الضحايا و 
الناجين و عائالت الضحايا و المدافعين عن حقوق اإلنسان شائعة 

بشكل كبير. و في سياقات ما بعد النزاع، غالًبا ما ينتمي الضحايا و 
الناجون و عائالت الضحايا إلى التركيبة السكانية المستضعفة، و هم 

ما يزالون مهمشين في المجتمع اليوم، بينما يظل الجناة في الغالب 
جزًءا من مجموعات المصالح القوية.

غالًبا ما تتوافق الروايات الرسمية للعنف مع أوجه القصور في عمليات العدالة الجنائية من خالل االستمرار في إهمال الضحايا الذين انتهكت 	 
حقوقهم من قبل القيادة السياسية أو العسكرية.

تتغير الروايات و السرديات العامة حول أعمال العنف السابقة بمرور الوقت، و ذلك استجابًة ألحداث سياسية و تغيرات في المناخ السياسي. 	 
كما أن الرواية الرسمية لما حدث يمكن أن تتغير حسب األجندة السياسية للدولة، فهي عندما تقوم بإنكار فظائع الماضي، أو تذهب في 

ذلك االتجاه، فإنها تحرم الضحايا و عائالتهم من حقهم في الحقيقة و العدالة. و هذا ينسحب أيًضا على الجهود الرسمية إلحياء الذكرى أو 
التعويض، و التي غالًبا ما تكون سطحية و ال تترافق بالضرورة مع تنفيذ إجراءات هادفة للتعويض و المساءلة.

قد يكون تحفظ الحكومات أو رفضها االنخراط في عملية رسمية إلحياء الذكرى في تاريخ معين مرتبًطا سياسًيا ليس فقط بالظروف السياسية 	 
لذلك الحدث أو الصراع و لكن أيًضا بأحداث أو صراعات أو قضايا أخرى ذات صلة بالخطاب الحالي. على سبيل المثال، قد يرفض أحد 
السياسيين حضور حفل تذكاري لرغبته في تجنب إثارة فضول وسائل اإلعالم بشأن قضية أخرى. و على نطاق أوسع، قد ال تقوم حكومة 
ما بتمويل مشروع تذكاري معين ألنه من مصلحتها السياسية تركيز انتباه الجمهور على القضايا الوجودية أو اإليديولوجية بدالً من تسليط 

الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان داخل البلد. 

يشكل الضحايا و العائالت العامل المحفز ألعمال إحياء الذكرى و لتأييد و مشاركة رواية تعطي األولوية للحقيقة بدالً من التمسك باإلفالت 	 
من العقاب. و قد تم تنفيذ عمليات إحياء الذكرى في المقام األول من قبل الناجين و أقارب الضحايا، حتى عندما كانت النزاعات ال تزال 
جارية، في جو من الخوف و انعدام األمن. في هذا السياق، قد ينطوي عمل الذاكرة على مخاطر شخصية تمس السالمة و األمن. فبدون 

إصرار الناجين و عائالت الضحايا و عزيمتهم، ستغيب فظائع الماضي عن بال الكثيرين و لن يسمع بها أحد على نطاق واسع على المستوى 
الوطني أو الدولي.

هذا مشروع تابع للمبادرة العالمية للعدالة 
والحقيقة والمصالحة. 

تم إطالق المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة 
والمصالحة في عام 2014 من قبل التحالف الدولي 

لمواقع الضمير ، وهو اتحاد من تسع منظمات دولية 
تركز على تقديم مناهج شاملة ومتكاملة ومتعددة 

التخصصات لقضايا الحقيقة والعدالة والمصالحة. 
تعمل المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة 

بشكل أساسي مع السكان المحليين ، ومنظمات 
المجتمع المدني ، والناجين ، والحكومات لتطوير 

مناهج العدالة االنتقالية التي تتمحور حول الضحية 
وتعاونية وتدعم الكرامة واالحترام واإلدماج والشفافية 

في المجتمعات الخارجة من الصراع أو فترات 
الحكم االستبدادي.  شاركت المبادرة العالمية للعدالة 
والحقيقة والمصالحة منذ تأسيسها مع أشخاص من 

72 دولة ، وعمل مع 681 منظمة من منظمات 
اً  المجتمع المدني ، وأنجزت 323 مشروعاً مجتمعي

وأكثر من 5040 مبادرة النتهاك حقوق اإلنسان.
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في بعض الحاالت، يعتبر إنشاء نسخة مشتركة لألحداث، أي “حقيقة” ما حدث بالفعل، أفضل مسار للعمل على الذاكرة التي تركز على 	 
الضحية و الناجي، لكن بعض األحداث لم يكن لها أبًدا جدول زمني واضح، و قد ال يكون إنشاء رواية واحدة و الترويج لها أمًرا ممكًنا. لذا 

فالقواسم المشتركة لغرض المصالحة يمكن العثور عليها في مكان آخر، كاألمل في الوصول إلى مستقبل سلمي و ديمقراطي.

