
ISBN 978-91-7671-131-6

lnternational IDEA 
Strömsborg                               
SE - 103 34 Stockholm 
Sweden 
Phone: +46 8 698 37 00
Fax: + 46 8 20 24 22
E-mail: info@idea.int
Website: www.idea.int

 العدالة والمصالحة
 التقليديتان

بعد الصراعات العنيفة
التعلم من

التجارب األفريقية 
ية

يق
فر

األ
ب 

جار
الت

ن 
 م

لم
تع

 ال
فة

عني
 ال

ت
اعا

صر
 ال

عد
ن ب

يتا
يد

قل
الت

ة 
لح

صا
لم

وا
ة 

دال
لع

ا

يقدم هذا التقرير ماتوصلت اليه دراسة مقارنة رئيسية من إستنتاجات يف دراسة الدور 
التعامل مع إرث الرصاع العنيف يف أفريقيا.  التقليدية يف  الذي تلعبه آليات العدالة 
ويركز عىل حاالت مدروسة عن مخس دول - رواندا، موزمبيق، أوغندا، سرياليون 
واخليارات  اخلالصات  لتحديد  كأساس  احلاالت  هذه  وأستخدمت   - وبوروندي 
لوضع سياسات مستقبلية يف اجلوانب املتعلقة بإعادة البناء يف ما بعد الرصاع، وبناء 

الديمقراطية والتنمية.

من  التعلم  العنيفة:  الرصاعات  بعد  التقليديتان  واملصاحلة  العدالة  تقرير  يقرتح 
التجارب األفريقية أن االليات التقليدية يف بعض احلاالت، يمكن أن تكون مكماًل 
واملصاحلة  العدالة  لتعزيز  حقيقية  إمكانية  وتوفر  التقليدية  العدالة  ألنظمة  فعاالً 
الواقعية  غري  التوقعات  جتاه  نفسه،  الوقت  يف  التقرير  وينبه  الديمقراطية.  وثقافة 
للهياكل التقليدية، كام ويقدم التقرير تقييامت رصينة ومستندة اىل وقائع لنقاط القوة 
والضعف يف آليات االدارة التقليدية للرصاع ضمن اإلطار األوسع جلهود إعادة البناء 

اإلجتامعي يف ما بعد الرصاع.

اهليئات  العامة ودلياًل للمامرسني يف  للمعرفة  يفيد كمصدر  أن  التقرير  النية من هذا 
الوكاالت  إفادة  اىل  إضافة  االنتقالية،  العدالة  آليات  تفعيل  اىل  تسعى  التي  الوطنية 

اخلارجية اهلادفة اىل دعم مثل هكذا عمليات. 

 بدعم من اخلدمة العامة 
الفيدرالية للشؤون اخلارجية، 

وزارة التجارة اخلارجية والتعاون
 للتنمية، بلجيكا
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ثمة سؤال حموري يواجه الديمقراطيات التي تنشأ بعد رصاع أهيل: ما هي أفضل وسيلة للتعامل مع الرتكة 
املؤملة للاميض، ومعظمها حديثًا يف العديد من احلاالت، ملا حصل من عنف، بينام تتم املحافظة يف الوقت 
ذاته عىل انسجام اجتامعي هش يميز يف كثري من األحيان جمتمعات ما بعد العنف. هل ينبغي منح األولوية 
لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان للعدالة، وبالتايل حماربة ثقافة اإلفالت من العقاب التي باتت متيز 
العديد من الرصاعات املدنية؟ أم أن األكثر أمهية هو الرشوع يف الرتكيز عىل تدابري مصممة لضامن تعزيز 

السالم واالستقرار، ومعهام آفاق إعادة إحياء البالد عىل املدى البعيد؟

هذه ليست أسئلة سهلة، إال أن ديناميكيات الرصاعات العنيفة جتربنا عىل أخذها بعني االعتبار. يف املناطق 
يف  البلد  ألجندة  احلرجة  النواحي  تسمح  ما  نادرًا  العنيفة،  واالضطرابات  األهلية  احلروب  بآفة  املصابة 
مرحلة ما بعد الرصاع بالتوصل اىل ›حلول‹ سهلة يمكن تعميمها. لقد بات الرأي املقبول عىل نطاق واسع 
وبشكل متزايد هو أن أفضل املوارد، وبالتايل أفضل ›الردود‹، عىل العديد من املآزق التي تبدو مستعصية 

واملتمثلة يف إدارة تبعات الرصاعات العنيفة تكمن داخل البلدان أنفسها.

يف أفريقيا بوجه خاص، ثمة مورد مل حيظ بالتقدير الكايف وهو ذو قيمة كبرية موجود يف اآلليات االجتامعية 
التقليدية إلدارة الرصاعات املحلية. استنادًا اىل جتربة رواندا مع الغاتشاتشا، تم تطوير مقاربة ›حمدثة‹ لشكل 
تقليدي من تسوية النزاعات وتطبيقه يف أعقاب اإلبادة اجلامعية عام 1994، وأدى هذا اىل تنامي االهتامم 
هذه  أحدث  يف  االنتقالية.  والعدالة  املصاحلة  إسرتاتيجيات  يف  التقليدية  لآلليات  املحتمل  بالدور  الدويل 
احلاالت، يف أوغندا، يشري النقاش الذي دار حول األدوار التي لعبتها املحكمة اجلنائية الدولية وممارسات 
التي تبذل لتحقيق تسوية سلمية للرصاع الذي يدور  التقليدية عند شعب ›اآلشويل‹ يف اجلهود  املصاحلة 
يف  ومتنامية  حمورية  مكانة  تشغل  باتت  التقليدية  اآلليات  أن  اىل  يشري  الزمن،  من  عقدين  منذ  البالد  يف 

السياسات.

مل يكن هناك سوى عدد ضئيل جدًا من املحاوالت املنهجية لتحليل وتقييم دور وأثر اآلليات التقليدية يف 
بيئات ما بعد الرصاع. هيدف هذا التقرير اىل سد هذه الفجوة، وذلك بدراسة الدور الذي تلعبه العدالة 
أوغندا،  موزمبيق،  رواندا،  هي:  أفريقية  بلدان  مخسة  يف  العنيفة  الرصاعات  تركة  معاجلة  يف  التقليدية 
سرياليون وبوروندي. تستخدم دراسات احلاالت هذه كأساس للتوصل اىل خالصات وخيارات لتطوير 

السياسات يف املستقبل.

هيدف هذا التقرير اىل أن يكون مصدرًا للمعارف العامة ودلياًل للهيئات الوطنية الساعية الستخدام آليات 
العدالة التقليدية، وكذلك للهيئات اخلارجية التي هتدف اىل دعم مثل هذه العمليات. وهو يقرتح أنه، يف 
التقليدية، وأن متثل  القضائية  التقليدية أن تكون مكّماًل لألنظمة  العدالة  بعض الظروف، يمكن آلليات 
الديمقراطية. إضافة اىل ذلك، وحتى يف األوضاع  العدالة واملصاحلة وثقافة  لتعزيز  خيارًا حمتماًل حقيقيًا 

تمهيد
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فإن  املرتكبني،  من  واملبارش  الرصيح  بالقصاص  للمطالبة  مياًل  أكثر  املحلية  املجتمعات  فيها  تكون  التي 
بالتطور  العدالة  وربط  املساءلة  بوجود  شعور  الستعادة  طريقة  توفر  أن  يمكن  التقليدية  العدالة  آليات 

الديمقراطي.

يف الوقت نفسه، فإن التقرير حيذر أيضًا من التوقعات غري الواقعية من اهليكليات التقليدية. إنه يقدم تقيياًم 
رصينًا، يستند اىل األدلة لنقاط ضعف وقوة آليات إدارة الرصاع التقليدية يف إطاٍر أوسع جلهود إعادة البناء 

االجتامعي بعد الرصاعات.

فيدار هيلجيسني 
األمني العام 

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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التمويل الذي جعل من املرشوع  لتقديم  الدولة العضو يف مؤسستنا، بلجيكا،  نتقدم بعميق االمتنان من 
الطموح الذي يشكل هذا التقرير أحد خمرجاته أمرًا ممكنًا. ليست هذه املرة األوىل التي حتمل فيها املؤسسة 
املرشوع  باحثي  كبري  لوك هويسه،  للربوفسور  االمتنان  كبريًا من  دينًا  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية 
والذي، إضافة لكتابته فصوالً رئيسية من التقرير، قدم معارفه وخرباته الواسعة لكل مرحلة من مراحل 

وضعه.

الشاقة من املرشوع،  املراحل األوىل  التي أجراها يف  بالشكر لكالس دي جونغ عىل األبحاث  كام نتوجه 
التحليل  املهنية ومساعدته، وملارك سولرت من وحدة  أنتويرب ملشورته  ولستيف فانديغينستي من جامعة 
كام  يائه.  اىل  ألفه  من  املرشوع  ووجه  أدار  الذي  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  والتقييم 
ملراجعة  ماش  وألندرو  املطبوعة؛  هذه  حترير  يف  املهنية  ملسامهتها  يوهانسن  إيف  لـ  بالشكر  مدينون  أننا 
النص النهائي؛ ولفلورنسيا إنغهل، مديرة املنشورات يف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، التي 

ضمنت اإلنتاج السلس للتقرير النهائي نيابة عن فريق االتصاالت.

أخريًا وليس آخرًا، فإننا نتقدم بالعرفان والتقدير ملؤلفي دراسات حاالت البلدان إلخراجهم هذا املرشوع 
اىل حيز الوجود. كام نتقدم بالشكر إلصدار هذه النسخة العربية اىل كادر مكتب املؤسسة يف تونس، سوسن 

هويدي ووصال عطواين، إضافة اىل حتسني زيونة من فريق منشورات املؤسسة لتدقيقه الرتمجة النهائية.

شكر وتقدير

فيدار هيلجيسني
األمني العام 

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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الفصل األول
الفصل األول



1

›يتم العمل بآليات العدالة التقليدية، مثل كولو كوور، وماتو أوبوت، وكايو كوك، وآيلوك وتونو تيش كوكا 
وغريها، كام متارسها املجتمعات املحلية املتأثرة بالرصاع، مع إجراء التعديالت الرضورية، كجزء حموري 
املساءلة واملصاحلة،  اتفاق أويل حول  املادة 1.3 من  الفقرة هي نص  املساءلة واملصاحلة‹. هذه  إطار  من 
ُوّقع يف أواخر حزيران/يونيو 2007 من قبل حكومة أوغندا وحركة املتمردين املعروفة باسم جيش الرب 
للمقاومة. وقد تشكل خطوة رئيسية نحو النجاح يف مفاوضات السالم يف جوبا، والتي ينبغي أن تضع حدًا 
حلرب أهلية طويلة ووحشية يف اجلزء الشاميل من أوغندا. تعد اإلشارة الرصحية اىل أدوات العدالة االنتقالية 
يف سياق صنع السالم والعدالة أمرًا مبتكرًا. وهذه إحدى أقوى العالمات عىل اهتامم يتزايد برسعة بالدور 

الذي يمكن هلذه اآلليات أن تلعبه يف املراحل االنتقالية.

يف  بالبحث  اجلامعية،  لإلبادة  الثقيلة  الرتكة  يصارعون  الذين  الروانديون،  بدأ  سنوات،  عرش  حوايل  قبل 
العدالة  لتحقيق  سياستهم  يف  غاتشاتشا،  تسمى  النزاعات،  لتسوية  رسمية  غري  أداة  اىل  اللجوء  إمكانية 
االنتقالية. ومنذ ذلك احلني، تم إنشاء اآلالف من هذه املحاكم الشعبية. لقد حددت وحاكمت أعداد كبرية 
من الرجال والنساء الذين يشك يف أهنم شاركوا يف أحداث نيسان/أبريل – حزيران/يونيو يف 1994. لقد 
اجتذبت أنشطة الغاتشاتشا يف العدالة واملصاحلة اهتاممًا عامليًا. وقد كتب األكاديميون عددًا ال حيىص من 
املقاالت والكتب حول املوضوع. وقدمت املنظامت الدولية غري احلكومية والبلدان املانحة متوياًل سخيًا 
السابقني يف موزمبيق وسرياليون  للمقاتلني  الطقيس  إعادة اإلدماج  هلذه األنشطة. وقد حظيت عمليات 

برتحيب مماثل. لقد شّكل ذلك والدة حالة من الرواج الكاسح ملثل هذه األنشطة.

يتناول اجلزء األول من هذا الفصل نشوء التقنيات التقليدية يف صنع السالم، وسياسات العدالة االنتقالية 
واملصاحلة. ومن ثم يستعرض الصعوبات التي يطرحها املصطلح واملنهجية يف دراسة األداء الفعيل لألدوات 
ذات األساس التقليدي. ويقدم اجلزء الثالث حتلياًل مقارنًا ملثل تلك املامرسات يف البلدان األفريقية اخلمسة 

التي تشملها دراسات احلاالت يف هذا الكتاب.

مقدمة: المقاربات القائمة على التقاليد في 
صنع السالم، والعدالة االنتقالية وسياسات 

المصالحة
لوك هويسه



2

1. اآلليات التقليدية في سياق أوسع

كيفية  يف  املتمثل  املحتوم  السؤال  يطرح  وحشية،  دكتاتورية  أو  مجاعية  إبادة  أو  أهلية،  حرب  تنتهي  عندما 
التعامل مع أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان. منذ هناية األربعينيات وحتى أواسط  
الثامنينيات، كان اجلواب هو حتايش مثل تلك الرتكات املؤملة. اختذت هذه السياسة أحيانًا شكل الصمت 
املفروض ذاتيًا، كام كان احلال يف كمبوديا بعد اخلمري احلمر. يف مناطق أخرى، مثل إسبانيا بعد زوال نظام 
فرانكو، تم التوصل اىل حالة النسيان نتيجة تسوية تفاوضية بني النخب التي خلفته، أو تم ترسيخ اإلفالت 
مثاالً  السبعينيات  أواخر  بيونشيه يف  العقاب من خالل قوانني عفو رسمية؛ وتعد  شييل خالل حكم  من 
صارخًا عىل ذلك. ومتثلت اإلسرتاتيجية املهيمنة يف )حماولة( ›إغالق احلسابات‹. هذا الرد مفاجئ فعاًل. يف 
سياق املرحلة التي أتت مبارشة بعد احلرب العاملية الثانية، كان الرتكيز عىل املساءلة. تم وضع أساس قانوين 

ملحاربة اإلفالت من العقاب عىل شكل اتفاقية منع 
جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها عام 1948، 
ويف اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949. وحاكمت 
أملانيا  حكومتي  قادة  وطوكيو  نورمبريغ  حماكم 
حيال  النزعة  هذه  أن  غري  احلرب.  خالل  واليابان 
حقوق  جرائم  عن  املساءلة  من  أكرب  درجة  حتقيق 
اإلنسان اجلسيمة مل تستمر يف العقود التي تلت. كان 

الصمت، والنسيان والعفو هي القواعد التي سادت، وكانت حماكامت قادة الطغمة العسكرية يف اليونان 
)عام 1974( استثناًء بارزًا عىل ذلك.

بعد.  وما  العرشين  القرن  ثامنينيات  أواسط  منذ  معًا،  أخالقي وسيايس  أساس  رئييس، عىل  حدث حتول 
ضد  اآلن،  بكثري  أوسع  باتت  جديدة،  معركة  اىل  وحتول  اإلنسان  حقوق  لثقافة  العاملي  التنامي  ازدهر 
اإلفالت من العقاب. تعاونت املنظامت الدولية، مثل األمم املتحدة واملحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، 
إضافة اىل منظامت حقوق إنسان غري حكومية كبرية لوضع أعراف وممارسات واجب املالحقة القضائية 
للجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلامعية وجرائم احلرب. ونجم عن هذا بدوره تأسيس حماكم خاصة يف 
ملبدأ  التدرجيي  االنتشار  الدولية، ويف  اجلنائية  )لرواندا( واملحكمة  السابقة( وأروشا  )ليوغسالفيا  الهاي 
الوالية القضائية العاملية. عالوة عىل ذلك، فإن اختيار العدالة اجلزائية كإسرتاتيجية بات جزءًا من اتفاقيات 

السالم التي يتم التوصل إليها بوساطة دولية، كام يف غواتيامال وسرياليون وبوروندي. 

لكن يف الوقت نفسه، طرحت أسئلة حول إمكانية إجراء املالحقات القضائية املمنهجة يف السياقات 
التي يكون فيها تغيري النظام عملية بالغة احلساسية و/أو التعقيد. أشار القادة السياسيون وقادة املجتمع 
املحيل اىل الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية العديدة، التي قد جتعل من املستحيل 
عىل جمتمعاهتم إنجاز واجب املالحقة القضائية. أدت الشكوك حول استخدام املحاكامت اىل البحث 
بام  تطبيقها  أو عدم  اجلزائية  العدالة  تطبيق  املبالغة يف  لتحايش خماطر  تكميلية  و/أو  بديلة  آليات  عن 
يكفي. شكلت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا، واملبدأ الذي اتبعته يف ›العفو مقابل احلقيقة‹، 
نقطة حتول. عالوة عىل ترسخ قناعة بأن وجود أداة واحدة، يف معظم الظروف، لن يكون كافيًا. كان 
هناك حاجة ملزيج من التدابري واألدوات، مثل العفو املحدود أو احلصانة املؤقتة، الدراسة أو التحقق 
أو التطهري، إنشاء جلنة حقيقة، وعدد من الطقوس )الرمزية(. مثل هذا املزيج كان وال يزال ينبغي أن 

منذ هناية األربعينيات وحتى أواسط الثامنينات 
من القرن العرشين، متثلت اإلسرتاتيجية املهيمنة 

يف التعامل مع أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات 
جسيمة حلقوق اإلنسان )بمحاولة( ›إغالق 

احلسابات‹ وجتاهل مثل تلك الرتكات املؤملة.
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يكون مبتكرًا وإبداعيًا، بسبب فرادة كل جمتمع خيرج من رصاع عنيف. وهكذا، فإن ما نشهده هو تعديل 
املخاطر  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  هبدف  مؤمل،  ماض  مع  التعامل  يف  سابقًا  موجودة  كانت  لنامذج  حميل 
ثنائية  االنتقال من  النتيجة اإلمجالية يف  االنتقالية. وتتمثل  املراحل  املجتمعات يف  التي تعرتي  العديدة 
أدوات  للعدالة واملصاحلة، أي  املحاكامت( اىل مفاهيم متعددة  أو  العقاب  الواقع )اإلفالت من  األمر 

تستعمل يف سياق الدولة أو يف غري سياق الدولة، أو تقنيات قانونية، وشبه قضائية وغري قضائية.

وكجزء من هذا التطور املهم، حولت بعض جمتمعات ما بعد الرصاع اهتاممها اىل الرتاث الذي متتلكه 
تبنّي  يمكن  أنه  هي  هنا،  احلجة  واملصاحلة.  النزاعات  تسوية  يف  األصلية  شعوهبا  لدى  ممارسات  من 
األهلية  احلروب  من  لتاريخ  مناسبة  استجابة  لتطوير  الرسمية  وغري  التقليدية  العدالة  أنظمة  تعديل  أو 
الذي وضعه يف  تقريره  التطور يف  املتحدة رسميًا هبذا  العام لألمم  األمني  أنان،  اعرتف كويف  والقمع. 
آب/أغسطس 2004 حول سيادة القانون والعدالة 
بعد  ما  وجمتمعات  الرصاع  جمتمعات  يف  االنتقالية 
للتقاليد  الالزم  االهتامم  إيالء  ›ينبغي  الرصاع: 
تسوية  أو  العدل  إقامة  يف  الرسمية  وغري  األصلية 
النزاعات، ملساعدهتا عىل االستمرار يف دورها الذي 
ذلك  تؤدي  وأن  األحيان،  من  كثري  يف  حيويًا  يكون 
الدور بام ينسجم مع املعايري الدولية والتقاليد املحلية 
 .)12  :2004  United Nations( سواء‹  حد  عىل 
املجتمعي  السياق  هذا  يف  التقرير  هذا  وضع  ينبغي 

والسيايس واألكاديمي.

1.1.مناظرة مستمرة

املدين  املجتمع  وأعضاء  السياسيون  الزعامء  ينقسم  االنتقالية،  العدالة  حول  املستمر  العام  النقاش  يف 
واألكاديميون حول عدد كبري من النقاط. وتتمثل املسألة األكثر إثارة لالنقسام، يف كيفية حتقيق التوازن بني 

املطالب بتحقيق العدالة من جهة والقيود السياسية العديدة من جهة أخرى.

 أولئك الذين يؤكدون عىل اآلثار املفيدة للمالحقة القضائية يقدمون جمموعتني من احلجج. إحدى هذه احلجج 
تتعلق بالضحايا؛ حيث إن جمتمع ما بعد الرصاع يرتتب عليه التزام أخالقي بمالحقة املرتكبني قضائيًا ومعاقبتهم، 
ألن القصاص هو بالتحديد ما يريده معظم الضحايا. يسهم ذلك يف بلسمة جراحهم واستعادة ثقتهم بأنفسهم، 
ألنه يشكل إقرارًا علنيًا بشأن َمن كان عىل حق ومن كان عىل خطأ. ومن هنا، فإن ذلك يربئ الضحايا من أي 
أوصاف تتعلق بـ ›اإلجرام‹ كانت قد ألصقت هبم من قبل سلطات املايض، أو من قبل جمموعات املتمردين أو 
النخب اجلديدة. وتقول هذه احلجة، بأن املحاكامت وحدها هي التي تؤدي اىل االعرتاف الكامل بقيمة وكرامة 

ضحايا االنتهاكات التي حدثت يف املايض.

السالم  برتسيخ  تتعلق  احلجج  من  ثانية  جمموعة 
إن  يقال  عليهام.  واملحافظة  السيايس  واالستقرار 
املالحقات القضائية تؤدي اىل جتنب عمليات االنتقام 

منذ أواسط الثامنينيات وما بعد، حتول النمو 
العاملي لثقافة حقوق اإلنسان اىل معركة جديدة، 

أوسع بكثري، ضد اإلفالت من العقاب. لكن 
يف الوقت نفسه، فإن أسئلة طرحت حول قابلية 

تطبيق املالحقات القضائية املنهجية يف السياقات 
التي يكون فيها تغيري النظام عملية حساسة و/أو 

معقدة جدًا. إن الرضورات السياسية واالجتامعية 
واالقتصادية والثقافية، جتعل من شبه املستحيل 

عىل جمتمع ما أن يفي بواجب املالحقة القضائية.

السؤال األكثر إثارة لالنقسام يتعلق بكيفية حتقيق 
التوازن بني مطالب العدالة والقيود السياسية 

العديدة.
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يعتمد بقاء نظام حديث التأسيس عىل اختاذ 
إجراءات قضائية رسيعة وحاسمة ضد أولئك 

الذين كانوا مسؤولني عن أكثر انتهاكات حقوق 
اإلنسان خطورة. كام أن اإلجراءات اجلنائية 

ضد مرتكبي جرائم احلرب، واإلبادة اجلامعية 
واجلرائم ضد اإلنسانية بات اليوم واجبًا بموجب 

القانون الدويل.

مراقبون آخرون يشككون بام إذا كانت العقوبة 
هي الرد املناسب يف أي سياق ويف كل سياق. 

يمكن للمالحقات القضائية أن حتدث آثارًا خطرية 
تقوض استقرار اتفاقية سالم أو حتوالً هشًا نحو 

الديمقراطية، كام أهنا تنطوي عىل القيود بطبيعتها. قد 
تتعارض مع الثقافة القانونية ملجتمع ما بعد الرصاع.

الشخصية التي ال ضابط هلا. ما مل يتحقق ذلك، فسيشعر الضحايا بإغراء االقتصاص وحتقيق العدالة ألنفسهم. 
عندها، تصبح هناك خماطرة يف نشوء جمموعات معينة تعطي لنفسها احلق يف تطبيق العدالة، وحاالت إعدام 
خارج إطار القانون وتصاعد أعامل العنف. إضافة اىل ذلك، فإن مثل هذه ›العدالة الذاتية‹ يمكن أن تتسبب 
يف حدوث اضطرابات سياسية واجتامعية. كام أن املحاكامت توفر محاية من عودة أولئك الذين كانوا السبب 
ضد  وحازمة  رسيعة  قضائية  إجراءات  عىل  يعتمد  حديثًا،  تأسس  نظام  بقاء  إن  والقمع.  احلرب  مآيس  يف 
املسؤولني عن أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان خطورة. ُيعتقد أن ذلك يوفر محاية رضورية من التخريب ›من 
الداخل‹، ويعد وسيلة لتحقيق احلد األدنى من األمن الشخيص. إضافة اىل ذلك، فإن املحاكم اجلنائية ترسخ 
مبدأ املساءلة الفردية. وهذا أمر جوهري يف القضاء عىل التصور اخلطري بأن جمموعة كاملة )عىل سبيل املثال 
›اهلوتو‹، ›التوتيس‹( مسؤولة عن العنف وارتكاب األعامل الوحشية. يف كثري من األحيان تكون فكرة الذنب 
اجلامعي مصدرًا للتنميط السلبي، الذي يمكن أن يؤدي بدوره اىل املزيد من العنف. كام يعتقد أن املالحقات 
القضائية تشكل أقوى رادع ممكن ضد حدوث انتهاكات 
فعالية ضد  األكثر  والضامنة  اإلنسان،  مستقبلية حلقوق 
تنجح  أن  ويمكن  الوحشية.  واألعامل  العنف  استمرار 
والتي  العقاب  من  لإلفالت  املفرغة  احللقة  كرس  يف 
تؤدي اىل املظامل يف العديد من أنحاء العامل. وأخريًا، تعد 
اإلجراءات اجلزائية ضد مرتكبي جرائم احلرب واإلبادة 
اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية واجبًا بموجب القانون 

الدويل.

من ناحية أخرى، فإن البعض يشكك بام إذا كان العقاب املبارش هو الرد السليم يف أي سياق ويف كل سياق. 
إن هناية حرب أهلية أو فرتة من القمع العنيف، تؤدي اىل نشوء أجندة معقدة تتمثل يف إعادة بناء اآلليات 
واألجهزة السياسية واخلدمة املدنية، ضامن حد أدنى من األمن الشخيص، نزع سالح احلركات املتمردة، 
إعادة تنظيم اجليش، إعادة بناء البنية التحتية، إعادة بناء االقتصاد، حتقيق االستقرار للعملة، تأسيس جهاز 
اىل  وما  هبم  حلقت  التي  األرضار  وإصالح  الضحايا،  معاجلة  االنتخابات،  تنظيم   ، متحزب  غري  قضائي 
ذلك. قد يكون التعامل مع املرتكبني، وربام بوسائل املالحقة اجلزائية، واحدًا من عدد كبري من التحديات. 
يف معظم األحيان سيكون من املستحيل معاجلة مجيع هذه املهام يف الوقت نفسه، وبالتايل ينبغي االختيار من 
بينها. يقال إن مكان العدالة بشكل عام، واملحاكامت بشكل خاص، يف أجندة ما بعد الرصاع يعتمد عىل 
العالقة اخلاصة بني القوى السياسية والثقافية والتارخيية. قد يكون هناك مشاكل واحتياجات أكثر أمهية و/

أو أكثر إحلاحًا من السعي لتحقيق العدالة من خالل املحاكامت.

تكون  القضائية  املالحقات  فإن  ذلك،  اىل  إضافة 
متفاوتة يف سياقات انتقالية معينة يمكن أن تؤدي اىل 
آثار تزعزع استقرار تسوية سلمية أو حتول هش نحو 
الديمقراطية. يف الواقع، وبالتحديد ومن أجل حتايش 
أمريكا  يف  السياسات  صناع  فإن  النتيجة،  هذه  مثل 
الالتينية اختاروا عدم اللجوء اىل املاكامت طوال عقد 

الثامنينيات من القرن العرشين.
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يف معظم احلاالت سيكون من املستحيل معاجلة 
مجيع املهام املتعلقة برتسيخ العدالة وإعادة بناء بلد 

من البلدان يف الوقت نفسه.

توتو،  ديزموند  يقول  الرصاع.  بعد  ما  ملجتمع  القانونية  الثقافة  مع  تتناقض  قد  فإهنا  ذلك،  عىل  عالوة 
رئيس جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا، إن العدالة عىل النمط الغريب ال تتالءم مع الفقه القضائي 

األفريقي، كام أهنا غري شخصية. أما املنظور األفريقي 
االنتهاكات  ›معاجلة  اىل  هتدف  أهنا  فهو  للعدالة، 
العالقات  واستعادة  التوازنات  حتقيق  وإعادة 
إعادة  اىل  العدالة  من  النوع  هذا  يسعى  املقطوعة. 
تأهيل الضحية واملرتكب عىل حد سواء؛ املرتِكب 
االندماج يف  الفرصة إلعادة  يمنح  أن  ينبغي  الذي 

كاملة من  يكون هناك جمموعة  قد  بجرائمه‹)Tutu 1999: 51(. وأخريًا،  إليه  أساء  الذي  املجتمع 
النواقص واملخاطر العملية، مع احتامل أن تكون األدلة قد أتلفت. يف العديد من احلاالت قد يكون 
نظام القانون اجلزائي يف حالة صدمة أو مشلوالً بشكل خطري، أو ينظر إليه عىل أنه جزء ال يتجزأ من 
النظام القديم. يمكن لغياب األدلة أن يؤدي اىل إطالق رساح مرتكبني معروفني. مثل هذه العدالة، 

التي ستعترب اعتباطية وتلحق رضرًا كبريًا بثقة الضحايا يف النظام برمته.

2.1. نشوء منظور عابر للثقافات

للمالحقة  األولوية  كل  مُتنح  جهة،  من  متعارضني.  نموذجني  بني  تقوم  املناظرة  أن  يبدو  األوىل،  للوهلة 
اجلنائية  املحكمة  خالل  من  الدويل،  املجتمع  عىل  وينبغي  الذهبي.  املعيار  هي  هنا  واملحكمة  القضائية. 
الدولية الدائمة أو من خالل مبدأ الوالية القضائية العاملية، الترّصف إذا امتنعت السلطات املحلية متعمدة 
أو بحكم الرضورة عن اختاذ إجراءات جزائية. يف مجيع احلاالت، يلعب القضاة املحرتفون الدور املحوري، 
ويعطى املشتبه به قدر من االهتامم أكرب مما يعطى للضحية. إن واجب املالحقة القضائية يشكل حجة أقوى 
من العديد من الظروف التي خيلقها السياق املحيل. وتوفر املؤسسات الدولية، مثل األمم املتحدة واملنظامت 
غري احلكومية الكربى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قوة النمو الرئيسية هلذا النموذج. 
عىل الطرف اآلخر، هناك اختيار إسرتاتيجية حتاول جتنب اللجوء اىل املحكمة قدر اإلمكان. وينتقل مركز 
ومن  املحيل،  املدين  املجتمع  زعيم  اىل  القايض  ومن  االستامع،  جلسة  اىل  املحكمة  قاعة  من  هنا  اجلاذبية 
اهلوس بالذنب الفردي اىل البحث عن أنامط جمتمعية يف األعامل الوحشية املرتكبة، ومن االنتقام القانوين 
اىل املصاحلة الطقسية، ومن الدوافع اجلزائية املوجهة دوليًا اىل اإلقرار الكامل بالفرص التي يوفرها السياق 

املحيل.

باستخدام لغة حتليلية أكثر، يمكن للمرء أن يضع األنموذجني عىل طريف عملية متواصلة. من جهة هناك 
إسرتاتيجية تطلقها وتنظمها وتسيطر عليها مؤسسات الدولة )عىل املستوى الوطني أو الدويل(. وتكون 
العملية. ومن جهة  الرئييس يف هذه  النمط  اجلنائية هي  – عقالنية، واملحكمة  إجراءاهتا رسمية وقانونية 
السياسات  هذه  عىل  ويطغى  املحيل،  املجتمع  وينظمها  يطلقها  سياسات  هناك  العملية،  هذه  من  أخرى 
واملتمثل يف طقوس  أوغندا  املّتبع يف شامل  الطقس  – املجتمعي. ويشكل  والطقيس  الرسمي  الطابع غري 
أكثر  من  واحدًا  السابقني،  األطفال  اجلنود  إدماج  إلعادة  يستخدم  والذي  بالقدم،  الدجاج  بيض  سحق 

األمثلة امللفتة عىل هذا النوع من املقاربات.
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كانت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا 
مزجيًا إبداعيًا من اإلجراءات الرسمية وغري 

الرسمية واألعراف الدولية والتقنيات املصممة 
حمليًا.

اآلخر.  أحدمها  ويقيص  األوجه  مجيع  من  خيتلفان  ›نقيني‹  تصنيفني  صورة  لتصحيح  مقنعة  أسباب  ثمة 
أوالً، يف احلاالت التي حتدث يف العامل الواقعي جتمع سياسات العدالة االنتقالية، ولو بدرجات متفاوتة، 
مكونات من كال الطرفني. لقد أصبحت الغاتشاتشا، عىل سبيل املثال، رسمية جدًا وبات بوسعها فرض 
أحكام بالسجن، رغم أهنا تدار من قبل قضاة غري حمرتفني. ثانيًا، فإن املقاربة األصلية املتمثلة يف التفكري 
بشكل مطلق )باملالحقة القضائية أو الصفح والنسيان( تم التخيل عنها تدرجييًا. ويمكن تفسري هذا التطور 
النسبي للجنة احلقيقة واملصاحلة يف  النجاح  التفسريات يف  يتمثل أحد  املسارات.  بام حدث عىل عدد من 
جنوب أفريقيا، والتي تكونت من مزيج إبداعي من اإلجراءات الرسمية وغري الرسمية واألعراف الدولية 
التنوع املحيل أمر مربر متامًا. وهذا  والتقنيات املصممة حمليًا. كام أن هناك وعيًا متزايدًا بأن توسيع نطاق 
جمال  يف  املتحدة  األمم  لدى  املستقلة  واخلبرية  الدويل  القانون  أستاذة  أورنتليرش،  دايان  عنته  ما  بالتحديد 
للتجارب  واالستثنائي  الواسع  النطاق  اىل  ›بالنظر  مؤخرًا:  كتبت  عندما  العقاب،  من  اإلفالت  حماربة 
االنتقالية؟  للعدالة  مانعة  جامعة  صيغة  وجود  يتخيل  أن  كان  ألي  يمكن  كيف  الوطنية،  والثقافات 
)Orentlicher 2007: 18(. إضافة اىل ذلك، فإن التخطيط للعدالة واملصاحلة ما بعد الرصاع أصبح جزءًا 

ال يتجزأ وال يمكن جتنبه من أي عملية مفاوضات 
سالم. ولذلك فإن هناك خماطرة حقيقية وكبرية بأن 
تقيض عملية سالم تفرض املالحقات القضائية عىل 
دلياًل  أوغندا  وتعد حالة شامل  للسالم.  احتامل  أي 
املجتمع  عىل  يرتتب  التي  الصعبة  املآزق  عىل  مقنعًا 

املحيل وامليرسين الدوليني مواجهتها عندئذ. 

3.1. أنظمة العدالة والمصالحة التقليدية: من مقاربة معيارية الى رؤية أكثر واقعية

يف  التقليدية.  اآلليات  دور  ملناقشة  واسعًا  فضاءًا  االنتقالية  العدالة  أنامط  يف  احلاصل  التحول  فتح  لقد 
وراسخة  املحليون  السكان  ويمتلكها  حميل  أصل  ذات  )كوهنا  الصيغة  هذه  قوة  نقاط  حظيت  البداية، 
ثقافيًا، وما اىل ذلك( بقدر مبالغ به من التغطية. مل يكن هناك نقص يف معرفة العديد من نقاط ضعفها، 
›التقاليد  النتيجة، قدر كبري من صنع األساطري ومناقشة  لكن تم جتاهلها يف كثري من األحيان. وكانت 
املخرتعة‹، وأدت الفجوة املعرفية النامجة عن ذلك اىل عملية صنع قرار تستند اىل بيانات ضعيفة، واىل 

التقييم والتخمني املسبقني.

يتعلق  فيام  أشكاله  أبرز  يف  ذلك  اتضح  وقد  باالنتشار.  التجريبية  الدراسات  نتائج  بدأت  حاملا  املزاج  تغري 
أثرين  اىل ذلك، لوحظ وجود  التشغيلية. إضافة  املشاكل  كبريًا من  الربنامج عددًا  بمبادرة غاتشاتشا. واجه 
مشكوك هبام ملا وصف بأنه نموذج واعد جدًا. كان يتوقع من حماكم الغاتشاتشا أن تقلص بشكل كبري عدد 
كام  لكن  اجلامعية.  لإلبادة  الكثرية  احلاالت  مع  والتعامل   )120.000( السجن  يف  املوجودين  األشخاص 
ستتم مناقشته يف الفصل املتعلق برواندا، فإن االستخدام املشكوك به للمحاكم الشعبية أدى اىل وضع أكثر 
من 800.000 رجل وامرأة عىل قائمة املشتبه هبم. وكان األثر الثاين غري املرغوب به هو أن الثقة املتبادلة بني 
املجموعتني العرقيتني – الباهوتو والباتوتيس – تراجعت. إالّ أن التحول األكثر أمهية يف التصور والتقييم كان 
يف الفهم املعمق، الذي بات مقبوالً اآلن عىل نطاق واسع، بأن التقنيات التقليدية، يف رواندا وغريها من بلدان 

ما بعد الرصاع، تغريت كثريًا من حيث الشكل واملضمون نتيجة أثر االستعامر والتحديث واحلرب األهلية.
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وهكذا فإن املقاربات املعيارية باتت ترتاجع تدرجييًا 
املحتمل  للدور  وواقعية  عملية  تقييامت  لصالح 
التقليدية داخل اإلطار األوسع لسياسات  لآلليات 

املصاحلة والعدالة االنتقالية. 

جتعل  حمليون،  كتاب  هبا  قام  حاالت  دراسات  اىل  تستند  تبرصات  تطوير  اىل  الكتاب  هذا  يطمح 
النقاش أكثر عمقًا وتزيد من الوعي بني مجيع املعنيني، عىل املستويني املحيل والدويل، بنطاق أدوات 
بعد  ما  املستدام يف جمتمعات  السالم  لتحقيق  املتوافرة هلم يف مسعاهم  السياقية  السياسات واملوارد 

الرصاع.

املشاكل  معاجلة  يف  التالية  اخلطوة  تتمثل  واآلن، 
عن  البحث  عملية  خالل  تظهر  التي  املعقدة 

مصطلحات ومنهجية مقبولة.

المصطلح  في  مشاكل  التقاليد:  على  القائمة  الممارسات  دراسة   .2
والمنهجية

›ينزع مصطلح »تقليدي« بدالالته التي تؤكد عىل املركزية األوروبية اىل اإلشارة اىل وجود هيكليات 
واجتامعية  واقتصادية  سياسية  ظروف  يف  راسخة  تبدو  أنامط،  اىل  أيضًا  يشري  كام  داخلية.‹  معيارية 
ساكنة. لكن ›ينبغي أن نأخذ يف االعتبار أن املؤسسات األفريقية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية 
أو اجتامعية، مل تكن أبدًا يف حالة من العطالة. إهنا تستجيب للتغريات النامجة عن عدد من العوامل 
الفصل  )يف  سرياليون  عىل  آيل  جو  أجراها  التي  احلالة  دراسة  من  مها  االقتباسني  كال  والقوى‹. 
اخلامس(. ومها يشريان بشكل مقنع اىل املشاكل التي تنشأ يف أي دراسة ألدوات العدالة واملصاحلة 
القائمة عىل التقاليد. املصطلح إشكايل. اىل أي حد يكون استخدام وصف ›تقليدي‹ مربرًا إذا كانت 
اآللية عرضة للتغيري الدائم تقريبًا؟ هل هناك أي بدائل مرضية؟ إضافة اىل ذلك، إذا كان موضوع 
ذات  األسئلة  العديد من  يظهر  ثانيًا،  املراقبة؟  توجيه حمور  ينبغي  أين  التحرك،  دائم  الدراسة هدفًا 
التي ستوجه  الرئيسية  األفكار  تطوير  العرقية يف  املركزية  يمكن جتنب  مثل كيف  املنهجية،  الطبيعة 
التحليل، وما إذا كان من املمكن عىل اإلطالق بالنسبة للمراقبني الغربيني أن يفرسوا هذه الظواهر 

بطريقة سليمة.

هذه أسئلة ال يمكن حتاشيها. وهذا اجلزء من الفصل يعاجلها؛ إالّ أن هذا ال يمكن أن يكون سوى مترين 
غري مكتمل.

واجهت مبادرة الغاتشاتشا يف رواندا جمموعة 
كبرية من املشاكل التشغيلية.

مع ظهور نتائج الدراسات التجريبية آلليات 
العدالة التقليدية، فإن أهم التغريات التي طرأت 

عىل تصورها وتقييمها يتمثل يف الفكرة التي 
باتت مقبولة عىل نطاق واسع، وهي أن التقنيات 

التقليدية تغريت من حيث الشكل واملضمون 
بسبب آثار االستعامر واحلداثة واحلرب األهلية.
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1.2. مصطلحات إشكالية

يف القسم املتعلق بمحتوى املامرسات التقليدية يف شامل أوغندا من الفصل الرابع، يكتب جيمس التيغو أنه 
ال يزال هناك حاجة لالستمرار يف تتبع العمليات التي أدت اىل تطور بعض املامرسات األصلية، واىل تاليش 
غريها وظهور ممارسات جديدة، مثل األشكال املختلفة للمعاجلة النفسية. لقد كان للسلطات االستعامرية 
املؤسسات األصلية  آثار سلبية عميقة عىل  اإلبادات اجلامعية  أو  التحديث، واحلروب األهلية  وعمليات 
بحيث أهنا مل تعد، إذا توخينا الدقة، تقليدية. املشكلة، هي أن املصطلحات البديلة تنزع أيضًا اىل إثارة أسئلة 
التناقض بني الطبيعة  حمرجة. ›ُعريف‹ قريبة من ›تقليدي‹. البعض يفضل ›غري رسمي‹، بحيث يركز عىل 
الكتاب  للدولة، لكن بعض دراسات احلاالت يف هذا  التابعة  العدالة  الرسمية ملؤسسات  الرسمية وغري 
العدالة  سياسة  من  جزءًا  بآخر،  أو  بشكل  تصبح،  حاملا  رسمية  سامت  تكتسب  املعنية  اآلليات  أن  تظهر 
االنتقالية. يظهر هذا بوضوح يف حالة الغاتشاتشا الرواندية، كام يبني الفصل الثاين. تظهر مشكلة مشاهبة 
انتقالية  التقنيات، يف سياق سياسة عدالة  ينزع استخدام هذه  الدولة‹ كصفة.  تعبري ›غري  عندما يستخدم 
أوسع، اىل إدخاهلا يف جمال نفوذ سلطات ومؤسسات الدولة. ال يبدو أن هناك مصطلح عام حيقق الغرض.

األدوات  يف  اجلوهرية  املالمح  أحد  اىل  يشري  إنه  خالصة.  مصطلحية  جولة  كونه  يتجاوز  النقاش،  هذا 
التقليدية اليوم، وهي أهنا هجينة ويف حركة دائمة جيئة وذهابًا بني أصوهلا واستيعاهبا واستخدامها من قبل 

الدولة.

حيافظ هذا الكتاب عىل مصطلح ›تقليدي‹ عىل أنه املصطلح الرئييس، نظرًا لغياب بديل أكثر دقة. لكننا نقّر 
رصاحة بالعمليات الديناميكية التي تدفع شكل وحمتوى موضوعنا. كل دراسة حالة، تصف دورة حياة 
تقنيات العدالة واملصاحلة القائمة عىل التقاليد، وتضع الصيغة الفعلية يف مواجهة مع األشكال التي كانت 

عليها سابقًا. إال أن التحليل، من حيث نقاط القوة والضعف، يركز عىل اخلصائص واألداء الراهنني.

2.2. المزالق والخيارات المنهجية

اإلعتدال العرقي هو كالطبيعة: إخرجها من الباب األمامي وستعود من إحدى النوافذ. إهنا مصدر رئييس 
للتصورات اخلاطئة عند النظر اىل ممارسات العامل اخلارجي. وهذه خماطرة حمددة يف أي دراسة أو تقرير يتعلق 
بالتقاليد كظاهرة اجتامعية – سياسية يف املجتمعات األفريقية. ثمة نزعة قوية ال تزال موجودة إلسباغ يشء 
من الرومانسية عىل املوضوع، خصوصًا يف األوساط األكاديمية وأوساط املنظامت غري احلكومية يف أوروبا 
النظر مرتفعة جدًا،  التي تعرتض خط  الثقافية  الشاملية. األكثر من ذلك، هو أن بعض احلواجز  وأمريكا 
وكذلك العوائق اللغوية. يف كتابه عدالة املحاكامت: املحكمة اجلنائية الدولية وجيش الرب للمقاومة، يبني 
تيم آلن، وهو خبري بشؤون شامل أوغندا، مدى التشوش واالختالط التي تثريها بعض األفكار املحورية 
بينهام،  فرق  ال  »الصفح«  و  »العفو«  اللو،  لغة  ›يف  اخلارجيني:  للمراقبني  بالنسبة  املحلية  املصطلحات  يف 
حيث تستخدم نفس الكلمة )تيمو كيكا( باملعنيني. كانت املنظامت املسيحية والزعامء »التقليديون« عرضة 
اىل  يستند  اآلشويل  شعب  لدى  عدالة  نظام  ثمة  إن  يقولون  وكانوا  الفكرتني،  بني  للخلط  خاص  بشكل 
الصفح حيظى بمكانة أعىل من جمرد الترشيع التقليدي وإنفاذ القوانني. وقد أخذت العديد من املنظامت غري 

.)7–76 :2006 Allen( ›احلكومية بسذاجة هذا الكالم بمعناه الظاهري
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إرشاك  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  اختارت  وغريها،  املزالق  هذه  مثل  لتحايش 
بالغاتشاتشا يف رواندا. كاتبه  املتعلق  الفصل  الوحيد هو  كتاب حمليني يف هذا املرشوع. االستثناء 
ذلك  يف  الريفية  املناطق  يف  ميدانية  أبحاثًا  جيري  الوقت  من  طويلة  فرتات  قىض  بلجيكي،  باحث 
البلد الواقع عىل البحريات العظمى. )اخلرباء الروانديون الذين كانوا مشاركني أصاًل يف املرشوع 
انسحبوا منه(. دراسات احلاالت األخرى، كتبها أفارقة عىل معرفة وثيقة بمجتمعاهتم. والنتيجة، 
صلة  وذات  واسع  اطالع  عىل  املبنية  البلدان  دراسات  من  جمموعة  هي  مسامهاهتم،  تظهر  كام 
وليسوا  بدرجات خمتلفة،  فاعلون يف جمتمعاهتم  أنفسهم  املؤلفون هم  بموضوعاهتا. هؤالء  وثيقة 
أو  حكومية  غري  منظمة  أو  جامعة  توفرها  مرحية  أمكنة  من  ويكتبون  يقرؤون  بعيد  من  مراقبني 
آراء قوية،  التي جتري دراستها. وينتج عن هذا  جريدة. بعضهم كان له عالقة أيضًا بالرصاعات 
بل استفزازية، حول أسباب احلرب التي مزقت بالدهم. كام أن هلم آراء رصحية حول دور آليات 
العدالة التقليدية واملصاحلة. بعض القراء قد جيدون، نتيجة لذلك، أن هذا كان عىل حساب التوازن 
واحليادية. إال أن منهجنا يتمتع بميزة إضفاء الوضوح عىل النقاش الدائر حول خيارات السياسات 

املتعلقة بالعدالة االنتقالية. 

أبحاثنا ومراقبتنا، خصوصًا  توجه  التي  التحليلية  بعيد، عىل األطر  اىل حد  الدراسية،  احلالة  تعتمد 
الباحثني،  )كبري  الفريق  الغاية، عمل  اإلمكان. وهلذه  قدر  مقارنًا  املنَتج  الطموح هو جعل  كان  إذا 
التي كان يفرتض  ق مشرتكة للقضايا واملواضيع  والكتاب اآلخرون وقائد املرشوع( عىل قائمة حَتقُّ
أن تغطي مواد املرشوع. قدمت مسودة من القائمة ومتت مراجعتها بإسهاب يف اجتامع مع املؤلفني 
أن  املقصود  أنه ليس من  تم االتفاق عىل  أيلول/سبتمرب 2006. لكن  بريتوريا يومي 25 و26  يف 
املجتمع  إن  املالحظة.  عمى  يسمى  ما  اىل  سيؤدي  ذلك  ألن  صارمًا،  تشغيليًا  إطارًا  القائمة  تكون 
التي تتمتع  البحثية  يصوغ بشكل دائم أشكال وتعابري جديدة ألنامط موجودة. ووحدها األدوات 
باملرونة الكاملة يمكنها أن تسجل التجليات اجلديدة، عىل سبيل املثال، آلليات العدالة غري الرسمية. 
الضحايا  استعمل  لقد  دراستهام.  يف  مقنعًا  مثاالً  دياس-المربانكا  وبياتريس  أغرجيا  فيكتور  يقدم 
واملرتكبون يف غورونغوزا، يف موزمبيق، نامذج قديمة من املعاجلة واملصاحلة لتطوير طقوس جديدة 

أكثر مالءمة للظروف الفعلية ملا بعد الرصاع.

درجة  اىل  متشاهبة  إهنا  املرشوع.  هذا  من  جزءًا  لتكون  اخلمسة  البلدان  اختيار  يربران  عامالن  ثمة 
كافية، بحيث يمكن املقارنة بينها. مجيعها تعاين من تركة من الرصاعات العنيفة. ويف الوقت نفسه، 
فإهنا تشكل تنوعًا واسعًا من حيث نوع وحالة الرصاع املحيل )مستمر يف شامل أوغندا، قريب من 
العملية  التي يركز عليها املرشوع(، ونوع  البلدان  حتقيق السالم يف بوروندي، وانتهى يف ثالثة من 
البلد )أدجمت  االنتقالية، ودرجة استخدام األدوات املحلية األصلية يف برامج العدالة االنتقالية يف 
بشكل رسمي يف رواندا، وارتبطت بشكل رسمي بلجنة احلقيقة، كام يف سرياليون، وخيطط إلدماجها 
يستند  اختيار احلاالت،  بوروندي وموزمبيق(. كام كان  أوغندا، وال تستخدم بشكل واضح يف  يف 

جزئيًا اىل مشاروات مع موظفي وزارة اخلارجية البلجيكية، التي مولت املرشوع. 
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ما الذي ينبغي أن يأيت أوالً بعد الرصاع العنيف: 
العدالة أو استعادة السلم االجتامعي؟

3. خمس تجارب أفريقية

لقد كتبت الكثري من األدبيات حول العدالة التقليدية بشكل عام، وخصوصًا كام كانت تعمل يف الفرتات 
التعددية  يركز عىل ظاهرة  أو  أنثروبولوجيًا  يزال  املنهج وال  ما قبل االستعامرية واالستعامرية. ولقد كان 
القانونية، أي تعايش أشكال من التقايض يف إطار الدولة وخارج إطار الدولة. كام انصب قدر من االهتامم 
تكمن يف  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أن خصوصية مرشوع  إالّ  املصاحلة.  عىل طقوس 
حتليله للدور الذي تلعبه مثل تلك اآلليات أو قد تلعبه يف التعامل مع تركة االنتهاكات واسعة االنتشار 

حلقوق اإلنسان. 

1.3. طموحات العدالة بعد العملية االنتقالية

 لقد متت اإلشارة أعاله اىل تعقيد األجندة السياسية بعد انتهاء حرب أهلية أو انتهاء نظام حكم قمعي. 
يعد التعامل مع مصري الضحايا واملرتكبني إحدى املهام اجلسيمة التي يتوجب عىل النخب واملجتمع املدين 
التصدي هلا يف هذه احلالة. يمكن اللجوء اىل سن ترشيعات تقيض بالعفو العام، أو مالحقة املرتكبني قضائيًا، 
التذكارية أو  بناء النصب  أو تأسيس جلنة حقيقة، أو السعي اىل املصاحلة من خالل الطقوس املحلية، أو 
تطوير مزيج من هذه اإلجراءات مجيعها. لقد صاغ األكاديميون والعاملون يف هذا املجال مصطلح ›العدالة 
االنتقالية‹ لتغطية خمتلف السياسات التي تصمم للتعامل مع ماض عنيف. يتناول هذا القسم من الدراسة 

مدى وقوع التقنيات التقليدية يف تسوية النزاعات ضمن نطاق تلك الفكرة الرئيسية.

فإننا  التمرين،  هذا  مثل  إجراء  من  نتمكن  كي 
املرحلة  بعد  العدالة  أهداف  لوصف  أوالً  بحاجة 

االنتقالية. 

1.1.3. األهداف العامة

تعد دراسة الكيفية التي تعالج هبا جمتمعات ما بعد الرصاع تركة انتهاكات حقوق اإلنسان جديدة نسبيًا. 
ونتيجة لذلك، فإن وجهات النظر بشأهنا ال تزال متباينة. إال أن ثمة إمجاعًا حصيفًا بدأ بالظهور تدرجييًا فيام 

يتعلق بأهداف احلد األدنى لسياسات العدالة االنتقالية.

ثمة هدفان عامان عىل مستوى األفراد واملجتمعات املحلية. يتمثل اهلدف األول يف بلسمة جراح الضحايا 
والناجني من الرصاع. أما اهلدف الثاين فيعالج ترميم املجتمع، بمعنى استعادة العالقات املنقطعة بني أفراد 
جمموعة معينة أو بني جمتمعات حملية. يعمل اهلدف الثاين عىل مستوى املجتمع أو عىل مستوى البلد بأرسه. 
والغاية الرئيسية هنا هي منع تكرار الرصاع العنيف، ليس أقله من خالل تعزيز قوة املؤسسات و/أو إنشاء 

مؤسسات وعمليات مصممة هلذا الغرض.

هو  واجلواب،  الكتاب؟  هذا  عليها  يركز  التي  التقليدية  التقنيات  يف  مكان  العامة  الطموحات  هلذه  هل   
أهنا موجودة يف معظم احلاالت. يعتقد فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس-المربانكا أن معاجلة الرصاعات 
)الفصل  موزمبيق  يف  املحلية  املامرسات  صميم  يف  تقع  العدوان،  جتدد  وجتنب  باحلروب  املرتبطة 
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تتمثل األهداف العامة للعدالة بعد املرحلة 
االنتقالية يف بلسمة جراح الضحايا والناجني، 

وترميم النسيج االجتامعي ومنع حدوث 
الرصاعات العنيفة مرة أخرى. 

تتمثل األهداف األربعة باعتبارها كأدوات 
ينبغي أن تكون موجودة يف مجيع سياسات 

العدالة االنتقالية يف املصاحلة، املساءلة، احلقيقة، 
والتعويض.

الناجون من احلرب من الرشوع يف  املتاحة واملتوافرة حمليًا، متكن  املوارد األصلية  الثالث(: ›باستخدام 
املهمة العظمى املتمثلة يف ترميم حياهتم الفردية واجلامعية‹؛ ويف أمكنة أخرى يف دراسة احلالة هذه، ›يف 
الفضاءات االجتامعية التي تم إنشاؤها هبذه الطريقة، تتم إعادة متثيل عنف املايض؛ حيث يمكن التحدث 

الناجني  قلوب  يف  واملظامل  واملرارة  الضغائن،  عن 
العنف  من  جديدة  حلقات  بإطالق  املخاطرة  دون 
الفصل  يف  آيل،  جو  للباحث  طبقًا  واالنتهاكات‹. 
مثل  املجتمعية،  ›املوارد  لسرياليون:  املخصص 
آليات املساءلة األصلية، مفيدة جدًا يف بناء السالم، 
خصوصًا بعد رصاع عنيف. يمكنها تيسري عمليات 

إعادة اإلنتاج واملعاجلة، حيث يمكن ألفراد املجتمع املحيل أن يتعاملوا معها بسهولة ويرس‹. ويف كتابته 
عن املصادر الغنية للمامرسات التقليدية لشعب اآلشويل يف شامل أوغندا )الفصل الرابع(، يظهر جيمس 
ومنع  االجتامعي،  التامسك  واستعادة  الثقة،  عالقات  بناء  إعادة  اىل  تؤدي  أن  يمكن  أهنا  كيف  التيغو 

ارتكاب جرائم مروعة جديدة.

ثمة قناعة متنامية يف الدوائر السياسية واألكاديمية، بأن األهداف العامة )مداواة الضحايا، وترميم 
عن  البحث  خالل  من  نحو،  أفضل  عىل  حتقيقها  حماولة  يمكن  السلم(  ومحاية  االجتامعي  النسيج 
املصاحلة واملساءلة وقول احلقيقة والتعويض عن األرضار التي حلقت بالضحايا. يمكن تسمية هذه 
بـ ›األهداف األداتية األربعة‹، التي ينبغي جلميع سياسات العدالة االنتقالية أن تشملها. كام يعتربها 
األهلية  احلرب  بعد  الرصاعات  لتسوية  التقاليد  عىل  القائمة  لألشكال  املحورية  األبعاد  تقريرنا، 

واإلبادة اجلامعية.

2.1.3. أربعة أهداف باعتبارها أدوات

واحلقيقة  واملساءلة،  املصاحلة،  أفكار  ستستخدم   
بوصفها  أدناه،  مناقشتها  تتم  التي  والتعويض 
للتقنيات  مقارنة  مراجعة  إلجراء  الرئيسية  البوابات 
هذا  يغطيها  التي  البلدان  يف  التقاليد  عىل  القائمة 

املرشوع.

المصالحة
املجتمعات  معظم  لدى  الواقع  )ويف  مندي  الكبا  لدى  التقليدية  العدالة  ألنظمة  األعىل  اهلدف  ›يتمثل 
دراسة  يف  آيل  جو  الباحث  إليها  خيلص  التي  االستنتاجات  أحد  هذا  يشكل  املصاحلة‹.  يف  األفريقية( 
قام  السابقني.  املقاتلني  عودة  عىل  األحيان،  من  كثري  يف  املحلية،  املصاحلة  أنشطة  تركز  سرياليون.  حالة 
الكيورانديروز، أو املعاجلون التقليديون يف موزمبيق بطقوس إعادة إدماج اجلنود السابقني. مثال آخر هو 
مويو كوم طقس ›تطهري اجلسد‹ يف شامل أوغندا. خالل اجتامع كان يعقد للحكامء، كان الرجال والنساء 
مرة  بانسجام  معًا  للعيش  يعودوا  أن  ويمكن  لذنوهبم،  لعملية غسل  يعودون من األرس خيضعون  الذين 
›إعادة مجع  بنجاح من  تعمل يف سرياليون،  منظمة غري حكومية  ماكيني، وهي  كاريتاس  أخرى. متكنت 
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املقاتلني األطفال السابقني مع أرسهم. وسعت األرس »لتغيري قلوب« أبنائها من خالل مزيج من الرعاية، 
والدعم واملامرسات الطقسية. كان العضو األكرب يف األرسة يقوم عادة بتالوة الصلوات عىل كأس من املاء 
ويفرك به جسد الطفل )وخصوصًا الرأس واألقدام والصدر(، طالبًا من اهلل واألسالف أن يمنحوا الطفل 
»قلبًا باردًا«، وحالة من املصاحلة واالستقرار يقيم فيها الطفل يف املنزل، ويكون له عالقة طبيعية مع أرسته 

.)Shaw 2002: 6( ›وجمتمعه

حيتوي قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة يف ليبرييا الصادر يف حزيران/يونيو 2005 أحكامًا الستخدام اآلليات 
التقليدية يف إدارة الرصاع. ويف سرياليون أيضًا، متكن مفوضو جلنة احلقيقة واملصاحلة من ›احلصول عىل 
املساعدة من الزعامء التقليديني والدينيني لتيسري جلساهتا العامة ويف تسوية الرصاعات املحلية النامجة عن 
االنتهاكات السابقة أو لدعم عملية املعاجلة واملصاحلة‹ )Sierra Leone, TRC Act article 7.2(. طبقًا 
لتِيم كيلسول، املحارض يف السياسات األفريقية الذي راقب جلسات استامع هذه اللجنة، من الواضح أن 
إضافة مراسم طقوس املصاحلة التي تدار بعناية، اىل املجريات كان أمرًا مهاًم جدًا. ويكتب أن الطقوس 
›ولدت مناخًا عاطفيًا نجح يف التأثري يف العديد من املشاركني واملشاهدين، بام يف ذلك كاتب هذه الكلامت، 
وهو ما أفسح املجال للمصاحلة والسالم الدائم‹ )Kelsall 2005: 363(. مراسم ماتو أوبوت يف شامل 
أوغندا هتدف اىل مصاحلة الضحايا واملرتكبني. يف موزمبيق، ختلق أرواح ماغامبا سياقًا اجتامعيًا – ثقافيًا 
املنقطعة. يف عام 1993، وبعد  بناء العالقات  يسمح لألفراد واملجتمعات باالمتناع عن العنف وإعادة 
فرتة من العنف املروع يف ›احلرب األهلية غري املعلنة‹ يف بوروندي، حاول أفراد أوبوشينغانتاهي – وهي 
– تطوير عمليات للمصاحلة. ونجحوا يف عدة جمتمعات حملية، لكنهم  النزاعات  لتسوية  مؤسسة حملية 
وسيلة  أهنا  عىل  رئييس  بشكل  إليها  ينظر  التي  املصاحلة،  كانت  األخرى.  املجتمعات  معظم  يف  أخفقوا 
لتحقيق الوحدة الوطنية، واحدة من األهداف املعلنة عندما أصبحت حماكم الغاتشاتشا يف رواندا جزءًا من 
سياسة أوسع للعدالة االنتقالية. إالّ أن جتربتها الفعلية تثري شكوكًا جدية حول ما إذا كان يمكن وصف 

نتائجها بالناجحة.

المساءلة
يكتب جيمس التيغو يف الفصل الرابع أن ممارسة ماتو أوبوت ›تستند اىل قبول املرء الكامل للمسؤولية 
انتهاك أحد املحظورات. ومن حيث ممارستها، فإن اخلالص ممكن،  أو عن  ارتكبت  التي  عن اجلريمة 
لكن فقط من خالل هذا االعرتاف الطوعي بالذنب، وقبول املسؤولية‹. وتطبق مبادئ مماثلة يف طقوس 
يشكل  احلالة،  دراسة  تظهر  كام  موزمبيق،  يف  ألوغندا.  املجاورة  املناطق  يف  أداؤها  يتم  التي  املصاحلة 
االعرتاف بالذنب من قبل املذنب عنرصًا جوهريًا يف مشاهد روح الغامبا. تم توجيه طقوس املصاحلة 
يف  الباشنغانتاهي  باخلطأ.  املذنبني  اعرتاف  نحو  واضح  بشكل  سرياليون  يف  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  يف 
ن املساءلة فيها بارز جدًا  بوروندي ال تعالج اليوم تركة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، إال أن مكوِّ
يف اجللسات العرفية لتسوية النزاعات. كانت آلية الغاتشاتشا يف رواندا باألصل تنزع اىل حتميل املسؤولية 
للمذنب، رغم أن استعادة االنسجام االجتامعي كان هدفها األول. أما الغاتشاتشا الفعلية فهي متيل بقوة 

نحو القصاص.

النقاشات حول  الكاملة، عنرصًا أساسيًا يف  املساءلة  الطقوس  فيه هذه  تتطلب  الذي  املدى  لقد أصبح 
واجب القانون الدويل يف املالحقة القضائية. وتقول احلجة هنا، بأن امليل نحو املصاحلة وحتى الصفح ال 
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إن امليل نحو املصاحلة، وحتى الصفح، ال 
يستبعد البحث للتوصل اىل االعرتاف بالذنب، 

واملسؤولية والتعويض. 

يستبعد البحث عن اإلقرار واملسؤولية والتعويض. 
حموريًا  عنرصًا  الراهنة،  املرحلة  يف  هذا،  يشكل 
يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  دور  حول  النقاش  يف 
يف  احلجة  نفس  استحضار  تم  كام  أوغندا.  شامل 
اتفاقية جوبا يف حزيران/يونيو 2007 بني احلكومة 

األوغندية وقادة جيش الرب للمقاومة. 

قول الحقيقة
األفريقية.  البلدان  من  العديد  يف  النزاع  لتسوية  املحلية  املامرسات  يف  حموريًا  جزءًا  احلقيقة  قول  يشكل 
ومن الواضح أن هذا هو احلال يف جمتمع امليندي يف سرياليون، كام يوضح الفصل اخلامس. يظهر وصف 
تأسيس رؤية  يتمثل يف  أهدافها  أن أحد  أوغندا كيف  للعدالة يف شامل  التقليدية  جيمس التيغو لألنظمة 
مشرتكة للتاريخ اجلامعي للعنف. يالحظ الرس ولدورف، الذي كان يدير املكتب امليداين هليومن رايتس 
ووتش يف كيغايل بني عامي 2002 و2004، أنه عندما نوقشت فكرة إدماج الغاتشاتشا يف حماكامت اإلبادة 
الباحثون املحليون استخدام املؤسسة بوصفها نسخة رواندا من جلنة احلقيقة،  البداية، اقرتح  اجلامعية يف 
ألن نسختها األصلية تشتمل عىل قدرات متكنها من تطوير مثل هذا الدور )Waldorf 2006: 49(. إن 
السعي ملعرفة احلقيقة من خالل الرسد العام الطقيس مهم جدًا يف حالة موزمبيق. بعد هناية احلرب األهلية 
كان الرد السيايس يتمثل يف دفن املايض وفرض الصمت الكامل. لقد منعت ثقافة اإلنكار هذه الضحايا 
من استحضار معاناهتم واستعادة كرامتهم. أما طقوس روح الغامبا فتتيح الفرص للضحايا واملرتكبني، 
عىل حد سواء، لالنخراط يف املايض. يف بوروندي، يتوقع من أفراد أوبوشينغانتاهي تطوير الظروف التي 
من شأهنا أن تؤدي اىل معرفة الوقائع احلقيقية يف نزاع ما. لكن، وبينام يمكن لقول احلقيقة أن يكون جزءًا 
حموريًا يف العديد من اآلليات التقليدية، فإن الشكل الفعيل الذي تتخذه ليس بالرضورة النموذج العام/

االعرتايف ›الغريب‹ الذي استخدم من قبل جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا.

التعويض وإصالح الضرر
يشري مجيع مؤلفي دراسات احلاالت يف هذا الكتاب، اىل أن اآلليات التقليدية يف بلداهنم تتطلب التعويض 
عىل الضحايا وإصالح الرضر الذي حلق هبم. لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التعويض قد جتسد 
بشكل كاف يف سياق التعامل مع أحداث العنف اجلامعي. ويؤكد معاجلو املاغامبا يف موزمبيق أنه من أجل 
رواندا،  يف  أحدثوه.  الذي  الرضر  يصلحوا  أن  املذنبني  عىل  األهلية،  احلرب  لرتكة  ناجحة  معاجلة  تقديم 
ينص ترشيع الغاتشاتشا عىل نوعني من التعويض. تم إحداث صندوق للتعويض عىل األفراد أو أرسهم أو 
عشريهتم، لكن ذلك مل يتم تفعيله. الشكل اآلخر ذو طبيعة مجاعية، حيث ينص عىل العمل لصالح املجتمع 

املحيل. هذا اإلجراء أيضًا واجه مشاكل عند التطبيق.

2.3. سمتان بارزتان

نرشت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي وهي منظمة غري حكومية يف عام 2002، تقريرًا حول دور أنظمة 
العدالة غري الرسمية يف أفريقيا جنوب الصحراء، لكن دون الرتكيز عىل سياق ما بعد الرصاع. حيتوي التقرير 
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قائمة طويلة من اخلصائص املثالية املعتادة ملثل هذه األنظمة )انظر املربع 1(. هذه القائمة مفيدة جدًا. يشري 
ملعرفة  السعي  عنارص  اىل  ›تصاحلي‹،  مصطلح  خالل  ومن  واملساءلة،  املصاحلة  اىل  فيها  األوالن  البندان 
احلقيقة والتعويض وإصالح الرضر، وهي األهداف األدوات التي متت مناقشتها يف القسم 2.1.3. ومن 
ثم هناك خصائص تقدم تعبريًا ملموسًا عن الطبيعة الطقسية – املجتمعية هلا، وهي سمة تشكل اختالفًا 
جوهريًا عن األدوات العقالنية – القانونية مثل املحاكم اجلنائية. النقاط املتبقية يف القائمة تعرب أيضًا عن 
خاصية مهيمنة أخرى تتمثل يف أن معظم العمليات يتم إطالقها وإدارهتا من قبل العبني يف املجتمع املدين، 

يف تناقض واضح مع النامذج املوجودة يف الدولة لتسوية الرصاعات. 

املربع 1: اخلصائص املثالية – املعتادة ألنظمة العدالة غري الرسمية يف أفريقيا جنوب الصحراء

1. الرتكيز عىل املصاحلة واستعادة االنسجام االجتامعي.
2. التأكيد عىل العقوبات التصاحلية.

3. ينظر اىل املشكلة عىل أهنا تتعلق باملجتمع أو املجموعة بأكملها.

4. يتم اختاذ قرارات إنفاذ األحكام من خالل الضغط االجتامعي.
5. ليس هناك متثيل قانوين احرتايف.

6. يتم التأكيد عىل القرارات من خالل طقوس هتدف اىل إعادة اإلدماج.
7. قواعد مرنة لألدلة واإلجراءات.

8. العملية طوعية وتتخذ القرارات بالتوافق.
9. ُيعني املحكمني التقليديني من داخل املجتمع املحيل عىل أساس املكانة أو النسب.

10. هناك درجة كبرية من املشاركة الشعبية.

 Access to Justice in Sub-Saharan Africa: The Role of ،املصدر: املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
Traditional and Informal Justice Systems (London: PRI, 2002), p. 112

1.2.3. اإلجراءات الطقسية – المجتمعية

أقل، احلقيقة  املساءلة والتعويض، وأيضًا، ولو بدرجة  بمبادئ  بأهنا حتيط  للعدالة  الغربية  تّدعي األنظمة 
واستعادة العالقات املقطوعة. وهكذا فإن املؤسسات احلديثة واألصلية القديمة لتسوية النزاعات تسعى 
اىل  للوصول  التي تضعها  باإلجراءات  يتعلق  فيام  أسايس  لكنها ختتلف، بشكل  األهداف.  نفس  لتحقيق 
هذه األهداف. تتمثل خصوصية طقوس املاتو أوبوت يف شامل أوغندا واجلهود التي تبذل إلعادة إدماج 
غسل  بالقدم،  بيضة  سحق  مثل  الطقسية،  املكونات  استخدام  يف  سرياليون  يف  السابقني  األطفال  اجلنود 
املايض الرشير باملاء أو الزيت املقدس، رشب عصري نبتة أو شجرة، استحضار األسالف، وإحداث حالة 
من الغشية. األرواح هتيمن عىل املشهد يف موزمبيق. كام يكتب فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس-المربانكا:

الناس يف غورونغوزا، كام يف العديد من أنحاء أفريقيا، يعيشون يف عامل اجتامعي يعتقد تقليديًا بأن موت األفراد من 
جريمة  يشكل  اجتامعية،  و/أو  روحية  رشعية  دون  الناس  قتل  مثل  املحظورات،  انتهاك  أو  صادمة،  أفعال  خالل 
تتطلب عقابًا فوريًا من خالل التكفري عن الذنب. إذا مل يتم االعرتاف بالذنب، فإن روح الضحية الربيئة ستعود اىل 

عامل األحياء للقتال من أجل العدالة.
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ال تغيب العنارص الطقسية بشكل كامل عن املحاكم احلديثة. انظر اىل اللغة الرصينة، واألثواب والشعر 
املستعار الذي يرتديه القضاة واملحامون. إال أن اللهجة الطاغية تبقى عقالنية. كام أن ثمة اختالفًا حموريًا 
آخر يتمثل يف غياب األدوات القانونية يف مجيع ممارسات العدالة التقليدية تقريبًا. ليس هناك متثيل قانوين 
احرتايف، كام تتسم قواعد األدلة واإلجراءات باملرونة. إضافة اىل ذلك، فإن منطق القانون اجلنائي خمتلف. 
مذنب‹.  ›غري  أو  ›مذنب‹  املحاكمة  تكون حصيلة  أن  ينبغي  أو ال‹.  ›نعم  بـ  قرارات  اىل  يفيض  أن  ينبغي 
للوصول اىل مثل هذه األحكام الواضحة، عىل املحاكم اجلنائية أن تطبق قواعد صارمة. كام أهنا حتدد كمية 
املعلومات التي تتم معاجلتها. لكن خالل الرصاعات العنيفة، فإن سلوك املرتكبني غالبًا ما يكون يف منطقة 
رمادية خيتلط فيها كون املرء مذنبًا وغري مذنب. يمثل اجلنود األطفال، الذين اختطفوا من أرسهم وأجربوا 
عىل ارتكاب جرائم مروعة خالل الرصاعات العنيفة يف سرياليون وأوغندا ومناطق أخرى، حالة واضحة 
إن  التعقيدات.  هذه  مثل  مع  للتعامل  الالزمتني  واملرونة  القدرة  عادة  املحاكم  متتلك  ال  الصدد.  هذا  يف 
استخدام مزيج من الكالم املنمق واملسهب، وهي الطريقة األفريقية إلطالة النقاشات، واألفعال الطقسية 
تعد جزءًا حموريًا يف  التي  املساءلة والرباءة والذنب،  أكرب الستكشاف قضايا  املبدأ فرصًا  تتيح من حيث 
تركات الرصاعات العنيفة. غري أن مؤسسة الغاتشاتشا أكثر غموضًا. يالحظ بريت إنغليري، مؤلف دراسة 
يتم فعله  النظر عام  الغاتشاتشا، برصف  التجمع يف جلسات  ›يبدو أن تكرار فعل  الكتاب:  احلالة يف هذا 
هناك من حيث املحتوى، هو الذي حيدث أثر التحول عىل العالقات االجتامعية مع األشخاص الذين يتم 
لقاؤهم يف تلك االجتامعات. أما حمتوى هذه املواجهات، فيتم التعامل معه طبقًا ملنطق املالحقة القضائية 
لعمليات  العالجي  أو  احلواري  البعد  أو  الطقسية  باألفعال  املرتبطة عادة  اخلطابية  النواحي  التي حتد من 

البوح باحلقيقة‹.

وقد يكون األمر األكثر أمهية هو البعد املجتمعي. ينظر اىل الذنب والعقاب، وكون املرء ضحية والتعويض 
بوصفها مسألة مجاعية يف معظم املجتمعات األفريقية. 
ويتم حث املجتمع عىل القبول باملسؤولية عن أفعال 
مرتكب معني، أو االنخراط يف عملية معاجلة ضحية 
لتحديد  مصممة  للعدالة،  احلديثة  األنظمة  معينة. 
املحاكامت  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  الفردية.  املسؤولية 
باملسؤولية  وليس  اجلنائي،  بالذنب  فقط  تعرتف 

السياسية أو األخالقية.

2.2.3. المجتمع المدني بوصفه الشريك المعني الرئيسي

وتشكل  الدولة.  سلطات  قبل  من  االنتقالية  العدالة  سياسات  من  مهمة  مكونات  وتنظيم  إطالق  يتم 
املالحقات القضائية اجلنائية النموذج الرئييس هلذه السياسات. حتى هيئات احلقيقة، كثريًا ما تعمل يف ظل 
الدولة. تظهر دراسات احلاالت، أن مركز اجلاذبية خيتلف يف حالة مجيع املامرسات األصلية لدى الشعوب. 
املجتمع املدين بمختلف أشكاله )التقليدية والثقافية والزعامء الدينيني؛ واحلكامء؛ وقادة املجتمعات املحلية 
واملنظامت غري احلكومية املحلية ووسائل اإلعالم( هي عادة التي تضع القواعد، وتعنّي العاملني الرئيسيني 
من  هناك  ذلك،  اىل  إضافة  املتخذة.  القرارات  تنفيذ  وتراقب  الشعبيني(  والقضاة  واملحكمني  )الوسطاء 
حيث املبدأ درجة كبرية من املشاركة الشعبية. هتدف جلسات الغاتشاتشا عىل مستوى اهلضاب الرواندية 

األنظمة احلديثة للعدالة مصممة لتحديد 
املسؤولية الفردية، بينام ينظر اىل مسألة الذنب 

والعقاب، وكون املرء ضحية والتعويض عىل أهنا 
مجاعية يف معظم املجتمعات األفريقية. عالوة 

عىل ذلك، فإن املحاكامت تعرتف فقط بالذنب 
اجلنائي، وليس باملسؤولية السياسية أو األخالقية.
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الجتذاب رشائح واسعة من السكان )احلضور هناك إجباري(. هذه املشاركة الواسعة يف التجارب، متيز 
احلاالت األخرى أيضًا. من جهة أخرى، فإن املحاكم اجلنائية أكثر بعدًا عن أولئك الذين كان هلم عالقة 
باألحداث إما كضحايا أو كمذنبني. لقد أدى هذا اىل شكاوى، خصوصًا فيام يتعلق باملحاكم اخلاصة يف 
ببعد  التصور  إن  الدائمة.  الدولية  اجلنايات  )لرواندا(، وبمحكمة  السابقة( وأروشا  )ليوغسالفيا  الهاي 
املحاكم،  هذه  اىل  املبارش  الوصول  وغياب  النتهاكات  ضحايا  كانوا  الذين  السكان  عن  الدولية  املحاكم 
مع جرائم  بالتعامل  ›الدولية‹  املؤسسات  تلك  ملثل  األساسية  بالرشعية  تشكيك  أحيانًا عىل شكل  يصاغ 

احلرب ›املحلية‹.

3.3. تنوع مثير لإلعجاب

البلدان  يف  التقليدية  اآلليات  بني  العديدة  الشبه  أوجه  عىل  املقارن  التحليل  ركز  النقطة،  هذه  حتى 
اخلمسة. إال أن هناك قدرًا كبريًا من التنوع من حيث الشكل واملحتوى.

أحدث  بعضها  أن  إال  تقليدية.  الدقة،  توخينا  إذا  األصلية،  واملصاحلة  العدالة  ممارسات  مجيع  تعد  مل 
مكونات  اىل  استنادًا  حديثًا  صممت  آلية  عىل  مثاالً  الغامبا  روح  طقوس  تشكل  اآلخر.  بعضها  من 
موجودة مسبقًا، وكانت رضورية مللء الفراغ الذي أحدثته ثقافة اإلنكار يف موزمبيق. متكن الناجون 
من احلرب يف منطقة غورونغوزا من تطوير آلياهتم االجتامعية – الثقافية اخلاصة للحصول عىل العدالة 
واملصاحلة يف أعقاب احلرب األهلية. تنص اتفاقية جوبا بني احلكومة األوغندية ومقاتيل جيش الرب 
للمقاومة عىل تعزيز أدوات العدالة املحلية، ›مع إجراء التعديالت الرضورية‹. هذا سيغري املاتو أوبوت 
وغريها من املامرسات املوجودة يف شامل أوغندا. إال أن التحول األكثر راديكالية، طرأ عىل الغاتشاتشا 
العدالة  دائاًم خليطًا صعبًا من  الغاتشاتشا كانت  فإن  الواقع،  يف رواندا. الرس ولدورف يكتب: ›يف 
التصاحلية واجلزائية: اعرتافات واهتامات، تسويات وحماكامت، صفح وعقاب، خدمة املجتمع املحيل، 
حيث  من  سواء  متزايد،  نحو  عىل  ›جزائية  جعلها  الفعيل  النظام  قبل  من  حتديثها  أن  إال  والسجن‹. 
التصميم أو املامرسة‹ )Waldorf 2005: 422(. لقد أحدثت الترشيعات إجراءات قانونية، وفرضت 
اليوم عنرصًا خارجيًا يف  باتت حمكمة غاتشاتشا  لقد  املشاركة.  السكان عىل  الدولة وأجربت  سيطرة 

سياق هذا املرشوع.

الذي يعطى ألهداف املصاحلة واملساءلة والسعي  الرتتيب  كام أن املامرسات ختتلف أيضًا، من حيث 
ملعرفة احلقيقة والتعويض. طقوس التطهري وإعادة اإلدماج يف سرياليون )كام يف ليبرييا(، تعطي األولوية 
جلمع املقاتلني العائدين وأرسهم وضحاياهم. يف حالة روح الغامبا يكون التأكيد عىل قول احلقيقة، 
رغم أن األهداف األخرى ليست غائبة أيضًا. املساءلة، هي اهلدف الرئييس يف إجراءات الغاتشاتشا. 

تشمل األوبوشنغنتاهي يف بوروندي مزجيًا متوازنًا، اىل حد ما، من املكونات األربعة.

وأخريًا، فإن قدرًا كبريًا من التنوع ينتج عن السياق األوسع الذي ينبغي لآلليات التقليدية أن تعمل من 
خالله. قانون العفو يف موزمبيق يوفر بيئة خمتلفة متامًا عن مثيلتها يف سرياليون، مع وجود حمكمة خاصة 

وجلنة حقيقة ومصاحلة. القسم التايل، يستكشف مصدر هذا التنوع.
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4.3. اآلليات القائمة على التقاليد: من استبعادها الى إدماجها الكامل

العفو  ترشيعات  دراسة  اىل  األحيان،  من  كثري  يف  االنتقالية،  العدالة  عن  املكتوبة  الوثائق  نزعت  لقد 
وكام  لكن،  جمتمعي.  فراغ  يف  تعمل  أهنا  لو  كام  اإلسرتاتيجيات  من  وغريها  احلقيقة  وجلان  واملحاكامت 
تؤثر  النظام  من  املعتزمة يف جزء  التغيريات  أو  اإلسرتاتيجية  ›التدخالت  فإن  تقرير نرش مؤخرًا،  يالحظ 
 .)3 :2006 Baines Stover and Wierda( ›يف مجيع األجزاء األخرى من خالل املسارات والتداعيات

وبالفعل، ينبغي أن تعطى األفضلية ملقاربة أكثر شموالً.

1.4.3. الحاجة الى مقاربة شاملة

مجيع األنظمة اخلارجة من رصاع مدمر تواجهها أجندة انتقالية هائلة. وهذا يطرح مشاكل معقدة حول 
األولويات وتتابع العمل. متى ينبغي معاجلة تركة أحداث العنف واسعة النطاق، إذا كانت االحتياجات 
األساسية يف املناطق واملتمثلة يف األمن الشخيص والسكن وما اىل ذلك ال تزال دون تلبية؟ أو إذا مل يكن 
العدالة  أو  السالم  لتحقيق  أوغندا، هل تعطى األولوية  بعد، كام هو احلال يف شامل  انتهى  الرصاع قد 

أوالً؟

يمثالن  اخلصوص  وجه  عىل  والتتابع  التوقيت  فإن  الرصاع،  بعد  ملا  املبارش  السياق  تقلب  اىل  بالنظر 
بعدًا مهاًم جدًا لكنه صعب. ال ينبغي للسياسات أن تأيت مبكرة أو متأخرة أكثر مما ينبغي. وهناك أسئلة 
للقرارات  أنه سيكون  واملصاحلة؟ ال شك يف  العدالة  أنشطة  تطوير  ينبغي  متى  جدًا.  كثرية  وحتديات 
أثر كبري عىل احلصيلة النهائية. كي يتوصل صناع السياسات اىل التوقيت املناسب، عليهم أن ›يفهموا 
أمهية  يعوا  وأن  االنتقالية؛  األجندة  يف  تؤثر  التي  للقوى  جيدة  بقراءة  يقوموا  أن  بمعنى  املرحلة‹، 
اإلجراءات عىل املدى البعيد؛ وأن يعوا أيضًا أن جمرد مرور الوقت لن يؤدي يف النهاية اىل بلسمة مجيع 

اجلراح الفردية واجلامعية. ثم، حاملا يتم اختاذ القرار 
املناسب؟  التوقيت  بمعاجلة جرائم املايض، ما هو 
أي سياسة بحاجة اىل ›خطة مسار‹ للتحكم بالتتابع 
الصحيح خلطوات وأبعاد العملية. ما الذي ينبغي 
املذنبني  سجن  العالج،  مبادرات   – أوالً  يأيت  أن 
وإعادة  التطهري  طقوس  يف  الرشوع  الرئيسيني، 
البحث  يتم  كي  بالوثائق  االحتفاظ  أو  االندماج، 
اىل  اخلطأ  التتابع  يؤدي  قد  احلقيقة؟  عن  مستقباًل 
بمحاكمة  التهديد  يؤدي  قد  مرغوبة.  غري  نتائج 

املشتبه هبم اىل دفعهم اىل تدمري األدلة. إن إعطاء األولوية لقول احلقيقة يمكن أن حيبط الضحايا الذين 
يكونون بحاجة ماسة اىل املعاجلة. وأخريًا، ما هو اإليقاع الصحيح هلذا التتابع؟ تشري التجربة اىل أنه من 
شبه املؤكد أن حتدث املقاربة الرسيعة، وهي التي يشجعها بانتظام صناع السالم وامليرسون الوطنيون 
الضحايا  يكون  إنساين،  غري  نظام  هناية  بعد  أو  مبارشة  األهلية  احلرب  بعد  عكسيًا.  أثرًا  والدوليون، 
منشغلني بمصائبهم وحمنهم، بحيث ال يستطيعون تطوير آراء مؤكدة حول كيفية التوصل اىل العدالة 

واملصاحلة.

متى ينبغي تطوير أنشطة العدالة واملصاحلة؟ ما 
الذي ينبغي أن حيدث أوالً، مبادرات العالج، أو 

سجن املرتكبني الرئيسيني، أو الرشوع بطقوس 
التطهري وإعادة االندماج، أو إنقاذ الوثائق 

احليوية؟ ما هو اإليقاع السليم؟ تشري التجربة اىل 
أن من شبه املؤكد أن حتدث املقاربة املترسعة أثرًا 

عكسيًا.
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إن العالقة بني القوى السياسية والثقافية يف سياق حمدد والتي حتيط ببلد ما بعد الرصاع، تلقي بثقلها عىل 
وضع األولويات وإدارة الوقت.

السياسة
يف أي نظام سيايس، هناك عدد من الالعبني املعنيني؛ وتلعب السلطات احلكومية دورًا حاساًم. املجموعات 
واملنظامت العديدة املوجودة يف املجتمع املدين تشكل فئة مهمة أخرى. وكال الفئتني تعمالن عىل املستوى 

الوطني، واملحيل والدويل. 

السلطات الحكومية
حيوي  كمكون  بعد  قبوهلا  يتم  مل  الباشنغانتاهي  مؤسسة  أن  بوضوح  بوروندي  حالة  دراسة  تظهر 
للسالم  أروشا  اتفاقية  يف  أثرها  اىل  إشارة  هناك  ليس  ووحيش.  مستمر  رصاع  تركة  مع  التعامل  يف 
واملصاحلة التي وقعت عام 2000، وال مكان هلا يف قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة املقرتح تشكيلها، 
وتغيب أيضًا عن املفاوضات اجلارية حاليًا بني احلكومة واألمم املتحدة فيام يتعلق بتفويض وتركيبة 
اللجنة يف بوروندي. ويعود هذا جزئيًا اىل إحجام احلكومة التي يسيطر عليها الباهوتو، حيث ينظر 
املحيل.  املستوى  عىل  معارضة  ثمة  أن  كام  الباتوتيس.  لسيطرة  ختضع  أهنا  عىل  الباشنغانتاهي  اىل 
التقليديون يصطدمون مع أولئك الذين حصلوا عىل سلطتهم من خالل االنتخابات. ويف  الزعامء 
معظم األحيان يتوجب عىل الزعامء التقليديني التنازل. ويبدو أن املجتمع الدويل، يف دوره كميرس 

ملفاوضات السالم، مل يشعر باحلاجة ملواجهة مصادر املقاومة هذه.

كيف يمكن فهم هذه احلصيلة؟ إن العدالة بعد املرحلة االنتقالية تشكل جزءًا من هدف أوسع ينبغي 
وهذا  اخلارجي.  العامل  وحيال  داخليًا  ورشعيته،  سلطته  تعزيز  أي  لتحقيقه،  السعي  اجلديد  للنظام 
سؤال يتعلق ببناء األمة والدولة. وتشكل السيطرة اجلديدة أو املتجددة عىل القطاع القضائي عاماًل 
حموريًا يف هذه العمليات. يف بلدان مثل رواندا، لدى القادة السياسيني آليات رسمية وغري رسمية 
للعدالة، ختضعهم لدرجة وثيقة من التمحيص. كام أن الالعبني من غري الدولة وهيكليات السلطة 
التقليدية )الزعامء، واحلكامء والقضاة الشعبيون وما اىل ذلك( يعدون أهدافًا مهمة أيضًا لـ ›سيطرة 
الدولة‹. يكون تسييس الزعامات التقليدية يف كثري من األحيان إحدى تبعات هذه العملية، وينتج 
وعدم  املصداقية،  إضعاف  حيث  من  مشاكل  عنه 
بشكل  يقلص  قد  بدوره  وهذا  والفساد.  الكفاءة 
كبري قدرة املؤسسات التقليدية عىل وضع ضوابط 
الزعامء  هؤالء  عىل  تعتمد  إهنا  حيث  للرصاع، 
رشعية  إضعاف  تم  احلاالت،  بعض  يف  املحليني. 
الزعامء  لعبه  الذي  الدور  بسبب  األدوات  هذه 
خالل  باإلكراه(  كان  ذلك  أن  )رغم  التقليديون 

الرصاع. 

يصطدم الزعامء التقليديون مع أولئك الذين حصلوا 
عىل سلطتهم من خالل االنتخابات. ويف معظم 

األحيان يتوجب عىل الفئة األوىل التنازل. تشكل 
السيطرة اجلديدة أو املتجددة عىل القطاع القضائي 

عاماًل حيويًا يف بناء األمة والدولة بعد الرصاع. 
الالعبون من غري الدولة وهيكليات السلطة 

التقليدية )الزعامء، واحلكامء والقضاة الشعبيون وما 
اىل ذلك( يعدون أهدافًا مهمة لـ ›سيطرة الدولة‹. 
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أمثلة دولية
 عندما يعرب رصاع دموي احلدود، فإن احتامل أن يكون لسياسات العدالة االنتقالية تداعيات دولية يكون 
أن  ينبغي  كان  سرياليون،  يف  األهلية  احلرب  يف  الرئيسيني  املرتكبني  وأحد  ليبريي  تايلور،  تشارلز  قائاًم. 
خيضع للمحاكمة يف فريتاون. )تم حتويله اىل حمكمة يف الهاي، هولندا، ألسباب أمنية(. يف حاالت أخرى، 
يتم تدويل تركة العنف ألن بلدانًا أجنبية أو األمم املتحدة تكون قد اضطلعت بدور ميرس لصنع السالم. 
حدث هذا يف بوروندي. نتيجة لذلك، تم تطوير إسرتاتيجيات عدالة ومصاحلة وطنية طبقًا لنامذج مستوحاة 
القضائية  املالحقة  يقيد إرصاره عىل واجب  قد  الدويل.  القانون  تأثري  أخريًا، هناك  الدولية.  التجارب  من 

الوطنية  السلطات  تتخذها  أن  يمكن  التي  اخلياراِت 
رئيسية حاليًا يف  نقطة  السياسات. وتعد هذه  يف جمال 
مثل هذه  تنامت  لقد  أوغندا.  الدائر يف شامل  النقاش 
الضغوط بمرور الوقت. عندما انتهت احلرب األهلية 
يف موزمبيق يف عام 1992، تم إصدار عفو عام دون 

احتجاجات دولية. مل يعد هذا ممكنًا اليوم.

المجتمع المدني 
مجيع مؤلفي دراسات احلاالت يف هذا الكتاب أكدوا بشكل واضح عىل أمهية الدور الذي لعبه املجتمع 
املدين، والذي ال يزال يلعبه أو الذي يمكن أن يلعبه يف التعامل مع النتائج املروعة للحروب يف بلدانه. 
حتاول منظامت املجتمع املدين املحلية، بشكل منفصل و/أو من خالل التشبيك، التأثري يف عمليات صنع 
القرار التي تقوم هبا السلطات الوطنية والدولية. أغلبية الكنائس يف غورونغوزا )موزمبيق( مل توافق عىل 
األفكار املتعلقة بتحقيق العدالة اجلزائية. شارك جملس األديان يف سرياليون يف بعض جلسات استامع جلنة 
احلقيقة واملصاحلة. وقد سعى املجلس الوطني للباشنغانتاهي يف بوروندي حلشد الدعم للمشاركة يف 
سياسات احلكومة يف حقبة ما بعد احلرب. وتضغط مجعيات الضحايا يف رواندا عىل السلطات فيام يتعلق 
بمسائل املساءلة والتعويض. وقد قدمت ›مبادرة السالم يف شامل أوغندا‹، وهي شبكة من اجلمعيات، 
دعاًم قويًا باستخدام ماتو أوبوت وطقوس التطهري. إالّ أن منظامت غري حكومية حملية أخرى يف املنطقة 
تصارع من أجل املالحقة القضائية اجلزائية. وهكذا فإن اآلراء تتفاوت. وهذا التنوع يف وجهات النظر 

ليس استثناًء، بل يعد سمة مهمة للمجتمع املدين يف معظم بلدان ما بعد الرصاع.

عن  تغيب  ال  ووتش،  رايتس  وهيومن  الدولية  العفو  منظمة  مثل  الدولية،  احلكومية  غري  املنظامت 
النقاشات املتعلقة بسياسات العدالة االنتقالية. يف سياق جهودها احليوية واحلثيثة حلشد الدعم والتأييد 
جلعل املحكمة اجلنائية الدولية أكثر فعالية ولتوسيع الوالية القضائية العاملية، نزعت اىل التأكيد بقوة 

عىل العدالة اجلزائية. وهناك قدر كبري من التشكك باملامرسات التقليدية.

الثقافة
ال مستقبل دون غفران، عنوان مذكرات ديزموند توتو الشخصية عن رئاسته للجنة احلقيقة واملصاحلة يف 
جنوب أفريقيا. جيادل توتو بأن العفو املرشوط الذي يمكن للجنة احلقيقة واملصاحلة منحه كان ›منسجاًم مع 
السمة املحورية ملفهوم ويلتانشوونغ )أو النظرة اىل العامل( – وما نعرفه بوصفه أوبونتو يف جمموعة نغوين من 

يف بعض احلاالت، تم تقويض رشعية املؤسسات 
التقليدية التي تستند اىل دور الزعامء املحليني 

يف تنظيم الرصاعات، بسبب الدور الذي لعبه 
هؤالء الزعامء )رغم أن ذلك كان باإلكراه( خالل 

الرصاع. 
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اللغات، أو بوثو يف لغات السوتو ... إن شخصًا يتمتع بـ األوبونتو هو شخص منفتح ويتيح نفسه لآلخرين، 
ويؤكد عىل أمهية اآلخرين، وال يشعر بالتهديد إذا كان اآلخرون قادرين وجيدين؛ ألنه يتمتع بثقة بالنفس 
نابعة من معرفته بأنه ينتمي اىل كٍل أعظم‹ )Tutu 1999: 34–5(. هذا املوقف اجلوهري هو الذي يفتح 
القلب للصفح والغفران، وهذا يرتبط عىل نحو وثيق غالبًا بالقناعات الدينية. يف دراسة احلالة التي كتبها عن 
موزمبيق، يكتب فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس-المربانكا: ›املجموعات املسيحية يف غورونغوزا تعتمد 
بشكل كامل عىل الغفران األحادي، حيث إن اهلل يعترب الطرف الفاعل األكثر أمهية يف تسوية الرصاعات‹. 
من ناحية أخرى، فإن ممارسة الصفح والنسيان قد تكون واسعة االنتشار يف أفريقيا، لكنها ليست معطى 
ثقافيًا عامًا ُمسلاًم به. ُنرشت نتائج مسحني حول السالم والعدل يف شامل أوغندا يف آب/أغسطس 2007. 
أجري أحد هذين املسحني من قبل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، بمشاركة 1.725 من ضحايا 
الرصاع يف 69 جمموعة تركيز يف األقاليم الفرعية آشويل الند والنغو وتيسو، وبمشاركة 39 خُمربًا لتوفري 
درجة من التفسري الثقايف لالستجابات التي تم احلصول عليها من جمموعات الرتكيز. يستنتج التقرير أن 
التصورات املتعلقة بفضاء العفو واملالحقة القضائية املحلية، واملحكمة اجلنائية الدولية واملامرسات املحلية 
 United Nations, Office of the High Commissoner for Human Rights( جدًا  متفاوتة  التقليدية  أو 
2007(. املسح اآلخر، الذي أجراه باحثون من مبادرة باركيل–تولني حول املجموعات السكانية اهلشة 
الدعم  ثمة مستويات مرتفعة من  بأن  نتائج مماثلة يمكن إجيازها  االنتقالية، أظهر  للعدالة  الدويل  واملركز 
االنتهاكات  مرتكبو  خيضع  أن  أرادوا  مقابلتهم  متت  الذين  األشخاص  غالبية  أن  إال  التقليدية،  للمقاربة 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان للمساءلة )قيد النرش(.

واملصاحلة،  احلقيقة  جلنة  حول  تقريره  يف  احلقيقة.  جلان  بشأن  اآلراء  عىل  تأثريًا  الثقافية  للمواقف  أن  كام 
جيادل تيم كيلسال أنه، ويف غياب اجلاذبية الطقسية القوية، فإن قول احلقيقة علنًا ›يفتقر اىل جذور عميقة يف 

الثقافات املحلية‹ يف ذلك البلد )Kelsall 2005: 363(. وهناك حالة مماثلة يف بوروندي ورواندا.

