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 بناء السالم من خالل المصالحة1

  
 (Charles Lerche) تشارلز الرش 

 استهالل: 

أضفت  الحرب الباردةأال أن ، ذاتهلمجتمع كقدم ا  قديمةالرغم من ان عمليات المصالحة  عىل

ي  بتطبيقاتها العمليةكل المؤلفات النظرية   كدتقد أ . و عليها أهمية خاصة
حل الرصاعات  تناولتالت 

ي أضنتها ال أو القرى نالبلدايختلفان عن  ال وأنهما والعقول القلوب الحروب والعنف تدمي ن أالمعارصة ب
ت 

ي تعطشهما لل
 
 ةمساعد عىل ال حد ما  عتمد ن نجاح بناء السالم يأالتالي فوب  . والسالمسلم الحروب ف

مستويات ق المصالحة عىلي من الممكن االن تطبي. و ظهورهم وضع العنف والقطيعة وراء عىلالخصوم 

رفيعة المستوى لتقصي الحقائق وانتهاء  ، إل لجان  encounter groupالمواجهة جماعة عدة تبدأ من 

 ب
 
ي ارت

ي االعتذارات الرئاسية عن األخطاء الت 
ي الماض 

 
 .كبت ف

ي 
 
ي تجتذب العديد من األ االمر أصبحت اقع و وف

 طيافقضية المصالحة من القضايا الساخنة الت 

ء ذاتهعن  الجميع يتحدث هنا هو هل ةولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقو  ي
من الجدير بالذكر أن و  ؟الش 

 بعض 
 
 أعطوا  اب قد الكت

 
واألمم جماعات جراح ال مستوياتها وأن مهما اختلفت الظاهرة واحدةبان  انطباعا

 . و تندمل من جراء عالجات معينة االفراد قد مثل جراح  مثلها 
 
مع هذا المنطق تاب آخرون لكن أختلف ك

 ت؛ ويمكن ان الجماعات باختالفتختلف المصالحة وذهبوا ال أن عملية 
ا
تلعب متنوعة وان  تخذ اشكاال

 
 
ي مجتمع ما بعد الرصاع. وتتباين األدبيات بشان ما إذا كانت متعددة أدوارا

 
ي حد  المصالحة غاية عملية ف

 
ف

ي كونها وتختلف أيضا ؛ منهج مأ هي نتيجةوهل وسيله  مأذاتها 
 
معينه  تتبع أيديولوجية مسياسيا أ ةمحايدف

 تتباين  ال مفر منها 
 
ا ي توجهها واخير

 
 التحرر منها.  أو التقاليد بالتمسك   ما بير   ف

لعملية بعاد المبتكرة والمفعمة باألمل ال اعىل الضوء  لقاءألالقضايا  هذهغور  سي  يتم يىلي  وفيما 

ة للجدلال الجوانب األخرى الخالفية  باإلضافةالمصالحة   . والمثير
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 : ةالضوء عل  الذاتي القاء

ي تناولت موضوع المصالحة ا
  ويمكن للمرء ان يستمد من األدبيات الواسعة الت 

 
من الصياغات عددا

ي تع  
( Kriesbergج )سي  كريعىل سبيل المثال أشار  عملها.  ف المصالحة وآليهرف كنه المختلفة الت 

 : مصطلح "المصالحة" أنال ( 1998:184)

 
 
 أو االفراد خاصمير  سواء عىل مستوى المتبير   متبادلة توافقيهترتيبات  عقد إل عمليه  يشير عموما

 وسواء كانت الخصومة سابقة او حالية. و الجماعات 
 
ا يمكن إل عالقة  المصطلح شير يما  كثير

ي العالقة  ةعاد أ ، تنشةوديوصفها بال
 
جانب واحد أو بشديد ال األذى حاقال عىلنطوي يبعد تمزق ف

 . ها كلعىل األطراف   متبادلةبصوره 

 الم   -ل عملية المصالحة ال العنارص األساسية حلفقد  (Montville)اما مونتفيل 
 
ا  ستشهد بها كثير

ي تشمل
اف والندم  والت  أن   كما يؤكد مونتفيل.  (1993:113الضحايا " )“من  صفحوال الجناة "“ مناالعي 

أنهم الطمأنينة ال الضحايا والتأكيد عىل  إلدخالال يمكن االستغناء عنه العنارص الثالثة  هذه عنرص منكل 

ي المستقبل وان العالقة يمكن ان تتجاوز  ألى انتهاكاتتعرضوا لن ي
 
ء  خذ بالثأر االنتقام واال  دائرةف ي

إل ش 

ي  يمكن أنالمصالحة  أن وتوقع مونتفيلأكير ايجابيه. 
 
مصممة خصيصا  العمل ال سياق ورش تحدث ف

 دريباتت بأجراء ةطراف ثالثه محايدقوم أتحيث  باألمانيشعروا   من كال الجانبير  ير  المشارك بطريقة تجعل 

 . لهم تعددةعالجيه م

"... المصالحة الكاملة والناجحة بير    الن ةذكر مع المنهج السالف ( Fisher)فيش  وقد أتفق 

ي و 
ي الجماعات المتنافرة ال يمكن ان تتم دون درجه كافيه من الحوار الحقيق 

 
تحليل استخدام أسلوب ف

   التفاعلية" تسويه المنازعات"  مصطلحقد أطلق عليها  عمليه  – تفاعلية... "الو  ةتبادليالبيمتاز الرصاعات 

(1999 :82)Interactive Conflict Resolution (ICR) .  ليدراش اما(Lederach )(1997:30 ) فقد

عىلي كله االهتمام  صب ي أصبح شمولية بحيثأكير فقد أصبح منهجه التالي وبم، اعزز المصالحة كنظ

 : "نظام الرصاع“ عليهيما أطلق العالقات ف ةكيدينامي

ي ويجب ان تكون المصالحة استباقيه 
عىل لناس ا فيها  حاولمواجهة ي خلقإل  تسعي  أن بمعت 

كير  
اتهم  يتقاسمونعالقتهم وان  عىل الي  بهدف خلق  مع بعضهم البعضتصوراتهم ومشاعرهم وخي 

كه جديد اربتصورات وتج  .  ةمشي 
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وصول إذا تمكن أعضاء المجموعة من الفقد أضاف أنه ( Lederachدراش )يوبالنسبة لل

أضاف . ثم ستتبدل لألفضلبدورها ن العالقات بير  المجموعات، فان تلك العالقات أبش ةتصورات جديدل

ت مشاعرهم  إذا    تجاهتغير
 
  سيصبحون عىلي سلوكها ومن ثم   المجموعات األخرى، سيتغير تباعا

 
بة أه

اع اث الي    . االستعداد للتعامل مع مير

( من ان الرصاع هو Kelman( )1997:194كيلمان )ذهب اليه   مع ما أتفق كل هؤالء الباحثير  

االحتياجات الجماعية "من بمزي    ج  " مدفوعةبير  المجتمعات" وعملية تحدثعملية "تفاعلية " 

ي حير   ( انه1999:85) (Fisherفيش  )ويري  والمخاوف" باإلضافة ال  دراسة منطقية للقوة والمصالح. 
 
ف

التصعيد تنجم عن  ديناميكيات، فان ختلفةالم األهداف وااليديولوجياتبسبب  أ ان الرصاعات قد تبد

ويبير  ليدراش التصورات الخاطئة وفقدان الثقة، و عدم توفير االحتياجات األساسية."  “مثل عوامل ذاتية 

(Lederach( )1997:13-15ان )  ي المقام األول نزاعات "داخلية" إي داخل
 
اعات المعارصة هي ف الي  

ي تعيش المتحزبة وأخري وتحدث بير  مجموعات الهوية دولة بير  الدول وليس 
من  بالقرب متالصقة الت 

الرصاعات  تتسم بها شديدة التعقيد عالقة سلبية  هكيدينامفراز العوامل إل هذهبعضها البعض. وتتضافر 

 المستعصية. 

