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مقدمة
فمن  والمساءلة،  والعدالة،  اإلنسان،  بحقوق  المعنّية  التوثيق  ألغ��راض  الفيديو  تستخدم  كنت  إذا 
الجيد أن يكون لديك فهمًا كافيًا لكل ما يحتاج المحامين إثباته من أجل محاسبة أي شخص أو دولة 
القسم هو  الهدف من هذا  إن   ، اإلنسان  بانتهاكات حقوق  تعنى  لجرائم  ارتكابهم  على  أو مؤسسة 
مساعدتك على فهم هيكل الجريمة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد مكان توجيه 
اللقطات  فائدة  تعزيز  إلى  يؤدي  الذي  األمر  المالئمة،  المعلومات  من  المزيد  جمع  لغرض  الكاميرا 

الخاصة بك، وتعزيز قيمتها اإلثباتية..

قد يكون التصوير لقضايا حقوق اإلنسان أمراً خطرياً، وقد يعرضك للخطر أنت ومن تقوم بتصويرهم، 
فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها؛ لذا يجب الحرص عىل تقييم املخاطر بدقة قبل الضغط 

عىل زر”التسجيل”.

تحليل الجريمة
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التعاريف الرئيسية
الجريمة األساس: هي القيام أو االمتناع أو إغفال عمل يرتب مسؤولية قانونية وينشأ عنه جريمة ما 
معاقب عليها بالقانون ، تشمل بعض األمثلة القتل، والتعذيب، واالغتصاب، والنهب، واالستعباد، 
رفض الخضوع لمحاكمة عادلة، الهجوم على األعيان المحمّية، انتهاك قوانين األجور العادلة، عمليات 

اإلخالء غير المشروعة، التزوير في االنتخابات، إلخ.

السياق  إثبات  المحامين  أيضًاعلى  الجريمة األساس جريمة دولية، يجب  الدولية: حتى تصبح  الجريمة 
الذي ارُتكبت فيه ، هناك ثالث جرائم دولية معروفة وهي:

جرائم الحرب: وهي جرائم أساس، مثل القتل، التعذيب، االغتصاب، النهب، االستعباد،   •
رفض الخضوع لمحاكمة عادلة، الهجوم على األعيان المحمّية، يتم ارتكابها أثناء فترات 

وقوع الحروب.
جرائم ضد اإلنسانية: وهي جرائم أساس، مثل القتل، التعذيب، االغتصاب، النهب،   •
ارتكابها  االستعباد، رفض الخضوع لمحاكمة عادلة، الهجوم على األعيان المحمّية، يتم 
على نطاق واسع أو بصورة ممنهجة ، وُترتكب عادًة ضد المدنيين، إما في فترات الحرب 

لم. أو السِّ
اإلبادة الجماعية: وهي نية القضاء على كل أو جزء من مجموعة من الناس على أساس   •
الجنسية، أو اإلثنية، أو الِعرق، أو الديانة، وذلك من خالل التسبب في ضرر جسدي أو 
معنوي جسيم، أو فرض أحوال معيشية ُيقصد بها التسبب عمدًا في هالك مجموعة ما، 

أو منع الوالدة، أو نقل األطفال قسرًا من المجموعة.

فئات عناصر الجريمة
يحتاج المحامي إلثبات قضيته، إلى إثبات عنصرين:

-   وقوع الفعل المادي األساسي .
-   القصد الجرمي، أي أنه كان لدى الجاني النية الالزمة الرتكاب الجريمة.

