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في كافة الوحدات التعليمية:

الكرامة اإلنسانية
العقبات التي تواجه السلوك اإلنساني
العواقب
وجهات نظر متعددة
املعضالت

املهارات التي تتم ممارستها

تبني وجهة نظر
حتديد العواقب
احلجج القانونية

إذا كان وقتك محدودًا ولست قادر ًا على العمل على جميع االستكشافات ،فنوصي بأن
تتبع على األقل السبيل القصير لالستكشافات ،املشار إليه بهذا الرمز.
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عاجلت الوحدة التعليمية  3موضوع انتهاكات القانون اإلنساني،
واكتشف الطالب ملاذا حتدث هذه االنتهاكات .وتعرفوا على
املعضالت التي ميكن أن تنشأ عند تطبيق القانون ،وعلى
الصعوبات املتعلقة باملسئوليات ،وذلك باستخدام دراسة حالة.

ويطلب االستكشاف ( 4أ) من الطالب أوال ً أن يفكروا في بعض
األسباب التي توجب التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني .ومن
ثمّ يطلب منهم أن يستكشفوا الطرق للقيام بذلك ،ومقاربة
مسئوليات مختلف الفاعلني املعنيني.

أما الوحدة التعليمية  4فمصممة لتوسيع آفاق فهم الطالب
للطرق التي يتم فيها تنفيذ القانون اإلنساني .وتعرض هذه
الوحدة عدة طرق للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني ،كسوق
مرتكبي االنتهاكات للمحاكمة ،وكشف احلقيقة ،واملصاحلة،
وأشكال التعويض.

األهداف :من املتوقع بعد نهاية االستكشاف ان يكون الطالب قادرا ً على أن :

• يفهم كيف ميكن أن يؤثر التعامل  -أو عدم التعامل  -مع انتهاكات القانون اإلنساني في صالح اجملتمع بعد نزاع مسلح
• يتعرف أ ّن هناك عدة طرق للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل
مع انتهاكات القانون اإلنساني

مرجع

(4أ) الطالب
( 4أ) 1.رسوم بيانية :آراء حول ما يجب عمله مع الناس الذين يخرقون قواعد احلرب
( 4أ) 2.أن ننسى أو أال ننسى؟ وجهات نظر حول التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني
( 4أ) 3.ما جرمية احلرب؟
( 4أ) 4.ورقة عمل :املسؤوليات بشأن تنفيذ القانون اإلنساني
( 4أ) 5.نظرة على الصمت اجملتمعي بعد االنتهاكات
( 4أ) 6.هل فات األوان؟

حتضير
اختر السؤال الذي سوف تستخدمه لواجب الكتابة في املرحلة .1
راجع في دليل املنهج ،أساليب التعليم ( 1مناقشة)( 7 ،كتابة وتفكير)( 9 ،مجموعات صغيرة) ،و( 10جمع قصص
وأخبار) .وإذا أمكن ،شاهد الفصل الذي له صلة باملوضوع من الفيلم التدريبي اخلاص باملعلمني (الوحدة التعليمية .)4

الوقت
جلستان ،كل منهما  45دقيقة

استكشاف القانون اإلنساني
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االستكشاف
الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

ما الذي ينبغي فعله عندما يتم خرق القانون؟ ( 25دقيقة)
ابدأ مناقشة في الصف تستند إلى مواقف مألوفة من الطالب.
[على سبيل املثال :خرق “القواعد املنزلية” أو “قواعد الصداقة”؛ االستخفاف مببادئ أخالقية
معيّنة مقبولة بشكل عام]

سؤاالن محتمالن:

> إذا خرقت قاعدة أو أسأت التصرف ،فماذا ينبغي أن تفعل؟ وملاذا؟
> ما الذي ينبغي أن يحصل لك؟ وملاذا؟
أكمل املناقشة مع أمثلة عن خرق القانون.

سؤال محتمل:

> ما الذي يحصل للناس املتهمني بارتكاب جرمية ،كالسرقة أو القتل؟
استخدم أمثلة حديثة العهد من األخبار احمللية .واطلب من الطالب أن يعطوا أسباب ًا محتملة لكل
مثل منها.
وسع املناقشة لتشمل أوضاع نزاعات مسلحة.
ِّ

سؤاالن محتمالن:

> ما الذي يحصل للناس املتهمني بانتهاك القانون اإلنساني؟
> ما أوجه الشبه واالختالف بني اجلرائم اليومية وخرق قواعد احلرب؟
اختر أحد السؤالني من اجلدول أدناه .اطلب من الطالب أن يذكروا ما يعرفون من انتهاكات خطيرة
للقانون اإلنساني قبل اختيار أحد األجوبة الواردة في الالئحة .وقل لهم أن يكتبوا أسباب اختيارهم.

السؤال األول:

السؤال الثاني:

هل ينبغي أن يُعاقب الناس الذين يخرقون
قواعد احلرب؟

عندما تنتهي احلرب ،هل ينبغي للناس الذين
خرقوا قواعد احلرب:

• نعم
• ال
• ال أعرف

• أن يقدموا للمحاكمة؟
• أن يجري فضحهم عالنية ولكن دون أن
يقدموا للمحاكمة؟
• أن يصفح عنهم؟
• أن مينحوا عفوًا؟
• أن يتم التغاضي عنهم أل ّن احلرب قد
انتهت؟

ناقش السؤال ووجهات النظر التي عبّر عنها الطالب واطلب منهم أن يقارنوا أفكارهم بوجهات
النظر املعبّر عنها في الرسم البياني “آراء حول ما يجب عمله مع الناس الذين يخرقون قواعد
احلرب”

مالحظة

“العفو” هو قرار حكومي
يستثني مقاضاة مجموعة
معيّنة من األشخاص عن
أعمال معيّنة.

(4أ)1.

مرجع

الطالب

سؤال محتمل:
> كيف ميكن أن تتأثر إجابة شخص ما بتجربة العيش في نزاع مسلح؟

استكشاف القانون اإلنساني
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 .2عواقب التغاضي عن انتهاكات القانون اإلنساني أو معاجلتها
( 20دقيقة)

اعرض “أن ننسى أو أال ننسى؟ وجهات نظر حول التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني”،
وخصص واحدة من اجملموعات األربع من الفقرات املقتبسة جملموعات ثنائية أو جملموعات صغيرة
من الطالب.
أعد جمع الفصل ،واطلب من الطالب حتديد أسباب العمل أو الالعمل في مجموعة الفقرات
املقتبسة اخلاصة بكل مجموعة.
ناقش هذه األسباب.

سؤاالن محتمالن:
> ما هي بعض عواقب كل خيار بالنسبة إلى:
• الضحايا؟
• مرتكبي االنتهاكات؟
• اجملتمع ككل في أعقاب نزاع مسلح؟
شخصا ما قد أحلق بك أذى؟
ً
> كيف يكون رد فعلك عندما تشعر أ ّن

مرجع

(4أ) 2.الطالب

التاريخ ال ميكن إال أن نعيشه ،بالرغم
من أمله املوجع .ولكن إذا واجهناه
بشجاعة ،فلن نحتاج لعيشه مرة
أخرى.
(مايا أجنلو ،Maya Angelou
شاعرةأمريكية)

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

من خالل مناقشة الصف ،اجعل الطالب يسهمون بأفكار يتم تسجيلها في اجلدول التالي.
بعد حدوث انتهاكات للقانون اإلنساني ،ما اآلثار الناجمة بالنسبة:
للضحايا؟

ملرتكبي االنتهاكات؟

للمجتمع؟

القيام بإجراءات
عدم القيام بأيّ شيء

.3محاكمة مرتكبي جرائم احلرب ومعاقبتهم ( 25دقيقة)
ناقش القاعدة التالية من قواعد القانون اإلنساني:

يجب على كل الدول وضع قوانني حملاكمة ومعاقبة الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة التفاقيات
جنيف.
(إعادة صياغة عبارة من املواد  146/128/50/49املشتركة في اتفاقيات جنيف األربع)

سؤال محتمل:
> ما الذي ميكن أن تعتبره انتهاكً ا جسيمًا للقانون اإلنساني؟
اطلب من التالميذ أن يعطوا أمثلة من التاريخ ومن األحداث احلالية.

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني
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ثم استخدم “تعريف جرمية احلرب؟” كي يتعرف الطالب على أنواع االنتهاكات التي تشكل
جرائم حرب.

مرجع

(4أ) 3.الطالب

سؤال محتمل:
> ملاذا برأيك تصنف االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني جرائم حرب؟
سجل إجابات الطالب عن هذا السؤال الثاني حيث ميكن أن يراها اجلميع.
اجعل الطالب يكتبون أفكارهم حول اإلجراءات التي ميكن اتخاذها بعد نزاع مسلح ،باستخدام
ورقة العمل “املسئوليات بشأن تنفيذ القانون اإلنساني” ،من جانب:

مرجع

(4أ) 4.الطالب

• قادة القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة؛
• احلكومات؛
• احملاكم.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

ثم ناقش أفكارهم.
شدد على أهمية مسئولية كل من األطراف املذكورة أعاله في جلب مرتكبي االنتهاكات املزعومة إلى
احملكمة.
• قادة القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة مسئولون عن مراقبة تطبيق القانون الدولي
اإلنساني ،ويتوجب عليهم وقف االنتهاكات؛ كما يجب أن يرفعوا تقارير عن جميع انتهاكات
القانون ،وأن يتخذوا إجراءات تأديبية .كذلك ،فهم مسئولون عن تقدمي األشخاص الذين هم حتت
سلطتهم ويرتكبون مخالفات جسيمة إلى محكمة عسكرية.
• احلكومة مسئولة عن سن قوانني وطنية حتظر اخملالفات اجلسيمة وتعاقب عليها .وهي مسئولة
أساسا عن البحث عن األشخاص املتهمني بارتكاب مخالفات جسيمة ومعاقبتهم .ويجب أن
ً
أيضا أ ّن قادتها العسكريني يتخذون إجراءات بحق األشخاص الذين هم حتت سلطتهم
تضمن ً
ويرتكبون مخالفات جسيمة.
• احملاكم مسئولة عن محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة ومعاقبتهم.

مالحظة

في برنامج استكشاف القانون
اإلنساني ،يشمل مصطلح
“جرائم حرب” مصطلح
“اخملالفات اجلسيمة” وأيّ
انتهاكات خطيرة أخرى
للقانون اإلنساني.

أيضا؟ ( 15دقيقة)
 .4ما الذي ميكن القيام به ً
أشر إلى أ ّن جلب الناس إلى احملاكمة ليست الطريقة الوحيدة ملعاجلة انتهاكات القانون اإلنساني.
أيضا بعد
استخدم املعلومة التالية كي توحي للطالب بتقدمي أفكار حول ما ميكنهم القيام به ً
انتهاء فترة عنف ،من أجل إقفال ملف الضحايا وتسهيل عودة اجملتمع للسلم.

في السنوات الست التي سبقت العام “ ،1982اختفى” ما يقارب  30.000شخص في ما
يُشار إليه عادة بـِ “احلرب القذرة” في األرجنتني .وبأوامر من قادتهم ،ألقى ضباط البحرية
“اخملتفني” – وهم أحياء ،بعد تعذيبهم – من الطائرات في القسم اجلنوبي من احمليط
األطلسي.
وسجل ما يقترحونه في الئحة.
[على سبيل املثال :القيام مبحاوالت ملصاحلات بني مرتكبي االنتهاكات وأقارب الضحايا ،وبذل اجلهود
للبحث عن رفات “اخملتفني” وإعادته إلى عائالتهم ،تقدمي اعتذارات علنية ،دفع تعويضات مالية
لألقارب عن خسائرهم ،إقامة أنصاب تذكارية]

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني
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قم مبراجعة اقتراحاتهم ومناقشتها.

أسئلة محتملة:

> من برأيك الذي ميكن أن يبدأ بهذه اجلهود؟
[على سبيل املثال :اجملتمع الدولي ،احلكومة ،املنظمات غير احلكومية ،أقارب الضحايا ،مواطنون
معنيون باألمر]
> من برأيك الذي ميكن أن يقوم بها؟
[على سبيل املثال :اجملتمع الدولي ،احلكومة ،البحرية ،مرتكبو االنتهاكات ،األشخاص الذين
أعطوا األوامر]
> ما هو الهدف من هذه اإلجراءات إذا لم تكن من أجل معاقبة مرتكبي االنتهاكات؟
[على سبيل املثال :تخفيف كرب أقارب الضحايا ،مصاحلة الناس ،شفاء اجلراح ،اإلسهام في
إعادة البناء االجتماعي ،احليلولة دون مساوئ مستقبلية ،االنتقال من العنف إلى السلم]
 .5اخلامتة ( 5دقائق)

ناقش السؤال التالي:

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

> بعد النزاع املسلح ،ما الذي يستطيع أن يفعله املواطنون العاديون للمساعدة في حتقيق العدالة
ومعاجلة جراح احلرب؟

! أفكار رئيسة
• يجب محاكمة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني ومعاقبتهم.
أساسا على عاتق احلكومات ،ولكنّ آخرين ميكنهم
ً
• تقع مسئولية إنفاذ القانون الدولي اإلنساني
أيضا أن يلعبوا دور ًا هامًا.
ً
• جلب مرتكبي االنتهاكات إلى احملاكمة ليست الطريقة الوحيدة ملعاجلة انتهاكات القانون
اإلنساني.

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني
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أصداء الصمت
اقرأ “نظرة على الصمت اجملتمعي بعد االنتهاكات” ،ثم ابحث عن مثل لبلد اختار أن ينسى
املساوئ املاضية.

مرجع

(4أ) 5.الطالب

اكتب مقالة استجابة للكلمات التالية للناشط في مجال حقوق اإلنسان أرييه نيير : Aryeh Neier

يبدو التعايش السلمي أقل احتماال ً بكثير إن لم يرَ أولئك الذين كانوا ضحايا أحدًا يُستدعى
للمساءلة بشأن معاناتهم.
هل جتربة البلد الذي اخترته تدعم قول نيير أو تدحضه؟

التاريخ

من ،في تاريخ بلدك ،جرى اتهامه بسلوك غير إنساني في نزاع مسلح؟ ماذا جرى بشأن ذلك؟ وماذا
كانت النتيجة؟

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

أنشطة إضافية

هل فات األوان؟
باستخدام اجلزء الذي يرد حتت عنوان “جدال شعبي في فرنسا” في فصل “هل فات األوان؟”،
		
اكتب مقالة قصيرة استجابة لهذين السؤالني:

مرجع

(4أ) 6.الطالب

>	 بعد مرور وقت طويل جدًا ،ما الذي ميكن فعله بشأن االنتهاكات في هذه احلالة؟
ماذا ميكن أن يكون الغرض من ذلك؟
ثم قم باختيار القول الذي يعكس وجهة نظرك حول املوضوع ،من اجلزء الذي يرد حتت عنوان:
“أصوات” في فصل “هل فات األوان؟”.
اعرض مقالتك ،واشرح كيف ميكن أن تساعد اقتراحاتك في منع حدوث انتهاكات مستقبلية ،وفي
تعزيز عملية الشفاء بالنسبة للضحايا ،وما يعود بالفائدة لفرنسا واجلزائر على حد سواء.
قارن أفكارك بأفكار اآلخرين.

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

9

ما الفرق؟

فكر في القولني التاليني:

حاملا تنتهي احلرب األهلية ،على املرء أن يسامح وينسى.
(پول ثيبو  ،Paul Thibaudكاتب مقاالت)
كثرة الغفران والنسيان يوقف شفاء اجلراح.
(لويس جوانيت  ،Louis Joinetقاضي ،املقرر اخلاص لألمم املتحدة بشأن اإلفالت من العقاب)
اختر وجهة النظر التي ترغب في الدفاع عنها ،وحضر حججً ا لدعمها .وضع أفكارك بشأن األسئلة
التالية ضمن العرض الذي ستقدمه.
>	ماذا يعني النسيان؟
> إذا كان عدم النسيان يتضمن اتخاذ بعض اإلجراءات ،ما هي العواقب التي قد تنجم عن هذه
اإلجراءات؟
>	 ماذا يعني الغفران؟
> ما العواقب احملتملة للغفران؟ وما هي العواقب احملتملة لعدم الغفران؟
>	ماذا يوصي كل رجل منهما؟
> كيف ميكن أن تنطبق كلماتهما على مثل درسته أو عرفته؟

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

أنشطة إضافية

10

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

آراء حول ما يجب عمله مع الناس الذين يخرقون قواعد احلرب

هل ينبغي معاقبة الناس الذين يخرقون قواعد احلرب؟

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

عندما تنتهي احلرب ،ما الذي ينبغي القيام به جتاه الناس الذين قاموا بخرق قواعد احلرب؟

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻀﺤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ

ﻋﺎﻣﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳝﻨﺤﻮﺍ
ﻋﻔﻮﺍ ﹰ
ﹰ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

أجرت اللجنة الدولية للصليب األحمر في  1999-1998حملة حتت عنوان الناس واحلرب في  16بلدًا ( 12بلدًا منها شهدت نزاعات مسلحة حديثة
العهد) .ويُظهر هذان الرسمان البيانيان أعاله خالصة آراء الذين أجابوا على أسئلة استبيان في تلك احلملة.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

(4أ)1 .
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استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

كمبوديا

الرأي رقم 1

(آراء لثالثة مواطنني من سيراليون)
الرأي رقم 1

سيراليون

(آراء الثنني من األجانب)
الرأي رقم 1

العفو العام لن يفشل في حل مشكالت
أيضا
هذا البلد فحسب ،بل إنه سيُبقي ً
على احللقة املفرغة للعنف واإلفالت من
العقوبة .فالعفو العام لن يُجدي نفعًا.
(محامي)
الرأي رقم 2

العفو العام غير مقبول كلية .إنني أشعر
باالشمئزاز .ولكنني عندما أرى األطفال
الذين نطعمهم ونعتني بهم ،فإنني
أتغاضى عن األمر .إ ّن شعب سيراليون
يعرف ما يريد – يريد السالم اآلن أكثر مما
يريد العدالة .ومن وجهة نظر معيّنة ،يُعتبر
العفو العام فضيحة .ولكنه رمبا يكون من
ناحية أخرى أمرًا حكيمًا.
(أحد العاملني في اجملال اإلنساني)

الرأي رقم 2

العفو العام هو مجرد استئناف لدورة
اإلفالت من العقاب )...( .لقد كانت اجلرائم
مروّعة جدًا ،مما يجعلنا فعالً ال نستطيع أن
نتوقع سالمًا دائمًا.
(باحث من منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
)Human Rights Watch

سيراليون

أن ننسى أو أال ننسى؟ وجهات نظر حول التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

تشيلي

الرأي رقم 1

تقدمي رجال السياسة إلى احملاكمة ينبغي
أن يحض اجملتمع الذي ارتكبت فيه اجلرائم
على مراجعة ضميره .وتقدمي بينوشيه إلى
احملاكمة في تشيلي أمر يجدر القيام به،
أل ّن شعب تشيلي يعرف متامًا أ ّن نصف هذا
الشعب كان يؤيد االنقالب.
(كاتب مقاالت)

لن تكون هناك مصاحلة بدون احلقيقة
والعدالة .فمن الضروري أن نعرف أين توجد
جثث األشخاص الذين “اختفوا”.
(صحافي ،سجني سياسي ملا يزيد على
عامني)

الرأي رقم 2

كيف أستطيع أن أنسى؟ كنت في الثالثني
من عمري في ذلك الوقت ،وهو [أي العنف
الذي ارتكبه اخلمير احلمر في كمبوديا في
السبعينيات من القرن العشرين] مطبوع
في ذاكرتي على نحو ال يمُ حى .وجميع
الضحايا يشعرون مبا أشعر به؛ فنحن نريد
أن يتحمل قادة اخلمير احلمر عواقب
أفعالهم.
(أحد الناجني من مركز للتعذيب حيث
تعرض  17.000شخص للتعذيب والقتل)

الرأي رقم 2

ما الفارق بالنسبة للكمبودي العادي إذا
جرت محاكمة تا موك [قائد اخلمير احلمر]؟
كل ما أريده لكمبوديا أن تظل في سالم.
(سائق سيارة أجرة ،فقد والده وخمسة
إخوة وأخوات)

ماذا ميكن أن أفعل إذا ما قابلت الذين قاموا
بتعذيبي في الشارع؟ كل ما سوف أقوله
لهم إ ّن هناك يومًا سيختار فيه اهلل القوي
اجلبار ما بني عائالتهم وعائلتي .وإذا لم
أناسا آخرين سوف يفقدون
نسامح ،فإ ّن ً
أياديهم.
(شخص قطع املتمردون كلتا يديه ملعاقبته
على التستر على فرار ابنته)
الرأي رقم 3

إنني رجل مبادئ ،وأومن بأنه تنبغي املعاقبة
على ارتكاب اجلرائم .ولكن من الذي
سيحاكم من؟ إذ ال أحد في الواقع لديه
السيطرة .وإذا قالت احلكومة“ :سوف
نقدمكم للمحاكمة” ،سيعود املتمردون
للقتال من جديد.
(قس)

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات
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الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

عرف جرمية احلرب؟

جرائم احلرب هي االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني التي تُرتكب فيما
يتعلق بنزاع مسلح.

