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 الذكرى خليدتالتوثيق ودوره في 
 

 المساءلةللعدالة و ريوسالمركز للتم إعدادها 
0Fمن إيريشني نايدو

1Fوالذاكرة الضمير لمواقع الدولي التحالف، 1

2 
 

 

 المقدمة

وعلى هذا األساس، يمكن . الذكرىوحفظ التي يتم من خاللها إدامة  اإلجراءاتالى  بصورة عامةعمليات تخليد الذكرى تشير 

 –خ الشفهية واألرشيفات ير، ومجموعات التالذاكرةلريع الفن مشا، مواقع لتخليد األحداثى الذكر تخليدأن تشمل عملية 

 يقةلحقا لى ضمان استمرارنا في التذكر. وبصورة متزايدة، قامت لجانإبطريقة ما الماضي وتهدف  تحضرسوجميعها ت

، زاعنالناجين من التكريم  برعالذكرى  تخليدبإبراز أهمية  ، عبر السياسات والممارسة،الناجون، والمجتمعاتالدول، الرسمية، 

  .الجمهور العاموتثقيف للمصالحة، والعمل كمحفز إلشراك  سبل، وتوفير الحقائق خبارإوالمساهمة في إجراءات تقصي و

 

في بلدان مثل األرجنتين وشيلي في الثمانينات،  اإلنتقالية العدالة عمليات لبصكانا في  األحداث تخليدو ةكراوفي حين أن الذ

 تخليدتنفيذها في جنوب أفريقيا في منتصف التسعينات، أصبحت عملية تلك التي تم ك ،تقصي الحقائق الحقاً  عملياتوفي 

مثل اللجنة الليبرية  ةقيالحقلجان  قامت، اال أنه في اآلونة األخيرةللتعويضات الرمزية. الواسع  نوانعمصنفة تحت الالذكرى 

الذكرى  تخليدالضوء على الدور المتنامي ل الذكرى في فئة خاصة بها. ويسلط هذا المسار تخليد، بتصنيف والمصالحة حقيقةلل

    بناء السالم. النزاع و إلنتقال بعدات جاالمفي مجال العدالة اإلنتقالية، وبصورة أوسع في 

 تخليدنشطة والتركيز على نوع واحد من أ والذاكرة الضمير لمواقع الدولي التحالف على العمل الذي قام به اإلعتمادمن خالل 

 :، تسعى هذه المذكرة لإلجابة على بعض األسئلة المبينة أدناهالتوثيقهو الذكرى، و

رسم مستقبل أكثر ودورها في ربط السكان مع الماضي، من أجل  ،الذكرى تخليدوالتوثيق واألدلة في  دور البيانات •

 عدالة. 

 .ولماذا يعتبر الحفاظ عليها هاماً التي  الوثائقأنواع  •

 الذكرى. تخليدفي عملية  المساءلةفي تعزيز  الوثائق والحفاظ عليهاجمع دور  •

 

                                                           
. ويمكن اإلتصال بالمؤلف على عنوان والذاكرة الضمير لمواقع الدولي التحالفآسيا، والشرق األوسط وشمال أفريقيا في أفريقيا، برنامج  ةمدير يه إيريشني نايدو  1

 enaidu@sitesofconscience.orgالبريد اإللكتروني التالي 
هو شبكة عالمية لمبادرات المواقع التالريخية، والمتاحف، والذاكرة التي تستخدم قوة أماكن الذكرى إلشراك الجمهور في  والذاكرة الضمير لمواقع الدولي التحالف  2

 www.sitesofconscience.orgالموقع يرجى زيارة وإنسانية. وللمزيد من المعلومات،  الحاضر من أجل تصور وصياغة مستقبل أكثر عدالً بربط الماضي 
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، اال أنه والذاكرة الضمير لمواقع الدولي لتحالفالالمتعددة  مثلةاألمن خالل من النقاط المثارة أعاله  كل تم تجسيد هوفي حين أن

من هذه الحاالت التي يمكن استخالصها من كل  اً كثيرةدروس أنير غبسياق معين.  اً ينبغي مالحظة أن كل مثال قد يكون مرتبط

 و كانت قد مرت في نزاعات.أفي نزاعات  للبلدان التي تمر حالياً  ممارساتأفضل ال تكون بمثابةقد 

 

 التوثيق في سياق الحكم اإلستبدادي وخالل النزاعات

 معلومات أساسية

 

هذا  تم إعادة بناءيما  بناء اجتماعي أنشأته مجموعة على مدى فترة من الزمن. وكثيراً لى أن الذكرى هي إ 2F3ثونحعدة باأشار 

 الذكرى بصفتها أداة اجتماعية وسياسية. تخليدلتلبية احتياجات الحاضر. وتتنوع أهداف  الماضي بصورة فعالة وانتقائية

 ةكرااستخدام الذقد يتم ، اإلسرائيلي -نزاع الفلسطينيو الأ، مثل النزاع في إيرلندا الشمالية التي طال أمدهاوخالل النزاعات 

ة هراظجموعة معينة، مما ينشئ ويغذي ماإلنتقام ضمن  من الممكن أن يتم استخدامها لتوليد مشاعر ذإ مسببة للخالف.كآلية 

 تَُصَور، في حين ام مجموعة دقحصور مبسطة للنزاع حيث يتم إبراز  خلقباإلضافة الى  ،يةضحالر شعوب ئمداالر شعوال

  3F4.و شهداءأ على أنها أبطال المجموعة األخرى

بتنفيذ  4F5ز للتحول اإلجتماعي اإليجابي. وفي بلدان مثل كمبوديا، قامت منظمات محلية كمحفّ  ةكرايتم استخدام الذأن  مكنيال أنه إ

من إنطالقاً والماضي.  حولحوارات في  كبارالشباب وال، حيث جمعت بنجاحية حلملمجتمعات الا للذكرى فيتخليد  مشاريع

تفرق  تخليد الذكرى المحلية المشاريع  فإن، تكون ضبابية خالل النزاعات ما راً ياإلنقسامات بين الضحايا والجناة كثإدارك أن 

جمع بلمنسقون في المشاريع المحلية االتشاور الوثيق مع الضحايا، يقوم  من خاللوبين الجناة والضحايا على المستوى المحلي. 

