جمعية «لنعمل من أجل المفقودين»
نحو معرفة مصير المفقودين
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برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

إخالء مسؤولية
مركز ضحايا التعذيب ( - )CVTبرنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان
املعب عنها يف هذه الوثيقة ال تعكس بالرضورة آراء برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان .وال
إن اآلراء َّ
يدافع الربنامج عن تكتيكات أو سياسات حمددة.

معلومات حقوق التأليف والنشر
يتم تشجيع استخدام مصادر ومواد التكتيكات اجلديدة املشار إليها يف هذه الوثيقة ،سواء بأكملها أو أجزاء منها،
رشيطة أن يتم توزيع املواد عىل أساس رخصة املشاعات اإلبداعية :نسبة املشاع اإلبداعي – غري جتاري – املشاركة
باملثل  4.0دويل .https://bit.ly/3lGzgED
النسبة :يرجى ذكر «مركز ضحايا التعذيب – برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان» باإلضافة إىل أي
نسبة أصلية يتم تقديمها .غري جتاري :جيب عدم استخدام هذه املواد لغرض الربح .املشاركة باملثل :إذا قمت
بتعديل هذا العمل أو حتويله أو البناء عليه ،فال حيق لك توزيع العمل الناتج إال بموجب نفس الرخصة أو رخصة
مشاهبة أو متوافقة .وسنكون يف غاية االمتنان إذا ما شاركتنا هبذا العمل.

التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان
ظهرت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان ،وهو أحد برامج مركز ضحايا التعذيب ،كجهة مبتكره
للتكتيكات ،وقائدة للتحالفات ،وكمركز يدعو إىل محاية حقوق اإلنسان من موقع فريد من نوعه – وهو موقف
التعايف واستعادة القيادة املدنية .ومنذ عام  ،1999قامت التكتيكات اجلديدة يف حقوق االنسان باستحداث
موارد مميزه – تتمحور حول حتليل احللول املحتملة بدالً من قضايا حمددة ،أو مناطق جغرافية ،أو فئات مستهدفة
– والتي تسمح للنشطاء بالتعرف عىل العنارص املميزة للوضع الراهن ،والسعي اىل استخدام اساليب نجحت يف
اماكن اخرى وتطبيقها يف مناطق اخرى أوعىل قضايا جديدة .ومنذ نشأة الربنامج ،شارك نشطاء حقوق اإلنسان
من الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف أنشطة «التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان» ،بام يف ذلك ورشات
عمل إقليمية ،وندوة دولية ،واحلوارات اإللكرتونية ،وإعداد منشورات ،وغري ذلك .وشجع هؤالء النشطاء
«التكتيكات اجلديدة» عىل توفري تدريب وموارد أكثر تركيز ًا يف املنطقة .ويف عام  ،2009أطلقت «التكتيكات
اجلديدة» مبادرة لدعم نشطاء حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .ومنذ إطالقها ،وصلت
مبادرة «التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا» إىل أكثر من  2,145ناشط ًا يف
جمال حقوق اإلنسان من أكثر من  305منظمة يف  13بلد ًا وقدّ مت منح ًا فرعية إىل  16منظمة يف سبعة بلدان
لتنفيذ محالت مدافعة .وعقدت «التكتيكات اجلديدة» رشاكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية – (2010
–  )2013ومع برنامج  USAIDلدعم مبادرات املجتمع املدين ( )2018 – 2014لتوفري التدريب والتوجيه
يف جمال املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة .ملزيد من
املعلومات:
•املوقع اإللكرتوين لربنامج التكتيكات اجلديدة
•املوقع اإللكرتوين ملركز ضحايا التعذيب
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جمعية لنعمل من أجل المفقودين  -نحومعرفة مصير المفقودين

نظرة عامة
قضية المدافعة
جمتمع لبناين تتمتّع فيه مجيع أرس املفقودين نتيجة احلرب األهلية بح ّقها يف املساواة بمعرفة مصري املفقودين.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان
1
املصدر :تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق
األربعة هذه يف «اكتشف حقوق اإلنسان :هنج حقوق اإلنسان
لعمل العدالة االجتامعية» ،املدافعون عن حقوق اإلنسان.
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم :السالمة واألمان؛ وعدم
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية  -املساءلة .مالحظة :يمكن وضع
احلقوق املذكورة يف هذه «الفئات» األربع يف أي جمال حسب
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق .عىل سبيل املثال ،املادة :23
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف «السالمة
واألمان» بدالً من «املشاركة» حيث يكون التنظيم النقايب أو
االنضامم إىل نقابة أمر ًا خطر ًا.