الصدمة الفردية  أدراكنا للنتائج الوخيمة النتقالالقضايا هو  هذهومما يزيد من اهميه التعامل مع 

ي خلفها العنف الواسع النطاق -والجماعية 
ي  من جيل إل آخر   - الت 

ي دوائر توالت 
 
جعل الجميع يدور ف

ن الرصاع العنيف عىلي أيناقش فكرة ( عىلي سبيل المثال Galtung( )1998 a :3العنف المفرغة. جالتنج )

... "  وهو " meta conflict    األعىل"رصاع الالرصاع  يولد  " أصل""  هما أسما الحقيقية أو المخاطر 

ي  أو  صىلي الرصاع األ   ينتج عن أو  ىلي يالرصاع الذي 
ضافجديدة طبقة هو  خر آبمعت 

 
 طبقات الرصاع ال ت

  "األعىلفالرصاع ". الموجود 
 
ال يتجزأ من ثقافة أي مجموعة  له ديناميكيته الخاصة ويمكن ان يصبح جزءا

 
 
ع محفزا وعيه العنف كوسيلة  ولفكرة القتالية  تهملي   تحقيق "المجد " عند قتل "اآلخر" باإلضافة ال مش 

 السياق ذاته أشار لمزدن ) للتعامل مع الرصاع. 
 
( انه "قد تتحول صور وأساطير Lumsden( )1999:3وف

ي زمن الحق،  "الخطورةتكمن "واىع الحرب ال مبدأ تنظيمي ال 
 
ي "أنه يحدد كيف يري الناس العالم ف

 
ف

مجابهة الرصاع قد تكون أن  اال وه  –نقطة مفصلية  الباحثان عىلي وقد أتفق " . لية العملآوكيف يقررون 

ي الوقت الذى يكرس فيه الأو سلبيه؛  بطريقة إيجابية
ان البعض ، نجد بعض أنفسهم لتخفيف المعاناةفق 

 (1999:3 ،لمزدن" )جنون االضطهاد" أو  "اكتئاب" أو "فصامان"  اب بحالةاآلخر يص
 
إذا ما  ،اء عليه. وبن
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اتيجيات بناء سالم صحيحة، فلن تكون  إل استمرارية االتجاهات العنيفة  هناك حاجهأمكن تنفيذ اسي 

ها للتصدي تدخل الفوري لم يتم ال ستستمر إذا ولكنها  ،وعواقبها الوخيمة الرؤى من  هذهوقد نمت  . لتأثير

ي طرح 
 
ي فشلت ف

ان القوة والمصالح إزاء الرصاع الت  أحساس عميق بعدم الرضا لنظرة النهج التقليدي لمير 

فعىلي سبيل  (. 1991:1 لمزدنأي عالج فعال لمجابهه الحقائق الجديدة لحقبه ما بعد الحرب الباردة )

  حلقاتذكر عىلي ثر يأالسائدة لم يكن لها  لياتأدله تبير  ان االلمزدن المثال قدم 
 
ن أب العنف مستشهدا

  بشعأ"
 
ي ارت

ي الفظائع الت 
 
ي التسعينات كانت ف

 
ي البوسنة ف

 
ثرا بمذابح الحرب أالمناطق األكير ت ذات كبت ف

ي تلك الرصب البوسنيون  قادة أثنان منالعالمية الثانية" وان 
 
من األطفال   المذابح، كانوا الذين شاركوا ف

ي أبيدت فيها قراهم وأرسهم بأكملها.  من مذابح الحرب العا الناجير  
يري ليدرش لمية الثانية الت 

(Lederach( )1997:27 أن المصالحة )السياسة والدبلوماسية  هالمنهج المبتكر الذى تفتقر  هي بالضبط

ي حير  ان مونتفيل ) ،الدولية
 
واقعيه " من السياسية “أكير نموذجه  ؤكد أن( يMontville( )1998:2ف

ةالتقليدية الن    األخير
 
ي للتجربة.  تستبعد تماما

تبة وسوف نستعرض البعد الذات  بعض اآلثار األخرى المي 

ك إزاء اال  عىل اعللالسياسية  تجاهاتهذا االستياء المشي   . ي  

ي تسليط الضوء 
 
 عىلويبير  هذا االستعراض الموجز ان هناك بالتأكيد الكثير من االيجابيات ف

  باعتبارها  قةالعال ديناميكية
ا
  مكمال

 
ي أن تستند المصالحة  أساسيا

لتسويه المخاطر المادية للرصاع. وهذا يعت 

تون ) األولوية لالحتياجات اإلنسانية مثل األمن  ء( بإعطا 1990) (John Burtonعىل ما أنتىه اليه جون بير

ي كل من 
 
ابط االجتماىعي ف ي نظري الشق الوالهوية والي 

بناء السالم. ومن منظور عملية ل والتطبيق 

 
 
  هطال انتظار  االحتياجات االنسانية، تمثل المصالحة ابتكارا

 
ي حل الرصاعات نظرا

 
الجدال بير  الباحثير   الن ف

ي نظرية "االحتياجات"
 
ي  األساسيةيتم إدماج االحتياجات  مادام لم استمرارية الرصاععىل لسنوات دام  ف

 
ف

ي عىلي  " عىلي فقهاء نظرية "االحتياجات يؤكد و  . الصلح عملية
أن رأب الصدع و إضفاء الطابع اإلنسات 

ي العديد من المجتمعات. المتجذرة الرصاع  ةصالحة امكانيه إنهاء دور يتيح للمالخصوم من شأنه أن 
 
ف

ي جميع هؤالء الكتاب  ذلك فانوعالوة عىلي 
 ممارسير   باحثير  فهم  –ليسوا ببعيدين عن العمل الميدات 

ي حل الرصاعات ةإل خي  م ند آراؤهوتست
 
ي  -ويمكنهم ان يشهدوا بأن المصالحة  ميدانيه واسعه ف

رفها الت   ع 

ج ) قد  –( بأنها أحالل المواقف والعالقات السلبية بأعمال أكير ايجابيه Kriesberg()1998:184كريسيي 

ي اال ن تؤت  ثمارها 
ي العالقات الدولية والعلوم  همن اثار هذ هونوينبع 

 
الحقيقة عىلي التفكير السائد ف

ي  السياسية. 
ي لنا حينئذ ان نرفض فكرة "الحتمية المتشائمة" الت 

هي من وإذا كانت المصالحة ممكنة، فينبع 
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ي قد المتكرر والمنتش   لرصاع العنيفتغلغل ال ركن مستسلمير  واال نالواقعية السياسية  سمات
. وب  هذا المعت 

 تمثل ا
ا
  لمصالحة بالفعل تحوال

 
ي التفكير  جزريا
 
ي ف

 
 الرصاع.  ف

بأن أسلوب "ورشه العمل"  اننا عىل يقير  تام بمعت    – ومع ذلك فمن المهم هنا ان نكون واضحير  

قد  – ICR interactive conflict resolutionالحل التفاعىلي للمنازعات  ( Fisher)فيش   أسماهما  -

ي 
ي  بثمارهيؤت 

 
ي المشاركة ف

 
ي ترغب ف

ي  جلسات حوارية مكثفةبير  أعضاء المجموعات المتنازعة الت 
 
تعقد ف

 : يىلي ما ( 1999:98فيش  ) وقد أوضحمنه تديرها أطراف ثالثه مدربه. آبيئات 

ايد سواء عىل  ي سياق التعقيد المي  
 
ي ورش ا مستوي التفكير وف

 
و إرساء ثقة متبادلة فأن المشاركون ف

اف وقبول المسؤولية ع للمنازعات يصبحوا قادرينعىلي الحل التفا عمل  ما قاموا به منعىلي االعي 

ي اعمال 
 
ي ونفشي وأأذى  تسببت ف

ي لمن بدت 
 
وهخالف  "االخر." اعتي 

ي هذا السياق يمكن تغيير 
 
ي رؤية ما وراء  ةديناميكيوف

 
كن المشاركير  من البدء ف العالقات مما يم 

ي من ثما مشاعر الكراهية المتبادلة و 
 
ما  تكرار م وبالرغم من حرضي عىل عدالمصالحة." "تجربه البدء ف

فقط. وبطبيعة الحال إذا  االفراد  تتم عىل مستويالمصالحة  هذهان  عىل يجدر التنويه، اال أنه سبق قوله

ي االعتقاد  مجموعاتهمتم اختيار هؤالء االفراد بسبب مكانتهم ونفوذهم داخل 
ي يمثلونها، فمن المنطق 

الت 

ي  إثر التجربة قد يكون لها  هذهبأن   هذه"عمليه السالم" السياسية واسعة النطاق بير   عىلإيجات 

ي عمله مع اإلرسائيليير  والفلسطينيير  Kelman) كيلمان  هآر وهذا بالتأكيد ما  المجموعات. 
 
