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صحيح أن الرتاث الثقايف قد يكون عامالً من عوامل االنقسام، ولكنه ميكن أن يكون عنرصاً لبناء السالم والتصالح والتقدم وتوفري 

مستقبل أفضل لجميع الجهات واألفراد. وقد أصبحت حامية الرتاث الثقايف وتعزيزه يف األزمات والنزاعات من أولويات العمل 

 الخارجي لالتحاد األورويب. 

يعد دليل “باث” أداة فريدة ميكن استخدامها لتحليل األسباب األساسية للنزاع وتوفري منهجية متسقة للمشاركة يف املشاريع الرتاثية 

مبا يضمن تحقيق السالم املستدام ، وميثل الكتاب أيضاً فرصة قيمة لتعزيز الرشاكة بني منظمتي اإليكروم واالتحاد األورويب، وجمع 

أقطاب املجتمع املتنامي من  العاملني عىل حامية الرتاث الثقايف عىل مدار الساعة يف جميع انحاء العامل من النساء والرجال.

غيوم ديكوت،

املسؤول الرئييس لسياسات حامية  الرتاث الثقايف،

إدارة النهج الشامل من أجل األمن والسالم.

دائرة الشؤون الخارجية األوروبية.

يقدم دليل “باث” مصفوفه ســهلة االســتخدام تحايك أســاليب األلعاب لتقييم تأثري النزاع عىل ترميم الرتاث، وتخفيف املخاطر 

التي قد يواجهـــها أو يسبّـــبها، وذلك من خالل مجموعة من األهداف املوضوعة حسب السياق. ويخاطب العالقة بني الرتاث 

والنزاع والســالم، ويناقش املؤلفون الدور املتباين الذي قد تؤديه مشــاريع الرتاث يف حاالت النزاع، فإما تعزز مســاعي بناء الســالم 

 أو تؤدي إىل مفاقمة النزاع حســب الســياقات والحاالت املعينة وأطر اإلدارة املتبعة لتعايف الرتاث.  

 يســهل أســلوب العرض الذي يجمع  بني رســومات توضيحية ذكية )بكتوجرام( والصياغة املفهومة، للخرباء ولغري الخرباء اســتخدام 

هــذا الدليــل عــىل نطاق واســع. ونأمل أن يكون هذا اإلصدار مبثابة الخطوة األوىل ملجموعــة من األدوات العملية لتعايف الرتاث 

أثنــاء عمليــات بنــاء الســالم يف جميع أنحاء العامل، خاصة مع تزايد الحاجة املاســة إليها بحيث تكون هــذه املوارد قابلة للتكيف مع 

ســياقات مختلفة وتستند إىل الخربات العملية. 

د.عمرة هادزيم محمدوفيتش،

مركز الرتاث الثقايف، املنتدى الدويل البوسنة، 

 املدير العام

 كتاب قيّم ودليل ممتاز لكل من يحمل عىل عاتقه مهمة حامية الرتاث يف مناطق النزاع!

يقدم كتاب “باث” مجموعة من اإلجراءات التوجيهية التي ميكن الرجوع إليها واستشارتها عند تصميم مبادرات حامية الرتاث 

وتنفيذها ومراقبتها إبان النزاعات ويف أعقابها. ويربز بوضوح مفاهيم بناء السالم وكيفية تطبيقها عىل مشاريع الرتاث امللموس، 

ويضم أيضاً نصائح وإرشادات مفيدة تتعلق بتخطيط التدخالت التي قد تتأثر بحالة النزاع املعنية. ونحن كجهة مانحة نويص بشدة 

بقراءة “باث” ملتلقي املنح حالياً ومستقبالً، إفمحتواه مفيد جداً لبيان أهمية تعايف الرتاث وكيفية مساهمته يف إعامر السالم.

 أليكساندرا فيبيج

مدير مرشوع

  التحالف الدويل لحامية الرتاث يف مناطق النزاع ) ألِف(
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 تعد إمارة موناكو بلًدا ثرية بالتاريخ والثقافة.

ويعود التاريخ البشري في موناكو إلى عصور ما قبل التاريخ حين سكن تلك المنطقة الواقعة على 
حدود البحر األبيض المتوسط اإلنسان الصياد الجامع. يعرض متحف األنثروبولوجيا ما قبل التاريخ 
شواهد وبقايا تاريخية ُعثر عليها في كهف المرصد. وتعد موناكو أيًضا وريثة الحضارات العظيمة: 

 الفينيقية واليونانية والرومانية.

وفي القرن الثالث عشر، استقرت أسرة غريمالدي المنحدرة من مدينة جنوى، في موناكو حيث 
حكمت اإلمارة منذ ذلك الحين.  وقد ُصممت في ذلك الوقت الحصون الصخرية وقصر األمير بالشكل 

 الذي نراه اليوم. 
 

خالل عصر النهضة وفي أعقاب الحركة الفكرية واإلبداعية الواسعة، جعل أمراء موناكو قصرهم مكانًا 
للتجمعات وللتواصل االجتماعي حيث لعبت الفنون دوراً رئيسياً، وهكذا نشأ التزامهم برعاية الفنون 

والثقافة واستمر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، فلدى موناكو أوركسترا فيلهارمونية، وموسم أوبرا، 
وباليه، وجائزة أدبية مرموقة )جائزة مؤسسة األمير بيير(، باإلضافة إلى العديد من الجوائز الفنية 

 والموسيقية األخرى. 

 
واستدامًة لهذا التقليد القديم في دعم الفنون والثقافة، وعلى الرغم من أزمة كوفيد-19، قرر األمير 
ألبرت الثاني عدم إغالق المسارح في موناكو، فأعيدت جدولة وتنظيم العروض بمراعاة اإلجراءات 

 االحترازية التي فرضتها الجائحة.  واستجاب الجمهور بكل حماس لهذه اإلجراءات.  

وينعكس هذا االلتزام القوي بالثقافة في السياسة التي تخصصها إمارة موناكو لتنفيذ برامج التعاون 
 الدولي لصالح البلدان والشعوب المعوزة.

إن دعَمنا لكتاب “باث” –”دليل تقييم مشــاريع تعافي التراث وإعادة تأهيله لبناء الســالم”، الذي 
يهدف إلى فهم دور التراث الثقافي في بناء السالم، هو ترجمة الهتمامنا بعالجة هذه القضايا 

المتقاطعة والتزامنا بتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية الستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نأمل أن 
نساهم في تجنب الخسائر التراثية التي ال يمكن تعويضها في أعقاب الكوارث والنزاعات، خاصًة وأن 
حماية التراث الثقافي ال تأتي على رأس األولويات خالل األزمات اإلنسانية لدى الغالبية العظمى من 

الناس.

سعادة السفير روبرت فيلّون
   السفير | سفارة إمارة موناكو في ايطاليا
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 إن إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان،
 والمجتمعات التي تتيح لجميع أفرادها بال تمييز إمكانية المشاركة بالحياة الثقافية والمساهمة فيها

  هي التي تمتلك المقومات الصحيحة لتصبح مجتمعات مسالمة وعادلة.

 ومع ذلك، غالبًا ما يعلق التراث الثقافي وسط النزاعات العنيفة المتجذرة في نزاعات طويلة األمد
  على الهوية والموارد والسلطة. لهذا، فإن أي تدخل غير مدروس بعناية وافية لحماية التراث في مثل

هذه النزاعات، قد يكون له نتائج غير مقصودة ويؤدي إلى مزيد من الخالف.

 يهدف “باث” – »دليل تقييم مشاريع تعافي التراث وإعادة تأهيله لبناء السالم«- إلى توجيه عمليات
 التخطيط والتنفيذ إلجراءات حماية للتراث وتعافيه، مع التأكيد على مراعاة هذه الجهود لحساسية

 النزاع. وهي أداة تقييم ذاتي تمّكن مستخدميها من التفكير في كيفية تفاعل التراث مع القوى التي
تشكل حالة نزاع معينة. وتساعد نتائج هذا التقييم على وضع استراتيجيات للحد من المخاطر

المحيطة بتعافي التراث وتعزيز عملية بناء السالم.

 تم تصميمه بالتعاون الوثيق مع إمارة موناكو، وهو أول إصدار لمجموعة أدوات حول التراث من أجل
 السالم والقدرة على الصمود، والتي تهدف إلى بناء وتبادل المعرفة عن كيفية مساهمة حماية التراث

  “الثقافي في تحقيق مقاصد الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة والذي يدعو إلى “مجتمعات
سلمية وشاملة من أجل التنمية المستدامة.

 يعتمد “باث” على مدخالت وخبرات مختلف المؤسسات الثقافية وخبراء بناء السالم والممارسين في
مجال التراث في الدول األعضاء في “إيكروم” الذين انضموا إلينا في السعي لجعل التراث عنصرًا

أساسيًا لمنع النزاعات وبناء السالم وتحقيق العدالة االجتماعية.

 تم اختبار هذه األداة ميدانيًا بدعم من مؤسسة بوست كود السويدية، كجزء من مبادرة تنمية
 القدرات المتتالية حول “الثقافة ال يمكنها اإلنتظار: التراث من أجل السالم والصمود”. تعرب إيكروم

 عن امتنانها للدعم الذي قدمته إمارة موناكو ومؤسسة بوست كود السويدية لهذه المبادرة الرائدة. و
 تدين المنظمة بالشكر للدول األعضاء والمؤسسات واألفراد الذين شاركوا في هذه الدراسة، وساعدوا

إيكروم على تطوير فهم أفضل للدور الذي يلعبه التراث الثقافي في إرساء السالم والتنمية
المستدامين.

ويبر ندورو
المدير العام | إيكروم



  ملاذا ”باث“؟

يف ظل تصاعد الحروب األهلية املدّولة والنزاعات ما بني الجامعات غري الحكومية املسلحة التي كثرياً 
ما يتجدد نشوبها ويفاقمها العنف الطائفي، أصبحت أهمية تاليف النزاع واستدامة السالم أشد وأكرب 

 من أي وقت مىض.

 ولكن ما الذي يعنيه السالم للمجتمعات املوجودة يف مناطق النزاعات املحتّدة، وما هو الدور الذي
  يؤديه الرتاث الثقايف يف تحقيق هذا السالم، ال سيام عندما تنطوي هذه النزاعات عىل عنف بني

املجتمعات ونزاعات معقدة وطويلة األمد عىل الهوية والدين واملوارد والسلطة؟

ط  عىل الرغم من االهتامم الشديد بقضية تدمري الرتاث الثقايف نتيجة للنزاعات العنيفة، كثرياً ما تُبسَّ
 ،األسباب الكامنة لهذا التدمري عىل أنها مجرد صورة من صور تحطيم الرموز املستهدفة جراء النزاع

ونادراً ما يُنظر يف موضوع تدمري الرتاث عىل أنه جزء من اإلطار األوسع للقوى املحركة للنزاع.

يعالج دليل “باث” هذه الفجوة، إذ يســاعد املســتخدمني عىل تحليل التفاعل بني الرتاث الثقايف 
 وأســباب النزاع وفهم ســلوكيات الذين يجدون أنفسهم وسط النزاع.  

تساعد الرؤى املكتسبة يف هذا التقييم عىل فهم أسباب تدمري الرتاث وما يكتسبه من قيمة يف سياق 
نزاع معني، وكذلك عىل وضع نهج يراعي ظروف النزاع وميّكن من تعايف الرتاث املترضر وإعادة 

 استخدامه.

وبالتايل، يعترب دليل “باث” أداة عملية تدعو إىل التحليل والتقييم، ميكن استخدامها لتقييم مخاطر 
النزاع وتقليلها يف أي مرحلة من مراحل مرشوع الرتاث. وُصممت بصورة تفاعلية تساعد عىل توفري 

 صورة واضحة للوضع الراهن وتقديم تحليل عىل املستوى الكيل لسياق نزاع محدد.

تحتوي كل خطوة من الخطوات األربعة يف الدليل عىل مجموعة من األسئلة اإلرشادية ومتارين 
للتفكري الجامعي متّكن املستخدمني من الجمع بني وجهات نظر متعددة، وتساعد عىل تطوير نهج 

شامل لتعايف الرتاث.

أُصدر “باث” بدعم سخي من إمارة موناكو، ويعد أول إصدار ملجموعة أدوات “إيكروم” املكونة من 
 ثالثة أجزاء عن الرتاث من أجل السالم والصمود.

انبثق دليل “باث” من اعتبار الرتاث الثقايف مفهوماً مرناً ومتوازناً يف حالة الســلم والنزاع، ويهدف هذا 
الدليل إىل مساعدة العاملني يف مجال الرتاث واملنظامت الداعمة عىل نرش عقلية “ال رضر وال رضار” و 

 تعظيم فرص بناء السالم من خالل تعايف الرتاث وإعادة تأهيله.

اخترُب “باث” ميدانيًا عرب شبكة خريجي برنامج اإلسعافات األولية والصمود للرتاث الثقايف يف أوقات 
األزمات )FAR(، وهو برنامج ريادي أطلقته إيكروم لتنمية القدرات. أجري االختبار امليداين ضمن 

املرشوع الدويل “االثقافة ليست محال لإلرجاء”: الرتاث من أجل السالم والصمود”، الذي يهدف 
إىل تعزيز القدرات الوطنية واملحلية لحامية الرتاث يف املناطق املعرضة للمخاطر. دعمت مؤسسة 

“بوست كود” السويدية هذا املرشوع متعدد الرشكاء.

يد
مته

https://perma.cc/T234-8TN8


الهدف الرئييس لهذا املرشوع هو بناء شبكة من العاملني يف مجال الرتاث وجمع أدلة تدعم فكرة أن 
الرتاث الثقايف يساهم يف إنشاء مجتمعات عادلة وشاملة - وهي أولوية عاملية يربزها الهدف ١٦

  )SDG16( من أجندة أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة للتنمية املستدامة ٢٠٣٠

وتحقيقاً لهذه الغاية، يعترب مؤلفو “باث” هذا املرجَع مورداً متجدداً مرناً ميكن اختباره يف ســياقات 
 نزاع مختلفة وبالتايل تكييفه مبا يتناسب معها. لذا نرحب بجميع اآلراء عرب الربيد اإللكرتوين:

far_programme@iccrom.org 

أبارنا تاندون،
مسؤولة وأخصائية يف برنامج اإلسعافات األولية واملرونة للرتاث الثقايف يف أوقات األزمات، 

وحدة الربامج، إيكروم.



ينقســم هذا الكتاب إىل جزأين مرتابطني، إذ يتضمن الجزء األول دليالً لتقييم مشــاريع 
تعايف الرتاث وإعادة تأهيله لبناء الســالم “باث”، أما الجزء الثاين فيقدم املفاهيم األساســية 
 التي يجب مراجعتها قبل تقييم مقومات بناء الســالم ملشــاريع الرتاث ضمن بيئات النزاع.

يف تذييل الصفحة وعىل الجانب األمين من كل صفحة، تجدون عالمات تبويب تفاعلية 
 ستمكنكم من االنتقال إىل القسم املطلوب. 

ويف النسخة اإللكرتونية لهذا الكتاب، ميكنكم تسجيل اإلجابات عىل األسئلة مبارشة يف 
 املساحات املحددة لذلك.

باإلضافة إىل ذلك، يرجى االطالع أدناه عىل بعض النصائح ملساعدتكم يف تصفح الكتاب.

الروابط التشعبية

الزهري - روابط بني املواضيع.
األزرق - روابط ملواقع إلكرتونية محددة.

األخرض - روابط لقامئة املصطلحات.

إرشادات - نصائح مستوحاة من التجارب.

ماحظات – حقائق وأفكار وأمثلة ميدانية مهمة. 

أجب بنفسك – أحضر قلماً وورقة لإلجابة على األسئلة 
اإلرشادية.

تمارين - أنشطة لتبادل اآلراء واألفكار.

ول
األ

زء 
ج

ال
ين

ثا
 ال

زء
ج

ال

ح
صف

الت



ــم منهجية ”باث“ فه

األول الجزء 
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ما هو ”باث“ ؟ 

يهــدف “بــاث” – دليل لتقييم مشــاريع تعايف الرتاث وإعادة تأهيله لبناء 
الســالم  - إىل توجيــه عمليات التصميــم واملراقبة والتقييم التي تدخل يف 

مشــاريع تعايف الرتاث وإعادة تأهيله يف حاالت النزاع.

وهــو يعتمــد عىل مفاهيــم وأدوات مثل إدارة املخاطر )انظر الصفحة ٧٤( 
وتحليل النزاعات )انظر الصفحة ٦٤( التي تُســتخدم عىل نطاق واســع يف 

املســاعدات اإلنسانية والتنموية.

تســاعد األسئلة اإلرشــادية والتامرين التي يقدمها هذا الدليل املستخدم 
للتقييم الذايت عىل تحديد ســلوكيات األطــراف املعنية ومواقفهم، باإلضافة 
إىل تحديــد نقاط الضعف يف ســياق نزاع معني التــي قد تعيق عملية تعايف 

الرتاث وإعادة تأهيله، مام يؤدي إىل مفاقمة االنقســامات واالنتكاســات 
خالل النزاع.

يتألــف الدليــل من أربع خطــوات مرتابطة تبني كيف أن حامية الرتاث 
الثقايف وتعزيزه قد يســاعدان يف بناء الســالم ومنع تصعيد النزاع. كام أنه 

يســاعد عىل تحديد األطراف املعنية وأصحــاب املصلحة الذين ميتلكون 
النفوذ واإلمكانيات املطلوبة لدعم مســاعي تعايف الرتاث وتعزيز الســالم 

املستدام.
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املصدر:  موهونا تشاكرابوريت

تحديد األطراف املعنية
٣

بناء السام

٤

يُنصــح بقــراءة املفاهيم األساســية يف الجزء الثاين من هذا اإلصــدار والتعرف عىل املصطلحات واألفكار 
الرئيســية فيــه قبــل تطبيق محتوى الدليل. كام أن النامذج املضافة يف نهايــة الجزء الثاين تلخص نتائج 
تقييامت نُّفذت اســتعانًة بدليل “باث” يف ســياقات نزاع مختلفة، وترشح طرق اســتخدام هذه األداة 

 لتوجيــه أعامل التخطيط والتنفيــذ للتدخالت الرتاثية املختلفة.  

الخطوات األربع ملنهجية ”باث“

١

الرتاث يف النزاع٢سياق النزاع
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 من ميكنه استخدام ”باث“؟  

ُصمم “باث” ملســاعدة األفراد واملؤسســات واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات املهتمة بتعايف الرتاث أو إعادة 
تأهيله أو تعزيزه يف املناطق املترضرة جراء النزاعات.

وقــد تســتفيد منظــامت اإلغاثة الدولية التي تدعم الرتاث يف حاالت النزاع مــن محتوى هذا الدليل عند اختيار 
املشــاريع وتقييمها ومراقبتها. 

 متى ميكن إجراء هذا التقييم؟

 ميكن استخدام “باث” يف مراحل مختلفة من املرشوعات الرتاثية.

يُستخدم يف أوىل مراحل املرشوع للتمكن من وضع نهج يراعي ظروف النزاع، وكذلك لتصميم
  عملية تعايف الرتاث وإعادة تأهيله وتعزيزه - راجع مناذج التقييم املنفذة

  يف الواليات املتحدة األمريكية )انظر الصفحة ٨٠( وسوريا )انظر الصفحة ٩٠(.

ويُستخدم أيضاً يف منتصف عملية تنفيذ املرشوع ملراجعة األهداف والنتائج املرجوة 
 وتعديل تصميم املرشوع مبا ميكن من توظيف تعايف الرتاث واالستفادة منه  يف بناء 

 السالم - راجع مناذج التقييم من أوكرانيا )انظر الصفحة ١٠٢( والبوسنة والهرسك
  )انظر الصفحة ١١٢(.

ويُستخدم يف نهاية املرشوع لتقييم مساهمته يف بناء السالم ويف التخطيط للتدخالت
 الالحقة. اقرأ ملخص التقييم واسع النطاق لتعايف الرتاث يف مايل  )انظر الصفحة ١٢٢(، 

 والذي يقدم توجيهات لتقييم املشاريع السابقة، واسرتتيجيات لتعزيز القدرة
عىل االستجابة لحاالت النزاع يف مشاريع الرتاث املستقبلية.
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  ما املعلومات املطلوبة قبل استخدام ”باث“؟

قبل استخدام “بْاث”، يرجى قراءة املفاهيم األساسية )انظر الصفحة ٥٨(. يقدم هذا القسم مجموعة من األفكار 
 واألدوات الرئيسية مثل تحليل النزاع وبناء السالم وإدارة املخاطر من أجل تعايف الرتاث.

باإلضافة إىل ما سبق،  يحتاج املستخدم إىل بعض املعلومات الخاصة بحالة النزاع لإلجابة عىل األسئلة اإلرشادية 
الواردة يف الدليل، والتي تشمل:  

تاريخ النزاع وأسبابه واألطراف املعنية وتطوراته األخرية؛

 الرتاث املراد حاميته، وتفاعله مع القوى التي تتحكم بالنزاع، مبا يف ذلك تاريخ األحداث التي املؤثرة بالرتاث،
إن وجدت؛

التغريات يف القيم والسلوكيات املرتبطة بالرتاث التي نتجت عن النزاع؛

املخاطر التي يتعرض لها الرتاث من عوامل محلية تاريخية أو اجتامعية أو ثقافية أو سياسية أواقتصادية أو 
بيئية.

ميكن الحصول عىل املعلومات املذكورة أعاله من األطراف املعنية مبرشوعك. كام ميكنك االستعانة بتقارير حديثة 

عن البيانات االجتامعية واالقتصادية والثقافية؛ وعن القوى املحركة للنزاع، والوضع األمني؛ أو تقارير تطرح 

 تحليالت للنزاع وتصورات عامة للتهديدات يف منطقتك.

يجب أن تكون البيانات التي تجمعها غري متحيزة وأن تكون محّدثة دورياً  خالل فرتة املرشوع لتعكس بدقة 

الطبيعة املتغرية للنزاع.

عالوة عىل ذلك، ينبغي أن تأخذ يف االعتبار كيفية تأثر الرتاث املراد حاميته بالعنارص املحلية والدولية للنزاع.
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  السياق العام للنزاع

األوىل الخطوة  

عند التخطيط ملرشوع هدفه عايف الرتاث الثقايف وإعادة تأهيله إبان نزاع ما، من الرضوري رؤية 
النزاع يف سياقه االجتامعي والثقايف والسيايس واالقتصادي والبيئي األوسع.

وعىل نفس القدر من األهمية رؤية األسباب الكامنة وراء النزاع، ومعرفة األطراف املعنية الرئيسية 
التي قد تؤثر مصالحهم أو مواقفهم أو أهدافهم بشكل مبارش أو غري مبارشعىل الرتاث املراد 

حاميته. 
ال يستدعي هذا التمرين إجراء تحليل شامل ومفصل لتاريخ النزاع والقوى املحركة له، بل الهدف 

منه هو تحديد أهم جوانب النزاع وآثاره، والنظر يف كيفية تأثريها عىل مرشوعك.

ولذلك نقرتح ااالكتفاء باملعلومات التي تقدم صورة واضحة وافية، أي أن يكون التحليل الكيل 
عملياً وغري هادر للوقت ويوفر املعلومات الالزمة والكافية لتصميم املرشوع بصورة تراعي سياق 

النزاع املرتبط به. 