يمكن للمبادرات التي يقودها المجتمع المدني أن تحظى بشعبية لدى المجتمعات و تنمو بسرعة لتشمل مشاريع وطنية أو حتى دولية في ظل 	 
الظروف المناسبة. لكن نمًوا بهذا الشكل يتطلب مزيًدا من األموال و الموارد البشرية و مستويات عالية من التنسيق. و مع أعباء الضغوط 

اإلضافية للجائحة العالمية، يمكن أن يؤدي نقص الموارد و قلة التنسيق إلى وضع العصي في عجالت المشاريع التذكارية و إعاقتها إلى نقطة 
االنهيار.

يلعب الدعم و كذلك التضامن الذي تبديه منظمات المجتمع المدني الحقوقية دوًرا مهًما في تمكين الضحايا و الناجين من المطالبة بحقوقهم و 	 
تحقيق أهداف العدالة االنتقالية المتمثلة في الحقيقة و العدالة و التعويض و عدم التكرار.

يمكن للشراكة مع المنظمات الدولية أو غيرها من الهيئات المانحة أن توفر للمجتمع المدني فرًصا جديدة لمشاريع إحياء الذكرى، و لكنها 	 
قد تجلب أيًضا التحديات المتمثلة في البيروقراطية و الرقابة و النزاهة. و على الرغم من أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق المنظمات 

األكبر حتى تعمل بشكل أفضل من أجل أولئك الموجودين على األرض، إال أن بعض العمليات و التسويات في هذا النوع من العالقات قد ال 
يمكن تجنبها.

ملخصات دراسات الحالة 

دراسة حالة: كرواتيا، 7 ديسمبر 1991

في 7 ديسمبر 1991، قُتل ثالثة أفراد من عائلة زيك - ميخايلو و ماريا 
و ابنتهما ألكساندرا البالغة من العمر 12 عاًما - في زغرب، في كرواتيا. 

و على الرغم من اعتراف الجناة الذين كانوا أعضاء في القوات التابعة 
للدولة بالجريمة، إال أنه تم إطالق سراحهم. هذا الذعر الناجم عن الظلم 
الذي تعرضت له هذه العائلة على أساس العرق الصربي، و مسؤولية 

الدولة عن الجريمة و عدم التعامل مع هذا الماضي بشكل مسؤول، دفع 
المجتمع المدني للتحدث علًنا عن مأساة عائلة زيك من خالل البرامج 

الفنية و المناسبات السنوية إلحياء ذكرى وفاتهم و المناصرة من أجل أن 
يكون هناك ذاكرة أكثر ديمومة من خالل تكريس ساحة عامة أطلق عليها 

اسم عائلة زيك. 

أما التقصير الخطير في إجراءات العدالة الجنائية في قضية عائلة 
زيك فإنه يتوافق مع رواية رسمية تتجاهل الضحايا الذين تعتبر القيادة 

السياسية و العسكرية الكرواتية مسؤولة عنهم. فهذه الجريمة التي لم 
ُيحاسب مرتكبوها المباشرون ال يتم إحياء ذكراها رسمًيا.

أدت جهود المجتمع المدني المستمرة إلى إحداث بعض التغيير في اتجاه اعتراف رسمي أكبر بالجرائم المرتكبة ضد أفراد عائلة زيك. 
و تشمل هذه الجهود الهامة الستذكار عائلة زيك اإلنتاج المسرحي - ألكساندرا زيك - ألوليفر فرلييتش، و االحتفاالت السنوية التي 

 .)YIHR( تقيمها الرابطة المناهضة للفاشية في جمهورية كرواتيا و جهود المناصرة لتخليد الذكرى لمبادرة الشباب لحقوق اإلنسان

