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مقدمة
يمكن أن يكون الفيديو كأداة قوية لتوثيق جرائم واقعة على حقوق اإلنسان بمجرد حدوثها كصور 
لمدنيين يتعرضون للتعذيب، أو منزل يتم هدمه بشكل غير قانوني، أو حاالت العمل القسري، أو 
مواد كيميائية يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في نهر كان نظيفًا ذات يوم، على كل حال، إذا كنت 
توّثق من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة طويلة األمد، فثمة ما هو أكثر من ذلك لتقوم بتصويره 

إلى جانب الجرائم.

الجاني  أداة هامة لمحاسبة  اإلنسان  الواقعة على حقوق  الفعلية  االنتهاكات  ُيظهر  الذي  الفيديو  يعد 
بنجاح، فهذا ُيظهر:

ما هية الجريمة التي ارتكبت تجاه حق من حقوق اإلنسان )مثل القتل، التعذيب، االغتصاب،   •
االتجار بالبشر، استخدام القوة المفرطة، تخريب الممتلكات(، نطاق الجريمة )هل الجريمة 

واسعة النطاق، آم وقعت أثناء نزاع مسلح(. 

يجب على المحامين أن يثبتوا أيضًا:
من الذي قام بارتكاب الفعل اإلجرامي؟  •

كيف قام الجاني بارتكاب الجريمة؟ على سبيل المثال، هل كان الفاعل األصيل بأن قام   •
بارتكابها بيديه، أم قام بالتخطيط لها، أم أمر أحدهم على ارتكابها؟.

إن كنت تعيش في مكان حيث عانى فيه سكانه من الفظائع الجماعية أو االنتهاكات اليومية لحقوق 
اإلنسان، فقد يكون “تصوير أدلة الربط والتنبيه” هو أهم جزء لالّطالع عليه في الدليل الميداني “الفيديو 
تثبت  أن  المحتمل  من  فإنه  اإلجرامية،  األعمال  توّثق  التي  اللقطات  أهمية  من  الرغم  على  كدليل”. 
جهودك في تصوير أدلة الربط والتنبيه بأنها أكثر أهمية من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة طويلة األمد.

التصوير لقضايا حقوق اإلنسان أمراً خطرياً، وقد يعرضك للخطر أنت ومن تقوم بتصويرهم،  قد يكون 
فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها، لذا يتوجب أخذ الحرص وتقييم املخاطر بدقة قبل الضغط 

عىل زر “التسجيل”.

معلومة  م��ن  م��ا  أن��ه  ت��درك  أن  وعليك  أدن���اه،  امل��ذك��ورة  التوجيهات  لتنفيذ  الجهد  ق��ص��ارى  ب��ذل  عليك  نتمنى 
احتياجاتك. م��ع  لتتالءم  امل��ارس��ات  تقويم  عليك  ويجب  ب��ل  مطلق،  بشكل  اإلرش���ادي  الدليل  ه��ذا  يف   واردة 

عند اإلمكان، اطلب الدعم من الخرباء املحليني. حتى ولو مل تكن قادراً عىل تنفيذ تلك التوجيهات بشكل تام، فيمكن للقطاتك 
أن تقدم معلومات قّيمة من شأنها أن ترشد منظات حقوق اإلنسان وتدعو إىل الحصول عىل إجابات شافية، وبالتايل تحمي 

حقوقنا االنسانية االساسية .

إثبات المسؤولية:
تصوير أدلة الربط والتنبيه
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من شخص خبير
“في المحاكمات الجنائية المعقدة ُيشّكل عادة إثبات وقوع جريمة ما ما نسبته 10% فقط من العمل 
المبذول، في حين يشّكل إثبات المسؤولية الجنائية للدور الذي أّداه القائد في ارتكاب الجريمة عندما 
لم يكن موجودًا على مسرحها النسبة المتبقية، وهي 90%. من المهم جدًا تصوير آدلة الربط، فضاًل عن 

البراهين المبنية على الجريمة”.
- الدكتور “ويليام واييل”، مدير٫ لجنة تحقيق العدالة واملحاسبية الدولية

الهدف
يهدف هذا القسم إلى تقديم المعلومات التي تضمن التأكد من إمكانية استخدامك للكاميرا من أجل 

توثيق “من” الذي ارتكب الجريمة، و”كيف” تم ذلك، فضاًل عن توثيق الجريمة نفسها.

والهدف على المدى الطويل هو التأكد من أن الفيديو الذي تعمل على جمعه سيساعد المحققين على 
سهولة التعرف على الجناة وال سّيما أولئك الذين ال يتواجدوا فعليًا في مسرح الحادثة الجريمة نفسها، 

لكي يتم تقديمهم للمحاكمة في نهاية المطاف.