•

•
•

•

•

• تعمد التسبب في معاناة شديدة أو
إصابات خطيرة.
• تعمد حرمان شخص ما من احلق في
محاكمة عادلة.

وعلى سبيل املثال ،تشكل أفعال معيّنة يتم تُرتكب ضد مقاتلني جرحى ،أو مرضى ،أو أسرى،
أو ضد مدنيني ،جرائم حرب .وتشمل:

• القتل العمد.
• التعذيب ،واملعاملة الالإنسانية أو
احلاطة بالكرامة.

كذلك تشكل األفعال التالية جرائم حرب:

•

•

•
•

•
•

•

•

تعمد الهجوم على السكان املدنيني أو
األعيان املدنية.
تدمير ممتلكات ال تستلزمه الضرورة
العسكرية.
جتويع املدنيني.
استخدام دروع بشرية حلماية أهداف
عسكرية.
قتل أو جرح مقاتل يستسلم.
األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة أو
التهديد بذلك.
قتل أو جرح عدو يتظاهر الفاعل بأنه
مدني.
أخذ الرهائن.

•

إرغام املدنيني بصورة غير مشروعة على
االنتقال إلى مكان آخر.
استخدام أسلحة محظورة ،أو أساليب
حرب محظورة.
العنف اجلنسي.
جتنيد األطفال في القوات املسلحة أو
في اجلماعات املسلحة ،أو استخدامهم
في نزاع مسلح.
تعمد الهجوم على أشخاص أو أعيان
تستخدم بصورة قانونية شارات
الصليب األحمر/الهالل األحمر/البلورة
(الكريستالة) احلمراء.
إساءة استخدام شارات الصليب
األحمر/الهالل األحمر/البلورة
(الكريستالة) احلمراء.

املصدر :إعادة صياغة مقتبسة من املادة  8من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات
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استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

املسئوليات بشأن تنفيذ القانون اإلنساني

من أجل جلب من ي ُدّ عى بأنهم مجرمو حرب للمحاكمة ،ما هي اإلجراءات التي يستطيع اتخاذها كل من:

> قادة القوات املسلحة ،أو قادة اجلماعات املسلحة؟
> احلكومات؟
> احملاكم؟

أظن أنه ...

ينبغي على القادة أن:

ينبغي على احلكومات أن:

ينبغي على احملاكم أن:

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات
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استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

وحيثما يكون الصمت خيار ًا صريحً ا ،فإنه
غالبًا ما يكون مرتبطً ا مبنح عفو أو صفح
عام .ومثل هذا العفو يحمي أفراد احلكومة
السابقة من مواجهة أسئلة قانونية بشأن
االنتهاكات التي حدثت خالل الفترة التي
كانوا يسيطرون فيها على آلية الدولة.

وميكن أن يظهر في املدى القريب أ ّن نسيان
أو جتاهل مساوئ املاضي هو أسرع الوسائل
لالنتقال من نظام زمن احلرب أو نظام حكم
شمولي إلى شكل جديد من احلكم.

واختيار هذا الصمت هو ما يخشاه كثير من
الضحايا ،ألنه يعني ضمنًا عدم وجود مراعاة
لألذى الذي عانى منه األفراد واجملموعات
املستهدفة .فالصمت يبدو كاإلنكار.
1	Tina Rosenberg, The Haunted Land, Facing
Europe’s Ghosts After Communism, Vintage Books,
New York, 1996.
2	Aryeh Neier, Brutality, Genocide, Terror and the
Struggle for Justice, Times Books, New York, 1998.

املصدرCrystal C. Campbell, unpublished paper :

ترى تينا روزنبيرغ أنه نظرًا أل ّن أحدًا لم
يعا َقَب على التعذيب واملساوئ األخرى،
فقد كان الشعور أ ّن ذلك “كان يجب أال
يحدث” .1ويرى املثقف أرييه نيير Aryeh
 Neierأنه “يبدو التعايش السلمي أقل
احتماال ً بكثير إن لم يرَ أولئك الذين كانوا
ضحايا أحدًا يُستدعى للمساءلة بشأن
معاناتهم” .2وسياسة النسيان ميكن
أن تعني أ ّن االستياء يبقى دفينًا في قلب
الضحية ،مما يجعله جرحً ا ال يندمل ،دون
تقدمي بديل شافٍ .

نظرة على الصمت اجملتمعي بعد االنتهاكات

عندما تصمت أسلحة احلرب ،وينتهي القتل
والتعذيب واالغتصاب والرعب ،كيف ينبغي
على احلكومات أن تواجه املاضي وجرائم
احلرب التي من املمكن أن تكون قد حدثت؟
ويدور السؤال حول أفضل الوسائل من أجل
حبك نسيج اجتماعي جديد وشافٍ  .ويزعم
بعض الناس ،وبعض احلكومات ،أ ّن املاضي
قد انتهى ،وأنه ينبغي على اجملتمع التركيز
على بناء املستقبل.

إ ّن نسيان املاضي ،أو “فقد الذاكرة
اجلماعية” الذي جتيزه الدولة يشمل
تلك األوضاع التي لم توضع فيها عملية
مساءلة تكفلها احلكومة موضع التنفيذ
– عدم القيام مبراجعة للمسئولية عن
جرائم احلرب أو الرعب املدني .وميكن أن
يكون الصمت اجملتمعي نتاج خيار صريح،
كنتيجة حلاجة الدولة للمضي قدمًا في
مهمة ممارسة احلكم مبجرد انتهاء النزاع.

وفي مناقشتها اإلخفاق في محاكمة جهاز
ستاسي (الشرطة السرية ألملانيا الشرقية
السابقة) ،الذي فرض احلكم الشيوعي
بالقوة حتى العام ،1989

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات
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الوحدة التعليمية ( 4أ) :األسس املنطقية واخليارات للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني

هل فات األوان؟

جدال شعبي في فرنسا

شنت فرنسا حرب ًا على املناضلني من أجل
االستقالل في اجلزائر من العام  1954وحتى
العام  ،1962وكانت اجلزائر في ذلك احلني
مستعمرة فرنسية .وارتكب الطرفان أعماال ً
وحشية .وانتهت احلرب في العام ،1962
وأصبحت اجلزائر دولة مستقلة .ومت إعالن
عفو عام عن الذين ارتكبوا أعماال ً وحشية
من كال الطرفني .وفي السنوات األربعني
التالية ،جرت إدانة جتاوزات اجليش الفرنسي
في اجلزائر في كتب ومقاالت نشرت في
فرنسا .ومع ذلك ،لم يكن هناك جدال
شعبي واسع حول املوضوع.

وبعدئذ ،تكلمت لويزيت إيغي حلريز
 Louisette Ighilahrizعلنًا في العام
 ،2000وهي مناضلة جزائرية سابقة
تعرضت للتعذيب طوال ثالثة أشهر في
العام  .1957وقام بالرد عليها جنراالت
فرنسيون جاءت على ذكرهم في روايتها،
مما تسبب في نهاية املطاف ببداية جدال
شعبي واسع في فرنسا .وجرى انحياز إلى
كل من الطرفني ،ومت إنتاج عدد كبير من
املقاالت ،والكتب ،واألعمال الوثائقية .كما
جرى البحث في وجهات نظر مؤرخني ورجال
سياسة ونشرها.

وطالبت مجموعة من املثقفني الفرنسيني
احلكومة الفرنسية مبعاجلة هذا األمر بشكل
مباشر ،وذلك باالعتراف بأعمال التعذيب

التي حصلت أثناء احلرب في اجلزائر
وإدانتها .وقام أكثر من  300جنرال ممن
خدموا في اجلزائر بتوقيع إعالن يدعم هذا
املسعى .وادعوا أ ّن أعمال تعذيب وجرائم
أخرى قد مت ارتكابها بالفعل ،ولكن على
نطاق ضيق جدًا .وأكدوا أ ّن السلطات
السياسية كانت قد أعطت اجليش حرية
واسعة جدًا في ذلك الوقت .وقال رئيس وزراء
فرنسا أنه ال يعتقد أ ّن كشف احلقيقة ميكن
أن يضعف الدولة .وعلى العكس ،فقد ادعى
أ ّن ذلك سيقوي الدولة بالسماح لها ببناء
مستقبلها على أساس دروس املاضي .أما
رئيس البالد فكانت له وجهة نظر مختلفة،
وتقدم بحجج ضد نكء اجلراح القدمية.
واقترح بعض أعضاء البرملان الفرنسي إنشاء
جلنة حتقيق للنظر في اجلرائم التي ارتكبتها
فرنسا ،والسعي لتقصي احلقائق ،واقتراح
طرق للتعويض على الضحايا .ولكنّ هذا
االقتراح مت رفضه في نهاية املطاف.

وفي العام  ،2001قام اجلنرال پول
أوساريسيه  ،Paul Aussaressesالذي
خدم كضابط استخبارات في اجلزائر من
العام  1955وحتى العام  ،1957بنشر
كتاب ادعى فيه أ ّن احلكومة الفرنسية
أجازت استخدام التعذيب واإلعدام دون
محاكمة؛ واعترف املؤلف بأنه اشترك
بنفسه في هذه األعمال.

وعلى األثر ،أقيمت عدة دعاوى ضد اجلنرال.
ومن بني الذين تقدموا بالدعاوى لويزيت إيغي
حلريز.

غير أنه ،ونتيجة لقانون فرنسي صادر في
العام  ،1968مينح عفوًا عامًا عن جميع
األعمال التي مت ارتكابها أثناء حرب اجلزائر،
رفض القاضي اتخاذ إجراءات بحق اجلنرال.
ومت التأكيد على هذا القرار في محكمة
االستئناف .وفي قضية أخرى ،أجبر اجلنرال
على دفع غرامة بلغت  7.500يورو
كعقوبة على أفعاله في اجلزائر .وبعد
شهرين ،أكدت احملكمة العليا في فرنسا
على أنه ال ميكن محاكمته على ارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية.
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آراء

ضباط فرنسيون كبار خدموا في احلرب
اجلزائرية:
كال ،فالتعذيب ليس أمرًا ال غنى عنه في
زمن احلرب .إذ يستطيع املرء أن يتدبر األمور
على أكمل وجه بدون اللجوء إليه .إنني
أشعر باحلزن عندما أعود بالذاكرة إلى اجلزائر،
أل ّن التعذيب كان جزءًا من العقلية السائدة
في تلك الفترة .وقد كان باستطاعتنا القيام
بأمورنا بطريقة مختلفة.
(اجلنرال جاك ماسو )Jacques Massu

لم أكن أحب التعذيب أبدًا ،ولكنني قررت
عندما وصلت إلى اجلزائر أنني سأضطر
الستخدامه .فقد كان ممارسة منطية قائمة
في ذلك احلني .ولو تكررت الظروف ذاتها،
لقمت باألمر نفسه مرة أخرى؛ إذ ال أعتقد
أ ّن هناك أيّ بديل .وبعدما قلته ،ينبغي أن
أضيف أنني كنت أحصل عادة على نتائج
جيدة بدون أيّ تعذيب كان .بل ميكنني القول
إ ّن أعظم جناحاتي متت دون توجيه ولو ضربة
واحدة إلى الشخص اخلاضع لالستجواب.
ولكنّ هناك حاالت ال يجدي ذلك فيها نفعًا
على اإلطالق ،حني تقوم بالعمل حتت ضغط
شديد من عامل الوقت.

إنني أعارض فكرة الدولة الفرنسية بتقدمي
اعتذار اآلن .إذ ليس هناك ما نعتذر عنه.
وميكن االعتراف بوقائع محددة ،مهما كلف
األمر ،ولكن دون تعميم .وإنني شخصيًا
ليس لديّ ما أندم عليه.
(اجلنرال پول أوساريسيه Paul
)Aussaresses

همي الوحيد أن أفهم كيف ميكن أن ينزلق
أناس متمدنون نحو العودة إلى البربرية.
وإذا كنا نريد احليلولة دون تكرار هذه احلادثة
اخملزية ،فيجب أن نواجهها بشكل مباشر
 أن نقول احلقيقة عن اخللفية السياسيةللتعذيب .إننا ال نريد ألبنائنا أن يكتشفوا
الرعب في مشوار حياتهم ،واخلزي في
قلوبهم ،جملرد أ ّن آباءهم كذبوا.
(جاك جوليار  ،Jacques Julliardضابط
سابق خدم في اجلزائر).

بشأن اجلنود:
يشعر قدامى احملاربني بأنهم يتعرضون
لالفتراء بالطريقة التي تساق بها االتهامات
بالتعذيب ،للمليونني جميعًا الذين خدموا
في هذه احلرب ،والذين يشعرون براحة
الضمير بهذا الشأن.
(فالديسالس ماريك ،Wladyslas Marek
عريف فرنسي خدم في اجلزائر من 1960
وحتى )1962

تورط عدد قليل من اجملندين اخلاضعني
للخدمة اإللزامية في التعذيب .ولكنّ
الكثير منهم علموا بذلك ،ورأوا ذلك،
ولم يقولوا شيئًا ،أل ّن مقاومة االنضباط
العسكري تتطلب درجة من الشجاعة تفوق
املعدل املألوف .وقد كان هناك مناخ عام من
العنصرية ،وفي املقام األول مناخ عام من
االزدراء املالزم للحروب االستعمارية ،مما جعل
من املمكن اتخاذ هذا االجتاه السلبي نحو
العنف.
(جورج دوسان  ،Georges Doussinرئيس
جمعية احملاربني القدامى وضحايا احلرب
الفرنسيني)
كان اجملندون اخلاضعون للخدمة اإللزامية
يخشون ما قد يحدث لهم إذا ما ناقشوا
أو رفضوا تنفيذ األوامر ،وبخاصة ما يتعلق
بالتعذيب .وجميعهم ،دون استثناء ،على
األقل قد سمعوا عن التعذيب ،أو رأوه ميار َس.
وهم يخبرونني بأ ّن صدمتهم احلقيقية
تنبع من حقيقة أنهم لم يقولوا ال في
ذلك الوقت؛ وأنهم كانوا في سن العشرين
ولم يستطيعوا حمل أنفسهم على اتخاذ
موقف.
(ماري-أوديل جودار Marie-Odile
 ،Godardأخصائية فرنسية في علم
النفس)

بشأن املسئولية:
تقع املسئولية األساسية على عاتق
السلطات السياسية ،التي كانت تعرف متام
املعرفة ما كان يجري ،ولم يكن ينبغي لها
تفويضا مطلقًا للعسكريني كي
ً
أن تعطي
يفعلوا ما يشاؤون.
(هيج دالو  ،Hugues Dalleauرئيس
االحتاد الوطني الفرنسي للمحاربني
القدامى)
* Carte blanche: unlimited authority to do as
one pleases.

لو لم تكن احلكومة الفرنسية تريد
التعذيب ،لقالت ذلك بوضوح وبشكل
رسمي .ولو لم يكن اجليش ،في ظل عدم
وجود تعليمات واضحة ،يريد التعذيب
– للحفاظ على شرفه أو شرف فرنسا –
لقالت قيادته ذلك بشكل صريح.
(روجيه مونييه  ،Roger Moniéمالزم في
جيش االحتياط الفرنسي)
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الدولة الفرنسية مسئولة عن جيشها،
بالنسبة لالعتراف بكل هذا من جانب
وعما فعله جيشها أثناء احلرب اجلزائرية.
الدولة الفرنسية ،وفيما لو حصل ذلك –
ولذلك ،ينبغي أن تساعد في تبيان احلقيقة.
وخير البر عاجله – فإنه سيساعد في رد
االعتبار لبلدكم ويؤكد تقاليدها في احترام وإذا كان الشرف الفرنسي قد تلطخ بجرائم
ضد اإلنسانية ،فلذا يتعني على فرنسا أن
القيم اإلنسانية.
تتقبل املسئولية أمام محكمة التاريخ ،وأن
(ظريفة بن مهيدي Driffa Ben
تعتمد املوقف املناسب.
 ،M’Hidiأخت العربي بن مهيدي الذي
(محفوظ كدّ اش ،Mahfoud Kaddache
قتل بحضور اجلنرال پول أوساريسيه)
مؤرخ جزائري)
إنني أطالب بتعويض معنوي .لذلك ،فإنني
أطالب السلطات الفرنسية بأن تعترف بأنها بشأن نسيان احلقيقة أو عدم الكشف
عنها:
جلأت إلى املمارسة اخلسيسة في التعذيب
في الوقت الراهن ،لست مع حل جزائي .فمن
أثناء احلرب اجلزائرية.
األفضل إنهاء ذكريات احلرب هذه بدال ً من
(لويزيت إيغي حلريز Louisette
اإلبقاء عليها حية إلى األبد .وقد يكون من
)Ighilahriz
املمكن إنشاء جلنة لتقصي احلقيقة وحتقيق
املصاحلة ،تتألف من محامني ،وأشخاص
بدا التعذيب في ذلك الوقت ،في نظر
يتسمون بالشرف واألمانة ،وشخصيات
أساسا
ً
كثيرين في فرنسا ،على أنه رد مبرر
سياسية ،ومؤرخني ،مما يتيح تداول مختلف
على الفظائع التي كانت ترتكب من جانب
اجلماعات لذكرى ما حدث.
الوطنيني اجلزائريني.
(بنيامني ستورا  ،Benjamin Storaأستاذ (بنيامني ستورا  ،Benjamin Storaأستاذ
تاريخ فرنسي)
تاريخ فرنسي)

ال شيء أكثر أهمية بالنسبة للضحايا
وأسرهم من رؤية ظهور احلقيقة .وإلى أن
يتم ذلك ،ال ميكن أن تكتمل عملية احلزن؛ وال
ميكن أن يكون هناك شعور باالرتياح .واألمر
ذاته ينطبق على الدول .فاالعتراف باملاضي
– مهما كان مأسوي ًا ومؤمل ًا – ضروري من
أجل املستقبل ،أل ّن الدول – كاألشخاص -ال
تستطيع العيش في كذبة لألبد .واملطلوب
بكل بساطة ،بالنسبة لفرنسا واجلزائر على
حد سواء ،تبيان حقيقة اجلرائم التي ارتكبت
من قبل الطرفني أثناء احلرب اجلزائرية.
(روبير بادنتر  ،Robert Badinterوزير عدل
فرنسي سابق)

إذا لم تتم املصاحلة ،فلن نكون قادرين على
شفاء اجلراح؛ وستبقى تلك اجلراح مفتوحة.
فنحن نعيش في مجتمع حيث األفراد فيه
جزء من جماعة ،ونخشى أن حتدث أعمال
انتقام وأخذ بالثأر.
(داهو دجربال  ،Daho Djerbalمؤرخ
جزائري)

ثمة حاجة لتسهيل مناقشة هذه األحداث
اخملزية :توسعوا في فتح الوثائق احملفوظة،
واجمعوا روايات من شهود عيان ،واستمعوا
إلى مختلف وجهات النظر .فأيّ بلد ميكن
أن يتعلم من الصفحات األشد سوادًا في
تاريخه أكثر مما يتعلم من الصفحات التي
يصوّر فيها نفسه كبطل مغوار أو ضحية
بريئة.
(تزفيتان تودوروف ،Tzvetan Todorov
فرنسي – بلغاري ،صاحب نظريات أدبية)
االعتراف بهذه اجلرائم سينقي اجلو ،ويكرّس
أساسا سليمًا ملعاهدة التحالف .إنني
ً
لست من األشخاص الذين يؤمنون بأننا
يجب أن نركز دائمًا على املاضي ،ولكنّ
جتاهل املاضي ميكن أن يكون خطيرًا .كما
يتعينّ علينا أن نتقبل حقائق تاريخنا .ولذا
أود أن أرى البلدين يتقاربان أكثر فأكثر ،ولكن
ليس على حساب محو التاريخ.
(بشير بومازا ،Bachir Boumaza
سياسي جزائري)
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تعرّف التالميذ في االستكشاف ( 4أ) على األسباب التي توجب
التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني والطرق اخملتلفة للقيام
بذلك.
ويبحث االستكشافان ( 4ب) و( 4ج) بدقة أكبر في آليات
محددة ملعاجلة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني.

