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 الروا�ةتغییر 
 iاالنتقال�ة العدالة في االتصاالت مجال دور

العدالة االنتقال�ة حالة ر�ود. وفي حین أنها ما زالت تثیر اهتمام األكاد�میین والمؤسسات  تواجه
 مجال في الرائدین والمحترفین المنّظر�ن أرغمت التي الحارقةالفكر�ة، فهي لم تعد تمثل القض�ة 

 للردجدیدة  إجا�ات وتطو�رعلى توس�ع نطاق تفكیرهم  ،وحكم القانون و�ناء السالم اإلنسان حقوق 
 اإلساءات الجماع�ة. عن الناجمة األخالق�ة والمعضالت الموروثات على

 العشر�ن السنوات خالل في أنه ،الر�ود التي حصدت أقل قّدر من التعل�قات أس�اب بین من
 ،وحدها  الجماع�ة اإلساءات إرث قصة تروي  أن االنتقال�ة العدالة مؤسسات حاولت الماض�ة،

 مختلف مستقبل تصّور إعادة إلى تسعى التي المجتمع�ة والروا�ة األوسع الوطني النقاش عن �عیداً 
. وقد اعُتبرت �عض األصوات األقوى التي ترسم مالمح هذه شمولي حكم أو نزاع أعقاب في

من "أصحاب المصلحة"،  أخرى  فئةمجرد  -أي اإلعالم، والمفكرون العامون والفّنانون  -الروا�ات
 .تحّول�ة نتائج إلى التوصل إمكان�ة توفیر على قادرةو فاعلة متمّیزة  ول�س �جهاٍت 

في رؤ�ة العدالة  محور�ةً ضرورة أن تشغل االتصاالت والروا�ة موقعًا أكثر  تناقش المقالة هذه
االنتقال�ة، �ما �انت الحال في السنوات األولى من نشوئها. وفي �عض الحاالت، حین �كون 

تتوّفر فرصة واسعة للق�ام بذلك. عندها، �ص�ح من  ،نجازمشروع واضح وشامل لبناء األمة قید اإل
المشروع �حیث یتمكن عدد  ضمنالمؤسسات المعن�ة �العدالة االنتقال�ة عملها تدرج  أناألهم�ة 

تهدف  التيكبیر من المواطنین است�عاب هذا العمل بوصفه جان�ًا عضو�ًا في العمل�ة األوسع نطاقًا 
 .وهو�ته المجتمع ق�م تحدید إعادة إلى

یومًا أو تّم  دتتواج لم ألنها إّما -األمة لبناء المشروع هذا من جزءاً  االنتقال�ة العدالة تشكل لم و�ذا
. وفي هذه الحاالت، �جب أن یتمثل األهم�ة من أكبر قدر على الروا�ة حص�ت -التخّلي عنها

الهدف األساسي السترات�ج�ة االتصاالت التي تعتمدها المؤسسات المعن�ة �العدالة االجتماع�ة في 
طب�عة بناء المجتمع المحلي، �المعنى الحرفي والمع�اري للمصطلح. و�شمل هذا العمل تحدید، و�ذا 
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د األكثر انخراطًا في العمل�ة األوسع لبناء السالم من المجموعات واألفرا ائتالفات تشكیل ،األمر لزم
وتحو�ل الق�م. وقد تضّم هذه االئتالفات عائالت الضحا�ا، والناجین، والمجتمع المدني ومجموعات 
الش�اب، وقادة الجماعات اإلثن�ة والدین�ة، وجم�ع العاملین في مجال اإلعالم، واألوساط األكاد�م�ة 

الذي یدعو إلى ضرورة مواجهة  السبب حول مشتر�ة علي نطاق واسع رؤ�ةلدیهم  الذینوالس�اس�ة 
 إرث اإلساءات السا�قة وعدم تكرارها.

عن وال�ة آل�ة العدالة االنتقال�ة، و�جراءاتها  تقن�ةمجرد غمر الجمهور �معلومات  �أن فالفكرة
. خ�ال محض هي -الشعبي للدعم مكامن إنشاءأو  -األنصار من جمهوروأنشطتها �اٍف لتشكیل 

هو العجز في التر�یز على  بلهو الذي �عیق العدالة االنتقال�ة،  تقن�ةال المعلومات غ�اب ول�س
عن الروا�ات المجردة من الصفة اإلنسان�ة التي تعیق ق�ام  ةالشرع� نزعفي  المتمثل االعليالهدف 

ُ�فَهم العمل �شكل  والمساعدة في استبدالها بروا�ات مقنعة وشاملة. و�جب أن ،مستقبل أفضل
ابتكاري، �قدر ما تكون المؤسسة المعن�ة �العدالة االجتماع�ة قادرة على استكمال مهامها القانون�ة 

الرؤ�ة في سیرالیون �إقامة مشروع  �قةالحق لجنة قامت�منتد�ات وم�ادرات غیر قانون�ة (كما 
) توّلد النقاش الوطني الضروري في أعقاب الفظائع المرتك�ة. إنما ین�غي أ�ضًا فهم هذا الوطن�ة

�قة، العمل من المنظور الس�اسي، �قدر ما أنه غال�ًا ما �شمل محادثات وخالفات حادة �شأن الحق
 أكثر تهدیداً  االنتقال�ة العدالة �عتبرون  الذین والصحافیین الس�اسیین الزعماء مع واألكاذیب والروا�ة

 .فرصةً  منه

 من ُجّردوا الذین على اإلنسان�ة الصفة إضفاء عمل�ة تتمّ  أن �مكن ال المقالة، هذه إل�ه تشیر و�ما
اإلنسان�ة: أي الخطاب  الصفة نزعف�ه  حصل الذي المجال في سوى  منهجي �شكل الصفة هذه

العام الذي حّددت مالمحه وسائل اإلعالم والس�اسة. ومن خالل النظر إلى النزاعات واألزمات 
 واإلذاعة التلفز�ون، دور أنیتبّین  -من سور�ا إلى سري النكا و�وروندي ون�كاراغوا -الجار�ة

 في حاسماً  ی�قى) عنها المتشع�ة جتماعياال التواصل(ووسائل  المطبوعة اإلعالم ووسائل واالنترنت
 اإلعالم وسائل تص�غه الذي العام الخطاب إنه و�التالي،. الجماع�ة واإلساءة الكراه�ة أسس إرساء
 أ�شع الرتكاب ینالمستعدّ  أن وحیث منها، التخّلص ین�غي معّینة �مشكلة"اآلخر"  ُ�ختزل حیث

 .وطنیین إلى یتحولون  الجرائم

أن تعمل استرات�ج�ة االتصاالت في مشروع العدالة االنتقال�ة على محور�ن في  �جبالسبب،  لهذا
 عامة مناقشة إلى الماض�ةالوقت ذاته. أوًال، �جب أن �خضع دور اإلعالم في توج�ه اإلساءات 

 نزعحین ُیزعم وجود سلوك إجرامي. و�ّال، لن �كون من الواقعي عكس عمل�ة  لتحقیقا و�لى -جادة
 تواصل استرات�ج�ة اعتماد �جب ثان�ًا،. الماض�ة الفظائع هذه بوقوع سمحت التي اإلنسان�ة الصفة

واسع من الصحافیین على فهم الغا�ة األوسع للجهود الرام�ة إلى تحقیق  ط�فٍ  لمساعدة مدروسة
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 العدالة االنتقال�ة، وسبب أهم�ة وجهات نظرهم ومشار�تهم. ومن خالل اعتماد هذا النهج المختلط،
 أوسع فهم: مهّمتین نت�جتین إلى تؤدي�إمكان أجهزة العدالة االنتقال�ة أن تحّفز مناقشات هامة قد 

 قطاع في إصالحات إجراء إلمكان�ة الحكومة واستعراض ،من جانب الجمهور لدور اإلعالم واهتمام
 .ةالعام والمصلحة �السالم االرتقاء على دتساع اإلعالم

العدالة االنتقال�ة على  مجال في االتصاالت استرات�ج�ات هدف �قتصر أن �مكن ال النها�ة، وفي
 و�هدف لذا،". ال�شري دورات التوع�ة، وتدر�ب اإلعالمیین، والرسوم المعلومات�ة وروا�ات "األثر 

�جب أن ترت�ط الجهود �عمل�ة وروا�ة متعددة الجوانب وأن تشارك فیها جم�ع  تحّول، أي تحقیق
 القوة هذه تتطلب�ل شيء،  قبل�ة التي ترسم مالمح الخطاب المجتمعي. الجهات الفاعلة القو 

التحلي �الجرأة لتصّور مجتمع مختلف، وهو أمر �ستحیل حصوله من  النتقال�ةللعدالة ا التحّول�ة
دون العمل على نحو فعال مع اإلعالم ومنتجین مؤثر�ن للرأي العام. و�ًال، فسوف یتعذر الحؤول 
دون أن تص�ح جهود العدالة االنتقال�ة معزولًة، وأن تفقد الروا�ة المتصلة بها شرعیتها وُتقّوض، وأن 

حقیق التحول �فضلها. وال �مكن تحقیق أهداف العدالة االنتقال�ة سوى من خالل ت�طل إمكان�ة ت
 تعز�ز اإلجماع حول أهدافها األوسع: بناء األمة، والتسامح وعدم تكرار اإلساءة.