2
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املاده :1يولد مجيع الناس
أحرار ًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق .وهم قد وهبوا العقل
والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء.
3

يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف «حقيبة
نامذج أردنية حلمالت مدافعة» من جتربة املدافعة التي قام هبا
السيد فيصل أبو السندس ،املدير التنفيذي السابق للجمعية
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن .وكان السيد فيصل
ابو السندس مدرب ًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام
 2010ومدرب ًا رئيسي ًا عىل هذه املنهجية منذ عام  .2011وأثناء
استخدم منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته
وأثناء تدريب منظامت جمتمع مدين أخرى عىل استخدام هذه
املنهجية ،فقد حدّ د عنارص إجراء املدافعة هذه لتقييم التقدّ م
حرز .وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا
ا ُمل َ
يف كل عنرص من عنارص إجراء املدافعة إىل فحص فيام يتعلق
بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة
املدافعة.

1

عدم التمييز واملساءلة واحلامية  -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املادة  .1احلق يف املساواة .2

المنطقة الجغرافية
عىل املستوى املحيل ،داخل بريوت .ولكن ستؤدي نتائج املدافعة إىل رسم خرائط جلميع مواقع املقابر يف لبنان.

عناصر إجراء المدافعة

3

يتمثل التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين يف التمييز بني االنشغال باألنشطة وتنفيذ
اإلجراءات التكتيكية التي تعزّ ز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي .ومن أجل مساعدة املنظامت عىل تقييم كيفية
إنفاق املوارد الثمينة بشكل أفضل ،تعرض دراسة احلالة هذه أربعة من جماالت اإلجراء املطلوبة إلجراء أي محلة
مدافعة:
▪البناء التنظيمي للحملة
▪احلشد
▪البحث
▪إرشاك صنّاع القرار

الغايات التكتيكية
لقد حدّ د برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان،
ّ
والتدخل ،والتعويض ،والرتويج .وتوضح هذه احلالة الغاية التكتيكية التالية:
وهي الوقاية،
▪ التدخل

فترة تنفيذ الحملة
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بيان نتيجة الحملة
نتيجة لإلجراءات التي نفذهتا مجعية «لنعمل من أجل املفقودين» ،تأمل احلملة أن حتمي السلطات يف لبنان املواقع
التي ُيتمل وجود مقابر فيها من التدمري.
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برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