في بعض األحيان، ُيسّمى “الفعل المادي” باسم “العنصر المادي” أو “الفعل اإلجرامي”، وُيقصد به 
اإلجراء/اإلجراءات المحددة التي ينبغي على الشخص اتخاذها عند اإلقدام على ارتكاب جريمة ما.هذا  
الجرمي”، وهو  أو “القصد   العقلية” باسم “العنصر المعنوي”  إلى نية الشخص أو “حالته  وُيشار 
ببساطة ما ُيفكر به الشخص عندما يرتكب الجريمة � أي هل كان ينوي ارتكاب هذه الجريمة، أم تم 

ارتكابها بشكل عَرضي؟

لغرض  إثباتها  يتم  أن  أجزاء(يجب  أو  محددة  عناصر  إلى  جريمة  كل  تقسيم  يمكن  الجريمة:  عناصر 
المثال،  إثبات كل عنصر على حدة. فعلى سبيل  المحامي  إدانة فاعلها، ينبغي على  الحصول على 

إلثبات أن المتهم ُمدانًا في جريمة “الهجوم على األعيان المحمّية”، فيجب على المحامي إثبات:
قيام المتهم بمباشرة عمل مجرم أو شن هجوم معين.  •

الدينية،  لألغراض  مخصصة  كمراكز  إنسانية،  أو  مدنية  لمنشآت  الهجوم  استهداف   •
تذكارية  نصب  أو  الخيرية،  لألعمال  مقرات  أو  العلمية،  الفنية،  الثقافية،  التعليمية، 

تاريخية، أو مشافي.

للمزيد من 
المعلومات

وملعرفة املزيد حول “نطاق 

املسؤولية”، راجع “إثبات 

املسؤولية: تصوير أدلة 

الربط و أدلة التنبيه” عىل 

موقعنا اإللكرتوين:
ar.witness.org/
resources
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عدم استهدافه لمقرات عسكرية.  •
علم ودراية المتهم بأن تلك المباني كانت مخصصة لألغراض الدينية، أو أغراض التعليم،   •
أو  تاريخي/  تذكاري  أو كانت عبارة عن نصب  الخيرية،  أو األعمال  العلوم،  أو  الفنون،  أو 

مستشفى.

نطاق المسؤولية أو نوع المشاركة: تعبر هذه المصطلحات القانونية عن”كيفية” مشاركة 
شخص ما في ارتكاب الجريمة � أو بعبارة أخرى، الدور الذي كان يلعبه في ارتكاب الجريمة، مثل 
أو  األوام��ر،  التحريض،إصدار  التواطؤ،  ما،  لمؤامرة  التخطيط  الجرمي،  اإلشتراك  الفردي،  الُجرم 

المسؤولية القيادية، إلخ.
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تحليل الجريمة
من قام بارتكابها؟

ما إن تتمكن من تحديد الُمشتبه به، عليك إثبات

ما الذي حدث؟
الجريمة األساس

القتل
التعذيب
االغتصاب

اإلستخدام المفرط للقوة
تخريب الممتلكات

التزوير في االنتخابات
عمليات اإلخالء غير المشروعة

إلخ.

جرائم الحرب
جرائم ضد اإلنسانية

اإلبادة الجماعية

الُجرم الفردي
االشتراك الجرمي

التخطيط لمؤامرة ما
التواطؤ

الحث/التحريض
إصدار األوامر

المسؤولية القيادية أو الرئاسية

ما الذي حدث؟
الجريمة الدولية

نطاق المشاركة
بارتكاب الجريمة؟
ما كان دورهم؟
نطاق المسؤولية

الحالة العقلية/ 
العنصر المعنوي
)القصد الجنائي(

الحالة العقلية/ 
العنصر المعنوي
)القصد الجنائي(

الحالة العقلية/ 
العنصر المعنوي
)القصد الجنائي(

الفعل المادي
)الفعل اإلجرامي(

الفعل المادي
)الفعل اإلجرامي(

الفعل المادي
)الفعل اإلجرامي(
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القانون:
دراسة الجريمة بدقة

إذا كنت ترغب باستخدام الفيديو لغرض محاسبة الجناة على ارتكابهم لجرائم تمس بحقوق اإلنسان، أو 
هامه ظلمًا، فمن المهم أن تفهم الهيكل األساسي للجريمة، ففي  لغرض إطالق سراح شخص ما تم اتُّ

جميع أنحاء العالم ولغرض محاسبة شخص ما على الجريمة التي ارتكبها، يجب على المحامي إثبات:
محل الجريمة: ما هية “الجريمة” التي ارُتكبت كقتل، تعذيب، اغتصاب، تخريب ممتلكات،   •