ا، و مبادرة “مواقع  ي تعاون بين “مبادرة الشباب لحقوق اإلنسان” – كروات
الفظائع الغير مميزة” من البوسنة و الهرسك من خالل وضع الفتة مؤقتة 
يها: “موقع فظائع غير مميز: ارتكبت في هذا المكان، في الحرب  كتب عل
السابقة، أعمال غير إنسانية ضد الناس. و لمنع طي صفحة هذه األحداث 

م النسيان، نحن نتضامن مع جميع الضحايا حتى ال  و كتمانها في عال
يحدث ذلك مرة أخرى ألي شخص كان”. و قد تم وضع الالفتة في سليمي، 

تل أليكساندرا و ماريا زيك. مبادرة  لة الموجودة فوق زغرب، حيث قُ ت على ال
ا. “ سليمي – موقع فظائع غير مميز “.  ي الشباب لحقوق اإلنسان – كروات

صورة رقمية. 2018. 



تتناول هذه المسرحية ما هو مفقود في الروايات التاريخية الصورية و التعليم و اآلثار. كذلك، بينما تسعى مبادرة الشباب لحقوق 
اإلنسان وراء تحقيق الهدف المتمثل في إطالق اسم عائلة زيك على أحد الساحات العامة، فهي تتعاون مع مبادرة مواقع الفظائع غير 

المميزة لوضع عالمات مميزة مؤقًتا في مواقع الجرائم التي ارتكبت بحق عائلة زيك. أما فيما يتعلق باالحتفاالت السنوية، فإن الرابطة 
المناهضة للفاشية في جمهورية كرواتيا تريد لنهجها التذكاري “أن يصبح سلوك البلد و المجتمع و الناس حتى يقبلوا و يعترفوا ]بما 
تعرضت له عائلة زيك[”. و باإلضافة إلى دعمها لالحتفاالت التذكارية التي نظمتها الرابطة المناهضة للفاشية في جمهورية كرواتيا 
قبيل احتفاالت عام 2021، أرسلت مبادرة الشباب لحقوق اإلنسان إلى رئيس بلدية زغرب كتيًبا بعنوان الذاكرة الشاملة: توصيات 

إلحياء ذكرى ضحايا الحرب المدنيين لممثلي السلطات المحلية في جمهورية كرواتيا، و بالتالي فهي قدمت توجيهات ملموسة للتعامل 
مع الماضي بشكل مؤسسي. و يتمثل أحد أهم الدروس المستفادة من إحياء ذكرى الجرائم ضد عائلة زيك في الجهد الذي بذلته الجهات 

الفاعلة في المجتمع المدني إلشراك و تشجيع السياسيين و المؤسسات على التعامل مع هذا الماضي أيًضا. أما حضور الممثلين 
الحكوميين على المستويين المحلي و الوطني احتفاالت ذكرى عائلة زيك على مدار العامين الماضيين فهو خطوة نحو إنشاء سياسة 

الذاكرة الرسمية التي من شأنها أن تشمل عائلة زيك و حاالت أخرى مماثلة، على عكس ما هو عليه الواقع الحالي.

دراسة حالة: هاييتي، 26 أبريل 1963

في 26 أبريل 1963، دّبر فرانسوا دوفالييه ما سيصبح المجزرة األشهر 
في فترة الحكم الدكتاتورية لعائلته و التي استمرت على مدار 30 عاًما، 
و استهدفت العسكريين و عائالتهم “اإلشكاليين”. أكثر من 500 شخص 
قتلوا أو اعتقلوا أو اختفوا و لم يرهم أحد مرة أخرى. لقد كانت أحداث 

26 أبريل مجرد واحدة من العديد من المجازر االستراتيجية خالل هذه 
الفترة، و التي استهدف معظمها المجتمعات الريفية. و ألول مرة بعد 
نهاية الحقبة الدكتاتورية، تم إحياء ذكرى 26 أبريل في عام 1986 
بموكب من عدة آالف شخص اتجه إلى حصن ديمانش، و هو سجن 
الدولة سيئ السمعة. و قد استقبلهم حراس مسلحون أطلقوا النار على 

الحشد الهائج، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص و إصابة كثيرين آخرين. 