الذي يؤكد  ( ف

ي الغرض الرئيشي  أن (1996:507)كيلمان، 
 
ات ف : "احداث تغيير من ورشة العمل هو القيام بما يىلي

ي 
 
ي هو "االستفادة إل  ورشةالمشاركير  ف

درجة من احتمالية ان ترتد الرؤى  أقصالعمل ... " والغرض الثات 

ي و  
حات الجديدة الت  الجدل السياشي وعمليه صنع القرار  عىلضعت اثناء ورشة العمل واألفكار والمقي 

." ولكن حت  ورش العمل الناجحة من هذا النوع ال تشمل "العوام" الذين يمكن المجتمع الداخل  محىلي

ي كثير من األحيان بسي  ابعاد التفاوت االجتماىعي أو العنف 
 
. كما انها ال تقوم ف اعتبارهم الضحايا الحقيقيير 

  الهيكىلي الذي يكمن وراء معظم الرصاعات المعارصة. 

 : الرؤية توسيع مجال

 محاوالتهم  ،المصالحة ال يقرصون تطبيقها عىل سياق ورش العمل فقط غير ان أنصار 
 
تطبيق لوف

ي ورش العمل 
 
فأن  ،المجموعاتالجمعي أو مستوي ستوي عىل مستوى أعىلي وهو المما ثبتت فعاليته ف

ها من  المصالحة تفقد  يري فعىل سبيل المثال  وضوح وتصبح أكير أثارة للجدل كنهج لبناء السالم. ما يمير 



 

P
ag

e6
 

جك االمر  ،( أن المصالحة تحدث عىلي مستويات اجتماعية متعددةKriesberg( )1999:113) رييسي 

ي بتغطية إعالمية
ي تحظ 

 الحقائق ومحاكممثل لجان تقصي   – الذي قد يوحي بأن حاالت المصالحة الت 

ي نفس السلسة  ما هي اال  –دمة من شخصيات سياسية قالم الحرب واالعتذاراتجرائم 
 
ال حلقات ف

بير   حرا جسد الفجوة وتضميد ال هو  هدفهم جميعا ن ذلك ال" و المشاكل ورش عمل "حل تختلف عن

   . تناحرةالجماعات الم
 
وري أن  ما ولكنإل حد  وقد يكون هذا صحيحا انه بمجرد  نؤكد أيضا من الرص 

  هذهلعام، فان كل او المستوي اإل المستوي الجمعي  الشخصي المستوي من  االنتقال
 
ي ت
بذل الجهود الت 

 بعد تكتسبالمصالحة  سمأب
 
 سياسي ا

 
ي ) هامي   أثريوقد  . ا

 
ف  Hamber and van derوفان دير مير

Merwe( )1998)  ي جنوب افريقيا كتاباتهم عن بأيديولوجيات المصالحة
 
ي تجربه ما بعد الرصاع ف

 –الت 

من قبل عدد من  إل هذا الجانب من جوانب بناء السالم متباينةروئ ودوافع  فةأضا شهدت   –كما أشارا 

ي يتم االستناد اليها حت  اآلن  . المشاركير  الرئيسيير  
ي ظهرت كرد فعل  ،غير ان األدبيات الت 

 عىلوالت 

أو تتعمد أغفال هذا البعد السياشي عىلي الرغم  أغفلتمحدودية )قيود( العلم السياشي السائد، تبدو وكأنها 

ي )ولو  ت محاوال المن تأكيدها عىل 
االدبيات  هذهمضض( ولكن من الواضح ان  عىلالدؤوبة لقبول الماض 

 . تاريخيةالو  سياسيةال تفتقر الجوانب

ي هذا 
 
: "تنطوي المصالحة عىلي التالي  (Fisher( )1999:83الصدد فلننظر ال تعليق فيش  ) وف

اوارص الوئام والتعاون بير  الخصوم الذين سبق وأن الحقوا األذى اما من جانب واحد أو  تقوية ةأعاد

  هذهبطريقه تبادليه."  فهل تصف 
 
أي من المحاوالت المعارصة للمصالحة بعد انتهاء  الصيغة حقا

ي سواء كانت  – عدد الحاالت  كمالرصاع؟ و 
 
ي يمكن  – ألرجنتير  اتيماال أو اجو جنوب افريقيا أو شيىلي أو ف

الت 

 
 
إلحياء المطلوب ما و  ؟بالفعل بير  المجموعات المعنية قد تحقق"االنسجام والتعاون" القول بأن  واقعيا

ليست مجرد نقطه دالليه لكونها تثير مساله "كم" اإلصالح  وهذه ؟"االنسجام والتعاون" مرة ثانيه

 . ي المجتمع االنتقالي
 
ضنا المطلوب ف  فيه كانت أوضاع الدولة والعالقات االجتماعيةوجود ماض   إذا افي 

ي المصالحة الرصاعات الطائفية، ف حت  زعزعتهممستقرة 
 
الحالة ستكون غايتها المنشودة أعادة  هذهف

  ما كان المجتمع الي 
 
   . عليه سالفا

 
 إذا ولكن الحالة يمكن وصف المصالحة بأنها ال حد ما تقليدية.  هذهوف

كة بير  المجموعات الن نوع العالتم التسليم بأ
ي تسعي اقات المشي 

  لتحقيقها لم لمصالحةت 
 
 يكن موجودا

ي مجتمع م من االصل
 
ي  ، فان المصالحةا ف

 
ي  هذهف

ولكن تحويل  "الرصاع "تحويل ليس فقط الحالة تعت 

لمصالحة من نظرنا ل وإذا . من قبل نطاق لم يسبق له مثيل عىل االجتماىعي والسياشي واالقتصاديالواقع 
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ي بظالل من الشك عىل المنظور األخير 
الرصاعات عىلي  فقطبأكمله وليس  النظام االجتماىعي فأن ذلك يلق 

 (1984:51-52) (Keohane) كيوهان  اذا وافقنا عىل تحليلذلك  عىلوعالوة   . الخاصة بمجموعة بعينها 

ط للأف ال و حتياجات ومصالح المجموعات توافق متأصل ال  يحمل بير  طياته – وئامن "االنسجام" كش 

ي يكن له  مل –تطلب اي تعديل أو تنسيق فيما بينها ي
 
 السالم. بناء سياق  محل ف

 الوقت ذاته فأن "التعاون" كما عر  
 
إجراءات ... “تتطلب ( باعتباره عمليه 1984:51كيوهان )  هفوف

ي السابق  لم يكن بينهم  -بمفردهم نظمات ميقوم بها افراد أو 
 
 ولكن من خالل عمليه التفاوض  -وئام  ف

ي  وا بدأ
 
ي االنتقالية  مجتمعاتلهو هدف أكير معقولية ل ...  "البعض  مبعضه مع  توافقالعملية ف

 
مرحلة  ف

ي ما بعد 
 
 فها لير  عر   ، تتمير  معظم المجتمعات بانشقاقات متعددةمعظم االحوالالرصاع. وف

(Lane)(1994:53عىلي انه ) أو الجماعات أو  باألفراد بعض المعايير الخاصة  بسببانقسامات تحدث " ا

ي قد ينشا نزاع بينها. 
 : (1994:53) (Lane)"  وقد أضاف لير  المنظمات الت 

اع   الرصاع ولكنتؤدى إل  االنشقاقات قد  فانان مفهوم االنشقاق ال يتطابق مع مفهوم الي  

ي حد االنشقاق ال يظهر فقط بسبب الرصاع. فتقسيم االفراد أو الجما
 
عات أو المنظمات يشكل ف

 
 
ي احتمالية نشوب نزاع.  ذاته انشقاقا

 
 يظهر ف

 اجتماىعي والمجموعاتانشقاق  يأل الهامةفالعرق أو الطبقة أو األيديولوجية أو الدين من المسببات 

جودة الحياة  ومن اساسياتأو بأخرى عىلي الموارد.  تتنافس بطريقهاألمور  هذهالمنقسمة بسبب 