2.4.3. كيف يمكن دمج إستراتيجيات مختلفة؟

مع  واملصاحلة  التقليدية  العدالة  أدوات  جتمع  املرشوع،  هذا  من  كجزء  دراستها  متت  التي  البلدان  معظم 
قانون عفو؛  اجلامعية. يف موزمبيق صدر  األهلية واإلبادة  تركة احلرب  للتعامل مع  إسرتاتيجيات أخرى 
أنشئت حمكمة  رواندا  الدولية، ويف حالة  اجلنائية  املحكمة  قانون عفو وتدخلت  أوغندا صدر  ويف شامل 
أروشا وحماكم وطنية واجتامعات غاتشاتشا؛ ويف سرياليون تم تأسيس حمكمة خاصة وجلنة حقيقة. )تعد 
بوروندي استثناًء للقاعدة. حيث مل تشارك األوبوشنغانتاهي يف الربجمة الفعلية للعدالة االنتقالية اخلاصة 
هبا، ال رسميًا وال بشكل غري رسمي(. ماهي العالقة املتبادلة بني هذه اإلسرتاتيجيات؟ كيف يمكن أن 
تعيش املامرسات القائمة عىل العالقات الشخصية وتلك القائمة عىل املجتمع املحيل، جنبًا اىل جنب، مع 

أشكال تنظمها الدولة و/أو ترعاها املنظامت الدولية للعدالة اجلزائية وقول احلقيقة؟

)هذه املشكلة ال تقترص عىل بلدان العامل الثالث بشكل عام، أو عىل املجتمعات األفريقية بعد الرصاع بشكل 
خاص. لقد وّلد البحث يف أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية عن آلية للعدالة يمكن أن تكمل مقاربة تقترص 
التعامل مع اجلريمة. يف أسرتاليا،  التقليدية غري احلكومية يف  باألنظمة  اهتاممًا متجددًا  العقاب، وّلد  عىل 
ونيوزيلندا وكندا والواليات املتحدة، تعد أنظمة العدالة التقليدية جزءًا من تراث السكان األصليني، وقد 
تم إعادة إحيائها مؤخرًا. وقد تنامى االهتامم بربامج العدالة التصاحلية يف بلدان غربية أخرى، لكن ذلك 
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يستند اىل فلسفات معارصة تقدمية للعدالة أكثر مما يستند اىل تقاليد حملية منسية، وتعد برامج املصاحلة بني 
الضحايا واملدنيني مثاالً عىل ذلك. لقد استخدمت تلك الصيغة بشكل طاٍغ ملعاجلة جرائم ثانوية، رغم أن 

املبادرات يف سياقات الرصاع مثل آيرلندا الشاملية حاولت توسيع هذا املفهوم(.

إحجام  هناك  التقليدية.  اآلليات  تلقي  التنوع يف  من  كبريًا  قدرًا  الكتاب  هذا  احلاالت يف  دراسات  تظهر 
واضح عن استخدامها يف معظم الدوائر السياسية يف بوروندي. يف موزمبيق حالة من التساهل السلبي. إال 
أنه من املفيد التذكر أنه يف مثل تلك السياقات، قد تظهر بعض األخطار. فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس-

بشكل  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  مماثلة  وظواهر  املاغامبا  تستخدم  أن  يف  خماطرة  ›ثمة  أن  يكتبان  المربانكا، 
خاطئ من قبل النخب السياسية الوطنية. عىل سبيل 
نجاح  تستخدم  أن  السياسية  للنخب  يمكن  املثال، 
خيارهم  لتربير  كحجج  املاغامبا  ومعاجلي  أرواح 
العقاب  من  واإلفالت  احلرب  بعد  العفو  منح  يف 
يف  الفعل  رد  متثل  فقد  سرياليون،  يف  أما  والصمت‹. 
أن  إال  والتطهري.  املصاحلة  طقوس  بقيمة  االعرتاف 
إدماجها يف عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة كان ضعيفًا. 

ختطط اتفاقية جوبا املوقعة يف حزيران/يونيو 2007 
للمقاومة  الرب  وجيش  األوغندية  احلكومة  بني 

يف  ارتكبت  التي  احلرب  بجرائم  يتعلق  فيام  الوطنية  السياسة  يف  أوبوت  ماتو  لطقوس  الكامل  لإلدماج 
املايض. وتعد رواندا البلد الوحيد الذي كانت فيه أداة املساءلة املحلية جزءًا كاماًل من السياسة الرسمية. 

لقد ذكر هذا الفصل أعاله املشاكل التي تنشأ عن مثل هذا الوضع.

* * * 

القائمة عىل  العدالة واملصاحلة  آليات  الشبه واالختالف بني  نقاط  املعلومات حول  الفصل  لقد مجع هذا 
الرصاعات  بعد  املحتمل  أو  الفعيل  دورها  تقييم  وسيكون  الكتاب.  عليها  يركز  التي  البلدان  يف  التقاليد 

العنيفة موضوعًا للفصل اخلتامي. 

معظم البلدان التي متت دراستها كجزء من هذا 
املرشوع جتمع أدوات العدالة االنتقالية واملصاحلة 
مع إسرتاتيجيات أخرى للتعامل مع تركة احلرب 
األهلية واإلبادة اجلامعية. كيف يمكن للعالقات 

الشخصية واملامرسات املستمدة من املجتمعات 
املحلية أن تعيش، جنبًا اىل جنب، مع أشكال 

العدالة اجلزائية وقول احلقيقة التي تنظمها الدولة 
و/أو حتظى بالرعاية الدولية؟
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بريت إنغليري* 

محاكم الغاتشاتشا في رواندا

1. الصراع في رواندا

نيسان/أبريل  أفريقيا. لكن يف 6  تقريبًا وخمبأ يف وسط  بلدًا غري معروف  قبل عام 1994، كانت رواندا 
1994، ُأسقطت الطائرة التي كانت حتمل الرئيس حينذاك جوفينال هابياريامنا يف سامء العاصمة كيغايل. 
شكل ذلك بداية محلة من العنف واإلبادة اجلامعية ضد أقلية التوتيس العرقية، وما يسمى جمموعة الباهوتو 
›املعتدلة‹ التي تنتمي اىل األغلبية العرقية لكن التي كانت تعارض النظام القائم. خالل فرتة 100 يوم، قتل 
حوايل 800.000 شخص. وشكلت هذه األحداث املأساوية صدمة للعامل ووضعت رواندا عىل اخلريطة 
العاملية. حدثت اإلبادة اجلامعية يف رواندا يف سياق من احلرب األهلية، ويف حماولة خرجت عن السيطرة 
الستحداث ديمقراطية متعددة األحزاب. شكل ذلك ذروة العنف يف بلد متيز تارخيه باندالعات متقطعة 
للعنف العرقي نتيجة الرصاع عىل السلطة )والثروة( عرب الزمن، وهو رصاع تشكل حول الثنائية القطبية 
بني املجموعتني العرقيتني اهلوتو والتوتيس التي ميزت املشهد االجتامعي – السيايس يف رواندا. يشكل 
الباهوتو األغلبية العرقية، حيث تبلغ نسبتهم 84 باملئة من السكان، بينام 14 باملئة هم من الباتوتيس 

و1 باملئة من الباتوا.1

1.1. األصول البعيدة للصراع )حتى عام 1962(

روج  الفرتة.  هلذه  تفسريين  ثمة  االستعامر.  قبل  ما  أزمنة  يف  رواندا  تاريخ  عىل  عام  إمجاع  هناك  ليس 
اإلبادة اجلامعية عام 1994؛ يف حني يدعم  السابق )اهلوتو(، خصوصًا خالل  النظام  للتفسري األول 
الثاين. تلعب االنتقائية يف استخدام املوارد املتاحة وطبيعة التفسري الذي يعطى  النظام احلايل التفسري 
املحسوبية  مثل  املختلفة،  االجتامعية  الفئات  بني  التفاعل  حددت  التي  القديمة  احليوية  للمؤسسات 

* يود املؤلف أن يشكر ستيف فانديغينستي ولوك هويسه لتعليقاهتام القيمة عىل مسودات سابقة من هذا الفصل. لقد استفاد النص النهائي بشكل كبري من دعمهام. أما 
أية أخطاء أو نواقص يف الفصل، فهي من مسؤولية املؤلف.

لقد استخدم املؤلف صيغة الـ ›باهوتو‹ و ›باتوتيس‹ بدالً من ›هوتو‹ و ›توتيس‹ بوصفهام أكثر إخالصًا للغة األصلية. ›املاهوتو‹ و ›املاتوتيس‹ مها صيغتا املفرد. أما 
جذري الكلمتني، ›هوتو‹ و ›توتيس‹، فقد كانتا املفضلتني لالستخدام كصفتني. 
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)أوبوهاكي( والعمل القرسي )أوبوريتوا(، دورًا يف قراءة هذا التاريخ. يقدم هذا الفصل عرضًا موجزًا 
للخطوط الرئيسية هلاتني القراءتني للتاريخ الرواندي. وكام دائاًم، فإن احلقيقة قد تكون يف مكان ما بني 

القراءتني.

قبل االستقالل عام 1962، كانت البالد مملكة. وكان ملك هو )موامي( وأرستقراطية من التوتيس 
الباهوتو. وانخرطت اململكة املركزية يف حماوالت مستمرة  حيكمون الشعب الذي كانت أغلبيته من 
لفتح األرايض املحيطة والسيطرة عليها من أجل استغالل السكان اهلوتو. كان الباتوتيس رعاة يربون 
قطعان كبرية من املوايش. غزوا املنطقة قبل قرون ومتكنوا من إخضاع السكان اهلوتو الزراعيني، الذين 
كانوا حيرثون األرض ويزرعوهنا. كان الباهوتو قد هاجروا أيضًا، لكن يف وقت سابق، اىل املنطقة التي 
باتت تعرف باسم رواندا. لكن، وبينام أتى الباهوتو من مناطق خمتلفة يف وسط أفريقيا وكانوا يعتربون 
أسالف عرق البانتو، يعتقد أن الباتوتيس أتوا من الشامل، وهم من أصول سامية أو حامية. كان الباتوا 

ُيعتربون السكان األصليني للمنطقة. هذه إحدى القراءات من املايض.

من  بدالً  رواندا،  يف  اآلن  الشائعة  النسخة  باتت  االستعامري،  قبل  ما  التاريخ  هذا  من  أخرى  نسخة 
الرتكيز  بات  فقد  البالد.  تسكن  التي  للمجموعات  املتميزة  والعرقية  اجلغرافية  األصول  عىل  التأكيد 
هو عىل وحدة شعب رواندا، البانيا رواندا، واملواطنة الرواندية التي تستند اىل القاسم املشرتك، وهو 
الرواندية )أوبانيارواندا(. مل يكن اهلوتو والتوتيس يف األصل تصنيفني إثنيني، بل طبقتني اجتامعيتني – 
اقتصاديتني. كان األباتوتيس )بصيغة اجلمع( االسم الذي يعطى لألشخاص األكثر ثراًء ُماّلك املوايش. 
أما األرس الفقرية، والتي متتلك قطع أرض صغرية أو ال متتلك أرضًا عىل اإلطالق، وال مواٍش، فكان 
تنتقل  كانت  املوايش  متتلك  أرسة  إن  حيث  ممكنة؛  احلركية  املرونة  كانت  أباهوتو.  بأهنم  إليهم  يشار 
لـ  أتى االستعامر  يفقدون مكانتهم يرتّدون اىل حالة اهلوتو. ومن ثم  الذين  التوتيس؛ وأولئك  فئة  اىل 
انقسامات اجتامعية  التي تسوده  ›خيلق‹ جمموعات عرقية يف جمتمع منسجم متامًا، كانت االنقسامات 

– اقتصادية رصفه.

األثر  الرواندي. كان  للمجتمع  النسيج االجتامعي  بأثر االستعامر عىل  أقل من اجلدل حييط  ثمة قدر 
حاساًم، إال أن فكرة أن االستعامر زرع بذور اإلبادة اجلامعية التي حدثت الحقًا يطعن هبا البعض، يف 
حني يعتقد آخرون أهنا صحيحة. استعمرت رواندا أوالً من قبل أملانيا )1897-1916(، ثم أصبحت 
يف عام 1919 رسميًا مستعمرة بلجيكية. أجريت إصالحات عديدة شاملة، خصوصًا لطريقة احلكم 
الرواندي.  املجتمع  يف  كبريًا  تغيريًا  أحدثت  والتي  البلجيكي،  املستعمر  استخدمها  التي  املبارش  غري 
انسجامًا مع األفكار األنثربولوجية السائدة حينذاك، كان البلجيكيون يؤمنون بتصنيف األعراق طبقًا 
لكوهنا أعراقًا أعىل أو أدنى مرتبة. واستنتجوا بأن ›عرق‹ التوتيس كان أكثر أهلية للحكم من الباهوتو، 
استخدم  اليدوي.  بالعمل  يقوموا  يكونوا حمكومني وأن  أن  فقط  أدنى ويمكن  كانوا خملوقات  الذين 
التوتيس مع  السلطة من  لتنفيذ سياساهتم االستعامرية. تكيف أصحاب  التوتيس  البلجيكيون احلكام 
يف  للبقاء  مسبقًا  رشطًا  كان  االستعامري  احلاكم  مع  التحالف  ألن  ليس  بسهولة  اجلديد  الوضع  هذا 
السلطة وحسب، بل أيضًا ألنه ضاعف من سلطتهم بشكل كبري، ومن سيطرهتم عىل السكان )اهلوتو( 
سبيل  عىل  املؤسساتية،  الرتكيبة  من  جزءًا  العرقية  اهلوية  أصبحت  لقد  ثروهتم.  من  ضاعف  وبالتايل 

املثال، من خالل إصدار بطاقة اهلوية العرقية.
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شهد عام 1959 ثورة اجتامعية، وهو حدث مل يكن من املمكن ختيله قبل بضع سنوات، وأصبحت تعرف 
التوتيس  باحلكام  أطيح  و1962،   1959 عامي  بني  املتتابعة  األحداث  من  موجة  ويف  اهلوتو‹.  ›ثورة  بـ 
يف  كانوا  ›بورغوماسرتز‹،  بـ  االنتخابات  خالل  من  واستبدلوا  اهلضاب(  )عىل  جمتمعاهتم  من  وأخرجوا 
هذه  أتت  لرواندا.  رئيس  أول  املاهوتو،  من  وهو  كاييباندا،  غريغوار  أصبح  هوتية.  أصول  من  أغلبيتهم 
األحداث مصحوبة بالعنف ضد احلكام التوتيس وعائالهتم، وسعت أول موجة من الباتوتيس للحصول 
عىل اللجوء يف البلدان املجاورة. تبعت ذلك موجة ثانية أكرب يف 1963-1964، عندما جتمع الباتوتيس 
من املوجة األوىل وهامجوا رواندا من بوروندي وتنزانيا. قتل عدد كبري من الباتوتيس يف هجامت انتقامية 
وغادرت أعداد أكرب منهم البالد كالجئني. هذه اهلجامت ورد الفعل العنيف من النظام شكل استشعارًا 
بام كان سيحدث بعد ثالثني عامًا. شكل املتحدرون من هؤالء الالجئني الكتلة الرئيسية والعمود الفقري 
الذي هاجم رواندا يف ترشين  الرواندي،  الوطني  العسكري اجليش  الرواندية وجناحها  الوطنية  للجبهة 

األول/أكتوبر 1990 يف حماولة للعودة املسلحة اىل بلدهم.

2.1. الباهوتو والباتوتسي في ظل نظام هابياريمانا

كاييباندا،  الرئيس  حكم  خالل   ،1973-1962( الرواندية  للجمهوريات  األيديولوجية  املكونات 
و1973-1994 حتت حكم الرئيس هابياريامنا( ›شكلت يف الوقت نفسه عكسًا واستمرارًا هلذه الصور 
االجتامعية – النفسية الراسخة‹ )Uvin 1998: 33( للتوتيس الراعوي األجنبي، املتفوق عرقيًا واملزارع 
الباهوتو  ظل  االستعامري.  احلكم  ظل  يف  تعزيزها  تم  والتي  اخلاضع،  للبالد،  األصيل  االبن  اهلويت، 
والباتوتيس تصنيفني متاميزين بعد الثورة االجتامعية، إال أن الباتوتيس أصبحوا اآلن خملوقات أدنى مكانة 
يف ›نظام طبيعي‹ مستعاد حتت هيمنة اهلوتو. أصبحت هذه األفكار جزءًا من الرتكيبة املؤسساتية من خالل 
سياسة احلصص العرقية التي منح بموجبها الباتوتيس 9 باملئة من املناصب احلكومية )دون سلطة حقيقية( 
ونفس النسبة من املقاعد يف املدارس واجلامعات. لكن، ورغم هذه القيود اخلانقة عىل الفرص، فإن السكان 
العاديني داخل رواندا استمروا بالعيش دون أن يستهدفوا جسديًا خالل أوج حكم اجلمهورية  التوتيس 

الثانية.

اإلسرتاتيجية الثانية يف الرشعنة استندت اىل الفكرتني املتقاطعتني املتمثلني يف ›التنمية‹ و ›الفالحني‹. كانت 
صورة رواندا بوصفها أمة مكتفية بذاهتا من الفالحني الذين يمنحون قيمة خاصة لـ ›العمل اليدوي‹ ترتدد 
باستمرار يف خطب هابياريامنا. سمي احلزب السيايس الوحيد احلركة الوطنية الثورية من أجل التنمية، بينام 
كان الربملان املجلس الوطني للتنمية. كان الرئيس هو الالعب السيايس الرئييس، لكنه مارس السلطة مع 
بات  ما  الشامليني وأفراد عشريته، وغالبًا عشرية زوجته. كان هؤالء يشكلون  الباهوتو  نخبة حاكمة من 
يعرف باألكازو )البيت الصغري(، الذي يسيطر عىل الدولة وامتيازاهتا )النقدية(. وكان النظام برمته موجهًا 
اىل املحافظة عىل الوضع الراهن. يف هيكليات الدولة اهلرمية والرتاتبية، كانت سلسلة السيطرة والتحكم 
تصل اىل أعامق احلياة الريفية. ولعبت هذه اهليكليات املؤسساتية دورًا مهاًم يف التعبئة وحشد الزخم خالل 

اإلبادة اجلامعية عام 1994.
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3.1. الحرب األهلية، والديمقراطية متعددة األحزاب واإلبادة الجماعية )1994-1990(

التحوالت  من  موجة  صاحبت  رواندا.  يف  السيايس  االنتقال  عملية  إطالق  يف  العوامل  من  عدد  أسهم 
الفرانكوفونية عىل  أفريقيا  ميتريان  فرانسوا  الفرنيس  الرئيس  فقد أجرب  الباردة؛  الديمقراطية هناية احلرب 
التحول الديمقراطي من أجل ضامن استمرار تلقي املساعدات االقتصادية. كام أفىض انخفاض أسعار البن 
البنيوي اىل أزمة اجتامعية–اقتصادية. ويف ترشين األول/ العاملية وإحداث برنامج للتكيف  يف األسواق 

قاعدة  أوغندا  من  اختذت  التي  الرواندية  الوطنية  اجلبهة  قبل  من  هلجوم  رواندا  تعرضت   1990 أكتوبر 
هلجامهتا، مطالبة بالعودة اىل بلدها األصيل وبحصتها من السلطة. شكلت هذه الظروف ضغوطًا عىل نظام 
تغيريًا   1978 عام  أجريت  للدستور  مراجعة  أحدثت  ليربالية.  إصالحات  يف  للرشوع  دفعته  هابياريامنا 
ويف  السياسية.  األحزاب  ونشأت  األحزاب  متعددة  سياسية  حياة  قيام  عىل  املصادقة  متت  فقد  جوهريًا. 
الوقت نفسه، كان هناك حركة سياسية–عسكرية خارجية، هي اجلبهة الوطنية الرواندية، تقاتل للعودة اىل 
رواندا، مطالبة بحصة من السلطة، فأجربت القوى املوجودة يف السلطة عىل اجللوس اىل طاولة املفاوضات.

كان التحول اىل حياة سياسية متعددة األحزاب، بعد عقود من حكم احلزب الواحد والرشوع يف إصالحات 
مؤسساتية ويف الوقت نفسه خوض حرب يف بلد يزيد عدد سكانه عن طاقته االستيعابية، عملية منهكة. 
كان هناك ثالثة تيارات سياسية فاعلة خالل الفرتة االنتقالية: احلركة الرئاسية، وهي النخبة املوجودة يف 
واجلبهة  التشكل؛  حديثة  السياسية  األحزاب  شكلتها  التي  الداخلية  ›الديمقراطية‹  واملعارضة  السلطة؛ 
الوطنية الرواندية وداعموها بوصفها معارضة مسلحة. لقد قادت قوات املعارضة الداخلية اإلصالحات 
السياسية واملؤسساتية. تبع ذلك وضع دستور جديد يسمح لألحزاب السياسية بالتنظيم تشكيل حكومة 
ائتالفية. لقد استخدمت قوات املعارضة وصوهلا اىل أجهزة الدولة إلحداث مزيد من اإلصالحات عىل 
النظام السيايس وتقويض النظام احلاكم، حيث وقعت اتفاقية أروشا للسالم يف 4 آب/أغسطس 1993 
بني  السلطة  تقاسم  حول  تفاوضية  بتسوية  الداخلية  اإلصالحات  تعزيز  وتم  املفاوضات؛  من  عام  بعد 
التيارات السياسية الثالثة حول إدماج قوات املتمردين يف اجليش الوطني. مل يرتتب عىل االتفاقية املزيد من 
فك ارتباط احلركة الوطنية الثورية من أجل التنمية بأجهزة الدولة وحسب، بل إهنا أدت أيضًا اىل تراجع 

موقع وامتيازات النخبة احلاكمة، والرئيس واألكازو الشامليني يف مركزها.

مل جتد اتفاقية أروشا طريقها اىل التنفيذ. رغم حمادثات السالم والتوصل اىل اتفاق، فإن رواندا ›استقرت يف 
ثقافة حرب‹ )Prunier 1998: 108(. كان العنف قد أصبح طريقة ملامرسة العمل السيايس، ليس فقط 
يف ميادين املعارك بل أيضًا يف شوارع كيغايل وتالل األرياف. مع انفتاح احللبة السياسية، بدأت األحزاب 
كانت  حيث  الريف،  يف  تنظم  احلاشدة  االجتامعات  كانت  األعضاء.  بتنسيب  التشكل  حديثة  السياسية 
اخلطب امللهمة واملرشوبات املجانية هتدف اىل إقناع الفالحني بااللتزام هبذه ›العائلة‹ السياسية أو تلك. يف 
هذا املناخ، تراجعت أجهزة الدولة التي كانت تتمتع بوقت ما باملرونة والديناميكية، لكن التي كانت تطغى 
عليها النزعة االستبدادية، فتفككت برسعة. يف املناطق التي أخرجت فيها السلطات احلاكمة )سياسيًا( من 
جمتمعاهتا املحلية، حدث فراغ يف السلطة. لعبت أجنحة الشباب املرتبطة باألحزاب السياسية، بوجه خاص، 
دورًا مهاًم يف محلة الرعب. كان لدى التحالف من أجل الدفاع عن اجلمهورية منظمة ›اإليبموزاموغامبي‹ 
‘اإلينكوبا - الرعد’ اجلناح الشبايب للحركة اجلمهورية الديمقراطية،  )ذوو اهلدف الواحد(، وكان هناك 
وكان لدى احلزب الديمقراطي االجتامعي  ‘األباكومبوزي - املحررون’ واحلزب احلاكم احلركة الوطنية 

الثورية من أجل التنمية  ‘اإلنرتاهاموي - العاملون معًا’.
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يف وقت الحق، ومع استمرار احلرب وتراجع فرص العملية السياسية والطعن بمفاوضات السالم، 
تشكل  كانت  اجليش.  وسلحها  درهبا  رصفة،  ميليشيات  اىل  الشبابية  املجموعات  هذه  بعض  حتولت 
كان  اإلدارييني.  املوظفني  من  واسعة  ورشحية  اجليش  مع  اجلامعية  اإلبادة  عمليات  يف  حربة  رأس 
الثورية  الوطنية  للحركة  الشبايب  اجلناح  أعضاء  عىل  األصل،  يف  يقترص،  ›اإلنرتاهاموي‹  مصطلح 
صنف  اجلامعية،  اإلبادة  أحداث  بعد  لكن  اجلناح.  هذا  داخل  من  امليليشيا  ونمت  التنمية،  أجل  من 
مجيع أولئك الذين شاركوا أو اشتبه يف مشاركتهم عىل أهنم ›إنرتاهاموي‹، حتى لو مل يكونوا ›أعضاء 

رسميني‹. لقد تم تضخيم هذا املصطلح.

يف حني أثر انعدام األمن الذي تسببت به األحزاب السياسية عىل مجيع املواطنني العاديني خالل سنوات 
االضطراب هذه، فإن الباتوتيس هم الذين تعرضوا اىل أكرب درجة من االستهداف. أطلق عليهم اسم 
الوطنية  اجلبهة  مع  والتآمر  املزعومة  عالقتهم  بسبب  املتمردين،  قوات  مع  املتواطئني  أو  إيبييتسو، 
جمموعة  عىل  هيمنت  التي  العرقية  اهلوية  نفس  اىل  ينتمون  كانوا  أهنم  هو  واحد  ولسبب  الرواندية، 
املتمردين. مبارشة بعد بداية احلرب يف ترشين األول/أكتوبر 1990، اعتقل عدد كبري من الباتوتيس 
يف سائر أنحاء البالد وسجنوا لفرتة من الزمن. ويف فرتات منتظمة، ويف كثري من األحيان كرد انتقامي 
عىل هجامت اجلبهة الوطنية الرواندية أو تقدمها، كان يتم التحريض عىل ارتكاب جمازر بحق التوتيس. 
التي  األنامط  ›أسس  إنه  بل  1963-1964؛  الفرتة  يف  االنتقامية  القتل  عمليات  عىل  ذلك  يقترص  مل 

.)87 :1999 des Forges( ›1994 تكررت يف عمليات اإلبادة اجلامعية عام

يعتزم  يكن  مل  املتشددين،  من  مكثفة  وبضغوط  هابياريامنا،  الرئيس  فإن  السالم،  اتفاقية  توقيع  رغم 
تنفيذها. أشار اىل االتفاقية يف خطاب له بوصفها جمرد ›قطعة ورق‹. كانت جتري التحضريات الستئناف 
احلرب، من طرف اجلبهة الوطنية الرواندية أيضًا. انخرط كال الطرفني يف أنشطة لزعزعة االستقرار 
خالل  من  العدو.  حتديد  تم  قد  كان   ،1994 عام  مطلع  مع  سياسية.  واغتياالت  إرهابية  وأنشطة 
نيامووينيش  الروباندا  حكم  هيدد  الذي  العدو  بات  احلكومية،  والدعاية  املكثفة  اإلعالمية  احلمالت 
ر( كان يأيت ليس فقط  )األغلبية العظمى( هتديدًا حلكم أغلبية اهلوتو العرقية. ولذلك فإن اخلطر )املتصوَّ
من اخلارج، من خالل الغزو، بل أيضًا من الداخل، من كل مواطن توتيس يعيش يف رواندا، وبالتايل 
القصص  العظمى. حركت  املتمثل يف حكم األغلبية  الراهن  الوضع  يؤيد  من خالل كل موهوتو ال 
اخليال  رواندا،  اىل  طريقها  يف  الباهوتو،  بقتل  الرواندية  الوطنية  اجلبهة  قيام  حول  املتداولة  والتقارير 
التهديد. ووجد  القضاء عىل هذا  بناء اخلوف. وهكذا أصبح هناك شعور/تصور بوجوب  وعززت 

شعار قوة اهلوتو طريقه عرب اهلضاب واملرتفعات؛ ووصم الباتوتيس بـ اإلنيينزي )الرصاصري(.

اجتامع  من  عائد  كيغايل وهو  مطار  اقرتاهبا من  عند  هابياريامنا  ُأسقطت طائرة  املتفجر،  املناخ  هذا  يف 
قمة عقد يف تنزانيا. يف تلك الليلة نفسها، يف 6 نيسان/أبريل 1994، بدأت محلة إبادة واسعة النطاق. 
حتركت األحداث برسعة يف العاصمة. وحدثت ردود فعل عفوية يف املناطق الريفية استجابة للدعوة 
اىل التحرك؛ قاوم آخرون لوقت طويل وكان استخدام القوة اخلارجية رضوريًا من أجل الرشوع يف 
عمليات القتل. قادت امليليشيات واجليش وقوات الرشطة ومعظم اجلهاز اإلداري يف الدولة عمليات 

القتل يف سائر أنحاء البالد. 
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نظام  بقوة  يعارضون  كانوا  الذين  أو  اجلامعية  اإلبادة  يؤيدوا محلة  مل  الذين  الباهوتو  أن  باملالحظة،  جدير 
هابياريامنا، أو كانوا مرتبطني بشكل ما بـ الباتوتيس، أصبحوا أيضًا ضحايا العنف. إال أن املحري هو ارتفاع 
اجلامعية  اإلبادة  محلة  يف  شاركوا  الذين  اهلوتو،  الفالحني  العاديني،  املواطنني  قبل  من  املشاركة  مستوى 

وتعقبوا وهنبوا وقتلوا جرياهنم التوتيس. 

4.1. أسباب وديناميكيات الصراع: األنماط الرئيسية للتفسير 

لقد ظهر إمجاع يف األدبيات الكثرية املتاحة حول املأساة الرواندية بشأن حقيقة أن اإلبادة اجلامعية مل يكن 
هلا عالقة بـ ›احلرب القبلية‹ غري السياسية بني جمموعات إثنية. رغم ذلك، فإن النمط الرئييس املستخدم 
من قبل املراقبني لتفسري اإلبادة اجلامعية عام 1994 كانت الطبيعة العرقية للرصاع: املجموعة العرقية التي 
تشكل األغلبية وهي الباهوتو، حاولت حتقيق القضاء الكامل عىل املجموعة العرقية التي تشكل األقلية، 

وهي الباتوتيس.

واملالمح  البيئية؛  املوارد  وندرة  النخب؛  هبا  تقوم  التي  االستغالل  عمليات  عىل  تركز  أخرى  أنامط 
.)2001 Uvin( االجتامعية–النفسية للمرتكبني؛ ودور املجتمع الدويل

يستكشف ›نمط استغالل النخب‹ رغبة النخبة الرواندية يف البقاء بالسلطة. غزو اجلبهة الوطنية الرواندية 
واحلرب التي تلته، واالتفاقية الدولية لتقاسم السلطة والضغوط من أجل التحول الديمقراطي وما تالها 
من والدة املعارضة السياسية، مجيعها هددت احتكار السلطة واملزايا التي تتمتع هبا النخبة يف رواندا. كانت 
هذه النخبة مستعدة الستخدام مجيع الوسائل من أجل البقاء سياسيًا وإبقاء قبضتها عىل املزايا املرتبطة بقوة 
الدولة. ينسجم ›نمط استغالل النخب‹ بشكل كامل مع ›نمط اخلصائص االجتامعية – الثقافية للمجتمع 
الرواندي‹. نخبة قوية، مستعدة لفعل أي يشء للبقاء يف السلطة. تستخدم بنية الدولة املفرطة يف املركزية، 
مع خطوط القيادة والسيطرة التي متتد بعيدًا يف عمق احلياة الريفية، حلشد جيش ›مطيع‹، ›وملتزم‹ و‹غري 

منتقد‹ من الفالحني، حتى لو كان ذلك يعني ذبح جرياهنم.

نمط آخر يركز عىل أمهية ›املوارد البيئية‹. وتؤكد هذه احلجة عىل أن ندرة املوارد يف رواندا، مصحوبة بأعىل 
إبادة  كثافة سكانية يف أفريقيا ومعدالت نمو سكاين مرتفعة، شكلت تربة خصبة للعنف الذي حتول اىل 

مجاعية.

كام حظي دور املجتمع الدويل بقدٍر كبري من االهتامم يف السنوات القليلة املاضية. بات الرتكيز غالبًا عىل 
الدولية  لألطراف  السلبية  الطبيعة  بأن  هنا  احلجة  وتفيد  وخالهلا.  اجلامعية  اإلبادة  سبقت  التي  األشهر 
املعنية مهدت الطريق نحو اإلبادة اجلامعية، سواء عن قصد – وبشكل ضمني – أو عن غري قصد. كام تتم 
املجادلة، بأن وجود املجتمع الدويل يف رواندا منذ وقت طويل عىل شكل مشاريع تنموية غذى زخم اإلبادة 

اجلامعية، من خالل وجودها احليادي سياسيًا واجلاهل ثقافيًا واجتامعيًا يف البالد.

أنامط التفسري عىل املستوى الكيل ختفق يف فهم وحتليل ديناميكيات وجتارب العنف عىل املستوى املحيل. 
برصف النظر عن احلاجة لفهم األسباب العامة للرصاع من أجل منع حدوثه مرة أخرى، من املهم أيضًا 
انخراط  درجة  وذكرنا  سبق  لقد  املجتمع.  من  األدنى  املستويات  عىل  الرصاع  ديناميكيات  استكشاف 
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املواطنني العاديني يف أعامل النهب والقتل. من املهم فهم تطورات اإلبادة اجلامعية يف املجتمعات الصغرية، 
والتي متت وجهًا لوجه، حيث إن القدر األكرب من عمل العدالة االنتقالية يتم عىل هذا املستوى من خالل 
حماكم الغاتشاتشا. إن نظام املحاكم مصمم للعمل عىل الوحدات األدنى من املجتمع، كام نجادل أدناه. 
يظهر التحليل اجلزئي املقارن لإلبادة اجلامعية، أن العنف الذي أطلق عىل املستوى الكيل تم تبنيه وصياغته 
بشكل أسايس يف الرشائح والتشكيالت االجتامعية السياسية اجلزئية التي ترسخت فيها. اإلبادة اجلامعية، 
من  جدًا  متاميز  مستوى  عىل  كبري  بشكل  صياغتها  إعادة  متت  فقد  األعىل،  من  صياغتها  متت  أنه  ورغم 
املجتمعية  املحلية وعىل أساس اخلصوصيات  املناطقية  التوترات االجتامعية واالنقسامات واالختالفات 
أو الفردية. لقد عكس عنف اإلبادة اجلامعية كاًل من أهداف القوى والعوامل فوق املحلية، وبشكل أسايس 
االنقسام بني اهلوتو والتوتيس والذي متت تعبئته من قبل الالعبني السياسيني ألغراض سياسية وانعكاساهتا 
املحلية، من خالل الرصاع عىل السلطة، اخلوف، العمليات القرسية )داخل اجلامعات(، السعي للحصول 
عىل املوارد االقتصادية واملكاسب الشخصية، والضغائن التي تدفع اىل االنتقام وتصفية احلسابات القديمة 

 .)2006 Ingelaere(

5.1. رواندا ما بعد اإلبادة الجماعية

السلطة يف 4 متوز/يوليو 1994 ووضعت حدًا لإلبادة اجلامعية.  الرواندية عىل  الوطنية  استولت اجلبهة 
هربت احلكومة املهزومة وقواهتا املسلحة اىل مجهورية الكونغو الديمقراطية املجاورة وتبعها عدد كبري من 
السكان. ترددت تبعات ذلك خارج حدود رواندا، وتسببت بانعدام استقرار وانعدام أمن إقليمي لسنوات 
بعد ذلك. رغم أن آلة اإلبادة اجلامعية توقفت بعد 100 يوم يف متوز/يوليو 1994، فإن العنف ظل هو 
النظام السائد. يكشف العمل امليداين يف رواندا أن الرواندييني شهدوا عقدًا من العنف بني عام 1990، مع 
بداية احلرب األهلية واملامرسة السياسية متعددة األحزاب، وهناية تسعينيات القرن العرشين، عندما انتهت 
األعامل العدائية الظاهرة عىل تراب رواندا. بداية من عام 1996، وما بعد تفكيك املعسكرات املوجودة يف 
مجهورية الكونغو الديمقراطية بالقوة، هامجت قوات احلكومة املهزومة وميليشيا إنرتاهاموي شامل رواندا 
التي  املتسللني )األباسينغيزي(،  الديمقراطية. بات هذا يعرف بحرب  من قواعدها يف مجهورية الكونغو 
قتل فيها مئات – وعىل األرجح آالف – املدنيني. وبام أنه كان من الصعب متييز املتسللني عن املدنيني، فإن 

اجليش الوطني الرواندي جلأ تدرجييًا اىل إسرتاتيجيات دموية يف مواجهة التمرد لتهدئة املنطقة.

نظرًا ألن اجلبهة الوطنية الرواندية كانت الطرف املنترص عسكريًا، فقد متكنت من وضع األجندة لرواندا 
ما بعد اإلبادة اجلامعية دون قيود تذكر. الرئيس بول غاغامي أشار بشكل متكرر اىل أنه ›يريد بناء بلد 
جديد‹ – وهي رغبة ينبغي أن تؤخذ حرفيًا. يشكل التحرر من نظام اإلبادة اجلامعية واحدًا من العوامل 
األيديولوجية الكامنة ومن إسرتاتيجيات احلصول عىل الرشعية. لقد تم إطالق محلة هندسة اجتامعية 
جريئة، يف فرتة ما بعد اإلبادة اجلامعية، من أجل ترمجة هذه الرؤية اىل واقع، متضمنة املجموعة اآلتية من 
األفكار. يمكن النظر اىل اجلبهة الوطنية الرواندية عىل أهنا هتدف اىل بناء رواندا ما بعد استعامرية حقيقية. 
كانت القوى االستعامرية قد شوهت جوهر الثقافة الرواندية، وقد حافظت هذه الذهنية االستعامرية 
العالقات بني  العرقية، أن تعّرف  الرواندية، وليس  ينبغي للخاصية  عىل اجلمهوريتني األوىل والثانية. 
الدولة واملجتمع. إن بناء أو إعادة ترسيخ هذه الوحدة القائمة عىل اخلاصية الرواندية متيض بالتوازي 
اإلطار  باهليمنة يف  بدأ  املصاحلة، وهي عنرص  اجلامعية‹. كام متت صياغة  اإلبادة  ›أيديولوجيا  إلغاء  مع 
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األيديولوجي ما بعد عام 1994 وبحلول هناية عقد التسعينيات، يصاغ هو أيضًا عىل أساس الوحدة، 
يف حني أن اهلدف الكيل للعدالة يف حالة جرائم اإلبادة اجلامعية )بمعنى املسؤولية واملساءلة( كان واحدًا 
من أحجار الزاوية يف النظام. ينبغي للتقاليد الرواندية األصلية املستمدة من النسيج االجتامعي–الثقايف 
الرواندي أن حتل حمل املامرسات املستوردة والداعية للتقسيم. تعد الغاتشاتشا واحدة من هذه التقاليد، 
تعترب هذه املؤسسات جزءًا مما يسمى ›بناء ثقافة ديمقراطية‹ يتم تصورها عىل أهنا ›أقرب اىل النموذج 

 .)151 :2006a Rwanda( ›الديمقراطي القائم عىل اإلمجاع

إن اختيار وتأسيس حماكم الغاتشاتشا يتناسب بشكل 
ومورد  أصيلة،  رواندية  إهنا  الرؤية.  هذه  مع  كامل 
اإلبادة  حماربة  اىل  وهتدف  تقريبًا؛  استعامري  قبل  ما 
العقاب،  من  اإلفالت  ثقافة  عىل  والقضاء  اجلامعية 
وينبغي أن حتقق املصاحلة بني الروانديني وذلك بإعادة 

تعزيز الوحدة.

2. الغاتشاتشا ›القديمة‹ و ›الجديدة‹

يشار اىل نظام حماكم الغاتشاتشا كام يعمل حاليًا يف رواندا يف كثري من األحيان بمصطلحات وأوصاف كام 
لو أنه يتطابق، أو عىل األقل يشبه، آلية تسوية الرصاعات ›التقليدية‹ املعروفة بالغاتشاتشا. غري أن العالقة 
اختالف  ثمة  التدرجيية.  باالستمرارية  حتى  وال  باهلوية،  يتعلق  ال  ›اجلديدة‹  و  ›القديمة‹  الغاتشاتشا  بني 
نوعي، وقد طرأ تغيري جوهري يميز تأسيس حماكم الغاتشاتشا بعد اإلبادة اجلامعية. يتمثل الشبه يف االسم، 
والتوجهات املتشاهبة باملعنى األكثر عمومية، ويف اخلصائص املشرتكة؛ لكن ينبغي عىل املرء أن ينظر اىل ما 
وراء هذه العنارص األكثر وضوحًا ألوجه الشبه كي يفهم الطبيعة احلقيقية للمؤسسة ›القديمة‹ و›اجلديدة‹ 
ولكي يدرك حلظة االنقطاع عن املايض. إن حماكم الغاتشاتشا ›اجلديدة‹ هي باملعنى احلقيقي فعاًل ›تقليد 
خمرتع‹. ويف حني أن أي مؤسسة ›تقليدية‹ تتغري بمرور الوقت بحكم التغيريات االجتامعية بشكل عام، 
فإن االنقطاع هو السمة املميزة يف حالة الغاتشاتشا. لقد أدى تدخل الدولة، من خالل اهلندسة القانونية 

واالجتامعية، اىل تصميم وتنفيذ يشء جديد يشبه من بعيد نموذج مؤسسة قائمة.

ماهو  أوالً  سيربز  بل  للغاتشاتشا،  ›التدرجيي‹  التطور  عىل  يركز  لن  الفصل  من  القسم  هذا  فإن  ولذلك، 
النظام  اىل  يتحول  ثم  ومن  خمتلفة،  فرتات  يف  قرب  عن  عليها  ويركز  ›القديمة‹،  املؤسسة  حول  معروف 
الذي يتعامل مع جرائم اإلبادة اجلامعية. يعاين التاريخ البعيد للغاتشاتشا من نفس املشكلة التي تم الرتكيز 
بشكل  لرواندا  القديم  بالتاريخ  واملتعلقة  آنفًا،  عليها 
املتوافرة، كام أن  العديد من املصادر  عام. ليس هناك 
فرص حتريف األدلة والتالعب هبا كثرية جدًا. ونوجز 
والتغريات  القديمة  للمؤسسة  الرئيسية  اخلطوط  هنا 
وذلك  الوقت،  بمرور  عليها  طرأت  التي  التدرجيية 
باالعتامد عىل عدد قليل من املصادر املكتوبة والتي ال 

تشكل حماكم الغاتشاتشا ‘اجلديدة’ ‘تقليدًا 
خمرتعًا’. لقد صمم تدخل الدولة ونفذ من خالل 
اهلندسة القانونية واالجتامعية شيئًا مستحدثًا عىل 

نمط مؤسسة موجودة أصاًل. ثمة اختالف من 
حيث النوع بني الغاتشاتشا ‘القديمة’ والغاتشاتشا 

‘اجلديدة’.

تعد حماكم الغاتشاتشا جزءًا من سياسة بناء رواندا 
ما بعد استعامرية حقيقية واستعادة وحدهتا. ينبغي 
للتقاليد الرواندية األصيلة أن حتل حمل املامرسات 

التقسيمية املستوردة.
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السن، خالل مقابالت  كبار  قبل أشخاص  املعلومات من  متوافرة. وقد حصلنا عىل إضافات هلذه  تزال 
أجريت معهم ومجعت خالل العمل امليداين يف مجيع مناطق رواندا.

امليداين، الذي تم  الغاتشاتشا اىل 18 شهرًا من العمل  الرواندي وعمل نظام حماكم  يستند فهمنا للسياق 
القيام به بني متوز/يوليو 2004 ونيسان/أبريل 2007، يف عدد من املجتمعات املحلية الريفية الرواندية. 
من خالل جمموعة من الطرائق، املتمثلة يف مالحظات املشاركني واملقابالت احلية واملقابالت شبه املركبة 
والنقاشات مع املجموعات واستبيانات املسوح، استشار املؤلف واألشخاص الروانديون املتعاونون معه 
أكثر من 280 جلسة ملحاكم  الفالحني. وراقبنا  رواندا، معظمهم من  حوايل 1.300 مواطن عادي يف 
الغاتشاتشا )أكثر من 700 حماكمة( يف عرشة جمتمعات حملية تقع يف مناطق خمتلفة من البالد، وأقمنا لفرتات 
– السيايس  أطول يف جمتمعات حملية من أجل فهم عملية الغاتشاتشا يف السياق االقتصادي واالجتامعي 

للمجتمعات املحلية.

1.2. الغاتشاتشا بوصفها آلية ›تقليدية‹ لتسوية النزاعات 

من أجل التوصل اىل فهم كامل ألصول وغايات املامرسة القديمة للغاتشاتشا، ينبغي وضعها يف اإلطار 
الكوين للعامل االجتامعي – السيايس لرواندا يف ذلك الوقت. كانت القرابة الواسعة أو العائلة )أوموريانغو( 
السالالت  أو  )إنزو(،  األرس  من  عددًا  تشمل  وكانت  االجتامعي.  للتنظيم  الرئيسية  الوحدة  تشكل 
ممن  السن  كبار  الرجال  الساللة.  داخل  املكانة  حيددان  واجلنس  السن  األصغر.  االجتامعية  والوحدات 
تويف آباؤهم وأمهاهتم هم وحدهم املستقلون؛ أما مجيع اآلخرين، وخصوصًا النساء، فيعتمدون عليهم. 
رب األرسة مسؤول عن االلتزام بشعائر األسالف، وهو الذي يرتب الزجيات، ويدفع أو يتلقى الديون 
ويتحكم بوثائق امللكية اجلامعية لألرض واملوايش. كانت العائلة هي املصدر الرئييس للحامية واألمن. ليس 

للشخص وجود مستقل؛ حيث كانت وحدة العائلة تشكل ضامنة لألمن.

أتت اهليكليات السياسية لُتفرض عىل العائالت املمتدة. حوايل القرن السابع عرش، كانت رواندا تتكون 
من عدة مناطق أصغر حيكمها ملوك. كان امللك )موامي( يف الوقت نفسه يتحكم باألشياء العادية وأيضًا 
القضائية  السلطات  تكن  ومل  واملعرفة؛  والعدالة  السلطة،  جيسد  كان  الطبيعة.  وراء  ما  عامل  مع  بالعالقة 
ثمة  أن  إال  التقاليد.  األبريو، وهم حراس  يساعده  النهائي،  احلكم  املوامي هو  كان  منفصلة.  والسياسية 
مقولة شعبية مفادها: ›قبل أن يسمع امللك بيشء، ينبغي أن يسمعه الرجال احلكامء‹. وهذا يشري اىل حقيقة 
الناحية  أن املشاكل كانت تعالج أوالً يف الوحدات األدنى من املجتمع، من قبل رؤوساء العائالت. من 

العملية، كان حيدث هذا فيام بات يعرف بتجمعات الغاتشاتشا.

لقد بات من املتعارف عليه أن كلمة ›غاتشاتشا‹ تعني ›العدالة عىل العشب‹. يف الواقع، فإن اسم غاتشاتشا 
الناس  يفضل  وطري  ناعم  نبات  اىل  الكينيارواندية  اللغة  يف  تشري  والتي  ›أوموغاشا‹،  كلمة  من  مشتق 
اهلدف  وكان  واالنسجام.  النظام  استعادة  اىل  هتدف  التجمعات  هذه  وكانت  عليه.  واجللوس  التجمع 
األحداث،  حول  احلقيقة  اىل  التوصل  أقل  درجة  واىل  االجتامعي،  االنسجام  استعادة  للتسوية  الرئييس 
ومعاقبة املرتكبني، أو حتى التعويض من خالل تقديم اهلدايا. رغم أن العنارص األخرية يمكن أن تكون 
جزءًا من التسوية، فإهنا كانت عنرصًا ثانويًا باملقارنة مع استعادة االنسجام بني العائالت وتطهري النظام 

االجتامعي.
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احلقبة  خالل  أيضًا.  الغاتشاتشا  عىل  وبالتايل  برمته،  الرواندي  املجتمع  عىل  حاسم  أثر  لالستعامر  كان 
النمط الغريب يف رواندا، لكن تقاليد الغاتشاتشا حافظت عىل  االستعامرية، تم إحداث نظام قضائي عىل 
وظيفتها بوصفها آلية عرفية لتسوية الرصاعات عىل املستوى املحيل. متيز موقف القوى االستعامرية حيال 
أنه، ورغم  املجتمع الرواندي باحلكم غري املبارش؛ أي أن املؤسسات األصلية حافظت عىل وظائفها. إالّ 
سياسة احلكم غري املبارش، فإن وجود اإلداريني االستعامريني قد غرّي وأضعف ما كان موجودًا قبل قدومهم. 
القانون املكتوب ونظام املحاكم  عىل املستوى القضائي، جتىل ذلك يف أوضح أشكاله من خالل إحداث 
›الغربية‹ الذي فرض عىل املؤسسات ›التقليدية‹. استمرت املؤسسات التقليدية بالعمل لكنها كانت أدنى 
يف الرتاتبية من النظام اجلديد. باتت القضايا اخلطرة مثل القتل تعالج اآلن يف املحاكم التي تعمل عىل النمط 
الغريب. وعىل نحو مماثل، فقد امللك مكانته الفريدة بوصفه حجر الزاوية يف املؤسسات التقليدية، ومن هنا 
فقد هو والزعامء املحيطون به السلطة والرشعية يف تنفيذ الصالحيات القضائية. كام ينطوي هذا عىل تاليش 

رشعية حماكم الغاتشاتشا.

تدرجييًا  الغاتشاتشا  تطورت  االستقالل،  بعد 
إن  حيث  الدولة،  بسلطة  ترتبط  مؤسسة  اىل 
تلعب  )أو  عىل  ترشف  كانت  املحلية  السلطات 
وعندما  املحليني(.  )القضاة  اإلنيانغاموغايو  دور( 
أصبحت الدولة احلديثة أكثر قوة، استوعبت تدرجييًا 
األشكال غري الرسمية والتقليدية. وبتلك الطريقة، 
تقليدية  شبه  هيئة  اىل  الغاتشاتشا  مؤسسة  تطورت 
اىل  اجلديدة  العنارص  بعض  برزت  إدارية.  شبه  أو 
الثابتة  اإلجراءات  بعض  هناك  بات  حيث  املقدمة؛ 
اىل  وما  حمددة،  أيام  يف  تعقد  االجتامعات  وأصبحت  املالحظات،  تدوين  يتم  وبات  اتباعها،  ينبغي  التي 
ذلك. وصارت املؤسسة تلعب دور احلاجز، بحيث إن األطراف املتنازعة )ال يرتتب عليها( اللجوء مبارشة 
اىل نظام املحاكم الرسمية عىل مستوى اإلقليم. إذا كان ذلك ممكنًا، كان يتم تسوية النزاع يف أدنى وحدات 
اىل حمكمة أعىل. وكانت  القضية حتول  األمر، كانت  اقتىض  وإذا  املجتمع، كام حيدث يف غالبية احلاالت. 
الغاتشاتشا متثل نظامًا شبه قضائي وآلية مناسبة لتخفيف الضغط عىل نظام املحاكم العادية. رغم إحداث 
بعض العنارص الرئيسية ورغم عالقتها األداتية باهليكليات القضائية األعىل، فإن الطبيعة التصاحلية وغري 
الرسمية للغاتشاتشا ظلت حجر الزاوية يف املؤسسة، حيث إن قراراهتا ظلت اىل درجة كبرية ال تنسجم مع 
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جدير باملالحظة أن الغاتشاتشا، كام وجدت بعد االستقالل، ال تزال موجودة حتى اليوم، رغم أهنا مل تعد 
تسمى غاتشاتشا. يمكن القول بأهنا ال تزال موجودة بشكلني. أوالً، الحظنا يف عدة مناسبات خالل عملنا 
امليداين أن السلطات املحلية حتاول حل مشاكل السكان يف مناطقهم. يف الواقع، فإن هذا يشكل أحد أهم 
مهام املدراء املحليني. بعضهم كان يشري اىل أنشطته بأهنا شكل من أشكال الغاتشاتشا. لكن حتى الدور 
الذي تلعبه السلطات املحلية يف تسوية هذه النزاعات املحلية تقلص مع تأسيس ›األبونزي‹، وهي جلنة من 
الوسطاء، مع هناية عام 2004. من مالحظتنا لنمط النزاعات التي كان يتم تسويتها، فإن العقوبات التي 
يمكنها فرضها ونمط الوساطة، من حيث سامهتا ونطاق نشاطها، يشبه الغاتشاتشا كام كانت موجودة قبل 

لقد كان لالستعامر أثر حاسم عىل املجتمع 
الرواندي برمته، وبالتايل عىل الغاتشاتشا أيضًا. 
تم تأسيس نظام قانوين عىل النمط الغريب، لكن 

تقاليد الغاتشاتشا حافظت عىل وظيفتها بوصفها 
آلية عرفية لتسوية الرصاعات عىل املستوى 

املحيل. كانت نظامًا شبه قضائي وآلية مناسبة 
لتخفيف الضغط عن نظام املحاكم العادية.



دا
وان

ي ر
 ف

شا
شات

غات
 ال

م
اك

مح

35

اإلبادة اجلامعية. غري أن جلنة الوساطة اختذت شكاًل رسميًا بالكامل وأدجمت يف أجهزة سلطة الدولة أيضًا. 
وكام يف حال حماكم الغاتشاتشا احلديثة، فإن األبونزي تعمل طبقًا لقوانني مكتوبة وإجراءات حمددة؛ إال أن 

قراراهتا ال تزال مستمدة من العادات.

2.2. إعادة الدعوة لممارسة الغاتشاتشا

املفوض  تقرير  يكشف  كام  اجلامعية،  اإلبادة  أعقاب  يف  مبارشة  الغاتشاتشا  استخدام  إمكانية  ظهرت 
الباحثني  من  عدد  وتأمالت  أبحاث  نتيجة  التقرير  هذا  جاء  اإلنسان.  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي 
وأساتذة اجلامعات الروانديني العاملني يف مؤسسات خمتلفة. مل يقم هؤالء فقط بدراسة طبيعة الغاتشاتشا 
القديمة، بل إن العمل امليداين أكد أيضًا أن الغاتشاتشا كانت أصاًل تعمل بطريقة شبه تقليدية يف بعض 
قبل  من  أو  السكان  من  بمبادرة  إما  يتم  العمل  ذلك  مبارشة. وكان  اجلامعية  اإلبادة  انتهاء  بعد  املناطق 
السلطات اإلدارية. تكشف رسالة من احلاكم اإلداري إلقليم كيبويي يف ترشين الثاين/نوفمرب 1995، 
مرفقة بتقرير املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان لعام 1996، أن السلطات اإلدارية اختذت 
املناطق واحلث عليها. ويشكل حمرض اجتامع عقد  املوجودة يف بعض  الغاتشاتشا  املبادرة بدعم ممارسة 
بني سكان أحد املجتمعات املحلية وممثل عن وزارة الداخلية يف آذار/مارس 1996 دلياًل عىل حقيقة 
أن احلكومة كانت تسمح بمامرسة الغاتشاتشا غري الرسمية أو شبه التقليدية. وقد كان هذا الدعم غري 
من  يبدو  ومؤسسايت.  قانوين  إطار  له  يكن  ومل  الرسمية،  السياسة  من  جزءًا  يكن  مل  إنه  حيث  رسمي، 
تعالج  كانت  أهنا  أي  اجلامعية،  اإلبادة  قبل  تعمل  كانت  كام  غالبًا  تعمل  كانت  الغاتشاتشا  أن  الواضح 

نزاعات ثانوية بني السكان.

والدعم  الغاتشاتشا  ألنشطة  العفوي  الظهور  كان 
بوضوح،  مدفوعًا  السلطات  قبل  من  هلا  التدرجيي 
بحقيقة أن النظام القضائي العادي مل يكن موجودًا 
بعد اإلبادة اجلامعية. وكان عىل الغاتشاتشا أن تفعل 
عىل  الضغط  ختفيف  أي  قبل،  من  تفعله  كانت  ما 
ببطء  تعمل  املحاكم  هذه  تكن  مل  العادية.  املحاكم 

اآلن، كام كانت من قبل، بل إهنا مل تكن تعمل عىل اإلطالق. حاملا بدأت بالعمل، رسعان ما أثقلت بقضايا 
املشتبه هبم يف أحداث اإلبادة اجلامعية الذين كانوا يملؤون السجون.

بدأ عنرص جديد بالتأثري يف ممارسة الغاتشاتشا يف حقبة ما بعد اإلبادة اجلامعية، أي اجلرائم املرتبطة باإلبادة 
وتبعات اإلبادة اجلامعية. كانت اجلرائم املتعلقة باملمتلكات، وهي اجلرائم التي كانت ›الغاتشاتشا القديمة‹ 
تركز عليها، لكن التي ارتكبت حاليًا خالل اإلبادة اجلامعية وتدمري املنازل ورسقة األبقار واألدوات املنزلية 
مراقبة  تكشف  املحلية.  والسلطات  اإلنياغاموغايو  أمام  رفعت  ذلك،  اىل  وما  األرايض  عىل  واالستيالء 
نبش  اجلرائم  مرتكبي  بوسع  كان  بالنهب،  املتعلقة  التهم  حاالت  يف  أنه  احلالية  الغاتشاتشا  حماكم  أنشطة 
وثائق تعود اىل السنوات التي أعقبت اإلبادة اجلامعية مبارشة إلثبات أهنم كانوا قد أعادوا املمتلكات التي 
هنبوها أو دفعوا تعويضات عن األرضار التي أحدثوها. كان يتم التوصل اىل التسويات األولية، يف كثري 
الدعوى  تقيم  التي  السلطات  مع  للغاتشاتشا  رسمي  غري  أو  رسمي  شبه  اجتامع  سياق  يف  األحيان،  من 

بعد اإلبادة اجلامعية يف رواندا، كانت الغاتشاتشا 
تعمل أصاًل بطريقتها شبه التقليدية يف بعض 

املناطق، وكان يتم التغايض عن عملها من قبل 
احلكومة. أما النظام القضائي العادي فلم يكن له 

وجود فعليًا.
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وترشف عليها، وتقديم األدلة )الوثائق املستخدمة يف القضايا التي ترفع أمام حماكم الغاتشاتشا احلالية( بأن 
التعويضات كانت قد دفعت.

املتحدة حلقوق  السامي لألمم  املفوض  تقرير  يقول 
متامًا  املحظور  من  كان  إنه   ،1996 لعام  اإلنسان 
جلسات  خالل  القتل  عمليات  عن  التحدث 
اإلبادة  بعد  األوىل  السنوات  تلك  يف  الغاتشاتشا 
اجلرائم  هذه  مع  التعامل  أن  الناس  وجد  اجلامعية. 
وأفراد  اجلريان  أن  ويبدو  احلساسية،  بالغة  مسألة 
العائالت قاموا بالتغطية عىل أولئك الذين ربام شاركوا يف عمليات القتل. إالّ أن رسالة احلاكم اإلداري 
لكيبويي، تذكر أن اجتامعات الغاتشاتشا ينبغي أن جتمع أسامء أولئك الضالعني يف أعامل العنف. كام أن 
الناس  أن  أيضًا  وجدت  حينذاك،  تعمل  الغاتشاتشا  كانت  حيث  أخرى،  حملية  جمتمعات  يف  املشاورات 
بني األرس  املصاحلة  املجتمع، وحتقيق  واالنسجام يف  النظام  كآلية الستعادة  تعمل  أن  ينبغي  أهنا  اعتقدوا 

واجلريان.

يف ضوء املالحظات التي ذكرت عن ممارسة الغاتشاتشا التي وجد الباحثون أهنا كانت موجودة يف سنتي 
اإلبادة  الذي مورس خالل  العنف  القديمة وطبيعة  الغاتشاتشا  تعكس أصول وطبيعة   ،1996-1995
أن  مفاده،  استنتاج  اىل  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض  تقرير  مؤلفو  وخلص  اجلامعية. 
املتعلقة باإلبادة اجلامعية، وقدموا عددًا  التعامل مع اجلرائم  مؤسسة الغاتشاتشا يمكن أن تلعب دورًا يف 

من التوصيات )انظر املربع 2(.

املربع 2: دور الغاتشاتشا يف رواندا: توصيات املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان

• كان العنف الذي مورس خالل اإلبادة اجلامعية واملذابح من اجلسامة، بحيث ال يمكن ببساطة أن تتم معاجلته يف 	
الغاتشاتشا. 

• الوقائع حول 	 يمكنها مجع  فمن جهة،  اثنني.  لتحقيق هدفني  كنوع من جلنة حقيقة  تعمل  أن  للغاتشاتشا  يمكن 
التقليدية. ومن  التي ارتكبت يف املجتمعات املحلية، ومن ثم يتم تقديم املعلومات للمحاكم  األعامل الوحشية 
جهة أخرى، يمكن أن تشكل فضاًء إلعادة توحيد الروانديني ومناقشة القيم املشرتكة فيام بينهم، وهي آلية تساعد 

الناس عىل العيش معًا والتصالح مع بعضهم بعضًا.
• ينبغي ممارسة احلذر من انخراط احلكومة أكثر مما ينبغي، وال ينبغي حتويل هذه املؤسسة اىل حمكمة رسمية.	

  Gacaca: Le Droit Coutumier au Rwanda اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض  املصدر: 
.)1996 ،Kigali

من الواضح أن توصيات تقرير املفوض السامي حلقوق اإلنسان مل ينظر هبا بجدية، ناهيك عن اتباعها. 
بعد فرتة من التفكري وجولة من املشاورات، اقرتحت جلنة أسسها الرئيس الرواندي حينذاك، باستور 
بحوايل  املتعلقة  القضايا  ملعاجلة  رسمية  آلية  اىل  ›وحتويلها‹  النزاعات  تسوية  آلية  لتحديث  بيزيمونغو 
130.000 شخص سجنوا بسبب جرائم تتعلق باإلبادة اجلامعية حينذاك، وهي مهمة ال يستطيع النظام 

عنرص جديد بدأ بإحداث أثره يف ممارسة 
الغاتشاتشا يف حقبة ما بعد اإلبادة اجلامعية، وهي 
اجلرائم املرتبطة باإلبادة وتبعات اإلبادة اجلامعية.

( 
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القضائي ›العادي‹ إنجازها بطريقة مرضية. أتت اللجنة نتيجة اجتامعات ما يسمى بـ ›األوروغويرو‹، 
ويف سياق تلك االجتامعات التي حدثت بني أيار/مايو 1998 وآذار/مارس 1999. كان يعقد اجتامع 
مساء كل يوم سبت يف مكتب الرئيس مع ›ممثلني عن املجتمع الرواندي‹ ملناقشة املشاكل اخلطرية التي 
تواجه الروانديني، وكانت تتم مناقشة مقرتحات التوصل اىل حلول. وأعطيت مسألة العدالة والتعامل 
مع اإلبادة اجلامعية مكانة بارزة عىل األجندة، وجرت مناقشة احتامل استخدام الغاتشاتشا. تم التعبري 
عن حتفظات جدية من بعض املشاركني، لكنها جوهبت بحجج تدعم استخدامها من قبل أنصارها. 
النقاشات  نتيجة  وضع  الذي  التقرير  يف  واملوجودة  الطرفني  لكال  الرئيسية  احلجج  يلخص   3 املربع 

.)1999 Rwanda(

الرئيس،  مع  املداوالت  خالل  برزت  التي  الغاتشاتشا  الستخدام  واملعارضة  املؤيدة  احلجج   :3 املربع 
  .1999-1998

احلجج املساقة ضد استخدامها:
• إن حماكمة جرائم اإلبادة اجلامعية واملذابح يف الغاتشاتشا سيقلل من خطورة هذه اجلرائم.	
• هل يستطيع الناس العاديون من غري املتعلمني وغري املطلعني عىل اإلجراءات القضائية أن يضطلعوا بمعاجلة هذه 	

اجلرائم اخلطرية؟
• العالقات العائلية والصداقات ستجعل من هذه املحاكامت منحازة. سيكون من الصعب جدًا إقناع الناس بقول 	

احلقيقة، ويف بعض أنحاء البالد مل يتبق أحد لإلدالء بإفادته.
• سيكون من األفضل إذا استخدمت الغاتشاتشا كآلية للتحقيق، وأن تقدم املعلومات للمحاكم التقليدية. 	
• بني 	 جديدة  وتوترات  رصاعات  اىل  ستؤدي  واملذابح  اجلامعية  اإلبادة  بارتكاب  للتهم  الغاتشاتشا  حماكامت  إن 

السكان املحليني.
• هل ستكون الغاتشاتشا متطابقة مع القوانني الدولية؟	

احلجج املساقة لصالح استخدامها:
• إن السامح ملحاكم الغاتشاتشا بمعاجلة جرائم اإلبادة اجلامعية ال ينطوي عىل التقليل من خطورة هذه اجلرائم. عىل 	

العكس، فإن ذلك سيجعل الناس يتعاملون مع جرائم اإلبادة اجلامعية واجلرائم األخرى ضد اإلنسانية عىل نفس 
املستوى الذي ارتكبت فيه تلك اجلرائم. ينبغي أن يشارك كل رواندي يف بناء رواندا جديدة. 

• الناس ليسوا غري متعلمني اىل درجة أنه ال يمكن تعليمهم. ينبغي رشح نظام الغاتشاتشا للسكان؛ وينبغي تدريب 	
املسؤولني ومساعدهتم من قبل املحامني.

• إن املخاطرة بعدم ظهور احلقيقة وباحتامل االنحياز أمر حقيقي، لكن املشاركني اآلخرين يمكن أن يقدموا أدلة 	
متناقضة. هذا سيجعل من املمكن مواجهة هذه النزعات. 

• لن تكتفي الغاتشاتشا بالتحقيق، بل ستعاقب أيضًا. إن شكاًل تشاركيًا حقيقيًا للعدالة ينبغي أن يعطي السلطة 	
للسكان للتعامل مع العنف الذي حدث بينهم. بعد استخدامها يف اجلرائم املتعلقة باإلبادة اجلامعية، سيتم حتويلها 

اىل نظام يتعامل مع اجلرائم العادية.
• سترسع الغاتشاتشا من عملية التعامل مع العدد اهلائل من القضايا املتعلقة باإلبادة اجلامعية؛ وستضع حدًا لثقافة 	

اإلفالت من العقاب بإرسال إشارة ألولئك الذين شاركوا فعليًا يف أعامل القتل.
• إن جريمة اإلبادة اجلامعية جريمة استثنائية وهي بحاجة اىل حل استثنائي للتعامل معها. 	

املصدر: رواندا، تقرير حول اجتامعات التداول التي عقدت يف مكتب رئيس اجلمهورية بني أيار/مايو 1998 وآذار/
مارس 1999 )كيغايل: مكتب رئيس اجلمهورية، 1999(.
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يف البداية تم وضع مفهوم نظام حماكم 
الغاتشاتشا يف مناخ كان فيه هدف املساءلة 

هو املهيمن. أما فكرة املصاحلة أو العدالة 
التصاحلية الذي يرتبط اآلن بنظام حماكم 

الغاتشاتشا فقد ظهر عىل السطح يف السنوات 
التي تلت وحسب. 

تشكل حماكم الغاتشاتشا األداة الرئيسية للعدالة 
االنتقالية يف رواندا. إهنا تنسجم مع اهلدف 

األسايس املعلن واملتمثل يف املساءلة مع الرتكيز 
عىل املصاحلة. 

يوضح التقرير أن فكرة الوحدة متت مناقشتها ونرشها عىل نطاق واسع، وأن النقاش متحور حول احلاجة 
يوضح  كام  كان،  السنوات  تلك  يف  النقاشات  وراء  الكامن  املشرتك  املوضوع  أن  إال  البالد.  بناء  إلعادة 
التقرير أيضًا، اهلدف املتمثل يف القضاء عىل ثقافة اإلفالت من العقاب، والسعي نحو املساءلة. أما كلمة 
›مصاحلة‹ فبالكاد ذكرت، وخصوصًا ليس يف الفصل املتعلق بالعدالة. ظهرت فكرة العدالة التصاحلية التي 
ترتبط حاليًا بنظام حماكم الغاتشاتشا فقط يف السنوات التي تلت، وقد تكون اجتامعات أوروغويرو الرتبة 
التي نشأت منها لتطرح بعد ذلك يف اخلطاب العام. إال أن نظام حماكم الغاتشاتشا وضع تصوره يف البداية 
ينبغي  التقرير أن استخدام خدمة املجتمع كبديل عن العقوبة  يف مناخ هيمن فيه هدف املساءلة. يالحظ 
دراسته لكن بطريقة تؤدي اىل حتايش ›تقويض سياسة 
العقاب‹  من  اإلفالت  ثقافة  القضاء عىل  احلكومة يف 
ينبغي  أنه  التقرير  ويذكر   ،)57  :1999  Rwanda(
استخدام اسم ›الواليات القضائية لغاتشاتشا‹ لإلشارة 
بالنسبة  اإلهلام  مصدر  كان  الرواندي  الرتاث  أن  اىل 
بنفس  ذلك،  رغم  يتمتع،  الذي  اجلديد  املحاكم  لنظام 
القضائية‹.  ›الوالية  الكالسيكية  املحاكم  صالحيات 
يمكن العثور عىل خمطط نموذج الغاتشاتشا يف التقرير 
الذي وضع عن اجتامعات أوروغويرو. كانت تلك هي الفكرة اجلنينية ملا أدخل الحقًا يف القانون، وتم تنفيذه 

وتعديله بشكل مستمر. 

3.2. تصميم وممارسة نظام محاكم الغاتشاتشا

األول،  املقام  يف  وحمدوديته،  عملها  ونطاق  الغاتشاتشا  حماكم  عمل  نتيجة  الفعلية  التجربة  تعريف  يتم 
خالل  املحاكم  نظام  تصور  تم  فقد  أعاله،  رشحه  تم  كام  التنفيذ.  قبل  فيها  تصورها  تم  التي  بالطريقة 
تم  التي  النتائج  اىل  استنادًا  الوقت  بمرور  تعديالت  لعدة  التصور  هذا  وخضع  أوروغويرو،  اجتامعات 
التوصل إليها من جتريبها يف 751 منطقة والتي بدأت عام 2002. وهنا، نركز عىل مالمح النظام منذ بدأ 

تطبيقه يف مجيع أنحاء البالد عام 2005.

املالحقة  أجل  من  الغاتشاتشا  حماكم  تأسيس  تم 
القضائية وحماكمة مرتكبي جريمة اإلبادة اجلامعية 
بني  اإلنسانية،  ضد  املرتكبة  اجلرائم  من  وغريها 
كانون  و31   1990 األول/أكتوبر  ترشين   1
األول/ديسمرب 1994. لعملية الغاتشاتشا مخسة 

أهداف هي:

• معرفة احلقيقة حول ما حدث.	
• ترسيع اإلجراءات القانونية بالنسبة للمتهمني بارتكاب جرائم اإلبادة اجلامعية.	
• القضاء عىل ثقافة اإلفالت من العقاب.	
• إجراء عملية مصاحلة بني الروانديني وتعزيز وحدهتم.	
• استخدام قدرات املجتمع الرواندي للتعامل مع مشاكله من خالل نظام عدالة قائم عىل العادات الرواندية.	
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الرئييس  اهلدف  مع  تنسجم  وهي  رواندا.  يف  االنتقالية  للعدالة  الرئيسية  األداة  الغاتشاتشا  حماكم  تشكل 
املعلن لتحقيق املساءلة، وهبدف كيل هو التوصل اىل املصاحلة. 

من أجل تيسري العملية، تم إدماج ثالثة مبادئ جوهرية يف الترشيعات املتعلقة باإلبادة اجلامعية والغاتشاتشا. 
من جهة، تم توسيع نظام العدالة عىل نطاق شعبي وجعله ال مركزيًا وذلك بتأسيس عدد كبري من املحاكم 
أشخاص  وجعل  التقليدية  الغاتشاتشا  نموذج  اىل  اإلجراء  هذا  يستند  املجتمع.  يف  إدارية  وحدة  كل  يف 
عامة‹،  ›مجعية  بوصفهم  السكان  لكل  الفعالة  املشاركة  مع  كقضاة،  املحاكمة  جلسات  يرتأسون  عاديني 
وليس فقط من خالل جمرد التواجد. ومن ناحية أخرى، هناك مبدأ املساومة يف األحكام من أجل زيادة 
األدلة واملعلومات املتوافرة. تم اتباع هذا األسلوب من أجل تيسري مجع األدلة. ينبغي عىل املدعى عليه أن 
يقدم أكرب قدر ممكن من التفاصيل عن اجلريمة )كيف، أين، متى، هوية الضحايا، املتواطئون، واألرضار، 
إلخ(، واالعتذار علنًا كي يقبل اعرتافه ويتم ختفيض احلكم الصادر بحقه. ومن خالل مرسوم رئايس صدر 
عام 2003 بات بوسع املرء، من حيث املبدأ، أن خيفف احلكم الصادر بحقه بالكشف عن معلومات حول 
اجلرائم املرتكبة. كان االعرتاف الذي يعترب كاماًل وخملصًا، مصحوبًا بطلب العفو، رشطًا رضوريًا إلطالق 
الرساح املرشوط لشخص من السجن. أدى ذلك اىل ظهور الكثري من االعرتافات يف غاتشاتشا السجون 

التي بدأت يف مطلع عام 1998.

يكمن أصل الدافع لالعرتاف يف الضغوط التي مارستها الدولة من خالل محالت التوعية، إالّ أن له أيضًا 
طبيعة دينية. رغم أن عددًا كبريًا من املعتقلني أدلوا باعرتافات ›كاملة‹، ثمة تصور عام بأن هذه اإلفادات 
جزئية فقط، وتعرتف بجرائم ثانوية، وحتمل املسؤولية لبعض األشخاص بالتواطؤ، وغالبًا ألولئك الذين 

ماتوا أصاًل أو ›اختفوا‹ بعد اإلبادة اجلامعية، بينام يسود الصمت حول مشاركة آخرين.

تيرس هاتان الدعامتان ظهور احلقيقة، التي تشكل الحقًا أساس جممل إطار العدالة االنتقالية يف رواندا ما 
بعد اإلبادة اجلامعية. احلقيقة هي املعلومات الالزمة لتحديد طبيعة الذنب أو الرباءة، وحماكمة املتهمني، 

والكشف عن األماكن من أجل إخراج الضحايا من 
مدافنهم، ومن أجل حتديد أشكال التعويض، وتوليد 
صياغة  وإعادة  عام  بشكل  املايض  حول  املعارف 

وتأسيس العالقات االجتامعية.

هبم  للمشتبه  القضائية  املالحقة  تتم  اجلرم.  نوع  حسب  التصنيف  مبدأ  يف  تتمثل  ثالثة  حمورية  سمة  ثمة 
الذين  أولئك  املتوازية.  املحاكم  من  نظام  يف  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلامعية  اإلبادة  جرائم  بارتكاب 
تتم  العنف  أعامل  منظمي  أهنم من  أكثر من غريهم وعىل  املسؤولون  أهنم األشخاص  يتم حتديدهم عىل 
العادية، يف حني حيكم عىل اآلخرين من قبل حماكم الغاتشاتشا. ولذلك، يتم  حماكمتهم من قبل املحاكم 
تصنيف املشتبه هبم يف ثالث فئات طبقًا للجريمة أو اجلرائم التي ارتكبوها. حيدد التصنيف املحكمة التي 
ينبغي أن حتاكمهم ونطاق العقوبات املفروضة. وختتلف العقوبة ليس فقط طبقًا خلطورة اجلريمة، بل أيضًا 
قانون أسايس جديد حيز  قدم هذا االعرتاف. دخل  باجلرائم ومتى  اعرتف  قد  املرتكب  كان  إذا  ملا  طبقًا 
التنفيذ يف آذار/مارس 2007، لتعديل قانون كان قد صدر عام 2004 )انظر اجلدول 1(. ال يمكن تطبيق 

التغيريات بأثر رجعي.

يشكل ظهور احلقيقة األساس ملجمل إطار 
العدالة االنتقالية يف رواندا ما بعد اإلبادة 

اجلامعية. 



40

اجلدول 1: نظام حماكم الغاتشاتشا يف رواندا: التصنيف وإصدار األحكام

)أ( حزيران/يونيو 2004-آذار/مارس 2007

الفئة 3الفئة 2، الدرجة 3الفئة 2، الدرجتان 1 و 2الفئة 1
املخططون، واملنظمون، . 1اجلريمة

واملرشفون وقادة املجموعات.
األشخاص الذين شغلوا . 2

مناصب قيادية.
املجرمون املعروفون.. 3
الذين قاموا بأعامل تعذيب.. 4
الذين قاموا بأعامل اغتصاب.. 5
األشخاص الذين ارتكبوا أفعاالً . 6

غري إنسانية عىل جسد امليت.

›القتلة العاديون‹ يف 
اهلجامت اخلطرية.

الذين ارتكبوا هجامت 
بقصد القتل لكن دون أن 

حيققوا هدفهم.

الذين ارتكبوا 
هجامت ضد 

آخرين، دون أن 
يكون هدفهم 

القتل.

الذين ارتكبوا 
جرائم تتعلق 
باملمتلكات.

غاتشاتشا اخلليةغاتشاتشا القطاعغاتشاتشا القطاعحمكمة عاديةاملحكمة
تعويض مدين5-7 سنوات25-30 سنةعقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة احلكم

دون اعرتاف
االعرتاف قبل الظهور 

عىل قائمة املشتبه هبم
تعويض مدين1-3 سنوات*7-12 سنة*25-30 سنة

االعرتاف بعد الظهور 
عىل قائمة املشتبه هبم

تعويض مدين3-5 سنوات*12-15 سنة*25-30 سنة 

فقدان احلقوق املدنية بشكل كامل حكم إضايف
ودائم

احلرمان الدائم من عدد 
من احلقوق املدنية

//

* ختفيض نصف احلكم خلدمة املجتمع بشكل مرشوط.

)ب( من آذار/مارس 2007 فصاعدًا

الفئة 3الفئة 2، الدرجة 6الفئة 2، الدرجتان 4 و 5الفئة 2، الدرجات 1 و 2 و3الفئة 1
األشخاص الذين اجلريمة

شغلوا مناصب 
قيادية.

الذين ارتكبوا 
جريمة 

االغتصاب.

املجرمون املعروفون.. 1
الذين ارتكبوا أعامل . 2

تعذيب.
األشخاص الذين ارتكبوا . 3

أعامل غري إنسانية عىل 
جسد امليت.

›قتلة عاديون‹ يف هجامت 
خطرية.

الذين ارتكبوا هجامت 
بقصد القتل دون حتقيق 

هدفهم.

الذين ارتكبوا 
هجامت ضد آخرين 

دون أن يقصدوا 
القتل.

الذين 
ارتكبوا 

جرائم تتعلق 
باملمتلكات.

تم إدماج ثالثة مبادئ يف ترشيعات اإلبادة اجلامعية والغاتشاتشا تتمثل يف نرش العدالة عىل نطاق شعبي وجعلها ال 
مركزية، وذلك بتأسيس عدد كبري من املحاكم يف كل وحدة إدارية يف املجتمع؛ ومبدأ االعرتاف مقابل ختفيف احلكم 

لزيادة كم األدلة واملعلومات املتاحة؛ ومبدأ تصنيف اجلرائم طبقًا لنوعها.
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غاتشاتشا غاتشاتشا القطاعغاتشاتشا القطاعغاتشاتشا القطاعحمكمة عاديةاملحكمة
اخللية

عقوبة االعدام احلكم
أو السجن مدى 

احلياة 

تعويض 5-7 سنوات*15-19 سنة30 سنة أو السجن مدى احلياة
مدين

دون اعرتاف
االعرتاف قبل 

الظهور عىل 
قائمة املشتبه 

هبم

تعويض 1-2 سنة*8-11 سنة*20-24 سنة*20-24 سنة
مدين

االعرتاف بعد 
الظهور عىل 
قائمة املشتبه 

هبم

تعويض 3-4 سنوات*12-14*25-29 سنة*25-30 سنة
مدين

احلرمان الدائم من حكم إضايف
عدد من احلقوق 

املدنية

ال اعرتاف: احلرمان الدائم –
اعرتاف: احلرمان املؤقت من 

عدد من احلقوق املدنية.

ال اعرتاف:
حرمان دائم –

اعرتاف: حرمان مؤقت من 
عدد من احلقوق املدنية.

//

* ختفيض نصف احلكم اىل خدمة املجتمع بشكل مرشوط؛ ويعلق سدس احلكم ويتم قضاء ثلث احلكم يف مكان االحتجاز.
املصدر: اجلريدة الرسمية جلمهورية رواندا: القانون األسايس رقم 2004/16 الصادر يف 19 حزيران/يونيو 2004، والقانون األسايس رقم 

2007/10 الصادر يف 1 آذار/مارس 2007.

منذ عام 2005، عقدت اجتامعات الغاتشاتشا يف كل من اخلاليا البالغ عددها 9.013 والقطاعات البالغ 
عددها 1.545 يف رواندا. تتكون اخللية يف املجتمع الرواندي من جمتمع حميل صغري يعرف أفراده بعضهم 
بعضًا وجهًا لوجه، ويقارن بحي يف البيئة احلرضية، وهذه هي أصغر وحدة إدارية. أما القطاع فهو يشبه 
قرية صغرية ويتكون من عدة خاليا. هناك يف رواندا ما جممله 12.103 حماكم غاتشاتشا أسست يف سائر 
أنحاء البالد، يرأسها 169.442 إنيانغاموغايو، أو قضاة حمليون. ينتخب هؤالء القضاة من بني السكان، 
دون أن يكون مطلوبًا خضوعهم ألي تدريب قانوين أو خربة أو مستوى تعليمي. اخلاصية املحورية هي أن 
يكونوا ›أشخاصًا يتمتعون بالنزاهة‹. تقع معظم حماكم الغاتشاتشا يف املجتمعات املحلية الريفية الصغرية، 
لكن تم تأسيسها أيضًا يف كل وحدة إدارية عىل مستوى البالد، وبالتايل فهي موجودة أيضًا يف املدن. تواجه 
عملية الغاتشاتشا أكثر املشاكل يف البيئات احلرضية من حيث جمرياهتا العملية. تقوض اهلجرة وعدم معرفة 
الناس لبعضهم بعضًا يف املناطق احلرضية والنزعة الفردية، املتطلبات الرئيسية لعملية الغاتشاتشا، واملتمثلة 

يف املعرفة املشرتكة للاميض وواقع العيش املشرتك.

للخلية  اإلداري  املستوى  التي متت عىل  املرحلة األوىل،  الغاتشاتشا من مرحلتني. خالل  تتكون جمريات 
بني كانون الثاين/يناير 2005 ومتوز/يوليو 2006، تم مجع املعلومات يف كل خلية من خالل االعرتافات 
باملشاركة  املرحلة  هذه  متيزت  أوالً،  اجتاهات.  أربعة  مالحظة  متت  العملية،  الناحية  من  واالهتامات. 
الواسعة للسلطات احلكومية التي تنفذ وترشف عىل املهمة التي يضطلع هبا القضاة عادة. ثانيًا، كان من 
املمكن فقط مجع اإلفادات، أو االهتامات. كان بوسع السكان أن يتحققوا فقط من املعلومات التي مجعت 
فلم  املتهمني  عن  دفاعًا  تقدم  التي  اإلفادات  أما  اجلرم.  تثبت  التي  اإلفادات  بعض  يضيفوا  أن  أو  أصاًل 
تسجل وكان يتوجب االحتفاظ هبا حتى مرحلة املحاكمة، حسبام تم رشحه. ثالثًا، كان هناك احتامل وجود 
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تناقض يف تفسري وتطبيق القواعد التوجيهية التي وضعتها اخلدمة الوطنية للواليات القضائية للغاتشاتشا 
رابعًا،  متسق.  بشكل  تطبق  أن  يفرتض  كان  عملية  يف  االعتباطية  من  عنرصًا  ذلك  أوجد  املكان.  حسب 
املحاكمة  تنتظر  التي  القضايا  من  فقط  باملئة   5 فإن  التجريبية،  املجريات  اىل  تستند  التي  للتقديرات  طبقًا 
كانت نتيجة االعرتافات. ولذلك حدث حتول من االعرتافات، أي االعرتاف مقابل ختفيض احلكم، وهي 
وقد  االهتامية.  املامرسات  اىل  باملايض،  يتعلق  فيام  احلقيقة  كشف  عىل  للتشجيع  استخدمت  التي  العملية 

أوجد ذلك نوعًا خاصًا وغري متوقع من املناخ يف املجتمعات املحلية ورفع من عدد األشخاص املتهمني.

حماكم  يرتأسون  الذين  الشعبيني  القضاة  قبل  من  اجلرائم  تصنيف  تم  املعلومات،  مجع  مرحلة  هناية  يف 
الغاتشاتشا عىل مستوى اخللية. وكان قرارهم بوضع شخص ما يف فئة ما يستند اىل املعلومات التي مجعت 
خالل املرحلة األوىل من عملية الغاتشاتشا، والتي حتدث عىل مستوى أصغر وحدة إدارية يف املجتمع. رغم 
أن القضاة املنتخبني يتخذون القرار بتصنيف أحد األشخاص، فإن املعلومات واألدلة التي يتم هذا عىل 
أساسها تأيت من خالل اعرتاف أحد املرتكبني و/أو من خالل االهتامات املوجهة من قبل أفراد ›اجلمعية 
العامة‹ للمحكمة عىل هذا املستوى، والذين يشكلون مجيع سكان اخللية. أشارت املعلومات اإلحصائية 
املعلومات  مجع  مرحلة  هناية  مع  أنه  اىل  للغاتشاتشا  القضائية  للواليات  الوطنية  اخلدمة  قبل  من  املقدمة 
من  البالد.  أنحاء  سائر  يف  اجلامعية  باإلبادة  تتعلق  جرائم  عىل  شخصًا   818.564 حماكمة  يتوجب  كان 
بني أولئك األشخاص، كان 44.204 أشخاص غري موجودين يف البلد و87.063 شخصًا قد توفوا. 
ستوجه  أنه  اىل  التجريبية  املرحلة  خالل  مجعت  التي  النتائج  اىل  استنادًا   2004 عام  التقديرات  أشارت 

االهتامات اىل حوايل 750.000 شخص. اجلدول 2 يظهر حصص كل فئة.

اجلدول 2: املالحقات القضائية ذات العالقة باإلبادة اجلامعية يف رواندا: عدد املشتبه هبم يف متوز/يوليو 2006

77.296الفئة 1
432.557الفئة 2
308.738الفئة 3

818.564اإلمجايل

املصدر: رواندا، تقرير حول مجع البيانات يف حماكم الغاتشاتشا )كيغايل: اخلدمة الوطنية ملحاكم الغاتشاتشا، 2006(.

يف متوز/يوليو 2006 بدأت املرحلة الثانية )مرحلة املحاكمة(. جتري املحاكامت بالنسبة ألولئك املوجودين 
حماكمة  إلجراء  السابقة  املرحلة  يف  مجعت  التي  املعلومات  تستخدم  القطاع.  مستوى  عىل  الثانية  الفئة  يف 
املعلومات،  مجع  يكتمل  مل  أماكن  عدة  يف  أنه  املالحظة  جتدر  اعرتافاهتم.  قدموا  الذين  وأولئك  املتهمني 
وكانت العملية ال تزال مستمرة عند إجراء املحاكامت. خالل مرحلة املحاكمة، يستدعي القضاة املنتخبون 
االعرتاف،  قدم  الذي  الشخص  أو  املتهم  أي  القضية،  يف  األطراف  القطاع  يف  الغاتشاتشا  حمكمة  يف 
والشخص الذي وجه االهتام أو الضحية )ويف كثري من األحيان يكون الضحية هو الذي يوجه االهتام، 
لكن ليس دائاًم(. وغالبًا ما يكون املتهمون يعيشون أحرارًا يف املجتمع املحيل. يف بعض األحيان، يوضع 
املتهمون خالل مرحلة مجع املعلومات يف مراكز احتجاز وقائي، بموجب أوامر من ›اإلنياغاموغايو‹ ملنعهم 
من اهلرب. ينقل هؤالء، مع أولئك الذين وضعوا يف مراكز االحتجاز بعد اإلبادة اجلامعية مبارشة اىل قراهم 
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األصلية. يقرأ القضاة ملفات القضايا، أي اإلفادات التي تم مجعها، بصوت عال، ويسمعون األطراف يف 
القضية  دراسة  تتم  عندما  بالتدخل.  يرغبون  الذين  اآلخرين  األشخاص  أو  املحتملني  والشهود  القضية 

بشكل كاف، يتداولون فيام بينهم ويصدرون احلكم علنًا.

استئناف  حمكمة  قبل  من  قضيته  مراجعة  وتتم  االستئناف.  إمكانية  عليه  حيكم  الذي  للشخص  تتاح 
إذا  املنطقة.  املنتخبني، وسكان نفس  القضاة  القطاع، والتي تتكون من جمموعة أخرى من  الغاتشاتشا يف 
يف  كان  بينام  أصاًل  حكمه  قىض  قد  كان  وإذا  مبارشة؛  حيتجز  فإنه  بالسجن،  حكاًم  األشخاص  أحد  تلقى 
مركز االعتقال ينتظر املحاكمة، يطلق رساحه. منذ أواسط عام 2007، وبسبب اكتظاظ السجون بالسجناء 
اجلدد منذ بداية عملية الغاتشاتشا، بات يرتتب عىل املحكومني قضاء فرتة يف خدمة املجتمع. ويتم ذلك يف 

معسكرات عمل، لكن يتم التخطيط جلعل ذلك المركزيًا عىل مستوى املجتمعات املحلية املعنية.

تشري التقارير الشهرية حول التقدم املحرز اىل أنه يف هذه الفرتة )متوز/يوليو 2006 – شباط/فرباير 2007( جرت 
املحاكامت بني 15 متوز/يوليو  أنشطة  يقدم اجلدول 3 ملحة عامة عن  حماكمة حوايل 10.000 شخص شهريًا. 

2006 وهناية شباط/فرباير 2007. بعد آذار/مارس 2007، تم تعديل إجراءات املحاكمة مرة أخرى.

اجلدول 3: األنشطة خالل حماكامت الغاتشاتشا يف رواندا، متوز/يوليو 2006-شباط/فرباير 2007

عدد القضايا التي 
تم احلكم فيها

األحكام  عدد 
الصادرة

تغيري الفئةاستئنافإطالق رساحخدمة جمتمعأحكام السجن

71.40564.80033.23316.34815.2197.2002.889

املصدر: التقارير الشهرية حول التقدم املحرز للخدمة الوطنية للواليات القضائية للغاتشاتشا )موجود نسخة منها لدى املؤلف(.

نظريًا، تستمر مرحلة املحاكامت اىل أن يتم التعامل مع مجيع القضايا. لكن ومنذ مطلع عام 2007، بدأت احلكومة 
تضغط بشكل متزايد عىل القضاة لترسيع عملهم. كانت هناية عام 2007 هي املوعد النهائي )الطموح(، وتم 
تأجيله. لكن يف بعض األماكن، انتهت أنشطة الغاتشاتشا خالل عام 2007. القانون اجلديد جيعل من املمكن 
تأسيس عدد كبري من املحاكم يف منطقة ما بدالً من املحكمة الوحيدة التي كانت موجودة من قبل. وبام أنه كان 
ينبغي حماكمة 432.557 شخصًا بواقع 10.000 كل شهر، فإن ذلك كان سيستغرق ثالث سنوات ونصف 
أخرى حتى هناية العملية. ولذلك، فمنذ آذار/مارس 2007، متت إضافة حوايل 3.000 حمكمة جديدة اىل 
12.103 حماكم كانت موجودة أصاًل. يف بعض القطاعات هناك 12 حمكمة تعمل يف الوقت نفسه. يف البداية، 
كان هناك يوم حمدد يف األسبوع تعقد فيه اجتامعات الغاتشاتشا، لكن، ومن أجل ترسيع املحاكامت، أجربت 
الغاتشاتشا  القضايا عىل أن تعقد جلساهتا مرتني أسبوعيًا. حمكمة  التي فيها عدد كبري من  املناطق  العديد من 
تدرس بني قضية وأكثر من 10 قضايا يوميًا. أضف اىل ذلك، فإن حوايل 80.000 شخص وضعوا يف الفئة 
األوىل. ينبغي حماكمة هؤالء األشخاص من خالل نظام املحاكم الكالسيكية. وهذا يساوي عدد األشخاص 

الذين كانوا مسجونني يف البداية، والذين كان من املستحيل عمليًا حماكمتهم يف املحاكم العادية. 

كل  عىل  احتامالن  وهناك  اخللية.  مستوى  عىل  الغاتشاتشا  حماكم  يف  باملمتلكات  املتعلقة  اجلرائم  معاجلة  تتم 
مستوى. أوالً، يمكن لطريف النزاع، الضحية واملرتكب، أن يتوصال اىل تسوية ودية تتعلق بنوع التعويض ومبلغه. 
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طبقًا  املحاكمة  متبادل، جتري  تفاهم  هناك  يكن  مل  إذا  ثانيًا،  االتفاق وتصديقه.  باإلرشاف عىل  القضاة  يقوم  ثم 
لنفس اإلجراءات املوصوفة أعاله. وأخريًا، يتوصل القضاة اىل قرار حول طبيعة التعويض. جدير باملالحظة أن 

التعويض بالنسبة هلذه اجلرائم ليس فرديًا بل يتعلق باألرسة. وهذا ال أساس قانونيًا له، بل أساس عريف فقط.

إن عملية الغاتشاتشا عملية معقدة جدًا حسب تصور وجتربة الروانديني العاديني. يمكن لألشخاص األكرب 
سنًا أن يقارنوا هذا الوضع مع ما كان حيدث يف املايض، حيث كان هلم جتربة مبارشة مع املؤسسة ›القديمة‹. 
وهم يشريون يف معظم األحيان اىل حماكم الغاتشاتشا بوصفها ›إحدى أدوات الدولة‹. يتم تأسيس حماكم 
أن  حني  يف  املالحظات،  يدونون  أشخاص  وهناك  قواعد  هلا  وتوضع  الدولة  قبل  من  حاليًا  الغاتشاتشا 
ويتحدثون  الناس  أن جيتمع  الفكرة هي  كانت  وأهدافها.  بساطة يف عملها  أكثر  كانت  التقليدية  النسخة 
حول املشكلة أو النزاع من أجل استعادة العالقات املنسجمة، ومنع استمرار الكراهية بني العائالت. يف 
املايض، كانت االجراءات املتخذة رمزية يف معظم األحيان وذات طبيعة تصاحلية من خالل العقوبات التي 
كانت تتخذ شكل التعويض عن الرضر الذي تم إحلاقه، بينام هتدف املحاكم احلالية اىل معاقبة األفراد من 

خالل األحكام بالسجن.

غالبًا  تستخدم  القديمة  الغاتشاتشا  حماكم  كانت   
أن  يمكن  كانت  أهنا  رغم  الصغرية،  اجلرائم  يف 
تستخدم فيام يبدو يف قضايا القتل. قد يكون وصول 
االستعامر قد أحدث تعدياًل عىل وظيفة الغاتشاتشا 
يف هذا الصدد، وذلك من خالل حظر استخدامها 
يف  مشاكل  الغاتشاتشا  تواجه  اخلطرية.  اجلرائم  يف 
تركت  لو  الغاتشاتشا  أن  إالّ  احلقيقة،  اىل  التوصل 
التقليدية لكانت  دون تعديل وظلت عىل طريقتها 
املتعلقة  العديدة  املشاكل  مع  للتعامل  مالئمة  غري 
املستخدمة حاليًا،  الغاتشاتشا  باإلبادة اجلامعية. يف 
)واألفراد(  العائالت  بني  املصاحلة  عنرص  يعد  مل 
يعد  مل  إنه  بل  املؤسسة،  إليه  تستند  الذي  املحور 

موجودًا.

لقد سبق وذكرنا أن االختالف بني الغاتشاتشا القديمة 
واحلديثة ال يتعلق بالدرجة بل بالنوع. يمكن العثور 
عىل أهم أوجه الشبه بني الغاتشاتشا الراهنة والقديمة 
الغاتشاتشا  حماكم  تتعامل  حيث  اخللية،  مستوى  عىل 
مع اجلرائم املتعلقة باملمتلكات. هناك احتامالن، التسوية أو املحاكمة. فقط عندما يتم التوصل اىل تسويات 

ودية وعندما يعمل القضاة كلجان إرشاف عىل حماولة املصاحلة، يمكن تبني روح الغاتشاتشا القديمة. 

ال يتعلق الفرق بني الغاتشاتشا القديمة واجلديدة 
يف الدرجة بل بالنوع. يتم تأسيس الغاتشاتشا 

حاليًا من قبل الدولة وتوضع هلا القواعد ويكلف 
أشخاص بتدوين املالحظات. النسخة التقليدية 

كانت أكثر بساطة يف عملها وأهدافها. كانت 
الفكرة تتمثل يف مجع الناس والتحدث عن 

املشكلة أو النزاع من أجل استعادة العالقات 
املنسجمة ومنع استمرار الكراهية بني العائالت. 

وكانت اإلجراءات املتخذة رمزية يف معظمها 
وذات طبيعة تعويضية من خالل العقوبات 

التي تتخذ شكل التعويض، يف حني أن املحاكم 
احلالية هتدف اىل معاقبة األفراد من خالل أحكام 

السجن.

فقط عندما يتم التوصل اىل تسويات ودية يف 
قضايا املمتلكات وعندما يعمل القضاة كلجان 
إرشاف عىل حماولة املصاحلة، يمكن متييز روح 

الغاتشاتشا القديمة.
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يتم تصوير املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 
برواندا عىل الرتاب الرواندي بأهنا مثال عىل 
الطريقة الغربية يف حتقيق العدالة، أي عديمة 

الكفاءة وتستغرق وقتًا طوياًل ومكلفة وال تتالءم 
مع العادات الرواندية.

4.2. آليات وأهداف أخرى للعدالة االنتقالية

يف  املتمثل  املعلن  اهلدف  تناسب  إهنا  رواندا.  يف  االنتقالية  للعدالة  الرئيسية  األداة  الغاتشاتشا  حماكم  تعد 
هناك  الغاتشاتشا،  حماكم  اىل  إضافة  أعاله.  ذكرنا  كام  املصاحلة،  اىل  رصيح  بشكل  اإلشارة  مع  املساءلة 
إسرتاتيجيات عدالة انتقالية أخرى تم تبنيها، وآليات أخرى تم تأسيسها، رغم أهنا تبقى يف اخللفية. لقد 
محلت املسؤولية الرئيسية عن حتقيق املساءلة أصاًل لنظام العدالة الرواندي العادي. إال أن حماكم البداية مل 
تستطع ببساطة معاجلة العدد اهلائل من القضايا. عالج نظام القضاء الكالسيكي 1.026 حالة بني عامي 

1997 و2004.