و ملعرفة املزيد عن مثل هذه املنهجية، اقرأ التقرير التحليل الرسيع للسياق الصادر عن املنظمة 
الدولية للرؤية العاملية )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٣(.

السياق العام للنزاع

١

https://perma.cc/3QSF-QQLR
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 ستساعدك األسئلة التالية عىل اكتساب فهم أوىف لسياق النزاع الذي ستنفذ مرشوعك فيه

أين يقع النزاع ؟ فكر يف موقع مرشوعك، ولكن خذ يف عني اإلعتبار  أيًضا يف املنطقة األوسع املتورطة يف النزاع.   ١

 ميكنك اســتخدام تحليل النزاعات الخاص بكل دولة لإلجابة عىل األســئلة اإلرشــادية يف هذا القســم، 

وهــو تحليــل تعتمده الحكومات أو وكاالت اإلغاثة اإلنســانية والتنمية لجمــع معلومات عن طبيعة النزاع 

 وأســبابه وكيفية تطوره مبرور الوقت. 

اقــرأ املزيــد يف قســم فهم النزاعات  )انظر الصفحــة ٦١( وتحليل النزاع  )انظر صفحة ٦٤(.

هل يشمل النزاع أطرافاً مؤثرة دولية أو وطنية أو محلية، أو حتى مزيجاً من هؤالء؟  ٢
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كيف يرى املجتمع هذا النزاع؟ حدد من الخيارات التالية األكرث صلة بسياق مرشوعك.  

حرباً  واسعة النطاق 

أعامل شغب 

إرهاباً 

جرائم منظمة أو جرائم عنف 

متييزاً  ضد األقليات 

نزاعاً عىل الهوية 

تدمرياً متعمد للرتاث 

نزوحاً داخلياً 

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

خيارات أخرى 
        لطفا اذكرها:

٣

قد يساعد اكتساب فهم أوسع ألبعاد النزاع وكيفية تفاعلها مع بعضها عىل التخطيط لعملية استجابة وتعاٍف 

متكاملة وشاملة.
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ما الخطوات املتخذة يف الوقت الحارض ملعالجة النزاع؟ ضع يف اعتبارك القامئة أدناه وحدد جميع     
الخيارات ذات الصلة. يرجى توضيح إجابتك عند الرضورة.  

٤

منع النزاع - الخطوات المتخذة لمنع النزاع الكامن من التطور إلى عنف علني 

 

صنع السالم - اإلجراءات المتخذة إلنهاء النزاع العنيف. كالمفاوضات مثالً

 حفظ السالم - اإلجراءات المتخذة لدعم وقف إطالق النار أو اتفاقيات السالم أو أي صورة من 
صور إيقاف النزاع العنيف

 بناء السالم - إجراءات تدعم بناء سالم مستدام بعد إنهاء العنف العلني، بما في ذلك معالجة 
النزاعات الكامنة

فكر يف جميع الجهود التي تتعلق مبرشوعك حتى وإن كان ذلك بصورة غري مبارش، سواء كانت تشمل محادثات 

سالم عىل املستوى الوطني أو مشاريع بناء السالم عىل مستوى املجتمع املحيل.  

قد تختلف الجهود املبذولة ملعالجة النزاع من منطقة إىل أخرى ومن صعيد إىل آخر )دويل ووطني ومحيل(.

عىل سبيل املثال، ميكن أن تنظم عىل املستوى الدويل محادثات سالم، بينام تبُذل جهود عىل نطاق أضيق لبناء 

السالم يف بعض املجتمعات، وميكن يف الوقت نفسه تنفيذ تدابري وقائية يف املناطق التي مل تتأثر بعد بآثار العنف 

الشديد.  

ملعرفة املزيد عن املراحل املختلفة لبناء السالم، يرجى االطالع على السالم وبناء السالم )انظر الصفحة ٦٥(.
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 ما هي جذور األسباب  املؤدية للنزاع من حيث العوامل االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والبيئية؟

يف معظم الحاالت، تتقاطع مجموعة من األسباب مع بعضها البعض. انظر القامئة أدناه لتوجيه تفكريك. حدد 
 املربعات ذات الصلة.

األسباب االجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية 
أمثلة: التمييز العنرصي أو اإلثني أو الديني، واضطهاد مجموعات أو أقليات معينة، ونزاعات الهوية

األسباب السياسية 
أمثلة: التوزيع غري املتكافئ للسلطة، وعدم املشاركة يف الحكم، والفساد املنهجي، وسوء اإلدارة

أسباب اقتصادية 
أمثلة: البطالة وانعدام األمن الغذايئ والتوزيع غري املتكافئ للموارد وعدم وجود نظام اقتصادي منظم

األسباب البيئية  
 أمثلة: تغري املناخ، والتدهور البيئي، والكوارث املتكررة، ونقص املوارد الطبيعية وصعوبة الوصول إىل املوارد

الطبيعية

٥

ال تكون جذور األسباب األساسية يف الغالب هي السبب املبارش للنزاع الحايل، إال أنها قد تكون مشكالت أو 

 فروقات مجتمعية كامنة لوقت طويل بال حل، فتجعل املكان أكرث عرضة لنشوب النزاع.

معرفة جذور األسباب أمر مهم عند السعي إىل إيجاد حلول مستدامة.

ملعرفة املزيد عن جذور األسباب األساسية للنزاع، يرجى االطالع عىل فهم النزاع )انظر الصفحة ٦١(.
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ما هي األسباب املبارشة للنزاع أو املؤثرة إىل حد كبري فيه؟  

 قد تشمل هذه األسباب عمليات أومتغريات قصرية األمد. ضع يف اعتبارك القامئة أدناه وحدد املربعات ذات الصلة.

ترسيب األسلحة 

املنظامت اإلجرامية غري املرشوعة 

 انبثاق ميليشيات مسلحة لألطراف املعنية 

امتداد النزاع من بلد مجاور 

اكتشافات املوارد الطبيعية 

 نقص الغذاء 

تعايف موقع ترايث أو تدمريه 

أسباب أخرى 
لطفا اذكرها: 

٦

ما هي املحفزات التي أدت إىل اندالع النزاع العنيف يف اآلونة األخرية؟    

قد تشمل العوامل املحفزة، عىل سبيل املثال ال الحرص: انتخابات مزورة، أو صدمات اقتصادية وبيئية، أو انهيار 
اقتصادي، أو اغتيال، أو انقالب، أو ارتفاع أسعار املواد الغذائية، أو فضيحة فساد، أو هجوم عىل موقع ترايث.

٧

ملعرفة املزيد عن محفزات النزاع، يرجى االطالع عىل فهم النزاع )انظر الصفحة ٦١(.

ملعرفة املزيد عن األسباب املبارشة للنزاع، يرجى االطالع عىل فهم النزاع )انظر الصفحة ٦١(.
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هل هناك تاريخ من النزاع يف هذه املنطقة أو يف أي مكان آخر يف البالد؟  

  نعم 

ال 

انظر املثال أدناه لجدول زمني عن األحداث املاضية التي زادت التوترات يف مايل.  

٨

 انقالب، تلته حكومة
مؤقتة

 العنف بني مجتمعات
 الفوالين )بول( ودوغون

 يؤجج حالة عدم
االستقرار وسط مايل

 إتفاقية سالم

 التحرير الفرنيس
 للشامل، تاله إنشاء

 مينوسام

 هجامت عىل ما ال يقل

 عن 13 معلاًم تاريخيًا

يف متبكتو

“الطوارق” واملجتمعات 
العربية يف انتفاضة 
“الطوارق” الرابعة 

للمطالبة باالستقالل، 
والتي أصبحت أكرث 

تعقيًدا بتورط القاعدة 
والجامعات التابعة 

لداعش

 انتفاضة الطوارق
 الثالثة لنفس املظامل،
 مع الجامعات التابعة
 للقاعدة النشطة يف

الشامل

 انتفاضة “الطوارق”
 الثانية ضد تهميش

 الشامل ، والتي عززها
 الجفاف الذي دمر سبل

عيش البدو

 انتفاضة “الطوارق”
 األوىل رداً عىل عدم
 متثيلها يف حكومة ما
 بعد االستقالل التي
 أشعلت ثورة بإعادة

 تشكيل األرايض

استقالل دولة مايل

أغسطس ٢٠٢٠

١٩٦٠أوائل عام ٢٠١٢أوائل عام ٢٠١٣أوائل عام ٢٠١٦ ١٩٩١

١٩٦٣ ٢٠٠٦ مايو ٢٠١٢ - يوليو ٢٠١٢أغسطس ٢٠٢٠

إذا كان هناك تاريخ من النزاع، فقد يكون من املفيد ذكر األحداث والعوامل الرئيسية التي أدت إىل 
 تصعيد التوترات يف جدول زمني، مع اإلشارة إىل األحداث أو التطورات التي لها تأثريعىل الرتاث.

تذكر أن الهدف ليس تقديم رسد شامل لألحداث، بل تحديد األحداث واملراحل الرئيسية للنزاع.
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ارسم الجدول الزمني للنزاع يف املنطقة التي يتناولها بحثك
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من هم األطراف المعنية الرئيسية في النزاع؟   

 ضع يف اعتبارك القامئة التالية لتحديد األطراف املعنية يف حالتك، وحدد املربعات املناسبة.

 دول منفردة 

املنظامت الدولية 

املنظامت غري الحكومية 

 القوات العسكرية مبا يف ذلك قوات حفظ السالم والجيوش األجنبية والتحالفات اإلقليمية، مثل حلف 
شامل األطليس )الناتو(و

األحزاب السياسية 

الهيئات الدينية 

الجامعات املسلحة  غري تابعة للدولة 

قطاعات األعامل / الكيانات التجارية 

أطراف أخرى 
اضفها من فضلك:

تشري عبارة “األطراف املعنية” إىل جميع املعنيني الذين لديهم مصلحة معينة يف النزاع. هذا ال يعني بالرضورة 

أنهم من “املقاتلني”.

ملعرفة املزيد عن األطراف املعنية املنخرطة يف عملية بناء السالم، يرجى االطالع عىل السالم وبناء السالم

)انظر الصفحة ٦٥).

٩

https://perma.cc/53AX-SCFL
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  انتقل إىل الخطوة  ٢

واالن وبعد إكاملك لهذه الخطوة، أصبحت النقاط التالية أوضح بالنسبة لك:

طبيعة النزاع؛ 
تاريخ النزاع ومسبباته؛ 
 األطراف املعنية الرئيسية املنخرطة يف 

النزاع؛
 الخطوات املتخذة ملعالجة ملعالجة 

النزاع؛

ميكنك استخدام هذه املعلومات األساسية لإلجابة عىل األسئلة اإلرشادية للخطوة ٢
 بخصوص الرتاث يف النزاع.

السياق العام للنزاع

١
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الرتاث يف النزاع

٢  الخطوة 

بناًء عىل التحليل املنفذ يف الخطوة ١، ستســاعدك األســئلة والتامرين يف هذه 
 الخطــوة عىل تحليل الروابط بــني محركات النزاع والرتاث املراد حاميته.

ولنكرر، ليس املقصود أن تكون هذه دراسة متعمقة. الهدف هو فقط  تحديد نقاط 
الضعف الخاصة بسياق النزاع والتي ميكن أن تهدد عملية إحياء الرتاث وتزيد من 

التوترات.

السياق العام للنزاع

١

 الرتاث يف

النزاع
٢
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 لإلجابة عىل األسئلة الواردة يف هذا القسم: 

يرجى االطالع عىل التراث بين السالم والنزاع ) انظر الصفحة ٥٨(.

 عند الخيارات التي تراها )x( حدد املربعات بعالمة 
املناسبة

باإلضافة إىل ذلك، قد تجد عالمة “علم” بجوار إحدى الخيارات، كام هو موضح أدناه

  نعم 

  ال 

يف هذه الحالة، إذا كانت اجابتك      نعم ، فسيتم احتساب “علم”واحد

أما إذا كانت اجابتك       ال، فلن يتم احتساب إي “علم” وميكنك االنتقال اىل السؤال الذي يليه

 يف بعض األسئلة ، يظهر “العلم” سيكون بجانب االجابة        ال. إذا كان هذا ىالخيار هو إجابتك فسوف
 يتم احتساب “علم” واحد، وهكذا

عند االنتهاء من االجابة عىل األسئلة من ١ إىل ١١ يف هذه الخطوة، احسب مجموع األعالم       التي تم 
 التي قد جمعتها. 

استخدم املقياس أدناه لتقييم مستوى ضعف مرشوعك ومدى عرضته للمخاطر التي قد تنشأ من 
التفاعل بني الرتاث والقوى املحركة للنزاع وتجعل املرشوع أكرث عرضة ملخاطر أشد حدة.

يشري مجموع األعالم من ٠ إىل ٣ انخفاض مستوى ضعف مرشوعك وقابلية تأثره مبخاطر النزاع.

يشري مجموع األعالم من ٤ إىل ٧ توسط مستوى ضعف مرشوعك وقابلية تأثره مبخاطر النزاع.

يشري مجموع األعالم من ٨ إىل ١٠ ارتفاع مستوى ضعف مرشوعك وقابلية تأثره مبخاطر النزاع.

مستوى ضعف مرتفع مستوى ضعف متوسط مستوى ضعف منخفض

  x الى         ١٠   x ٨   x الى           ٧   x ٤   x الى           ٣   x ٠ 
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  ما نوع الرتاث الذي يركز عليه مرشوعك؟ 

هل يقع الرتاث يف منطقة نزاع؟

  نعم 

 ال 

هل يحظى الرتاث املعني بأي صورة من صور الحامية الخاصة؟ عىل سبيل املثال، هل تصنفه السلطات    
الوطنية أو الدولية رسمياً بأنه موقع أو مؤسسة تراثية مهمة؟   املحلية أو    

  نعم 

ال 

هل الرتاث املعني ملكية لجهة خاصة أم يديره ائتامن عام أو مؤسسة تابعة للحكومة أو جهة أخرى؟   

هل هذه الجهة مشاركة بصورة مبارشة يف هذا النزاع؟

  نعم 

ال 

١

٢

٣
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هل استُهدف الرتاث يف النزاع الجاري؟  

  نعم 

ال 

هل الرتاث معرض لخطر لالستهداف يف املستقبل؟  

  نعم 

ال 

٥

 لإلجابة عىل هذا السؤال، ضع يف اعتبارك العوامل التالية.

هل الرتاث مرتبط بذكرى مؤملة من املايض؟ 

هل من املمكن أن يستخدام الرتاث كأداة لزيادة التوترات بني املجتمعات املختلفة؟ من األمثلة
لذلك استخدام الرتاث للمطالبة بتاريخ معني أو ملكية أرض أو أي موارد أخرى.

 هل من املمكن أن يستخدم لتعزيز األيديولوجيات السياسية لجامعات معينة، أو تقوية مواقف
 األطراف املعنية يف النزاع؟ أم من املمكن استخدامها، عىل سبيل املثال، للتأكد من أن وجهة نظر

معينة من النزاع تهيمن عىل الرواية العامة؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى النظر يف األسئلة أدناه، وربط هذه املعلومات بإجاباتك يف الخطوة ١.

ماذا حدث عندما تم استهداف الرتاث املعني؟

 كيف ذاع نبأ الحادثة  )من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي وتقارير املجتمع املحيل
والبيانات الرسمية وما إىل ذلك(؟

حدد جذور األسباب األساسية التي جعلت هذا الرتاث عرضة للخطر

حدد األسباب الفورية أو املبارشة للهجمة )او للهجامت( األخرية عىل الرتاث

حدد محفزات الهجمة )او الهجامت( األخرية

ملعرفة املزيد عن األنواع املختلفة ملسببات النزاع، يرجى االطالع عىل فهم النزاعات ) انظر الصفحة ٦١).

٤
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هل تعرض أصحاب الرتاث أو املجتمعات املرتبطة مبارشة يف الرتاث للقتل أو الترشيد؟  

 

    نعم 

ال 

هل تستطيع املجتمعات املرتبطة مبارشة بالرتاث الوصول إليه؟   

نعم 

  ال 

٧

هل يغذي الرتاث الجذور األساسية ملسببات النزاع، أو مسبباته املبارشة،  أم أنه كان مبثابة محفز يف سياق النزاع؟   

  نعم 

ال 

٨

إذا كان أصحاب الرتاث واملجتمعات املرتبطة بهم قد أجربوا عىل النزوح، فحاول تحديد مواقعهم 
الحالية، إذ من املهم تحديد مكان وجود غالبية أفراد املجتمع املرتبط بالرتاث وتوضيح ما إن كانوا 

 بالقرب من املوقع األصيل أو يف بلد مجاور أو عىل مسافة أبعد من ذلك.

ومن العوامل املهمة التي تجب مراعاتها أيضاً معرفة ما إن كان أفراد املجتمع قد نزحوا يف مجموعات 
كبرية أو أنهم يف الوقت الحايل مشتتون ومتوزعون.

إذا كانت اإلجابة “ال”، ارشح أسباب ذلك. قد تشمل أسباب عدم إمكانية الوصول النزوح أو التدمري أو 
انعدام األمن أو عدم معرفة كيفية الوصول اليه.

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد السبب )األسباب(، أو تقيص كيف أصبح الرتاث املراد حاميته 
محفزًا للنزاع. أيًضا، قم بتحليل العالقات املحتملة بني الرتاث ومسببات النزاع.

٦
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هل يوفر الرتاث دخالً أو حوافز أخرى ألي من األطراف املعنية الرئيسية الستمرار النزاع أو تصعيده؟  

  نعم 

ال 

هل سيكون الرتكيز عىل مرشوع تعايف الرتاث املترضر سبباً يف استنزاف املوارد )املالية أو البرشية أو اللوجستية(    
التي من املفرتض تخصيصها لتلبية االحتياجات األساسية للمجتمعات املترضرة؟  

أهل من املحتمل أن يكون هذا االعتقاد هو السائد بني أفراد املجتمع؟

  نعم 

ال 

١٠

إذا ساد االعتقاد عند املجتمعات املترضرة من النزاع والتي تكافح للحصول عىل احتياجاتها ومتطلباتها األساسية، 

 بأن املوارد األساسية تُخصص لتمويل املشاريع الرتاثية، قد يكون ذلك بحد ذاته سبباً لتصعيد النزاع. 

لذلك من املهم جداً الحفاظ عىل التواصل الفعال مع املجتمعات املترضرة جراء النزاع لتفادي تدهور األوضاع. 

راجع املثال من سوريا )انظر الصفحة ٩٠(. 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فحدد الطرق التي يقدم بها الرتاث مثل هذه الحوافز.

إذا كانت اإلجابة نعم، كيف ميكنك التخفيف من هذا الخطر؟

٩
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أ. هل حدث تحول كبري يف معنى الرتاث أو أهميته أو استخدامه؟  

قد تشمل األمثلة تغيريات يف مظهر مكان ديني أو يف استخداماته، أو اعتبار موقع ما نصباً تذكارياً أو تفكيكه، إلخ.
 نعم  

ال  

ب. إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل سيؤدي هذا التحول يف أهمية الرتاث أو معناه أو استخدامه إىل زيادة التوترات
أم تقليلها؟ 

  تزيد  

 تقلل  

١١

غالبًا ما يستخدم الرتاث أثناء النزاع لدعم املشاعر القومية أو االنفصالية أو املعادية لألقلية. وميكن لتغرّي معنى 

 الرتاث أن يغري الطريقة التي يغذي بها هذا الرتاث النزاعات املستقبلية.

وباملثل، قد يرتبط الرتاث املشرتك بالسالم والعالقات الجيدة بني املجتمعات خالل فرتة النزاع -  األمر الذي ميكن 

 أن يساعد يف التخفيف من حدة النزاعات يف املستقبل.

راجع مثال الحالة أوكرانيا )انظر الصفحة ١٠٢(.

حلل كيف ميكن أن يؤثر التحول يف معنى الرتاث أو أهميته و/ أو استخدامه عىل قضايا النزاع املطروح، 
ويف مواقف وسلوكيات الجهات املشاركة فيه. 
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  انتقل إىل الخطوة ٣

اآلن وبعد أن أكملت الخطوة ٢ من “بْاث”، ستكون قادراً عىل أن تحدد بوضوح نقاط 
الضعف التي قد تزيد من احتاملية التعرض ملخاطر النزاع ومخاطر أخرى قد تنشأ يف 

 نفس الوقت كالحرائق والفيضانات والنهب والقصف املتعمد والعشوايئ.

ميكنك استخدام هذه املعلومات لتحدد كذلك األطراف املعنية الذين ميكنهم املساعدة 
يف الحد من احتامل التعرض لهذه املخاطر عن طريق اإلجابة عىل األسئلة اإلرشادية يف 

الخطوة ٣.

السياق العام للنزاع

١

 الرتاث يف

النزاع
٢
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تحديد األطراف املعنية

٣  الخطوة 

تتضمن هذه الخطوة متارين من شأنها أن تساعدك يف إيجاد األطراف املعنية الذين قد يكون 
ملواقفهم أو سلوكياتهم أو تهميشهم أثر عىل نتائج مرشوع تعايف الرتاث الخاص بك، و/ أو تؤدي إىل 

 تصاعد التوترات.

سيمكنك هذا التمرين أيضاً من تحديد األشخاص واملنظامت الذين قد ميلكون اإلمكانيات املطلوبة 
 لتحقيق أهداف تعايف الرتاث وبناء السالم.

باإلضافة إىل ذلك، ستفهم العالقات بني مختلف األطراف املعنية بشكل أفضل، مام يتيح لك إدارة 
 التوقعات وبناء الثقة.

اقرأ املزيد عن األطراف المعنية المشاركة في بناء السالم )انظر الصفحة  ٦٧(. 

 إعداد الخرائط

لألطراف املؤثرة
٣

السياق العام للنزاع

١

 الرتاث يف

النزاع
٢
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لإلجابة عن األسئلة يف هذه الخطوة، حدد املربعات بعالم       عند الخيارات التي تراها مناسبة

عند بعض األسئلة، قد تجد عالمة “علم” بجوار أحد خيارات اإلجابة، كام هو موضح أدناه

  نعم 

 ال 

يف هذه الحالة، إذا كانت اجابتك         نعم، فسيتم احتساب “علم”واحد.

أما إذا كانت اجابتك        ال، فلن يتم احتساب إي “علم” وميكنك االنتقال اىل السؤال الذي يليه.

يف بعض األسئلة، “العلم” سيكون بجانب االجابة         ال. إذا كان هذا الخيار هو إجابتك فسوف يتم
 احتساب “علم” واحد، وهكذا.

 مبجرد إجابتك عىل األسئلة من ١ إىل ٤ يف هذه الخطوة، احسب العدد اإلجاميل للعالمات )      ( التي
جمعتها. استخدم املقياس أدناه لتقييم مستوى الهشاشة للتعرض للخطر يف مرشوعك بسبب بعض

األطراف املؤثرة.

يشري مجموع األعالم من ٠ إىل ١ إىل مستوى منخفض من الهشاشة ملرشوعك

يشري مجموع األعالم من ٢ إىل ٣ إىل مستوى متوسط من الهشاشة ملرشوعك

يشري مجموع األعالم ٤ إىل مستوى عاٍل من الهشاشة ملرشوعك

هشاشة عالية، عالي 

القابلية للتأثر

هشاشة متوسطة، متوسط 

القابلية للتأثر

هشاشة متدينة، قليل  

القابلية للتأثر

  x ٤   ٣x           ٢   الىx   x ٠   الى            ١x 
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ال تنس تضمني فريق مرشوعك واملؤسسة التي متثلها يف القامئة.