أو إلقاء ُخطب تحض على الكراهية، إلخ.
الفاعل: هوّية الجناة أو مرتكبي الفعل المجرم.  •

نطاق المسؤولية أونوع المشاركة: كيف شارك الجاني بارتكاب تلك الجريمة.  •

في حاالت الصراع أو الفظائع الجماعية، قد يحتاج المحامي أيضًا إلى إثبات أن الجريمة هي ليست 
مجرد جريمة محلية، وإنما هي جريمة دولية )وبالتالي، ُتعتبر أكثر خطورة(، وذلك من خالل إثبات أن 

الجريمة هي:
جريمة حرب.  •

جريمة ضد اإلنسانية.  •
جريمة إبادة جماعية.  •

يتم تقسيم كل جريمة وكل نطاق من نطاقات المسؤولية إلى عناصر محددة للغاية تتكون من “األفعال 
المادية” و”الحالة العقلية”.

األفعال المادية: اإلجراء/اإلجراءات المحددة التي ينبغي على الشخص اتخاذها عند اإلقدام   •
على ارتكاب جريمة ما كي ُيحاسب على تلك الجريمة. ُيشار إلى هذا أيضًا باسم “العناصر 
المادية” أو “الفعل الجرمي” في بعض مناطق العالم. أمثلة: الجانيإيقاغ األلم، الَقَتل، 
يض للخطر الشديد، أو الفشل في التصّرف من أجل  ، الحرمان، التعرَّ النَقل قسرًا، السبَّ

الحماية< وغيرها.

إرتكابه للجريمة. ُيشار إلى هذا أيضًا باسم  الحالة العقلية: حالة الشخص الذهنية ونّيته   •
“العنصر المعنوي” أو “القصد  الجرمي”. أمثلة: الجاني عرف،كان على علم،كان يقصد،كان 

يهدف إلى، إلخ.

الجريمة على حدة مع  إثبات كل عنصر من عناصر  المحامي  ينبغي على  إدان��ة،  الحصول على  لغرض 
اليقين. إذا كان هناك عشرين عنصرًا، ولم ُيثبت المحامي سوى تسعة عشر عنصرًا منهم، فال يجب 

تبرئة المّتهم.

للمزيد من 
المعلومات

وملعرفة املزيد حول “نطاق 

املسؤولية” أو “كيف” ميكن 

ألحدهم املشاركة يف ارتكاب 

جرمية ما، راجع “إثبات 

املسؤولية: “ تصوير أدلة 

الربط وأدلة التنبيه “ عىل 

موقعنا اإللكرتوين
ar.witness.org/
resources
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17. القائد العسكري أو الشخص إما قد عِلم � 
بسبب الظروف السائدة في ذلك الوقت � 
أو ينبغي أنه قد عِلم بأن القوات قد ارتكبت 
أو على وشك أن ترتكب مثل تلك الجرائم.

7. كان المّتهم قائدًا عسكريًا أو شخصًا يتصرف 
كقائد للقوات التي ارتكبت الجريمة.

تحت  الجريمة  ارتكبت  التي  القوات  كانت   .8
التحّكم القيادي للمّتهم، أو تحت سلطته.

ال��ق��وات  تلك  ِق��ب��ل  م��ن  الجريمة  ارُت��ك��ب��ت   .9
كنتيجة لفشل المّتهم في فرض سيطرته 

بشكل سليم على قواته.

والسلطة  العسكري  القائد  من  كل  10. فشل 
الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  في  الفعلية 
اتخاذها  بوسعهما  كان  والتي  والمعقولة 
قمع  أو  الجريمة  ارت��ك��اب  دون  للحيلولة 
السلطات  على  األم���ر  ع��رض  أو  ارتكابها 

المختّصة ألغراض التحقيق والمقاضاة.

المتهم:
11. ت��ع��ّم��د  إي��ق��اع األل���م ال��م��ادي أو 
المعاناة  أو  ال��ش��دي��د،  المعنوي 

الشديدة.