لقد قمنا بتفصيل هذا القسم إلى ثالثة أجزاء:

من  المشاركة  شخص  ألي  يمكن  التي  المختلفة  الطرق  القانون 
خاللها في جريمة ما

المسؤولية القيادية والرئاسية

 كيف يمكن أن يساعد الفيديو في إثبات المسؤولية؟

الفيديو  جوانب  إلى  مباشرة  االنتقال  في  ترغب  أو  القانون،  عن  مسبقة  خلفية  لديك  كانت  إذا 
المتمثلة في إثبات المسؤولية، فانتقل إلى الجزء 3 للحصول على أفكار حول كيفية تصوير أدلة 

الربط والتنبيه.

النقاط الرئيسية

يبّسط  ذلك  عن  ولكنه عوضًا  القانون،  عن  حاسمًا  إرشاديًا  دلياًل  يكون  بأن  القسم  ُيعنى هذا  ال 
الكاميرا. وال يهدف كذلك لتحويل  القانونية المعّقدة ليساعدك في تحديد مكان توجيه  المبادئ 
لمساعدة موّثقي  بل يسعى  اإلنسان،  أو محامين في مجال حقوق  إلى محققين  العيان  شهود 
خطوط الجبهة األمامية على تصوير لقطات أكثر نفعًا للمحققين والمحامين المحترفين في رحلة 
سعيهم إلثبات المسؤولية الجرمية، إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن القانون، اّطلع على قائمة 

المراجع اإلضافية الُمدرجة في نهاية هذا القسم.

ريجزء 1

ريجزء 2

ريجزء 3
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التعاريف الرئيسية
الدليل المبني على جريمة ما: عبارة عن مجموعة من المعلومات المالئمة والموثوقة عن محل الفعل 

المادي الذي حدث؟ بعبارة أخرى، “ما هي” الجريمة التي ارُتكبت؟

دليل الربط: عبارة عن دليل يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة تساهم في إثبات مسؤولية التورط بجريمة 
ما. بعبارة أخرى، يساعد هذا الدليل على إثبات “من” الذين ارتكبوا الجريمة، و”كيف” قاموا بارتكابها 

)مثل الفعل الجرمي المنفرد، أو التخطيط لمؤامرة ما، أو التواطؤ، أو المسؤولية القيادية(.

ما  شخص  قيام  بـ”كيفية”  الخاصة  القانونية  المصطلحات  هي  المشاركة  نوع  أو  المسؤولية  نطاق 
بارتكاب الجريمة.

دليل التنبيه: عبارة عن دليل يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة ُتثبت تلّقي قائد عسكري أو زعيم مدني 
معلومات تؤكد أنه عِلم -ـ أو ينبغي عليه أن يعِلم أن من له سلطة عليهم قد ارتكبوا جرائم.

القائد المتحكم عن بعد: القائد العسكري أو المدني عالي الرتبة والذي ال يذهب شخصيًا إلى الميدان، 
بل يتحكم بالناس من موقع يبعد مسافة آمنة عن الخطوط األمامية.

تعّرف
على المزيد

اقرأ املزيد عن املالمئة واملوثوقية 

يف “كل ما يتعلق باألدلة”: 
.https://ar.witness.
org/resources
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مالحظة حول نظام العدالة الدولية

في حاالت الصراع، قد يكون هناك اآلالف من الجناة الذين يرتكبون عددًا ال يعد وال يحصى من الجرائم، 
المالية لمقاضاة كل جاني على كل  أو  البشرية  الموارد  الدولية  العدالة  الحظ، ال يملك نظام  ولسوء 

جريمة ارتكبها في مثل هذه الحاالت.

في ضوء القيود العملية وبسبب عدم امتالك نظام العدالة الدولية للموارد البشرية، ال يسعى النظام 
الدولي للعدالة بشكل أساس إلى معاقبة كل جاني على المستوى الفردي بل يسعى لمحاولة معاقبة 
األمامية،  الخطوط  يتواجدوا في  الجناة هم من  أولئك  يكون  أن  المحتمل  غير  ُرتبًا. فمن  الجناة  أعلى 
ويضغطوا على الزناد، وينّفذوا أعمال التعذيب بأيديهم، بل يعتبروا جناة رفيعي المستوى يظلوا آمنين 
في مقر القيادة أو في منازلهم الخاصة، بعيدًا عن مشاهد إراقة الدماء، حيث يقوموا بالتخطيط للجرائم 
وترتيبها، أو يصدروا األوامر للجنود الذين ينّفذوا تلك الجرائم. ويؤمل أن تؤدي محاسبة القادة من ذوي 

الُرتب العالية على الجرائم المنهجية واسعة النطاق، وجرائم الحرب، وأعمال اإلبادة الجماعية إلى:

وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب للجناة رفيعي المستوى.  •

المساهمة في منع ارتكاب مثل تلك الجرائم في المستقبل.  •

االهتداء إلى سبيل جديد للسير على مسار يحترم سيادة القانون وحقوق اإلنسان األساسية   •
ويفرض تطبيقها.