 يف ترشين الثاين/نوفمرب 1994 أسس قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 955 املحكمة اجلنائية 
برواندا، من أجل املالحقة الشخصية لألشخاص املسؤولني عن جرائم اإلبادة اجلامعية  الدولية اخلاصة 
حلقوق  اخلطرية  االنتهاكات  من  النوع  هذا  يمر  أالّ  لضامن  وذلك  الدويل،  القانون  انتهاكات  من  وغريها 
اإلنسان دون عقاب. كانت العالقة بني املحكمة الدولية اخلاصة برواندا واحلكومة الرواندية صعبة دائاًم، 
الوطنية  اجلبهة  جنود  ارتكبها  التي  احلرب  بجرائم  بالتحقيق  املحكمة  تقوم  بأن  االحتامل  بسبب  وغالبًا 
مع  تواصلها  كان  لقد  أيضًا.  املثالب  من  العديد  عىل  حيتوي  املحكمة  سجل  أن  إالّ  وقادهتم.  الرواندية 
الطريقة  عىل  مثاالً  كذلك  تعترب  وبالتايل  رواندا،  يف  املحكمة  وتصور  فعليًا.  معدومًا  العاديني  الروانديني 
العادات  الغربية يف حتقيق العدالة، أي عديمة الكفاءة، وتستغرق وقتًا طوياًل، ومكلفة، وال تتناسب مع 

املحكمة  إجراءات  مع  احلال  هو  وكام  الرواندية. 
الدولية اخلاصة برواندا والتي عقدت خارج رواندا 
حمادثات  هناك  كان  املجاورة،  تنزانيا  يف  أروشا،  يف 
قوانني  اىل  واستنادًا  ثالثة.  بلدان  يف  عقدت  أخرى 
التي  املحاكامت  فإن  العاملية،  القضائية  الوالية 
عام  بلجيكا  ويف   1999 عام  سويرسا  يف  عقدت 
2001 و2005 و2007 أسهمت أيضًا يف املسعى 

لتحقيق املساءلة. 

إضافة اىل املقاربة ›اجلزائية‹ املهيمنة، أضيف مكون تصاحلي من خالل تأسيس صندوق ملساعدة الناجني 
اىل  يتحول  مل  لكنه  الضحايا،  للتعويض عىل  تم وضع تصور لصندوق خمصص  كام  اجلامعية.  اإلبادة  من 
واقع. كام تسهم خدمة املجتمع، املرتبطة عىل نحو وثيق بمحاكم الغاتشاتشا، بمقاربة للاميض أكثر تركيزًا 

عىل التعويض.

›تعزيز  بـ  اختصاره  يمكن  تفويضًا  ومنحت   1999 عام  يف  واملصاحلة  الوطنية  الوحدة  جلنة  تأسست 
إنغاندو  التضامن يف  تبلور يف أوضح صوره من خالل تنظيم معسكرات  الوحدة واملصاحلة‹، والذي 
الوطنية  الوحدة  جلنة  تأسيس  أن  هو  أمهية،  األكثر  أن  يبدو  التعليم.  وإعادة  اإلدماج  إعادة  أجل  من 
واملصاحلة شّكل عالمة عىل التحول من املقاربة اجلزائية احلرصية اىل عنرص إضايف يركز عىل املصاحلة. 
يف السنوات األخرية فقط، بدأ خطاب املصاحلة بالظهور عىل السطح. اآلن باتت كل مبادرة اجتامعية 
– سياسية، من برامج ختفيف حدة الفقر اىل برامج إعادة التوطني اىل الالمركزية السياسية، تصاغ بلغة 
›املصاحلة‹، و›تعزيز الوحدة‹، و›التمكني‹ و ›إعادة بناء العالقات االجتامعية‹. رغم هذا التغري يف املناخ، 
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فإن حماكم الغاتشاتشا تواجه صعوبة يف التخلص من املقاربة اجلزائية للعدالة والكامنة يف جوهرها. كام 
متت اإلشارة إليه أعاله، فإن هذه املحاكم تأسست يف وقت مل يكن هدف املصاحلة )أو اإلشادة هبا لفظيًا( 

بارزًا كام هو اليوم.

5.2. الالعبون والشركاء المعنيون الرئيسيون

إن نظرة أكثر متعنًا اىل قائمة املشاركني يف اجتامعات أوروغويرو، حيث تم تصور نظام حماكم الغاتشاتشا، 
املهمة، ممثلني عن اجليش والرشطة،  الدولة  تكشف عن مشاركة أعضاء احلكومة، أعضاء يف مؤسسات 
اجلهاز  من  أفراد  دعي  بالعدالة،  املتعلقة  النقاشات  ويف  هبا(.  )املسموح  السياسية  األحزاب  عن  وممثلني 
القضائي وبعض املحامني. بالنظر اىل النموذج النهائي لالنتقال السيايس، أي االنقالب العسكري وما تال 
ذلك من توازن للقوى، مع هيمنة اجلبهة الوطنية الرواندية عىل مجيع جماالت احلياة االجتامعية والسياسية، 
›بديلة‹  أفكار  وجود  دون  واحلرب  اجلامعية  اإلبادة  أعقاب  يف  العدالة  طبيعة  مناقشة  تتم  أن  عجب  ال 
النظراء، وقد حدث بشكل  ومشاريع أخرى ملجتمع رواندا ما بعد اإلبادة اجلامعية. كان ذلك نقاشًا بني 

أسايس بسبب غياب ›املجتمع املدين‹.

تصور  تم  التي  العملية  يف  يشاركوا  مل  أهنم  كام  النقاشات،  يف  املدين  املجتمع  يف  عضو  أي  يشارك  مل 
حماكم الغاتشاتشا خالهلا. وهذا ليس مفاجئًا، حيث مل يكن املجتمع املدين موجودًا أصاًل خالل حكم 
نظام هابياريامنا. ما كان موجودًا كان إضافة من حيث الكم، وليس من حيث النوع. للمجتمع املدين 
الصحي عادة تاريخ يعتمد عليه وبيئة اجتامعية – سياسية يمكن أن يزدهر فيها. وليس للمجتمع املدين 
تاريخ يف رواندا بسبب السوابق التارخيية للدكتاتورية، كام أن البيئة االجتامعية – السياسية غائبة بسبب 
االختيار املتعمد لنخبة سياسية جديدة. وزير اإلدارة املحلية، والشؤون االجتامعية والتنمية يف نظام ما 
بعد اإلبادة اجلامعية، بروتايس موسوين، يصف موقف نظام رواندا فيام يتعلق باملجتمع املدين بشكل 
باحثون  فيها  يشارك  النامية  البلدان  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  حول  مناظرتان  ›هناك  واضح: 
دوليون. من جهة ينظر اىل املجتمع املدين عىل أنه قوة مناهضة للحكومة، ومن جهة أخرى ينظر اىل 
املقاربة  تفضل  رواندا  التنموية.  العملية  اخلدمات ويف  تقديم  فعال يف  أنه رشيك  املدين عىل  املجتمع 
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متثل مجعيات الضحايا، مثل إيبوكا، وهي اجلمعية التي تشكل مظلة للناجني من اإلبادة اجلامعية، أصواتًا 
حملية نادرًا ما تسمع. موقفها، بشكل عام، يدعم عملية الغاتشاتشا لكنها تتدخل بشكل حاسم وقت ظهور 
املشاكل، خصوصًا عندما تتم مضايقة الناجني من اإلبادة اجلامعية نتيجة ملشاركتهم يف عملية الغاتشاتشا. 
كام أن إيبوكا قادرة عىل التنظيم عىل املستوى املحيل. لقد الحظنا بشكل متكرر انعقاد اجتامعات ألعضاء 
اإليبوكا ملناقشة جمريات الغاتشاتشا يف جمتمعاهتم املحلية. يف كثري من األحيان يقدم ممثلو إيبوكا القادمون 
يتعلق  فيام  اجلامعية  اإلبادة  من  نجوا  الذين  القرويني  حيذرون  أو  املشورة،  املحلية  املجتمعات  خارج  من 
جلسات  خالل  تبنيها  ينبغي  التي  اإلسرتاتيجيات  أو  رساحهم،  يطلق  الذين  السجناء  حيال  بسلوكهم 
الغاتشاتشا. هذه التعليامت ال تتطابق دائاًم مع توجيهات احلكومة فيام يتعلق بمحاكم الغاتشاتشا، والتي 
توجه اىل املستوى املحيل خالل محالت التوعية العديدة، لكنها ال تشكك بشكل جوهري يف اإلطار الذي 

تضعها فيه سياسة احلكومة.
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الكنائس والتي طاملا ظلت البيئة الوحيدة التي يمكن للحركات املناهضة هليمنة احلكومة أن تتطور فيها، 
الدينية  تطلب مساعدهتا لنرش صورة إجيابية عن عملية الغاتشاتشا. الكنيسة الكاثوليكية، وهي املؤسسة 

عليها  ينبغي  الذي  التابع  الدور  هذا  تقبل  األكرب، 
املنتمني  بعض  لعبه  الذي  الدور  بسبب  غالبًا  لعبه، 

اليها يف املذابح.

كام أن للبلدان املانحة دورًا مهاًم يف األنشطة القضائية 
حماكم  ونظام  اجلامعية  اإلبادة  بعد  ما  رواندا  يف 
الظاهرة  يسمي  البعض  خاص.  بشكل  الغاتشاتشا 
املانحني‹  من  املدفوعة  ›العدالة  بأهنا  رواندا  يف 

الغاتشاتشا  حماكم  نظام  يدعمون  املانحني  معظم  بات  اإلحجام،  من  أولية  فرتة  بعد   .)2005  Oomen(
حديث التكوين بسبب معرفتهم بأنه اخليار األقل سوءًا ملعاجلة املايض، من جهة، ألن العدالة الكالسيكية 
غري  ثورية  عدالة  ألهنا  أخرى،  جهة  ومن  املايض،  مشاكل  وتسوية  إدارة  عىل  قادرة  تكون  لن  )اجلزائية( 

معروفة وغري مثالية.

هذه  الغاتشاتشا.  عملية  يف  دورًا  تلعب  اجتامعية  فئات  عدة  عىل  التعرف  يمكننا  املحيل،  املستوى  عىل 
الغاتشاتشا،  اهلوية ويف كثري من األحيان لدهيا رهانات خمتلفة يف جمريات  قائمة عىل أساس  املجموعات 
ولذلك فهي تصور مواقف متباعدة حيال هذه املؤسسة. إن تشكيل املجموعة عىل هامش حلبة الغاتشاتشا 
ليست مسألة عرقية فقط. منذ عام 1994، ظهرت هويات جديدة. إهنا متثل فئات فرعية لالنقسام الرئييس 

الذي هييمن عىل املجتمع الرواندي، أي القطبية الثنائية للهوتو والتوتيس.

يمكن تقسيم الباتوتيس اىل ناجني من اإلبادة اجلامعية و›العائدين القدامى‹. الفئة األوىل عاشت يف رواندا 
قبل اإلبادة اجلامعية ونجت من االضطرابات والفوىض. والفئة الثانية إما ِمن الجئني سابقني أو من أبناء 
الالجئني الذين غادروا رواندا بعد ثورة اهلوتو. وقد استقر هؤالء غالبًا يف املدن بعد عودهتم اىل رواندا يف 
أعقاب اإلبادة اجلامعية. آخرون، من الفالحني العاديني، عادوا غالبًا اىل منطقة عائالهتم األصلية. وهؤالء 
يلعبون دورًا ثانويًا يف جمريات الغاتشاتشا. مل يتأثروا باإلبادة اجلامعية يف املناطق التي يعيشون فيها حاليًا. 
وهؤالء غالبًا ما يكونوا من بني قضاة الغاتشاتشا يف جمتمعاهتم، أو يمكن أن يتدخلوا يف املجريات بإبداء 

بعض املالحظات العامة.

الناجون من ناحية أخرى، هم املعنيون الرئيسيون يف عملية الغاتشاتشا عىل املستوى املحيل. ومجيع 
هؤالء تقريبًا حيملون هوية التوتيس، مع بعض االستثناءات القليلة. توضح املالحظات أثناء العمل 
امليداين أن هناك، بشكل عام، ثالثة معايري رضورية ليتمكن املرء من تقديم ادعاء مرشوع بأنه ضحية 
من  عانى  قد  املرء  يكون  أن  ينبغي  الغاتشاتشا:  حماكم  يف  ارتكبت‹  ›أخطاء  بسبب  للعدالة  يسعى 
األول/ وكانون   1990 األول/أكتوبر  ترشين  بني  خرس‹  قد  يكون  ›أن  ببساطة  وليس  االضطهاد، 

ديسمرب 1994؛ واالضطهاد بسبب هوية معينة؛ أو اضطهاد ›عىل أساس اهلوية‹ بسبب االنتامء اىل 
جمموعة التوتيس العرقية، والتي أحد أفرادها حاليًا يعرتف به رسميًا عىل أنه ناٍج من اإلبادة اجلامعية. 
إفاداهتم، ويوجهون االهتامات  الغاتشاتشا من حيث إهنم يقدمون  الناجون هم املحفزون ملجريات 
ويقدمون املعلومات املتعلقة باملايض. لكن، ورغم معرفتهم باألحداث خالل اإلبادة اجلامعية بشكل 

إيبوكا، املنظمة اجلامعة للناجني من اإلبادة 
اجلامعية، تدعم بشكل عام عملية الغاتشاتشا 

لكنها تتدخل بشكل حاسم عندما تظهر املشاكل، 
خصوصًا عندما يتعرض الناجون من اإلبادة 

اجلامعية للمضايقة نتيجة مشاركتهم يف عملية 
الغاتشاتشا.
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يرى الناجون يف معظم األحيان أن نتائج إفاداهتم 
يف الغاتشاتشا – السجن أو خدمة املجتمع يف 

معسكرات العمل – تصب يف مصلحة الدولة 
وحسب. 

هلم  حدث  ما  حول  حتديدًا  أكثر  وبشكل  عام، 
شخصيًا، فإهنم نجوا ألهنم كانوا خمتبئني وبالتايل 
فإن معرفتهم حمدودة. تقييمهم ملحاكم الغاتشاتشا 
عىل  للحصول  فرصة  فيها  يرون  إهنم  متفاوت. 
فيها  ُدفن  التي  املواقع  حول  املعلومات  من  املزيد 
أفراد عائلتهم القتىل، أو كوسيلة للحصول عىل بعض التعويضات العينية عن اخلسائر التي تعرضوا هلا 
أو رؤية املسؤولني عن جرائم املايض يعاقبون عىل أفعاهلم. إال أهنم يعون أيضًا أن إفاداهتم التي جتّرم 
اآلخرين تتسبب يف ›عالقات سيئة‹ مع عائالت املتهمني والسجناء. إهنم يرون نتائج إفاداهتم يف كثري 
من األحيان يف الغاتشاتشا، أي التي تؤدي اىل السجن أو خدمة املجتمع يف معسكرات العمل، عىل أهنا 

الفائدة الوحيدة التي جينوهنا من الدولة. 

الغائبون  السجناء  هناك  أوالً،  املحيل.  املجتمع  يف  جمموعات  أربع  بني  التمييز  يمكن  الباهوتو،  بني 
عن حياة القرية اليومية والذين يتم نقلهم اىل القرية عندما جتري حماكمتهم. إال أن أرسهم موجودة، 
سجناء  املحيل  املجتمع  يضم  ثانيًا،  أحّبتها.  رساح  إلطالق  كوسيلة  الغاتشاتشا  حماكم  مع  وتتواصل 
حمررين اعرتفوا يف السجن ولذلك أطلق رساحهم. تتم مراقبة هؤالء بشكل وثيق من قبل السلطات. 
من  القرويني  اىل  االهتامات  بتوجيه  الغاتشاتشا  جمريات  يف  مهاًم  دورًا  يلعبون  األحيان  من  كثري  ويف 
الباهوتو الذين مل يسجنوا لكنهم كانوا ضالعني بشكل ما يف اإلبادة اجلامعية. إذا كان اعرتافهم صادقًا 
بمثابة  يكونون  فإهنم  رضوري،  أمر  املايض  حول  احلقيقة  كشف  بأن  شخصيًا  مقتنعني  كانوا  وإذا 
يؤدي  صدقهم  أن  إال  اإلنياغاموغايو.  قبل  من  األحيان  من  كثري  يف  استشارهتم  وتتم  خرباء  شهود 
أو وسائل غري مبارشة  التخويف  يتهموهنم. يستخدم  الذين  أولئك  بينهم وبني  اىل رصاعات خطرية 
الناجني من اإلبادة  للتأثري يف سلوك  التكتيكات  إلسكاهتم أو لعقد حتالفات معهم. وتستخدم نفس 
بأن  ثمة تصور  عام،  بشكل  الشهود.  من  للتخلص  قتل  األحيان حتدث عمليات  بعض  اجلامعية. يف 
هؤالء السجناء املحررين أدلوا باعرتافات جزئية فقط للخروج من السجن، واعرتفوا بجرائم ثانوية، 
واهتموا آخرين بالضلوع باجلرائم، خصوصًا من أولئك الذين قتلوا أو اختفوا، وظلوا صامتني حيال 
مشاركة آخرين. يبقى هناك جمموعتان فرعيتان من اهلوتو، أولئك الذين اهتموا يف الغاتشاتشا والذين مل 
يتهموا. املجموعة الفرعية األوىل تعيش يف خوف من حماكمة قادمة يصعب التنبؤ بنتائجها. وأولئك يف 
املجموعة الفرعية الثانية يشعرون باالرتياح ألهنم غري متهمني، لكنهم حذرون جدًا بأالّ ينخرطوا يف 
رصاع مع أي شخص ألهنم يعرفون بأن الرصاعات احلالية يمكن أن جتّرهم اىل حلبة الغاتشاتشا لتتم 

تسويتها بناء عىل مزاعم بأهنا جريمة تتعلق باإلبادة اجلامعية.

أشهر،  عدة  بعد  لكن  وحكامء‹.  مسنني  ›رجاالً  التقاليد،  تنص  كام  اإلنياغاموغايو،  كان  البداية،  يف 
توجب استبدال عدد كبري منهم ألهنم كانوا هم أنفسهم موضع اهتام يف الغاتشاتشا. بحلول ترشين 
تم  القضاة ألنه كان مشتبهًا هبم.  باملئة من  أو 15.7  استبدال 26.752  تم  الثاين/نوفمرب 2005، 
استبداهلم بنساء وبأشخاص أصغر سنًا وبناجني من اإلبادة اجلامعية. حتوي مقاعد الغاتشاتشا يف كثري 
من األحيان مزجيًا من الناجني )الباتوتيس( و ›غري الناجني‹ )الباهوتو(. يف بعض األحيان يكون القضاة 
لتمرير  املحكمة كوسيلة  العرقية ألفراد  الرتكيبة  اىل  ينظر  التوتيس.  أو مجيعهم من  اهلوتو  مجيعهم من 
وجهة نظر. تلّقى القضاة فرتة قصرية من التدريب حول القانون واإلجراءات. يف كل مقاطعة )أي يف 
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املفارقة هي أن الغاتشاتشا شكل غري شعبي 
من العدالة التشاركية. احلضور فيها إجباري. 

واجلموع الكبرية التي حترض تكون موجودة 
جسديًا لكنها غائبة نفسيًا أو أهنا ال تدعم أنشطة 

الغاتشاتشا.

كل 10 قطاعات تقريبًا( هناك منسق لإلرشاف عىل أنشطة الغاتشاتشا. وهذا هو الشخص الذي يمكن 
استشارته من قبل القضاة.

ال تلعب السلطات املحلية عمومًا دورًا نشطًا بشكل واضح يف جمريات الغاتشاتشا لكنها موجودة دائاًم، 
مع بعض قوات األمن، وقد تلقوا تعليامت من السلطات العليا بأن عليهم أن يراقبوا أنشطة الغاتشاتشا 
عىل نحو وثيق وأن يضعوا تقارير بذلك. وقد كلفت السلطات املحلية ببعض املهام القضائية الرصفة 

مثل مجع املعلومات، حيث يلعب السكان والقضاة 
بتعبئة  املحلية  السلطات  تقوم  فقط.  ثانويًا  دورًا 
وتدون  وتوعية  حتسيس  محالت  يف  املواطنني 
الذين  األشخاص  حضور  حول  املالحظات 
املشاركة  عدم  إن  اإلدارية.  مناطقها  يف  يعيشون 
أو عدم  للغرامة  التعرض  إما  يعني  الغاتشاتشا  يف 
املحلية.  باإلدارة  االتصال  عند  اخلدمات  تلقي 

التشاركية غري الشعبية، حيث تتواجد  وهبذا املعنى، فإن املفارقة هي أن الغاتشاتشا شكل من العدالة 
مجوع كبرية من األشخاص غري املهتمني جسديًا لكنهم يغيبون نفسيًا أو أهنم ال يدعمون تلك األنشطة. 

أما املتحدثون فهم غالبًا القضاة، والناجون وجمموعة صغرية من السجناء املحررين.

6.2. الحياة في حقبة ما بعد اإلبادة الجماعية واستحداث محاكم الغاتشاتشا

يف السنوات العرش التي فصلت اإلبادة اجلامعية عن حماكامت الغاتشاتشا، عاش الضحايا وأولئك الذين 
كانوا ضالعني يف العنف، لكنهم مل يلعبوا دورًا قياديًا خالل اإلبادة اجلامعية معًا، كل جمموعة عىل تالهلا، 
ليس كجريان كام هو حاهلم اآلن، حيث إن الناجني مجعوا معًا يف مواقع إعادة توطني، لكنهم كانوا ال 
يزالون يف نفس املنطقة. ولذلك كان عليهم تطوير أسلوب حياة ووسائل يتمكنون فيها من التفاعل مع 
بعضهم بعضًا. من املهم فهم هذه ااإلسرتاتيجيات والتكتيكات املستخدمة يف احلياة اليومية يف العقد 
الذي سبق تأسيس حماكم الغاتشاتشا بموافقة الدولة. هذا يسمح لنا بالتحقق مما إذا كان تأسيسها قد 
يرس أو عرقل عملية طبيعية لـ ›التعامل مع املايض‹. مل يكن العيش معًا خيارًا شخصيًا، بل أمرًا حتتمه 

الرضورة.

بعد عام 2003،  الوقت.  بمرور  تدرجييًا  تراجع  الذي  املتبادل،  باخلوف  البداية  املساكنة يف  اتسمت هذه 
تكثف هذا اخلوف من وقت اىل آخر مع كل موجة من حترير املعتقلني الذين كانوا قد أدلوا باعرتافاهتم يف 
السجن. حتى عام 2005، بداية حماكامت الغاتشاتشا، كان يتم التعبري عن تبعات اإلبادة اجلامعية بتعابري 
اخلسائر املادية والبرشية. كان انعدام الثقة موجودًا بني خمتلف املجموعات العرقية، لكنه كان يعتمل حتت 
الطبيعية واملساكنة. احلياة  سطح احلياة االجتامعية. بحكم الرضورة، عادت احلياة اىل شكل من أشكاهلا 
الظالم، ألن اجلريان  التوترات والرصاعات يف  اإلبقاء عىل  اىل درجة كبرية، ويتم  براغامتية  عىل اهلضاب 
والقرويني يعتمدون عىل بعضهم بعضًا يف أنشطتهم اليومية ويف رصاعهم من أجل البقاء يف ظروف الفقر 

املشرتك.
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يف سياق رواندا، فإن القلب هو القوة التي 
توحد الكائن البرشي. ترتابط العواطف، 

واألفكار واإلرادة وتتوحد يف القلب. القلب 
يبقى غري متاح لآلخرين لكنه يظل موطن 
احلقيقة. بسبب العنف الذي عاشوه، فإن 

›القلوب قد تغريت‹.

إن التصور العام بأن حماكم الغاتشاتشا مل تكشف 
احلقيقة حول املايض تنطوي ليس فقط عىل أن 

معرفة الوقائع تبقى غائبة، بل إن إعادة أنسنة 
اآلخر واستعادته ككائن اجتامعي، أي البعد 
العالجي لقول احلقيقة، ال يتحقق بسهولة. 

التعايش  إن  أمكنة أخرى.  ›احلقيقة‹، يف رواندا كام يف  ›السطحية‹ ختتلف عن نسختها  املصاحلة  إن 
بمرور  مبارشة  املعنيني  ألولئك  بالنسبة  للخوف  إثارة  أقل  تصبح  وقد  رضورة،  مسألة  )كوبانا(، 
عالقة  يف  شعورية  وحالة  بالقلب  تتعلق  مسألة  الشخصية)أوبيونغي(،  املصاحلة  أن  إالّ  الوقت، 
التحدث  عند  ›القلب‹  اىل  األحيان  كثري من  الناجني، يف  الرواندويون، وخصوصًا  يشري  اجتامعية. 
والقرويني  التي يضعوهنا يف جرياهنم  الثقة  طبيعة، ومستوى  التعبري عن  وعند  املايض  أحداث  عن 
األخرى.  العرقية  املجموعة  أفراد  أو  اآلخرين 
القوة  يمثل  القلب  فإن  الرواندي،  السياق  يف 
استقبال  مركز  إنه  البرشي.  الكائن  توحد  التي 
الداخلية.  احلركة  ومقر  اخلارجية  الدوافع 
ترتابط العواطف، واألفكار واإلرادة وتتوحد يف 
لكنه  لآلخرين  مفتوح  غري  يبقى  القلب  القلب. 
عاشه  الذي  العنف  بسبب  احلقيقة.  موطن  يظل 

الروانديون، فإن ›القلوب قد تغريت‹. 

التي  اإلنسانية  غري  األفعال  أو  الناس  منه  عانى  الذي  والعنف  املرتكبة،  اجلرائم  بسبب  القلب  تغري  لقد 
شهدوها. لقد تغريت األحوال املعيشية، والعامل االجتامعي والتفاعالت اليومية اىل شكل من أشكال احلياة 
الكثري عن دواخل شخص ما. املظاهر  بالطبيعية ال تكشف  التي تيش  أن املظاهر اخلارجية  الطبيعية، إالّ 
اخلارجية خادعة، كام تقول التعابري الشعبية: ›ال ينطق الفم دائاًم بام يعتمل يف القلب‹ أو ›أعِط املعدة احلاقدة 
بمعنى  املايض،  مع  للتعامل  طريقة  اليومية  والتفاعالت  األفعال  أصبحت  لقد  دمًا‹.  وستستفرغه  حليبًا 
إجيايب أو سلبي؛ اللقاء العابر يف الطريق اىل احلقول، تقديم كأس من برية املوز أو التشارك يف رشهبا يف احلانة 
املحلية، الدعوة اىل عرس أو تقديم يد املساعدة عند نقل شخص مريض اىل املستشفى قد تكون حمفزات يف 
إعادة بناء العواطف والعالقات. يف هذه األثناء، فإن االهتامات بمامرسة السحر، أو التهديدات أو الشكوك 
بالتسميم، و )تفسري( غمزة عني أو عدم دعوة شخص اىل احتفال ما تكفي لتعميق انعدام الثقة. يف بعض 
األحيان عقدت حتالفات بني الضحايا واملرتكبني، بحكم الرضورة، لكن يف أحيان أخرى بدافع االختيار. 
املتبلورة يف  إنسانية اآلخر،  لدراسة وتفحص  فيها كان وسيلة  املامرسات واالنخراط  إن استكشاف هذه 

القلب. 

إن االنخراط مع املايض يف هذه املامرسات واملواجهات اليومية كان قد تطور عىل مدى السنني. 
ما نسميه قول احلقيقة وحتقيق العدالة وتعزيز املصاحلة أو تقديم التعويض )أو عكس العواطف، 
املحلية.  للحياة  الغامضة  املكامن  يف  جتذرت  قد  كانت  الثقة(،  انعدام  أو  باالنتقام  الرغبة  مثل 
يف  متداخاًل  املايض  مع  االنخراط  أصبح  لقد 
التي  القريبة،  املجتمعية  العالقات  من  شبكة 
ينتمي  ال  شخص  منظور  من  فهمها  يصعب 
إليها ومعتاد عىل تصنيفات مسبقة خمتلفة ملا هو 

مسلم به.
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يف العقد الذي سبق تأسيس حماكم الغاتشاتشا 
بقرار من الدولة، كان عىل الناجني من املجازر 

اجلامعية تطوير وسائل للعيش معًا والتفاعل 
مع بعضهم بعضًا. أصبح االنخراط مع املايض 
متداخاًل مع شبكة من العالقات القائمة وجهًا 

لوجه يف جمتمع شديد الرتابط يصعب فهمها 
من منظور أي شخص موجود خارجها. كان 

الصمت حيال املايض هو السائد. وصول حماكم 
الغاتشاتشا غرّي العملية الطبيعية لكن الصعبة 

للتعايش، والتي كانت قد بدأت أصاًل.

يفضل الروانديون العاديون حاكم الغاتشاتشا 
عىل املحاكم الوطنية واملحكمة اجلنائية الدولية 

اخلاصة برواندا للتعامل مع جرائم اإلبادة 
اجلامعية.

يف كل األحوال، فإن الصمت حول املايض كان 
معروفة  املايض‹  ›من  األشياء  كانت  السائد.  هو 
التحدث  يتم  يكن  مل  لكن  بوجودها  مشتبهًا  أو 
عنها بصوت عاٍل. كان يتم استكشاف الشخص 
حماكم  وصول  أما  فقط.  ضمني  بشكل  اآلخر 
كبري.  بشكل  الوضع  هذا  غري  فقد  الغاتشاتشا 
طبيعية،  لعملية  كمحفزات  املحاكم  تأت  مل 
بدأت  قد  كانت  التي  للمساكنة  صعوبتها،  رغم 
فكام  املحتوى؛  حيث  من  لتغيريها  أتت  أصاًل. 
عن  الكشف  أو  التحدث،  كان  أعاله،  ذكرنا 
نظام  يف  الزاوية  حجر  يشكل  أو سامعها  احلقيقة 
هذه املحاكم. لقد أصبحت )طبيعة( املشاركة يف 

جلسات الغاتشاتشا هي النشاط الذي هيدف اىل استكشاف ›طبيعة‹ قلب اآلخر. منذ تأسيسها، بات 
يتوجب قول احلقيقة بطريقة تقرها الدولة. كان التصور العام من قبل الشعب الرواندي هو أن جلسات 
الغاتشاتشا مل تكشف احلقيقة عن املايض، ولذلك فإن حقيقة قلب ›اآلخر‹ هي أحد الوجوه األكثر 
إشكالية لنظام حماكم الغاتشاتشا. إهنا تنطوي ليس فقط عىل أن املعرفة بالوقائع ال تزال غائبة، بل إن 
إعادة الروح االنسانية للذات واآلخر وإعادة تكوينهام ككائنات اجتامعية، وهو البعد العالجي لقول 

احلقيقة، مل يتحقق. ما سهلت الغاتشاتشا حدوثه بالنسبة للبعض أقلقته أو دمرته بالنسبة آلخرين.

3. التقييم: نقاط القوة والضعف

تتسم معظم خصائص الغاتشاتشا بجوانب قوة وضعف، إما ألن هناك بعدين لنفس اخلاصية أو ألنه ينظر 
إليها من زاوية خمتلفة. فيام ييل ملحة عامة عن أهم خصائصها. نقدم هذه اخلصائص بالتدرج من أقواها 
)النقاط 1-3( اىل الضعف املطلق )النقاط 5-7(. أما النقطة 4 فهي يف مركز هذا الطيف، وجتسد من 

نقاط القوة بقدر ما جتسد من نقاط الضعف.

اجلنائية  واملحكمة  الوطنية  املحاكم  عىل  الغاتشاتشا  حماكم  العاديون  الروانديون  يفضل   .1
العادي، فإن املحاكم  بالنسبة للفالح  للتعامل مع جرائم اإلبادة اجلامعية.  الدولية اخلاصة برواندا 

الكالسيكية هي مؤسسات بعيدة مكانيًا ونفسيًا. 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  عن  أفكارهم  أن  رغم 
اخلاصة برواندا متأثرة جزئيًا بالتقارير اإلعالمية 
بصدق  فإهنم  والتحسيس،  التوعية  ومحالت 

يفضلون العدالة القريبة رغم مشاكلها. 

2. لقد لعبت النساء دورًا مهاًم يف جمريات الغاتشاتشا. وهذا ينسجم مع التطورات يف جماالت أخرى من 
اإلبادة  إن  وحيث  الرجال.  عليها  هييمن  كان  برمته،  كاملجتمع  القديمة،  الغاتشاتشا  الرواندي.  املجتمع 
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اجلامعية كانت بشكل أسايس أمرًا ذكوريًا، فإن النساء أصبحن يلعبن دورًا مهاًم يف جهود إعادة البناء. رغم 
ذلك، فإن الغاتشاتشا تبقى منحازة ضد النساء بسبب عدم مالءمتها للتعامل مع اجلرائم اجلنسية. لقد تم 
اجللسات  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل  اجلنسية،  اجلرائم  عن  اإلفادات  بتقديم  للنساء  تسمح  بنود  وضع 
هذه  معاجلة  بمكان  الصعوبة  من  جيعل  القريبة  املحلية  املجتمعات  يف  الغاتشاتشا  وجود  أن  إال  املغلقة. 

اجلرائم.

حماكامت  كرست  لقد  اجلامعية.  باإلبادة  املتعلقة  القضايا  من  الكبري  العدد  ترسع  الغاتشاتشا  جمريات   .3
الغاتشاتشا كل األرقام القياسية من الناحية الكمية. إهنا لن تقترص عىل التعامل فعليًا مع حوايل 130.000 
شخص سجنوا بعد اإلبادة اجلامعية، بل تعالج اآلالف غريهم ممن اهتموا بشكل غري متوقع عندما بدأت 
الوحشية  لألعامل  مجاعية  عدالة  هناك  سيكون  األرياف.  يف  املرتفعات  عىل  بالعمل  الغاتشاتشا  حماكم 

اجلامعية، من حيث الكم، لكن لن يكون هناك نفس القدر من اليقني حول أدائها من الناحية النوعية. 

التناقض  متناقض.  الغاتشاتشا  حماكم  نظام   .4
وعملية  الغاتشاتشا  حماكم  نظام  يف  متأصلة  سمة 
املصاحلة يف رواندا. لقد تبنى النظام السيايس بعد 
الوقت،  بمرور  املصاحلة  خطاب  اجلامعية  اإلبادة 
يعيق  إنه  للنجاح.  فرصة  يمنحه  أن  يريد  ال  لكنه 
لقد  نفسه.  الوقت  يف  ييرسه  الذي  اليشء  نفس 
باسم  الغاتشاتشا  حماكم  نظام  وتنفيذ  تصور  تم 
القانونية  اهلندسة  لكن  واملصاحلة،  الوحدة 
واخلصائص  قديمة  مؤسسة  داخل  واالجتامعية 
اإلبادة  بعد  ما  لنظام  احلكم  وممارسة  السلوكية 
اجلامعية، تشكل أكرب العقبات أمام شكل حقيقي من املصاحلة. تشمل املجاالت التي تتضح فيها هذه 

التناقضات ما ييل:

 )أ( توليف وتعديل أو إدارة كوارث؟ لقد أظهرت 
تعديالت  إجراء  عىل  انفتاحها  الرواندية  احلكومة 
عدة  أحدثت  لقد  الوقت.  بمرور  العملية  عىل 
وقد  وكفاءة.  فعالية  أكثر  النظام  جعلت  تغيريات 
عدلت التغيريات التدرجيية النظام من خالل إدخال 
بعد  احلكم  ختفيض  مثل  أكثر،  تعويضية  مكونات 
للخدمة  البارز  والدور  صادق  اعرتاف  تقديم 
التعديالت  فإن  عام،  بشكل  لكن  االجتامعية. 
من  يتبني  كام  نسبيًا،  ثانوية  وهي  ببطء  حدثت 
بقوانني  يقارن قوانني عام 2004  الذي  اجلدول 1 
عام 2007. وما يبدو أنه عملية توليف وتعديل من 

زاوية، يبدو عملية إدارة كارثة من زاوية أخرى.

لن تقترص حماكامت الغاتشاتشا عىل التعامل 
فعليًا مع حوايل 130.000 شخص معتقل 

بعد اإلبادة اجلامعية، بل إهنا تتعامل مع اآلالف 
ممن اهتموا بشكل غري متوقع عندما بدأت 

الغاتشاتشا بالعمل عىل املرتفعات يف األرياف. 
سيكون هناك عدالة مجاعية لألعامل الوحشية 
اجلامعية، من الناحية الكمية. لكن ليس هناك 

نفس اليقني فيام يتعلق بأدائها من الناحية 
النوعية.

لقد تبنى النظام السيايس ملا بعد اإلبادة اجلامعية 
خطابًا من املصاحلة بمرور الوقت لكنه ال يريد أن 
يعطيه فرصة للنجاح. إنه يعيق نفس العملية التي 
ييرسها يف نفس الوقت. تشكل اهلندسة القانونية 

واالجتامعية التي حتدث داخل مؤسسة قديمة 
واخلصائص السلوكية يف ممارسة احلكم لنظام 

ما بعد اإلبادة اجلامعية، أكرب العقبات التي تعيق 
حدوث شكل حقيقي من املصاحلة.
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حماكم الغاتشاتشا هجني من آلية تسوية 
الرصاعات غري الرسمية األصلية التي تم إدماجها 

بشكل كامل يف النظام القضائي الرسمي، وهي 
نظام عدالة مركزي وغري مركزي يف اآلن ذاته، 

ووسيلة رسمية وغري رسمية لتحقيق العدالة 
ومزيج من العدالة اجلزائية والتصاحلية. إهنا، من 
جهة، تقلد آلية تسوية الرصاعات التقليدية لكن 

مع احتامل أضعف لتحقيق املصاحلة، بينام، من 
جهة أخرى، تقلد النظام القانوين احلديث، مع 

ضامنات أقل بااللتزام باإلجراءات السليمة.

يف  يشء  وال  يشء  كل  هو  املحاكم  نظام  إن  )ب(   
والتعديالت  التغيريات  حولت  لقد  نفسه.  الوقت 
عنارص  حتتوي  هجينة  مؤسسة  اىل  الغاتشاتشا  حماكم 
من آلية تسوية الرصاعات غري الرسمية األصلية، لكنها 
أدجمت اآلن بشكل كامل يف النظام القضائي الرسمي. 
وأهداف  تقاليد  مع  مبتكرًا،  املحاكم  نظام  جيعل  وهذا 
أيضًا  جيعلها  لكنه  بعضًا،  بعضها  تعزز  ربام  خمتلفة 
والنتائج  لإلهلام  املتنوعة  املصادر  تكون  عندما  هشة 
ويمكن  بعضًا  بعضها  مع  للتصالح  قابلة  غري  املتوخاة 
الغاتشاتشا نظام  أن تلغي بعضها بعضًا. تشكل حماكم 
إهنا  حيث  نفسه؛  الوقت  يف  والمركزي  مركزي  عدالة 
يف  املحيل،  املستوى  عىل  عملية  وإكامل  تأسيس  جتسد 
أهنا  كام  األعىل.  من  وتوجيهها  هبا  التحكم  يتم  حني 
العدالة اجلزائية والتصاحلية، مع وجود  املحاكم مزيج من  أن  العدالة. كام  لتحقيق  طريقة رسمية وغري رسمية 
وسجن‹  جمتمع  وخدمة  وعقاب  وصفح  وحماكامت،  األحكام  ختفيض  مقابل  واعرتافات  واهتامات  ›اعرتافات 
)Waldorf 2006: 52–3(. لكن كام ذكرنا آنفًا، فإهنا يف جوهرها تركز عىل العدالة اجلزائية. كام يزعم بأهنا 
حملية وتستلهم العدالة العرفية، لكنها حتدث طبقًا ملعايري حقوق اإلنسان الدولية. استنادًا اىل مراقبة العمل الفعيل 
للمحاكم، نستنتج أن حماكم الغاتشاتشا شكل جديد، من جهة، وتقلد اآللية التقليدية لتسوية النزاعات لكنها 
ذات إمكانية أضعف من حيث املصاحلة، بينام تقلد من ناحية أخرى النظام القانوين احلديث، مع ضامنات أقل 

باتباع اإلجراءات الصحيحة. 

العدالة احلقيقية  التابع أن يتحدث؟ يف رواندا، جيري إحقاق  تقنيون قضائيون: هل يستطيع  أو   )ج( فالحون 
تقيياًم وفهاًم كاماًل  إن  القسم 5.2.  ما نصفه يف  انسجامًا مع  الغاتشاتشا،  أنشطة  الدولة وخارج  خارج أجهزة 
للمامرسات االجتامعية للسكان املعنيني أمر رضوري للتحقق مما إذا كان تعديل أو تنفيذ آلية العدالة واملصاحلة 
البيئة  مع  انسجامًا  تعمل  أهنا  حقيقة  يف  التقليدية  العدالة  آليات  قوة  نقاط  تكمن  قد  مثمرًا.  سيكون  التقليدية 
االجتامعية – الثقافية للسكان يف أنشطتهم اليومية. قد ال يبدو هذا طريقة فعالة للتعامل مع املايض من منظور 
نصوص حقوق اإلنسان، لكنها الطريقة التي يتعامل هبا السكان املحليون، جزئيًا بحكم الرضورة، وجزئيًا بحكم 
االختيار. املفارقة، هي أن أنشطة الغاتشاتشا تتم اىل حد ما بشكل يتناقض مع املامرسات التي تم تطويرها أصاًل 
بمرور الزمن للتعامل مع املايض. إهنا ال تنسجم مع براغامتية أسلوب حياة الفالحني ومل يتم تعديلها لتتناسب 
مع الواقعية السياسية للعامل اجلزئي. وهذا يؤكد مكانتها بوصفها ›تقليدًا خمرتعًا‹ وعىل أهنا تشكل انفصاالً مع 
املايض. عالوة عىل ذلك، هناك نقص حاد يف الفهم التارخيي والثقايف للغاتشاتشا القديمة، كام أن مفهوم وتنفيذ 
نطبق  ›إننا  للعملية.  االجتامعية-السياسية  والتبعات  األبعاد  االعتبار  يأخذ يف  احلديثة، ال  الغاتشاتشا  عمليات 
التي  املنظامت غري احلكومية  للنظام بشكل عام وللمحامني، وألغلبية  املهيمن  الرد  القانون وحسب‹. هذا هو 
تنفذ وتساعد يف تنفيذ عملية الغاتشاتشا. يمكن ملقاربة قانونية ضيقة أن تشكل ضامنة للتفاعالت مع املسؤولني 
احلكوميني لبيئة اجتامعية-سياسية مغلقة بإحكام وتتم مراقبتها بشكل وثيق، لكنها تنطوي أيضًا عىل عمى جزئي 
ومفروض ذاتيًا عن عدد من العنارص املكونة هلا. إن آلية مستوحاة من التقاليد بحاجة اىل مقاربة حساسة ثقافيًا.

 )د( إهنا ال مركزية بشكل مفرط، وهي بنفس الوقت ليست مركزية بام يكفي. كام ذكر أعاله، فإن الروانديني 
العاديني يفضلون العدالة القريبة عىل املحاكم الوطنية أو الدولية أو غريها من اهليئات القضائية. 
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يف رواندا، جيري اإلحقاق الفعيل للعدالة خارج 
أجهزة الدولة وخارج أنشطة الغاتشاتشا التي 

جتري عكس املامرسات التي تم تطويرها أصاًل 
عىل مدى وقت طويل بالتعاون مع املايض، وال 
تنسجم مع براغامتية أسلوب حياة الفالحني ومل 
يتم تعديلها لتتوافق مع الواقعية السياسية للعامل 

اجلزئي.

إن الغاتشاتشا وعملية املصاحلة يف رواندا بشكل 
عام مدفوعة بقوة ومملوكة من قبل الدولة، وهي 

عملية تتم من القمة اىل القاعدة حيث يلتزم 
الناس باملبادئ، واآلليات واخلطاب املصمم هلم.

ال يمكن قول جزء من احلقيقة. إن الدولة تسيطر 
عىل ما يمكن بثه، وهو ما يؤدي اىل إجياد رقابة 

ذاتية لدى السكان.

احلية  البيئة  يف  تعمل  الغاتشاتشا  حماكم  أن  حقيقة  إن 
أن  إال  الرغبة.  هذه  حتقق  املعنيني  ألولئك  الطبيعية 
عام  بشكل  رواندا  يف  املصاحلة  وعملية  الغاتشاتشا 
مدفوعة بقوة من الدولة، ومتلكها الدولة، وهي عملية 
تسري من القمة اىل القاعدة حيث يلتزم الناس باملبادئ 
بعض  ولتقديم  هلم.  املصمم  واخلطاب  واآلليات 
األمثلة: أصبح مسؤولو الدولة ضالعون يف اإلجراءات 
بدأوا  عندما  هلا  السكان  ›ُملكية‹  والتفوا عىل  القضائية 
بفلرتة املشتبه هبم ›احلقيقيني‹ من الفئة األوىل من أجل تقليص عدد املهتمني يف تلك الفئة. ال يمكن قول جزء 
الرقابة الذاتية لدى  من احلقيقة، كام سنرى مرة أخرى أدناه: الدولة تسيطر عىل ما يمكن بثه، وختلق نوعًا من 
القاسية، المركزية بشكل مفرط. إهنا  الغاتشاتشا، بصالحياهتا اجلزائية  الوقت نفسه، فإن حماكم  السكان. ويف 
تعمل يف عناقيد اجتامعية من املجتمعات املحلية التي تتميز مجيعها برتكيبة ديموغرافية معينة، وهيكليات سلطة 
ورصاعات قائمة. وهذا ما يوفر اإلمكانية للناس لتشكيل حتالفات أو لظهور احلاجة التباع إسرتاتيجية معينة 
البداية.  يف  تصورها  تم  التي  اإلجراءات  بالرضورة  يعكس  ال  فيام  بالصمت‹،  ›التآمر  أو  ›االهتام‹  ممارسة  يف 
وهذا يرتبط أوالً وقبل كل يشء بقدرات األفراد. إن قوة السلطة، أو املال أو البندقية تسمح للبعض بالتأثري يف 
املجريات. لكن ذلك حيدث أيضًا نتيجة قوة األعداد، والرتكيبة )العرقية( للجامعة. عندما يكون عدد الناجني 
قلياًل ويكونون معزولني، فإهنم ينزعون اىل الصمت كي ال يتم إلغاؤهم )جسديًا أو اجتامعيًا( من املجتمع املحيل 
أو جتاهل إفاداهتم جزئيًا. عندما يكون عدد الناجني كبريًا، ويكونون جزءًا من بنية السلطة )اإلدارية( ويمثلون 
يف حماكم الغاتشاتشا، يكون لدهيم نفوذ أكرب، وهو وضع يمكن أن خيلق شعورًا بانعدام احليلة واالعتباطية لدى 

السجناء املحررين واملتهمني.

 )هـ( االنتقام، أو اجلزاء أو املصاحلة؟ الحظنا أن التجمع 
يغري  األسبوعية  الغاتشاتشا  جلسات  سياق  يف  الطقيس 
يطلق  الذين  السجناء  بني  خصوصًا  املتوترة،  العالقات 
الطقوس  أمهية  مالحظة  متت  لقد  والناجني.  رساحهم 
التقليدية  اآلليات  سياق  يف  كانت  سواء  عام،  بشكل 
لتسوية الرصاع يف أعقاب الرصاعات العنيفة، خصوصًا 
يف سياق أفريقي. لكن علينا أن نميز بني الطقس باملعنى 
الدقيق للكلمة والبعد الطقيس لعملية ما من أجل حتقيق 
فهم كامل ألثر جلسات الغاتشاتشا. مل تكن الغاتشاتشا 
التقليدية طقسًا، وال هي كذلك يف نسختها احلديثة. إهنا 
عمل متكرر للتجمع يف جلسات الغاتشاتشا، برصف النظر عام يتم فعله هناك من حيث املحتوى. يبدو أن لذلك، 
بحد ذاته، أثرًا تغيرييًا عىل العالقات االجتامعية بني أولئك الذين تتم مواجهتهم يف تلك االجتامعات. إال أن حمتوى 
عادة  املرتبطة  اخلطابية  النواحي  من  ما حيد  القضائية، وهو  املالحقة  اىل  يستند  ملنطق  طبقًا  معاجلته  تتم  املواجهات 
باألفعال الطقسية أو البعد احلواري أو العالجي لعمليات البوح باحلقيقة. إن األنشطة املستمرة للغاتشاتشا تظهر 
التي  واخلسائر  اآلخرين  مواقف  مع  والتعاطف  العرقية،  املجموعات  بني  الثقة  لبناء  للتطور  حمدودة  إمكانية  فقط 
متت يف الرصاع، وثقافة املداوالت الديمقراطية من خالل احلوار. وهذا ينتج عن حقيقة أن حماكم الغاتشاتشا تعمل 
طبقًا ملنطق املحاكامت اجلنائية وليس كهيئات حقيقة ومصاحلة صغرية. وبتلك الطريقة، فإن عملية الغاتشاتشا تديم 

االنقسامات التي يفرتض أن تلغيها.
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إن التجمع يف سياق جلسات الغاتشاتشا 
األسبوعية يغري العالقات املتوترة، خصوصًا بني 
السجناء الذين يطلق رساحهم والناجني. إنه هذا 

الفعل املتكرر للتجمع يف جلسات الغاتشاتشا، 
برصف النظر عام يتم فعله هناك من حيث 

املحتوى، الذي يبدو أن له أثرًا يغري العالقات 
االجتامعية. إالّ أن حمتوى املواجهات تتم معاجلته 

طبقًا ملنطق املالحقات القضائية الرصف. تعمل 
حماكم الغاتشاتشا طبقًا ملنطق املحاكامت اجلنائية 

وليس كهيئات حقيقة ومصاحلة صغرية.

 )و( العوامل السياقية تعيق وتيرس جمريات الغاتشاتشا. 
حميطها.  عن  بمعزل  الغاتشاتشا  حماكامت  حتدث  ال 
تكتيكات  اىل  يلجؤون  الناس  جعل  املدفع  الفقر  إن 
يفتقر  الغاتشاتشا.  جمريات  يف  مشبوهة  وإسرتاتيجيات 
الناجون اىل سياسة تعويض مناسبة. وتفقد أرس املرتكبني 
يؤخذ  عندما  لدهيا  للدخل  مصدر  أهم  عليهم  املحكوم 
رب األرسة ليقيض حكمه. عالوة عىل ذلك، فإن حكم 
القانون مل يتجذر بعد يف رواندا. إن عمليات القتل التي 
تتم خارج القانون وعىل هامش أنشطة الغاتشاتشا تعيق 
اخلوف  تزرع  إهنا  املعلنة.  األهداف  بشكل خطري حتقيق 
لدى السكان. عالوة عىل ذلك، فإن رواندا ليست بلدًا 
ديمقراطيًا )بعد(. وال يتم حتقيق حرية االختيار والتعبري 
عن الرأي بسهولة. يتم توجيه الناس يف خياراهتم خالل 

االنتخابات، وينظر اىل هيكليات اإلدارة املحلية عىل أهنا حتقق توازنًا بني املناصب املعينة واملنتخبة. تشكل السلطات 
التي تشغل املناصب املعينة عىل املستوى املحيل حكومة ظل للسلطات اإلدارية ›املنتخبة‹. املساءلة حتدث باجتاه األعىل، 
أفراد  هم  )املحلية(  اإلدارة  يف  الرئيسية  الشخصيات  مجيع  السكان.  اىل  األسفل  باجتاه  وليس  العليا،  السلطات  اىل 
يف اجلبهة الوطنية الرواندية، فمعظمهم ينتمون اىل األقلية العرقية. هذا االغتصاب للسلطة من قبل جمموعة عرقية 
واحدة يالحظ يف أوساط السكان الباهوتو. رغم أهنم جيدون ذلك نتيجة طبيعية اىل حد ما لالنقالب العسكري، فإن 
االستياء يطغى أيضًا ويصل اىل أنشطة الغاتشاتشا. رغم أن السلطات املحلية ليست نشطة بشكل مكشوف يف عملية 
الغاتشاتشا، فإهنا تشكل اإلطار الذي تعمل داخله الغاتشاتشا. يف تصورات اهلوتو، فإن هذا يعني يف كثري من األحيان 
تشّغلها  سلطة  وهيكلية  جهة،  من  االستعامري،  قبل  ما  املايض  اىل  إشارهتا  مع  الغاتشاتشا،  من  املكونة  الرتكيبة  أن 
إليها عىل أهنا عودة اىل الفرتة اإلقطاعية  التوتيس، ينظر  أقلية  التي هييمن عليها أفراد  – العسكرية  احلركة السياسية 
التي أسست  احلياة. احلكومة هي  التوتيس يف مجيع جماالت  اإلقطاعيني  أدنى من  مرتبة  اهلوتو يف  عندما كان اخلدم 
وتدعم عملية الغاتشاتشا. وكهدف معلن، فإن حماكم الغاتشاتشا ينبغي أن تصل اىل احلقيقة، واملصاحلة واملساءلة. 
كام أن نظام املحكمة بحاجة إللغاء ثقافة اإلفالت من العقاب. من هذا املنظور، فإن حماكم الغاتشاتشا تشكل مبادرة 
رشعية يف السياسات تستحق الثناء بحد ذاهتا. لكن ممارسة احلكم يف جماالت أخرى من السياسات، والبنية املؤسساتية 

وطبيعة السلطة تقوض عمل ورشعية نظام املحاكم.

5. عدالة تشاركية غري شعبية. تستمد حماكم الغاتشاتشا رشعيتها من املشاركة الشعبية، إالّ أن الناس ليسوا 
راغبني كثريًا باملشاركة. بعد االهتامم األويل، بدأ اإلرهاق يصيبهم. باتت الغرامات واملامرسات القرسية حتل 
حمل املشاركة الطوعية. وهذا ال حيدث فقط ألن العملية تستغرق وقتًا طوياًل، بل أيضًا ألن معظم الباهوتو 

باتوا يرون يف املحاكم اآلن شكاًل من أشكال عدالة املنترص ال يستطيعون التعبري عن مطالبهم من خالهلا.

6. ال حقيقة يف عملية الغاتشاتشا. ثمة رأي طاٍغ يصاحب عملية الغاتشاتشا مفاده أن احلقيقة غائبة. وهلذا 
تبعات خطرية عىل النظام يف جوهره ويعيق حتقيق أهدافه الكلية. إن ظهور احلقيقة يشكل حجر زاوية لكل 
هيكلية العدالة االنتقالية يف رواندا ما بعد اإلبادة اجلامعية، كام ذكرنا أعاله. أما أسباب عدم وجود احلقيقة 
خالل  من  حكاًم  تقليصها  جيري  األول،  املقام  يف  ›احلقيقة‹،   .)2007  Ingelaere( ومعقدة  متعددة  فهي 
تعريف معايري ما يمكن ›للحقيقة‹ أن تكونه، منهجيًا وأيديولوجيًا، ولكن أيضًا من خالل خصائص الثقافة 
الرواندية. ›العدالة‹ هي يف معظم األحيان ›جنائية‹ ألهنا مستمدة من عملية جنائية. وتتفاوت طبقًا للمكان، 
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يشكل التصور العام لدى الشعب البوروندي بأن 
احلقيقة ال تظهر من خالل هذه العملية أحد أكثر 

سامت حماكم الغاتشاتشا إشكالية.

إن حقيقة أن تتم معاجلة اإلبادة اجلامعية ضد أقلية 
التوتيس بينام حجبت اجلرائم التي ارتكبت ضد 

السكان اهلوتو خالل فرتة احلرب األهلية عن 
األنظار، يؤسس لرتاتبية أخالقية ملا هو صحيح 

وما هو خاطئ ولألمل واملعاناة، وينتج كاًم من 
املظامل املعتملة حتت سطح احلياة اليومية واألنشطة 

املثابرة ملحاكم الغاتشاتشا.

نظرًا ألهنا تظهر من خالل ديناميكية التجمعات املحلية بشكل يقوض ويفرس اإلجراءات اهلادفة إلظهار 
احلقيقة بشكل يتناقض مع األهداف األساسية. كام أن ›احلقيقة‹ تتسم بدرجة عالية من األداتية، حيث يتم 
السعي للحصول عليها من خالل املواجهة عىل أساس )عرقي يف الغالب(، وليس من خالل املداوالت أو 
احلوار. إهنا تنطوي عىل درجة من االعتباطية النامجة 
ونتيجة  حتقق‹.  دون  واإلدانة  ›االعرتاف  مبدأ  عن 
لذلك فإن ›احلقيقة‹ تكون ›جزئية‹ بمعنى أهنا ›غري 
بعد  ›ذات  و  ›أحادية‹  وأيضًا  ›مشوهة‹،  و  كاملة‹ 

واحد‹، وتفتقر اىل قاعدة سياقية واسعة.

7. املصاحلة يف خطر والثقافة التحتية للهوتو قيد التشكل؟ حماكم الغاتشاتشا غري قادرة عىل التعامل مع 
جرائم اجلبهة الوطنية الرواندية وعمليات القتل االنتقامي التي ارتكبها املدنيون التوتيس. ال يمكن مساواة 
بغرض  عنفًا  كان  األول  اهلوتو.  السكان  األهلية ضد  احلرب  بجرائم  التوتيس  أقلية  اجلامعية ضد  اإلبادة 
اإلبادة، أما الثاين فكان عنفًا بغرض االنتقام واإلخضاع والسيطرة. رغم ذلك، فإن حقيقة أنه يتم التعامل 
مع احلالة األوىل بينام يتم إخفاء احلالة الثانية عن األنظار، يؤسس لرتاتبية أخالقية للصحيح واخلطأ واألمل 
واملعاناة. إن التنافر بني التجارب والتفامهات املجسدة شعبيًا للرصاع من جهة وطريقة التعامل مع املايض 
العقبات  من  واحدة  تشكل  والتفسريية،  العملية  املستويات  عىل  وتنتجها،  احلكومة  عليها  تسيطر  التي 
يتم  ال  التي  املظامل  من  كبريًا  قدرًا  تولد  إهنا  الراهن.  السيايس   – االجتامعي  النظام  رشعنة  أمام  الرئيسية 
التعبري عنها حتت سطح احلياة اليومية واألنشطة احلثيثة للغاتشاتشا، لتتخمر وتتفاعل يف ›النص اخلفي‹. 
هذه آراء وجتارب ال يتم نسياهنا بل ببساطة ال يتم التعبري عنها ›ألنه ال يمكن التعبري عنها‹ من خالل بنية 
آلة  هناك  أن  وفكرة  املثال  سبيل  عىل  الشائعات،  اىل  ينظر  أن  يمكن  تأسيسها.  تم  التي  االنتقالية  العدالة 
تصاحب حماكم الغاتشاتشا لتدمري مجيع الباهوتو، أو فكرة اإلبادة اجلامعية املزدوجة، عىل أهنا جمرد نافذة 
املايض أساسًا  بأهنم عانوا يف  الباهوتو  ادعاءات  الشعبي االجتامعي. ال تشكل  اخليال  وجودية تطل عىل 
لكنها  اجلامعية،  اإلبادة  أيديولوجيا  من  جزءًا  تكون  عندما  بالتأكيد  قانونية  غري  وهي  قانوين،  دفاع  ألي 
تعكس تصورات حقيقة. يكشف تقرير حول ›أيديولوجيا اإلبادة اجلامعية‹ التعريف الواسع بشكل مفرط 
للتعريف  الواسع  النطاق  يسمح   .)2006a  Rwanda( اجلامعية  اإلبادة  أيديولوجيا  ملاهية  الواضح  وغري 
باالستخدام املتحمس، وغري املكبوت واالعتباطي للقوة للقضاء ليس فقط عىل نزعات اإلبادة اجلامعية بل 
عىل أقل عالمة من عالمات عدم االلتزام. وكنبوءة حتقق نفسها، فإهنا ختلق وتديم، بل تعزز نفس اليشء 
العنف، وهو أحد أهداف عملية  دائرة  ينبغي لكرس  للهوتو.  التحتية  الثقافة  تلغيه، أي  أن  الذي يفرتض 
الغاتشاتشا، أن يستند اىل تفاهم مشرتك حول أصول املجتمع الرواندي مع إدماج القطبية الثنائية املعقدة 
الرصاع  حول  تشكلت  والتي  والتوتيس  للهوتو 
يتم االعرتاف أوالً  بينام  الزمن،  السلطة بمرور  عىل 
بوصول ذلك الرصاع اىل أوجه يف تسعينيات القرن 
أو  احلرب  أو  اجلامعية  اإلبادة  يف  سواء  العرشين 
.)70–266 :2002 Mamdani( احلروب األهلية
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4. الخالصة

منذ البداية، انترشت فكرة استخدام حماكم الغاتشاتشا للتعامل مع اجلرائم املرتبطة باإلبادة اجلامعية 
لعام 1994 يف رواندا عىل نطاق واسع يف سائر أنحاء العامل. إن وجودها معروف جيدًا، لكن املعرفة 
بطبيعتها، واألكثر أمهية، بعملها الفعيل بدأ بالتكشف فقط بعد أن تم تنفيذها يف سائر أنحاء البالد عام 
2005. لقد أوضحت املقارنة بني الغاتشاتشا ›القديمة‹ و ›اجلديدة‹ بوضوح أن حماكم الغاتشاتشا 
بل  تدرجيي  لتطور  نتيجة  ليست  إهنا  للمصاحلة.  آلية  وال  الكامل  باملعنى  تقليدية  عدالة  تشكل  ال 
عىل  عالوة  سواء.  حد  عىل  الكالسيكية  والعدالة  النزاعات  لتسوية  القديمة  املامرسة  ملحاكاة  بدعة 
ذلك، فإن التبرص املعمق يف اإلدارة اجلزئية للعدالة يف املجتمعات املحلية، ونظرة عامة اىل نتائجها 
من حيث أعداد الناس املتهمني والذين جتري حماكمتهم عىل املستوى الكيل وترشيح طبيعة العملية 
املجتمعية التي أطلقتها )أو باألحرى عززهتا(، حتد من احلامسة األولية. ال تشكل حماكم الغاتشاتشا 
نجاحًا كليًا. لقد رأينا عىل املستوى الكيل أن النظام يتمتع بنقاط قوة لكن العملية برمتها تطغى عليها 
نقاط ضعفها. عىل املستوى الفردي، أتت حماكم الغاتشاتشا لتيرس بالنسبة للبعض ما دمرته أو خربته 
أو حتقيق  املساءلة  أو  تعويض،  أو احلصول عىل  احلقيقة،  بالنسبة آلخرين، سواء عىل مستوى قول 

املصاحلة.

هل كان يمكن توقع نقاط الضعف هذه عىل نحو أفضل وهل كان باإلمكان/وال يزال من املمكن 
معاجلتها بشكل مناسب؟ ما هي االحتامالت بالنسبة للمستقبل، وما هي الدروس التحذيرية التي تم 
استخالصها؟ اجلواب ليس بسيطًا وال مبارشًا. يمكن لعملية اختصار نقاط القوة والضعف أعاله 

أن تعطي إشارات حول ما ينبغي وال ينبغي فعله.

إن حقيقة أن حماكم الغاتشاتشا تعاين من محلة واسعة جدًا من اهلندسة االجتامعية والقانونية أمر مهم. 
األكثر من ذلك، هو أن املهمة التي تثقل كاهل املؤسسة طموحة للغاية. ينبغي التخفيف من محاسة 
الطموح واحلد من التدخل، بعد أن تؤخذ باالعتبار الطريقة الرواندية يف حتقيق العدالة. من املهم أن 
›للتعامل  اجتامعيًا وثقافيًا  استلهامها  بنيت عىل أساس ممارسات موجودة ومملوكة حمليًا وتم  اآللية 
مع املايض‹، سواء يف جمال بلسمة اجلراح، أو املساءلة، أو قول احلقيقة أو التعايش/املصاحلة، وهذا 
يتحقق عىل نطاق حمدود يف حالة الغاتشاتشا. إن جوهرها جزائي، يف حني أن جوهر املؤسسة القديمة 
كان تعويضيًا. تشري املراقبة اىل أن الناحية التصاحلية، عىل سبيل املثال تعويضات عىل مستوى حماكم 
الغاتشاتشا  حماكم  يف  النظراء  بني  حتدث  التي  الكالسيكية  العدالة  من  أفضل  بشكل  تعمل  اخللية، 
عىل مستوى القطاع. تبقى خدمة املجتمع بدياًل مهاًم وعقوبة تعويضية تظهر للناس نتيجة حماكامت 

الغاتشاتشا. 

واإلبادة  اهلامش،  عىل  احلاصل  العنف  وجتليات  لديناميكيات  الكامل  الفهم  فإن  ذلك،  اىل  إضافة 
اجلامعية )أو احلرب( عىل اهلضاب، كان يمكن أن يؤدي اىل تصميم النظام بطريقة متيز بشكل أفضل 
العاديني.  املحيل( واألفراد  املستوى  القيادة )حتى عىل  الذين يشغلون مناصب عليا يف سلسلة  بني 
إما  هذا  كل  اىل  ينظر  أن  يمكن  أعاله،  ذكر  كام  رجعي.  بأثر  حتدث  أن  النظام  يف  للتغيريات  ينبغي 
كعملية توليف وتعديل أو كعملية إدارة كوارث. إهنا يف كل األحوال عملية هتدف اىل جعل النظام 

ينسجم مع ما هو موجود أصاًل بني السكان وما يمكن حتقيقه يف املستقبل.
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إن العيش معًا مرة أخرى هي ممارسٌة يتم تشكيلها حمليًا. يمكن للدولة وسياساهتا أن تسهل أو تعيق 
هذه املامرسات. يف رواندا، حيدث التيسري واإلعاقة يف الوقت نفسه، من جهة من خالل الطبيعة املتناقضة 
لتصميم حماكم الغاتشاتشا، ومن جهة أخرى من خالل سياسات وممارسات احلكم املحيطة بنظام املحاكم. 
يبدو من املهم عدم تعزيز االنقسامات التي يفرتض بأن هذا النظام مصمم للقضاء عليها ووضع سياسات 
دعم شاملة ال تؤدي اىل نشوء ديناميكيات ›نحن ضد هم‹ بني السكان، وتعزيز اهلويات التي يعتزم املرء 
تعديل عملية  الصعب  بالطبع(. سيكون من  يريده،  املرء خيتلف عام  يقوله  ما  يكن  مل  )ما  تشكيلها  إعادة 
الناحية. ليس هناك وقت كاف، والعملية جارية أصاًل. إال أن املستقبل يسمح  الغاتشاتشا أكثر من هذه 
بعملية تطوير شاملة للجميع يف أحد أفقر بلدان العامل. ستكون الشمولية هي العامل األهم يف سياسات 
العدالة االنتقالية التالية ربام، عىل سبيل املثال، من خالل تأسيس صندوق للتعويضات. لقد أظهرت جتربة 

الغاتشاتشا العنارص التي هي عىل املحك والسبل التي )ال( ينبغي اتباعها.
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فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس-المربانكا

العدالة التصالحية ودور أرواح الماغامبا في 
غورونغوزا، وسط موزمبيق،

في مرحلة ما بعد الحرب األهلية

1. مقدمة

يف  تطورت  والتي  املحيل،  املجتمع  مستوى  عىل  التصاحلية  العدالة  إسرتاتيجيات  الفصل  هذا  يتناول 
يف  وقعت  التي  العامة،  السالم  اتفاقية  أهنت   .1992-1976 موزمبيق،  يف  األهلية  احلرب  أعقاب 
روما، إيطاليا، يف 4 ترشين األول/أكتوبر 1992 بني حكومة موزمبيق، ممثلة بجبهة حترير موزمبيق 
جدًا.  دموية  أهلية  حرب  من  عقدين  حوايل  املوزمبيقية،  الوطنية  املقاومة  السابقة،  املتمردين  وحركة 
من  شاملة  جمموعة  وصاحبتها  سبقتها  و1992   1990 عامي  بني  جرت  التي  السالم  مفاوضات 
النظام  ذلك  واستبدلت  االستعامري،  بعد  ما  اللينيني   – املاركيس  النظام  عىل  السياسية  التغيريات 
السوق  واقتصاد  األحزاب  متعدد  ديمقراطيًا  نظامًا  أسس  والذي   1990 لعام  التعددي  بالدستور 
املفتوح. كانت هذه التغيريات السياسية واالقتصادية، املصاحبة للمفاوضات من أجل السالم، عوامل 

حاسمة يف إهناء احلرب األهلية.

تطور سلطات  مل  االنتقالية،  العدالة  منظور  فمن  للضحايا،  هائاًل  ارتياحًا  السالم جلبت  اتفاقية  أن  رغم 
موزمبيق أي سياسة حمددة للتعامل مع االنتهاكات واجلرائم التي تم ارتكاهبا خالل احلرب األهلية. بعد 
أن كان تم استغالهلم وإساءة معاملتهم، باتت السلطات حتث الضحايا عىل الصفح ونسيان املايض املؤمل، 

بوصف ذلك جزءًا من عملية بناء السالم واملصاحلة الوطنية.

إنكار  بعد احلرب من عملية  ما  أعقبها من ممارسات  وما  انتهاكات وجرائم احلرب،  السياق من  يف هذا 
وختٍل، مل يفقد الضحايا والناجون يف مقاطعة غورونغوزا وسط موزمبيق األمل. من خالل استخدامهم 
املتمثلة يف  املهمة اجلسيمة  الرشوع يف  الناجون من احلرب من  واملتوافرة، متكن  املتاحة  للموارد األصلية 
استعادة حياهتم الفردية واجلامعية. نركز هنا عىل املامرسات االجتامعية – الثقافية التي تتخذ شكل العدالة 
التصاحلية واملصاحلة يف أعقاب احلرب األهلية. هذا هو احلال مع روح الغامبا )ماغامبا يف حالة اجلمع(. 
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بعد توقيع اتفاقية السالم العامة لعام 1992، مل 
تطور سلطات موزمبيق أي سياسة حمددة للتعامل 

مع االنتهاكات واجلرائم التي تم ارتكاهبا خالل 
فرتة الدكتاتورية املاركسية – اللينينية التي مل تعمر 

طوياًل واحلرب األهلية الطويلة. بدالً من ذلك، 
تطورت ممارسات اجتامعية – ثقافية اختذت شكل 

العدالة التصاحلية واملصاحلة واملعاجلة يف أعقاب 
احلرب األهلية. 

التي  القتىل  املاغامبا، بشكل عام، هي أرواح اجلنود 
إن  العدالة.  أجل  من  للقتال  األحياء  عامل  اىل  تعود 
يف  تسهم  املختلفة،  وجتلياهتا  معانيها  يف  املاغامبا، 
بلسمة جراح احلرب وتلعب دورًا حموريًا يف حتقيق 

العدالة التصاحلية للناجني من احلرب.

بعد  وما  االستعمارية  الحقبة  في  موزمبيق  في  الصراعات  سياق   .2
االستعمارية

تعرض شعب موزمبيق الضطرابات اجتامعية وسياسية لعقود عديدة. رغم أن الربتغاليني كانوا 
موجودين يف موزمبيق منذ حوايل مخسة قرون، فإن االستعامر الفعيل بدأ حوايل ثالثينيات القرن 
العرشين. اختذ العنف االستعامري شكل العمل القرسي. كام كان رفض منح حقوق اجتامعية – 
سياسية، واقتصادية وثقافية للسكان األصليني جزءًا من النظام السيايس االستعامري. من جهة 
الكاملة. يف مطلع ستينيات  املواطنة  البالد حقوق  الذين استوطنوا يف  الربتغاليون  ُمنح  أخرى، 
أجل  من  مسلحًا  رصاعًا  بالربتغالية(  )فريليمو  موزمبيق  حترير  جبهة  أطلقت  العرشين،  القرن 
االستقالل يف شامل البالد. شكل ذلك بداية احلرب والرصاع الدموي الذي استمر حلوايل ثالثة 

عقود.

ميادين  الريفية  املناطق  كانت   .)1974-1964( طوال  سنوات   10 االستعامر  ضد  احلرب  استمرت 
فريليمو  بني  لوساكا  سالم  اتفاقية  أدت  هبا.  وتأثرًا  عرضة  األكثر  سكاهنا  وكان  الرئيسية،  املعارك 
أن السالم مل يعمر طوياًل. يف  الربتغالية اىل االستقالل يف هناية حزيران/يونيو 1975. إالّ  والسلطات 
البداية، أثريت أحداث العنف بعد االستقالل من قبل قوى خارجية. قام نظام إيان سميث يف روديسيا 
السابقة بغزو موزمبيق بذريعة أن جنودًا من جيش التحرير الوطني األفريقي يف موزمبيق كانوا قد وجدوا 
 1977 عام  وارتكب  موزمبيق،  يف  واالضطرابات  الفوىض  الرودييس  اجليش  نرش  هناك.  آمنًا  مالذًا 
املقاومة  أطلقتها  التي  األهلية،  احلرب  مانيكا(.  )إقليم  بارو  مقاطعة  يف  إهنازونيا  يف  املعروفة  املجزرة 
الوطنية املوزمبيقية )رينامو بالربتغالية(، بدأت يف نفس الوقت. ثمة خالفات بني أنصار فريليمو ورينامو 
وبني بعض األكاديميني، حول األصول احلقيقية هلذا الرصاع الداخيل. وتطغى آراء خمتلفة حول األدوار 
التي لعبتها العوامل الداخلية واخلارجية يف هذا النقاش. سلطات فريليمو ترى يف احلرب األهلية امتدادًا 
العنرصي يف  الفصل  الروديسيون وتابعها الحقًا نظام  البداية  التي قادها يف  العدوان اخلارجي،  حلرب 
جنوب أفريقيا. رينامو، من جهتها، تؤكد عىل املكّون الداخيل الذي أدت اىل ظهوره دكتاتورية فريليمو 
يف حقبة ما بعد االستعامر وسياساهتا القمعية. آخرون يفضلون احلديث عن مزيج من العوامل الداخلية 

واخلارجية.
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مل جير هنا استعراض النقاشات حول أصول عنف ما بعد االستعامر. األمر املحوري بالنسبة هلذا الفصل، 
هو أن كال الرصاعني تسببا بتعطيل ودمار كبريين يف موزمبيق. إال أن الناجني من كال احلربني يتفقون عىل 
أن احلرب األهلية كانت أسوأ بام ال يدع جماالً للمقارنة من حيث مدى قسوهتا والدمار البرشي واملادي 
األبرياء  املدنيني  من  العديد  وتعرض  رماد،  اىل  حتولت  حتى  القرى  من  كبري  عدد  ُأحرق  أحدثته.  الذي 
احلكومة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  بني  مقسمة  احلرب  مناطق  كانت  وقتلوا.  وعذبوا  فظيعة  النتهاكات 
وتلك التي تسيطر عليها رينامو، وكان العديد من املدنيني يتنقلون بني هاتني املنطقتني بحثًا عن حد أدنى 

من األمان. إالّ أن أحداثًا مؤملة جدًا وعمليات إخضاع للسكان جرت يف تلك املنطقتني.

رينامو  أنشأت قوات  الثامنينيات،  كانت مقاطعة غورونغوزا مركز احلرب األهلية. بني 1981 وأواسط 
مقرًا هلا يف املنطقة ومارست السيطرة الكاملة عىل مناطق احلرب. وكان ذلك يعني أن أغلبية السكان كانوا 
عىل احتكاك )قرسي أو غري قرسي( مع قوات رينامو أكثر منهم مع اجليش بقيادة فريليمو. وبام أن احلرب 
األهلية كانت تدور عىل أساس تكتيكات حرب العصابات، فإن االستقطاب يف مناطق احلرب كان يعني 
أن مقاتيل فريليمو اعتربوا الناس الذين يعيشون حتت سيطرة رينامو أعداء هلم، والعكس بالعكس. وكانت 
تبعات ذلك مدمرة جلميع أولئك الذين عاشوا يف املنطقة. قتل العديد من املدنيني الذين عاشوا يف رينامو 
واملعاناة من  األمل  قدر كبري من  تسببت يف  رينامو  فإن  لفريليمو. من جهة أخرى  اجلوية  القوات  قبل  من 
خالل سياستها املسامة ›غانديرا‹، وهو نظام عمل قرسي هيدف لتوفري الدعم اللوجستي ملجهودها احلريب. 
كام شملت ›غانديرا‹ استخدام النساء يف العبودية اجلنسية. يف هذا الصدد، فإن ›غانديرا‹ كانت مهينة بعمق: 

كان الناس يفصلون قرسًا عن أرسهم، وكان آخرون يعذبون ويقتلون.

املراقبني عن  يتحدث بعض  نزاع.  قتلوا خالل احلرب األهلية موضع  الذين  يبقى عدد األشخاص 
مقتل 100.000 مدين؛ ويتحدث آخرون عن مقتل مليون مدين )Hanlon 1991(؛ كام أن آخرين 
يشريون اىل أن ›التقدير األكثر واقعية هو أهنا حوايل 50.000 ضحية فقدوا حياهتم مبارشة نتيجة 
األعامل العسكرية للمتمردين عىل مدى فرتة احلرب‹ )Thomashausen 2001: 98(. كانت رينامو 
وقتل  قراهم  تدمري  عىل  هؤالء  وأجرب  احلرب.  يف  للقتال  قرسي  بشكل  الشباب  جتندان  واحلكومة 
تعذيب  اىل  أدى  ما  بعضًا،  بعضهم  عىل  التجسس  عىل  وأجربوا  العائالت  أفراد  وأخضع  أقارهبم. 
املال  بثقافة احلرب، وتالشى رأس  العديد من األقارب. استبدلت ثقافة السالم بشكل كامل  وقتل 
واحرتام  وتضامن،  وتعاون  متبادل  ودعم  وتبادلية  ثقة  عالقات  شكل  عىل  كان  الذي  االجتامعي 

املحظورات بشكل حاد وخطري. 

3. االنتقال من الحرب الى السالم وثقافة اإلنكار في موزمبيق

التاريخ  يف  تركتها  مع  للتعامل  خمتلفتان  وإسرتاتيجيتان  االنتقالية  العملية  من  خمتلفان  نمطان  يظهر 
احلديث ملوزمبيق. حدثت العملية االنتقالية األوىل يف حزيران/يونيو 1975 عندما حصلت البالد 
عام  االنتقالية  الربتغالية  احلكومة  مع  املبارشة  للمفاوضات  ونتيجة  الربتغال.  من  استقالهلا  عىل 
1974، متكنت فريليمو من التفاوض، من خالل اتفاقات لوساكا يف 25 أيلول/سبتمرب 1974، من 
نقل السيادة الكاملة والسلطة اىل أيدي سلطات فريليمو. العملية االنتقالية الثانية، يف تسعينيات القرن 
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العرشين، شملت عددًا من العمليات. كانت العملية تعني حتويل النظام السيايس من األيديولوجيا 
اىل  األهلية  احلرب  ومن  حر،  سوق  واقتصاد  األحزاب  متعددة  ديمقراطية  اىل  – اللينينية  املاركسية 
اهتامم  عىل  استحوذ  الذي  هو  السالم،  اىل  األهلية  احلرب  من  االنتقال  كان  والديمقراطية.  السالم 

السكان املحليني واملراقبني الدوليني.

أدت حقبة ما بعد االستعامر اىل إسرتاتيجيات عدالة انتقالية خمتلفة.

فريليمو، من خالل اخلطب  بثالث سنوات، حوايل هناية عام 1978، طرح حزب  االستقالل  بعد 
السياسية للرئيس حينذاك سامورا ماشيل، خطة سياسية أو إسرتاتيجية للتعامل مع بعض الرتكات 
وحكم  االستعامر،  بعد  ما  حقبة  يف  ملوزمبيق  رئيس  أول  ماشيل  )كان  االستعامري.  للاميض  املعقدة 
البالد منذ االستقالل عام 1975 وحتى وفاته عام 1986(. واستهدفت هذه اإلسرتاتيجية جمموعة 
خمتارة من األفراد، أطلق عليهم اسم الكومربوماتيدوس، )املتعاملون، الذين يزعم أهنم تعاونوا بطرق 
خمتلفة مع النظام القديم( )اإلدارة االستعامرية الربتغالية(. استخدمت هذه اإلسرتاتيجية للتعامل مع 
األشخاص الذين ختاذلوا هناية احلقبة االستعامرية بني عام 1978 و1982، وشملت مبادرات خمتلفة 

بلغت ذروهتا يف االجتامع الذي عرف باجتامع املتعاملني.

يف خطاب وصوله اىل السلطة أمام اجتامع املتعاملني، قام ماشيل برشح احلاجة إلجراء مراجعة للاميض 
االستعامري البشع بقوله ›فقط بمراجعة املايض، نستطيع أن نعرف احلارض. وفقط بمعرفة احلارض، 
واحلارض  املايض  املجتمع،  يف  املحورية  الثالثة  العنارص  هي  هذه  للمستقبل.  نحرّض  أن  نستطيع 
واملستقبل. إن صفحات املايض مسجلة يف التاريخ؛ وال نستطيع أن نميض بعكس اجتاهها؛ فالتاريخ 
هوالتاريخ )1982a Machel(، وكرر هذا بعد هناية االجتامع: ›نشعر برضورة أن نقوم دائاًم بتعميق 
معرفتنا باملايض بحيث نزيد قدرتنا عىل فهم وتسوية مشاكل احلارض ونجري التحضريات للمستقبل 

.)1982b Machel( ›الذي نتطلع إليه

التعبري  تم  مىض‹.  الذي  الزمن  ننسى  ال  ›دعونا  فكرة  عىل  فريليمو  حلزب  الذاكرة  سياسة  تأسست 
عن هذه اإلسرتاتيجية الشاملة مفاهيميًا بعدة طرق، من خالل ›أعامل العدالة الثورية‹، ›إسرتاتيجية 
إعادة االندماج‹، ›التحرر الذايت من التسويات مع الفاشية االستعامرية‹، ›حترير الذات من الضمري 
الوعي‹.  لتحرير  الداخلية  ›املعركة  أو  املتعاملني‹  تأهيل  ›إعادة  الذهني‹،  االستعامر  ›نزع  املثقل‹، 
›تغيري  اىل  هتدف  كانت  اإلسرتاتيجية  هلذه  الرئيسية  املالمح  فإن  املفاهيمية،  االختالفات  هذه  رغم 
 ;191  :2003  Coelho( التعليم‹  وإعادة  والعقاب  والتكفري  الذنب  افرتاض  اىل  استنادًا  املتعاملني 
جسيمة  انتهاكات  اإلسرتاتيجية  هذه  شملت   .)191  :2003  Coelho  ;191  :2003  Coelho
لدستور موزمبيق لعام 1978. عمل الرئيس ماشيل جاهدًا خالل اجتامع املتعاملني ليظهر للجميع 
أن ال قانون فوقه؛ وأنه هو القانون. يف إحدى املناسبات، عندما جترأ أحد املتعاملني عىل حتدي ماشيل 
باملطالبة بأدلة أكثر مادية وإقناعًا بأنه كان يتعامل مع اإلدارة االستعامرية إلعاقة موزمبيق عن حتقيق 
االستقالل، غضب الرئيس غضبًا شديدًا. ويف جتاهل لدستور عام 1978، أمر باعتقاله فورًا وإرساله 
اىل احلقول البعيدة يف إقليم نياسا. مل جيرؤ أحد من مساعدي ماشيل الذين كانوا موجودين يف االجتامع، 
ويراقبون ما حيدث بحذر، عىل تذكري الرئيس بأنه ال يمتلك حقًا قانونيًا باألمر باعتقال شخص ما. 
ظل اجلميع صامتني وشهدوا انتهاك ماشيل لنفس الدستور الذي ناضل بقوة للتوصل إليه يف بلده. 
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تم تأسيس اتفاقية السالم عىل ثقافة اإلنكار. كان 
االعتقاد املقبول، لكن غري املعلن إمجاالً، هو أنه 

’كلام قللنا من التفكري واالنخراط يف املايض، كان 
احتامل حتقيق املصاحلة أكرب‘. 

إضافة اىل ذلك، وخالل هذا االجتامع مل يتم توضيح أمهية هذه اإلسرتاتيجية بالنسبة لضحايا القمع 
االستعامري.

ولذلك، حاولت املرحلة االنتقالية ملا بعد االستعامر يف مطلع ثامنينيات القرن العرشين معاجلة مشاكل 
األهلية  احلرب  من  االنتقالية  املرحلة  وخالل  ذلك،  من  النقيض  عىل  العنيف.  االستعامري  املايض 
اىل السالم والديمقراطية يف مطلع تسعينيات القرن العرشين، مل تقم أية حماوالت للبحث يف املايض 
الدموي ومل يكن هناك أي اهتامم بمحنة الضحايا يف أذهان النخب السياسية يف موزمبيق واملسؤولة 

عن العمليات االنتقالية.

من منظور العدالة االجتامعية، حيدث نقاش عام يف موزمبيق بمبادرة، عىل سبيل املثال، من النخب 
احلرب  تركات  ملعاجلة  السبل  أفضل  حول  اإلنسان،  حقوق  وحمامي  والصحفيني  املحلية  الفكرية 
توقيع  أيام من  بعد 10  الواقع،  تعمر طوياًل. يف  مل  التي  – الليربالية  املاركسية  األهلية والدكتاتورية 
اتفاقية السالم العام يف 4 ترشين األول/أكتوبر 1992، نرش جملس الشعب املوزمبيقي، الذي كان 
حزب فريليمو يسيطر عليه بشكل كامل حينذاك، القانون رقم 92/15، الذي نص عىل العفو عن 
اجلرائم املرتكبة بني عامي 1979 و1992. مرة أخرى، وبمناسبة نرش هذا القانون، مل حيدث أي نقاش 
عام حول مضامينه األخالقية، ومل تصدر أية ترصحيات حول قدرته عىل التوصل اىل احلقيقة والعدالة 

وتصحيح أخطاء املايض، ومل تصدر أية مطالب رسمية علنية باالعتذار لإلقرار بمعاناة الضحايا.

إن حتلياًل للخطاب الرسمي ملمثيل احلزبني اخلصمني )فريليمو، احلزب املوجود يف احلكومة، ورينامو( 
عند توقيع اتفاقية السالم العامة، يظهر درجات خمتلفة من األمهية التي منحت للضحايا يف خطبهام 
العامة. جواكيم تشيسانو، الذي كان رئيسًا للبالد حينذاك، مل يعرب عن أي اهتامم بمعاناة الضحايا يف 
خطبه العامة. كانت الرسالة السياسية الوحيدة التي عرب عنها، هي أن توقيع اتفاقية السالم العامة كان 
ذا أمهية كبرية وانتصارًا لشعب موزمبيق. مل يقل مجلة واحدة يعرتف فيها باملعاناة التي مر هبا الشعب 
خالل احلرب األهلية الطويلة؛ ومل يتفوه الرئيس بكلمة واحدة إلظهار التعاطف واالحرتام لذكرى 

الضحايا. 

زعيم رينامو، أفونسو دالكاما، خصص بعض الكلامت لإلقرار بمعاناة الضحايا. قال: ›نستذكر يف 
ذاك،  أو  الطرف  هذا  من  املقاتلني،  وغري  املقاتلني  موزمبيق،  أبناء  قتلوا؛  الذين  إخوتنا  األول  املقام 
الذين سقطوا يف هذه احلرب بني األشقاء...إن دمهم مل يذهب سدى وعىل رصح تضحياهتم تبنى أمة 

أفراد  نستذكر مجيع  متجددة ومتصاحلة اآلن. كام 
شعبنا الذي عانى، والذي انتظر بتلهف هذا اليوم 
يف املدن ويف األدغال. هلم مجيعًا، وبشكل خاص 
من  نبدأ  دعونا  باألمل.  رسالتنا  نوجه  للشباب، 
)راديو  البلد‹  بناء  إلعادة  نعمل  دعونا  جديد، 

موزمبيق؛ ترمجة من قبل املؤلف(.
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‘كلام  هو  عنه،  التعبري  عدم  رغم  املقبول،  االعتقاد  كان  موزمبيق،  ›يف  هينر،  بريسيال  الحظت  كام 
عىل  موزمبيق  يف  الرتكيز  يتم  مل  أكثر’.  ممكنة  املصاحلة  كانت  كلام  املايض،  مناقشة  عن  ابتعدنا 
العدالة  لتحقيق  الوطني  املستوى  عىل  دعوات  هناك  يكن  ارتكبت...مل  التي  اجلرائم  عن  املساءلة 
العامة‹ )Hayner 2001: 187(. مراقبون آخرون  املناصب  أو اإلقصاء من  واملساءلة والعقاب، 
للعملية االنتقالية اقترصوا عىل اإلقرار بأن عملية السالم يف موزمبيق ›فتحت فضاءات اجتامعية‹ 
)Baptista-Lundin 2002( سمحت بـ ›اهتامم أكثر انفتاحًا عىل املراسم التارخيية والطقسية التي 
 .)142 :2005 Jacobson( ›كانت قد سمحت بمعاجلة املجتمعات التي كانت منقسمة يف املايض
إال أن مراقبني آخرين أشاروا اىل أنه ›يف الربنامج السيايس لفريليمو، يف الدستور اجلديد ]1990[ 
ويف سياسة احلكومة اجلديدة هناك استعداد واضح للمصاحلة مع القوى االجتامعية املختلفة. وهذا 
يتعلق برواد األعامل اخلاصني، واملجتمعات الدينية وغريها من املجموعات التي كانت يف املايض 
تعارض سياسات فريليمو. تتطور عملية املصاحلة هذه يف فضاء حمدود من الناس، وخصوصًا عىل 
املستوى املركزي )Abrahamsson and Nilsson 1994: 325(. فيام يتعلق بسكان األرياف الذين 
استهدفوا بشكل مبارش يف احلرب، يضيف هانز أبراهامسون وأنديرس نلسون أنه ›يف هذه اللحظة 
من غري املمكن حتى اآلن رؤية أي عالمة عىل املصاحلة احلقيقية مع هذه املجموعة من السكان، من 
الريفية )Abrahamsson and Nilsson 1994: 326(. مل  للمناطق  املقدم  الدعم  خالل سياسات 
يتغري هذا الواقع كثريًا، رغم أن هناك استثناء واحدًا يتمثل يف املوافقة عىل القانون رقم 2000/15 
للدولة  املحلية  املؤسسات  بني  العالقات  يؤسس  الذي   ،2000 حزيران/يونيو   20 يف  الصادر 
وسلطات املجتمعات املحلية )June ،24 Boletim da República 2000(. لقد جعل هذا القانون 
الذين كانوا قد  التقليديني،  الزعامء  أمرًا رسميًا، خصوصًا  املحلية  االعرتاف بسلطات املجتمعات 
حكومات  اتبعتها  التي  االستعامرية  بعد  ما  السياسات  يف  ومهشوا  القيادية  مناصبهم  من  جردوا 

فريليمو. 

ال شك يف أن هناية احلرب األهلية أدت اىل التحرر من حاالت الرعب واألشكال املروعة من الدمار 
واإلذالل للبرش. إال أن اتفاقية السالم تأسست عىل ثقافة اإلنكار: السلطات السياسية ›تشجع غض 
النظر اجلامعي، وترك حاالت الرعب املروع دون تفّحص وتطبيعها كجزء من إيقاع احلياة اليومية‹ 
حمنة  فإن  احلرب،  بعد  ما  حقبة  يف  موزمبيق  يف  اإلنكار  لثقافة  ونتيجة   .)101  :2001  Cohen(
املتمثلة يف اإلنكار  التبعات املبارشة لإلسرتاتيجية الرسمية  الضحايا والناجني أمهلت متامًا. كانت 
يف حقبة ما بعد احلرب، أن الضحايا واملرتكبني السابقني ورشكاءهم عليهم أن يعيشوا معًا يف نفس 

القرى التي جرت فيها أكثر اجلرائم واالنتهاكات بشاعة وترويعًا.

تشري النقاشات حول العدالة االنتقالية اىل أن هذا النوع من التسوية يف حقبة ما بعد احلرب، يؤدي 
التعامل مع  العنف اجلسدي كشكل من أشكال  اىل  أيضًا  بل  االنتقام  اىل ظهور مشاعر  ليس فقط 
أعامل  مل حتدث  أدناه، يف غورونغوزا،  نظهر  أنه، وكام  إال  احلرب.  واجلرائم من حقبة  االنتهاكات 

العنف اجلسدي تلك عىل مستوى األرسة واملجتمع املحيل.

إطالق  دون  األهلية،  احلرب  يف  واملظامل  االنتهاكات  معاجلة  وسائل  أهم  إحدى  مالحظة  يمكن 
حلقات جديدة من العنف اجلسدي، من خالل األوضاع احلياتية التي يستخدم فيها الناجون من 
احلرب موارد املجتمع املحيل املتاحة هلم للتعامل مع الرتكات املتعددة من فرتة احلرب. وهذه هي 
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تشري النقاشات املتعلقة بالعدالة االنتقالية اىل أن 
هذا النوع من التسويات يف حقبة ما بعد احلرب، 

يؤدي ليس فقط اىل نشوء مشاعر االنتقام بل أيضًا 
اىل العنف اجلسدي كشكل من أشكال التعامل 
مع االنتهاكات واجلرائم التي ارتكبت يف فرتة 

احلرب. يف غورونغوزا، مل تسجل أحداث عنف 
جسدي بشكل عام. 

عملية املداواة وتقديم العدالة التصاحلية من قبل 
أرواح املاغامبا ومعاجلو املاغامبا.

4. تركات الحرب األهلية والمشهد االجتماعي – الثقافي في غورونغوزا

يقطن سكان غورونغوزا بيئة تعددية من حيث مصادر السلطة والنظام القانوين، واملعتقدات واملامرسات 
الدينية التقليدية واملسيحية. لكل من هذه املصادر تارخيه املثري لالهتامم، يف ضوء السياسات االستعامرية 
التي سادت يف حقبة ما بعد االستعامر والتي روجها حزب  اللينية  املاركسية  الربتغالية واأليديولوجيات 
فريليمو. رغم التحول التارخيي الذي تعرضت له بعض هذه املصادر، خصوصًا السلطة التقليدية والعدالة 
والطب، فإن مجيعها، بام يف ذلك املجموعات الدينية املسيحية، لعبت دورًا يف التعامل مع أوجه خمتلفة من 

تركات احلرب األهلية.

مبارشة،  تلتها  التي  األشهر  ويف   1992 عام  وقعت  التي  السالم  اتفاقية  أعقاب  يف  املثال،  سبيل  عىل 
اكتسب الزعامء والقضاة التقليديون أمهية متزايدة. تطلبت جممل عملية إعادة توطني السكان وعمليات 
السلمية  للتسوية  كان  كام  فيه.  املحليني  الزعامء  عن  غنى  هناك  يكن  مل  كبريًا،  تنسيقيًا  جهدًا  اإلغاثة 
للرصاعات مبارشة بني الناس، الذين كانوا منقسمني بمرارة بسبب احلرب، أمهية كربى أيضًا. كانت 
الكو هريندزيرا  املصاحلة واستبعاد  تتمثل يف اإلرصار عىل  للزعامء لضحايا احلرب  الرسالة األساسية 
بالكو ليكرييرا )أن يصفحوا( وبالكو ليكرييرانا )أن يسامح بعضهم  الناس  الزعامء  )االنتقام(. نصح 
احلرب  به  تسببت  الذي  العنف  لدوائر  حد  لوضع  إسرتاتيجية  أفضل  يشكل  ذلك  أن  عىل  بعضًا(، 
األهلية. لعب املعاجلون التقليديون، عىل وجه اخلصوص، دورًا حموريًا يف إعادة إدماج اجلنود السابقني، 
إدماج  استقبال وإعادة  أقاموا طقوس  البالد.  أيضًا يف مناطق خمتلفة من  بل  ليس فقط يف غورونغوزا 
التي أصبحوا غريبني عنها يف موزمبيق ما بعد  للجنود السابقني، كطريقة إلعادة ربطهم بمجتمعاهتم 

 .)1997 Dolan and Schafer( احلرب األهلية

الكنائس يف  بعد احلرب. معظم  املصاحلة  أيضًا يف عمليات  املسيحية  الدينية  املجموعات  كام شاركت 
انخرطت يف نرش صورة واضحة وقوية عن السالم واملصاحلة دون أي نوع من )العدالة  غورونغوزا 
األرضية(. مل تكن أفكار االنتقام وحتقيق العدالة بشكل رسمي تلقى أي تشجيع، وتركت هلل  مسؤولية 
تطبيق العدالة ضد أولئك األفراد الذين كانوا قد أساؤوا وقتلوا أشخاصًا أبرياء خالل احلرب. بموازاة 

الوعظ بأمهية املصاحلة من خالل الصفح، انخرطت املجموعات الدينية بحيوية يف مداواة املرىض.
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يف غورونغوزا، كانت أرواح املاغامبا ومعاجلو 
املاغامبا الظاهرة الوحيدة التي ترتبط بشكل وثيق 

بالعدالة االنتقالية باملعنى األوسع يف مرحلة ما 
بعد احلرب. إهنم ينخرطون يف املايض الدموي، 

خطابيًا وجسديًا، وعن طريق األداء من أجل 
إجياد عالج ملرحلة ما بعد احلرب وبلسمة اجلراح 

املتعلقة باحلرب. كام أهنا تنشئ فضاءات عامة 
يمكن من خالهلا احلصول عىل العدالة التصاحلية 
يف سياق من االنتقال من حرب أهلية اىل السالم. 

يف البداية تتسبب أرواح املاغامبا باملعاناة، لكن 
يتم حتويل املعاناة اىل قوة عالجية.

يلعب الوسطاء واملوارد التي بترصفهم دورًا مهاًم، 
املايض.  عنف  مع  بفعالية  ينخرطون  ال  لكنهم 
من  املصاحلة  يشجعون  فإهنم  ذلك  من  بدالً 
خالل الصفح الفردي الذي ال يتطلب االعرتاف 
باملسؤولية من قبل املرتكبني. وهلذا السبب، فقد 
اخرتنا هنا دراسة أرواح املاغامبا املتعلقة باحلرب 
ومعاجلي الغامبا. إهنم يشكلون الظاهرة الوحيدة 
يف مرحلة ما بعد احلرب التي ترتبط بشكل وثيق 
تنخرط  األوسع.  بمعناها  االنتقالية  بالعدالة 
أي  معمق،  بشكل  الدموي  املايض  يف  املاغامبا 
املاغامبا، بمعانيها  لتوفري العالج جلراح ما بعد احلرب. كام أن  خطابيًا وجسديًا وعن طريق األداء، 
وجتلياهتا املتعددة، توفر فضاءات عامة يمكن من خالهلا حتقيق وممارسة العدالة التصاحلية يف سياق 

االنتقال من حرب أهلية اىل السالم.