إيقاع  سيتم  بأنه  علم  على  ك��ان   .12
المعنوي الشديد  أو  المادي  األلم 

في السياق المعتاد لألحداث.

13. كان على علم بأن األشخاص كانوا 
تحت وصايته أو سيطرته.

عناصر الجريمة: مثال واقعي:
من المهم معرفة أنه ما من سبب يدعو إلى حفظ كافة عناصر الجريمة عن ظهر قلب، ولكن األمر األكثر أهمية تفهم المبدأ 
القائل بأنه يمكن تقسيم كل جريمة أساس، وجريمة دولية، ونطاق مسؤولية إلى عناصر. يجب إثبات كل ركن من ِقبل المّدعي 

العام لغرض الحصول على إدانة.

يضع هذا المثال عناصر “التعذيب” )جريمة أساس( على أنها “جريمة ضد اإلنسانية” )جريمة دولية(، ارُتكبت باستخدام “المسؤولية 
القيادية” )نطاق المسؤولية(. في هذا المثال، هناك 18 عنصرًا يجب إثباته.

“األفعال المادية” ُتعرف أيضاً باسم “العناصر المادية” للجريمة، و”الفعل الجرمي”.

“الحالة العقلية” ُتعرف أيضاً باسم “العنصر المعنوي” للجريمة، و”القصد  الجرمي”.

ماذا: عناصر الجريمة األساس
التعذيب

ماذا: عناصر الجريمة الدولية
جرائم ضد اإلنسانية

كيف: عناصر نطاق المسؤولية
المسؤولية القيادية

المادي  األلم  بإلحاق  المّتهم  قام   .1
المعاناة  أو  الشديد،  المعنوي  أو 
بعدة  أو  واح��د  بشخص  الشديدة 

أشخاص.

تحت  األشخاص  أو  الشخص  كان   .2
سيطرة الجاني/الجناة.

3. لم ينشأ كل من األلم والمعاناة عن 
عقوبات مشروعة.

تم ارتكاب هذا التصّرف كجزء من:

هجوم أو اعتداء.  .4

واسع النطاق أو منهجي.  .5

ارُتكب بحق مدنّيين.  .6

عِلم المّتهم أن هذا التصّرف كان 
يكون  أن  يعتزم  كان  أو  جزءًا من/ 

التصّرف:

14. هجوم أو اعتداء.

15. واسع النطاق أو منهجي.

16. ارُتكب بحق مدنّيين.
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لماذا يكتسب هذا األمر تلك األهمية؟
الصور  تساعد  أن  يمكن  أنه  بسيط:  سبب  هو  الجريمة  هيكل  فهم  أهمية  وراء  الكامن  السبب  إن 
المختلفة على إثبات عناصر مختلفة. سيساعدك فهم الهيكل على تحديد مكان توجيه الكاميرا، وعلى 
التأكد من أنك ال تضيع أي فرصة اللتقاط لقطات متنوعة من شأنها أن تقّدم صورة أوضح لما حدث.

المذكورة أعاله، والنظر في  العناصر األربعة  إلقاء نظرة على  دعونا نرى كيف يعمل هذا من خالل 
كيفية مساعدة مقاطع الفيديو على إثبات العناصر المختلفة.

نحن بحاجة إلثبات أربعة عناصر من أصل 18

الفعل الذي ارُتكب كان واسع النطاق أو منهجيًا.

كان المّتهم قائدًا عسكريًا أو شخصًا يتصرف كقائد للقوات التي 
ارتكبت الجريمة.

أو  وصايته  تحت  ك��ان��وا  األش��خ��اص  ب��أن  علم  على  ك��ان  المّتهم 
سيطرته.

قام المّتهم بإيقاع األلم المادي أو المعنوي الشديد، أو المعاناة 
الشديدة بشخص واحد أو بعدة أشخاص.