خلفية
إن مجعية «لنعمل من أجل املفقودين ( ُيشار إليها الحق ًا «اجلمعية») هي مجعية لبنانية حلقوق اإلنسان تأسست عام
 2010من ِقبل جمموعة من الناشطات .وتتمثل رسالة اجلمعية يف تقديم إجابات ألرس الضحايا املفقودين يف
احلرب األهلية من خالل مجع وحفظ املعلومات حول املفقودين وتعزيز عملية مصاحلة مستدامة.
وفق ًا لفريق البحث التابع للجمعية ،هناك آالف املفقودين ،معظمهم من املدنيني ،من مجيع الطوائف واملناطق
اجلغرافية اللبنانية .و ُف ِقد هؤالء األشخاص يف لبنان خالل احلرب األهلية التي دامت  15عام ًا (.)1990-1975
اليوم ،وبعد أكثر من  30عام ًا عىل انتهاء احلرب ،ما زال أقارب املفقودين يعانون .وال يمكنهم أن يعلنوا احلداد
املعي من املعاناة ُيدعى خسارة غامضة .وحتدث
عىل أحبائهم إال بعد أن يعرفوا ما حدث هلم .وإن هذا النوع ّ
اخلسارة الغامضة عندما ال يكون هناك خامتة لألحزان والتصالح مع الذات أو فهم واضح ملا حدث  -إهنا خسارة
ال يمكن معاجلتها .ومن شأن هذا النوع من اخلسارة أن يرتك أفراد األرسة يبحثون عن إجابات ،وبالتايل يع ّقد
ّ
ويؤخر عملية احلزن عىل الفراق ،مما يؤدي غالب ًا إىل حزن مع ّلق .وحتتاج األرس إىل إجابات حول مصري أقارهبا
املفقودين واستعادة رفاهتم حتى تتمكن من تأمني دفن كريم هلم.
تتضمن مجع املعلومات من األرس مثل تاريخ وسياق االختفاء،
وتقوم اجلمعية منذ عام  2014بتنفيذ عملية توثيق
ّ
باإلضافة إىل قصص حول الفرد املختفي إذا كانت األرسة ترغب يف مشاركتها .ويمكن جتميع معلومات إضافية
من مصادر موثوقة من األخبار والصحافة .وتُستخدم هذه املصادر نفسها أيض ًا جلمع معلومات حول مواقع
املقابر .ويتم حفظ مجيع املعلومات التي يتم مجعها وتدقيقها بشكل آمن ويقترص الولوج إليها عىل موظفي اجلمعية
فقط.
قام برنامج التكتيكات اجلديدة بتقديم اإلرشاد للعديد من احلمالت يف الرشق األوسط ،ولكنه مل يسبق له وأن
عمل مع محلة تركّز بشدّ ة عىل حقوق التعويض للمفقودين وأرسهم .ولذلك ،عندما تم تقديم هذه احلملة خالل
تدريب املدربني اإلقليمي الذي أجراه برنامج التكتيكات اجلديدة يف عام  2018يف عامن  -األردن ،حرص
برنامج التكتيكات اجلديدة عىل دعم اجلمعية.

مؤشرات النجاح
يتم حتديد مؤرشات النجاح التدرجيية بحيث يتمكن فريق احلملة من معرفة وإظهار أهنم حققوا النتيجة املرجوة.
تُعترب مؤرشات النجاح معايري حمددة وثابتة للنجاح للنتائج التي يمكن مقارنتها بام حيدث بالفعل بعد القيام ّ
باتاذ
اإلجراء.
مؤرش نجاح ٍ
كاف (نجاح متواضع ،من الواقعي حتقيقه) :ستصدر اجلمعية تقرير ًا بنا ًء عىل نتائج
البحث الذي تم إجراؤه لتقديمه إىل السلطات من أجل محاية مقربتني تم اختيارمها يف بريوت.
(حت ّقق)
مؤرش نجاح ٍ
كاف (نجاح متواضع ،من الواقعي حتقيقه) :ستنتج اجلمعية مواد توعية لتقديمها إىل
السلطات لتسليط الضوء عىل أمهية القضية من أجل محاية املقربتني اللتني تم اختيارمها يف بريوت.
(حت ّقق)
مؤرش نجاح تام (نجاح أكثر طموح ًا بعض اليشء ،من الواقعي حتقيقه) :ستمنع السلطات تدمري
املقربتني اللتني تم اختيارمها( .مل يتح ّقق بعد)
مؤرش نجاح باهر (فائض) (نجاح أكثر طموح ًا بكثري ،ويمكن أن يتحقق ،ولكنه سيكون مثري ًا
ومدهش ًا إن حت ّقق) :ستوافق السلطات عىل تعديل القانون رقم  105وفق ًا للتوصيات التي قدّ متها
اجلمعية ملنع تدمري مواقع املقابر يف لبنان( .مل يتح ّقق بعد)
أجرت اجلمعية أيض ًا تقيي ًام لالحتياجات شمل  150من أفراد األرس يف عام  2021لفهم احتياجاهتم وتوقعاهتم.