النزاع، وطرق العمل سوية من أجل بناء مستقبل قائم على السالم والعدل.  اللخكافة أفراد المجتمع لمناقشة الماضي، وتجاربهم 

عبروا عن ندمهم من خالل و أ، سرهأباإلعتذار من المجتمع ب أحياناً  على المستوى المحليفي مثل هذه الحاالت، قام الجناة و

األخيرة في حوارات الذكرى احتفال  مرحلةوتشمل اللذكرى. تخليد االمساهمة بوقتهم ومهاراتهم نحو تطوير مركز مجتمعي ل

 وشفاء كافة أفراد المجتمع.  طهيريسعى لتماء بوذي تقليدي 

وعلى هذا  .و السياسيأ اإلجتماعيالقمعي  ما تستخدم الذكرى من قبل أنظمة قمعية إلضفاء صفة الشرعية على النظام كثيراً 

ببة بالتالي بتهميش بعض األصوات وإسكات أصوات على غيرها، متسولوية الروايات والذكريات أالنحو، يكون لبعض 

ن عهم جاربت شاركةمالحكم اإلستبدادي، يكون لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان سبل محدودة ل مراحلوخالل  معارضة أخرى.

                                                           
جامعة شيكاغو،  نشوراتم، (نسخة) ال.أ كوزر ("الذكرى الجماعية كتاب " للذكرى" منا تخليدللعامة اإلجتماعي اموريس هالبواش،"األطر  نظرا  3

)، (كانون أول 2( 61، ةالمجتمعيةقوى الالذكرى: دراسة حول الذاكرة الجماعية".  تخليدباري شوارتز، "السياق اإلجتماعي لنظر أيضاً ا)؛ 1980
 ).1989(شتاء  69بيير نورا، "بين الذكرى والتاريخ: أماكن الذكرى" تمثيل انظر ؛ 374-402): 1982

 ).2003، إي. كيرنز ود. رو  (بالجريف، "دور الذكرى في النزاعات اإلثنية " تابكة والزمن" من رضاعتال، "ذكريات مت -دانييل بار نظرا  4
 /http://www.sitesofconscience.org/members/peace-institute-of-cambodia انظر  5
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العدالة. و فاإلنتصاإمكانية الوصول السليم إلجراءات الخطيرة لحقوق اإلنسان، ناهيك عن  و اإلنتهاكاتأالتهميش اإلجتماعي 

الذي أحدثه رهيب القمع والت مدىل نظراً ما حدث في بلدان مثل جنوب أفريقيا، واألرجنتين، وغواتيماال وحاليا في البحرين، وك

شاركة التجارب أو ما ممن المستحيل النظام اإلستبدادي، أصبحت ثقافة الخوف والصمت وعدم الثقة متأصلة بشدة بحيث أصبح 

  .الواحدة ضمن األسرة تعرض له الفرد حتى

عند قيامهم بأنشطة تخليد  وحتى بالموت باإلعتقالن ين العادييالمواطن العديد من خاطر حيثأيضاً أمثلة عديدة اال أن هناك 

يومية علنية  مظاهرات نمقأ تيالالفي األرجنتين  قسراً  أمهات المختفيناإلستبداد.  كشكل من أشكال اإلعتراض على لذكرىل

جنوب ضد التمييز العنصري في  حتجاجاترح اإلامسمثلة المتعددة لاألم المفقودين خالل الثمانينات، ونائهبمطالبين بعودة أ

الذكرى للمطالبة بالعدالة ولفت اإلنتباه لتخليد المواطنين  ستخدامإ مثلة علىاأل بعض في الثمانينات، ليست سوى افريقيا

    م.إلنسان في بلدانهحقوق ا النتهاكات

 يفتجاربهم اليومية  ، ناهيك عن فرص لتوثيقللعدالة لجوءعلى إمكانية محدودة ل حصلونيالمواطنين العاديين قد  وفي حين أن

 رجنتيناأل، كما كان الوضع في بلدان مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، ولبنان، وإسبانيا، والتهميش واإلساءة في األنظمة اإلستبدادية

مثل  ناصر األمنعواليكتفي للتوثيق واألرشفة.  ومحدداً  خاصاً  انتباهاً يعيرون ناصر األمن عال أن األنظمة القمعية وإ، وكمبوديا

تحت وحاالت اإلختفاء والقتل  تعتقاالواال والتعذيب لحقوق اإلنسان مثل الخطف همانتهاكاتبتوثيق الشرطة والوحدات الخاصة 

 اً نصب صلح ألن تكونت بل يحتفظون بسجالت رقابة مفصلة ألنشطة المواطنين اليومية. وهذه األرشيفات بحد ذاتها ،اإلعتقال

عالوة على  آلليات المساءلة.للغاية  النظام اإلستبدادي، ويمكنها أن تقدم معلومات قيمة ظل لناجين والضحايا فيا تكريملاً تذكاري

ديمقراطية حصلت فيها انتخابات بصورة خاصة في مرحلة ما بعد النزاع ألي دولة  مهماً ات ذلك، يكون هذا النوع من األرشيف

. اال أن لألحداث التاريخي مسارال حيحصومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الذين يهدفون لت للمؤرخينكذلك و ،ةحديث

أن المباني الفعلية التي  ذإ، بعد النزاع ما في مرحلة شيفاترهذه األ الوصول الىهو ما إذا سيكون من الممكن  ساسيالسؤال األ

  د من قبل النظام اإلستبدادي قبل سقوطه. معو تهدم عن أأثناء النزاع القائم  عن غير قصد هدم أحياناتخزن فيها األرشيفات تُ 

 

 التوثيق أثناء النزاع

ذلك بسبب ظروف الحرب التي قد تجعل ليس فقط . صعباً  أمراً  طويلة األمدالعات النزاخالل التوثيق  مبادراتإطالق يعد 

قد في ظل الظروف التي تم ذكرها أعاله، حتى كن لمثل هذه المبادرات. قد يعرقل الخوف وعدم الثقة والترهيب لكن ، مستحيالً 

إلنتهاكات الجسيمة بتوثيق ا ومنظمات المجتمع المدني والفنانون والصحفيون حقوق اإلنسان وناشطو العاديونن والمواطن يقوم

 مقاربةلأن ادارك إال أنه من المهم إ ،عفويبشكل لحقوق اإلنسان على الرغم من المخاطر. وفي حين أن هذه المبادرات تتم 

اع، زما بعد النفي مرحلة والمساءلة  إلجراءات العدالةقدر بثمن بالنسبة ت ال حمل قيمةتالتوثيق خالل النزاع قد ي ف ةالمنهجي

 خالل النزاع الفعلي وما بعد النزاع. من أشكال تخليد الذكرى  الً شكل اباإلضافة الى كونه
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ألسباب مختلفة. تقوم يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان رض األعلى  اع القائم، هناك أصحاب مصلحةزوخالل مراحل الن

بتوثيق تجارب الحرب  العاديون، والصحفيون، والمواطنون ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية ،الدولية إلنساننظمات حقوق ام

 دخلتلل و حشد التأييدألرفع الوعي الدولي بشأن الوضع الداخلي  وأهم الشخصية، د التقارير، ألغراضاألغراض إعداليومية إما 