5. دور أرواح الماغامبا في غورونغوزا ما بعد الحرب

تارخييًا  يسكنها  كان  التي  غورونغوزا،  يف  الثقايف   – االجتامعي  العامل  يف  املاغامبا  أرواح  ظهرت 
جمموعة متنوعة من األرواح واملعاجلني، يف سياق احلرب األهلية يف موزمبيق، وهي بارزة بشكل 
املختلفة يف  تتسبب األرواح  املجتمع.  أدوارًا خمتلفة يف  يلعبون  خاص يف منطقة غورونغوزا. إهنم 
فإن  املاغامبا،  أرواح  حالة  يف  خصوصًا  عالجية.  قوة  اىل  املعاناة  حتويل  يتم  لكن  باملعاناة،  البداية 
لتحقيق  املعاناة اىل عالج تكشف عن وجود فضاءات اجتامعية وزمخًا  لتحويل  املتبعة  اإلجراءات 

العدالة التصاحلية.

األماكن  من  العديد  يف  كام  غورونغوزا،  يف  الناس 
األخرى يف أفريقيا، يعيشون يف عامل اجتامعي يامرس 
خالل  من  األشخاص  موت  بأن  االعتقاد  تقليديًا 
البرش  قتل  مثل  املحظورات  انتهاك  أو  أفعال مؤملة، 
دون رشعية ميتافيزيقية و/أو اجتامعية، يعد جريمة تتطلب معاجلة فورية من خالل طقوس التكفري. إذا مل 

يتم اإلقرار باخلطأ، فإن روح الضحية الربيئة ستعود اىل عامل األحياء لتصارع من أجل العدالة. 

تارخييًا، كان معاجلو املادزوكا يسيطرون عىل عامل األرواح يف غورونغوزا. وكان هؤالء املعاجلون يعملون 
بتوجيه من أرواح أسالفهم. كانوا متخصصني يف التنبؤ وحيتكرون القدرة عىل إدخال األشخاص يف حالة 
عائالت  اىل  ينتمون  الذين  األشخاص  وحدهم  أوالً،  مضامني.  ثالثة  االحتكار  هلذا  كان  الغيبوبة.  من 
يعود  ال  حالة،  أي  معاجلة  خالل  ثانيًا،  معاجلني.  يكونوا  أن  يمكن  األرواح  معاجلة  يف  تاريخ  ألسالفها 
يمكن  جدًا  القوية  األسالف  أرواح  باستخدام  أنه  ثقايف   – اجتامعي  توقع  هناك  كان  صوت.  للمريض 
املادزوكا أن يكشف عن أسباب املشكلة الصحية أو االجتامعية. ومن خالل تقنية تسمى كو فيام  ملعالج 
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)الشمشمة(، التي كانت تتم يف حالة من االستحواذ عىل الشخص من قبل الروح أو الغيبوبة، كان معالج 
املعالج  الزبون اىل جسده هو. وبعد ذلك يكشف  أو  املريض  املشكلة من جسد  نقل  قادرًا عىل  املادزوكا 
مجيع األبعاد غري املرئية للمشكلة التي يتم عالجها ويضع إسرتاتيجية تدّخل ينبغي اتباعها. وأخريًا، فإن 
إجراءات املعاجلة هذه ركزت قدرًا كبريًا من السلطة يف أيدي معاجلي املادزوكا وأرواح أسالفهم، وكان 

يتوقع من املريض أن يلعب دور املستكني اخلانع.

ربام ألن جمتمعات غورونغوزا كانت تعمل يف ظل رشوط تتميز بتوتر حممول نسبيًا، فإن الدور الذي لعبه 
معاجلو املادزوكا مل يلق اعرتاضًا كبريًا.

اجلنوب  يف  نغوين  من  العرقية  املجموعات  هجرة  ونتيجة  عرش،  التاسع  القرن  يف  ذلك،  اىل  إضافة 
التي طالت  القتل  وأعامل  املعمم  العنف  أفعال  من  العديد  ارتكبت  موزمبيق،  إلخضاع سكان وسط 
روح  استحداث  تم  اجتامعية،  أو  ميتافيزيقية  أي رشعية  ودون  العنف،  هلذا  ونتيجة  حملية.  جمموعات 
جديدة يف وسط موزمبيق تسمى نفوكوا. هذه الروح، التي تعود اىل عامل األحياء لتحقيق العدالة عن 
جمتمعات  يف  اإلنسان  صنع  من  كاسح  تلوث  وجود  اىل  أشارت  وجمموعتهم،  املرتكبني  إصابة  طريق 
أرواح  أن  إال   .)1996 Honwana( البالد  أيضًا يف جنوب  نفوكوا  غورونغوزا. كام شوهدت ظاهرة 
نفوكوا مل تتمكن من ترسيخ نفسها اىل درجة بناء مؤسسة قوية وسط شعب غورونغوزا. طبقًا إلفادات 
املسنني يف غورونغوزا، فإن أرواح نفوكوا ظلت ظاهرة خمفية وليس هناك سوى عدد قليل من اآلثار 
املادية التي بقيت منها. قد يكون أحد األوجه اجلديرة باالهتامم أن أرواح نفوكوا يمكن اعتبارها أسالف 
أرواح املاغامبا من حيث منطق عملها، أي االنتقام ملقتل شخص بشكل غري عادل. لكن، وعىل عكس 
أرواح نفوكوا، فإن أرواح املاغامبا مضت أبعد من ذلك لرتسخ نفسها كمؤسسة حملية للنشاط العالجي، 

إضافة اىل معاجلي املادزوكا وأسالفهم.

اجتماعية  وفضاءات  خطيرة  محن  جديدة،  حقبة  الماغامبا:  أرواح   .6
للمعالجة

عىل خلفية معاجلي املادزوكا، الذين جسدوا أرواح األسالف، أطلقت أرواح املاغامبا حقبة جديدة 
يف غورونغوزا. متثلت هذه احلقبة اجلديدة يف انبعاث احلياة، وقوة ›صوت‹ الشباب، وحماولة لتحقيق 
التوازن بني املسؤولية الفردية واملسؤولية اجلامعية. كام أن أرواح املاغامبا دشنت فرتة جديدة من 
التصاحلية  العدالة  فهم  أجل  من  العالجي.  النشاط  يف  إصالحية  وإجراءات  قواعد  تطبيق  حيث 
إجراءات مؤسسة  اإلثنوغرافية ومقارنتها مع  الوقائع  املاغامبا، علينا دراسة  أرواح  التي جتسدها 

املادزوكا.

تتمثل إحدى السامت الرئيسية لروح املاغامبا يف بعدها العشوائي، بمعنى أن األرواح ختلت عن القاعدة 
املحافظة التي كانت تنص عىل أن وحدهم األفراد الذين ينتمون اىل عائالت هلا تاريخ يف املعاجلة يمكن 
يف  كان  شحص  أي  تسكن  أن  املاغامبا  ألرواح  يمكن  كمعاجلني.  يعملوا  وأن  األرواح  تسكنهم  أن 
غورونغوزا طاملا كان للشخص أو عائلته تاريخ من التعرض لإلساءة أو اخلذالن أو الصدمة، أو كان 
ضحية للقتل. بام أن احلرب األهلية الطويلة كانت تربة خصبة ارتكبت فيها انتهاكات فظيعة من البرش 
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تشهد أرواح املاغامبا عىل األحداث العنيفة التي 
جرت خالل احلرب األهلية. إذا رغب الناس 

بالتعامل مع هذه األرواح بنجاح، فإن عنف 
املايض ال يمكن جتاهله. ثمة حاجة لالنخراط مع 
املايض، ومعرفة املظامل التي ارتكبت، واالعرتاف 

بالذنب وإصالح األرضار.

بحق البرش، وحدثت فيها مجيع أنواع اإلهانات واملعاناة، فإن أرواح املاغامبا رسعان ما اكتسبت دورًا 
بارزًا، وبدأت حتل يف العديد من الناس، خصوصًا النساء الشابات. إن حلول روح الغامبا تعني اإلصابة 
بمحن صحية واجتامعية خطرية يف حياة الضحية/املضيف وأقاربه. إال أن األرواح توفر أيضًا احتامل 

العالج.

تشهد أرواح املاغامبا بأشكال متعددة عىل األحداث العنيفة التي حدثت خالل احلرب األهلية. عىل سبيل 
املثال، وعىل عكس معاجلي املادزوكا الذين يستعملون أداة عالجية تتكون من موتشريا )ذيل احليوان(، 
أخرى هي  أداة  يستعملون  املاغامبا  معاجلي  فإن  والطبيعة،  األسالف  أرواح  بني  الرتابط  اىل  تشري  والتي 
هذه  إن  يقال  العنيف.  املايض  متثل  التي  احلربة، 
الكالشينكوف  ببنادق  متصلة  وجدت  احلراب 
وقتل  لطعن  املرات  من  العديد  استخدمت  التي 
الناس. يشري معاجلو املاغامبا اىل أنه إذا رغب الناس 
بالتعامل مع هذه األرواح بنجاح فإن عنف املايض 
ال يمكن جتاهله. ثمة حاجة لالنخراط مع املايض، 
بالذنب  واالعرتاف  ارتكبت،  التي  املظامل  ومعرفة 

وإصالح الرضر.

يتم إيضاح العملية هنا من خالل دراسة حالتني، سينوريا وأمها أميليا، التي تشكل جتسيدًا للبعد العالجي 
والعدالة التصاحلية ألرواح املاغامبا.

1.6. سينوريا: خلفية القضية

سينوريا امرأة شابة يف السابعة والعرشين من العمر. ولدت خالل احلرب األهلية يف ظروف صعبة 
ثالثة من جنود  األيام وصل  أحد  رينامو، ويف  عليها  تسيطر  منطقة  يعيشان يف  والداها  كان  للغاية. 
رينامو اىل منزهلم ليأخذوهم يف مهمة تتعلق بـ غانديرا )استخدام املدنيني ألغراض عسكرية(. يف ذلك 
الوقت، كانت أميليا، والدة سينوريا، حاماًل هبا ويف مرحلة متقدمة من احلمل. تدخل والد سينوريا 
ليطلب من اجلنود أال يرشكوا زوجته احلامل يف الغانديرا. انزعج اجلنود كثريًا، ورضبوا والد سينوريا 
رضبًا مربحًا وأجربوا أميليا عىل الذهاب يف مهمة الغانديرا. يف الطريق اىل هناك تعرضوا لكمني من 
قبل جنود حكومة فريليمو، وهرب اجلميع. دفعت الصدمة واخلوف والدة سينوريا اىل وضع سينوريا 
بمفردها وسط الغابة. كانت املعجزة أن األم والطفلة بقيتا عىل قيد احلياة وقررت األرسة بمجملها 

االنتقال من املنطقة التي تسيطر عليها رينامو اىل املنطقة التي تسيطر عليها احلكومة.

التي تسيطر عليها احلكومة وظل  املنطقة  إال أن األخ األكرب لوالد سينوريا، زيكا، رفض االنتقال اىل 
التي  املنطقة  اىل  سينوريا  والدي  انتقال  من  أسابيع  ثالثة  بعد  أنه  الغريب  رينامو.  سيطرة  حتت  يعيش 
تسيطر عليها احلكومة، هاجم جنود رينامو املنطقة، وفتحوا باب منزل والدي سينوريا بالقوة، واختطفوا 
والدها وأعادوه اىل املنطقة اخلاضعة لسيطرة رينامو. ُعذب بشدة واهتم باخليانة. وقد أثارت حقيقة متّكن 
جنود رينامو من العثور عىل والدي سينوريا شائعات بأن زيكا كان قد وشى بأخيه بترسيب املعلومات 

للجنود حول مكانه، وكادت هذه اإلدانة أن تكلفه حياته. قطع والد سينوريا عالقاته هنائيًا مع زيكا.
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عندما انتهت احلرب يف ترشين األول/أكتوبر 1992، ووسط نصائح من السلطات السياسية بالصفح 
اللقاء الستعادة عالقاهتام. يف  والنسيان واملصاحلة، ظل والد سينوريا وزيكا متخاصمني ومل حياوال 
منه، وقبل  الزواج وتزوجت شابًا من احلي. محلت  اىل سن  األثناء، كربت سينوريا، ووصلت  هذه 
أن تلد ببضعة أسابيع بدأت روح تسكنها. ذهبوا اىل معالج وتم تشخيص وجود روح الغامبا. وبام 
أن تاريخ الوالدة كان يقرتب، قرر معالج الغامبا أن يؤدي طقسًا خاصًا باملناسبة لتهدئة روح الغامبا 

بحيث يمكن إنقاذ املولود. وبالفعل، متكنت سينوريا من الوالدة بأمان.

الغامبا قد أشار اىل أن ثمة حاجة إلجراء مراسم أكثر شموالً من أجل دعوة روح  كان معالج 
سينوريا  أن  إال  هنائي.  بشكل  املشكلة  حل  يمكن  بحيث  سينوريا،  جسد  يف  الساكنة  الغامبا 
املعالج.  تعليامت  وأرسهتا  هي  تتبع  ومل  معافاة،  صحيحة  تنمو  طفلتها  وكانت  قوهتا  استعادت 
بعد  الرضيع  تويف  املرة  أخرى. هذه  مرة  ومحلت  مع زوجها،  بالعيش  واستمرت  مرت سنتان، 
أسابيع من والدته. أجروا مراسيم ِحداد عليه ودفنوا الرضيع امليت واستمروا يف عيش حياهتم 
كاملعتاد. بعد سنتني، بدأت سينوريا وزوجها يدركان بأهنا مل تعد حتمل. قررا االستمرار يف حماولة 
إنجاب طفل آخر لعام آخر، لكنهام فشال يف ذلك. يف هذه األثناء، بدأت سينوريا برؤية كوابيس 
خميفة وكانت يف بعض األحيان حتلم وكأهنا تطلق أرواحًا. وطبقًا للتفسريات املحلية، فإن هذا 

يشري اىل وجود روح سيئة. 

قررت سينوريا ووالدها استشارة معالج غامبا مرة أخرى. خالل املشاورات األولية، سكنت روح 
خالل  زيكا  ارتكبه  خطأ  من  ينتقم  رجل  روح  أهنا  الروح  كشفت  إخراجها.  تم  ثم  سينوريا  جسد 
التي تسبب هبا فإن سينوريا  بالتعويض عن األرضار  احلرب األهلية، وأنه ما مل يعرتف زيكا ويقوم 

حمكومة باملعاناة أكثر وأكثر. 

أهنام  وبام  األهلية.  احلرب  أيام  منذ  زيكا  مع  التواصل  عن  توقفا  سينوريا  والدي  فإن  آنفًا،  ذكر  كام 
عىل  للرد  الغامبا  معالج  اىل  يذهب  بأن  وإقناعه  به  االتصال  يستطيعان  فكيف  باخليانة،  زيكا  اهتام 
يثري حلقة جديدة  أن  يمكن  زيكا  اهتام  فإن  ناحية،  التي تسكن جسد سينوريا؟ من  الروح  اهتامات 
إذا فشل والد سينوريا  املرارة وحتى العنف بني والد سينوريا وأخيه األكرب. ومن جهة أخرى،  من 
بااللتزام بطلب روح الغامبا، أي بإحضار زيكا اىل جلسة العالج، فإن سينوريا لن تبقى عىل قيد احلياة 
وستفشل يف حياهتا بالتأكيد. مل يكن هناك طريقة أخرى ألنه ال يمكن معاجلة أرواح املاغامبا بشكل 
هنائي ما مل حيرض الشخص املتهم وأقاربه، ويعرتف بالذنب أمام مجيع املوجودين يف جلسة العالج، 
وأن يقبل بالتعويض عن الفوىض املتعلقة باحلرب )عندما تكشف أرواح املاغامبا نفسها فإن أصواهتا 

ال تستهدف أفرادًا بل جمموعات(. 

أنكر  باملشكلة. مل حيدث أي عنف، لكن زيكا  الظروف قرر والد سينوريا إخبار أخيه زيكا  يف هذه 
ارتكابه ألي خطأ خالل احلرب األهلية ورفض بشكل قاطع املشاركة يف أي طقوس تتعلق بشقيقه 
األصغر. وحيث ال يستطيع والد سينوريا إجبار أخيه األكرب، فقد قرر رفع القضية اىل حمكمة املجتمع 
العالج ألجل سينوريا وأحالوا  القضاة بحضور جلسة  أمام املحكمة، وأمره  املحيل. استدعي زيكا 
القضية اىل مقر ›أميرتامو‹ )اجلمعية املوزمبيقية ملامريس الطب التقليدي(. هبذه الطريقة، أعيد توحيد 
عائلة سينوريا والشقيقني يف النهاية للمرة األوىل بعد العديد من السنوات. كرس وجود الغامبا الذي 



72

رصاعاهتم  ومعاجلة  التصالح  متخاصمني  أشخاص  عىل  وفرض  الصمت،  العدالة  بتحقيق  يطالب 
املرتبطة باحلرب.

2.6. أميليا: خلفية الحالة

تبلغ أميليا من العمر 40 عامًا. لقد وصف جزء من جتربتها املؤملة يف سياق والدة ابنتها، سينوريا. ما يمكن 
إضافته هو أنه خالل احلرب، انفصلت أميليا عن عائلتها، عن أبيها وأمها وأخوهتا. يف املراحل املبكرة جدًا 
من احلرب األهلية، قرر والدا أميليا التخيل عن منطقتهم األصلية للعيش يف منطقة تسيطر عليها السلطات 
احلكومية. ظلوا حتت سيطرة احلكومة حتى هناية احلرب األهلية. أما أميليا، فقد ظلت يف منطقتها األصلية 
أيضًا اهلرب اىل منطقة  املراحل األخرية من احلرب، عندما قرروا  مع زوجها وحتت سيطرة رينامو حتى 

تسيطر عليها احلكومة.

أميليا  بدأت  لسينوريا،  الناجحة  لكن  اخلطرية  الوالدة  بعد  األهلية.  احلرب  خالل  أميليا  مشاكل  بدأت 
بمواجهة مشاكل إنجابية. كانت حتمل يف بعض األحيان، لكنها تتعرض إلجهاض بعد بضعة أشهر. ويف 
مرات أخرى أنجبت، لكن الطفل مل يبق عىل قيد احلياة أكثر من ستة أشهر. ويف مرات أخرى أيضًا أخفقت 

يف احلمل.

للحياة  دينية مسيحية. وظال خملصني  انضمت هي وزوجها اىل جمموعة  ومن أجل احلصول عىل عالج، 
املسيحية لعدة سنوات، اىل حد أن زوج أميليا أصبح كاهنًا، لكن أميليا مل تشف. طلبت أميليا املساعدة من 
والدها فنصحها بأال تتخىل عن الصالة، حيث إنه هو أيضًا مسيحي. بعد عدة سنوات دون حل، ختلت 
أميليا وزوجها عن حياهتام الدينية املسيحية وأصبحت حمنتهام طي النسيان. كانت حالة ابنتهام سينوريا هي 

التي أعادت حالة أميليا اىل احلياة.

3.6. انتقال األصوات والحقائق حول الماضي: سينوريا وأميليا

موزمبيق،  يف  األهلية  احلرب  بعد  ما  فرتة  ميز  الذي  والصمت  السيايس  العقاب  من  اإلفالت  سياق  يف 
ملعاجلة  االجتامع  املهمشني  لألشخاص  يمكن  حيث  اجتامعية  فضاءات  يوفر  املاغامبا  أرواح  ظهور  فإن 
ينبغي أداء  التصاحلية،  الغامبا من حتقيق املعاجلة والعدالة  املتعلقة باحلرب. وكي تتمكن روح  رصاعاهتم 
مراسم نامجة عن املحاولة اجلامعية حتت املراقبة الوثيقة ملعالج الغامبا. عىل هذا املستوى، يشكل دور معالج 
الغامبا ضامنة يف أن يتم األداء بشكل سليم إلقناع روح الغامبا، الساكنة يف جسد املريض املصاب أو أحد 

أقارب املريض، بكشف نفسها للناس.

يف العادة، عندما يستقبل املعالج )سواء كان معالج مادازوكا أو غامبا( مريضًا يف بيته ويكون بحاجة لكو 
سوسريا )مراسم تشخيص(، فإن املعالج يرضب عىل طبل إلبالغ اجلريان باملراسم القادمة. يف الليل، يأيت 
معالج  يغني  والعالج،  التشخيص  جلسة  يف  سوسريا.  الكو  أداء  يف  للمساعدة  املعالج  منزل  اىل  اجلريان 
الغامبا واملشاركون أغاٍن تستحرض أحداث احلرب واملعاناة واملوت. وبينام يغنون، يوضع املريض يف وضع 
من  أحداث  بتمثيل  ويبدأ  بحربته  ويمسك  غيبوبة،  يف  الغامبا  معالج  يدخل  املشاركني.  وسط  اجللوس 
النار والقتال، ويقوم بحركات غريبة ويركض ويدخن احلشيش  بالزحف وإطالق  يبدأ  احلرب األهلية. 
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ويرشب الكحول. يكون اهلدف الرئييس هلذا األداء هو إحداث مزيج من اخلوف والتعاطف يف املريض من 
أجل استحضار حالة الشخص املسكون بروح. نتيجة لذلك، يستثار املريض ويبدأ جسده بالتحرك دون 
للكشف عن  الروح  لدعوة  عاٍل  بالرصاخ بصوت  الغناء،  يتوقفون عن  الذين  املشاركون،  ويبدأ  ضابط، 
نفسها. تكون هذه حلظة ترقب يف الطقس، حيث إنه من غري الواضح للمشاركني يف هذه اللحظة ما إذا كان 
املريض سيتمكن من جعل الروح تسيطر بشكل كامل عىل جسده. قبل أن تكشف الروح عن نفسها، يطلق 
املريض رصخة عالية كام لو أنه اصيب بأذى. يكتسب املرىض قوة جسدية استثنائية؛ ويصبحون عنيفني يف 
حركة أجسامهم وكالمهم، وحيدقون بثبات. تقول النظرية يف غورونغوزا إن الروح تعود لالنتقام ألخطاء 

املايض، وهلذا السبب فإن وجود الغامبا يتسم بأفعال عنيفة جدًا.

يتمكن معالج الغامبا، يف حالة من الغيبوبة، من هتدئة روح الغامبا يف املريض بأن يطلب من الروح الكشف 
عام حدث خالل احلرب. عندما ختفت روح الغامبا، يعود املعالج اىل حالته الطبيعية وحتدث عملية انتقال 
الروح  تبدأ  بالروح.  املسكون  املريض  عىل  حرصي  بشكل  اآلن  الرتكيز  يصبح  واألدوار.  لألصوات 

بالكشف عام حدث هلا بحيث يستطيع كل مشارك أن يسمع.

إن األداء من قبل معالج الغامبا واملشاركني اآلخرين مهم للغاية، ألن الروح التي تصيب املريض ينبغي 
تتم  التي  اإلجراءات  مع  متامًا  يتناقض  وهذا  املريض.  جسد  خالل  من  للجمهور  نفسها  عن  تكشف  أن 
ممارستها من قبل معاجلي املادزوكا. كام ذكرنا أعاله، يعتقد أن معاجلي املادزوكا يتمتعون بقوى استثنائية، 
اىل حد أهنم خالل عملية التشخيص، ال يتوقع للمرىض أن يكون هلم صوت؛ بل إنه صوت روح السلف 
التي تكشف كل احلقيقة. أما أرواح املاغامبا فقد غريت هذا املنطق بإعطاء املوقع املحوري ألجساد املرىض 
بدالً من جسد املعالج. عندما تصبح روح الغامبا جاهزة لتوجيه االهتامات، فإن دور معالج الغامبا يصبح 

التوسط وإدارة مداوالت اجلمهور من أجل التوصل اىل تسوية.

املسؤوليات  العنيف وحتديد  املايض  احلقيقة حول  للكشف عن  التوقعات، أي وجود مراسم علنية  هبذه 
الفردية، ذهبت سينوريا ووالدها وزيكا وعائلته اىل أميرتامو. معاجلو املاغامبا األعضاء يف هذه املنظمة أدوا 
الكو سوسريا، وحتدثت روح الغامبا من خالل جسد سينوريا. كان اسم الروح فريناندو، وقال إنه كان 
جنديًا سابقًا يف رينامو وإنه كان قد قتل يف معركة. بعد موته، أخذ زيكا رسًا أجزاء من جسده لصنع تعويذة 

من أجل التأقلم مع املجاعة الفظيعة يف ذلك الوقت، وذلك لزيادة إنتاجه الزراعي.

يف البداية، أنكر زيكا هذا بشكل قاطع. وقال إنه كان رأى العديد من اجلثث خالل احلرب، لكنه مل يكن قد 
ملس جثة جندي عىل اإلطالق. حدثت نقاشات حادة؛ وكان معالج الغامبا املسؤول يتوسط يف النقاشات 
وكان اجلمهور كله يستمع بعناية. ثم كشف الروح أنه بعد احلرب األهلية، كان زيكا قد قرر أن ›يطلقه‹ 
الغامبا  معاجلو  حث  سينوريا.  جسد  يف  يعيش  كي  األصغر  شقيقه  منزل  اىل  يأخذه  أن  أو  سريا(  )كوتو 
اآلخرون املوجودون يف اجللسة زيكا عىل االعرتاف باحلقيقة، فيام يتعلق بكل هذه املزاعم لتهدئة الروح. 
بعد العديد من الساعات التي انقضت باملداوالت، قال زيكا إن أحدهم كان قد نصحه خالل احلرب بأن 
إن  بعد احلرب، وحيث  إنه  قال زيكا  املجاعة. كام  التأقلم مع  التعويذات من أجل  تلك  حيصل عىل مثل 
شقيقه األصغر مل حياول االجتامع به لعد قتالهم وعبادهتم، فإنه قرر إطالق تلك الروح للعيش يف جسد 

سينوريا.
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ممارسات العالج التقليدية كلية، واملاغامبا متثل 
هذا الرتاث. إهنا تتعلق بالعالج بقدر ما تتعلق 

بالعدالة التصاحلية واملصاحلة.

اعرتف زيكا بالذنب وطلب معاجلو املاغامبا من الروح حتديد كيفية التعويض. أمر الغامبا بأن يعيد زيكا 
األجزاء املنثورة من جسده، وأن يبني له منزالً يف الغابة املجاورة قرب شجرة تسمى موسيكويسا )توجد 
كثريًا يف املقابر( حيث يريد أن يعيش. يف املقابل، أمر املعاجلون زيكا ووالد سينوريا بالبحث عن أجزاء 
اجلسد يف الغابة، وحاول املعاجلون حتديد موقع لشجرة املوسيكويسا. بعد ذلك، بنى زيكا وشقيقه املنزل 

لروح الغامبا.

يف اليوم التايل، ويف الصباح الباكر، ذهب معاجلو املاغامبا مع سينوريا ووالدهيا وزيكا اىل الغابة ألداء 
عملية التعويض وإهناء املراسم. غنّى العدد القليل من املشاركني أغنية الدعوة وخرجت روح الغامبا 
للروح، وحثوا زيكا وشقيقه عىل  املنزل  املعاجلون  أظهر  نفسها مرة أخرى من خالل جسد سينوريا. 
التلفظ ببعض الكلامت التصاحلية مع الروح. اعتذر زيكا بشكل خاص وباحرتام بالغ للروح وطلب منه 
مغادرة جسد سينوريا. أمر روح الغامبا كل عائلة سينوريا بالتوقف عن اهلمس رسًا )كو ندونغوهنا(، 

وإزالة مجيع األحقاد من قلوهبم والعيش يف سالم )موتينديري( وتفاهم )كو فريانا(.

كانت  التي  ألميليا،  غريب  يشء  حدث  لسينوريا،  الكوسوسريا  يؤدون  املاغامبا  معاجلو  كانوا  بينام 
تساعد أيضًا يف الغناء والتصفيق. بدأت فجأة باالرجتاف )كو تيكيموكا(، وهو مؤرش عىل وجود روح. 
الحظ معاجلو املاغامبا وكل اجلمهور حمنتها، وبالفعل أصبحت أميليا مسكونة. كان اسم هذه الروح 
ألبريتو. كشف عن أن جد أميليا لوالدها كان قد قتله يف بداية احلرب األهلية، وأنه عرض أميليا عىل 
الروح كتعويض عن الرضر الذي حلق به. إال أن اجلد كان قد تويف. يف مثل تلك احلاالت، حيث يكون 
الشخص املدان قد تويف، فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يقوم بالكوهيمرييرا )فرد كبري يف العائلة 
يتحمل املسؤولية عن جمموعته )هو والد أميليا. وبام أنه مل يكن موجودًا تلك الليلة، فإن معاجلي املاغامبا 
يف  خالفهام  ملعاجلة  أميرتامو  اىل  حيرض  أن  أميليا  والد  من  بالطلب  وزوجها  أميليا  أمروا  اجللسة.  أهنوا 

املايض.

يرفض  العادة،  يف  مسيحيًا.  كان  والدها  فإن  أعاله،  ذكر  كام  ألنه،  جدًا  معقدة  أِميليا  حالة  كانت 
أو األشخاص  العامل(،  )الناس من هذا  وا دزيكو  وانو  ما يسموهنم  املؤمنون االجتامع مع  املسيحيون 
أميليا  اىل والد  أميليا وزوجها  املسيحي. حتدثت  القانون  املفروض يف  احلياة  يتبعون أسلوب  الذين ال 
حول احلاجة للمشاركة يف جلسة العالج يف أميرتامو، لكنه رفض. األسوأ من ذلك، أنه قال إنه يفضل 
أن يموت عىل أن يدخل منزل معالج تقليدي. رغم العديد من املحاوالت إلقناعه، فإنه مل يغري موقفه 
املتشدد، لكنه أوضح أن أي حماولة إلجباره عىل دخول منزل أحد املعاجلني ستنتهي بمأساة ألنه سيقتل 
نفسه. يف هذه الظروف، مل تتمكن أميليا وال زوجها وال معاجلي املاغامبا من التقدم يف هذه احلالة. مل 

يتم إجراء أية مراسم علنية، ومل خترج أية أصوات 
أن  يمكن  املايض  عن  حقائق  أية  اكتشاف  يتم  ومل 
عليها  سيرتتب  أميليا.  وضع  ملعاجلة  الطريق  متهد 
قتله؛  قد  جدها  كان  شخص  روح  مع  تعيش  أن 
تعيق  كانت  الروح  هذه  أن  ذلك،  من  واألسوأ 

حياهتا وحياة زوجها اإلنجابية.
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4.6. فعالية تدخالت معالجي الغامبا

متت متابعة حياة سينوريا وأمها ملدة ثالث سنوات. بعد عام من التدخل، متكنت سينوريا من احلمل 
مع  هادئة  حياة  تعيش  وحاليًا،  والوالدة.  احلمل  من  أخرى  مرة  متكنت  الثالثة،  السنة  يف  والوالدة. 
زوجها وثالثة أطفال. كانت اآلثار اجلانبية للتدخل، أن والد سينوريا وزيكا استعادا حياهتام العائلية 
)ُسجن زيكا ألنه اهتم بزراعة احلشيش يف حقوله، لكن أطلق رساحه بعد بضعة أشهر بسبب غياب 

األدلة امللموسة(.

بالنسبة ألميليا، والدة سينوريا، فإن الوضع مل يتغري عىل اإلطالق. مل تتمكن من احلمل ومرت عالقتها 
بزوجها بصعوبات. كان مقتنعًا بأن عدم متكنها من احلمل كان بسبب زوجته وأقارهبا لوالدها. تدهورت 
العالقة بني أميليا ووالدها ألنه يبدو أنه كان يمنع احتامل أن تنجب ابنته، وبالتايل أن تعيش حياة كريمة 
وسعيدة. باملقابل، فإن والد أميليا مل يكن يعتقد بأنه يمنع أي يشء؛ وقال إنه كان يفضل أن تظل ابنته يف 
الكنيسة وأن تسعى اىل حل من خالل اإلله املسيحي. إال أن مشكلة املجموعات الدينية املسيحية هي 
أهنا ال تشجع اخلطاب واملامرسات التي تستعيد عنف املايض، وال تطالب بأي نوع من حتمل األشخاص 
الضالعني يف الرصاع املرتبط باحلرب أية مسؤولية. تعتمد املجموعات الدينية املسيحية يف غورونغوزا 
بشكل كامل عىل الصفح األحادي، حيث إن اهلل هو القوة األكثر أمهية يف تسوية الرصاعات. هذا ال 
يعني أن هذه إسرتاتيجية سيئة. املأزق هنا، هو أنه عندما يستمر الرصاع ويعاين الناس من آالم عميقة 
وحمن خطرية، فإن املقاربة املسيحية تكون ناقصة من حيث تقديم التدخالت احلساسة التي تستجيب 
لالحتياجات احلقيقة للناجني من احلرب. بالنسبة ألشخاص مثل أميليا، فإن املقاربة الدينية املسيحية 

متثل تقييدًا جديًا، حيث إن مصدر حل مشاكلهم 
االنخراط  عىل  األحياء  قدرة  يف  بالتحديد  هو 
املايض  متثيل  إعادة  خالل  من  املايض.  عنف  مع 
أسباب  معرفة  تتم  الغامبا  روح  قبل  من  العنيف 
العالج  عىل  احلصول  ويمكن  الراهنة،  املشاكل 

والعدالة واملصاحلة واستعادة استقرار املجتمع.

7. تركة الحرب األهلية، أرواح الماغامبا وممارسات العدالة التصالحية

حاالت سينوريا وأمها أميليا ليستا فريدتني. إهنام تعكسان حمنة العديد من الناجني يف حقبة ما بعد احلرب 
األهلية يف غورونغوزا. رغم أن احلالتني املوصوفتني هنا تتعلقان بشكل رئييس بالنساء، هناك أيضًا رجال 
من  املتبعة  اإلجراءات  تظهر  مماثلة.  تسوية  إلجراءات  وخيضعون  املاغامبا  بأرواح  مسكونني  أصبحوا 
باحلرب ال يمكن تصورمها كظاهرتني منفصلتني.  املرتبطة  العالج والعدالة  أن  بقوة،  الغامبا  قبل معالج 
تتعلق  بالعالج بقدر ما  تتعلق  التقاليد. إهنا  املاغامبا جتسد هذه  التقليدية كلية، وأرواح  ممارسات العالج 

بالعدالة التصاحلية.

كام ذكر أعاله، فإن احلرب األهلية أضعفت بشدة عدة مالمح من رأس املال االجتامعي الذي كان قد أسهم 
لعدد من السنوات ببناء عالقات الثقة بني أفراد األرس ويف االستقرار االجتامعي يف املجتمعات املحلية. 

اساس احلل ألناس مثل أميليا يكمن يف قدرة 
تعايش األفراد الناجني مع املايض العنيف.
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مقتل  عنه  نتج  ما  بعضًا،  بعضهم  عىل  التجسس  عىل  أفرادها  بعض  وأجرب  األرس  من  العديد  انقسمت 
الشمل إلحصاء قتالها وعبادة أرواحهم  العائالت ملّ  انتهت احلرب، قرر عدد قليل من  أقارهبم. عندما 
الغاضبة. أراد أفراد األرس أن ينسوا الرعب. حاولوا اللجوء اىل الصمت وجتنبوا االجتامع كي ينظروا اىل 
الوراء بجدية ومن ثم يتحركوا اىل األمام. إال أن شعب غورونغوزا يعيش يف وسط اجتامعي – ثقايف ال 
يتالشى فيه تاريخ االنتهاكات، واإلذالل وقتل األبرياء )بشكل خاص(. يف الواقع، ما مل تتم معاجلة جريمة 

بشكل مناسب، فإهنا ستعود دائاًم لتسكن مرتكبيها، وأقارهبم وجمتمعهم بشكل عام.

إن روح الغامبا جتسد هذه القيمة، أي أن املعاناة الكبرية وأعامل القتل العنيفة لن تنتهي ما مل تتم معاجلتها 
السلطات  كانت  التي  الصمت  جدران  هدمت  املاغامبا  أرواح  فإن  السياق،  هذا  ويف  املناسب.  بالشكل 
الرسمية لألمة الدولة قد بنتها إلنكار املايض ونسيانه، والتي شارك يف بنائها العديد من الناجني من احلرب. 
إن روح الغامبا، تتحدى سياسات اإلنكار السائدة وجترب الناجني من احلرب عىل معاجلة بعض نزاعاهتم 

املرتبطة باحلرب والتي مل تتم معاجلتها.

تظهر حالتا سينوريا وأمها أميليا، أن أرواح املاغامبا توفر فضاًء اجتامعيًا يمكن العمل عىل املايض يف إطاره. 
الغامبا بجمع املدعي واملدعى  التعامل مع روح  يف هذه الفضاءات االجتامعية حلقبة ما بعد احلرب، يتم 
عليهم وأرسهم. معظم هذه األرس كانت قد متزقت خالل احلرب األهلية وظلت مقسمة يف فرتة ما بعد 
املخزي وغري األخالقي.  نواٍح من ماضيهم  املاغامبا هؤالء عىل مل شملهم ومعاجلة  أرواح  احلرب. جترب 
الناس بالشعور أهنم ضحايا وأن يقولوا بأهنم ظلموا خالل  األهم من كل ذلك، أهنا تسمح للعديد من 
احلرب األهلية. كام أهنا توفر وسيلة للناجني من احلرب، تسمح هلم بمعاجلة تركات احلرب األهلية عىل 

مستوى األرسة والعائلة واملجتمع املحيل.

يف املايض )قبل احلرب األهلية(، كان معاجلو املادزوكا أكثر الشخصيات أمهية يف إجراءات العالج ومل يكن 
للمرىض دور يذكر. أما أرواح املاغامبا، فقد أعادت تشكيل هذا املنطق. اآلن، الناجي املظلوم هو الذي 
له صوت وعليه حتمل املسؤولية. يكتسب الصوت قوة مقنعة وسلطة من خالل وجود روح الغامبا. إهنا 

هذه القوة وهذه السلطة، التي تسمح للناجني من احلرب بالتعامل مع حقائق معينة يف ماضيهم العنيف.

رغم ذلك، يمكن طرح عدة أسئلة. 

أوالً، حقيقة َمن هي تلك التي تستحرضها أرواح املاغامبا؟ 

باحلقائق  اإلفادات  الغامبا، هي  تلّبس  املهم يف  فردية.  وقائع  تستحرض حقائق عن  املاغامبا ال  أرواح  إن 
اجلامعية لوجود الضحايا واملسؤولية واملساءلة يف مرحلة ما بعد احلرب. وهكذا، طبقًا هلذا املنطق األفريقي، 
فإن املسؤولية والذنب مجاعيان )Amadiume 2000: 52(. هذا ال يعني أن اإلفادات التي تصور احلقائق 
عن وقائع ترتبط بأفراد ال يتم استحضارها خالل جلسات معاجلة الغامبا؛ بل إن هذا حيدث. قد يكون من 
املناسب ذكر ما تكتبه أنيت ويفيوركا بام يتعلق بعمليات اإلنتاج الثقايف واإلفادات. تقول، إن ›اإلفادات 
بالقيمة يف  ثقافية أكرب، تعرب عن خطاب وخطابات حتظى  تقييمها كجزء من حركة  يتم  خصوصًا عندما 
الفردية‹  التجربة  فيه عن  تعرب  الذي  القدر  بنفس  الشهود حكاياهتم  فيها  يروي  التي  اللحظة  املجتمع يف 

.)xii :2006 Wieviorka(
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روح  وجود  أن  كيف  رشح  يمكن  املعنى،  هبذا   
لرسد  الطريق  مهدت  سينوريا  حالة  يف  الغامبا 
تاريخ  عن  اإلفادة  أن  رغم  ألميليا.  املؤمل  التاريخ 
حياهتا مل يكن عاماًل رئيسيًا سمح بحدوث طقوس 
العالج، كان هناك حلظات خالل املداوالت عندما 
استحرضت أميليا نواٍح من ماضيها للمجادلة بأن 
املعاناة التي كانوا يمرون هبا ينبغي أن تتوقف. يف 

واحدة من هذه اللحظات، قالت أميليا بطريقة تعرب عن زوال األوهام: ›لقد عانيت كثريًا مع هذه الطفلة 
]سينوريا[ )...( ولدت هذه الطفلة يف الغابة وكنا كلينا عىل وشك املوت بسبب احلرب. اآلن انتهت 
بيتًا ]أرسة[ هبذه  يبني  أن  يمكن إلنسان  يكون ذلك ممكنًا؟ كيف  املعاناة مستمرة، كيف  لكن  احلرب 
الطريقة؟‹ حدق معالج الغامبا فيها ورد قائاًل: ›هلذا السبب نحن هنا الليلة؛ الروح شخص. إنه يرى 
أننا مهتمون جدًا بشكواه. عندما تلتزم عائلة زوجك بام تقوله الروح، عندما يدفعون ما تريده الروح، 

ستحل مشكلتك وستنتهي هذه القضية‹.

أحد األوجه املهمة جدًا يف جواب معالج الغامبا هذا هو أنه ليس خاٍل من املعنى. إنه حيمل جوابًا 
عميقًا... حيمل األمل، حيث إنه يعرتف بمعاناة املريض ويعد باستعادة كرامته طاملا ال يتم جتاهل 
التاريخ اجلامعي العنيف، وطاملا متت املامرسات اخلطابية املتمثلة يف االعرتاف وتم التعويض. هذه 
األنامط من الرسد، التي تستحرض التجارب الشخصية املتمثلة يف املعاناة، يتم الكشف عنها غالبًا 
يف جلسات تشهد درجة عالية من اهلياج خالل معاجلة الغامبا. إال أن حاالت الرسد األكثر أمهية 
احلقيقة  هذه  عن  التعبري  الغامبا  روح  مسؤولية  ومن  اجلامعية،  احلقائق  تستحرض  التي  تلك  هي 

اجلامعية.

جانب مهم آخر ينبغي النظر فيه فيام يتعلق بصوت الضحية الذي يتم سامعه من خالل وجود روح الغامبا 
هو اآليت: بشكل عام، فإن الغامبا هو روح جندي مقتول، أي مرتكب سابق. كيف يمكن ملرتكب سابق 
يف  البحث  يتم  عدالة  أي  وعن  هنا  الضحية  هي  من  العدالة؟  أجل  من  للقتال  األحياء  عامل  اىل  يعود  أن 
ويطلب  ليعتذر  يعود  ال  السابق  املرتكب  أن  املفارقة  قبيل  من  يبدو  قد  الغامبا؟  بروح  التلبس  حاالت 
الصفح والغفران، كام يمكن للمامرسات الدينية املسيحية أن تتوقع. بدالً من ذلك، فإن املرتكب السابق 
يعود كضحية. بالنظر اىل ديناميكيات احلرب األهلية يف موزمبيق. يمكن املجادلة بأن العديد من الشباب 
الذين شاركوا فعليًا يف القتال يمكن أن يزعموا بأهنم ضحايا. أولئك الذين كانوا عىل جانب الرينامو كان 
العسكرية  فريليمو شاركوا كجزء من خدمتهم  اختطافهم عادة، وأولئك عىل جانب جيش حكومة  يتم 
اإللزامية، التي يقرها القانون. ولذلك هل نناضل من أجل حتقيق العدالة ألولئك الذين كانوا مسؤولني 

بشكل مبارش عن عمليات اخلطف والتجنيد العسكري اإللزامي؟ 

السؤال،  هذا  مثل  طرح  جدًا  املعقول  من  أن  رغم 
أرواح  وسط  الرئيسية  القضية  ليست  هذه  فإن 
املاغامبا واألشخاص الذين يؤمنون باملنطق الداخيل 
التي تعمل هبا. يتمثل جوهر املسألة يف أن  للطريقة 

أرواح املاغامبا ال تستحرض بشكل رئييس حقائق 
عن وقائع فردية. املهم يف مشاهد التلّبس بروح 
الغامبا هي اإلفادات املتعلقة باحلقائق اجلامعية 

عن وجود الضحايا واملسؤولية واملساءلة يف فرتة 
ما بعد احلرب.

كيف يمكن ملرتكب سابق أن يعود اىل عامل 
األحياء للنضال من أجل العدالة؟ أرواح املاغامبا 

تعكس التناقضات العميقة للنجاة من احلرب 
األهلية.
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أرواح املاغامبا تعكس تناقضات عميقة للنجاة من حرب أهلية يف املركز الذي جرى فيه القتال يف تلك 
تكون  أن  يمكن  ال  احلرب  بعد  ما  مرحلة  يف  التعويضية  األفعال  أن  عىل  تؤكد  التناقضات  هذه  احلرب. 
مدفوعة بتصنيفات ثابتة، ›مرتكبني‹، ›ضحية‹، ›غري مشارك‹، ›جبان‹ وما اىل ذلك. إن النجاة من حرب 
الناجني عىل االعرتاف بمرونة اهلويات الشخصية يف زمن احلرب، وما يرتتب عىل ذلك من  طويلة جيرب 
القدرة عىل  املفاهيم والتصورات ملرحلة ما بعد احلرب. إهنا هذه  املرونة يف وضع  اىل  باحلاجة  االعرتاف 
غورونغوزا  يف  احلرب  من  للناجني  تسمح  التي  والتصنيفات  اهلويات  وغموض  مرونة،  وقبول  تصور 

بتسوية رصاعاهتم املتعلقة باحلرب.

لشعب  الثقايف   – االجتامعي  املنظور  من  أي  للتحول،  والقابلية  باملرونة  اإلقرار  من  السياق  هذا  يف 
بالنسبة لألحياء كي  اإلمكانية  توفر  التي  ذاهتا هي  بحد  للصفح  الروح  استحالة طلب  فإن  غورونغوزا، 
التصاحلية. يعود مرتكبو االنتهاكات واجلرائم الكبرية  العدالة  آليات  حيققوا املصاحلة والشفاء من خالل 
جيتمع  التي  االجتامعية  الفضاءات  يولد  األرواح  رصاع  إن  وكضحايا.  املاغامبا  كأرواح  احلرب  خالل 
ارتكبوا االنتهاكات، إضافة اىل  الذين  الذين كانوا ضحايا االنتهاكات وأولئك  الناجون من احلرب  فيها 
املايض:  إعادة متثيل عنف  تتم  يتم خلقها،  التي  الفضاءات االجتامعية  برمته معًا. يف  عائالهتم وجمتمعهم 
يمكن التعبري عن الضغائن، واملرارة واالستياء يف قلوب الناجني دون املخاطرة بإطالق حلقات جديدة 

من االنتهاكات والعنف.

أرواح  فإن  إثنوغرايف،  منظور  ومن  عام،  بشكل 
املاغامبا متثل )أ( التاريخ العنيف للمنطقة وملجموع 
األموات واألحياء: غامبا تتعلق باألفعال املاهنادزو 
وجود  إمكانية  )ب(  السابقة؛  احلرب  يف  )املخزية( 
من  الناجني  بني  سيئة  وذكريات  سلبية  مشاعر 
خترج  عندما  إجيابية:  بطريقة  متريرها  يتم  احلرب 
ما حدث؛ )ج( فضاء  فإهنا تكشف  املاغامبا  أرواح 
تركات  وتغيري  املجتمعي  للحوار  واجتامعي  آمن 
احلرب املجتمعية: أرواح املاغامبا هتني الناس ألهنا 
منزعجة جدًا مما حدث؛ )د( العدالة التصاحلية من 

اللحظة مع  الذين كانوا يعيشون حتى تلك  الناجني األفراد من احلرب وعائالهتم  خالل تعويض كرامة 
انقسامات وحمن عميقة: ›سيتم حل مشكلتك‹.

يتم تعزيز فكرة وممارسة العدالة التصاحلية حيث إنه، وخالل إجراءات التعامل مع أرواح املاغامبا، فإن 
الوقائع اإلثنوغرافية تكشف أن معاجلي الغامبا ال يستخدمون، عىل سبيل املثال، املفاهيم املجتمعية للعالج 
أو املداواة. بدالً من ذلك، فإهنم يستخدمون مفاهيم قانونية مثل الكو تونغوا )احلكم(، وكو فوندزيسانا 
وكو  )الصفح(  ليكرييرا  وكو  )الدفع(،  ليبا  وكو  )االعرتاف(،  بويكا  وكو  املتبادل(،  )التحقيق  لوندزيوا 

فريانا )التفهم(.

األفراد  الضحايا  فإن  وثقافيًا،  اجتامعيًا  املاغامبا  أرواح  بواسطة  املتولد  الزخم  استكشاف  يتم  عندما 
وعائالهتم يصبحون قادرين عىل حتقيق املصاحلة واالستمرار يف حياهتم بكرامة واستقرار اجتامعي. يتضح 

يف الفضاءات االجتامعية التي يتم إجيادها يف 
مراسم عالج املاغامبا، تتم إعادة متثيل املايض: 

يمكن التعبري عن الضغائن واملرارات والسخط 
املعتمل يف قلوب الناجني دون املخاطرة بالتسبب 

بدورات جديدة من االنتهاكات والعنف. إهنا 
خُترج املشاعر السلبية وتستعيد كرامة الناجني من 

احلرب وأرسهم.
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الناجني من احلرب، فإن  ذلك بشكل جيد يف حالة سينوريا. من جهة أخرى، عندما يستمر اإلنكار بني 
النتيجة تكون احلزن واملعاناة املستمرة. يتضح ذلك يف حالة أميليا.

أخريًا، ورغم هذه األوجه اإلجيابية، علينا أيضًا أن نتخذ مقاربة انتقادية ملحتوى الغامبا. إهنا تنطوي عىل 
محل حتامل قائم عىل النوع االجتامعي. النساء الاليت قتلن خالل احلرب األهلية يف موزمبيق ال يستطعن 
العودة كأرواح اىل عامل األحياء للمطالبة بالعدالة. وحدها أرواح الرجال تستطيع فعل ذلك. وهبذا املعنى، 
ورغم أن أرواح املاغامبا تنفصل عن الصمت املايض؛ من الناحية البنيوية فإن العدالة التي تقدمها تساعد 
يف تعزيز السلطة الذكورية يف بلد يصارع من أجل املساواة بني اجلنسني. يف هذا السياق، ثمة حاجة لتأسيس 
أجندة سياسية قائمة عىل معرفة اجتامعية – ثقافية راسخة ملعاجلة التحيز اجلنيس املفروض من قبل أرواح 
املاغامبا. إن الناجيات من احلرب والنساء بشكل عام يف غورونغوزا، بحاجة لتدخالت تكميلية )خارجية( 
يمكن أن متنحهن صوتًا وأداة ليس فقط يف جمال املعاجلة واملداواة ومن خالل لغة األرواح، بل أيضًا يف 
مأزقهن  من  اخلروج  من  يتمكّن  بحيث  ملجتمعاهتن،  واالقتصادي  والقانوين  االجتامعي  التنظيم  جماالت 

الراهن.

8. الخالصة

وضعت اتفاقية السالم يف موزمبيق حدًا لعنف احلرب األهلية، وحررت املوزمبيقيني من حاالت الرعب 
واألشكال املريعة من املعاناة اإلنسانية. لكن من منظور العدالة االنتقالية، فإن اتفاقية السالم تستند اىل 
عملية  أي  موزمبيق  يف  السياسية  النخب  استبعدت  اإلنكار،  ثقافة  خالل  من  باملرة.  عادلة  غري  أسس 
ارتكبت  التي  واجلرائم  اإلنسان  حلقوق  املريعة  لالنتهاكات  حساب  جردة  إلجراء  سياسية  أو  قانونية 

خالل احلرب األهلية.

يعد  بعمق  انقسمت  حملية  وجمتمعات  عائالت  بني  مصاحلة  إجراء  فإن  طويلة،  أهلية  حرب  أعقاب  يف 
مهمة معقدة للغاية. ويصبح التحدي أكثر صعوبة وحّدة عندما يرتك أولئك الذين يتحملون مسؤولية 
املرتبطة  العميقة  رصاعاهتم  لتسوية  السابقني(  واملرتكبني  )الضحايا  الناجني  من  العنف  عن  مبارشة 
باحلرب بأنفسهم. إالّ أنه، ورغم هذا اإلمهال الرسمي واخلذالن املتعمد، فإن الناجني من احلرب الذين 
يعيشون يف البؤر السابقة للحرب األهلية يف غورونغوزا مل يلجأوا اىل االنتقام العنيف كام يصف ريتشارد 
ويلسون )Richard Wilson 2001( فيام يتعلق بالبلدات يف جنوب أفريقيا بعد نظام الفصل العنرصي، 
وال سايروا السلطات الرسمية التي حثت الناجني عىل ›الصفح والنسيان‹. بدالً من ذلك، وبوحي من 
هبم  خاصة  ثقافية   – اجتامعية  آليات  تطوير  من  متكنوا  غورونغوزا  يف  الناجني  فإن  الثقافية،  حكمتهم 

للعالج وحتقيق العدالة واملصاحلة يف أعقاب احلرب األهلية.

من خالل ظهور أرواح ماغامبا، تم خلق فضاءات اجتامعية ُأنقذ املايض الدموي من خالله من الصمت؛ 
وأجرب األفراد، والعائالت وأفراد املجتمعات املحلية عىل االجتامع ملعاجلة تركات العنف. تعالج هذه 
شكاًل  وختلق  باحلرب  املتعلقة  اجلراح  عليها  تنطوي  التي  واإلجراءات  األداء  عىل  القائمة  املامرسات 
الغامبا ال تشكل ردًا  فإن  للناجني. من منظور سيايس،  الكرامة  التي متنح  التصاحلية،  العدالة  حمليًا من 
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أعقاب  االنتقالية يف  العدالة  املساءلة كجزء من عملية  اجراءات  تقديم  الدولة يف  عىل فشل مؤسسات 
العنف  تاريخ  مع  احلسابات  لتسوية  راسخة  حملية  تقاليد  تطوير  من  جزءًا  الغامبا  تعد  األهلية.  احلرب 
الفردي واجلامعي. عندما يقتل شخص بريء بشكل غري عادل، برصف النظر عام إذا تدخل نظام العدالة 
العلامين وكيف كان كذلك التدخل، فإن روح القتيل تعود اىل عامل األحياء لتسكن املرتكبني وعائالهتم 
وجمتمعاهتم املحلية. ما مل يتم أداء الطقوس املناسبة، فإن املرتكبني واملجتمع املحيط هبم سيعانون. ويف 
هذا الصدد، فإن أرواح املاغامبا تستحرض األشكال االجتامعية – الثقافية للعدالة واملصاحلة يف أعقاب 
تأسيس  العنف، وإعادة  باحتواء  مزقتها احلرب  التي  املحلية  للمجتمعات  ماض مرعب بشكل يسمح 

النظام االجتامعي وتعزيز اإلحساس باالستمرارية واهلوية املجتمعية.

خالل عملية حتديد األثر العام ألرواح املاغامبا يف موزمبيق، يتضح أن هذه األرواح واملامرسات التي 
تستحرضها حتقق مسامهة حاسمة يف األشكال اليومية من إعادة بناء مؤسسات الدولة يف موزمبيق يف 
مرحلة ما بعد احلرب، من خالل تقديم الرعاية الصحية والوصول اىل أنامط معينة من احلقيقة والعدالة. 
املعنية  األفريقية  املؤسسات  يف  التعددية  فكرة  يعززون  املاغامبا  أرواح  معاجلي  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

بالعدالة واملصاحلة والعالج. 

تنتمي العمليات االجتامعية–الثقافية، مثل تلك التي يتم أداؤها من قبل أرواح ومعاجلي املاغامبا اىل ما 
نسميه حقائق متشابكة؛ بمعنى أن أرواح ومعاجلي املاغامبا تسمح للناجني باحلصول عىل العدالة، وهذا 

بدوره حيقق الشفاء واملصاحلة يف وسط موزمبيق.

لكن عند دراسة هذه اإلنجازات املحلية املهمة، ثمة خماطرة يف استخدام املاغامبا وغريها من الظواهر 
املامثلة يف مرحلة ما بعد احلرب بشكل خاطئ من قبل النخب السياسية الوطنية. عىل سبيل املثال، يمكن 
للنخب السياسية أن تستخدم نجاح أرواح ومعاجلي املاغامبا كذرائع لتربير خياراهتا يف منح العفو يف 
أن  فكرة  احلالة حول  احلجة يف هذه  وتدور  والصمت.  العقاب  من  واإلفالت  احلرب،  بعد  ما  مرحلة 
›املوزمبيقيني لدهيم طريقتهم اخلاصة‹، وبالتايل ليس من الرضوري إطالق عمليات عدالة رسمية ملعاجلة 

االنتهاكات واجلرائم التي ارتكبت خالل احلرب األهلية والدكتاتورية املاركسية–اللينينية.

الثانية  الذكرى  بمناسبة  السابق جواكيم تشيسانو للصحفيني  الرئيس  قاله  املوقف هو ما   ما يؤكد هذا 
املوزمبيقون  الصحفيون  عنه  نقل   .2004 األول/أكتوبر  ترشين   4 يف  العامة،  السالم  التفاقية  عرشة 
وآخر‹  شخص  بني  أكثر  قتل  من  ملعرفة  بحاجة  ›لسنا  املاضية:  اجلرائم  يف  حتقيق  أي  إلجراء  معارضته 
جلنة  تأسيس  يعارض  أنه  كرر  ›تشيسانو  أن  اىل  اجلريدة  أشارت   .)2004  Diário de Moçambique(
أي  يف  للتحقيق  العنرصي«،  الفصل  بعد  »ما  حقبة  يف  أفريقيا  جنوب  يف  حدث  كام  ومصاحلة،  حقيقة 
يشء يتعلق بالرصاع املسلح يف موزمبيق )...( وقال تشيسانو إن املصاحلة يف موزمبيق تتحقق بالطريقة 
 Diário de Moçambique( ›املوزمبيقية مع إجراءات يومية، وإن هذا حيظى باإلشادة يف سائر أنحاء العامل
2004(. تشيسانو حمق يف تأكيده، حيث إن الظواهر االجتامعية – االقتصادية مثل تلك التي متثلها أرواح 
املاغامبا تشهد عىل جتارب العنف املفرط خالل احلرب وتعرب عن األشكال اليومية لالنخراط يف عدالة ما 
بعد احلرب األهلية، واملصاحلة والعالج. إالّ أن تشيسانو خمطئ يف أمرين: أوالً، أنه خيلط بني مسؤوليات 
املوزمبيقية‹  ›الطريقة  لـ  نقدية  مقاربة  تطوير  يف  خيفق  وثانيًا،  الدولة؛  ومسؤوليات  املحلية  املجتمعات 

ولألفعال التي قامت هبا النخب السياسية الوطنية فيام يتعلق باملايض.
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العدالة واملصاحلة  لتحقيق  يومية  ينخرطون يف أشكال  الناجني من احلرب  أن  فإن حقيقة  املحصلة،  يف 
إن مسؤولية  العنيف.  املايض  بواجبها حيال  الدولة  قيام  أن تستخدم كذريعة لعدم  ينبغي  والعالج، ال 
األفراد والعائالت التي نجت من احلرب داخل مناطق احلرب السابقة أمر، ومساءلة أولئك الذين كانوا 
مسؤولني مبارشة عن العنف غري التمييزي الذي أودى بحياة آالف األشخاص ودمر أجزاء واسعة من 
البالد عىل مدى 16 عامًا أمر آخر. فيام يتعلق باملساءلة يف حقبة ما بعد احلرب، فإن رجل الدولة السابق، 
تشيسانو، ظل صامتًا. حتى اآلن، مل تظهر أية جمموعات منظمة يف املجتمع املوزمبيقي لتذكري السلطات 
أن  والنتيجة هي  األهلية.  احلرب  املرتكبة خالل  اجلرائم  التحقيق يف  بشكل مستمر برضورة  السياسية 
السياسيني، سواء من فريليمو أو رينامو، يستخدمون ذكريات احلرب األهلية كأسلحة لتحقيق املكاسب 

السياسية.
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جيمس أوجريا التيكو* 

شمال أوغندا: الممارسات القائمة على أساس 
التقاليد في منطقة آشولي

2تستند األعراف والقيم الثقافية، التي تكون يف كثري من األحيان يف جوهر التنمية البرشية والتعايش القائم 

عىل الوعي، وترتابط حول مجلة حمددة من املبادئ التي توجه السلوك اإلنساين بطرق إجيابية. ولذلك، فإن 
اللجوء اىل الثقافة ال ينبغي أن ينظر إليه من خالل عدسة تصّور السامت البدائية، بل بطريقة متكن من حتديد 

القيم التي ستكون مفيدة للبرشية. 

1. الصراع

1.1. تسلسل زمني وصفي

منذ استقالهلا عام 1962، شهدت أوغندا أعامل عنف ذات طبيعة عرقية تم استغالهلا سياسيًا، ويشار إليها من قبل 
البعض عىل أهنا ›حلقات من العنف وانعدام الثقة‹. ال تزال االنقسامات ذات اجلذور العميقة واالستقطاب موجودين 
بني خمتلف املجموعات العرقية، وقد تفاقمت بسبب الطريقة التي تطورت هبا البالد منذ االستقالل. القيادة احلالية 
املتمثلة يف حركة املقاومة الوطنية موجودة يف السلطة منذ 21 عامًا، وبدأت مؤخرًا فقط بفتح الفضاء السيايس بعد 19 
عامًا من احلكم األحادي. أدت هيمنة حركة املقاومة الوطنية اىل ظهور جمموعات مقاتلة أو ميليشيات ذات أساس 
القريب،  املايض  يف  املؤسساتية.  وغري  الشخيص  الطابع  ذات  الفريدة  العسكرية  اهليكليات  بعض  وتأسيس  عرقي 
لقد  قاعدة دعم شعبية.  بامتالكها  األيديولوجي  االدعاء  لتربير  املقدمة  اىل  العرقية  املسألة  العوامل  دفعت كل هذه 
كثرت االهتامات بالتنازع عىل السلطة بني املجموعات العرقية واملناطقية وكذلك كثرت املواجهات النامجة عن ذلك؛ 

وينعكس كل ذلك يف رصاعات مسلحة متتالية يدور أعنفها وأكثرها تدمريًا واستمرارية يف شامل أوغندا.

من أجل وضع املشاكل التي تعاين منها البالد وخصوصًا شامل أوغندا يف سياقها الصحيح، علينا أوالً أن 
نربز السياق التارخيي والسيايس. 

الرابط قائاًم يف سنة ترمجة الكتاب - املرتجم( *   ملراجعة نسخة موسعة من هذا الفصل، انظر www.idea.int/rrn. )مل يعد 
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رة للشماليين 1.1.1. الجذور التاريخية: المكانة العسكرية المتصوَّ

حينذاك  ووصفت  ›مشاكل‹.  منطقة  كوهنا  أوغندا  من  الشاميل  اجلزء  يف  الربيطانيون  املستعمرون  رأى 
بأهنا ›منطقة مضطربة، وعدائية، كان فيها بعض القبائل القوية بام يكفي الظهار مقاومة صلبة وطويلة‹ 
chapters 10–11(. عندما قرر الربيطانيون السيطرة عىل الشامل، فعلوا   ،1968 Barber( الحتالهلم
ذلك بسبب خماوفهم األمنية، من أجل تأمني جنوب وغرب البالد، وهي املنطقة التي كان الربيطانيون قد 
احتلوها وأرادوا إقامة إدارة فيها. ولذلك، فحتى عام 1921، كانت املنطقة املسامة الشامل حتت االحتالل 
العسكري للحامية العسكرية الشاملية، وتم فرض القوة والسلطة عىل املنطقة ›التي مل يكن للقبائل مكانة 
فيها‹ )Barber 1968: 121(. بعد احلرب العاملية األوىل، استخدم اآلشويل كجزء من السياسة الربيطانية 
املتمثلة يف ›فرق تسد‹ عندما سعى الربيطانيون ›لتهدئة‹ الشامل بإحداث الفتنة بني النوبيني )وهم قبيلة 
عرقية تقطن جنوب السودان واستخدمت لشن محالت عقابية ضد الالنغو، وهي جمموعة عرقية قريبة 
قوية من  البانيورو )وهي ساللة  أوغندا( وضد  قائمة يف جنوب  والباغاندا )وهي مملكة  من اآلشويل، 
اللو ترتبط باآلشويل(. تعود األسطورة التي خلقها الربيطانيون عن شعب اآلشويل يف الشامل عىل أهنم 
›قبيلة عسكرية‹ اىل ذلك الوقت. وتستند األسطورة بشكل كامل اىل التحامل وإساءة عرض الوقائع، 
يكفي  بام  ›عسكريني‹  وليسوا  أعداء  يعتربون  اآلشوليون  كان  سابقًا،  سياسية.  ألسباب  واستخدمت 
حدث  قد  ذلك  كان  وإن  جيندوهنم،  الربيطانيون  بدأ  فقد  اآلن،  أما  الربيطانيني.  حروب  يف  للمشاركة 
عن طريق تقديم إغراءات للزعامء القبليني، الذين كان يدفع هلم ثالث روبيات عن كل جمند آشويل يف 
االقتصادية يف آشويل  الظروف  بأعداد كبرية، كان ذلك بسبب  تم جتنيدهم يف اجليش  احلرب. وعندما 
أكثر مما كان ألسباب ثقافية. تراجعت أعدادهم يف اجليش بشكل ملحوظ يف مخسينيات القرن العرشين، 
عندما أصبح هناك أعداد كبرية من املجندين من الالنغو وااليتيسو )وهي جمموعة عرقية نيلو-هرميتية 

يف رشق أوغندا(.

2.1.1.تجربة ما بعد اإلستعمار 

إن استمرار األسطورة التي اخرتعها الربيطانيون حول اآلشويل بوصفهم ›قبيلة عسكرية‹ وسياسة ›فرق 
التي عصفت  التمهيد لالضطرابات  الربيطانيون، مسؤولة جزئيًا عن  املستعمرون  استخدمها  التي  تسد‹ 
باملنطقة الحقًا. استغلت النخب السياسية يف حقبة ما بعد اإلستعامر احلجج املستخدمة لدعم هذه األساطري 
واالنقسامات العرقية التي تأسست عليها، وبدأت باستخدامها، دون وازع، كوسيلة لالستغالل السيايس 
لتحقيق مصاحلها اخلاصة. وكانت نتيجة هذه اخلطة – اللعبة السياسية نشوء العديد من الرصاعات املسلحة 

التي مرت هبا البالد.

منذ االستقالل عام 1962 وحتى تارخيه، بعد 45 عامًا، تعاقب عىل حكم أوغندا تسعة رؤساء ولفرتات 
أول  الربيطانيني عند االستقالل، أصبح  السلطة من  مقاليد  استلم  الذي  أوبويت،  ملتون  الدكتور  خمتلفة. 
رئيس يتمتع بصالحيات تنفيذية وأسس للنزعة التي استمرت يف القيادات الالحقة. أصبح، بشكل ما، 
الراعي للرؤساء الذين أتوا بعده، بمن فيهم عيدي أمني ويويري موسيفيني. أوبويت وعيدي أمني وتيتو 
أوكيلو لوتوا، الذين حتدروا مجيعًا من شامل أوغندا، كانوا رؤساء دولة ملدة 21 عامًا فيام بينهم، وهي فرتة 
طويلة من الزمن جتاوزها فقط حكم موسيفيني، الذي ال يبدو أن هناك هناية متوقعة حلكمه. حدثت نقطة 



ي
ول

ش
ة آ

طق
من

ي 
 ف

يد
قال

الت
س 

سا
ى أ

عل
ة 

ئم
قا

 ال
ت

سا
مار

لم
: ا

دا
غن

أو
ل 

ما
ش

87

حتول مهمة يف حتول القيادة يف أوغندا اىل قيادة استغاللية عام 1967، عندما ألغى أوبويت دستور االستقالل 
الذي مهد لظهور الدستور اجلمهوري )الذي يشار إليه عادة بـ ›دستور عش احلامم‹( الذي منح الرئيس 
أدوات ممارسة صالحياته التنفيذية طبقًا لنزواته. بات بإمكانه ترفيع ونقل وطرد ونرش ضباط/قادة اجليش 

حسب مشيئته.

مهد ظهور السياسات االستغاللية الطريق أمام تنامي العسكرة والرصاعات املسلحة يف البالد. املربع 4 
يعطينا التسلسل الزمني ألحداث مهمة منتقاة. 

املربع 4: خلفية الرصاعات يف أوغندا منذ االستقالل

1966: حيدث الرصاع املسلح الداخيل األول. قاد اجلنرال عيدي أمني دادا، الذي كان قائدًا عسكريًا خالل أول 
فرتة رئاسية مللتون أوبويت، عملية عسكرية عىل قرص لوبريي، مقر مملكة بوغاندا، ما دفع امللك فريدريك إدوارد 
موتيزا الثاين اىل اهلرب اىل املنفى. يؤدي هذا اىل انتهاك مملكة بوغاندا، وما تال ذلك من تفكيك مجيع املؤسسات 

الثقافية يف البالد.
بقيادة ملتون  الشعبي األوغندي  املؤمتر  بانقالب عسكري لإلطاحة بحكومة  1971: اجلنرال عيدي أمني يقوم 
أوبويت، وبدأ بذلك تسع سنوات من الدكتاتورية العسكرية الوحشية، التي يقدر أن 500.000 شخص قتلوا 

خالهلا، وبشكل أسايس من اآلشويل. 
1979: بعد قيام أمني بغزو إقليم كاجريا يف تنزانيا املجاورة عام 1978، قامت قوات الدفاع الشعبي التنزانية، 
مع األوغنديني يف املنفى )والعديد منهم من شامل أوغندا( بشن حرب حترير أطاحت بالنظام العسكري للامرشال 
الدكتور عيدي أمني دادا، قاهر اإلمرباطورية الربيطانية، والرئيس مدى احلياة، وهي األلقاب التي أعطاها لنفسه.

ذلك  وبلغ  أمني،  سقوط  بعد  للسلطة  وانتقال  السلطة  عىل  ورصاعات  إدارية،  خالفات  تنشأ   :1980-1979
أوجه يف االنتخابات العامة يف عام 1980، التي ›فاز‹ هبا حزب أوبويت، املؤمتر الشعبي األوغندي، وبالتايل بداية 
فرتته الثانية كرئيس. يزعم بأن احلزب الديمقراطي هو الذي فاز، وسط مزاعم بتزوير األصوات عىل نطاق واسع 
تدفع جمموعات أخرى، بقيادة يويري موسيفيني، حلمل السالح يف أدغال لويرو لشن حرب طويلة عىل حكومة 

املؤمتر الشعبي األوغندي املنتخبة.
1980-1986: تندلع عدة انتفاضات )ليس عىل نطاق كبري( تشرتك فيها خمتلف املجموعات املسلحة، حتى عام 
1985 عندما متكن جنود متمردون يف اجليش الوطني من اإلطاحة بحكومة أوبويت الثانية وشكلوا جلنة عسكرية، 
يرأسها اجلنرال تيتو أوكيلو لوتوا )أيضًا من الشامل( حلكم البالد. يرشع رئيس الدولة اجلديد بحكم األمر الواقع 
ويف  نريويب،  سالم  بمحادثات  يعرف  بات  فيام  املتصارعة  املجموعات  خمتلف  مع  شاملة  مفاوضات  يف  مبارشة 
كانون األول/ديسمرب 1985 يتم التوصل اىل اتفاق توقعه مجيع األحزاب باستثناء جيش املقاومة الوطنية املتمرد 
 1986 الثاين/يناير  كانون  يف  التبعات.  من  خشية  دون  وينتهكه  االتفاق  اجليش  هذا  يمزق  موسيفيني.  بزعامة 
يطيح جيش املقاومة الوطنية باحلكومة بقوة السالح، وينصب حركة املقاومة الوطنية يف السلطة، والتي ال تزال 

فيها حتى اليوم.
تطرح املؤسسة اجلديدة أيديولوجية يشار إليها بشكل دوغامئي عىل أهنا برنامج النقاط العرشة، ظاهريًا إلحداث 
›تغيري جوهري‹ يف حكم البالد. ويبدو أن حقبة جديدة تنفتح أمام الشعب األوغندي، إال أن التفاؤل الظاهري 
خيفي قدرًا متزايدًا من االستبداد من قبل قيادة حركة املقاومة الوطنية. الوضع ال يزال بعيدًا عن املثالية اليوم. منذ 
عام 1987 وحتى اآلن، حدثت سلسلة من حركات التمرد واالنتفاضات )بلغ عددها 22( ضد حكومة حركة 

املقاومة الوطنية قام هبا خمتلف الالعبني.
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منذ بدايته عام 1986، مر الرصاع يف شامل أوغندا بمراحل وحتوالت خمتلفة، حيث تشكلت عدة جمموعات 
لقتال حكومة اجلنرال يويري كاغوتا موسيفيني. وقد ضمت هذه املجموعات جنود جيش التحرير الوطني 
الديمقراطي األوغندي  الشعبي  بنظام عيدي أمني(؛ واجليش  الذي تشكل لإلطاحة  األوغندي )اجليش 
الذي يقوده العميد أودونغ التيك؛ وقوات الروح القدس املتحركة، بقيادة ›نبية‹ وهي أليس أوما الكوينا 
)التي توفيت يف شباط/فرباير 2007 يف خميم لالجئني يف كينيا(؛ حركة الروح القدس الثانية بقيادة والد 
أليس، سيفرينو لوكويا؛ واجليش الديمقراطي املسيحي األوغندي، بقيادة جوزيف كوين، الذي غري اسمه 
احلدود  عرب  ذلك  يف  بام  مدمرة،  تبعات  مع  نشطًا،  يزال  ال  الذي  للمقاومة  الرب  جيش  اىل   1991 عام 

الوطنية أيضًا.

يف  للمقاومة  الوطني  اجليش  وحكومة  األوغندي  الديمقراطي  الشعبي  اجليش  بني  االتفاقية  توقيع  منذ 
ملعب بييس الريايض عام 1988، حدثت حتوالت متتابعة يف الرصاع، من مترد جيش التحرير الوطني 
›العلمي‹  من  ليس  تلت.  التي  التمرد  حاالت  اىل  األوغندي  الديمقراطي  الشعبي  األوغندي/اجليش 
وال من املتسق باملعنى ›السيايس‹ التعميم بالقول، إن احلرب يف آشويل الند نشأت من بقايا نظامي أمني 
وأوبويت، كام فعل عدد كبري من املؤلفني. برصف النظر عن حاالت عدم الدقة يف الوقائع، فإن مثل تلك 
التعميامت ال تأخذ باالعتبار التحوالت السياسية والروحية العديدة التي طرأت عىل الرصاع. هذا االفتقار 
هناك  كانت  لقد  أمده.  استمراره وطول  يفرس جزئيًا  الذي  أوغندا هو  الرصاع يف شامل  تعقيدات  لفهم 
ثالث مراحل رئيسية يف الرصاع: أوالً، احلرب التي شنها جنراالت جيش التحرير الوطني األوغندي/
اجليش الشعبي الديمقراطي األوغندي يف الفرتة 1986-1988؛ ثانيًا، مترد فالحي بوحي روحي بقيادة 
اىل  األوغندي  املسيحي  الديمقراطي  واجليش  املتحركة  القدس  الروح  حركة  حتول  وثالثًا،  أوما؛  أليس 
بعض  هناك  كان  أنه  وأثرها، ورغم  املراحل فحواها  لكل من هذه  بقيادة كوين.  للمقاومة  الرب  جيش 
العوامل  تلقي  حتليليًا.  دراستها  ينبغي  أيضًا،  انقطاعات  هناك  كان  فقد  الرصاعات،  هذه  يف  االستمرار 
الداخلية واإلحباط العميق الناجم عن ديناميكيات الرصاع الضوء عىل عدد من التطورات يف أوغندا. 
قام  التي  والقتل  املضايقة  أعامل  عىل  فعل  رد  كانت  التي  املبكرة  املعزولة  التمرد  حاالت  عن  التخيل  تم 
هبا اجليش الوطني للمقاومة، أو سحقت أو حتولت 
عىل  الضوء  تلقي  التحوالت  هذه  جديدة.  قوة  اىل 

األسباب الداخلية للرصاع.

2.1. أسباب الصراع

ليس هناك أي إمجاع عىل أي رواية نظرية أو وقائعية ألسباب الرصاع يف شامل أوغندا، والذي ال يزال اىل 
حد بعيد دون حل. لقد أدى طول فرتة الرصاع وديناميكياته اىل توليد عوامل تدخل أدت اىل الطغيان عىل 
األسباب الرئيسية وإدامة الرصاع. وبالتايل، مل يكن هناك اتفاق عام حول ما إذا كان ينبغي تسوية الرصاع 
عسكريًا أو من خالل احلوار. إذا أردنا التوصل اىل إسرتاتيجية ودية ووفاقية لتسويته، علينا حتديد وفهم 

األسباب البنيوية للرصاع، وأسبابه املبارشة والعوامل التي أدامته. 

لقد كان املصدر الرئيس للرش وال زال يف أوغندا 
هو السلطة املطلقة وغري املقيدة.
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بشكل عام، يمكن االفرتاض بأن أسباب الرصاع األهيل يف أوغندا، وخصوصًا يف شامل أوغندا، تشمل 
تفاعاًل لعوامل رئيسية بضمنها اهليمنة العرقية )أو االستقطاب(، التي تؤدي اىل التنميط والكراهية وتشكيل 
الصور املعادية؛ التفاوتات االقتصادية )التهميش( و/أو ضعف التنمية، التي تفاقم حدة الفقر؛ األنظمة 
املتذبذبة، والديمقراطية الزائفة واالستبدادية؛ وغريها من العوامل التي تضيف التعقيد عىل طبيعة الرصاع. 
الرئييس للرشور يف أوغندا كان )وال يزال(  نقدم فيام ييل ملحة موجزة عن هذه العوامل. غري أن املصدر 

السلطة املطلقة غري اخلاضعة ألية قيود.

1.2.1. العرقية والنمطية والكراهية وصور العدو

لقد سعى معظم املعلقني اىل تصوير الرصاع عىل أنه يعكس االنقسام بني الشامل واجلنوب، ويرشحون ذلك 
من حيث السياسة االستعامرية سيئة السمعة املتمثلة يف ›فرق تسد‹، والتي نفذت باقتدار ودون عقاب، سواء 
من قبل القوى االستعامرية أو من قبل األنظمة ما بعد االستعامرية. تشكل الكيان االستعامري الذي يسمى 
أوغندا من قوميات وجمموعات عرقية متنوعة. وإلدارة هذا التنوع بطريقة تتالءم مع املصالح اإلمربيالية، 
وضعت آليات لقيادة املجموعات العرقية والقوميات املختلفة لرتى بعضها عىل أهنا متاميزة بوضوح، ويف 
بعض األحيان معادية لبعضها البعض. لقد كان جزء من األسباب البنيوية للرصاع يف أوغندا يفرس عىل أنه 
متجذر يف ›تنوع املجموعات العرقية التي كانت عىل مستويات خمتلفة من التنمية االجتامعية – االقتصادية 
.)1997 Ugandan Parliamentary Committee on Defence and Internal Affairs( ›والتنظيم السيايس

أهنا  عىل  الوقائع  تقديم  وإساءة  النمطية  التحامالت  تسد‹  ›فرق  بـ  املعروفة  االستعامرية  السياسة  غذت 
أسباب سياسية. وقد كان هذا السبب الرئييس لقيام الكيانات السياسية منذ االستقالل بتسييس العرقية، 
كأداة تستطيع بوساطتها االحتفاظ بالسلطة السياسية يف البالد. تنشأ التصنيفات النمطية مثل ›التخلف‹، 
القبلية  من  الشامليني  عىل  األحيان،  من  كثري  يف  تطبق،  التي  ووصمه  العدو  وصور  و‹اجلهل‹  و‹البدائية‹ 
السياسية غري املبدئية التي تتنافس معها املجموعات عىل املوارد العامة. حتى املسؤولني احلكوميني نزعوا 
اىل ترشيع القمع بعبارات عرقية. طبقًا للصحافة املحلية، فإن الرئيس موسيفيني نفسه حتدث عن اآلشويل 
عىل أهنم جنادب يف قنينة ›سيأكلون بعضهم بعضًا قبل أن يعثروا عىل خمرج‹. هذه املالحظة البائسة وّلدت 
قدرًا كبريًا من املشاعر يف أوساط شعب اآلشويل، وأضافت اىل الشعور بأن احلرب يف شامل أوغندا كانت 

مصممة كأداة للحكم االنتقامي.

لقد زرع التصوير العدائي درجة عالية من انعدام احلساسية، اىل حد أن األشخاص الذين يصورون عىل 
أهنم أعداء يمكن أن يفكر هبم املرء ويتجاهلهم عىل أن وجودهم ال هيم عىل اإلطالق. نقلت الصحافة 
عن وزير سابق، كان شخصية رئيسية يف فريق السالم الرئايس الذي شكل عام 2002، يف خطاب له أمام 
الزعامء املحليني يف النغو حول األعامل الوحشية التي ارتكبت من قبل جيش املقاومة الوطنية يف املقاطعات 
اجلنوب  ظل  طاملا  قيمة  أي  هلم  ›ليس  أهنم  من  حذرهم  أنه  وتيسو،  وأباك  ولريا  وكيتغوم  غولو  الشاملية 
احلكومة  تقدمها  مبادرات  بأية  الثقة  انعدام  من  هائاًل  قدرًا  باخلذالن  الشامليني  شعور  ولد  لقد  مستقرًا‹. 

للمتمردين.

تعزو بعض احلجج استخدام هذه اإلسرتاتيجية من قبل حركة املقاومة الوطنية/جيش املقاومة الوطنية اىل 
›مثلث لويرو‹ يف وسط أوغندا، الذي كان مرسحًا حلرب املتمردين من عام 1980 اىل مطلع عام 1986، 
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من أجل حشد الدعم الشعبي. يف الواقع، فإن الدافع الكامن وراءها كان بشكل أسايس ›اجلشع الذي ال 
.)2003 Odongo( حدود له عىل السلطة السياسية‹ ويف ازدراء كامل للوسائل الديمقراطية

2.2.1. التفاوتات االقتصادية والتهميش والفقر وانعدام التنمية

رغم أن القيادات العليا يف أوغندا بني عامي 1962 و1985 كانت من شامل أوغندا، فإن املنطقة ظلت 
رشق  يف  واالستثامر  التنمية  مستوى  بني  التوازن  انعدام  من  كبري  بقدر  هذا  وينعكس  اقتصاديًا.  مهمشة 
وشامل أوغندا ومثيله يف وسط وغرب أوغندا، التي يعتقد أهنا أرض احلليب والعسل. لقد نجم عن هذا 

التهميش، املتعمد أو غري املتعمد، درجة أكرب من الفقر يف الشامل.

يف  دوره  فإن  املجتمع،  يف  االستياء  اىل  يؤدي  تصعيد  عامل  أنه  عىل  األحيان  بعض  يعامل  الفقر  أن  رغم 
الرصاع يف شامل أوغندا يعد جزءًا ال يتجزأ من العوامل البنيوية الكامنة للرصاع. يشري تقرير حالة الفقر، 
2003 اىل أن ›ثلث الفقراء املزمنني )30.1 باملئة( ونسبة غري متناسبة ]من أولئك[ الذين ينتقلون اىل خانة 
 Ugandan Ministry of Finance, Planning and Economic Development( ›الفقر هم من شامل أوغندا

2003: 102(. ويمثل هذا 7 باملئة من إمجايل عدد سكان البالد.

يف أوساط الشباب، تدفعهم البطالة وحدها اىل العنف لتحقيق املكاسب االقتصادية. ينبغي أن يوجه أي 
تدخل تنموي يف الشامل اىل تقديم وسائل بديلة لكسب الرزق من أجل زيادة كلفة اللجوء اىل العنف، ألن 

الناس سيصبح لدهيم عمل يكسبهم الرزق بشكل يعزز رهاهنم عىل جمتمع مستقر. 

3.2.1. دولة تزداد ضعفًا؟

حدثت  أوغندا.  شامل  يف  للمظامل  ومصدرًا  رئيسيًا  عاماًل  للدولة  املستقرة  وغري  الضعيفة  الطبيعة  تعد 
االنتفاضات املتزامنة يف منطقة كيسو يف رشق أوغندا ومنطقة آشويل عام 1987 يف وقت كانت الظروف 
ضد  ارتكبت  التي  الوحشية  األعامل  ذلك  من  فاقم  وقد  األرض‹.  عىل  ›ضعيفة  واالقتصادية  السياسية 
املقاومة  الوطنية/جيش  املقاومة  حركة  حكومة  رشعية  كانت  الوطنية.  املقاومة  جيش  قبل  من  السكان 
الوطنية مثلومة، ألهنا فشلت يف حتمل مسؤوليتها يف محاية السكان. وطرحت قضية الرشعية السياسية يف 
تقرير برملاين عام 1997: ›السؤال، الذي يقلق الكثريين، هو ما إذا كان هناك سلطة رشعية مهمتها محاية 
حياة وممتلكات مواطنيها. كام يتساءل املرء عام إذا كانت القوات احلكومية تعرف ما تفعله يف قمعها حلاالت 
 Ugandan Parliamentary Committee on( ›التمرد بالنظر اىل سجلها اليسء يف انتهاكات حقوق اإلنسان

.)1997 Defence and Internal Affairs

أوجد فشل احلكومة يف حتمل مسؤوليتها يف ›محاية‹ مواطنيها فراغًا يمكن استغالله من قبل العبني خمتلفني، 
قد يكونون انتهازيني سياسيني أو عصابات إجرامية، أو مسلحني يسعون للحصول عىل السلطة السياسية 

أو فرص للنهب. 

موسيفيني  حكومة  بني   1988 لعام  أبابا  أديس  اتفاقية  بعد  للمقاومة  الرب  وجيش  كوين  جوزيف  برز 
عام  أيضًا  تاله،  الذي  بييس  ملعب  واتفاق  األوغندي  الديمقراطي  الشعبي  للجيش  السيايس  واجلناح 
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أصبح اللجوء اىل القوى الروحية ›امتدادًا 
للسياسة بوسائل أخرى‹، حيث إن السياسة 

›العادية‹ مل تكن موجودة. أدخل الالعبون 
الروحيون لتفسري األحداث، وتوفري أساس 

أخالقي ألشكال جديدة من العمل، وتوفري يشء 
يشبه النظام األخالقي.

1988، ما مكن معظم املقاتلني من االندماج يف جيش املقاومة الوطنية. شكل بروز هؤالء جتليًا لفقدان 
قبل  من  ترتكب  التي  الوحشية  األعامل  من  مواطنيها  محاية  يف  فشلت  قد  كانت  التي  للرشعية  احلكومة 
فيها.  الغامضة والطعن  السلطة  تلك  بتحدي  للمقاومة  الرب  املتمردين والقوات احلكومية؛ وبدأ جيش 
عندما استغلت املؤسسة يف السودان جيش الرب للمقاومة وبدأت بمنحه الدعم عام 1994، كانت سلطة 

احلكومة قد ضعفت أكثر، ما أدى اىل كابوس يف احلكم يف مناطق الرصاع.

4.2.1. عوامل تسهم في التعقيد ومالحظات ختامية حول األسباب

يف أعقاب هذه التطورات، دخلت عوامل أخرى أضافت اىل التعقيد يف احلرب يف آشويل الند متثلت 
يف اللجوء اىل القوى الروحية غري املرئية لتطهري الرشور. أصبح هذا ›امتدادًا للسياسة بوسائل أخرى‹، 
حيث إن السياسة ›العادية‹ مل توفر جماالً أو آلية للتعامل مع املشاكل التي تزداد تعقيدًا يف آشويل الند 
لتفسري  امليتافيزيقية  الوسائل  خالل  من  الروحيني  الالعبني  ُأرشك  عمومًا.  أوغندا  ويف  خصوصًا 
األحداث وتوفري أساس أخالقي ألشكال جديدة من العمل، من أجل إحداث يشء يقرتب من النظام 

األخالقي.

والشك  الثقة  النعدام  املسبقة  الظروف  وفرت  أوغندا،  يف  السياسية  للقيادة  االستبدادية  األفعال  أن  كام 
الثقة )وال زال يوفر( األساس ملتالزمة االنتقام يف  بني املجتمعات املحلية املختلفة يف البالد. وفر انعدام 
نفسية العديد من األشخاص يف أوغندا. جتادل الدراسات االجتامعية – النفسية للسلوك اجلامعي، وبقوة، 
بأن مشاعر احلرمان واإلحباط يمكن أن تطفو وتضخم املسار العنيف لألحداث، خصوصًا عندما تكون 

األسلحة الصغرية واخلفيفة متوافرة بسهولة.

سعت احلكومة األوغندية اىل جتاهل الرصاع يف الشامل بوصفه مشكلة ثانوية تتعلق بانعدام األمن الذي 
يسببه جمرمون وإرهابيون، وبدعم من انتهازييني يف 
تشكل  احلكومية  الدعاية  باتت  املجاورة.  البلدان 
املقدمة  والرشوحات  التفامهات  إلفشال  ذخرية 
وبراجمهم  وأجندهتم  املتمردين،  نظر  لوجهات 

السياسية.

ثالثة  األقل  عىل  للمقاومة  الرب  جيش  نرش  لقد 
و1998   ،1996 نيسان/أبريل   4 بتاريخ  بيانات 
السابقني  البيانني  البيان األخري عىل  بنى  و1999. 

السياسة متعددة  بيان عام 1996 عىل عرشة أهداف: استعادة  القضايا. احتوى  لكنه أضاف عددًا من 
األحزاب؛ تأسيس فيدرالية دستورية؛ تعزيز حقوق اإلنسان؛ التوازن االقتصادي يف سائر أنحاء البالد؛ 
ترسيخ السالم واألمن يف سائر أنحاء البالد؛ وضع حد للفساد؛ االنتخابات احلرة والنزهية؛ العالقات 
الطيبة مع البلدان املجاورة؛ فصل الفرع العسكري عن الفروع القضائية والتنفيذية للحكومة؛ وإصالح 
الربملان لتمكينه من التعامل مع القضايا السياسية واالقتصادية احلرجة يف البالد. يف 28 كانون األول/
مقابلة مع حمطة  للمقاومة، يف  الرب  السيايس حلركة  املفوض  العميد سام كولو،  قال  ديسمرب 2003، 
الرب  حركة  أن  حقيقة  اىل  منه  إشارة  يف  أوغندا،  شامل  يف  لريا  بلدة  يف  رينو  إذاعة  اسمها  حملية  إذاعية 
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للمقاومة/جيش الرب للمقاومة يرى يف الرصاع يف شامل أوغندا جزءًا من ›حرب شعبية‹ طويلة إلزاحة 
›احلكومة الدكتاتورية للجنرال موسيفيني من السلطة‹ و ›استعادة سيادة القانون‹. وأشار اىل أن ›جيش 
الرب للمقاومة ليس منظمة إرهابية. إنه حركة حترر‹. واستخدمت كلمة إرهايب ألن أي شخص يعارض 
أصدقاء  بعض  يريد  التي  الوطنية  املقاومة  جيش  دعاية  هذه  إرهابيًا.  يعترب  موسيفيني  اجلنرال  حكومة 

موسيفيني يف املجتمع الدويل تصديقها‹.

تعد القضايا/احلجج املقدمة من قبل جيش الرب للمقاومة، والتي اعتقد أنه تم استيعاهبا بمرور الوقت، 
بعد  ما  فرتة  من  األكرب  اجلزء  مدى  عىل  أوغندا  شهدته  الذي  املضطرب  السيايس  للتاريخ  مهاًم  انعكاسًا 
االستقالل. نظرًا ألن جيش الرب للمقاومة هو أحد منتجات هذا التاريخ املضطرب، مل يكن بوسعه أن 
يتصور هذه املظامل يف البداية. لكن، وكونه ظل قوة معارضة بارزة عىل احلكومة أن تتعامل معها، فإنه من 
الطبيعي أنه أصبح حامل لواء مجيع القضايا اإلشكالية واملظامل التي ترفعها جمموعات ›املعارضة‹ السياسية 

يف حكم البالد.

كانت احلكومة األوغندية من جهتها مباِدرة ونشطة يف نرش وجهة النظر القائلة بأن املتمردين كانوا عبارة 
عن عصابات إجرامية، واعتربت خيار استخدام القوة العسكرية لسحقهم متاحًا، أو يف أفضل األحوال، 
بسبب مطالب الزعامء املحليني، ›العفو‹ عنهم. بعد ضغوط كبرية من قوى أخرى فقط )خصوصًا حكومة 
جنوب السودان، التي عرضت وساطتها(، وافقت احلكومة عىل مضض عىل املشاركة يف جولة جديدة من 
حمادثات السالم. وهكذا ظهرت مطالب جديدة للمتمردين وُسمعت مع بداية حمادثات السالم يف جوبا، 

التي بدأت يف متوز/يوليو 2006.

هكذا، ومن حيث فهم أو توقع أو حتى السيطرة عىل عوامل املخاطرة املسؤولة عن التسبب بتغيري شكل 
الرصاع وإدامته، فإن املجتمع الدويل خرج بمنظور دعائي أحادي، يركز عىل دور الدولة واالعتبارات 
املسلح  ›الرصاع  أن  عىل  نص  األمريكية،  لإلدارة  بيان  يف  بوضوح  هذا  انعكس  والعسكرية.  القانونية 
األمن  يقوض  لكنه  احلالية،  للحكومة  هتديدًا  يشكل  وال  السكان  من  جدًا  صغرية  أقلية  من  مدعوم 
 Executive Summary of the Proposed USAID/Uganda‘( االقتصادي‹  والنمو  القانون  وسيادة 
Integrated Strategic Plan 2002–2007’(. تم حتضري املشهد للحكومة األوغندية وبعض حلفائها 
الدوليني للدفع بحل عسكري، ألن كوين، قائد جيش الرب للمقاومة، ليس لديه عىل ما يفرتض تربير 
للذهاب اىل احلرب، حيث يعتقد أن دوافعه ال تتعدى االستمرار يف النهب والعمليات الوحشية التي 
يقوم هبا املتطرفون. لكن يف تلك احلالة، دخل اجلميع يف مأزق عسكري، مع تبعات خطرية وآثار مدمرة 

عىل السكان الفقراء.

إن اخليار الذي يتم اتباعه يف تسوية هذا الرصاع، إما أن ينقذ حياة الناس وينهي معاناهتم الطويلة أو أنه 
سيطيل اضطهادهم الصامت وحسب.
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3.1. درجة تدويل الصراع

لقد أثبت الرصاع يف شامل أوغندا أنه جزء من ›ممر الرصاع‹ املزمن الذي يشمل القرن األفريقي ومنطقة 
العذاب ألفريقيا جنوب  التي جلبت  اجلديدة‹  ›احلروب  لـ  أفريقيا، ويشكل جتليًا  العظمى يف  البحريات 
الصحراء. )لقد تولد عن أبحاث الرصاعات مفهوم ›احلروب اجلديدة‹، استنادًا اىل دراسة لنمط احلروب، 
سرياليون،  ليبرييا،  الديمقراطية،  الكونغو  مجهورية  أنغوال،  يف  جرت  التي  الرصاعات  وموارد  وأهداف 
الصومال، السودان، أوغندا، وأماكن أخرى. يعتقد أن أفريقيا تشهد حروبًا تتغذى عىل اهلويات االجتامعية 
– العرقية البدائية وأنظمة االعتقاد يف ما وراء الطبيعة، واالفتقار ضمنًا اىل أجندات أيديولوجية واضحة. 
يتم تشخيص أهداف هذه احلروب عىل أهنا غريبة وغري عقالنية، بل جمنونة. ويف كثري من األحيان يستخدم 

نفس التشخيص لوصف القادة أنفسهم.(

أصبح العنرص اخلارجي يف الرصاع يف شامل أوغندا ذا صلة مبارشة اعتبارًا من آب/أغسطس 1986، 
عندما انسحب الضباط السابقون يف جيش التحرير الوطني األوغندي الذين فقدوا السلطة يف كمباال 
الالجئني من قبل  نقل اهلجوم عىل خميم  السودان وسعوا للحصول عىل مالذ آمن هناك.  اىل جنوب 
قوات حركة التحرير الشعبية السودانية/جيش التحرير الشعبي الرصاع خارج احلدود الوطنية، إضافة 
اىل التمرد الداخيل. دفع هذا ضباط جيش التحرير الوطني األوغندي اىل طلب الدعم من السودان 
جيش  تلقى  الحق،  وقت  يف  الوطنية.  املقاومة  حركة  حكومة  ضد  هلم  مقاومة  عملية  أول  إلطالق 
الرب للمقاومة دعاًم سياسيًا وعسكريًا من احلكومة السودانية، التي زعم أهنا دعمته انتقامًا من الدعم 
السيايس والعسكري الذي تقدمه احلكومة األوغندية للحركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشعبي 
لتحرير السودان. وقد شمل ذلك نرش قوات الدفاع الشعبية األوغندية داخل السودان. قدمت حكومة 
اخلرطوم جليش الرب للمقاومة دعاًم عسكريًا كبريًا، وبطرق عدة، حيث كان هلا مصلحة باستخدام 
جيش الرب للمقاومة إلضعاف األنشطة العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان ودعم احلكومة 

األوغندية له.

مرتابطان  أوغندا،  السودان وشامل  جنوب  الرصاعني، يف  يصبح  أن  اىل  هذا  الثنائي  الدعم  أدى سيناريو 
بشكل متزايد يف رصاع معقد واحد عرب احلدود الدولية.

يف حماولة يائسة للتوصل اىل تسوية، ضغطت اإلدارة األمريكية عىل اخلرطوم للسامح للجيش األوغندي 
بدخول السودان لـ ›إخراج‹ جيش الرب للمقاومة يف عملية سميت عملية القبضة احلديدية. فشلت هذه 
املحاولة يف وضع حد للتمرد، وسمحت بدالً من ذلك جليش الرب للمقاومة بالعبور اىل مجهورية الكونغو 
الديمقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث واجه وقتل ثامنية من أفراد قوة حفظ السالم التابعة لألمم 

املتحدة واملنترشة يف مجهورية الكونغو الديمقراطية.