صفحة 4

جمعية لنعمل من أجل المفقودين  -نحومعرفة مصير المفقودين

اإلنجازات
استخدام البيانات
«نتقدّ م بطلب للحصول عىل مصدر جديد للتمويل
لتطوير مشاريع أفضل يف املستقبل باستخدام هذه
احلملة كخط أساس ألي مشاريع قادمة».
فريق لنعمل من أجل املفقودين

متكنت اجلمعية من مجع املزيد من البيانات حول مواقع املقابر من خالل إضافة مسؤول ميداين إىل فريقها .وقد
ساعد ذلك يف إجراء املزيد من املقابالت مع أرس املفقودين ،والشهود ،واملقاتلني السابقني .ويوجد لدى اجلمعية
اآلن معلومات حول  111من مواقع املقابر اإلضافية .وأتاحت البيانات اإلضافية التي تم مجعها اقرتاح توصيات
بشأن املامرسات الفضىل إىل اهليئة الوطنية للمفقودين واملخف ّيني قرس ًا.
1 .سمحت البيانات اإلضافية لفريق التنفيذ بإجراء مزيد من التحليل لقانون املفقودين واملخف ّيني قرس ًا (املادة
 )15والتحليل احلايل للقانون.
2 .عقدت اجلمعية عدة اجتامعات مع اجلهات الفاعلة العاملة عىل قضية املفقودين واملخفيني يف غواتيامال
ورسيالنكا والعراق وقربص إلثراء بحثها وفهم جتارب الدول األخرى فيام يتعلق بحامية مواقع املقابر.
سمحت األنشطة املذكورة أعاله للفريق بإجراء تقييم ناجح لعملية املوافقة الرسمية الالزمة لتقييم و متابعة
ومحاية مواقع املقابر يف لبنان ومواصلة أبحاثهم حول املامرسات ال ُفضىل حول العامل حلامية املقابر.

رفع الوعي بالقضية
استخدمت اجلمعية ثالثة أشكال من التوعية لتسليط الضوء عىل أمهية القضية وكسب الدعم لتحقيق هدف
احلملة:
1 .فيلم رسوم متحركة عن خماطر تدمري مواقع املقابر .حيث أبرز الفيلم احلاجة إىل محاية املقابر .وسيتم
استخدام الفيلم لرفع وعي البلديات (التي متنح رخص البناء) ،وعلامء اآلثار ،ورشكات اإلنشاءات،
ونقابة املهندسني ،واملهندسني املعامريني ،وعامة الناس .ويوجد أدناه لقطة شاشة ملسودة القصة املصورة
للفيديو.

2 .منشور إعالمي يلخص أمهية املوضوع وكيفية اختاذ االحتياطات الالزمة يف حالة العثور عىل رفاة أثناء
احلفريات.
3 .االجتامعات الدولية .شاركت اجلمعية يف  10اجتامعات إلجراء اتصاالت مع آخرين يقومون بعمل مماثل
واكتساب أفكار حول التعاطي مع هذه املشكلة.
مهمن سامها يف نجاح احلملة :موضوع احلملة وقدرة الفريق.
يوجد عامالن ّ

•موضوع احلملة مهم ويدافع عن احرتام حقوق اإلنسان (احلق يف الكرامة  ،احلامية من التعذيب  ،احلق يف
املعرفة  ،إلخ  )...ويؤثر عىل رشحية كبرية من املجتمع اللبناين  ،وال سيام أرس املفقودين يف لبنان .ساهم
التحليل الدقيق ملوضوع احلملة يف فهم أفضل للمشكلة وبالتايل العمل عىل تقديم احللول املناسبة..

صفحة 5

•كان تنوع خربة أعضاء الفريق أمر ًا بالغ األمهية لنجاح األنشطة املختلفة للحملة .وعىل الرغم من كوهنم
فريق صغري ،إال أن كل فرد من أعضائه لديه ختصصه .وساهم أعضاء الفريق بخربات واسعة يف البحث
والتوثيق والعمل امليداين ،واألهم من ذلك ،أضاف كل منهم محاسه وإيامنه القوي باستعادة حقوق

برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.
املفقودين ومحاية مواقع املقابر من الدمار.

مكونات الحملة الرئيسية
مجاالت إجراء المدافعة
بناء القدرات الداخلية
يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل قدرة املنظمة عىل تنفيذ املدافعة بام يف ذلك االلتزام واهليكل واحلشد والقيادة
واختاذ القرار.
ن ّفذت اجلمعية محلتها باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة التابعة للتكتيكات اجلديدة يف
حقوق اإلنسان ،والتي توفر عملية تدرجيية من مخس خطوات لتطوير مسار اسرتاتيجي (يسمى أيض ًا رحلة
التغيري) للحملة .ويساعد هذا املسار االسرتاتيجي يف تت ّبع مدى التقدّ م الذي حترزه احلملة ومراقبة تطورها ،انظر
الرسم التوضيحي أدناه.