درجة التأثري
)منخفضة، 

متوسطة،مرتفعة(

معينة إمكانيات 
)كيف ميكن لألطراف 
املعنية أن يساعدوا يف 

عملية بناء السالم(

 درجة االهتامم
ببناء السالم
)منخفضة، 

متوسطة،مرتفعة(

درجة االهتامم بتعايف 
 الرتاث

)منخفضة، 
متوسطة،مرتفعة(

 مجموعة   
األطراف املعنية

 َحملة الرتاث
 األشخاص ذوو املعرفة(
 بالرتاث واملسؤولون عن
)انتقاله من جيل آلخر

 املجتمعات املحلية
 والجامعات املرتبطة
 بالرتاث والتي تقدره

 املجتمعات أوالجامعات
 التي يرتبط الرتاث بالنسبة

 لها مبايض سلبي

التمرين ١| إتعرف عىل األطراف املعنية يف مرشوعك

استخدم الجدول أدناه لتحديد مختلف األطراف املعنية. قد تشمل األطراف املعنية املجتمعات املحلية 
 والقيّمني واألشخاص الذين يعتمدون عىل عملية تعايف الرتاث كمصدر دخل لهم.

أيًضا، خذ يف الحسبان األطراف املعنية املحددة يف الخطوة ١، وحلل كيف ميكن لهؤالء الجهات الفاعلة 
األكرث تأثرياً أن ترتبط – حتى وان كان بشكل غري مبارش- مبوقع الرتاث أو باملجتمع.
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درجة التأثري
)منخفضة، 

متوسطة،مرتفعة(

معينة إمكانيات 
)كيف ميكن لألطراف 
املعنية أن يساعدوا يف 

عملية بناء السالم(

 درجة االهتامم
ببناء السالم
)منخفضة، 

متوسطة،مرتفعة(

درجة االهتامم بتعايف 
 الرتاث

)منخفضة، 
متوسطة،مرتفعة(

 مجموعة   
األطراف املعنية

 القيَّمون )األوصياء( الذين
ميلكون الرتاث أو يعتنون به

األشخاص أو الهيئات التي 
تتحكم يف موقع الرتاث )مثل 
الجيش وقوات حفظ السالم 

والجامعات املسلحة( 

 األشخاص أو الهيئات التي
 ترتبط مصادر دخلهم بالرتاث

 أطراف مؤثرة متلك معتقدات
 أو توجهات قد تؤثر عىل

عملية تعايف الرتاث

 األطراف املعنية املرتبطة
 بشكل مبارش يف النزاع

 ومهتمة بالرتاث

 املنظامت املانحة
 الدولية والوطنية

 فريق مرشوعك

 آخرون
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ستساعدك األسئلة التالية عىل تحديد األطراف املعنية الذين ميكنهم تسيري عملية حامية الرتاث وبناء السام، أو 
الذين قد يكونوا معيقني للعملية. 

هل هناك تهديد أمني ملحوظ قد يؤثرعىل إمكانية الوصول إىل موقع الرتاث و/ أو قد يشكل خطرًا عىل    
فريقك، وكذلك املجتمع الذي يرتبط مبارشة بالرتاث؟  

 نعم 

ال 

١

هل هناك أي )خطر( نقص يف الثقة بني مختلف األطراف املعنية ميكن أن يؤثر عىل تعايف الرتاث؟   

 عىل سبيل املثال، هل ميكن أن يؤدي إرشاك مجموعة معينة دون أخرى إىل تغيري وجهات النظر وبالتايل جعل
  بعض األطراف املعنية يبدون وكأنهم أكرث أحقية بالرتاث يف سياق املرشوع؟

  نعم 

ال 

٢

كيف أثر النزاع عىل حياة األطراف املعنية املرتبطني مبارشة بالرتاث؟

قد يشمل ذلك تهديدات أمنية، ونزوح، ووفيات، وزيادة التهميش، وفقدام مصادر الدخل وتغري الوضع 
االجتامعي. 

ارجع إىل الجدول الذي أعددته أعاله للتمرين ١ وحدد األطراف املعنية التي تدهورت )أو تحسنت( 
عالقات الثقة فيام بينهم.  
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هل هناك ارتباط بني أي طرف من األطراف الرئيسية يف املرشوع ومجموعات األطراف املعنية الرئيسية   
)أو األحزاب( املشاركة يف النزاع؟   

  نعم 

ال 

٣

هل هناك أي طرف من األطراف املعنية الذي سبق وأن استغل الرتاث املعني لتقويض السالم أو من      
املمكن أن يستغله مستقبالً لذلك؟  

  نعم 

ال 

٤

 إذا كانت إجابتك نعم، فقم بتحليل كيف ميكن لهذه املنظامت أن تقّوض السالم.
 

وانظر أيضاً فيام إن كانت املنظمة التي متثلها أو كان عرقك أو خلفيتك الثقافية أو غري ذلك من 
االعتبارات مرتبط بصورة مبارشة أو غري مبارشة بأي من األطراف املشاركة يف النزاع.

إذا كانت إجابتك نعم، حدد هذه األطراف املعنية. 
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ستســاعدك املعلومات التي حصلت عليها خالل التمرين املذكورأعاله عىل تحديد ما إن كانت مشــاركة 

 جامعات معينة لوحدها أو مع جامعات أخرى ســتؤثر ســلباً أم إيجاباً عىل مرشوعك.

 واألهم من ذلك أنه سيســاعدك عىل تحديد الفئات املهمشــة أواملســتبعدة التي يجب استشــارتها.

قــد تتغــري العالقات بني األطراف املعنية يف ســياق نزاع ما وفًقا لتحــول املصالح واملواقف. لذلك، يجب مراجعة 

عمليــة تحديد األطراف املعنية بشــكل دوري طيلة مدة املرشوع.

  التمرين ٢ | العاقات بني األطراف املعنية

بناًء عىل إجاباتك عىل األسئلة من ١ إىل ٤:

قم برسم مخطط العالقات املتبادلة بني مختلف األطراف املعنية الذين حددتهم؛

حدد من بينهم األكرث نفوذاً ومن هم املهمشون؛ و

إخترب طبيعة العالقة بني منظمتك واألطراف املعنية الرئيسية اآلخرى.
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انظر املثال أدناه لتحليل العالقات بني األطراف املعنية، كجزء من تقييم “باث”، ملرشوع الرتاث يف سهول نينوى، العراق.

رسمت عام ٢٠٢١ بواسطة ليىل صالح

 دول أخرى مع
 اهتاممات معينة

 سهول نينوى املوصل،
العراق

منظامت دولية

املجتمعات املحلية 

)األقليات واألغلبية(

 أحزاب مستفيدة
من النزاع رجال األعامل

واملقاولون 

 الهيئة العامة
لالثار والرتاث

ديوان األوقاف والشؤون
 الدينية )للمسلمني واملسيحيني 

واليزيديني(

 الحكومات الفيدرالية
واملحلية

حكومة إقليم كردستان

قوات الدولة االسالمية 

)داعش(

القوات االمنية

 ااألطراف املعنية املرتبطة بالنزاع أو القضية قيد
التحليل

 حجم  الدائرة = يعرب عن مقدار التأثري عىل القضية
قيد التحليل

حلفاء

روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

عىل خالف \ نزاع

انقطاع يف العالقات

 األطراف املعنية من الخارج التي لها تأثري ولكن غري
مشاركة  بصورة مبارش

الروابط / العالقات الوثيقة إىل حد ما

املفتاح

من أجل معرفة كيفية رسم مخطط األطراف املعنية وتحديد العالقات املتبادلة فيام بينهم، يرجى الرجوع إىل التعامل مع النزاع: مهارات العمل 

واسرتاتيجياته )انظر املرجع الكامل يف الصفحة ١٤٣(

https://perma.cc/B392-GY5P
https://perma.cc/B392-GY5P
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[استخدم األشكال والرموز الواردة أدناه لرسم مخطط عالقات األطراف املعنية عىل مرشوعك الثقايف]
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  انتقل إىل الخطوة ٤

 إعداد الخرائط

لألطراف املؤثرة
٣

اآلن وبعد أن أكملت الخطوة ٣، سيصبح بإمكانك تحديد األطراف املعنية التي ميكنها 
ضامن عدم تأثري مرشوعك سلباً عىل القوى املحركة للنزاع، ومساهمته يف تعزيز فرص 

بناء السالم.

السياق العام للنزاع

١

 الرتاث يف

النزاع
٢
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بناء السام

٤  الخطوة 

الخطــوة ٤ هــي الجزء األخري من التقييم وستســاعدك عىل مراجعــة قابلية التعرض للخطر املحددة 
 يف الخطوة ٢ والخطوة ٣، باإلضافة إىل تحديد مســتوى املخاطرملرشوعك الرتايث.

من خالل التدريبات يف هذه الخطوة، اســتخدم أنشــطة مرشوعك لتقليل نقاط الضعف وتعزيز 
قدرات بناء السالم.

 إعداد الخرائط

لألطراف املؤثرة
٣٤

بناء السام

السياق العام للنزاع

١

 الرتاث يف

النزاع
٢



  التمرين ٣ | تقدير مخاطر النزاع  

يف الخطوتــني ٢ و ٣ مــن “بــاث”، حددت نقاط الضعــف يف مرشوعك الرتايث التي تزيد من احتامل 
 تعرضه للمخاطر الناجمة عن النزاع وســياقه األوســع.

اســتخدم نتائج الخطوتني ٢ و ٣ لتحديد مســتوى مســتوى املخاطر التي قد يتعرض لها 
 مرشوعك.

إذا كانــت املخاطــر عالية، فهناك فرصة أكرب إلعاقــة عملية تعايف الرتاث و/أو تأثري مرشوعك 
 الــرتايث ســلباً عىل القوى املحركة للنــزاع، ما قد يؤدي إىل مفاقمة التوترات. 

يجب أن يكون الهدف عىل األقل التخلص من اآلثار الســلبية املحتملة، والســعي لتعظيم اآلثار 
اإليجابية. 

١.  تقييم مســتوى املخاطــر التي ينطوي عليها مرشوعك  
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اقرأ املزيد عن إدارة المخاطر لتعافي التراث )انظر الصفحة ٧٤(.

لإلجابة عىل األسئلة اإلرشادية املدرجة يف القسم التايل، ارجع إىل السالم وبناء السالم،

)انظر الصفحة ٦٥(. 

الخطوة ٢

مستوى نقاط الضعف

 الخطوة ٣

مستوى نقاط الضعف

درجة املخاطر

التحديد الكمي ملخاطر النزاع التي يتعرض لها مرشوع الرتاث

منخفض + منخفض = ١  مستوى منخفض من املخاطر

منخفض + متوسط = ٢  مستوى منخفض من املخاطر

متوسط + منخفض = ٢  مستوى منخفض من املخاطر

منخفض + عايل = ٣ مستوى متوسط من املخاطر

عايل + منخفض = ٣ مستوى متوسط من املخاطر

متوسط + متوسط = ٤ مستوى عاٍل من املخاطر

متوسط + عايل = ٥ مستوى عاٍل من املخاطر

عايل + متوسط = ٥ مستوى عاٍل من املخاطر

عايل + عايل = ٦ مستوى عاٍل جدا من املخاطر
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ملعرفة املزيد عن كيفية مساهمة مرشوعك الثقايف يف جهود بناء السالم، راجع الرتاث يف عملية بناء السالم 

 )انظر الصفحة ٧١(.

٢.  تقييم قدرة مرشوعك عىل املساهمة يف بناء السام

رت مســتوى املخاطر يف مرشوعك، ستســاعدك األســئلة والتامرين التالية عىل الحد من املخاطر. اآلن وبعد أن قدَّ

بعد االنتهاء من الخطوة ١ والخطوة ٢ والخطوة ٣، يرجى مراجعة األهداف والنتائج املتوقعة ملرشوعك.

 استخدم القامئة أدناه لتحديد أنواع األنشطة التي كان من املتوقع تنفيذها ضمن مرشوعك. 
 حدد الخيارات املناسبة.

الرتميم املادي 

تخليد الذكرى 

إحياء الحرف التقليدية أو سبل العيش 

انتقال املامرسات غري املادية واملعرفة وما إىل ذلك 

التوثيق 

إعادة االستخدام املتكيف 

بناء املهارات 

إيجاد تراث جديد 

التنمية السياحية 

خيارات آخرى 
اضف من فضلك:

١
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استناداً إىل إجابات السؤال ١ من هذه الخطوة، حدد ما إن كانت أنشطة املرشوع املخطط لها ستساهم    
بشكل مبارش يف نتائج بناء السالم املدرجة أدناه، عن طريق تحديد الخيارات املناسبة.   

املساعدة يف إعادة تأهيل مجتمعات النازحني 

املساعدة يف تحقيق الدخل ودعم سبل العيش 

تحسني الظروف املعيشية 

     الوصول إىل فئات املجتمع التي قد يحمل الرتاث لها معاٍن وخلفية سلبية  

الجمع بني فئات مختلفة يف املجتمع الواحد  

إرشاك املجتمعات املهمشة أو الجامعات املقصاة 

الرتويج للعالقات الجيدة بني املجتمعات 

شفاء الصدمات ومتكني الحفاظ عىل الذاكرة 

        تحقيق العدالة من خالل التعويضات )جرب األرضار(

تطوير رسد شامل للرتاث 

معالجة نقص الثقة بني مختلف األطراف املعنية 

إدارة االطراف املعنية املرتبطة مبارشة باألحزاب املتورطة يف النزاع 

تشجيع إعادة دمج املقاتلني السابقني 

خيارات آخرى 
        اضف من فضلك:

٢
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بناًء عىل التحليل الذي أجري يف الخطوات السابقة، هل هناك حاجة ألنشطة إضافية إلحداث تأثري أكرث 
إيجابية عىل سياق النزاع، أو للتخفيف من أي أثر سلبي؟

 

  نعم 

ال 

٣

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان هذه األنشطة اإلضافية.

بناًء عىل تحليل األطراف املعنية الذي تم إجراؤه يف الخطوة ٣، حدد االطراف املعنية الذين سترشكهم    
يف مرشوعك الثقايف من أجل:   

     إعادة بناء الثقة 

 تخفيف التوترات 

تعزيز السالم 

 تحقيق نتائج املرشوع املرجوة 

٤

عند تصنيف مجموعات األطراف املعنية حسب أنشطة بناء السالم املناسبة لكل منهم، استعن بإجابة التمرين ١ 

 يف هذا القسم مع مراعاة املجموعات الفرعية مثل النساء والشباب والحرفيني وغريهم. 

عىل سبيل املثال، لبناء الثقة وتقليل التوتر، قد يكون من األنجع استهداف الشباب يف املجتمعات املحلية املقصاة 

وإرشاكهم يف جهود إحياء الرتاث.

ملعرفة املزيد عن األنواع املختلفة ألنشطة بناء السالم، ارجع إىل السالم وبناء السالم )انظر الصفحة ٦٥(.
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هــل هنــاك أي بــوادر نجاح مســتجدة )التطورات األخرية واملبادرات األوســع نطاقاً( التي ميكن أن 
تســاعدك يف تحقيق نتائج املرشوع املرجوة وتســاعد يف بناء الســالم؟

عــىل ســبيل املثــال، قد تســهل بعثة الحفاظ عىل الســالم املقرر تفويضها عىل أفــراد املجتمع الوصول 
بأمــان إىل موقع مرشوعك.

اســتخدم املعلومــات التــي جمعتها يف الخطوة ١ لإلجابة عىل هذا الســؤال.
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  التمرين ٤ | التقليل من نقاط الضعف

راجــع قامئــة نقاط الضعف التي أنشــأتها يف الخطوة ٢ والخطوة ٣، وحــدد أي منها ميكن تقليله من 
 خالل أنشــطة مرشوعك الحالية، أو من خالل مبادرات أوســع نطاقاً. حدد الخيارات املناســبة.

 

للتوضيح:

    أنشطة املرشوع 

من باتخاذ خطوات أوسع اتخذت ملعالجة النزاع 

  نقاط الضعف املحددة يف الخطوة ٢ | الرتاث يف النزاع

نقطة الضعف  ١– مرشوعك الرتايث يقع يف منطقة )مناطق( نزاع علني    

نقطة الضعف ٢ – مرشوعك الرتايث قد استُهدف خالل النزاع    

نقطة الضعف  ٣ – مرشوعك الرتايث معرض لإلستهداف مرة أخرى                                                     

من املهم التفكري يف األسباب التي تجعل الرتاث مستهدفاً.
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نقطة الضعف ٤ - األطراف املعنية الرئيسية مبرشوعك مشاركة يف النزاع.

نقطة الضعف ٥ - املجتمعات املرتبطة بالرتاث قد تهجرت و/ أو تشتتت.

نقطة الضعف ٦ - املجتمعات املرتبطة بالرتاث قد تهجرت و/ أو تشتتت.

نقطة الضعف ٧ - كون الرتاث معرتفاً به رسمياً كموقع ترايث هام أو كمؤسسة تراثية مهمة من قبل 
 السلطات املحلية أو الوطنية أو الدولية، ما يجعله عرضة لالستهداف.

نقطة الضعف ٨ - يغذي الرتاث جذور األسباب األساسية أو األسباب املبارشة للنزاع.

نقطة الضعف ٩ - يوفر الرتاث لألطراف املعنية الدخل أو غريها من الحوافز الستمرار النزاع أو 
 تكثيفه.

نقطة الضعف ١٠ - االعتقاد بأن متويل التدخل الرتايث يستنزف املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات 
 األساسية للمجتمعات املترضرة.

نقطة الضعف ١١ - حدوث تغيري كبري يف معنى الرتاث أو يف أهميته أو يف استخدامه قد يزيد من 
حدة التوترات.
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نقاط الضعف املحددة يف الخطوة ٣ | تحديد األطراف املعنية

نقطة الضعف ١ - وجود تهديد أمني ملحوظ قد يؤثر عىل إمكانية الوصول إىل موقع مرشوعك و/ 
 أو يشكل خطرًا عىل فريقك واملجتمع املرتبط بالرتاث.

نقطة الضعف ٢ - احتامل زعزعة الثقة بني مختلف األطراف املعنية، مام قد يؤثر عىل تعايف الرتاث. 
 ومن جهة أخرى، قد يبدو أن املرشوع يعطي أفضلية لبعض .األطراف املعنية دوناً عن غريها.

نقطة الضعف ٣ - أن تكون األطراف املعنية باملرشوع مرتبطة باملجموعات أو األحزاب املعنية 
 الرئيسية املنخرطة يف النزاع.

نقطة الضعف ٤ - أن تكون بعض األطراف املعنية قد استغلت الرتاث لتقويض السالم أو أنها من 
 املحتمل أن تفعل ذلك مستقبال.ً

ميكنك متابعة التمرين والبحث عن أي نقاط ضعف إضافية قد حددتها خالل الخطوة ٢ والخطوة ٣.

53  |  دليل الرتاث من أجل الســالم والصمود | ١



  التمرين ٥ | تجميع املعلومات 

بناًء عىل املعلومات التي جمعتها خالل األسئلة والتامرين السابقة لهذه الخطوة، ستتمكن من مراجعة 

نطاق مرشوعك، وتحديد نقاط الضعف الرئيسية وتقييم فرص بناء السالم التي يتيحها الرتاث الذي 

 ترغب يف حاميته.

بعد ذلك، وباستخدام الجدول أدناه، حدد كيفية مواءمة كل مرحلة من مراحل مرشوعك مع ظروف 

 النزاع قدر اإلمكان مع تقليل املخاطر عىل الرتاث.

يُظهر الصف األول من الجدول الخطوات التي ميكن إضافتها لزيادة مستوى مراعاة املرشوع لظروف 

النزاع يف مرحلة التصميم والتخطيط. ويوضح كل صف بعد ذلك يف الجدول مرحلة مختلفة من مراحل 

مرشوع الرتاث، وقد تختلف هذه املراحل حسب طبيعة وسياق مرشوع الرتاث الخاص بك.

املرحلة الثالثة

بناء القدرات

املرحلة الثانية

التعيينات

املرحلة األوىل

التصميم والتخطيط

مرحلة

املرشوع 

املرحلة السابعة

املتابعة والتقييم

ملرحلة السادسة

التنفيذ

املرحلة الخامسة

التواصل

املرحلة الرابعة

إعداد امليزانية

مثال

تقييم احتياجات الرتاث
 أنشطة املرشوع األولية

املخطط لها

مثال

 هناك نزاع عىل ملكية الرتاث 
املراد إحياءه

 نقاط الهشاشة التي ميكن أن

تزيد من مخاطر الرصاع

مثال

 إرشاك جميع القييّمني والقامئني

بالرعاية الرئيسيني

 إجراءات لتقليل نقاط

الهشاشة

مثال

 تقدم الحكومة منًحا الحياء 

الرتاث املشرتك

 نوافذ الفرص عىل مستوى

نطاق أوسع

مثال 

 إرشاك كبار املجتمع وجميع

القييّمني عىل الرتاث

 األطراف املؤثرة املشاركة يف

املرشوع

 مثال

معلومات شاملة وغري متحيزة، 
متاحة لتحديد أولويات احتياجات 

الرتاث

مؤرش

النجاح 

مثال

تقليل التوترات وتسهيل املصالحة

نتائج

بناء السام 

54  |  دليل تقييم مشــاريع تعايف الرتاث وإعادة تأهيله لبناء الســالم



املرحلة الثالثة

بناء القدرات

املرحلة الثانية

التعيينات

املرحلة األوىل

التصميم والتخطيط

مرحلة

املرشوع 

املرحلة السابعة

املتابعة والتقييم

ملرحلة السادسة

التنفيذ

املرحلة الخامسة

التواصل

املرحلة الرابعة

إعداد امليزانية

مثال

تقييم احتياجات الرتاث
 أنشطة املرشوع األولية

املخطط لها

مثال

 هناك نزاع عىل ملكية الرتاث 
املراد إحياءه

 نقاط الهشاشة التي ميكن أن

تزيد من مخاطر الرصاع

مثال

 إرشاك جميع القييّمني والقامئني

بالرعاية الرئيسيني

 إجراءات لتقليل نقاط

الهشاشة

مثال

 تقدم الحكومة منًحا الحياء 

الرتاث املشرتك

 نوافذ الفرص عىل مستوى

نطاق أوسع

مثال 

 إرشاك كبار املجتمع وجميع

القييّمني عىل الرتاث

 األطراف املؤثرة املشاركة يف

املرشوع

 مثال

معلومات شاملة وغري متحيزة، 
متاحة لتحديد أولويات احتياجات 

الرتاث

مؤرش

النجاح 

مثال

تقليل التوترات وتسهيل املصالحة

نتائج

بناء السام 
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الثاين الجزء 

املفاهيم

االساسية



  الرتاث بني السام والنزاع

يف ذروة نشــاط تنظيم داعش يف ٢٠١٤-٢٠١٥، أصدر التنظيم )الدولة اإلســالمية يف العراق والشــام( سلســلة من 
الصــور ومقاطــع الفيديو التي تصــور بتفاصيل حية التدمري املتعمد لآلثار وتفجــري املواقع التاريخية والدينية 

 املرموقة يف العراق وســوريا )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٣(.

نرُشت هذه الصور عىل نطاق واســع من خالل وســائل اإلعالم االجتامعية والجامهريية، و جذبت االهتامم الدويل 
 وعززت الدعوة إىل حامية الرتاث الثقايف يف النزاعات املســلحة الجارية.