 الماضي روا�ات عن التخلي
 في س�ما وال التسعینات، و�دا�ة الثمانینات بدا�ة في الالتین�ة أمر�كا في االنتقال�ة العدالة مفهوم شأن

س�اس�ة �بیرة. ولم  بواقع�ةٍ  الفترة تلك تمیّزت المقارنة، حیث ومن. والسلفادور وشیلي األرجنتین،
�سع األطراف الرئ�سیون إلى التقلیل من أهم�ة المعضالت  القانون�ة، واألخالق�ة والعمل�ة المتوطنة 

 �ذلك،. جیدة مرحلة أيوا بها �ظروف النطالق في العمل�ات االنتقال�ة أو إلى تجاهلها، إنما أقرّ 
عل�ا وطموحات. واعُتبر أن س�اسات العدالة االنتقال�ة تتمتع �إمكان�ة  �مثلٍ  األولى التجارب انط�عت

أن تحّل محل  �مكنس�اس�ة جدیدة ولذاكرة جماع�ة  فةتحّول�ة قادرة على ص�اغة الروا�ة العامة لثقا
 ة اإلنسان�ة واإلقصاء. الروا�ات المبن�ة على نزع الصف

"أبدًا �عد الیوم" الذي اسُتخدم �عد المحرقة وتبّناه الحقًا �ّل من البراز�ل واألرجنتین؛ وخطاب  فشعار
مارتن لوثر �ینغ "یرادوني حلم"؛ ورسالتا ماندیال "یبدو األمر مستحیًال إلى حین یتحقق" و"لنكن أّمة 

 تختلف الق�ممجموعة من  تخّیلل المجتمع وتتحّدى ة،الجدید اتهذه الروا� تؤطرقوس قزح": �ّلها 
 وقمع الالتین�ة، أمر�كا في" القذرة"الحروب و الكبرى، الیهود مذ�حة �ارتكاب سمحت التي الق�م عن

 هذه عن االنتقال�ة العدالة تغاضت و�ذا. أفر�ق�ا جنوب في العنصري  والفصل األمر�كیین األفر�قیین
 -واستمّرت في الشرع�ة القضائ�ة والس�اس�ة التي تمّیز الحق�ة الحال�ة -األسمى والروا�ات الغا�ات

ال �مكنها إحداث أي تحّول. إنما ست�قى غارقًة في النقاشات العمل�ة إنما التكنوقراط�ة �شأن معاییر 
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وما  ةالجماع� التعو�ضاتالمحاكمة الجنائ�ة، وممارسات توثیق لجان تقصي الحقائق، وتعر�فات 
 إل�ه. و�التالي، س�كون تأثیرها قانون�ًا فحسب عوضًا عن أن �كون اجتماع�ًا وس�اس�ًا أ�ضًا.

لكي تترك العدالة االنتقال�ة تأثیرًا أكبر، من الضروري أن یتحقق أمران: أوًال، ین�غي أن تفهم  إنما
ها من مكانٍة وأهم�ة هیئة التحقیق ما ل أو التعو�ضاتالمحكمة، أو لجنة تقصي الحق�قة، أو وحدة 

في العمل�ة االجتماع�ة والس�اس�ة األوسع نطاقًا التي تتعلق بنزع صفة الشرع�ة عن الس�اسة 
التمییز�ة، وتوض�ح الحقائق التار�خ�ة والكشف عن اإلخفاقات االجتماع�ة والمؤسس�ة العم�قة. ثان�ًا، 

بناء روا�ة بدیلة وشاملة تحّل محل �جب أن تنخرط الهیئة المعن�ة �العدالة االجتماع�ة في عمل�ة 
الروا�ة التي تّم تبنیها والتي تنتج العنف، س�ما أنه ال �مكن التغّلب على اآلراء المترسخة لدى العدو 

 سوى إذا توّفر بدیل مغٍر للهو�ة والروا�ة القد�متین. 

 الس�اق هذا في �ةاالنتقال للعدالة التحّولي المفعول لتحفیز االتصاالت دور في النظر ین�غي لذا،
 جزء عملها أن والمصالحة الحق�قة لجنة اعتبرت األشهر، المثل وهو أفر�ق�ا، جنوب ففي. تحدیداً 

 شملت حیث -لوائها تحت المنضو�ة الهیئات ضّخمت وقد. نطاقاً  األوسع االجتماع�ة العمل�ة من
 والنقا�ات، اإلعالم، ووسائل لها، الداعمین والس�اسیین المدني، والمجتمع الضحا�ا، مجموعات
. عنها المتمخضة والرسائل اإلجراءات مضمون  الدین�ة، والشخص�ات والفنانین األكاد�م�ة، واألوساط

 .نواقص من �شو�ها ما �ل مع الناشئة، الجدیدة والروا�ة العمل�ة هذه اللجنة تمّلكت و�ذلك،

�ما �جري مناقشته �مز�د من التفاصیل أدناه، وحتى حین �كون الس�اق المحلي أكثر استقطا�ًا  إنما
أو سلب�ًة، �ما هي الحال في یوغوسالف�ا السا�قة، ال �مكن أن تتغاضى العدالة االنتقال�ة عن 
االضطالع �المهمة الصع�ة التي تقضي بتغییر الروا�ة. و�ن تغاضت عنها، فسوف �قتصر مفعول 
المؤسسات المعن�ة بها على األطراف التي تدلي �شهاداتها أو تشارك فیها م�اشرة؛ وتتالشى اإلرادة 

 إرث و�كون  أصًال؛ منها المستهدفالس�اس�ة في إنجاح الس�اسات االنتقال�ة وتحقیق األثر 
"، دلیل خیر"عملنا  وفلسفة. والتحر�ف الرجع�ة الس�اسة هجمة ظل في األجل قصیر المؤسسات

 توفیر و�رامج تحقیقال هیئاتو  الحق�قة، تقصي ولجان الحرب، مجرائ محاكم من العدید سادت التي
الجبر، ال �مكنها أن تشكل نقطة بدا�ة لعدالة انتقال�ة هدفها التغییر. �الفعل، إذا �انت ظروف 

ت قادرة انطالق هذه العمل�ة سیئًة، �ص�ح العمل أكثر صعو�ة إنما ال تحول دون ق�ام استرات�ج�ا
 على تغییر الروا�ة الوطن�ة.
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 الروا�ة عن �عیداً الوجود  تثبیتوهم 
وحش�ة بین األشقاء اسُتخدم فیها  حرب غ�ار عنها تنفض والهرسك سنةالبو  �انت، 1996 عام في

 آثار مع للتأقلم �كافحون  الناس �ان وف�ما. س�اس�ة أهدافاإلفناء واإل�ادة الجماع�ة سع�ًا لتحقیق 
 من مجموعة �انت فقد. �ّلها المساحة الروا�ة مسألة شغلت ح�اتهم، معنى واستعادة الفظائع
 العالم�ة الحرب منذ أورو�ا تشهدها لم لفظائع األسس أرست اإلنسان�ة لصفة النازعة الروا�ات

 رأساطی الستخراج التار�خ في براعة �كل تودمان وفرانجو میلوزفتش سلو�ودان من �ل وفّتش. الثان�ة
 ة"األخوّ  أسطورة استبدال بهدف العثمانیین الغاز�ن ضد راعالص في والمجد المعاناة عن تحكي

 ءإفنا فيمالدیتش  راتكو إنطلقوالوحدة" التي قامت علیها یوغوسالف�ا في حق�ة تیتو. وف�ما 
 �الصر�یین األتراك فعله لما ثأر فعل �أنه ذلك وصف ،سر�ر�نیتشا في بوسني وفتى رجل 8.000

 .خلت سنة 400 من أكثر منذ

 الس�اق تحّدد قدانتهت الحرب أخیرًا، �ان من البدیهي أن البوسنیین �حاجة إلى روا�ة جدیدة  وحین
خ�اراتهم في نها�ة  معظم حدد الذي وه الدولي المجتمععن الحق�قة والعدالة. إنما  ف�ه ی�حثون  الذي

 الجرائم أسوأ، في حین �انت الحرب ما زالت مستعرًة ولم تكن قد ارُتكبت 1993المطاف. وفي عام 
 الحرب لجرائم األولى الدول�ة المحكمة ُأنشئت ،سر�ر�نیتشا في الجماع�ة اإل�ادة ذلك في �ما ،�عد
 مرتكبي وسوق  الدولي، اإلنساني للقانون  الجس�مة لالنتهاكات حدّ "لوضع  وطو�یو نورمبورغ منذ
شّكل ذلك تطورًا �الغ األهم�ة  ii."عل�ه والحفاظ السالم ترم�م في والمساهمة العدالة أمام الجرائم هذه

على الصعید الدولي، إنما حمل معنى هائًال أ�ضًا ألهل البوسنة والهرسك. �الفعل، أكثر ما أراده 
 ه �ان أن أحدًا، أي أحد، سوف �حقق العدالة.احتاجوا إل سماع مئات اآلالف من الضحا�ا أو

هذه المحكمة، والرسائل التي تنبثق منها ومن حولها، وضعت المالحقة القضائ�ة ومعاق�ة  فوجود
 الخاصة الدول�ة الجنائ�ة المحكمة أص�حتمرتكبي الجرائم في قلب مهمة البوسنة ما �عد النزاع. 