«نتيجة هلذه احلملة ،لدينا معلومات حول 103
مواقع مقابر ال متتلكها منظمة أخرى ،األمر الذي
يشجعهم و ُيشعرهم بارتياح إلقامة رشاكة مع
ّ
اجلمعية».
فريق لنعمل من أجل املفقودين

تبدأ هذه املنهجية بالعمل اجلامعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد .وتُعترب هذه خطوة أساسية مهمة ألي
محلة .وكان بيان املشكلة الذي تم حتديده للجمعية هو« :بسبب أعامل احلفر يف بريوت ،تعاين أرس املفقودين من
احلرب األهلية اللبنانية من مشكلة تدمري املواقع التي حتتوي عىل رفات أقارهبم وحرماهنم من احلق يف املساواة».
بعد بناء قدرة الفريق األسايس الستخدام هذه املنهجية خالل املراحل األوىل من عملية التنفيذ ،كان فريق اإلدارة
والباحث مسؤولني بشكل أسايس عن إجراء أنشطة احلملة .كام انضم إىل احلملة مسؤول ميداين إلجراء مجيع
الزيارات امليدانية.

إن النص باللون األمحر هو املشكلة وموقعها يف أسفل اجلبل ،حيث نحن اليوم ،ويتحدث عن احلق الذي يتم
انتهاكه .وأما الرؤية فهي النص باللون األصفر الذي يتجاوز اجلبل حيث نسعى إىل عامل يكون فيه احلق املنتهك
حق ًا يتم حتقيقه .وأما بالنسبة للنص باللون األخرض ،فهو (اهلدف املعقول) وهو ما حتاول احلملة حتقيقه من خالل
تنفيذ مجيع التكتيكات الستة املدرجة يف املربعات ذات النصوص باللون األسود يف نفس الصورة.

إجراء البحوث
يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل مجع املعلومات والبيانات والتحليل لوضع توصيات الختاذ إجراءات بشأن
قضية ما وفيام يتعلق بكل مكون من املكونات األخرى (بناء القدرات الداخلية ،واحلشد ،وإرشاك صنّاع القرار)
قبل وأثناء وبعد اختاذ إجراءات بشأن قضية ما.

صفحة 6

جمعية لنعمل من أجل المفقودين  -نحومعرفة مصير المفقودين

«إن امتالك األدوات التكتيكية أعطانا مصداقية
أكرب بكثري أمام اهليئة الوطنية».
فريق لنعمل من أجل املفقودين

ساعدت دراسة املشكلة بالتفصيل وتعريفها من منظور حقوق اإلنسان يف حتديد املعلومات والبحوث املحددة
الالزمة لتعزيز احلملة ،مثل زيارة املواقع لتقييم حالتها والتحدث مع املزيد من الشهود واملقاتلني السابقني جلمع
املزيد من املعلومات حول املواقع .كام ساعد ذلك اجلمعية عىل تقديم صورة متكاملة للمشاركني وحتديد مطالبهم
بشكل موحد للحلفاء والسلطات ذات الصلة .وساعدت هذه العملية يف توفري الوقت واجلهد واالستفادة من
املوارد املحدودة.
بدأت مرحلة إجراء البحث بجمع وحتليل املعلومات األساسية عن حاالت االختفاء ،ومواقع املقابر ،وخطر
تدمري مواقع املقابر .وتضمنت املعلومات التي تم مجعها املواقع ،والتواريخ ،ووصف األحداث ،وحتديد
اجلامعات املسلحة املسؤولة .وتم مجع هذه املعلومات من خالل بحث نشط من أرس املفقودين والصحف
واملصادر املفتوحة املوثوقة ذات الصلة باحلرب ،بام يف ذلك مراكز االعتقال ونقاط التفتيش ورجال اإلطفاء
الذين كانوا شهود ًا عىل األحداث.
أجرت اجلمعية أيض ًا بحث ًا حول املامرسات ال ُفضىل املتعلقة بإدارة بقايا اهلياكل العظمية .وتغطي هذه املامرسات
مرحلة اكتشاف الرفات حتى هناية عملية حتديد اهلوية ،بام يف ذلك إخطار األرس واسرتاتيجيات محاية مواقع
املقابر .كام بحثت يف كيفية تطوير مبادئ توجيهية وتوصيات للسلطات اللبنانية بام يتعلق يف عملية البحث.
وشاركت اجلمعية أيض ًا أبحاثها مع التحالف الدويل ملواقع الضمري ،والذي تُعدّ اجلمعية عضو ًا فيه ،كجزء من
عملية رسم خرائط دولية واسعة النطاق.
حتى اآلن  ،أجرت اجلمعية تسع زيارات ميدانية يف بريوت وجبل لبنان لتقييم مواقع املقابر املحتملة يف تلك
املناطق .لقد قابلوا ستة من السكان املحليني  ،ومقاتلني سابقني  ،وشهود من احلرب  ،ومجعوا معلومات جديدة
تتعلق بنقاط التفتيش ومراكز االحتجاز واألحداث.