4.1. تركة الحرب في شمال أوغندا

أوغندا  السالم يف شامل  املدين من أجل  املجتمع  قّدر حتالف منظامت  أوغندا،  الدائر يف شامل  الرصاع  يف 
دوالر  مليار   1.33 عن  اليقل  ›ما  بـ   )2002 الثاين/نوفمرب  ترشين  )بحلول  للرصاع  الصافية  الكلفة 
 CSOPNU( ›عىل مدى 16 عامًا، ما يمثل 3 باملئة من الناتج املحيل اإلمجايل أو 100 مليون دوالر سنويًا
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املوايش واملحاصيل  باملئة(، وخسارة  العسكري )29  اإلنفاق  اىل  التكاليف  يعود معظم هذه   .)2002
)24 باملئة( وكلفة املرض والوفاة )21 باملئة(. 

التخيل  املتأثرين يف آشويل الند، عىل  السكان  باملئة من  ما يمثل 90  أكثر من 1.6 مليون شخص،  ُأجرب 
عن منازهلم وأراضيهم التي كانوا يعيشون فيها يف حالة اكتفاء ذايت واالنتقال اىل حياة حمصورة يف خميامت 
اإلقامة اجلربية املزرية واملعروفة بمخيامت املهجرين داخليًا، حيث يعتمدون عىل املساعدات الغذائية، يف 
وضع وصفه وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يان إيغالند، يف خطاب أمام األمم املتحدة 
اقتبس عىل نطاق واسع، بأنه ›األزمة اإلنسانية املنسية‹. تقرير مسحي نرشه حتالف منظامت املجتمع املدين 
للسالم يف شامل أوغندا نرش يف متوز/يوليو 2003 كشف أن ما ال يقل عن 1.000 شخص، من األطفال 

بشكل خاص، يموتون يف املخيامت كل أسبوع.

ظلت احلامية التي يتلقاها املهجرون داخليًا ضعيفة وغري مستقرة، وأصبحت حياهتم رصاعًا يوميًا من أجل 
البقاء. وتشري التقارير اىل وضع مزمن من مستويات كبرية من العنف اجلنيس والقائم عىل اجلنس بالنسبة 
للنساء والفتيات، الاليت ال زلن يتعرضن ملخاطر كبرية. يقدر بأن 30.000 طفل، بشكل أسايس من منطقة 
آشويل، اختطفوا وجندوا كجنود أطفال و ›زوجات‹ للمتمردين. وقد عانى كثري منهم انتهاكات خطرية 
حوايل  أجرب  يومي.  بشكل  وقتلوا  واغتصبوا  وعذبوا  وشوهوا  ورضبوا  اختطفوا  حيث  كبرش،  حلقوقهن 
40.000 طفل بأن ينتقلوا ليليًا ليقضوا الليل عىل الرشفات يف مراكز املدن أو الكنائس أو املستشفيات 

كي يتجنبوا اخلطف.

املرتكبون يف الرصاع يف شامل أوغندا هم يف كثري من األحيان ضحايا االختطاف يف املقام األول، وأجربوا 
عىل التحول اىل مرتكبني كوسيلة لفرض الوالء لصفوف املتمردين. عالوة عىل ذلك، فإن قوات الدفاع 
الشعبي األوغندية، التي كان يفرتض أن تقدم احلامية للشعب، أخفقت يف تقديم احلامية للسكان، بل كانت 
يف كثري من األحيان متورطة يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان. وهذا، يعقد أية حماوالت لتطبيق أي نظام 
عادل للمساءلة بالنسبة ألولئك املسؤولني عن ارتكاب األعامل الوحشية. أما السؤال املتعلق فيام إذا كان 

ينبغي أن متنح األولوية للعدالة عىل السالم يف مثل تلك الظروف، فإنه يفيض اىل تعقيد األمور.

5.1. المحاوالت السابقة إلنهاء الصراع وفشلها

منذ عام 1986، أطلقت احلكومة األوغندية وأفراد وحكومات أجنبية ومنظامت غري حكومية واملتمردون 
أنفسهم، العديد من العمليات يف حماولة إلهناء الرصاع يف شامل أوغندا.

1.5.1. سياسة الحكومة في استخدام العصا والجزرة

واجلزرة،  العصا  سياسة  خالل  من  أطلقتها  التي  السالم  مبادرة  األوغندية  احلكومة  قاربت  البداية،  يف 
قانون  وإصدار  القانون  وإنفاذ  املتمردين  عىل  الضغط  يف  العسكرية،  الوسائل  من  بمزيج  حتقيقها،  ليتم 
عفو واحلمالت الدعائية. لكن، وجزئيًا بسبب هذه املقاربة، واىل حد ما بسبب عوامل أخرى سامهت يف 
التعقيد، فقد ازداد هليب الرصاع واتسع انتشاره ليصبح مدمرًا اىل درجة أن أصواتًا بدأت بالتشكيك بقدرة 
احلكومة عىل االنتصار يف احلرب وحتقيق السالم بمفردها. بدا أن احلكومة حرشت نفسها يف زاوية، بسبب 
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اإلعالنات املتكررة للرئيس موسيفيني بأنه سيتم إحلاق اهلزيمة العسكرية بكوين. بات من املستحيل عىل 
موسيفيني االعرتاف بأنه مل يستطع فعل ذلك. يف هذه األثناء، مل يكن حتقيق االنتصار العسكري سهاًل، ألن 
اجليش كان يعاين من مشاكل يف السيطرة والقيادة والفساد وانعدام الكفاءة. فقَد اجليش دوافعه، ونتيجة 

إلخفاقاته بات غري قادر عىل كسب قلوب وعقول السكان املحليني.

غولو  اىل  موسيفيني  ذهب   ،1986 آب/أغسطس  يف  للعيان.  بادية  للحكومة  الفاشلة  التحركات  باتت 
ملخاطبة الناس يف آشويل الند حول احلرب مع املتمردين، وأدان اجلنود السابقني يف جيش التحرير الوطني 
ليست  ›جمرمني  مع  السالم  عن  يتحدث  لن  بأنه  وأقسم  بالبنادق.  عليهم  يقيض  بأن  متعهدًا  األوغندي 
لدهيم قضية حياربون من أجلها‹، رافضًا بشكل قاطع االستامع اىل شكاوى زعامء اآلشويل املحليني حول 
تكتيكات القبضة احلديدية التي يستعملها جنوده. وجرت عدة حماوالت منهجية لتنفيذ هذا التعهد عن 

طريق مناورات عسكرية خمتلفة، مل تنجح أي منها.

بعد األحداث العسكرية غري الناجحة، بدأ زعامء اآلشويل املحليون بالضغط عىل احلكومة إلصدار قانون 
عفو. جرى الدفاع عن العفو لسببني حقيقيني يتمثالن يف االجتاه الذي كان يأخذه الرصاع، دون وجود هناية 
حمتملة قابلة للحياة، والواجب األخالقي املتمثل يف توفري خمرج للضحايا الذين اختطفوا ضد إرادهتم. ثم 
أصدر الربملان قانون العفو لعام 2000، وأسس هيئة العفو لتيسري عودة وإعادة إدماج املقاتلني السابقني يف 
اجليش أو يف احلياة املدنية. كان املربر املنطقي لذلك إزالة اخلوف واسع االنتشار من االضطهاد، واالستعانة 
›الصفح‹. حتى اآلن، استفاد 23.000 شخص من  التي تؤكد عىل  التقليدية بشكل أسايس  باملقاربات 
العفو، من بينهم 2000 كانوا من القوات الديمقراطية املتحالفة، وهي إحدى جمموعات املتمردين، إال أن 

األغلبية كانوا قد انخرطوا يف أنشطة تتعلق بجيش الرب للمقاومة. 

املربع 5: قانون العفو العام يف أوغندا، Laws of Uganda ،294 .Cap( ،2000(، دخل حيز التنفيذ يف 21 كانون 
الثاين/يناير 2000.

قانون ملنح العفو لألوغنديني الضالعني يف أفعال ذات طبيعة حربية يف خمتلف أنحاء البالد ولغايات أخرى ذات صلة.

إعالن العفو.

)1( يتم إعالن العفو فيام يتعلق بأي أوغندي انخرط يف أي وقت منذ 26 كانون الثاين/يناير 1986 يف احلرب أو يف 
مترد مسلح ضد حكومة مجهورية أوغندا من خالل:

)أ( املشاركة املشاركة الفعلية يف القتال.
)ب( التعاون مع الضالعني يف احلرب أو يف مترد مسلح.

)ج( ارتكاب أي جريمة أخرى تساعد يف أعامل احلرب أو التمرد املسلح.
)د( املساعدة يف قيام احلرب أو التمرد املسلح.

)2( ال يتعرض أي شخص أشري إليه يف الفقرة )1( للمالحقة القضائية، وال خيضع ألي شكل من أشكال العقوبة 
بسبب املشاركة يف احلرب أو التمرد أو أي جريمة ارتكبت خالل احلرب أو التمرد املسلح.
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إن السالم الذي يتحقق بفضل العفو ليس سالمًا 
قائاًم عىل املبادئ. مهام كانت احلقيقة مؤملة، فإهنا 

ينبغي أن تظهر وأن يتم حتميل املسؤوليات 
وقبوهلا.

تم  لقد  ملصلحتها.  تستغلها  أن  يمكن  العفو  عملية  الستخدام  فرصة  وجدت  احلكومة  أن  أيضًا  يبدو 
التشكيك يف تنفيذ العملية ألن اإلجراءات ال متيض اىل احلد الكايف لتطمني املتمردين؛ حيث إن عددًا من 
العائدين تم اعتقاهلم الحقًا من قبل احلكومة واهتموا باخليانة. عالوة عىل ذلك، فإن معظم أولئك الناس 
من شامل أوغندا الذين كان يتوقع أن يستفيدوا من العفو كانوا ضحايا االختطاف. وبالتايل، فإن منحهم 
العفو باملعنى القانوين يعني جتريمهم بشكل غري منصف. وهذا ببساطة يضيف اىل املرارة التي كانوا يعانون 

من الكثري منها أصاًل بسبب جتربتهم يف اخلطف.

ينظر اىل العفو يف كثري من األحيان عىل أنه يكون لصالح الطرف املنترص يف رصاع ما، برصف النظر عام إذا 
كان حمقًا أو خمطئًا وما إذا كان للطرف اخلارس شكاوى مرشوعة. وبالتايل، فإن السالم املتحقق عن طريق 
ينبغي  فإهنا  مؤملة،  احلقيقة  كانت  مهام  احلقيقة.  عىل  يلتف  سالم  إنه  املبادئ.  عىل  قائاًم  سالمًا  ليس  العفو 
املسؤوليات والقبول هبذه  يتم حتميل  أن تظهر وأن 

املسؤوليات.

املتمردين  أن  افرتاض  اىل  يستند  العفو  أن  كام 
الطرفني  وأن  الرمحة  كلية  احلكومة  وأن  مذنبون، 
أيًا  إن  العفو.  ويقبالن  اإلعالن  بروح  سيلتزمان 
من هذه االفرتاضات ليس صحيحًا. ما من شك يف أن املتمردين ارتكبوا الكثري من األعامل الوحشية، 
لكن احلكومة ارتكبت أعامالً وحشية أيضًا. وما من سبب لالعتقاد بأنه إذا قبل املتمردون بالعفو فإهنم 
سيكونون آمنني، حيث إن الرئيس يستمر بالتهديد بقتل قادة التمرد. كام أنه ليس هناك دليل حتى اآلن 
عىل أن أيًا من طريف الرصاع يمتلك آلية لضامن أن يتم إنفاذ الرشوط التي يمنح العفو عىل أساسها. 
العربة أمام  التفاوض بجدية ونزاهة عىل هذه الرشوط هو بمثابة وضع  العفو أو قبوله دون  إن منح 

احلصان.

وكجزء من مقاربة العصا واجلزرة، فإن برنامج العفو هذا كان مصماًم لعزل قيادة املتمردين وذلك بتشجيع 
االنشقاقات من قبل مقاتليهم. كام تبني، فإن أولئك الذين انشقوا أصيبوا بخيبة أمل ألهنم هربوا من وضع 
صعب ليتم جتنيدهم يف قوات الدفاع الشعبية األوغندية وإرساهلم ملقاتلة املتمردين الذين هربوا للتو منهم 

أو ليتم نرشهم يف مجهورية الكونغو الديمقراطية أو جتنيدهم يف وحدات الدفاع املحلية.

أداة دعاية إعالمية مفيدة  فإنه كان  الناس بتحقيق السالم،  تلبية توقعات  العفو فشل يف  لكن يف حني أن 
للنظام كبديل ألي جهد حقيقي لالنخراط يف تسوية سلمية للحرب. يف هذه األثناء، تم عرض املختطفني 

السابقني الذين مل يكونوا بحاجة للعفو يف املقام األول بوصفهم أمثلة للنجاح الباهر للعفو.

ينبغي أن يتم تعديل قانون العفو بشكل مستمر لتوسيعه، وكذلك منح وزراء احلكومة احلق يف إعالن بعض 
األفراد غري مؤهلني للعفو.
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املربع 6: قانون العفو العام يف أوغندا )التعديل(، 2006
قانون لتعديل قانون العفو، 294.

...
3. إدخال القسم 2 أ.

يعدل قانون العفو باإلضافة بعد الفقرة 2، الفقرة اجلديدة اآلتية:
»2أ. األشخاص غري املشمولني بالعفو

رغم أحكام الفقرة 2 من القانون األصيل، ال يكون الشخص مؤهاًل ملنح العفو إذا أعلن غري مؤهل لذلك من قبل 
الوزير عن طريق صك قانوين يتم إصداره بموافقة الربملان«.

4. إضافة الفقرة 16
يعدل القانون الرئييس باستبدال الفقرة 16 بام ييل:

»16. املدة
)1( يبقى يبقى القانون الرئييس نافذًا ملدة سنتني من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

)2( يبقى يمكن للوزير من خالل نص ترشيعي متديد الفرتة املشار إليها يف الفقرة الفرعية )1(. 
)3( يمكن للوزير بواسطة نص ترشيعي إعالن انتهاء مفعول عمل اجلزء 2 من القانون األصيل«.

2.5.1. تدخالت المجتمع المدني

بني عامي 1994 و1996، عندما أصبح باديًا عىل نحو متزايد أنه ليس هناك احتامل يف األفق لنهاية الرصاع، 
باستكشاف  الشتات  يف  اآلشويل  وبعض  املحيل  املجتمع  يف  للسالم  املحبني  األشخاص  من  العديد  بدأ 
الكبري‹  وسائل وطرق ممكنة إلهناء الرصاع سلميًا. ظهرت منظامت مثل كاكوكي ماديت )أي ›االجتامع 

بلغة اآلشويل(. وشملت مبادرات أخرى ما يسمى بمنتديات السالم.

مبادرة السالم التي أطلقها الزعامء/احلكامء التقليديون ورجال الدين يف اآلشويل
أصبح الزعامء واحلكامء التقليديون، انسجامًا مع أدوارهم الثقافية يف تقديم التوجيه ملجتمعاهتم املحلية، 
العبني مهمني يف السعي لتحقيق السالم يف شامل أوغندا. وتعززت جهودهم بدعم مهم من قبل رجال 
الدين الذين ارتبطوا عىل نحو وثيق بعملية احلوار منذ بداية الرصاع. يف عام 1997، جعل رجال الدين 
حول  تعاوهنم  اآلشويل،  شعب  يف  األرثوذكس  الحق  وقت  ويف  واملسلمني،  واألنغليكانيني  الكاثوليك 
املبادرة،  الدين اآلشوليني. نظرًا إلطالق  قضايا السالم أكثر رسمية، وذلك بإطالق مبادرة سالم رجال 
عندما كانت آفاق حتقيق تسوية تفاوضية قامتة بالفعل، فإن املبادرة وضعت لنفسها مهمة السعي لتحقيق 
هناية سلمية تفاوضية للرصاع وميزت نفسها بصفتها واحدة من أكثر القوى مصداقية يف مسعاها من أجل 
احلوار. تتمثل قوة املبادرة يف مصداقيتها وصالهتا الوثيقة باملجتمع املحيل والشبكات العاملية. عىل سبيل 
املثال، استكشفت عالقاهتا يف سائر أنحاء السودان الذي لديه قنوات تواصل مع جوزيف كوين ورفاقه، 
الذين وجدوا املبادرة مقبولة أكثر إلجراء نقاشات معها أو االتصال هبا هاتفيًا مما هو احلال مع احلكومة. 
قاد األسقف أوداما، رئيس املبادرة، وفدًا من ستة أشخاص اىل األمم املتحدة، والواليات املتحدة وكندا 

واململكة املتحدة واالحتاد األورويب حلشد الدعم والتأييد إلهناء احلرب عرب احلوار.
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منتديات السالم
املناطق الثالث التي تشكل إقليم آشويل شكلت منتديات سالم يف مناطقها، كوسيلة للتعبري عن رسائل 
بناء السالم واملخاوف والتداول بشأهنا. يف كيتغوم، تأسس منتدى كيتغوم املشرتك من أجل السالم، ويف 
بادر، منتدى سالم بادر، ويف غولو فريق املصاحلة والسالم يف املنطقة. مجعت هذه املنتديات طيفًا واسعًا 
من أفراد املجتمع املحيل، من قيادات املنطقة نزوالً اىل القواعد، وشملت ممثلني عن املجتمع املدين، الزعامء 
التقليديني والدينيني، احلكومة املحلية، والنساء والشباب. اندجمت املنتديات الثالثة الحقًا لتشكل منتدى 

سالم آشويل.

كانت هذه املنتديات مدفوعة باألصل باهلدف املحوري املتمثل يف دعم قانون العفو واحلوار بشكل 
عام. وجتتمع هذه املنتديات بشكل منتظم لتبادل التجارب وتنسيق األنشطة عىل مستوى اإلقليم. لقد 
ترمجت ووزعت نسخ غولو من قانون العفو وعقدت اجتامعات منتظمة بني فرق السالم الستشكاف 
البدائل من أجل دفع عملية العفو واحلوار ُقدمًا، وأسهمت جهودها يف تأسيس هيئة العفو. ولعبت 
أيضًا دورًا حموريًا يف عمليات املصاحلة التقليدية يف آشويل ويف حتضري املجتمع املحيل الستقبال املقاتلني 

السابقني.

بمساعدة من مبادرة السالم يف شامل أوغندا، املمولة من قبل الوكالة األمريكية للتعاون الدويل، تم 
إنشاء هيكليات مماثلة الحقًا مع إضافة أهداف أكثر اتساعًا لتغطية 24 منطقة يف شامل أوغندا. وكانت 
دائم يف  بمقر  الذي حيتفظ  أوغندا  السالم يف شامل  منتدى  املسامة  املنظمة  مجيعها موحدة حتت مظلة 

غولو.

6.1. الوضع الراهن للصراع ومناظرة العدالة مقابل السالم

يف ترشين الثاين/نوفمرب 2003، قدمت احلكومة األوغندية إحالة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. 
بدأت املحكمة اجلنائية الدولية فورًا بإجراء التحقيقات، ويف آب/أغسطس 2005 أصدرت أول أوامر 
اعتقال، ألكرب مخسة من قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين )قائد اجليش(، فينسنت أويت، 

أوكوت أوديامبو، دومينيك أونغوين، وراسكا لوكويا )الذي تويف مؤخرًا(.

املتحاربني هبدف  الطرفني  السودان بني  احلوار يف مدينة جوبا يف جنوب  بدأ  يف 14 متوز/يوليو 2006، 
نائب رئيس  الدكتور ريك مارشار،  بوساطة من  املفاوضات  اتفاقية سالم شامل. وأجريت  اىل  التوصل 
احلكومة املؤقتة يف جنوب السودان. وال بد التفاق السالم النهائي أن يمر بالرضورة من خالل أجندات 
األوغندية  احلكومة  تناقش  أن  للمقاومة  الرب  جيش  أراد  املعقدة.  بالعقبات  وحافلة  طويلة  تفاوضية 
منذ  بوضوح  هذا  عن  وعرب  للرصاع،  اجلوهرية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األسباب  وتعالج 
البداية. من جهة أخرى، فإن الطرف احلكومي رفض الدخول يف نقاشات سياسية حول ما كان يفضل 
الرب  جليش  آمن‹  ›هبوط  سامه  حل  عىل  بالتفاوض  ويأمل  أسايس  بشكل  عسكرية  مشكلة  فيه  يرى  أن 
القضايا  التي شملت  للمحادثات  نقاط  أجندة من مخس  اىل  بالتوصل  الفجوة،  تم جرس هذه  للمقاومة. 
لتشمل  التفاوضية ملحادثات جوبا  تم االتفاق عىل األجندة  العسكرية والبنيوية عىل حد سواء. وهكذا، 
وقف األعامل العدائية، وإجياد حلول شاملة للرصاع، واملصاحلة واملساءلة، والتوصل اىل وقف إطالق نار 

رسمي، ونزع السالح، وتفكيك املجموعات املسلحة وإعادة إدماجها.
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يف آب/أغسطس 2005، أصدرت املحكمة 
اجلنائية الدولية يف الهاي أول أوامر اعتقال 
هلا شملت أكرب مخسة من قادة جيش الرب 

للمقاومة. وقد شكلت هذه اإلدانات عقبة يف 
طريق حمادثات السالم منذ ذلك احلني.

يف 26 آب/أغسطس 2006، وبعد العديد من الساعات الطويلة من املساومات الصعبة، تم توقيع اتفاقية 
لوقف األعامل العدائية. غطت االتفاقية 13 نقطة عمل تالمس إعالن وقف األعامل العدائية؛ احلمالت 
الدعائية العدائية؛ ›ظهور‹ قوات جيش الرب للمقاومة )أي خروجهم اىل العلن واىل نقاط التجمع(، قيام 
عملية جتميع لقوات اجليش يف السودان، منحها املرور، مراقبتها ومحايتها يف مناطق التجمع، تعميم إعالن 
وقف األعامل العدائية، إكامل حترك قوات جيش الرب اىل مناطق التجمع، اإلرشاف/املراقبة عىل التنفيذ، 

تقديم اخلدمات األساسية، جتديد بنود االتفاقية، بداية العمل هبا، وتسوية النزاعات.

 يف هذه األثناء، أصبحت إدانات املحكمة اجلنائية الدولية واحدة من النقاط العالقة الرئيسية وهددت بتقويض 
إداناهتا من أجل  الدولية سحب  العملية السلمية بالكامل. ويف حني يريد جيش الرب من املحكمة اجلنائية 

فإن  سلس،  بشكل  السالم  حمادثات  يف  االستمرار 
احلكومة ترص عىل أال تقف املحكمة يف طريق التوصل 
الناجحة  السالم  عملية  أن  وعىل  شاملة،  اتفاقية  اىل 
يف  التقليدية  اآلشويل  ملامرسات  بآلية عمل  املصحوبة 
مل  بالرتاجع.  املحكمة  إلقناع  كافية  ستكون  املصاحلة 

تظهر املحكمة حتى اآلن نية بإلغاء هذه اإلدانة.

مع استمرار هذا املأزق دون تسوية، تقدم جيش الرب بمطالب جديدة، لتغيري مكان انعقاد املفاوضات 
وتغيري الوسيط، حيث فقد الثقة بحيادية املؤسسة السودانية. أدى هذا اىل تعطل استئناف حمادثات السالم 
يف كانون الثاين/يناير 2007. بعد شهرين من انعدام اليقني، وافق الطرفان، احلكومة األوغندية وجيش 
الرب للمقاومة، من حيث املبدأ عىل االجتامع واستئناف املفاوضات. حدث هذا بعد مشاورات واسعة 
وتدخالت شملت مبعوث األمم املتحدة جواكيم تشيسانو، الرئيس السابق ملوزمبيق، وزعامء من شامل 
كينيا،  الديمقراطية،  الكونغو  )مجهورية  دول  مخس  وافقت  إليها،  التوصل  تم  التي  التسوية  يف  أوغندا. 
التي أطلقتها حكومة  العملية  اىل  املستوى  أفريقيا وتنزانيا( عىل إرسال مراقبني رفيعي  موزمبيق، جنوب 

جنوب السودان.

يبدو أن اتفاقية شاملة ممكنة فقط بعد أن تتم معاجلة ثالث قضايا إشكالية تتمثل يف الثقة والشفافية والعدالة 
االنتقالية. فيام يتعلق بمسألة العدالة االنتقالية، كررت احلكومة األوغندية موقفها واعدًة بالسعي إللغاء 
إدانات املحكمة الدولية لقادة جيش الرب، لكن فقط بعد أن يتم التوصل اىل اتفاقية شاملة. ال يزال جيش 
العدالة  مثل طقوس  للمساءلة،  بديلة  آلية  إجياد  أن  كام  أفراده.  أمن  أقوى حول  بتطمينات  يطالب  الرب 
يف  املتمثلني  املتعارضني  القطبني  بني  للحياة  قابل  ثالث‹  ›طريق  توفري  أجل  من  جوهري  أمر  التقليدية، 
املحكمة اجلنائية الدولية واإلفالت من العقاب. ينبغي إقناع املحكمة اجلنائية الدولية باحلاجة لدرجة أكرب 

من احلساسية واملرونة اجتاه االحتياجات املحلية.

السيايس  اإلقصاء  للعدالة  اآلخر  الوجه  يشمل 
من  رئييس  بشكل  وهم  احلرب،  لضحايا  القديم 
األوغندية  احلكومة  تستطيع  ال  أوغندا.  شامل 
متثيل  بصدق  االدعاء  للمقاومة  الرب  جيش  وال 
السالم  سيتطلب  املحصلة،  يف  هؤالء.  مصالح 

إن آلية بديلة للمساءلة، مثل طقوس العدالة 
التقليدية، أمر جوهري لتوفري ›طريق ثالث‹ قابل 

للحياة بني القطبني املتعارضني املتمثلني باملحكمة 
اجلنائية الدولية واإلفالت من العقاب.
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نص البند 3 من أجندة مباحثات السالم يف جوبا 
عىل تطبيق نظام العدالة التقليدية وتطبيق الطقس 

التقليدي املسمى ›ماتو أوبوت‹.

ما الذي ينبغي أن يسود أوالً، السالم أو العدالة؟ 
تصبح هذه مواجهة بني نظام العدالة التقليدي 

ونظام العدالة الدويل.

البداية، منح  التعبري عن مظاملهم والتغلب عليها. يمكن أن تكون  العادل عمليات متّكن الشامليني من 
الفرصة للسكان األصليني إلعادة إحياء معتقداهتم الثقافية وقيمهم وأعرافهم وممارساهتم وإدخاهلا يف 
عملية السالم. من شأن مثل هذا التحرك، أن يشكل التذكري األكثر أمهية لألطراف بأن املفاوضات ال 

تتعلق فقط بالسياسة بل أيضًا بحياة الناس.

استؤنفت حمادثات السالم يف 26 نيسان/أبريل 2007، بتطمينات من نائب قائد جيش الرب للمقاومة، 
فينسنت أويت، بأن اجليش سيوقع اتفاقية شاملة لكنه لن يرتك مواقعه ويرسل قواته اىل مناطق التجمع اىل أن 

تسحب املحكمة اجلنائية الدولية إداناهتا. إذا مل تفعل ذلك، فإن االستمرار يف احلرب يبقى خيارًا مطروحًا.

وزير الداخلية األوغندي، روهاكانا روغوندا الذي 
يرتأس الفريق احلكومي املفاوض يف حمادثات جوبا، 
 3 البند  حول  النقاشات  يف  للرشوع  مغادرته  وعند 
عن  دافع  واملساءلة،  املصاحلة  حول  األجندة،  من 
نظام العدالة التقليدية املسمى ماتو أوبوت، كبديل 
ذاته، وقد نجحت.  التقليدية رمزية وحقيقية يف اآلن  ›إن األساليب  الدولية:  اجلنائية  املحكمة  ملحاكامت 
بدالً من االندفاع نحو احللول الغربية، فإن من اجليد إحياء هذه اآلليات‹. وأضاف أنه سيتم حتديث النظام 

.)2007 June 1 New Vision( ليتناسب مع املعايري الدولية

حتى لو كانت أوامر االعتقال التي أصدرهتا املحكمة اجلنائية الدولية تشكل واحدة بني قضايا أخرى 
ما  والعدالة.  السالم  ثنائية  النقاش حول  الكثري من  أثارت رغم ذلك  فإهنا  ينبغي تسويتها،  عديدة 
العدالة  التقليدي ونظام  العدالة  نظام  اىل مواجهة بني  لقد حتول هذا  أوالً؟  يتحقق  أن  ينبغي  الذي 

الدويل.

يف حماولة لتقييم دور املحكمة اجلنائية الدولية يف الرصاع احلايل يف شامل أوغندا والتعامل مع االدعاءات 
ذات  القضايا  وحتليل  حتديد  أوالً  الرضوري  من  واملصاحلة،  للعدالة  لآلشويل  التقليدي  باملفهوم  املتعلقة 

الصلة.

للقانون  الراهن  الفهم  يف  القضايا  هذه  أوىل  تتمثل 
داخل  الرصاعات  بقضايا  يتعلق  فيام  الدويل 
اجلنائية  املحكمة  دور  اإلطار،  هذا  وضمن  الدول، 
الدولية يف رصاعات من هذا النوع. سأقدم املقرتح 
للعالقات  احلايل  النظام  بأن  القائل  االستفزازي، 
ال  احلايل  الدويل  القانون  إليه  يستند  الذي  الدولية 
مؤسسات  إن  عليه.  واملحافظة  عنه  الدفاع  يمكن 
تنفيذ  اهنيار وال تستطيع حتى  قومية يف حالة  أعباء إضافية عىل دول  تلقي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  مثل 
القوانني التي تسنها. يف مثل هذه الظروف، من اخلطأ أخالقيًا وسياسيًا إنشاء مؤسسات جديدة حتمل معها 
مظامل املايض وتفرضها عىل جمتمعات حملية مهمشة مثل اآلشويل، يف جتاهل تام ألعرافها ومؤسساهتا التي 

تستند عىل مبادئ أخالقية أكثر صوابًا من تلك التي يتبناها نظام وضعي علامين.
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القضية األخرى األوسع هي دور الدولة ما بعد االستعامرية يف أفريقيا، والطريقة التي يرتبط هبا هذا الدور 
بالتفامهات التقليدية لوظيفتها كمطبق للحق يف احتكار استخدام القوة. وهنا تصبح القضية قضية رشعية 
بالنظر اىل االنخراط املزعوم للحكومة األوغندية، من خالل عمالئها، يف جرائم ضد اإلنسانية يزعم أهنا 
ارتكبت من قبل العبني من غري الدولة مثل جيش الرب للمقاومة. الوجه اآلخر لنفس العملة، يتمثل يف 
السؤال حول ما إذا كان ما تدعيه من حق يف احتكار االستخدام املرشوع لألسلحة والعنف خيوهلا بادعاء 
السلطة عىل األفراد الذين ال تستطيع محايتهم. وهكذا، ما هي طبيعة الدول األفريقية يف ما بعد االستعامر، 

وما مدى رشعيتها يف عيون الناس يف جمتمعاهتا؟ 

يف تطور مثري لالهتامم لألحداث، من املهم مالحظة أنه يف مباحثات السالم اجلارية يف جوبا، يف 29 حزيران/
يونيو 2007، وقع جيش الرب للمقاومة واحلكومة األوغندية اتفاقًا شاماًل حول املساءلة واملصاحلة، وهي 
اتفاقية سالم هنائية. يويص االتفاق باستخدام  قضية شائكة عىل األجندة، واقرتبا بذلك من التوصل اىل 
العدالة التقليدية البديلة: ›1.3. آليات العدالة التقليدية، مثل كولو كوور، ماتو أوبوت، كايو كوك، آيلوك، 
وتونوك يس كوكا وغريها، كام تتم ممارستها يف املجتمعات املحلية املتأثرة بالرصاع، سيتم دعمها وتروجيها، 
مع إجراء التعديالت الرضورية عليها، بوصفها اجلزء املحوري إلطار املساءلة واملصاحلة‹ )االتفاقية حول 
جوبا،  للمقاومة،  الرب  للمقاومة/حركة  الرب  وجيش  أوغندا  مجهورية  حكومة  بني  واملصاحلة  املساءلة 
السودان، 29 حزيران/يونيو 2007(. كام تنص أيضًا: ›تنفذ آليات املساءلة من خالل إطار قانوين معدل 
العقوبات  تستبدل  تطبيقها،  ينبغي  بديلة  عقوبات  عىل  الترشيعات  ›تنص  و   ،)4.4 )املادة  أوغندا‹  يف 
املوجودة، فيام يتعلق باجلرائم اخلطرية وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل الالعبني من غري الدولة 
خالل الرصاع‹ )املادة 3.6(. وتستبعد العدالة املزدوجة لنفس اجلرائم. ›عندما يكون شخص قد أخضع 
أو  األفعال،  تلك  بمثل  القيام  أو عدم  مدنية  أفعال  أو  أية جريمة  املسؤولية عن  أعفي من  أو  إلجراءات 
أخضع إلجراءات املساءلة واملصاحلة فيام يتعلق بأي سلوك خالل الرصاع، فإن ذلك الشخص ال خيضع 

ألية اجراءات أخرى فيام يتعلق بذلك السلوك‹ )املادة 10.3(.

التزم الطرفان باحرتام معاناة الضحايا وذلك بتعزيز السالم والعدالة الدائمني، ومنع اإلفالت من العقاب 
نظام روما األسايس  متطلبات  الدولية، خصوصًا  وااللتزامات  للدستور  التعويض طبقًا  ودعم عمليات 
بعدم  املادي، ضامنات  التعويض  التأهيل،  إعادة  التعويض  يشمل  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  الذي أسس 
التذكارية واالحتفال  النصب  الرمزية مثل االعتذار وإقامة  العنف، وغريها من اإلجراءات  تكرار أعامل 
اإلرهابية،  للمنظامت  قائمتها  عن  للمقاومة  الرب  جيش  برفع  احلكومة  التزمت  كام  األحداث.  بذكرى 
حاملا يتخىل املتمردون عن متردهم ويوقعون اتفاقية السالم الشامل، ويقدمون أفرادهم لعملية نزع السالح 

وتفكيك املجموعات وإعادة إدماجها.

النقطة  هذه  حول  الطويلة  املفاوضات  من  شهرًا  الوفدان  أهنى  صفحة،   11 من  املكونة  االتفاقية  بتوقيع 
اإلشكالية عىل أجندة املباحثات، والتي كانت قد أشري إليها عىل أهنا نقطة االرتكاز التي تستند إليها العملية 
برمتها. إال أن االتفاقية تعرض ببساطة املبادئ العامة، فيام ال تزال املشاورات مستمرة للعمل عىل التفاصيل 

األدق.
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2. آليات العدالة والمصالحة التقليدية عند اآلشولي بشكلها ›األصلي‹

1.2. الخلفية والوصف

من أجل فهم آليات عمل تقاليد اآلشويل فيام يتصل بإدارة الرصاع، من املهم إلقاء الضوء عىل نظام احلكم 
يقسم  أن  وقبل  االستعامر،  قبل  ما  حقبة  يف  سياقه.  يف  التقاليد  هذه  تعمل  الذي  األصليني  السكان  عند 
سكان اآلشويل الند بالقوة وينقلون من منازهلم، كانت مجيع الرصاعات يف آشويل الند تتم تسويتها وديًا 
حلت  التي  أوغندا  دولة  تشكيل  قبل  تظهر.  حاملا  للرصاعات  الفورية  للتسوية  متطورة  آلية  خالل  من 
معتقداهتم  يف  بقوة  متجذرة  تقليدية  حكومة  اآلشويل  لشعب  كان  الربيطانية،  االستعامرية  اإلدارة  حمل 
استنادًا  األوقات،  آشويل الند يف مجيع  السالم واالستقرار يف  تتطلب  التي  وأعرافهم وعاداهتم،  الدينية 
تتم املحافظة عىل هذه اهليكلية من قبل زعامء شعب اآلشويل احلقيقيني،  اىل فلسفتهم يف احلياة. وكانت 

املعروفني بـ روودي مو.

يف هذا املجتمع، كان الدين التقليدي هو مصدر مبادئ احلكم. كان يعتقد أن الرودي، أو الزعامء، الذين 
الطبيعية، وكانوا يوضعون عىل  القوى فوق  التقليدية، خمتارون من قبل  كانوا يرأسون حكومة اآلشويل 
كان  املراسم،  هذه  بعد  مهيبة.  دينية  مراسم  يف  األسود  أجساد  من  مستخرج  بدهن  ويدهنون  عروشهم 
يعتقد أهنم يدخلون يف عالقة رسية مع عامل اآلهلة غري املرئيني وأرواح األسالف. وهكذا كانوا حيظون 

بتقدير كبري، وحيرتمون ويبجلون من قبل شعبهم.

جدير بالذكر أن هؤالء الزعامء التقليديني مل يكونوا يتمتعون بأية سلطات تنفيذية حلكم الشعب بمفردهم، 
وبالتايل مل تكن الدكتاتورية ممكنة. كانوا حيكمون حرصيًا من خالل تدخل ›مسؤويل املراسم‹ أو مساعدين 
والذي  األكرب،  بالقوة  يتمتع  الذي  العشرية  – جوك وحتت إرشاف جملس حكامء  لوتيد  باسم  معروفني 
ُيسمى لوديتو كاكا. كان يتم اختيار أعضاء هذا املجلس ديمقراطيًا من قبل العشرية املعنية ليكونوا أعضاء 
يف املجلس األعظم املعروف بغور ماديت. وبوصفهم أوصياء عىل املجتمع، فإن احلكامء، الذين جيلسون 
وخيرجون  ويفكرون  لشعبهم  العاجلة  واالحتياجات  املشاكل  حيددون  كانوا  األعظم،  املجلس  يف  معًا 
باحللول املناسبة ملشاكل املجتمع وكيفية تلبية احتياجاته العاجلة. وكان هدفهم األول هو إزالة األسباب 
االجتامعية الكبرية واملعقدة لعدم السعادة يف آشويل الند. كان املجلس األعظم يقوم أيضًا بدور ›املحكمة 
العليا‹ ملحاكمة قضايا القتل اجلامعي والنزاع عىل األرايض بني خمتلف العشائر، وبشكل أسايس معاجلة 
مجيع القضايا ذات الطبيعة اجلنائية واملدنية. كان املجلس يصدر القوانني ويتخذ القرارات عىل شكل أوامر 
دينية ينبغي اتباعها وتنفيذها من قبل أفراد جمتمع اآلشويل ملصلحتهم؛ وبالتايل كان دورهم كدور اجلهاز 

القضائي والربملان والسلطة التنفيذية يف أنظمة احلكم ›احلديثة‹.

القائم عىل أساس ديني، مل يكن بوسع أي مواطن غري مؤمن أن يصبح زعياًم  بالنظر اىل نظام احلكم 
سياسيًا، وكانت مجيع الشخصيات العامة تتمتع بالتقى وحتكم جمتمعها بشكل حرصي طبقًا ملعتقداهتا 
يعاقب،  أن  دون  جريمة  يرتكب  أن  لشخص  يمكن  ال  بأنه  ضامنة  ذلك  وشّكل  وعاداهتا.  وأعرافها 
اهليئة احلاكمة،  إنفاذ قوانني رسمية مثل الرشطة والسجون. وكونه  أنه مل يكن هناك مؤسسات  رغم 
املتمردة  يتعامل بحزم مع األشخاص واملجموعات  املستويات، كان  فإن جملس احلكامء، وعىل مجيع 

ويضمن االلتزام الصارم من قبل اجلميع بالنظرة اآلشولية للعامل.
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باإلداريني  واستبدلوهم  السياسية،  سلطتهم  من  الزعامء  جردوا  الربيطانيني  املستعمرين  فإن  لألسف، 
الذي جرى عام  الثقافيني بشكل كاف حتى اإلصالح دستوري  بالزعامء  ُيعرتف  االستعامريني. ومل يكن 
1995. وحتى حينذاك، فإن إعادة ظهور كري كوارو آشويل، املؤسسة الثقافية لآلشويل والتي يرأسها زعيم 
املعتقدات  املوروثة دون األساس الرضوري يف  اهليكلية اإلدارية االستعامرية  أكرب، كان يستند اىل خمطط 
املؤسسة  مكانة  فإن  وهكذا،  احلني.  ذلك  حتى  متارس  كانت  التي  والعادات  والثقافة  العميقة،  التقليدية 

الثقافية وسلطتها الشعبية، التي كانت يف املايض تعترب مرشدة لشعبها، تم إضعافها بشكل كبري.

2.2 طقس المصالحة المسمى ›ماتو أوبوت‹

وافقت الوفود املتفاوضة يف حمادثات السالم يف جوبا من حيث املبدأ عىل أن استخدام هذا الطقس التقليدي، 
بني طقوس أخرى، يعد إحدى اآلليات املناسبة ملعاجلة قضايا املساءلة واملصاحلة. 

دينهم حيظر  إن  دمه دون مربر.  كائن مقدس ال جيوز سفك  اإلنسان  أن  بقوة  يعتقد  كان جمتمع اآلشويل 
األعىل،  اإلله  نفس  بعبادة  برصامة  هبذا  بااللتزام  املجتمع  أمر  وقد  البرشية.  الكائنات  قتل  مطلق  بشكل 
نياروبانغا، من خالل إله وسيط، يعرف جوك – كري، الذي يعني ›اإلله احلاكم‹. يف مثل هذا املجتمع، إذا 
حدث وقام شخص بقتل شخص أو أشخاصًا آخرين من نفس العشرية أو من عشرية أخرى، فإن القتل 
سيثري غضب اآلهلة وأرواح أسالف الضحايا. كان وال يزال ُيعتقد أن اآلهلة وأرواح األسالف الغاضبة 
ستسمح، أو حتى ستدعو، األرواح الرشيرة لغزو املنازل وإحلاق األذى بساكنيها. عالوة عىل ذلك، فإن 
عمليات القتل ستخلق بشكل تلقائي حاجزًا فوق طبيعي بني قبيلة القاتل وقبيلة الشخص أو األشخاص 
اإلناء،  نفس  األكل والرشب من  فورًا عن  يتوقفون  القبيلتني  أفراد  فإن  القتل،  قتلوا. حاملا حيدث  الذين 
ويتوقفون عن االنخراط يف أي تفاعل اجتامعي من أي شكل كان. يبقى هذا احلاجز فوق الطبيعي نافذًا اىل 

أن يتم التكفري عن اجلريمة ويتم إجراء طقس مصاحلة، لتطهري الوصمة. 

يف هذه األثناء، يقاطع القاتل ويعامل كشخص منبوذ أو غري نظيف. وصمة القتل التي جتعل القاتل رجاًل 
مصحوبًا  يكون  أن  خشية  منزله  غري  منزل  أي  دخول  القاتل  عىل  حيظر  ولذلك  أوجابو.  تسمى  رشيرًا 
باألرواح الرشيرة التي تتكون منها األوجابو، وألنه سيلوث تربة املنزل باألرواح الرشيرة. يمكن لألوجابو 

أن ختلق أو تستحرض يف حالتي القتل املتعمد والعريض. 

يف مجيع حاالت القتل املتعمد والعريض، يتحتم عىل قبيلة القاتل دفع دية لقبيلة الشخص املقتول. يعني 
جملس احلكامء زعياًم من قبيلة أخرى للتوسط بني القبيلتني. ينسق الوسيط، الذي يتوقع أن يكون حياديًا 
متامًا، ترتيبات دفع الدية. ومن غري املقبول هنائيًا أن يكون الدفع عىل شكل قتل القاتل )ليس هناك عقوبة 
إعدام(، حيث يعتقد أن ذلك سيعني فقط خسارة جزء من القوة البرشية للمجتمع، دون أن يكون ذلك 
مفيدًا ألي من الطرفني. يفضل دفع الدية ألن املال الذي يدفع لألرسة الثكىل يمكن أن يستخدم للزواج من 

امرأة أخرى ستنجب أطفاالً حيّلوا حمل الشخص القتيل، وهو شكل من أشكال التعويض.

املتخاصمتني  القبيلتني  مصاحلة  أجل  من  املصاحلة  طقس  إلجراء  احلكامء  يرتب  )التعويض(،  املال  دفع  بعد 
الستئناف عالقة العمل الطبيعية. جترى طقوس املصاحلة دائاًم يف حقل غري مزروع ويكون عادة بني القرى أو 
أماكن سكن القبيلتني، وبعيدًا عن أي ممر أو مكان يستعمل بشكل مشرتك ومتكرر من قبل األطفال والنساء.
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وإلجراء طقوس املصاحلة، يقدم القاتل كبشًا أو ثورًا )ديانغ مي دوغ بري(، بينام يقدم أقارب القتيل عنزة. 
اليوم  املناسبة. يف  قبل ويتم صنع كمية كبرية من رشاب كحويل هلذه  أواٍن غري مستخدمة من  وتستخدم 
املحدد، جيتمع مسؤولو الطقوس والوسطاء واحلكامء من كال القبيلتني يف املوقع املختار ويقفون يف مواجهة 
الغرب يف صمت رصني. ثم يتم أداء الترضع واالبتهال الذي خيترص جممل روح نية املصاحلة. ويكون هذا 

دائاًم عىل الشكل املوضح يف املربع رقم 7.

املربع رقم 7: ›طقس املصاحلة ماتو أوبوت‹ يف شامل أوغندا

مسؤول املراسم

›أنتم يا أسالفنا وأبناء اإلله األعظم! أتوسل إليكم اآلن وأطلب منكم أن تدركوا أن اإلثم جزء من حياة اإلنسان. لقد 
بدأ بارتكاب ذلك اإلثم الذين عاشوا من قبلنا. هذا الرجل الذي أحرَضنا إثمه اىل هنا اليوم كرر نفس اإلثم الرسمدي 
الذي فشل اإلنسان منذ األزل حتى اآلن يف التخلص منه. لقد قتل أخاه. لكنه منذ ذلك احلني تاب عن هذا الفعل 
الرشير. لقد دفع الدية التي يمكن أن تستخدم للزواج من امرأة ستنجب أطفاالً للمحافظة عىل اسم أخيه القتيل من 

أجل ذريتنا. إننا نتوسل إليكم اآلن، أنتم أسالفنا أن تسمحوا للعائلتني باستئناف عالقتهام األخوية...‹.

ينضم مجيع احلكامء املجتمعني وينشدون معًا:

الذين  األصحاء  األطفال  من  العديد  تنجب  نشيطة...عذراء  زوجة  وليخرت  ذكيًا  الدّية  يعطى  الذي  الرجل  ›ليكن 
يكربون ويشغلون املنزل الفارغ‹.

جييب مسؤول املراسم من قبيلة الشخص القتيل عىل هذا الترضع الرصني عىل الشكل اآليت:

لسنا أول قبيلة تتعرض للموت السابق ألوانه من هذا النوع. لقد تاب القاتل عن فعلته. وقد دفع مقابلها. نحن اآلن 
نترضع إليكم يا أسالفنا كي تباركوا الدية املعطاة للعائلة للزواج من امرأة تنجب بدياًل من أخينا القتيل...‹.

ينضم مجيع احلكامء املجتمعون اىل عملية الترضع وينشدون معًا:

الذين  الدّية ونغسل قلوبنا حتى تنظف، ولنبدأ احلياة والعمل معًا كام كنا نفعل يف املايض ... أعداؤنا  ›دعونا نقبل 
سمعوا هبذه املصاحلة ليسوا سعداء بأهنا ستجلب السالم والرخاء لقبيلتنا... لتحمل الشمس إرادهتم السيئة بعيدًا اىل 

الغرب، ولتغرقها عميقًا عميقًا...‹.

يقوم مسؤولو املراسم بمزج املستخلص املدقوق من جذور شجرة األوبوت مع مرشوب كحويل يف وعاء جديد، 
ومن ثم يركع القاتل وأقرب أقرباء القتيل ويبدآن بالرشب من نفس الوعاء يف الوقت نفسه، بينام ترصخ نساء 
القبيلتني ويصحن صيحات حرب القبيلتني. ينضم أفراد العائلتني اىل عملية الرشب من نفس اإلناء للمرة األوىل. 
أحرضها  الذي  العنزة  ورأس  القاتل  أحرضه  الذي  الكبش  رأس  بقطع  املراسم  مسؤول  يقوم  األثناء،  هذه  يف 
قريب القتيل. يسلم رأس الكبش بشكل طقيس لقريب القتيل ورأس العنزة لقريب القاتل. ُيطعن الثور بالرماح 
حتى املوت ويتم سلقه ويطبخ حلمه ويؤكل من قبل املجتمعني. ويتم تقديم طعام مطبوخ آخر من كال اجلانبني 
للحكامء، الذين يسمح هلم باالختالط بحرية. من اآلن فصاعدًا، يستأنف أفراد القبيلتني عالقاهتم االجتامعية 

العادية. وهبذه الطريقة، يصلح شعب اآلشويل الرضر الذي تسببت به إراقة الدماء املقدسة للكائنات البرشية.
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مبادرة السالم يف شامل أوغندا املمولة من الوكالة األمريكية للمساعدات الدولية، ومن خالل كري كوارو 
آشويل، دعمت 54 من هذه الطقوس بني عامي 2004 و2006.

3.2. طقس ›الدوس على البيض‹ )نيونو تونغ كوينو(

طقوس  حتافظ  االجتامعي،  واالستقرار  منازهلم  قدسية  عىل  املحافظة  حول  الراسخ  االعتقاد  اىل  استنادًا 
)امليش عىل  تونغ كوينو  نيونو  انتشارًا وشهرة هو  الطقوس  أكثر  األعىل.  املثل  اآلشولية عىل هذا  التطهري 
بيض الدجاج(، الذي هيدف بشكل أسايس اىل الرتحيب بأفراد العائلة الذين يقضون فرتة طويلة من الوقت 
منازهلم  عن  بعيدين  يكونون  عندما  الناس  بأن  باالعتقاد  يرتبط  وهذا  يعودون.  ثم  منازهلم  عن  بعيدين 
يلتقطون أرواحًا، إذا مل يتم تطهريهم منها، فإهنا ستلوثهم و/أو ستجلب الشؤم وسوء الطالع للمجتمع 
املحيل بأكمله. يساعد هذا الطقس عىل استعادة الثقة باملقاربات التقليدية للعدالة، ويشكل متهيدًا لطقس 
أبعد من جمرد كوهنا طقسًا  اىل  املامرسة متيض  أن  إال  النهاية.  إجراءه يف  األمر  يتطلب  أوبوت عندما  ماتو 
تطهرييًا، وتتسع لتغطي حتى أولئك الذين قد يكونون غادروا القبيلة بعد عراك أو خالف مل تتم تسويته 
مع الناس يف الوطن، ويف بعض األحيان حيلفون بأهنم لن يعودوا. وهكذا، يتم أداء الـ نيونو تونغ كوينو 
ببدء  حد سواء،  العائد، عىل  قبل  ومن  املجتمع  قبل  من  االلتزام  والتعبري عن  الرتحيب هبم  كعالمة عىل 

حياهتم معًا بانسجام مرة أخرى.

يتم أداء طقس ›امليش عىل بيض الدجاج‹ مثاليًا عىل مستوى العائلة أو القبيلة، لكن تم تنظيمه أحيانًا عىل 
لقد  واحد.  طقس  يف  البيض  عىل  بالدوس  مجاعي  وبشكل  العائدين  من  عدد  يقوم  حيث  أكرب،  مستوى 
أدينت هذه املامرسة بشكل حاسم من قبل احلكامء األكثر معرفة، الذين جيادلون بأن هذا الطقس يمكن أن 

يكون مهاًم وذا معنى فقط عندما يطبق عىل أساس فردي وعىل مستوى العائلة/القبيلة.

مجيع العائدين من جيش الرب للمقاومة )تقدر أعدادهم بأكثر من 12.000( خضعوا هلذا الطقس، بام 
يف ذلك الضحايا من قبائل غري اآلشويل يف طقوس تم إجرائها مجاعيًا من قبل كري كوارو آشويل والعائالت 
األمريكية  أوغندا/الوكالة  شامل  يف  السالم  مبادرة  قبل  من  مدعومًا  كان  الطقوس  هذه  وبعض  املعنية، 

للمساعدات الدولية.

4.2. طقوس أخرى

يعد طقس ›تطهري اجلسد‹ )مويو كوم( طقسًا أكثر تعقيدًا ويؤديه األشخاص العائدون من األرس. وهذا يتطلب 
اجتامع احلكامء ملباركة الشخص العائد وغسل أفعاهلم السيئة وطرد األرواح الرشيرة، ومناشدة األسالف ملنح 
بركاهتم. تتفاوت املامرسة من قبيلة اىل قبيلة، وتنطوي يف بعض احلاالت عىل فعل بسيط يتمثل يف طعن عنزة 
برمح وجرها يف جتمع معني لتخليص القبيلة من سن )الروح الرشيرة اخلاطفة(، ويف بعض احلاالت يمكن هلذا 
الطقس أن يستمر عدة أيام يكرر فيها الشخص العائد احلياة التي فقدت بإعادة متثيل جزء من تلك احلياة. هلذا 

الطقس سوابق ملامرسات أخرى للمصاحلة بعد الرصاع، عىل سبيل املثال، يف أنغوال وموزمبيق وسرياليون.

يعد ›تطهري منطقة‹ )مويو بايني( طقسًا آخر ينطوي يف سياق الرصاع عىل التضحية باملاعز لتهدئة األسالف 
وتطهري منطقة من األرواح الرشيرة التي يعتقد بأهنا تعيش يف األماكن التي حدثت فيها جمازر هلا عالقة 
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يتمثل مبدأ تسوية الرصاع بني اآلشويل يف 
التوصل اىل تسوية جتمع الطرفني املتخاصمني 

معًا من خالل وساطة احلكامء، بشكل يؤدي اىل 
قبول املسؤولية والتعبري عن الندم. األساس يف 
عمليات التعايف املجتمعي هذه هو االعرتاف. 

الصفح يفتح املجال للمعاجلة الفردية واجلامعية.

وميادين  السكنية،  املناطق  أو  احلقول  يف  اجلامعي  القتل  جرائم  الدموية،  الكامئن  مواقع  مثل  باحلرب، 
املعارك. العديد من السكان األصليني يرتددون بالعودة اىل منازهلم األصلية التي حدثت فيها مثل أعامل 

القتل هذه اىل أن يتم إجراء هذا الطقس، خوفًا من األرواح املتجولة الغازية. 

العدائية. ويعد فعاًل مقدسًا  الرمح‹ )غومو تونغ( عهدًا بني طرفني متصارعني إلهناء األعامل  يعد ›لوي 
الدماء. يف عام 1985،  املزيد من  إراقة  ينبغي  يكتمل ال  فإنه حاملا  وبالتايل  للغاية، يستحرض األسالف، 
استخدم غومو تونغ يف حماولة بارزة لتسوية توترات خطرية بني اآلشويل من جهة، والذين قتلوا عىل نطاق 
واسع من قبل عيدي أمني ورجاله خالل حكم نظامه الدكتاتوري، ومن جهة أخرى شعب غرب النيل 
أمني.  بعد سقوط  انتقامية خطرية عام 1980  الذي تعرض ألعامل  أمني(،  منه  الذي حتدر  املكان  )وهو 
جدير باملالحظة أنه يف وقت الحق، رفضت جبهة ضفة النيل الغريب 1 و2، والتي تتكون بشكل أسايس 
من أفراد من غرب النيل والذين كانوا قد انضموا اىل جيش موسيفيني، أن تشارك يف القتال ضد جيش 
يظل  والذي  املجموعتني،  بني  الذي جرى عام 1985  تونغ  اىل طقس غومو  إشارة  للمقاومة، يف  الرب 
ملزمًا اىل األبد. )كان طقس ›لوي الرمح‹ طقسًا مناسبًا ملعاجلة التوترات التي يعتقد بأهنا تسود بني اآلشويل 
واملجتمعات املجاورة هلم مثل النغو وتيسو ومادي وجنوب السودان، والتي تسببت هبا توغالت جيش 
الرب للمقاومة يف تلك املناطق، إذا كان جيش الرب للمقاومة يعمل نيابة عن اآلشويل، ومن الواضح أن 

األمر ليس كذلك(.

يرد  كام  مبارشة،  واستخدامات  مبادئ  اىل  تستند  أخرى متارسها جمموعات عرقية جماورة  تشمل طقوس 
تقليدي  طقس  وهو  اجلمر(،  عىل  )العض  كوك  كايو  واملصاحلة،  املساءلة  مبادئ  حول  جوبا  اتفاقية  يف 
التي كانت يف حالة  يتم إجراؤه من قبل النغو، وهي جمموعة عرقية جماورة لآلشويل، ملصاحلة األطراف 
رصاع، بعد إجراء مساءلة كاملة؛ تونو يس كوكا، وهي الطقوس التقليدية التي يؤدهيا شعب املادي إلجراء 
املصاحلة بني طرفني كانا يف حالة رصاع، أيضًا بعد حتقيق املساءلة بشكل كامل؛ وآيلوك، وهي الطقوس 
التقليدية التي يؤدهيا شعب اإليتيسو ملصاحلة طرفني كانا يف حالة رصاع، مرة أخرى بعد أن تتحقق املساءلة 

بشكل كامل.

5.2. جوهر آليات العدالة التقليدية

 من هذه الروايات، نستطيع عزل بعض املبادئ اجلوهرية للكيان السيايس اآلشويل التي جتلت يف 
سلوك وممارسة هذا الشعب وحكامه يف األجيال املاضية. ال يشكل هذا بالطبع هناية القصة. ال يزال 
التقليدية األصلية  التي أدت اىل تطور بعض املامرسات  العمليات  تتبع  هناك حاجة لالستمرار يف 

ممارسات  وظهور  أخرى  وتاليش  املتطورة، 
جديدة، مثل األشكال املختلفة للمعاجلة النفسية 

يف آشويل الند وأماكن أخرى من أفريقيا.

يف  اآلشويل  بني  الرصاع  تسوية  مبدأ  يتمثل 
معًا  املتخاصمني  الطرفني  جتمع  مصاحلة  حتقيق 
القبول  اىل  يؤدي  ما  احلكامء،  تدخل  خالل  من 
باملسؤولية والتعبري عن الندم. من ثم يتم حتديد 



ي
ول

ش
ة آ

طق
من

ي 
 ف

يد
قال

الت
س 

سا
ى أ

عل
ة 

ئم
قا

 ال
ت

سا
مار

لم
: ا

دا
غن

أو
ل 

ما
ش

107

التعويض. الرشط الالزم لعمليات التعايف املجتمعي هذه، يتمثل يف االعرتاف الذي هيدف اىل فعل 
وعملية الصفح من خالل إعادة تشكيل عالقات الثقة واستعادة التالحم االجتامعي.

يستند املاتو أوبوت اىل القبول الكامل بمسؤولية الشخص عن اجلريمة التي ارتكبت أو عن انتهاك 
أحد املحظورات. من الناحية العملية، فإن اخلالص ممكن، لكن فقط من خالل االعرتاف الطوعي 

باخلطأ وقبول املسؤولية، والسعي للحصول عىل الصفح الذي يفتح املجال للمعاجلة.

به. حييط هذا  املرتبطة  أوبوت والطقوس األخرى  املاتو  مبادئ  والغفران مفهومان راسخان يف  التسامح 
الطقس بالذنب اجلامعي إضافة اىل الذنب الفردي. إهنا عملية، يقرر من خالهلا أطراف الرصاع التعامل 
العملية  تعرتف  متبادل.  وبشكل  ديمقراطيًا  ومقبولة  مجاعية  بطريقة  املستقبل  عىل  وتداعياته  تبعاته  مع 
املعنيني والضحايا واملرتكبني واملجتمع بشكل عام، وتسعى  والكرامة لكل األطراف  بالقيمة األخالقية 
إلنقاذ وتأكيد هذه القيم يف حماولة لرتسيخ جمتمع الئق، مع الرتكيز بشكل رئييس عىل التعايش واستعادة 
املجتمعات  بني  العالقات  قطع  إن  املروعة.  اجلرائم  تكرار  ملنع  كأساس  السابقني  األعداء  بني  العالقات 
املتصارعة اىل أن يتم أداء طقس التطهري ما هو إال إدانة للرش. إنه يسمح للضحايا، طوال الفرتة التي يدومها 
هذا االنقطاع، بكبت االستياء والكراهية التي نمت كوسيلة لالنتقال اىل توقع بداية عالقة جديدة. فعل 
ذبح العنزة والكبش وتبادل الرؤوس، يذكر املرتكبني وأولئك الذين يشهدون الطقس بأن هناك ثمنًا ينبغي 
دفعه عند انتهاك القواعد املتفق عليها للتعايش. جيسد ماتو أوبوت مبدأ أن املجتمع واملرتكب يسهمون، اىل 
احلد املمكن، باالستعادة العاطفية وإصالح الرفاه اجلسدي واملادي للضحية. إن املبادئ الكامنة يف جوهر 
هذا الطقس، والذي استخدمه اآلشويل بنجاح يف إدارة الرصاعات منذ أجيال، هي يف الواقع نفس مبادئ 
بنفس  حتيط  ›نامذج‹،  بوصفها  احلديثة  الدراسات  يف  حاليًا  استعراضها  يتم  التي  االنتقالية  العدالة  آليات 

مبادئ احلقيقة واملساءلة والتعويض واستعادة العالقات.

ثمة  أن  عن  أوغندا  شامل  يف  الرصاع  كشف  لقد 
والعدالة  للقانون  التقليدية  األنظمة  من  غنيًا  كاًم 
جزائية  عنارص  وتوفر  الرصاع  إدارة  مبادئ  تعكس 
إدماج  إعادة  يكون  اهلدف  إن  حيث  وتصاحلية، 
املرتكبني يف جمتمعاهتم ويصاحلهم مع الضحايا، من 
خالل معرفة احلقيقة واالعرتاف والتعويض والندم 
والصفح. يستند هذا اجلسد من املامرسات التقليدية 
مع  الواضح  التناقض  يمثل  إنه  سليمة.  نظرية  اىل 
العدالة  عىل  ترص  التي  اخلصامية،  اجلزائية  املقاربة 
قبل السالم. واالختالفات ليست مفامهية وحسب، 
يظهر  كام  واملعريف،  الكوين  العام  بالنظام  تتعلق  بل 
هناك  يكون  أن  ينبغي  أعاله.  العملية  وصف 
النظامني  هذين  بني  املصاحلة  لتحقيق  حماولة  اآلن 
التصاحلية،  والعدالة  اجلزائية  العدالة  الفكريني، 
مرّكبة  ملقاربة  تصّور  وضع  األساس  ذلك  وعىل 

شاملة للحرب والسالم عىل أساس عاملي. 

يعكس املخزون الغني لألنظمة التقليدية للقانون 
والعدالة يف شامل أوغندا مبادئ إدارة الرصاع 

التي تشمل عنارص جزائية وتصاحلية، حيث 
يكون اهلدف إعادة إدماج املرتكبني يف جمتمعاهتم 

ومصاحلتهم مع الضحايا، من خالل عملية 
معرفة احلقيقة واالعرتاف والتعويض والندم 

والصفح.

ينبغي أن يكون هناك حماولة للجمع بني مبادئ 
العدالة اجلزائية والعدالة التصاحلية، وعىل ذلك 

األساس التوصل اىل مقاربة مركبة وشاملة 
للسالم واحلرب يمكن تصور استخدامها عىل 

نطاق عاملي.
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3. اآلليات التقليدية للعدالة التصالحية اليوم

1.3. أثر الصراع واالحتماالت الكامنة لآلليات التقليدية للعدالة التصالحية

كان  الذي  لآلشويل  االجتامعي  النسيج  من  كبري  جزء  عىل  القضاء  اىل  أوغندا  شامل  يف  الرصاع  أدى  لقد 
متامسكًا حتى بداية الرصاع. كان ذلك النسيج االجتامعي، هو األساس الذي نمت فيه األشكال التقليدية 
واملعتقدات  املامرسات  بعض  تزال  ال  ومثمر.  فعال  بشكل  تنظيمها  وتم  واملامرسات  املعتقدات  وأنظمة 
مناطق أخرى. عالوة  أقل شيوعًا يف  باتت  لكنها  مناطق آشويل الند،  نطاق واسع يف بعض  منترشة عىل 
عىل ذلك، فإن بعض الطقوس مل تؤدَّ ربام منذ وقت طويل يف منطقة معينة بسبب انعدام األمن خالل فرتة 
احلرب، وما نتج عن ذلك من فقر مدقع جعل من املستحيل مجع كل املكونات الرضورية؛ ربام ال يزال من 
الرصاع،  الكامنة يف هذا  الديناميكية  أدت  لقد  نفسه.  املجتمع  قبل  اىل ذلك من  تطبيقها والسعي  املمكن 
دون شك، اىل تغيري شكل اهلوية الثقافية لآلشويل، الذين باتوا يتأثرون اآلن ليس فقط بتقاليدهم بل أيضًا 
اآلشولية  اهلوية  دعامات  فإن  ذلك،  ›احلداثة‹. رغم  بـ  تأثرهم  اىل  إضافة  املسيحي واإلسالمي،  بالدينني 
احلالية تتعلق بمعتقدات، ومواقف وممارسات معينة عىل األرض، ويتم التعبري عنها من خالل الطقوس 
والصلوات وجلسات االستامع يف املحاكم. هذا املزيج الديناميكي من اهلويات واملعتقدات ينبغي أن يبقى 

دائاًم يف األذهان. 

حتى لو كانت املقاربات ›التقليدية‹ ال تزال مهمة وذات معنى يف آشويل الند، فإهنا باتت أقل أمهية لبعض 
أفراد هذا الشعب. وهذا ينطبق بوجه خاص عىل الشباب الذين كربوا خالل فرتة احلرب، وكانت فرصهم 
يرفضون  املؤمنني  املسيحيني  بعض  فيها.  واملشاركة  املامرسات  تلك  مثل  عىل  التعرف  يف  جدًا  حمدودة 
ال  تستطيع،  ال  األفريقي  العقل  ففي  ذلك،  رغم  ›شيطانية‹.  بوصفها  كامل  بشكل  التقليدية  املامرسات 
املسيحية وال أي دين آخر ›مستورد‹، أن حيل حمل معتقداهتم األخالقية والروحية الراسخة. يمكن هلذه 
املعتقدات فقط أن تشكل ›إضافة‹ لنظام معتقداهتم األصيل الذي كان يامرس قبل ›قدوم‹ األديان األجنبية. 
وعىل نحو مماثل، فإن جيش الرب للمقاومة، ورغم ادعائه بأنه يعتنق املبادئ املسيحية، فإنه ال يفصل نفسه 
عن القيم الراسخة يف املامرسات التقليدية. كام أن هذه املامرسات قد تكون أكثر صلة بوضع جيش الرب 
بل  الدولية  اجلنائية  املحكمة  قبل  من  اإلدانة  ليس  الشخيص(  رأيي  )يف  احلقيقي  خوفهم  ألن  للمقاومة، 
اخلوف من مواجهة املجتمعات التي ارتكبوا بحقها خمتلف أشكال األعامل الوحشية، والتمكن من العيش 

مع هذه املجتمعات عندما ينهي مترده.

خالل العقدين الذين سبقا احلرب احلالية، تراجعت العديد من املعتقدات واملامرسات التقليدية، يف حني 
تم تعديل املامرسات األخرى التي ظلت مهمة للناس لتتوافق مع الظروف الراهنة. لقد ظهرت معتقدات 
وممارسات جديدة تنزع اىل االمتزاج مع املامرسات الدينية املسيحية. سيكون من اجلوهري بالنسبة ملجتمع 
اآلشويل االنخراط يف نقاش شامل ومفتوح للوسائل التي يمكن من خالهلا استخدام الطقوس واملعتقدات 
التقليدية، لتعزيز عمليات العالج واملصاحلة يف آشويل الند التي مزقتها احلرب، عىل أي مستوى ممكن بني 

القطاعات املختلفة للمجتمع.
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2.3. العالقة مع السياسات واألدوات األخرى للعدالة االنتقالية

يف الفقه اآلشويل، ليس هناك تناقض بني املساءلة واملصاحلة، ويف الواقع فإن العنرصين مرتابطان. األهم من 
ذلك، أن اإلفالت من العقاب أمر غري مقبول. يعد نظام العدالة التقليدية واملصاحلة لدى اآلشويل انعكاسًا 
صياغة  يعيد  بام  واحلارض  املايض  وقائع  دراسة  بمعنى  االنتقالية،  للعدالة  احلديث  املفهوم  لتطبيق  عمليًا 
املفهوم  تنفيذ هذا  لعملية  السطح خيارات  اىل  خُترج  أن  والتقيص هذه،  التحقيق  لعملية  يمكن  املستقبل. 
ترتكز عىل الضحية. من املمكن من خالل عملية التحقيق أو التقيص هذه، التعرف عىل العوامل املسببة 
فإن  باملقابل،  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  وتبعات 
هذا سيشكل املسار نحو املستقبل، وحتديد الوسائل 
االنتهاكات  تلك  معاجلة  خالهلا  من  يمكن  التي 
بعد الرصاع. كام يمكن  ما  حلقوق اإلنسان يف فرتة 
هلذا النوع من التحقيق وسرب اخلذالن الذي حدث 
تشاورية  عملية  خالل  من  يفيض،  أن  املايض  يف 

متضافرة، اىل تنفيذ خطة وطنية.

لقد مضت أوغندا أبعد من أي بلد آخر يف إدماج مبادئ معينة للعدالة التصاحلية التقليدية يف قانون عفٍو، 
بات اآلن نافذًا. تتمثل إحدى العقبات املاثلة أمام حتقيق التقدم يف مباحثات السالم يف جوبا يف قضية 
إدانات املحكمة اجلنائية الدولية. ومن أجل التغلب عىل هذا املأزق، فإن كل املؤرشات تشري اىل اآلليات 
بشكل  العملية  صياغة  إعادة  اىل  هيدف  الذي  العمل،  حقق  وقد  الوضع:  هذا  من  كمخرج  التقليدية 

جيعلها تنسجم مع املعايري ›الغربية‹، مرحلة متقدمة.

يف السيناريو األوغندي، ينبغي أن تفيض عملية بناء السالم يف املحصلة اىل برنامج وطني. إال أن األعامل 
أن  ينبغي  ›احلقيقة‹  تعنيهم  الذين  الناس  وحدهم  وهكذا،  الشاملية.  املنطقة  يف  تركزت  املرتكبة  الوحشية 
يشاركوا يف عملية التصالح مع املايض. يف الواقع، فإن هذا سيشكل عملية صمت أو ›نسيان اجتامعي‹، 
املجموعات  حدود  داخل  هبا  االحتفاظ  يتم  التي  املشرتكة،  احلميمة  املعارف  األشخاص  يتشاطر  حيث 
االجتامعية املوثوق هبا. وتشكل الثقة إحدى لبنات البناء ألي تنمية اجتامعية؛ كام يمكن لربط مثل هذه الثقة 
أن يكون هلا مضامني مهمة  العالقات االجتامعية  تأسيس  املدنية وإعادة  املؤسسات  تعزيز  الشخصية مع 
بالنسبة خلروج املجتمع من حاالت االنقسام والعطالة. هذه الثقة التي فشلت السياسة يف رعايتها، يمكن 
حتقيقها فقط عندما تستند اىل الثقافات التقليدية املهمة بالنسبة للناس الذين تأثروا بالرصاع، والتي يؤمنون 

هبا. تعد إعادة اإلدماج الناجحة للمقاتلني السابقني 
مكونًا مهاًم يف دفع العملية السياسية؛ ويمكن القيام 
توفر  التي  املعاشة  التقاليد  سياق  يف  بنجاح  بذلك 

›البديل الواضح للحياة يف األدغال‹.

اليوم  الوطنية  للمصاحلة  سعينا  فإن  أكثر،  ببساطة 
ينبغي أن يشمل تأسيس نظام تقليدي أفريقي فعال 
لنظام  بديل  كخيار  التصاحلية  للعدالة  ومناسب 

العدالة الغريب.

يعد نظام العدالة واملصاحلة التقليدية عند 
اآلشويل انعكاسًا وتطبيقًا عمليًا للمفهوم الناشئ 

للعدالة االنتقالية، بمعنى التحقيقات التي 
تتجاوز الوقائع يف املايض واحلارض من أجل بناء 

املستقبل.

ثمة حاجة للنظر اىل املصاحلة يف السياق اآليت: 
بدالً من استبدال أو تقويض العدالة اجلزائية 

الغربية، يمكن أن تستخدم كـ ›جرس‹ من 
املايض الذي أنكرت فيه مثل تلك العدالة، 
اىل حارض مل تصبح فيه ممكنة عمليًا بعد، اىل 

مستقبل يؤمل أن تصبح فيه جزءًا ال يتجزأ من 
النظام االجتامعي.
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3.3. الالعبون الرئيسيون والشركاء المعنيون ودرجة الشمولية

إن املنهج الكيل يف التعامل مع التحديات احلساسة التي عرضت أعاله صعب للغاية لكنه رضوري 
يلعبوا مجيعهم  ينبغي أن  جدًا. وهذا يدعو جلهود متضافرة من قبل العبني ورشكاء معنيني خمتلفني، 

دورًا فيه.

التقليدي لآلشويل خالل الرصاع، استنادًا اىل املشاورات الدائمة،  ينبغي إعادة إحياء طريقة عمل النظام 
القادة واحلكامء  الزعامء/احلكامء. عىل  والتفاوض عىل حلول للمشاكل، وبناء اإلمجاع واالحرتام لسلطة 
وجرس  الرصاع  أطراف  بني  املتجذر  الثقة  انعدام  لكرس  كوسطاء  اخلاصة  أدوارهم  يلعبوا  أن  التقليديني 
العدائية،  الناس بوقف األعامل  املحادثات وإقناع  بتشجيع  الثقة، وذلك  الفجوة )كُرسل للسالم(، وبناء 
التطهري  طقوس  خالل  من  الالعبني  وإدماج  املتحاربة،  األطراف  مع  مبارشة  اتصاالت  يف  والرشوع 
أن  ينبغي  ذلك،  اىل  إضافة  للرصاع.  نتيجة  والعائالت  األفراد  بني  القتال  منع  يف  والتوسط  التقليدية، 
يضطلعوا بأدوار التعبئة وحشد الدعم واملنارصة من خالل التشبيك مع خمتلف األفراد واملجموعات، عىل 

املستوى املحيل والوطني والدويل.

للمجتمع املدين، وهو الفضاء املنظم للحياة االجتامعية، الطوعي، املّولد والداعم لذاته، املستقل عن 
الدولة، واملحكوم بنظام قانوين أو جمموعة من القواعد املشرتكة، دور يلعبه يف جهود السالم واملصاحلة 
يمكن  واالقتصاد.  الدولة  خارج  الواقعة  االجتامعية  والشبكات  واملؤسسات  التواصل،  خالل  من 
اهليئات  االقتصادية،  املنظامت  يشملون  أهنم  عىل  عام،  بشكل  املدين،  املجتمع  يف  الالعبني  تصنيف 
القضايا،  عىل  تركز  التي  املنظامت  املصالح،  منظامت  املدنية،  املنظامت  التنموية،  املؤسسات  الثقافية، 
و›السوق األيديولوجي‹ الذي يكون عىل شكل وسائل ومؤسسات اإلعالم املستقلة يف املجال الواسع 
لألنشطة الثقافية والفكرية. وهذه ذات طبيعة خاصة لكنها ذات توجهات عامة، بمعنى أهنا تتطلع اىل 
الرسمية يف  السلطة  أمان عن  بالدولة، لكنها حتتفظ بمسافة  بأكمله وترتبط  املجتمع  اخلارج ملصلحة 
ظل الدولة، بينام تعمل يف الوقت نفسه للحصول عىل تنازالت ومزايا، وتغيري يف السياسات واإلغاثة 

والتعويض واملساءلة. 

الذي  اإلنسان،  بحقوق  بالتمتع  تؤثر  التي  العديدة  القضايا  املدين  املجتمع  تدخل  جمال  يشمل  أن  ينبغي 
يشكل السالم نقطة ارتكاز فيها. وينبغي أن تشمل هذه، أدوار التيسري والتحكيم والتفاوض والوساطة 

واملصاحلة.

والسياسيني  العسكريني  القادة  تشمل  التي  العليا،  القيادة  أهنم  عىل  اآلخرين  الالعبني  تصنيف  يمكن 
بارزة؛  أدوارًا  فيها  املشاركون  القادة  يلعب  التي  اآلشويل  يف  الدين  رجال  سالم  مبادرة  مثل  والدينيني، 
القيادات املتوسطة، الالعبني الذين حيظون باالحرتام يف قطاعاهتم، القادة العرقيني/الدينيني، األكاديميني، 
القادة املحليني  الشعبية، وإرشاك  القواعد  املدين ووسائل اإلعالم؛ وقيادات  املفكرين ومنظامت املجتمع 
وقادة املنظامت غري احلكومية لدى السكان األصليني، ومطوري املجتمعات ومسؤويل الصحة املحليني أو 

املعاجلني التقليديني وقادة خميامت املهجرين داخليًا. 
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يلعب املجتمع املدين، وهو الفضاء املنظم للحياة 
االجتامعية، والطوعي واملّولد والداعم لذاته، 
واملستقل عن الدولة واملحدد بقواعد قانونية 

أو قواعد مشرتكة، دور حموري يلعبه يف جهود 
السالم واملصاحلة من خالل وسائط االتصال، 

واملؤسسات والشبكات االجتامعية خارج الدولة 
واالقتصاد.

والشباب  النساء  تشارك  األمثلة،  هذه  مجيع  يف 
الكبار  الذكور  من  نظرائهم  ألدوار  مكملة  بطريقة 

دون متييز. 

4. تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات

لقد قدمت املبادرات املختلف التي أطلقت بحثًا عن حل للرصاع يف شامل أوغندا دروسًا مفيدة بالنسبة 
للجهود املبذولة لتحقيق السالم واملصاحلة. مؤخرًا، تركز االهتامم واألمل عىل األنظمة التقليدية يف إدارة 

الرصاع للمساعدة يف اخلروج من املأزق الذي يبدو أن عملية السالم عالقة فيه.

يتناول هذا القسم وجهات نظر املؤلف حول نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي متيز نظام 
العدالة التقليدي لدى اآلشويل فيام يتعلق بقابليته للتطبيق عىل تسوية الرصاع الذي مىض عىل نشوئه عقدين 

من الزمن يف املنطقة، وإمكانية تعديله ليتالءم مع سيناريوهات الرصاع يف مناطق أخرى من العامل.

1.4. نقاط القوة

العمليات. يف أي حالة  املرتسخة يف طبيعة هذه  احلوار والشمولية  ثقافة  التقليدي  العدالة  نظام  يعزز   .1
رصاع، يلعب احلوار دورًا مهاًم بوصفه اخلطوة األوىل نحو التوصل اىل حل سلمي. 

2. يتسم هذا النظام بخصوصية ثقافية، كام يتصف باالتساق، ويشمل طرائق تم اختبارها وجتربتها وأدت 
العملية  دائاًم الستغالل  املوجودين  ›املفسدين‹  ما يصّعب حماولة  املايض. وهذا  العالقات يف  استعادة  اىل 

ألغراضهم السياسية اخلاصة.

3. إن الطبيعة املنفتحة للعملية املطبقة، تشكل بحد ذاهتا رادعًا للكثريين الذين يمكن أن يكونوا قد فكروا 
يف ارتكاب جرائم مماثلة.

4. يعزز نظام العدالة التقليدي إحساسًا أكرب بالوحدة، وذلك بالسامح للعديد من أفراد املجتمع املحيل بأن 
يكونوا شهودًا عىل العملية أو أن يشاركوا فيها، وكذلك التعامل مع أية شكوك فيام يتعلق بام إذا كان قد تم 

حتقيق العدالة واإلنصاف.

5. تولد عملية العدالة االنتقالية يف كثري من األحيان، حصائل ترتكز عىل املجتمع املحيل وحتدث أثرًا إجيابيًا 
عىل املجتمع بأرسه.
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ال غنى عن دور الزعامء التقليديني وطقوس 
املصاحلة يف املجتمعات املحلية التي 

يتوسطون فيها يف بناء الثقة وتعزيز املصاحلة 
احلقيقية.

العادة، تكون  البرشية. ويف  املحيل وقواه  املجتمع  إليها بمصادقة  التوصل  يتم  التي  االتفاقيات  6. حتظى 
االتفاقية التي يتم التوصل إليها عصية عىل االخرتاق وينبغي تنفيذها بشكل يريض املجتمع بأرسه. ويتم 

حتقيق ›االلتزام‹ بدرجة عالية جدًا.

7. احتامل قيام املرتكبني برفض أو جتنب العملية حمدود، حيث إن العملية تتم بدرجة كبرية داخل املجتمع 
نفسه.

االنتقالية  العدالة  عمليات  يف  هذه  القوة  نقاط  متثل 
سالم  لتحقيق  للحياة  وقابلة  مالئمة،  خيارات 
النشاط  من  سنوات  بعد  حقيقيني.  ومصاحلة 
شامل  يف  الرصاع  يتطور  مل  املكلف،  العسكري 
مقاربة  أي  إن  معها  القول  يمكن  حالة  اىل  أوغندا 

بعينها يمكن أن حتمل مفتاح تسويته.

2.4. نقاط الضعف

1. نظام العدالة التقليدي يتسم باخلصوصية الثقافية وعدم املرونة. من الصعب، يف كثري من األحيان، عىل 
األشخاص الذين ال ينتمون اىل ثقافة معينة أن يتفاعلوا بإجيابية مع عمليات العدالة التقليدية. ليس هناك 

هامش أو احتامل يذكر لتغيري أو تعديل القواعد املوضوعة لتتناسب مع ظروف معينة.

2. يعتمد النظام بشكل كبري عىل املسامهة املتمثلة يف معارف وخربات احلكامء يف ظروف خمتلفة، وليس عىل 
جهود الوسطاء املحرتفني. يف الوقت الراهن، حيث ال يتوفر احلكامء دائاًم، يمكن أن يلجأ املجتمع املحيل 

اىل تأجيل عملية العدالة التقليدية.

3. يمكن لغياب إطار مكتوب وواضح لتنسيق مجيع العمليات أن يعقدها أو جيعلها عبثية بالكامل.

4. ينبغي أن يتم تنفيذ عملية العدالة التقليدية يف وقت مناسب وباتباع صيغة متفق عليها، ومن شأن ذلك 
أن يؤخر إحقاق العدالة.

5. تكون االتفاقيات التي يتم التوصل إليها شفهية، ويعتمد تنفيذها عىل االلتزام واإلرادة الطيبة وشخصية 
الضالعني يف العملية.

6. قد ال تكون املامرسة مقبولة بسهولة من قبل املجتمعات املحلية املجاورة، مما حيد من إمكانية تطبيقها.

7. قد ال تكون املامرسات متسقة وموحدة متامًا بني خمتلف املجتمعات املحلية املكّونة لشعب اآلشويل.

8. نظرًا اىل أهنا تشكل معاجلة قبلية، فإن نظام العدالة التقليدي لدى اآلشويل يعترب دائاًم مناسبًا ملصاحلة 
ارتكاب جرائم شنيعة  املحلية، حيث أجربوا عىل  للمقاومة اآلشوليني مع جمتمعاهتم  الرب  جنود جيش 
ضد اإلنسانية. إال أن النظام يف شكله األصيل مل يوضع له إطار مفاهيمي كطريقة للتحكيم أو للتقايض يف 
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الوظائف القضائية لآلليات التقليدية لدى 
اآلشويل حمددة بالتعليم االجتامعي الذي 

يتم تلقيه يف املنزل واملجتمع املحيل. وبمرور 
السنوات، تدنس هذا الفضاء االجتامعي والنسيج 

االجتامعي بالرصاع الطويل وإدخال جمتمعات 
حملية بأكملها يف املخيامت، وبالتايل ال يمكن أن 

حيظى تطبيق األنظمة التقليدية بالتقدير املناسب، 
خصوصًا من قبل اجليل الشاب.

جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ألن مثل هذه اجلرائم مل حتدث مطلقًا يف آشويل الند يف املرحلة 
ما قبل االستعامرية. ومن هنا، فإنه ال يصلح للتطبيق كإجراء مصاحلة وحيد ملرتكبي األعامل اإلرهابية 
الذي ينتمون اىل جيش الرب للمقاومة. عالوة عىل ذلك، يف القانون األوغندي، ال يسمح للسلطات 
والقوانني العرفية بمقاطعة أية قضية جنائية، ناهيك عن اجلرائم األكثر خطورة ضد اإلنسانية وجرائم 

احلرب.

تظهر  أهنا  يف  كمعاجلة،  أوبوت‹  ›ماتو  الـ  تطبيق  تعرتي  التي  اجلوهرية  الضعف  نقاط  إحدى  تتمثل   .9
مفاهيميًا مترد جيش الرب للمقاومة بوصفها مسألة آشولية حملية. يف الواقع، فإن هذه احلرب ذات أبعاد 

وطنية ودولية بطبيعتها.

10. ترتبط الوظائف القضائية لآلليات التقليدية عند اآلشويل بالتعليم اإلجتامعي الواسع النطاق الذي 
يتم تلقيه يف املنزل ويف املجتمع املحيل من، وقد تدنس هذا الفضاء االجتامعي والنسيج االجتامعي بالرصاع 
يف  بأكملها  حملية  جمموعات  وإدخال  الطويل 
املخيامت، وبالتايل ال يمكن أن حيظى تطبيق األنظمة 
التقليدية بالتقدير املناسب، خصوصًا من قبل اجليل 
الشاب. إن إعادة إحياء هذه اخلصائص اجلوهرية يف 
جمتمع اآلشويل عىل نطاق واسع يشكل أولوية هائلة 
ومهمة إسرتاتيجية مع استعداد السكان للعودة اىل 

منازهلم األصلية.

3.4. الفرص

1. يوفر نظام العدالة التقليدي فرص تعلم جتريبية، خصوصًا بالنسبة ألفراد املجتمعات املحلية أنفسهم. 
إن الغاية احلقيقية ملا يمثله الطقس، تتبدى فقط بعد أن يكون املرء قد خضع له. إنه ينطوي عىل إمكانية 

حقيقية ال ينتبه إليها يف استعادة املجتمع صحته العقلية.

2. أفراد املجتمع املحيل يكونون شهودًا عىل القرارات املتخذة. إن الوعد الذي يقطعه املشاركون وفحواه 
املجتمع  ذلك.  بعد  املرتكب  سلوك  يف  مراقبته  تتم  معيارًا  وسيشكل  اجلميع،  يشهده  رشيف‹  هي  ›كلمتي 
املحيل نفسه يلعب دور اخلدمات اإلصالحية، بينام يسمح للمرتكبني بمتابعة أنشطتهم اإلنتاجية املعتادة 
واإلسهام يف رفاه األرسة واملجتمع. النظام الغريب ›احلديث‹ للعدالة سيحكم عىل املرتكب بالسجن ليقيض 

حكاًم حمددًا، وبالتايل يعزله عن املجتمع اىل أن ينتهي حكمه.

الشمول  دروس  تعلموا  أهنم  إلظهار  الفرصة  التقليدي  العدالة  نظام  يف  املشاركون  الالعبون  يمنح   .3
واملرونة، وأن يستجيبوا طبقًا لذلك. يؤدي هذا، اىل خلق شعور وروح املسؤولية اجلامعية يف املجتمع املحيل.
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4. العملية مفتوحة للجميع، حيث يتم إجراء اجللسات يف ظل الشجر وعىل أرض مفتوحة. وهذا يسمح 
للجميع بالتأكد من حقيقة أنه تم إحقاق العدل، وأن يستجيبوا طبقًا لذلك بتبادل الصفح. 

فرصًا  توفر  التي  املعتقد  وأنظمة  والقيم  اإلجتامعية،  األعراف  استعادة  التقليدي  العدالة  نظام  يعالج   .5
لتصحيح األمراض االجتامعية يف املجتمع املحيل.

يتقاضون  ال  الوسطاء  فإن  هنا  ومن  وتطوعية،  جمانية  كبري  حد  اىل  تكون  التقليدية  العدالة  عمليات   .6
أجورًا؛ عىل النقيض من الرسوم القانونية الباهظة واألجور التي تدفع للمحامني والقضاة الرسميني وغري 

الرسميني يف النظام الغريب للعدالة. ولذلك فإن تطبيقه ال يعد مكلفًا. 

7. متنح املامرسات الثقافية للمجتمعات املحلية شعورًا باهلوية، يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف اجتامعية 
وتنموية إجيابية مجاعية. 

يمكن االستفادة من هذه الفرص لتزويد املجتمعات املحلية، وبالتايل البالد بأكملها، بمعيار مثايل إلعادة 
دراسة تارخيها املضطرب وتصميم حلول حملية ملشاكلها. يف كثري من األحيان، دفعنا فشلنا يف تقدير أننا 
نمتلك كأفارقة فهمنا اخلاص بنا للحياة اىل القبول بكل يشء أورويب، دون حتليل نقدي لتلك الطرق الغريبة 
عنا. تتمتع كل ثقافة يف املجتمعات األفريقية بقيمة بالنسبة للناس املعنيني؛ وهذا يفرس سبب املحافظة عىل 
الثقافات ونقلها من جيل اىل جيل. يتمثل التحدي، يف حتسني الطرق واملنهجيات من أجل احلد من آالم 

وخماطر األمراض االجتامعية التي يمكن أن تصيب جمتمعاتنا.

4.4. التهديدات

1. تؤثر مهارات ومرونة ونشاط الوسطاء يف النتيجة التي يتم التوصل إليها. إذا تم اختيار وسيط ضعيف 
أو غري كفؤ، فإن النتيجة املتوخاة قد ال تتحقق برسعة، أو يتم متييع معنى وجسامة العملية برمتها.

2. يمكن للتنسيق اليسء للعمليات أن يعرض النتيجة النهائية املتوخاة للخطر.

املحلية  واملجتمعات  األطراف  أو  الطرف  أن  التقليدية يف  العدالة  الكامن يف عملية  االفرتاض  يتمثل   .3
تتأثر دون  املظلومة ستكون مستعدة للصفح. لكن الصفح مسألة حساسة وشخصية للغاية، ويمكن أن 

ذ. أن تنفَّ

الناس مستعدين  يكون  أن  ينبغي  والتعايف،  االجتامعي  التالحم  لتحقيق  يوفر وسيلة  أن  للصفح  كان  إذا 
وقادرين عىل الصفح عن بعضهم بعضًا، وهذا بحد ذاته يشكل عملية ختطي مواقف االستياء والغضب 
هي  والصفح  االعرتاف  عمليات  إن  لألذى.  تعرض  قد  الشخص  يكون  عندما  تستمر  أن  يمكن  التي 
عمليات متطلبة بحد ذاهتا، ويستحسن تقديمها عىل املستويات الشخصية. إن الصفح، والشفاء واملصاحلة 
هي عمليات شخصية بعمق، وقد تكون احتياجات وردود فعل كل شخص حيال عملية صنع السالم 
وقول احلقيقة خمتلفة. وبالفعل، ال يمكننا أن نعرف فعليًا ما إذا كان الصفح احلقيقي قد حدث. إن جمرد 
التلفظ بعبارة ›أنا أساحمك أو أصفح عنك‹ ال ينبغي أن تتبع بالرضورة بفعل الحق ما، كام حيدث يف حالة 
›الوعد‹. إنه ليس حدثًا بل عملية، وهي تتطلب أن يتم العمل عليها وإصالحها والتغلب عىل املواقف. 
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مل يتطور الرصاع يف شامل أوغندا اىل وضع 
يمكن القول فيه إن أي مبادرة بعينها حتمل 

مفتاح حله.

وهذا ما يرتجم بشكل جوهري اىل امتالك تسوية الرصاع بالتغايض عن مجيع جهود صنع السالم األخرى، 
مثل حمادثات السالم وقضية املحكمة اجلنائية الدولية.

السؤال، هو ما إذا كانت ›عتبة العدالة‹ فيام يتعلق بجرائم املايض متدنية أكثر مما ينبغي من خالل تطبيق 
مبدأ الصفح والغفران. من منظور نظام العدالة اجلزائية أو اجلنائية، فإن ممارسة العفو والغفران الشاملني 
قد تعترب حتديًا للعدالة بحد ذاهتا، وتتسم بنقاط ضعف خطرية نتيجة لذلك فيام يتعلق باملساءلة. لكن مرة 
الرب  أفراد جيش  ارتكاب جرائم من قبل أشخاص غري  أيضًا  أخرى، َمن املسؤول عام حدث؟ هل تم 
للمقاومة، باسم جيش الرب أو من قبل القوات املسلحة الوطنية؟ إذا كان ينبغي اإلجابة عىل هذه األسئلة 
يف حمكمة رسمية، فإن االفرتاض الرئييس ينبغي أن يكون أن الوصول اىل العدالة موجود عند احلاجة. من 
العدالة  املحلية آلليات  املامرسات  املستبعد أن يكون هذا هو احلال يف شامل أوغندا. بدالً من ذلك، فإن 
العدالة،  من  بديلة  أشكال  لتطبيق  تسعى  التصاحلية 
متامًا كام فعلت احلكومة األوغندية، عندما تم إصدار 
حوافز  لتقديم  كوسيلة   ،2000 عام  يف  عفو  قانون 
للمتمردين للتخيل عن الرصاع. إالّ أن قيام احلكومة 
اجلنائية  املحكمة  اىل  للمقاومة  الرب  جيش  بإحالة 
الدولية وما تال ذلك من إدانات تتعارض مع منطق 
ومربر العفو والصفح عىل حد سواء. تكمن التعقيدات يف العمل املتوازي للنظامني معًا، حيث يستهدف 
العاديني عفو عام من قبل  للمقاتلني  يقدم  بينام  للمقاومة،  الرب  قيادة جيش  العقوبة عىل  أحدمها فرض 

احلكومة، لكن يف الوقت نفسه ُيرتك األمر ألنظمة العدالة التصاحلية املحلية.

5. االستنتاجات والتوصيات

1.5. ملخص النتائج

منذ استقالهلا عام 1962، شهدت أوغندا حلقة ال تنقطع من انتهاكات حقوق اإلنسان، عىل مستوى 
ما، أو رصاعًا مبارشًا، من االقتتال عىل السلطة واهليمنة، اىل هجوم عيدي أمني عىل السكان، واألعامل 
الوحشية التي ارتكبت بحق سكان آشويل من قبل القوات الغامضة جليش الرب للمقاومة. يف كثري 
من األحيان وخالل هذه الفرتة الزمنية القصرية نسبيًا، كان الشامل أو الشامليون يف مركز األحداث، 
سواء بوصفهم العبني مهيمنني أو كضحايا للرصاعات. يف السنوات األوىل العنيفة بعد االستقالل، 
متكنت احلكومات من عسكرة الفضاء العام، بتحويل اجليش اىل ضامن للهيمنة السياسية لألطراف 

املوجودة يف السلطة. لكن كأداة سياسية، فإن اجليش نفسه كان ضحية للتنافس عىل أساس عرقي. 

فهم  الرصاعات، لكن  احللقة من  البلد هبذه  ابتالء هذا  لتفسري  ال يمكن حتديد سبب واحد واضح 
أو  العنف  منع  أو  وقف  من  تتمكن  أن  ألوغندا  كان  إذا  جوهري  أمر  الرصاعات  ودوافع  أسباب 
احلرب. املسألة ال تقترص عىل أن الطبيعة املعقدة لألسباب جتعل من الصعوبة حتى االتفاق عىل أصول 
الرصاع، بل إن أبعادًا وعوامل جديدة من املحتمل أن تنشأ مع تطور الرصاعات األطول ونضوجها. 
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تتمثل األمهية الفريدة للنظام التقليدي لدى 
اآلشويل يف أن مرتكبي األعامل الوحشية 

سيظلون يف املجتمع حتى بعد التوصل اىل اتفاق 
سالم. سيرتتب عىل تسوية الرصاع مستقبل 

اجتامعي يعيش فيه املرتكبون والضحايا 
وأرسهم. 

أحد األمثلة عىل ذلك، يتمثل يف حقيقة أن رصاع جيش الرب للمقاومة يبدو أنه استمر وتغذى عىل 
مستويات متزايدة من الدعم السوداين، ما أعطى للرصاع يف شامل أوغندا بعدًا دوليًا.

يف مواجهة اآلثار اإلنسانية اخلطرية للرصاع الذي دام عقدين من الزمن، فإن املتفاوضني يف أوغندا 
ينزعون اىل التغايض عن تاريخ الرصاع سعيًا لوضع حد فوري للمعاناة.

الثقافية املرهفة حول  الناس يف آشويل الند حيتفظون بمعتقداهتم  نتائج دراستنا احلالية، اىل أن  تشري 
عامل األرواح ونظامهم االجتامعي الذي يشكل، اىل حد ما، تصوراهتم عن احلقيقة والعدالة والصفح 

واملصاحلة التي يريدون استحضارها وتطبيقها.

الوحشية سيظلون يف  التقليدي لدى اآلشويل، يف أن مرتكبي األعامل  للنظام  الفريدة  تتمثل األمهية 
املجتمع حتى بعد التوصل اىل اتفاق سالم. عىل عكس عملية حمكمة نورمبريغ، حيث يمكن للمنترص 
أن يميض حرًا طليقًا بعد أن تكون احلسابات قد سويت بطريقة ›قضائية‹، فإن تسوية رصاع جيش 

الرب للمقاومة سيتطلب مستقباًل اجتامعيًا يعيش فيه املرتكبون والضحايا وعائالهتم معًا.

لقد تم تعطيل التعاليم االجتامعية املتعلقة هبذه املفاهيم ونقلها من جيل اىل جيل وبحدة، وذلك من 
خالل اقتالع حوايل 1.8 مليون شخص من منازهلم ومناطقهم ونقلهم اىل خميامت اإلقامة اجلربية. 
وقد كان واضحًا إضعاف سلطة احلكامء والزعامء التقليديني وأدوارهم اجلوهرية يف إنفاذ التفامهات 
وااللتزام باملعايري املحلية. عىل هذه اخللفية، يدعو سكان هذه املخيامت يف كثري من األحيان اىل إعادة 

التقليدية  واملامرسات  اهليكليات  ومتكني  إحياء 
ملجتمعاهتم بوصفها املخرج الوحيد من وضعهم 
جمرد  عدالة  نظام  خالل  من  وليس  املزري، 

وغريب.