ويستكشف التالميذ في االستكشاف ( 4ب) ،اجلهود التي بذلت
على مستويات متعددة منذ احلرب العاملية الثانية جللب مرتكبي
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني إلى احملاكمة .ويتعرفون
على أمثلة عن احملاكم الوطنية ،والدولية ،و“اخملتلطة” ،ويقارنون
هذه الطرق اخملتلفة في إقامة العدل.

األهداف:من املتوقع بعد نهاية االستكشاف أن يكون الطالب قادرا ً على :
• إدراك أ ّن الدول يجب أن جتلب للمحاكمة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني ،بغض النظر
عن جنسية اجلاني أو الضحية ،أو املكان الذي حدثت فيه اجلرمية.
• اكتساب فهم خملتلف الطرق القضائية للنظر في جرائم احلرب (احملاكم الوطنية ،والدولية ،و“اخملتلطة”)
بعضا وأنها جميعً ا تسهم في جهود اجملتمع الدولي جللب
ً
• التحقق من أ ّن هذه املقاربات القضائية تكمل بعضها
مجرمي احلرب أمام العدالة
مرجع

(4ب) املعلم
( 4ب) 1.خيارات قضائية

مرجع

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف ( 4ب) :خيارات قضائية

(4ب) الطالب
( 4ب)2.
( 4ب)3.
( 4ب)4.
( 4ب)5.
( 4ب)6.
( 4ب)7.
( 4ب)8.
( 4ب)9.

“قضايا أجنبية” أمام محاكم وطنية
أصوات من نورمبرغ
مبادئ نورمبرغ
التوجه نحو نوع جديد من احملاكم
احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة
احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة
احملاكم “اخملتلطة”
كيف تستطيع احملاكم الوطنية مساعدة احملاكم
اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة؟

حتضير
اختر احملكمة التي سوف تستخدمها في املرحلة ( 4محكمة رواندا أم محكمة يوغوسالفيا السابقة).
ضع خطة لكيفية العمل في االستكشاف في ضوء الوقت املتوفر للصف .وعينّ القراءة والكتابة التحضيرية بكاملها كواجب
منزلي (القراءة والكتابة في املرحلة  ،3والقراءة التحضيرية للمناظرة في املرحلة .)6
راجع في دليل املنهج ،أساليب التعليم ( 1مناقشة)( 5 ،متثيل أدوار)( 7 ،كتابة وتفكير)( 9 ،مجموعات صغيرة) ،و( 10جمع
قصص وأخبار).

الوقت
ثالث جلسات ،كل منها  45دقيقة (وقت أطول إذا كان العمل كله في جلسات الصف)

استكشاف القانون اإلنساني
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 .1مقدمة ( 5دقائق)
حتقق مما يعرفه الطالب عن اجلهود القضائية للنظر في جرائم احلرب.

سؤال محتمل:

> هل تعرف أيّ شيء عن مجرمي حرب جرى تقدميهم للمحاكمة؟
 .2احملاكم الوطنية للنظر في جرائم احلرب ( 20دقيقة)
ذكّ ر الطالب بأ ّن اتفاقيات جنيف تطلب من احلكومات أن حتاكم وتعاقب أيّ شخص ،بغض النظر عن:
• جنسيته؛
• جنسية الضحية؛
• املكان الذي حدثت فيه اجلرمية.
ثم وزع الطالب على مجموعات صغيرة .عينّ أحد األمثلة من “قضايا أجنبية أمام محاكم
وطنية” لنصف اجملموعات ،واملثل اآلخر للنصف اآلخر.

مرجع

(4ب) 2.الطالب

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

اطلب من اجملموعات دراسة القضية اخملصصة لها وحتضير أجوبة عن األسئلة الواردة في النهاية.
عرضا للصف.
وبعد حوالي عشر دقائق ،اطلب من كل مجموعة أن تقدم ً
وخالل تقدمي العروض ،سجل األسباب التي يعطيها الطالب .واشرح أيّ شيء لم يفهموه.
 .3السابقة التي حصلت في نورمبرغ ( 45دقيقة ،مع وقت إضافي إذا كانت القراءة في
الصف)
بالرجوع إلى مرجع املعلم ،اعرض احلقائق األساسية عن احملكمة العسكرية الدولية األولى التي
انعقدت في العام  1945في نورمبرغ ،في أملانيا (مع إشارة موجزة للمحكمة املشابهة التي
أنشئت في طوكيو ،في اليابان).

مرجع

أعط كل طالب صفحة من الصفحات الثالث من “أصوات من نورمبرغ”:
ِ

مرجع

• “بشأن الغرض من محاكمات نورمبرغ” – مقتطفات من عرض املدعني العامني ،التي
تعكس إحساسهم بأهمية احملكمة؛
• “اإلفادات النهائية للمدعى عليهم” – مقتطفات من إفادات أربع من املدعى عليهم ،التي
تعكس وجهات نظرهم بشأن أفعالهم ،وفيما إذا كانوا يظنون أنهم مذنبون ملا ارتكبوا من
آثام؛
• “أحكام احملكمة” – مقتطفات من بيانات القضاة ،التي تعكس إجاباتهم على احلجج التي
قدّ مت.

استكشاف القانون اإلنساني
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كلف التالميذ بقراءة صفحاتهم واإلجابة عن األسئلة كواجب منزلي.
وفي الفصل ،اطلب منهم مناقشة إجاباتهم مع شريك أو مع مجموعة صغيرة من التالميذ الذين
لديهم الورقة نفسها.
وبعد حوالي عشر دقائق ،اجمع الصف ثانية وناقش جميع األسئلة.
واختم بقراءة التالميذ “مبادئ نورمبرغ” والتركيز على القانون الذي طورته احملكمة.

مرجع

(4ب) 4.الطالب

 .4احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة ( 30دقيقة)

مالحظة

تأكد من أ ّن الطالب يفهمون ما تعنيه عبارة “مخصصة ألغراض معيّنة” .أعطهم مثالً على
استخدامها في جملة.

If needed, tell students that
the term ‘ad hoc’ generally
refers to a solution designed
for a specific problem. The
literal meaning of the term
’.is ‘for this purpose

ثم شجع الطالب على مشاركة زمالئهم مبا يعرفونه عن العنف الذي حدث في التسعينيات من
القرن العشرين في يوغوسالفيا السابقة أو في رواندا.

وزع نسخً ا من صفحة “التوجه نحو نوع جديد من احملاكم :الوضع في يوغوسالفيا السابقة”
أو صفحة “التوجه نحو نوع جديد من احملاكم :الوضع في رواندا” ،وذلك بحسب القضية التي
اخترتها.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

مرجع

(4ب) 5.الطالب

وزع الطالب على مجموعات صغيرة ،واطلب من كل مجموعة أن تكتب أفكارها حول إنشاء
محكمة جنائية دولية مخصصة لغرض معينّ للنظر في القضية التي مت اختيارها .واطلب منهم أن
يستخدموا األسئلة الواردة في النهاية.
وعندما ينتهون من ذلك ،وزع عليهم “احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة”.

مرجع

(4ب) 6.الطالب

اطلب من اجملموعات أن تقارن أفكارها باملعلومات الواردة في ورقة املعلومات.
أيضا عن محكمة أخرى مخصصة ألغراض معيّنة
وضح للتالميذ أ ّن ورقة املعلومات تخبرهم ً
(محكمة أنشئت للنظر في جرائم حرب ارتكبت في سياق يختلف عن السياق الذي طلب منهم
التفكير فيه ،إما يوغوسالفيا السابقة وإما رواندا).
ثم اجمع الصف ثانية ملناقشة ما تعلموه.

أسئلة محتملة:

> هل تفاجأت بشيء ما في ورقة املعلومات؟
> ما أوجه الشبه بني احملكمتني؟
> ما أوجه االختالف بينهما؟

استكشاف القانون اإلنساني
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 .5احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ( 25دقيقة)
اطلب من الطالب أن يقرأوا “احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة” وأن يناقشوا السؤال الذي يرد
في النهاية.

مرجع

ثم ليعمل كل طالبني منهم في حتضير بعض األسئلة ملباراة أسئلة وأجوبة قصيرة حول
أيضا بعض األسئلة
احملكمة اجلنائية الدولية .وإذا كان الوقت يسمح ،فبإمكانهم أن يحضروا ً
اإلضافية حول أوجه الشبه واالختالف بني احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة
واحملكمة اجلنائية الدولية ،وذلك باستخدام “احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة”.

مرجع

(4ب) 7.الطالب
(4ب) 6.الطالب

قم بإدارة مباراة أسئلة وأجوبة تستند إلى أسئلتهم .قسم طالب الصف إلى فريقني للمباراة.
وليقم الطالب من كل فريق ،بالتناوب على طرح سؤال من أسئلتهم على الفريق اآلخر .ويكسب
الفريق نقطة عندما يجيب أحد أفراده إجابة صحيحة.
 .6احملاكم “اخملتلطة” ( 25دقيقة ،مع وقت إضافي إذا كانت القراءة في الصف)
أخبر الطالب أنه في أعقاب محاكمات جرائم احلرب التي جرت مؤخرًا سواء أكانت في احملاكم
الوطنية أم في احملاكم الدولية ،بدأت تنشأ مقاربة جديدة تتخذ شكل احملاكم “اخملتلطة” ،وحتاول أن
تفيد من أكثر العناصر فائدة سواء أكانت موجودة في احملاكم الوطنية أم في احملاكم الدولية.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

سؤال محتمل:

> لو طلب منك أن تصمم نوعًا جديدًا من احملاكم يضم عناصر من احملاكم الدولية والوطنية ،فما
الشكل الذي ستكون عليه هذه احملكمة؟
وزع الطالب على أربع فرق للمناظرة .ووزع ورقة “احملاكم اخملتلطة :احملكمة اخلاصة بسيراليون”
على مجموعتني ،وورقة “احملاكم اخملتلطة :الهيئات اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطيرة في تيمور
الشرقية” على اجملموعتني األخريني.

مرجع

(4ب) 8.الطالب

وضح للطالب أنه يجب على كل فريق أن يكون مستعدًا إما لتأييد العبارة التالية وإما ملعارضتها:

احملاكم “اخملتلطة” أكثر فعالية من احملاكم الدولية أو احملاكم الوطنية.
عينّ املواقف في املناظرة:
•
•
•
•

الفريق  :1سيراليون – تأييد العبارة.
الفريق  :2سيراليون – معارضة العبارة.
الفريق  :3تيمور الشرقية – تأييد العبارة.
الفريق  :4تيمور الشرقية – معارضة العبارة.

كواجب منزلي ،اطلب من الطالب أن يقرأوا ورقة املعلومات ،وأن يفكروا في املواقف املعيّنة لهم
للمناظرة .خصص للمجموعات وقتًا في الصف للتحضير للمناظرة.
اجعل الطالب يختارون متحدث ًا واحدًا ميثل كل مجموعة.
قم بترتيب سياق املناظرة (مثالً ،ميكن البدء بسيرالون ،مع وضد ،وبعدئذ تيمور الشرقية ،مع وضد .أو
ميكن البدء بالذين يؤيدون العبارة ،وبعدئذ الذين يعارضونها).
قم بإجراء املناظرة.

استكشاف القانون اإلنساني
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 .7اخلامتة ( 5دقائق)

سؤاالن محتمالن:

> كيف  -برأيك -ميكن أن تردع احملاكمات والعقوبات الناس عن ارتكاب جرائم احلرب؟
> ملاذا تظن أ ّن هناك طرقًا كثيرة جدًا حملاكمة مجرمي احلرب ومعاقبتهم؟

! أفكار رئيسة
• يجب على الدول أن جتلب للمحاكمة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون
اإلنساني ،وتعاقبهم بغض النظر عن جنسية اجلاني أو الضحية ،أو املكان الذي حدثت فيه
اجلرمية.
• لقد بذلت جهود في أوقات مختلفة وعلى مستويات متعددة حملاكمة ومعاقبة مجرمي احلرب.
• في حني ميكن أن تختلف الطرق القضائية في التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني ،إال أنها
بعضا وتسهم في اجلهد املشترك للمجتمع الدولي في جلب مجرمي احلرب
تكمل بعضها ً
أمام احملاكم.

استكشاف القانون اإلنساني
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تاريخ ،أدب ،أحداث جارية
بعد قراءة “مبادئ نورمبرغ” ،استخدم أمثلة مأخوذة من التاريخ ،أو األدب ،أو األحداث اجلارية
إليضاح معنى مبادئ نورمبرغ .5 – 1

مرجع

(4ب) 4.الطالب

إجابة انتقادية حول محكمة نورمبرغ أو محكمة من احملاكم حديثة العهد
اكتب مقالة أو بحثًا كإجابة عن أحد السؤالني التاليني:
> هل احلقيقة في أ ّن احللفاء املنتصرين هم من حاكموا أعداءهم املهزومني ،تقوّض مصداقية
محكمتي نورمبرغ وطوكيو؟
> هل احلقيقة في أ ّن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة قد أنشأ احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة
ألغراض معيّنة ،تلقي ظالال ً من الشك بشأن استقاللية هذه احملاكم؟
قصة ضحية (كتابة أو مسرحة إبداعية)

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

أنشطة إضافية

اكتب قصة شخص ما (شخص حقيقي أو خيالي) كان ضحية جرمية حرب .ولتكن رواية قصتك
أيضا ،وهلم جرا) .واذكر
بصيغة املتكلم .صف جرمية احلرب (من كان متورطً ا ،من عانى ،من تأثر ً
خاصا من احملاكم حملاكمة الذين كانوا مسؤولني.
األسباب التي جتعل الضحية يريد نوعًا ً
قدّ م قصة الشخصية إما كتابة وإما كمونولوج شفهي.
استخدم معلومات من مراجع الطالب في هذا االستكشاف؛ واستند إلى إعالم األخبار واإلنترنت إذا
أمكن.

أدوار أكثر للمحاكم الوطنية
اقرأ “كيف تستطيع احملاكم الوطنية مساعدة احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض
معيّنة؟” وأجب عن األسئلة الواردة في النهاية بإحدى الطريقتني التاليتني:

(4ب)9.

مرجع

الطالب

• اكتب أفكارك.
• مناقشة األسئلة مع شريك أو في مجموعة صغيرة.

استكشاف القانون اإلنساني
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مقالة

اكتب مقالة كاستجابة ألحد التصريحات التالية التي تعبّر عن بعض الطموحات واحلدود اخلاصة
باحملكمة اجلنائية الدولية.

إ ّن احلكومات التي قامت بهذا التحرك املستنير تدرك بوضوح أ ّن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة
ال متثل أيّ تهديد للدول التي لها نظام قضائي جنائي منظم .وعلى العكس ،فليس القصد
منها سوى حماية األشخاص األكثر عرضة لألذى ،في حال كانت حكومتهم ،إذا كان لهم من
حكومة ،ال تستطيع أو ال ترغب في محاكمة أولئك الذين ينتهكون حقوق اإلنسان األساسية
اخلاصة بهم.
(كوفي أنان  ،Kofi Annanحني كان أمينًا عامًا لألمم املتحدة)
إنني أعتقد أ ّن احملكمة ال تستطيع أن تثني اجلالدين احملتملني عن القيام بأفعالهم فحسب،
أيضا أن يكون لها فضائل تربوية غير عادية...
ولكنها تستطيع ً
(وليم بوردون  ، William Bourdonمحامي ،وأمني عام االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان)

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

أنشطة إضافية

شخصا متهمًا في السنة .كما أ ّن
ً
ال تستطيع محكمة دولية أن حتاكم أكثر من خمسني
محكمة دائمة يتعلق عملها بجميع الدول ستواجه املشكلة نفسها ،ولذا ينبغي عليها أن
تختار األشخاص الذين ستالحقهم تبعًا للمستوى العالي ملسؤوليتهم .ولذلك ،من املستحيل
أن نتصور أ ّن النضال ضد اإلفالت من العقاب ميكن أن يعتمد فقط على العدالة الدولية .فمن
الضروري على املدى املتوسط أن تتدخل احملاكم الوطنية وتعمل بشكل فعال إليجاد حل.
(لويس جوانيت  ،Louis Joinetقاضي ،ومقرر األمم املتحدة اخلاص بشأن اإلفالت من العقاب)
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(4ب)1.

مرجع()4/1

املعلم

بالرغم من وجود الكثير من الطرق اخملتلفة ملعاجلة انتهاكات
القانون اإلنساني ،إال أ ّن املقاربة القانونية كانت مفضلة أكثر من
الطرق األخرى في حاالت كثيرة .هذا وقد جرى تطوير سلسلة
من اخليارات القضائية  -محاكم محلية ،ودولية ،و“مختلطة”.
ويختلف بعضها عن البعض اآلخر في نواح معيّنة ،ولكنها
جميعًا تساهم في جهود اجملتمع الدولي جللب من يُدّ عى بأنهم
مجرمو حرب للمحاكمة.

احملاكم احمللية
كما هي احلال مع كل مجموعات القوانني ،يجب أن يكون هناك
طرق لتنفيذ وإنفاذ القانون اإلنساني .وتطلب اتفاقيات جنيف من
الدول أن متنع وتقمع جميع انتهاكات القانون اإلنساني .وتطلب
أيضا سنّ قوانني حلظر اخلروقات اجلسيمة للقانون
من الدول ً
اإلنساني ،ومعاقبة مرتكبيها ،والبحث عن مثل هؤالء األشخاص
ومحاكمتهم.
وعمومًا ،ينطبق القانون اجلنائي للدولة فقط على األفعال التي
ارتكبت من قبل مواطنيها أو داخل إقليمها .ويذهب القانون
اإلنساني أبعد من ذلك ،فهو يطلب من الدول أن تبحث عن جميع
أولئك الذين ارتكبوا خروقات جسيمة ومعاقَبتهم ،بغض النظر
عن جنسية اجلناة أو الضحايا ،أو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية.
ويدعى هذا املبدأ “االختصاص العاملي”.
وقامت دول كثيرة مبراجعة قوانينها اجلنائية لتمكينها من إجراء
محاكمات  -دون قيود  -لألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم
حرب ،وإبادة جماعية ،وجرائم ضد اإلنسانية .وأجرت هذه البلدان
محاكمات لهذه األفعال .أفعال على أساس االختصاص العاملي،
بصرف النظر عن مكان ارتكاب اجلرمية وجنسية اجلناة املزعومني
أو الضحايا.
وقَد تكون الدول متلهّ فة بشكل خاص حملاكمة األشخاص األجانب
املتهمني بارتكاب جرائم حرب أمام محاكمها الوطنية ألسباب
متعددة .وعلى سبيل املثال ،قَد تشعر سلطات دولة معيّنة بأ ّن
حماسا في مالحقة أعمال الظلم
ً
احملاكم في بلدان أخرى أقل
املرتكبة ضد مواطنيها .كما أ ّن محاكمة األجانب القترافهم
جرائم حرب ميكن أن تزيد من شعبية احلكومة لدى شعبها
وحتسن من مقامها في اجملتمع الدولي.
ّ
وكانت بعض أولى احملاكمات من هذا النوع تتعلق باحلرب العاملية
الثانية .أما احملاكمات األكثر حداثة فتشمل محاكمات تتعلق
بالنزاعات املسلحة في يوغوسالفيا السابقة ،ورواندا ،وأفغانستان.
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احملاكم الدولية
على الرغم من االلتزام املفروض على الدول في البحث عن
األشخاص املدعى بأنهم ارتكبوا خروقات جسيمة للقانون
اإلنساني ومعاقبتهم ،إال أ ّن العدد الالفت لألعمال الوحشية
واحلدود املفروضة على احملاكم الوطنية في محاكمة مثل هذه
اجلرائم قادت اجملتمع الدولي للعب دور أعظم في إنفاذ القانون.
ومنذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،أحرز اجملتمع الدولي تقدمًا هامًا
في اجلهد إلنهاء اإلفالت من العقاب وجللب مرتكبي انتهاكات
القانون اإلنساني إلى احملاكمة .وفي يومنا هذا ،لم تعد إدارة
القانون اإلنساني تقتصر على الدول.