تُعترب هذه األحداث املدمرة وتلك التي حدثت ســابًقا يف مايل متعمدًة تســتهدف الثقافات واملعتقدات املعارضة، 
وقد شــكلت هذه األحداث نقطة تحول يف السياســة العامة لحامية الرتاث، وبالنتيجة، اعتُِمد هذان القراران 

 املهامن:

 القــراراألول هــو قراٌر صدر عن مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدة )UNHRC( يف عام ٢٠١٦،
 أدان التدمــري املتعمــد للــرتاث الثقايف، وأكّد عىل أن مثل هذه األعامل هــو انتهاك للحقوق الرتاثية 

للمجتمعــات املرتبطــة بهــا ويؤدي إىل ’آثار وخيمة ال ميكن عالجها‘ تعيق قدرة هــذه املجتمعات عىل التمتع 
بثقافتهم.

أمــا القــرار الثــاين، فأقره مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عام ٢٠١٧، وشــدد يف مفاده عىل الحاجة إىل بذل 
جهــود حثيثــة لوقــف التدمري املتعمد للرتاث ومنع نهب اآلثــار. وأبرز أيضاً الروابط بني االتجار غري املرشوع 

باآلثار املنهوبة ومتويل شــبكات اإلرهاب التي تهدد الســلم واألمن عىل مســتوى العامل.

ومع ذلك، ال يقترص االستهداف املتعمد للرتاث الثقايف عىل املناطق الواقعة يف حالة الحرب 

أو انتهاكات ترتكبها الجامعات املتطرفة، فحتى املعاين التي يحملها الرتاث بحد ذاتها 

ميكنها أن تؤجج النزاعات الكامنة التي مل تنشط بعد وإعادة إشعال فتيل قضايا قدمية 

تتجذر يف ماض وذكريات مؤملة.
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ومن األمثلة املبارشة عىل ذلك حركة حياة السود مهمة، حيث قام املتظاهرون يف الواليات املتحدة األمريكية 

 وأوروبا مبحاوالت إلسقاط التامثيل االستعامرية يف األماكن العامة )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.

بالنسبة للمحتجني، ترمز تلك التامثيل إىل استمرار التمييز العنرصي املمنهج والتبجيل العام لألفراد الذين 

استفادوا من تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس أو الهيمنة االستعامرية.

ومثلام للعملة املعدنية وجهان، للرتاث الثقايف من حيث املفهوم أيضاً بُعدان، فطبيعته التي يكتسبها من تناقله عرب 
األجيال وتشاركه بني األفراد قد تجعل منه أداة فعالة لعالج الصدمات وإعامر السالم، ولكنها يف نفس الوقت قد 

 تجعله سبباً لتقسيم الناس عىل أسس عرقية أو دينية.

ميكن أن تكون عملية تعايف الرتاث بعد النزاع نقطة بداية لتجديد الوعي الوطني أو التعايف  االقتصادي. ومن 
األمثلة عىل ذلك ترميم موقع الرتاث العاملي يف أنغكور وات يف كمبوديا الذي أصبح رمزاً النتعاش البالد بعد عقود 

مــن الحرب )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.

 يف معظم حاالت ما بعد النزاع، يكون للقرارات املتعلقة بتحديد أي الرتاث 

 يتم الحفاظ عليه أو إعادة بنائه، واملتعلقة أيضاً بأماكن تنفيذ هذه اإلجراءات

وجداولها الزمنية والجهات التي تتوالها، تأثري كبري عىل رسد الوقائع ما بعد األزمة

متتلــك املشــاريع الهادفــة إىل إعادة بناء الرتاث القدرة عىل تعزيز فرص املصالحــة. غالباً ما تغيب اعتبارات 
املصالحة عن الســياق العميل للتدخالت واملشــاريع، رغم أن املصالحة يف الحروب القامئة عىل الهوية لها أبعاد 

ثقافيــة وتحتاج نهجــاً يتضمن دوافع ومحركات ثقافية.

ومن األمثلة البارزة عىل تعزيز فرص املصالحة هي إعادة إعامر ستوالك يف البوسنة والهرسك بعد الحرب، حيث 

استعان البوشناق والرصب العائدون إىل وطنهم بدعم من قوات السالم التابعة لألمم املتحدة، بتعايف الرتاث 

للسعي إىل تعزيز املصالحة مع الكروات، إذ كانت الجامعات العسكرية الكرواتية قد حرضت سابقاً عىل تدمري 

الرتاث وأجربت غري الكروات عىل الفرار من مدينة ستوالك.

اعترُبت مساعي إعادة بناء الرتاث املشرتكة خطوة مهمة نحو تطبيع العالقات، ومؤرشاً عىل أن الجميع مرحب 

بهم يف املدينة )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.
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غالبًــا مــا ترُبِّر الجهات املنتهكة أعاملها الوحشــية يف النزاعات املســلحة بتصويــر الفئات املضطهدة عىل أنهم أدىن 
مســتوى ونزع الصفة اإلنســانية منهم . هنا يأيت دور الرتاث بصورة فنون حية أو احتفاالت بني األديان املختلفة 

لتســاهم يف إعادة أنســنة املجتمعات التي مزقها العنف. وهناك أمثلة بارزة لذلك يف العديد من دول جنوب 
آســيا، مثل بنغالديش وميامنار )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.

إن تغــري القيــم االجتامعيــة والثقافيــة يف أعقاب االضطرابات االجتامعية هو أمر حتمــي ال مفر منه، ينبثق منه 
’تــراث جديد‘ يخلد ذكــرى الفقدان والنزوح التي ولدها النزاع.

احتفظت العديد من العائالت الفلسطينية مبفاتيح منازلهم بعد نزوحهم عام ١٩٤٨. وقد أصبحت املفاتيح من 

العنارص “الرتاثية”، التي متسكوا بها بانتظارهم للعودة إىل أكنافهم )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.

وعىل نفس املنوال ، تحولت الكنائس يف رواندا، إىل مواقع تذكارية، تلك التي كانت تؤوي الفارين من اإلبادة 

 الجامعية وكثرياً ما كانت تتم فيها أحداث اإلبادة الجامعية )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٤(.

اقرأ املزيد عن الرتاث يف بناء السالم )انظر الصفحة ٧١(.

غري أن املبادرات التي تتضمن إنشــاء نصب تذكارية و’تراث جديد‘ تحمل خطر التســييس. ولذلك من الرضوي 
 جــداً املوازنة بني الروايات الســائدة مــع الحاجة إىل التعايف وتخليد الذكرى.

 
ويف الختــام، قــد يكــون لطريقة تعاملنا مع الرتاث ما بعد النزاع آثار شــديدة قوية عىل الصعيد االجتامعي 

والســيايس واالقتصادي، كام وعىل الهوية والتامســك االجتامعي، وقد تؤثر أيضاً بالتصالح مع املايض وتأســيس 
مجتمعات مزدهرة تنعم بالســالم وتقوى عىل الحياة يف املســتقبل.
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النزاعات    فهم 

ليــس النــزاع أو الخــالف بالرضورة أمراً ســيئاً، إذ ميكنه أن يدفع عجلة االبتــكار والتقدم واإلبداع. ولكن متى أصبح 
النزاع عنيفاً صارت عواقبه وخيمة. وعندما تحال مســؤولية حل النزاع لقوى مســلحة، يســود العنف مجتمعات 

بل وبلدان بأكملها وميزقها ويعيث فســاداً بها.

ترتبط النزاعات املحتدة يف العادة بوجود مشــكالت شــائكة عميقة الجذور تكون غري قابلة للتفاوض عىل اإلطالق 
بالنســبة للجامعات املعنية، وقد تكون هذه القضايا متصلة بأساســيات كاألمن والهوية والثقافة، أو تهميش 

 مجموعــة ألخرى )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٥(.

غالبًا ما تنشأ النزاعات كمزيج من أهداف وسلوكيات غري متوافقة

عىل سبيل املثال، ميكن النظر إىل نزاع انفصايل عىل أنه مزيج من أهداف غري متوافقة )االستقالل مقابل وحدة 
األرايض( وسلوكيات معينة )مثل األعامل العنيفة أو القمعية بني املجموعات املعنية، أو منع دخول مجموعة معينة 

إىل األرايض املعنية بالنزاع(.

ميكن أن يحدث النزاع عىل املستوى املحيل )عىل سبيل املثال، من خالل االحتجاجات واملظاهرات(، وعىل 

املستوى الوطني )مثل الحرب األهلية(، وعىل املستوى اإلقليمي والدويل.

مــن املمكــن أن تكــون مظاهــر العنف أكرث حدة يف منطاق دوناً عن غريها، وميكن أن يظل بعض األشــخاص، مثل 
أفراد املجتمعات النازحة، معرضني بشــدة ملخاطر النزاع حتى بعد مرور فرتة طويلة عىل انحســار الخطر عن 

 غريهم.

عندمــا ال يكــون مصــدر التوتر املحتد قد تطور بعد إىل عنف فعيل شــديد، يعتــرب يف تلك الحالة نزاعاً كامناً إىل أن 
 تــأيت محفــزات أو تغــري يف األوضاع ليؤجج هذا املصدر الكامن إىل حالة مــن العنف الفعيل والنزاع العلني.

نادًرا ما يكون التحول من نزاع كامن إىل علني، أو من نزاع علني إىل سالم، عملية سلسة، ومن الشائع جداً 

أن يحدث يف خضم هذه األحداث تدهور وتراجع يف األوضاع. 
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أنواع مسببات النزاع

نوضــح أدنــاه األنواع املختلفة ملســببات النزاع وكيف تجتمع مع بعضها. يعــد تحديد األنواع املختلفة لهذه 
األســباب جزًءا مهاًم من تحليل النزاع.

 رســم تخطيطي مقتبس من: فيرش، إس وآخرين، ٢٠٠٠، العمل مع النزاع: مهارات واســرتاتيجيات العمل 

 )انظــر املرجع الكامل يف الصفحة ١٤٣(

النزوح الداخلي

تسرب األسلحة
اكتشاف مصادر طبيعية/

 شح بالمصادر الطبيعية

المنظمات اإلجرامية غير المشروعة

ي
علن

ع 
نزا

ت
فزا

مح
ال

رة
اش

مب
 ال

ب
سبا

األ

ة 
ري

فو
وال

 

ر 
ذو

ج

ب
سبا

األ

اإلرهاب

النزوح الداخلي

حرب واسعة 

النطاق

أعمال شغب 

نزاعات من دول مجاورة

تسرب األسلحة

المنظمات اإلجرامية غير 

المشروعة

اكتشاف مصادر طبيعية/

 شح بالمصادر الطبيعية

نزاعات من دول مجاورة

التوزيع غير المتكافئ للقوة

التمييز العنصري أو العرقي أو الديني
البطالة

التغيير المناخي
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عىل الرغم من اختالف األرقام الدقيقة بني الدراسات، يُقّدر أن النصف تقريباً من اتفاقيات السالم املوقعة منذ 

النصف الثاين من القرن العرشين قد أدت إىل إعادة اندالع الحرب )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٥(.

ال يوجد نهج موحد مناسب ميكن تطبيقه عىل جميع التدخالت يف حاالت النزاع.

عند الســعي إىل تحســني آفاق الســالم يف بيئة متأثرة بالنزاع، أو عىل األقل تاليف التســبب يف املزيد من الرضر، تطرأ 
الحاجة إىل تصميم التدخالت بطريقة تراعي الحالة الخاصة املعنية من حيث التاريخ وجذور األســباب واألطراف 
املعنية والقوى املحركة. ولهذا الســبب يســتخدم الباحثون واملامرســون مجموعة متنوعة من أدوات تحليل النزاع 

من أجل.

 محاولة فهم مسببات حالة العنف واتخاذ قرار بشأن الطرق األمثل 
لالستجابة للنزاع ؛

  تحديد مؤرشات مبكرة تساعد يف منع نشوب نزاعات  
مستقبلية؛

تحديد جذور األسباب املؤدية للنزاع أواملشكالت الهيكلية طويلة األمد املحرضة عليه، قد تتمثل مبشاكل 
كامنة وممتدة مثل الفقر والتباين الحاد يف املستويات االقتصادية والتدهور البيئي وضعف أنظمة الحوكمة 

ومنهجياتها.
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 تحليل النزاع

تســتخدم مجموعة واســعة من املنظامت، من واضعي السياســات إىل املامرســني، تحليل النزاع الكتساب فهم 
أفضــل لتاريــخ النــزاع واألطراف املعنية فيه والقوى املحركة له، وتعتمد أيضاً تخطيط أنشــطة لالســتجابة بفعالية 

 ال تتســبب بتفاقم النزاع عن غري قصد.

غالبًــا مــا يطلق عىل ذلــك  conflict-sensitive programming، أي إعداد الربامج املراعية لظروف النزاع 
املعنــي، وتضــم هذه املنهجية تدخالت لالســتجابة وبناء الســالم. من املمكن لتحليــل النزاع أن يكون مفصالً للغاية، 
أو أن يعتمــد نهًجــا عــىل املســتوى الكيل أو نهج “جيد مبا فيه الكفايــة” )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٥(، وذلك من 

أجل املســاعدة يف تصميم وتنفيذ املرشوع دون تأخري ال داعي له.

 وعــادة مــا يُســتخدم يف تحليل النزاع أداة أو أكرث بأســلوب منظم لفهم النزاع. يتبنــى تحليل النزاع الفّعال عموماً 
عدداً من املبادئ األساسية:

متعــدد املســتويات - مع مراعاة عنارص النــزاع املحلية والوطنية والدولية.

ث بانتظام ليعكــس الطبيعة املتغرية للنزاع.  ديناميــي )حيوي( – يُحدَّ

واســع املــدى - يتضمن وجهات نظر ومنهجيــات مختلفة لتاليف التحيز قدر اإلمكان.

صممــت بعــض املنظــامت مجموعة من األدوات واملقاييس ملحاولة توحيد اســتخدامها لتحليل النزاع وإدماج 
ذلــك يف تصميــم برامجهــا. يقدم مركز موارد الحوكمة والتنميــة االجتامعية )GSDRC( نظرة عامة مفيدة عىل 

مجموعــات أدوات تحليــل النزاع )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٥( التي طورتها مؤسســات مختلفة.

تذكّر أن هذه األنواع من الكتيبات ليست محايدة، إذ تعكس األسئلة التي تطرحها والقضايا التي تربزها قيم 

املنظامت التي أصدرتها. هذا هو السبب يف أن بعض املشاريع تقرتح تصميم وسائل قياس وتحليل تُستمد من 

املجتمعات املترضرة بالتحديد  )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٥(.
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  السام وبناء السام

يبقى البحث عن الطريقة األمثل لالســتجابة لبالء الحروب وتداعياتها مســألة ال نهاية لها. بناء الســالم تحٍد ال 
 يقتــرص عــىل نبذ األســلحة أو التفاوض عىل وقف إطالق النار حتى وإن كان ذلــك بحد ذاته صعباً للغاية.

يهدف بناء السالم إىل خلق مجتمع سلمي مستدام يقدم لكل فرد من أفراده الفرصة لتحقيق إمكانياته تختفي منه 
جميع صور العنف حتى غري املبارش مثل التمييز وعدم املساواة. وغالبًا ما يشار إىل هذا عىل أنه السالم “الدافئ” 

 أو السلم اإليجايب.
 

حل  بال  للنزاع  الكامنة  املسببات  بقاء  هو  السلبي  السالم  أو  “البارد”  السالم  ذلك،  نقيض   وعىل 
مرتفعاً مجدداً  العنيفة  النزاعات  نشوب  خطر  يبقى  كهذا،  وضع  ويف  العلني.  العنف  غياب  مع  حتى 

تُعرِف األمم املتحدة  بناء السالم حالياً بأنه:

“... مجموعة من التدابري التي تستهدف الحد من مخاطر االنزالق إىل النزاع  أو االنتكاس له، ولتعزيز 

 القدرات الوطنية عىل جميع املستويات إلدارة النزاع، وإلرساء أسس السالم والتنمية املستدامني.”

لجنة السياسات التابعة لألمني العام ، ٢٠٠٧، األمم املتحدة

)انظر للمرجع يف الصفحة ١٤٧(

إن الرتكيز عىل بناء ســالم طويل األمد ومســتدام هو ما مييز بناء الســالم عن األنشــطة األخرى لحفظ الســالم وصنع 
 الســالم، والتي عادًة ما تســبقه يف تسلسل األحداث.

قد ينطوي حفظ الســالم عىل اســتخدام قوة ثالثة، مثل عملية حفظ الســالم بتفويض من األمم املتحدة، للفصل 
 بني األطراف املتحاربة.

تُعنى جهود صنع الســالم بصورة أساســية بفرض الســلم الســلبي. هذه أوىل الخطوات املهمة إلنقاذ األرواح ووقف 
 الــرضر الناجم عن النزاع العنيف.

عىل سبيل املثال، ميكن اعتبار التدخالت الدبلوماسية لدعم اتفاقية السالم مبثابة صنع سالم.
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الهدف من بناء السالم هو الخوض بالقضايا األكرث عمقاً ملعالجة أساس النزاع وجذوره، وبناء سلم إيجايب مستدام 

يشمل جميع أعضاء املجتمع وفئاته.

مراحل النزاع وبناء السام

يوضح الرســم التايل املراحل املختلفة للنزاع وكيف تتوافق مع املراحل املختلفة لبناء الســالم.

املصدر: إليل هارويل ، ٢٠٢١

 النزاع الكامن

الحرب املفتوحة\ النزاع العنيف

وقف إطالق النار

 إتفاقية السالم

  التطبيع /

 املصالحة

منع النزاع

تضييق نطاق الحرب

حفظ السام

صنع السام

بناء السام
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االطراف املعنية املشاركة يف عملية بناء السام

ميكن أن تشــمل األطراف املعنية املهتمة ببناء الســالم منظامت دولية، مثل األمم املتحدة والحكومات الوطنية 
ووكاالتهــام املتخصصــة، فضــالً عن منظامت غري حكومية دوليــة ووطنية. ومن األمثلة عىل املنظامت غري 

الحكوميــة؛ منظّمة إنرتناشــونال ألــرت ومنظمة موارد املصالحة (Conciliation Resources) املعروفتان 
 مبشــاركتهام يف عمليات بناء السالم.

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن يكون للمنظامت املحلية أو الشــعبية، مثل مجموعــات مجتمعية أو مجالس البلدية، 
 دوًرا مهاًم يف تعزيز أنشــطة بناء السالم.

ونظراً إىل تنوع املنظامت املشــاركة يف عملية بناء الســالم واختالفها، من املهم أن تكون هذه العملية شــاملة وأن 
تتضمن أنشــطة رفيعة املستوى وأن تشــارك فيها املجتمعات املحلية. 

 إن كانت عملية بناء السالم غري شاملة، ستعجز عن معالجة جذور األسباب املؤدية

 إىل حالة العنف الواقعة

رســم تخطيطي مقتبس من: ليدراش، جي. يب. ١٩٩٧ ، بناء الســالم: املصالحة املســتدامة يف املجتمعات املنقســمة 

)انظــر املرجع الكامل يف الصفحة ١٤٦(.

منظمات دولية 

مثل األمم المتحدة 

ومنظمات غير حكومية

الحكومات الوطنية ووكاالتها المتخصصة والمنظمات 

غير الحكومية

النوع العمر

الدين

الطبقة 
اإلجتماعية

العرق

لي
مو

ش

شمولي

شمولي

المنظمات المحلية / الشعبية

 مؤسسات المجتمع المحلي أو مجالس البلديات
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يجب أن تشمل أنشطة بناء السالم احتياجات جميع أفراد املجتمع باختالف فئاتهم وخصائصهم وبرصف النظر 

عن النوع أو العرق أو العمر أو الدين أو الطبقة االجتامعية، وليس فقط الخاصة ب”املنترصين” يف النزاع.

أنواع األنشطة التي تدخل يف عملية بناء السام

 قد تتنوع األنشــطة التي تشــتمل عليها مبادرات بناء الســالم، ولكنها تندرج يف الغالب ضمن ســت فئات عامة،
كام هو موضح أدناه.

رســم توضيحي يبني األنواع الســتة الرئيســية لألنشــطة التي تدخل يف عملية بناء السالم. ٢٠٢١.

املصدر: موهونا تشاكرابوريت 

بيئي واجتامعي

إعادة بناء

الخدمات األساسية 

األمن

والسالمة العامة 

إصالح أنظمة

الحوكمة 

العدل وسيادة

القانون 

 اقتصادي ومرتبط بسبل
العيش

 أنشطة عملية بناء
السالم
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إعادة بناء الخدمات األساسية 

ويشمل ذلك إعادة بناء البنية التحتية املعطلة للرصف الصحي والتعليم والصحة، األمر الذي يعترب حاجة 
إنسانية ملحة يف أعقاب النزاعات املسلحة الخطرة، بل ومهامً يف عملية بناء السالم خصوصاً وإن كانت مشكلة 

عدم إتاحة هذه الخدمات للجميع بالتساوي سبباً أساسياً للنزاع.  

  
 األمن واألمان 

تضم األنشطة التي تدعم األمن واألمان نزع أسلحة الجامعات املسلحة وترسيح هذه الجامعات وإعادة.
 وإصالح قطاع األمن، والتخلص من الذخائر غري املنفجرة وإزالة األلغام.

 إصاح نظم الحوكمة 

تضم هذه األنشطة دعم التحوالت السياسية، سواء من خالل إجراء انتخابات أو تأسيس حكومة انتقالية أو 
دعم إعادة بناء اإلدارة العامة والخدمات عىل املستويني الوطني واملحيل.

 العدالة وسيادة القانون 
يعترب العمل عىل مكافحة الفساد والتمييز يف الرشطة والقضاء من الخصائص املهمة لعملية بناء السالم، إىل 

 جانب تدابري دعم العدالة االنتقالية، من لجان الحقيقة واملصالحة إىل محاكم جرائم الحرب.

 

سبل كسب العيش واالنتعاش االقتصادي

يعد الفقر وعدم املساواة االقتصادية من األسباب الرئيسية للنزاع. ولذلك غالبًا ما تستهدف مشاريع بناء 
السالم هذه القضايا من خالل عمليات ترميم واسعة النطاق للبنى التحتية الرئيسية، مثل الطرق واألسواق، أو 

 عىل نطاق .أضيق  مثل مساعدة مجموعات معينة كالنساء والشباب واملحاربني السابقني عىل إيجاد
فرص عمل.
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 املخصصات البيئية واإلجتامعية 

يندرج ضمن هذه الجهود توفري الدعم واملأوى للعائدين من الجئني ونازحني داخليًا )IDPs(، وتقديم الدعم 
 النفيس للمجتمعات املترضرة نفسياً جراء صدمات الحرب )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٦(.

 
قد يتضمن برنامج بناء الســالم نشــاطات يف جميع هذه املجاالت أو بعض منها حســب طبيعة النزاع الذي يســعى 

 الربنامج إىل معالجته.
 

كلام بُكِّر بتنفيذ أنشطة بناء السالم، زاد احتامل فعاليتها ونجاحها

ومــع ذلــك، مــن املهم أيًضا أن نتذكر أن عملية بناء الســالم الفعال هــي بطبيعتها طويلة األمد والحري بها أن 
تســتمر لفرتة طويلة مــن بعد انقضاء النزاع العلني.