 تخليدلعمليات  هامة ها على أي حاللكن ،ضةراعمتحتى  وأ فرقةالدولية. وفي خضم فوضى الحرب، قد تكون هذه المبادرات مت

 المستقبلية.  الذكرى

 

 ما هي إذن أنواع التوثيق التي تعتبر هامة وكيف يمكن جمع هذه السجالت:

 

 توثيق المواقع

أثناء الحكم  كبها الدولةالتي ترتحقوق اإلنسان اإلنتهاكات الرئيسية لن ضمن مالتعذيب واإلعتقال غير المشروع يكون 

هلى  تقف شاهداً مواد األرشيف، والسجون، ومراكز اإلحتجاز السرية األخرى تلك التي تخزن فيها كالعامة  رافقمال. اإلستبدادي

دمها و أن يتم هأباإلضافة الى بنى تحتية أخرى، رافق مهدم هذه المتخطر  ما يكون هناك غالباً الحرب، خالل هذه اإلنتهاكات. و

  .سقوطهن قبل النظام قبل د ممععن 

من خالل هي من خالل التسجيالت السمعية البصرية أو  على تجارب الناجينقى هذه المواقع شاهدة بمان أن تضلالطرق إحدى 

إطالق نداء عام للمواطنين للمساهمة في أي مواد  فإنه من الممكن أن يتمهدم الموقع، ت حالفي و بل تدميرها.قتصوير الموقع 

وكما نرى في دراسة الحالة الخاصة بنيايو هاوس أدناه، وثيق مع الناجين. التشاور البقع موالويمكن إعادة إنشاء  ،بالموقعمتعلقة 

 .الذكرى تخليدو خبار الحقيقةة إليهمذات أ مهاماً و بقاياها ألمواقع المادية ا تخدم

 

 نيايو هاوس، كينيا

الحقا عن الناتج الناتج عن النضال من أجل الحرية، و العنفمطولة من  حلقات، شهدت كينيا 1885 امع تعمارهاسامنذ 

لكينيا المستقلة.  بذلك بوضع دستور ، حصلت كينيا على استقاللها، واحتفلت1963 كانون األول 12اإلنقسامات السياسية. وفي 

 مس، وبأنظمة تتتعزيز الديمقراطية نعلحد كبير  اجزةعكانت حكم بأنظمة واتصف التاريخ السياسي لكينيا منذ ذلك الوقت 

الوقت  – 1963ما بعد اإلستعماري (و) 1963-1895( كال النظامين اإلستعماريقام و. انتهاك حقوق اإلنسانبو بالقمع السياسي

الشامل، وإجراءات العدالة اإلنتقالية التحول الديمقراطي بعمق كبير لدرجة أن برامج   باالحالي) بترسيخ ثقافة اإلفالت من العق

إلتحاد الوطني اإلفريقي حزب ال اإلطاحة بالنظام الدكتاتوريقد تحققت، كجاحات نبعض ال . اال أنمحدوداً  ال نجاحاً إ حققلم ت

 .2002الكيني تحت رئاسة الرئيس موي في 
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ازدادت شهرة المبنى . وعلى مدى السنوات، موي لرئيس السابقاالموجود في نيروبي هو إرث ونيايو هاوس الشهير، المقر 

وكان كان اليزال يعمل كمرفق عام خالل الثمانينات والتسعينات تحت نظام الرئيس موي.  ندماع سري زاجتحاكمركز تعذيب و

بر خوتغيرات شديدة في درجة الحرارة في زنزانتهم. وي بالماءاإلغراق ألشكال متعددة من التعذيب، بما فيها  ونيتعرضالسجناء 

تحت التعذيب. وتوجد الزنزانات في الطابق  يؤخذون الى الطابق التاسع من نيايو هاوس الستجوابهم كانوا أن المعتقلين نوالناج

زال يعمل كمرفق لتقديم الي، حيث لجمهورل تاحاً مسيئة، اال أنه اليزال ، وفي حين أن المبنى كان في حالة السفلي من المبنى

  الخدمات العامة. 

 الكشف عن الموقع للجمهور من قبل وفد وزاري بقيادة وزير العدل الذي عبر عن نية حكومة الرئيس كيباكي  ، تم2003في 

، على بهذه الصفةالموقع عن عالن اإلبالتراجع عن نيتها  قتومنذ ذلك ال كومةحوقامت ال نصب تذكاري وطني.كاعتبار الموقع 

في والضحايا بأن تردد الحكومة المحلية لحقوق اإلنسان  منظماتالالرغم من اإللتماسات المقدمة من منظمات الناجين. وتقول 

الدليل المادي للتعذيب،  والى جانب مرتبط بشكل مباشر بإمكانيات سرد الحقائق بشأن الموقع.موقع تراثي كإعالن هذا الموقع 

 الذي في ظل نظام موي، من شأنه أن يورط الرئيس الحالي كيباكي مركز تعذيبل اً موقع بصورة رسمية نيايو هاوس اعتبارفإن 

  نظام موي.  كان نائبا للرئيس في

قام الناجون بقيادة ، 2008الزنزانات عن طريق طالء جدرانها وإضائتها. وفي  "يانةص" وقد حاولت الحكومة منذ ذلك الوقت

المحكمة لمنع الدولة من إجراء أي تغييرات إضافية  من عليها ظاحفللبالسعي للحصول على أوامر  كينيةهيئة حقوق اإلنسان ال

ر به الضحايا، وكانت بحد ذاته قد تكون بمثابة دليل على التعذيب الذي م وقالت المجموعة أن هيكلية الموقععلى الموقع. 

شباط  16على التحقق البصري الدقيق للتعذيب. وبالنتيجة، تم منح أوامر حفظ مؤقتة في  تغطي فعليا" صيانةمحاوالت "ال

  ، وبقيت حتى هذا التاريخ. 2009

د وعشرون ضحية حأ، فاز 2010تموز  21ي ما منحته المحكمة لضحايا نيايو هاوس هو كالتالي: فوالوضع الحالي بشأن 

كيني. وكان  مليون شيلين 40المشروع بكسب قضية محكمة عليا ضد الدولة، ومنحوا ما مجموعه  غير عتقالللتعذيب واال

وعلى الرغم من  .)TJRCوالمصالحة الكينية ( العدالةالحقيقة والتعويض خارج إجراءات هيئة  تم منححيث  رائداً  قراراً  القرار

، اال أن ذلك كان يعني للناجين بأن والمصالحة الكينيةالعدالة الحقيقة وهيئة ساسا ألن القضية رفعت قبل تشكيل أصدر أن القرار 

يجسد الرعب، احتفل  لمكان الذي كان سابقاً ل ةرمزي جاعرمحاولة استوعند اإلحتفال بنصرهم وفي . تحققت أخيراً قد العدالة 

الى  اهتمام الجمهور توجيه، مستخدمين مرة أخرى الدليل المادي للموقع لبصورة عفوية زيارة نيايو هاوسبر عالناجون 

  تجاربهم في الماضي.