• محاكمات نورمبرغ وطوكيو
انتهت احلرب العاملية الثانية في العام  1945بعدما دفعت
البشرية ضريبة فظيعة .فقد جرى قتل ماليني األشخاص من
اليهود ومن جماعات أخرى من األقليات االجتماعية والسياسية
بشكل ممنهج ،وأبيد الكثير منهم في معسكرات االعتقال .كما
قتل ماليني املدنيني ،أو تعرضوا للقصف ،أو أجبروا على الرحيل
عن بيوتهم .ومت أسر املاليني من اجلنود واحتجازهم .ودمّ رت مدن
بالقصف املتواصل واملمنهج؛ ومحى االستعمال األول للقنابل
الذرّية مدينتي ناغازاكي وهيروشيما في اليابان عن وجه األرض.
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وفي أعقاب احلرب العاملية الثانية ،جرت محاكمة مجرمي احلرب
النازيني األملان ،واليابانيني ،من قبل محاكم وطنية في بلدان
متعددة حول العالم (من بينها ،أستراليا ،بلجيكا ،كندا ،الصني،
تشيكوسلوفاكيا ،فرنسا ،بريطانيا العظمى ،اليونان ،هولندا،
النرويج ،الفلبني ،بولندا ،االحتاد السوفياتي ،الواليات املتحدة،
ويوغسالفيا).
ومن أجل تكملة اجلهود املبذولة على الصعيد الوطني ،وضمان
جلب جميع مجرمي احلرب الرئيسيني إلى احملاكمة ،أنشأت الدول
“األربع الكبرى” املنتصرة (بريطانيا العظمى ،وفرنسا ،واالحتاد
السوفياتي ،والواليات املتحدة) احملكمة العسكرية الدولية في
مدينة نورمبرغ األملانية ،في العام  ،1945حملاكمة  22من كبار
النازيني املدعى عليهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون
اإلنساني .وبعد عام واحد ،أنشئت هيئة مماثلة في طوكيو ،أي
احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى ،للنظر في التهم
املوجهة ضد  28يابانيًا من أصحاب الشأن .وكانت احملاكم املنشأة
أساسا من مدعني عامني وقضاة من الدول املتحالفة
ً
حديثًا تتألف
املنتصرة	.
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اتهمت محكمتا نورمبرغ وطوكيو املدعى عليهم بجرائم ضد
السالم ،وجرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية .وفي نورمبرغ ،مت
احلكم بإدانة  19متهمًا وبراءة ثالثة أشخاص .أما محكمة
طوكيو فقد حكمت بإدانة جميع املدعى عليهم .وشكلت أحكام
نورمبرغ ،بشكل خاص ،األساس ألهم مجموعة توجيهات بشأن
املسؤولية اإلجرامية الفردية مبقتضى القانون اإلنساني :مبادئ
نورمبرغ.
ولعبت هذه احملاكمات دور ًا هامًا في جلب مرتكبي أخطر اجلرائم
الدولية إلى احملاكمة .وعالوة على ذلك  ،فقد أظهرت أنه ميكن أن
تعمل مجموعة من الدول معًا حملاسبة األفراد عن انتهاك القانون
اإلنساني ،وشكلت إشارة قوية إلى أن اجملتمع الدولي لن يتسامح
مع جرائم معيّنة .كما أعطت احملاكمات زخمًا لتطوير معاهدات
القانون اإلنساني.
ومع ذلك كانت قيمتها موضع تساؤل ،باالدعاء أنها لم تكن أكثر
أيضا أ ّن جنودًا من الدول املمثلة
من “عدالة املنتصر” .وقيل ً
بعضا من اجلرائم ذاتها ،ولكن لم يتم
في احملكمتني قد ارتكبوا ً
تقدميهم للمحاكمة.

•

احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة

بعد حوالي  40سنة من محاكمات نورمبرغ وطوكيو ،قام اجملتمع
الدولي بالعمل ثانية لتَأسيس محاكم دولية ،ردًا على األعمال
الوحشية التي ارتكبت في يوغوسالفيا السابقة ،وفي رواندا.
وفي يوغوسالفيا السابقة ،لم تكن السلطات الوطنية ترغب
كثيرًا بتقدمي اجلناة إلى احملكمة ،في حني أنه في رواندا ،ونظرًا إلى
األعداد الهائلة للقضايا ،كانت السلطات غير قادرة بالفعل على
القيام بذلك.
ولذلك ،أنشأ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة محكمتني جنائيتني
دوليتني حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم حرب ،وجرائم
ضد اإلنسانية ،وإبادة جماعية ،ومنحتهما سلطة أعلى من
احملاكم الوطنية.
فأنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في
العام  1993في الهاي ،للنظر في مثل هذه اجلرائم التي ارتكبت
في يوغوسالفيا السابقة منذ العام  .1991وفي السنة التالية،
أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا في أروشا ،في تنزانيا،
للنظر في مثل هذه اجلرائم التي ارتكبت في العام  ،1994سواء
ارتكبت في رواندا ،أم في البلدان اجملاورة من جانب مواطنني
روانديني.
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إن إنشاء هاتني احملكمتني شكل تطور ًا كبيرًا في إنفاذ القانون
اإلنساني ،يتعدى ما سمي بـِ “عدالة املنتصر” في محاكمات
نورمبرغ وطوكيو .كما أسهمت قرارات احملكمتني إسهاما كبيرًا
في تطور قانون دعاوى القانون اإلنساني.
مع ذلك ،يرى بعض الناس أ ّن مثل هذه احملاكم اخلاصة ليست
الطريقة األكثر فاعلية إلنفاذ القانون اإلنساني ،إذ إنها تقتضي
بذل جهد دولي متضافر ،وقدرا كبيرا من الوقت واملال ،إلنشائها
وإدارتها .وادعى آخرون أ ّن االختصاص احملدود لهذه احملاكم يضعف
اجلهود الرامية إلى جلب اجلناة في أجزاء أخرى من العالم إلى
احملاكمة.

• احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة
لقد جرى النظر في فكرة وجود محكمة جنائية دولية دائمة،
في أوقات مختلفة منذ محاكمات نورمبرغ وطوكيو .وكان
إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني اخملصصتني ألغراض محددة
معلمًا بارز ًا في اجلهود الرامية حملاكمة ومعاقبة املتهمني بارتكاب
انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني .ومع ذلك ،فإن اختصاص
هاتني احملكمتني الدوليتني اخملصصتني ألغراض محددة جاء محدودًا
في الزمان واملكان على حد سواء.
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وقد عارض عدد قليل من الدول إنشاء محكمة جنائية دولية
دائمة .ويرى البعض أ ّن مثل هذه احملكمة سيكون لها سلطة
كبيرة للغاية وسوف تكون عرضة إلساءة االستخدام ألغراض
سياسية .ويخشى آخرون من أ ّن بعض ممارساتهم اخلاصة قد تقع
ضمن اختصاص احملكمة .وعلى سبيل املثال ،أعربت دول عن قلقها
من أنه ميكن لهذه احملكمة أن حتاكم أفرادًا من قواتها املسلحة
املنتشرة في اخلارج ،دون اإلفادة من الضمانات املتاحة لهم في
محاكمها الوطنية.
وبالرغم من هذه االعتراضات ،وبعد مناقشات حتضيرية طويلة،
عقد اجملتمع الدولي مؤمترًا دبلوماسيًا في روما في عام ،1998
واعتمد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
ويشمل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية النظر في جرائم
اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب .وال حتل
سلطتها محل سلطة احملاكم الوطنية ،بل تكمل عمل تلك
احملاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في التحقيق مع
األفراد املسؤولني عن أخطر اجلرائم التي تثير قلقًا دوليًا ،أو في
محاكمتهم .وال يقتصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على
حاالت محددة أو على فترة زمنية معينة.
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إ ّن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو دليل على التزام اجملتمع
الدولي في ضمان أ ّن األفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة
للقانون اإلنساني ال يفلتون من العقاب .وكمحكمة دائمة ،توفر
احملكمة اجلنائية الدولية عنصر استمرارية للجهود املبذولة إلنفاذ
القانون اإلنساني.

•

احملاكم “اخملتلطة”

جتمع احملاكم “اخملتلطة” بني العناصر الدولية والوطنية ،وحتاول
توسيع الفائدة من مزايا كل منهما .و في ضوء الدروس التي
وفرتها جتربة كل من احملاكم الوطنية والدولية ،أثارت احملاكم
“اخملتلطة” آماال ً عريضة في بعض أنحاء العالم.
ومن األمثلة على احملاكم “اخملتلطة” :احملكمة اخلاصة بسيراليون،
والدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا ،والهيئات اخلاصة
املعنيّة باجلرائم اخلطيرة في تيمور الشرقية .وحتاول احملاكم
“اخملتلطة” اإلفادة من بعض املزايا املهمة التي توفرها احملاكم
الدولية ،فهي توفر إمكانية اإلفادة من بنية أساسية رمبا لم يعد
أيضا اإلفادة من اخلبرة
لها وجود على املستوى الوطني .كما حتاول ً
في االستجواب ،ومالحقة اجلرائم الدولية املعقدة ومحاكمتها،
التي قد ال تكون متاحة على املستوى الوطني .وتستخدم احملاكم
أيضا خبراء دوليني من أجل محاكمة عدد أكبر من
“اخملتلطة” ً
أيضا في فعاليتها
مرتكبي اجلرائم في وقت أقل .كما يسهم ً
وجود طاقم دولي غير منحاز ،وتوفر موارد مالية دولية.
وتتضمن احملاكم “اخملتلطة” في الوقت نفسه ،بعض السمات
املهمة للمحاكم الوطنية .وتعتمد احملاكم “اخملتلطة” على
قضاة ومدعني عامني محليني ،الذين هم على معرفة بالظروف
التي ارتكبت فيها اجلرائم ،ويستخدمون اللغات احمللية ،ويعرفون
القانون الوطني .وجتعل هذه العناصر من احملاكم “اخملتلطة” أقرب
إلى الواقع “احمللي” ،ورمبا جتعلها أكثر قبوال ً لدى السكان احملليني.
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ونظرًا إلدراج بعض العناصر الوطنية ،تعتبر احملاكم “اخملتلطة”
أيضا أكثر كفاءة وأقل تكلفة من احملاكم الدولية ،ولها تأثير دائم
ً
على تطوير الهياكل الوطنية.
ومع أ ّن عمل احملاكم اخملتلطة واعد ،إال أ ّن بعض املشاكل التي ميكن
أن تشكل عقبات جدية أمام أدائها قد بدأت بالظهور .فغالبًا ما
تعاني هذه احملاكم من نقص في الطاقم الوظيفي .وقد ال تتلقى
التمويل الكافي ،أو قد تنتظر حتويل األموال من النظام القضائي
احمللي .كما أ ّن احلكومات احمللية قد تكون قادرة على التأثير على
القضاة في احملاكم “اخملتلطة” ،ورمبا ترفض االعتراف بشرعية هذه
احملاكم.
املصادر Irwin Cotler (ed.), Nuremberg Forty Years Later, McGill-Queen’s University :
Press, Montreal, 1995. Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials,
Little, Brown and Co., Boston, 1992. Machteld Boot (ed.), Genocide, Crimes
Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter
Jurisdiction of the International Criminal Court, Intersentia, Antwerp, 2002.
The United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations
War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, His Majesty’s
Stationery Office, London, 1948. Yuki Tanaka, Hidden Horrors, Westview Press,
Boulder CO, 1996. Timothy L.H. McCormack, Gerry J. Simpson (eds), The
Law of War Crimes, Kluwer International Law, The Hague, 1997. Sarah M.H.
Nouwen, “’Hybrid courts’ – The hybrid category of a new type of international
crimes courts,” Utrecht Law Review, Vol. 2, No. 2, December 2006. Robin Gei,
Noëmi Bulinckx, “International and internationalized criminal tribunals: a
synopsis,” International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 861, March 2006.
Benjamin B. Ferencz, An International Criminal Court. A Step Toward World
Peace: A Documentary History and Analysis, Vol. I, Oceana Publications, Inc.,
New York, 1980. Opening statement of the Secretary-General of the United
Nations to the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on
the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June -17 July
1998. Official Records Volume II, Summary records of the plenary meetings
and of the meetings of the Committee of the Whole: A/CONF.183/13 (Vol.
11). Explanation of vote by Mr Dilip Lahiri, head of the Indian delegation, on
the adoption of the Statute of the International Court, 17 July 1998 (http://
www.un.org/icc/speeches/717ind.htm). Robinson Everett, “American service
members and the ICC,” in Sarah B. Sewall, Carl Kaysen (eds), The United States
and the International Criminal Court, Rowman and Littlefield, Lenham MD,
2000.
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احملكمة العسكرية الدولية
للشرق األقصى

أمر من القائد األعلى للقوات
احلليفة في جنوب احمليط
الهادئ

احملكمة العسكرية
الدولية في نورمبرغ

معاهدة دولية أبرمت
من قبل احللفاء األربعة
املنتصرين بعد احلرب
العاملية الثانية

(اثنان من كل دولة من
الدول األربع احلليفة
املنتصرة)

التأسيس

القضاة

جرائم حرب
جرائم ضد اإلنسانية
جرائم معيّنة مبقتضى
القانون الوطني

أثناء احلرب العاملية الثانية

ارتكبت من قبل املواطنني
اليابانيني ومواطني الدول
احلليفة

جرائم ضد السلم
جرائم حرب
جرائم ضد اإلنسانية

( 11واحد من كل دولة من
الدول اإلحدى عشرة احلليفة
املنتصرة)

االختصاص

ماذا؟

من وأين؟

متى؟

العالقة
باحملاكم
الوطنية

احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة

احملكمة اجلنائية
الدولية لرواندا

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

 16من أنحاء العالم

احملكمة اخلاصة
بسيراليون
اتفاق بني األمانة العامة
لألمم املتحدة وحكومة
سيراليون

الهيئات اخلاصة املعنيّة
باجلرائم اخلطيرة في تيمور
الشرقية
الئحة إدارة األمم املتحدة في
تيمور الشرقية

 2دوليان ،و 1من تيمور
الشرقية

احملكمة اجلنائية
الدولية
معاهدة دولية
مفتوحة جلميع
الدول
 18من أنحاء
العالم

 7دوليني ،و 4عينتهم
سيراليون

ارتكبت من قبل
شخص ما في
إقليم رواندا أو
من قبل مواطنني
روانديني في الدول
اجملاورة
خالل العام 1994

ارتكبت من قبل شخص
ما في إقليم يوغوسالفيا
السابقة

منذ العام 1991

جرائم حرب
جرائم ضد اإلنسانية
اإلبادة اجلماعية

العدوان
جرائم حرب
جرائم ضد
اإلنسانية
اإلبادة اجلماعية
ارتكبت من قبل
شخص ما في
إقليم دولة طرف
في املعاهدة أو من
قبل مواطنيها في
مكان آخر
بعد  1متوز /يوليو
2002

جرائم حرب
جرائم ضد اإلنسانية

جرائم حرب
جرائم ضد اإلنسانية
اإلبادة اجلماعية
جرائم معيّنة مبقتضى القانون
الوطني
ارتكبت من قبل شخص ما
وتتعلق باألحداث في تيمور
الشرقية

بني  1كانون الثاني /يناير و
 25تشرين األول /أكتوبر1999
اختصاص يقتصر على اجلرائم
املبينة في قائمة

ارتكبت من قبل شخص
ما في إقليم سيراليون

جرائم معيّنة مبقتضى
القانون الوطني

منذ  30تشرين الثاني/
نوفمبر 1996
سلطة أعلى من احملاكم
الوطنية

سلطة أعلى من احملاكم الوطنية

مكملة للمحاكم
الوطنية – تعمل
فقط إذا كانت
احملاكم الوطنية غير
راغبة أو غير قادرة
على العمل
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املثل :1

أسئلة:
> هل توافق على ذلك؟ لمَ نعم ،أو لمَ
ال؟
> ما األسباب التي ميكن أن تقدمها
محكمة للقيام مبحاكمة مثل
هذه “القضايا األجنبية”؟

يرى بعض الناس أنه عندما حتاكم محكمة
أشخاصا أجانب على جرائم
ً
في بلد ما
ارتكبت خارج حدود ذلك البلد ،فإ ّن هذه
احملكمة تتدخل في الشؤون الداخلية لبلد
آخر.

“قضايا أجنبية” أمام محاكم وطنية

مبقتضى اتفاقيات جنيف ،الدول مسؤولة
عن جلب منتهكي القانون اإلنساني
للمحاكمة ،بغض النظر عن جنسية اجلاني
أو الضحية ،أو فيما إذا ارتكبت اجلرمية في
الدولة التي تنظر فيها القضية أو في مكان
آخر.

مت جلب محافظ موشوباتي (مقاطعة
في رواندا) أمام محكمة عسكرية
سويسرية في العام  .1999ومتت
إدانته بسلسلة جرائم ارتكبت خالل
اإلبادة اجلماعية في العام  ،1994من
ضمنها جرائم حرب وقتل .وجرى تأكيد
احلكم في االستئناف.

املثل :2

مكسيم سوكولوفيتش Maksim
 ،Sokolovicمن صرب البوسنة ،مت
جلبه للمحاكمة في أملانيا التهامه
بارتكاب جرائم أثناء النزاع في
يوغوسالفيا السابقة .وقضت محكمة
أملانية بأنه مذنب الرتكابه في العام
 1999إبادة جماعية وجرائم حرب،
وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات.
وعند االستئناف ،قررت احملكمة أنه
ليس من حاجة ألي رابط بني أملانيا
واجلرمية ،أو اجلاني ،أو الضحية ،كي
تنظر احملاكم األملانية في مثل هذه
القضايا.
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 ...هناك تفاوت كبير بني ظروف من يوجه
االتهامات وظروف املتهمني ،مما قد يضعف
الثقة في عملنا إذا كان ينبغي أن نتردد
( )...في أن نكون عادلني ومعتدلني .ويجب
أال ننسى أبدًا أ ّن السجل الذي نحاكم به
هؤالء املدعى عليهم اليوم ،هو السجل الذي
سيحكم به التاريخ علينا غدًا.

أصوات من نورمبرغ

بشأن الغرض من محاكمات
نورمبرغ

من البيان االفتتاحي للمدعي العام روبرت
جاكسون :Robert H. Jackson

إ ّن ميزة افتتاح احملاكمة األولى في التاريخ
بشأن ارتكاب جرائم ضد سالم العالم
يفرض مسؤولية جسيمة )...( .وإ ّن قيام
أربع دول عظمى ،مزهوة بالنصر ومكتوية
بكف يد االنتقام ،وتقدمي األسرى من
ّ
بالضرر،
األعداء طواعية حلكم القانون ،لهو واحد من
أهم ما دفعته السلطة كضريبة للتعقل
في أي وقت من األوقات.

 ...وتتساءل احلضارة فيما إذا كان القانون
متخلفًا إلى احلد الذي يجعله عاجزًا متامًا
عن التعامل مع جرائم بهذا احلجم مت
ارتكابها من قبل مجرمني على هذا القدر
من األهمية .وهي ال تتوقع منكم [احملكمة]
القدرة على جعل احلرب أمرًا مستحيالً.

بل تتوقع أن تضع إجراءاتكم القانونية قوى
القانون الدولي ،وقواعده ،ومحظوراته  ،وفوق
كل شيء ،عقوباته ،إلى جانب السالم...
من البيان االفتتاحي للمدعي العام
السير هارتلي شوكروس Hartley
:Shawcross
إ ّن حكومات اململكة املتحدة والكومنولث
البريطاني ،والواليات املتحدة األمريكية،
واحتاد اجلمهوريات السوفياتية االشتراكية،
وفرنسا ،مدعومة من كل دولة أخرى محبة
للسالم في العالم ،وبالنيابة عنها ،قد
اجتمعت جللب مبتدعي ومرتكبي هذا
املفهوم النازي للعالقات الدولية أمام منصة
هذه احملكمة .وهي تقوم بذلك من أجل
معاقبة هؤالء املدعى عليهم على اجلرائم
التي ارتكبوها.
أيضا ،من أجل فضح
وهي تفعل ذلك ً
سلوكهم بكل شروره السافرة .كما تفعل
ذلك على أمل أن يرى الضمير واإلحساس
الطيب للعالم كله عواقب مثل هذا
السلوك ،والنهاية التي يجب حتمًا أن يؤدي
إليها.