ي اي مجتمع هي كيفية 
 
 : السياسية العملية هذهمعالجة السياسية ف

ي المجتمعات تثير تساؤالت مخصصةومهما كان حجم الموارد ال
 
، فأن عملية توزي    ع المرافق ف

ي من شأنها تفعيل ن االنصاف والمساواة والعدالة وهذه األمور أأخالقية بش
تضع  المصالح الت 

،  عىللمجموعات وتحفز االفراد أو الحشود حدودا ل  (. 1994:53التحرك ضد بعضهم البعض )لير 

ي 
 
سياشي بامتياز، ولكن عندما يتخذ الرصاع شكل من  الواقع رصاعوهكذا فأن الرصاع بير  المجموعات هو ف

احتواء هذه المنافسة الحتمية  عىلأشكال العنف الرصيحة، فانه يشير إل ان النظام السياشي لم يعد قادرا 

ي لنا ان نتوقع ان تتحول العالقات بير  مجموعات بينها 
عىلي المقدرات المادية وغير المادية. ولذلك ال ينبع 

واضحة فجأة إل حاله من الوئام التام. بل ان المجموعات المعنية تحتاج إل ان  انشقاقات سياسية

 خالقةالقدرة عىلي معالجه الرصاعات بطريقه "ب(  1998)(Galtung) جالتنجيه أطلق علتكتسب ما 
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 الواقع هذا ما أسماه جالتنج ) ..." وغير عنيفة
 
( "سالم" وهو مفهوم  قريب أيضا من مفهوم Galtungوف

ي تتفق مع سياسة المجتمع التعددي. Keohaneكيوهان )
 ( للتعاون ويمثل نوعا من المصالحة الت 

ي الموائمةتلعب المصالحة بدون مواربة و  
 
اثناء التحوالت الديمقراطية. وخاصة  السياسية دورا ف

، فان نظم ما بعد الرصاع تريد أيضا ان  ي
ي تضميد جراح الماض 

 
بنفسها عن أسالفها  أ تنباإلضافة إل الرغبة ف

عيتها ودعمها.  الرغم من ان بعض البلدان يبدو انها اتبعت بنجاح سياسة فقدان  وعىلوان تزيد من رس 

ي أواخر مثل ة الجماعية اثناء عمليه إرساء الديمقراطية )الذاكر 
 
اسبانيا( فأنه منذ تجربه أمريكا الالتينية ف

افالثمانينات وأوائل التسعينات، أصبح  الحقيقة عىل المال هو السبيل المفضل للمصالحة ب االعي 

ي تعزيز  مفيدةفان هذه التجارب المتنوعة كانت بال شك  وبوجه عامالوطنية. 
 
ماض اليم ومدمر. اتمة لخف

ي االعتبار  لكنو 
 
 يجب الوضع ف

 
تبة عىلي  ان السياق السياشي يؤثر حتما

افعىلي الممارسة والنتائج المي   االعي 

ه له بالحقيقة وبالتالي  لمصالحة ومن الجدير بالذكر أن لالمصالحة.  عىلي  –الذى ال يمكن أغفاله  – تأثير

ج و زيج  )  أخرى إل جانب تحسير  العالقات الجماعية.  الوطنية أهداف  Liebenbergوقد أوضح ليبني 

and Zegeye( )1998:544 إل توطيد  األخرى تهدف( بأن لجان تقصي الحقائق والمبادرات

ي اآلراء حول "مبدا الالعودة" 
 
ي ف

الديمقراطيات الجديدة عن طريق التشجيع عىلي التوصل إل توافق وطت 

ج و زيج    نهج لحقوق اإلنسان. مإل االنتهاك المتجنب العودة ر حول الذى يدو  وأضاف ليبني 

(Liebenberg and Zegeye) (1998:544 ) ي أعقاب العنف الجماىعي ... “التحديات أهم أن
 
ف

 هي كما يىل:  المستمر..."

يحمل التعبير من بكل ما )... تعزيز التسامح االجتماىعي والسياشي لتيسير إضفاء الطابع المؤسشي 

ي 
تقوم بغرس مفهوم المساءلة بير  أفراد  للشفافية أنيتيح  الديمقراطية مما ( عىل العمليات معات 

 المجتمع أو المواطنير  وقيادتهم السياسية. 

ي تهدف إل تعزيز 
 الت 
 
ي الواقع جزء من أجندة التغيير السياشي األوسع نطاقا

 
إن المصالحة الوطنية هي ف

ي مجتمع ما بعد الرصاع ومن ثم  تعزيز الحوكمة الرشيدة 
 
 .. والخارجية سواء الداخليةأنظمة المصداقية ف

وري من  ي هذا السياقالرص 
 
ي مجتمعات  ف

 
إعادة التأكيد عىل أن مثل هذا التغيير لم يسبق له مثيل ف

 عىلي  ال ينكرها وهي حقيقة  ،األعىلوالرصاع  دورات تاريخية من الرصاع العنيفعانت من 
التحول  المعلقير 

 . ( 1998)( Palencia Prado)بالنسيا برادو  اتيماال، أوضحجو بعىل سبيل المثال فيما يتعلق ف  الديمقراطي

 :ما يىلي 
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ي  تحويل أحداث الحاجة إلهو اتفاقيات السالم من أهم ما تركز عليه 
 
العالقات القائمة بير   ف

ي  قيام بدور الوسيطالقادرة عىل المؤسسات السياسية  صبحت والمجتمع بحيثالدولة 
 
تلبية ف

ي 
 
ئ الفقير و ال جواتيماال  مجتمعمصالح جميع الفئات االجتماعية ف

 
 و  متعدد األعراقالو غير متكاف

  . اللغات

 المؤلف ويستطرد 
ا
ي  فشلت كيف  مفصال

 
ي تحقيق المثل العليا جالحياة السياسية ف

 
واتيماال الجديدة ف

ي االتفاقات أو  
 
 كيف انحرفت عنها الواردة ف

ا
ي  أخرى بينما . بعبارة انحرافا كامال

 
ساعدت المصالحة الوطنية ف

ي خلق رؤية لنظام اجتماىعي أفضل، فإن تحج
 
ها ف  غير  واقع أمر ال  مثل هذه الرؤية ويلواتيماال وغير

 
ا
ي بيئة  مضمون
 
 . الهائجة لسياسات االنتقاليةاف

  التطبيق: 
 
 عقبات ف

ي عندما يتم الكشف عن الحقيقة عىل المستوى 
سواء من خالل تقارير اللجنة أو شهادة الجناة، ال  الوطت 

ي يوجد ضمان بأن مراحل المصالحة الثالث 
 ست( Montville)مونتفيل  وضعها  الت 

 
 كشفف. طبق حرفيا

ي النقاب عن انخراط قوات االمن 
 
 ش اء القالتعذيب أو االختفعمليات ف

 
ان وف ي كفه مير 

 
ى يمكن وضعه ف

ي اآلراء حول ما تعنيه هذه الحقائق.  أجماعالكفة االخرى الوصول ال 
 
ليس لها  حقيقةال فخالصة القول،ف

ي جنوب  فمن الواضح (. Ignatieff  ،1996) نما أوجه متعددةاوجه واحد و 
 
أن قوات الفصل العنرصي ف

االت أمريكا الالتينية  ي  الشيوىعي يحاربون معاول الهدم أنهم خطأ اعتقدوا قد إفريقيا وجي 
 
ارئة ط قوانير  ظل  ف

، وال يبدو  أستوجب مما    اتخاذ تدابير استثنائية لحماية األمن القومي
 
ي  جليا

 
أنهم قد تخلوا عن هذه النظرة ف

من وراء  الغايةاإلفالت من العقاب هو او إذا كان العفو /  وعىل نفس الصعيد سياق المصالحة الوطنية. 