يعد محتوى أنشطة عملية بناء السالم وتسلسلها أمراً بالغ األهمية، وتُحدد هذه التفاصيل وفقاً لجذور األسباب 

والتأثريات واألطراف املعنية يف كل حالة من الحاالت. وهذا ما يجعل تحليل النزاع خطوة مهمة يف تأسيس عملية 

بناء السالم.
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الرتاث يف بناء السام

اســتجابًة لالنتقادات العديدة ملبادرات بناء الســالم، أصبحت هذه املبادرات تويل اهتامماً أشــد وتركيزاً أكرب عىل 
 امللكيــات املحلية وعىل إرشاك مختلف الفئات يف األنشــطة واألعامل.

 
وبالنتيجة، تطورت مبادرات بناء الســالم وأصبحت أكرث اســتجابة للمجتمعات املترضرة بالنزاعات وإدراكاً 

لدورهــا، وأضحــت تضــم أمناطــاً أكرث تنوعاً ومراعاة لخصوصية كل حالة يتم التعامــل معها. ومع هذا التغري، أصبح 
 املامرســون يف مجال الرتاث أكرث قدرة عىل املســاهمة بفعالية يف تحقيق الســالم.

مُيكِّن الرتاث من االبتعاد عن املنهجيات العامة املوحدة لبناء الســالم بتكييف املبادرات حســب خصوصيات 
 الســياقات والثقافات املحلية املعنية.

  
ميكن للرتاث أن يكون مورداً قيامً للتعايش الســلمي وبناء مســتقبل مزدهر ومســتدام، ولكنه غالباً ما يعلق يف 

النزاعات الشــديدة. لذلك يتطلب إدخال العنرص الرتايث يف مســاعي إعامر الســالم بنجاح إجراُء دراســٍة متأنية 
 ودراية وعناية فائقة.

مشــاريع الرتاث املدارة بعناية لديها القدرة عىل املســاهمة يف بناء الســالم يف عدد من املجاالت األساســية.

العدالة وسيادة القانون

 

تــؤدي املواقــع الرتاثية دوراً مهامً يف تعزيز املصالحة ودعم العدالة االنتقالية بتوفري مســاحات 

حيويــة إلقــرار الذكرى وإحيائها، ال ســيام املواقع التي متيــزت بطريقة ما خالل النزاع. ففي الحاالت 

التــي كانــت القــوى املحركة للنزاع قد انبثقت من تهميش مجتمعات معينة أو قمعها، يســاعد 

 اإلقرار الرســمي للرتاث عىل معالجة هذه القضايا.

ميكن أن تســاهم مســاعي ترميم الرتاث إىل حد كبري يف تعويض األرضار ما بني األطراف املتنازعة 

ســواء كان ذلــك بصــورة تعويضات رمزية أو فعلية، وهذا جــزء ال يتجزأ من بعض مبادرات العدالة 

االنتقالية. 
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يف شهر آب من عام ٢٠١٧، أمرت املحكمة الجنائية الدولية )ICC( عضواً إسالمياً بارزاً يف دولة مايل من جامعة 

أنصار الدين بدفع ما مقداره ٢٧٠٠٠٠٠ يورو كتعويضات عن تدمري تسعة مباٍن تاريخية وباب مسجد يف متبكتو 

 يف عام ٢٠١٢.

وباملثل، بعد الحرب العاملية الثانية، تم تبادل العاملة بني مدينتي كوفنرتي باململكة املتحدة ودرسدن بأملانيا 

اللتنّي تعرضتا للقصف الشديد، بهدف ترميم املباين الرتاثية الرمزية وتعزيز املصالحة بني الدول التي كانت 

 متحاربة سابقاً.

ويقدم مجمع بيوت كاتدرائية كوفنرتي الذي أعيد بناؤه العديد من األمثلة عىل التعويضات املعنوية. عىل سبيل 

املثال، قدمت الحكومة األملانية مساهمة لبناء نوافذ كنيسة الوحدة يف عام ١٩٥٨. وكان هذا التعويض محط 

انتقاد من بعض الجهات آنذاك، ما يبني أن مثل هذه املساهامت قد تكون مثرية للجدل.

)انظر املرجع يف الصفحة ١٤٨(

إعادة سبل كسب العيش واالنتعاش االقتصادي

ميكــن أن تــؤدي إعادة تأهيل الرتاث دوراً مهــامً يف التنمية االقتصادية بجذب اإليرادات 
واالســتثامرات وتوفري فرص العمل. وكانت مثل هذه املشــاريع محورية يف تحريك 

االقتصــادات مــا بعد النزاع يف عدة أماكن مثل كمبوديا وأيرلندا الشــاملية. ولكن من 
الرضوري مراعاة الحرص لتحقيق هذه األهداف يف ســياق تنفيذ املشــاريع الرتاثية.

يف فرتة ما بعد النزاع يف مدينة نيقوسيا القربصية، ركزت إحدى أوىل صور التواصل اإليجايب بني املجتمعني عىل 

الحفاظ عىل تراثهام الثقايف املشرتك داخل مدينة نيقوسيا القدمية املسورة. أعادت هذه البادرة األعامل التجارية 

إىل األحياء التي دمرت وهجرت أثناء النزاع )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٧(.
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 األمن والسامة العامة

 تخلق عملية ترميم الرتاث وحاميته فرصة للمساهمة يف مبادرات األمن
 والسالمة العامة. ففي السنوات األخرية، برز اهتامم األمم املتحدة لحفظ

 السالم بالرتاث ومن أمثلة ذلك تكليف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
 األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل )مينوسام(، وتكثيف دورات التوعية الرتاثية

 لقوات حفظ السالم، إذ تدرك هذه املبادرات أن االهتامم بالرتاث املحيل
.يزيد من تأييد املجتمعات املحلية ويسهل عمل قوات حفظ السالم

البيئية واإلجتامعية  املساهامت 

ميكــن أن يكــون الرتاث أيضاً عنرصاً مهــامً يف تقديم الدعم النفيس االجتامعي 
للمجتمعــات املترضرة نفســياً من الصدمات التــي تخلفها الحروب،  كجزء من 

املســاهامت البيئية واالجتامعية. وقد يتحقق ذلك يف مامرســات تراثية تقليدية تســاعد 
عىل شــفاء األفراد واملجتمع ككل.

 ثبتــت أهميــة الرتاث غري املادي يف الحفاظ عىل الشــعور باالنتامء املجتمعــي لدى األفراد واملجتمعات النازحة، 

كــام يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطية )انظر املرجع يف الصفحة ١٤٧( ومع الالجئني الســوريني يف األردن 

ولبنــان. )راجع الصفحة ١٤٧(
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  إدارة املخاطر لعملية تعايف الرتاث

عندمــا تُنفــذ عمليــة تعايف الرتاث الثقايف يف املناطق املتأثرة بالنزاعــات، يتعرض الرتاث ملخاطر متعددة ميكن أن 
 تبطــئ الجهــود أو تعرقلها، مام يتســبب يف مزيد مــن الدمار للرتاث و/ أو تصعيد التوترات.

تنبــع هــذه املخاطــر من تفاعالت معقدة بني مصادر الخطــر، وتعرض األفراد واألصول لهذه املصادر، ونقاط 
الضعــف املرتبطــة بالســياق املعني والرتاث، والتي تتقاطع مع مرور الوقت. كــام أن مصادر الخطر قد تتفاقم 

 متأثرًة بتداعيات النزاع.
  

عــىل ســبيل املثــال، قد تؤدي األوضاع األمنية الواهية، مصحوبــة بالفقر املدقع وانعدام القانون، إىل وقوع حاالت 
من النهب للرتاث املعني إما بصورة متقطعة أو ممنهجة، وقد يســاهم ذلك بالتايل يف متويل الشــبكات اإلرهابية 

 ويزيد من خطر النزاع.

إن بــرزت هــذه املخاطــر، ميكن اعتبارها “آثاراً جانبية” غري مقصودة لتدخالت تعايف الرتاث أو مشــاريع إعادة 
 تأهيلــه أو االحتفاء به يف حاالت النزاع.

وإضافــة إىل ذلــك، تــؤدي النزاعات الدورية أو طويلة األمد إىل إضعاف إمكانيات التعامــل مع املخاطر الطبيعية 
الشــديدة، مثل األمطار الغزيرة أو العواصف أو الزالزل، مام يؤدي إىل أرضار جســيمة يف األرواح واملمتلكات مبا 

يف ذلــك الــرتاث. لذلك، تكون املناطــق املنكوبة بالنزاع أكرث تأثراً بالكوارث. 
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يبني الشكل أدناه املخاطر التي تنشأ عادة من سياقات النزاع. ال يقدم هذا الشكل قامئة كاملة باملخاطر إذ يتغري 
مدى عرضة الرتاث للرضر مع اختالف السياق املحيل للنزاع. 

رسم تخطيطي يوضح املخاطر التي تنشأ عادة من سياقات النزاع. ٢٠٢١

املصدر: موهونا تشاكرابوريت

١

٣

٥

٤

٢

من معينة  ملجموعة  التهميش   خطر 
املجتمع كنتيجة لعملية تعايف الرتاث

 خطر حدوث رضر للرتاث بسبب قصف
جوي، او قصف مدفعي وتبع ذلك

انتشار الحرائق و/أو فياضانات محلية

الخطر من الفياضانات ،  والزالزل والعواصف

خطر االضطرابات املدنية و نهب املمتلكات
مبا يف ذلك الرتاث

خطر اإلنزالق إىل النزاع مرة أخرى حيث 
أن الرتاث املراد إحياؤه مرتبط بشكل 
مبارش مع النزاعات عىل الهوية و/أو 

املوارد و/أو السلطة.

السياق املحيل للنزاع
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 تتضمــن عمليــة إدارة املخاطــر التي قد تؤثــر بأعامل تعايف الرتاث وإعادة تأهيله يف حاالت 
 النزاع ما ييل:

 تحديد جميع املخاطر املحتملة وإدراك نقاط الضعف األساســية التي قد تســاهم يف تحقيق 
هذه املخاطر؛

 ترتيب املخاطر من حيث أولوية الحاجة إىل التعامل معها، وذلك بفهم
احتاملية حدوثها وتأثرياتها؛

األطراف بخصوصها مع جميع  والتواصل  املحتملة  باملخاطر   التوعية 
املعنية املشاركة يف التخطيط للمرشوع وتنفيذه؛

 دمج اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر يف تصميم املرشوع وتنفيذه
  ملعالجة نقاط الضعف الكامنة وتقليل اآلثار السلبية املحتملة؛

املراقبــة الدورية للمخاطر و مراقبــة تدابري التخفيف املتخذة.
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تطبيقــات عمليــة لدليل “باث””
متنوعة سياقات  يف  أمثلة 
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 صورة الخلفية : كييّف – أوكرانيا . املصدر : ايهور بوشيفيلو
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اختربت شــبكة دولية من املســعفني األوليني للثقافة والرتاث دليل تقييم مشــاريع 
تعــايف الرتاث وإعادة تأهيله لبناء الســالم “بــاث” ميدانيًا يف ظروف نزاع مختلفة. 

متتد هذه الشــبكة عرب 83 دولة وهي حصيلة تدريب يف اإلســعافات األولية 
والقــدرة عــىل الصمــود للرتاث الثقايف يف أوقات األزمات )FAR( - وهو برنامج 

لتنميــة القدرات تابع إليكروم )ICCROM(. فيــام ييل ملخصات للحاالت التي 
اســتندت إىل “باث” يف توجيه عمليات التصميم والتنفيذ والتقييم ملشــاريع تعايف 

الرتاث وتعزيزه.  

األفكار واآلراء الواردة يف األمثلة تخص املساهمني ومعظمهم عاملون يف 

الرتاث، وال متثل بالرضورة آراء ووجهات نظر إيكروم والنارشين اآلخرين 

ل“باث” وهي غري ملزمة لهذه املنظامت. 
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لنصب التذكاري الوطني أورجان بايب 
كاكتوس )صبار أنبوب األرغن(، الواليات 

املتحدة األمريكية

    املرشوع الرتايث*
يقع النصب التذكاري الوطني أورجان بايب كاكتوس )صبار أنبوب األرغن( يف 
جنوب غرب والية أريزونا، بالقرب من الحدود بني الواليات املتحدة األمريكية 

 )MAB( ووالية سونورا املكسيكية. يعرتف برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي
التابع لليونسكو باملوقع باعتباره محمية ذات أهمية عاملية للمحيط الحيوي 

الذي ميثل النظام البيئي الطبيعي لصحراء سونوران. تضم املنطقة العديد 
من مدافن السكان األصليني، باإلضافة اىل املوارد الطبيعية النادرة واألساسية 

 واملقدسة. 

ألكرث من ١٠٠٠٠ عام، كانت املنطقة الواقعة بني الجزء الجنويب من والية أريزونا 
 بالواليات املتحدة األمريكية والجزء الشاميل من سونورا باملكسيك موطًنا

 لـ Tohono O’odham توهومو أودهام )شعب الصحراء(، الذي يحكمه 
اآلن  شعب توهومو أودهام. وتحتل منذ عام ١٩٩٣، وزارة األمن الداخيل 

األمريكية )مبا يف ذلك دوريات الجامرك والحدود - CBP( هذه األرايض لقيادة 
 عمليات منع الهجرة.

بعد انتخابات ٢٠١٧ يف الواليات املتحدة األمريكية، اتخذت الحكومة الفيدرالية 
قراراً ببناء جدار فاصل من أجل مراقبة الهجرة غري الرشعية وتقييدها. نتيجة 

 لذلك، تعرضت العديد من املوارد الطبيعية، مثل نبع “كيتوباكيتو” 
و “ساجواروس” القدمية )شكل من أشكال الصبار(، ألرضار عرضية عند موقع 

الجدار الحدودي.

* هذا املرشوع يف مرحلة التصور. سيتم إجراء أي تطورات أخرى أوالً بالتشاور الدقيق مع حكومة أمة توهونو أودهام وكذلك أعضائها، 

وهم من سوف يقودون هذا املرشوع.

 املوقع:

  أريزونا، 

الواليات املتحدة األمريكية

 

املشارك:

                          كريستني باركر 

https://perma.cc/XJU6-Y46U
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   األهداف املحددة  

 أهداف املرشوع هي:  

 حامية حياة أفراد مجتمع توهونو أودهام، وسبل عيشهم وتراثهم الثقايف القديم الذي يضم املدافن املقدسة
وتقاليد االرتحال التي تتعرض حاليًا للتهديد بسبب بناء الجدار الفاصل؛

إعادة السالم والفخر القومي بني أفراد املجتمع، وبناء رشاكات أقوى بني مختلف األطراف املعنية؛

حامية املوارد الطبيعية املهمة يف املنطقة وإيجاد حل يقيض بالحد األدىن من األرضار الناتجة من إجراءات 
السيطرة عىل الحدود مبساعدة املجتمع املحيل.

أعيقت يف خضم ذلك حياة شــعب توهونو أودهام ومامرســاته الثقافية، مبا يف ذلك تقاليد االرتحال القدمية، 
ونشــب خالف بني الســلطات الحكومية والســكان املحليني العاملني يف رشكات املقاوالت. ومع بدء بناء الجدار، 

اندلعــت االحتجاجــات عــىل الحدود فتفاقمت االضطرابات وجرّت التوهونو أودهام إىل وســط قضية محلية 
 ووطنية مثرية للجدل.
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الخطوة ١ | سياق النزاع

يســتهدف املرشوع ســكان توهونو أودهام، الذين يقيمون يف محمية املحيط الحيوي التي تعرتف بها اليونســكو 
 عىل الحدود بني الواليات املتحدة األمريكية واملكســيك.

اإلدارة الحاليــة ملجتمــع توهونو أودهام منوطة بهيئة حكومية مشــرتكة من املمثلــني التنفيذيني والقضائيني 
 والترشيعيني تعرف باســم أمة توهونو أودهام.

ال تزال أمة توهونو أودهام مهمشــة من حيث تشــارك الســلطة، عىل الرغم من مشــاركتها املستمرة يف املفاوضات 
ملنع املزيد من تدمري الرتاث واملامرســات الثقافية.

مل تُجتــّذ املجتمعــات التــي تعيــش بالقرب من املوقع بالكامل، غــري أن تقييد الحركة عرب الحدود أدى إىل فصل 
العديــد مــن العائالت وأوقف مؤقتـًـا تقاليد االرتحال القدمية يف املجتمع.
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  الخطوة ٢ | الرتاث يف النزاع 

يف 27 شــباط عام ٢٠٢٠ نســفت القوات العســكرية مواقع مقدســة عىل أرايض أمة توهونو أودهام إلفساح 
فت امليــاه الجوفية - وهي مصدر حيوي للمياه  املجــال للجــدار الحــدودي الحكومي. وبعد فرتة وجيزة، ُجفِّ

املقدســة بالنســبة لهذا املجتمع، وُجرفت “الســاجواروس” القدمية )التي هي شــكل من أشكال الصبار( واملدافن 
رت املنطقة الجبليــة للمحيط الحيوي املحمي.  بالجرافــات، وفُجِّ

مل يقتــرص ذلــك عىل إلحاق الرضر النفيس بالســكان املحليني وزرع بذور الغضب داخــل مجتمعهم، بل أخّل أيضاً 
 بتــوازن محمية املحيط الحيوي.

وأغلقــت كذلــك العديــد مــن املواقع األخرى ذات القيمة الثقافية العالية ومل يكن الوصول إليها متاحاً باســتثناء 
 لــرشكات البناء أو الكيانات الحكومية.

تضــع هــذه الظــروف املجتمع تحت خطر كبري بســبب البناء الطفييّل للجدار، وتجعله هشــاً وأكرث عرضة للتأثر مع 
 تحديــق الخطر بتقاليــده وعاداته وعنارصه وأماكنه الرتاثية.

لحســن الحظ، ال يغذي الرتاث الذي حدده املرشوع جذور أســباب النزاع وال يوفر أية مكاســب مالية لألطراف 
 املعنيــة، األمر الــذي كان من املمكن أن يفاقم رضاوة املوقف. 

تحرص أمة توهونو أودهام عىل إعادة الســالم واالزدهار ألفرادها، إذ شــيّدت مؤخراً مركزاً ثقافياً ومدرســة 
للغــة بهدف تحفيز الســياحة املحلية وتشــجيع األعامل التجارية املحلية وتبنــي الحرف التقليدية وزيادة الوعي 

 . مبجتمعها
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اســتناًدا إىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٢ من “باث”، وجد أن مستوى الضعف الناجم عن 
الرتاث وتفاعله مع القوى املحركة للنزاع متوســط.

الخطوة ٢

وسياق بالرتاث  املتعلقة  الضعف   نقاط 
النزاع العام

  

مستوى الضعف 

متوسط

مستوى ضعف متوسط

  x  ٧  x ٤ الى
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   الخطوة ٣ | تحديد األطراف املعنية 

يف الخطوة ٣ من التقييم، ُحددت عدة أطراف معنية مبختلف مصالحهم، ويشــملون األحزاب السياســية، ودعاة 
حاميــة البيئة، ومجتمع توهونو أودهام. 

 
اعتـُـرب مجتمــع توهونــو أودهــام  مجموعة من األطراف املعنية التي قد تؤدي دوراً رئيســياً يف إعادة بناء الثقة 

وتعزيز الســالم من خالل مفاوضات فعالة. ومن جهة أخرى، وجد التقييم أن من األســباب الرئيســية لفشــل 
املفاوضــات املتكــررة ضعف العالقة بني هذا املجتمع والجامرك ودوريات الحدود )CBP( وافتقار املؤسســات 

الكايف. للوعي   البيوروقراطية 

واعتـُـرب مركــز التنــوع البيولوجي أنه عىل دراية بكيفية رعاية األرض ومراعاة املامرســات الثقافية املحلية ويتوىل 
أيضاً مســؤولية ذلك جزئياً. وقد يكون هذا املركز قادراً عىل املســاهمة بفعالية يف اســتعادة املوارد البيئية 

 والحفاظ عليها واملســاعدة يف بناء السالم.

هنــاك هيئــات حكوميــة أخرى، مثل إدارة املتنزهات الوطنية )NPS(، التي تهتــم بالرتاث املحيل واملوارد البيئية، 
ومتتلك املوارد الالزمة للحفاظ عىل الرتاث املعني واهتامماً قوياً بذلك، مام سيســاعد يف بناء الســالم.

 أخرياً، بنّي التقييم أن األطراف املعنية الدولية كاليونيســكو قد يكون لها دور يف عملية تعايف الرتاث ال ســيام
وأن برنامج اإلنســان واملحيط الحيوي )MAB( يعرتف بهذا املوقع للقيم البيئية االســتثنائية التي يحملها.
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االطراف املعنية  املرتبطة بالنزاع أو يف القضية قيد التحليل

حلفاء

 روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

عىل خالف \ نزاع

 انقطاع يف العالقات

االطراف املعنية من الخارج التي لها تأثري ولكن بشكل غري مبارش

املفتاح

برسم كريستني باركر يف ٢٠٢١

خريطة تبني العالقات بني األطراف املعنية التي قد يكون لها تأثري عىل مرشوع تعايف الرتاث وحتى مصالح مرتبطة به

مرشوع “كويوت“ 
تهريب البرش 

واملخدرات

يونسكو

 النصب التذكاري الوطني أورجان بايب
كاكتوس

محمية املحيط الحيوي

الحكومة الفدرالية

األمن الداخيل والجامرك
ودوريات الحدود 

رشكات املقاوالت
والدفاع املدين 

إدارة املنتزهات الوطنية

أمة توهونو أودهام
 مركز التنوع
البيولوجي

الناشطني
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بناًء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٣ من “باث”، ُوجـِــد أن مســتوى الضعف الناشئ عن 
األطراف املعنية هو متوســط.

 الخطوة ٣

 مستوى الضعف الناشئ من العاقات بني
 األطراف املعينة

مستوى الضعف 

متوسط

مستوى ضعف متوسط  

٣  x   ٢  الى  x 
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الخطوة ٤ | بناء السالم

باســتخدام نتائج الخطوتني ٢ و ٣، يتم تحديد مســتوى مخاطر النزاع يف املرشوع كام ييل: 

 العوامل التي تساهم يف خطر النزاع

االشــبكات اإلجرامية غري املرشوعة التي يقودها املتاجرون بالبرش التي تعرف باســم “كويوتيز” املعروفة 
 بأنها تهرب األشــخاص عرب املنطقة الحدودية.

 العنــف ضــد املتظاهرين من قبل املقاولني الغاضبني أو الســلطات املحليــة، فيام يتعلق بالجدار الحدودي.

التجمعــات االحتجاجيــة يف موقع بنــاء الجدار ملحاولة تعطيل عملية البناء، نظمتها مجموعات ناشــطة مثل 
تجمــع أودهــام املناهــض للحدود والدفاع عن أودهام جيود )مزيج من أعضاء القبائل والنشــطاء(، وقد 

 يقــوض هــذا التكتيك قدرة املجتمع عىل التفاوض.

قــد تــؤدي هــذه املواقف إىل نتائج خطرية، إذ من املرجح أن يســتغل تجار املخدرات واملتاجرون بالبرش 
الذين يســتخدمون هذه املنطقة الحدودية هذا االضطراب. ومع ذلك، متتلك الســلطات األمريكية املوارد 

الالزمة للســيطرة عىل مثل هذه األنشــطة غري القانونية.