 

على تضفي صفة الشرعية هي لمعاناة الناجين و لموسةعالمة مكشكل من أشكال تخليد الذكرى، تكون المواقع المادية بمثابة و

و سجن أالشمالية  ادفي إيرلن 5F6غ كيشميز لونسجن في كينيا، و وستجارب الناجين في الماضي. وفي حاالت عديدة مثل نيايو ها
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، غالبا ما اختار الناجون زيارة هذه المواقع في أعقاب العنف والقمع. 6F7جنوب أفريقيا في كونستيتيوشن هيلفي ولد فورت أ

العودة لزيارة هذه المواقع تكون ، يزعم الكثيرون منهم أن مع الناجين والذاكرة الضمير لمواقع الدولي التحالف عملأثناء و

يحول هذه المساحات المادية من الرعب  إن انخراط الناجين في هذه المواقع لإلحتفال بنصرهم على القمع.حج، البمثابة 

قد تخدم معارض الصور التي نتجت عن عمليات التوثيق ، المادية واقعموفي غياب ال واإلساءة الى مساحات للشفاء واإلعتراف.

  مشابهة.  أغراضا

  

 التوثيق العفويةمبادرات 

 

عام التذكارية. وخالل الربيع العربي  مبادراتالفي  يومياً  العاديونات، يشارك المواطنون تجاجحاإل وأ اتاعزفي فترات الن

شهداء الذين كانوا ضحايا للنزاع والقمع، وتكرم ال حتجاجاتعلى الجدران تروي قصص اإل سومات المحتجينر، كانت 2010

 العاديين ني، اال أن المواطنت فوراً سومارلفي حين قامت قوات الحكومة بإزالة هذه او. في مصر اآلراء المتعددة للثورةنقل وت

هذه األعمال الفنية  فتخزينها في ملفات على اإلنترنت. وكتذكارات افتراضية، تقوقاموا بصور، الاألعمال من خالل  هذهوثقوا 

صمود المواطنين في مواجهة القمع الشامل. وقد تشكل هذه المبادرات خالل النزاعات بصيص أمل، على روح الثورة و هداً شا

   ة وتوفر وجهات نظر متعددة حول أوضاع النزاعات التي غالبا ما تكون معقدة. يبالروح اإلنسان وتحتفي

وتحدد مناطق ، "إلضطراباتبا" اً ريتشكل تذك نيوالجمهوري نلمواليل، التزال اللوحات الجدارية الشمالية ادوبالمثل، في إيرلن

، يشكل هذا الفن العام اليوم خالل النزاععفوياً ه طالقالنزاعات السابقة وتخلد ذكرى األبطال من كال الجانبين. وفي حين تم إ

   بعدم جدوى العنف. ذكر يلماضي وعن امتنوعة  اً من مشهد الذاكرة في إيرلندا الشمالية، ويوفر آراء مهماً  جانباً 

 

 والتغطية اإلعالمية المقاالت جمع 

اإلنسان بتوثيق النزاع من وجهات نظر  وناشطو حقوق صحفيونالمواطنون ال، والصحفيون التقليديونيقوم الحروب، خالل 

نوعاً هاماً من شكل تواإلقليمية والدولية مثل قرارات األمم المتحدة المواقف المحلية ، والتغطية الصحفية ثبت أنقد متنوعة. و

 التوثيق. أنواع 

وجهات نظر متعددة  قديموإضفاء الشرعية عليها، وت اإلعتراف بمعاناة المواطنينويهدف تجميع هذه الوثائق في أرشيف الى 

 ألطراف الفاعلة فيل ترفع الوعي بشأن الوضع الداخليو المبسطة، في حين أ معدلةالالروايات حول دون بشأن النزاع ت

 لخارج.ا
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لة ءمن أجل مسا، وفي عمليات تخليد الذكرى ئقاوخالل مرحلة ما بعد النزاع، يمكن استخدام هذه الوثوعالوة على ذلك،  

في مسؤولية المجتمع الدولي ثل م، باإلضافة الى خلق حوارات بشأن مواضيع متعلقة بالسالم والعدل، ختلف األطراف الفاعلةم

مقتطفات من قرارات  7F8يغاليكفي  لإلبادة الجماعية التذكاري النصبيستخدم على سبيل المثال، وفي رواندا  .المدنيين حماية

 على اإلبادة الجماعية في رواندا. وعالوة على ذلك، يستخدم المتحف لقطاتالتأخر في اإلستجابة الدولية  األمم المتحدة إلبراز

 جدوى العنف. عدمعلى  لتسليط الضوءمعرضه األوسع الذي يسعى إعالمية سمعية وبصرية لإلبادة الجماعية، كجزء من 

 

 ع الشهادات الشفهيةجم

نزاع الحالي في الو في العراق، حلبجةهجوم وفي  في الحرب األهلية الليبرية،رأينا ، كما وعلى الرغم من فوضى الحرب

ال إللمساعدة،  طلباً  الكثير من هذه الشهادات هي صرخات يائسة النزاع. اللخ همقصص شاركةمل مستعدونن اجينالفإن ، سوريا

أنها  ذإشهادة الناجين أثناء الحرب مهمة بشكل خاص،  وفي حين أن فظائع الحرب وعلى الخسائر والحزن.على  أنها تشهد أيضاً 

المهم أن يتم توثيق هذه القصص بطريقة أخالقية تحترم وتكرم  ال أنه منإمعرضة لخطر داهم،  ألشخاص حياتهم اً قصص رويت

لن بحد ذاته هذا األرشيف  .المواطنين لقصص أرشيف لتشكيل الصراع خالل الشفوية الشهادات جمع ويمكنراوي القصة. 