اف ي فسالحقيقة العامة ب االعي 
اف إل الندم  لألمور يصبح التدرج المنطق   من االعي 

 
عىل ف. بالعراقيل محفوفا

 وقد يقدم تعذيب ما قام به من قد يشعر أحد الجالدين السابقير  بالندم عىل  سبيل المثال
 
 للضحايا اعتذرا

ا  وانما كانكان البد منه   ترصفهأن سيظل عىل قناعه تامه ليس فقط بولكنه  الحياة،قيد  الباقير  عىل وعا مش 

ا ،  ي  وهذا تماما
 
اف الكامل ولكن هناك ندم  أن هذه الحالة يعت  ف  . بفداحة الجرم المرتكبدون االعي 

ي ال فهدفا أو معيارا واقعيا للمصالحة الوطنية.  العام صفحوربما ال يكون ال
هناك بعض الجرائم الت 

 عنها يتم الصفح  أخالقية أنيجوز ألسباب 
 
ي لأل  ساءةإل امثل ) رسميا

طفال واإلبادة الجماعية الحقيقية( والت 

ي رواندا(. و  المثال عملياتأن يغفرها )عىل سبيل يصعب عىل من أكتوى بنارها 
 
االمر القتل الجماىعي ف

ي هذا السياق هو اين يجب 
 
ي االعتبار أن ؟رسم الخطالمثير للجدل ف

 
ي واقع مع الوضع ف

 
من االمر  هناك ف
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ي حاالت ما بعد الرصاع من االساس رسمه يرفض
 
ا أنه ف ال يكون خطاب  قد ؛ ولكن من الواضح عمليا

 المصالحة 
ا
اففإن  ،وعالوة عىل ذلك )بعد(.  مقبوال تشعل  أن المحتملليس فقط من الحقيقة ب االعي 

 
 
رغم من . وعىل الهال الضحايا بير  ا متأججةال مجموعة واسعة من ردود الفعل بالفعلأثار ولكنه  غضبا

وري لل جماعاال  ط رص  ا. صفحعىل أن معرفة ما حدث هو رس  ا كافيا
ا
ط فكشف الستار عما ، إال أنه ليس رس 

. ولعل من تنكيل هعانو ما  لنسيان االخر غضب البعض وقد يزيد من مقاومة البعض يؤجج قد حدث 

أي جهود  دأبوا عىل رفض الذين Madres de la Plaza de Mayoالمثال األكير إثارة لالهتمام هو 

ي كامل 
ي المصالحة دون إجراء تحقيق قانوت 

 
ي القرصى جميع حاالت االختفاء  عنترعاها الحكومة ف

 
ف

عوا  هماألرجنتير  والعقاب الكامل لجميع الجناة. عىل الرغم من أن شمل مجموعة دائرة مطالبهم لتقد وس 

ي واقع االمر متنوعة من قضايا العدالة االجتماعية، 
 
 الحكومة ما قدمته قبولادرين عىل غير قأنهم ولكن ف

  االنتقالية.  مرحلةالابان يش للج من تنازالت 

 من طلب 
ا
ي أن يخلق الصفح "مساحة"  ،الصفحفبدال

منح عىلثقافية ينبع 
 
من  المستوى الجمعي ت

عية خالله حثهم مع تشجيع الناس عىل الصفح من خاللها  يتم و الغاضبة، لجميع ردود الفعل  والفهم الش 

ي  حزنهم وغضبهم واستيائهم بير عنللتع عىل ايجاد طرق بديلة  
 
عىل الرغم من و . حالة رفضهم للصفح ف

أن ال ا ،"الوحدة الوطنية" الن "اإلثنية" أو "العنرصية" مالمجتمع للعبور بتسعي جاهدة أن الحكومة قد 

 إل إعادة  الذيعىل المجتمع ه يمكن فرضهذا ال 
ا
 تأكيد إحساسهم بالهوية المجتمعيةقد يحتاج أوال

ي تضع ذلك  أنعىل المصالحة  ، ويجبرفضها الهوية و  ههذعندما يتم تهديد  وخاصة
 
 حالة . اعتبارها  ف

 
وف

فعندما كاذبة". ال"المصالحة (Ignatieff) ما أسماة اجناتيفهناك خطر واضح عدم حدوث ذلك، ف

  ثما حدأستعرض 
 
  حذر من أن: ، أمريكا الالتينيةف

ي  غرقوا ائق ليالحقتقصي قد استخدمت لجان المجتمعات المعنية 
 
أنهم قد وهم  أنفسهم ف

ي 
هو  بالتحديد الحقائق تقص  لجانبه سمحت ما ولكن . ظهورهم وراء وضعوا الماض 

ي  نمط
ي عىل هذه اللجان ، النمط الذالمصالحة الخاطئة مع الماض 

عليه  القضاءي كان ينبع 

(Ignatieff ،1996 .) 

ي " طالباتالجد ألن المعىل محمل يجب أن يؤخذ هذا التهديد 
 
"  التصالحالعامة الملحة ف ي

مع الماض 

ر  تقدم أن ها يمكن القيام به  حتميا  مما يؤدي ال تجميد ما كانالحقيقية لما حدث  التداعياتلتجاهل  ا مي 

ر  ي المجتمع عالتشكيك  جو  هيمنةتخوفا مما قد يستجد من توابع. وهذا يي 
 
الطرف الذي يردد ندما ف
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ي عىل الضحايا أن ينسوا ويصفحوا"مثل  بعض المقوالت  ارتكب الظلم
( أو Ignatieff ،1966)" ينبع 

 من ستقلعندما يتم تقديم المصالحة كحدث م
ا
شبه  يمكن وصفه عىل أقل تقدير بأنه تقديمه كمنهج بدال

.  وبألشارةمؤسشي كجزء من عملية االنتقال السيا المصالحة يجب أن  أعاله فإنإل النقطة المذكورة  شي

 إل مزيد من ممارسات
 
ي يجب أن تتسم  التوفيق تؤدي حقا

ي مؤسساتالفاعلية واالستدامة بالت 
 
 المجتمع ف

اب ورصاعات عميقة الجذور  وما ينتج عنها منان التصدعات اال فليتوقع الجميع السياسية. و  االغي 

ي النظام الجديد كما 
 
ي ال ظهرتستظهر ف

 
ي نهاية المطاف نظام القديمف

 
مزيد من  تكريس، مما يستلزم ف

  - الجهود للمصالحة
 
  . الحماس وقليل من ستهجانكثير من اال ستقبل بوهي جهود من المؤكد انها ست

 حت   محاكم أو لل كبديللجان تقصي الحقائق   يجب النظر ال كان  إذا هامة  لةأمسوهذا يثير بدوره 

وكلللمحاكم " متطور" شكل ك  حقوق اإلنسان. و  نتهاكاتا ضميد جراحاليه مهمة ت ي 
 
ي ب الموضوع ل

 
يكمن ف

نكرر ما و  نعت  هنا؟نوع من العدالة  أيوباألحرى  ،إل مصالحه لعدالةا تتحول لكي  الكم المطلوبمعرفة 

  ان ا سالفذهبنا اليه 
 
 تخذ عىلي أسس سياسيه. ما ي   قرار "العفو أو المحاكمة " غالبا

ي كثير من األ 
 
ي تقديم "الحرس  نفسها اما  الحكومات الجديدةتجد  حيانف

 
عاجزه أو غير راغبه ف

 
 
طا ي حد ذاته  – للتحول السياشي  القديم" إل المحكمة، وال سيما إذا كان اإلفالت من العقاب رس 

 
وهذا ف

اف بها تواجه  ة ومعضلة حقيقية يجب االعي  ي السياقوتطبيقاتها  نظرية بناء السالمحجر عير
 
فان  ذاته . وف

ي ها عدملجنه تقصي الحقائق أفضل من وجود 
 
تعتي  أعقاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. و  ف

ي علق عليها هذه اللد يتجسأفضل  واتيماال جقضية 
 : بقوله( 1997)( Wilson)ويلسون  معضلة والت 

ي التعامل مع جرائم الحرب  ... إن
 
 ف
 
ج"“وهو أكير الخيارات تشددا بعيد كل البعد  مازال خيار نورمي 

ي  عن أمكانية التطبيق
 
ي ولكن واتيماال. جف

ي للعدالة استبعاد هذا ال يعت 
... ما  برمتهالمسار القانوت 

ي القيام به 
اف بوجود  هو ينبع  ي االعي 

 
ي بحيث يمكن للجنة و  قصور ف

ها من النظام القانوت  غير

 مبادرات أن تكمل عملها. ال

. عىل هذا الجانب من جوانب التصالح "العدالة التصالحية" عنالمعارص  التفكير تأثير وأود اإلشارة هنا ال 