الخطوة ٢

مستوى

الضعف 

الخطوة ٣

مستوى

الضعف 

مستوى الخطر

 درجة

الخطر

متوسط + متوسط =

 تشري النتيجة إىل أن خطر تصعيد

 التوترات مرتفع ، إذا كان مرشوع الرتاث

يستبعد تفعيل عملية بناء السالم
٤
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اسرتاتيجيات التخفيف من حدة املخاطر وبناء السام

 الرتميم املادي للقطع الثقافية وللمواقع املقدســة املهدومة.

التأكيــد عىل قيمة الرتاث املفقود وتخليد ذكراه وتوثيقه.

املساعدة يف  إيراد الدخل والحفاظ عىل األصول الثقافية.

إرشاك املجتمعات املهمشة والتغلب عىل الحواجز التمييزية لتعزيز االندماج االجتامعي.

معالجــة صدمــة االنفصال والضياع داخل املجتمع مــن خالل إحياء العادات والتقاليد املفقودة والحفاظ عليها، 
 ومن خالل معالجة نقص الثقة بني مختلف األطراف املعنية تســهيل.

مساعي تحويل آثار النزاع باالستفادة من تغري سياسة الحكومة االتحادية اعتباراً من كانون الثاين ٢٠٢١ بسبب 
االنتخابات التي أجريت يف عام ٢٠٢٠، واملساهمة يف متكني إعادة إحياء الرتاث الثقايف والطبيعي املهّدد.
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املوقع:
ــة،  ــص القدمي ــة حم  مدين

ــوريا س
 

املشارك:
 ملى عبود

قرص دوامي، املعروف ســابقاً مبنزل إدريس يف مدينة حمص القدمية ، ســوريا. ٢٠١٦. املصدر: ملى عبود.

 إحياء وإعادة تأهيل املدينة القدمية يف
حمص

 املرشوع الرتاث

موقــع املــرشوع هو حي يف الجزء الجنــويب الرشقي من مدينة حمص القدمية 
يف ســوريا. تشــتهر املنطقة بهندســتها املعامرية التاريخية ومعاملها التي متثل 

الطــراز التقليــدي الذي تنفرد به حمــص. يركز هذا املرشوع عىل ترميم  املنازل 
التاريخيــة يف مدينة حمص القدمية وإعادة تأهيلها وإعادة اســتخدامها 

ألغراض أخرى إذ مل تُســتخدم هذه املنازل بعد أن غادر أصحابها البالد بســبب 
الحرب األهلية يف سوريا.
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        األهداف املحددة

أهداف املرشوع هي:  

اقرتاح مجموعة من االســرتاتيجيات لتســوية النزاعات التي مل يتم حلها، وإعادة تأهيل الجامعات النازحة 
ومســاعدتها، والرشوع يف خطط التعايف للتغلب عىل الفقر من خالل الرتميم وإعادة االســتخدام املتكيف 

 للمنازل واملبــاين الرتاثية ذات األهمية التاريخية؛

 إرشاك املجتمعات املحلية يف تحديد االســرتاتيجيات املناســبة لبناء الســالم والتعايف؛

تعزيــز الثقة بني األطــراف املعنية املختلفة واملجتمع.

حي باب الدريب يف مدينة حمص القدمية، ســوريا. ٢٠١٦. املصدر: ملى عبود.
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الخطوة ١ | سياق النزاع

كانت منطقة املرشوع ضحية للحرب ألكرث من أربع سنوات، إذ رسعان ما تحولت املظاهرات واالحتجاجات 
السلمية إلنهاء الفساد الحكومي والبطالة واألزمة املالية إىل حرب أهلية تغذيها النزاعات العرقية والدينية 

 واإلرهاب والتدمري املتعمد للرتاث والتطهري العرقي.

أنشــأت الحكومة لجنة مصالحة وطنية يف عام 2012 أصبحت منارة لصنع الســالم. يف عام 2013، عرضت 
الحكومة رشوط العفو عىل املقاتلني املتمردين إذا ســلموا أنفســهم. ومع ذلك، فشــل هذا يف تحقيق أي نتائج 

 ذات مغزى.

يف عــام ٢٠١٤، عقــب تعيــني وزير للجنة املصالحة الوطنية، أُبرمــت اتفاقات لوقف إطالق النار ونقل أحزاب 
املعارضــة إىل مدينــة أخرى يف ســوريا. ومع ذلك، قررت هذه املدينة العــدول عن إبرام صفقة مع الحكومة 

ت  لالعتبــارات املبهمــة يف االتفاقيــة وعدم وجود ترشيع أو تعريف لتفويض واضــح للجنة. ويف نهاية املطاف فُضَّ
 اللجنة يف أكتوبر ٢٠٢٠.

يف غياب اتفاق ســالم واســع النطاق، نزح آالف الســوريني وفّر الكثري منهم من البالد تاركني وراءهم منازلهم 
وعائالتهم وســبل عيشهم وتراثهم.
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الخطوة ٢ | | الرتاث يف النزاع 

 إىل جانب املعاناة اإلنسانية والخسائر التي ال تُحىص، متزق نسيج مدينة حمص الغني بالرتاث الثقايف إىل أشالء.
املجتمع بأسس  مام يرض  املدنيني،  وتاريخ  بشكل خطري عىل هوية  التأثري  يف  الثمني  الرتاث  هذا  تدمري  يستمر 

لسنوات عديدة قادمة.

يف حالــة حمــص يف ســوريا، يرتبط تدمري الرتاث الثقايف بالعنف الطائفي، تــاركاً املجتمعات دون موطن يعودون 
إليــه، ومــن دون إمكانيــة الوصــول إىل تراثهم الثقايف. متتلك مدينة حمــص لوحة غنية من الرتاث العمراين، مبا يف 

ذلــك مواقــع تــراث عاملي بارزة. لكن مع تقدم الحرب، بدأت أحزاب املعارضة تســتهدف هذه املواقع لتأكيد 
 موقفها وأيديولوجياتها السياســية، وكذلك إلظهار الهيمنة والســلطة.

بســبب الحــرب العرقيــة - الدينية واألهمية الدينية لبعض املبــاين التاريخية، فقد لعب الرتاث دوراً يف تغذية 
 جــذور أســباب النزاع. وبالتايل، تتطلب عملية إحياء الرتاث املتــرضر نهجاً مراعياً لظروف النزاع.

أدى النزاع إىل انهيار الســوق ما أدى بالتايل إىل ُشــحِّ يف املوارد الالزمة لتوفري املســاعدات اإلنســانية. لذلك، أي 
اســتثامر مايل أو لوجســتي يُضّخ يف تنفيذ مشــاريع تراثية ميكن أن يشــعل فتيل املزيد من النزاعات. أفضل طريقة 

للتخفيــف مــن حــدة هــذه املخاطر هي عن طريق اختيار مواقع محددة للتعــايف، والتي ميكن أن تعود بالفائدة 
املالية عىل املجتمع املحيل املترضر، فضال عن مســاعدتهم عىل بناء القدرات للتعايف الشــخيص.
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يشــعر الســوريون بفخر شــديد بالرتاث الوطني واملحيل الذي يســاهم يف هويتهم. ومع ذلك، كان هناك تحول 
 كبري يف معنى وأهمية واســتخدام هذا الرتاث أثناء النزاع.

اســتُخدمت العديد من املباين واملواقع الرتاثية ألغراض عســكرية، مام أدى إىل أرضار متعمدة وعشــوائية. كام أدى 
 النزاع إىل نزوح جامعي للســكان وهجر قرى بأكملها.

وظفــت مجموعــات مــن املدنيني  املواقع األثرية واملقابر القدميــة املوجودة تحت األرض كأموى لهم وكيفوها 
 لتلبية احتياجاتهم األساســية.

افتقرت ســلطات الرتاث إىل املوارد الكافية لحامية الرتاث املعرّض للخطر بســبب الحجم الهائل للدمار. ونتيجة 
لذلــك، تعــرض الــرتاث ملخاطر ثانوية، مثل الحريق والنهب والحفريات غــري القانونية واالتجار غري املرشوع باآلثار.

قرص “محيش” يف مدينة حمص القدمية، سوريا. ٢٠١٦ . املصدر: ملى عبود
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اســتناًدا إىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٢ من “باث”، وجد التقييم أن مستوى الضعف 
الناجــم عن الرتاث وتفاعلــه مع محركات قوى النزاع مرتفع.

الخطوة ٢

وسياق بالرتاث  املتعلقة  الضعف   نقاط 
 النزاع العام

 مستوى الضعف

مرتفع

نقاط ضعف عالية 

١٠  x        ٨  الى x  
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   الخطوة ٣ | تحديد األطراف املعنية 

منذ بداية األزمة يف حمص، قدمت املنظامت غري الحكومية املحلية املســاعدات اإلنســانية بشــكل فعال، وقامت 
بعمليات االســتجابة الطارئة لتثبيت وتوثيق املنشــآت الرتاثية املهدمة، وســاهمت عىل نطاق واســع يف عملية 

جمــع التمويــل لعمليات تعايف الرتاث، ويف التفاوض مع الســلطات العليا إلعــادة بناء الثقة بني املجتمعات 
 املحلية.

يجــب إرشاك املنظــامت غري الحكومية املحلية ومؤسســات املجتمــع املحيل يف هذا املرشوع وذلك نظرًا لدعمهم 
 املســتمر للرتاث، للمســاعدة يف تقليل االحتكاكات وتعزيز الســالم وزيادة إعادة بناء الثقة.

تتوىل املديرية العامة لآلثار واملتاحف الســورية )DGAM( إدارة الرتاث املراد إعادة إحيائه وهي املســؤولة أيضا 
عن تنظيم أعامل صيانة الرتاث والحفاظ عليه. ولذلك، فإن الحصول عىل إذن مســبق من DGAM ومشــاركتها 

األنشــطة يعترب أمر حاســم لتنفيذ املرشوع بنجاح. وسيســاعد هذا أيًضا يف معالجة نقص الثقة بني املجتمعات 
الحكومية.  املحلية والوكاالت 

كــام نظمــت وكاالت املعونــات الدولية واملنظامت غري الحكومية املختصة ببناء الســالم العديد من املؤمترات يف 
الخارج للتقريب بني وجهات النظر والتوســط يف الســالم. وســيكون تشــجيعهم عىل مزيد من املشاركة أمراً رضورياً 

لتعــايف الرتاث وتحقيق العدالة.
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 انقطاع يف العالقات

الروابط / العالقات الوثيقة إىل حد ما  

عداد ملى عبود يف ٢٠٢١

خريطة تبني العالقات بني األطراف املعنية التي قد يكون لها تأثري عىل مرشوع تعايف الرتاث وحتى مصالح مرتبطة به

املفتاح

 مدينة حمص القدمية

الحكومة ، السلطات املحلية،
الجيش 

 األطراف املستفيدة من
النزاع

 املنظامت الدولية
واملنظامت غري الحكومية

األمناء

 املنظامت غري الحكومية
املحلية

 املديرية العامة لآلثار واملتاحف
)DGAM(

املجتمع املحيل ب

 املنظامت اإلنسانية
الدولية

املجتمع املحيل أ

املجتمع املحيل أ - مجتمع النازحني
املجتمع املحيل ب - املجتمع الذي عاد للمدينة

االطراف املعنية  املرتبطة بالنزاع أو يف القضية قيد التحليل

حلفاء

 روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

عىل خالف \ نزاع
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بناًء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٣ من “باث”، ُوجـِــد أن مســتوى الضعف الناشئ عن 
األطراف املعنية مرتفع.

 الخطوة ٣

 مستوى الضعف الناشئ من العاقات بني
 األطراف املعنية

 مستوى

الضعف

مرتفع

مستوى ضعف مرتفع

 x ٤
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الخطوة الرابعة | بناء السالم

 من خالل الخطوة ٤ من “ بْاث”، وجد أن مستوى الخطر مرتفع جدا

العوامل التي تساهم يف خطر النزاع

 املجتمعات املهجرة واملرشدة يف حاجة ماسة إىل متويل االحتياجات األساسية، مثل الغذاء والسكن. لذلك،.
 فإن أي استثامر يف إحياء الرتاث قد يرض بهذه املجتمعات نفسياً ويزيد من انعدام الثقة بني املجتمعات

املحلية وحكومتها

عدم اعتبار الرتاث مساهامً يف النمو االقتصادي والتامسك االجتامعي

 يساهم استمرار االنقسامات بني الطوائف يف خطر النزاع

خطوة ٢

مستوى الضعف

خطوة ٣

مستوى الضعف
مستوى الخطر درجة الخطر

مرتفع + مرتفع =
إن مستوى مخاطرالنزاع ملرشوع الرتاث يف مدينة 

حمص مرتفع جدا.
٦
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اسرتاتيجيات التخفيف من حدة املخاطر وبناء السام

ستشمل اسرتاتيجيات إعادة إحياء الرتاث  يف املقام األول الرتميم املادي وإعادة تأهيل املنازل التاريخية الهامة، 
 وكذلك املباين يف مدينة حمص القدمية.

 من خالل االستخدام املتكيف لألبنية وحفظ ذاكرة املكان سيصل. 
 املرشوع إىل املجتمعات النازحة مع السعي إىل عالج الصدمات النفسية ألفراد هذه املجتمعات.

 سيؤدي إحياء الحرف التقليدية إىل فتح املجاالت لدعم سبل العيش واملساهمة يف بناء السالم.

سيسعى املرشوع إىل استعادة الثقة بني األطراف املعنية املختلفة من خالل املشاركة النشطة للمجتمعات 
املحلية والحكومة املحلية.
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.شارع الغسانية يف مدينة حمص القدمية بعد انسحاب الجامعات املسلحة، سوريا، ٢٠١٤، املصدر: ملى عبود
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 صورة تظهر اشتباكات بني املتظاهرين والحكومة التي مل تتسبب بالقتل فحسب، بل عرّضت الرتاث

  املهم أيًضا للخطر يف عاصمة أوكرانيا - كييف، أوكرانيا ٢٠١٤

املصدر: أوليكيس فورمان، متحف ميدان

متحف ثورة الكرامة

 املرشوع الرتاث

يهــدف هــذا املرشوع إىل بناء مجمع تــذكاري وطني لتكريم ذكرى امليدان 
األورويب التاريخــي واحتجاجــات ثورة الكرامة يف ٢٠١٣ و ٢٠١٤، يف كييف، 

أوكرانيا.

تتمثــل مهمــة مجمع النصب التذكاري الوطني ألبطال الســامء املئة ومتحف 
ثــورة الكرامــة يف صون تاريخ نضــال األوكرانيني من أجل الحرية الوطنية 

والشــخصية والكرامة وحقوق اإلنســان والحقوق املدنية وتقديم هذا التاريخ 
ونــرشه داخل أوكرانيا وخارجها، وكذلك تنشــيط املبادرات العامة إلقامة 

مجتمــع أكرث دميقراطية يف أوكرانيا.

املوقع:
  كييف، أوكرانيا

 
املشارك:

 إيهور بوشيفيلو 

https://perma.cc/T599-2PUZ
https://perma.cc/T599-2PUZ
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 األهداف املحددة 

  أهداف املرشوع هي:    

جمع شهادات عن األحداث التي وقعت أثناء ثورة الكرامة ودراستها ونرشها؛ 

تخليد ذكرى املترضرين يف االشتباكات وكذلك النشطاء واملشاركني؛

بناء تصور عن ظاهرة امليدان، وكذلك التحوالت املدنية والسياسية واالبتكارات االجتامعية التي تسببت فيها؛

 تقديم وترويج قصة نضال الشعب األوكراين من أجل حقوقه وكرامته، يف سياق الحركة العاملية من أجل
الحرية والدميقراطية؛

  الحث عىل إعادة التفكري والوعي بالقيم العاملية والوطنية والهوية، باإلضافة إىل التحديات األخالقية والروحية
التي أبرزت ثورة الكرامة فحواها ومعانيها ووضحتها؛

دعم تأسيس املجتمع املدين يف أوكرانيا، وتكوين منصات دميقراطية تهدف إىل إيجاد سبل لتطوير ودعم 
املامرسات املدنية التي بدأها امليدان.
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الخطوة ١ | السياق العام للنزاع

بــدأت األزمــة يف أوكرانيــا يف عام 2013، مع احتجاجات واســعة النطاق ضد الفســاد النظامي وضعف نظم 
الحوكمــة. ميكــن رؤيــة آثــار النزاع الذي مل يتم حلــه يف االنتفاضات املتفرقة ويف تهديد الرتاث الثقايف يف شــبه 

جزيــرة القــرم واملناطــق الرشقيــة املحتلة من أوكرانيا. يقع مركز النزاع يف ســاحة االســتقالل )امليدان( يف منطقة 
وســط املدينــة بالعاصمــة األوكرانيــة كييف، باإلضافة إىل مواقع رئيســية أخرى يف محافظــات ومناطق أخرى من 

 البالد.

كانــت االحتجاجــات الجامهريية الســلمية هــي أوىل العالمات املرئية للنــزاع، وأدى بعضها إىل تدمري الرتاث 
الســوفيتي. وقــد بدأت سلســلة األحــداث املرتابطة التي أدت إىل هذا التدمري، بقــرار الحكومة يف رفض 

صفقــة تكامــل اقتصــادي أكرب مــع االتحاد األورويب؛ وزيادة التأثري من االتحاد الرويس؛ واســتخدام القوة ضد 
املتظاهرين الســلميني. وأســفرت االشــتباكات بني املتظاهرين ورشطة مكافحة الشــغب عن ســقوط مئات القتىل 

الجرحى. وآالف 

عــرّض النــزاع العديــد من املؤسســات الثقافية واملواقــع الرتاثية للخطر، إىل جانب الهجــوم عىل العديد من 
املعــامل األثريــة التــي تعــود إىل الحقبة الســوفيتية - والتي متثل بالنســبة للبعض ماضيًا شــيوعيًا مؤًذيا وهوية 

اســتعامرية - مــام أدى إىل مزيــد مــن التوتر بني املناطق املوالية لروســيا، والتي متلك روابــط إيجابية مع هذه 
والتامثيل. اآلثار 
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الخطوة ٢ | الرتاث يف النزاع 

تعــد مواقــع الــرتاث يف كييف جــزءاً ال يتجزأ من الهويــة الثقافية ألوكرانيا. وهي معرتف بها مــن قبل املنظامت 
 الدوليــة، مثــل اليونســكو، وتحميها قوات الرشطة والنشــطاء العامون، فضالً عن إدارة مؤسســات الرتاث.

خالل احتجاجات عام 2013 ضد الفســاد الحكومي وانتهاكات حقوق اإلنســان، كان هناك تدمري واســع 
النطــاق للمعــامل األثريــة واملنحوتــات التي تعود إىل الحقبة الســوفيتية. قبل ذلك، كان وجود هذه املنشــآت 
موضــوع نقــاش حول املايض الشــيوعي للبالد والهوية االســتعامرية. وعىل كل حال، اســتمرت إمكانية وصول 

الســكان إىل الرتاث بســهولة، دون أي نزوح مجتمعي.

بالنســبة للعديــد مــن النــاس، كان تدمري هذه املعــامل األثرية والتامثيل يرمز إىل وضع مســار جديد للبالد، 
وإعادة اكتشــاف الهوية املحبوســة، والتخلص من املوروثات االســتعامرية الروســية والســوفياتية. من ناحية 

أخــرى، أصيبــت الجامعــات املوالية لروســيا، والتي ارتبطت بشــكل إيجايب بهذه املنشــآت، بجرح عميق وكرب 
شــديد مــن األحــداث. قام العديــد من املتظاهرين بحاميــة مواقع تراثية أخرى مهددة من قبــل رشطة مكافحة 

واالشتباكات.  الشغب 

بصــورة عامــة، شــهدت البــالد تحواًل كبرياً يف معنى وأهميــة تراثها. يف هذه األيام أصبحت املواقــع الرتاثية أماكن 
إحيــاء ذكرى ومنصات للحــوار االجتامعي واملصالحة. 
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اســتناًدا إىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٢ من بْاث، وجد أن مســتوى الضعف الناجم عن 
الــرتاث وتفاعله مــع محركات قوى النزاع منخفض.

الخطوة ٢

 نقاط الضعف املتعلقة بالرتاث وسياق
النزاع العام

مستوى الضعف

منخفض

مستوى ضعف منخفض 

  ٣x      ٠  الىx 
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  الخطوة ٣ | إعداد الخرائط عن األطراف املعنية 

وفًقــا لتقييــم وإعــداد خرائط األطراف املعنية وقدراتهم وأدوارهم املحــددة يف النزاع، فإن التفاوض الفعال بني 
الحكومة واملجتمعات املنكوبة من شــأنه أن يســاعد يف إعادة بناء الثقة. إن مشــاركة األطراف املعنية املهتمة 

بتعزيز الســالم، مثل املنظامت الدولية )اليونســكو، واملجلس الدويل للمتاحف، والدرع األزرق “بلو شــيلد”( 
 واملنظامت غري الحكومية املحلية من شــأنه أن يســاعد يف تقليل التوترات.

أخــرياً، ومــن أجل تحقيــق النتائج املرجوة، يجب عىل الحكومة تلبية احتياجــات املجتمع لالعرتاف مباضيه والعمل 
مــع األحــزاب املعارضة، من أجل تطوير فهم مشــرتك ملعنى وأهمية الرتاث.

 فنانون يرسمون عىل الخوذات لحامية املتظاهرين وخلق “فن احتجاجي” يف كييف، أوكرانيا. ٢٠١٤. 

املصدر: متحف امليدان
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 رســم تخطيطــي يوضــح العالقات بني األطراف املعنية الذين ميكن أن يكــون لهم نفوذ أو اهتامم بإحياء الرتاث.

إعداد إيهور بوشــيفيلو عام ٢٠٢١.

 االطراف املعنية املتورطة يف النزاع أو يف قضية قيد
التحليل

حلفاء

روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

عىل خالف \ نزاع

انقطاع يف العالقات

 ااالطراف املعنية من الخارج التي لها تأثري ولكن غري
مشاركة بشكل مبارش

الروابط / العالقات الوثيقة إىل حد ما

املفتاح

املنظامت الدولية

 متحف ثورة الكرامة

املجتمعات
 املوالية لروسيا 

 رجال األمن ورشطة مكافحة
الشغب

املتظاهرين

الحكومة

احزاب املعارضة
السياسية 
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بناًء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٣ من “بْاث” ، ُوجـِــد أن مستوى نقاط الضعف 
الناشــئ عن األطراف املعنية مرتفع.

 الخطوة ٣

 مستوى نقاط الضعف الناشئ من
العالقات بني األطراف املعنية

مستوى الضعف

مرتفع

مستوى ضعف مرتفع 

  ٤x          
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الخطوة ٤ | بناء السالم

باســتخدام نتائج الخطوتني ٢ و ٣، يتم تحديد مســتوى مخاطر النزاع يف املرشوع كام ييل.

العوامل التي تساهم يف مخاطر النزاع

األطراف املتنازعة مهتمة بتاريخ النزاع كام تأمل يف استغالله.

ميكن أن تؤدي االنتخابات إىل أعامل شغب.

قد يعطل الثوار املؤيدون لروســيا والقادة الشــيوعيون اآلخرون محاوالت بناء الســالم يف مرشوع متحف 
امليــدان، حيــث يعتــربون أنه يخلد ذكرى حركة “امليدان األورويب”، التي تم خاللها إســقاط التامثيل. واعتربت 

هــذه األعــامل محاولة قوية ملحو تاريخ الحقبة الروســية والرتاث املرتبط بها.