من البيان االفتتاحي للمدعي العام رومان
رودنكو :Roman Rudenko
في الذكرى املقدسة ملاليني الضحايا األبرياء
لإلرهاب الفاشي ،ومن أجل توطيد السالم
في أنحاء العالم ،ومن أجل مستقبل أمن
الدول  ،نقدم املدعى عليهم مع حساب
عادل وكامل يجب تسويته .وهو حساب
بالنيابة عن البشرية جمعاء.
سؤال :ماذا كانت األفكار الرئيسة
لكل مدع عام؟ (أعد ذكرها بكلماتك
اخلاصة)
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أصوات من نورمبرغ

البيانات النهائية للمدعى عليهم

هرمان جورينج Hermann Goering
(الرجل الثاني في قيادة هتلر ،وهو الذي
أنشأ اجلستابو ،الشرطة السرية الرسمية
ألملانيا النازية ،ونظام معسكرات االعتقال)

الدافع الوحيد الذي كان يقودني هو حبي
الشديد لشعبي ،وسعادته  ،وحريته،
وحياته.

فيلهلم كيتل :Wilhelm Keitel
(رئيس القيادة العليا للقوات املسلحة
األملانية)

رودولف هيس :Rudolph Hess
(الرجل الثالث في قيادة هتلر ،قائد
معسكر االعتقال في أوشفيتز)

لقد تسنى لي العمل لسنوات عديدة من
حياتي حتت لواء أعظم ابن اجنبه شعبي منذ
ألف سنة من تاريخه )...( .وإنني ال أندم
على أيّ شيء.

AP

لقد اعتقدت ،ولكنني أخطأت ،ولم أكن في
وضع أقدر فيه أن أمنع ما كان يجب أن يمُ نع.
هذا هو ذنبي .ومن املؤسف أنه يتعني أن أدرك
أ ّن أفضل ما كان عليّ أن أعطيه كجندي،
وهو الطاعة والوالء ،قد مت استغالله ألغراض
لم يكن باإلمكان إدراكها في حينه ،وأنني
لم أدرك أ ّن هناك حدودًا حتى بالنسبة ألداء
اجلندي لواجبه.
ألبرت سبير :Albert Speer
(وزير التسلح واإلنتاج احلربي أثناء احلرب،
وهو الذي سمح باالستخدام الواسع
للعمل اإلجباري من قبل السجناء)

لقد جلبت هذه احلرب كارثة ال تصدّ ق،
وشكلت في احلقيقة بداية كارثة عاملية.
ولذا ،فإنه من واجبي ،بكل تأكيد ،أن أحتمل
نصيبي من املسؤولية عن الكارثة أمام
الشعب األملاني )...( .ولذلك ،وكعضو مهم
في قيادة الرايخ ،أشارك في املسؤولية
الكليّة ،بدءًا من العام .1942

 ...ويجب أن تسهم هذه احملاكمة في
منع وقوع مثل هذه احلروب املتردية في
املستقبل ،وفي تكريس قواعد يعيش
مبقتضاها بنو البشر سوي ًا.
سؤال :كيف برّر هؤالء الرجال
أفعالهم ،وما هي ،من وجهة نظرهم،
املسئولية التي تقع على عاتقهم؟
(اشرح مواقفهم بكلماتك اخلاصة)
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Trials , Little, Brown and Co., Boston, 1992.

املصدرTelford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg :

سؤال  :ما هي األسباب التي قدمتها
احملكمة بشأن احلكم بأ ّن املدعى
عليهم مذنبون؟ (عبّر عن ذلك
بأسلوبك اخلاص)

واحلقيقة أنهم شاركوا مشاركة فعالة
في كافة هذه اجلرائم ،أو جلسوا صامتني أو
مذعنني ،يشهدون ارتكاب اجلرائم على نطاق
أكبر وأكثر إثارة للصدمة من كل ما قدّ ر
لسوء حظ العالم أن يشهده من قبل)...( .
وحيث تثبت الوقائع ذلك ( )...فال ينبغي
أن يفلت املذنبون بارتكاب هذه اجلرائم من
العقاب.

أصوات من نورمبرغ

أحكام احملكمة

اخلطة التي توضع للتنفيذ ،والتي يشارك
فيها عدد من األشخاص تبقى خطة
مشتركة ،حتى ولو مت وضعها من قبل
شخص واحد منهم فقط )...( .ولم يكن
ليستطيع هتلر القيام بحرب عدوانية
وحده .وإمنا كان يحتاج إلى تعاون من رجال
الدولة ،والقادة العسكريني ،والدبلوماسيني،
ورجال األعمال .وعندما قدموا له يد العون،
مع معرفتهم بأهدافه ،إمنا جعلوا من
أنفسهم أطرافًا في اخلطة )...( .حتى و إن
عُينت لهم مهامهم من قبل دكتاتور ،فهذا
ال يعفيهم من املسؤولية عن أفعالهم.

لقد كانوا [املدعى عليهم] مسؤولني إلى
حد كبير عن حاالت البؤس واملعاناة التي
حلت باملاليني من الرجال ،والنساء ،واألطفال.
وقد كانوا عار ًا على املهنة العسكرية
الشريفة )...( .وقد قام كثير من هؤالء
الرجال باالستهزاء بقسم اجلندي في إطاعة
األوامر العسكرية .لكنهم يقولون ،عندما
يتناسب األمر مع الدفاع عنهم ،إنه كان
عليهم االنصياع لألوامر؛ بينما يقولون عند
مجابهتهم بجرائم هتلر الوحشية ()...
إنهم عصوا األوامر.
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أيّ شخص يرتكب عمالً يشكل جرمية مبقتضى القانون اإلنساني ،يكون مسؤوال ً عنه ،وينبغي أن يُعاقب.
حتى ولو لم يكن القانون الوطني يُعاقب على عمل معينّ  ،وكان هذا العمل يشكل جرمًا مبوجب القانون
الدولي ،فهذا ال يعفي الشخص املذنب من املسؤولية.
أيّ شخص في موقع سلطة (سواء أكان رئيسا للدولة أم كان موظفًا حكوميًا ،على سبيل املثال) ،يرتكب
مثل هذه األعمال بصفته هذه ،فإنه يتحمل مسؤولية ذلك.
أي شخص يقوم بارتكاب عمل إجرامي بأمر من مسؤول أعلى منه رتبة ،فإنه يتحمل مسؤولية عمله.
أي شخص متهم بجرمية مبقتضى القانون اإلنساني ،له احلق مبحاكمة عادلة.
اجلرائم الدولية هي:
• جرائم ضد السالم؛
• جرائم حرب؛
• جرائم ضد اإلنسانية.
املشاركة في أيّ من اجلرائم املنصوص عليها في املبدأ السادس هي جرمية مبقتضى القانون اإلنساني.

مبادئ نورمبرغ

.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7

املصدر:

مبادئ نورمبرغ (اقتباس بصياغة جديدة).The Nuremberg Principles (paraphrased), 1946 .1946 ،
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وحقيقة أ ّن مثل هذه االنتهاكات اجلسيمة
كانت جتري ،كان أمرًا معروفًا في أنحاء
جمهورية يوغوسالفيا االحتادية .غير أ ّن
السلطات الوطنية كانت ،ولفترة طويلة،
غير قادرة ،أو غير راغبة في تقدمي اجلناة إلى
احملكمة.

التوجه نحو نوع جديد من احملاكم

الوضع في يوغوسالفيا السابقة

في استفتاء أجري في البوسنة والهرسك
في ربيع عام  ،1992صوّت املسلمون
البوسنيون والكروات لصالح االستقالل عن
جمهورية يوغوسالفيا االحتادية .وفي الوقت
نفسه ،أنشأ صرب البوسنة ،الذين قاطعوا
اخلاصة.
ّ
االستفتاء ،حكومتهم

ونتيجة لهذه األحداث ،اندلع نزاع مسلح
بني املسلمني البوسنيني والقوات الكرواتية
(بدعم من كرواتيا) والقوات الصربية
البوسنية (بدعم من وحدات عسكرية
من صربيا) .وحدث خالل احلرب الكثير من
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني:
مذابح ،وتعذيب ،واغتصاب ،وترحيل قسري
للمدنيني ،وإقامة معسكرات اعتقال.

أسئلة :
> ملاذا يجب إنشاء محكمة جنايات
دولية مخصصة ألغراض معيّنة؟
> من الذي ينبغي أن ينشئها؟
> ما اجلرائم التي ينبغي أن تنظر
بها؟
> من ينبغي أن يكونوا القضاة؟
> أين ينبغي أن تكون موجودة؟
> كيف ينبغي أن تتعامل مع احملاكم
الوطنية؟

الوضع في رواندا
تكمن جذور النزاع املسلح في رواندا في
التوترات القدمية بني اجلماعات العرقية
من الهوتو والتوتسي ،التي يعود تاريخها
إلى فترة االستعمار ،عندما كانت أقلية
التوتسي تفيد من املنافع وتتمتع بوضع
اجتماعي أعلى من الهوتو .وتسبب هذا
األمر في استياء كبير من جانب الهوتو.
وعندما تسلمت أغلبية الهوتو السلطة
قبل سنوات قليلة على استقالل رواندا عن
بلجيكا في العام  ،1962مت قتل اآلالف من
التوتسي أو إرغامهم على الفرار إلى بلدان
مجاورة .وشكل أطفال هؤالء التوتسي
الذين كانوا حينئذ في املنفى ،مجموعة
متمردة سميت باجلبهة الوطنية الرواندية.
وقامت اجلبهة الوطنية الرواندية في العام
 1990بغزو رواندا ،مما أشعل فتيل حرب
أهلية .وتسببت احلرب ،إضافة إلى عدة
أزمات سياسية واقتصادية ،بزيادة التوترات
العرقية سوءًا .وفي نيسان/أبريل ،1994
قتل ما يقارب  800.000من التوتسي
والهوتو املعتدلني في إبادة جماعية على
نطاق واسع .وف ّر حوالي مليوني الجئ من
الهوتو إلى بلدان مجاورة.

واعتقلت حكومة التوتسي اجلديدة،
وسجنت أكثر من  110.000شخص
متهمني باملشاركة في جرمية اإلبادة
اجلماعية .مع ذلك ،وبسبب انهيار النظام
القضائي للدولة ،كان ال بد من إقامة
احملاكم الوطنية من جديد ،والقيام بتدريب
القضاة .وكانت أعداد األشخاص الذين
كانوا ينتظرون احملاكمات ساحقة ،واملوارد
شحيحة للغاية.
أسئلة :
> ملاذا يجب إنشاء محكمة جنايات
دولية مخصصة ألغراض معيّنة؟
> من الذي ينبغي أن ينشئها؟
> ما اجلرائم التي ينبغي أن تنظر
بها؟
> من ينبغي أن يكونوا القضاة؟
> أين ينبغي أن تكون موجودة؟
> كيف ينبغي أن تتعامل مع احملاكم
الوطنية؟
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ما اجلرائم التي تنظر فيها هاتان احملكمتان؟

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

احملاكم اجلنائية الدولية اخملصصة ألغراض مع ّينة

ملاذا مت إنشاؤها؟

أراد اجملتمع الدولي:

• أن يضمن أ ّن مجرمي احلرب املهمّ ني لن
يفلتوا من العدالة ،وأنهم سيلقون
محاكمة عادلة.
• وأن يسهم في عملية املصاحلة الوطنية،
وصون السلم.

من ينشئها؟

أنشأ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة في العام  ،1993واحملكمة اجلنائية
الدولية لرواندا في العام .1994

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة

في يوغوسالفيا السابقة منذ العام
*:1991
جرائم حرب
إبادة جماعية
جرائم ضد اإلنسانية

في رواندا (أو من قبل الروانديني في البلدان
اجملاورة) في العام :1994

كل محكمة منهما مخولة أن تالحق وحتاكم األشخاص املسؤولني عن اجلرائم التالية
التي مت ارتكابها

ICTY

*التفويض املمنوح لهذه احملكمة ليس محدودًا جلهة الزمان ،مما يتيح لها أن تواصل محاكمة االنتهاكات التي
ارتكبت في يوغوسالفيا السابقة (على سبيل املثال :في كوسوفو في العام  ،1999وفي مقدونيا في العام
.)2001

AP

من القضاة؟
تنتخب اجلمعية العامة لألمم املتحدة 16
قاضيًا لكل محكمة دولية مخصصة
ألغراض معيّنة .ويعمل القضاة ملدة أربع
سنوات ،ويتم اختيارهم من أنحاء العالم.
أين يقع مقر كل من هاتني احملكمتني؟
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،ومقرها في الهاي ،في هولندا.
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،ومقرها في
أروشا ،في تنزانيا.
كيف تتعامالن مع احملاكم الوطنية؟
لكل من احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،واحملكمة اجلنائية
الدولية لرواندا ،سلطة أعلى من احملاكم
الوطنية.
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من أنشأها؟

ملاذا مت إنشاؤها؟

احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة

أين يقع مقر احملكمة؟
تقع احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي ،في
هولندا.
إ ّن سلطة احملكمة اجلنائية الدولية مكملة
لسلطة احملاكم الوطنية .فاحملكمة اجلنائية
الدولية ال تتدخل إال إذا كانت الدولة غير
قادرة أو غير راغبة في التحقيق أو احملاكمة.

كيف تتعامل مع احملاكم الوطنية؟

متّ إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة
مستقلة عن األمم املتحدة ،من خالل معاهدة
مت اتخاذ قرار بشأنها من قبل  120دولة في
متوز/يوليو ( 1998نظام روما األساسي).
وبدأ عمل احملكمة اجلنائية الدولية في 1
متوز/يوليو .2002

•
•
•
•

جرمية العدوان.
جرائم احلرب.
جرمية اإلبادة اجلماعية.
جرائم ضد اإلنسانية.

احملكمة اجلنائية الدولية لديها تفويض
مبالحقة ومحاكمة األشخاص املتهمني
بارتكاب اجلرائم التالية:

ما اجلرائم التي تنظر فيها هذه احملكمة؟

لقد كان اجملتمع الدولي يفكر منذ
محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد نهاية
احلرب العاملية الثانية ،في إنشاء محكمة
جنائية دولية دائمة .وكان إنشاء احملكمتني
اجلنائيتني الدوليتني اخملصصتني للنظر في
اجلرائم التي ارتكبت في كل من يوغوسالفيا
السابقة وفي رواندا خطوة هامة .ومع ذلك،
فإن التفويض املمنوح لهاتني احملكمتني كان
محدودًا في الزمان واملكان.

وكانت احلاجة حملكمة جنائية دولية دائمة
من أجل:

• أن تنظر في أخطر اجلرائم الدولية ،بغض
النظر عن مكان وزمان ارتكابها.

• أن تضمن أ ّن اإلجراءات ميكن اتخاذها بسرعة
أكبر (فاحملكمة اجلنائية الدولية اخملصصة
ألغراض معيّنة يجب أن يتم إنشاؤها قبل أن
تستطيع البدء بعملها).

• وأن تكون مبثابة رادع أقوى ضد انتهاكات
القانون الدولي اإلنساني.

ومن حيث املبدأ ،فإ ّن تفويض احملكمة
اجلنائية الدولية ليس محدودًا جلهة الزمان،
أو مقصور ًا على نزاع معينّ  ،ولكنها ال
تستطيع سوى محاكمة اجلرائم التي
ارتكبت بعد  1متوز/يوليو  ،2002أي تاريخ
دخول املعاهدة التي أسست احملكمة حيّز
النفاذ.

من القضاة؟

تتألف احملكمة من  18قاضيًا يتم انتخابهم
ملدة تسع سنوات من جانب الدول األطراف
في نظام روما األساسي.

سؤال :ما أوجه االختالف بني احملكمة
اجلنائية الدولية ومحكمة جنائية
دولية مخصصة ألغراض معيّنة؟
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من أنشأها؟

عملت حكومة سيراليون واألمم املتحدة معًا
على إنشاء احملكمة اخلاصة بسيراليون في
العام .2002

ما اجلرائم التي تنظر احملكمة فيها؟

حتاكم احملكمة اخلاصة بسيراليون
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي
اإلنساني ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم
معيّنة مبوجب القانون الوطني ،والتي
ارتكبت في البالد منذ  30تشرين الثاني/
نوفمبر ( 1996تاريخ معاهدة السالم بني
احلكومة واجلبهة املتحدة الثورية ،التي
انهارت في وقت الحق).

من القضاة؟

يوجد حاليًا  11قاضيًا :سبعة مت تعيينهم
من قبل األمم املتحدة ،وأربعة من جانب
حكومة سيراليون .وجميعهم يخدمون ملدة
ثالث سنوات.

أين يقع مقر احملكمة؟

في مدينة فريتاون ،في سيراليون.

كيف تتعامل هذه احملكمة مع احملاكم
الوطنية؟

أسئلة:
> كيف جتمع هذه احملكمة بني العناصر احمللية والدولية؟
> ملاذا قد يشك املدعى عليهم مبحكمة وطنية؟ وملاذا قد يشك الضحايا بها؟
> ملاذا قد ال يثق الضحايا في محكمة دولية؟ وملاذا قد ال يثق املدعى عليهم بها ؟

احملاكم “اخملتلطة” :احملكمة اخلاصة بسيراليون

تستفيد احملاكم “اخملتلطة” من كل من
القانون والقانون الوطني ،فضالً عن املدعني
العامني والقضاة األجانب واحملليني .وهي
قادرة على أن حتاكم قضايا أكثر عددًا من
احملاكم الوطنية أو الدولية الصرفة ،وأن
تقوم بذلك على مقربة من مكان ارتكاب
اجلرائم .وبالتالي ،فإنها تستفيد من اخلبرة
الدولية في مالحقة ومحاكمة جرائم احلرب،
ومن معرفة الظروف ،واللغات ،والقيم
الثقافية احمللية.

خلفية النزاع املسلح في سيراليون :

عانت سيراليون من حرب أهلية عنيفة
للغاية بني العامني  1991و ،1999حني
قامت جماعة من املتمردين تعرف باجلبهة
املتحدة الثورية ( )RUFبالقتال ضد
احلكومة .وكانت مسألة السيطرة على
موارد البلد املعدنية إحدى املسائل العديدة
التي أشعلت احلرب.

وارتكبت خالل احلرب انتهاكات جسيمة
للقانون اإلنساني .ولقي حوالي 100.000
شخص مصرعهم .ومت استخدام اجلنود
األطفال على نطاق واسع .وكان العنف
اجلنسي ،وبتر أطراف الناس ،وسيلتني
من بعض الوسائل املستخدمة لترهيب
املدنيني .وأجبر أكثر من مليوني شخص
على الفرار من بيوتهم.

للمحكمة اخلاصة بسيراليون سلطة أعلى
من سلطة احملاكم الوطنية في سيراليون.
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القتل اجلماعي ،واجلرائم اجلنسية ،والتدمير
املمنهج للممتلكات املدنية.

من أنشأها؟

تخلت إندونيسيا حتت الضغوط الدولية عن
السيطرة على تيمور الشرقية في أيلول/
سبتمبر  ،1999وتسلمت األمم املتحدة
إدارة اإلقليم مؤقتًا ،وذلك بهدف حتضير
تيمور الشرقية لالستقالل .ومبوجب دورها
كسلطة حاكمة ،أنشأت إدارة األمم املتحدة
محكمة “مختلطة” ،دعيت بالهيئات
اخلاصة باجلرائم اخلطيرة في تيمور الشرقية.

ما اجلرائم التي تتعامل معها الهيئات
اخلاصة؟

متّ إنشاء الهيئات اخلاصة باجلرائم اخلطيرة
في تيمور الشرقية للنظر في قضايا
اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد اإلنسانية،
وجرائم احلرب ،وجرائم معيّنة مبوجب القانون
الوطني تتعلق باألحداث التي وقعت في
تيمور الشرقية في الفترة من كانون الثاني/
يناير إلى تشرين األول/أكتوبر .1999

من القضاة؟

كيف تتعامل مع احملاكم الوطنية؟

أين يقع مقر الهيئات اخلاصة؟

في مدينة ديلي ،في تيمور الشرقية.

أسئلة:
> كيف جتمع هذه احملكمة بني العناصر احمللية والدولية؟
> ملاذا قد يشك املدعى عليهم مبحكمة وطنية؟ وملاذا قد يشك الضحايا بها؟
> ملاذا قد ال يثق الضحايا في محكمة دولية؟ وملاذا قد ال يثق املدعى عليهم بها ؟

للهيئات اخلاصة باجلرائم اخلطيرة في تيمور
الشرقية سلطة أعلى من احملاكم الوطنية
في تيمور الشرقية.

احملاكم “اخملتلطة” :الهيئات اخلاصة املعن ّية باجلرائم اخلطيرة في تيمور الشرقية

تستفيد احملاكم “اخملتلطة” من كل من
القانون الدولي والقانون الوطني ،فضالً عن
املدعني العامني والقضاة األجانب واحملليني.
وهي قادرة على أن حتاكم قضايا أكثر عددًا
من احملاكم الوطنية أو الدولية الصرفة ،وأن
تقوم بذلك على مقربة من مكان ارتكاب
اجلرائم .وبالتالي ،فإنها تستفيد من اخلبرة
الدولية في مالحقة ومحاكمة جرائم احلرب،
ومن معرفة الظروف ،واللغات ،والقيم
الثقافية احمللية.