ي  ب تناولهيصع  عىل الرغم من أن هذا الموضوع و 
امجلتجربة اإلشارة لبالكامل هنا، يكق  ي   – اإليجابية للي 

الت 

ي   – عقوبات الخدمة المجتمعيةتطبق فيها المجرمير  والضحايا و  فيها تفاعل ي
البعض إل  حثتقد والت 

ي الواقع / العفو العام  صفحالباإلضافة ال نهج  ائقالحقتقص القول إن لجنة 
 
إزاء المصالحة الوطنية هو ف

ي أال يغيب عن األذهان أن العدالة  امية ". "انتق تقليدية لعدالةأكير من مجرد ممارسه 
ومع ذلك ينبع 
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وعىل الرغم من أن "إعادة  توصف بأنها "ليست مريعة"،التصالحية قد اقترصت حت  اآلن عىل جرائم 

 قد ي  الرصاع  طرافأل " المتبادلة نسانيةإل ا
 
  شكل بعدا

 
الصعب أن نرى كيف يمكن  ، اال أنه منللمصالحة هاما

. التطرق لللنظام السياشي الجديد اكتساب المصداقية دون   مسألة معاقبة المجرمير 

ي الحسبان حيث  هذه القضية لها تداعيات أوسع 
 
 يجب أن توضع ف

 
الذين تاب يبدو أن معظم الك

طحيث  حقوق الضحايا بموجب القانون الدولي  ا تجاهلو  تناولوا هذا الموضوع قد  العديد من  تشي 

حقوق المدنية والسياسية  واتفاقيه األمم المتحدة للالدولي  ميثاقمثل ال – وليةالمواثيق والمعاهدات الد

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ه من رص  ال  ةباإلضافأو المهينة  ةلالإنسانيالمناهضه التعذيب وغير

 (Edelstein) اديلشتاينما أشار اليه  –العنرصي  الدولي الخاص بالقضاء عىلي جميع اشكال التميير   ميثاقال

ي عىل ان  بقوله ( 1994)
ن أبش "عالج ناجع"توفير  من خالل المحاكم الوطنية "... الدول األطرافينبع 

ما تعرضوا له من الحصول عىلي تعويض" عب"عىل األقل السماح للضحايا ، أو نحقوق اإلنسا اتكا انته

اف ثم فإنومن   . األساسية هم لحقوق انتهاكات  -المالحقة القضائية  فوق "الحقيقةب أعالء فكرة "االعي 

 
 
ي األساس عىل  استنادا

جمات    البحت الي 
 
ا عية القانون الدولي ويضعف األسس   -أوال وأخير

 متأكلةاليقوض رس 

ي تهدف رصاحومن نافلة القول بالفعل للنظام الدولي لحقوق اإلنسان. 
ة إن جهود المصالحة الوطنية الت 

 وخيمة. يمكن أن تكون لها عواقب  الواسعة االنتشار  معالجة آثار انتهاكات حقوق اإلنسانل

افبير  العالقة الضبابية تخيم عىل أدالة دامغة عىل أن ناك ه   العدالة تحقيق الحقيقة و ب االعي 

م تصبحوالمصالحة 
 
ان ومن ث  ةالتالي خطبةال اللننظر و ممارسة السياسة االنتقالية.  غير واضحة المعالم أب 

ي ال
ي جنوب أفريقيا آنذاك، دال عمر،  لقاها  أت 

 
 وزير العدل ف

 
 TRC) لجنة الحقيقة والمصالحة ها في داعما

The Truth and Reconciliation Commission)   :كطريقة لتصحيح أخطاء الفصل العنرصي 

ي  احجر  التأمتإذا 
ارتكاب تجنب  مكننا إذا أو اإلجراءات القانونية  تسهيل كنا منتم  إذا و  الماض 

 حقوق اإلنسان ل نتهاكاتالمزيد من اال 
 
عنا حقا   واذا رس 

 
ي بناء ثقافة حق اإلنسان وصدقا
 
ي الكشف  ف

 
ف

اف   عن الحقيقة افشعان ما يقود ف... كحقوق أساسية واالعي  طلبات  لتلبيةبالحقيقة  االعي 

مالعدالة  الضحايا بتحقيق
 
 van der)مقتبس من  الوطنيةالمصالحة يسهل تحقيق  ومن ث

Merwe and Johnson 1997: 42 .) 

ال يمكن بسهوله  أنه هذه الخطبة اال مع الغرض األساشي من امكانية التعاطف الرغم من  وعىل

 خلط األوراق حيث خولالتوفيق بير  هذه الحجة والعهود الدولية المذكورة أعاله. ويبدو ان عمر قد 
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ىعي الاالنصاف  قضية جنة تقص الحقائقلل
ح  عادةالمرتبط ش  ي يقي 

 -( استبعادهاباإلجراءات القانونية )الت 

ي يكن ناجحا تماما  تخويل للسلطات لم وهو 
 
ي للجنة تقصي الحقائق والمصالحة كما هو جىل  ف

التقرير النهاتئ

ي 
 
ف ي االعتبار المدى  ضعنا و إذا و  (. 1998 ،(van der Merwe) )انظر فان دير مير

 
 ، فأنالطويلالزمت  ف

ةسيكتسب اهميه   بعض هذه المسائل ي األيام االولي للمرحلة كبير
 
كما   ،قد يتساءل المرء  االنتقالية،. وف

حي ي مقتل احتماالت المصالحة قد يصيبحلول قانونيه  اللجوء الإذا كان عما  ر عم قي 
 
يمثل ، فان ذلك ف

العالقات البناءة بير  المجموعات بدون  ستمرار المدى الطويل تصور ا عىل. بيد انه من الصعب عقبة كؤود 

ي الفعال والعادل.  مساندة حقيقة
 من نظام االنصاف القانوت 

ي ومن القضايا ذات الصلة هنا التعويضات 
من  ال يتجزأ جزء  ها يتفق معظم المعلقير  عىل أنالت 

ي االت لتعامل معيمكن أن تكون إحدى الطرق لو  عملية المصالحة
 
فاقيات الدولية المذكورة القضايا المثارة ف

ي  أعاله. غير أن
: تطرح األسئلة الت  للرد عىل  الدفع؟ ظروف ما و يدفع التعويضات؟ لمن؟  مننفسها هنا هي

ه عن الندم  هذه األسئلة، يمكن القول بأنه من افه وتعبير
ي أعقاب اعي 

 
ي أن يقوم مرتكب الجريمة ف

المنطق 

 معو . رتكبال يقارن بفداحة الجرم الم   التعويض كان  ارتكبه حت  ولو للتعويض عما  تاإجراءباتخاذ 
 
ظم ف

 من أشكال ال بتقديمالحكومة الجديدة  األحيان تقوم
ا
عندما اضطرت ولكن حايا. للضالمادي  تعويضشكال

 . فقد رأى هامي  فأن المقارنة هنا ظالمة ،متورطير  الجناة الأهم  عنالعفو صدار اهذه الحكومة نفسها إل 

(Hamber) (1998 عىل سبيل )لجناة هم ن ااقد أعطت االنطباع ب والمصالحة ائقلجنة الحق المثال أن

ي م  التعويضات  الذى حصلوا عليه أهم بكثير من  لعفو ا النالحقيقير   نالمستفيدي
  نحت للضحايا. الت 

ها بعدد من عىل الرغم من و األحكام القانونية الشيلية المتعلقة بالتعويضات، بالنظر ال  الجوانب تمير 

قدم من خاللها للضحايا  الذي، اال أن التعويض اإلبداعية من خالل لهم  أقل بكثير مما كان يمكن أن يتاحي 

حكام أل انتقادات مماثلة  تم توجيهوهو بديل تم إقصاؤه من خالل أحكام العفو. وقد  -نظام المحاكم 

ها )تعويضات ال ي األرجنتير  والسلفادور وغير
 
ام مع، والخالصة(. Edelstein ،1994ف ما ال كل  وافر االحي 

نظر إليها عىل أنها سيظل ، فإن التعويضات مبدعةو  ةخلصبذل من جهود مي   اء بأبخ ي   س"عملية رس 

   . هم الفادحةعن خسارت حال من االحوال بأيحيث أنها ال يمكن أن تعوض الضحايا  "ثماناال 