تلك  وتحقيق  القضبان  خلف  المستوى  رفيعي  الجناة  أولئك  لوضع  والتنبيه ضرورية  الربط  أدلة  تعد 
على  االعتماد  إلى  باإلضافة  أنه  إلى  اإلشــارة  أيضًا  المهم  من  القانون.  دور  بسيادة  العظيمة  اآلمال 
المحاكم الدولية، فنحن نعتمد كذلك على المحاكم الوطنية ولجان تقّصي الحقائق والمصالحة لتقديم 
المزيد من الجناة إلى العدالة بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بأيديهم. ومع ذلك، علينا أن نعترف 
أنه حتى ومع وجود محاكم دولية تعمل يدًا بيد مع المحاكم الوطنية ولجان تقّصي الحقائق والمصالحة 

في محاسبة الجناة، ولألسف، سيظل العديد منهم طلقاء.
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الجزء األول
القانون:

كيف يمكن لشخص ما أن يساهم في ارتكاب جريمة ما؟

العبارتين  األغلب سترى  على  فإنك  الجرائم،  عن  المسؤولية  إثبات  كيفية  في موضوع  تقرأ  كنت  إن 
التاليتين، “نطاق المسؤولية” أو “نوع المشاركة”. هاتين العبارتين ليستا سوى الطريقة القانونية لطرح 
األسئلة التالية، “كيف ساهم الجاني في ارتكاب الجريمة؟ “ أو “ماذا كان دوره في الجريمة؟” يرد أدناه 

ملخص عن “كيف” يمكن للجناة ارتكاب الجرائم.

أمثلةتعالف غيا قانتنيمصطلحات قانتنية يـ«كيف«

ضغط الجاين عىل الزناد وإرداء أحد املدنيني قتيالً. شخص يرتكب الجرمية بيديه.الفعل الجرمي املنفرد

التعاون أو التآمر أو
العمل اإلجرامي املشرتك

خالل  من  ما  جرمية  يرتكبان  أكرث  أو  شخصان 
التخطيط لها أو تنظيمها أو توجيهها، حتى وإنو 

مل يشاركوا بشكل مبارش يف تنفيذها.

التعذيب  يف  العسكريني  الضباط  من  مجموعة  مشاركة 
يجلسون  أشخاص  خمسة  اتفاق  أو  ما.  لسجني  الجسدي 
حول طاولة بالسطو عىل مرصف والتخطيط لكيفية القيام 

بذلك.

الجرمية التواطؤ مرتكب  مبساعدة  األشخاص  أحد  قيام 
بطريقة تسهم إىل حد كبري يف ارتكاب الجرمية.

الجناة  تساعد  التي  املركبات  مثل  ملواد  شخص  توفري 
املُستخدمة  األسلحة  أو  الجرمية،  مرسح  إىل  الوصول  يف 
تخطيط  عملية  لتمويل  الالزم  املال  أو  الجرمية،  لتنفيذ 

وارتكاب الجرمية.

حمل الحث أو التحريض أو  إقناع  أو  تشجيع  أو  حث  أو  دفع 
أحدهم للقيام بتنفيذ جرمية ما.

عىل  املستمعني  وتشجيع  ما،  تجمع  يف  لكلمة  قائد  القاء 
حمل األسلحة وقتل إخوانهم يف اإلنسانية.

آخر عىل إصدار األوامر بأمر  سلطة  موقع  يف  ما  قيام شخص 
ارتكاب جرمية.

بتعذيب  تأمرهم  لجنوده  خطّية  لتعليات  قائد  توجيه 
وإعدام كل من يشتبه بأنه عدو.

املسؤولية القيادية
أو الرئاسية

 ، علِم  عىل  ُسلطة  موقع  يف  ما  شخص  يكون  أن 
عليهم  سلطة  له  من  أن  علِم  عىل  أنه  ينبغي  أو 
أولئك  ردع  يف  دوره  يف  وفشل  جرائم،  ارتكبوا  قد 

األشخاص من ارتكابها.