الخطوة ٢

 مستوى الضعف

الخطوة ٣

 مستوى الضعف
مستوى الخطر درجة املخاطر

منخفض + مرتفع =
 مستوى الخطر املتوسط ينبع من بعض

األطراف املعنية ومن سياسات الهوية ٣



111  | دليل الرتاث من أجل الســالم والصمود | ١

اسرتاتيجيات التخفيف من حدة املخاطر وبناء السام

بعد تقييم الجوانب املختلفة للنزاع، مبا يف ذلك األطراف املؤثرة املعنيّة ودور الرتاث، كان من املفهوم أن 
إسقاط متاثيل الحقبة الشيوعية ليس حالً للتغلب عىل اآلثار السلبية لأليديولوجية الشيوعية.

لذلك، يجب أن تتضمن االسرتاتيجيات الرتميم املادي للهياكل الرتاثية التي لها قيمة عالية داخل مجتمعات 
معينة، إىل جانب إنشاء مواقع تذكارية لعرض ومناقشة ماضيهم، بغض النظر عن طبيعة وتأثري الرتاث يف تلك 

األوقات.

كام أن تشجيع السياحة واملنصات إلجراء الحوارات، فضالً عن النشاط االجتامعي السلمي، سيحسن النتائج، 
ويساعد عىل معالجة صدمات املايض، وتحقيق العدالة، وتعزيز االنسجام.

بشكل عام، يجب أن يقوم املرشوع بتحديد األولويات ومعالجة اإلجراءات ومشاركة األطراف املعنية املعنية  
يف النزاع، مع مراجعة اسرتاتيجيات املرشوع بشكل متكرر للتخفيف من حدة مخاطر النزاع.

 موقع إلنشــاء مســاحة إحياء ذكرى امليدان األورويب يف منطقة كييف التاريخية، أوكرانيا. ٢٠٢٠. 

املصدر: متحف امليدان.
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التعايف بعد الحرب وحفظ السام يف مدينة 
غورازده يف البوسنة والهرسك

املرشوع الرتاث

يهــدف هــذا املرشوع إىل تعايف مدينة غوارازده وإعــادة تأهيلها ما بعد الحرب، 
هــذه املدينــة التي ظلت تتعرض للهجــوم بصورة متكررة إبان الحرب األهلية 
البوســنية عــام ١٩٩٢. وكانت ملكية املدينــة وضواحيها قبل الحرب تعود إىل 

البلدية ذاتها، ويف ١٩٩٥، أبرمت األطراف املتنازعة اتفاقية ســالم عرفت باســم 
اتفاقية دايتون للســالم التي كان لها الفضل يف فض الحرب بعد ثالث ســنوات 

من إبرامها. أنشــأت هذه االتفاقيــة حكومة دميوقراطية متعددة األعراق 
 أولكلــت مبهمة بتنفيذ السياســات الخارجية واملالية.

أنشأت اتفاقية دايتون املنظومة السياسية الحالية يف البوسنة والهرسك التي 
 تقوم عىل ثالث هيئات هي:

  الهيئة االتحادية للبوسنة والهرسك وتضم يف الغالب أفراداً من البوسنة
وكرواتيا؛

جمهورية رصبسكا وتضم يف الغالب رصبيني؛

مقاطعة برتشكو

وتتوىل الحكومة االتحادية للبوســنة والهرســك وحكومة جمهورية رصبسكا 
مســؤولية اإلرشاف عىل معظم الوظائف.

 املوقع: 
مدينة غورازده، البوسنة 

والهرسك
 

املشاركني:
 ماريا كامرب، و أديس جينو 

شوتا، و إيفانا روسو

https://perma.cc/MC3V-XNFA
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األهداف املحددة

يهــدف املــرشوع إىل إحيــاء تراث املدينة الثقايف الذي دمرته الحرب لتحفيز تعايف املجتمع املحيل وشــفاء األرضار 
التي خلفها النزاع، ويســعى أيضاً إىل معالجة النزاعات التي من املمكن أن تشــعل املزيد من النزاعات يف 

املستقبل.

  راتنا إزلوجبا - معرض حرب، غورازده، البوســنة والهرســك. ٢٠٢٠ 

  املصــدر: ماريا كامرب.
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الخطوة ١ | السياق العام للنزاع

أَْدَوت الحــرب مبدينــة غوارزده التــي تتميز برتاثها الثقايف الغني ومجتمعها املتنوع الذي يضم مســلمني ورومان 
كاثوليك ومســيحيني أرثوذوكس. وعندما أجري اســتفتاء عىل االســتقالل عام ١٩٩١ بعد اســتقالل املدينة من 

يوغوســالفيا ســابقاً، شــهدت املدينة موجة من التفرد العرقي الوطني الذي أدى بالنتيجة إىل التدمري املمنهج 
 واملتعمد للمســاجد والكنائس.  

صممــت الحــرب بنيّــة تعذيب األفراد عن طريق إبادة املظاهر الثقافية واالجتامعيــة والدينية لألقليات العرقية 
 والدينيــة. وبالنتيجــة، تعرض العديد من األشــخاص للقتل والتعذيب والتهجري.

وبدعم من منظمة حلف شــامل األطليس )الناتو(، تفاوضت عام ١٩٩٥ هيئات ســالم دولية عىل اتفاقية لوقف 
إطــالق النــار أُطلِــق عليها اتفاقية دايتون للســالم. ورغم انتهاء الحرب يف ١٩٩٥، ما تــزال تداعياتها وتبعاتها تؤثر 

حتــى اليوم مبدينة غورازده. 

وصحيح أن ناطحات الســحاب ومراكز التســوق قد حلت محل الخراب والتدمري الذي رضب املدينة، إال أن ذلك 
ال ينفي املعاناة والصدمات التي ما تزال تطارد املدنيني والجنود الســابقني من شــعواء ما قاســوه وقت الحرب. 

https://perma.cc/53AX-SCFL
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الخطوة ٢ | الرتاث يف النزاع 

كان تراث األقليات يُســتهدف أثناء الحرب اســتهدافاً مبارشاً كنوع من التطهري العرقي. وبالنتيجة، هجرت هذه 
 املجتمعــات وتشــتتت يف وقــت الحــرب وحتى بعد انقضائها، ونزح العديد منهم مــن البالد بحثاً عن حياة أفضل. 

ومــع تعــايف البلــد مــن براثن الحرب، أعيد بناء عدة مبان تراثية أمالً بعودة ســكانها وإعادة دمج النازحني. تعترب 
بعــض هــذه الهيــاكل املهمة جــزءاً من املركز الثقايف ومتولها الحكومة البلديــة املحلية. ولكن نظراً لحجم الدمار 

 الواقــع، ما تزال إىل اآلن العديد مــن املواقع واملباين الرتاثية مهملًة. 

ومبا أن غورازده تقع قرب الحدود، أدى التقســيم يف ١٩٩٥ إىل فصل ســكانها عن تراثهم وَحدَّ من إمكانية 
وصولهــم إليــه وكان لذلــك أثر بالغ عىل هوية هذه املجتمعات. أدى تصارع مختلــف املجتمعات عىل ملكية 

الــرتاث إىل تغيــري نظــرة األفراد للرتاث والقيم التي يحمله هذا الرتاث لهــم. وبالتايل، ُدِحضت عاملية هذا الرتاث 
وتعاظمت أهميــة ملكيته ومعانيه املحلية. 
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اســتناًدا إىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٢ من دليل “باث”، وجد أن مستوى الضعف 
الناشــئ من الرتاث وتفاعله مع محركات القوى يف النزاع متوســط.

الخطوة ٢

 نقاط الضعف املرتبطة بالرتاث يف سياق
النزاع

مستوى الضعف 

متوسط

مستوى ضعف متوسط

  ٧x           ٤   الىx
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  الخطوة ٣ | إعداد الخرائط عن األطراف املعنية 

تســتطيع األطراف املعنية التالية املســاهمة بإيجابية يف عملية بناء الســالم وإعادة الثقة ويف تعايف الرتاث:

سكان غوارزده، مبا فيهم النازحني الذين قد يرغبون بالعودة؛ 

املركز الثقايف يف غورازده؛

الحكومة والبلدات الحكومية؛ 

املدارس االبتدائية والثانوية؛
 

 (CHwB) ”فرق مشاريع “تراث ثقايف بال حدود      

https://perma.cc/YP69-LLEC
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  شــكل يوضــح العالقــات بني األطراف املعنية الذين قد يؤثــرون بتعايف الرتاث وميلكون مصلحة يف ذلك.

صممت الشكل ماريا كامرب وأديسا دجينو شوتا وإيفانا روسو يف ٢٠٢١

 مدينة غورازده يف البوسنة
والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك
 (FBiH)

املؤسسات الثقافية واألكادميية مثل 

”تراث با حدود”

 جهات دولية مؤثرة مثل
 حلف شامل األطليس

جمهورية رصبسكا

 الجهات التنظيمية
املحلية

دول مجاورة

 االطراف املعنية املرتبطة بالنزاع أو بالقضية قيد
التحليل

حجم الدائرة=يعرب عن مقدار التأثريعىل القضية

حلفاء

روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

عىل خالف \ نزاع

انقطاع يف العالقات

 االطرافاملعنية من الخارج التي لها تأثري ولكن غري
مشاركة بصورة مبارشة

الروابط / العالقات الوثيقة إىل حد ما

املفتاح



119  | دليل الرتاث من أجل الســالم والصمود | ١

بناء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٣ من “باث”، اعترب مســتوى الضعف الناشئ من 
األطراف املعنية متوسطاً.

 الخطوة ٣

   نقاط الضعف املرتبطة باألطراف املعنية

 مستوى

الضعف

متوسط

مستوى ضعف متوسط، 

متوسط القابلية للتأثر

  x الى           ٣   x ٢
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الخطوة الرابعة | بناء السام

 ضــوء نتائــج الخطوتني ٢ و ٣، يحدد أدناه مســتوى خطر النزاع للمرشوع.

رغم انتهاء الحرب من ٢٥ ســنة، ما تزال هناك عوامل معينة قد تشــعل فتيل النزاع يف 
املستقبل. 

 مــا تــزال مشــاعر الكــره تجاه بعض األديان منترشة يف مناطق عدة يف البلــد، وبرز ذلك جلياً عند إعادة بناء 
املســاجد املدمرة مع املقاومة التي أظهرتها األحزاب املعارضة.

ومــن عوامــل الخطر املحتملــة أيضاً تفرد املجتمعات برتاثهم الثقايف تأثــراً بالصدمات التي خلفتها الحرب 
والتمييــز، وقد يهدد ذلك الوحدة املجتمعية ويتســبب بتــاليش القيمة العاملية للرتاث. 

الخطوة ٢

مستوى

الضعف 

الخطوة ٣

مستوى

الضعف 
مستوى الخطر

 مجموع نقاط

الخطر

متوسط + متوسط = يواجه مرشوع الرتاث مخاطر نزاع مرتفعة. ٤
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اسرتاتيجيات تقليل املخاطر وبناء السام

تعتــرب الظــروف الحاليــة يف الدولة مســتقرة نوعاً ما بفضل الجهود الحثيثــة للتصالح ما بني مختلف األطراف 
املعنيــة طــوال ال٢٥ ســنة املاضيــة. بيد أن الوضع يف غورازده متقلــب إذ أن املجتمع ما يزال يف مرحلة التعايف مام 
يعــرف بأعظــم مجــزرة يف تاريخ أوروبا. لذلك، يهدف املرشوع إىل تعزيز تعــايف املجتمع وتراثه من خالل مجموعة 

من االســرتاتيجيات التي تضم:

الرتكيز عىل ترميم الهياكل الرتاثية املترضرة وإعادة بنائها 

 إحياء الحرف التقليدية وحامية سبل العيش ومصادر الدخل لتحقيق العوائد واألرباح، ونقل املامرسات
واملعارف غري املادية ألجيال املستقبل من أجل إحياء الشعور بالفخر القومي والهوية الوطنية

إعادة الناحني إىل البالد والتواصل مع الفئات التي ترتبط سلباً بالرتاث نتيجة التجارب املاضية
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منذ وقوع الهجامت املذكورة، رممت اليونيسكو وأعادت بناء الرضائح 

وعدة مواقع تراثية أخرى املدرجة عىل الئحة الرتاث العاملي يف املنطقة 

بالتعاون مع جهات خريية أخرى. وتتم صيانة الوثائق املأخوذة من هذه 

 املواقع يف باماكو حيث تخضع للمعالجة والرقمنة. 

يظهر هذا التقييم مسببات تدمري الرتاث يف ٢٠١٢، ويحدد عوامل الخطر 

التي قد تصعد التوتر. وتضم نتائج التقييم قامئة باسرتاتيجيات لبناء السالم 

التي قد تستخدم يف تقييم اآلثار طويلة األمد للمبادرات السابقة وكذلك 

يف التخطيط لتدخالت مستقبلية لحامية الرتاث.

التخطيط للتدخات الرتاثية يف تيمبكتو

املرشوع الرتاث

يهدف هذا التقييم الشــامل بواســطة دليل “باث” إىل توجيه عملية اتخاذ 
القرارات يف املشــاريع املســتقبلية املعنية بتعايف تراث تيمباكتو وإعادة تأهيله، 
وذلــك تبعــاً للهجامت التي تعــرض لها الرتاث يف ٢٠١٢ ومع األخذ بعني االعتبار 

 املوقع:للمشــاريع التي نُفذت سابقاً.
 متبكتو، دولة مايل

 املشارك:
 إلكيه سيلرِت
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 الخطوة ١ | السياق النزاع

 بدأت الحرب الجارية يف مايل يف ٢٠١٢ عندما شــنت حركة التحرير الوطنية أزاواد وهي حزب شــيوعي
انفصايل - حرباً عىل الجيش املايّل مطالبة باســتقالل مايل الشــاملية. وينظر عادة إىل مثل هذه الحالة عىل أنها 

 انتفاضــة ”طوارق“ ضد الحكومة املركزية.

كان للنزاع ســببان مبارشان هام: 

عقب وفاة القائد الليبي معمر محمد أيب منيار القذايف يف ٢٠١١، عادت أعداد كبرية من محاريب الطوارق 
أدراجها إىل مايل الشاملية، وهم من كان القذايف قد جندهم رغبة منه بالسيطرة عىل الساحل. وبعد موت 
القذايف، توقف التمويل الليبي لهذه املليشيات وعادت مجموعة كبرية من فرق الطوارق إىل مايل الشاملية 

 مدججني باألسلحة الثقيلة. 

نتج عن االنقالب العسكري يف باماكو يف ربيع ٢٠١٢ فراغ يف السلطة استغلته القوى املحاربة يف الشامل 
ملصلحتها.

 

وتدريجياً، اســتلمت فرق مســلحة أخرى منها مجموعات أنصار الدين وحركة الوحدة والجهاد غرب أفريقيا 
 التابعــة للقاعــدة الحكــم من حركة التحرير الوطنية، وتوىل أنصار الدين حكم البلدات الشــاملية

بحلول يونيو ٢٠١٢.

للحصــول عــىل خلفيــة كاملــة عن جميع األطراف غري الحكومية املهنية والصالت التــي تربط فيام بينهم، يرجى 

قــراءة تحديد التنظيــامت الحربية )انظر املرجع يف الصفحة ١٥١).

https://perma.cc/7K8S-K58U
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وتبعــاً لهــذه األحــداث، تدخل الجيش الفرنيس يف مطلع ٢٠١٣ دعــامً للجيش املايّل، وما يزالون عىل األرايض املالية 
 حتى اليوم.

وبالرغــم مــن ذلــك، تعود جذور النزاع إىل أحداث ماضية أو عىل األقل فيام يخص اســتقالل مايل عام ١٩٦٠، 
وتتعرض مايل الشــاملية منذ ذلك الحني للتمييز املمنهج، إذ تعترب الفرص السياســية املتاحة لســكان الشــامل يف 

 الحكومــة املركزية يف باماكو محدودة جداً. 

ومن ناحية اقتصادية، تســبب عدم تكافؤ الفرص هذا بتدين االســتثامرات الحكومية بصورة شــديدة يف البنية 
التحتية األساســية يف الشــامل، وما فاقم ذلك ســوءاً هو التزام املتربعني والجهات املانحة يف الغالب بالسياســات 

الحكومية.  واألولويات 

أما من وجهة نظر اجتامعية، فقد أدت هذه التفرقة والتمييز إىل ترسيخ التحيزات لدى أفراد شعب الوسط 
والجنوب املايّل ضد سكان الشامل ووصفهم إياهم بالعنف.

تجــدون الخط الزمني للنزاع يف صفحة ٢٢.
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 الخطوة ٢ | الرتاث يف النزاع

مل يتعرض الرتاث ألي هجامت قبل الحرب األخرية هذه، وعندما ســيطر أنصار الدين عىل الشــامل يف ٢٠١٢، 
فرضوا تعاليم الرشيعة التي حّدت العديد من املامرســات الثقافية غري املادية كاملوســيقى والتعبد يف األرضحة 

الصوفية. وبات الرتاث املبني هدفاً لسلســلة من الهجامت املتعمدة التي شــنها أنصار الدين، وبالتحديد يف 
تيمباكتو التي تعترب واحدة من املدن الشــاملية الرئيســية الثالثة وكانت املواقع يف مناطق أخرى يف الشــامل 

 تتعــرض أيضاً للهجوم، وكانت الهجامت تســتمر لعدة أيام.

ويف ٢٠١٧، أدانــت محكمــة الجنايــات الدولية أحد قــادة الهجامت. مل تقترص أرضار هذه الهجامت عىل األرضحة 
فقــط، بــل وكانت تطول املســاجد واملباين التقليدية واملكاتب والوثائــق، والعديد من هذه األرضحة واملباين تعترب 
مواقــع تــراث عاملــي. أخليت مكاتب الوثائق ويوجد عدد كبري من الســجالت اآلن يف باماكو وأخرى يف تيمباكتو، 

 وتعرض جزء صغري من هذه الســجالت للحرق أو النهب. 

املحفزات املبارشة للهجامت

غلب أنصار الدين حركة التحرير الوطنية قبيل الهجامت عىل الرتاث وكانوا مسيطرين بالكامل عىل تيمباكتو 
وغريها من البلدات الشاملية الرئيسية.

كان االجتامع السنوي للجنة الرتاث العاملي منعقداً وأدرجت اللجنة حينها مواقع تيمباكتو وجاو عىل “الئحة 
الخطر” إشارة إىل كونها عرضة للخطر، ما يدل عىل أن أنصار الدين كانوا عىل دراية بأن أي هجمة يشنوها 

عىل الرتاث ستكون عىل مرأى من العامل بأكمله. 
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بناء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٢ من “باث”، تبني أن مســتوى الضعف الناتج عن 
الــرتاث وتفاعله مع القــوى املحركة للنزاع مرتفعاً.

 الخطوة ٢

 نقاط الضعف املرتبطة بالرتاث و سياق
   النزاع

 مستوى الضعف

مرتفع

مستوى ضعف مرتفع

  ١٠x           ٨   الىx
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  الخطوة ٣ | تحديد األطراف املعنية 

الحكومة

نظــراً لكــون هــذه املواقع تراثاً عاملياً وتراثاً وطنياً أيضاً، تقع مســؤولية إدارتها عىل البعثــة الثقافية يف تيمبكتو 
التابعة لوزارة الثقافة، وإدارة شــيوخ املســاجد وعائالت رهبان املعابد لهذا الرتاث هي أيضاً مهمة جداً، ما يجعل 

 هذه الشــخصيات الدينية أساســية يف عملية بناء السالم.
 

    السكان املحليون

يعتــرب مســتوى انخــراط باقي أفــراد املجتمع يف تيمبكتو متدنياً جداً، ولكن هناك عــدد كبري منهم من املهتمني 
بالرتاث ومل يكونوا راضني عن إقصاء املشــاريع التي أجريت يف الســابق لهم أو تركيزها عىل عائالت الرهبان 

الذيــن يعتــربون مــن النخبة يف املنطقة. وكان ذلك مصدراً للتوتــر يف املجتمع وباألخص عند دخول االعتبارات 
 املالية. 

وينطبق ذلك أيضاً عىل الفرق العاملة املنفذة ملشــاريع القصور الرتاثية يف الســابق، إذ كانوا يحصلون عىل 
التمويل من جهات دولية، ما تســبب ببعض الصعوبات يف املجتمع. وكانت مشــاريع الوثائق محل نقد أيضاً، إذ 

أن املنظــامت املحليــة غري الحكومية مثل ســافاما التي تولت عملية اإلخــالء والتي تحصل عىل التمويل الدويل، 
 تتعرض للنقد الشديد. 

 
وهنــاك أيضاً الشــقوق املجتمعية التي نشــأت نتيجة الدعم املحيل لحركة التحريــر الوطنية والجامعات املتعصبة. 

تعترب الطوارق واملجموعات العربية داعمة لهذ التمرد يف حني يدعم الشــباب املجموعات املســلحة. ومن بني 
هذه املجموعات حركة التحرير الوطنية التي تعترب شــيوعية تطمح إىل تحرير الشــامل وهي أكرث دعامً ملســاعي 

حاميــة الــرتاث، ويرجــع اهتاممها الرتايث هذا إىل ارتباط الهوية املحليــة بهذا الرتاث ويعزى أيضاً إىل املنافع 
االقتصادية املتأتية عنه.  

https://perma.cc/7CWA-XY2S
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املنظامت الدولية

كثفــت اليونيســكو دورهــا وتدخالتها عىل مواقع الرتاث العاملي هذه منذ الهجــامت التي تعرضت لها. وتعمل 
اليونيســكو بصفتهــا منظمــة دولية من خالل الحكومة. ومن جهــة أخرى، يعمل خرباؤها مبارشة مع قادة 

الكيانات الدينية وعائالت الرعاة. أما بالنســبة للشــؤون اللوجســتية مثل الرحالت والنقل واالعتبارات األمنية، 
فتكفلــت بهــا بعثــة االســتقرار لألمم املتحدة متعددة األبعاد املتكاملة )مينوســام(، ولكنه من غري الواضح ما إن 
كان هذا الدعم سيســتمر بنفس النطاق يف املســتقبل نظراً لتضييق نطاق مســؤولية بعثة مينوســام يف ٢٠١٨.  

 املنظامت الرتاثية غري الحكومية

نظــراً لصعوبــة الوصول إىل الشــامل، كان عمل منظامت الرتاث الدولية غــري الحكومية مثل كراتري يتم يف الغالب 
عرب اليونيســكو واملينوســام. وركزت منظامت الرتاث املحلية غري الحكومية مثل ســافاما عملها يف الغالب مع 

 املكتبات وكذلك مع اليونيســكو. 

تصعــب االنشــقاقات املجتمعيــة األوضاع وتجعلها أكرث هشاشــة، ومــن املهم أيضاً عند تصميم مشــاريع جديدة 
األخــذ باالعتبــار ملواقــف أفراد املجتمع ال ســيام مع تزايــد انتقاداتهم للتدخالت الدولية التــي ترتبط يف العادة 

بالجهــات املعنية باملشــاريع والحاصلــة عىل التمويل. 
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شــكل يبــني العالقــات بــني األطراف املعنية التي قد تؤثر بعمليات تعايف الرتاث وقــد يكون لها مصالح فيها.