سرد إجراءات  منضيمكن أن يخدم كذلك كدليل خالل النزاع  لب، فحسب ضحايا وناجي الحرببمثابة نصب تذكاري ل يخدم

وجهات نظر شكل من أشكال تخليد الذكرى، يمكن أن يقدم هذا األرشيف باعتباره . وأخيرا، وما بعد النزاعفي فترة الحقيقة 

قضايا متعلقة  ن، يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف كأداة للحوار والتثقيف بشأول النزاعح ءبعض الشي متعددة ومختلفة

  والعدالة.   المساءلةو والسالم بالعنف

 

 التوثيق ما بعد النزاعات

على الرغم من حجمها او  مثل هذه المبادرات ه يمكن استخدام. اال أنذكر أعاله، فإن التوثيق خالل النزاع قد يكون صعباَ كما 

 دوبناء الدعم لمشاريع تخليد الذكرى لمرحلة ما بعد النزاعات. وخالل مراحل ما بع ،للتوعية بأهمية تخليد الذكرى ،نطاقها

وآليات العدالة اإلنتقالية قد تكون ما بعد النزاع ، حيث أن عمليات بناء السالم النزاعات، قد تكون عملية التوثيق أقل صعوبة

 عمليات التوثيق. سهيلرة على تقاد

المتعلقة بانعدام  القضايا اال أنه بسببالماضي.  ولح ادةهش تقديمآمنة للضحايا ل ليةآ على سبيل المثال لحقيقةالجان قد تشكل و

في تحديات  ةقيالحقالخوف والصمت التي تتخلل المجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع، فقد تواجه لجان  ةوثقاف والخيانة الثقة

  دفع الضحايا لإلدالء بشهاداتهم.ل سعيها
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عتمد على اخالل مراحل ما بعد النزاع  من نجاح التوثيق اً كبير اً ، فإن جزءالمحكمة الخاصة في سيراليون الةحوكما رأينا في 

الذكرى ما بعد  يما بينها. وقد تخدم أنشطة تخليدف وبناء السالملعدالة اإلنتقالية المختلفة لليات اآل تقاطعتالتسلسل، وكيف الوقت و

كمواطنين في ديمقراطية جديدة كالتوثيق، كآلية إلعادة بناء الثقة ولبناء قدرات األفراد في المجتمعات للبدء بالمشاركة النزاع 

    فاعلين. 

 
 سيراليون   -يراليونسالدولية الخاصة بمحكمة ال

 

في  اماً ع حرب أهلية دموية دامت إحدى عشر دأت معهبانقالب سياسي محاولة قامت الجبهة الثورية المتحدة ب، 1991في 

لم يتم رسميا إعالن نهاية ، 1999و 1996سيراليون. وعلى الرغم من محاوالت وطنية واقليمية ودولية لحل النزاع ما بين 

 لسالم لومي،مي للو بموجب شروط اتفاق 2000عام الحقيقة والمصالحة في سيراليون . وتم إنشاء لجنة 2002الحرب قبل 

وكل ذلك لدعم  –احتياجات الضحايا  تلبيةالمتعلقة بالنزاع المسلح و بهدف إنشاء سجل تاريخي محايد النتهاكات حقوق اإلنسان

 الهدف األوسع المتمثل في تعزيز المصالحة وعدم تكرار الماضي. 

، والنزوح اإلنتهاكات الجنسية آالفارتكاب وننتج عن النزاع بين الحكومة والجبهة الثورية المتحدة خسارة آالف األرواح، و

السالم  وعلى الرغم من اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والفظائع الجماعية، فقد شملت اتفاقيةالقسري واإلصابات األخرى. 

عضاء الجبهة الثورية المتحدة الذين كانوا جزءا من حكومة الوحدة لجرائم المرتبكة من قبل المقاتلين وأعن ا صفقة عفو

التابع ، أصدر مجلس األمن حكومة سيراليونمن بناء على طلب و زعيم الجبهة الثورية المتحدة، عتقالاولكن عند الوطنية. 

 نالقادة الذي حاكمةم برعب للنظر في قضايا اإلفالت من العقا ،سيراليونالدولية الخاصة بمحكمة البإنشاء قرارا لألمم المتحدة 

 حقوق اإلنسان. ل الجسيمة نتهاكاتإلة عن االمسؤولي من كبرالقسط األ حملوني

دى لالتباساً تعمالن في ذات الوقت، مما شكل محكمة سيراليون الخاصة و في سيراليون والمصالحة ةقيالحقلجنة كل من وكانت 

 لضحايا والجناة، حيث شعر الكثيرون أن كلتا المؤسستين تعمالن سوية، وتتبادالن المعلومات التي من الممكن استخدامهاا

ن يطالبلماالعديد من الضحايا التسوية التي تم التفاوض عليها خلفت قد و. لئك الجناة الذين تم منحهم عفواولمقاضاة حتى أ

 أن السواد األعظم من ،بمرجعية المواطنين آللية العدالةالشعور  عدموأ عدالة بعد الحربآليات ال فهم عدمعن  كما نتجبالعدالة، 

لمستوطنة لمعروف تاريخيا باستضافته البلد ال ،سيراليونوسيراليون اليثقون بالمؤسسات التي تحكم البالد.  لمواطنين فيا

عاني من هو أحد أفقر البلدان اليوم، ويأفريقيا جنوب الصحراء، أول جامعة في  وبإنشائهالمحررين العائدين، األولى للعبيد 

في الوقت الذي  سيراليون مع تاريخ من العنف والحكم الفاشل صالحتتكيف من الممكن أن  حكم والتنمية.صعوبات بشأن ال

مسؤولية إعادة بناء  العاديين تحمل نإعادة بناء اقتصادها ونسيجها اإلجتماعي والسياسي؟ وكيف يمكن للمواطنيتحاول 

     في بناء ثقافة سالم؟ بفاعلية م، واإلنخراط في قضايا العدالة والمساهمة ديمقراطيته
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 هكتار من البنية التحتية 11.4 ـاستخدام لمساحة البإنهاء أعمالها والتفكير في أفضل ومع بدء محكمة سيراليون الخاصة 

لخطط إرث محكمة سيراليون هي الموجهة  هذا القضايا بقىمن قبل المحكمة، ت تاون، المستخدمة سابقاً  فريمدينة والمساحة في 

 الخاصة.

 حجزومركز النتهاء والية المحكمة. إلدى بقية الموقع  لتسليمحتى اآلن تسليم جزء من الموقع لحكومة سيراليون، مع خطط تم و

حين ة، في ضعيفالستقبال السجينات والمجموعات ال، يتم استخدامه حاليا 2010الذي تم تسليمه لقسم السجون في سيراليون في 

الى محكمة  المحكمةللصفوف. وتشمل الخطط اإلضافية تحويل جزء من الموقع باستخدام بدأت كلية الحقوق في سيراليون 

لتكريم ضحايا الحرب. وباإلضافة الى تكريم ضحايا سيراليون العليا، وبناء حديقة سالم، ونصب تذكاري ومتحف للسالم 

جهود بناء سالم دائم، باإلضافة الى وعلى  النزاع يفتاريخ البالد  والمحافظة علىالحرب، يهدف متحف السالم الى توثيق 

 عنف مستقبلي. قوعوع استخدام ذكرى الماضي لبناء ثقافة تحترم حقوق اإلنسان، وتعزز الحكم الرشيد وتمن

كومة، واألمم المتحدة، وطنيين تشمل ممثلين عن الحفريق إدارة متحف السالم، وهو لجنة من أصحاب مصالح تم تشكيل و

ب ومنظمات المجتمع ومحكمة سيراليون الخاصة، واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، والمتحف القومي، وجمعية ضحايا الحر