خلفية النزاع املسلّح في تيمور الشرقية:

كانت تيمور الشرقية مستعمرة برتغالية
منذ القرن السادس عشر .وفي العام ،1975
أدّت املناقشات املتعلقة باستقاللها عن
البرتغال إلى صدامات عنيفة ما بني املؤيدين
لالستقالل وبني من يريدون أن تصبح تيمور
الشرقية جزءًا من إندونيسيا .وخالل هذه
الفترة ،خرجت البرتغال من تيمور الشرقية،
فقامت إندونيسيا بغزوها .وبعد أن صوّت
شعب تيمور الشرقية لصالح االستقالل
في العام  ،1999قتل اجليش اإلندونيسي
وامليليشيات التيمورية املوالية إلندونيسيا
ما يقدر بنحو  1.400شخص ،وأرغموا

نحو  400.000شخص على الهرب من
بيوتهم .وشملت الفظائع التي ارتكبوها

تتألف الهيئات اخلاصة باجلرائم اخلطيرة في
وقاض
ٍ
تيمور الشرقية من قاضيني دوليني،
واحد من تيمور الشرقية .وفي البداية مت
اختيار القضاة لفترة تتراوح بني سنتني
وثالث سنوات ،ولكنها أصبحت في وقت
الحق ملدى احلياة.
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عن محاكمة مجرمي احلرب في كرواتيا
وصربيا.

األشخاص  -بلجيكا ،وبينني ،وبوركينا
فاسو ،والكاميرون ،وساحل العاج ،وكينيا،
ومالي ،وناميبيا ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا،
وتوغو ،وزامبيا  -ونقلتهم إلى احملكمة
اجلنائية الدولية لرواندا.

كيف تستطيع احملاكم الوطنية مساعدة احملاكم اجلنائية الدولية
اخملصصة ألغراض مع ّينة؟

التعاون بني الدول واحملاكم الدولية
اخملصصة ألغراض معيّنة.

في حني أ ّن الدول ملزمة بتقدمي الذين
يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون
اإلنساني للمحاكمة ومعاقبتهم ،فإن
احملاكم الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة
لها أوليّة على إجراءات الدول.

ميكن للمحاكم اجلنائية الدولية اخملصصة
ألغراض معيّنة إحالة القضايا إلى الدولة
التي ارتكبت فيها اجلرمية ،أو إلى الدولة
التي اعتقل فيها املتهم ،أو إلى أيّ دولة
أخرى تكون راغبة وقادرة على االضطالع
مبثل هذه القضايا .وقد مت عقد محاكمات
جرائم احلرب في كرواتيا ،والبوسنة
والهرسك ،وصربيا ،وهولندا .واستجابة
للموعد النهائي الذي حدده مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة لالنتهاء من
عمل احملاكم بحلول العام  ،2010تقوم
هذه احملاكم بإحالة القضايا إلى احملاكم
الوطنية بوتيرة متزايدة .حتى أ ّن البوسنة
والهرسك قامت بإنشاء غرفة خاصة
بجرائم احلرب ملواجهة حجم القضايا
التي يجب أن تقدم للمحاكمة؛ كذلك
أيضا تعزيز احملاكم الوطنية املسؤولة
مت ً

أيضا بالتعاون مع
كما أ ّن الدول مطالبة ً
احملاكم الدولية اخملصصة ألغراض معيّنة
في استجواب ومحاكمة األشخاص
املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة

للقانون اإلنساني .وهذا يعني أ ّن على الدول
أال تلقي القبض على هؤالء األشخاص،
أو حتتجزهم ،أو تسلمهم ،أو تنقلهم،
أيضا،
وأن تساعد احملاكم بطرق أخرى ً
كلما كانت هذه املساعدة مطلوبة .وقد
ألقت دول كثيرة القبض على مثل هؤالء

Amel Emric/AP
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(جاكاكا) هو النظام األساسي للعدالة
في رواندا قبل استعمار البلد .وكان هدفه
حتقيق املصاحلة ورأب صدع اجملتمع دون
عقاب .وفي حني استمر نظام “العدالة
على العشب” (جاكاكا) الذي أعيد إحياؤه
في السعي من أجل احلقيقة ،والعدالة،
أيضا بتحميل اجلناة
واملصاحلة  ،إال أنه بدأ ً
املسؤولية عن أفعالهم.
* جاكاكا ( )Gacacaهي كلمة “كينية-رواندية”
تعني “العدالة على العشب” وتشير إلى بقعة
العشب حيث كان يتجمع الناس حلل النزاعات من
خالل محاكم غير رسمية للمجتمع.

والقضاة في محاكم “العدالة على
العشب” (جاكاكا) هم أشخاص
محترمون في اجملتمع ،ويتم انتخابهم
ملناصبهم محليًا .ويتم تدريب “قضاة
الشعب” هؤالء قبل توليهم ملسؤولياتهم
اجلديدة.
وإذا ما جرت مقارنة عمل محاكم “العدالة
على العشب” (جاكاكا) بعمل احملاكم
الوطنية ،نرى أ ّن حملاكم “العدالة على
العشب” (جاكاكا) حد رئيس ال ميكن
تخطيه :فهي يجب أال حتاكم اجلرائم
األكثر جسامة ،إذ إ ّن هذه القضايا تبقى
من مسؤولية الشبكة الرسمية للمحاكم
الوطنية.
وبحلول العام  ،2005كان قد مت إنشاء
 12000محكمة من محاكم “العدالة
على العشب” (جاكاكا) في جميع أنحاء
رواندا.

كيف تستطيع احملاكم الوطنية مساعدة احملاكم اجلنائية الدولية
اخملصصة ألغراض مع ّينة؟

محاكم “العدالة على العشب”
 *Gacaca courtsفي رواندا
 وسيلة تقليدية إلقامة العدلمع استمرار ازدياد أعداد املشتبه بهم
احملتجزين في رواندا ،أسفر اكتظاظ
السجون عن ظروف فظيعة ،وأدّى إلى
الكثير من الوفيات .وباإلضافة إلى ذلك،
أشارت التقديرات إلى أ ّن احملاكم الوطنية

الرواندية واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،
حتتاج على األقل إلى ما بني  100و150
سنة حملاكمة جميع القضايا التي تنتظر
النظر فيها .ولتسريع العملية ،قررت
احلكومة الرواندية في العام  ،2002إحياء
نظام عدالة رواندي تقليدي ،يعرف محليًا
باسم “العدالة على العشب” (جاكاكا).
وكان نظام “العدالة على العشب”

سؤاالن:
بعضا؟
ً
> كيف برأيك يكمل عمل احملاكم على الصعيدين الوطني والدولي بعضه
> ما العناصر التي تعطي محاكم “العدالة على العشب” (جاكاكا) طابعها املميز؟
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تعرّف التالميذ في االستكشاف ( 4أ) األسباب التي توجب
التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني والطرق اخملتلفة للقيام
بذلك .فيما يبحث االستكشافان ( 4ب) و( 4ج) بدقة أكبر في
آليات محددة ملعاجلة االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني.
وفي االستكشاف ( 4ب) ،استكشف الطالب أمثلة على جلب
األشخاص املتهمني بجرائم حرب للمحاكمة.

أما االستكشاف ( 4ج) فيبحث في بعض الطرق غير القضائية
في التعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني .ويتعرف الطالب
خيارات كاملصاحلة ،واملغفرة ،والتعويضات .ويتعلمون أ ّن جلب
مرتكبي جرائم احلرب للمحاكمة ليس الطريقة الوحيدة ملعاجلة
انتهاكات القانون اإلنساني وتناسي ما خلفه النزاع املسلح.

األهداف

• فهم مقاربات غير قضائية معيّنة اختارتها الدول للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني
• دراسة وجهات النظر الكثيرة املعنية – من قبل الضحايا ،واجلناة ،واجملتمع األوسع – باجلهود لبناء مستقبل ينعم
بالسالم في أعقاب انتهاكات القانون اإلنساني وإساءة استعمال حقوق اإلنسان
• فهم بعض مزايا ونقاط ضعف املقاربات غير القضائية
مرجع

(4ج) املعلم
(4ج) 1.خيارات غير قضائية

مرجع

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف ( 4ج) :خيارات غير قضائية

(4ج) الطالب
( 4ج)2.
( 4ج)3.
( 4ج)4.
( 4ج)5.
( 4ج)6.
( 4ج)7.

ورقة عمل :معاجلة احتياجات الضحايا واجملتمع
ورقة عمل :كيف تعمل جلان تقصي احلقائق؟
نظرة على جلان تقصي احلقائق
شهادات من جلان تقصي احلقائق
آراء بشأن مزايا وقصور جلان تقصي احلقائق
االعتذار واملغفرة

حتضير
اختر جلنة تقصي احلقائق (من “شهادات من جلان تقصي احلقائق”) التي سوف تستخدمها مع طالبك لتمرين “وجهات
النظر” في املرحلتني  3و .4وقرر كيف ستوزع الطالب على ست مجموعات “وجهات النظر”.
راجع في دليل املنهج ،أساليب التعليم ( 1مناقشة)(2 ،عصف ذهني)( 5 ،متثيل أدوار)( 7 ،كتابة وتفكير)( 9 ،مجموعات
صغيرة) ،و( 10جمع قصص وأخبار).

الوقت
جلستان 45 ،دقيقة لكل منهما

استكشاف القانون اإلنساني
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 .1عرض التركيز على الطرق غير القضائية ( 15دقيقة)
عند نهاية االستكشاف  4أ ،قام الطالب بعصف ذهني حول ما ميكن القيام به من شيء آخر
للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني مبعزل عن جلب األشخاص املدعى ارتكابهم جرائم
للمحاكمة .أشر إلى تلك األفكار ثانية للبدء باملناقشة.
استخدم هذه االقتراحات التي قدمها الطالب في مرحلة سابقة لكي تقوم بعرض مصطلحات
يستخدمها الناس في أنحاء العالم“ :عفو عام”“ ،اعتذار”“ ،مغفرة”“ ،تعويضات”“ ،جلنة تقصي
احلقائق”“ ،جلنة تقصي احلقيقة واملصاحلة” .اطلب من الطالب أن يفكروا مليًا في معنى هذه
املصطلحات الستة.
وزع ورقة العمل “معاجلة احتياجات الضحايا واجملتمع”.

مرجع

(4ج) 1.املعلم
مرجع

(4ج) 2.الطالب
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االستكشاف

اطلب من الطالب أن يسجلوا مالحظاتهم بينما يقومون بعصف ذهني ويناقشون أفكار ًا للتعامل
مع الفترة التي تلي العنف .وبينما يقدم الطالب اقتراحاتهم ،ساعدهم بترتيب أفكارهم حتت الفئات
املناسبة في ورقة العمل.
ثم اطلب منهم أن يربطوا بني األمثلة التي يقدمونها وجتاربهم اخلاصة.

سؤال محتمل:
> إذا بقي أحد الضحايا يشكو من األذى ،واستمر باملعاناة طويالً بعد حدث عنيف ،فكيف ميكن
مساعدته؟

[إذا دعت احلاجة ،قم بلفت انتباه الطالب لبعض اخليارات غير القضائية ،كإعادة املمتلكات،
التعويض املالي ،االعتذار العلني ،اخلدمات النفسية أو الطبية ،إقامة األنصاب التذكارية ،إزاحة
رسميني من مناصبهم أو طرد موظفني من وظائفهم ،إحداث مصاحلة للمجتمع ،مراجعة لكتب
التاريخ]
 .2ما جلان تقصي احلقائق؟ ( 15دقيقة)
اسأل الطالب عما يعرفونه عن جلان تقصي احلقائق .ثم وزع ورقة العمل “كيف تعمل جلان
تقصي احلقائق؟” .وليقرأ اجلميع املقتطف الوارد فيها .وبعدئذ اسأل الطالب عن ردود
أفعالهم.

مرجع

(4ج) 3.الطالب

سؤال محتمل:
> إال َم يشير هذا املقتطف بشأن الطريقة التي تعمل بها جلان تقصي احلقائق؟
اجعل الطالب يعملون في مجموعات تضم كل منها اثنني منهم على كتابة أفكارهم حول جلان
تقصي احلقائق على ورقة العمل.
اجمع الصف ثانية ،واعرض “نظرة على جلان تقصي احلقائق” .ثم اطلب من التالميذ أن يقارنوا
أفكارهم بالطريقة التي تعمل فيها جلان تقصي احلقائق في الواقع.
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 .3وجهات نظر للدرس ( 25دقيقة)
أخبر الطالب بأنهم سوف يلقون نظرة على عمل إحدى جلان تقصي احلقائق ،باالستناد إلى وقائع
قضية معيّنة.
وزع نسخً ا من القسم الذي اخترت العمل عليه من “شهادات من جلان تقصي احلقائق” (تيمور
الشرقية ،أو سيراليون ،أو جنوب أفريقيا ،أو األرجنتني ،أو بيرو).
اشرح أ ّن عمل جلان تقصي احلقائق يشمل وجهات النظر التالية:
•
•
•
•
•

يعرض اجلناة رواياتهم للجنة تقصي احلقائق ،فيخبرونها أو يشرحون لها عن اجلرائم التي
ارتكبوها أثناء وضع من أوضاع العنف.
يعرض الضحايا رواياتهم للجنة تقصي احلقائق ،فيخبرونها أو يشرحون لها عما حدث لهم أثناء
وضع من أوضاع العنف.
يعرض الشهود رواياتهم للجنة تقصي احلقائق ،فيخبرونها أو يشرحون لها عما شاهدوه أثناء
وضع من أوضاع العنف.
يستمع أعضاء اللجنة للشهادات ويقدمون توصيات حول ما ينبغي القيام به.
يتفاعل أفراد من اجلمهور مع املعلومات التي تصبح علنية ،ومع توصيات اللجنة.

مرجع

(4ج) 5.الطالب

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

االستكشاف

مخصصا أحد األدوار الواردة أعاله لكل منها.
ً
وزع الطالب على خمس مجموعات،
يحضروا
ّ
واطلب من كل مجموعة أن تناقش الشهادة من املنظور الذي خصص لها ،ومن ثم أن
إجاباتهم عن السؤالني التاليني:
> برأيك ما األفكار واألحاسيس التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما النتائج التي تتوخاها؟
انصح الطالب بأن يستندوا إلى أوراق العمل ،من اخلطوات  1و ،2عندما يقومون بتحضير إجاباتهم
عن السؤال الثاني.
وبعد حوالي  10دقائق ،لتقم كل مجموعة بعرض إجاباتها عن السؤال األول .سجل إجاباتهم في
قائمة من حيث املنظور ،واعرض القائمة حيث ميكن أن يراها كل طالب.

سؤال محتمل:

> ما أوجه الشبه وأوجه االختالف التي ترونها في إجاباتكم؟
 .4استكشف توصيات محتملة ( 20دقيقة)
لتقم كل مجموعة بعرض القائمة التي أعدتها بالنتائج التي تتوخاها ،كإجابة عن السؤال الثاني
في املرحلة .3
ومرة أخرى ،قم بإدارة مناقشة حول أوجه الشبه وأوجه االختالف في إجاباتهم.
ثم ليقم الطالب باختيار إجرا أو ثالثة لتعزيز تعافي اجملتمع بكامله وتأمني مستقبل ينعم فيه
بالسالم.
واختم بالطلب من الطالب أن يجيبوا كتابة عن السؤال التالي:
> كيف يؤثر املنظور الذي أخذته على تفسيرك لألحداث واختيارك للنتيجة؟
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 .5قيمة جلان تقصي احلقائق ( 10دقائق)
وزع على الطالب “آراء بشأن مزايا ونقاط ضعف جلان تقصي احلقائق” .وليعمل الطالب في
مجموعات تضم كل منها اثنني منهم على مناقشة قيمة جلان تقصي احلقائق ،باستخدام
أيضا.
املقتطفات وأفكارهم اخلاصة ً
اطلب من كل مجموعة أن ترسم عمودين على ورقة وتسجل فيهما مزايا ونقاط ضعف جلان تقصي
احلقائق.
وبعد بضع دقائق ،اجمع الصف ثانية ،وليقم الطالب بعرض وجهات نظرهم.
 .6اخلامتة ( 5دقائق)
أكد على أ ّن الطرق القضائية وغير القضائية للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني تكمل بعضها
بعضا.
ً

سؤال محتمل:

مرجع

(4ج) 6.الطالب
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االستكشاف

> كيف ترى أ ّن العمل الذي تقوم به احملاكم والطرق األخرى للتعامل مع االنتهاكات تكمل بعضها
بعضا؟
ً
أشر إلى أ ّن اخليارات القضائية وغير القضائية تلعب دور ًا في التعامل مع املاضي ،وفي احليلولة دون
حدوث أعمال وحشية في املستقبل.

! أفكار رئيسة
• هناك العديد من الطرق غير القضائية للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني التي ميكن
استخدامها باإلضافة إلى جلب من يُدّ عى بأنهم مجرمو حرب للمحاكمة.
• يجب التفكير بالكثير من وجهات النظر اخملتلفة ملساعدة اجملتمعات على جتاوز األعمال
الوحشية التي حدثت في ماضيها.
• جلان تقصي احلقائق هي أدوات مفيدة لكشف احلقائق ،ولتقدمي التوجيهات بشأن طرق التعامل
مع انتهاكات القانون اإلنساني.
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االعتذار واملغفرة
اقرأ “االعتذار واملغفرة” ،وأجب عن رأي هوس  Haussبإحدى الطرق الثالث املقترحة.

جالد يواجه ذنوبه

اقرأ املقتطف التالي:

في جلسة استماع عقدتها جلنة جنوب أفريقيا لتقصي احلقائق واملصاحلة ،عرض الشرطي
جيفري بنزيان  Jeffrey Benzienطريقة التعذيب “بالكيس املبلل” ،التي تتضمن اجللوس
فوق ظهر السجني ،وحشر رأسه في كيس مبلل ،وخنقه حتى يقارب املوت.
وواجه أحد احملتجزين السابقني ،ويدعى طوني ينجني  ،Tony Yengeniبنزيان وسأله“ :أيّ
نوع من البشر يستطيع أن يفعل شيئًا من هذا القبيل؟” .ولم يجد بنزيان جواب ًا شافيًا ،ولكنه
أجاب:

مرجع

(4ج) 7.الطالب

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

أنشطة إضافية

“( )...لقد سألت نفسي هذا السؤال إلى درجة أنني ،وبشكل طوعي )...( ،توجهت إلى أطباء
نفسانيني إلجراء تقييم لذاتي ،كي أعرف أيّ نوع من األشخاص أكون”.
> كيف يفيد الضحية واجلاني من إتاحة الفرصة لهما للتحدث إلى بعضهما؟
قارن هذا املوقف بكلمات الكاتب الروسي ألكسندر سولزينيتسني ،الذي أمضى ما يقارب  10سنوات
في معسكر اعتقال في ظروف قاسية للغاية:

“لو كان معذبونا مكاننا ،لكانوا تصرفوا كما تصرفنا .ولو كنا مكانهم ،لكنا استطعنا أن
نصبح مثلهم”.
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(4ج)1.

مرجع()2/1

املعلم

من أجل تكميل الطرق القضائية للتعامل مع انتهاكات القانون
اإلنساني واإلخالل بحقوق اإلنسان ،ظهرت آليات متعددة أخرى في
أنحاء العالم .وتنقل هذه املقاربات التركيز على اجلاني إلى التركيز
على الضحية ،كما يجوز أن يكون لها وظائف جبر الضرر ،وتقصي
احلقائق ،واملصاحلة.