جزءًا ال یتجزأ من اتفاق دایتون للسالم الذي وضع حّدًا للحرب عام  حینها، السا�قة بیوغوسالف�ا
 أحالم �اسم ارُتكبت التي الجس�مة الجرائم تر�ة مع للتعامل الرئ�س�ة اآلل�ةوتصرفت � ،1995
 السا�قة، یوغوسالف�ا في الجم�ع �سمیها �ان �ما المحكمة، طمست سنوات، وطیلة. العرق�ة العظمة

 .العدالة أو الحق�قة إلى للوصول المحلي المجتمع من والنا�عة البدیلة للم�ادرات مفهوم أي

عددًا �بیرًا من الجهات الس�اس�ة الفاعلة في یوغوسالف�ا، و�خاصة الزعماء الصر�یین  ولكن
 الترّسخ إلىوالكرواتیین، رفضوا مهمة المحكمة. فقد افتقر تأطیرها للعدالة �أساس للمصالحة 

 التي ا�اتنا�ع من المجتمع المحلي؛ وعوضًا عن ذلك، استمرت الرو  س�اسي لمشروع األصلي
 .اإلثن�ة المجموعات بین القائمة وتلك الس�اس�ة العالقات تحدید إلى الحرب منز  في سائدة كانت



 6 االنتقالیة العدالة في االتصاالت مجال دور: الروایة تغییر

 على األدّلة �جمع مهمتها المحكمة أنجزت حین ففي: المجتمع داخل إدراكي تنافر إلى ذلك وأدي
 �ان لها تأثیر ضع�ف المحاكم في موضوعي �شكل المثبتة الوقائع المرتكبین، ومالحقة الجرائم

 على نظرة المجموعات اإلثن�ة إلى الماضي القر�ب.

 أن دون  من قوة، مواقع في الحرب زعماء دایتون  اتفاق أ�قى أوًال،. سببین إلى األمر هذا وُ�عزى 
 فظائع أنتجت التي الس�اس�ة المشار�ع عن الشرع�ة صفة لنزع طموحات أو مقابلة آل�ات أي �ق�م

 القادة معظم �حث العكس، على بل. البالد لمستقبل مشتر�ة رؤ�ة أي تتوفر لم و�التالي،. جماع�ة
 لتحقیق سبل عن والكرواتیین، والصر�یین البوسنیین، -المس�طرة الثالثة المجموعات من الس�اسیین

 .س�اس�ة وسائل عبر الحرب مآرب

 التي المجموعة وهياإلدماج�ة إلى حّد �عید،  الروا�ةالبوسنیین  عاد�ة من مجموعة تبّنت �الفعل،
لنزع صفة الشرع�ة عن مشار�ع  وسیلةً �المحكمة  واحتضنواتكّبدت النس�ة األكبر من الضحا�ا. 

الصر�یین والكرواتیین المضادة لإلدماج�ة، ألن الحق�قة التي انبثقت عن المحاكم بّینت ��ف لجأوا 
الجرائم المنهج�ة لتحقیق أهدافهم الس�اس�ة واالقتصاد�ة. فُولدت عندها الكلمة السحر�ة، التي إلى 

تبّناها معظم الزعماء الس�اسیین البوسنیین، �أن عدالة الهاي سوف تساعد في تصح�ح الوضع 
س�ة الراهن الطائفي الذي نشأ نت�جة الحرب واتفاق دایتون. وفي الوقت ذاته، أص�ح من السهل �الن

إلى الس�اسیین الصر�یین والكرواتیین ر�ط المحكمة الجنائ�ة الدول�ة الخاصة بیوغوسالف�ا السا�قة 
أنها منحازة  -ومثابر مع ناخبیهم على نحو مقنعٍ  -�االسترات�ج�ة الس�اس�ة البوسن�ة واالّدعاء

 ضّدهم.  

 غرف أي للمحكمة، الرئ�س�ة القاعة فيمعني  ذوالسبب الثاني للفشل في تحقیق تحّول  و�كمن
 ق�ادة تتبنّ  والمالحقة، التحقیق تتعدى بوال�ة عادةً  تتمتع ال النوع هذا من محكمةً  أن ورغم. القضاة

 إلیها أسندها التي التحول�ة الوال�ة عام �شكل �كل السا�قة بیوغوسالف�ا الخاصة الدول�ة المحكمة
 حدّ  ووضع ا�ا،للضح العدالة بتحقیق رسالتها �استمرار ترّدد وراحت المتحدة، األمم في األمن مجلس

یومًا لتجاوز العمل القضائي  نفسها ُتعدّ والمساهمة في المصالحة. إنما لم  العقاب من لإلفالت
أن تص�ح الروا�ة المنبثقة من قاعات المحاكم قاعدًة للنقاش العام المنظم في  على للسهرال�حت، و 

 �أداة  الفظائع استخدام عمل�ة اإلطالق على ُتشّرع أالّ  ضمان ��ف�ة حول المنطقة وفي البوسنة
 من واسعة فئة تعبئة في الجهود بذل في األوان، فات حین إلى المحكمة، ق�ادة وفشلت. س�اس�ة
قادرة على بناء روا�ة  �حیث تكون  السا�قة، یوغوسالف�ا تشكل �انت التي البلدان في الناخبین

م أساطیر الحرب، وتعزز اإلقرار �معاناة الضحا�ا ورفض الدعا�ة تأس�س�ة جدیدة ترفض �حز 
 .الحرب �عد وتطب�عها تبر�رها في استمرت التيالالإنسان�ة التي سمحت �ارتكاب الفظائع و 
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التناقض بین وعود المحكمة وأفعالها على أفضل وجه من خالل ردة فعل القضاة ح�ال  وتجّلى
 تأصر  تيال�یرك ماكدونالد،  �الغابر الرئ�س الثاني للمحكمة الدول�ة الخاصة بیوغوسالف�ا السا�قة، 

 في ُتحكى �انت التي الروا�ات على المحل�ة المجتمعات إطالع بهدف اتصال مكتب إقامة على
 مواصلة ح�ال"عاطف�ة"  فعل رّدة �أنه االقتراح هذا زمالئها معظم ووصف. المحاكم قاعات

 المطاف نها�ة في غلب الذي هو ماكدونالد �یرك اقتراح أن ورغم. الموّثقة الجرائم نفي الصر�یین
ذلك �عد مرور  قتحقّ  المنطقة، بلغات التواصل مكّلف اتصال مكتب إقامة إلى 1999 عام وأفضى

ست سنوات على عمل المحكمة، ولم �كن جزءًا من میزانیتها العاد�ة أو محورًا رئ�س�ًا في 
المؤسسة التر�یز  �دأتو  التحق�قات جم�ع ُأنجزت أن عد� ،الزمن من عقدٍ  مرور و�عداسترات�جیتها. 

اصل المحلي و�ناء على إرثها، ظهر ما �ش�ه المشار�ة المالئمة من جانب ق�ادة المحكمة في التو 
 مجموعة من المستفیدین على الصعید اإلقل�مي لتغییر الروا�ات الخاطئة �شأن فظائع الماضي.  

 الخاضعة التعل�م ونظم ن الدینیو �انت النخب الس�اس�ة في البلقان، ووسائل اإلعالم والزعماء  إنما
. فیها التحقیق تمّ  التي الجرائم ومعظم و�رثها المحكمة، عن الروا�ات عندها رّسخت قد لس�طرتهم

 الالإنساني الطا�ع علیها غلب التي الحرب أساطیر عن األصل طبق  نسخاً  الروا�ات تلك و�انت
 الوقائع �انت ما ونادراً . ضحا�ا �أنهم الوهمي شعورهم وتقد�س الحرب مجرمي وتمجید لألعداء،

 للعدالة أخرى  هیئة أي تتوفر ولم والكرواتي، الصر�ي العام الخطاب في مقبولةً  المحاكم في المثبتة
 .الضائعة الفرصة عن التعو�ض على قادرة االنتقال�ة

 في والجمهور الضحا�ا إزاء خصوصازاد األمر عبث�ًة هو أن المحكمة لم تغّیر أبدًا رسالتها،  وما
 واإلعالمي الس�اسي الس�اق لتحدید متعمدة �جهود الق�ام أو التوقعات إدارة عن وعوضاً . المنطقة
 علنًا، تّدعي طوال لسنوات المحكمة استمرت ونتائجها، سمعتها تقی�م ف�ه �جري  الذي نطاقاً  األوسع

 سوف عملها أن األمن، ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمع�ة إلى المقدمة تقار�رها في ذلك في �ما
و�ساهم في المصالحة و�وّفر حتى سجًال تار�خ�ًا  ،للحصانة اً حدّ  و�ضع للضحا�ا، العدالة �حقق

�حیث �ص�ح التحر�ف مستحیًال. وأطلقت رسالة أكثر صدقًا في السنوات األخیرة من عمرها فقط؛ 
إنما لم �كن �ثیرون عندها مهتمین �اإلصغاء إلیها، س�ما أن تلك الفترة تمیزت �فضائح داخل�ة 

السابق. فبدأ التشك�ك عندها �شرع�ة المحكمة، حتى و�صدور أحكام عدیدة تناقضت مع اجتهادها 
 في صفوف مناصر�ها في المجتمع المدني ومجموعات الضحا�ا. 