 ةشمولية المشروع، والعمل نحو رؤي وتم تشكيل اللجنة بهدف ضمان تطوير متحف السالم.عملية المدني األخرى، لقيادة 

للموقع وتشجيع  ملكية عامة تحقيقعملية  وكجزء منمن جميع السيراليونيين.  ومملوكاً  تضمن أن يكون متحف السالم مصمماً 

بتنفيذ العديد من مشاريع متحف السالم بالعدالة وحقوق اإلنسان، قام فريق إدارة  متعلقةلكبر االمشاركة العامة في القضايا األ

على أساس منتظم، نظم فريق إدارة متحف  متنوعة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدنيلى جانب المنتديات الإالتوعية. و

قام ممثلو فريق إدارة متحف وعالوة على ذلك، توعية وإشراك الجمهور في أهداف متحف السالم. المن أجل السالم أنشطة 

وإشراك المجتمعات الوثائق جمع لتقديم مشروع متحف السالم للجمهور، والبدء بعمليات السالم بتنفيذ برنامج توعية عبر البالد 

  في قضايا متعلقة بالمتحف. 

، اال أنها خطوة هامة نحو بناء ملكية وفي حين أن مثل هذه العملية في أي سياق كان قد تؤدي الى نتائج متنوعة وغير متوقعة

المساهمة في شهادات أفراد عدة المواضيع المختلفة التي تمت مناقشتها، عرض . ومن بين دعم للمشروعتقديم واسعة النطاق و

لجمع الشهادات من الضحايا  والمصالحة ةقيالحقلجنة شخصية للمتحف. وأفاد بعض أفراد المجتمع أنه على الرغم من محاوالت 

، اللجنة علىوبعد مرور حوالي عشر سنوات ام اللجنة. والجناة، اال أن الناس كانوا متخوفين من عواقب اإلدالء بشهادتهم أم

 من، عبر أفراد آخرون وبالمقابل النزاع. في مرحلةتجاربهم  نبشأ شعر العديد من الناس أنهم اآلن مستعدون لإلدالء بشهادتهم

عن ، ةقيالحق يتقص في عمليات عدم المشاركةو اختاروا أعفو حصلوا على كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب، وكانوا إما  المجتمع

   .لتقصيابرنامج متحف السالم للتوعية كان جزءا من عملية  العملية، حيث كانوا يعتقدون أن إزاءشكوكهم 

والى جانب المساهمة في عمليات البحث عن الحقائق وإعادة بناء المجتمع، فإن مبادرات التوثيق وتخليد الذكرى األخرى قد 

. وكما هو مبين أدناه في حالة متحف حرب المساءلةمبادرات العدالة و إلطالق بمثابة آلية مناصرة وبرنامجاٍ  ضاٍ تكون أي
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صورة  أالناجين من النزاع، وتنشمبادرات التوثيق  كرم، يمكن أن توثيق الحقيقةتالرسمية لعمليات الفي غياب فإنه ، 8F9التحرير

  تمنع ثقافة اإلفالت من العقاب. و ،شاملة متعددة األبعاد للماضي

 

 
 بنغالدش -متحف حرب التحرير

 

 مسلحاً  هجوماً  جيش الباكستانيال نش. وبعد عملية انتخابات فاشلة، لة األمديوحربا أهلية ط 1971واجهت بنغالدش في عام 

عشرة شرد دامت تسعة أشهر، حيث قتل ثالثة ماليين نسمة، و تحريروبعد حرب ضد السكان المدنيين لباكستان الشرقية.  عنيفاً 

  أصبحت بنغالدش دولة ذات سيادة.للعنف الجنسي،  ياً اضحإمرأة ألف  300وقعت الهند المجاورة، و خرون إلىآماليين 

حصدت هم، بدأت مبادرات تخليد الذكرى تتجذر. وللتصالح مع ماضين ون العاديووخالل بداية الثمانينات، وحيث جاهد المواطن

واستخدم الفنانون  التجارب المؤلمة على الكثير من اإلهتمام في المجتمع. روايات شهود العيان، وشهادات الناجين ومسلسالت

السابقة. وبعد هذه الفظائع خالل تجارب ال وثيقتلأشكال فنية متنوعة مثل األفالم، والدراما، والكتابة اإلبداعية، والفنون البصرية 

محاكمة القتلة  ن أجلمالشعب من خالل الثقافة الشعبية، قامت مجموعة من الناشطين الذين يسمون أنفسهم " الموجة من التوثيق

، أنشأت مجموعة محاربين سابقين متحف حرب 1996من أجل العدالة. وفي ، للشعب محكمة " بإنشاء1971والمتعاونين في 

والتقارير  للوثائق الفردية والشخصية، والصور متحفا للشعب وأرشيفاً  حوأصبلمبادرات تخليد الذكرى والعدالة.  دعماً  التحرير

 لخ. إ...اإلخبارية

أقام المتحف عالقة برنامجه للتوعية. المتحف وكسب ثقتها، أطلق  المتحف في بناء عالقات مع مجتمعات مختلفة اراستمرمع و

وتم حتى اآلن جمع بنغالدش خالل الحرب.  بمشروع تاريخ شفهي كان يهدف لتقديم تجارقوية مع المعلمين والطالب، وطور 

النسيان، وانعكست  فيها الذكرى قاومتفترة  2008و 1992الفترة بين كانت عشرين ألف شهادة شخصية من قبل الطالب. و

 التخليد القوي للذكرى.  فيقوة المجتمع بشكل كبير 

 اً الماضي ونصبأرشيف دور في ذات الوقت  عبلوبناء متحف تم تحقيقها من حيث التوثيق وعلى الرغم من المكاسب التي 

وكان للحصول على العدالة على المستوى الوطني والدولي. لضحايا الحرب، استمر مناصرو حقوق اإلنسان في السعي  اً تذكاري

ضد اإلنسانية محاكمة الجناة على الجرائم حقوق اإلنسان يدعون العتبار الحرب جريمة إبادة جماعية، بحيث تتم  عنلمدافعون ا

 واإلفالت من العقاب مواضيع انتخابية جوهرية. ، كانت قضايا العدالة2008وخالل اإلنتخابات الوطنية لعام  التي تم اقترافها.