جدًا  معقدان  آشويل  يف  واملجتمع  الثقافة  إن 
اتضح  وقد  مستمر،  تغيري  لعملية  وخيضعان 
الرعب  بسبب  معينة  اجتاهات  يف  وتشكل  ذلك 
والتهجري عىل مدى أكثر من 20 عامًا من احلرب. 

ويف هذا السياق، فإن اإلفراط يف التبسيط ليس مفيدًا. كام أنه ليس من املفيد متجيد املقاربات التقليدية 
بوصفها العالج الوحيد وال اعتبارها ممارسات شيطانية بالنسبة للناس الذين يبحثون عن املساعدة 
للخروج من معاناهتم. إن من احلكمة االعرتاف باإلمكانيات الكامنة اإلجيابية للطقوس واملعتقدات 
التقليدية، ليس عىل أهنا تتعارض أو تتنافس مع مقاربات أخرى بل بوصفها تكمل هذه املقاربات. إن 
جتاهل الوسائل التقليدية التي ثبت أهنا كانت فعالة يف املايض ليس منطقيًا. من ناحية أخرى، فإن هذه 

األساليب واملامرسات ال توفر عالجًا لكل الرشور. 

يتمثل الوجه املهم الذي ينبغي االعرتاف به وتشجيعه، يف الدور املحوري للزعامء التقليديني والدينيني 
يف اآلشويل. يف هذا الرصاع األخوي الطويل، فإن دور الزعامء التقليديني والطقوس املجتمعية التي 
حتقق املصاحلة وغريها من الطقوس التي يتوسطون فيها متثل آليات ال غنى عنها لبناء الثقة وتعزيز 
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ال متجيد املقاربات التقليدية بوصفها العالج 
الوحيد وال إحالتها اىل العامل الشيطاين، يساعد 

الناس يف مسعاهم لطلب املساعدة للخروج من 
معاناهتم.

يتمثل التحدي يف فهم مجيع املقاربات واالستفادة 
منها بطريقة جتعلها مكملة لبعضها بعضًا وبشكل 
منسق، بدالً من تركها تعمل ضد بعضها البعض.

الرسمي، وأن  فعالية من خارج عملية احلوار  تنبع وسيلة اإلقناع األكثر  أن  ينبغي  املصاحلة احلقيقية. 
يشكلون  الذين  والتقليديني  الدينيني  الزعامء  اىل  إضافة  وعائالهتم،  املتأثرة  املجتمعات  أفراد  تشمل 
البحث عن خيارات عملية وأكثر واقعية لتسوية الرصاع. لقد قبلت  مجيعهم حلفاء مهمني يف عملية 
عندما  هبذا  املتقاتلة  واألطراف  املتفاوضة  الوفود 
الثالث اإلشكايل من أجندة حمادثات  البند  وقعت 
عملية  تطبيق  عىل  نص  والذي  جوبا،  يف  السالم 
اىل  والتوصل  ولو جزئيًا،  التقليدي،  العدالة  نظام 

طريقة للخروج من املأزق.

يمثل سوء التنسيق الذي متيزت به خمتلف املبادرات واملحاوالت درسًا مهاًم آخر. إن غياب هيكلية أو 
إطار واضح لتنسيق مجيع هذه املحاوالت يمكن أن يعقدها يف أفضل احلاالت، إذا مل جيعلها عبثية بشكل 

مطلق.

يتمثل التحدي يف فهم واستخدام خمتلف املقاربات وبطرق جتعلها مكملة لبعضها بعضًا وبشكل منسق، 
التقليدية لتعزيز املصاحلة والتعايف يمكن  بدالً من أن تعمل ضد بعضها بعضًا. وهكذا، فإن الوسائل 
العالج  وطرائق  الدينية  املعتقدات  من  وغريها  املسيحية  اجلهود  مسامهات  اىل  إضافة  عليها  االعتامد 

النفيس الغربية واملحاكم احلديثة، فضاًل عن آليات 
وأدوات أخرى عديدة يمكن أن تلعب دورًا، مثل 
طقوس  التعويضات،  واملصاحلة،  احلقيقة  جلان 
ذلك.  اىل  وما  التذكارية،  النصب  بناء  التطهري، 
وهذا مهم يف سياق الرصاع الدائر حاليًا واستمرار 
سيناريو  يف  أمهية  أكثر  ويصبح  التهجري،  عمليات 

الرزق  كسب  وسائل  واستعادة  اإلدماج  وإعادة  التوطني،  إعادة  قضايا  تصبح  عندما  الرصاع  بعد  ما 
املستدامة ذات أمهية قصوى.

2.5. التوصيات

التوصل اىل ›احلقيقة‹ فيام يتعلق برصاع مستمر منذ  البالغة  التوقع أن يكون من الصعوبة  يمكن للمرء 
أكثر من عقدين من الزمن. إن تعقيد الرصاع، بحد ذاته، ينطوي عىل خالفات جدية تعكس االختالفات 
له  إليه،  تتحدث  أن من  يعتمد عىل  الذي  الرصاع،  لتشخيص طبيعة هذا  أن  املجتمع. كام  اجلوهرية يف 
مشاكله اخلاصة من حيث حتديد طرائق تسوية املشكلة. لقد ثبت أن اجلهود غري املنسقة كانت وستظل 

دون جدوى.

من  واسعًا  طيفًا  ترشك  شاملة  عملية  خالل  من  فقط  أوغندا  شامل  يف  والعدالة  السالم  حتقيق  سيتم 
الالعبني، يشمل الضحايا وغري املشاركني واملرتكبني ومجيع الرشكاء املعنيني األخرين. من املهم القيام 
نفسه  الوقت  ويف  التقليدية،  العدالة  نظام  تطبيق  إمكانية  حول  والتوعية  التحسيس  من  واسعة  بحملة 
إعطاء صوت لألفراد واملجتمعات األكثر تأثرًا بالعنف يف العملية، وذلك بمنحهم الفرصة الستخدام 

عملياهتم التقليدية الفريدة.
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 ولذلك من املفضل اتباع مقاربة سياسية متعددة األشكال، كوهنا الطريقة الوحيدة القادرة عىل معاجلة 
التي كانت مسؤولة عن اندالع الرصاع. ينبغي ملثل هذه املقاربة السياسية أن تشمل  القضايا السياسية 
كل  يأخذ  ›املنترص  بحيث  النتيجة  اىل  الوصول  تتجنب  أن  وينبغي  السابقني،  واألعداء  الالعبني  مجيع 
يشء‹. سيكون من احليوي تسوية الرصاع عىل أساس أن يكسب اجلميع. وهذا سيساعد يف بناء الثقة، 
ويف عملية املصاحلة التي حتتاجها أوغندا أكثر من مراكمة الضغائن استنادًا اىل نظام عدالة جمرد. يف حني 
أن من املفهوم أنه ال ينبغي إتاحة إمكانية اإلفالت من العقاب، فإن هدف حتقيق العدالة ينبغي النظر إليه 

بالتوازي مع اعتبارات توفري التعايف للمجتمعات املتأثرة.

كبار السن الذين سيكونون آخر من يتذكر تقاليد شعبهم، قد يموتون قبل أن يتمكنوا من نقل معارفهم 
وكتابتها واالحتفاظ هبا. إذا حدث ذلك، فإن جزءًا من املسامهة الفريدة التي قدمها عدد كبري من الناس 
للثقافة اإلنسانية الكلية ستتم خسارته اىل األبد، وسيشكل هذا إفقارًا ملعارفنا وثقافتنا. من املهم التفكري فيام 

وأفريقيا  اآلشويل  شعب  حياة  يف  التقاليد  هذه  متثله 
بعد  التقاليد  هذه  حتظ  مل  ربام  عام.  بشكل  والعامل، 
هناك  أن  الواضح  من  احلقيقية.  بقيمتها  باالعرتاف 
املامرسات  يف  الكامنة  املعارف  من  كبرية  ثروة 
من  وغريه  اآلشويل  شعب  ثقافة  ويف  التقليدية 
مصداقية  ذات  مبادئ  يقدم  ما  األفريقية،  الشعوب 

إلدارة الرصاع وحتقيق العيش املتجانس واملنسجم يف املجتمع العاملي األوسع. كام يؤكد الربوفسور كوييس 
كوا براه، ›بمعنًى ما، فإن أمهية أفريقيا للمعرفة أمر يمكن الدفاع عنه؛ وليس فقط الدفاع عنه بل يمكن 
استدامته. ويتمثل هذا يف االعرتاف، بأن هناك تقاليدًا وتارخيًا وتسلساًل زمنيًا لألحداث تشكل هنجًا متميزًا 

.)2005 Prah( ›إلنتاج املعرفة والتعبري عنها ومصدرًا معرفيًا يف إطار زمني حمدد
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جو آ. د. آيل

المصالحة والعدالة التقليدية: 
ممارسات الـ ›كبا مندي‹ القائمة على 

التقاليد في سيراليون

1. الصراع

1.1. تسلسل زمني وصفي

املتمردين أسمت نفسها »اجلبهة  الفوىض عندما قامت قوة من  انزلقت سرياليون اىل  آذار 1991،  يف 
الثورية املوحدة« بغزو البالد من ثالثة اجتاهات عىل احلدود مع ليبرييا. دخلت املجموعة األوىل منطقة 
فوداي سنكوح، وهو ضابط مفصول من  بقيادة  آذار/مارس  كايالهون( يف 23  مقاطعة  بومارو )يف 
جيش سرياليون. ودخلت املجموعة الثانية نفس املقاطعة من كويندو بعد أربعة أيام. ودخلت جمموعة 
مقاطعة  يف  إسرتاتيجية  مدينة  وهي  آذار/مارس،   28 يف  زيمي  واحتلت  الرشقي  اجلنوب  من  ثالثة 
بوجيهون. رسعان ما احتلت قوات املتمردين مقاطعة كايالهون، حيث احتفظت بقاعدة قوية طوال 
فرتة الرصاع. مل يكن هناك وجود يذكر للحكومة يف هذه املناطق، بعد سنوات من اإلدارة غري الكفؤة 
واملفرطة يف املركزية ملؤمتر عموم الشعب. كانت منطقتا كايالهون وبوجيهون مرتعًا للمعارضة حلكم 

مؤمتر عموم الشعب.

تدريبًا  تلقوا  قد  كانوا  الذين  أولئك  املقاتلني:  من  متاميزة  جمموعات  ثالث  من  يتكونون  املتمردون  كان 
اجلبهة  مقاتيل  وجمموعة  هلم؛  مقرًا  ليبرييا  من  اختذوا  الذين  السرياليونيون  واملعارضون  ليبيا؛  يف  عسكريًا 
الوطنية القومية الليبريية التي كانت تشمل مرتزقة من ليبرييا وبوركينا فاسو. بلغ عدد القوة الغازية حوايل 
100 مقاتل. وكان هدفهم اإلطاحة بحكومة احلزب الواحد التي يقودها الرئيس جوزيف سيدو موموه، 
التي وصفتها قيادة املتمردين بأهنا فاسدة وقبلية وتفتقر اىل التفويض الشعبي. وأشاروا اىل أن هدفهم هو 
القرار.  بفعالية يف مجيع عمليات صنع  العاديون  املواطنون  يشارك  الربوليتاريا، حيث  دكتاتورية  تأسيس 
عالوة عىل ذلك، فإن اجلبهة الثورية املوحدة كانت ستدعم التنمية االجتامعية – االقتصادية، بام يف ذلك 
إعادة إحياء املناطق الريفية. يف البداية، انجذب بعض الشباب املهمشني والفقراء يف الريف، بام يف ذلك 

املدرسني، اىل خطاب اجلبهة الثورية املوحدة وانضموا اىل احلركة.
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الوطنية  اجلبهة  قائد  أن  رغم  سواء،  حد  عىل  واجليش  احلكومة  املوحدة  الثورية  اجلبهة  غزو  فاجأ 
بأنه سيهاجم سرياليون، حيث كانت قوة  تايلور، كان قد أشار قبل أشهر  الليبريية، تشارلز  القومية 
حفظ السالم التابعة للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، جمموعة مراقبة إيكواس 
إليكوموغ  احلربية  الطائرات  وكانت  هناك.  قاعدة  أسست  قد  ليبرييا،  يف  نرشت  التي  )إيكوموغ( 
تشن هجامت من سرياليون عىل قواعد املتمردين يف ليبرييا. مل يكن جيش سرياليون مستعدًا للمعركة 
وكانت معنوياته منهارة، لكن توجب عليه أن ينخرط يف مقاتلة املتمردين. حاول الضباط التعويض 
عن املعنويات املرتدية لدى القوات وسوء التدريب واملعدات، بتجنيد عدد كبري من الرجال ودون 
متييز. وكانت النتيجة تدفقًا للمجندين الذين كانوا يفتقرون اىل املؤهالت واالنضباط الالزمني، وكان 
بعضهم من مدمني املخدرات واملجرمني املحكوم عليهم، والساعني لكسب بعض املال واملترسبني 
من املدارس. باتت هذه املجموعة من شذاذ اآلفاق والعنارص اإلجرامية هتيمن عىل اجليش، ما كان 

له تبعات كارثية.

يف حني كانت حكومة مؤمتر عموم الشعب حتاول احتواء هجوم املتمردين ويف الوقت نفسه البحث 
اجليش  الشباب يف  الضباط  من  هناية، هامجت جمموعة  ما ال  اىل  بالسلطة  للبقاء  عن وسائل مشبوهة 
صباح  من  األوىل  الساعات  يف  العاصمة،  فريتاون،  مدينة  الرشقية  املنطقة  يف  اجلبهة  من  السرياليوين 
29 نيسان/أبريل 1992، احتجاجًا عىل الظروف السيئة يف ميدان املعركة. وعند منتصف النهار، ما 
كان قد بدأ كتمرد يف صفوف اجليش تطور اىل انقالب كامل. جرى نقل الرئيس موموه بالطائرة اىل 
كوناكري يف غينيا، من قبل جنود إيكوموغ. ثم أنشأ ضباط اجليش جملس احلكم الوطني املؤقت الذي 
اختار النقيب فاالنتني سرتارس رئيسًا له. تعهد املجلس بإهناء احلرب برسعة وإعادة البالد اىل احلكم 

الدستوري. يف البداية، حظي املجلس بشعبية كبرية، خصوصًا بني الشباب.

خالل عامي 1992 و1993 تذبذبت حظوظ اجلبهة الثورية املوحدة صعودًا وهبوطًا. طلب النظام 
دفاع  وحدات  قد شكل  بعضهم  كان  الذين  التقليديني،  الصيادين  من  فريتاون  اجلديد يف  العسكري 
مدين يف بداية احلرب، املساعدة يف مالحقة املتمردين، حيث إن هؤالء الصيادين كانوا يعرفون املنطقة 
جيدًا. إال أن التعاون بني جنود احلكومة ووحدات الدفاع املدين مل تعمر طوياًل، حيث بدأت الوحدات 
برؤية حتالف غري مقدس بني بعض جنود اجليش واملتمردين. كان املدنيون يصفون اجلنود الذين حتولوا 
اىل متمردين بـ ›اجلنود املتمردين‹. بحلول عام 1994، كانت اجلبهة الثورية املوحدة قد احتلت مناطق 

رئيسية فيها مناجم املاس وباتت العائدات املتأتية من بيع املاس تستخدم يف تغذية الرصاع.

كام أن األوضاع يف اجليش باتت حرجة، مع انشقاق العديد من اجلنود. أما أولئك الذين ظلوا يف قوات 
اجليش فإهنم فعلوا ذلك لتحقيق املكاسب الشخصية. أجرب النقيب سرتارس عىل طلب املساعدة من 
األمم املتحدة. يف نيسان/أبريل 1995، بات متمردو اجلبهة الثورية املوحدة عىل بعد أميال فقط من 
فريتاون. وقد قدر البعض عدد مقاتيل اجلبهة الثورية املوحدة بحوايل 3.000-4.000، مع وجود 

500-600 مقاتل جيدي التدريب والعتاد.

أجريت انتخابات ديمقراطية يف سرياليون يف شباط/فرباير وآذار/مارس 1996. وشهدت نتائجها 
عودة حزب الشعب السرياليوين، الذي كان قد حكم بني عامي 1961 و1967 لكن هزم من قبل 
أمحد  احلاج  الرئيس  عقد  السلطة.  اىل  عاد  الذي   ،1967 عام  املعارض  الشعب  عموم  مؤمتر  حزب 
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تيجان كباح زعيم حزب الشعب السرياليوين حمادثات سالم مع املتمردين وتوصل اىل اتفاقية سالم 
أبيدجان، التي وقعت يف 30 ترشين الثاين/نوفمرب 1996. لكن هذه االتفاقية مل تعمر طوياًل.

حكومة  جمربة  وجيزة،  لفرتة  الديمقراطية  العملية  عطل   1997 أيار/مايو   25 يف  آخر  عسكري  انقالب 
الثوري  الذي سمى نفسه املجلس  العسكري،  الرئيس كباح وعدة هيئات عىل اهلرب اىل غينيا. املجلس 
للقوات املسلحة بقيادة الرائد جوين بول كوروما )الذي كان ينتظر املحاكمة بسبب حماولة انقالب مزعومة(، 
دعا متمردي اجلبهة الثورية املوحدة للمساعدة يف إدارة البالد. اتسمت فرتة حكم املجلس الثوري للقوات 
املسلحة )25 آذار/مارس 1997 - شباط/فرباير 1998( بانعدام القانون وانتشار الفوىض. كام شهدت 

عصيانًا مدنيًا غري مسبوق ضد النظام.

نجحت قوات اإليكوموغ، بالتعاون مع قوات الدفاع املدين واجلنود وعنارص الرشطة املوالني يف إخراج 
املجلس العسكري من فريتاون يف شباط/فرباير 1998، وعادت حكومة الرئيس كباح اىل العاصمة بعد 

شهر من ذلك، يف وقت تراجع فيه املتمردون اىل الريف حيث استمروا بنرش الفوىض.

الثاين/ أبواب فريتاون يف 6 كانون  الظهور مرة أخرى عىل  املوحدة وحلفاؤها اىل  الثورية  عادت اجلبهة 
يناير 1999، وأخذوا احلكومة وقوات اإليكوموغ عىل حني غرة. استخدم مقاتلو اجلبهة الثورية املوحدة 
قوات  جتاوز  من  بذلك  ومتكنوا  برشية،  كدروع  واألطفال  النساء  املسلحة  للقوات  الثوري  واملجلس 
التي  املعارك  قتلوا يف  املدينة. ويقدر عدد من  اىل  الذين كانوا قد ترسبوا  اىل رفاقهم  إيكوموغ واالنضامم 
اندلعت بعد ذلك بـ 5.000 شخص، بام يف ذلك وزراء يف احلكومة وصحفيني وحمامني كانوا قد استهدفوا 
بشكل خاص. قبل طرد املتمردين من فريتاون، أحرقت أجزاء كبرية من املدينة واختطف حوايل 3.000 

طفل مع تراجع وانسحاب املتمردين.

املجتمع  جمموعات  مع  بالتنسيق  احلكومة  فإن  بسببها،  وربام  األخرية،  الوحشية  األعامل  هذه  رغم 
توقيع  تم   1999 7 متوز/يوليو  ويف  املتمردين،  مع  سالم  حمادثات  عقدت  الدويل،  واملجتمع  املدين 
اتفاقية سالم لومي. بعد التوقيع عىل االتفاقية، استبدلت قوات اإليكوموغ تدرجييًا بقوات تابعة لألمم 
املتحدة ساعدت يف حفظ السالم. يف 18 كانون الثاين/يناير 2002 أعلن الرئيس كباح انتهاء الرصاع 

املدين. 

2.1. أسباب الصراع

ميل   27.000 مساحته  والبالغة  ألفريقيا  الغريب  الساحل  عىل  الواقع  الصغري  البلد  سرياليون،  شهدت 
مربع وعدد سكانه مخسة ماليني نسمة، تارخيًا متقلبًا منذ حصوله عىل االستقالل من بريطانيا عام 1961. 
التعليمية والسياسية واإلدارية  البالد واعدة بشكل جيد؛ حيث كانت املؤسسات  عند االستقالل، بدت 
العرقي  التسامح  من  عالية  درجة  هناك  وكان  نسبيًا.  جيد  بشكل  تعمل  الدولة  يف  وغريها  والقضائية 
والسيايس والديني، وكان البلد يف وضع حتسده عليه البلدان األخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء. لكن، 
البلدان املستقلة األخرى يف أفريقيا، فإن النشوة التي قوبلت هبا الدولة اجلديدة، وما  وكام يف العديد من 
صاحبها من آمال وتوقعات كبرية، رسعان ما حتولت اىل اليأس والقنوط بشكل أسايس نتيجة أفعال )أو 
االفتقار اىل أفعال( القيادة السياسية. سبق هجوم اجلبهة الثورية املوحدة فرتة طويلة من الرتاجع السيايس 
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أسباب  فإن  ولذلك،  االجتامعية.  العدالة  انعدام  من  طويل  تاريخ  اىل  إضافة  واالجتامعي،  واالقتصادي 
تدهور البالد اىل حالة من الفوىض كانت متعددة ومتنوعة.

متثل السبب األول يف سوء اإلدارة. يف ظل قيادة مؤمتر عموم الشعب )1968-1992(، تالشت مكاسب 
السنوات األوىل من االستقالل بشكل منهجي بسبب سوء احلكم واإلدارة االقتصادية املتهورة التي متيزت 
الشعب،  عموم  مؤمتر  قيادة  أن  اىل  إضافة  هذا  الزبائنية.  العالقات  لتغذية  البالد  ملوارد  املمنهج  بالنهب 

طورت نزعات استبدادية واستخدمت لغة العنف بشكل كبري كأداة يف املنافسة السياسية.

كام اتسمت أجهزة الدولة باملركزية املفرطة. بدأ هذا عام 1971 ووصل اىل أوجه عام 1978 مع إعالن 
نظام حكم احلزب الواحد. أدت املركزية املفرطة اىل التدهور املنتظم لنسيج الدولة، ما نتج عنه شبه 
اهنيار للدولة، وهو ما جتىل يف فقدان السيطرة عىل الفضاء السيايس واالقتصادي. ساعد إضعاف الدولة 
بسبب املركزية املفرطة يف إفساح املجال لبعض البلدان األجنبية، بام فيها بوركينا فاسو وساحل العاج 
وباستضافة  مبارشة  السياسة  أنفسها يف  بإقحام  للتعدي عىل سيادة سرياليون، وذلك  وليبيا،  وليبرييا 
املجموعات املعارضة التي مارست السياسة من مالذاهتا اآلمنة يف بلدان اجلوار. إضافة اىل ذلك، فإن 
تركيز السلطة يف العاصمة، فريتاون، أدى اىل إمهال أو وقف التنمية يف املناطق الريفية وهتيئة الظروف 
األمراض  واملحسوبية وغريها من  الفساد  من  النظام  فاقم  بشكل خاص.  الريفيني  السكان  لتهميش 
كام  العامة.  اإلدارة  نظام  يف  واملساءلة  للشفافية  كامل  غياب  هناك  كان  الدولة.  لرفاه  بالنسبة  القاتلة 
اخرتق الفساد اجلهاز القضائي. نظام احلزب الواحد املفلس، وغري الفعال واملفرط يف املركزية، كان 
يكافئ املتملقني ويعاقب من يعملون بشكل جاد وخملص والذين لدهيم مشاعر وطنية وفكر مستقل، 

وكانت نتائج ذلك كارثية.

أما السبب الثاين فتمثل يف السياسات االقتصادية السيئة وتدهور االقتصاد. فشلت احلكومة يف ترمجة ما 
تتمتع به من موارد معدنية وبحرية إضافة اىل أراضيها الزراعية الواسعة، اىل حتسني رفاه غالبية السكان. 
متيزت سبعينيات وثامنينيات القرن العرشين بالقيود املالية وتراجع اإلنتاج. ارتفع املعدل السنوي للتضخم 
من حوايل 5 باملئة عام 1970 اىل 13 باملئة عام 1980 واىل أكثر 85 باملئة عام 1985. كام كان هناك حاالت 
نقص شديدة ومتكررة يف السلع املستوردة املطلوبة بشدة، مثل النفط واألرز. تضافرت هذه املشاكل مع 
أواخر  بحلول  االقتصاد.  عىل  واضح  أثر  هلا  كان  والتي  والثامنينيات،  السبعينيات  يف  النفطية  الصدمات 
الثامنينيات، وصلت مؤرشات التنمية البرشية واالجتامعية، بام يف ذلك متوسط العمر املتوقع، وحمو األمية 
وااللتحاق باملدارس االبتدائية ومعدالت وفيات األطفال ووفيات األمهات، اىل حالة هي من بني األسوأ 
يف العامل. مل يكن من املفاجئ أن سرياليون حصلت عىل املرتبة 126 من بني 130 بلدًا يف عام 1990 عىل 

مؤرش التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي، قبل سنة من بداية الرصاع األهيل. 

متثل العامل الثالث يف ضعف الوصول اىل العدالة. أدت حالة الفساد واالستقطاب يف مؤسسات الدولة 
املهمة، مثل اجلهاز القضائي ونظام املحاكم التقليدية اىل إساءة استخدام السلطة من قبل القضاة واملحامني 
ومسؤويل املحاكم املحلية. يف األقاليم بوجه خاص، عانى الشباب عىل يد السلطات الفاسدة والقمعية. 
األهيل  الرصاع  املحلية الحقًا خالل  اىل جمتمعاهتم  يعودون  املظامل،  عانوا من  الذين  الشباب،  كان بعض 

لالنتقام من مضطهدهيم السابقني.
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والربامج  السيئة،  التعليمية  املنشآت  ساعدت  سنوات،  مدى  عىل  التهميش.  من  الشباب  معاناة  رابعًا، 
اىل  وحتويلهم  هتميشهم  عىل  الشباب  توظيف  فرص  اىل  واالفتقار  املناسبة،  وغري  الكافية  غري  واملناهج 
جمموعة متمردة. انخرط العديد منهم يف مناخ العنف واملخدرات واإلجرام؛ ويف هذه املجموعة اجلاهزة 
الشباب يف مركز األزمة يف  بات  التي جندوها.  العنارص  املتمردين أول  قادة  املهمشني وجد  الشباب  من 
املدنية  امليليشيات  املتمردين وللحكومة ولقوات  املقاتلني ملجموعات  قدموا  الذين  سرياليون، ألهنم هم 

عىل حد سواء. 

أخريًا، كان هناك ضعف يف أمن الدولة. منذ سبعينيات القرن العرشين، حدث تراجع مستمر ودراماتيكي 
يف األمن القومي نتج عن تسييس اجليش والرشطة، وتأسيس منظامت أمنية ذات والء سيايس وشخيص 

وتعاين من الفساد املنهجي. أدت هذه األسباب اىل تقويض جهاز األمن القومي بشكل كبري.

الرصاع  بداية  قبل  سرياليون  يف  وغريه  املنهجي  العنف  أشكال  من  العديد  هناك  كان  أنه  سبق،  مما  يتبني 
األهيل. استغل قادة املتمردين معاناة الناس لتقديم أنفسهم كمحررين هلؤالء الناس.

3.1. درجة التدويل

والتي  اجلوار،  يف  املارقة‹  ›الدول  مشاركة  بسبب  التدويل  من  كبرية  لدرجة  األهلية  األزمة  خضعت 
قيل،  لقد  املاس.  وخصوصًا  سرياليون،  موارد  اىل  الوصول  أي  اقتصادية،  منها  العديد  مصالح  كانت 
وليس دون مربر، إنه دون دعم الدول األجنبية، فإن احلرب ربام ما كانت لتطول وتصبح هبذه الدموية. 
اكتسبت بوركينا فاسو وساحل العاج وليبرييا وليبيا سمعة سيئة يف تغذيتها لذلك الرصاع. كانت ليبيا 
توفر القواعد والتدريب العسكري للمتمردين، بينام كانت بوركينا فاسو تقدم املقاتلني لتعزيز صفوف 

املتمردين.

احلكومة، باملقابل، استخدمت القوات األجنبية، وشملت هذه القوات املقاتلني املعادين لتشارلز تايلور يف 
ليبرييا، وقوات الغوركا من النيبال والرشكة األمنية اجلنوب أفريقية ›إكزيكيتفيز آوتكوم‹. حقق املقاتلون 
األجانب، الذين عملوا عىل نحو وثيق مع رشائح من اجليش السرياليوين، بعض النجاحات. عىل سبيل 
االستيالء عىل  آوتكوم من  إكزيكيتفيز  أشهر من وصوهلا عام 1995، متكنت رشكة  املثال، وقبل بضعة 

فريتاون وحقول كونو للامس واستعادة مناجم البوكسايد والبوتايل يف جنوب سرياليون.

جمموعة املتمردين التي غزت فريتاون يف 6 كانون الثاين/يناير 1999 ضمت أيضًا بعض املرتزقة. وكان 
ليبرييا.  تايلور يف  الرئيس تشارلز  تلقوا دعاًم لوجستيًا وغري لوجستي حاسم من  هؤالء، مرة أخرى، قد 
اجلبهة  قوات  ليبريي من  بام يف ذلك 3.000  القوميات،  من  تكونت من عدد  الغازية  القوات  أن  يذكر 
الوطنية القومية الليبريية بزعامة تايلور، و300-500 أوكراين، إضافة اىل مقاتلني من بوركينا فاسو، ليبيا، 

.)2000 Abraham( جنوب أفريقيا، إرسائيل، وتايوان

طوال فرتة الرصاع، كانت إيكواس منخرطة بقوة يف حماولة إجياد حل سلمي. بمساعدة من األمم املتحدة 
يف  التوسط  يف  املنظامت،  من  وغريها  والكومنولث  األفريقي(  االحتاد  )اآلن  األفريقية  الوحدة  ومنظمة 
اتفاقيتي السالم، اتفاقية سالم أبيدجان عام 1996 واتفاقية سالم لومي التي وقعت يف متوز/يوليو 1999.
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خمططي  اىل  للتحدث  حماوالت  بعدة  إيكواس  قادة  قام   ،1998 وشباط/فرباير   1997 أيار/مايو  بني 
االنقالب وحلفائهم يف اجلبهة الوطنية املوحدة من أجل إعادة البالد اىل احلكم الدستوري. متثل أحد تلك 
اجلهود يف اتفاقية كوناكري، التي توسطت فيها إيكواس واملجلس الثوري للقوات املسلحة يف 23 ترشين 
األول/أكتوبر 1997 ومتثلت البنود الرئيسية لالتفاقية يف وضع حد جلميع األعامل العدائية، واستئناف 
نيسان/أبريل 1998.  الرئيس كباح بحلول 22  برئاسة  املخلوعة  اإلنسانية وإعادة احلكومة  املساعدات 
ممثلو حكومة كباح كانوا مراقبني فقط يف املحادثات. رغم خطة السالم، استمر القتال، مع قوات الدفاع 
املدين، وخصوصًا ميليشيا كاماجور، ما عّقد املسائل بالنسبة للمجلس العسكري، خصوصًا يف اجلنوب 
الثاين/ املتمردين من فريتاون بعد غزوها هلا يف 6 كانون  الرشقي للبالد. نجحت اإليكوموغ يف إخراج 

يناير 1999.

4.1. طبيعة المرحلة االنتقالية

أسهمت عدة عوامل رئيسية يف االنتقال من حالة احلرب اىل حالة السلم. وشملت هذه العوامل اهليئات 
الدولية )احلكومية وغري احلكومية( ونظرياهتا املحلية. يف أعقاب غزو فريتاون يف كانون الثاين/يناير 1999، 
والواليات  املتحدة  اململكة  أسايس  وبشكل  الغربية،  الدول  وبعض  واإليكواس  املتحدة  األمم  دعمت 
واختريت  املتمردين.  مع  السالم  لتحقيق  جهودها  يف  كباح  حكومة  املدين،  املجتمع  ومنظامت  املتحدة 
عاصمة توغو، لومي، مكانًا لعقد مباحثات السالم بني اجلبهة الثورية املوحدة وحكومة سرياليون، حيث 

إن رئيس توغو، غناسنغبي إياديام، كان رئيسًا لإليكواس.

بعد مداوالت طويلة وشاقة يف كثري من األحيان، وقع الرئيس كباح وزعيم اجلبهة الثورية املوحدة فوداي 
سنكوح، وبجوارمها رؤساء بوركينا فاسو وليبرييا ونيجرييا و توغو، أخريًا اتفاقية لومي يف 7 متوز/يوليو 
1999. شكلت االتفاقية حتسينًا كبريًا التفاقية أبيدجان لعام 1996. عاجلت القضايا املتعلقة بوقف األعامل 
العدائية، واحلكم )عىل سبيل املثال، حتويل اجلبهة الثورية املوحدة اىل حزب سيايس ومتكني أعضائه من 
الوصول اىل املناصب العامة(، ومنح العفو للمقاتلني السابقني، وتشكيل جلنة حقيقة ومصاحلة، والقضايا 
العسكرية واألمنية ملا بعد الرصاع )مثل إجراء تعديل عىل إيكوموغ ومنح تفويض جديد لبعثة األمم املتحدة 
للمراقبة يف سرياليون؛ والضامنات األمنية ملراقبي السالم؛ ونزع سالح وتفكيك وإعادة إدماج املجموعات 
– االقتصادية وقضايا حقوق  املسلحة، والقضايا اإلنسانية واالجتامعية  القوات  املسلحة؛ وإعادة هيكلة 
بشكل  املتمردون  استفاد  السالم.  لتحقيق  أمل  أفضل  االتفاقية وفرت  بأن  العام  الشعور  كان  اإلنسان(. 
كبري، فقد حصلوا هم وقائدهم فوداي سنكوح عىل العفو عىل مجيع اجلرائم التي ارتكبوها منذ أن محلوا 
السالح عام 1991. إال أن املمثل اخلاص لألمم املتحدة )فرانسيس أوكيلو( علق قائاًل، بأن تفسري األمم 
املتحدة كان أن العفو مل يشمل اجلرائم الدولية املتمثلة يف اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

.)83 :2000 Lord( احلرب، وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

كجزء من اتفاقية السالم، منح بعض قادة اجلبهة الثورية املوحدة واجلنود املنشقني مناصب وزارية وغريها 
من املناصب الرئيسية يف احلكومة. عىل سبيل املثال، ُعني قائد اجلبهة الوطنية املوحدة فوداي سنكوح رئيسًا 
املوحدة حزبًا  الوطنية  اجلبهة  تصبح  أن  املقرر  من  وكان  املاس.  فيها  بام  اإلسرتاتيجية،  املوارد  إدارة  هليئة 

سياسيًا يشارك يف االنتخابات الوطنية.



ون
الي

ير
س

ي 
 ف

يد
قال

الت
ى 

عل
ة 

ئم
قا

 ال
ي‹

ند
 م

كبا
ـ ›

 ال
ت

سا
مار

 م
ة:

دي
لي

تق
 ال

لة
دا

لع
وا

ة 
لح

صا
لم

ا

127

1.4.1. حفظ السالم

يف أعقاب توقيع اتفاقية السالم، يف ترشين األول/أكتوبر 1999، شكل جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
وحدة لألمم املتحدة يف سرياليون قوامها 6,000 فرد حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، لتحل 
األردن،  اهلند،  بنغالديش،  من  الوحدة  هذه  جنود  كان  األول/ديسمرب،  كانون  بحلول  إيكوموغ.  حمل 
كينيا، وزمبابوي قد بدأوا بالوصول، ويف شباط/فرباير 2000 وافق جملس األمن عىل زيادة عددهم اىل 
11.000. بدأ برنامج نزع سالح وتفكيك وإعادة إدماج املجموعات املسلحة، لكنه كان بطيئًا جدًا. يف 
أيار/مايو 2000، ويف نفس األسبوع الذي غادرت فيه آخر وحدات إيكوموغ سرياليون، أحاطت اجلبهة 
الثورية املوحدة بـ 500 من قوات بعثة األمم املتحدة يف سرياليون ونزعت سالحهم واختطفتهم، وقتلت 

عددًا منهم خالل العملية.

بعد ذلك، عني جملس األمن جلنة خرباء للنظر يف العالقة بني التجارة غري املرشوعة للامس وحيازة اجلبهة 
تعرف  املسلحة  للقوات  الثوري  للمجلس  التابعة  الفصائل  إحدى  قامت  السالح.  عىل  املوحدة  الوطنية 
باسم ›ويست سايد بويز‹ باختطاف عدد من اجلنود الربيطانيني، وطالبت بفدية إلطالق رساحهم. متكنت 
عملية بريطانية مثرية نفذت يف 25 آب/أغسطس 2000 من إطالق رساح املختطفني، واضعًة حدًا لوجود 
البقاء يف سرياليون كقوة  هذه املجموعة. أظهرت عملية إطالق رساح اجلنود أيضًا تصميم بريطانيا عىل 
املتحدة اآلن  اململكة  بدأت  الذي  اجلديد،  السرياليوين  املتحدة يف سرياليون وللجيش  األمم  لبعثة  داعمة 

باختيار جنوده وتدريبهم وتزويدهم باملعدات.

طوال عام 2001، استمرت عملية السالم بتحقيق تقدم كبري. مرة أخرى أكدت اجلبهة الثورية املوحدة 
الدراسية  املنح  بتقديم  أوباسانجو  أولوسيغون  النيجريي  الرئيس  ووعد  السالم.  بعملية  التزامها  عىل 
ألفراد اجلبهة الذين أرادوا الدراسة، لكنه طلب من حكومة سرياليون مساعدة اجلبهة عىل حتويل نفسها 
مع  الرصاع،  انتهاء  رسميًا  كباح  الرئيس  أعلن   ،2002 الثاين/يناير  كانون   18 يف  سيايس.  حزب  اىل 
مراسم إحراق رمزية حلوايل 3.000 قطعة سالح يف مطار فريتاون الدويل يف لونغي. أثناء هذه املراسم، 
اليوم شكل بداية  العام لألمم املتحدة، السفري أولوييمي أدانيجي، إن ذلك  قال املمثل اخلاص لألمني 
جديدة يف حياة أكثر من 46.000 مقاتل سابق. بعد بضعة أشهر، أجريت انتخابات رئاسية وبرملانية يف 
سائر أنحاء البالد. اجلبهة الثورية املوحدة، التي باتت اآلن حزبًا سياسيًا حيمل اسم حزب اجلبهة الثورية 
مقعدين يف  أعطاها  ما  فقط من األصوات،  باملئة   2 نتائج جيدة، حيث حصلت عىل  مل حتقق  املوحدة، 
الربملان بموجب نظام التمثيل النسبي. ومل يعني أي من أعضائها وزيرًا بعد االنتخابات التي أجريت بعد 

هناية الرصاع.

2. العدالة االنتقالية

من  دولية  حرب  جرائم  كانت  الوحشية.  من  توصف  ال  بدرجة  سرياليون  يف  األهيل  الرصاع  اتسم 
أسوأ نوع ترتكب بشكل دائم ومنهجي ضد مواطني سرياليون من مجيع األعامر، وكانت املعاناة التي 
اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات  ارتكبت  األطراف  مجيع  أن  حني  يف  جدًا.  عميقة  املدنيني  بالسكان  حلقت 
مواطني  أن  ذكره  اجلدير  من  أن  كام  منها.  الساحقة  األغلبية  عن  مسؤولة  كانت  املتمردين  قوات  فإن 
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املمنهج  العنف  من  كبري  قدر  من  عانوا  سرياليون 
اىل  بالنظر   .1991 عام  األهيل  الرصاع  بداية  قبل 
طرحت  احلرب  هناية  فإن  الصادمة،  الوقائع  هذه 
حتديات جديدة، وكان أكثرها إحلاحًا مسألة ما إذا 
الفوىض  الذين جلبوا  أولئك  معاقبة  يتوجب  كان 

والدمار للشعب أو الصفح عنهم. 

نظام  إقامة  عىل  لومي  سالم  اتفاقية  نصت  لقد 
عدالة مؤقتة وإنشاء جلنة حقيقة ومصاحلة، كجزء 
من عملية بناء السالم. إال أن األحداث التي تلت 
اخلاصة.  املحكمة  هو  آخر،  نظام  تأسيس  حّتمت 

كام أسست املحكمة هيئة حماربة الفساد كجزء من برناجمها العام للحكم الرشيد.

1.2. لجنة الحقيقة والمصالحة

سن برملان سرياليون قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة، 2000 يف 22 شباط/فرباير 2000. وكانت أهداف 
اللجنة هي: 

وضع سجل تارخيي غري منحاز النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل فيام يتعلق 	•
عام  لومي  سالم  اتفاقية  توقيع  وحتى   1991 عام  بدايته  منذ  سرياليون،  يف  املسلح  بالرصاع 

.1999
معاجلة مشكلة اإلفالت من العقاب، وتلبية احتياجات الضحايا.	•
تشجيع العالج والتعايف واملصاحلة.	•
منع تكرار حدوث االنتهاكات التي حدثت )قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة، 2000(.	•

اجللسات  لتيسري  والدينيني  التقليديني  الزعامء  من  املساعدة  ›طلب  بـ  للهيئة  احلق  القانون  يعطي  كام 
العامة، وتسوية الرصاعات املحلية النامجة عن االنتهاكات السابقة أو لدعم املعاجلة والتعايف واملصاحلة‹ 

.(Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, para. 7.2)

 .2004 عام  عملها  وأكملت   2002 عام  أواسط  يف  كامل  بشكل  عملها  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  بدأت 
خالل هذه الفرتة، مجعت أكثر من 8.000 إفادة من الضحايا، واملنتهكني وآخرين وعملت ملدة أسبوع 
وكامبيا  لوكو  بورت  ماغبوراكا،  ماكيني،  )كابال،   12 عددها  البالغ  البالد  مقاطعات  مقرات  من  كل  يف 
وكايالهون  وكويدو  كينيام،  اجلنوبية(؛  )املقاطعة  وبوجيهون  بونثي  مويامبا،  بو،  الشاملية(،  )املقاطعة 
)املقاطعة الرشقية(، إضافة اىل فريتاون )املنطقة الغربية(. وهكذا، فإن مناطق واسعة من البالد مل تغطها 

اللجنة. وكان سبب عدم قدرة اللجنة عىل تغطية سائر أنحاء البالد يعود اىل حمدودية التمويل. 

أرشكت اللجنة الزعامء التقليديني والدينيني وقادة املجتمع املدين يف جلسات معرفة احلقيقة واملصاحلة 
)بام يف ذلك طقوس الصفح التقليدية(، خصوصًا يف املناطق الريفية. مل تشجع اللجنة عىل إجراء الطقوس 

سرياليون يف موقع فريد يمّكنها من جتريب 
نمطني من أنظمة العدالة االنتقالية بالتوازي: 

جلنة احلقيقة واملصاحلة، التي أسست ملعرفة 
احلقيقة حول الرصاع وتشجيع العالج 

والتعايف واملصاحلة؛ واملحكمة اخلاصة، التي 
أسست ملحاكمة أولئك الذين »يتحملون 
املسؤولية األكرب عن االنتهاكات اخلطرية 

للقانون الدويل اإلنساين والقانون السرياليوين 
خالل احلرب«.
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املحلية التي تلعن املرتكبني لكنها، وبالتنسيق مع الزعامء املحليني، أنشأت نصبًا تذكارية، خصوصًا يف 
مواقع املقابر اجلامعية يف املناطق، ودعمت طقوس املصاحلة التقليدية مثل صب السوائل املقدسة وطقوس 

التطهري.

فشلت جلسات االستامع يف املناطق يف كثري من األحيان يف احلصول عىل اعرتافات صحيحة ومفصلة 
واملصاحلة  احلقيقة  فإن جلنة  الوقت. رغم ذلك،  بسبب حمدودية  السابقني، بشكل أسايس  املقاتلني  من 
واملجتمعات املحلية اعتربت التعبريات الغامضة عن الندم كافية طاملا أظهر املقاتلون السابقون التواضع 
أمام املجتمع املحيل خالل جلسات االستامع. نفذت اللجنة طقوس مصاحلة عامة يف احلاالت التي أقر 
عىل  تدرجييًا  والعمل  ذلك  قبول  عىل  أيضًا  الضحايا  وُشجع  الصفح؛  وطلبوا  بخطئهم  املرتكبون  فيها 
الصفح واملصاحلة. يالحظ تيم كيلسول، وهو حمارض يف السياسة األفريقية راقب جلسات االستامع التي 
 Kelsall( جدًا  مهاًم  أمرًا  كان  اإلجراءات  اىل  بعناية  املرتبة  املصاحلة  طقوس  إضافة  أن  اللجنة،  عقدهتا 

.)363 :2005

حكومة  اىل  قدم  الذي  النهائي،  تقريرها  يف  وردت  كام  واملصاحلة،  احلقيقة  جلنة  توصيات  نفذت  إذا 
االجتامعية  لإلصالحات  حمفزًا  شك  دون  ستكون  فإهنا   ،2004 األول/أكتوبر  ترشين  يف  سرياليون 
والقانونية املطلوبة ملعاجلة اإلفالت من العقاب وتأسيس سياسة احرتام حقوق اإلنسان يف سرياليون، 

باإلضافة اىل املساعدة يف إعادة إحياء احلياة االجتامعية يف املجتمعات املحلية املتأثرة.

آب/أغسطس  يف  سرياليون  حكومة  قامت  عندما  السالم،  تعزيز  يف  املهمة  التطورات  إحدى  متثلت 
2006 بتعيني اهليئة الوطنية للعمل االجتامعي بوصفها اهليئة املنفذة لعملية معاجلة التعويضات. اهليئة، 
التي بدأت كوزارة حكومية عام 1996، هي اهليئة احلكومية الرئيسية املسؤولة عن بناء وإعادة تأهيل 
سرياليون التي مزقتها احلرب. وقد بدأت بتلقي املنح من املؤسسات احلكومية والدولية للمساعدة يف 

دفع التعويضات.

2.2. المحكمة الخاصة بسيراليون

اتفاقية  اىل  التوصل  بعد  معينة، حدثت  تطورات سلبية  نتيجة  بسرياليون  اخلاصة  املحكمة  تأسيس  أتى 
لومي للسالم عام 1999. كانت بعض فصائل اجلبهة الثورية املوحدة قد استمرت بمامرسة انتهاكات 
حقوق  جمموعات  بعض  فإن  ولذلك،  السالم.  التفاقية  كامل  انتهاك  ويف  اإلنسان،  حلقوق  صارخة 
اإلنسان شعرت بأن هذه األفعال اإلجرامية ينبغي أن تعاقب بموجب القانون السرياليوين. حدث أكثر 
االنتهاكات جسامة لالتفاقية، والذي دفع للرشوع بإجراءات قانونية ضد اجلبهة يف 8 أيار/مايو 2000 
عندما أطلق صبية فوداي سنكوح النار عىل متظاهرين سلميني، فقتلوا ما ال يقل عن 20 منهم. خاطبت 
حكومة سرياليون األمم املتحدة وطلبت منها إنشاء حمكمة خاصة. تنفيذًا لقرار جملس األمن رقم 1315 
تاريخ 14 آب/أغسطس 2002، تأسست املحكمة اخلاصة ملحاكمة األشخاص الذين ›يتحملون أكرب 
واملرتكبة  السرياليوين  والقانون  اإلنساين  الدويل  للقانون  اخلطرية  االنتهاكات  عن  املسؤولية‹  من  قدر 

خالل احلرب.
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يبدو السرياليونيون منقسمني حول قدرة املحكمة 
اخلاصة عىل حتقيق املرجو منها، رغم أهنا حكمت 

عىل ثالثة من القادة السابقني للمجلس الثوري 
للقوات املسلحة بأحكام سجن طويلة. لقد 

أحيطت أحكامها بقدر من السجال. 

إن معاجلة القضيتني التوأمني املتمثلتني يف 
العدالة واملصاحلة من خالل جلنة احلقيقة 

واملصاحلة واملحكمة اخلاصة أمر رضوري، 
لكنه غري كاٍف. األمر األهم من أجل تعزيز 

السالم، هو معاجلة أسباب احلرب التي تكمن 
يف مزيج من سوء احلكم واحلرمان من احلقوق 
األساسية وسوء اإلدارة االقتصادية واإلقصاء 

االجتامعي.

هينغا  سام  املعتقلني  أبرز  بني  من  وكان   .2003 عام  منذ  االعتقاالت  ببعض  اخلاصة  املحكمة  قامت 
نورمان، الذي كان قائد ميلشيا كاماجور املوالية للحكومة )وكان نائبًا لوزير الدفاع، وحتى اعتقاله، وزيرًا 
لكاماجور  األعىل  والكاهن  املوحدة،  الثورية  اجلبهة  من  سيساي  وعيسى  سنكوح  وفوداي  للداخلية(، 
أليو كوندوروا، وبعض القادة السابقني للمجلس الثوري للقوات املسلحة. تويف فوداي سنكوح وسان 
هينغا نورمان يف السجن. القائد السابق للمجلس العسكري جوين بول كوروما والرئيس الليبريي السابق 
تشارلز تايلور أدينا أيضًا، إال أن األخري فقط ال يزال معتقاًل يف الهاي، هولندا. كان خُيشى أن حماكمة تايلور 

يف سرياليون قد تزعزع استقرار البالد. 

يبدو السرياليونيون منقسمني حول قدرة املحكمة اخلاصة عىل حتقيق املرجو منها، رغم أهنا حكمت عىل 
ثالثة من القادة السابقني للمجلس الثوري للقوات املسلحة بأحكام سجن طويلة، وعىل قادة قوات الدفاع 
السجال. بعض خصوم املحكمة،  بقدر كبري من  إداناهتا أصاًل  املدين بأحكام سجن أقرص. لقد أحيطت 
يعتقدون بأن املبالغ الكبرية من املال التي أنفقت عليها كان يمكن استخدامها عىل نحو أفضل لتحسني حياة 
ضحايا احلرب وغريهم من املجموعات املهمشة. كام أهنم يشريون أيضًا اىل أن احلكم عىل العدد القليل من 
األشخاص الذين اعتقلتهم املحكمة لن يكون كافيًا ملعاجلة ثقافة اإلفالت من العقاب يف سرياليون. الزمن 

وحده هو الذي سيحكم.

العدالة  أنظمة  من  نموذجني  فيه  جترب  الذي  الفريد  املوقع  يف  نفسها  سرياليون  وجدت  فقد  وهكذا، 
بعض  هناك  كان  الفرتات،  إحدى  يف  اخلاصة.  واملحكمة  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  بالتوازي؛  االنتقالية 
يسعيان  كانا  ألهنام  النموذجني  هذين  بني  التوتر 
املحكمة  أن  بدا  العدالة.  أنواع خمتلفة من  لتحقيق 
اجلزائية.  بالعدالة  رئييس  بشكل  مهتمة  اخلاصة 
كملتا  املؤسستني  فإن  التوتر،  هذا  رغم  لكن 

بعضهام بعضًا.

خالل  من  واملصاحلة  العدالة  قضيتي  معاجلة  إن 
أمر  اخلاصة  واملحكمة  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة 
رضوري، لكنه غري كاف. األمر األكثر أمهية، من 
احلرب،  أسباب  معاجلة  هو  السالم،  تعزيز  أجل 
أهنا تكمن يف مزيج من سوء  ثمة إمجاع عىل  التي 
وسوء  األساسية،  احلقوق  من  واحلرمان  احلكم 
اإلدارة االقتصادية واإلقصاء االجتامعي يف سياق 

أي مبادرات لبناء السالم.
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3. آليات العدالة االنتقالية والمصالحة

1.3. الخلفية والوصف

ينزع غالبًا اىل اإلشارة اىل هيكليات  باملركزية األوروبية،  التي توحي  إن مصطلح ›تقليدي‹ مع مضامينه 
معيارية داخلية وأنامط متبعة منذ ›املايض السحيق‹، يف ظروف اقتصادية واجتامعية ثابتة. ينبغي أن يؤخذ 
باالعتبار أن املؤسسات األفريقية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية، مل تكن أبدًا يف حالة عطالة. 
إهنا تستجيب للتغيريات النامجة عن عدة عوامل وقوى. وهكذا، فإن البعض يمكن أن يفضل استخدام 
كلمة ›أصلية‹ بدالً من ›تقليدية‹. إن كلمة ›تقليدي‹ كام تستخدم يف هذا الفصل تشري اىل عملية ديناميكية.

›العدالة‹ تعني هنا السعي ملعرفة احلقيقة دون خوف 
عن  للتعبري  الفرصة  طرف  كل  منح  بعد  وحماباة، 
ينبغي  واإلنصاف.  احليادية  اىل  تشري  أهنا  كام  نفسه. 
يف  أدناه  وارد  هو  كام  احلقيقة،  قول  أن  اىل  اإلشارة 
حالة مندي، يعد جزءًا ال يتجزأ من نظام العدالة يف 

املجتمعات األصلية.

املجموعات  توحيد  إعادة  عملية  هي  ›املصاحلة‹ 
نتيجة  منقسمني  كانوا  الذين  األطراف  أو 
الرصاع. كام أهنا تنطوي أيضًا عىل منح شكل من 
السياق  يف  املظلوم.  للطرف  التعويضات  أشكال 
التقليدي، فإن العدالة واملصاحلة، بشكل عام، ال 

ينفصالن. 

2.3.سمات الالعبين الرئيسيين في الممارسات القائمة على التقاليد

آلليات العدالة التقليدية بعض السامت الرئيسية. إهنا ختضع بشكل عام هليمنة الذكور، رغم أنه يف حالة 
سرياليون هناك بعض األحكام املتعلقة بتمثيل اإلناث. بعض آليات معرفة احلقيقة ترأسها يف الواقع نساء. 
املحيل.  املجتمع  تقاليد  بعد  يعرفون  وال  ناضجني  غري  يعتربون  الذين  للشباب،  فيها  مكان  هناك  ليس 
الطبيعية  فوق  بالعنارص  اإليامن  إن  وشفافة.  مفتوحة  وتكون  املحيل،  املجتمع  عىل  األدوات  هذه  تركز 

متامًا،  قوي  واألسالف(  والكاهنات  والكهنة  )اهلل 
خاصة،  مواهب  لدهيم  الذين  األشخاص  ويلعب 
شاكل،  وما  التقليديني‹  ›األطباء  و  العرافني  مثل 
تنطوي  كام  القضائية.  العمليات  يف  حموريًا  دورًا 
التطهري  طقوس  مثل  طقوس،  عىل  أيضًا  اآلليات 

واألغاين والرقص.

مل تكن املؤسسات األفريقية، سواء كانت سياسية، 
أو اقتصادية أو اجتامعية يف حالة عطالة. إهنا 
تستجيب للتحديات الناجتة عن عدة عوامل 

وقوى. إن كلمة ›تقليدي‹ كام تستخدم يف هذا 
الفصل تنطوي عىل عملية ديناميكية.

إن قول احلقيقة، كام يف حالة مندي يف سرياليون، 
يعد جزءًا ال يتجزأ من نظام العدالة يف املجتمعات 

األصلية.

يف السياق التقليدي، فإن العدالة واملصاحلة، 
بشكل عام، ال ينفصالن.

آليات العدالة التقليدية هييمن عليها الذكور 
عادة، وليس فيها مكان للشباب الذين يعتربون 
غري ناضجني وال يعرفون بعد أساليب املجتمع 

املحيل.
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تركز هذه األدوات عىل املجتمع املحيل وتكون 
منفتحة وشفافة وتنطوي عىل طقوس، مثل 

طقوس التطهري واألغاين والرقصات.

هناك عدة العبني، وبضمنهم الالعبون الرئيسيون، اإلدارات التي تتكون من الزعامء التقليديني، املحاكم 
املحلية، زعامء القبائل، زعامء املجتمعات املحلية والزعامء الدينيني، والعرافون. ثمة شكل رسمي إلدارة 
 .1937 عام  العمل  بدأت  األصلية(  املجتمعات  إدارة  حينها  )سميت  سرياليون  يف  التقليدية  الزعامات 
تقسم كل إقطاعية اىل مقاطعات وبلدات وقرى، يرأسها زعامء مقاطعات وزعامء بلدات وزعامء قرى عىل 
والزعامء  األعىل  الزعيم  يكون  جملس.  ويساعده  األعىل  الزعيم  هو  لإلقطاعية،  اإلداري  الرئيس  التوايل. 
التابعون له مسؤولني عن العدالة والقانون والنظام، ويكونون قّيمني عىل التقاليد والعادات لألشخاص 
عند  الدولة  رئيس  قبل  من  تنحيتهم  يمكن  أنه  رغم  احلياة،  مدى  هؤالء  ينتخب  مناطقهم.  يف  املقيمني 

ارتكاهبم خمالفات خطرية.

والزعامء  األكرب  الزعيم  كان   ،1963 عام  حتى 
بعد ذلك،  املحاكم.  القضايا يف  الفرعيون يرتأسون 
احلاالت  عىل  تقترص  القضائية  واليتهم  أصبحت 
يف  عادة  القضايا  هذه  تسوية  وتتم  الثانوية.  املدنية 

جممع الزعيم.

أنشأ قانون املحاكم املحلية لعام 1963 حماكم حملية يرأسها رئيس حمكمة. تعد هذه املحاكم الشكل األكثر 
رسمية لبنية نظام العدالة العرفية يف املناطق الريفية. األغلبية الساحقة من السرياليونيني )حتى 80 باملئة( 
يقعون حتت الوالية القضائية للقوانني العرفية. ويكون رؤساء املحاكم عادة، ذوي معرفة باحلاالت املدنية 
العرفية، وتساعدهم جلنة من احلكامء وكتاب املحاكم وغريهم من املوظفني األدنى مرتبة، ويعينون عادة 
لفرتة أولية هي ثالث سنوات، ويكون لوزير اإلدارة املحلية صالحية عزهلم. ال حيرض املحامون أية حماكم 
حملية، رغم أنه يرشف عليها مسؤول قانون عريف يكون مدربًا كمحام. كام يقوم مسؤول القانون العريف 

أيضًا بتدريب رؤساء املحاكم.

املحلية يف  اإلدارة  من  يتجزأ  أصبح هؤالء جزءًا ال  والبلدات.  املدن  معظم  قبليون يف  هناك زعامء 
مستعمرة سرياليون )املنطقة الغربية اآلن( بعد سن مرسوم اإلدارة القبلية )مستعمرة( لعام 1924. 
كانت بعض صالحياهتم وواجباهتم قضائية )إدارة العدالة بني أفراد جمموعتهم العرقية(، إضافة اىل 
اإلدارة االجتامعية. حاولت مراسيم الحقة جتريدهم من الوظائف القضائية، حيث إن عددًا كبريًا 
منهم مل يكن يتمتع باملعرفة الكافية، لكن زعامء القبائل استمروا يف ترؤس املحاكم يف القضايا املدنية 

الثانوية.

قانونيني(،  شبه  )يسمون  العاديني  األشخاص  بعض  بظهور  القضائية  العملية  يف  جديد  تطور  يتمثل 
هؤالء  برز  ملشكالهتم.  حلول  اىل  للتوصل  املهمشة  املجموعات  من  وغريهم  الفقراء  مع  يعملون  ممن 
األشخاص شبه القانونيني وحققوا نجاحًا من خالل عالقاهتم مع الزعامء والرشطة، وغريهم من مسؤويل 
إنفاذ القانون عىل مستوى املجتمع املحيل. وتتكون تدخالهتم من حشد املنارصة والتأييد وجهود التعليم 
 Wojkowska( يف املجتمع املحيل. معظم هؤالء يتمتعون باملعرفة يف مسائل القانون العريف واملؤسسات

.)35 :2006
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3.3. الـ ›كبا مندي‹ كدراسة حالة

مهيمنتان؛  جمموعتان  هناك  ذلك،  مع  عرقية.  جمموعة   18 تسكنه  حيث  األعراق  متعدد  بلد  سرياليون 
التيمني بشكل رئييس يف معظم أنحاء املنطقتني الشاملية والغربية،  التيمني واملندي. يعيش أفراد جمموعة 
ويعيش املندي يف املناطق اجلنوبية والرشقية. تشكل هاتان املجموعتان 29 باملئة و31 باملئة، عىل التوايل من 
السكان. ختتلط مجيع املجتمعات املحلية مع بعضها بحرية، وليس هناك عوائق متنع الناس من السكن يف 

أي مكان من البالد.

إال أن بيرتسون )Pettersson 2004( يشري اىل وجود بعض التوترات بني التيمني واملندي فينبغي االعرتاف 
هبا. املندي هييمنون عىل حزب الشعب السرياليوين، بينام يشكل التيمني أغلبية أعضاء مؤمتر عموم الشعب. 
احلرب األهلية بدأها زعيم اجلبهة الثورية املوحدة فوداي سنكوح )وهو شاميل وينتمي اىل التيمني(، رغم 
أن األعامل القتالية األوىل حدثت يف وسط أرايض املندي )املقاطعة الرشقية(. ولذلك، يعتقد العديد من 
املندي بأن احلرب كانت عبارة عن غزو قام به التيمني من شامل البالد. يف هذه األثناء، فإن التيمني يرون 
يف احلرب غالبًا مؤامرة جنوبية رشقية بدأها سنكوح كعميل مأجور، هبدف زعزعة استقرار حكومة مؤمتر 

عموم الشعب. 

النخيل  لسعف  ›ثورهتا‹.  لـ  كرمز  النخيل  سعف  البداية  يف  ترفع  كانت  املوحدة  الثورية  اجلبهة  أن  يذكر 
أمهية سياسية لدى املندي. وشجرة النخيل هي شعار حزب الشعب السرياليوين. ربام كانت اجلبهة الثورية 
املوحدة تأمل بأن رفع سعف النخيل يف أحد املعاقل التقليدية حلزب الشعب السرياليوين سيجتذب الناس 

لقضيتها.

من الواضح أنه كان لالنقسامات والتفسريات العرقية للحرب تبعات عىل عملية املصاحلة.

العدالة.  أنظمة  إدارة  تشمل  معقدة،  اجتامعية  أنظمة  العرقية  املجموعات  طورت  سنوات،  مدى  عىل 
وبسبب الطبيعة املتنوعة آلليات العدالة واملصاحلة يف املجتمعات املحلية املختلفة، وبسبب الوقت وغريه 
من العنارص املقيدة، مل يكن من املمكن إجراء أبحاث ميدانية فيها مجيعًا. وبالتايل، فإن جمموعة واحدة، هي 
املندي، استهدفت، وحتى يف أوساط املندي متت دراسة جمموعة فرعية واحدة هي الكبا مندي بدرجة أكرب 
من التفصيل ألغراض كتابة هذا الكتاب. تشمل املجموعات الفرعية األخرى للمندي السيوامة أو املندي 
الوسطى والوانجاما مندي والكوو أو املندي )األعىل(. جمموعة الكبا مندي هي املجموعة الفرعية األكثر 
عددًا. واألكثر أمهية من ذلك، أهنا حاولت قدر اإلمكان املحافظة عىل العديد من تقاليدها، حتى يف وجه 
التحديث وغريه من التحديات. لدهيم جمتمع رسي قوي يوحدهم مجيعًا هو الووندي. كام أن هناك درجة 

كبرية من املشاعر ›القومية‹ يف أوساط هذه املجموعة.

املحافظة عىل  الدينية يف  للكبا مندي مدونات سلوك معينة، وتسهم معتقداهتم  الثقافية  احلياة  هتيمن عىل 
هو  األخرى(،  الفرعية  )وللمجموعات  مندي  للكبا  الثقافية  للمعتقدات  األسايس  املكون  أنشطتهم. 
االعتقاد بأن اإلنسان كائن روحي. ولذلك، فإن اإليامن بالقوى فوق الطبيعية قوي يف أوساطهم. ثمة ثالثة 
اجتاهات رئيسية يف مفهوم ما فوق الطبيعي. يتمثل األول يف اإليامن بوجود كائن أعىل خالق العامل، واملصدر 
الكيل للقوة واملسيطر عىل قوى الطبيعة وحامي احلقيقة والعدالة. ويشار إليه بـ نيغوو. املكون الثاين هو 

تبجيل األسالف والثالث هو اإليامن بآهلة الطبيعة.
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1.3.3. التعدي والعدالة

طريقتان  أسايس  بشكل  هناك  والعقاب.  اجلريمة  مع  للتعامل  معقدة  طرائق  مندي  الكبا  طور  لقد 
مرتابطتان للسعي لتحقيق العدالة، الطريقة التصاحلية والطريقة اجلزائية. إن شكل العدالة املستخدم 
يف حالة معينة يمكن حتديده طبقًا خلطورة اجلريمة أو هدف العقاب. بشكل عام، فإن املامرسات ذات 
أن  رغم  التصاحلية(،  )العدالة  والتعويض  اإلصالح  اىل  هتدف  مندي  الكبا  بني  التقليدي  األساس 
إقرار  عىل  كبرية  درجة  اىل  التصاحلية  العدالة  تعتمد  العملية.  خالل  فرضها  يمكن  العقوبات  بعض 
املذنبني بجريمتهم أو بالفعل الذي ارتكبوه، واالعتذار اىل الشخص الذي تأذى، والتعبري الصادق 
عن األسف. كام أن ذلك قد يتطلب مساعدة الضحايا عىل التكيف مع مصاهبم، عىل سبيل املثال، من 

خالل دفع تعويض. 

يف  األوامر  هذه  تصنيف  يمكن  مندي.  للكبا  االجتامعية  احلياة  تنظم  التي  األنظمة  من  سلسلة  ثمة 
أيضًا  لكنه  فرد،  اإلنسان  برمته.  املجتمع  يف  تؤثر  التي  واألخرى  بالعائلة  املتعلقة  تلك  جمموعتني، 
املجتمع بأرسه. ويتضح  أن تؤثر عىل رفاه  الفردية يمكن  أفعاله  فإن  جزء من جمتمع أوسع. وهكذا 
القربى  للسلوك اجلنيس، املرشوع وغري املرشوع. سفاح  الناظمة  القوانني  املثال، يف  هذا، عىل سبيل 
حمظور، وجمتمع اهلوموي الذي ترأسه امرأة، ينظم السلوك اجلنيس. حيظر قانون السفاح )سيمونغاما( 
العالقات اجلنسية مع األخت وأخت الزوجة وما اىل ذلك. كام أنه حيظر جلوس األخ عىل رسير أخته 
له عالقة جنسية  امرأة  بالعكس. عالوة عىل ذلك، ال يسمح للرجل بمصافحة والدة أي  والعكس 

معها.

عىل مستوى املجتمع، من غري القانوين إقامة عالقات جنسية مع فتاة حتت سن البلوغ )أو مل تدخل 
اجلمعية الرسية لإلناث، البونودو ›ساندي‹(، أو شخص يف الغابة يف أي وقت، أو مع امرأة حامل 
)سوى زوجته( أو امرأة ترضع. يمكن هلذا النوع من االنتهاكات )التدنيس( أن تؤدي اىل خمتلف أنواع 

األمراض وأن تؤثر يف احلظوظ االقتصادية للمجتمع.

إن ذنبًا مثل ممارسة عالقة جنسية يف الغابة يتطلب طقوس تطهري معقدة، ألن مثل تلك االنتهاكات 
تؤثر يف املجتمع بأرسه. جمتمع الكبا مندي جمتمع زراعي بشكل رئييس. إن العالقة مع األرض الزراعية 
أكثر من جمرد عالقة اقتصادية، إهنا تنطوي عىل عالقة روحية أيضًا. يعتقد بأن العالقات اجلنسية يف 
الغابة يمكن أن تزعج أرواح األسالف وأن تؤدي بالتايل اىل مواسم حصاد سيئة. ال بد للمرتكبني 

وللغابة التي ارتكب فيها الفعل أن خيضعا لطقوس التطهري من قبل كاهنة اهلوموي.

حيكم الزعامء وغريهم من حكامء املجتمع، بشكل عام، يف القضايا املدنية مثل االستيالء عىل األرض 
أو اإلغواء أو حالة الباالفا )وهو وضع يامرس فيه الرجل اجلنس بشكل غري مرشوع مع امرأة متزوجة 
وجترب املرأة عىل االعرتاف بالفعل لزوجها(، وجرائم جنائية مثل اإلحراق املتعمد للممتلكات والرسقة 
وانتهاك حمظورات املجتمع. يف القضايا املدنية، يشجع املدعي واملدعى عليه عىل عرض قضايامها معًا 
بحضور شهودمها )إذا كان هناك شهود( قبل أن يتخذ الزعامء القرار النهائي. بشكل عام، يتم دفع 

بعض التعويضات للطرف املظلوم. 
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نظام العدالة منحاز بقوة ضد النساء، وخصوصًا يف العالقة بني الزوج والزوجة، وضد الشباب. ال 
يعترب من مصلحة األرسة أن يعاقب الزوج حتى لو كان ذنبه واضحًا. بدالً من ذلك، حياول احلكامء 
ظلاًم  هذا  اعتربوا يف  كثريين  أن  أخطائه. يف حني  الزوج رسًا عىل  يوبخون  ثم  الزوجة ومن  مواساة 
للمرأة، فإن ثمة عنرصًا اجتامعيًا مهاًم هنا. املصلحة الرئيسية هي املحافظة عىل الزواج، وأال يتم إجياد 

حالة ›تكسب فيها املرأة احلرب لكنها خترس السالم‹.

وطقوس  التعويض  ودفع  العلني  التوبيخ  بني  يرتاوح  العقوبات،  من  طيفًا  اجلنائية  اجلرائم  تتطلب 
التطهري. عندما ينكر مرتكب مزعوم اجلرم املتهم به، يتم طلب مساعدة العرافني واألطباء التقليديني 

وغريهم من اهليئات فوق الطبيعية للمساعدة يف حتديد املذنب.

2.3.3. العراف والطبيب التقليدي

ُيعتقد بأن العراف يتمتع بقوى فوق طبيعية ويامرس نفوذًا كبريًا يف املجتمع املحيل. إنه حيظى باالحرتام 
ألنه الشخص الوحيد القادر عىل تقديم اإلجابات يف حاالت تفوق قدرات البرش العاديني. يمكنه 
استحضار قدراته التنبؤية لتحديد املذنب يف قضية ما. إذا استمر الشخص يف إنكار اجلرم املنسوب 
إليه، يمكن اللجوء اىل طرائق أخرى، مثل حلف اليمني )›سوندو‹ لدى املندي( أو اللعنة. غري أنه من 
املهم مالحظة أنه رغم أن اليمني أو اللعنة يمكن توجيههام اىل أشياء غري حية، كام يظهر املثال أدناه، 

فإن ›نغيوو‹ )اهلل( هو الواسطة القصوى للعنة.

تتمثل إحدى ›العالجات‹ القوية حللف اليمني يف ›دواء الرعد‹ )انغييل غبا(. قوة الـ انغييل غبا مستمدة 
من أصله، حيث يفرتض أنه تم فصله عن السامء بواسطة الربق. انغييل غبا، وهو فأس صغري )نيزك( 
استخرج من األرض مع جمموعة من القطع املعدنية الصغرية األخرى؛ ويكون ملفوفًا يف جمموعة من 

األوراق. يشعر أفراد املجتمع باخلوف من الشخص الذي يملكه.
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املربع 8: إجراءات لعنة الـ ›انغييل غبا‹ لدى الـ ›كبا مندي‹ يف سرياليون

إذا حدثت رسقة ومل يعرتف هبا أحد، فإن الشخص املعتدى عليه ›يتوسل األرض‹ من الزعيم واحلكامء مقابل رسم 
رمزي ويعرب عن نيته بلعن اللص عىل االنغييل غبا. عندما يعطي الزعيم موافقته، يرسل يف طلب االنغييل غبا–موي 

)مالك انغييل غبا(، يف معظم األحيان من مستوطنة جماورة.

قبل أن يصل ببضعة أيام، يبلغ منادي البلدة مجيع أفراد املجتمع املحيل بأسباب التلفظ باللعنة املعتزمة وأنواع ›األدوية‹ 
الطقوس. من أجل حتقيق احلد األقىص من  ثم يدعو اجلميع حلضور  الطقس. ومن  التي ستستخدم ومكان إجراء 
التأثري، يقوم منادي البلدة بالتحدث عن فعالية ›العالج‹، بام يف ذلك عدد الناس الذين قتلهم أو الذين اعرتفوا وهم 
حيترضون. عندما يصل مالك انغييل غبا، يبلغ منادي البلدة اجلميع بحضوره. وهيدف كل هذا اىل إعطاء اللص أو أي 

شخص آخر لديه معلومات حول الرسقة، فرصة أخرية لالعرتاف.

قبل حدوث عملية اللعن، يضع االنغييل غبا – موي عالجه عىل األرض ويتكئ عىل جذع شجرة. ثم يطلب الزعيم 
ليقتله  ماعزي؛  رسق  الذي  الشخص  ›سألعن  يقول:  قد  اللعن.  سبب  إعالن  للرسقة  تعرض  الذي  الشخص  من 
اللعنة اىل أي شخص ساعد أو حرض اللص، أو أي شخص  بيته‹. يمكن أن متتد  االنغيليه غبا يف احلال وليحرق 

لديه معلومات حول الرسقة.

الذي  النيوبولديا(،  )نبات  ماغباي  البوما  أوراق  يضع  ثم  يتابع.  أن  موي   – غبا  لالنغييل  يمكن  أحد،  جيب  مل  إذا 
تستخدم عادة لطرد الذباب عن اجلثث، قرب االنغييل غبا. يرمز هذا اىل املوت الوشيك للص أو أي متواطئني معه. 
ثم يتلفظ الشخص املعتدى عليه بالكلامت الرهيبة ›يا اهلل، انزل ودعني أعطيك دجاجتك. أتلفظ هبذه الكلامت ضد 
الشخص الذي رسق ماعزي. )عالجك( موجود هنا ]ويشري اىل االنغيليه غبا[، دعه يصب كل جزء من هذا اجلسد: 
يديه، ورجليه، وقلبه. ال تدعه ينجو؛ ارضبه رضبة قاتلة واحرق منزله‹. ومن ثم جييب االنغليه غبا–موي ›نغيوو 

جاهون‹ )›بإذن اهلل‹(.

اللعنة التي تطلق عادة باالستعانة باالنغييل غبا ال تؤثر عادة باملذنب فقط بل أيضًا بأفراد أرسته، ألنه إذا 
فإن ذلك قد يصيب أشخاصًا أبرياء. وهلذا السبب، فإن أي شخص لديه معلومات  رضب الربق منزالً 
حول رسقة يمكن أن يتقدم ويعرتف قبل إطالق اللعنة. إذا اعرتف اللص يف الوقت املناسب، يطلب منه 
اللص  يتعرض  كام  غبا.  االنغييل  عىل  أنفقت  التي  النفقات  مجيع  دفع  ذلك  يف  بام  عليه،  املعتدى  تعويض 

للتوبيخ العلني وينبذ قبل أن يعود ويقبل يف املجتمع.

عالجات قوية مثل االنغييل غبا تردع املجرمني ألهنا هتددهم واملتواطئني معهم وأرسهم بعقوبات شديدة، 
بام يف ذلك املوت. إالّ أن هناك أيضًا أحكامًا تتعلق بإمكانية إلغاء اللعنات أو األيامن. إذا مرض املرتكب 
 Harris and( أو اعرتف بذنبه، يمكن رفع اللعنة عنه، ويكون ذلك عادة من خالل طقوس تطهري علنية

.)1968 Sawyerr

3.3.3. المصالحة

يتمثل اهلدف النهائي لنظام العدالة التقليدية لدى الكبا مندي )ويف الواقع يف معظم املجتمعات األفريقية( 
ر هذا بشكل واضح، عىل سبيل املثال، يف طقوس الووندي. خالل رقصة طقسية، جتري  يف املصاحلة. ويصوَّ
متقاطعتني،  اىل حلقتني  الراقصني  األساسية من  املجموعة  تنقسم  معركة.  متثيل مشهد من  يتم  دائرة،  يف 
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يتمثل اهلدف النهائي لنظام العدالة التقليدية لدى 
الكبا مندي )ولدى معظم املجتمعات األفريقية( 

يف املصاحلة. 

كان للحكم االستعامري أثر سلبي عىل اآلليات 
التقليدية للعدالة واملصاحلة. كانت مجيع اجلرائم 

اجلنائية حيكم عليها يف املحاكم اجلديدة وبات 
التأكيد عىل عملية التقايض اآلن. كام يبدو 

أن تعيني رؤوساء املحاكم بات خيضع للنفوذ 
السيايس.

السالم.  ُصناع  يصل  ثم  من  الرصاع.  طريف  متثالن 
نساء  مالبس  يلبسون  رجاالً  هؤالء  ويكون 
اىل  )ترمز  نسائية  وإيامءات  بحركات  ويقومون 
أمهية دور املرأة يف صنع السالم(. يدخل هؤالء بني 
حلقة  الراقصني  مجيع  يشكل  النهاية  ويف  املتقاتلني 

واحدة مرة أخرى. تعكس القيم التي يعززها هذا الطقس معتقدات السكان األصليني حول التكاملية 
 Alie and( واألمهية جلميع رشائح املجتمع يف حماوالت إلعادة ترسيخ االنسجام واستعادة االستمرارية

 .)2000 Gaima

4.3.3. التأثيرات الخارجية

سلبي  أثر  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  سرياليون،  يف  الربيطاين  االستعامري  احلكم  لفرض  كان 
ليناسب  القضائي  النظام  الربيطانيون  املستعمرون  نظم  واملصاحلة.  للعدالة  التقليدية  اآلليات  عىل 
احتياجاهتم هم. وهلذا الغرض، أسسوا ثالثة أنواع من املحاكم يف سرياليون، حمكمة الزعامء األصليني، 
وحمكمة مفوض املقاطعة )األورويب( والزعامء األصليني، وحمكمة مفوض املقاطعة. كان حيكم عىل 
مجيع اجلرائم اجلنائية يف حمكمة مفوض املقاطعة، يف حني أن الزعامء كانوا حيكمون يف القضايا املدنية 
التقايض.  اآلن عىل عملية  بات  التأكيد  أن  ذلك  األهم من  املحليني.  تؤثر يف رعاياهم  التي  الثانوية 

املحكمة  وغرامات  رسوم  فإن  ذلك،  اىل  إضافة 
لإلدارة  العائدات  لتوريد  مهمة  آلية  أصبحت 
حاالت  تترسب  أن  املفاجئ  من  ليس  املحلية. 
سوء ممارسة العدالة ببطء اىل نسيج نظام العدالة. 
خيضع  كان  املحاكم  رؤساء  تعيني  أن  يبدو  كام 

للنفوذ السيايس.

4. الممارسات القائمة على التقاليد اليوم

رغم أن هذه املامرسات تلعب دورًا رئيسيًا يف تسوية الرصاعات بني الكبا مندي، فإهنا أخضعت لضغوط 
كبرية، خصوصًا يف األزمنة املعارصة.

1.4. أثر الصراع

أحدث الرصاع األهيل آثارًا كارثية عىل مجيع رشائح املجتمع السرياليوين، فقد أدى اىل نزوح أعداد هائلة 
الريفية، عىل  املجتمعات  يعيشون يف  الذين  أولئك  السكان. وأجرب اآلالف، خصوصًا  وغري مسبوقة من 
التخيل عن مستوطناهتم والبحث عن مأوى إما يف خميامت املهجرين أو يف املدن الرئيسية، وهو ما كان له 
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كان أثر الرصاع يف سرياليون عىل نظام 
العدالة التقليدي كبريًا للغاية، فقد تعرضت 

مؤسساته للتدمري املنهجي، وفقد احلكامء 
الذين كان وجودهم حموريًا يف عمله مكانتهم 

وأمهيتهم.

رغم أن العدالة اجلزائية من شأهنا أن تشكل 
رادعًا، فإهنا يمكن يف الوقت نفسه أن 

تولد مشاكل جمتمعية، حيث إن الضحايا 
واملرتكبني ربام يعيشون يف نفس احلي. من 

ناحية أخرى، فإن العدالة التصاحلية هتدف اىل 
اإلصالح وخلق االنسجام االجتامعي داخل 

املجتمعات املنهكة.

تبعات سلبية عىل شبكاهتم ومؤسساهتم االجتامعية 
األصلية. استهدف الزعامء التقليديون، الذين كانوا 
سدنة ثقافة وتقاليد املجتمع، بشكل خاص من قبل 
النظام  من  جزءًا  يعتربون  كانوا  حيث  املتمردين 
الفاسد واملنحل الذي أراد املتمردون التخلص منه. 

فيها  جتتمع  كانت  التي  تلك  مثل  املقدسة  األماكن   
للتدنيس  واألرضحة  الغابة  يف  املقدسة  اجلمعيات 
بشكل منتظم ودمرت أدواهتا الطقسية. أحدث الرصاع آثارًا ال حرص هلا، حيث إن الزعامء واملؤسسات، 
التي تعرضت للتدمري املنهجي، حيوية للعمل الفعال هلذه اآلليات. وبالتايل فإهنا فقدت مكانتها وأمهيتها. 

2.4. الممارسات التقليدية االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

خالل الرصاع األهيل ارتكبت الفصائل املتحاربة، وخصوصًا املتمردين، انتهاكات شنيعة ومنهجية، بام يف 
ذلك جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، مثل العنف اجلنيس، االستعباد اجلنيس والدعارة القرسية، برت 
األعضاء، وعمليات القتل والتعذيب غري التمييزية. وبالطبع، فإن الضحايا سيطالبون بالعدالة، وإذا كان 
ذلك ممكنًا ببعض التعويض. لكن ما هو نوع العدالة التي يريدوهنا، اجلزائية أو التصاحلية؟ أي من هذه 

األشكال يمكن أن يبني السالم وأهيا يمكن أن يعطله؟

هناك وقائع معينة ينبغي مواجهتها. عىل سبيل املثال، فإن أولئك الناس الذين برتت أعضاؤهم أو النساء 
أن  اجلزائية  العدالة  أن من شأن  األبد. رغم  اىل  والندوب  اجلراح  العيش مع هذه  اغتصبن عليهم  الاليت 

تشكل رادعًا، فإهنا يمكن يف الوقت نفسه أن تؤدي 
اىل خلق مشاكل جمتمعية جديدة حيث إن الضحايا 
ناحية  من  احلي.  نفس  يف  يعيشون  قد  واملرتكبني 
اإلصالح  اىل  هتدف  التصاحلية  العدالة  فإن  أخرى، 
املجتمعات  داخل  االجتامعي  االنسجام  وخلق 
التي يرغبها  العدالة  الوضع، فإن  املنهكة. مهام كان 
عندما  خصوصًا  مرتفع،  بثمن  ستتحقق  الضحايا 
يفكر املرء يف أنه يف بعض احلاالت يكون أفراد نفس 
العائلة قد قاتلوا لصالح فصائل خمتلفة، وأن الكثري 

من األطفال شاركوا يف ارتكاب فظائع.

واملجتمع  املحيل،  واملجتمع  األرسة  مستوى  عىل  املصاحلة  بنشاط،  واملصاحلة،  احلقيقة  جلنة  شجعت  لقد 
الذي استوطن فيه الفرد بعد الرصاع، والكنيسة املحلية أو جمموعة النظراء، ›وبشكل خاص خالل مراسم 
السابقني  املقاتلني  املصاحلة بني  املراسم عىل  العديد من هذه  استامع. ركزت  املصاحلة يف هناية كل جلسة 
واملجتمعات التي يعيشون فيها حاليًا. مراسم أخرى ركزت عىل مل شمل األطفال املختطفني مع أرسهم 
وجمتمعاهتم، أو عىل مل شمل »زوجة من الغابة« مع أرسهتا، أو زعيم مع املجتمع املحيل الذي كان يقوده 
 ،2004  Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission( احلرب‹  خالل  لرتكه  اضطر  الذي  أو 



ون
الي

ير
س

ي 
 ف

يد
قال

الت
ى 

عل
ة 

ئم
قا

 ال
ي‹

ند
 م

كبا
ـ ›

 ال
ت

سا
مار

 م
ة:

دي
لي

تق
 ال

لة
دا

لع
وا

ة 
لح

صا
لم

ا

139

لقد كان للرصاع أثر يمكن تبينه بوضوح عىل 
األطفال، وشكلت إعادة إدماج هؤالء األطفال 

يف جمتمعاهتم السابقة حتديًا رئيسيًا.

العديد  أن  واملصاحلة  احلقيقة  للجنة  النهائي  التقرير  يالحظ  كام   .)21  section  ،7  3b ،chapter  .vol
من أوجه تسوية الرصاعات التقليدية، مثل »التوسط أو التطهري أو التهدئة الرمزية واالستعداد إلظهار 
خالل  عليها  اللجنة  وحافظت  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  سياسة  أهداف  مع  تنسجم  مجيعها  األسف، 
 .vol  ،2004 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission( »جلسات استامعها وما بعد
مكتب  اىل  ُقدمت   ،99 مانيفستو  احلكومية  غري  املنظمة  أجرهتا  دراسة   .)36  section  ،7  3b،chapter
بأن  جتادل  واملصاحلة،  احلقيقة  جلنة  لتشكيل  استعدادًا  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض 
›اإليامن التقليدي القوي بحلف اليمني، والتطهري والتنقية ينبغي أن تدرس بجدية من قبل جلنة احلقيقة 
ينبغي  احلقيقة طوعًا وبسهولة،  املمكن احلصول عىل  واملصاحلة. بشكل جوهري، عندما ال يكون من 
 Sierra Leone Truth and استخدام هذه املامرسات كوسيلة لتعزيز عملية احلقيقة واملصاحلة‹ )مقتبس يف

 .)25 :2004 Reconciliation Commission

وعانوا  األزمة،  مركز  يف  األطفال  كان  حيث  األطفال،  عىل  بوضوح  تبينه  يمكن  أثر  للرصاع  كان  لقد 
طفولتهم  من  الصغار  األطفال  ُحرم  املدين.  الدفاع  قوات  من  وكذلك  املتمردين  جمموعات  أيدي  عىل 
وأجربوا عىل االضطالع بمسؤوليات الكبار، بام يف ذلك دورهم بالقتال، يف انتهاك ليس فقط التفاقية 
عام 1989 حول حقوق الطفل بل أيضًا لألعراف االجتامعية التقليدية. كان يتم اجتذاب الصبيان بعمر 
العرش سنوات اىل قوات املتمردين من خالل اخلطاب الذي تستخدمه هذه القوات، وكان جيند آخرون 
بشكل إجباري، ويفرض عليهم تعاطي املخدرات وتغسل أدمغتهم. هؤالء األطفال القرصَّ قاموا بالقتل 
العبودية  يف  الصغريات  الفتيات  استخدمت  اإلنسان.  حلقوق  صارخة  انتهاكات  وارتكبوا  والتشويه 

العديد  وتعرض  ومحاالت،  وكطباخات  اجلنسية 
أعضائهن  ولقطع  اجلامعي  لالغتصاب  منهن 
أعامالً  الفتيات  بعض  ارتكبت  كام  التناسلية. 
إرهابية، وكان العنف القائم عىل اجلنس هو السائد 

خالل األزمة. 

مع  تتعارض  لتجارب  األطفال  تعرض  وهكذا 
األعراف الثقافية للمجتمع السرياليوين. وتركتهم هذه التجارب يف حالة طاغية من الصدمة النفسية. يقدر 
بأن 40 باملئة من حوايل 20،000 مقاتل لدى املتمردين كانوا من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 

7 و17 عامًا. حوايل 50 باملئة من مجيع املقاتلني خالل الرصاع كانوا حتت سن الثامنة عرشة.

شكلت إعادة إدماج هؤالء األطفال يف جمتمعاهتم السابقة حتديًا رئيسيًا. حلسن احلظ، فإن السرياليونيني 
بشكل عام لدهيم قدرة كبرية عىل الصفح، وخصوصًا األطفال. استخدمت طقوس إعادة اإلدماج ومل 
الشمل يف سائر أنحاء البالد. يف مدينة ماكيني الشاملية، عىل سبيل املثال، نجحت منظمة غري حكومية 
هي كاريتاس ماكيني، يف إعادة إدماج اجلنود األطفال يف أرسهم من خالل مزيج من الطرق املوصوفة 

أدناه.

أطفاهلا  قلوب‹  ›تغيري  لـ  العائالت  مع عائالهتم، سعت  السابقني  األطفال  املقاتلني  ماكيني  كاريتاس  عندما مجعت 
من خالل مزيج من الرعاية والدعم واألفعال الطقسية. كان العضو األكرب يف العائلة عادة يصيل عىل كأس من املاء 
ويدهن به جسد الطفل )خصوصًا، الرأس واألقدام والصدر(، ويطلب من اهلل واألسالف منح الطفل ›قلبًا باردًا‹، 
وهي حالة التصالح واالستقرار التي يستقر فيها الطفل يف موطنه، ويتمتع بعالقة صحية مع عائلته وجمتمعه وال تؤرقه 
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كي تكون املصاحلة ناجحة وحقيقية ودائمة، 
ينبغي أن تتم عىل مستوى املجتمع املحيل وأن 

يقوم هبا أفراد املجتمع املحيل أنفسهم.

الكوابيس والذكريات السيئة ... ثم كان اآلباء يرشبون املاء املكرس الذي ُغسل به أطفاهلم. كان هذا املاء املكرس 
يصبح اآلن رابطًا جسديًا جديدًا بني األهل والطفل...وكان بعض اآلباء يقدمون حبوب الكوال...إضافة اىل ذلك، 
وبعض اآلباء تبع ذلك بآيات قرآنية مذابة باملاء ...وبعضهم قدم ›فول سارا‹ لشكر اهلل واألسالف، إما من خالل 
املسلمني ألكلها  الدين  للفقراء، أو ألحد رجال  أو ذبحها وطبخها مع األرز وتقديمها  تكريس دجاجة ورعايتها، 

.)7-6 :2002 Shaw(

من  وبدعم  يونيسيف،  لألطفال،  املتحدة  األمم  صندوق  مثل  األطفال  محاية  وكاالت  استخدمت  كام 
التأهيل،  إعادة  عىل  الرتكيز  وكان  الند.  مندي  يف  األصلية  املصاحلة  وموارد  آليات  سرياليون،  حكومة 
املقاتلني  آباء األطفال  وإعادة االندماج وتعزيز احرتام حقوق اآلخرين. يف بعض أنحاء كبا مندي، كان 
اىل  وخيرجون  املمزقة  الثياب  يلبسون  السابقني 
ويغنون  املحيل،  املجتمع  أفراد  ليلحق هبم  الشوارع 
ويرقصون. كي تنجح املصاحلة وكي تكون حقيقية 
املحيل  املجتمع  مستوى  عىل  تتم  أن  ينبغي  ودائمة، 

ومن قبل أفراد هذا املجتمع أنفسهم.

3.4. مبادرات المجتمع المدني

الدينية،  واملنظامت  املرأة  ومنظامت  املحيل  املستوى  عىل  ذلك  يف  بام  املدين،  املجتمع  منظامت  قامت 
باقتدار بتكملة اجلهود التي بذهلا املجتمع الدويل لتحقيق السالم يف سرياليون. انخرط جملس احلوار 
املوحدة  الثورية  اجلبهة  متمردي  مع  بانتظام   ،1997 عام  سرياليون  يف  تشكل  الذي  األديان،  بني 
واحلكومة. بل إهنم اجتمعوا بقائد املتمردين فوداي سنكوح يف سجنه يف نيسان/أبريل 1999 قبل 
بداية حمادثات السالم يف لومي. اختذ بعض أفراد هذه املنظامت خماطرات كبرية يف الذهاب اىل الغابات 
ملناشدة املتمردين إطالق رساح األطفال الذين يعتقلوهنم. مل تكن نساء سرياليون أقل انخراطًا، بل 

دفعن ثمنًا باهظًا وبحياهتن يف حماولتهن االجتامع باملتمردين.

خالل  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  دعت  لإلعجاب.  مثريًا  املصاحلة  عملية  يف  املدين  املجتمع  دور  كان 
إلطالق  التقليدية-  املصاحلة  بطرائق  بمعرفتها  -اعرتافًا  األمحر  الصليب  منظمة  النهائية،  املرحلة 
بعد  بالعمل  أن تستمر  التي يمكن  الالزمة  اهليكليات  املقاطعات ولبناء  أنشطة مصاحلة مشرتكة يف 
انتهاء تفويض جلنة احلقيقة واملصاحلة. بالتعاون فيام بينهام، قامت جلنة احلقيقة واملصاحلة والصليب 
مجيع  يف  للمصاحلة  عمل  ورشات  ونظمتا  املقاطعات،  يف  األمحر  الصليب  منسقي  بتدريب  األمحر 
ممثلني  تشجيع  مع  املقاطعات،  يف  املصاحلة  دعم  جلان  تشكيل  ذلك  تبع  عرشة.  االثنتي  املقاطعات 
عن الزعامء التقليديني الذين يشجعون وحيددون ويمولون أنشطة املصاحلة التي تقوم هبا املجتمعات 

املحلية.

5. تقييم آليات العدالة والمصالحة التقليدية في سيراليون

تسعى املامرسات القائمة عىل التقاليد اىل حتقيق االنسجام االجتامعي يف املجتمعات املحلية. ولتحقيق هذه 
الغاية، تستخدم خمتلف الطرق واإلسرتاتيجيات التي متت مناقشة بعضها أعاله. وهنا، نتناول نقاط القوة 

والضعف والفرص والتهديدات الرئيسية مع اإلشارة، عىل نحو خاص، اىل املندي يف سرياليون. 
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مل تتمكن أنظمة احلقيقة والعدالة يف املندي من 
التعامل بشكل فعال مع اجلرائم التي ارتكبت 

خالل احلرب. لقد ُدمر النظام االجتامعي 
للمندي، ويف الواقع جلميع املجموعات العرقية 

األخرى يف البالد، بشكل كامل. مل تتمكن آليات 
العدالة االنتقالية من الصمود بام يكفي ملقاومة 

ضغوط احلرب.

1.5. نقاط القوة

فإهنا حتد كثريًا من احتامل إساءة  تقاليد شفافة ومنفتحة، ولذلك  قائمة عىل  العدالة واملصاحلة  آليات   .1
تطبيق العدالة. وهكذا، فإن العديد من األشخاص يف املجتمعات املحلية يؤمنون بقوة هبذا النظام، ومن 

هنا ارتفاع مستوى مشاركة املجتمع املحيل.

2. إهنا رخيصة ويمكن حتمل تكاليفها؛ حيث يمكن ألي شخص أن يسعى لتحقيق العدالة برصف النظر 
عن الطبقة االقتصادية أو الوضع املايل. 

3. يتم اختاذ القرارات عادة بعد عملية طويلة من التشاور والنقاش، وهبذا يأخذ كل طرف عانى أو حلق به 
الظلم فرصة كافية لعرض قضيته. 

4. عندما يتم تطبيق العقوبة، فإنه حيدث هبدف أن تكون رادعة، خصوصًا بالنسبة للجرائم التي تؤثر يف 
املجتمع بأرسه.

5. اهلدف النهائي هلذه العمليات يف ثقافة املندي هي تعزيز االنسجام االجتامعي، كام يتضح، عىل سبيل 
املثال، يف رقصة الووندي والطقوس املذكورة أعاله.

إن نقاط القوة مهمة جدًا، وينبغي استغالهلا يف أية جهود إلعادة إحياء املجتمعات يف مرحلة ما بعد الرصاع، 
رغم أن أنظمة احلقيقة والعدالة يف مندي مل تتمكن من تقديم معاجلة كافية للجرائم املرتكبة خالل احلرب. 
لقد تم تدمري النظام االجتامعي للمندي، ويف الواقع مجيع املجموعات العرقية األخرى يف البالد، بشكل 

كامل. 

2.5. نقاط الضعف

1. يمكن تطبيق ممارسات املندي يف جمتمعاهتا فقط، 
املجموعات  بني  الرتابط  من  الكثري  حدث  أنه  وبام 
خالل  من  املثال  سبيل  )عىل  سنوات  مدى  عىل 
الزواج املختلط(، فإهنا قد ال تكون مناسبة يف تسوية 
املندي وأشخاص من غري  تنشأ بني  التي  النزاعات 

املندي يف املجتمع املحيل.

مصلحة  يكون يف غري  أن  األخرى  واملشاكل  النزاعات  تسوية  احلكامء يف  املفرط عىل  لالعتامد  يمكن   .2
مجاعات أخرى، مثل الشباب. أضف اىل ذلك ما يبدو من عدم وجود العدد الكايف اليوم من احلكامء الذين 
يمتلكون معرفة كاملة بوسائل وطرق املجتمع املحيل. عىل املدى البعيد، يمكن هلذه املامرسات ان ختتفي 

كليًا.
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لقد استخدمت املامرسات القائمة عىل التقاليد 
بفعالية يف إعادة إدماج اجلنود األطفال يف 

سرياليون، لكنها كانت تكمل فقط جهود أنظمة 
العدالة اجلنائية، حيث إهنا هي الوحيدة القادرة 

عىل التعامل مع قضايا معقدة مثل جرائم احلرب 
واجلرائم ضد اإلنسانية.

3. تبدو آلية العدالة غري مرنة، ويف كثري من األحيان تستخدم طرقًا قديمة جدًا ملعاجلة قضايا ناشئة.

4. يعد استخدام العنرص فوق الطبيعي يف تسوية نزاعات املندي إشكاليًا.

5. مل تتمكن آليات العدالة التقليدية من املقاومة بشكل يمكنها من الصمود أمام ضغوط احلرب.

ينبغي أن تأخذ أدوات العدالة واملصاحلة التقليدية الظروف املتغرية بعني االعتبار وأن تتيح املجال ملشاركة 
األدوات،  هذه  بناء  إعادة  الصعب  من  يكون  قد  والشباب.  للنساء  بالنسبة  خصوصًا  أوسع،  وشمولية 

لتمكينها من معاجلة جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية بالشكل املناسب. 

3.5. الفرص

املنظامت غري احلكومية، من حيث  بني  اخلارجي، خصوصًا  االهتامم  كبريًا من  قدرًا  الرصاع  وّلد  لقد   .1
إجراء دراسات مفصلة وكذلك استخدام أدوات إدارة الرصاع التقليدية يف جهود املصاحلة يف املجتمعات 

املحلية.