و من حينها، ظلت هاييتي تعيش حالة من عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده بسبب إرث الدكتاتورية العنيفة و التأثير المستمر 
للجهات الفاعلة الدولية. كما كان االعتراف الرسمي بجرائم الديكتاتورية و النظام العسكري الالحق أو محاسبة المسؤولين عنها 

ضعيًفا و قصير األجل. و بينما كانت هناك بعض المحاوالت لتحقيق العدالة الرسمية في هاييتي، مثل اللجنة الوطنية للحقيقة و العدالة 
)1994-1996( التي تحقق في انتهاكات حقوق اإلنسان في الفترة من 1991 إلى 1994، فإن الثقافة الراسخة لإلفالت من العقاب 

و اإلحجام عن )إثارة رماد الماضي( تركا مصير عمل العدالة االنتقالية و إحياء ذكرى 26 أبريل بالكامل تقريًبا معلًقا بالتدخالت التي 
يقودها المجتمع المحلي. 

و في عام 2013، أي في الذكرى الخمسين للمجزرة، خططت مؤسسة واجب الذاكرة في هاييتي )DDMH( ألول عملية إحياء 
ذكرى منذ عام 1986، في محاولة إللقاء الضوء على الماضي من أجل جيل الشباب. و قد ساهم العديد من األشخاص من خالل 

مشاركة صورهم و وثائقهم و شهاداتهم حول 26 أبريل للمرة األولى. كما أقيمت الفعاليات في ثالث مدن في هاييتي و كذلك حول 
العالم. و منذ ذلك الحين، نمت مؤسسة واجب الذاكرة و باتت تنظم الخدمات الدينية و الالفتات و تكتب المنشورات على وسائل 

التواصل االجتماعي إضافة إلى مسرحية تثقيفية و معرض متنقل و مؤتمر حول العدالة االنتقالية و جرائم الماضي، ما أسهم في 
توجيه جهود خاصة نحو الوصول إلى المجتمعات الريفية و إدماجها.

في حين أن المبادرات المجتمعية، كمؤسسة واجب الذاكرة في هاييتي قد تحصل على إذن أو تشجيع يكتنفه الغموض إلحياء الذكرى 

من صور إحياء الذكرى في 26 أبريل 2022. تلقت منظمة واجب الذاكرة 
)Devoir de Mémoire( الكثير من الدعم المعنوي لهذه المناسبة، لكن نقص 
ا. الصورة  ا إلى حضور عدد قليل من الناس شخصًي الغاز و المخاوف األمنية أدي

.)Devoir de Mémoire( من



من قبل المسؤولين الحكوميين، إال أنهم لم يقدموا بعد أي دعم أو رعاية. فقد نص مرسوم رئاسي صدر عام 2015 لتخصيص يوم 
26 أبريل كيوم وطني إلستذكار ضحايا حصن ديمانش، بداًل من تخصيص يوم لضحايا الديكتاتورية، على تنكيس األعالم و دعا 

المنظمات و الجماهير إلحياء هذه المناسبة، لكنه لم يعترف بالجرائم أو بمسؤولية الدولة عنها.

تعاني مؤسسة واجب الذاكرة من نقص عام في التمويل و الموارد البشرية، و التحديات البيروقراطية و التأخر في منح األموال 
التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد19-. كما يثير العمل مع الشركاء الدوليين تحديات حول نزاهة المبادرات المجتمعية، حيث تتطلب 
البروتوكوالت دعوة بعض المسؤولين من بين الجناة الحقيقيين المعروفين أو الرموز الذين لم تتم محاسبتهم إلى بعض الفعاليات، أو 
يجري التشاور معهم بشأن المشاريع. و قد دفع ذلك مبادرات إحياء الذكرى المجتمعية في هاييتي إلى استخدام الحيلة عبر االعتماد 

على المتطوعين لتوثيق الشهادات القيمة في الوقت المناسب، قبل ضياعها، و دعم الشركات المحلية و الشخصيات لنشر رسالتهم. فلقد 
أصبحوا مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة تسمح بأن تكون العروض بالدعم المالي أو المصداقية على حساب ثقة المجتمع أو سمعته 

أو نزاهة المشاريع التي تركز على الضحية / الناجي.

دراسة حالة: لبنان، 13 أبريل/نيسان 1975

شكلت الحرب األهلية اللبنانية دورة مدمرة من العنف و النضال السياسي 
استمرت 15 عاًما، و ال تزال مخلفاتها تتردد في البالد اليوم. في 

الحقيقة، إن األزمة الحالية في لبنان، و التي تدين الطبقة السياسية التي 
أنتجتها الحرب، تعزز االنطباع بأن الحرب لم تنته بعد. و بالتالي فإن 

غياب تاريخ يحدد )نهاية( الحرب دفع العديد من الناس نحو إحياء ذكرى 
)بداية( الصراع، و ذلك في 13 أبريل/نيسان 1975. فالمشاجرات 

المسلحة العنيفة التي اندلعت في ضواحي بيروت بين أفراد و جماعات 
فلسطينية و لبنانية في ذلك اليوم أدت إلى نزاع سياسي بشكل فوري 

تقريًبا. و قد سارعت األطراف المختلفة إلى تقديم تسلسل خاص بها حول 
األحداث، و تقرير عن الضحايا، مما أثار حالة من الفوضى و االرتباك و 

الجدل الذي ال يزال سائًدا بعد 47 عاًما. 