لقطات ُتظهر:
الوحدة العسكرية ذاتها وهي تمارس أعمال التعذيب بمواقع مختلفة.  •
الوحدة العسكرية ذاتها وهي تمارس أعمال التعذيب بتواريخ مختلفة.  •
إفادات الضحايا في مواقع مختلفة وهم يتحدثون عما حدث، ومتى،   •

وأين حدث هذا، وعلى يد من.
إلخ.  •

لقطات ُتظهر القائد المّتهم وهو:
ُيصدر األوامر لجنوده وهم يمتثلون لتلك األوامر على الفور.  •

الهاتف  أو  الصناعية،  باألقمار  يعمل  هاتف  عبر  أوام���ره  يعطي   •
الخليوي، أو الراديو.

يتلّقى التطورات من الميدان عبر الراديو أو الهاتف الخليوي، إلخ.  •
ُيلقي ُخطبًا عامة على الجنود الذين يبسط نفوذه عليهم.  •

يتم تكريمه من ِقبل جنوده في المناسبات العامة.  •
إلخ.  •

لقطات ُتظهر:
لقطة عريضة للموقع.  •

أية قيود تم وضعها على الضحية )أصفاد، كّمامات، إلخ.(.  •
أسلحة وما إذا تم استخدامها للسيطرة على الضحية.  •

عدد األشخاص المحيطين بالضحية.  •
حّراس تم وضعهم لتطويق المحيط.  •
الجناة وهم يناقشون تنفيذ التعذيب.  •

أي معلومات تعريفية تساعد المحققون على معرفة هوّيات الجاني/  •
الجناة والضحية/الضحايا.

إلخ.  •

لقطات عن:
االرتكاب الفعلي ألعمال التعذيب.  •

األداة/األدوات التي تم استخدامها لتنفيذ التعذيب.  •
صوت ) مقطع صوتي( لصرخات الضحايا.  •

لقطات قريبة ومتوسطة القرب لإلصابات.  •
مرور  بعد  اإلصابات  تلك  لنفس  القرب  ومتوسطة  قريبة  لقطات   •

ثالثة أو ستة أشهر.
إلخ.  •

مقاطع الفيديو التي من شأنها أن تساعد على إثبات العنصر
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النقاط الرئيسية
يوّضح الجدول الُمدرج  في الصفحة السابقة النقاط الرئيسية التالية، والتي تستحق التكرار:

يمكن أن تساعد الصور المختلفة على إثبات عناصر مختلفة

في الخطوط األمامية، يميل الموّثقون إلى توجيه كاميراتهم نحو انتهاك حقوق اإلنسان الذي يجري 
حدوثه، وُتعد تلك اللقطات قّيمة بكل تأكيد، ولكن إثبات االنتهاك الفعلي هو الجزء الوحيد الذي يحتاج 
التفكير بأماكن  الجريمة على  إدانة. سيساعدك فهم هيكلة  إثباته لغرض الحصول على  إلى  المحامي 

أخرى لتوجيه الكاميرا حتى تساعد لقطاتك على إثبات العناصر المختلفة للجريمة.

الفعل المادي
)الفعل اإلجرامي(

الحالة العقلية
)القصد الجرمي(

4. ارتكب المّتهم الجريمة بصفة فردية )بخالف 
الجرائم التي ُترتكب بإصدار أوامر القتل، أو 

التواطؤ، أو التحريض على القتل، إلخ.(.

 5.تعّمد المّتهم التسبب بالوفاة، أو كان يدرك 
أن الوفاة هي النتيجة المحتملة ألفعاله.

1. قتل المّتهم شخص واحد أو عدة أشخاص.

2. تعّمد المّتهم المشاركة في قتل شخص واحد أو 
عدة أشخاص.

3. تعّمد المّتهم التسبب بالوفاة، أو كان يدرك أن 
الوفاة هي النتيجة المحتملة ألفعاله.