 فرنسا
 )+جيوش أجنبية 

أخرى(

 البعثة الثقافية
حركة التحرير الوطنية

 منظامت الرتاث غري
الحكومية

وزارة الثقافة

رجال الدين

 أنصار الدين + جامعات مسلحة
 أخرى

مينوسام

 جامعات أخرى يفعائات الرهبان
 املجتمع

اليونيسكو

 االطراف املعنية املرتبطة بالنزاع أو القضية قيد
التحليل

 حجم الدائرة=يعرب عن مقدار التأثري عىل القضية
قيد التحليل

حلفاء

روابط غري رسمية أو متقطعة

االتجاه السائد للتأثري أو النشاط

خالف \ نزاع

انقطاع يف العالقات

 االطراف املؤثرة من الخارج التي لها تأثري ولكن غري
مشاركة  بشكل مبارش

الروابط / العالقات الوثيقة إىل حد ما

املفتاح
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بناء عىل األســئلة اإلرشــادية يف الخطوة ٣ من “باث”، ُوجد أن مســتوى الضعف الناتج عن 
األطراق املعنية مرتفع.

 الخطوة ٣

نقاط الضعف املرتبطة باالطراف املعنية

 مستوى

الضعف

مرتفع

مستوى ضعف مرتفع

  ٤x           
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الخطوة ٤ | بناء السام

اســتناداً إىل نتائج الخطوة ٢ والخطوة ٣، يحدد أدناه مســتوى خطر النزاع للمرشوع.

العوامل املساهمة يف تعزيز خطر النزاع

 التطرف

ترفض بعض الجامعات أو األفراد املتمســكني بأفكار أيدولوجية إســالمية متطرفة أمناط تعبد الصوفية وأرضحتهم، 
 األمــر الــذي أدى يف عدة أماكن إىل هجامت مبارشة عىل هذه األرضحة.  

 الصلة بالرتاث العاملي

تحارب جامعات مثل أنصار الدين املؤسســات الدولية كاليونيســكو واألمم املتحدة لكونها متثل الغرب. 

 العوملة واإلعام 

نظراً لكون هذه األرضحة واملســاجد تراثاً عاملياً، كان من املؤكد أن أي هجوم يشــن عليها قد يســتقطب اهتامماً 
دولياً ويضمن توجه األنظار إىل الجامعات املتســببة.

خطوة ٢

مستوى الضعف

خطوة ٣

مستوى الضعف
مستوى الخطر

 مجموع نقاط

الخطر

مرتفع + مرتفع =

خطر النزاع الناشئ عن التدخالت الرتاثية 

يف املستقبل 

مرتفع جداً
٦
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بروز األهمية يف أعقاب الحرب

إبــان النــزاع يف ٢٠١٢، مل يعــر أنصار الدين اهتامماً كبرياً للوثائق، ولكــن كان إخالء هذه الوثائق محط اهتامم 
 دويل شــديد، مام زاد من خطر اســتهداف هذه املجموعات. 

وينطبق ذات األمر عىل الرتاث املبني، فرغم أن أنصار الدين ســبق واســتتهدفوا املواقع، قد يكون االهتامم الذي 
 حظيت به مشــاريع إعادة البناء ســبباً يف جعل هذه املواقع أكرث عرضة لالســتهداف.

السيطرة

كان تدمري األرضحة التي تحمل قيمة بالنســبة لجزء من املجتمع وســيلة اتبعها أنصار الدين لفرض ســيطرتهم 
 عىل الشــعب وإظهار قوتهم وتأكيداً عىل فرض قوانينهم. 

الحربية  الحامية 

يضمن وجود الجيش والدوريات املنتظمة التي توفرها مينوســام يف تيمباكتو اســتباب األمن إىل حد ما يف املنطقة 
 يف الوقت الحايل، ولكن قد يكون وجود هذه العنارص بحد ذاته ســبباً يف اســتهداف هذا الرتاث يف املســتقبل. 

 إعادة البناء وامللكية
 

بالرغم من رغبة العديد من الســكان املحليني بإعادة بناء الرتاث، قد تكون هذه الخطوة مصدر اســتفزاز 
 ألصحاب الجامعات اإلســالمية املتطرفة.

ومن مصادر الخطر غري املبارشة املرتبطة بذلك أن تشــعر بعض املجموعات املحلية أنها مســتقصاة من مشــاريع 
إعــادة البناء فتفقــد بالنتيجة ارتباطها بهذا الرتاث. 
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 التمويل

هناك أيضاً خطر أن يُنظر إىل الحاصلني عىل التمويل من عامل تنفيذ املشــاريع أو األشــخاص الذين أخلوا الوثائق 
 عىل أنهم املســتفيدون الوحيدون مالياً من هذه املشــاريع الرتاثية الدولية.

 األدوار االجتامعية 

يرتبــط صــون الرتاث بجميع جوانبه بعائالت معينة، فعىل ســبيل املثال، جــرت العادة أن تكون العناية باألرضحة 
 من مسؤولية ســاللة الرهبان وبالتحديد رجالها. 

يتــوىل تنفيــذ أعامل الصيانة الدورية لألرضحة واملســاجد العامل الرتاثيــون، ورغم أنه قد يكون هناك تأييد 
للحفــاظ عــىل هذه الهيكلية، يحتاج مصممو املشــاريع إىل أن يحرصوا عــىل إرشاك مجموعات وفئات معينة مثل 

النســاء والشــباب يف املشاريع وعدم إقصائهم منها. 

 املوازنة مع الجرائم األخرى

قد يســود أيضاً اعتقاد أن االســتثامر يف إعادة بناء األرضحة ليس هو التوجه الصحيح خصوصاً لدى األفراد الذين 
عانــوا مــن مظاهر عنف أخرى أو الذين خــرسوا منازلهم ووظائفهم يف خضم النزاع. 
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 اسرتاتيجيات الحد من املخاطر وبناء السام

املجتمعات  مشاركة 

يجــب أن يكــون الرتكيــز عىل العالقات بني الجامعات املختلفة يف املجتمــع مع النظر يف املجاالت التي ميكن 
 للمرشوع تحســني العالقات فيها.

عادة ما ينظر إىل رشيحة الشــباب عىل أنها األكرث ميوالً نحو التمرد، كارتياد املســاجد األكرث تطرفاً، ويعترب 
اهتاممهم باألرضحة عموماً أقل مســتوى.

غالباً ما كانت النســاء تســتقىص من معظم املنظومات الرتاثية وجهود الســالم التي تتضمن الرتاث، ما يعطي 
الرجــال دوراً أهم يف املجتمع.

اختيار الفريق والتنفيذ املرشوع

يشــتد انتقاد املنظامت الدولية لدى مجموعات معينة من املجتمع، وهذا أمر يجب عىل مشــاريع الرتاث 
مراعاتــه إن كانــت هذه املجموعات ســتكون رشيكة يف املــرشوع أو إن كان من املحتمل أن يعتمد املرشوع 

عىل دعمها اللوجستي.

يجــب مراعاة طبيعة العالقات املحلية الهشــة عند تعيــني طاقم املرشوع واملقاولني الفرعيني.

تشــري التجارب الســابقة إىل الحاجة إىل التواصل بانتظام وعىل نطاق واســع مع املجتمع لضامن الحفاظ عىل 
مســتوى عال من الشفافية.
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 اختيار األنشطة

ميكن معالجة جذور أســباب النزاع، كالتقلبات اإلقليمية والنظرة الســلبية لســكان الشــامل، يف سياق املرشوع. 
لذلك، يجب دراســة تأثري األعامل والتدخالت عىل املســتوى املحيل وعىل نطاق أوســع.

 صحيــح أن التدخــالت الرتاثيــة كالرتميم وإعادة البناء مهمة، إال أنه من الــرضوري أيضاً التفكري بأعامل إضافية 
قد يكون دورها أقوى يف بناء الســالم، كاألعامل التي تســاهم يف تخليد الذكرى.

تركــز العديــد من املشــاريع يف املواقع عىل الرتاث املبني )والوثائق كــام يف باماكو التي ال تكون واضحة كثرياً 
للســكان(، وقــد يكــون من الرضوري أيضاً النظر يف الرتاث غري املــادي والصناعات الحرفية وغريها من األصناف 

الرتاثية.
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  النزاع املســلح - وهو نزاع يدخل فيه اســتخدام القوى املســلحة بني طرفني أو أكرث، ويقســم إىل نزاعات مســلحة
دوليــة وغري دولية )اتفاقيات جنيف، ١٩٤٩

لقراءة املزيد
https://perma.cc/3A9C-ZNAJ

 وقف إطالق النار - اتفاقيات بتدخل من طرف ثالث تنص عىل القواعد واألســاليب التي توجه األطراف املتنازعة
.)GSDRC, 2016( نحو وقف القتال 

لقراءة املزيد
 https://perma.cc/QCA7-VUHD

 حــرب أهليــة -  وهــي حــرب تقوم إما عىل نزاع واحد أو مجموعة نزاعات يف اآلن ذاته، وتنشــأ هذه النزاعات
 عــادة مــن اختــالف يف املواقف التي: تُعنى بالحكومة و/أو منطقة ما يف الدولة، وترتبط بالتايل باســتخدام القوى

 املســلحة مبا يتســبب عىل األقل مبقتل 500 فرد نتيجة املعارك خالل ســنة معينة من ســنوات النزاع، وتضم
 طرفني أو أكرث يكون أحدهام حكومة الدولة التي تســتخدم القوات املســلحة وواحدة أو أكرث من املنظامت غري

املعارضة   الحكومية 
)International Peace Institute, 2010(   

لقراءة املزيد
https://perma.cc/9YRH-P7T8

 تحليل النزاع  - أداة أو عملية الهدف منها اكتســاب فهم ملم ألبعاد النزاع كافة، وجذور أســبابه والقوى املحركة له
واألطراف املعنية فيه واملجاالت املتاحة لبناء السالم

لقراءة املزيد
 https://perma.cc/ALA9-J6AZ

 تاليف النزاع  - اإلجراءات املتخذة لتاليف نشــوب نزاع وتوترات قد تتصعد وتتطور إىل عنف علني، عىل املســتوى
املحيل والوطني والدويل

لقراءة املزيد
 https://perma.cc/L3ZW-Z9EQ

 مراعاة ســياق النزاع - هي قدرة املنظمة عىل فهم الســياق الذي تعمل ضمنه وعىل تقييم التوترات القامئة بني
 الفئات واألطراف املختلفة والقضايا الشــائكة التي من املحتمل أن تكون ســبباً يف النزاع. وتنطوي أيضاً عىل فهم

 التفاعــل بــني التدخالت املقرتحة والســياق، والترصف بصورة صحيحة تضمن تــاليف تحفيز املزيد من االختالفات
بغــري عمــد. هــي منهجية تحد من املخاطر وتزيد من فــرص إنجاح األعامل والتدخالت يف حاالت النزاعم

)KOFF( 
  لقراءة املزيد

  https://perma.cc/5SR3-D6PD

.)

.

.

.

.



138  |  دليل تقييم مشــاريع تعايف الرتاث وإعادة تأهيله لبناء الســالم

 الــرتاث الثقــايف - ميكــن تعريف الرتاث الثقايف عىل أنه تعبري عن أســاليب العيش التــي يتبعها مجتمع ما وتتوارث
 عــرب األجيــال. وتصنــف إما بصورة تراث مادي )مثل املباين، والبقايــا تحت املاء، واملنوحتات، وغريها(، أو غري مادي

  التقاليد الشــفهية والشعائر، وغريها
  لقراءة املزيد

  إيكروم، 2005 
 https://perma.cc/6BCY-JKW9   

  يونيسكو، 2003
  https://perma.cc/4ZLY-MJDA 

 ال رضر وال رضار : مــن أوائــل تســعينيات القرن العرشين، تعاونــت مجموعة من املنظامت الدولية وغري
 الحكوميــة يف مــرشوع “ال رضر وال رضار” ملعرفــة املزيد عن كيفية تفاعل املعونات املقدمة يف ســياق النزاع مع

 النزاعــات ذاتهــا. املغزى من املرشوع هو تجنب تعريض األشــخاص للمزيد مــن املخاطر يف خضم تنفيذ التدخالت
  واملشــاريع، هو أخذ خطوة إىل الوراء للتمكن من رؤية الســياق األوســع بوضوح أكرب والحد من اآلثار الســلبية

 املحتملــة عىل نســيج املجتمع واالقتصاد والبيئة
(Collaborative for Development Action, Inc. – CDA, 2004) 

 لقراءة املزيد
  https://perma.cc/CZ2E-RAJS  

 التعــرض - الحالــة التي يكون عليها األشــخاص والبنية التحتية وأماكــن اإلقامة وإمكانيات اإلنتاج وغري ذلك من
األصول البرشية امللموســة يف املناطق املعرضة للخطر

)UNISDR ، 2017( 
 لقراءة املزيد

  https://perma.cc/L88V-8EBA

 مصدر الخطر -  عملية أو ظاهرة أو نشــاط برشي من شــأنه أن يتســبب بخســارة األرواح أو إصابات أو أرضار
 صحيــة أو أرضار عــىل املمتلــكات أو عرقالت اجتامعية واقتصادية أو أرضار بيئية. وقــد تكون املخاطر طبيعية أو

برشيــة أو اجتامعية طبيعية
(UNIDSR, 2017) 

 لقراءة املزيد
 https://perma.cc/A6V4-RRBG 

 مؤرش - قيمة ميكن قياســها تُبنيِّ التقدم املحرز يف بلوغ أهداف املرشوع املرجوة. وميكن أن تســتخدم املؤرشات
  لقياس التقدم املحرز يف حاالت النزاع واالســتقرار واألوضاع األمنية ومســاعي تحقيق العدالة وبناء الســالم

(GSDRC، 2015) 
 لقراءة املزيد

  https://perma.cc/KSL2-6P4G 

ً  نــزاع كامــن أو ضمنــي  - توتــرات ونزاعات مل تعد علنية ظاهرة ولكن من املحتمل أن يُشــَعل فتيلها مجددا
وتتحول إىل نــزاع علني بوجود عوامل تحفزها

 لقراءة املزيد
 https://perma.cc/3CVW-PXYB 

الســالم الســلبي -  هو غياب الحرب أو أشــكال مجتمعة من العنف املبارش
 لقراءة املزيد

  https://perma.cc/28F5-UYAR  
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نــزاع  غــري حكومــي - ميكن تعريفه بأنه نزاع بني مجموعتني مســلحتني منظمتني ليســت أي منهام حكومية
(UCDP, 2015) 

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/DL8T-KHKG 

 بناء االســالم - هي مجموعة متشــّعبة واســعة النطاق وطولية األمد من األنشــطة متعددة املستويات التي تهدف
إىل بناء عالقات ســلمية مســتدامة بني املجموعات، وبالتحديد مبعالجة جذور أســباب النزاع

   لقراءة املزيد
  https://perma.cc/L3ZW-Z9EQ 

 حفظ الســالم -  إجراءات متخذة لدعم وقف العنف، كوقف إطالق النار واتفاقيات الســالم، ويضم ذلك الفصل
ما بني األطراف املتنازعة

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/L3ZW-Z9EQ

صنــع الســالم - اإلجــراءات املتخذة إليقاف نزاع عنيف أو الحد مــن تبعاته املدمرة وتقليص فرتته
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/L3ZW-Z9EQ 

 الســالم اإليجايب - التخلص من عدم العدل واملســاواة والســامح لألفراد العيش من دون خطر التعرض للعنف
املبارش والهيكيل والثقايف

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/28F5-UYAR 

 األســباب املبارشة للنزاع  - هي األســباب األكرث قرباً زمنياً لنشــوب النزاع التي تتغري برسعة أكرب وميكنها مفاقمة
املســببات الهيكلية وتــؤدي إىل تصعيد النزاع العنيف

 )GSDRC، 2017( 
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/348N-PHCP  

 التعويضــات - تعويضــات أو صــور أخرى من اإلصالحات لألخطــاء واألرضار املرتكبة خالل النزاع، وغالباً ما تكون
جــزءاً مــن عمليــة عدالة انتقالية. وقد تتضمن مثالً مســاعي إعادة بناء أو تأهيل أو تعويض

  (OHCHR, 2011)
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/QY8H-MXXJ 

 جذور أســباب النزاع  - وهي عوامل هيكلية طويلة األمد هيئت ظروف مواتية للنزاع قبل نشــوبه، مثل الفقر
واإلقصاء وضعف الحوكمة

 )GSDRC، 2017( 
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/348N-PHCP 
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 التعايف  - وهو ترميٌم أو تحســنٌي للممتلكات واألصول واألنظمة واألنشــطة االقتصادية واملادية واالجتامعية
 والثقافيــة والبيئيــة الخاصــة باملجتمع املترضر، وذلك بالتوافق مع مبادئ التنمية املســتدامة و “إعادة البناء

بصــورة أفضل” لتاليف املخاطر أو التقليل منها مســتقبالً
(UNISDR, 2017)

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/EUP5-DDEC 

 الرتميــم -  وهــو إجــراء أو عملية لبنــاء ممتلك ما بصورة تحايك بدقة بنيته وخصائصــه وتفاصيله التي كانت متثله
 يف فــرتة زمنيــة معينــة، وذلــك من خالل نزع الخصائص التي تعود لفــرتات زمنية أخرى من التاريخ، وإعادة بناء

 الخصائــص الناقصــة منــه التي متثل الفرتة املعينة املراد تصويرها. وميكن ملرشوع الرتميم أن يشــتمل أيضاً عىل
 مجموعــة مــن أعامل التحســني املحدودة والحريصة لألنظمة امليكانيكية والكهربائية والســمكرة وغريها من

األعــامل الخاضعة للرشوط لتعزيز وظائــف املمتلكات املراد ترميمها
(The Getty Conservation Institute, 2002)

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/6TCW-WUPX 

 املصالحة - ترميم العالقات بني أفراد أو مجموعات يف أعقاب النزاع، وقد يشــمل ذلك عمليات تواصل واســعة
 النطــاق مــا بــني املجموعات كلجان الحقيقة واملصالحة الوطنيــة، ومبادرات بني األفراد عىل نطاق أضيق إلعادة

بناء أوارص الثقة
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/28F5-UYAR 

 إعــادة البنــاء - وهــي عمليــة تقنية فنية إلقامة ممتلكات وبنى تحتية مادية تعرضت للتدمري أو ألرضار شــديدة
 حــادة جــراء نزاع مســلح أو كوارث. ويتعني عىل هذه اإلجراءات املنفذة عــىل املمتلكات مادية أن تراعي ما يرتبط

 بهــذه املمتلــكات من اعتبارات معنوية مثل املامرســات واملعتقدات واملعــارف التقليدية التي تكون جميعها
أساســية للحفاظ عىل القيم الثقافية مــا بني املجتمعات املحلية

(Warsaw Recommendation, UNESCO)
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/J8H3-2Y4K 

  خطــر - مزيــج بــني احتامل وقوع حدث ما وعواقبه، وقد ترتاوح عواقبه بني اإليجابية والســلبية
(ISO/IEC Guide 73) 

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/XGR4-WJ8W  

 األهميــة - – املعنــى والقيــم التــي متيز قطعة أو مجموعة أو تقليداً وتجعله مهــامً. األهمية هي القيم التاريخية
والجامليــة والعلميــة واالجتامعيــة التي يحملها املمتلك الرتايث الثقايف ألجيال املايض والحارض واملســتقبل

(Russell & Winkworth, 2009) 
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/GJ8G-ERAN 
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املخربــون - الجهــات املعنيــة أو األطراف الذي يتعمدون تعطيل بوادر التســوية يف النزاع أو تأخريها أو تقويضها
   لقراءة املزيد

  https://perma.cc/LX2Z-HT34 

 األطــراف املعنيــة - هــم األفــراد الذي ميتلكون مصلحة إما مبارشة أو غري مبــارشة يف تنفيذ التدخالت ونتائجها، أو
 يؤثرون بهذه التدخالت أو يتأثرون بها. ويشــملون يف طبيعة الحال أفرادأ أو ممثلني من املجتمعات واملؤسســات

واملنظامت والــوكاالت املنخرطة مبنطقة املرشوع
(IFRC, 2010)

   لقراءة املزيد
 https://perma.cc/6USH-AYYB  

 الهدف ١٦ من أهداف التنمية املســتدامة - التشــجيع عىل إقامة مجتمعات مســاملة ال يُهّمش فيها أحد من
 أجل تحقيق التنمية املســتدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة

 للمســاءلة وشــاملة للجميع عىل جميع املســتويات. يكمن الهدف ١٦ يف قلب أجندة ٢٠٣٠ وميثل فهامً واضحاً
 للعالقة الوثيقة التي تربط بني حقوق اإلنســان والســالم واألمن والتنمية واعتامد أحدهام عىل اآلخر. ويجســد

 الهدف بأكمله أهمية تحســني ســبل الوصول إىل العدالة وضامن األمن والســالمة وتعزيز حقوق اإلنســان من أجل
تحقيق التنمية املســتدامة، وميثل الهدف ١٦ للتنمية املســتدامة التقاطع بني اســتدامة الســالم وأجندة ٢٠٣٠

(UNITED NATIONS, 2015)
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/8QYK-7JYK  

 العدالــة االنتقاليــة - وهــي مجموعــة من العمليات التي تنتهجها الدول ملعالجة العنف وانتهاكات حقوق اإلنســان
 الواقعــة يف أوقــات النزاع أو املراحل االنتقالية التي تشــهد مظاهر من العنــف. وتتضمن هذه العمليات آليات

جزائيــة كاملحاكــم واملجالس القضائية، إىل جانب إجراءات تصحيحية كاالعتذارات الرســمية
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/78SB-9ZFP  

املحفــزات - وهــي أحــداث فردية أو توقعات بوقوع أحداث قد تغــري حدة نزاع عنيف أو اتجاهه )مثل
االنتخابــات واألزمات القتصاديــة والكوارث الطبيعية، وغريها(

 )GSDRC, 2017(
   لقراءة املزيد

 https://perma.cc/348N-PHCP 

 نقــاط الضعــف - خصائــص تحددها عوامل أو عمليات مادية واجتامعية واقتصاديــة وبيئية قد تزيد من عرضة
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املــادي وغــري املــادي واملجتمعــات املرتبطــة بــه. وبرنامــج منظمــة إيكــروم 

ــارية  ــات استش ــم خدم ــالل تقدي ــن خ ــاء م ــدول األعض ــدم ال ــذا، يخ ه

لحاميــة الــرتاث الثقــايف قبــل وقــوع كارثــة أو نزاع وأثنــاء الكــوارث وبعدها.

يرتكــز شــعار الربنامــج، “الثقافــة ليســت محال لإلرجــاء”، عىل االعتقــاد بأنه 

مــن خــالل دمــج ضامنــات الــرتاث يف الربامــج األوســع للحــّد مــن مخاطــر 

الكــوارث )املســاعدة اإلنســانيّة، وبنــاء الســالم، والعمــل املناخــي(، ميكننــا 

بنــاء مجتمعــات سلميّـــة تكــون قــادرة عــىل الصمــود يف وجــه الكــوارث.

ــىل  ــود ع ــىل الصم ــدرة ع ــة والق ــعافات األولي ــج اإلس ــامد برنام ــّم اعت ت

ــدرات الناجحــة  ــة الق أســاس أن يبقــى يعمــل مــدة عــرش ســنوات لتنمي

، متتــد شــبكة  اليــوم  الثقــايف.  للــرتاث  يف مجــال اإلســعافات األوليــة 

اإلســعافات األوليــة والقــدرة عــىل الصمــود املكونــة مــن أكــرث مــن 

مثامنائــة مــن املســعفني األوليــني الثقافيــني يف ســبعة ومثانــني دولــة.

#culturecannotwait
#الثقافة_ليست_محال_لإلرجاء
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