لقد امتنعت الدولة اللبنانية غالًبا عن القيام بجهود تذكارية رسمية، خشية 
أن يؤدي الحديث عن الماضي إلى تأجيج التوترات بين الطوائف و التسبب في مشاكل للقادة السياسيين الذين كانوا قادة سابقين 

للميليشيات. ففي أواخر التسعينيات، و لدى سؤاله عما إذا كان سيتم إنشاء نصب تذكاري للحرب في لبنان، أجاب وزير الداخلية 
ميشيل المر أن الجيش اللبناني يمتلك نصًبا تذكارًيا بالفعل. و عندما سئل عن الضحايا، أجاب أن الجيش يمثل األمة. و ال تزال أحداث 

الحرب األهلية غائبة عن كتب التاريخ في المناهج الدراسية، األمر الذي يشكل مصدر إحباط لألجيال الشابة. و من جانبها تحتفل 
بعض األحزاب بشكل مستقل بنسختها الخاصة من األحداث في 13 أبريل/نيسان، لكن مشاريع إحياء الذكرى الوطنية في الغالب هي 

مشاريع قصيرة األجل أو متوقفة أو مهجورة.

لقد مارس المجتمع المدني اللبناني الضغط من أجل القضايا المتعلقة بالحرب، فعقد ندوات و معارض و قام بتنظيم وقفات احتجاجية 
و تدخالت تثقيفية، و أنشأ مساحات عبر اإلنترنت إلحياء الذكرى افتراضًيا، و ذلك للتعويض عن تقصير الدولة في القيام بما يلزم 

في هذا المجال. و قد كان لشعار “من حقنا أن نعرف” الذي قدمته لجنة عائالت المخطوفين و المختفين صدى كبيًرا في جميع أنحاء 
البالد، مما أدى في النهاية إلى إصدار القانون رقم 105 لعام 2018، و الذي اعترف بـ “الحق في المعرفة”، و قدم شهادة علنية 

عن حالة “المختفين” و حدد والية اللجنة الوطنية للمفقودين و المختفين قسراً. و بينما ال تزال اللجنة متوقفة بسبب عدم توفر ميزانية 
لها، كانت مبادرات التوثيق على مستوى القاعدة جزًءا ال يتجزأ من إرساء األساس لهذا التطور. فقد قامت منظمة لنعمل من أجل 
المفقودين )ACT(، و هي جمعية حقوقية لبنانية، بإنشاء نصب تذكاري على اإلنترنت باسم )فسحة أمل( حيث يجمع هذا النصب 

في ذكرى الحرب، أطلقت منظمة لنعمل من أجل المفقودین (ACT) خریطة 
ذاكرة و أنشأت أشكاًال ثالثیة األبعاد تمثل المختفین في 35 موقعًا مختلفًا في 

بیروت و الضواحي التي تم اختطاف الناس فیھا. و قد حمل كل من ھذه األشكال 
الرسالة التالیة: "تم اختطاف أناس ھنا. لكن سواء ھنا أو ھناك، حان الوقت 

م"  لمعرفة ما حدث لھ
A2018، (ACT) مصدر الصورة: أرشیف منظمة لنعمل من أجل المفقودین



و يعرض معلومات حول األشخاص المفقودين بهدف استعادة هوياتهم و مكانهم الصحيح كأعضاء في المجتمع. كما تضغط منظمة 
)ACT( على السلطات إلعداد قائمة رسمية بأسماء المفقودين و تعمل على توثيق و توضيح أحداث الحرب األهلية لتمهيد الطريق 

أمام اللجنة الوطنية. باإلضافة إلى ذلك، قادت المنظمة مشاريع ذات طبيعة فنية ألفراد األسر و العائالت حتى يتسنى لهم إحياء ذكرى 
أحبائهم بصورة إبداعية، كمشروع )الكراسي شاغرة و األسر ناطرة( بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب لألحمر. 