التناقض واضح. أنجزت المحكمة والیتها القانون�ة: فقد أجرت التحق�قات الالزمة والحقت  �الفعل،
لدول؛ وأثبتت �ما ال �قبل �عض أسوأ المجرمین، �ما في ذلك القادة الس�اسیین والعسكر�ین ورؤساء ا

الشك �ّمًا �بیرًا من الوقائع �شأن العدید من الجرائم الدول�ة؛ وجمعت قدرًا هائًال وقّ�مًا جدًا من 
األدلة الداعمة لتلك الوقائع. إنما فشلت في تحقیق القدرة على التغییر التي لطالما عملت على 
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ها في األمم المتحدة. �ذلك، لم توّفر المحكمة تسو�قها مع أهل یوغوسالف�ا السا�قة والمشرفین علی
 تك�ح ولم ؛الحصانةحّسًا �العدالة �النس�ة إلى األغلب�ة العظمى من الضحا�ا؛ ولم تضع حدًا لثقافة 

 الدول�ة المحكمة إرث تقّلص و�التالي،. المصالحة في المساهمة في تنجح ولم التحر�ف؛ مدّ 
 مالحقتهم، تجري  الذین إلى �النس�ة سوى  أهم�ة يأ تكتسي فلم ،السا�قة بیوغوسالف�ا الخاصة
 .الدولیین واألكاد�میین المحامین من وقّلة �شهاداتهم أدلوا الذین الضحا�ا و�عض

 جرائ�ةإلا األصول فمقتض�ات. التنفیذ سهلة �انت المهمة أن اإلطالق على �عني ال اذه لكن
الواج�ة التي �ان یتعین على المحكمة االمتثال لها؛ والالم�االة التي أظهرها العدید من السادة 

والدعا�ة اآلثمة في المنطقة: هذه وعوامل أخرى حّدت من القدرة على  المحكمة؛الس�اسیین في 
 تأد�ة من المحكمة تتمكن لكي أنه� االقتناعتغییر الروا�ة. إنما أخفق تمامًا قادة المحكمة في 

 ُقّدم تقر�ر �ل من األولى الصفحة في سام�ة �مصطلحات عنها التعبیر تمّ  والتي -المعلنة مهمتها
) 1( حول تتمحور عال�ة أولو�ة ذات استرات�ج�ة وضع وجب -المتحدة لألمم العامة الجمع�ة إلى

�اعت�ارهما من بین التهدیدات الرئ�س�ة  اإلعالم لهما یّروج اللذین والتحر�ف لإلنكار م�اشرةً  التصدي
) الموظفین من ذوي الخبرة المخصصین لدعم وتعبئة جمهور واسع یتعّدى 2لتأثیر المحكمة، و(

صغیرة من المؤ�دین المتشددین في المجتمع المدني، �مكنهم التمییز بین األساطیر  نطاق مجموعةٍ 
والوقائع والمساعدة في االرتقاء بتحّول ثقافي وسردي ح�ال االعتراف "�اآلخر". وعوضًا عن ذلك، 

 هذا التفاهم سوء أص�ح ما سرعانفاعتبر القضاة أن هذه األفكار ال تندرج ضمن وال�ة المحكمة. 
 فترة في األخرى  الدول�ة المحاس�ة آل�ات من العدید في القاعدة �مثا�ة عنه، نتجت التي عتذاراتواال
 .النزاعات �عد ما

 تأمین وث�قة�اعت�ارها  مناصرةالدوائر  بناء
أن �عمل قادة أجهزة العدالة االنتقال�ة وفق ما هو متاح لدیهم ول�س وفق ما یر�دونه. وقد  �جب

عملت المحكمة الدول�ة الخاصة بیوغوسالف�ا السا�قة في ظروف حیث لم تتوفر أي روا�ة س�اس�ة 
التي تحّتم وجود عمل�ة تحاسب على إساءات الماضي وما یرافقها من  األس�ابموّحدة تؤّطر 

 .روا�ةال هبناء هذلیر الإنسان�ة. لذا، وجب علیهم االنخراط على نحو است�اقي في عمل�ة أساط

ما الذي �حصل حین توجد مثل هذه الروا�ة الموحدة في بدا�ة عمل�ة العدالة االنتقال�ة، في  لكن
حین أن اإلرادة الس�اس�ة واالهتمام العام اللذین �كونان ضع�فین أصًال، یتالش�ان في منتصف 
الطر�ق؟ اإلجا�ة مشابهة: یتعّین على قادة المحكمة، ولجنة تقصي الحقائق، وو�الة توفیر 

هیئة التحقیق تفسیر والیتهم �شكل واسع �حیث تص�ح المشار�ة العامة، والعالقات  أو عو�ضاتالت
مع اإلعالم وعمل�ة بناء دوائر المناصرة عناصر محور�ة في مهمتهم، ومالكهم الوظ�في ومیزانیتهم. 
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لق�م كذلك، ین�غي أن یرّ�زوا جهودهم على الجهات التي �مكنها االضطالع بدور �بیر في تحو�ل ا
 الصحافیین، ،أ�ضا ولكناالجتماع�ة ورسم مالمح روا�ة جدیدة، �ما في ذلك مجموعات الضحا�ا 

 والمثقفین، والش�اب، والقادة الدینیین، والفّنانین وغیرهم.  

 غني الحوار إلى وموّجه تشار�ي نهج هكذا الدستوري، اإلصالح لجنة في األعضاء إلى و�النس�ة
 ظروف في تعمل نفسها تجد التي االنتقال�ة العدالة ألجهزة المشتر�ة الفعل ردة أن غیر. الب�ان عن

 الحّل، عن عصيّ  عل�ه االعتراض أو �عملهم الالم�االة �أن �االعتقاد تقضي متوقعة غیر س�اس�ة
 أفضل معلومات للجمهور توّفرت"لو  �قولون  ما وغال�اً . المعلومات توفر عدم إلى ُ�عزى  أنه أو

 احتضنوا لكانوا �أنفسهم، عل�ه االطالع من الناس تمكن ولو �ه، نقوم الذي الج�ار العمل �شأن
 الفن�ة، المعلومات أو التوع�ة �غ�اب أبداً  تتعلق ال فالمشكلة. له معنى ال �الم اذه". وأّیدوها مهمتنا

 على یتعین تحدٍّ  وهذا: أساساً  العمل�ة هذه مثل وجود لضرورة العام الفهم أو التوافق �غ�اب إنما
 .وتتمّلكه تقبله أن االنتقال�ة �العدالة المعن�ة المؤسسات

 ةالحكوم وصلت، 2015 عام ففي. تقلیدي غیر �ان و�ن توض�ح�ًا، مثالً  النكا سري  وتشكل
 Ranil (تحالف حر�ة الشعب الموّحد) ورئ�س الوزراء Maithripala Sirisenaاالئتالف�ة �ق�ادة الرئ�س 

Wickremesinghe  إقصاء �عد الحكم إلى) المتحد الوطني(الحزب Mahinda Rajapaksa، قومي  وهو
 .عاماً  30 دام الذي التامیل نمور تحر�ر حر�ة تمرد هزمالفضل في  تهلحكوم �انسنهالي 
للمدنیین  النطاق واسعة قسري  و�خفاء قتل �أعمال 2009 عام الحرب نمالمرحلة األخیرة  وانط�عت

 التعذیب�والمقاتلین من التامیل. وفي خالل السنوات الستة التال�ة، واجهت الحكومة اّدعاءات 
 .والسنهالیین التامیل من وصحافیین س�اسیین رضینامع �حق واإلخفاء

س�اسیین سا�قین،  اً خصوم وّحدت شعب�ة حر�ة عقب 2015 انتخا�ات في النصر وتحقق
 ،جید حكمومجموعات من المجتمع المدني، وناشطین وتقدمیین من مختلف المشارب في دعوة إلى 

 واضح �شكل ا�ةو ر ال هذهالدستوري، ووضع حّد للفساد والمصالحة الوطن�ة. وانعكست  واإلصالح
 الشمال، في الناس"تالقى : 2025 رؤ�ة عن الوزراء رئ�س مكتب عن الصادرة الوث�قة في

 في الس�اس�ة الثقاف�ة في تغییر على التصو�ت أجل من] 2015[في  والوسط والغرب والجنوب،
 من اإلفالت وضد �افة؛ الجوانب على والتطرف والدیني اإلثني االنقسام س�اسة ضد النكا سري 

 والعدالة؛ المستدام؛ والسالم المصالحة أجل ومن الجیدة؛ والحو�مة القانون  حكم أجل ومن العقاب؛
 وتنم�ة نمو أجل ومن لمجتمعنا؛ التعددي والطا�ع للجم�ع اإلنسان حقوق  وحما�ة وتعز�ز وصون 
 iii".البالد في وعادلین شاملین

 وضع المتحدة األمم في األمن مجلس أصدره قرار رعا�ة في الجدیدة النكا سري  حكومة وشار�ت
طو�لة �خطط العدالة االنتقال�ة. وشملت االلتزامات إقامة جهاز لكشف مصیر المفقودین،  قائمةً 
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ولجنة لتقصي الحقائق وآل�ة محاس�ة لمالحقة مرتكبي الجرائم الدول�ة.  ،التعو�ضاتومكتب لتوفیر 
وشّكلت الحكومة �عدها فر�ق عمل للتشاور الوطني �ق�ادة شخص�ات �ارزة من المجتمع المدني، 

دف جمع آراء الضحا�ا �شأن األولو�ات والنتائج المتوخاة من اآلل�ات الموعودة للعدالة االنتقال�ة. به
كذلك، شّكلت عمل�ة المشاورات، و�صورة غیر م�اشرة، وسیلًة ساعدت في حشد الجمهور �االستناد 

 إلى هذه الوعود.  

تب الحكومة، لم ُتستقبل حین وصلت التوص�ات الشاملة التي وضعها فر�ق العمل إلى مك إنما
التوص�ة �إقامة محكمة هجینة لجرائم الحرب، من بین أموٍر أخرى. و�ان السبب  �سبب�حفاوة 

�شكل  التواصل �حسن �ان المعارضة، في الیوم �ات الذي ،Rajapaksaواضحًا: فالرئ�س السابق 
و�ان ل�ستخدم هذه القض�ة لمعاق�ة الحكومة في محكمة الرأي العام. ولكان أعلن أنه ال  أفضل

�جب محاكمة أ�طال الحرب، وأنه من شأن الشعب السر�النكي، ول�ست األمم المتحدة، أن یتصّدى 
 لقضا�ا الماضي.