وتشكلت الشباب، فاز باإلنتخابات في نهاية المطاف.  والحزب السياسي الذي كان يؤيد عقد محاكمات، والذي يفضله الناخبون

أول  ، مما يجعل بنغالدشحالياً المحاكمات وتجري  .1973الجرائم الدولية لعام  )محكمة(قانون  بموجبالوطنية أخيرا المحكمة 

                                                           
) دور الذاكرة في منع اإلبادة الجماعية/ تجارب بنغالدش، والموروثات، والدروس 2013اخذت مقتطفات دراسة الحالة هذه من : هوك، م. (شباط   9

 لخامس حول منع اإلبادة الجامعية، كمبوديا المستخلصة. تم تقديمها في المنتدى اإلقليمي ا
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الذي من أنواع تخليد الذكرى اً أن جمع الوثائق يشكل مبدئيا نوع وفي حينتحاكم مرتكبي الجرائم الدولية.  محليةلمحكمة مثال 

      كسب العدالة. على الناجين يساعد قديستخدم كدليل  أخيرابالتصالح مع ماضي من الفظائع، فقد بدأ  بدأ بتمكين آالف من الناجين

 

تكون بمثابة  بحد ذاتها أن التي وجدت في المواقع المادية ، يمكن للوثائقةقيالحقأو إخبار غرض سرد  تحقيقباإلضافة الى 

بناء ثقافة تحترم و ،، وإعادة بناء المجتمعالضحايا كريمتمثل  ىه من أجل أداء مهام أخرى لتخليد الذكرال أنإتذكار عن الماضي. 

تسعى لتلبية هذه من الضروري أن يتم ربط األرشيفات ببرامج مصصمة بشكل خاص ف، والسالم والعدالة حقوق اإلنسان

 خاللو أرشيف يبرز كذلك أهمية الحفاظ على األرشيفات ه المبين أدناه 9F10األهداف. واألرشيف التاريخي للشرطة الوطنية

   النزاع.

 

ي للشرطة الوطنية، غواتيماالاريختاألرشيف ال  

 

إبادة جماعية. ك معترف بها دولياً أصبحت في نهاية المطاف وحربا أهلية طال أمدها،  1996و 1960غواتيماال بين  شهدت

ن ضد مجموعات من المتمردين اليساريين، ستبدادية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسااارتكبت حكومة  وخالل هذه الفترة،

التعذيب، واإلختفاء القسري،  إيكسيا وفالحي الندينو. وتشمل انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة-والسكان األصليين مايان

، نالمنظمة التي شكلت مظلة للمتمرديوحكومة ، وبعد عقد اتفاقيات سالم بين ال1997واإلنتهاكات الجنسية ضد المرأة. وفي عام 

وحسب المعلومات التي جمعتها هيئة التوضيح التاريخي لألمم ، حققت غواتيماال السلم أخيرا. غواتيماال راثول الوطني داحتاال

سنة من القمع ما  36)، خلفت REMHI( غواتيماال ئيس أساقفةراسترجاع الذاكرة التاريخية من قبل  ) وتقريرCEHالمتحدة (

الخارج. ي الداخل وفي باإلضافة الى مليون من النازحين ف ،قسري حالة اختفاء ألف 45 بما فيها ،ألف ضحية 200مجموعه 

% من مجموع الوفيات وحاالت 93% من الضحايا وكانت قوات أمن الدولة مسؤولة عن 85وكان السكان األصليون يشكلون 

    اإلختفاء. 

 وارتكب في فترة رئاسته. عسكري انقالب برعتقاليد الحكم ريوس مونت الجنرال  جدللل ثيرةمالشخصية ال تسلم، 1982في 

قتلى  من الرجال والنساء واألطفال اً آالف لفتخالتي  المذابح التي ارتكبت ضد سكان مايا لكسيلمن أسوأ الفظائع، بما فيها  اً عدد

مطرودين الاو  آلالف من النازحين داخلياً لاكان هناك للعبودية الجنسية للجنود؛ و؛ ومئات النساء تعرضن أو ضحايا تعذيب

جنرال خوسيه إيفران ريوس مونت ال حقب، بدأت محاكمة اإلبادة الجماعية 2013آذار  19في خارج حدود غواتيماال. 

رال إيفران ريوس ، أدين الجن2013ايار  10موريشيو رودريجيز سانشيز في غواتيماال. وفي  الرفيع المستوى المسؤولو

                                                           
، اإلدانة التاريخية لإلبادة الجماعية في غواتيماال. راجع جوليو سولورزانو فوبامقتطفات مأخوذة من   10

http://www.sitesofconscience.org/2013/05/historic-conviction-for-genocide-in-guatemala-2/ 
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وإدانة مونت هي أول إدانة إلبادة ، في حين تمت تبرئة رودريجيز. اً امعثمانين السجن لمونت باإلبادة الجماعية وحكم عليه ب

 جماعية في أمريكا الالتينية، واألولى في العالم التي تصدرها محكمة محلية. 

التي  الكثير من النجاحات نتيجة الجهود الحثيثة )CALDHمركز اإلجراءات القانونية ( وأجراها هاالمحاكمة التي أعدحققت و

 ن عن حقوق اإلنسان، والمنظمات الدينية، والمؤسساتالناجون، وأقارب الضحايا، والمنفيون، والمحامون والمدافعو بذلها 

 مؤسسةكانت هذه المؤسسات،  بينومن الجماعية والبحث في سجالت الشرطة.  المقابر لنبش وذلكوالمنظمات الدولية، 

، عمل للشرطة الوطنية في األساس مقروكان  دورا هاماٍ  هذا األرشيف . لعب)AHPNللشرطة الوطنية ( األرشيف التاريخي

تديرها منظمة حقوق  وهو اآلن مساحة أرشيفيةستخدم كسجن سري ومركز تعذيب خالل الحرب األهلية، يويشتبه بأنه كان 

، عملت ، تم اكتشاف ماليين الوثائق في أرشيف الشرطة هذا. ومنذ ذلك الوقت2005في . وAHPN حيةباإلنسان غير الر

الى  1975مليون وثيقة مؤرخة من  15ونسخ بالمسح الضوئي  دون كلل للكشف عن، والحفاظ على، وتنظيم AHPNمنظمة 

وهذه الوثائق كانت الغنى عنها في العديد من  سادت فيها أعلى درجات القمع في غواتيماال.حيث كانت هذه الفترة الذتي  ،1985

ضد المسؤولين، كما ساهمت في عملية  الدليل عزيز. وقد استخدمت هذه الوثائق لتمونتريوس بما في ذلك قضية  –المحاكمات 

 أوسع. على نطاق  الحقيقةسرد 

المنظمة لجعل هذه األرشيفات متوفرة ، تخطط في العمليات الرسمية للعدالة وسرد الحقائق AHPN وباإلضافة الى عمل منظمة

شيفات. وتتضمن األرشيفات في الموقع، حيث وجدت األر "للمصالحة ىعلى نطاق أوسع، من خالل إنشاء "مركز الذكر

 قتيل. ألف 200 فت حواليالتي ارتكبتها الحكومة وخلّ  ةنسانيالنتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم ضد اإل السجالت النادرة

المدعين  في ذات الوقت نحمسيو ،فرصة معرفة الحقيقة بشأن الحربالجديد للجمهور العام لذكرى اوسيقدم األرشيف ومركز 