عناصر الجريمة: مثال آخر
باستخدام  ارُتكبت  التي  “القتل”  األساس  الجريمة  أركان  المخطط  ُيظهر هذا  أبسط:  مثال  يلي  وفيما 
“الُجرم الفردي”. هذا المخطط ال يحتوي على عمود ل�”الجريمة الدولية”؛ وذلك ألنها جريمة تشمل قتل 
شخص واحد آلخر خارج نطاق حاالت الحرب أو الفظائع الجماعية. لغرض إثبات جريمة قتل عندما ال ُتعد 
بمثابة جريمة حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية، أو إبادة جماعية، فال نحتاج سوى إثبات أربعة عناصر، ويعد 

ذلك يعد األمر أسهل بكثير.

اختبر مهاراتك
قم بإعداد قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكن أن تساعد في إثبات العناصر األربعة التي تحتاج إلثباتها بغية محاسبة شخص ما على 

تهمة القتل بارتكابه لفعل جرمي منفرد. انظر في مواطن قوة وضعف الفيديو أثناء إعداد تلك القائمة.

المتعلق بكيفية  العنصر  إثبات  الفيديو على  الميدان لنرى كيف يمكن أن يساعد  واآلن، دعونا نلقي نظرة على تقرير من 
ارتكاب جريمة ما.

ماذا: الجريمة األساس
القتل

كيف: نطاق المسؤولية
الُجرم الفردي



9

القانون

ar.witness.org
الفيديو كدليل: تحليل الجريمة، اإلصدار رقم 1.0

مالحظة من الميدان
استخدام الفيديو للمساعدة على إثبات العنصر المتعلق بـ”كيف” تم ارتكاب جريمة ما

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ضد “توليمير”

األساسيات
المحكمة: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

القتل،  اإلفناء،  الجماعية،  اإلب��ادة  جريمة  الرتكاب  مؤامرة  تخطيط  الجماعية،  اإلب��ادة  الُمرتكبة:  الجرائم 
االضطهاد،

النقل القسري، والترحيل.
من: “زدرافكو توليمير”، مساعد قائد جهاز االستخبارات واألمن التابع لهيئة األركان الرئيسية لجيش صرب 

البوسنة، ويقّدم تقاريره مباشرة إلى الجنرال “راتكو مالديتش”.
قام  صربسكا  جمهورية  لجيش  الرئيسية  األرك��ان  هيئة  مع  باالشتراك  المشترك،  اإلجرامي  العمل  كيف: 
بوضع واالتفاق على وتنفيذ خطة اإلزالة القسرية لمسلمي البوسنة من المناطق التي كانت قد أعلنت األمم 

المتحدة بأنها “مناطق آمنة” على المدنيين، وإعدام الرجال والصبية المسلمين.

الحيثيات
مع حلول عام 1991، بدأت جمهوريات يوغسالفيا 
ومقدونيا،  وكرواتيا،  والهرسك،  البوسنة   � الست 
بالتفكك   � وسلوفينيا  وصربيا  األس��ود،  والجبل 
المضطربة  ال��ح��روب  سلسلة  ت��زاي��د  خلفية  على 
التي استمرت حتى عام 2001. تم إنشاء المحكمة 
لغرض  السابقة  ليوغسالفيا  ال��دول��ي��ة  الجنائية 
مقاضاة الجناة من مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم 
ارتكبتها  التي  الجماعية  واإلب��ادة  اإلنسانية،  ضد 

كافة األطراف المرتبطة بحروب يوغسالفيا. كانت عمليات اإلخالء القسري ومجزرة “سربرينتشا” من الحوادث 
التي حققت فيها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة وقدمتها للمحاكمة.

في شهر تموز من عام 1995، ُذبح ما يزيد عن 8000 رجل وصبي، وتم إجبار ما بين 25000 إلى 30000 من النساء والفتيات 
وكبار السن على الرحيل من منازلهم حول بلدة سربرينتشا الواقعة شرقْي البوسنة والهرسك ، وصفت األمم المتحدة 

جرائم القتل الجماعي هذه بأنها أشنع جريمة ُترتكب على األراضي األوروبية منذ الحرب العالمية الثانية..