��ف تشكل العدالة لإلجا�ة بروا�ة مقنعة تشرح فیها لماذا و  قادرة أو مستعدة الحكومة تكن لم كذلك،
االنتقال�ة، �ما في ذلك المحاكمات، جزءًا ال یتجزأ من االتجاه الجدید الواسع الذي تتطل�ه البالد. 
وفي وجه قدرات االتصال األكثر فعال�ة التي تتمتع بها المعارضة، ازدادت خی�ة ائتالف المجتمع 

ور�ة. وحینها، خسرت تلك العمل�ة المدني الذي شّكل نواة من األشخاص الذي أجروا العمل�ة التشا
 جمهورها األول. 

وقام �عض المشار�ین في الحكومة ّممن �انوا ما زالوا ملتزمین �العدالة االنتقال�ة بتحدید االتصاالت 
كإحدى المشاكل. لذا، سعت مؤسسة متخصصة معن�ة �التنسیق بین اآلل�ات المستقبل�ة للعدالة 

ضع استرات�ج�ة اتصاالت تشرح وتعّزز وال�ات المؤسسات المرتق�ة االنتقال�ة إلى ز�ادة قدراتها لو 
ذلك، �انت أجهزة أخرى ُتصدر رسائل تكمیل�ة حول المصالحة، �ما في  و�موازاة للعدالة االنتقال�ة. 

 سدىً  ذهبتذلك مكتب الوحدة الوطن�ة والمصالحة، �ق�ادة الرئ�س السابق. بید أن �ل تلك الجهود 
تعبئة جمهور قوي خارج الحكومة، و�خاصة في وجه الروا�ة  أو لها واضح س�اسي تمّلك دون  من

 وال. االجتماعي التواصل ووسائل العاد�ة اإلعالم وسائل في لمعارضةا تنشرها التي التحر�ض�ة
 �مفردها تتغّلب أن للطّالب دراس�ة حلقاتلو  تذ�ار�ةال معارضللو  للصحافیین، تدر�ب ألي �مكن
 .السنهالیین السكان أغلب�ة صفوف في االنتقال�ة العدالة تعارض روا�ة ترس�خ على

قبل وخالل األزمة الدستور�ة في تشر�ن  اشرةم� �الفعل، .�عد وقع قد األسوأ �كن لم إنما
عمل�ة العدالة  لىیتبّنى في خطا�اته هجوم المعارضة ع Sirisena، بدأ الرئ�س 2018األول/أكتو�ر 

. و�التالي، أص�ح التشج�ع على العدالة االنتقال�ة یت�مًا على الصعید له االنتقال�ة، عوضًا عن رفضه
 جهات قّدمتها التي المصالحة مجال في المستهدفة والم�ادرات الفن�ة المعلومات أن �ماالس�اسي. 
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 في ُیذ�ر ال أثراً  تر�ت والمصالحة الوطن�ة الوحدة ومكتب المصالحة آل�ات تنسیق أمانة قبیل من
�المشاورة �قوا على  لمعنيا العمل فر�ق حول اجتمعوا والذین للعمل�ة األوائل المناصر�ن أن حین

 أن شأنها من التي لشعب�ةغابت الحر�ة ا ،الجهورة الفرد�ة األصوات �عض ظهور رغمو  .الهامش
 والهجومات 2018 عام الطائفي العنف فأعمال. الس�اس�ة اإلرادة تالشي عن الناجمة ثاراآل تخفف

 في شخص 200 من أكثر اإلسالم�ة الدولة إلى ینتمون  إرهابیون  خاللها قتل التي اإلرهاب�ة
 توفیرل ومكتب للمفقودین مكتب وجود ورغم. االنتقال�ة العدالة فكرة أقصت 2019 عامأبر�ل /ن�سان

تحّول التر�یز إلى االستعداد لتحقیق العدالة االنتقال�ة في المستقبل �عد إعادة بناء  ،التعو�ضات
قاعدة شعب�ة واسعة وروا�ة مناس�ة لإلث�ات �أن العدالة االنتقال�ة هي في مصلحة جم�ع 

 السر�النكیین. 

 في م�اشرةً ل، قصة العدالة االنتقال�ة في تونس فتتشارك مع سري النكا أوجه ش�ه عدیدة. �الفع وأّما
 ظهرت، 2011 عام االستبدادي وحكمه علي بن العابدین بز�د أطاحت التي" ال�اسمین"ثورة  أعقاب
، تالها اعتماد 2012وطن�ة عام  مشاورةٍ  إطالق إلى أدى مّما األولو�ات بین من االنتقال�ة العدالة

. وتشكلت �موجب هذا القانون لجنة الحق�قة والكرامة 2013قانون شامل للعدالة االنتقال�ة عام 
 وُمنحت. وتوث�قها االستبدادي، الحكم حق�ة في والفساد اإلساءات فيللتحقیق، من بین أمور أخرى، 

�ا إلى المالحقة القضائ�ة والتوص�ة واسعة، �ما في ذلك إحالة القضا صالح�اتٌ  اللجنة هذه
 سهام وتوّلت اللجنة؛ أعضاء تعیین تم ما، حدّ  إلى شفافة تعیینات عمل�ة إجراء و�عد. �التعو�ضات

 .اللجنة رئاسة قو�ة حقوق�ة وناشطة سا�قة صحاف�ة وهي سدر�ن، بن

 أي -الرئ�سي جمهورها حماسة فتالشت �طیئة والكرامة الحق�قة لجنة انطالقة �انت ولألسف، إنما
الثورة. �ما بدأت المشاكل الداخل�ة تظهر و�لغت ذروتها في نزاع علني مع  ي ومناصر  الضحا�ا

ثالثة أعضاء آخر�ن استقاالتهم. وترّ�زت معظم جهود  ّدمق ف�ما هانائب الترئ�سة اللجنة التي أق
والذي تفاقم  ،االتصال التي قامت بها اللجنة على محاوالت الحّد من الضرر الذي طال سمعتها

�فعل التغط�ة اإلعالم�ة المعاد�ة لها. و�دأت الروا�ة األساس�ة التي تر�ط اللجنة �الدوافع الرئ�س�ة 
تضمحّل وسط الضجة  -مة جم�ع التونسیین وتفك�ك الحكم الفاسدالمكافحة من أجل �را -للثورة

 اإلعالم�ة. 

، وصل نداء تونس، وهو حزب جدید شّكله ��ار 2014وما زاد الوضع سوءًا هو أنه في عام 
فتكّثفت الهجومات على لجنة الحق�قة والكرامة و�اتت  المسؤولین في عهد بن علي، إلى السلطة.

المملوك من مصالح مقّر�ة من أوساط بن علي. وفي نها�ة المطاف، سمًة منتظمة في اإلعالم 
تمّكن الرئ�س الجدید، ال�اجي قائد الس�سي وحز�ه من الحّد من صالح�ات اللجنة. واألهم أنهم 
حّولوا جزءًا �بیرًا من الرأي العام ضّدها، وهي مهّمة سّهلتها اإلجا�ات الصدام�ة الصادرة عن بن 
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جمهورها األساسي من الش�اب الثور�ین، والضحا�ا والمجموعات  عن لجنةسدر�ن التي أ�عدت ال
 الحقوق�ة.

 �عض الفوضى هذه آثار من التخف�ف في ساعدت اللجنة نّظمتها التي العلن�ة المحاكمات ووحدها
 استن�اط و�عد ورة،المش لتقد�م االتصاالت في األخصائیین من قوي  فر�ق �فضل �الفعل،. الشيء

الحق�قة والمصالحة في جنوب أفر�ق�ا، أقّرت بن سدر�ن وأقّر األعضاء اآلخرون  لجنة من الدروس
�ق�مة شهادات الضحا�ا األح�اء في نقل جوهر معاناة الجسد الدفینة إلى الجمهور الواسع. لذا، 

بدءًا من اخت�ار المكان (منتجع �انت  -ُوضعت خطة اتصاالت شاملة نظرت في أدّق التفاصیل
وجة بن علي عطالتها)، مرورًا �إجراءات متمحورة حول الضحا�ا (�ما في ذلك تمضي ف�ه ز 

ترتی�ات خاصة �الجلوس) ووصوًال إلى استرات�ج�ة إلكترون�ة و�عالم�ة متطورة شملت جم�ع 
التونسیین واإلعالم اإلقل�مي. �ما أن التغط�ة الشاملة للسجناء الس�اسیین الذین رووا ما تعرضوا له 

سجون بن علي ومن قصص مؤثرة عن الحب والخسارة أثارت الضغائن في البالد، من تعذیب في 
وشعر بها في الوقت الحق�قي مئات اآلالف مّمن �انوا یتا�عون التغط�ة التلفز�ون�ة الم�اشرة على 

 اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي. 