وظائف جبر الضرر
يوجد العديد من األمثلة على اجلهود لتعويض ضحايا انتهاكات
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان عن خسائرهم ،وجبر
الضرر الذي حلق بهم.
• بعد النزاعات في البوسنة والهرسك وكوسوفو ،على سبيل
املثال ،متّ إنشاء جلان لتسوية املنازعات على األراضي ،ولضمان
رد جميع املمتلكات املصادرة بصورة غير شرعية إلى أصحابها
الشرعيني (الرد).
• اختارت أملانيا تقدمي تعويضات مالية للناجني من معسكرات
االعتقال النازية ولعائالت األشخاص الذين قضوا نحبهم في
املعسكرات (التعويض).
• وفي تشيلي ،وفرت احلكومة شيكات شهرية ألفراد عائالت الذين
“اختفوا” أو قتلوا في ظل الديكتاتورية العسكرية ألوغستو
بينوشيه (التعويض).
• أنشأت األمم املتحدة جلنة تعويضات ،للتعويض على أولئك الذين
عانوا نتيجة غزو العراق للكويت واحتالله في الفترة 1990
( 1991التعويض).
كما أ ّن إصدار االعتذارات العامة هو طريقة أخرى حملاولة جبر
الضرر .وفي العام  ،1970على سبيل املثال ،بعث ويلي برانت،
مستشار أملانيا الغربية ،برسالة قوية عندما جثا على ركبتيه في
وارسو ،في بولندا ،أمام النصب التذكاري النتفاضة غيتو وارسو
عام  .1943وبعد خمسة وثالثني عامًا ،أعرب جيرهارد شرويدر،
املستشار األملاني ،عن الندم واخلجل بسبب احملرقة ،إلى الناجني من
معسكرات االعتقال النازية .وفي العام  ،1999اعتذر كوفي أنان،
األمني العام لألمم املتحدة  ،عن فشل منظمته في حماية شعب
يوغوسالفيا السابقة ،وشعب رواندا (الترضية).
ووجدت عدة بلدان من الكتلة السوفياتية السابقة  -ألبانيا،
وبلغاريا ،واجلمهورية التشيكية ،وأملانيا ،واجملر ،وبولندا ،وسلوفاكيا
 طريقة أخرى للتعامل مع الفظائع التي ارتكبت في املاضي.ومع أنها امتنعت عن تقدمي اجلناة املفترضني إلى احملاكمة ،إال أنها
أصدرت قوانني جترد مبوجبها الرسميني من الشيوعيني السابقني،
واملتعاونني معهم ،من احلقوق املدنية ،وتبعدهم عن مناصبهم
(التطهير).
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كما قررت دول بناء أنصاب تذكارية ومتاحف ،أو فتح محفوظاتها،
أو مراجعة كتب التاريخ ،من أجل مواجهة املاضي بوضوح
(الترضية).

وظائف تقصي احلقائق
إ ّن إنشاء جلان تقصي احلقائق هو خيار آخر مت السعي إليه في عدد
من السياقات .وتلعب جلان تقصي احلقائق دور ًا هامًا :فهي حتقق
في انتهاكات القانون اإلنساني وخروقات حقوق اإلنسان إلثبات
قضاياها ،من أجل مساعدة اجملتمعات على التصالح مع املاضي،
واحليلولة دون حدوث األعمال الوحشية مر ًة أخرى.
تستمع جلان تقصي احلقائق إلى شهادات الضحايا ،والشهود،
ومرتكبي انتهاكات القانون اإلنساني وخروقات حقوق اإلنسان.
غير أ ّن جلان تقصي احلقائق ليست محاكمات ،فهي مجرد محافل
للتحقيق لتحديد وقائع الفظائع التي ارتكبت في املاضي.
وعادة ما تنشئ احلكومات هذه اللجان ،مع أ ّن البعض منها قد
أنشئت من قبل منظمات خاصة .وهي تنشر تقارير و تقدم
توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها احلكومات
مع الفظائع .ومن أجل تسهيل عملية السالم و شفاء اجملتمع،
قد تقترح مقاربات قضائية وغير قضائية مختلفة للتعامل مع
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات
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وقد مت إنشاء جلان لتقصي احلقائق في ظروف متنوعة :بعد تغيير
حكومة ،أو كجزء من اتفاق سالم ،أو بعد حرب أهلية ،أو خالل فترة
انتقالية من حكم عسكري إلى حكم مدني .وقد جرى إنشاؤها
في عدد من البلدان ،مبا فيها األرجنتني ،وتشاد ،واإلكوادور،
والسلفادور ،وغواتيماال ،وهايتي ،ونيجيريا ،وبناما ،وأوغندا.
أنشأت األرجنتني أول جلنة لتقصي احلقائق (اللجنة الوطنية
اخلاصة باختفاء األشخاص) في العام  1983للتحقيق،
وكشف احلقيقة حول اختفاء اآلالف من الناس في ظل
الدكتاتورية العسكرية بني عامي  1976و  .1983وبعد
جمع أكثر من  50.000صفحة من األدلة ،نشرت اللجنة
تقريرها لعام ( Nunca Más ،1984لن يحدث ذلك أبدًا
مرة أخرى) ،الذي يتضمن وثائق حول وجود  340معسكرًا
سري ًا لالحتجاز ،و“اختفاء” أكثر من  8.900شخص.
وكشف التقرير أ ّن الضحايا كانوا يحتجزون في ظروف
ال إنسانية ،ويتعرضون ملعاملة مهينة وحاطة بالكرامة.
وكانت توصيات اللجنة البدء بتحقيقات قضائية ،وتوفير
جبر الضرر للضحايا وأسرهم ،وضمان أ ّن هذه االنتهاكات
حلقوق اإلنسان لن حتدث أبدًا مرة أخرى.
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املعلم

وظائف توفيقية
في كثير من احلاالت ،سعت جلان تقصي احلقائق إلى التوفيق
ما بني اجلناة والضحايا وأسرهم .وقد جرى إنشاء جلان لتقصي
احلقائق واملصاحلة في تشيلي ،وتيمور الشرقية ،وغانا ،وليبيريا،
واملغرب ،وإيرلندا الشمالية ،وبيرو ،وسيراليون ،وجنوب أفريقيا،
وكوريا اجلنوبية.

وفي سيراليون ،بدأ عمل جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة في العام
 ،2002من أجل وضع سجل تاريخي النتهاكات القانون اإلنساني
وخروقات حقوق اإلنسان التي حدثت خالل النزاع املسلح في
أيضا إلى
البالد بني عامي  1991و .1999وكانت اللجنة تهدف ً
االستجابة الحتياجات الضحايا ،وتعزيز رأب الصدع واملصاحلة،
واحليلولة دون حدوث املزيد من االنتهاكات.

وأنشئت جلنة جنوب أفريقيا لتقصي احلقائق واملصاحلة في العام
 ،1995للتحقيق في االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،التي
ارتكبت بني عامي  1960و  1994في ظل نظام الفصل العنصري،
وتوثيقها .وحققت اللجنة في اجلرائم التي ارتكبها أعضاء من
حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ،وكذلك تلك التي
ارتكبتها جماعات املقاومة من مثل املؤمتر الوطني األفريقي .وكان
هدفها حتقيق املصاحلة الشخصية والسياسية ،وليس احملاكمة
واملعاقبة.

واستند التقرير الذي يتكون من  5.000صفحة ،والذي صدر في
العام  ،2004إلى إفادات  7.000شخص .كما تضمن التقرير
نسخة منفصلة خاصة باألطفال ،إذ إ ّن األطفال لعبوا دور ًا كبيرًا
خالل احلرب ،سواء كضحايا أو كمرتكبي عنف .وقد كشف عن
مجموعة واسعة من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني،
واخلروقات حلقوق اإلنسان ،وقدم عددًا من التوصيات لإلصالحات
القانونية والسياسية واإلدارية ،مع التركيز بصفة خاصة على
احلماية املعززة لألطفال والنساء.

ومبقتضى سياسة اللجنة “العفو مقابل احلقيقة” ،لم يقدم
اجلناة إلى احملاكمة على اجلرائم التي ارتكبوها بدوافع سياسية
بعدما قدموا اعترافات صادقة بذنوبهم .أما أولئك الذين لم
يكشفوا كل التفاصيل عن اجلرائم التي ارتكبوها بدوافع
سياسية ،أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم ألسباب شخصية ،فلم
يكونوا مؤهلني للحصول على العفو ،ومتت مقاضاتهم مبوجب
القانون الوطني.

كما ظهر عدد من احللول غير القضائية ملعاجلة انتهاكات القانون
اإلنساني في أوقات مختلفة ،وفي سياقات مختلفة .وإحدى
السمات املشتركة بني هذه احللول ،هي رغبة الكثير من اجملتمعات
في إيجاد طريق العودة إلى السالم ،وترك ما خلفه النزاع املسلح
خلفها .وباختيارها خيارات غير قضائية للتعامل مع انتهاكات
القانون اإلنساني ،تقرر الدول االعتراف بالفظائع وحتليلها ،والتركيز
على خسائر الضحايا بدال ً من التركيز على معاقبة اجلناة .والهدف
من ذلك هو الفهم والتعلم من املاضي ،من أجل احلؤول دون حدوث
الفظائع في املستقبل.

ومت أخذ شهادات من أكثر من  23.000شخص من الضحايا
والشهود .ومن بني أكثر من  7.000طلب للعفو ،منحت جلنة
شخصا.
ً
جنوب أفريقيا لتقصي احلقائق واملصاحلة العفو لـ 849
وفي العام  ،2002أنشأت اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة في تيمور
الشرقية اللجنة اخلاصة باالستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة،
للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت بني عامي
 1974و ،1999وهي الفترة التي كانت فيها تيمور الشرقية حتت
السلطة اإلندونيسية .وكانت أهداف جلنة تقصي احلقائق تسهيل
املصاحلة ،وإعادة إدماج اجلناة املذنبني القاصرين ،الذين قدموا
اعترافات ،في اجملتمع ،وتقدمي توصيات باتخاذ تدابير للحؤول دون
حدوث انتهاكات في املستقبل ،وتلبية احتياجات الضحايا.
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واستند تقرير جلنة تقصي احلقائق الذي صدر في العام 2005
 ،إلى شهادات أكثر من  7.000شخص من الضحايا .ووجدت
اللجنة أ ّن وفاة ما يقارب  103.000شخص تيموري  -عن طريق
التجويع والتعذيب ،على سبيل املثال  -كان مرتبطً ا باألربعة
والعشرين عامًا من احلكم اإلندونيسي.
وقدمت اللجنة توصيات إلتخاذ إجراءات قضائية ضد اجلناة،
وبدأت ببرامج وطنية جلبر الضرر ،وساعدت في عملية املصاحلة،
واقترحت على احلكومة اتخاذ تدابير احليلولة دون حدوث املزيد من
االنتهاكات.
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معاجلة احتياجات الضحايا واجملتمع

دفع املال مقابل اخلسائر

إيجاد حل للخسائر التي ال
ميكن دفع املال مقابلها

استعادة الضحية للصحة
البدنية أو النفسية

بينما يقوم صفك بعصف ذهني ومناقشة أفكار ،استخدم ورقة العمل هذه لكتابة أفكارك اخلاصة وكذلك أفكار زمالئك في الصف.

إعادة الوضع إلى ما كان عليه
قبل حدوث االنتهاك

(الرد)

(التعويض)
(الترضية)

(التأهيل)

إبعاد الرسميني عن مناصبهم
(التطهير)
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من ينشئ هذه اللجنة ؟

ما هي جلان تقصي احلقائق؟

كيف تعمل جلان تقصي احلقائق؟

تخيّل فقط أ ّن كل واحد منا يحمل في
جيبه كنزًا صغيرًا )...( .قد يكون ذكرى،
أو قطعة قماش ،أو جنما هوى .أو قد يكون
كسرة من قلب كسير .هذه هي قصتنا
اخلاصة جدًا التي سنرويها .سوف تكون
ثمينة للغاية ،ويجوز أن يكون تذكرها مؤمل ًا
جدًا )...( .وإذا درسنا احلقيقة بعناية تامة،
بعضا ،ونتوصل
سنتوصل إلى فهم بعضنا ً
إلى فهم ما حدث في بلدنا )...( .سوف
نتعلم من القصة كيف يجب أن نتأكد من
أ ّن [هذه األشياء املرعبة] لن حتصل أبدًا مرة
أخرى.

(من تقرير جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة:
من أجل أطفال سيراليون)

ماذا ميكن أن تكون أهدافها؟

ما الذي تقوم به؟
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وتنشر جلان تقصي احلقائق تقارير ،وتقوم
بتقدمي توصيات للحكومات حول الطرق
التي ينبغي لها التعامل بها مع الفظائع.
ومن أجل تسهيل عملية السالم ،ورأب صدع
اجملتمع ،قد تقترح هذه اللجان التدابير
التالية :
• إعادة املمتلكات ،أو املساكن؛
• التعويض املالي؛
• االعتذارات العلنية؛
• اخلدمات الطبية أو النفسية؛
• إقامة األنصاب التذكارية؛
• إبعاد مسؤولني معينني من الوظائف
العامة؛
• إقامة أحداث اجتماعية لتعزيز التعافي
االجتماعي؛
• مراجعة كتب التاريخ لتقدمي احلقيقة.

نظرة على جلان تقصي احلقائق

تستمع جلان تقصي احلقائق إلى شهادات
ضحايا انتهاكات القانون اإلنساني وخروقات
حقوق اإلنسان .ويدلي اجلناة والشهود
بشهاداتهم أمامها.

إ ّن جلان تقصي احلقائق ليست محاكمات،
بل هي محافل إلثبات وقائع الفظائع التي
ارتكبت في املاضي.

أهم أهداف جلان تقصي احلقائق هي:

• كشف احلقيقة من أجل مساعدة
اجملتمعات التي عانت نتيجة للنزاع
املسلح ،أو نتيجة أشكال أخرى من
أشكال العنف؛
• التصالح مع املاضي؛
• احليلولة دون حدوث الفظائع مرة أخرى.

أيضا
ويجوز أن تسعى جلان تقصي احلقائق ً
إلى املصاحلة بني الضحايا واجلناة.

وعادة تنشئ احلكومات هذه اللجان ،مع أن
البعض منها قد مت إنشاؤه من قبل منظمات
خاصة.

الوحدة التعليمية  :4التعامل مع االنتهاكات

(4ج)4.

مرجع

الطالب

51

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( 4ج) :خيارات غير قضائية

عندما قامت القوات اإلندونيسية بالغزو،
أتت إلى منزلنا مباشرة ،وأطلقت النار على
أخويّ راؤول  Raulوكاميوك Kaimauk
أمام ناظريّ  )...( .وف ّر جميع سكان كوينتال
بووت إلى التالل .غير أني اخترت وابن عمي
البقاء في املنزل .ولكن حني أصبحت
الفوضى تعم الوضع بشكل أكبر ،هربنا
سوي ًا إلى تيريرو ،وبعد ذلك انتقلنا مرة أخرى
إلى مستشفى الهان .وبقينا في الهان ملدة
يومني .وكنا جائعني للغاية ،ألننا لم يكن
لدينا أي شيء نأكله )...( .وكانت بقية
عائلتي مشتتة )...( .وال أعرف إلى أين فرّوا.
(شهادة بينفيندا لوبيز)

شهادات من جلان تقصي احلقائق

تيمور الشرقية

في العام  ،1975غزت إندونيسيا تيمور
الشرقية (وكانت حينها مستعمرة
برتغالية) .وبعد أن اقترع شعب تيمور
الشرقية مؤيدًا االستقالل في عام ،1999
قام اجليش اإلندونيسي وامليليشيات
التيمورية املؤيدة إلندونيسيا بقتل ما يقدر
بنحو  1.400شخص ،وإرغام ما يقارب
 400.000شخص على الهرب من
بيوتهم .وتضمنت الفظائع التي ارتكبوها
القتل اجلماعي ،واالعتداءات اجلنسية،
والتدمير املمنهج للممتلكات املدنية.

وجرى إنشاء جلنة لتقصي احلقائق في
العام  2002للتحقيق في انتهاكات حقوق
اإلنسان التي ارتكبت في تيمور الشرقية
بني عامي  1974و ،1999واملساعدة في
إعادة إدماج مرتكبي اجلرائم األقل جسامة
في مجتمعاتهم احمللية ،وتقدمي توصيات إلى
احلكومة التخاذ تدابير للحؤول دون حدوث
املزيد من االنتهاكات.

من منظور مجموعتك (اجلاني ،الضحية ،الشاهد ،مفوض اللجنة ،أحد أفراد
اجلمهور):
> ما هي برأيك األفكار واملشاعر التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما هي النتائج التي تأمل أن تتحقق؟
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كان يتم تخديرنا وجعلنا نقتل ونبيد إخوتنا،
وأخواتنا ،وأمهاتنا ،واباءنا .وكنا نتعرض
للضرب وعمليات البتر ،ونستخدم كرقيق
للجنس )...( .وأيادينا التي كان يجب أن
تستخدم في اللعب بحرية وفي الواجبات
املدرسية ،استخدمت بدال ً من ذلك ،وبالقوة،
للحرق والقتل والتدمير.
(من تقرير جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة:
من أجل أطفال سيراليون)

ومت إنشاء جلنة لتقصي احلقائق في العام
 ،2000من أجل وضع سجل تاريخي
النتهاكات القانون اإلنساني وخروقات حقوق
اإلنسان التي ارتكبت بني عامي 1991
و ،1999واالستجابة الحتياجات الضحايا،
وتعزيز رأب الصدع واملصاحلة ،واحلؤول دون
حدوث املزيد من االنتهاكات.

شهادات من جلان تقصي احلقائق

سيراليون

عانت سيراليون من حرب أهلية عنيفة
للغاية بني العامني  1991و ،1999حينما
حاربت مجموعة متمردة تدعى اجلبهة
املتحدة الثورية ( )RUFضد احلكومة.
وكانت مسألة السيطرة على مناجم البالد
الغنية باملاس إحدى املسائل الكثيرة التي
أشعلت احلرب.

وارتكبت خالل احلرب انتهاكات جسيمة
للقانون اإلنساني .ولقي حوالي 100.000
شخص مصرعهم .ومت استخدام اجلنود
األطفال على نطاق واسع .وغالبًا ما كان
العنف اجلنسي ،وقطع أطراف الناس،
الوسيلتني املستخدمتني لترهيب املدنيني.
وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار
من بيوتهم.

من منظور مجموعتك (اجلاني ،الضحية ،الشاهد ،مفوض اللجنة ،أحد أفراد
اجلمهور):
> ما هي برأيك األفكار واملشاعر التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما النتائج التي تأمل أن تتحقق؟
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وأخيرًا أخرجتني الشرطة اآلن من املنزل.
( )...وكانوا يحملون عصيًا؛ وما أن خرجت
من البيت حتى انهالوا عليّ فور ًا بالضرب.
وحاولت أن أركض .وبينما كنت ما أزال
أركض ،جعلوني أتعثر وأسقط أرضً ا ،وبدأوا
بركلي .وحاولت أن أغطي وجهي ،ألنني
لم أكن أريد أن يصاب وجهي ،على األقل،
بجروح .ولكنهم كانوا أكثر ،فتغلبوا عليّ .

شهادات من جلان تقصي احلقائق

جنوب أفريقيا

ارتكبت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان
خالل فترة النضال ( )1994-1948ضد
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .وكان
نظام الفصل العنصري جلنوب أفريقيا يضع
قيودًا على األماكن التي ميكن للسكان من
غير البيض أن يسكنوها ،وعلى الوظائف
التي ميكن أن يتولوها ،وعلى نوعية التعليم
الذي ميكنهم حتصيله.

ومت إنشاء جلنة لتقصي احلقائق في العام
 1995للتحقيق في االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان التي ارتكبت بني عامي
 1960و 1994وتوثيقها ،ومحاولة حتقيق
املصاحلة .وعرضت اللجنة “العفو مقابل
احلقيقة” ملرتكبي اجلرائم الذين كانوا على
استعداد لالعتراف بجرائمهم.

 ...واستمر الصراع العنيف بكامله ملدة
 30دقيقة .ونتيجة لذلك ،اكتشفت
بأنني ال أستطيع الكتابة – ولم أستطع
أيضا ،فقد
العمل جيدًا ،كما تأثرت عقليًا ً
تغير سلوكي كليًا بعد ذلك )...( .وحتى
في املدرسة ،فإنني أواجه مشاكل هائلة،
فذاكرتي ضعيفة جدًا ،وهذا في الواقع يؤثر
عليّ اآلن في املدرسة )...( .وكنت حينها
في التاسعة عشرة من العمر.
(شهادة مالندلي والتر مكيكيال
)Mlandeli Walter Mqikela

من منظور مجموعتك (اجلاني ،الضحية ،الشاهد ،مفوض اللجنة ،أحد أفراد
اجلمهور):
> ما هي برأيك األفكار واملشاعر التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما النتائج التي تأمل أن تتحقق؟
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شهادات من جلان تقصي احلقائق

األرجنتني

كانت األرجنتني حتت حكم أنظمة عسكرية
متتالية من العام  1976وحتى العام
 .1983وخالل تلك الفترة ،مت القتل املتعمد
للناس الذين يشتبه في معارضتهم
للحكومة أو تعذيبهم .وقدّ ر عدد الذين
“اختفوا” ما بني  10.000و30.000
شخص.