2. يبدو أن هناك الكثري من اهليئات والوكاالت املستعدة الستخدام هذه اآلليات يف إعادة إدماج األطفال 
املقاتلني يف جمتمعاهتم، كام ذكر أعاله.

4.5. التهديدات

املندي أن توفرها يف تسوية  التي يمكن ملامرسات  1. رغم ما يبدو من إيالء بعض االهتامم باإلمكانيات 
يزالون  ال  الناس  بعض  فإن  املتحاربة،  األطراف  بني  املصاحلة  وحتقيق  املحلية  املجتمعات  يف  النزاعات 
ينظرون اىل هذه اآلليات عىل أهنا متخلفة وبدائية. وربام كان هذا السبب بالذات هو الذي دفع جلنة احلقيقة 

واملصاحلة يف سرياليون اىل عدم استخدام مثل هذه األنظمة بشكل كبري.

2. إن املقاربات التي تطبق من القاعدة اىل القمة يف بناء السالم واملتبعة من قبل احلكومة والوكاالت الدولية 
تعطل عمل هذه اآلليات. 

3. إن اقتالع العائالت من مناطق سكنها واهلجرة بأعداد كبرية بالنسبة للشباب اىل املراكز احلرضية، تسهم 
يف جعل هذه اآلليات أقل فعالية.

6. االستنتاجات

فيه  غرقت  الذي  الدموي  الرصاع  شكل  لقد 
سرياليون بني عامي 1991 و2002، والذي سبقته 
واالجتامعي،  السيايس  اإلقصاء  من  سنوات  عدة 
كارثة  املنظم،  والفساد  االقتصادية  اإلدارة  وسوء 
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برشية غري مسبوقة. ترك الرصاع يف أعقابه العديد من التحديات الصعبة، ليس أقلها تطبيق العدالة. لقد 
السالم وطبيعة وجسامة اجلرائم  البحث عن  حتم تدويل احلرب ومشاركة العبني خارجيني يف عملية 

املرتكبة خالل احلرب، استخدام إسرتاتيجيات بناء سالم ›من القمة اىل القاعدة‹.

ال  أهنم  كامل  بشكل  يعون  إهنم  واملصاحلة.  الصفح  عىل  السرياليونيني  قدرة  أخرى  مرة  احلرب  أبرزت 
الشائعة يف  املقولة  عنه  تعرب  ما  وهذا  قد حدث.  ما حدث  الوراء.  اىل  الساعة  إعادة عقارب  يستطيعون 
النظر اىل  املرء  ينبغي عىل  بعبارة أخرى،  النار تكون قد أطلقت‹.  النار، فإن  بندقية  املندي ›عندما تطلق 

املستقبل.

لقد أعقب الرصاع تأسيس آليات عدالة انتقالية، بام يف ذلك جلنة احلقيقة واملصاحلة واملحكمة اخلاصة. 
عمليات  ويف  احلقيقة  ملعرفة  السعي  يف  التقليدية  القواعد  استخدمت  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  أن  رغم 
املصاحلة، فإهنا جتاهلت يف كثري من األحيان طقوس اللعن والتنقية والتطهري، مما حد من قدرهتا ربام عىل 

احلصول عىل االعرتافات وحتقيق املصاحلة.

والقضائي، ومن شأن  القانوين  القطاع  القطاعات تشمل  متعددة  مراجعة وإصالح  انطلقت عملية  لقد 
ذلك أن يعزز السالم يف سرياليون. إال أن املرء ال ينبغي أن يغفل عن حقيقة أن ما احتاج تدمريه اىل عقود 

ال يمكن إعادة بنائه بني ليلة وضحاها.

الرصاعات  بعد  السالم، خصوصًا  بناء  مفيدة جدًا يف  املساءلة األصلية  آليات  مثل  املجتمعية  املوارد  إن 
التعايف، حيث إن أفراد املجتمع  العنيفة. إهنا تتمتع بقدرات كامنة عىل تيسري إعادة االندماج وعمليات 
املحيل يعرفوهنا ويتقبلوهنا. وهكذا فإن املامرسات القائمة عىل التقاليد استخدمت بكفاءة إلعادة إدماج 
اجلنود األطفال يف سرياليون. رغم ذلك، فإن هذه األدوات يمكن أن تكون مكملة فقط جلهود أنظمة 
جرائم  مثل  معقدة  قضايا  مع  التعامل  عىل  القادرة  وحدها  هي  األخرية  هذه  إن  حيث  اجلنائية،  العدالة 

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.



144

المراجع وقراءات إضافية

Abraham, Arthur, ‘Liberia and Sierra Leone: History of Misery and Misery of History’, 
International Journal of Sierra Leone Studies and Reviews, vol. 1, no, 1 (fall 2000) 

Alie, Joe A. D. and Gaima, E. A., Conflict in Sierra Leone: Rising From the Ashes (New 
York: United Nations Development Programme (UNDP), 2000) 

Harris, W. T. and Sawyerr, Harry, The Springs of Mende Belief and Conduct: A Discussion 
of the Influence of the Belief in the Supernatural among the Mende (Freetown: Sierra Leone 
University Press, 1968) 

Kelsall, Tim, ‘Truth, Lies, Ritual: Preliminary Reflections on the Truth and Reconciliation 
Commission’, Sierra Leone Human Rights Quarterly, vol. 27, no. 2 (May 2005) 

Lord, David (ed.), ‘Paying the Price: The Sierra Leone Peace Process’, Accord (Conciliation 
Resources, London), issue 9 (2000), available at  
<http://www.c-r.org/our-work/accord/sierra-leone/contents.php>

Minneh, Kane et al., ‘Sierra Leone: Legal and Judicial Sector Assessment’,  
Legal Vice Presidency, World Bank, 2004 

No Peace Without Justice and UNICEF Innocenti Research Centre, International 
Criminal Justice and Children ([Florence]: UNICEF Innocenti Research Centre, 2002) 

Pettersson, Björn, ‘Post-conflict Reconciliation in Sierra Leone: Lessons Learned’, in 
International IDEA, Reconciliation Lessons Learned from United Nations Peacekeeping 
Missions: Report Prepared by International IDEA for the Office of the High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR) (Stockholm: International IDEA, 2004) 

Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, ‘Reconciliation’, Final Report, 2004, 
Vol. 3B, chapter 7, available at <http://trcsierraleone.org/drwebsite/publish/v3b-c7.shtml> 

Wojkowska, Ewa, Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute (Olso: UNDP 
and Oslo Governance Centre, 2006) 



ون
الي

ير
س

ي 
 ف

يد
قال

الت
ى 

عل
ة 

ئم
قا

 ال
ي‹

ند
 م

كبا
ـ ›

 ال
ت

سا
مار

 م
ة:

دي
لي

تق
 ال

لة
دا

لع
وا

ة 
لح

صا
لم

ا

145



الفصل السادس
الفصل السادس



147

*   يمكن مراجعة النسخة األصلية بالفرنسية من هذا الفصل عىل املوقع www.idea.int/rrn. )مل يعد هذا الرابط قائاًم لدى ترمجة الكتاب يف العام 2016-املرتجم(

أسومبتا نانيوي-كابوراهي*

مؤسسة الباشينغانتاهي 
في بوروندي

1. الصراع في بوروندي

1.1. بداية صراع دموي

بوروندي بلد صغري )27.834 كم2( استقل عام 1962. قام فيه نظام حكم ملكي وراثي منذ عدة قرون 
البلجيكي )1912 - 1962(.  قبل أن خيضع لالستعامر األملاين )1896 - 1912( ومن ثم االستعامر 
تقع بوروندي يف منطقة البحريات العظمى يف أفريقيا حيث حتدها رواندا من الشامل، مجهورية الكونغو 
الديمقراطية من الغرب، وتنزانيا من اجلنوب والرشق. نظرًا ألن الزراعة تشكل 90 باملئة من اقتصادها 
تواجه  تزال  ال  البالد  فإن  نسمة/كم2(،   290 )حوايل  سكانية  كثافة  أفريقيا  بلدان  أكثر  أحد  وكوهنا 
صعوبات تنموية هائلة. يتكون سكاهنا من أربع جمموعات يمكن وصفها بمجموعات إثنية )أوبووكو(، 
وهي الباهوتو والباتوتيس والباغانوا والباتوا. تتحدث هذه املجموعات العرقية نفس اللغة، وتتشاطر نفس 

الثقافة والتاريخ، وتعيش يف نفس املنطقة.

عنيفة خمتلفة  أربعة عقود رصاعات  بوروندي شهدت عىل مدى  فإن  والثقافية،  اللغوية  املشرتكات  رغم 
عىل  الرصاع  بسبب  العنف  من  بحلقات  مرت   ،1962 عام  استقالهلا  منذ  وسياسية.  إثنية  طبيعة  ذات 
السلطة واالحتفاظ هبا؛ وانطوى هذا العنف عىل استغالل املجموعات العرقية من قبل النخب السياسية 

يف رصاعاهتا عىل السلطة.

قبل عصبة األمم عام  البلجيكي من  االنتداب  األملانية سابقًا، حتت  املستعمرة  بوروندي،  وضعت مملكة 
الذي  امللكي،  بوروندي الحقًا موجودة يف ظل احلكم  التي مزقت  العرقية  االنقسامات  مل تكن   .1919
كان قد طور درجة كبرية من االستقرار. كانت امللكية نظامًا معقدًا جدًا للحكم، استوعبت قدرًا كبريًا من 

العنارص العرقية والقبلية الذكية يف آليات حكمها.
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قبيل استقالهلا، شهدت بوروندي اضطرابات سياسية كبرية. كان هناك عىل األقل 26 حزبًا سياسيًا، يقاتل 
بعضها، مثل االحتاد من أجل التقدم الوطني )أوبرونا(، من أجل االستقالل الفوري، يف حني أن أحزابًا 
القوة االستعامرية، بلجيكا، مل تكن مستعجلة عىل حتقيق هذا اهلدف. أصبح حزب  أخرى، مدعومة من 
أوبرونا، والذي نجح يف حشد وتعبئة الباهوتو والباتوتيس حتت قيادة األمري لويس رواغاسور، الذي قاد 
البالد اىل االستقالل، تدرجييًا حتت هيمنة الباتوتيس وظل يف السلطة منذ االستقالل، الذي حصلت عليه 
بوروندي يف 1 متوز/يوليو 1962، وحتى إحداث نظام التعددية احلزبية، الذي أفىض إليه الفوز االنتخايب 

للجبهة من أجل الديمقراطية )فروديبو( التي هييمن عليها الباهوتو عام 1993.

كانون  االستقالل. ويف 15  بطل  لويس رواغاسور،  األمري  اغتيل  األول/أكتوبر 1961،  يف 13 ترشين 
الثاين/يناير 1965 اغتيل رئيس الوزراء بيري نغيداندوموي، وهو من املوهوتو وأحد املقربني من األمري 
عدم  من  مرحلة  البالد  دخلت  الكبريتني،  والوطنيتني  السياسيتني  الشخصيتني  هاتني  اغتيال  بعد  أيضًا. 
االستقرار السيايس والكراهية العرقية. أطيح بامللكية التي باتت ضعيفة بانقالب عسكري عام 1966 قاده 
النقيب مايكل ميكومبريو، الذي أطاح به العقيد جان باتيست باغازا عام 1976. ثم أطيح بباغازا من قبل 

بيري بويويا عام 1987.

البالد.  الباهوتو والباتوتيس عىل مستوى  العدائية واملجازر العرقية بني  شهد عام 1972 اندالع األعامل 
وقع  الذين  البورونديني،  عقول  يف  أحدثتها  التي  والصدمة  عنفها  بمدى  املأساوية،  األحداث  شكلت 
كثريون منهم ضحيتها، وخصوصًا املثقفني اهلوتو الذين قتلوا أو أجربوا عىل الذهاب اىل املنفى، يف ذلك 
العام عاماًل رئيسيًا يف التاريخ احلديث لبوروندي. كانت إدارة السلطات ألزمة عام 1972 كارثية. ُأغرق 
الزخم الديمقراطي الذي كان قد أدى اىل االستقالل يف الدماء بعد بضع سنوات فقط. ووسعت حماوالت 
اإلطاحة باحلكومة وغريها من املؤامرات احلقيقية أو املتخيلة من الفجوة بني الباهوتو والباتوتيس. وعىل 
مدى ثالثة عقود، وقعت البالد حتت حكم حكام عسكريني من نفس املقاطعة، خلفوا بعضهم بعضًا يف 
سلسلة من االنقالبات العسكرية واعتمدوا بشكل كامل عىل احلزب السيايس الوحيد، أوبرونا، يف حكم 

البالد.

2.1. آب/أغسطس 1988: دعوة فاترة للديمقراطية

املجازر يف  بعد سلسلة من  لبوروندي.  التاريخ احلديث  نقطة حتول يف  شكل 22 آب/أغسطس 1988 
الشامل، وجهت جمموعة من املثقفني اهلوتو رسالة مفتوحة اىل الرئيس بويويا عربوا فيها عن رغبتهم بإرشاك 
وخارجها.  بوروندي  داخل  كبري  أثر  للرسالة  كان  السياسية.  القيادة  ويف  البالد  عن  الدفاع  يف  الباهوتو 
ونتيجة هلا، أطلق بويويا ما سامه سياسة الوحدة الوطنية. عني رئيس وزراء من اهلوتو وأصبحت تشكيلة 
حكومته متوازنة من حيث التمثيل العرقي. ومتثلت ›الوحدة الوطنية‹ رمزيًا يف العديد من الطرق املختلفة. 
›حكومة  وكانت  للوحدة‹.  وطني  ›نشيد  تأليف  وتم  الوحدة‹  ›ميثاق  تبني  تم   1991 شباط/فرباير  يف 
الوحدة‹ حديث الساعة، وتم إشادة ›نصب الوحدة‹ عىل مرتفعات مدينة بوجومبورا، ورفع ›علم الوحدة‹ 
اىل جانب العلم الوطني، بل بات هناك ›قبعات الوحدة‹ تعرض للبيع. للمرة األوىل، بدأ البوروندويون 
بالنقاش علنًا حول القضية العرقية. بفضل سياسة االنفتاح هذه، بدأت معاجلة قضايا كانت من املحرمات 
حتى ذلك الوقت برصاحة )وإن كانت تلك املعاجلة غري متقنة يف كثري من األحيان(، وبدا املناخ االجتامعي 
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املربرة يف بعض األحيان، ال  االنتقادات  بالتقدم اىل األمام. رغم  الديمقراطية  العملية  توترًا وبدأت  أقل 
يمكن إنكار أن هذه السياسة خففت من حدة التوترات العرقية شيئًا ما، ولو سطحيًا. لكن، ورغم سياسة 

االنفتاح اجلديدة، فإن العداء ظل مستحكاًم.

3.1. بوروندي في مهب رياح التحول الديمقراطي

أجربت رياح التحوالت الديمقراطية التي كانت تعصف بسائر أنحاء أفريقيا يف مطلع تسعينيات 
عملية  إطالق  عىل  بويويا  بيري  عرشة  السادسة  الفرانكو–أفريقية  القمة  وبعد  العرشين  القرن 
التحول الديمقراطي يف بوروندي. تبنت البالد دستورًا جديدًا يقوم عىل التعددية احلزبية وحرية 

الصحافة.

يف حزيران/يونيو 1993، ذهب البورونديون اىل صناديق االقرتاع النتخاب رئيس للجمهورية. تنافست 
ثالث جمموعات يف االنتخابات، أوبرونا وفروديبو وحزب املصاحلة الشعبية، وهو حزب جديد نسبيًا 
لألقلية ال هتيمن عليه أي جمموعة عرقية حمددة، لكنه يتكون بشكل أسايس من الباغانوا والباتوتيس. فاز 
فروديبو باالنتخابات، وللمرة األوىل يف تاريخ البالد تسلم أحد أفراد املوهوتو، وهو ميلشيور ندادايه 
اجلديدة يف  الديمقراطية  وبالتجربة  للسلطة  التبادل  بأرسه هبذا  العامل  للجمهورية. رحب  رئيسًا  منصبه 
البالد. يف هذه احلالة، استمرت ›الديمقراطية بني قوسني‹ ثالثة أشهر فقط. اغتيل ندادايه، مع جمموعة 
من املقربني منه من قبل جنود باتوتيس يف ترشين األول/أكتوبر 1993، ما أدى اىل حدوث جمازر عرقية 
مقتل  اىل  أدى  ما  العرقية،  هويتهم  أساس  عىل  الباتوتيس،  وخصوصًا  املدنيون،  ُقتِل  واسع.  نطاق  عىل 
حوايل 300.000 شخص، يف حني تم هتجري 800.000 شخص أو أجربوا عىل البحث عن مالذ آمن 

خارج البالد.

من  األخالقية،  القيم  يف  وأزمة  واالقتصادية  االجتامعية  التحتية  لبنيتها  هائاًل  دمارًا  بوروندي  شهدت 
املسلح من قبل حركتني مسلحتني للهوتو مها حزب اجلبهة  تنظيم الرصاع  جهة، ومن جهة أخرى، نشأ 
للدفاع  الوطني  للمجلس  العسكري  اجلناح  الديمقراطية،  الدفاع  وقوات  اهلوتو،  لتحرير شعب  الوطنية 

عن الديمقراطية.

4.1. الحرب األهلية والمفاوضات

يف عام 1998 بدأت بوروندي االنخراط يف املفاوضات يف حماولة لوقف احلرب. بدأ الرائد بيري بويويا، 
ليس كغريه من  ›انقالب  فيام سامه   ،1996 أخرى يف متوز/يوليو  مرة  السلطة  استوىل عىل  قد  كان  الذي 
االنقالبات‹ و ›مبادرة إلنقاذ البالد‹، بمحادثات مع جيش متمردي اهلوتو، الذي كان حيقق سيطرة متزايدة 
عىل األرض. لكن انقالبه مل يكن موضع ترحيب من قبل املجتمع الدويل. ُفِرض حصار كامل عىل البالد 
فاقمت آثاره من سوء األوضاع التي كانت حرجة أصاًل بعد سنوات من عدم االستقرار السيايس، وانعدام 

األمن املتزايد وتدهور األوضاع االجتامعية–االقتصادية. 

لغايات تتعلق باملفاوضات، كانت االجتامعات األوىل رسية وعقدت يف روما حتت رعاية املجموعة الدينية 
يف سان إيغيديو. أصبحت املفاوضات رسمية يف تنزانيا بمشاركة الرئيس التنزاين السابق يوليوس نرييري، 
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وأخريًا بمشاركة نيلسون مانديال. وقعت اتفاقية أروشا للسالم واملصاحلة يف 28 آب/أغسطس 2000. 
بموجب بنود االتفاقية، تم تشكيل حكومة انتقالية يقودها بويويا، وهو من املوتوتيس، لفرتة أوىل تدوم 
18 شهرًا، ويقودها دوميتيان اندانيزيه، وهو من املوهوتو، لفرتة ثانية تدوم 18 شهرا. وكتتمة هلذه العملية، 
تأسست عملية األمم املتحدة يف بوروندي عىل األرايض البوروندية يف 1 حزيران/يونيو 2004. أكملت 

تفويضها يف 31 كانون األول/ديسمرب 2006 بتأسيس مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي.

جاءت هذه البعثة تلبية لطلب األطراف السياسيني البورونديني الذين أوضحوا، بموجب اتفاقية أروشا، 
املجتمع  أدوار  الصلة،  ذات  النار  اتفاقيات وقف إطالق  املادتني 7 و8، وبموجب  رقم 5،  الربوتوكول 

الدويل واألمم املتحدة من حيث ضامن تنفيذ االتفاقية.

بعد ترشين الثاين/نوفمرب 2003، وبعد توقيع اتفاقية بريتوريا حول تقاسم السلطة بني احلكومة وحركة 
متمردي املجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية، حتسن الوضع األمني 
بشكل كبري، رغم غياب حزب حترير شعب اهلوتو– قوات التحرير الوطنية، التي انضمت أخريًا اىل عملية 

السالم يف أيلول/سبتمرب 2006.

يتم حاليًا تنفيذ سلسلة من اإلصالحات التي نصت عليها اتفاقيات السالم املختلفة، خصوصًا فيام يتعلق 
باتفاقيات الدفاع واألمن والنظام القضائي. ال شك أنه تم حتقيق تقدم كبري سواء من حيث السالم واألمن 
يف بوروندي أو يف جماالت التحول الديمقراطي ملؤسسات الدولة، وإصالح وإعادة تنظيم قوات الدفاع 

واألمن، والعودة الطوعية للمهجرين، إال أن الوضع يبقى هشًا.

5.1. مراحل في تطور العدالة االنتقالية في بوروندي

لقد تغريت آليات العدالة االنتقالية املختلفة التي اقرتحت لبوروندي يف اتفاقية أروشا يف آب/أغسطس 
2000. نصت تلك االتفاقية عىل تأسيس جلنة حقيقة ومصاحلة وآليتني دوليتني، اللجنة القضائية الدولية 
واملحكمة اجلنائية الدولية. كان من املفروض أن يكون تفويض اللجنة القضائية الدولية للتحقيق وجلنة 
احلقيقة واملصاحلة التحقيق يف دورات العنف التي شهدهتا بوروندي منذ االستقالل عام 1962، يف حني 
التحقيق  تؤكد جلنة  التي  القضايا  املذنبني يف  بمعاقبة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تقوم  أن  املفرتض  كان من 

وجود أدلة فيها عىل ارتكاب جرائم إبادة مجاعية، وجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب.

العام لألمم  األمني  فإهنا طلبت من  اآلليات،  كانت مسؤولة عن وضع هذه  االنتقالية  أن احلكومة  رغم 
املتحدة إنشاء جلنة التحقيق القضائية الدولية يف 24 متوز/يوليو 2002.

بعد ذهابه يف مهمة اىل بوروندي، يف أيار/مايو 2004، قدم معاون األمني العام لألمم املتحدة، تولياميني 
كالوموح، تقريره ملجلس األمن )تقرير كالوموح(. أوىص التقرير بتأسيس جلنة وطنية للحقيقة واملصاحلة 
وأن يتم تأسيس غرفة خاصة داخل اهليكلية القضائية البوروندية. كان هذا احلل هيدف اىل جتنب ازدواجية 
الوظائف بني جلنة احلقيقة واملصاحلة وجلنة التحقيق القضائية الدولية، ومتكني النظام القضائي البوروندي 

من االستفادة من الدعم الدويل املتوقع هلاتني الغرفتني.
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يف قراره رقم 1606 لعام 2005، طلب جملس األمن من األمني العام الرشوع يف املفاوضات مع احلكومة، 
واستشارة شعب بوروندي. شكلت احلكومة وفدًا مكونًا من تسعة خرباء وطنيني مهمتهم التفاوض عىل 
تأسيس آلية العدالة االنتقالية الثنائية. جرت اجلولة األوىل من املفاوضات بني احلكومة ووفد األمم املتحدة 
يف بوجومبورا يف آذار/مارس 2006 عىل أساس مذكرة )بتاريخ 26 آذار/مارس 2006( وضعها وفد 
األساسية  املالمح  بعض  حول  كبري  خالف  هناك  كان  لكن  اتفاقيات  عدة  اىل  الوفدان  توّصل  احلكومة. 
لآللية الثنائية املقرتحة، أي تنظيم مشاورات موسعة وقضية العفو، والعالقة بني اللجنة الوطنية للحقيقة 

واملصاحلة واملحكمة اخلاصة.

يف قراره رقم 1716 )2006(، أنشأ جملس األمن املكتب املتكامل لألمم املتحدة يف بوروندي ليحل حمل 
عملية األمم املتحدة يف بوروندي ومنحه تفويضًا، بني أشياء أخرى، بدعم احلكومة يف تأسيس آليات عدالة 

مؤقتة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان وحماربة اإلفالت من العقاب. 

جدير باملالحظة أن املؤسسات التي تشكلت بعد االنتخابات الديمقراطية تعمل اآلن عىل مجيع املستويات، 
بتفويض مدته مخس سنوات. لكن ال يزال هناك حتديات رئيسية، خصوصًا تلك التي تواجه قطاع العدالة، 
احلكومية  واخلدمات  القضائية  اهليكليات  يف  والفساد  واجلنح؛  باجلرائم  يتعلق  فيام  العقاب  من  اإلفالت 
األخرى؛ وامليل العام نحو االنتقام الشعبي ومشكلة احلقيقة؛ والصفح واملصاحلة؛ ومشاكل املمتلكات؛ 

وإعادة تأهيل ضحايا احلرب، وما اىل ذلك.

القانون يف  ينبغي معاجلتها من أجل استعادة سيادة  التي  القضايا  بالتأكيد( من  قائمة )ليست شاملة  هذه 
التي  بوروندي، وتتطلب مشاركة مجيع املؤسسات الوطنية الرشعية. بعد فرتة العنف، تصارع احلكومة، 
عاجلت القضية بشكل مبارش، للتعامل مع مسألة كيفية إدارة ماٍض يتسم بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان 
تتعلق  مسألة  إهنا  العنف.  دورة  يديم  وبذلك  املستقبل،  عىل  سلبيًا  أثرًا  املايض  حُيدث  أن  جتنب  أجل  من 
بعد  العدالة  يستجيب لرضورة حتقيق  أن  للحكومة  احلايل  للنظام  يمكن من خالهلا  التي  الكيفية  بتحليل 
مؤسسة  مثل  رسمية،  وغري  رسمية  قضائية  أنظمة  عىل  باالعتامد  العقاب،  من  اإلفالت  من  طويلة  فرتة 

باشينغانتاهي.

لقد لعبت مؤسسة باشينغانتاهي دائاًم دورًا مهاًم ليس فقط يف املجتمع التقليدي بل أيضًا خالل األزمات 
ترشين  يف  جرت  التي  املذابح  خالل  خصوصًا  أثرها  أظهرت  لقد  منتظم.  نحو  عىل  البالد  هزت  التي 
وحاولت  املتحاربة  األطراف  بني  حاجزًا  نفسها  من  وجعلت  تدخلت،  عندما   ،1993 األول/أكتوبر 
إنقاذ حياة العديد من األشخاص. يف املناطق التي يوجد فيها باشينغانتاهي قوية وفعالة، فإن األرضار 
دين بفضل هؤالء  من حيث فقدان حياة األشخاص كانت حمدودة، نسبيًا وظل الباهوتو والباتوتيس موحَّ
املايض  معاجلة  عىل  البورونديني  مساعدة  يمكنهم  وكيف  يعملون؟  وكيف  هؤالء؟  هم  من  احلكامء. 
واألمن  والسالم  والديمقراطية  العدالة  تعزيز  يف  واملتمثلة  حتديًا،  تشكل  التي  واملهمة  للبالد  الصعب 

اليوم؟
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2. آلية العدالة التقليدية: مؤسسة الباشينغانتاهي

1.2. وصف المؤسسة

1.1.2. المفهوم

يف االستخدام احلايل، يشري مصطلح باشينغانتاهي )مفردها أوموشينغانتاهي( اىل رجال يتمتعون بالنزاهة 
يكونون مسؤولني عن تسوية الرصاعات عىل مجيع املستويات، من قمم اهلضاب اىل بالطات امللوك. يتكون 
العدالة(، فإن املصطلح  انتاهي )عصا  الفعل، غوشينغا )أن يزرع ويغرس(، واالسم  املصطلح من جذر 
يعني حرفيًا ›الشخص الذي يرسخ القانون‹. يشار اىل هؤالء الرجال هبذه الطريقة بسبب عصا العدالة التي 
قوة األحكام  املدفونني حتتها وإلبراز  وبالتايل يستحرضون حكمة األسالف  بإيقاع  يرضبون هبا األرض 
العدالة  انتاهي ككناية ورمز لإلشارة اىل  التي يصدروهنا عندما حيكمون يف الرصاعات. يستعمل االسم 
واإلنصاف. ف. م. رودجييم )F. M. Rodegem(، يف قاموسه الرواندي – الفرنيس لعام 1970 يرتجم 
الشخص  قاض،  مقيِّم،  حكم،  مستشار،  بارزة،  شخصية  حميل،  ›قاض  أنه  عىل  أوموشينغانتاهي  كلمة 
 Ntabona( كرمز لسلطته‹، وبالنسبة لـ انتابونا )الذي يتمتع بالسلطة القضائية والذي حيمل عصا )انتاهي
واحلقيقة  واهلدوء  النظام  حفظ  عن  مسؤول  ›رجل  اىل  يشري  أوموشينغانتاهي  مصطلح  فإن   ،)1999
والسالم يف بيئته. وهذا ليس بفضل سلطة إدارية ممنوحة له، بل بفضل شخصيته ونوعية حياته التي يعرتف 

هبا املجتمع، والتي تسبغ مثل تلك الصالحيات عليه‹.

2.1.2. أصل واختيار الباشينغانتاهي

السابع عرش وشخص اسمه نغوما  القرن  الباشينغانتاهي تعود اىل أواخر   طبقًا لألسطورة، فإن مؤسسة 
يا ساسيغا، وهو رجل حكيم اشتهر بأحكامه التي أصدرها خالل حكم امللك األول، ناتري روشاتيس، 
قضائي.  األساس  يف  هو  املؤسسة  أصل  أن  اىل  يشري  وهذا  بوروندي.  يف  للملكية  األسطوري  املؤسس 
وتتكون املؤسسة من حكامء، أشخاص ذووي أخالق ال يمكن الطعن فيها، ولعبوا دورًا مهاًم لعدة عقود، 
املستويات،  مجيع  عىل  البالد  يف  القضائي  التنظيم  املؤسسة  هذه  ترأست  امللكية.  حقبة  خالل  خصوصًا 
ولعبت دورًا يف حتقيق الضوابط والتوازنات يف السلطة. بمعنى ما، فإن الباشينغانتاهي كانت تشكل سلطة 
سلمية ومستقلة واحتوت، وقلصت وسيطرت عىل سلطة امللك والزعامء، بينام ضمنت احلد من األحكام 

االعتباطية واالفتقار اىل العدالة.

اختيار  يف  رؤيتها  يمكن  قوة  وهي  الرئييس،  قوهتا  مصدر  تشكل  التي  هي  للمؤسسة  الوظيفة  هذه 
الباشينغانتاهي. لكي يتم اختيار هذا الشخص، كام أكدت األبحاث التي أجريت يف سائر أنحاء البالد، 
ينبغي أن يمثل املرشح خصائص جوهرية مثل اخلربة واحلكمة؛ وتقديرًا عاليًا وحبًا للحقيقة؛ وأن يتمتع 
بدرجة عالية من الرشف والكرامة، وحب العمل والقدرة عىل تلبية احتياجات اآلخرين، وبشعور عال 
القول والفعل.  العام واملسؤولية االجتامعية، والرصانة والتوازن يف  باخلري  بالعدالة واإلنصاف، وشعور 
كام يتطلب ذلك صفات أخالقية وفكرية أخرى، مثل احلذر والتعقل، الذكاء احلاد، احرتام الذات واحرتام 
النزاهة  الذات خلدمة اآلخرين. تضمن هذه اخلصائص  االعتدال، والشجاعة وتكريس  اآلخرين، روح 
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تتكون مؤسسة ›الباشينغانتاهي‹ العريقة يف 
بوروندي من حكامء، أشخاص ذوي أخالق ال 

تشوهبا شائبة. وقد ترأست اجلهاز القضائي يف 
البالد عىل مجيع املستويات ولعبت دور الضوابط 

والتوازنات يف ضبط السلطة، وضامن احلد من 
األحكام االعتباطية وغياب العدالة.

مبادئ  وتعد  ›للباشينغانتاهي‹  األخالقية  والسلطة 
لواجباهتم.  وأدائهم  لسلوكهم  مرشدة  أساسية 
هذه  اىل  انضاممهم  يمكن  وحدهم  الرجال  تقليديًا، 

املؤسسة النبيلة.

3.1.2. ترسيم الباشينغانتاهي ومعنى القسم

ينبغي للمرشح ملؤسسة الباشينغانتاهي أن خيضع لطقوس الدخول اىل املؤسسة التي تتكون من عدة مراحل 
تتم خالهلا مراقبته وإرشاده من قبل املحيطني به، خصوصًا معلمه واملرشف عليه، الذي يكون دوره إدخاله 
يف املؤسسة وإعداده لواجباته املستقبلية )انظر املربع 9(. ويمثل يمني الوالء ليس فقط ميثاقًا بني الناس 
واألوموشينغانتاهي الذي تم ترسيمه حديثًا، بل أيضًا االلتزام بتنفيذ الواجبات النامجة عنه. إنه يمني يشمل 

وحيقق الوظائف االجتامعية – السياسية يف االلتزام وشمول اجلميع. 

املربع 9: ترسيم أوموشينغانتاهي يف بوروندي:

1. الطامح اىل هذه الوظيفة يف بداية مسريته. يظهر املرشح رغبته يف أن يصبح جزءًا من مؤسسة الباشينغانتاهي. 
2. املستوى األول. عىل املرشح أن يطلب رصاحة أن يتم ترسيمه. منذ تلك اللحظة، تتم مراقبته خالل خطبه العامة، 
وسلوكه ومواقفه خالل الطقوس الرسمية التي يعطى فيها مسؤوليات معينة، خصوصًا فيام يتعلق بتقاسم املرشوبات 
بني الرجال غري املرسمني. كام يفوض املرشح باملشاركة يف النقاشات وأن يبادر ملصاحلة األطراف يف حالة النزاع أو 

التحكيم يف خمتلف القضايا.
3. ينتظر املرشح الرتسيم. يقوم املرشف بمراقبة املرشح بشكل وثيق، ويغدق عليه باملشورة، ويطلعه عىل املعارف 
املعمقة بالعادات واملهارات املرتبطة بتسوية النزاعات، وهي املعارف واملعلومات الرضورية ألداء واجباته املستقبلية.

يمثل  كبري  كرنفال  خالل  جترى  رسمية  ترسيم  بطقوس  الطامح  الشخص  قبول  يتم  مرشفه،  بموافقة  الرتسيم.   .4
طقس التثبيت، واالرتباط ورفع رتبة الشخص اىل عضو يف الباشينغانتاهي. هذه الطقوس ذات أمهية كبرية حيث متثل 
االلتزام القوي للمرشح هبذه املكانة اجلديدة. تعكس اخلطب التي تلقى يف هذه املناسبة بعمق االلتزامات التي يتعهد 
هبا األوموشينغانتاهي. ومن ثم تتجسد عضوية الطامح يف عضوية الباشينغانتاهي بشكل أكرب بمنحه عصا العدالة 

التي يتلقاها واليمني الذي حيلفه خالل عملية الرتسيم.

4.1.2. عمل المؤسسة وبنيتها األصلية

منذ حقبة امللكية، وعىل مجيع املستويات، كان لكل سلطة هيئة للباشينغانتاهي تساعدها وتقدم املشورة هلا، 
بينام تلعب دور املحافظ عىل الضوابط والتوازنات. وهنا كانت اهليكلية غري رسمية وهلا عدد من املهام. 
الشؤون  بالتحكيم يف  تبدأ  للمؤسسة هيكلية رسمية،  كان  فقد  التفويض،  أخرى، ومن حيث  ناحية  من 
األرسية، صعودًا اىل التحكيم عىل املستوى املحيل ومن ثم اىل التحكيم عىل مستوى نائب الرئيس ثم حتكيم 
التفويض، كانت  املختلفة من  املستويات  امللكي. وعىل هذه  البالط  التحكيم يف  ثم  الرئيس  عىل مستوى 
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ملؤسسة الباشينغانتاهي ثالث مهام أساسية تتمثل 
يف الوساطة واملصاحلة والتحكيم.

الباشينغانتاهي تسوي خمتلف النزاعات املتعلقة بمسائل اإلرث وتقاسم املمتلكات )األرايض واملوايش(، 
والنزاعات األرسية واالجتامعية والرصاعات يف األحياء أو النزاعات عىل اهلضاب، وما اىل ذلك. كانت 
القضايا األكثر أمهية )القتل أو رسقة املوايش( تتم تسويتها عىل مستوى حماكم الزعامء والقضايا اخلطرية، 
ملدونة  طبقًا  تعمل  املؤسسة  كانت  اإلعدام.  تتطلب  التي  واحلاالت  امللكية  الذات  إهانة  أفعال  خصوصًا 

فة بشكل حمدد. صارمة للمهام امُلعرَّ

5.1.2. المهام والمبادئ الرئيسية للمؤسسة

للمؤسسة ثالث مهام رئيسية هي، الوساطة واملصاحلة والتحكيم.

أخفقت  إذا  فقط  خالفاهتم.  تسوية  يف  النزاع  أطراف  ملساعدة  يعنيَّ  األوموشينغانتاهي  كان  الوساطة: 
جهوده كان يستعان بمجلس الباشينغانتاهي إلجياد حل وسط من خالل املصاحلة. اجلدير باملالحظة هنا أن 
املصاحلة ال ترتبط حرصيًا بتسوية الرصاع؛ بل إهنا جزء ال يتجزأ من الثقافة البوروندية ومتارس يف بيئات 

اجتامعية أخرى مثل تنظيم مراسم الزواج أو حتى يف الطقوس.

بني  النزاع  يكون  عندما  خصوصًا  املحيل،  املجتمع  أفراد  بني  نزاع  أو  رصاع  ينشأ  عندما  املصاحلة: 
أفراد العائلة أو اجلريان، فإن الباشينغانتاهي حتاول دفع األطراف اىل تسوية سلمية من خالل تقديم 
اىل  ينظر  السياق،  هذا  ويف  باألرضار.  املطالبة  من  بدالً  واملصاحلة  املتبادل  الصفح  واقرتاح  املشورة 
املصاحلة بوصفها مقدمة رضورية جلميع إجراءات املحاكم وتتكون من إجياد أرضية مشرتكة للتفاهم 
االجتامعي  والتامسك  السالم  وحفظ  املصاحلة  عىل  أسايس  بشكل  وبالرتكيز  املعنيني،  األطراف  بني 

واالنسجام. 

يتم إصدار  فعالة.  ليست  املصاحلة  أن  تبني  إذا  املصاحلة  التحكيم ويطيل من عملية  التحكيم: يكمل 
حكم من قبل الباشينغانتاهي، الذين يعتربون يف حاالت من هذا النوع قضاة حقيقيني تكون قراراهتم 
ملزمة لألطراف. يتطلب نجاح عملية املصاحلة والتحكيم التفاهم املتبادل واستعداد املشتكني لوضع 
حد خلالفاهتم، وكذلك احليادية املفرتضة للمحّكم، الذي ال يكون من أي من طريف النزاع. وحسب 
طبيعة الرصاع، فإن الطرف الذي ال تعجبه نتيجة التحكيم يمكنه االستئناف اىل مستوى أعىل وصوالً 

اىل حتكيم امللك. اليوم، بوسع الطرف الذي يشعر 
بأنه مظلوم أن يلجأ اىل املحاكم، وأن يقدم نسخة 
أصدرهتا  التي  لألحكام  الرسمي  املحرض  عن 
الباشينغانتاهي )عىل سبيل املثال يف حاالت النزاع 

عىل ملكية األرض(.

6.1.2. المبادئ الدافعة للمؤسسة

تنعكس هذه املبادئ يف االلتزامات التي يتعهد هبا الباشينغانتاهي خالل ترسيمهم ويف الفكرة املهيمنة التي 
توجه أفعاهلم. وهي عىل النحو اآليت:



ي
ند

رو
بو

ي 
 ف

ي
اه

انت
نغ

شي
لبا

ة ا
س

س
مؤ

155

احليادية وعدم االنحياز: تتمثل هذه املبادئ يف معاملة مجيع األطراف املعنيني بالتساوي، وااللتزام بعدم 
الوقوف اىل جانب أحد أطراف الرصاع، وهي ال تنطوي يف أي حال من األحوال عىل عدم اختاذ القرار أو 
عدم القيام بالفعل املطلوب. ينبغي عىل الباشينغانتاهي اإلصغاء للجميع، والبحث عن احلقيقة والعمل 

بحكمة دون السامح ألنفسهم بأن يتأثروا أو ينحازوا يف أي حال من األحوال.

الزمالة: لقد ُمنح هذا املبدأ قوة القانون يف التقاليد البوروندية، التي ترفض أولوية احلكم الفردي يف سياق 
أي حماكمة. من خالل بناء اإلمجاع بشكل منتظم، وهو نمط عمل الباشينغانتاهي، فإن األحكام احليادية يتم 
إصدارها بعد مداوالت بني الزمالء ختلو من أي ترسع يف إصدار األحكام. هلذه الطريقة )انظر عىل سبيل 
املثال 1997b Ntahombaye and Manirakiza( أمهية كربى يف املسعى لكشف احلقيقة بطريقة تنسجم مع 
املوضوعية وتكون األساس يف واقع يمكن التحقق منه، وهو أمر جوهري لكل نظام عدالة سليم. تشكل 
تؤكدها  نظرة  وهي  الباشينغانتاهي،  تصدرها  التي  لألحكام  الرسمية  للمصداقية  األساس  الزمالة  هذه 
الدولة يف أسفل  القائمة، وحماكم  باملئة منهم مثبتون من قبل املحاكم  أكثر من 70  حقيقة أن هناك حاليًا 

.)2005 Dexter and Ntahombaye( الرتاتبية القضائية

الشفافية واحرتام احلقيقة: من خالل العمل بشكل مجاعي، فإن الباشينغانتاهي تقدم تقارير حول التقدم 
ينبغي عليها نرش مجيع  التقارير عىل املأل.  املتوقعة أو املتحققة وتنرش هذه  الذي حترزه يف عملها والنتائج 
املعلومات حول أنشطتها، وبالتايل ختضع نفسها للمراقبة واالنتقاد. عالوة عىل ذلك، فإن الباشينغانتاهي 

والشهود يتعهدون بااللتزام باحلقيقة دومًا.

الباشينغانتاهي  من  يتطلب  واملؤسساتية. وهو  الفردية  الرشعية  تعزيز  املبدأ يف  يساعد هذا  املصداقية: 
ليس فقط أن يقوموا بإظهار صورة إجيابية بل األهم من ذلك أن يكونوا حذرين حيال وجهات نظر 
وأحكام اآلخرين حول األفراد واملؤسسة. دون املصداقية، فإن رشعية األفعال املتخذة تتقوض بشكل 

خطري.

القانونية والرشعية: تستمد املؤسسة قانونيتها من حقيقة أهنا مستمدة من القانون العريف. وتكون قانونيتها 
النصوص  من  عدد  خالل  من  باحلامية  قانونيتها  حتظى  اليوم،  العريف.  القانون  إلغاء  يتم  مل  طاملا  مضمونة 
القانونية، وخصوصًا الدستور )الصادر يف آذار/مارس 2005، املادة 68( إضافة اىل قانون اإلدارة املحلية، 
الذي يمنح املؤسسة الرشعية من خالل نصه عىل أنه ›حتت إرشاف زعيم اهلضبة أو الضاحية، تكون مهمة 
جملس اهلضبة أو الضاحية...القيام بالتحكيم والوساطة واملصاحلة، إضافة اىل تسوية الرصاعات يف احلي 
 April  20.016/1 .Loi no( املعنية الوحدة  الباشينغانتاهي يف  الضاحية، من خالل  أو يف  اهلضبة  عىل 

.)2005

القانون وجيعله  التمييز. هنا، يكمل اإلنصاف، ويصحح  التشميل وعدم  املبدأ عىل  يركز هذا  اإلنصاف: 
إنسانيًا. هذا يتعلق بجوهر العدالة الطبيعية املوجودة يف تقدير ما هو حق لكل شخص. كام أنه الفضيلة 

املوجودة يف كل من يملك هذا اإلحساس بالعدالة الطبيعية.

التعقل وعدم التحيز: يلتزم كل فرد يف املؤسسة بالرسية يف مداوالهتم، وأي انتهاك هلذه القاعدة يعرض 
الفاعل للعقوبات األخالقية واالجتامعية، بام يف ذلك الفصل من املجموعة. وهذا يربز األمهية املعطاة 
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للدور الذي يطلب من الباشينغانتاهي أن يلعبوه يف تسوية الرصاعات بني املواطنني دون حماباة أو انحياز 
ألي طرف.

وإصدار  والتحكيم  املصاحلة  الباشينغانتاهي،  هبا  يضطلع  التي  املهام  مجيع  املجانية:  االجتامعية  اخلدمة 
تعويضات  أو  املحاكم  إجراءات  عىل  رسوم  هناك  ليس  املبدأ،  حيث  من  جمانية.  هي  القضائية  األحكام 
خدمات  يطلبون  الذين  أولئك  من  فيها  يطلب  التي  احلاالت  هو  الوحيد  االستثناء  نوع.  أي  من  مادية 
الباشينغانتاهي تقديم كمية معينة من رشاب البرية، التي تسمى عادة أغاتوتو كاباغابو، والتي يتشاطرها 

اجلميع وتكون رمزًا الستعادة الوحدة.

األنظمة  الى  االستعمارية  الحقبة  من  الباشينغانتاهي  مؤسسة  تطور   .2.2
الجمهورية

كانت املؤسسة جزءًا ال يتجزأ من املجتمع البوروندي التقليدي الذي، كام متت مالحظته أعاله، كان هلا فيه 
مهام حمددة بوضوح ولعبت دور الضوابط والتوازنات. إال أن التطورات االجتامعية–السياسية الالحقة مل 

ترتكها دون تغيري. يف سياق تطورها التارخيي، غريت شكلها وفقدت بعضًا من امتيازاهتا.

1.2.2. تحت النظام االستعماري

نظام  اىل  املستندة  للعدالة  التقليدي  النظام  عىل  كبرية  تغيريات  أجرى  من  أول  االستعامري  النظام  كان 
النظام  البلجيكية إصالحات عىل  القرن العرشين، أجرت اإلدارة  الباشينغانتاهي. منذ مطلع عرشينيات 
إلغاء  يف  إصالح  أهم  متثل  حيث  الباشينغانتاهي؛  من  خصوصًا  الصالحيات،  بعض  بسحب  القضائي 
التي  اإلجراءات  هذه  املؤسسة.  عن  الصادرة  األحكام  ودراسة  بربرية،  اعتربت  التي  العقوبات  بعض 
األوىل  للمرة  العادات، حرمت  بتقييم صحة  احلق  لنفسها  ›أعطت  والتي  االستعامرية،  السلطات  اختذهتا 

.)2003 Deslaurier( ›الباشينغانتاهي من مهمتهم األساسية املتمثلة يف ضامن استمرار الفقه التقليدي

وكلفتهم  قضاة  وعينت  الفرعية،  واإلقطاعات  اإلقطاعات  يف  حماكم  االستعامرية  السلطات  أسست 
خصوصًا  الباشينغانتاهي،  وظائف  عىل  مهاًم  تعديًا  ذلك  شكل  وقد  الرصاعات.  تسوية  عن  باملسؤولية 
تلك املتعلقة بجمع األطراف املتنازعة ومصاحلتها. هذا التعايش، الذي حظي فيه رؤساء املحاكم اجلديدة 
بمباركة السلطات االستعامرية، أضعف دور الباشينغانتاهي بشكل كبري، والذين فقدوا نفوذهم عىل نحو 
متزايد يف املجتمع املحيل. يف الواقع، فإن سلطة السيطرة االجتامعية انتقلت من املركز اجلامعي اىل املركز 
اإلداري للبالد. رغم ذلك، فإن مؤسسة الباشينغانتاهي ظلت رمزًا للعدالة واإلنصاف ومتكنت من فرض 

نفوذها بني الناس العاديني ويف املجتمع املحيل، وقد استمرت الباشينغانتاهي بإصدار أحكامها.

)مستشارون(.  أباجيناما  سموه  ما  استحداث  خالل  من  املؤسسة  إضعاف  يف  املبرشون  أسهم  أخريًا، 
الدين املوجودين يف املجتمع  الرجال مقربني جدًا من املبرشين وكانوا يعينون من بني رجال  كان هؤالء 
بنفوذ متزايد يف املجتمع املسيحي عىل حساب  بينهم مدريس املدارس الكاثوليكية، ومتتعوا  املحيل، ومن 

الباشينغانتاهي.
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2.2.2. بعد االستقالل

ألغى قانون يف 26 متوز/يوليو 1962 مجيع الواليات القضائية العرفية وأسس نظامًا واحدًا متثل يف القضاة 
املحليني وموظفي القضاء. لكن متت املحافظة عىل جملس الباشينغانتاهي عىل مستوى اهلضبة )أدنى مستوى 
يف الرتاتبية اإلدارية( لتسوية النزاعات عن طريق املصاحلة يف املسائل التي كان مسموحًا له الفصل فيها يف 

القانون، ويف احلفاظ عىل النظام العام، والسالم واهلدوء.

يف  أسهم  وبذلك  املؤسسة،  تسييس  يف  أوبرونا  حزب  انخرط   ،)1976-1966( األوىل  اجلمهورية  يف 
تشوهيها. من الناحية الفعلية، بدأت السلطات برتسيم موظفي اخلدمة املدنية عىل أهنم باشينغانتاهي دون 
األخذ باالعتبار معايري الرتسيم التارخيية واملذكورة أعاله. من هذه الفرتة وما بعد، تراجعت قيمة مصطلح 
األوموشينغانتاهي واختلط ببساطة بلقب ›سيد‹ كام يستعمل لإلشارة اىل أي ذكر بالغ. أطلقت هذه الفرتة 
منح العضوية يف الباشينغانتاهي ليس فقط عىل أساس املعايري الواردة يف التقاليد، بل عىل أساس املؤهالت 

الرسمية واملكانة الفكرية.

بسبب  البالد  أنحاء  سائر  يف  الرتسيم  طقوس  ُمنعت   ،)1987-1976( الثانية  اجلمهورية  حكم  ظل  يف 
السلطات  قبل  من  املعينني  املحلية  املجتمعات  إدارات  باغازا  الرئيس  كلف  ذلك،  من  وبدالً  التكاليف. 

تعيني أفراد يلعبون دور الباشينغانتاهي عىل اهلضاب.

يف عام 1987، استعاد قانون إعادة تنظيم النظام القضائي جمالس الباشينغانتاهي عىل اهلضاب وأعطاها 
القانونية. كان من املفروض أن  املتنازعة قبل اللجوء اىل اإلجراءات  مهمة إجراء املصاحلة بني األطراف 
يعيد هذا القرار تأهيل املؤسسة. لكن لألسف، مل تتخذ إجراءات مصاحبة لوضع معايري الرتسيم التي تأخذ 

باالعتبار السياق السيايس الراهن وتطور املجتمع البوروندي.

هكذا، ومن خالل األنظمة املختلفة، االستعامرية وما بعد االستعامرية، خضعت مؤسسة الباشينغانتاهي 
أحيان  ويف  أحيانًا،  ونسيت  قمعت  أهنا  بمعنى  األساسية  قيمها  يف  والتشوهات  التقلبات  من  للعديد 
قبعة  باتت  واستغلت:  استخدمت  لقد  املتعاقبة.  اإلدارات  وسياسات  لربامج  كأداة  استخدمت  أخرى 
من  أيًا  يمتلكوا  مل  الذين  احلاكم  النظام  خدم  حتى  أو  السياسيني  الزعامء  قبل  من  ترتدى  املوشينغانتاهي 
خصائص الباشينغانتاهي باملعنى احلقيقي للكلمة، بل رأوا يف العضوية يف املجموعة وسيلة لتسلق السلم 

السيايس دون أن يتمتعوا بااللتزام والقناعة املصاحبتني لذلك.
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يف أزمة عام 1993، حاول العديد من 
الباشينغانتاهي املرسمني تقليديًا محاية األشخاص 

املضطهدين، وإنقاذ الضحايا من املجرمني 
ونظموا أنفسهم العتقال القتلة والنهابني. يعترب  

ي جمتمعاهتم املحلية. وبعد عودة اهلدوء، بدأ 
هؤالء الرجال يف العديد من املناطق بتنظيم 
أنفسهم لالنخراط يف عملية إعادة التوحيد 

واملصاحلة بني املجتمعات املحلية.

3. مؤسسة الباشينغانتاهي اليوم

رغم هذا الوضع، فإن املؤسسة مل تفقد مصداقيتها متامًا يف املجتمع الذي ختدمه، والذي يستمر باللجوء اىل 
حكمتها. حيلل هذا القسم الدور الذي متكنت من لعبه خالل األحداث املختلفة التي مرت هبا البالد عىل 

مدى العقد املايض، أو ما يقارب ذلك، وأثر هذه األحداث عىل عملها، ومكانتها اإلمجالية يف املجتمع.

1,3. أثر أزمة عام 1993 على المؤسسة

فرضتها  التي  بالتقلبات  أصاًل  تأثرت  قد  كانت  ملؤسسة  آخر  صعبًا  اختبارًا   1993 عام  أزمة  شكلت 
بني  ارتكبت  التي  املجازر  خالل  لعبته  الذي  الدور  جتاوز  يمكن  ال  واجلمهورية.  االستعامرية  األنظمة 
أظهرت  الزمن.  من  عقد  من  أكثر  مدى  عىل  احلداد  يف  البالد  وأغرقت  املختلفة  العرقية  املجموعات 

بالتعاون مع معهد  بوروندي  دراسة أجرهتا جامعة 
 Ntahombaye and Kagabo( والسالم  احلياة 
خمتلفة  مناطق  يف  حملية  جمتمعات   10 يف   )2003
الذين  الباشينغانتاهي  من  العديد  أن  البالد،  من 
دورهم  لعب  حاولوا  تقليدية  بطريقة  ترسيمهم  تم 
تقديم  خالل  من  االجتامعية  بيئاهتم  يف  كآباء  كاماًل 
الضحايا  وإنقاذ  املضطهدين،  لألشخاص  احلامية 
القتلة  أنفسهم العتقال  املجرمني وتنظيم  أيدي  من 
والنهابني. وتشهد مصادر عديدة عىل أن العديد من 
زوبونتو(  )إنكينغي  أبطاالً  يعتربون  الباشينغانتاهي 

يف جمتمعاهتم املحلية، وهو مصطلح يمكن مقارنته بمصطلح ›العادل‹، اللقب الترشيفي الذي متنحه دولة 
إرسائيل ألشخاص من سائر أنحاء العامل ممن خاطروا بحياهتم إلنقاذ اليهود من اإلبادة.

بتنظيم أنفسهم لالنخراط يف عملية إعادة توحيد ومصاحلة  يف أعقاب عودة اهلدوء، بدأ هؤالء الرجال 
املجتمعات املحلية التي كانت قد انقسمت عىل أساس عرقي، وهبدف استعادة احلوار واملصاحلة التدرجيية 
 Ntahombaye and Kagabo( بني أفرادها. تذكر الدراسات واملقابالت التي أجريت من قبل عدة اخلرباء
2003( حاالت لطلبات عامة للصفح واالستعداد للتعويض عن اخلطأ نتيجة مبادرات الباشينغانتاهي يف 

جمتمعاهتم املحلية. وهذه املبادرات ليست حاالت معزولة، لكنها اقترصت عىل أماكن معينة.

إال أن هذه املهمة املتمثلة يف العمل كأوصياء عىل األخالق وكوسطاء مل تكن سهلة عىل الباشينغانتاهي، 
الذين وجدوا أنفسهم يف كثري من األحيان يف مواجهة العديد من العقبات. هناك سجالت تظهر اغتيال 
أعضاء الباشينغانتاهي ملحاولتهم إنقاذ حياة األشخاص أو تنصيب أنفسهم أوصياء عىل ممتلكات الضحايا، 
بينام عانى آخرون نفس املصري ألهنم كانوا شهودًا حمتملني عىل أعامل وحشية ارتكبت. بعضهم ُمنع حتى 
من اختاذ أي إجراء، وذلك باستغالل وإثارة الشباب الذين اعتربوا أي شخص يف جمموعتهم العرقية خائنًا 
إذا مل يشارك يف األعامل الرببرية التي سموها جهادًا مقدسًا )إيسيكيزا(. بعض احلكامء املكرسني رضخوا 
لإلغراءات وشاركوا يف األعامل الوحشية التي ارتكبت من حوهلم، يف حني فشل آخرون يف معاجلة الوضع 

املريع بسبب اخلوف أو بسبب عدم توافر املوارد.
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بشكل عام، فإن شهود العيان والتقارير اإلعالمية تعرتف أنه يف األماكن التي كان ال يزال الباشينغانتاهي 
النزهيون من وقف ارتكاب األعامل  بالفعل. متكن هؤالء األشخاص  الناس  إنقاذ حياة  ناشطني، تم 
الوحشية قبل حدوث أرضار ال يمكن إصالحها، ونجحوا يف استعادة اهلدوء والتعايش السلمي يف 

بيئاهتم االجتامعية املعنية.

2,3. إعادة تأهيل المؤسسة

إلجياد  سعت  التي  الوطنية  املصاحلة  سياسة  أعقاب  يف  الباشينغانتاهي  مؤسسة  إحياء  إعادة  انطلقت 
األساسية  بالتحديات  يتعلق  فيام  البوروندي  للشعب  املختلفة  الفصائل  بني  والتشاور  للحوار  إطار 
التي تواجه البالد. كانت اهليئة التي كلفت بدراسة مسألة الوحدة الوطنية قد أوصت بأن يتم تكييف 
املؤسسة مع السياق الراهن: ›ال ينبغي حتويلها اىل أسطورة، بل أن تتم إعادة إحيائها وإعطائها الرشف 
 Ntahombaye and( ›الذي تستحقه، مع األخذ بعني االعتبار الوضع اجلديد يف املجتمع البوروندي
Kagabo 2003(. بدأت عملية إعادة التأهيل، التي كانت مهمة بشكل خاص بالنسبة للباشينغانتاهي 
الوحدة  ميثاق  حول  املناظرة  فيه  جرت  الذي  الوقت  يف  التقليدية،  بالطريقة  رسموا  قد  كانوا  الذين 

الوطنية )1991-1992( والتحول الديمقراطي يف املؤسسات البوروندية. 

منذ عام 1996 وما بعد، متتعت الباشينغانتاهي بدعم حقيقي من احلكومة وكذلك من املجتمع املدين 
البوروندي واملجتمع الدويل. نظر املجتمع الدويل اىل الباشينغانتاهي عىل أهنا تقدم خمرجًا من األزمة، 
والدور  واالنسجام  السالم  ُمثل  حول  مواطنيهم  وتعبئة  حشد  عىل  املؤسسة  أعضاء  قدرة  عىل  وبنى 

اإلجيايب الذي يمكن أن يلعبوه يف حياة املجتمع.

األمم  برنامج  دعم  و2001،   1999 عامي  بني  نفذ  الذي  الرشيد‹،  احلكم  تعزيز  ›دعم  مرشوع  يف 
املتحدة اإلنامئي أنشطة هتدف اىل حتديد أفراد الباشينغانتاهي الذين كانوا قد ُرّسموا بالطريقة التقليدية 
الذين  الباشينغانتاهي  التعرف عىل 34.000 أرسة من  البالد. عىل وجه اإلمجال، تم  يف سائر أنحاء 
ُرّسموا بشكل تقليدي وكانوا نشطني يف املقاطعات السبع عرشة يف بوروندي. ساعدت هذه العملية 
يف حتقيق فهم أفضل للوضع احلقيقي هلؤالء الباشينغانتاهي، إضافة اىل معرفة عددهم )الذي قد يكون 
حوايل 64,000 إذا أخذنا يف االعتبار أن معظم األرس تتكون من رجل وامرأة: النساء يتم ترسيمهن 

عادة مع أزواجهن(.

يف عام 2002، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنامئي مرحلة ثانية من تنفيذ مرشوع ›دعم إعادة تأهيل‹ 
مؤسسة الباشينغانتاهي. وقد حقق ذلك نتائج خمتلفة، بام يف ذلك دعم إعادة التأهيل الذايت للمؤسسة 
املحلية  اهليكليات  خالل  ومن  الوطني(  )املجلس  القمة  اىل  املستعمرة(  )جملس  مستوياهتا  أدنى  من 
واإلقليمية، مع إجراء انتخابات ديمقراطية يف كل مرة عىل مستويات خمتلفة. ساعد هذا املرشوع ليس 
التي  التشغيلية  األخطاء  بعض  أيضًا عىل تصحيح  بل  الباشينغانتاهي  بني  التواصل  تسهيل  فقط عىل 
كانت قد تعززت خالل سنوات من العمل املنعزل، ويف بعض األحيان األفعال التي فرضتها احلكومة 

بام يتناقض مع الفلسفات التقليدية للمؤسسة.
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تم توثيق اهليئات املختلفة للمؤسسة وصالحيات كل منها وواجباهتا كتابًة يف ميثاق الباشينغانتاهي، الذي 
تم تبنيه يف نيسان/أبريل 2002 يف مؤمتر استثنائي مجع مخسة ممثلني منتخبني من الباشينغانتاهي املرسمني 

يف كل مقاطعة.

أخذت املؤسسة ُبعد النوع االجتامعي بعني االعتبار وذلك بضم 33 باملئة من النساء يف جلاهنا اإلدارية. 
شكل وجود النساء يف املستويات اإلدارية قيمة مؤكدة ساعدت يف انطالق تفكري جدي برشوط ترسيم 

النساء بحد ذاهتن، وهو أمر مل تكن التقاليد البوروندية حتى ذلك احلني تسمح به.

منذ عام 2002، استعادت املؤسسة تدرجييًا حيويتها السابقة. حيدث الرتسيم يف ضوء النهار، يف البيئات 
الريفية واحلرضية عىل حد سواء. وطبقًا لألرقام املتوافرة، فإن يف بوروندي اليوم حوايل 100.000 
 Rapport de la Mission‘( الذين تم ترسيمهم بالطريقة التقليدية )باشينغانتاهي )من الرجال والنساء
اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  ملرشوع  التقييمي  التقرير  يالحظ   .).ff  24  :2003  ’Indépendante
اخلطوات التي اختذت إلعادة تأهيل املؤسسة، ويويص بأن ترتكز اجلهود عىل األنشطة التي هتدف اىل 
تعزيز قدرة الباشينغانتاهي عىل مستوى القواعد من خالل التدريب يف خمتلف املجاالت، مثل الوظيفة 
وحمو  الرصاعات،  وتسوية  منع  وتقنيات  األرسة،  قانون  املمتلكات،  قانون  العام،  القانون  القضائية، 
التوصيات ينبغي  هذه  تنفيذ  أن  إال   .)24  :2003 ’Rapport de la Mission Indépendante‘( األمية
أن يأخذ باالعتبار فلسفات وأخالقيات مؤسسة الباشينغانتاهي وإرشاك أعضائها، الذين يتمتع بعضهم 
بمستوى جيد من التعليم يف خمتلف املجاالت، والذين ينبغي أن يكونوا هم أنفسهم مسؤولني عن تنفيذ 

برامج إعادة التأهيل.

إضافة اىل ذلك، هناك قضية تعزيز القدرات التقنية للباشينغانتاهي كي يتعلموا عىل نحو أفضل تطبيق 
مبادئ املساواة بني اجلنسني وإدارة القضايا املتعلقة باملرياث وقوانني الزواج، إضافة اىل دعم االكتفاء 
أنه  عىل  الشخص  ترسيم  يتم  كي  مهمة  معايري  وهي  لألشخاص،  املادي  والرفاه  الغذاء  من  الذايت 

أوموشينغانتاهي.

اليوم، تتمتع املؤسسة بمزايا تعزز رشعيتها عىل املستويني السيايس واملؤسسايت. تعرتف اتفاقية أروشا 
بأن الباشينغانتاهي تشكل عاماًل موحدًا عىل اهلضاب وأن املؤسسة جزء من النظام القضائي.

الذي  البوروندي،  املجتمع  يف  بمكانة  دائاًم  متتعت  الباشينغانتاهي  مؤسسة  فإن  عرفيًا،  قضاًء  بوصفها 
يمنحها سلطة معينة. وتتمتع ببعض نقاط القوة لكنها أيضًا تعاين من بعض نقاط الضعف، التي ينبغي 

تصحيحها إذا أريد هلا أن تلعب دورها يف ترسيخ سيادة القانون يف بوروندي.
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4. نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  توضيح  أجل  من  الباشينغانتاهي  مؤسسة  وضعف  قوة  نقاط  اآلن  نحلل 
ملساعدة   والطرق  الوسائل  حتديد  اجلوهري  من  بات  وقت  يف  بوروندي،  يف  القانون  سيادة  ترسيخ  يف 

البورونديني عىل وقف احللقة اجلهنمية من العنف ووضع اآلليات املناسبة للعدالة.

ومدونة  األخالقي  األساس  يف  الكامنة  والتحديات  الضعف  نقاط  ملراجعة  فرصة  يعطينا  هذا  أن  كام 
ملهمة  الفعال  التنفيذ  أمام  عقبة  تكون  قد  هذه  إن  حيث  أنفسهم،  بالباشينغانتاهي  اخلاصة  السلوك 

املؤسسة.

1.4. نقاط القوة

تكمن نقاط قوة هذه املؤسسة العلامنية، التي لعبت تقليديًا دورًا رئيسيًا يف تنظيم املجتمع البوروندي، يف 
طريقة تنظيمها، ومهمتها واملبادئ التي توجه أفعاهلا.

1.1.4. أحد عوامل التماسك االجتماعي

وتسوية  والنظام  االجتامعي،  التالحم  حتقيق  يف  عاماًل  املؤسسة  كانت  االجتامعية،  الناحية  من 
االنسجام  َضِمنت  للسلوك  كاملة  مدونة  طورت  والعائالت.  األفراد  بني  واملصاحلة  الرصاعات 
 Ntahombaye and( سجون‹  ودون  جيش  ودون  رشطة  دون  ›أمن  واالستقرار،  االجتامعي 
1997a Manirakiza(. طبقًا النتاهوكاجا )Ntahokaja 1977(، فإن الباشينغانتاهي ممثلون رسميون 
للشعب ومتحدثون باسم جمتمعاهتم. إهنم مفاوضون يشاركون يف حل املشاكل التي تنشأ بني احلكام 

واملحكومني.

نامذج يف  العادات واملامرسات وكانوا  الباشينغانتاهي أوصياء عىل  املستوى األخالقي والثقايف، كان  عىل 
بيئاهتم يف تشجيع فضائل االحرتام املتبادل والكرامة والنزاهة واحلقيقة. عىل املستوى السيايس، مّثل هؤالء 
الرئيسية للنظام السيايس البوروندي بواسطة شبكة من املستشارين متتد من اهلضاب اىل البالط  الدعامة 
امللكي. وقد شكلوا ضوابط عىل ممارسة السلطة. اعرتافًا بقيمهم ونزاهتهم األخالقية، كان امللك والزعامء 

املحليون جمربين عىل أخذ آراء هؤالء الرجال احلكامء بعني االعتبار.

ال تزال هذه املزايا التي شكلت نقاط قوة للمؤسسة يف جمتمع تقليدي ذات صلة اليوم، أو عىل األقل 
فإهنا متثل أهدافًا يمكن حتقيقها من خالل إعادة تأهيل املؤسسة. حاليًا، تسعى املؤسسة اىل التموضع 
كهيئة مرجعية ملامرسة نفوذ إجيايب عىل املجتمع، و›إعادة تلميع شعارها‹ وذلك بدعوة أعضائها للعودة 
اىل القيم املشار إليها أعاله. لدى هذه املؤسسة القدرة عىل فعل ذلك واملوارد الالزمة التي متكنها من 

إنجاز مهمتها.
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خالل حقبة ما بعد الرصاع، ال يكون النظام 
القضائي واإلداري قادرًا يف بعض األحيان 

عىل حتقيق العدالة، وتقديم التعويضات عن 
املمتلكات املرسوقة أو تعويض الضحايا. وهلذا، 

من املهم إجياد آليات تكمل املقاربة القضائية 
يف حتقيق العدالة، واستعادة حقوق الضحايا 

وختفيف حدة التوترات االجتامعية.

2.1.4. ُبعدها الوطني

للمؤسسة بعد وطني، حيث ينشط أعضاؤها يف مجيع املقاطعات حتى مستوى اهلضبة )القرية(، وال تقترص 
عضويتها عىل جمموعة عرقية أو قبيلة معينة. ونتيجة لذلك، يمكنها ممارسة السلطة والنفوذ األخالقيني يف 
املجتمع، وأن تشارك يف البناء األخالقي للحياة العامة ويف حتقيق االنسجام داخل املجتمع. سيمكنها هذا 

من املشاركة بفعالية يف عمل اهليئة الوطنية للحقيقة واملصاحلة، ويف تعزيز سيادة القانون.

3.1.4. مؤسسة ديمقراطية

كام أن املؤسسة ديمقراطية من منظور طرائق وصول املرشحني اىل املراتب املختلفة يف الباشينغانتاهي. تنص 
اإلجراءات عىل التشاور مع الناس، وليس عىل التعيني من قبل السلطات. ولقد كانت عملية ترسيم أعضاء 
املؤسسة دائاًم مسألة عامة. يمكن العرتاض أي مواطن، برصف النظر عن سنه أو مرتبته، أن يسهم يف إلغاء 

منح مكانة الباشينغانتاهي.

واحرتامها  للحقيقة  وتقديرها  بالعدالة  باهتاممها  يتعلق  فيام  خصوصًا  عاملية،  قيم  عىل  مؤسسة  أهنا  كام 
فيصف  مقارنة  مقاربة  يستخدم   )1991  Ngorwanubusa( انغوروانوبوسا  العامة.  للمصلحة  العميق 
األوموشينغانتاهي عىل أنه ›رجل رشيف‹، ويشكل مثاالً عىل وجود مؤسسات مماثلة يف سائر أنحاء أفريقيا 
أمريكا  هنود  بني  والشامان  الصحراوية،  أفريقيا  غرب  يف  السيالتيغي  اىل  ويشري  العامل.  أنحاء  باقي  ويف 

اجلنوبية واإلمفورا يف رواندا وأمكنة أخرى.

4.1.4. عدالة قريبة من الناس

كام أن قوهتا تكمن يف قدرهتا عىل توفري عدالة قريبة يف مجيع مهامها، أي الوساطة واملصاحلة والتحكيم. 
نزاع  تسوية  تتم  لكي  والتحكيم.  واملصاحلة  للوساطة  دائمة  خدمة  اىل  بحاجة  دائاًم  املواطنون  كان  لقد 
وإهنائه عن طريق التوصل اىل حل مستدام، ال ينبغي بالرضورة أن حيال النزاع اىل الرشطة، أو اىل املحاكم 
مصاحلة  اىل  دائاًم  متيل  العدالة ال  من  أسايس  بشكل  والقمعية  الرسمية  األشكال  اخلاصة. هذه  أو  العامة 

نحو  عىل  مهمة  الوظيفة  وهذه  الرصاع.  أطراف 
أعضاء  يقوم  حيث  الريفية،  السياقات  يف  خاص 
خمتلف  من  رصاعات  يف  بالتحكيم  الباشينغانتاهي 

األنواع مدفوعني بروح املصاحلة والسالم.

خالل العملية اجلارية حاليًا إلعادة توطني الالجئني 
مؤسسة  اىل  اللجوء  يتم  داخليًا،  واملهجرين 
تسوية  أجل  من  واسع  نطاق  عىل  الباشينغانتاهي 
املمتلكات  عىل  والنزاعات  العائلية  النزاعات 
املمتلكات،  عىل  األشخاص  استيالء  عن  والنامجة 

مسائل  تظهر  الرصاع،  بعد  ما  حقبة  يف  املمتلكات.  هذه  عىل  نفسها  الدولة  استيالء  احلاالت  بعض  ويف 
قادرًا  القضائي واإلداري ال يكون  النظام  أن  السطح بشكل منتظم، إالّ  العدالة واملصاحلة والصفح عىل 
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التعويض عىل الضحايا. وهلذا،  املمتلكات املرسوقة أو  التعويض عن  العدالة، وتقديم  أحيانًا عىل حتقيق 
من املهم إجياد آليات تكمل املقاربة القضائية يف حتقيق العدالة، واستعادة حقوق الضحايا وختفيف حدة 
واملصاحلة  الوساطة  يف  مهامها  خالل  ومن  الباشينغانتاهي،  مؤسسة  فإن  هنا،  ِمن  االجتامعية.  التوترات 

والتحكيم، تلعب دورًا يف تأسيس دولة القانون.

وهلذه األسباب، واألهم من كل ذلك، يف ضوء حقيقة أن من الصعب عىل النظام القضائي الرسمي توفري 
استجابات مناسبة للعديد من القضايا التي تطرحها االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، من املهم تدخل 
العدالة االنتقالية بطريقة مكملة. ويف هذا السياق، ينبغي أن ترتبط الباشينغانتاهي بأي آلية وطنية للعدالة 
االنتقالية تؤسس لتسهيل استعادة السالم واالنسجام يف احلياة االجتامعية يف بوروندي، بل ينبغي أيضًا أن 

تلعب دورًا حموريًا فيها.

فعالية  عىل  طرأ  الذي  التحسن  ملدى  كمي  تقييم  إعطاء  السهل  من  ليس  القضائية،  بوظيفتها  يتعلق  فيام 
باملئة  أنه يف 70  الرسمية تشري اىل  التي تم احلصول عليها من املحاكم  املعلومات  أن  الباشينغانتاهي. إالّ 
 Dexter and( املحاكم بآرائها من قبل تلك  الباشينغانتاهي، تم األخذ  فيها  التي استشريت  من احلاالت 

.)2005 Ntahombaye

 Réseau de( للمواطنني  والديمقراطية  العدالة  شبكة  أجرهتا  التي  الدراسة  شملتهم  الذين  األشخاص 
Citoyens Network 2002(، كان رأهيم أنه ينبغي تشجيع نظام الباشينغانتاهي، حيث إن الباشينغانتاهي 
قريبون من أولئك الذين ستتم حماكمتهم. عالوة عىل ذلك، فإهنم يعرفون األسباب احلقيقية للرصاع الذي 
يطلب منهم تسويته، سواء بشكل عام أو من حيث أدق تفاصيله، وبالتايل يسهل عليهم اكتشاف احلقيقة. يف 

غياب هذه ›العدالة الطوعية‹، فإن املحاكم الرسمية 
ستختنق بالتقايض، وبالتايل سُتمنع من أداء وظائفها 
العادية. يف العديد من احلاالت، تتم تسوية القضايا 
احلاجة  دون  الباشينغانتاهي  قبل  من  كامل  بشكل 

إلحالتها اىل املحاكم الرسمية.

كام أن بوسع الباشينغانتاهي أن تقدم مساعدة كبرية 
للمحاكم اخلاصة فيام يتعلق باملهمة احلساسة املتمثلة 
يتعلق  فيام  خصوصًا  القضائية،  القرارات  بتنفيذ 

بالتقايض حول امتالك األرايض. يف احلاالت املتعلقة بتحديد املمتلكات، فإن املحاكم القانونية تلجأ اىل 
االلتزام.  عدم  حاالت  يف  رشعية  ذات  وسلطات  مصداقية  ذوي  شهودًا  يمثلون  الذين  الباشينغانتاهي، 
األكثر أمهية من ذلك، هو أهنا موجودة لضامن احرتام القرارات املتخذة وضامن صالحيتها بالنسبة لألجيال 

املتعاقبة.

تشكل مؤسسة ›الباشينغانتاهي‹ عاماًل يف 
االنسجام االجتامعي، ومؤسسة وطنية ذات 

طبيعة ديمقراطية ومؤسسة عىل قيم عاملية. إهنا 
توفر عدالة قريبة من الناس؛ حيث ال ينبغي 
لعملية التقايض أن حتال اىل الرشطة، أو اىل 

املحاكم العامة أو اخلاصة.
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2.4. نقاط الضعف

1.2.4. ضعف األحكام

كانت  أو  القانون،  مع  تتوافق  ال  الباشينغانتاهي  عن  الصادرة  األحكام  كانت  احلاالت،  بعض  يف 
املرشوعة ألحد  احلقوق  فإن  بالقانون. وهكذا،  اجلهل  بسبب  االعتبار  بعني  القانون  أخذ  تصدر دون 
األشخاص، من حيث القانون املكتوب، يمكن أحيانًا أن تنتهك. ويؤكد بعض القضاة، أنه من الصعب 
أحيانًا االعتامد عىل الرتتيبات املقرتحة من قبل الباشينغانتاهي. فهم ال ينتمون رسميًا اىل ›عامل القضاء‹ 
ويوجههم بشكل عام احلس السليم واإلنصاف فيام يتعلق بالعادات، دون اللجوء اىل القانون املكتوب. 
التعامل معهم، إن مل يكن كشهود عيان، فعىل األقل كشهود قادرين عىل تقديم  القضاة  يفضل بعض 

إفادات ذات مصداقية.

إال أنه ال يبدو أن هذه النواقص تفوق مزايا ونقاط قوة املؤسسة. عىل سبيل املثال، فإن حقيقة أن قرارات 
الباشينغانتاهي تتخذ دون اإلشارة املبارشة اىل القانون ليست سيئة بالرضورة. يف بعض احلاالت يمكن 
يتم  منصف  حل  خالل  من  أكرب  بسهولة  حتقيقه  يمكن  االجتامعي  السلم  أن  بمعنى  ميزة؛  تكون  أن 

التوصل إليه دون االلتزام الصارم باألعراف القانونية الرسمية النافذة. 

القانون  جماالت  ملختلف  تفصياًل  أكثر  دراسة  إجراء  املفيد  من  سيكون  هذه،  الضعف  نقطة  ضوء  يف 
املدين واجلنائي التي يتم اللجوء للباشينغانتاهي للتدخل بشأهنا، حيث من املفهوم أن هذه اإلجراءات 
تشكل مقدمة تسبق جلسات االستامع يف املحاكم بموجب الوالية القضائية للدولة. ينبغي أن يرتبط هذا 
التحليل بالنصوص القانونية النافذة حاليًا، وبالتقايض الذي متت إحالته اىل املحاكم الرسمية والوالية 
اإلصالحات  اجتاه  حول  التفكري  العمل،  هذا  نتيجة  ستدعم  البداية.  ملحاكم  الصلة  ذات  القضائية 
نقاط  وإزالة  وظيفتها،  لتحسني  حتتاجها  التي  األدوات  الطوعية  العدالة  إعطاء  اىل  اهلادفة  القضائية 

الغموض حول عالقتها املكّملة التي ال غنى عنها مع العدالة الرسمية.

2.2.4. الوضع الغامض للنساء

مع  يتعارض  بشكل  التقاليد  رسخته  الذي  للنساء،  إقصاؤها  للمؤسسة  املوجهة  االنتقادات  بني  من 
التقاليد  فإن  الواقع،  يف  بينهام.  واإلنصاف  والعدالة  والنساء  الرجال  بني  للمساواة  احلديثة  املبادئ 
أو  الباشينغانتاهي  يف  كأعضاء  النساء  لرتسيم  إجراءات  تضع  ومل  ذاهتن  بحد  النساء  برتسيم  تقبل  ال 
اجتامعيًا  املقبولة  والقيم  بالثقافة  املرأة يف عالقتها  تفهم مكانة  أن  ينبغي  لكن  الوظيفة.  لتهيئتهن هلذه 
)تعليم األطفال، التحضري حلياة البلوغ، التقاليد األبوية، حقوق ومسؤوليات الرجال والنساء، تقسيم 
العمل، نظام املحظورات، األقوال املأثورة واألمثال، الطقوس الدينية، وطقوس املآتم وما اىل ذلك(، 
وصل  صلة  الباشينغانتاهي  مؤسسة  تشكل  البالد.  ملؤسسات  املتصور  الطبيعي  االنسجام  اىل  إضافة 
املامرسات  أن  املثال،  سبيل  عىل  االدعاء،  اخلطأ  من  سيكون  وهكذا  التقليدية.  املؤسسات  سلسلة  يف 
منها  تلقت احلامية  أو  الباشينغانتاهي  قبل مؤسسة  النساء اخرتعت من  إقصاء  التي تدعم  االجتامعية 
أو قامت هذه املؤسسة بنقلها. إن عنرص اهليمنة الذكورية املوجود يف املؤسسة ينبع من النظام الثقايف 
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التقليديات ضد إرادهتن. لكن من وجهة نظرنا، فإن املكانة  املوصوف أعاله، والذي تقبل به النساء 
املتدنية حاليًا للمرأة البوروندية مقارنة بنظرائها الرجال يمكن حتسينها يف سياق اجلهود املبذولة إلعادة 

تأهيل مؤسسة الباشينغانتاهي.

ينص ميثاق الباشينغانتاهي الذي تم تبنيه عام 2002 عىل أن يتم ترسيم النساء مع أزواجهن )املادة 3(. 
إهنن حيلفن اليمني لكنهن ال يتلقني عصا احلكمة )املادة 29(. يف يوم الرتسيم، يعرتف بالنساء عىل أهنن 
انتاهي لرب األرسة، ليحتفظ به  بالنزاهة وعىل نفس األساس كأزواجهن. يعطى رمز  أشخاص يتمتعن 
أمام  مسؤوليتهام  اىل  تشري  التي  االلتزامات  وهي  املشرتكة،  بالتزاماهتام  ولتذكريمها  الزوجية  سقف  حتت 
املجتمع أكثر مما تشري اىل املكانة االجتامعية هلام كأفراد. من هذه اللحظة فصاعدًا، يتوقع من الزوجني أن 
يكونا نموذجني اجتامعيني، وأن يتلقيا الشكاوى املتعلقة بنزاعات احلي، وأن يتدخال عندما تدعو احلاجة 
للمحافظة عىل النظام االجتامعي. يتوقع منهام أن يترصفا بالتضامن مع دائرة األشخاص املرّسمني وبشكل 
شفاف وبزمالة مطلقة. وهكذا، ليس للمرأة مكان يف مؤسسة الباشينغانتاهي إال بحكم كوهنا زوجة. إال 

أنه يمكن لألرملة أن تسمى بصفتها الشخصية إذا حققت الرشوط املطلوبة.

عام  يف  للباشينغانتاهي.  الوطني  املجلس  اىل  النساء  بعض  انتخبت  املؤسسة،  تأهيل  إعادة  عملية  خالل 
 .)2006b  National Council of Bashingantahe( 2005، بلغ متثيل النساء يف املجلس 35.48 باملئة
الضواحي  اهلضاب ويف  الباشينغانتاهي عىل  مع  باالرتباك عند جلوسهن  النسوة  البداية، شعر هؤالء  يف 

موجودة  فرصة  هناك  املداوالت.  يف  للمشاركة 
أن  النساء  لوضع  ويمكن  اآلراء،  عن  احلر  للتعبري 
إال  الفعالة.  ومشاركتهن  ديناميكيتهن  نتيجة  يتغري 
انسجامًا  باملئة،  أنه ومن أجل زيادة متثيلهن اىل 50 
كفاءة  وثبوت  احلديث  املجتمع  حتديات  تعقيد  مع 
النساء يف جمال تغيري شكل الرصاعات، ينبغي أوالً 

التغلب عىل املناخ االجتامعي املحافظ.

3.4. الفرص

1.3.4. عملية إعادة التأهيل الذاتي المؤسسة

عملية  يف  كامل  بشكل  املشاركة  أجل  من  احلديث  السياق  مع  التكيف  من  املؤسسة  تتمكن  أن  املهم  من 
واالجتامعي  السيايس  السياق  خصوصيات  باحلسبان  األخذ  نفسه  الوقت  ويف  السالم،  وتعزيز  املصاحلة 

واالقتصادي واألمني للبالد.

من بني اإلشكاليات الرئيسية التي تتطلب تفكريًا جادًا هناك، هي الطرق التي يمكن من خالهلا إعادة تأهيل 
مؤسسة الباشينغانتاهي يف البيئات احلرضية )HDPR- Shingarugume 2003(، اختيار الباشينغانتاهي، 
طريقة ترسيمهم، التعريف الدقيق لصالحياهتم، وتعاوهنم مع اهليكليات األخرى للمصاحلة )عىل سبيل 

تتمثل نقاط ضعف مؤسسة ›الباشينغانتاهي‹ 
يف أن أحكامها ال تتوافق دائاًم مع القانون، أو 

يمكن أن تصدر دون أخذ القانون بعني االعتبار 
بسبب اجلهل به، كام أن وضع النساء فيها يكتنفه 

الغموض.
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تقوم مؤسسة الباشينغانتاهي حاليًا بإعادة تأهيل 
نفسها، وهتدف اىل التكيف مع السياق احلديث. 

لقد حكم املجتمع البوروندي عىل أنشطة 
املؤسسة بشكل إجيايب. يمكن لتنامي عضوية 

والتزام املثقفني من املناطق احلرضية فيها أن يعزز 
شعبيتها ورشعيتها.

املثال جمالس الرشكات يف أماكن العمل(؛ واألهم من ذلك كيفية قيام املؤسسة بلعب دور يف حقبة ما بعد 
الرصاع الراهنة، عندما يكون االهتامم األول هو وضع آلية للعدالة االنتقالية تشجع السالم واالستقرار يف 

بوروندي.

نظرًا لرغبته الشديدة باالستجابة هلذا الرشط، رشع املجلس الوطني للباشينغانتاهي يف عملية إعادة تأهيل 
هتدف اىل تكييف املؤسسة مع السياق احلديث. تبدأ عملية إعادة التأهيل هذه ببناء قدرات أفراد املؤسسة 
معاجلة  من  ومتكينهم  لبيئاهتم،  املختلفة  لالحتياجات  مناسب  بشكل  االستجابة  من  يتمكنون  بحيث 
مسبقة  رشوطًا  واملصاحلة  والتعويض  اجلراح  ومعاجلة  الصفح  فيه  يشكل  سياق  يف  الراهنة،  التحديات 

إلعادة بناء البالد.

فإن  لآلراء،  الستطالع  طبقًا  إجيابية.  بصورة  املؤسسة  أنشطة  عىل  البوروندي  املجتمع  حكم  لقد 
داخل  به  القيام  تم  الذي  للعمل  إجيابيًا  تقيياًم  أعطوا  الذين شملهم االستطالع  أولئك  باملئة من   73
›كري‹  أجرهتا  دراسة  كشفت   .)18  :2003  HDPR-Shingarugume( الباشينغانتاهي  مؤسسة 
)CARE 2002(، أنه من بني اهليكليات املحلية املسؤولة عن تسوية النزاعات )أرباب األرس، زعامء 
املؤسسات  أكثر  الباشينغانتاهي متثل واحدة من  فإن مؤسسة  واملديرون(،  املناطق  اهلضاب، وزعامء 
تلقيًا للطلبات، رغم عدد من حاالت الفشل. األبحاث األخرى التي أجريت، وخصوصًا من قبل 
جمموعة األزمات الدولية واملركز األفريقي لدراسات التكنولوجيا، تشري اىل أنه، وبرصف النظر عن 
حاجتها اىل بعض التصحيحات ملقاربتها التشغيلية العامة، خصوصًا فيام يتعلق باملشاركة املحلية يف 
التي  املمتلكات‹  ›قنبلة  الباشينغانتاهي تعترب قادرة عىل نزع فتيل  التأهيل، فإن مؤسسة  عملية إعادة 
 International( يمكن أن تنفجر يف أعقاب عمليات إعادة توطني الالجئني اجلارية عىل نطاق واسع

.)12–11 :2003 Crisis Group

2.3.4. عضوية قوية للمثقفين 

اعتربت مؤسسة الباشينغانتاهي منذ وقت طويل عىل أهنا ترتبط بشكل أسايس بالسكان الريفيني، وأهنا 
هتدف اىل العمل يف بيئة ريفية. كان هناك حاالت نادرة ملثقفني تم ترسيمهم من قبل الباشينغانتاهي 
يف قراهم، لكن يف عام 2002 فقط بدأ املثقفون احلرضيون باالهتامم هبذه املؤسسة. يف عام 2002، 
تم ترسيم حوايل 50 شخصًا من هؤالء، وحظيت مراسم ترسيمهم بتغطية واسعة؛ ومنذ ذلك احلني 
باتت طقوس الرتسيم جتري يف املناطق احلرضية بشكل ال يقل تواترًا عن الرتسيم يف املناطق الريفية. 

قدرًا  وّلدت  الرتسيم  طقوس  فإن  جهة،  من 
خصوصًا  البورونديني،  لدى  االهتامم  من  كبريًا 
قد  منهم  الكثريون  يكن  مل  الذين  الشباب،  بني 
سمعوا بتلك املؤسسة من قبل. ومن جهة أخرى، 
من  خصوصًا  حادة،  انتقادات  التطور  هذا  وّلد 
التي  االنتقادات  أدت  السياسيني.  الالعبني 
لتنظيف  بذلت  جهود  اىل  للمؤسسة  وجهت 
جمالس  من  العديد  بات  اليوم،  الرتسيم.  طقوس 
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الباشينغانتاهي يضم مثقفني تم ترسيمهم طبقًا ملتطلبات التقاليد وباتوا ملتزمني بقوة باملؤسسة. إن 
عضوية املثقفني يف املؤسسة من شأهنا أن تعزز شعبيتها ورشعيتها، وبذلك متكنها من املشاركة بشكل 

كامل يف عودة السالم واالستقرار اىل بوروندي.

4.4. التهديدات

التحديات، مثل  العديد من  الباشينغانتاهي تعمل حاليًا ضمن إطار املجتمع املدين، فإهنا تواجه  رغم أن 
النزعة املحافظة لدى بعض أفراد املؤسسة، مشكلة القيادة يف سياق سيايس غري مواٍت، التشكيك يف رشعية 

املؤسسة، واملشاكل االجتامعية – االقتصادية، وهذه بعض التحديات فقط.

1.4.4. نزعة محافظة بال جدوى

مؤسسة الباشينغانتاهي راسخة بقوة يف البيئات الريفية، حيث التقاليد يف رصاع مستمر مع احلداثة. وتشمل 
األمثلة ُبعد النوع االجتامعي، إدارة الرصاعات، إرشاك الباتوا كأعضاء، وانفتاح املؤسسة عىل التجارب 
األفريقية والدولية األخرى. هناك العديد من األوجه اهلامة التي ينبغي النظر فيها، إالّ أن ذلك يواجه بعض 
املقاومة من املحافظني املصممني عىل املحافظة عىل التقاليد، وجيدون صعوبة يف التساهل مع أي شكل من 
أشكال التجديد. لكن اليوم، فإن ترسيم النساء وإرشاك الباتوا سيحدث بطريقة تدرجيية وبطيئة يف بعض 
مناطق البالد. وهذا يثري يف كثري من األحيان ردود فعل غري متوقعة من بعض أفراد الباشينغانتاهي، الذين 
يرفضون التغيريات ويعربون عن استعدادهم ملعارضة مجيع املبادرات أو القرارات املتخذة هبذا الصدد. إن 
مكانة املؤسسة يف العامل احلديث ستعتمد عىل الوترية التي يعتنق فيها أفراد الباشينغانتاهي أنفسهم مبادئ 

احلكم الرشيد يف عملية إعادة اهليكلة.

2.4.4. العالقة بين الباشينغانتاهي والمسؤولين المنتخبين محليًا

الباشينغانتاهي.  املنتخبني حمليًا وسلطات  ثمة مشكلة يف ترسيم احلدود بني سلطة وتفويض األشخاص 
الذي أعطاها  املعارص،  القانون  التقاليد ومن  الباشينغانتاهي تستمد رشعيتها من  فإن مؤسسة  من جهة، 
مكانة داخل اجلهاز القضائي )القرار رقم 004/1 تاريخ 14 كانون الثاين/يناير 1987، املتعلق بتنظيم 
السلطات القضائية(؛ ومن جهة أخرى، يستمد املسؤولون املنتخبون حمليًا رشعيتهم من صندوق االقرتاع. 
ويتمتعون  قيادة رشعية  يامرسون  والباشينغانتاهي،  املنتخبني حمليًا  املسؤولني  التصنيفني  فإن كال  وبالتايل 

بتفويض.

اهلضبة  جملس  بني  التعاون  عىل  ينص   ،2 الفقرة   ،37 املادة  اجلديد،  املحلية  اإلدارة  قانون  أن  رغم 
والباشينغانتاهي )دون تفصيل أشكال هذا التعاون(، فإن الناس ال يزالون يعتربون العدالة الطوعية التي 
متارسها الباشينغانتاهي بوصفها درجة من اللجوء اىل حمكمة البداية، قبل امليض اىل املحاكم الرسمية. عالوة 
عىل ذلك، فإن الدستور الذي صدر يف آذار/مارس 2005 يطلب من كل البورونديني احرتام وتشجيع 
القيم الثقافية )املادة 68(، ويعطي اهليئة الوطنية للوحدة واملصاحلة مسؤولية اقرتاح القوانني ووسائل إعادة 

تأهيل هيكلية املؤسسة وجعلها أداة للتالحم االجتامعي )املادة 269(.
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يف  بدورها  أثرت  التي  العنيفة  والبنيوية  السياسية  بالتغيريات  الباشينغانتاهي  مؤسسة  تأثرت  لقد 
عملياهتا أحيانًا وأسهمت يف بعض األحيان يف إضعافها. يمكن اعتبار نشوء النظام املتعدد األحزاب، 
عىل وجه اخلصوص، عاصفة رضبت املؤسسة ووضعتها يف موقف سيايس إشكايل. يف بعض األماكن، 
رسعان ما بدأوا باحلط من مكانة باشينغانتاهي اهلضاب، الذين سموهم ›األوبرونيني‹ )يف إشارة اىل 
حزب أوبرونا الذي حكم البالد لعقود من الزمن(، وعىل أهنم رجال مهزومون وفقدوا صالحيتهم 
وباتوا غري مناسبني وقديمني. ضاعت الباشينغانتاهي بشكل كامل يف هذا الوضع؛ حيث إهنم كانوا 
غري منظمني هنائيًا وأضعفهم افتقادهم ملنصة تواصل يستطيعون التواصل والتعبري عن أنفسهم من 
خالهلا. أزمة 1993 أتت فجأة، ويف وقت مل يكن لدى الباشينغانتاهي، التي أضعفتها تقلبات احلقبة 

االستعامرية وما صاحبها، األدوات أو القوة ملواجهة التغيريات الطارئة.

البالد. نشأ  أنحاء  الدعائية النتخابات عام 2005، يمكن رؤية ظاهرة مشاهبة يف سائر  مع احلملة 
رصاع مفتوح عىل القيادة بني الباشينغانتاهي واملسؤولني املنتخبني حمليًا. رفض املسؤولون التعاون 
مع الباشينغانتاهي يف بعض املناطق وأنكروا عليهم أية رشعية. بشكل أكثر حتديدًا، كان املسؤولون 
مسؤولياهتم  مجيع  يف  املناطق  مجيع  يف  املرسمني  الباشينغانتاهي  حمل  حيلوا  أن  اىل  هيدفون  املنتخبون 
التقليدية، عىل أساس حقيقة أهنم هم وحدهم يتمتعون برشعية تفويض الشعب. لكن الباشينغانتاهي 
املامرسات  عىل  وكأوصياء  والتحكيم  املصاحلة  لتحقيق  مهمتهم  يف  رشعيًا  موقعهم  يعتربون  كانوا 

العرفية.

بعد املبادرات املختلفة التي اختذهتا وزارة الداخلية واألمن العام، بدأت السجاالت املتبادلة باخلفوت. ثمة 
مثال جدير بالذكر يتمثل يف املنصة التعاونية للمجموعتني اللتني تأسستا بعد ورشة عمل حوارية نظمتها 
آذار/مارس  يف  االنتخابية  للنظم  الدولية  واملؤسسة  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  بدعم  الوزارة 

.2006

احلكومة تعي احلاجة لتعريف مكانة مؤسسة الباشينغانتاهي بشكل سليم ضمن التنظيم اإلمجايل للبالد. 
يف الكتاب رقم CAB/100/2006/115، طلب رئيس دولة من وزارة الداخلية واألمن العام متابعة 
العالقات بني مسؤويل اإلدارة املحلية والباشينغانتاهي عىل نحو وثيق. ونتيجة لإلرادة السياسية اجلديرة 
بالثناء التي تم إبداؤها واملبادرات السياسية التي تم تنفيذها منذ آذار/مارس 2006، فقد متت استعادة 
التعاون تدرجييًا بني أعضاء جمالس اهلضاب والباشينغانتاهي يف أغلبية جماالت السلطة املحلية. رغم ذلك، 
ال يزال هناك حاجة ألن تقوم احلكومة بتوضيح أنامط وأشكال التعاون بني اإلدارة ومؤسسة الباشينغانتاهي 

عن طريق إصدار قانون أسايس. 

الفعلية أو املفرتضة  املادية  الذي يمكن تفسري دوافعه جزئيًا، وإن مل يكن كليًا، عىل أهنا املصالح  الرصاع 
أو الدوافع السياسية لألفراد، ال ينبغي أن يكون قد ظهر يف املقام األول. يف الواقع، ومنذ حقبة امللكية، 
واملواطنني  القادة  بني  اإلدارة، وعملت كوسيط  مع  اىل جنب  دائاًم جنبًا  الباشينغانتاهي  وجدت مؤسسة 

وحاولت يف الوقت نفسه ضامن مصالح املواطنني.
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3.4.4. أثر الفقر

يشكل الفقر مصدر ضعف ويؤدي أحيانًا اىل أنامط سلوك تتناقض مع قيم الباشينغانتاهي، مثل التسول 
بوروندي،  سكان  من  باملئة   81 مثل  مثلهم  الباشينغانتاهي،  اإلفساد.  حماوالت  مواجهة  عند  والضعف 

يعيشون حتت خط الفقر.

التي  الثروة  توفرمها  اللذين  واالستقرار  االستقالل  مع  املرتادف  الرفاه  من  معني  مستوى  كان  تقليديًا، 
يتم احلصول عليها بشكل نزيه، وخصوصًا من خالل العمل يف مهنة، رشطًا من رشوط قبول الشخص 
كـأوموشينغانتاهي،  للرتسيم  معيارًا  املالية شكلت  االعتبارات  أن  يعني  يكن ذلك  مل  للرتسيم.  كمرشح 
لكن كان ينبغي العثور عىل رجال يكونون قادرين عىل العمل باستقالل تام ودون السعي للحصول عىل أي 
مقابل مادي. بعبارة أخرى، كان املطلوب أن يكون األعضاء رجاالً نزهيني وقادرين عىل توفري احتياجاهتم 

بأنفسهم. كانت اخلدمة التطوعية قيمة جوهرية يعربَّ عنها يف القسم الذي يؤديه املرشحون يوم الرتسيم.