ي العاصمة تونس فقط، غیر أن هذه المحاكمات ُنّظمت قرا�ة انتهاء وال�ة اللجنة وحصلت ف ورغم
أنها سمحت �إعادة تحفیز مجموعات الضحا�ا ومنظمات حقوق اإلنسان، وزّودت لجنة الحق�قة 
والكرامة بدعم شعبي أوسع نطاقًا للصمود في وجه الهجومات الس�اس�ة خالل المحاكمات. فحر�ات 

تجاوزات وحاالت الش�اب التي ُحشدت لالعتراض على مشروع قانون حكومي �منح العفو عن ال
 األمور عادت المحاكمات، انتهاء فور إنما. هي مثل على ذلك وّثقتها قد اللجنة �انت التي الفساد

، 2018 عام وفي. العاصفة عین في سدر�ن بن برزت حیث ودفاع هجوم من عل�ه �انت ما إلى
 مراحل عن تقر�ر تقد�م أرادت حین ضدها األصوات تعالي �عد البرلمان مغادرة على اضطرت

 .للجنة األخیرة العمل

 فّصل والذي صفحة 2000 في الواقع للجنة النهائي التقر�ر صدر، 2019مارس /آذار وفي
 ولم"فاشل"  �أنه اللجنة عمل نعت إنما الوزراء رئ�س قبله. 2013و 1955 عامي بین التجاوزات

قّدمت  الذي األخیر الصحفي مؤتمرها في قامت فقد سدر�ن بن وأّما. ناشط �شكل له یوماً  یرّوج
"استالم  إلى اإلنسان حقوق  ومنظمات الضحا�ا ومجموعات المدني، المجتمع بدعوة ،خالله التقر�ر
 ة،حالصح� الرسالة تلك �انت. توص�اتها لتنفیذ" العمل ومواصلة والكرامة الحق�قة لجنة من المهام

 منذ للجنة العامة والمشار�ة االتصاالت استرات�ج�ة وجهت لو �كثیر أكبر وقعاً  تر�ت لكانت إنما
 .البدا�ة
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 التأثیر المحوري إنما المهمل لإلعالم
الهدف الضروري ألي مشروع للعدالة االنتقال�ة یرمي  ل�مث العامة الروا�ة في الشامل التبّدل �ان إذا

مع اإلعالم. ففي یوغوسالف�ا السا�قة،  التعاملإلى أن �كون تحّول�ًا، فمن البدیهي أنه من الحیوي 
مثل عدد قلیل من  وسري النكا وتونس وفي �ل مكان، �حدد الصحافیون مالمح النقاش والرأي

 الشعب حق و�بّرروا محاید �شكل الحقائق عن یتقصوا أن �مكنهم األحوال، أفضل وفي. اآلخر�ن
روا�ات تسمح �فهم القضا�ا المعقدة والمثیرة للجدل؛ وفي أسوأ األحوال،  ینقلوا أنو  المعرفة، في

�مكنهم أن �شّكلوا قوى حقد وفوضى، ترّوج لألكاذیب المتعّمدة التي تؤدي إلى أعمال العنف 
 الجماعي أو تؤمن الضمانة للقمع.

 لالإنسان�ةا الصفات الستخدام المستعدة الس�اس�ة القوى  مع �صطف الذي اإلعالم إن �الفعل،
 السا�قة و�وغوسالف�ا الناز�ة، ألمان�ا في معروفاً  �ان �ما -"اآلخر" مع تعاملها في والتحر�ض

 تلجأ قد التي للقوى  الطر�ق �مّهد -األخرى  النزاعات عشرات وفي وال�من سور�ا، في و�ذلك ورواندا،
. المنهجي والتعذیب العرقي والتطهیر العشوائي، والقصف الكهر�ائ�ة، والعصا المتفجرة، البرامیل إلى
 عدو ضد صراع �مثا�ة أنها تزعم ما غال�اً  التي اإلجرام�ة والسلو��ات الس�اسات �طّ�ع اإلعالم فهذا
و�حّول  ،طفیل�ات و�أنها المستهدفة المجموعة اإلعالم �صّور الس�اق، هذا وفي. إنساني ال أو قد�م

 اولئك المستعدین الرتكاب جرائم حرب ضد العّزل إلى أ�طال وشهداء الوطن. 

 المسؤول�ة"واجب  بنیت �ر�ستوفر االتصاالت خبیر �سّم�ه عّما تخّلى قد اإلعالم هذا �كون  أن و�عد
موقفه �شكل طب�عي لدى انتهاء النزاع أو الحكم  لیبدّ  لن الد�موقراط�ة، في المترسخ" االجتماع�ة

االستبدادي. و�ذ غال�ًا ما ی�قى هؤالء الصحافیون مصطفین مع القوى الس�اس�ة المعترضة �شدة 
على المساءلة أو اإلقرار �األفعال والس�اسات اإلجرام�ة التي اذ�تها، ال �مكن االعتماد علیهم 

السا�قة، أو أن �كونوا  التجاوزات وراء الكامنة �ابواألس الوقائع على صادقةال محاس�ةاللمناصرة 
 الصوت اإلنساني والحضاري لألوساط العامة. و�ن�غي أن �خضعوا إلصالح منّظم أو أن یتم

 إمكاناتهمن  إذا ما أراد مسار العدالة االنتقال�ة أن یتمكن من تحقیق �عضٍ  ،�صحافیین هماستدعاؤ 
 .التحّول�ة

لإلصالح أن  الخاضع غیر لإلعالم �مكن �م ،و�ولندابیرو إلى �ین�ا، ونی�ال األمثلة، من  وتبّین
من الفظائع الجماع�ة.  إرثٍ  عن الفعل�ة لمحاس�ةُ�ضعف، و�ؤخر وأخیرًا �عرقل الجهود اآلیلة إلى ا

فأصوات هؤالء اإلعالمیین الجامحة سوف تطغى على أصوات الصحافیین اآلخر�ن، والمثقفین 
وحدهم، أو في الحالة المثال�ة �التعاون مع المؤسسات المعن�ة �العدالة  -والفنانین القادر�ن



 14 االنتقالیة العدالة في االتصاالت مجال دور: الروایة تغییر

لى حوار بّناء یؤدي على تحو�ل حرب تقسم اآلراء حول روا�ات متطرفة عن الماضي إ -االنتقال�ة
 .للضحا�ا والتعو�ضاتإلى توفیر إ�ضاحات تار�خ�ة وأشكال معقولة من المحاس�ة 

 العدالة دور ُ�فهم حین تحق�قه �مكن عّما مثالً  أفر�ق�ا جنوب في والمصالحة الحق�قة لجنة وتشكل
لجنة  هي زالت وما. بذلك اإلقرار یتم وحین المعّدل، وغیر المعّدل �شكله اإلعالم، وتأثیر االنتقال�ة

الحق�قة األشهر سمعًة، س�ما أنها شّكلت جزءًا من الفس�فساء الكبیرة في المشروع الذي قاده نیلسون 
ماندیال لص�اغة هو�ة جدیدة لجنوب أفر�ق�ا واستبدال األساطیر التأس�س�ة للفصل العنصري بروا�ة 

لِعرق. ورغم أنه ل�س من السهل نسخ هذه شاملة تولى فیها األهم�ة إلى المواطن�ة أكثر من إلى ا
الظروف الس�اس�ة، �مكن استمداد الدروس من طر�قة إشراك لجنة الحق�قة والمصالحة مع الجمهور 

 .ه�عتمد الذي النهج قلب في إلعالما في حوار مؤلم إنما دینام�كي �كون  الواسع

 من العدید عكس: "على والمصالحة الحق�قة للجنة الراحل الرئ�س نائب بوراین، أل�كس �تب وقد
 و�خاصة اإلعالم�ة، التغط�ة وسمحت الصدارة، موقع اللجنة هذه احتّلت األخرى، الحق�قة لجان

 عملها في المشار�ة من الر�ف�ة المناطق في المق�مین واألشخاص واألمیین، للفقراء، منها، اإلذاع�ة
عامودها وتمثل  iv".المختار�ن األعضاء من حفنةٍ  على تقتصر ولم حق�ق�ة وطن�ة تجر�ة فكانت

�عنوان "التقر�ر الخاص للجنة الحق�قة والمصالحة"، استمر بّثه طیلة عامین  سبوعيالفقري �موجز أ
 لجأت وقد. العنصري  الفصل لنظام حیوي  ذراععلى القناة التلفز�ون�ة الوطن�ة، التي شّكلت سا�قًا 

 عن" القصص خلف"القصص  لروا�ة أفر�ق�ا جنوب في الصحافة في الروائیین أفضل �عض إلى
 .الذروة أوقات في ُیبث و�ان اللجنة،

 رئ�س رئ�سها، �اسم اإلعالمي الناطق أالن، جون  �قول اللجنة، عمل عن اإلعالمي تقر�ره وفي
 �شأن العلن�ة للمحاكمات والمسموعة المرئ�ة اإلعالم�ة التغط�ة أن توتو، د�سموند األساقفة
 الفصل خالل مماثلة معلومات نشر فشل مدى مع واضحاً  تناقضاً  شّكلت اإلنسان حقوق  انتهاكات
 التواصل وسائل توّجهه الذي المعلومات من الوابل هذا س�قت التي األوقات ففي. العنصري 

 أدلوا الذین األشخاص إلى الوصول أفر�ق�ا جنوب في للسكان واإلذاعة التلفز�ون  سمح االجتماعي،
 وخاصاً  شخص�اً  طا�عاً  والمسموع المرئي اإلعالم اضفى"لقد  �ول �اثر�ن �تبت و�ما. �شهاداتهم

 حیث من العقل تخّدر اإلجمال في لكانت التي القصص -اللجنة طرحتها التي القصص على
 وضع والمسموع المرئي اإلعالم عبر و�ثها فالمحاكمات. المطلقة ووحشیتها وضخامتها جسامتها،

 v..."اللجنة اتصاالت محور في األفراد

وصف أ�ضًا رئ�س األساقفة توتو األثر التحّولي للتغط�ة، حیث �تب في إحدى الصحف  وقد
 :العلن�ة المحاكماتبدء  منالصادرة في جنوب أفر�ق�ا �عد مرور ثمان�ة أشهر 
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 فقط م�اشرة بها المتأثرة المجموعات �انت التي األحداث وضع... إنجازاتنا أهم أحد كان
في قلب ح�اة الوطن. فقد سمع  -في الصحف البدیلة اءالقرّ  من القلیل وأح�اناً  -علیها مّطلعةً 

مالیین السكان في جنوب أفر�ق�ا الحق�قة عن سنوات الفصل العنصري للمرة األولى، أح�انًا 
من خالل الصحف الیوم�ة إنما �شكل أكبر عبر التلفز�ون و�خاصة اإلذاعة...�الط�ع، �ان 

جنوب أفر�ق�ا �عرفون ما الذي �ان �حصل في مجتمعاتهم المحل�ة، إنما غال�ًا السود من سكان 
ما لم �كونوا مّطلعین على تفاصیل ما �ان �حصل آلخر�ن في البالد. وأّما الب�ض من الشعب، 

�عد الیوم  فلم ،الجهل قیود في المطبوعة الصحافة و�عض الوطن�ة التلفز�ون  قناة قتهمأ�الذین 
 vi�إمكانهم االّدعاء أنهم ال �عرفون ما الذي حصل.