و بالرغم من ذلك، تواجه منظمات مثل جمعية )ACT( تحديات تنسيقية كبيرة يرافقها تنظيم المركزي من جانب المجتمع المدني، 
مثل الجداول الزمنية المتداخلة و الفشل في توحيد جهود األرشفة. ففي السياقات التي ال ترجح العمليات المركزية و الرسمية إلحياء 

الذكرى، ينبغي للمبادرات المجتمعية بذل كل جهد ممكن للتنسيق و التعاون لتحقيق أهدافها المشتركة.

دراسة حالة: السلفادور، 11 ديسمبر 1981

عانت السلفادور من عام 1980 إلى عام 1992 من نزاع داخلي وحشي 
قتل خالله ما ال يقل عن 75000 شخص، بينما وقع آالف آخرون 

ضحايا لالختفاء القسري و التعذيب و العنف الجنسي و التهجير القسري. 
كانت الحكومة السلفادورية مسؤولة عن غالبية هذه االنتهاكات. إال أن 

المعارضة المتمثلة في جبهة التحرير الوطني فارابوندو مارتي ارتكبت 
بدوررها انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد المدنيين، حيث وقعت مجزرة 
قرية )El Mozote(، و هي أكبر مجزرة ارتكبت بحق المدنيين في 

أمريكا الالتينية خالل النصف الثاني من القرن العشرين، في 11 ديسمبر 
1981. فبعد القبض على سكان القرية و احتجازهم فيها طوال الليل، 
عمدت وحدات من كتائب )Atlacatl( العسكرية إلى تعذيب الرجال 

بشكل ممنهج قبل إعدامهم، ثم إعدام النساء و األطفال. و على مدى األيام التالية، ارتكبت القوات المسلحة سلسلة من عمليات القتل 
الجماعي األخرى في المناطق المحيطة؛ ليصل مجموع من قتلوا إلى قرابة 1000 شخص من المدنيين األبرياء. 

لقد قللت الروايات الرسمية حول مجزرة قرية الموزوتيه من مساءلة الدولة و ساعدت على استمرار إفالت الجناة من العقاب. أما 
الجيش فقد وصف المجزرة بأنها مواجهة مسلحة نفذت فيها القوات المسلحة عملية مشروعة و ناجحة ضد قوات العصابات. كما نفت 

الدولة وقوع المجزرة أصاًل، أو اعتبرت مقتل المدنيين فيها “أضراًرا جانبية” ناجمة عن أعمال الحرب المشروعة. و في النهاية، 
كانت الرواية الرسمية للمجزرة، كما بالنسبة للصراع بشكل عام، مجرد رواية يسودها الصمت. و لما يقرب من ثالثة عقود، التزمت 

الدولة الصمت إلى حد كبير بشأن االنتهاكات المروعة التي كانت قد ارتكبت أثناء النزاع، كما انها تجاهلت احتياجات و حقوق 
الضحايا. و باإلضافة إلى السياسات التي عززت اإلفالت من العقاب، تمثلت اإلستراتيجية العامة للحكومة السلفادورية في “نظام 

مؤسسي معّمم إلنكار و نسيان االنتهاكات الماضية”.

في اآلونة األخيرة، و خاصة بعد األحكام الرمزية الصادرة عن نظام حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية و إلغاء قانون العفو في 
السلفادور لعام 2016 - بفضل المناصرة الدؤوبة من الضحايا و جماعات حقوق اإلنسان - بدأت الدولة السلفادورية في االعتراف 

بالمسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت في مجزرة الموزوتيه و المناطق المحيطة بها. فمنذ صدور حكم محكمة البلدان األمريكية لحقوق 
اإلنسان لعام 2011 في قضية المجزرة، يشارك رؤساء السلفادور في االحتفاالت التذكارية، و يلقون خطابات في ذكرى المجزرة. 

باإلضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في الخدمات و البنية التحتية لمجتمع الموزوتيه و في عمليات إدخال تحسينات على النصب 
التذكاري المادي للضحايا الذين قضوا في المجزرة. و في حين أنشأت السلطة التنفيذية برنامج تعويضات لضحايا النزاع، لم يتم تنفيذ 

أي تدابير شاملة لصالح الضحايا، كما لم تسوق الدولة لمحاسبة مرتكبي المجزرة. و بينما تعترف اإلدارة الرئاسية الحالية بوقوع 
المجزرة، فإنها تلقي باللوم على األحزاب السياسية السابقة لعدم بذل المزيد من الجهود لصالح الضحايا. 