تم اتهام الجنرال “راتكو مالديتش” وهيئة األركان الرئيسية لجيش صرب البوسنة التابع لجمهورية صربسكا 
بارتكاب الجرائم في سربرينتشا. كان القائد “زدرافكو توليمير” جزءًا من هيئة األركان الرئيسية ومن أكثر حلفاء 

“مالديتش” جدارة بالثقة.

بغية محاكمة القائد “توليمير” على المجازر وعمليات اإلخالء التي ارتكبها في سربينتشا، كان على جهة اإلّدعاء 
أن تثبت جزئيًا بأن “توليمير” كان من أحد األعضاء المقّربين للقيادة والتي قامت عمدًا برسم خطة من أجل 

تعريفات

مبصطلحات غري قانونية، 

“العمل اإلجرامي املشرتك” 

يشري إىل وجود شخصني 

أو أكرث يرتكبان جرمية ما 

من خالل التخطيط لها، أو 

تنظيمها، أو توجيه ارتكابها، 

حتى لو مل يشاركوا مبارشة 

يف تنفيذها.
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القضاء على مسلمي البوسنة، وساعدت في تنفيذها. قد يكون من الصعب على المّدعين إثبات هذا 
البسيطة  الفيديو  الحظ، ُقدمت لهم يد المساعدة بواسطة مجموعة من مقاطع  الركن، ولكن لحسن 
التي تضم ُخطب واجتماعات، تم تصويرها من ِقبل شخص يرتاد الحفالت قام بتصوير األدلة الرئيسية 

بشكل غير متعّمد.
في حفل ُأقيم عشية رأس السنة حضره كبار قادة جيش صرب البوسنة، قام الجنرال “مالديتش”، رئيس 

القائد “توليمير” بإلقاء خطبة تم تسجيلها أمام الكاميرا. وفيما يلي بعض االقتباسات من خطبته:

دور الفيديو
ال بد أن تكون لهذه الُخطبة كمصدر لإلثبات أهمية واضحة؛ إذ ذكر “مالديتش” بكل وضوح � وبذكر 
األسماء � صّناع القرار، ووّجه إليهم الشكر على مساعدتهم. كان “توليمير” أحد أعضاء هيئته والذي 
وّجه إليه الشكر بصفة شخصية. ساعد هذا على إثبات حقيقة أن “توليمير” كان عضوًا من أعضاء 
النواة الداخلية، وشارك في عملية اتخاذ القرارات. أفادت هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة بوضوح أنها 
استنتاج  إلى  التوصل  أجل  الفيديو من  إلى ُخطبة ُمسجلة على  “توليمير”  إدانة  استندت جزئيًا في 
مفاده أن “توليمير” كان بالفعل عضوًا من األعضاء المقّربين للقيادة، أو للهيئة، وكان يتخذ “أهم 

القرارات”.

النتيجة
وتخطيط  الجماعية،  اإلب��ادة  بتهم  “توليمير”  القائد  إدانة  ثُبتت   ،2012 عام  من  األول  كانون  في شهر 
والنقل  االضطهاد،  والقتل، وممارسات  القسري،  والتهجير  الجماعية،  اإلبادة  جريمة  مؤامرة الرتكاب 

القسري، وُحكم عليه بالسجن مدى الحياة. توفي “توليمير” أثناء احتجازه في 8 شباط من عام 2016.

أُديل  أن  الجرنال “غفريو”  مني  والقادة، طلب  والضباط  الزمالء  األعزاء،  الضيوف  السيدات، 

ببضع كلامت ، منذ أمد بعيد، كان عام 1992 عاماً عسرياً؛ وكان من الصعب النظر إىل هذه 

املنطقة حتى عىل الخريطة. لحسن الحظ، هناك شهود، وزوجتي هي واحدة منهم، فضالً عن 

البعض من أعواين ورفاقي يف السالح...ولكنني شعرت بالحزن ألن أحد األشخاص األكرث أهمية 

من بينهم، وهو الجرنال “توليمري”وزوجته، مل يتواجدا معنا الليلة ، فكام تعلمون أنه يف مهمة 

لقتال الشعب الرصيب يف فيينا، يحاربا تنانني العامل.