��ف أن اإلعالم  رناتذ�ّ  أفر�ق�ا جنوب في والمصالحة الحق�قة لجنة تثیره الذي المستمر فاالهتمام
العام والخاص في مسارات العدالة االجتماع�ة هو من بین القضا�ا األهم، إنما المهملة نسب�ًا. وهذا 

الوعد �العدالة االنتقال�ة �كمن تحدیدًا في إمكان�ة أن �عید جزء �بیر من الشعب أمر مفاجئ ألن 
من زمن �ان خالله العنف و�یذاء "اآلخر"  ینتقل أنو  ؛مستقبله تصّور �عیدو  ماض�هالنظر في 

العالقات بین المجتمعات المحل�ة و�ین  لحقوق �ا والوعي التعاطف ف�ه �عززطب�ع�ًا إلى زمٍن 
. ول�حصل ذلك، ما من بدیل للدور المر�زي الذي یؤد�ه الصحافیون من �افة والدولةالمواطنین 

 تتحّدث الملیون، للمرة أو األولى للمرة األمة، تجعل التي القصص وروا�ة الوقائع نقل في األنواع
 .إغالقه عن عوضاً  جّد�اً  نقاشاً  تفتح �طرقٍ  نفسها عن

الرغم من األدّلة الدامغة على الجرائم الجس�مة التي تّم  علىفمع البوسنة والهرسك صارٌخ.  والتناقض
ارتكابها ضد غیر الصر�یین في جمهور�ة سر�سكا (الك�ان الذي �طغى عل�ه الصر�یون في البوسنة 

 �ستمروالهرسك) والتي أثبتتها المحكمة الدول�ة الخاصة بیوغوسالف�ا السا�قة والمحاكم المحل�ة، 
 لها تعّرضوا التي الجرائم فیها علیهم ناكراً  ضار�ة دعائ�ة �حمالت نالبوسنیی �استهداف اإلعالم
 الحاكمة للنخ�ة الس�اس�ة اآلراء أساسي �شكل التغط�ة هذه وتدعم. الحرب مجرمي ألشهر ومهّلالً 

 الصر�ي �ارادز�تش، رادوفان �س�اسة العمل �الكامل أعادت والتي وصر��ا، سر�سكا جمهور�ة في
 إقامة المرتقب البوسن�ة األراضي على الصر�یین غیر ضد منهج�ة إ�ادة حملة قاد الذي البوسني

 .علیها المستقبل�ة صر��ا دولة

 المحكمة عن �حقه الصادر الحكم �صف العدالة، أمام النها�ة في �ارادز�تش مثول من الرغم وعلى
 الخوف تعز�ز على قائم إرثٍ  من تر�ه ما وجه أفضل على السا�قة بیوغوسالف�ا الخاصة الدول�ة

 :والكراه�ة

 وس�اساته، SDSرادوفان �ارادز�تش في طل�عة اولئك الذین أّسسوا وعّززوا عقیدة حزب  كان
 على سلطتها �سط إلى عمدت مواز�ة وس�اس�ة وشرط�ة وعسكر�ة، حكوم�ة، بنىً  فأنشأ
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 عبر الصر�یین غیر إزالة على والعمل الصر�یون  بها �طالب �ان التي البوسن�ة األراضي
 ضد الدعائ�ة الحمالت نشر في رئ�سي بدور �ارادز�تش واضطلع. �حقهم الجرائم ارتكاب

 على مشّدداً  للصر�یین، التار�خیین األعداء اعُتبروا الذین والكرواتیین المسلمین البوسنیین
 الخوف لتولید خطا�اته واستخدم التار�خ�ة، الروا�ة هذه إلى لجأ وقد. معهم التعا�ش استحالة
 في العرق�ة والتوّترات االنقسامات فاقم ّمما والكرواتیین، المسلمین البوسنیین ضد والكراه�ة
 vii.الهرسك البوسنة

 الذي والعام الس�اسي الخطاب في تتغلغل زالت ما �ارادز�تش نشرها التي القب�حة الروا�ات أن غیر
. وعلى الرغم من المحاوالت سكاسر� لجمهور�ة والتا�ع الصر�ي عالماإل قاطع �شكل مالمحه �حّدد

المتواضعة إلصالح اإلعالم، ظهر الیوم �عض و�الء الالإنسان�ة المقنعین �صحافیین. فهم في 
 ذلك في �ما الفظائع، أ�شع ضحا�ا و�تعّرض. ذاتها العقیدةخدمة  فيخدمة أس�اد مختلفین إنما 

وغیرها من المذا�ح، لسخر�ة  ومذ�حة توزلة �ب�جاومذ�حة سوق مار�الي  ا،یتشسر�رن مذ�حة
الس�اسیین الصر�یین الذین تترّدد أصواتهم على شاشات التلفز�ون الرسمي، واإلذاعات ووسائل إعالم 

 قدرة تدّمر وأن مخّر�ة، المصالحة آثار تكون  أن المتوقع أخرى في جمهور�ة سر�سكا وصر��ا. ومن
 .المسامحة على الضحا�ا

 النكران من االنتقال �جب ودائم، مستقر سالم إلى التحّول من جامدال النزاع هذا یتمكن و�ي لذا،
 موضوع�ة أخ�ارٍ  إنتاج و�ن�غي. سر�سكا لجمهور�ة التا�ع واإلعالم الصر�ي اإلعالم في اإلقرار إلى

 �أن واإلث�ات الصر�یین غیر من الضحا�ا على مجدداً  اإلنسان�ة صفة إلضفاء درام�ة و�رامج
 األحكام تفلح ولم �ارادز�تش عقیدة تمل�ه �ما الصر��ة، للهو�ة خ�انةً  �شكل ال اآلخر مع التعاطف
 .عل�ه التغّلب في السا�قة بیوغوسالف�ا الخاصة الدول�ة المحكمة عن الصادرة

صد�قًا  كون �أن التناقض بین حالتي جنوب أفر�ق�ا والهرسك یبّین بوضوح أن اإلعالم قد  كما
. لذا، من المحّیر حاسماإلعالم وتأثیره  صوتللعدالة االنتقال�ة أو عدوًا لها؛ وفي �لتي الحالتین، 

أن نرى أنه في استرات�ج�ات االتصال الخاصة �معظم الهیئات المعن�ة �العدالة االنتقال�ة، ُ�حّرر 
قدات والسلو��ات االجتماع�ة. اإلعالم من مسؤولیته، أكانت إ�جاب�ة أو سلب�ة، �محّفز رئ�سي للمعت

اإلنسان�ة  الصفة ونزعونادرًا ما ُینظر إلى الدور المتعمد الذي �ضطلع �ه اإلعالم لجهة التحر�ض، 
وتطب�ع القمع لتحقیق إصالح مستدام. وحتى أن الصحافیین الذین �قعون ضحا�ا وال �عّززون 

أنهم �كونون قد �افحوا  رغم حق�قة،لا ولجان المحاكم جانب من االهتمام من القلیلالعنف یلقون 
�كل جرأة لكشف الحقائق في جرائم سا�قة، معّرضین ح�اتهم وسبل ع�شهم إلى الخطر في هذا 

 المسعى.
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 إلصالح المالئم المكان أو المسؤول الطرف ل�ست االنتقال�ة �العدالة المعن�ة الهیئات أن ورغم
 اإلعالم أفعال ح�ال الرسمي الخطاب تحّفز أن والیتها بدا�ة في علیها و�توجب �مكنها اإلعالم،
 ظهور تت�ح التي المساحة توس�ع في ذلك �ساعد وقد. المستقبل�ة واحت�اجاته و�مكان�اته السا�قة
 مساحة وتقل�ص)، ضرور�ةً  تكون  قد التي التنظ�م�ة واإلصالحات القوانین عن(فضًال  حرة صحافة

 صحاف�ة جمع�ات مع م�اشر حوار إقامة إلى األمر هذا �فضي قد �ذلك،. الدعائ�ة الحمالت
 مواجهة أهم�ة فهم في �ساعدها �ما االنتقال�ة، العدالة مسار في دورها �شأن إعالم�ة ومجموعات

 عن الكشف ضمان في �ساعد أن �مكن الناشط دورها وأن والمجتمع، الضحا�ا إلى �النس�ة الماضي
  .للجم�ع ومفیدة صادقة �طر�قة �الماضي المتصلة والمتنوعة المعقدة الحقائق

 المؤسسات تأخذ أن �جب روایته، أو ثقافته أو مجتمع، أي ق�م مثل مترسخة أمور تغییر و�هدف
 صفحة أو الش�كي الموقع أن علماً  الجّد، محمل على الصحافة االجتماع�ة �العدالة المعن�ة

 بداً أ یوّلد لن التعو�ضات،أو و�الة توفیر  الحقائق تقصي بلجنة أو ما، �محكمة الخاصة الفا�سبوك
بیئة تشّجع على التحّول والتعا�ش السلمي؛ وال حتى الشهادات الشجاعة التي یدلي بها الضحا�ا 
ومرتكبو الجرائم. وسوف یتمثل العنصر الحاسم في ما �عرضه اإلعالم و�شجعنا على اعتقاده؛ وما 

األجندة الوطن�ة. وسوف ُتعرف أصوات وقصص  �جبرنا على إعادة النظر ف�ه؛ وما �ضعه على
اإلعالم القلب  شّكل ذاإفقط  إنماكل المتوّرطین، و�تبّناها عدیدون ول�س قّلة قلیلة من الناس، 

االسترات�جي للعدالة االنتقال�ة، �اعت�ارها موضوع اهتمام ومحاور رف�ع األهم�ة في الوقت ذاته. 
و�نطبق هذا األمر على المحاكم وعلى األجهزة األخرى المعن�ة �العدالة االنتقال�ة، حتى و�ن لم تكن 

 االعت�ارات االسترات�ج�ة متشابهة.