  اعلة األخرى لحقوق اإلنسان أمال جديدا إلحالة المسؤولين عن اإلنتهاكات الى العدالة.فالعامين واألطرف ال

من مجموعة  شاركاتمبجمع  AHPNملية مشاورات مكثفة قامت فيها منظمة ع ياً،لمشروع، الذي يتم تنفيذه حالشمل اوقد 

وسيكون "مركز الذكرى للمصالحة" األول ذكرى قي المنطقة. ال تخليد مراكزتجربة  التعلم منوكبيرة من أصحاب المصلحة، 

 ذكر أي موقع آخر حاليا ضحايا الحرب األهلية. ، حيث اليمن نوعه في غواتيماال

 

 

  خالصةال

أهمية التوثيق كجزء من تخليد الذكرى. وكما ذكر، يمكن لتركيز على الى إمن خالل األمثلة المبينة أعاله، هدفت هذه المذكرة 

فرص مختلفة  تواجه عملية تضمن تحديات والنزاع قد تلة من حال أن كل مرإاع، زنأن تتم عملية التوثيق خالل كافة مراحل ال

  .التوثيق
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 زاع، اال أنه نظراً خالل الن توثيقالالنزاع على  في مرحلة ما بعد تخليد الذكرى والعدالةعمليات  ما اعتمدت ه كثيراً في حين أنو

بشكل  توثيق ر، ولو أمكن تطويالنزاع وضع األساس أثناءال أنه لو تم إ. صعباً  قد يكون التوثيق أثناء النزاعفلظروف الحرب، 

  هامة لتخليد الذكرى خالل النزاع وبعده.  النزاع، فإن جمع األنواع المختلفة لمواد األرشيف قد يخدم أهدافاً  اللخ ممنهج

من النزاع هي  نالتغطية الصحفية واإلعالم بشأ تجميعوتوثيق المواقع المادية و ، وحفظنوتوثيق شهادات الناجين وشهود العيا

في والناجين من النزاع،  كريمتي فويمكن أن تخدم هذه األنواع من التوثيق اع. زأنواع التوثيق التي يمكن جمعها خالل الن

  التوعية بشأن وضع البالد الداخلي والمساهمة في عمليات تخليد الذكرى المستقبلية والبحث عن الحقائق.

والغضب وعدم الثقة. وكي  نتيجة تراكم مشاعر الخوف لخيانةأنهم تعرضوا لواطنون بتدمر الحرب نسيج المجتمع. ويشعر الم

إعادة  هوالقيام بأي مبادرة للتوثيق  كون هدفمن الضروري أن يفتحقق عملية التوثيق هدفها كشكل من أشكال تخليد الذكرى، 

من ف، بادرة من المجتمعمبو أتحت رعاية الدولة  تتم وبغض النظر عما إذا كانت المبادراتبناء الثقة والعالقات بين المواطنين. 

مشاريع التوثيق ملكية عامة واسعة النطاق من خالل دمج روايات متعددة يمكن جمعها خالل عمليات  أروري أن تنشضال

وبسبب طبيعتها السياسية، سيتم دائما الطعن في عملية تخليد الذكرى، حيث أن أصحاب المصلحة المشاورات واسعة النطاق. 

     .يااالضحروايات سرد لفين يتنافسون على المخت

حيث توفر  طعنقد تحد من ال ورة أكبر للنزاعصتقدم شأنها أن من ان الحقيقة ة تقصي الحقائق مثل لجآلي، فإن وبصورة عامة

مساحات للمواطنين العاديين  أيضاً  ر، يمكنها أن توفأن تكون حيادية ، دونال أن مبادرات تخليد الذكرىإعن الحقيقة.  أدلة جنائية

شمل واستبعاد قصص  نوأسئلة بشأأيضا مساحات آمنة للحوار بشأن الحقيقة، والعدالة  لوقت الذي تنشأ فيهالتبادل تجاربهم، في 

للقيام بمثل هذه  ألمثلاغيرها. وبصورة عامة، فإن المنظمات المجتمعية المدعومة من الشركاء الدوليين، قد تكون  وندمعينة 

 رضة والمدافعون عن الحرية فظائع.االتي ارتكبت فيها الحكومة المستبدة وقادة المع المشاريع، السيما في األوضاع

و خالل النزاع ينبغي أن تعيد بناء الثقة ضمن مجتمع معين أالتي تتم فورا بعد النزاع والتوثيق ومشاريع تخليد الذكرى األخرى 

لى أن تكون قادرة أو إاع زنمن كال جانبي ال والمبادرين بالمشروع. وقد تحتاج المجتمعات بعد فترة من النزاعوبين المجتمع 

شباب من كلتا أصبح ال، اإلبادة الجماعية نمسنة حوالي عشرين بعد و، راغبة في التحدث مع بعضها البعض. ففي رواندا مثالً 

  عن النزاع.هاليهم بشأن الماضي وتجارب أ البعض مللتحدث مع بعضه يلتقون اآلن فقط العرقيتينعتين االجم

من خالل جعل مبادرات التوثيق روايات متعددة، ولكن  شملويمكن ضمان تحقيق القيمة الدائمة لمثل هذه العمليات ليس فقط ب

لتوثيق أن يكون بمثابة محفز للحوارات، ا بإمكانمتاحة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وعند ربطه ببرامج عامة، 

مستقبل قائم على السالم  ن، ويروج لرؤى بشأفي األحداث الماضية للنزاع والقمع على نطاق واسع نينويقوم بإشراك المواط

 لن تتكرر فيهاأن يساهم في تطوير ثقافة ، العامةتهدف للمصلحة ربطه ببرامج من خالل يمكن للتوثيق، والعدالة. إذ انه 

 النزاعات. 
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 حول المركز السوري للعدالة والمساءلة

 
إلى سوريا ينعم فيها الناس المركز يتطلع  .أطرافعدة من  ةمدعومية ربح المركز السوري للعدالة والمساءلة هو منظمة غير

 .بالعدالة، وبإحترام حقوق اإلنسان وبسيادة القانون

 

 البيانات من يرهاوغ اإلنسان حقوق الخاصة بإنتهاكات المعلومات وتحليل وحفظ بجمع والمساءلة للعدالة السوري المركز يقوم

 متحيزة، موضوعية وغير وعبر إنتهاج مقاربة. سوريا ودعمها في اإلنتقالية العدالة عملية في المساهمة أجل من الصلة ذات

 السورية واألطراف المحلية والمجتمعات والمنظمات األفراد مع قوية وشراكات عالقات على والحفاظ ببناء كذلك المركز يقوم

 .السوريين لجميع والمساءلة تحقيق العدالة أجل من لتي تعملا دولياً  الفاعلة
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