ناء النزاع  نصب تذكاري يحمل أسماء ضحايا مجزرة “الموزوتيه” التي وقعت أث
فادور. المسلح في السل



إن روايات الضحايا و الناجين حول مجزرة الموزوتيه تؤكد على حدوث الفظائع، و على محاسبة الدولة عنها، و استمرار إفالت 
الجناة من العقاب. و على الرغم من عدم وجود سجالت منتظمة حول الموعد الدقيق لبدء أعمال إحياء ذكرى المجزرة، فمن المؤكد 
أن الناجين و أقارب الضحايا بدأوا إحياء الذكرى بينما كان الصراع ال يزال مستمًرا، في جو من الخوف و انعدام األمن. و عندما 

بدأت العودة من مخيمات الالجئين في عام 1991، بدأ مجتمع الموزوتيه في إقامة احتفاالت استذكار سنوية. و في كل عام في ذكرى 
المجزرة، يقيم الضحايا و الناجون و العائالت و كذلك المجتمع المدني احتفااًل في موقع النصب التذكاري، حيث يقومون بالتنزه و 

يلقون الخطابات، و يروي الناجون تجاربهم في المجزرة، و يقدمون القرابين و يشاركون في أعمال ثقافية أخرى. تقوم بتنسيق هذه 
األنشطة منظمات الضحايا و الناجين، و هي غالًبا ما تدعو الجهات الفاعلة الوطنية و الدولية السياسية و الدبلوماسية و الفاعلين 

في المجتمع المدني للحضور. يحيي الناجون الذكرى أيًضا بشكل شخصي داخل منازلهم أو مع مجموعات من العائالت. كما تقيم 
منظمات المجتمع المدني المحلية االحتفاالت. فعلى سبيل المثال، تقوم منظمة كريستوسال، و هي منظمة حقوقية مدنية تمثل ضحايا 
النزاع في السلفادور، بإحياء ذكرى مجزرة الموزوتيه من خالل حمالت دعائية على وسائل التواصل االجتماعي و روايات تتحدث 
إلى جمهور حضري من جميع األعمار، بما في ذلك الشباب الذين ليس لديهم ذكريات الحرب األهلية. كما تشارك منظمات أخرى، 
كمؤسسة اإلجراءات القانونية، في هذا النوع من اإلستراتيجيات إلحياء ذكرى فظائع الماضي و لفت االنتباه إلى نضال الضحايا و 

الكفاح المستمر من أجل المطالبة بحقوقهم في الحقيقة و العدالة و التعويض. و تقوم منظمة كريستوسال أحياًنا بتنفيذ حمالت فردية، و 
في بعض الحاالت تعمل في إطار مجموعة منظمات حقوقية أخرى.

لكن صمود و مثابرة الضحايا و عائالتهم و المدافعين عن حقوق اإلنسان هو ما يبقي صور الذاكرة التاريخية لفظائع الماضي حية في 
أذهان المجتمع الحديث. لقد كان التنظيم الداخلي و ربط الضحايا بالجهات الفاعلة االجتماعية الوطنية و الدولية األخرى للتشابك أمًرا 
أساسًيا لتعزيز المبادرات التذكارية التي يقودها المجتمع المحلي و مواجهة الروايات الرسمية التي تقلل من شأن انتهاكات الماضي أو 
تنكرها. و تماًما كما يمكن أن تتغير الروايات و التكتيكات الرسمية، فإن استراتيجية الترويج لروايات الضحايا و حقوقهم تحتاج أحياًنا 

إلى التكيف مع السياقات المتغيرة. فمشاركة روايات الضحايا من خالل العمليات التعليمية و الثقافية، و كذلك عبر وسائل اإلعالم، 
تلعب دوًرا مهًما في تشكيل الذاكرة التاريخية.

التوصيات
من الضروري في المجتمعات المنقسمة وجود نهج مبني على الحقائق من أجل الممارسات التذكارية. كما يلزم لتحقيق التقدم و السالم الدائم 	 

في مجتمعات ما بعد الصراع االعتراف بالحجم الحقيقي للمعاناة اإلنسانية، و تحديد األفراد و الهياكل المسؤولة عن هذه المعاناة و المضي 
قدًما بهويات شاملة تتيح خلق مساحة للتنوع و التضامن و الندم.