هذه  وكانت  أشخاص،  خمسة  من  تتألف  مجموعة  ِقبل  من  اتخاذها  تم  القرارات  أهم 

إىل  باإلضافة  ـ  تضم  كانت  والتي  الرئيسية،  األركان  لهيئة  الداخلية  النواة  هي  املجموعة 

و”غفريو”،  “دوكيك”  والجرنالنينْ  اليمنى،  يدي  مبثابة  يعد  الذي  “ميلوفانوفيتش”  الجرنال 

“توليمري”  والجرنال  “بوكانيكا”،  من  األساسية.  النواة  هي  هذه  كانت  “توليمري”.  والجرنال 

و”كيوسيك”الذي أُطلق عليه النار عىل “ريبيوك”....أود أيضاً أن أشكر كافة أعواين وزماليئ، 

الجرنال “دوكيك”، الجرنال “غفريو”، والجرنال “توليمري”.

ُعرض في هذا 
المقطع

ملشاهدة مقطع الفيديو 

الذي تبلغ مدته دقيقتني، 

قم بزيارة الرابط التايل
bit.ly/VaE_Tolimir.

يعرض مقطع الفيديو 

الجرنال “مالديتش” وهو 

يتحدث عب مكبرّ للصوت 

يف حفل أُقيم مبناسبة ليلة 

ه الجرنال  رأس السنة. يوجرّ

“مالديتش” خطابه إىل 

أعضاء آخرين من الجيش 

ين. يحتوي  والضيوف املدعورّ

النص املتواجد يف جهة 

اليسار عىل األجزاء الرئيسية 

لتلك الُخطبة.
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النقاط الرئيسية

هذا المقطع القصير ال يعرض لنا الجريمة لحظة ارتكابها، وال يحتوي كذلك على أي لقطات للمتهم، 
الذي ُيظهر  الفيديو  ُتذكر، في حين أن مقطع  أية قيمة إخبارية  القائد “توليمير”.  ليس لهذا المقطع 
“مالديتش” و”توليمير” وهما يشاركان في إعدام المدنّيين سيتم عرضه بكل تأكيد على المواقع اإلخبارية 
العالمية. مقطع الفيديو الذي يعرض ُمجرم حرب مشتبه به وهو ُيلقي ُخطبة يتوّجه فيها بالشكر إلى 
أصدقائه وزمالئه هو ليس بأمر سيحظى باهتمام العالم، ولكن عندما نتحدث عن تقديم القادة ذوي 
الفعلي الرتكاب  الموقع  الذين يبعدون مسافات كبيرة عن  أولئك  � خاصة  العدالة  أمام  العالية  الرتب 
الجرائم �، فيجب على المحامين إثبات العديد من العناصر المختلفة، وذلك إلثبات أن الجريمة األصلية 

قد ارُتكبت، وأنه ثمة صلة كافية تربط القائد بالجريمة األصلية التي يجب أن ُيحاسب على وقوعها.

على الرغم من أن تلك اللقطات البسيطة قد تبدو عادية بالنسبة لمعظم الناس، فيمكنها أن تكون ذات 
قيمة كبيرة في قاعة المحكمة. في هذه القضية، ساعدت اللقطات البريئة لُخطبة عشّية رأس السنة 
على إثبات مشاركة “توليمير” بشكل نِشط في عملية اتخاذ القرارات العسكرية، وهذا بدوره ساعد على 

زج “توليمير” في السجن وخلف القضبان.
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المراجع اإلضافية
صحيفة وقائع القضية، “زدرافكو توليمير”، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.

http://www.mediafire.com/view/atyhluxar7c9g09/ICTY_Case_Info_Sheet_Tolimir.pdf.

الحكم في قضية المّدعي العام ضد “توليمير”، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.
http://www.mediafire.com/view/x7xpuhqotpau3sc/2012_12_12_Trial_Court_Judgement_ICTY_Tolimir.pdf