ومت إنشاء جلنة لتقصي احلقائق في العام
 1983للتحقيق وكشف احلقيقة حول
اجلرائم التي ارتكبت خالل حكم مختلف
األنظمة العسكرية .وكانت مهمة اللجنة
تقدمي تقرير غير متحيز عن األحداث ،وإحالة
القضايا اجلنائية التي حددتها إلى جهاز
احملاكم.

ما بني احلادية عشرة واحلادية عشرة والنصف
مساء ( ،)...سمعت طرقًا قوي ًا على باب
بيتي في بلغرانو ،في مدينة بيونس آيرس.
وكنت على وشك االنتهاء من إرضاع إبني
سيمون .وكسر الباب ،واندفع فجأة ما
بني  10و 15رجالً يرتدون املالبس املدنية
إلى الداخل .وعرّفوا أنفسهم على أنهم
أفراد من جيشي األرجنتني واألوراغوي .وقال
أحد الضباط إ ّن اسمه الرائد غافازو ،وهو
من جيش األوراغوي .ووجدوا مواد مكتوبة
أظهرت أنني كنت أعمل من أجل قضية
احلرية في األوراغوي .وعندئذ بدأوا بتعذيبي
واستجوابي .وعندما أخذوني ،سألت عما
سيحدث لطفلي .فأخبروني بأال أقلق ،وأنه
سيبقى معهم ،وأنه ال حرب لهم ضد
األطفال .وكانت تلك آخر مرة رأيت فيها
سيمون ،أو سمعت عنه أيّ خبر.
(شهادة أم سيمون انطونيو ريكيلو
(Mother of Simón Antonio
Riquelo

من منظور مجموعتك (اجلاني ،الضحية ،الشاهد ،مفوض اللجنة ،أحد أفراد
اجلمهور):
> ما هي برأيك األفكار واملشاعر التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما هي النتائج التي تأمل أن تتحقق؟
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شهادات من جلان تقصي احلقائق

بيرو

من العام  1980وحتى العام  ،2000عانت
بيرو من حرب أهلية عنيفة بني القوات
احلكومية ومجموعتني رئيستني في حرب
العصابات :منظمة الدرب املضيء Sendero
 ،Luminosoوحركة توباك أمارو الثورية

 .Movement (MRTAوفي تلك
السنوات العشرين ،كان أولئك املتورطون
في القتال مسؤولني عن عمليات القتل
على نطاق واسع وممنهج ،واالعتداءات
اجلسدية الوحشية ،وحاالت االختفاء
القسري على نطاق واسع ،وعمليات اإلعدام
دون محاكمة ،وأعمال التعذيب ،وغير ذلك
من أشكال سوء املعاملة غير املشروعة.
ومت إنشاء جلنة لتقصي احلقائق في العام
 2001مع تفويضها حتديد املالبسات
احمليطة بخروقات وانتهاكات حقوق اإلنسان
التي ارتكبت بني عامي  1980وv.2000

سألتهم “ملاذا تأخذون ابني؟” ،فقالوا إنه
يجب أن يكون شاهدًا ،وأنهم سيرجعونه
إليّ عند باب الثكنة )...( .وعندما حلقت
بهم عن الباب ،قاموا بدفعي وضربي ،وأرادوا
أن يطلقوا عليّ الرصاص .ثم أخذوا ابني
مني ،ووضعوه في الشاحنة العسكرية،
فبدأت أصرخ كامرأة مجنونة .ومنذ ذلك
اليوم ،بدأت أذهب إلى كل مكان ،ليالً ونهار ًا،
حلملهم على إعادة ابني .وعندما ذهبت
ملقابلة اجليش ،قالوا لي إ ّن ابني لم يؤخذ
إلى هناك .وهكذا ،بقيت أجوب الشوارع
ألسبوعني آخرين كامرأة مجنونة .وبعدئذ،
بعث لي ابني برسالة موجزة من الثكنة
يقول فيها“ ،ياأمي ،أنا موجود في الثكنة،
ابحثي لي عن محامٍ ،وأحضري بعض املال
إلخراجي” .وهذا آخر ما أذكره عن ابني.
وتلك الرسالة هي دليل بأ ّن ابني كان
هناك...
شهادة أجنيليكا ميندوزا
)(Angélica Mendoza

من منظور مجموعتك (اجلاني ،الضحية ،الشاهد ،مفوض اللجنة ،أحد أفراد
اجلمهور):
> ما هي برأيك األفكار واملشاعر التي قد تثيرها هذه الشهادة؟
> ما هي النتائج التي تأمل أن تتحقق؟

املصادر Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste (http://www.easttimor-reconciliation.org). Chega! The CAVR Report (http://www.cavr-timorleste.org/chegaReport.htm). The Truth and Reconciliation :
Commission Report: For the Children of Sierra Leone (http://www.trcsierraleone.org/pdf/kids.pdf). The Final Report of the Truth & Reconciliation Commission of Sierra Leone (http://trcsierraleone.org/drwebsite/publish/index.shtml).
South Africa: Truth and Reconciliation Commission Website (http://www.doj.gov.za/trc/trc_frameset.htm). Argentina: Nunca Más (Never Again) – CONADEP report – 1984 (http://www.nuncamas.org/english/library/nevagain/
nevagain_001.htm).
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كانت احلكومة الرواندية مقتنعة بأ ّن
الطريقة الوحيدة لتحقيق إعادة اإلعمار
الوطني ،وإحالل السالم الدائم لشعب
رواندا ،تكمن في أن يرى الشعب أ ّن العدالة
قد حتققت ،وبأ ّن األمل في أيّ تفاهم أو
تعايش سلمي أمر وهمي ما لم تتم أوال ً
معاقبة األشخاص الذين كانوا مسئولني عن
اجلرائم ومتورطني بها.
(فوستني نتزي يايو ،Faustin Nteziyayo
وزير العدل الرواندي)1998 ،

احلقيقة أنه عندما يعترف اجلالد أمام
الضحية أو عائلة الضحية بأنه قام عمدًا
بقتل شخص ما ،أو بوضع قنبلة في
كنيسة أو مكان آخر بنية القتل ،تكون
هذه بداية العدالة )...( .ويرضى كثير من
الضحايا بذلك ،أل ّن كرامتهم أعيدت إليهم،
ومت االعتراف مبعاناتهم .وال يرضى ضحايا
آخرون بذلك ،ألنهم يجدون أ ّن القتلة لم
ينالوا العقاب املالئم.
(ريتشارد غولدستون Richard
قاض من جنوب أفريقيا،
ٍ ،Goldstone
املدعي العام السابق للمحكمتني اجلنائيتني
الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا،
)1998

العدالة شرط ضروري ،ولكنها ليست كافية
لتحقيق املصاحلة[ )...( .وإذا] لم تتغير
الظروف التي أدّت إلى النزاع ،فهذا يعني
بوضوح أ ّن النزاع ميكن أن يشتعل مرة أخرى،
وأ ّن كل العملية املؤملة لتقصي احلقائق،
وحتقيق العدالة ،تكون قد ذهبت سدى ،كما
أ ّن احللول التي مت وضعها لن حتل املشاكل
األساسية التي أدت إلى العنف.
(سالومون ليرنر فيبريس Salomón
 ، Lerner Febresالرئيس ،جلنة تقصي
احلقائق واملصاحلة ،بيرو)2006 ،

آراء بشأن مزايا وقصور جلان تقصي احلقائق

في املقتطفات التالية ،يعطي أشخاص
شاركوا شخصيًا في حتديد الطرق
املناسبة ملعاجلة انتهاكات القانون
اإلنساني ،واإلخالل بحقوق اإلنسان،
وجهات نظرهم ويثيرون تساؤالت حول
قيمة احللول غير القضائية.

قلنا نريد أن ننظر إلى ماضينا .ولم نرغب
في أن ندعي بأنه لم يحدث .دعونا ننظر
إلى الوحش في عينيه مباشرة ،ثم نتابع
حياتنا .املغفرة ليست شيئًا ضبابيًا ،بل
إنها أساسية في كيفية التعامل مع
إرث املاضي .وما نقيضها سوى العقاب
واالنتقام.
(ديزموند توتو  ،Desmond Tutuالفائز
بجائزة نوبل للسالم ،ورئيس جلنة جنوب
أفريقيا لتقصي احلقائق واملصاحلة.)2003 ،

من أجل أن يصبح اجملتمع وحدة كاملة فيما
بعد ،عليه االعتراف مبا حدث ،وجبر ضرر
الضحايا ،ومعاقبة املذنبني .وهذا ال يعني
أنه على املرء أن يضع املسيئني في السجن.
ولكن على األقل ،ينبغي أن يُطلب منهم
االعتراف بخطاياهم واالعتذار عنها.
(مارتن أبريغو  ،Martin Abreguمدير
مركز الدراسات القانونية واالجتماعية،
األرجنتني)1998 ،

عانى كثير من الناس األبرياء أثناء
االحتالل الياباني ،واحلرب الكورية ،واحلكم
االستبدادي ،من العنف اجلائر والالإنساني،
ومن اجملازر .وقد أخفقنا في كشف احلقائق
وحتقيق املصاحلة .وعلى العكس من ذلك،
فقد أجبرت أجهزة الدولة الضحايا على
التزام الصمت لوقت طويل ،كما جرى ترك
عائالتهم غارقة في حزن شديد)...( .سوف
نحاول احلؤول دون حدوث مثل هذه األخطاء
مرة أخرى في املستقبل ،وإعطاء الدروس
املناسبة لألجيال املقبلة ،وتعزيز قيمة
العدالة وحقوق اإلنسان في اجملتمع الدولي.
(سونغ كي إن  ،Song Ki Inرئيس جلنة
تقصي احلقائق واملصاحلة ،جمهورية كوريا،
)2006

األسئلة:
> هل تعتقد بأنه ينبغي عدم
معاقبة األشخاص الذين يعترفون
بجرائمهم ويعتذرون عنها؟
> كيف باعتقادك ميكن للطرق
غير القضائية أن تكمل الطرق
القضائية؟
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االعتذار واملغفرة

في أعقاب أوضاع العنف ،تبحث اجملتمعات
عن طرق لرفع احليف ،ومعاجلة الضرر
اجلسدي والنفسي الذي عانى منه األفراد
واجملتمع ككل .ويعتبر الكثير من الناس
أ ّن االعتذارات العامة من جانب مسؤولي
احلكومة ،ومن جانب اجلناة ،وكذلك عبارات
املغفرة من جانب الضحايا ،هي أمور بناءة؛
ولذلك فهي من األهمية مبكان في معاجلة
جراح اجملتمعات املتضررة.

وفيما يلي مقتطف مأخوذ من كتابات
تشارلز هوس ،أستاذ العلوم السياسية وحلّ
النزاعات:

االعتذار واملغفرة وجهان لعملة عاطفية
واحدة .فهما يعكسان طريقتني من الطرق
البناءة التي يستطيع الظاملون واملظلومون
في النزاع أن يتشبثوا بها ،رغم األلم
واملعاناة اللذين سببهما النزاع .ويتوجب
على الظاملني الذين ارتكبوا انتهاكات حلقوق
اإلنسان وفظائع أخرى أن يتحملوا مسؤولية
أفعالهم وأن يعتذروا.

ويتعني أن يكون االعتذار صادقًا ،ويعبر عن
أسف حقيقي عن األعمال السابقة .وميكن
أن يبقى لالعتذار قيمة إن كان قد تقدم به
شخص سقطت عنه التجاوزات منذ عدة
أجيال.

وفوق ذلك ،على ضحايا تلك الفظائع أن
تتسع قلوبهم ملسامحة من ظلمهم ،حتى
وإن كان األلم واملعاناة لن يختفيا أبدًا .ولكنّ
املغفرة مهمة كاالعتذار متامًا في أيّ مجتمع
يرغب في أن يترك صراعاته خلفه ،ويبني
مستقبالً أكثر سلمًا و تعاون ًا.

وحتى بعد أن يتوقف القتال ،سيظل الناس
يشعرون في املقام األول باأللم ،واألذى،
والغضب ،واخلوف ،والكراهية ،املشاعر التي
أنتجت النزاع واألشياء املرعبة التي رافقته.
وبدون االعتذار واملغفرة ،سيبقى الناس
أسرى أنظمة القيم التي أنتجت النزاع.
وكل ما ميكن التوصل إليه هو تقدم قليل
بعد وقف إطالق النار.

قم بالرد على آراء الكاتب بتقدمي أفكارك ومشاعرك اخلاصة .واختر إحدى الطرق
التالية لردك:
• اكتب مقالة تشرح فيها آراءك حول املسائل املطروحة في كتابات هوس.
• اكتب قصة عنك أو عن شخص تعرفه ،كان لالعتذار واملغفرة فيها أثر في
التخفيف من حدة موقف مؤلم ،أو لم يكن لالعتذار فيها أي وقع.
• قم بإعداد مسرحية قصيرة مع زميل لك في الصف عن مواجهة حصلت في
املاضي حول حدث ما ،ونتج عنه اعتذار من جانب ومغفرة من اجلانب اآلخر .اعرض
املسرحية على الصف .ثم ناقش ردود أفعالك عليها ،واسأل طالب الصف عن
ردود أفعالهم.
املصدرCharles Hauss, “Apology and Forgiveness,” :
in Guy Burgess, Heidi Burgess (eds), Beyond
Intractability, Conflict Research Consortium,
University of Colorado, Boulder CO, September
2003 (http://www.beyondintractability.org/essay/
apology_forgiveness/).
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الهدف

• إدراك اجلهود التي تبذل للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني في الوطن وفي أنحاء العالم

خاصا من التلفزة أو اإلذاعة ،حول اجلهود املبذولة ملعاجلة انتهاكات
.1اختر مقاال ً من صحيفة أو مجلة ،أو تقريرًا ً
القانون اإلنساني.
[على سبيل املثال :من خالل محاكم وطنية ،محاكم عسكرية ،محاكم دولية ،جلان تقصي احلقائق]
 .2صف الوضع.

> ما اإلجراءات املتخذة؟ ومن الذي يتخذها؟

> ما تلك االنتهاكات؟

> ما الوضع الراهن للقضية؟

> ماذا تظن أنه سيحدث بعد ذلك ،وملاذا؟

 .3استمر في متابعة القضية التي اخترتها وحتدث عن تطوراتها.
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أساليب التقومي
التقومي املستمر
يوفر استكشاف القانون اإلنساني للمدرسني فرصا ً يومية للتعرف على ما يتعلمه طالبهم ،وما قد
يكون لديهم من مفاهيم خاطئة .وتتوفر هذه الفرص من خالل أساليب التعليم العملية كاملناقشة
في الصف ،والعمل في مجموعات صغيرة ،والعصف الذهني ،ومتثيل األدوار.
خصص خمس دقائق في نهاية احلصة حتى يكتب الطالب جملة أو اثنتني إجابة على السؤالني
التاليني:
> ماذا تعلمتم اليوم؟
> ما األسئلة املتبقية لديكم؟
اقرأ إجاباتهم بتمعّ ن ،واستخدمها للبناء على معرفة الطالب وتوضيح أيّ فهم خاطئ في الدرس
التالي.

حقيبة عمل الطالب
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في كل وحدة من الوحدات التعليمية ،يُطلب من الطالب القيام بأنشطة كإجراء مقابالت مع الناس،
وتوضيح مفاهيم عن طريق أبيات من الشعر ،أو مسرحيات ،أو أعمال فنية ،وكتابة أوراق أبحاث حول
مواضيع معيّنة.
احتفظ بحافظة أوراق أو حقيبة لكل طالب ،حتتوي على ما أسهم به في الصف من أعمال كتابية
أو فنية ،ومقابالت ،وقصاصات أخبار .وقم مبراجعة دورية ،مع الطالب نفسه ،ألعماله من أجل االطالع
على التقدم الذي أحرزه في فهم القانون اإلنساني.
قم بلصق مناذج من أعمال الطالب حيث ميكن للجميع رؤيتها.

أسئلة ختام الوحدة التعليمية
بعد إمتام الوحدة التعليمية الرابعة ،قد ترغب في تكريس اجللسة األخيرة للصف لتقييم خطي ملا
تعلمه الطالب .وميكنك القيام بذلك بسؤال واحد يتطلب كتابة مقالة ( 30-20دقيقة) وسؤالني أو
ثالثة من األسئلة التي تتطلب إجابات قصيرة ( 10دقائق لكل سؤال).

أسئلة محتملة لكتابة مقالة:

أعط أمثلة ملموسة.
> اذكر بعض الصعوبات التي متت مواجهتها في تنفيذ القانون اإلنسانيِ .
> صف اخليارات القضائية الرئيسة للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني.
> صف اخليارات غير القضائية الرئيسة للتعامل مع انتهاكات القانون اإلنساني.

أسئلة محتملة ألجوبة قصيرة:

> ما املسئوليات التي تقع على قادة القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة في جلب من يُدّ عى
بأنهم جناة إلى احملاكمة؟
> عدّ د بعض مزايا احملاكم “اخملتلطة” التي تتميز بها عن احملاكم الوطنية الصرفة أو احملاكم
الدولية الصرفة.
> ما األهداف الرئيسة للجان تقصي احلقائق؟

استكشاف القانون اإلنساني
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ميكنك أن تطلب من الطالب صياغة أسئلة أخرى في مجموعات صغيرة ،ثم اختر سؤاال ً منها لكتابة
املقالة من الصف بكامله .أو ميكنك أن تطلب من كل طالب أن يقترح سؤاال ً ومن ثم أن يجيب عنه.
(ويتم تقييم الطالب على أساس نوعية السؤال واإلجابة أيضا ً ).كما ميكنك أن تختار مقتطفا ً من
مقالة في إحدى الصحف ،أو من إطار جانبي من املواد ،أو من مصدر آخر ،وأن تطلب من الطالب أن
يحددوا الفكرة األساسية في املقتطف ،وما إذا كانوا يوافقون عليها أم ال.
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معايير التقومي
اإلجابة الفعلية للطالب هي التي تتصف مبا يلي:
• تستخدم مفاهيم كاملشاهد ،أو املقاتل ،أو املعضلة ،أو سلسلة ردود األفعال ،أو مصطلحات أخرى
ترد في مواد استكشاف القانون اإلنساني،
• تعطي أمثلة ملموسة تدعم األفكار؛
• تتضمن أمثلة من مصادر متنوعة كوسائل اإلعالم اإلخبارية ،واملقابالت ،واملناقشات داخل الصف،
والقراءات اخلارجية.
التقنيات املشار إليها أعاله هي مجرد اقتراحات ملساعدتك في تقييم عمل طالبك بشأن مواد
استكشاف القانون اإلنساني .ولك كامل احلرية في أن تتصرف بها تبعا ً ملا تقتضيه احلاجة.
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خيارات قضائية
International criminal jurisdiction, International Committee of the Red Cross •
h(http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_international_
criminal_ jurisdiction?opendocument)t
Prosecuting war criminals under international humanitarian law, International •
Committee of the Red Cross
)http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5kzmnu?opendocument(
International justice, Amnesty International •
)http://web.amnesty.org/pages/jus-index-eng(
Nuremberg War Crimes Trials, Yale Law School •
)http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm(
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia •
)http://www.un.org/icty(
International Criminal Tribunal for Rwanda •
)http://www.ictr.org(
International Criminal Court •
)http://www.icc-cpi.int(
Special Court for Sierra Leone •
)http://www.sc-sl.org(
Court of Bosnia and Herzegovina •
)http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e(
Special Panels for Serious Crimes in Timor-Leste •
)http://www.jsmp.minihub.org/courtmonitoring/spsc.htm(
Trial Watch •
)http://www.trial-ch.org/en/trial-watch.html(

خيارات غير قضائية
Timor-Leste: Commission for Reception, Truth and Reconciliation •
)http://www.cavr-timorleste.org(
Sierra Leone: The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission •
)http://trcsierraleone.org/drwebsite/publish/index.shtml(
Sierra Leone: Truth and Reconciliation Commission Report for the Children of Sierra Leone •
)http://www.trcsierraleone.org/pdf/kids.pdf(
South Africa: Truth and Reconciliation Commission •
)http://www.doj.gov.za/trc(
Argentina: National Commission on the Disappearance of Persons Report- •
Nunca Más (Never Again(
)http://www.nuncamas.org/english/library/nevagain/nevagain_001.htm(
Peru: Final Report of the Truth and Reconciliation Commission •
)http://www.cverdad.org.pe/ingles/pagina01.php(
International Centre for Transitional Justice •
)http://www.ictj.org/en/index.html(
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