الحشد
يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل إرشاك وجتميع األفراد واملنظامت واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن قضية
ما.
تُعترب أرس املفقودين الرشكاء الرئيسيني يف هذه احلملة .إذ مل يقترص األمر عىل قيام هذه األرس بتقديم مجيع
املعلومات الالزمة للجمعية خالل مرحلة البحث ،وإنام تواصل اجلمعية إبقاء األرس عىل اطالع دائم بالتقدّ م
الذي ُيرزه املرشوع ،وإجراء تقييامت منتظمة لالحتياجات ،وتقديم الدعم النفيس .وأجرت اجلمعية تقيي ًام
لالحتياجات شمل  150من أفراد األرس يف عام .2021
وباإلضافة إىل أرس املفقودين ،أدركت اجلمعية أمهية االلتقاء بعلامء اآلثار الذين كانوا يعملون يف املديرية العامة
لآلثار لفهم ممارساهتم وإجراءاهتم قبل البدء يف مرشوع إنشائي .وعملت اجلمعية أيض ًا مع خرباء الطب الرشعي
واملحامني والقضاة لفهم املامرسات املتعلقة باحرتام مواقع املقابر التي يتم اكتشافها يف املناطق غري اخلاضعة
لقوانني اآلثار.
عقدت اجلمعية عدة اجتامعات مع اجلهات الفاعلة التي تعمل عىل قضية املفقودين واملخف ّيني يف غواتيامال
ورسيالنكا وإيران وقربص لفهم جتارب هذه البلدان فيام يتعلق بحامية مواقع املقابر .وقدمت هذه التجارب
اسرتاتيجيات خمتلفة يمكن تبنّيها يف لبنان .عىل سبيل املثال ،تم رشاء قطعة أرض يف غواتيامال حلامية موقع كانت
األرس تعرف أن فيه قبور ًا .ويتم استخدم قطعة األرض اآلن كنصب تذكاري لضحايا النزاع حيمل اسم مركز
ٍ
قاض أو مكتب
الذاكرة التارخيية للمرأة .ويشري تكتيك آخر إىل استخدام طلبات احلصول عىل إذن فوري من
املدّ عي العام حلامية موقع من أعامل اإلنشاءات.
وبالتعاون مع منظامت جمتمع مدين حملية وأخرى دولية ووكاالت األمم املتحدة  ،نظمت اجلمعية اجتامع ًا ملناقشة
التحليل القانوين للقانون رقم  .105وحرض االجتامع ممثلو روابط األرس ،وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي،
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،ومنظامت املجتمع املدين ،وخرباء الطب الرشعي.
ومكتب ّ
وناقش املشاركون التوصيات الواردة يف تقارير اجلمعية واألولويات املعروضة عىل اهليئة الوطنية للمفقودين
واملخف ّيني قرس ًا يف لبنان.

ويف تاريخ  30أغسطس  2021منصة جديدة عىل اإلنرتنت حتت اسم  ،waynounوهي مساحة رقمية تفاعلية
مصممة لتقديم معلومات موضوعية وموثوقة عن األشخاص املفقودين واملختفني قرس ًيا وإرشاك القراء
للمسامهة يف عملية البحث.