ي  فهناك عيب عالوة ما سبق
ي أن مشاكل المجتمعات الت 

 
آخر لنماذج المصالحة المعارصة يتمثل ف

الها  ي مزقتها الحروب ال يمكن اخي  
 
عىل سبيل المثال، بدأت أدبيات فالرصاع بير  "الضحايا والجناة".  ف

 المصالحة 
 
ي  مؤخرا
 
ي  تحليلف

ي هذالمتفاقم اإلجرام و بير  العنف السياشي الواسع االنتشار  العروة الوثق 
 
ا . وف
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ي كثير منهج( إل "... انتشار النشاط اإلجرامي الم1997) (Simpson) الصدد، يشير سيمبسون
 
، المرتبط ف

ي تمر بمرحلة انتقالية 
ي المجتمعات الت 

 
ي جنوب  جسيمةمن األحيان بمستويات عالية من العنف ف

 
..." وف

ي  اتجاهأفريقيا "... كان هناك 
ي  مباللو يلق و   ."لطمس الخطوط الفاصلة بير  العنف السياشي والجناتئ

 
ذلك  ف

ي حد ذاتهعىل عملية 
 
ي المسلح ال "يي  ع سالحه" لمجرد   -بحسب قوله  – ألن ا التحول ف

الشباب األفريق 

  – الحقوق ومهضومي الفصل العنرصي  مجتمعمن الملفوظير   –الشباب  هؤالءالن  "يحهمقد تم تش أنه "

 منضالتهم قد وجدوا 
 
ي تمثل لهم ظماتهم السياسية ف

تغير عندما بدأ كله لكن هذا  و  الوطن والهويةالت 

ي االنهيار: 
 
 الفصل العنرصي ف

من  ضاعف أنه قد الشوارع إل طاولة المفاوضات  معاركاالنتقال من  ومن عجائب

ا  منحهم قد ف بالتهميش.  الشبابأحساس هؤالء  ا ولغةالحزب زيا
ا
ا جديدة  جديد ي

 وأغات 

هوية  ومالبس   : العصابات اإلجرامية بدائل جاهزة لهمواالن تقدم  جديدة للتحرير 

ي  اضافيةمزايا  ، باإلضافة الاجتماعية  ولغة خاصة بها 
 
 طرقبعض ال تسهيلمتمثلة ف

وات )سمبسون  جلبل  (. 1997، (Simpson)الير

ة السئلة زوبعة من اال  مثاليثير هذا ال ي للمصالحة.  حولمحير
العنف المرتبط بنظام فالتأثير الحقيق 

  أزاحتهمن الوجود وانما يتم  محوةيتم ال محدد  رصاع
ا
  ،آخر  فيأخذ بعدها شكال

ا
ساعد ارتفاع معدل  فمثال

ي جنوب أفريقيا عىل تركير  
 
قد لكن معظم مجتمعات ما بعد الرصاع  و  ا الَعرضهذعىل  هاالنتباالجريمة ف

جد  . وتسلط هذه المشكلة الضوء وثيقة الصلة بها  من ظواهر يصاحبها الظاهرة وما  هلهذرضة أنها أكير ع   و 

ي أن تصاحبها أبعاد أخرى لبناء 
 إعادة البناء االقتصادي السالم مثلعىل حقيقة أن جهود المصالحة ينبع 

االنشقاق  الن  العرققضايا قد تحل محل االجتماعية خطر من أن القضايا ذات الصلة بالطبقة  فهناكواال 

ة االنتقالية الذى يحدث االجتماىعي األساشي  يتفاقم   -بعض المعلقير  به يشعر  هاتجاوهو  -خالل الفي 

الية الجديدة ) ة العولمة االقتصادية الليي   (. Lerche ،1998بسبب تسارع وتير

ي الكتابة عن المصالحة. ومع ذلك  تحتل مكانة بارزة (gender) ال يبدو أن قضايا النوع االجتماىعي  
 
ف

ي اساس العمل و  عماد  -النساء  أناالشارة يجدر وبالرغم من كل المستندات الموثقة، 
 
اإلنتاج المحىلي ف

را من الرصاع الواسع االنتشار. كما أن هن -المجتمع  ضحايا ألشكال أخرى من ك  نيسهل وقوعهه األكير ترص 

 والهيكىلي 
البنك الدولي والعديد من  رر وكما ق لذلك،سياشي ال التهميش ال باإلضافةالعنف المبارس 

 محوريأن تلعب دورا يجب  فقضايا المرأةالمنظمات غير الحكومية بشكل عام 
 
اعات وبناء  ا ي حل الي  
 
ف
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ا عىل  كله  ذلكالسالم. ومع   تكالمجموعا"مجموعة"    يشكلنال  النساء ألن المرأة،ال تركز األدبيات كثير

ي ال
 
ي ي لتجاهل، فإن هذا ايةاإلجراماالعمال عرقية. وكما هو الحال ف

العديد من أغفال  بير  ثناياه مخاوف خق 

ي سياق المصالحة.  بدون تسليط الضوء عليها للعنف االجتماىعي واإليذاء  حقيقيةاألسباب ال
 
لحسن و ف

ي تمارس   ”Madres“" مادرس"المجموعات النسائية مثل  أصبحت الحظ  
 
ي أن يكون لها رأي ف

 
حقها ف

ي الجديد الذي ظهر خالل  فاعليةتقوم بدور أكير كما أصبحت مجتمع ما بعد الرصاع   
ي المجتمع المدت 

 
ف

ي العديد من البلدان. 
 
 عملية التحول الديمقراطي ف

 التطلع للمستقبل: 

ي أجراء ا
بير  الرصاع بير   العالقة أعم  وبشكل  مسألة العنف الهيكىلي  عىللمزيد من البحث ينبع 

وي والياتالجماعة داخل الرصاع  / األفراد  ( Van der Merwe)  تخصيص الموارد. ويشدد فان دير مير

 :اآلخر منها عنحد وا( عىل سبيل المثال عىل أنه ال يمكن فصل 270: 1993)

عن السياق  فصلها  من السهلكما لو كان   ر صغمتناهية الالتعامل مع ... العمليات ن يال يمكن للمرء ا

ي ف. رحب الذي تنتمي اليهاالجتماىعي ال
النظام االجتماىعي المتعارض له تأثير مبارس  عىل الطريقة الت 

 . عىل المستوى الشخصي  مصالحال تحقيق تلكيحدد بها الناس مصالحهم وقدرتهم عىل 

نظر اليه"ثقافة العنف"  فيها  تقد تفشجنوب أفريقيا يستطرد موضحا أن و  كما ليس فقط   بدرجة أصبح ي 

وي ك  وانما امرا معتادا  لو كان اع )فان دير مير  
(. 1993 :273، (van der Merwe)استجابة وظيفية للي 

وطيد شكلة كيفية تستظهر م الطويلعىل المدى  فأنهالعديد من المؤسسات والمعلقير   توهكذا وكما الحظ

ئة بالعالقات  ي المقام االول هي مشكلة ثقافيةو العدائية بير  الجماعات التاريخية  ها بعادأالمهي 
 
فيجب عىل . ف

مع  بعد أذابه الجليد وتبادل أطراف الحديث -محملير  بأرث الكراهية والضغينة ال -أعضاء المجموعة 

ي  طرحوا بعضهم البعض  أن ي
أوصلتهم ال ما انتهوا أسئلة صعبة حول جوانب مجتمعاتهم وثقافاتهم الت 

القيم والمؤسسات االجتماعية  تطالب( عندما 1993 :51)( Clark) ذلك بقوله كالرك  ناقشقد و  . اليه

اضاتها األساسية و  م ذاتها يتقيب ي افي 
 
ي خلق ثقافة سياسية عندئذ فقط يكون هناك أعندما يتم التشكيك ف

 
مل ف

ي لمنع الرصاعات القاتلة )  من أن تحبطها. وتذهب لجنة كارنيج 
ا
ي احتياجات البش  بدال ( إل أبعد 1997تلت 

لجنس وتطبيق نموذج أكير استباقية لبناء السالم يمثل عتبة تطورية نقدية ل يجاد إل  بدعمها  هذا الموضوعمن 