رغم ذلك، فإن بعض أعضاء املؤسسة رأوا )وبشكل خاطئ( يف الوصول اىل هذه الوظيفة انطالقة اىل حياة 
أفضل، وبشكل يتناقض مع أخالقيات املؤسسة، وكانوا يتطلعون اىل مزايا مادية متخيلة للرتسيم.

املادية  النظرة  انتشار  مع  فيها،  قيمة  األكرب  الناحية  وهي  للخدمة،  التطوعية  الطبيعة  تضاءلت  لقد 
واالنتشار املتزايد للفقر يف مجيع مستويات املجتمع. هل سيستمر احرتام روح اخلدمة التطوعية يف أوساط 
الباشينغانتاهي يف عامل بات يعطي قيمة متزايدة للامل؟ ينبغي الرد عىل هذا السؤال من أجل جتنب العيوب 
أن حتافظ عىل روح  بديلة من شأهنا  التفكري بحلول  الواقعية عىل  ترهلها. جتربنا  أو  املؤسسة  املحتملة يف 
حتديات  مع  لتتناسب  وظائفها  تعديل  نفسه  الوقت  ويف  املؤسسة،  هذه  دائاًم  ميز  الذي  التطوعي  العمل 

ورضورات احلداثة.

4.4.4. الشبح الدائم للتسييس

يف املراكز احلرضية، يف مقر اإلدارة احلكومية يف بوجومبورا واىل درجة أقل يف املناطق الريفية، يتهم بعض 
املواطنني الباشينغانتاهي حاليًا بأنه تم ترسيمهم دون إجراء التحضريات املناسبة. كان هناك حديث أيضًا 
عن ›تضخم مزعوم يف عمليات الرتسيم‹ يف عام 2002، وهو العام الذي شهد عملية إعادة تأهيل غري 
مسبوقة يف بوجومبورا، مع تغطية إعالمية واسعة وإبراز تلك املراسم للجمهور. البعض أدان ما رأوا فيه 
›مكانة باشينغانتاهي‹، الذين مل يتم ترسيمهم بفضل خصائصهم االستثنائية أو حتى المتالكهم اخلصائص 
املطلوبة للوصول اىل هذه الوظيفة املتميزة. سواء عن حق أو عن غري حق، ُوصف بعض الوجهاء الذين تم 

ترسيمهم باالنتهازيني لسعيهم للوصول اىل املنصب 
تشري  الباشينغانتاهي.  مؤسسة  خالل  من  السيايس 
يتعلق  فيام  ليس  خطري،  ضعف  اىل  االنتقادات  هذه 
باملؤسسة بحد ذاهتا بل فيام يتعلق بمعايري الرتسيم. 
يدعى الباشينغانتاهي خلدمة مواطنيهم يف مؤسسة ال 

جيوز أن تتلطخ بوجود إجراءات غري نظامية.

تواجه الباشينغانتاهي عددًا من التحديات 
مثل النزعة املحافظة لدى بعض أعضائها، 

العالقة مع املسؤولني املنتخبني حمليًا، أثر 
الفقر، أثر تنامي النزعة املادية يف املجتمع عىل 
قيم الروح التطوعية، والتهديد الدائم املتمثل 

يف التسييس.
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لقد جتاوزت مؤسسة الباشينغانتاهي مجيع 
أشكال املحن، وظلت حية وحيوية. وجتري اآلن 

إعادة تأهيلها وتعديلها لتتالءم مع التحديات 
والرضورات الراهنة.

حيللوها  أن  ينبغي  بل  االنتقادات،  هذه  يتجاهلوا  أن  للباشينغانتاهي  الوطني  املجلس  ألعضاء  ينبغي  ال 
هبدف حتسني موقع املؤسسة يف املجتمع املعارص. وهكذا فقد تم اختاذ اجراءات، بشكل خاص متديد فرتة 
مراقبة املرشحني للرتسيم. وقد حددت هذه الفرتة بسنة واحدة عىل األقل من أجل إعطاء الوقت ألفراد 
املجتمع املحيل للتعبري عن وجهات نظرهم فيام يتعلق بخصائص املرشح، وجتنب تطورات من شأهنا أن 

تلطخ صورة هذه املؤسسة النبيلة واملتميزة. 

5. االستنتاجات والتوصيات

تشكل مؤسسة الباشينغانتاهي املحرتمة اختبارًا للقيم الوطنية. ملدة طويلة، وفرت هذه املؤسسة للمجتمع 
كانت  لقد  االهنيار.  من  ومتنع  املحلية  املجتمعات  بني  الروابط  عليه  تتعزز  أن  يمكن  أساسًا  البوروندي 
الباشينغانتاهي بمثابة الزيوت التي سهلت حركة عجالت املجتمع البوروندي التقليدي. يف حقبة امللكية، 
جتاوزت الوظائف املخولة هلم املهام القضائية؛ حيث كانوا أوصياء عىل التقاليد، وشكلت تقاليدهم قوة 
لتحقيق التالحم االجتامعي واملحافظة عىل النظام ومارسوا دورًا ناظاًم يف إطار النظام السيايس – اإلداري. 

يتسم تطور املؤسسة من احلقبة االستعامرية اىل اجلمهورية الثالثة بفرتات مظلمة. مع تدخل موظفي اخلدمة 
املدنية واستغالل املؤسسة وتسييسها وحظر الرتسيم، نزعت الصبغة الطبيعية عنها وفقدت بعض جوهرها. 
األوان  آن  لقد  اليوم.  حتى  وحيوية  حية  وظلت  املحن  أشكال  مجيع  عىل  تغلبت  احلظ  وحلسن  أهنا،  إالّ 
كي تتم إعادة تأهيلها لتسهم يف استعادة االنسجام االجتامعي وإعادة بناء البالد. وهذا رشط من رشوط 
بقائها. إهنا ال تعني بالرضورة إعادة إحياء عادات األسالف ببساطة كي تظل خملصة للتقاليد. املسألة تتعلق 
بنية  استخالص  أجل  من  للحداثة،  اإلجيابية  باألبعاد  وإدماجه  التقاليد  من  جوهري  هو  ما  باستخالص 
عضوية من هذه العملية. املسألة تتعلق ببناء يشء جديد عىل ما هو قديم، وتكييف املؤسسة مع التحديات 

املعارصة. 

الباشينغانتاهي  قبل  من  كبرية  جهود  بذلت  وقد 
أنفسهم، وبدعم من جمموعة من الالعبني يف املجتمع 
الدويل. عىل وجه اخلصوص، متت  املدين واملجتمع 
مع  القمة،  اىل  القاعدة  من  املؤسسة  هيكلة  إعادة 
املستويات.  باشينغانتاهي عىل مجيع  تأسيس جمالس 
لتعزيز قدراهتم، ويف عدد  وقد تم إطالق مبادرات 

من احلاالت بمساعدة من اجلهات املانحة العاملة يف بوروندي واملقتنعة بالدور املهم الذي يمكن هلذه اهليئة 
أن تلعبه يف فرتة ما بعد االستعامر هذه.

إن أمهية هذه اآللية التقليدية، التي فقدت أصاًل قيمتها يف تسوية الرصاعات االجتامعية، سواء يف املجتمع 
البوروندي التقليدي أو املجتمع املعارص، ال تتطلب مزيدًا من اإليضاح. ويف هذا الصدد، عىل سبيل املثال، 
فإن النظام القضائي الرسمي يعرتف بأن الباشينغانتاهي تتمتع بقدرات معينة يف التحكيم واملصاحلة عىل 

املستوى املحيل.
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ال يزال السالم هشًا يف الدول التي ال تزال تتعاىف من فرتات الرصاع. كام هو احلال يف مجيع البلدان التي 
استعادة  طريق  يف  السري  من  متكنها  معايري  لتأسيس  بحاجة  بوروندي  فإن  الرصاع،  من  مؤخرًا  خرجت 

االستقرار، وهنا تشكل استعادة سيادة القانون رشطًا مسبقًا. 

خالل الفرتة احلالية، وهي فرتة ما بعد الرصاع، تواجه البالد العديد من التحديات. ويف هذا السياق، من 
املهم عىل نحو خاص أن حياول البورونديون معاجلة املايض الذي متيز بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان 
ومنع هذا من التأثري سلبيًا باملستقبل، وبالتايل استمرار دوامة العنف. كيف يمكن معاجلة هذا املايض دون 
ومرتكبي  ضحايا  من  يتكون  جمتمع  استقرار  زعزعة  دون  األدنى  احلد  ويف  رضورية،  غري  بآالم  التسبب 
لتحقيق  بالنجاح،  أمل  دون  ليس  لكن  بتصميم،  يدعون  الضحايا  اإلنسان؟  حلقوق  خطرية  انتهاكات 
وجهتي  بني  املصاحلة  حتقيق  يمكن  كيف  ثمن.  بأي  العدالة  من  اهلروب  يريدون  املرتكبني  لكن  العدالة، 

النظر هاتني؟

حاليًا، تشكل الوسيلة املفضلة للسعي للتوصل اىل حل دائم للرصاع يف الوساطة اإلقليمية والدولية، وقد 
التي ارتكبت يف  بأنه من األفضل معاجلة اجلرائم  أننا مقتنعون  املقاربة. إالّ  جلأت بوروندي اىل مثل هذه 
بلد معني من قبل أولئك األشخاص املطلعني عىل األسباب احلقيقية للرصاع والذين يعرفون حق املعرفة 
األطراف الضالعني فيه، أو بعبارة أخرى، أولئك الذين عانوا مبارشة والذين أصدروا مناشدات يف طلب 
املطروحة.  التحديات  عىل  اإلجابات  توفري  من  دائاًم  يتمكنون  ال  الذين  السياسيني  القادة  من  املساعدة 
يمكن لعمليات االنتقال السيايس أن تبدو أحيانًا عىل أهنا مشاع ترتكب فيه مجيع املامرسات الرشيرة خلف 
وهلذا  الضحايا.  عدد  من  تزيد  التي  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  وانتشار  جرائم  ارتكاب  مع  الكواليس، 
السبب، ينبغي للجهود السياسية الكلية أن تكون مصحوبة دائاًم بمبادرات تعمل بشكل وثيق مع الناس، 

وعىل نطاق إنساين يساعد يف التوصل اىل حل للرصاع عىل مستوى القواعد.

إما  التي  القائمة،  القضائية  للهيكليات  مكماًل  عنرصًا  تشكل  أن  االنتقالية  للعدالة  يمكن  بوروندي،  يف 
إلدارة  تقليدية  لكثريين. وكمؤسسة  املؤملة  التجارب  وبسبب  الرصاع  بسبب  فعالة  غري  باتت  أو  اهنارت 

الرصاع، يمكن للباشينغانتاهي أن تشكل ضامنًا لتحقيق االنسجام واملصاحلة يف املجتمعات املحلية.

بات الباشينغانتاهي يرون أنفسهم عىل نحو متزايد بوصفهم أوصياء عىل التامسك االجتامعي. عالوة عىل 
ذلك، وكام لوحظ يف إعالن علني لرئيس املجلس الوطني للباشينغانتاهي، تأمل املؤسسة أن البورونديني 
يف  يلعبوه  أن  بنزاهتهم،  املعرتف  األشخاص  وهم  للباشينغانتاهي،  يمكن  الذي  بالدور  واعني  سيظلون 
اخلاصة  واملحكمة  املقرتحة  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  وخصوصًا  االنتقالية،  العدالة  مؤسسات  تأسيس 
 Conseil( ›املقرتحة. ›ينبغي القيام بكل ما هو ممكن لضامن انتصار احلقيقة والعدالة، والتعويض واملصاحلة
املجلس  يويص  واملصاحلة،  احلقيقة  جلنة  تشكيل  قبل  لكن   .)2006a  National des Bashingantahe
الوطني للباشينغانتاهي بقيام محلة توعية شاملة هتدف اىل حتضري عقول الناس، ويعرب عن استعداده لتعديل 

اآلليات التقليدية بشكل حديث لتتالءم مع تسوية الرصاعات غري القضائية.

تستلهم  بأن  للباشينغانتاهي  الوطني  املجلس  يقرتح  لبوروندي،  املقرتحة  اخلاصة  باملحكمة  يتعلق  فيام 
املحكمة اخلاصة آليات العدالة التقليدية. ›يف الواقع، فإن الباشينغانتاهي سيتمكنون من املسامهة يف املحكمة 
اخلاصة، كأشخاص مرشحني وملتزمني بموجب القسم الذي أدوه، وبفضل الكفاءة التي اكتسبوها من 
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لتقديم  احلداثة  مع  تكييفها  يعملون حاليًا عىل  والتي  والتعويضية،  التصاحلية  العدالة  التقاليد يف جماالت 
 Conseil National des( العنف‹  لدورات  حد  وضع  اىل  وهتدف  اجلزائية  العدالة  تتجاوز  مسامهات 

 .)2006a Bashingantahe

لكن املجلس يأسف حلقيقة أن املجتمع البوروندي ال يقر بالدور املهم هلذه املؤسسة البارزة، التي مل تتح 
هلا الفرصة حتى اآلن لتقديم أفضل ما عندها واملسامهة يف تغيري شكل الرصاعات يف البالد. وبالتايل، فإن 
املجلس يدعو السلطات العامة اىل ›النظر بجدية اىل املؤسسة والسامح هلا باملسامهة بأقىص ما عندها يف تعايف 

.)2006a Conseil National des Bashingantahe( ›الشعب البوروندي

باملؤسسة وتطوير تعاون سليم بني  بالنزوع اىل االستخفاف  تتعلق بشكل أسايس  هناك حتديات رئيسية، 
السلطات وبني الباشينغانتاهي. كام ينبغي تسوية مشاكل إضافية مثل إدماج الشباب يف املؤسسة، وترسيم 
النساء بصفتهن الشخصية وبشكل مستقل عن أزواجهن، إضافة اىل الدور الذي يمكن أن يلعبنه يف السياق 
احلايل للبالد يف مرحلة تعافيها من األزمة. يشكل هذا حتديات مهمة، لكن ينبغي معاجلتها بحساسية، ودون 

إحداث هزات غري رضورية يف املجتمع البوروندي اهلش أصاًل.

ال تتغري الثقافة بني ليلة وضحاها. مع أخذ هذا بعني االعتبار، حاملا تنهض مؤسسة الباشينغانتاهي عىل 
املحافظة عىل  الناظم بشكل كامل يف  تلعب دورها االجتامعي والسيايس  أن  يمكنها  قدميها مرة أخرى، 
السالم والتالحم االجتامعي وكهيئة مرجعية أخالقية وثقافية. إضافة اىل ذلك، يمكنها أن تلعب دورًا مهاًم 
يف عملية املصاحلة يف جمتمع متزق عىل مدى السنوات األخرية، لكنه ملتزم حاليًا بمسار املصاحلة وإعادة 

البناء. للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف، نقدم التوصيات اآلتية للرشكاء املعنيني. 

1.5. توصيات عامة

نفسه بحيث يكون ممثلوه، عىل مستوى . 1 إعادة تشكيل  للباشينغانتاهي عىل  الوطني  املجلس  تشجيع 
األقاليم واملجتمعات املحلية واهلضاب، أشخاصًا ذوي سلوك مثايل مثبت، يعكسون القيم اإلجيابية 

وال ينتمون اىل أي حزب سيايس معني.

إقامة حوار شامل، يف إطار املجتمع املدين، فيام يتعلق بالقضايا األساسية التي تتطلب تدخل السلطات . 2
السياسية واإلدارية.

التنفيذ الكامل للمبادرات اإلجيابية التي تم إطالقها أصاًل يف إطار إعادة تأهيل مؤسسة الباشينغانتاهي.. 3

2.5. لحكومة بوروندي

تأسيس جلنة احلقيقة واملصاحلة كهيئة مستقلة، والتي ينبغي أن تكون تركيبتها غري حزبية مهام كلف . 4
األمر، والتي ستعمل عىل تطبيق املادة 269 من الدستور، فيام يتعلق بإعادة تأهيل الباشينغانتاهي.
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مؤسسة . 5 تأهيل  بإعادة  املتعلقة  املسائل  مجيع  يف  للباشينغانتاهي  الوطني  املجلس  مع  التعاون 
يف  الوطنية  للتنمية  اجلوهرية  الوطنية  واملصاحلة  العفو  بقضايا  يتعلق  فيام  وكذلك  الباشينغانتاهي، 

املستقبل.

ربط الباشينغانتاهي بعمل اهليئة الوطنية للحقيقة واملصاحلة.. 6

االعرتاف بدور الباشينغانتاهي ومحايته يف إدارة النزاعات عىل املمتلكات.. 7

استعادة الدور املحوري واملهم للباشينغانتاهي يف إدارة التقايض عن طريق آليات العدالة الطوعية.. 8

تثقيف الشعب البوروندي يف جمال احرتام القيم الثقافية )املادة 68 من الدستور(.. 9

وضع قانون أسايس يتعلق بتطبيق القانون عىل احلكومة املحلية، املادة 37، الفقرة 2، لتحديد شكل . 10
التعاون بني الباشينغانتاهي واملسؤولني املنتخبني حمليًا.

3.5. للمجلس الوطني للباشينغانتاهي

املحافظة يف مجيع األوقات عىل استقالل مؤسسة الباشينغانتاهي وطبيعتها غري السياسية.. 11

حتسني متثيل النساء ضمن هيكليات املؤسسة للوصول اىل هدف 50 باملئة.. 12

توثيق ونرش جتارب املصاحلة، والوساطة والتحكيم التي حتققت عىل مستوى املجتمع املحيل.. 13

نرش إعالنات املجلس الوطني للباشينغانتاهي يف اجتامعاته العادية واالستثنائية، ونقل نصائح األمانة . 14
العامة للمجلس للسلطات املعنية. 

أغاتوتو . 15 ممارسة  استخدام  إساءة  نتيجة  فسادهم،  يثبت  الذين  الباشينغانتاهي  أعضاء  مجيع  معاقبة 
ك-أباغابو بطريقة شفافة للمحافظة عىل الصورة اإلجيابية للمؤسسة.

زيادة عدد االجتامعات التي تعقد داخل األقاليم للباشينغانتاهي، بحيث يتمكنون من تبادل التجارب . 16
وتصحيح األخطاء العملية التي يمكن أن حتدث.

تبني مجيع اإلجراءات القادرة عىل حتقيق التعاون بني الباشينغانتاهي واملسؤولني املنتخبني حمليًا، عىل . 17
مستوى اهلضبة بشكل سليم، ودون االنتقاص من الدور األسايس للمؤسسة ومنطق عملها.

يتعلق . 18 فيام  السيايس،  املجال  يف  واضح  نفوذ  ممارسة  من  الباشينغانتاهي  ستمكن  إسرتاتيجية  وضع 
باجلهود املبذولة إلضفاء بعد أخالقي عىل احلياة العامة والسياسية.

تطوير أنشطة تروجيية، عىل سبيل املثال، تشتمل عىل فعاليات موسيقية ومرسحية، حول القيم التي . 19
تشجعها املؤسسة، خصوصًا قيم املصاحلة.
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ومنظامت . 20 األكاديمي  والوسط  النساء  منظامت  ذلك  يف  بام  املدين،  املجتمع  مع  للتفاعل  إطار  إجياد 
حقوق اإلنسان واملجموعات الدينية ومنظامت الشباب.

قانون . 21 واألرسة،  الشخصية  األحوال  قوانني  الدستور،  مثل  الرسمية،  القانونية  النصوص  نرش 
ضد  التمييز  أشكال  مجيع  إزالة  حول   1979 عام  واتفاقية  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  املمتلكات، 

املرأة، وما اىل ذلك.

عىل أفراد الباشينغانتاهي املرسمني واملدربني تقديم املساعدة يف تعليم نظرائهم وتدريبهم يف املناطق . 22
وفلسفة  أخالقيات  من  االنتقاص  دون  الديمقراطية  والقيم  املبادئ  إدماج  عىل  ملساعدهتم  الريفية، 

املؤسسة.

التأكيد عىل احلاجة اىل حصول مؤسسة الباشينغانتاهي عىل املوارد املالية الالزمة التي متّكنها من العمل . 23
بشكل كفؤ.

أخذ االنتقادات والتوصيات التي عرب عنها عدد من أعضاء املجتمع املدين املعنيني واجلهات املانحة . 24
بعني االعتبار، هبدف تعزيز عملية مصاحلة حقيقية.

4.5. للمجتمع الدولي

بناء قدرات املؤسسة من خالل التعليم، والدعم املؤسسايت وتقديم األدوات املعرفية.. 25

واملساعدة . 26 الرصاعات،  إدارة  يف  والدولية  األفريقية  التجارب  عىل  االنفتاح  عىل  املؤسسة  مساعدة 
الطوعية املحلية واحلكم املحيل.

تنسيق التدخالت اهلادفة اىل دعم الباشينغانتاهي هبدف جتنب ازدواجية العمل.. 27

إدماج القيم التي تدعو إليها الباشينغانتاهي، سواء داخل برامج املساعدة التنموية أو فيام بينها.. 28

بالتعاون مع احلكومة واملجلس الوطني للباشينغانتاهي، املشاركة يف عملية إعادة تأهيل املؤسسة.. 29

تعزيز اآلليات غري املأجورة التي تقدمها الباشينغانتاهي يف جماالت إدارة الرصاع واملصاحلة.. 30
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لوك هويسه

االستنتاجات والتوصيات

جيمع القسم األول من هذا الفصل املعلومات التي متكننا من حتديد موقع ممارسات العدالة التقليدية عىل 
سّلم احلكم. ومن ثم ينتقل القسم الثاين اىل حتليل حذر لنقاط قوهتا وضعفها، وينتهي الفصل بقائمة من 

التوصيات للمعنيني عىل املستويني الوطني والدويل.

1. وجهان للممارسات القائمة على التقاليد

الفصل األول  ما. حيدد  املوضوعة ملؤسسة  والغايات  ماهية األهداف  بالسؤال عن  يبدأ  أن  للتقييم  بد  ال 
التقليدية. متثل معاجلة الناجني واالنسجام االجتامعي  جمموعتني من األهداف يف حالة ممارسات العدالة 
ومنع جتدد العنف أهدافًا عامة. أما املساءلة، واملصاحلة وقول احلقيقة والتعويض فهي أهداف أداتية متهد 
فعالة  ديمقراطية  ومؤسسات  عمليات  لبناء  الالزم  اإلطار  تؤسس  وبذلك  أوسع،  أهداف  نحو  الطريق 
ومستدامة. هل حتقق اآلليات األصلية هذه األهداف يف املراحل االنتقالية من احلرب األهلية أو اإلبادة 

اجلامعية؟ ثم يأيت السؤال حول دور نقاط القوة والضعف يف حتديد النتيجة.

يذكر تقرير للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي حول أنظمة العدالة غري الرسمية يف أفريقيا جنوب الصحراء 
عددًا من نقاط قوة مثل تلك الرتتيبات:

وبإجراءات  قريبة،  مسافة  وعىل  املحلية،  باللغة  تتم  إجراءاهتا  إن  حيث  من  والريفيني  املحليني  للسكان  متاحة  إهنا 
بسيطة ال تتطلب خدمات املحامني، ودون التأخري املرتبط بالنظام الرسمي.

يف معظم احلاالت، يكون نوع العدالة املقدم، والذي يستند اىل املصاحلة والتعويض والرتميم وإعادة التأهيل، أكثر 
التعاون  يعتمدوا عىل  أن  ينبغي  والذين  وثيقة،  بعالقات  أفرادها  يرتبط  يعيشون يف جمتمعات  الذين  للناس  مالءمة 

االجتامعي واالقتصادي املستمر مع جرياهنم... 
إهنا تساعد يف تثقيف مجيع أفراد املجتمع املحيل فيام يتعلق بالقواعد التي ينبغي اتباعها، والظروف التي يمكن أن تؤدي 

اىل انتهاكها، وكيفية تسوية الرصاعات التي يمكن أن تنشأ.
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إن حقيقة استخدامها ألحكام غري السجن تؤدي اىل ختفيف فعال من ازدحام السجون، ويمكن أن تسمح بتحويل 
املبالغ املخصصة للسجون يف املوازنة لغايات التنمية االجتامعية، وتسمح للمرتكب باالستمرار باملسامهة باالقتصاد 
 Penal Reform( سكنها  مكان  من  واالقتصادي  االجتامعي  األرسة  اقتالع  ومتنع  للضحية،  تعويضًا  يدفع  وأن 

.)2002 International

تقدم هذه القائمة من نقاط القوة إشارات اىل عوامل حتافظ عىل املصداقية املحلية للمامرسات التقليدية، عىل 
سبيل املثال، وتوفر إمكانية الوصول السهل اىل الشكل املناسب من تسوية النزاعات يف املجتمعات املحلية 
التي يرتبط أعضاؤها بعالقات وثيقة. كام أهنا تشري اىل مالمح تزيد من فعاليتها، مثل بساطة اإلجراءات، 
احلد من التأخري، والتكاليف املنخفضة. مشكلة هذه 
القائمة، أهنا تقدم النموذج وليس الواقع. هذا عالوة 
عىل أهنا ال تركز عىل سياق مربرات الرصاع. وهلذا 
والعراقيل  العقبات،  بوصف  يبدأ  القسم  هذا  فإن 
والتي  احلرب  مزقتها  التي  البلدان  يف  والنواقص 

تشكل جزءًا من مرشوعنا.

بالنظر أوالً اىل نقاط الضعف وليس اىل نقاط القوة، 
يمكن أن نتجنب توقعات ال أساس هلا.  

1.1. العقبات والنواقص

األنظمة األصلية  مهاًم ملعظم  بعدًا  الكتاب،  التعويض، كام يشري مؤلفو دراسات احلاالت يف هذا  يشكل 
للعدالة واملصاحلة. يتوجب عىل املرتكب أو قبيلته دفع األرضار للضحية أو ملجتمعه. لكن طبيعة الرصاع 
يف هذه البلدان، كانت تعني أن الضحايا يف كثري من األحيان ال يعرفون من هو املسؤول عام حدث هلم. يف 
مثل هذا الوضع، سيكون هناك صعوبة يف أداء الطقوس. إضافة اىل ذلك، حتى إذا كان من املمكن حتديد 
املطلق  الفقر  اىل  بالنظر  األحيان،  كثري من  التعويض سيكون مستحياًل، يف  دفع  فإن  واملرتكب،  الضحية 

الذي فرضته احلرب عليهم مجيعًا.

وأثر  عمل  نطاق  هلا  التقليدية  اآلليات  أن  يف  يتمثالن  أساسيني  جمالني  يف  توجد  املشكلة  أن  املثال،  يظهر 
حمدودين؛ وأن ظروف العمليات إشكالية.

1.1.1. محدودية النطاق 

يف فصلهام حول موزمبيق )الفصل الثالث(، يالحظ فيكتور أغرجيا وبياتريس دياس -المربانكا أن طقس 
ينطوي  منه، وأنه  املحيل يسخرون  املجتمع  املسيحيني يف  إقليمية، وأن األعضاء  يعد ظاهرة  الغامبا  روح 
أيضًا عىل حتامل ضد النساء. وهكذا، فإن املؤلفني حيددان ثالثة عوامل حتدد الفضاء االجتامعي الذي يكون 

فيه هذا الطقس قاباًل للتطبيق، أي العرق والدين والنوع االجتامعي.

تشكل معاجلة الناجني، واالنسجام االجتامعي 
ومنع جتدد العنف طموحات عامة. أما 

املساءلة واملصاحلة وقول احلقيقة والتعويض 
فهي أهداف أداتية متهد الطريق نحو هذه 

األهداف العامة، وبذلك تؤسس إطارًا لبناء 
عمليات ديمقراطية فعالة ومستدامة. هل 

حتقق اآلليات األصلية هذه األهداف يف 
املراحل االنتقالية من احلروب األهلية أو 

املذابح اجلامعية؟



ت
صيا

تو
وال

ت 
جا

نتا
ست

ال
ا

181

الِعرق
تغطي األوبوشينغانتاهي يف بوروندي والغاتشاتشا يف رواندا مجيع املجموعات العرقية عىل مستوى البالد. 
من ناحية أخرى، فإن اآلليات القائمة عىل التقاليد يف موزمبيق وسرياليون وشامل أوغندا هلا خصوصية 
ثقافية، وبالتايل فهي غري مرنة تقريبًا. يكتب جيمس التيغو يف الفصل الرابع حول ممارسات اآلشويل يف 
شامل أوغندا أنه »من الصعب، يف كثري من األحيان، بالنسبة لألشخاص الذين ال ينتمون اىل ثقافة معينة 
تعديل  أو  لتغيري  إمكانية  واسع وال  هناك هامش  ليس  التقليدية.  العدالة  ملامرسات  بإجيابية  يستجيبوا  أن 
القواعد املوضوعة لتناسب ظروفًا معينة«. عىل األرجح، فإن طقس ماتو أوبوت، عىل سبيل املثال، ليس 
متاحًا كي يستخدم كتقنية عدالة ومصاحلة، ويطبق عىل حالة اجلرائم املرتكبة بني زعامء اآلشويل وجيش 
الرب للمقاومة والناجني من غاراهتم يف مقاطعتي تيسو والنغو املجاورتني. كام أن هناك اختالفات ثقافية 
بني املجتمعات املحلية اآلشولية املختلفة. وهكذا، فإن نطاق اآلليات األصلية مقيد بشكل كبري يف البلدان 
ذات التنوع العرقي، حيث طورت كل جمموعة أنظمتها املعقدة اخلاصة هبا يف تسوية النزاعات. يف حالة 
سرياليون، يالحظ جو آيل يف الفصل اخلامس أنه عىل مدى سنوات، حدث اختالط يف األعراق يف منطقة 
مندي، حيث إن املامرسات التقليدية القائمة قد ال تكون مناسبة ملعاجلة النزاعات بني أشخاص من املندي 

وأشخاص من غري املندي.

الدين
أن  أغرجيا  فيكتور  يبني  الثالث(،  الفصل  )انظر  موزمبيق  أميليا يف وسط  األنثروبولوجي حلالة  يف وصفه 
تطبيق مقاربة روح الغامبا مستحيل ألن والدها، وهو مسيحي، يرفض املشاركة. ويكتب أغرجيا: »مشكلة 
املجموعات الدينية املسيحية هي أهنا ال تشجع املامرسات واخلطابات التي تعود لدراسة املايض العنيف، أو 
تطالب بأي شكل من أشكال املسؤولية لألشخاص الذين كانوا ضالعني يف الرصاعات املرتبطة باحلرب...

تعتمد املجموعات الدينية املسيحية يف غورونغوزا بشكل كامل عىل الصفح األحادي اجلانب، حيث إن اهلل 
يعترب األكثر أمهية يف تسوية الرصاعات«. يف شامل أوغندا أيضًا، يرفض بعض املؤمنني املسيحيني املامرسات 

التقليدية بشكل مطلق، رغم ظهور تقنيات جديدة تنزع للتهجني مع املعتقدات والطقوس املسيحية.

النوع االجتامعي
انتقادًا  التقييامت  أكثر  تأيت  الرجال.  هليمنة  عادة  النزاعات  تسوية  يف  التقاليد  عىل  القائمة  األنظمة  ختضع 
من فيكتور أغرجيا. االنحياز يف النوع االجتامعي يف حمتوى الغامبا واضح جدًا: ›النساء الاليت ُقتلن خالل 
احلرب األهلية يف موزمبيق ال يستطعن العودة كأرواح اىل عامل األحياء للمطالبة بالعدالة، ووحدها أرواح 
الرجال يمكنها أن تفعل ذلك. وهبذا املعنى، ورغم أن أرواح املاغامبا تكرس صمت املايض، فإن العدالة التي 
تقدمها بنيويًا تساعد يف تعزيز السلطة األبوية يف بلد يصارع من أجل املساواة بني اجلنسني‹. يف بوروندي، 
ال يسمح للنساء بأن يصبحن أعضاء يف األوبوشينغانتاهي بصفتهن الشخصية. يمكنهن املشاركة فقط يف 
املداوالت بصفتهن زوجات أو أرامل ألعضاء املؤسسة. كام أن نظام العدالة يف سرياليون منحاز بقوة ضد 

النساء، خصوصًا يف العالقات بني الزوج والزوجة.

لقد تم إحداث تغيريات مؤخرًا. يف سرياليون، يمكن أن يكون هناك متثيل للنساء يف حاالت تسوية 
النزاعات. يالحظ جو آيل أن بعض آليات السعي ملعرفة احلقيقة ترأسها نساء. طبقًا ألسومبتا نانيوي-
تتعرض  النساء  مشاركة  زيادة  جهود  فإن  السادس(،  )الفصل  بوروندي  حالة  دراسة  يف  كابوراهي 
اىل  الثاين(  الفصل  )انظر  إنغليري  بريت  وخيلص  الرجال.  من  املحافظة  الفعل  ردود  بسبب  للعرقلة 
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لآلليات التقليدية نطاق عمل وأثر حمدودان، 
من حيث العرق واملجموعة الدينية والفئات 
املجتمعية. يمكن أن حتظى بعض اجلرائم أو 

بعض املرتكبني باحلامية من ُبعدي املساءلة 
والتعويض يف املامرسات األصلية. بعض هذه 

الرصاعات عرب احلدود الوطنية أو بات يتغذى 
عىل دعم دول اجلوار.

استنتاج مفاده أن النساء اضطلعن بأدوار مهمة يف جمريات الغاتشاتشا يف رواندا. إالّ أن نظام املحكمة 
هذا يظل ›منحازًا ضد النساء بسبب عدم قدرته عىل معاجلة اجلرائم اجلنسية. وقد تم إحداث تغيريات 
للسامح للنساء بتقديم إفاداهتن يف اجلرائم اجلنسية، عىل سبيل املثال، من خالل اجللسات املغلقة. لكن 
طبيعة ترتيبات الغاتشاتشا، التي حتتم اللقاءات وجهًا لوجه، جتعل من الصعوبة بمكان معاجلة هذه 

اجلرائم‹.

نواقص أخرى

التقليدية اىل إقصاء الشباب. ينظر اىل الشباب عىل أهنم غري ناضجني أو ال يتمتعون  آليات العدالة  تنزع 
باخلربة االجتامعية واملعرفة الكافية بالتقاليد املحلية. يعتقد جو آيل أن االعتامد املفرط عىل احلكامء يتسبب 

يف هذا النوع من اإلقصاء.

هناك مصدر آخر لإلقصاء ذو طابع سيايس، أي النزعة حلامية جرائم معينة أو مرتكبني معينني من أبعاد 
من  متّكنها  التي  للسلطة  الرواندية  الغاتشاتشا  حماكم  تفتقر  األصلية.  املامرسات  يف  والتعويض  املساءلة 
التعامل مع العنف الذي ارتكبته اجلبهة الوطنية الرواندية، التي هييمن عليها الباتوتيس ضد الباهوتو. يف 
شامل أوغندا، كان القادة الكبار جليش الرب للمقاومة خارج نطاق مراسم الـ ماتو أوبوت. وهذا ينطبق 

عىل معظم أفراد اجليش األوغندي.

أخريًا، فإن بعض هذه الرصاعات جتاوزت احلدود 
اجلوار.  بلدان  دعم  عىل  تتغذى  باتت  أو  الوطنية 
التي  األدوات  عمل  نطاق  من  حيد  أيضًا،  هذا 
حول  التيكو  جيمس  يكتب  كام  هنا.  نوقشت 
يف  جوهريًا  ضعفًا  فإن  أوبوت،  ماتو  الـ  طقوس 
مترد  تقدم  ›مفاهيميًا،  أهنا  هو  كعالج  تطبيقها 
حميل.  آشويل  شأن  أنه  عىل  للمقاومة  الرب  جيش 
يف الواقع، فإن هذه احلرب فيها بعد وطني ودويل 
وتركته،  الرصاع  ديناميكيات  إن  بداخلها.  كامن 
كام يف سرياليون، تتجاوز اآلليات املحلية القائمة عىل التقاليد، سواء من حيث األرايض واملناطق أو من 

حيث األشخاص الضالعني فيها.

2.1.1. شروط صعبة في إجراء العمليات

سؤاالن يؤديان اىل هذا اجلزء من تقييمنا. أوالً، هل هذه األدوات األصلية قادرة عىل التعامل مع جرائم 
احلرب، واإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية؟

ثانيًا، هل لدهيا القدرة عىل استعادة سنوات وأحيانًا عقود من الدمار املادي واالجتامعي لبيئاهتا؟
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أنظمة العدالة التقليدية ليست مصممة ملعاجلة 
عدد كبري من اجلرائم، أو التعامل مع جرائم 

احلرب، أو اجلرائم ضد اإلنسانية.

نطاق االعتداءات واجلرائم
باحثة  بينز، وهي  إيرين  اجلرائم.  نسبيًا من  للتعامل مع عدد صغري  التقليدية مصممة عىل  العدالة  أنظمة 
تعمل عىل آليات العدالة غري الرسمية يف املجتمعات املحلية يف شامل أوغندا، تقتبس ›دراسة أجريت عام 
2005 عىل العدالة التقليدية وإعادة االندماج عرب فيها عرشات احلكامء يف سائر أنحاء آشويل الند، وبشكل 
شبه إمجاعي، عن رأهيم بأنه ليس من املنطقي تطبيق ماتو أوبوت عىل أساس حالة بعد حالة، حيث إن عددًا 
كبريًا من الناس كانوا قد قتلوا، ولذلك كان من الصعب تتبع من قتل من، وأية قبائل ينبغي االنخراط معها‹ 
)Baines 2007: 105(. مؤلفو هذا الكتاب، ال يعارضون اللجوء اىل املقاربة القائمة عىل التقاليد للعدالة 
الذين  أيضًا عن شكوك األشخاص  العكس متامًا. لكنهم يعربون  االنتقالية. عىل  املرحلة  بعد  واملصاحلة 
التقليدي اآلشويل،  العدالة  نظام  فإن  أجريت معهم مقابالت يف آشويل الند. كام يكتب جيمس التيغو، 
يف تصميمه األصيل ›ليس مصماًم كطريقة ملقاضاة جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ألنه يف آشويل 

الند يف احلقبة ما قبل االستعامرية مل حتدث مثل تلك 
للتطبيق  متامًا  مناسب  غري  فإنه  هنا،  من  اجلرائم. 
ملرتكبي  بالنسبة  الوحيد  املصاحلة  إجراء  بوصفه 
كام  للمقاومة‹.  الرب  جيش  من  اإلرهابية  األعامل 
أن  فقط  يمكن  اآلليات  هذه  بأن  آيل،  جو  يستنتج 
الوطنية  العدالة اجلنائية  أنظمة  تكون مكملة جلهود 

والدولية.

بيئة جرحية
تصف دراسات احلاالت اآلثار املدمرة للمجازر اجلامعية واحلرب األهلية والقمع، عىل الشكل واملحتوى 
العنف  ودرجة  نطاق  يتفاوت  جمتمعاهتا.  يف  التقاليد  عىل  القائمة  لألدوات  الكامنة  واإلمكانات  واملكانة 
والقيود  املادية  الظروف  إن  تقاليدها.  يف  عميق  رشخ  حدوث  جتربة  تتشاطر  البلدان  مجيع  لكن  والقمع، 
السياسية غري مالئمة باملرة. إضافة اىل ذلك، فإن النسيج االجتامعي قد تفكك، ما أدى اىل إحلاق رضر كبري 

بالبيئة الطبيعية للمامرسات التقليدية.

العقبات املادية
لقد عاش عدد كبري من السكان الضحايا واملرتكبني العائدين وال زالوا، يعيشون يف خميامت لالجئني، وهي 
بيئات مصطنعة اىل درجة يصعب فيها استخدام طقوس التطهري، وإعادة اإلدماج واملصاحلة بشكل فعال. 
كام أن اقتالع العائالت من َمواطنها األصلية يشكل عقبة أخرى. يف سرياليون، جتعل هجرة أعداد كبرية 
من الشباب اىل املدن من املامرسات التقليدية أمرًا أقل فعالية. إضافة اىل ذلك، فإن البيئات احلرضية ليست 
البيئة الطبيعية لإلجراءات الطقسية املستخدمة يف املجتمعات املحلية، كام تبني جتربة حماكم الغاتشاتشا يف 
كيغايل. عالوة عىل ذلك، فإن املوارد الالزمة إلنجاز ُبعد التعويض يف هذه الطقوس ليس موجودًا بسبب 

الفقر املدقع.

القيود السياسية
سرياليون  حكومة  قبل  من  تبنيها  تم  التي  السالم  لبناء  القاعدة  اىل  القمة  مقاربات  أن  آيل،  جو  يالحظ 
جيادل  جدوى.  ذات  غري  التقاليد  عىل  القائمة  اآلليات  من  جعلت  سواء،  حد  عىل  الدولية،  والوكاالت 
›فإهنا  الغاتشاتشا،  عملية  يف  علنًا  تنشط  ال  املحلية  السلطات  أن  ورغم  بأنه  برواندا  يتعلق  الذي  الفصل 
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ربام كان لإلبادة اجلامعية واحلرب األهلية والقمع 
أثر مدمر عىل املحتوى واملكانة واإلمكانات 

الكامنة لألدوات القائمة عىل التقاليد. إهنا 
حتدث يف أعقاهبا عدم ثقة متبادل. لقد تفكك 

النسيج االجتامعي والتفاعل االجتامعي العفوي 
للشباب، وتعرضت رشعية املعاجلني التقليديني 

واحلكامء لرضر كبري.

أن  األحيان  من  كثري  يف  يعني  هذا  فإن  اهلوتو،  لتصورات  طبقًا  الغاتشاتشا.  داخله  تعمل  إطارًا  تشكل 
مزيج الغاتشاتشا، بإشارهتا اىل املايض ما قبل االستعامري، ووجود بنية سلطة منشغلة باحلركة السياسية 
العسكرية التي هييمن عليها أفراد أقلية التوتيس، تعد عودة اىل الفرتة االقطاعية عندما كان اخلدم اهلوتو 

خاضعني لألسياد التوتيس يف مجيع نواحي احلياة‹.

تآكل رأس املال البرشي
لقد أدت احلرب األهلية واإلبادة اجلامعية بعد هنايتهام اىل انعدام ثقة متبادل يف املجتمعات املحلية الصغرية، 
وهذا قد يقلص االستعداد للمصاحلة. لقد تم انتهاك 
املحرمات وتدنيس األماكن املقدسة. وقد تعرضت 
التقليديني لرضر كبري، خصوصًا يف  رشعية الزعامء 
التفاعل  اختفى  لقد  الشابة.  األجيال  مع  عالقتهم 
يف  خصوصًا  تقريبًا،  للشباب  العفوي  االجتامعي 
للمعاجلني  يمكن  كيف  املخطوفني.  األطفال  حالة 
هناك  كان  إذا  بنجاح  الطقوس  يؤدوا  أن  واحلكامء 

تشكيك بسلطتهم‹.

2.1. نقاط القوة

بدأ هذا الفصل بإلقاء نظرة عامة موجزة عىل نقاط القوة الكامنة يف املامرسات القائمة عىل التقاليد. إالّ أن 
هذا القسم املتعلق بالعقبات والنواقص طرح شكوكًا وأسئلة حول أدائها الفعيل أو املحتمل يف البلدان التي 
ابتليت باحلرب األهلية واإلبادة اجلامعية. نتحول اآلن اىل إلقاء نظرة أكثر متحيصًا عىل هذه الصورة القامتة 
ونبني اآلثار اإلجيابية التي يمكن أن تكون هلذه األدوات يف سياق التعامل مع تركة االنتهاكات اجلسيمة 

حلقوق اإلنسان.

1.2.1. المساءلة

تعد املساءلة أحد األهداف األداتية ملعظم سياسات العدالة االنتقالية. وتشكل إجراءات املالحقة القضائية 
املنهجية أكثر الطرق مبارشة لتحديد الذنب والعقوبة. جيادل الفصل األول أن هذه اإلسرتاتيجية موضع 
النظام عملية حساسة و/أو معقدة. من شأن  تغيري  فيها عمليات  التي تكون  السياقات  شكوك كبرية يف 
إجراء حماكامت عىل نطاق واسع أن يعرض للخطر السالم اهلش أو جيعل من املستحيل وضع حد للرصاع 
العنيف، كام هو احلال حاليًا يف شامل أوغندا. إال أن العفو العام الشامل أو الصمت املفروض ليس خيارًا 
ثقافة  أن  كام  العقاب.  من  واضح  إفالت  عىل  انطوت  إذا  رشعيتها  العملية  تفقد  السياسات.  يف  مقبوالً 
اإلنكار )كام هو احلال يف موزمبيق( لن تسهل استعادة العالقات املنقطعة أو معاجلة الضحايا. ثمة اعتقاد 
متزايد بأن اآلليات غري احلكومية يمكن أن تشكل بدياًل )مؤقتًا يف كثري من األحيان( للمحاكامت. إهنا أقل 
هتديدًا للقوى التي ختشى املالحقات القضائية. إضافة اىل ذلك، فإهنا تنطوي عىل االعرتاف باملسؤولية. كام 
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تعد عمليات املالحقة القضائية املنهجية 
إسرتاتيجية يشك يف جدواها يف السياقات التي 

تكون فيها عملية تغيري النظام حساسة و/أو 
معقدة جدًا. تنطوي اآلليات غري احلكومية عىل 

االعرتاف باملسؤولية. ثمة اعتقاد متزايد، بأهنا 
يمكن أن تشكل بدياًل مؤقتًا عن املحاكامت. 
كام أن قرهبا من الضحايا والناجني يعد ميزة 

إضافية. 

يمكن لآلليات القائمة عىل التقاليد أن حتقق 
املصاحلة وتستعيد العالقات العائلية والقبلية. 

تفتح عنارصها العالجية فضاءات عالجية 
أوسع. يشارك املرتكبون والضحايا يف هذه 

السيناريوهات الطقسية. 

أخرى،  ميزة  يعترب  والناجني  الضحايا  من  قرهبا  أن 
حيث يصبح من املمكن أن يرى األشخاص أنه تم 
اإلجراءات  من  النقيض  عىل  جزئية،  عدالة  حتقيق 
البعيدة.  اجلنائية  املحاكم  تفرزها  التي  والنتائج 
يالحظ بريت إنغليري، أن املحاكم الرسمية يف رواندا 
هي ›مؤسسات بعيدة مكانيًا ونفسيًا‹ بالنسبة للفالح 

العادي. 

2.2.1. كشف الحقيقة

قد ال تكون جلان احلقيقة أكثر اخليارات مالءمة يف املجتمعات التي ال يكون فيها الكشف العلني عن 
أن  اىل  وسرياليون،  ورواندا  بوروندي  يف  احلاالت  دراسات  تشري  املحلية.  الثقافة  يف  متجذرًا  احلقيقة 
هذه تعد مشكلة يف تلك البلدان. حتديدًا ألهنا متجذرة يف القيم والتقاليد الراسخة حمليًا، فإن املامرسات 
الطقسية املجتمعية قد تكون مالئمة أكثر خللق مناخ مجاعي يفتح القلوب والعقول ويكشف عن أجزاء 

من احلقيقة.

3.2.1. المصالحة

عىل  قويًا  دلياًل  موزمبيق،  وسط  يف  الغامبا  روح  طقوس  عن  أغرجيا  فيكتور  كتبه  الذي  الفصل  يعد 
املصاحلة التي يمكن ملثل هذه املامرسات أن حتققها. ويعتقد أن للباشينغانتاهي يف بوروندي نفس األثر 
املحتمل، رغم أهنا مل تستثمر بعد يف سياق التعامل مع تركة مؤملة للغاية. لقد نجحت طقوس التطهري 
وإعادة اإلدماج، خصوصًا إذا كانت تتعامل مع مقاتلني سابقني وأطفال خمتطفني عائدين هنا وهناك 
يف  الغاتشاتشا  جمريات  بقدرة  يتعلق  فيام  شكوكًا  ثمة  أن  إالّ  والقبلية.  العائلية  العالقات  استعادة  يف 
رواندا عىل حتقيق املصاحلة. طبقًا لدراسة احلالة التي أجراها بريت إنغليري، فإن حماكم الغاتشاتشا تقلد 

املؤسسة القديمة دون أن تكون هلا نفس القدرة عىل حتقيق املصاحلة احلقيقية.

توفر ممارسة روح الغامبا فضاءات اجتامعية، حيث يمكن العمل عىل املايض. هذه الناحية العالجية، 
يصفها  التي  املحددة  املراسم  عىل  تقترص  ال 
عىل  قائمة  أخرى  آليات  هناك  أغرجيا.  فيكتور 
الفضاءات  هذه  مثل  تفتح  أن  يمكن  التقاليد، 
العالجية. إضافة اىل ذلك، فإن الوصول إليها ال 
بمن  الناجني،  من  العديد  الضحايا.  عىل  يقترص 
فيهم املرتكبني، يشاركون يف هذه السيناريوهات 

الطقسية.
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اآلليات القائمة عىل التقاليد قادرة، من حيث 
املبدأ، عىل التعامل مع املفرزات املنسية يف معظم 

األحيان للحروب األهلية، مثل الرصاعات حول 
املمتلكات عند عودة الالجئني وازدياد العنف 

الزوجي.

ربام باستثناء حالة موزمبيق، فإن مجيع آليات 
العدالة التقليدية املستخدمة حديثة جدًا، بحيث 

ال يمكن إجراء تقييم إلنجازاهتا املتوسطة وبعيدة 
املدى.

4.2.1. ترميم العالقات المجتمعية

 بعد وجود رصاع مدمر، تعد هذه العملية بالغة التعقيد. جيادل مؤلفا دراستي احلالتني املتعلقتني ببوروندي 
وموزمبيق، بأن اآلليات املحلية تتمتع بالقدرة عىل جتديد رأس املال االجتامعي املترضر. ثمة قيمة مضافة يف 
إجياد حاالت ينشأ فيها تفاعل اجتامعي عفوي بني 
فإن  الناس حول ما هو جيد وما هو يسء. أخريًا، 
حيث  من  قادرة،  األوموشينغانتاهي  مثل  أدوات 
للحروب  اجلانبية  املفرزات  التعامل مع  املبدأ، عىل 
عىل  الرصاع  مثل  تنسى،  ما  غالبًا  والتي  األهلية، 
املمتلكات عند عودة الالجئني وازدياد حدة العنف 

الزوجي.

ثمة إشكالية أكرب يف احلكم عىل ما إذا كانت هذه األدوات مؤهلة بام يكفي ملنع العودة اىل ارتكاب 
مستوى  عىل  العنف  ظل  موزمبيق،  وسط  غورونغوزا،  يف  اإلنسان.  حلقوق  جسيمة  انتهاكات 
املحلية غائبًا. طبقًا لفيكتور أغرجيا،  املجتمعات 
فإن هذا نتيجة للطقوس التي يناقشها يف فصله. 
لكن يف أماكن أخرى، فإن مجيع احلاالت حديثة 
املدى  عىل  إنجازاهتا  تقييم  يصعب  بحيث  جدًا 

املتوسط والطويل.

2. تحليل حذر لنقاط القوة والضعف

دور  حول  حاليًا،  اجلارية  النقاشات  عىل  واقعية  الكتاب  هذا  يف  املقدمة  احلاالت  دراسات  أضفت  لقد 
القوة  نقاط  يرون  الكتاب،  هذا  مؤلفو  الرصاع.  بعد  ما  جمتمعات  يف  التقاليد  عىل  القائمة  املامرسات 
والضعف. القسم األول من هذا الفصل أوجز احلجج التي قدموها. فيام ييل حماولة للوصول اىل جمموعة 

مما يمكن تسميته استنتاجات حذرة.

هو  األول  املعيار  الدراسة.  موضع  لآلليات  واملحتمل  الفعيل  األداء  تقييم  يف  معيارين  حتليلنا  سيستخدم 
درجة  أي  الرشعية،  هو  الثاين  واملعيار  املرجوة.  اآلثار  حتقيق  حيث  من  اآلليات  هذه  أثر  أي  الفعالية، 

مصداقيتها، حمليًا ودوليًا. 
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آليات العدالة التقليدية ذات خصوصية ثقافية، 
وتقترص دائاًم تقريبًا عىل املجتمعات املحلية 
العرقية والدينية واملناطقية التي تطبق فيها. 

األكثر من ذلك، أهنا ليست منيعة عىل االستغالل 
السيايس، ما يؤدي اىل أن فئات معينة من 

املرتكبني تتم محايتهم أحيانًا من ُبعدي املساءلة 
والتعويض يف هذه اآلليات.

 1.2. الفعالية النسبية

تعتمد فعالية املؤسسة االجتامعية، اىل حد كبري، عىل مدى قدرهتا عىل التأثري يف السلوك ويف مستقبل جمتمع 
من املجتمعات. ولذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان وصول األدوات القائمة عىل التقاليد واسع، بام فيه 

وإصالح  العالج  من  يكفي  ما  لتحقيق  الكفاية، 
بعد  الدائم  السالم  وحتقيق  املجتمع  يف  خترب  ما 
حتد  التي  الظروف  من  عدد  ثمة  العنيف.  الرصاع 
ذات  إهنا  للعدالة.  التقليدية  األدوات  نطاق  من 
خصوصية ثقافية، ونتيجة لذلك، فإهنا تقترص دائاًم 
عىل املجتمعات املحلية والعرقية والدينية واملناطقية 
التي تطبق فيها. يف حالة شامل أوغندا، عىل سبيل 
الثقايف  تراثهم  استخدام  يف  اآلشويل  نجح  املثال، 
للتكيف مع تركة العنف الدموي واسع االنتشار. 

أن جرائم حرب ارتكبت يف كثري من األحيان بني اآلشويل والالنغي، وبني سكان الشامل وسكان  إالّ 
إلخضاعهم  املرتكبني  أو  الضحايا  بعض  اىل  الوصول  يمكن  ال  احلاالت،  تلك  يف  البالد.  يف  اجلنوب 
ُبعدًا  اكتسب  قد  الرصاع  يكون  مماثلة عندما  نتيجة  يتوقع ظهور  كام  اآلشولية.  أوبوت  الـامتو  لطقوس 
يمكن  حيث  العمل،  نطاق  من  يقلص  للمعنيني  املتعمد  اإلقصاء  أشكال  فإن  ذلك،  اىل  إضافة  دوليًا. 
التقاليد ليست منيعة عىل  القائمة عىل  النساء والشباب. األكثر من ذلك، أن املامرسات  أن يتم هتميش 
االستغالل السيايس، ما ينتج عنه أن تكون فئات معينة من املرتكبني )عىل سبيل املثال أصحاب الرتب 
املتوسطة والعليا يف اجليش أو قادة املتمردين( تتم محايتهم من ُبعدي املساءلة والتعويض يف اآلليات غري 

احلكومية. 

كام أهنا ستكون أقل فعالية إذا كانت الظروف املحيطة غري مالئمة. لقد أظهرت دراسات احلاالت، بشكل 
مقنع، كيف أن احلرب واإلبادة اجلامعية والقمع هلا آثار مدمرة عىل قدرات الزعامء التقليديني يف أداء طقوس 
العدالة واملصاحلة. كام يلقي هذا التطور شكوكًا عىل قدرهتا عىل تعديل التصميم األصيل لآلليات، لتتناسب 

مع مهمة التعامل مع االنتهاكات واسعة االنتشار حلقوق اإلنسان.

االهتامم  من  يكفي  ما  نعطي  أن  أيضًا  يتطلب  األدوات  هلذه  املحتمل  و/أو  الفعيل  األداء  تقييم  أن  كام 
لبعض األوجه األوسع لطريقة عملها. ما الذي حتققه عىل املستوى اجلزئي )الضحايا واملرتكبون األفراد( 
وعىل املستوى املتوسط )القبائل واملجتمعات املحلية( وعىل املستوى الكيل )املستوى الوطني واإلقليمي 
والدويل(؟ يف العديد من احلاالت، ال نمتلك حتى أكثر البيانات أساسية التي يمكن أن نحتاجها يف التعامل 
مع اإلجابة عىل هذا السؤال. كام أن هناك مشكلة أثرها بعيد املدى. وهذه قضية يف غاية الصعوبة، حيث 
إن معظم احلاالت حديثة جدًا بحيث يصعب تقييمها من هذا املنظور بالتحديد، وقد تكون حالة موزمبيق 

استثناء من ذلك. 

بعض  التقليدية.  لآلليات  النسبية  الفعالية  عن  أمثلة  أيضًا  شملت  السابقة  الفصول  فإن  ذلك،  رغم 
الطقوس، مثل طقوس التطهري يف سرياليون وشامل أوغندا، يبدو أهنا نجحت يف إعادة إدماج ومصاحلة 
اإلمهال  ورغم  موزمبيق،  يف  السابقني.  اجلنود  األطفال  خصوصًا  السابقني،  واملقاتلني  الناجني  الضحايا 
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يبدو أن بعض الطقوس، مثل طقوس التطهري يف 
سرياليون وشامل أوغندا، نجحت يف إعادة إدماج 
ومصاحلة الضحايا واملقاتلني السابقني، خصوصًا 

اجلنود األطفال السابقني. يمكن لآلليات 
التقليدية أن تشكل أدوات مؤقتة يف احلاالت التي 
ال توجد فيها سياسة عدالة انتقالية رسمية، أو يتم 

تأخريها أو تعطيلها بسبب القيود السياسية.

تعد رشعية آليات العدالة التقليدية، أي 
مصداقيتها يف أعني السكان والثقة التي تتمتع هبا، 

مصدرًا أقوى بكثري لاللتزام من استخدام القوة 
والتخويف.

لقد عانت سلطة الزعامء التقليديني من اإلفرازات 
العامة للحرب األهلية والقمع، وكذلك من 

االستعامر، واهلجرة اىل املدن، واملناورة من قبل 
املؤسسة السياسية الوطنية. 

الواضح للحكومة للحاجة لسياسة يف جمال العدالة 
يعيشون  الذين  احلرب  من  ›الناجني  فإن  االنتقالية، 
يف املراكز السابقة للحرب األهلية يف غورونغوزا مل 
يلجأوا اىل االنتقام العنيف... وال سايروا السلطات 
»الصفح  عىل  الناجني  حثت  التي  الرسمية، 
حكمتهم  من  وبوحي  ذلك،  من  بدالً  والنسيان«. 
من  متكنوا  غورونغوزا  يف  الناجني  فإن  الثقافية، 
لتحقيق  هبم  خاصة  ثقافية  اجتامعية  آليات  تطوير 
األهلية‹  احلرب  بعد  واملصاحلة  والعدالة  املعاجلة 
)الفصل الثالث(. ترّسع جمريات الغاتشاتشا يف رواندا من معاجلة القضايا املرتاكمة املتعلقة باإلبادة اجلامعية 
هناك. األهم من ذلك، أنه يمكن لآلليات التقليدية أن تشكل أدوات مؤقتة يف احلاالت التي ال توجد فيها 
سياسة عدالة انتقالية رسمية، أو يتم تأخريها أو تعطيلها بسبب القيود السياسية. طبقًا لدراسة احلالة يف 
عام  والباتوتيس  الباهوتو  بني  املروعة  احلوادث  بعد  نشطني  كانوا  الباشينغانتاهي  أعضاء  فإن  بوروندي، 
من  سنوات  وقبل  اجلامعية.  اإلبادة  انتهاء  بعد  مبارشة  الغاتشاتشا  اجتامعات  عقدت  رواندا،  يف   .1993
حتديد احلكومة لسياستها يف هذا املجال. وأخريًا، فإن أدوات مثل ممارسة الغامبا يف موزمبيق أظهرت أن 
هذه األدوات قادرة عىل التعامل مع اآلثار املنسية غالبًا للحرب األهلية، مثل الرصاعات عىل املمتلكات 

عند عودة الالجئني وزيادة العنف الزوجي.

2.2. الشرعية الجزئية

الغاتشاتشا عىل  يف رواندا، يعد حضور اجتامعات 
البالغني.  السكان  جلميع  إجباريًا  املحيل  املستوى 
اإلجهاد،  حل  أن  وبعد  أنه،  الثاين  الفصل  يالحظ 
حمل  حتل  القرسية  واإلجراءات  الغرامات  ›باتت 
القوة والتخويف  فإن  بالفعل،  الطوعية‹.  املشاركة 
لزيادة  األحيان  من  كثري  يف  تستخدم  تقنيات 
الوصاية واملحسوبية،  ما.  اجتامعية  فعالية مؤسسة 
الشخيص  التخصيص  خالل  من  االلتزام  وحتقيق 
للسلع واخلدمات، يعد بدياًل ›أكثر نعومة‹. إالّ أن 
مصداقية  ذات  املامرسات  تكون  أن  أي  الرشعية، 
ومربرة وتستحق الثقة، تعد مصدرًا أقوى لاللتزام. 
تضمن  إهنا  بل  التقاليد،  عىل  القائمة  املامرسات  مثل  مؤسسات  لفعالية  دعاًم  فقط  توفر  ال  الرشعية  إن 

بقاءها أيضًا.

وتعد درجة مصداقيتها، حمليًا ودوليًا، املعيار الثاين لتقييمنا. 
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1.2.2. على المستوى المحلي

يف  رشعيتها.  حيث  من  واملصاحلة  العدالة  آليات  موقع  عن  خمتلطة  صورة  احلاالت  دراسات  مجيع  تقدم 
غورونغوزا، وسط موزمبيق، تعد الغامبا جزءًا من تطوير تقليد حميل راسخ لتسوية احلسابات مع تاريخ 
الثالث  الفصل  مؤلفي  أن  إالّ  عالية.  بمصداقية  حتظى  إهنا  الثالث(.  )الفصل  واجلامعي‹  الفردي  العنف 
املساءلة  إجراءات  تقديم  الدولة يف  لفشل مؤسسات  تستجيب  ›ال  فإهنا  منظور سيايس  بأنه من  يدركون 
كجزء من عملية العدالة االنتقالية يف أعقاب احلرب األهلية‹. بريت إنغليري، يكتب أن الروانديني العاديني 
يفضلون حماكم الغاتشاتشا عىل املحاكم الوطنية واملحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا يف التعامل مع 
تلتزم  أهنا  عىل  الغاتشاتشا  مؤسسة  اىل  ينظرون  يعودوا  مل  الباهوتو  معظم  أن  إالّ  اجلامعية.  اإلبادة  جرائم 

بمعايري العدالة واإلنصاف.

أوبوت  املاتو  استخدام  بقوة  اجلمعيات،  أوغندا، وهي شبكة من  السالم يف شامل  مبادرة  لقد دعمت 
كبرية.  بدرجة  املامرسات  يثقون هبذه  األهلية  احلرب  من  الناجني  أن  واحلجة، هي  التطهري.  وطقوس 
يف  أجريت  مسوح  اىل  املنظامت  هذه  تشري  الرأي.  هذا  مع  ختتلف  أخرى  حكومية  غري  حملية  منظامت 
تلبي  ال  إهنا  حيث  فقط،  جزئية  املحلية  التقنيات  رشعية  أن  اىل  نتائجها  تشري  والتي  املهجرين  خميامت 
احتياجات الناس للمساءلة. أسومبتا نانيوي-كابوراهي مقتنعة بأن أغلبية السكان يف بوروندي يرون 
املرتكبة  اجلرائم  مع  التعامل  ذات مصداقية، حتى يف سياق  نزاعات  تسوية  أداة  األوبوشينغانتاهي  يف 
البالد.  يف  املعارصة  السياسية  الدوائر  معظم  من  ازدراء  تلقى  لكنها  البالد؛  يف  األهلية  احلرب  خالل 
يف سرياليون، ينظر اىل طقوس التطهري وإعادة االندماج، خصوصًا عندما تتعامل مع األطفال اجلنود 
السابقني، عىل أهنا ذات مصداقية، لكن يف الوقت نفسه هناك شكوك كبرية حول دورها يف التعامل مع 

القضايا األكثر تعقيدًا يف تركة احلرب.

الزعامء  سلطة  يف  املتمثلة  األوسع  باملشكلة  وثيق  نحو  عىل  يرتبط  املحلية،  النظرة  يف  الغموض  أن  كام 
التقليديني التي حلقت هبا أرضار كبرية. أضف اىل ذلك، أن مكانتها تعرضت للخطر بسبب االستعامر 

واهلجرة اىل املدن ومناورة املؤسسة السياسية الوطنية.

2.2.2. المجتمع الدولي

لقد ُكتبت القوائم التي تعدد نقاط ضعف آلية العدالة غري الرسمية غالبًا من منظور غريب، فيام يتعلق 
بسيادة القانون. والتصور العام، هو أن القواعد املرتبطة هبا غري دقيقة يف كثري من األحيان وغري مكتوبة، 
أشكاهلا  يف  الرشعية،  فجوة  يف  اإلجرائية  الناحية  هذه  اعتربت  كافية.  غري  اإلجرائية  الضامنات  وأن 
احلكومية وغري احلكومية، إشكالية جدًا. إضافة اىل ذلك فإن العديد من الالعبني عىل الساحة الدولية 
مقتنعون بأن هذه األدوات ال حترتم الواجب، طبقًا للقانون الدويل، باملالحقة القضائية جلرائم اإلبادة 

اجلامعية، وجرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.

بعد  ما  بأن جمتمع  املشاركني  بعض  تسوية. جيادل  الثانية دون  املشكلة  الساخنة حول  املناظرة  تزال  ال 
العنف قد حيجم عن واجب املالحقة القضائية إذا مل يتم حتقيق رشوط معينة. العفو العام الشامل غري 
مقبول. ولذلك، ينبغي جلميع اإلسرتاتيجيات البديلة أن حتتوي ُبعد املساءلة. ينبغي عىل املرتكبني أن 
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لقد وجد املجتمع الدويل، بشكليه احلكومي وغري 
احلكومي، فجوة خطرية يف الرشعية. العديد 

من الالعبني عىل الساحة الدولية، مقتنعون بأن 
األدوات التقليدية يف تسوية الرصاع ال حترتم 
الواجب، بمقتىض القانون الدويل، باملالحقة 

القضائية جلرائم اإلبادة اجلامعية وجرائم احلرب 
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.

أن يضمن  الندم. وينبغي  يعربوا عن  يعرتفوا وأن 
هذا كشف احلقيقة وامليل نحو املصاحلة. كام ينبغي 
هذا  من  جزءًا  يكون  أن  الضحايا  توطني  إلعادة 
يف  الناجون  يشارك  أن  ينبغي  وأخريًا،  اإلجراء. 
القضائية.  املالحقة  غري  أدوات  اىل  اللجوء  قرار 
القائمة  املامرسات  رشعية  فإن  املنظور،  هذا  ومن 
تلبية هذه الرشوط.  التقاليد تعتمد عىل مدى  عىل 
هذا  من   1 القسم  يف  املجموعة  املعلومات  تشري 
احلقيقة  وقول  مساءلة  عنارص  وجود  اىل  الفصل، 

والتعويض واملصاحلة. 

القضائية.  للمالحقة  الدويل  للواجب  استثناءات  بأي  تعرتف  ال  أخرى،  دولية  معنية  جهات  أن  إالّ 
إفصاحًا عن  أكثر  الدولية،  العفو  الكبرية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة  املنظامت غري احلكومية 

هذا الرأي.

لقد تركز النقاش مؤخرًا، كام هو متوقع، عىل عملية السالم يف شامل أوغندا وتدّخل املحكمة اجلنائية 
بقادة  يتعلق  فيام  املحلية،  الطقوس  خالل  من  املرشوط،  العفو  يفضلون  الذين  أولئك  بعض  الدولية. 
جيش الرب للمقاومة يشريون اىل املادة 53 )1 ج(، )2 ب( من نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية 
هذا  أن  هي  املشكلة،  كبديل.  املحلية  املامرسات  لقبول  فرصة  توفر  املادة  فإن  هلؤالء،  وطبقًا  الدولية. 

التفسري يستند اىل فكرة ›مصالح العدالة‹، وهو مفهوم تقني ومنترش.

يف املؤمتر الذي عقد حول ›بناء مستقبل قائم عىل السالم والعدالة‹ )نورمبريغ، حزيران/يونيو 2007( 
طرح الفكرة اجليدة التي تقول، إن الرشعية ليست قضية إشكالية فقط يف اآلليات القائمة عىل التقاليد. 
يعلق التقرير الصادر عن املؤمتر، أنه منذ فرتة طويلة جدًا ›اعتربت املحكمة الدولية اخلاصة بيوغسالفيا 
السابقة قضية الرشعية مسألة مهمة فقط فيام يتعلق باملجتمع الدويل وليس فيام يتعلق باملكونات املحلية‹. 
كام يالحظ، أن املحكمة اجلنائية الدولية ›ينبغي أن تردم الفجوة يف الرشعية التي يمكن أن توجد فيام 

 .)5 ,6 :2007 Building a Future on Peace and Justice( ›يتعلق بالسكان املتأثرين

3.2. الملخص

هل تقدم أدوات تسوية الرصاع بني الشعوب األصلية قيمة مضافة يف املراحل االنتقالية؟ اجلواب 
هو ›نعم‹ حذرة. إهنا ال تتمتع بالفعالية الكافية، وليس هناك ضامنات حملية ودولية عىل رشعيتها. 
يف  مفيدة  تكون  أن  يمكن  التقاليد  عىل  القائمة  املامرسات  أن  أظهرت  احلاالت،  دراسات  أن  إال 
املجاالت احلاسمة املتمثلة يف املساءلة بعد الرصاع ومعرفة احلقيقة واملصاحلة. وبالتايل، يمكن توقع 
املعاجلة وإصالح  للعدالة االنتقالية، واملتمثلة يف  يتعلق باألهداف األكثر عمومية  فيام  آثار إجيابية 

املجتمع.
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لقد أظهرت دراسات احلاالت أن املامرسات 
القائمة عىل التقاليد يمكن أن تكون مفيدة يف 
جمال املساءلة ما بعد الرصاع، ومعرفة احلقيقة 

واملصاحلة، وهو أمر ال يمكننا إمهاله.

جيري تعديل املامرسات التقليدية لتتالءم مع 
الرؤية الغربية للعدالة املنصفة، إالّ أن حتديات 

عديدة تنتظرها إذا أراد املعنيون املحليون 
والدوليون تبني وتعديل املامرسات القائمة عىل 

التقاليد يف التعامل مع إرث احلرب األهلية، 
واإلبادة اجلامعية والقمع.

بشأنه  جرت  احلقيقي  العامل  يف  مكان  هناك  ليس 
نقاشات للنامذج احلكومية يف العدالة بعد املرحلة 
سياق  يف  أوغندا  شامل  يف  جرت  كام  االنتقالية 
دراسة  مؤلف  التيغو،  جيمس  خلص  لقد  اليوم. 
وبشكل  الرابع(،  )الفصل  الكتاب  هذا  يف  احلالة 
يف  التقليدية  لألدوات  املحتمل  الدور  مقنع، 
تسوية الرصاع. ›ليس من املفيد متجيدها بوصفها 

العالج الوحيد وال إمهاهلا عىل أهنا شيطانية بالنسبة لألشخاص الساعني للمساعدة يف إهناء معاناهتم. 
أو  تتعارض  بوصفها  ليس  التقليدية،  واملعتقدات  للطقوس  اإلجيابية  بالقدرة  االعرتاف  احلكمة  من 
تتنافس مع مقاربات أخرى بل بوصفها مكملة هلا. ليس من املنطقي كذلك، جتاهل أو إمهال الوسائل 
جلميع  العالج  توفر  أن  يمكن  ال  فإهنا  أخرى،  ناحية  ومن  املايض.  يف  فعاليتها  ثبتت  التي  التقليدية 

الرشور‹.

يف عام 2005، انضمت شبكة حملية من املنظامت غري احلكومية )منتدى مقاطعة غولو للمنظامت 
غري احلكومية(، واملركز الثقايف لآلشويل )كري كوارو آشويل( وأحد املراكز البحثية الكندية )معهد 
ليو للقضايا العاملية( يف جهد مشرتك لتلخيص النقاش اجلاري. وخيلص التقرير املشرتك اىل وجود 

املقاربات  يف  تتمثل  زائفة،  مزدوجة  ثنائية 
الدولية والعدالة مقابل  املقاربات  املحلية مقابل 
السالم. إن هذ التعارض مضلل، ألن املامرسات 
الرؤية  مع  لتتناسب  تعديلها  جيري  التقليدية 
احلاالت  بعض  و‹يف  املنصفة  للعدالة  الغربية 
بدأت مراسم التطهري وغريها من الطقوس تضع 
 .)72 :2005 .Baines et al( ›األساس للعدالة
االنتقالية  العدالة  أدوات  إزالتها من جمموعة  إن 

ليس خيارًا. 

إيرين بينز، التي راقبت عىل نحو وثيق العديد من املآزق التي تظهر يف شامل أوغندا، تكتب: ›وهكذا 
فإن حمادثات جوبا متثل فرصة تارخيية لتحقيق السالم يف البالد؛ كام أهنا توفر فرصة فريدة للرشوع يف 
التعرف عىل كيفية جعل املقاربات املحلية للعدالة واملصاحلة تسهم يف صياغة املقاربات الدولية. وقد 
تعديل  أيضًا  يتطلب  لكنه  الدولية،  املعايري  التي حتقق  املحلية  العدالة  أوجه  بعض  تعديل  هذا  يتطلب 
 :2007 Baines( ›اإلسرتاتيجيات الدولية لتتالءم مع الوقائع االجتامعية – الثقافية واالقتصادية املحلية
114(. يذكرنا هذا الرأي بالعديد من التحديات التي تنتظرنا، إذا أراد املعنيون املحليون والدوليون أن 
يقوموا بجدية بتعديل وتبني املامرسات القائمة عىل التقاليد يف تعاملهم مع تركة احلرب األهلية واإلبادة 

اجلامعية والقمع. يف هذا السياق بالذات، يقدم اجلزء 3 من هذا الفصل قائمة أولية بالتوصيات. 
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3. توصيات في مجال السياسات3

حتى اآلن، كان هذا الفصل وصفيًا. إالّ أن هذا الكتاب هيدف أيضًا اىل تقديم طرق يمكن من خالهلا حتسني 
أداء املامرسات القائمة عىل التقاليد يف سياق جمتمعات ما بعد الرصاع. توصيات السياسات اآلتية تركز عىل 
هذا الطموح. كذلك فإن نطاق هذه التوصيات حمدود، حيث إهنا تستند اىل مخس دراسات حاالت تغطي 
جزءًا واحدًا من قارة واحدة. رغم ذلك، فإننا نأمل بأهنا ستسهل عملية اختاذ القرار يف جمال العدالة خالل 

وبعد عملية االنتقال السيايس.

إن اهلندسة االجتامعية يف هذا املجال عملية معقدة. ينبغي أن هتدف اىل تعزيز، وعندما يكون ذلك ممكنًا، 
زيادة نقاط قوة ممارسات العدالة واملصاحلة بني السكان األصليني. ينبغي أن تستغل الفرص املوجودة، 
بكيفية  املتعلقة  للمشاكل  أجوبة  عىل  للحصول  السعي  وينبغي  األدوات.  هبذه  املتنامي  االهتامم  مثل 
التغلب عىل نواقصها ونقاط ضعفها احلالية اىل أكرب درجة ممكنة. إضافة اىل ذلك، فإن مجيع بلدان ما 
بعد الرصاع تقريبًا جتمع األدوات التقليدية مع إسرتاتيجيات أخرى يف التعامل مع تركة احلرب األهلية 
واإلبادة اجلامعية؛ وهذا بدوره يطرح أسئلة صعبة. كيف يمكن، وكيف ينبغي، هلذه اإلسرتاتيجيات 
أن تتفاعل؟ بشكل خاص، كيف يمكن للمامرسات الشخصية وتلك القائمة يف املجتمعات املحلية أن 
تعيش جنبًا اىل جنب مع األشكال التي تنظمها الدولة و/أو املنظامت الدولية للعدالة اجلزائية ومعرفة 

احلقيقة؟

باختصار، فإن حتدي إدماج آليات العدالة االنتقالية يف إسرتاتيجيات العدالة االنتقالية واملصاحلة األوسع 
البحوث  وإجراء  التقني،  الدعم  القدرات،  وبناء  اإلمجاع  بناء  موسعة،  مشاورات  إجراء  اخليال،  تتطلب 

والوقت. لقد وضعنا قائمتنا بالتوصيات عىل أهنا خطوة واحدة يف تلك العملية املعقدة.

1.3. قواعد عامة

يف أعقاب تغيري النظام أو احلرب األهلية، ال ينبغي قرص املقاربة واإلجراءات املتبعة عىل ›إعادة البناء . 1
الصلبة‹ )االستقرار االقتصادي، نزع السالح وتفكيك املجموعات املسلحة، وإصالح القطاع األمني 
املتوافرة  الناعم‹  البناء  ›إعادة  اجراءات  من  جلملة  الكايف  االهتامم  إعطاء  ينبغي  بل  ذلك(،  اىل  وما 
واملصاحلة  الناجني  تستهدف  التي  الربامج  الرسمية،  غري  املامرسات  خالل  من  التصاحلية  )العدالة 

واستعادة السلطات التقليدية املحلية(.

انتقالية . 2 التقاليد، كجزء من إسرتاتيجية عدالة  القائمة عىل  عند تبنّي أو تشجيع اآلليات واملامرسات 
وطنية شاملة، ينبغي مثاليًا أن تستخدم كأدوات مكملة للهيكليات القضائية الرسمية وليس إدخاهلا 

حتت سيطرة الدولة.

ينبغي تطوير واستخدام مبادرات تعكس النزعة األوسع لتصور عام ›للتعامل مع املايض‹، كجزء ال . 3
يتجزأ وال غنى عنه يف أية عملية تفاوض لتحقيق السالم.

*  شارك يف كتابة هذا القسم مارك سولرت.

*
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والتحول . 4 للحكم  األوسع  والتحديات  االنتقالية  العدالة  أدوات  بني  وثيقة  روابط  إجياد  ينبغي 
الديمقراطي.

اختاذ . 5 يف  دورًا  تلعب  التي  والدولية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  التحوالت  اىل  االنتباه  ينبغي 
القرارات، فيام يتعلق بالعدالة االنتقالية بشكل عام واملامرسات القائمة عىل التقاليد بشكل خاص.

األسباب . 6 تعالج  وثقافية،  واقتصادية  واجتامعية  وقانونية  سياسية  إصالحات  وتنفيذ  تطوير  ينبغي 
اجلوهرية للرصاعات التي تتسبب يف العنف املفرط أو التي أدت اىل ذلك يف املايض.

ملزج . 7 طريقة  أفضل  يف  للبحث  وسياقي  حذر  تقييم  إلجراء  واجلهد  الوقت  من  يكفي  ما  ختصيص 
فهم  ينبغي  كام  واملصاحلة.  العدالة  يف  واملتاحة  املختلفة  احلكومية  وغري  احلكومية  اإلسرتاتيجيات 
واستغالل مجيع املقاربات املختارة بوسائل جتعلها تكمل بعضها بعضًا وبشكل منسق، بدالً من أن 

تعمل ضد بعضها البعض.

عىل . 8 سواء  نفوذا،ً  متارس  التي  للقوى  وكاملة  تفصيلية  بقراءة  القيام  بمعنى  املرحلة‹،  فهم  ›ينبغي 
األجندة االنتقالية بمجملها أو عىل خيارات سياسات العدالة االنتقالية املحددة.

ينبغي القبول باحلاجة إلجراءات مؤقتة، إذا كان من املستحيل التخطيط لسياسات العدالة واملصاحلة، . 9
وتنفيذها مبارشة بعد املرحلة االنتقالية. يف السياقات التي تكون فيها هذه السياسات متاحة، ينبغي 

دعم دور اآلليات القائمة عىل التقاليد بصفتها بدياًل ال يستغنى عنه عىل املدى القصري.

 ينبغي االنتباه يف الوقت نفسه اىل أمهية اإلجراءات املصممة إلحداث األثر عىل املدى البعيد.. 10

 ينبغي جعل االمتالك املحيل للسياسات واإلسرتاتيجيات هو القاعدة.. 11

)األطفال، . 12 السكان  من  هشاشة  األكثر  املجموعات  نظر  ووجهات  ملصالح  األولوية  إعطاء  ينبغي   
املهجرين داخليًا والالجئني(.

 ينبغي منح الناجني واإلناث من ضحايا احلروب فرصًا تكميلية، من شأهنا أن متنحهم صوتًا ونفوذًا . 13
يف الصياغة الكلية للسياسات يف مرحلة ما بعد الرصاع.

 وضع أجندة سياسية تستند اىل املعارف االجتامعية – الثقافية املحلية والدولية ملعاجلة التحيز اجلنيس . 14
يف العديد من املامرسات القائمة عىل التقاليد.

2.3. للمعنيين المحليين

النزاعات . 15 لتسوية  التقليدية  لآلليات  اإلجرائية  العدالة  لتعزيز  مصممة  مبادرات  إطالق  ينبغي   
والرصاعات.

 ينبغي االنخراط يف اجلهود لتحسيس املفوضية األفريقية واملحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق . 16
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إدارة  التقنيات األصلية يف  بدور  باحلاجة لالعرتاف  املعنية  اإلقليمية  اهليئات  الشعوب، وغريها من 
الرصاع وحتديثها.

الوكاالت . 17 بني  التقليدية  واملصاحلة  العدالة  آليات  دور  وفهم  الوعي  لتعزيز  اجلهود  تكثيف  ينبغي   
الدولية بشكل عام، واملنظامت غري احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان بشكل خاص. يف هذا السياق، 
ينبغي التأكيد عىل درجة احلقيقة واملساءلة والتعويض التي يمكن أن تقدمها، وعىل فعاليتها النسبية 

ورشعيتها باملقارنة مع أدوات العدالة )اجلنائية( ›الرسمية‹ الكالسيكية.

 ينبغي زيادة املشاورات املوسعة مع الرشائح املعنية )بام يف ذلك خميامت املهجرين والبيئات احلرضية( . 18
حول خيار سياسات العدالة االنتقالية بشكل عام، واستخدام املامرسات القائمة عىل التقاليد بشكل 

خاص.

مظاملهم . 19 ملعاجلة  االجتامع  واملرتكبني  للضحايا  يمكن  حيث  االجتامعية،  الفضاءات  توفري  ينبغي   
ورصاعاهتم املتعلقة باحلرب.

النزاعات . 20 تسوية  يف  التقليدية  اآلليات  تلعبه  الذي  الدور  يكون  أالّ  لضامن  املحاوالت  بذل  ينبغي   
›العادية‹ مرتبطًا بشكل مبارش برتكة الرصاع العنيف، وضامن عدم تقويض فعاليتها من خالل تعديلها 

جذريًا لتتناسب مع غايات العدالة االنتقالية دون إجراء املشاورات املحلية املسبقة املناسبة.

 ينبغي تطوير إسرتاتيجية تواصل هتدف اىل املساعدة عىل استعادة سلطة ونزاهة الزعامء التقليديني، . 21
و/أو آليات العدالة واملصاحلة التقليدية التي يمكن أن تكون قد فقدهتا يف أوساط جمتمعاهتا املحلية 

خالل فرتة الرصاع.

السعي إلعادة . 22 ينبغي  أماكن سكنهم األصلية،  اىل  للعودة  الالجئني واملهجرين داخليًا   مع استعداد 
يتم  الذي  التعليم  املثال  التقليدية )عىل سبيل  واملصاحلة  العدالة  اجلوهرية آلليات  اخلصائص  إحياء 

تلقيه يف املنزل ويف املجتمع املحيل، من خالل التعاليم املرتبطة بالطقوس املستخدمة(.

 ينبغي االنتباه اىل حقيقة أن الناجني غالبًا ما جيلبون معهم رصاعاهتم املرتبطة باحلرب األهلية، والتي . 23
مل تتم تسويتها )النزاعات عىل املمتلكات والعنف الزوجي( اىل املحاكم التقليدية غري الرسمية. ينبغي 
تطوير برامج تدريب للقضاة املحليني والزعامء التقليديني واملعاجلني حول املبادئ األساسية للعدالة 

االنتقالية. كام ينبغي إرشاك املجتمع الدويل يف توفري التمويل واملساعدة التقنية هلذه الربامج.

3.3. للمعنيين الدوليين

1.3.3 قواعد عامة

املجتمع . 24 يف  العاملة  والتارخيية  والثقافية  السياسية  القوى  معرفة  اآلتية:  االنخراط‹  ›قواعد  احرتام  ينبغي   
االنتقايل؛ والقبول بأن عملية التعايف بعد الرصاع ينبغي أن تكون ›مملوكة‹ حمليًا يف املقام األول؛ وينبغي إظهار 

احلساسية لقضايا مثل التوقيت واإليقاع املناسبني للتدخالت اخلارجية اهلادفة لدعم مثل تلك العمليات.
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للنطاق . 25 سواء،  حد  عىل  والدويل،  املحيل  الفهم  تعزز  التي  والتواصل  التعليم  برامج  يف  االستمرار   
الكامل لإلسرتاتيجيات املتاحة للعدالة االنتقالية.

 األخذ بعني االعتبار احلاجة امللحة للتنسيق بني الوكاالت واملنظامت يف وضع برامج ما بعد الرصاع. . 26
إن غياب هيكلية أو إطار واضح لتنسيق الربامج واإلجراءات املتخذة عىل األرض، يمكن يف أحسن 

األحوال أن يعقد أثرها، ويف أسوأها أن يقوضها كليًا. 

ما . 27 مراحل  يف  حمددة  سياقات  يف  املتوافرة  التقليدية  واملامرسات  اآلليات  نطاق  حول  املزيد  معرفة   
بعد الرصاع. يمكن هلذه املعرفة أن تسهم يف تسهيل تطبيق معايري وأعراف القانون الدويل اإلنساين 

والقانون اجلنائي، مع إبداء احلساسية للسياق املعني. 

 عند تيسري وضع األجندة اإلصالحية جلهاز العدالة، ينبغي االنتباه بشكل كاف لوجود املؤسسات . 28
األصلية العاملة خارج إطار الدولة. كام ينبغي تيسري إعداد مراجعة لقطاع العدالة غري الرسمي.

املحتمل . 29 والدور  عام،  بشكل  االنتقالية  العدالة  جمال  يف  القدرات  لبناء  مبارشة  برامج  إقامة  ينبغي   
– جنوب  جنوب  بني  للتواصل  مبادرات  طرح  بغية  خاص،  بشكل  التقليدية  واملامرسات  لآلليات 

وتبادل اخلربات.

 تشجيع إجراء مراقبة خارجية تستند اىل مراجعة النظراء للمامرسات القائمة عىل التقاليد.. 30

2.3.3. لألمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية

 ينبغي إعادة هيكلة الربامج املدعومة دوليًا لقطاع العدالة يف بلدان ما بعد الرصاع، عىل سبيل املثال، . 31
اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي  واملفوض  اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي  تلك 
أعامل  املقاربة عىل  نفس  تطبيق  الرسمي.  العدالة غري  قطاع  إدماج  اىل  بطرق تفيض  الدويل،  والبنك 

مراقبة وتقييم قطاع العدالة.

اعرتاف . 32 كيفية حتقيق  )أ( بشكل عام،  تأسيس جلنة دولية من اخلرباء مهمتها توضيح  ينبغي دراسة   
أفضل بآليات العدالة واملصاحلة التقليدية بموجب القانون الدويل، من حيث إسهامها يف الوصول اىل 
احلق بمعرفة احلقيقة، والواجب باملالحقة القضائية واحلق بالتعويض؛ )ب( وبشكل خاص، كيف 
أن فكرة ›مصالح العدالة‹، كام يعّرفها النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، يمكن أن يستوعب 

هذه املسامهة اهلامة باملسعى الدويل ملعرفة احلقيقة، وحتقيق العدالة واملصاحلة.

3.3.3. للبلدان والمنظمات الدولية غير الحكومية 

التي . 33 التقليدية،  واملصاحلة  العدالة  آلليات  واملحتمل  الفعيل  باألثر  املتعلقة  املعلومات  مجع  ينبغي   
معايري  اىل  تستند  التمويل  يف  قرارات  واختاذ  املنفعة،  مقابل  للتكلفة  األدنى  احلد  حتليل  اىل  ستفيض 
الفعالية املقارنة والرشعية. ال يزال هناك حاجة إلجراء املزيد من األبحاث يف هذا املجال؛ وينبغي أن 

حتصل هذه األبحاث عىل مزيد من دعم املانحني يف املستقبل.
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 ينبغي تقديم الدعم املايل واللوجستي للجهود التي تبذهلا بلدان ما بعد الرصاع، لزيادة نقاط القوة . 34
الفعلية للمامرسات األصلية للعدالة واملصاحلة والتغلب عىل نواقصها ونقاط ضعفها احلالية.

4.3. أخيرًا

بقراءهتا من منظور احلالة . 35 التوصيات  ›ترمجة‹ هذه  ينبغي  تتفاوت.  املحلية  السياقات واألوضاع  إن   
أو  )مستمر  الرصاع  من  الراهنة  املرحلة  مثل  معايري  االعتبار  بعني  األخذ  وكذلك  الدراسة،  موضع 
العدالة  االنتقالية؛ ودرجة رشعية  املرحلة  نمط  العنف؛  تركة  الرصاع؛ طبيعة  تدويل  انتهى(؛ درجة 

القائمة عىل التقاليد وممارسات املصاحلة.
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حيمل  سرياليون.  جامعة  باي،  فوراه  كلية  اآلداب،  كلية  وعميد  التاريخ  يف  مساعد  أستاذ  آيل  د.  آ.  جو 
التاريخ األفريقي  التاريخ من جامعة سرياليون، ودكتوراه يف  بكلوريوس)بدرجة الرشف( وماجستري يف 
وشهادة يف الدراسات األفريقية من جامعة ويسكونسن يف ماديسون، الواليات املتحدة األمريكية. الدكتور 
 A New History of املنشورة:  أعامله  املدرسية يف سرياليون، ومن ضمن  النصوص  كّتاب  أبرز  أحد  آيل 
 Sierra Leone, Sierra Leone Since Independence: History of a Post-Colonial State and A
Concise Guide to Writing College and Research Papers. كام نرش العديد من املقاالت يف دوريات 

حمكمة.

جامعة  من  الفرنسية  اللغة  وتعليم  الفلسفة  يف  املاجستري  درجة  عىل  حصلت  دياس-المربانكا  بياتريس 
روين، فرنسا. أجرت بحوثًا ميدانية موسعة عىل احلياة االجتامعية للنساء الناجيات من احلرب األهلية يف 

وسط موزمبيق. 

لوك هويسه حيمل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية واالجتامعية. حتى تقاعده عام 2000، كان أستاذًا 
باللغات  واسع،  بشكل  ودّرس،  كتب  لقد  بلجيكا.  لوفن،  جامعة  احلقوق  كلية  يف  القانون  اجتامع  لعلم 
بعد  ما  أوروبا  االنتقالية )يف  املراحل  بعد  للعدالة  املختلفة  األبعاد  اهلولندية واإلنكليزية والفرنسية حول 
احلرب العاملية الثانية، ويف املراحل االنتقالية ما بعد الشيوعية يف رشق ووسط أوروبا ويف أفريقيا(. وقد 
عمل استشاريًا حلكومات ومنظامت غري حكومية يف بوروندي وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وزمبابوي، وعمل 
 Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook )Stockholm: لكتاب  مشارك  حترير  رئيس 

.)2003,International IDEA

االجتامعية  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  يف  املتقدمة  للدراسات  اهلولندي  املعهد  يف  زميل  أغرجيا  فيكتور 
)NIAS(. حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة اليدن، هولندا، حول التقاطعات بني األنثروبولوجيا 
الطبية والقانونية. يركز بحثه، متعدد االختصاصات، عىل التبعات بعيدة املدى للحرب األهلية يف موزمبيق 

وتوافر املوارد املحلية لالنخراط يف املصاحلة والعدالة واملعاجلة يف مرحلة ما بعد احلرب.

بريت إنغليري درس الفلسفة واألنثروبولوجيا االجتامعية والثقافية يف اجلامعة الكاثوليكية يف لوفن، بلجيكا. 
عمل استشاريًا لدى البنك الدويل يف رواندا والصني، وجيري حاليًا أبحاثًا حول جتربة وتصور العمليات 
االنتقالية والعدلة االنتقالية عىل املستوى املحيل يف رواندا وبوروندي. متول أبحاثه من قبل مؤسسة فالندرز 
لألبحاث، ويستضيفه معهد سياسات وإدارة التنمية ومركز أبحاث السالم والدراسات اإلسرتاتيجية يف 

اجلامعة الكاثوليكية يف لوفن.

الدويل  املركز  يف  وزميل  أفريقيا  لعموم  غاردي  ماركوس  معهد  يف  باحث  زميل  التيغو  أوجريا  جيمس 
للعدالة االنتقالية. عمل سابقًا مديرًا ملبادرة السالم يف شامل أوغندا املمولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية 

نبذة عن المؤلفين
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الدولية، وهو اآلن مدير برنامج جملس الذاكرة التارخيية واملصاحلة يف أوغندا، ويشغل منصب أمني جلنة 
املصاحلة الوطنية يف املجلس، وينشط يف إجراء البحوث عىل املعارف والثقافة األفريقية األصلية.

أسومبتا نانيوي-كابوراهي نائب رئيس املجلس الوطني للباشينغانتاهي. وهي نشطة يف املعركة من أجل 
توسيع حقوق النساء وإدماجهن بشكل أكثر فعالية يف الباشينغانتاهي. تعمل أستاذة جامعية واستشارية 
واألطفال  للنساء  االقتصادية  الظروف  عىل  أبحاثها  ركزت  لقد  الدولية.  املنظامت  من  عدد  مع  مستقلة 
النوع  برنامج  بوروندي كمسؤولة عن  السالم يف  اآلن يف عملية صنع  لعنف احلرب. وتشارك  كضحايا 

االجتامعي يف مكتب األمم املتحدة املحيل.

وحتليل  تقييم  وحدة  يف  املستوى  رفيع  برامج  مسؤول  وهو  الكتاب،  هذا  مرشوع  مدير  سولرت،  مارك 
املؤسسة حول قضايا  أدار سابقًا عمل  للديمقراطية واالنتخابات. وقد  الدولية  املؤسسة  الديمقراطية يف 
البلقان. عمل  الالتينية، وغرب  أفريقيا، أمريكا  املصاحلة يف عدة مناطق، بام يف ذلك جنوب آسيا، غرب 
سابقًا مديرًا للتواصل يف معهد احلياة والسالم يف أوبساال، السويد. يف عام 2006 أطلق عملية تأسيس 
شبكة موارد املصاحلة، وهي موقع للموارد واالجتامعات عىل اإلنرتنت للمجتمع العاملي لصناع سياسات 

املصاحلة والعاملني يف هذا املجال. 
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ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة دعم الديمقراطية
املستدامة يف مجيع أنحاء العامل. تتمثل أهداف املؤسسة يف دعم مؤسسات وعمليات ديمقراطية أقوى،

وأنظمة ديمقراطية أكثر استدامة وفعالية ومرشوعية.

ما دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عىل املستوى العاملي واإلقليمي ومستوى البلدان،
وتركز عىل املواطنني بصفتهم حمرك التغيري.

• وتنتج املؤسسة معرفة مقارنة يف جماالت خربهتا األساسية: العمليات االنتخابية، صياغة الدساتري،	
• املشاركة والتمثيل السياسيني، الديمقراطية والتنمية وكذلك الديمقراطية يف عالقتها بقضايا النوع	
• االجتامعي، التنوع، النزاعات، واألمن.	
• وهي ُتقدم هذه املعرفة اىل اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية الساعية لإلصالح الديمقراطي، وتسهل 	

عملية احلوار بغية دعم التغيري الديمقراطي.

ما  الى  عملها  واالنتخابات في  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  تهدف 
يلي:

النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته؛ 	•زيادة قدرات 
	•مشاركة أكثر شموالً، ومتثيل خاضع للمساءلة؛

	•تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية.

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف مجيع أنحاء العامل. ويقع مقرها الرئييس يف ستوكهومل
بالسويد، وهلا مكاتب إقليمية يف أفريقيا، آسيا، املحيط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والكاريبي، غرب آسيا،

وشامل أفريقيا.

عن المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات



ISBN 978-91-7671-131-6

lnternational IDEA 
Strömsborg                               
SE - 103 34 Stockholm 
Sweden 
Phone: +46 8 698 37 00
Fax: + 46 8 20 24 22
E-mail: info@idea.int
Website: www.idea.int

 العدالة والمصالحة
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يقدم هذا التقرير ماتوصلت اليه دراسة مقارنة رئيسية من إستنتاجات يف دراسة الدور 
التعامل مع إرث الرصاع العنيف يف أفريقيا.  التقليدية يف  الذي تلعبه آليات العدالة 
ويركز عىل حاالت مدروسة عن مخس دول - رواندا، موزمبيق، أوغندا، سرياليون 
واخليارات  اخلالصات  لتحديد  كأساس  احلاالت  هذه  وأستخدمت   - وبوروندي 
لوضع سياسات مستقبلية يف اجلوانب املتعلقة بإعادة البناء يف ما بعد الرصاع، وبناء 

الديمقراطية والتنمية.

من  التعلم  العنيفة:  الرصاعات  بعد  التقليديتان  واملصاحلة  العدالة  تقرير  يقرتح 
التجارب األفريقية أن االليات التقليدية يف بعض احلاالت، يمكن أن تكون مكماًل 
واملصاحلة  العدالة  لتعزيز  حقيقية  إمكانية  وتوفر  التقليدية  العدالة  ألنظمة  فعاالً 
الواقعية  غري  التوقعات  جتاه  نفسه،  الوقت  يف  التقرير  وينبه  الديمقراطية.  وثقافة 
للهياكل التقليدية، كام ويقدم التقرير تقييامت رصينة ومستندة اىل وقائع لنقاط القوة 
والضعف يف آليات االدارة التقليدية للرصاع ضمن اإلطار األوسع جلهود إعادة البناء 

اإلجتامعي يف ما بعد الرصاع.

اهليئات  العامة ودلياًل للمامرسني يف  للمعرفة  يفيد كمصدر  أن  التقرير  النية من هذا 
الوكاالت  إفادة  اىل  إضافة  االنتقالية،  العدالة  آليات  تفعيل  اىل  تسعى  التي  الوطنية 

اخلارجية اهلادفة اىل دعم مثل هكذا عمليات. 

 بدعم من اخلدمة العامة 
الفيدرالية للشؤون اخلارجية، 

وزارة التجارة اخلارجية والتعاون
 للتنمية، بلجيكا

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  