يجب أن تركز روايات الفظائع الماضية و األفعال و الممارسات التذكارية على الضحايا و الناجين. فالتشاور مع الضحايا ضروري لألعمال 	 
التذكارية و التعويضات الرسمية، فضاًل عن األعمال التذكارية غير الرسمية، ليكون لها معنى و لتحصيل حقوق الضحايا، و كذلك لضمان 

عدم وقوعهم ضحايا مرة أخرى. كما يجب أن تحدد المبادرات الضحايا و الناجين األكثر تهميًشا في المجتمع و أن توجه اهتماًما خاًصا نحو 
إمكانية وصولهم و إدماجهم، مما يضمن أيًضا وصول األشخاص األكثر تهميًشا إلى العدالة من خالل الذاكرة.

يجب على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تسعى إلى إشراك و تشجيع السياسيين و المؤسسات على التعامل مع انتهاكات حقوق 	 
اإلنسان في الماضي، حيث أن وجود السياسيين لديه القدرة على إعادة تشكيل سياسات الذاكرة بطريقة تؤكد على التعلم من الماضي و منع 

الجرائم المستقبلية. كما ينبغي للمجتمع المدني أن يعمل على تحديد العوائق و التحديات الرئيسية أمام الجهود التذكارية الرسمية إذا كانت هذه 
هي النتيجة المرجوة، و العمل، حيثما كان ذلك ممكًنا و مناسًبا، على إرساء األساس لهذه المشاريع.

ينبغي للمبادرات التي يقودها المجتمع المدني أن تتمتع بالحيلة في جهودها إلحياء الذكرى، ال سيما عندما تواجه حكومات غير مبالية أو 	 
حتى معادية لقضيتها. و لدى عدم حصولها على تمويل من الدولة، قد تتطلع المبادرات إلى المنظمات الدولية المانحة أو القطاع الخاص أو 

الشركات المحلية للحصول على الموارد المالية. كذلك يمكنها إشراك مجتمعاتها المحلية من خالل العمل التطوعي. 



عندما يكون هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على ملء الفراغ الذي يخلفه غياب االحتفاالت التذكارية الرسمية، فإن عليها 	 
التواصل و التنسيق و التعاون فيما بينها قدر اإلمكان لتحقيق أهدافها المشتركة من خالل ما هو متاح بين يديها من موارد محدودة. فعلى 

سبيل المثال، ينبغي لتلك المنظمات أن تتجنب وضع جداول متضاربة لألحداث، و أن تحاول إيجاد الطرق التي من شأنها السماح ألعمالها 
بأن تكمل بعضها البعض، بدالً من أن تتنافس مع بعضها البعض.

ينبغي للدول أن تمتثل للمعايير و التوصيات و القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الضحايا و الذاكرة التاريخية و التدابير التذكارية و 	 
التعويضية. فمن الضروري أن تتجاوز األعمال التذكارية الخطابات و التدابير الرمزية، و أن تستند إلى الحوار الهادف و التبادالت مع 

منظمات المجتمع المدني و األكاديميين و الضحايا / الناجين. و في حين أن التدابير الرمزية مهمة للغاية، إال أنه يجب تنفيذ تعويضات شاملة 
لتحصيل حقوق الضحايا.

يجب على الدول ضمان تدابير الحماية المناسبة للضحايا و الناجين و عائالت الضحايا و المدافعين عن حقوق اإلنسان و المنظمات التي 	 
ترافقهم، و ذلك اعترافاً بمواطن ضعفهم المستمرة و التهديدات التي يواجهونها نتيجة لدورهم و عملهم في الكفاح من أجل حقوق الضحايا و 

ضد إفالت الجناة من العقاب.

على المنظمات الدولية التي تمول أو تدعم المبادرات التي يقودها المجتمع المدني أن تأخذ مخاوف المجتمع على محمل الجد و أن تعطي 	 
األولوية لسالمة و أمن و كرامة الضحايا و الناجين.

يجب أن تعمل المنظمات الدولية التي تقدم المنح على تطوير عمليات تمويل تعمل بشكل أكثر موثوقية و فعالية للمبادرات التي تعمل على 	 
نطاق أصغر، و التي تعتمد في أعمالها على األموال بشكل فوري. كما يجب التواصل بصورة واضحة بخصوص جداول الدفع و المشاريع 

المنجزة منذ بداية الشراكة حتى تتم إدارة التوقعات.
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