ي  : البش 
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ي عالمنا 
 
ي عة من األسلحة المدمرة وزيادة المعارص بما يملكه من مستويات غير مسبوقف

 
جيبة ف

ي واالجتماىعي 
 
يعتمد بقاء  قد فرة. و خطالشديدة أصبحت المنافسة بير  المجموعات  فقد التقارب الجغراف

ي القرن المقبلاإلنسان 
 
استبدال المنافسة فيه يتم ، نمط التكيف أنماط جديد من نمطعىل قدرتنا عىل تعلم  ف

 . ي
ا من التجربة اإلنسانية و بير  المجموعات بالفهم المتبادل والتعاون اإلنسات  ا حيويا من الالفت للنظر أن جزءا

–  
 
ي جميع أنحاء العالم - اال وهي تعلم التعايش سويا

 
 . قد تم إهماله بشدة ف

عىل المدى القصير والمتوسط سواء   – أن تكون العديد من المجتمعات فليس من المتوقعومع ذلك 

ي   –
ي عانت منباستثناء تلك الت 

عىلي أهبة  –االنهيار الكامل  كانت عىل هاوية االنهيار أو المجتمعات الت 

 . عند القائها بالشك عىل وضعها الراهن اسيةالسي تداعياتلمواجهة ال االستعداد 

ي بناء السالم؟ أال يمكن أن تكون ال لكن هل يجب علينا حقا انتظار "ا
 
ي التفكير ف

 
نهيار" للبدء ف

ي المرتبط با  استخدامها فقط اآلن يتمالمصالحة أكير استباقية؟ حت  
الفادح نتهاك ال كرد فعل للعنف العلت 

ايد ل اعات من هذا النوع. لفكرة حقوق اإلنسان ولكن هناك اهتمام مي     "اإلنذار المبكر" لمنع الي  
 
ونظرا

ية  للخسائر الفادحة سواء اعات المجتمعية للالمادية  و أالبش  الوقت الالزم باإلضافة ال  طويلة االمد ي  

ي منع  آثارها إلإلصالح 
 
ي أن يستثمر ف

ي لمنع الرصاعات حدوثها أن المجتمع الدولي ككل ينبع  )لجنة كارنيج 

 (. 1997 الفتاكة،

 الخاتمة: 

إل بعض المالحظات  سالف عرضهمصالحة الالموجة لل والنقد الشي    ع االستعراض شير يو 

 الختامية. 

 
ا
ي  : أوال

 
رقهناك حير  أن  ف

 
ي للمصالحة معينة  ط

  تؤت 
 
 يشوب  ها خرى أمبادرات هناك فإن  حقيقة ثمارا

من السياق السياشي االنتقالي الذي تم فيه وضع وتنفيذ برامج المصالحة الوطنية. إن  الذى ينشأ  غموضال

" ي
ورة  المصالحة الوطنية كتمرين سياشي قد تنقذ الدولة من خالل "التصالح مع الماض  ولكن ليس بالرص 

ي المجتمع. وتواجه مجتمعات ما بعد الرصاع خطر 
ف لعنواالعنف السياشي  مقايضاه بير   حدوث أن تشق 

ي أو 
. الجناتئ  سيبق  كأحد أعراض ثقافة العنف.  مع العنفما لم يتم التعامل بشكل محدد ومبارس  و الهيكىلي

 
 
حها  الثالث خطواتالال يمكن أن تقترص المصالحة الوطنية عىل  : ثانيا ي أقي 

 مونتفيلالت 

(Montville)  اف وا: اال وهي  من الصفحستنكار و ال عي 
ا
نظر اليها  -العدالة  ذلك فأن. بدال ي ي 

عىل أنها   الت 

ي 
وهنا يكمن . ن االشكالم بشكل هستحقذي تيجب أن تأخذها مكانها ال –شكل من أشكال االنصاف القانوت 
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عدم قدرة المؤسسات الديمقراطية االنتقالية عىل وجه التحديد عىل توفير هذا النوع من  فإنالمشكلة لب  

 
 
ي األكير إقناعا

هناك  أن ثانية نؤكد  ومرة . ائقالحق لتقصبدائل  يجاد إل العدالة يشكل األساس المنطق 

ي سياق ملحة حاجة 
 
كنها أن تكونلرؤية المصالحة ف ي  يصل بير  جش" البمثابة " يم 

العدالة كر أنماض 

ا  وحارص   ا وسياسيا جزءا ال يتجزأ فيه العدالة صبح تنأمل أن  مستقبل تحقيق العدالة فيه و  لم يتم بعد عمليا

ي آخر . استبدال أو تقويض العدالة الجزائيةوهذا أفضل من مجرد  من النظام االجتماىعي 
يجب أن  بمعت 

ي 
ي النظام تعزيز أسس  فعال أو يتضمن بناء السالم الناجح تأسيس نظام قانوت 

عىل يجب  القائم و  القانوت 

ية.  الطويل عىلالمدى  ي نفسه أن يعكس ويقوي االحتياجات البش 
 النظام القانوت 

 
 
ي عىل النقطة  استنادا  : ثالثا

 وكمةشمل المصالحة البحث عن نموذج للحأن ت السابقة ينبع 

ن جميع فئات المجتمع من التعامل بشك
ّ
قل عادل و والعالقات االجتماعية يمك

 
اع.  خال هذا ينطوي مع الي  

وع طويل األجل عىل ال  مؤسسات إلنشاء ليس فقط  -قد تخيب أو تصيب  – مبذولةمجهودات مش 

ي لتحقيق الجودة نما او  جديدة
 
  موجودةال مؤسساتال ف

 
ي  فعليا

ي القطاع العام والمجتمع المدت 
 
فإن وإال  ،ف

لشجاعة ي السياسية الي مرحلة من اوصول القو  لعدم ةالفجو  لسد المصالحة لن تكون سوى تدبير 

ام   . متقييم "األمراض الثقافية" الخاصة ببلدهل الالزمير  وااللي  

 رابع
 
 ا

 
ا ي  : وأخير

المنظمات الحكومية وغير الذي يشمل تحت مظلته  –لمجتمع الدولي عىلي ا ينبع 

يخفف  أن  - وذكرناهالذي سبق  نحو الأن يشارك عىل  -الحكومية والجهات الفاعلة التابعة للدولة 

ي ال يندلعالتوترات بير  الجماعات 
 اببالصع ءىلي الم - يمثل مسار العمل هذا و  . مرة أخري العنف حت 

ي الحوكمة العالمية وال يمكن  خطوة -السياسية 
 
ير هذه تأختحت أي حال من األحوال أساسية إل األمام ف

 حتم ؤدييحقوق اإلنسان  نتهاكاأن  عىلي دراية كافيةإل األبد. نحن الخطوة 
 
أن  إل رصاع مع إمكانية ا

السيادة الوطنية فكرة استخدام  قبولل ليس عىل استعداد إل عنف  والمجتمع الدولي  الرصاع تحولي

يز دي كويالر وقد كتب . نتهاك"كدرع" لمثل هذا اال  عام  األمير  العام لألمم المتحدة آنذاك خافيير بير

1991 :  

ايد الشعو  ي القضا أر اآلن بويي  
 
حاجز النظر اليه كالمحىلي للدول ال يمكن  ءن مبدا عدم التدخل ف

ي 
اإلفالت من العقاب احتمالية حقوق اإلنسان مع ل وممنهج  عبأسمة انتهاك واس يتم وقاتئ

ي المعهد 
 
 (. 1999:14  ،للشؤون الدولية الدانماركي )المذكور ف
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ي الدعم الدولي إلرساء الديمقراطية )أي التأثير عىلي  مأمولةوهذا ما يمكن اعتباره بمثابة الخطوة ال
 
ف

الثقافة السياسية السائدة واالنتقال إل خلق مؤسسات ديمقراطية جديدة وليس فقط اصالح مؤسشي 

) أن تسع المصالحة وبناء السالم بشكل عام  ( يجب1995 :12) (Galtungنج )التج أوضحكما و  سطجي

ي المتأصل عن طريق "... المجتمعات ما بعد الرصاع من  انتشالإل 
 
 صنع تحويلعنف البنيوي والثقاف

ا  ذاته الي السالم   ..." سالمالهيكلة عاده أل نموذجا
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