 قدماً  المضي
 مجتمع في الغال�ة الروا�ة تغییر في تساهم أن �مكنها ال االنتقال�ة العدالة أن إلى الةالمق هذه تشیر
ما لم �عتبر قادة المؤسسات في هذا المجتمع أنفسهم  ،االنتقال�ة العمل�ة وسط لذاته وفهمه منقسم

منخرطین في الس�اسة وجهات فاعلة في مجال االتصاالت ول�س �تكنوقراطیین قانونیین �عملون 
خارج المجال الس�اسي أو ی�قون فوقه. و�انت هذه النقطة بدیه�ة للغا�ة منذ عشر�ن عامًا إلى درجة 

 توجب إعادة التأكید علیها.أنها لم ُتذ�ر حتى؛ والیوم �اتت تس

�عتبر ال�عض أن الصحافة الس�اس�ة أقل أهم�ة الیوم مّما �انت عل�ه في الماضي، نظرًا إلى  قد
إضعاف اإلعالم التقلیدي (اإلذاعة، والتلفز�ون والصحافة المطبوعة) و�روز اإلعالم غیر التقلیدي 

دو�ن التدر�جي وتعم�م المعاییر، �عتبر الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي. ور�ما أ�ضًا �سبب الت
ال�عض أن السنوات الخمسة عشرة األخیرة من العدالة االنتقال�ة شّكلت تحّسنًا نوع�ًا، أكثر منه 
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تراجعًا. إنما ین�غي إعادة ال�حث �عمق في هذین الرأین. وما زالت الحاالت األكثر ذ�رًا للعدالة 
العشر�ن األولى (األرجنتین، وشیلي، وجنوب أفر�ق�ا،  السنوات في وقعتالتي  تلك هياالنتقال�ة 

ألن  -صغیر �مق�اس ول�س– ذلكالخمسة عشرة األخیرة،  السنوات فيوسیرالیون، إلخ.) ول�س 
المؤسسات المعن�ة �العدالة االجتماع�ة �ّونت فهمًا أوسع نطاقًا �شأن أهم�ة اإلعالم واالتصاالت 

 د بیئة موات�ة للنقاش التشار�ي وق�ٍم أكثر شمول�ة للمستقبل.في معالجة الماضي والمساعدة في تولی

وال�ة المحاكم  فيإعادة األمور إلى مسارها، ین�غي النظر إلى االتصاالت �اعت�ارها موجودة  و�هدف
الخاصة �جرائم الحرب، ولجان تقصي الحقائق وما شابهها، ول�س �نشاط ملحق "یدعم الوال�ة 

ادة هذه األجهزة منسجمین مع األهداف واالحت�اجات االجتماع�ة الرئ�س�ة". و�جب أن �كون ق
االتصاالت  األوسع نطاقًا، وأن یوّظفوا و�عّززوا فر�قًا نافذًا من األخصائیین لضمان أن تؤخذ

 و�ل مرحلةوأولو�ات بناء الجهات المستهدفة في االعت�ار لدى تصم�م وتنفیذ خطط العمل في �ل 
 من المنبثقة المواد استخدام �مكنهم الذین والفنانین الكّتاب �شمل وهذا. العمل�ة من مستوى 

 عنه تعّبر أن �مكن ال عّما تعّبر قصص ونشر لوضع العامة واألحداث الیومي والعمل التحق�قات،
 وتلتقي �شكل حدسي مع أي روا�ة أخرى قید اإلخراج. ،اإلحصاءات

یر الصحافة المكتو�ة، واإلذاعة، والتلفز�ون عل�ه، �جب أن ُتشمل النقاشات �شأن دور وتأث و�ناءً 
ووسائل التواصل االجتماعي في مرحلة تصم�م مسار العدالة االنتقال�ة، مع مراعاة دورها الحاسم 
في تحدید الرأي العام. و�التالي، فإن نماذج المشار�ة التي تقتصر على جلسات توفیر المعلومات 

أن تقوم عمل�ة  �جبدالة االنتقال�ة غیر مالئمة �كاملها. والدورات التدر�ب�ة لإلعالم في مجال الع
مستدامة وأساس�ة من المشار�ة والمناقشة مع جمع�ات من الصحافیین ومن خاللها (أو منصة 

 لتقد�م مشار�ع إطالق أ�ضاً  و�مكن. منتظم نحو على الساعة قضا�ا الستطالعمصّممة خص�صًا) 
 .وجودتها التغط�ة نطاق تحسین أجل من خاصة تقار�ر

 تولید�جب أن تنخرط األجهزة المعن�ة �العدالة االنتقال�ة �شكل است�اقي في م�اراة  ،شيء �ل وقبل
خطاب، عوضًا عن إدارة خطا�ات اآلخر�ن أو الرّد علیها. وهذا �عني االستفادة من قدرات مجموعة 

وسینار�وهات أصل�ة؛ و�طالق نقاشات على  الرأي النافذین؛ ووضع ونشر قصص واسعة من صّناع
االنترنت ونقاشات عامة. فالظهور فقط لدى الرّد على هجمات المخّر�ین والمعلومات المغلوطة 
�غّذي حلقة المعلومات السلب�ة، وهو ما تسعى إل�ه هذه الجهات. �الفعل، من خالل مشار�ة 

هتم �العدالة االنتقال�ة، ال یتوجب على است�اق�ة تستند إلى جمهور محّدد الهدف وواسع النطاق م
 المحاكم واللجان الرّد على الهجومات الس�اس�ة، إنما �مكنها االعتماد على داعمیها الخارجیین.
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 إلى الرام�ة العمل�ة في"موقعهم"  االنتقال�ة العدالة مجال في القادة �فهم أن ضرورة �عني وهذا
 مع العمل لجهة االتصاالت، استرات�ج�ة یوّجه أن �جب أمر هذا. والروا�ة الثقافة في بتحّول السماح

 .الصلة ذات المضمون  ونشر وتولید الش�كات، ودعم األول جمهورهم

 مجتمع في الروا�ة تغییر على االنتقال�ة �العدالة المعن�ة المؤسسات قدرة فإن ذلك، إلى إضافةً 
 مثالً  علیها والحفاظ اإلعالم ثقة بناء أجل من. �ساطةً  أكثر وق�مٍ  خ�اراتٍ  على أ�ضاً  تعتمد منقسم
 آثار عن ومهني منفتح �شكل واللجان المحاكم تتحدث أن �جب الرئ�س�ة، المستهدفة الجهات وحشد

آثار خارج�ة أخرى. �ذلك،  اي أو والعرقلة المیزان�ة، على المفروضة والقیود الس�اس�ة، الهجومات
في مجال التدر�ب، �جب أن �كون التر�یز فعًال داخل�ًا ول�س خارج�ًا: �جب أن یتعلم الموظفون 
ك�ف یتعاملون مع اإلعالم، أكثر منه العكس. وأّما �النس�ة إلى إدارة توقعات الضحا�ا والمجتمع، 

نا�ة بین المنجزات الملموسة التي تحققها �جب أن �مّیز القادة المعنیون �العدالة االنتقال�ة �كل ع
أجهزتهم (مثًال، تقر�ر، أو رزمة التعو�ضات أو الحكم الجنائي) والق�م التي ترّوج لها (مثًال، 

العدالة أو  إحقاق تعادلالحق�قة، والعدالة، والمساءلة والتضامن). فمالحقة �عض المرتكبین ال 
 .للحصانةوضع حّد 

لى اولئك الذین �حّددون استرات�ج�ات االتصاالت في األجهزة المعن�ة أن یتخ �جبالنها�ة،  وفي
األدوار  -و�هدر -�العدالة االنتقال�ة عن فلسلفة "عملنا یتحدث عن نفسه". فهذا النهج ینفي

والمسؤول�ات االجتماع�ة التي �ضطلع بها قادة هذه األجهزة في تعز�ز وضع روا�ة مجتمع�ة جدیدة 
عالقات منتجة  قامةإلّ�ع النطاق، في الس�اقات الود�ة والعدائ�ة على السواء، وشمول�ة. �ما أنه �ض

مع اإلعالم النافذ ووسائل التواصل االجتماعي؛ وتنظ�م وتحفیز الجهات المستهدفة التي لها 
مصلحة �بیرة في تكو�ن روا�ة وطن�ة جدیدة؛ ومساعدة أكبر عدد من األشخاص ل�كونوا المالكین 

ة المعن�ة بتوفیر الحق�قیین للرسائل الصادرة عن المحكمة ذات الصلة، أو لجنة الحق�قة أو الو�ال
 تغّیر أن االنتقال�ة �العدالة المعن�ة األجهزة على أوالً  یتعّین الروا�ة، تغییر أجل ومن. التعو�ضات

   .تفكیرها نمط
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