صفحة 7

برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

إشراك صنّاع القرار
يتطلب جمال العمل هذا االنتباه إىل فهم وتطبيق ديناميكيات القوة وعمليات صنع القرار لتحقيق تأثري إجيايب يف
قضية ما.
باستخدام أداة رسم اخلرائط التكتيكية لربنامج التكتيكات اجلديدة ،التي متكّن النشطاء من توسيع فهمهم
للعالقات بشكل تعاوين وتطوير إجراء اسرتاتيجي وفعال من خالل رسم ختطيطي للعالقات التي حتيط
بانتهاكات حقوق اإلنسان ،عمل فريق اجلمعية عىل حتديد قائمة أصحاب املصلحة الذي ينبغي االلتقاء هبم
(مثل رشكات اإلنشاءات ،البلديات ،املهندسني املعامريني ،إلخ) .لسوء احلظ ،منذ ترشين األول/أكتوبر ،2019
يشهد لبنان اضطرابات مدنية حيث خرج اآلالف إىل الشوارع لالحتجاج عىل زيادة الرضائب والفساد احلكومي
وتفش جائحة كوفيد .لذلك أرجأت اجلمعية هذه اللقاءات بسبب حمدودية القدرة
وتدهور الوضع االقتصادي ّ
عىل التنقل وقضايا السالمة .وإن هذه هي التكتيكات الوحيدة التي مل يتم تنفيذها من رحلة التغيري.

التأثيرات طويلة المدى
تأثير المدافعة على المنظمة
تواصل اجلمعية العمل عىل قضية تدمري مواقع املقابر ألهنا يف صميم رسالتها .وإهنا ماضية ُقدم ًا يف هذه احلملة،
لكن هناك عوامل خارجية تؤثر عىل عملهم حالي ًا ،مثل الوضع االقتصادي املرت ّدي يف لبنان .ونتيجة هلذه
التحديات االقتصادية ،أصبحت املدافعة عن محاية املقابر أولوية متدنية لكثري من الناس يف لبنان .ويتم استخدام
هذه احلملة كخريطة طريق للمشاريع املستقبلية ومجع األموال .حيث تواصل اجلمعية إدخال حاالت جديدة
ألشخاص مفقودين يف قاعدة البيانات اخلاصة هبا ،باإلضافة إىل حتديد أرس إضافية للمفقودين واالتصال هبا
إلجراء مقابالت.
وتستعد اجلمعية لنرش «هنج متكامل لبناء السالم والصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي» الذي يشمل
مجيع البيانات التي تم مجعها حول حاالت االختفاء ،واملبادئ التوجيهية التي تم تطويرها للبحث عن األشخاص
املفقودين يف لبنان ،وتقييم احتياجات أرس املفقودين وتوقعاهتا من عملية البحث .وتعمل اجلمعية عىل تطوير
مبادئ توجيهية ليتم نرشها بالرشاكة مع اهليئة الوطنية للمفقودين واملخف ّيني قرس ًا يف لبنان مع الرتكيز عىل خماطر
الصدمة النفسية التي قد حتدث نتيجة نرش هذه املعلومات .وتعتزم اجلمعية أيض ًا حتديد مواقع مقابر إضافية
وإجراء املزيد من الزيارات امليدانية ملواقع القبور من أجل إنتاج فيلم وثائقي يرسد مواقع القبور التي حتتاج إىل
احلامية يف لبنان .تم متويل هذا الفيلم الوثائقي من قبل األكاديمية الربيطانية وتستضيفه جامعة برونيل لندن يف
اململكة املتحدة.

المساهمة في منظمات إقليمية لمواجهة تحديات المستقبل
يساهم عمل اجلمعية يف اجلهود التنظيمية اهلامة األخرى يف املنطقة .عىل سبيل املثال ،التقت اجلمعية مع منظامت
املجتمع املدين السورية وجمموعات الضحايا ملناقشة مجع البيانات وإدارة البيانات كطريقة لتستفيد تلك املنظامت
من أبحاث وخربات اجلمعية يف هذا الصدد.

صفحة 8