علم قائد عسكري بأن الجنود الذين يتحكم بهم يقومون 
بتعذيب وقتل األشخاص املدنيني، وعدم اتخاذه ألي تدبري 

ملنعهم.
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حول المصطلحات القانونية
مصطلحات مختلفة ذات معنى واحد

السطو والنهب والسرقة واالقتحام عنوة والسلب واالختالس، كلها مصطلحات تحمل عمومًا معنى 
واحد حسب القانون الذي ُيطّبق في المكان الذي تعيش فيه، إال أنه وعلى الصعيد العملي، كل هذه 
المصطلحات تعني في الواقع أن أحدهم على سبيل المثال اقتحم منزل ما وأخذ أو حاول أخذ ممتلكات 

الخاصة بك. وبالتالي نجد نفس الفعل بمرادفات مختلفة.

مثال ذلك أن يكون لدى المحاكم مرادفات مختلفة لوصف جريمة بعينها، أو أن يكون لديها مرادفات 
مختلفة لوصف سبل مشاركة أحدهم في جريمة. يوجد أعاله قائمة بالمصطلحات غير القانونية فيما 
يتعلق بـ”كيف” يمكن ألحدهم ارتكاب جريمة ما. إذا قررت أن تصبح خبيرًا في هذا المجال، فسوف 
تحتاج إلى معرفة المصطلحات القانونية الُمستخدمة في المحاكم التي تتعامل معها، باإلضافة إلى 
المذكورة  المصطلحات  فإن  الحين،  ذلك  المرادفات حتى  تأتي مع  التي  المتعددة  الدقيقة  الفروقات 

أعاله هي التي ستحتاج إلى معرفتها.

كيف؟
إصدرر رألورما

ريفعل ريجامي ريمنفاد

ريعمل رإلجارمي ريمشواك

ريوحالض

ريوآما، ريوعاون

ريقيادة أو ريمسؤويية ريعايية

رقولهم جميعًا!
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مالحظة من الميدان
توضيح كيف يمكن للجاني ارتكاب جريمة ما

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ضد “روغيو” و”ناهيمانا” 
و”باراياغويزا”

رألساسيات
المحكمة: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

الجرائم الُمرتكبة: اإلبادة الجماعية
من: “جورج روغيو”، مقّدم برامج على محطة اإلذاعة والتلفزيون 

للتالل  ‘الحرة  والتلفزيون  اإلذاعة  لمحطة  المشارك  المؤسس  ناهيمانا”،  “فرديناند  األلف’،  للتالل  ‘الحرة 
األلف’، و”جان بوسكو باراياغويزا”، المؤسس المشارك لمحطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل األلف’

كيف: التحريض

ريحيثيات
تأسست محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل األلف’ في عام 1993، وتعود ملكيتها لعائلة وأصدقاء رئيس 
رواندا آنذاك “جوفينال هابياريمانا”، وكان من المعروف عن تلك المحطة التلفزيونية بأن لديها أفضل مقدّمي 
األغاني في رواندا؛ إذ أن الخلط الرائج ما بين الموسيقى األفريقية والبرامج اإلخبارية والتحليالت السياسية 

جعلتها واحدة من أكثر المحطات اإلذاعية شعبية في رواندا.

في السادس من أبريل عام في عام 1994، تم إسقاط طائرة الرئيس “هابياريمانا” باستخدام قذيفة، وكان 
الرئيس “هابياريمانا” من جماعة “الهوتو”، وهي األغلبية العرقية في رواندا، وأدى الهجوم إلى تفاقم حّدة 
التوترات الموجودة أصاًل بين الجماعتين العرقيتين “الهوتو” و”التوتسي”. استغلت جماعة “الهوتو” الموالية 
للحكومة الهجوم للتحريض على شن حملة عنيفة من التطهير العرقي ضد األقلية “التوتسية”. بوجه خاص، 
أثارت هذه الحادثة صحفيو محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل األلف’، حيث قاموا بتشجيع أبناء جماعة 
“الهوتو” على قتل اخوانهم “التوتسيين”. عبر موجات األثير، وّجه صحفيو محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة 

للتالل األلف’ النداءات التالية وغيرها الكثير إلى مستمعيهم:

“فرديناند ناهيامنا”، وهو مؤسس محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل األلف’

“عليكم أن تقتلوا )التوتسيون(؛ فإنهم رصاصري...”

“إىل كل من يستمع إلينا، انهضوا حتى نستطيع جميعاً أن نكافح من أجل رواندا...قاتلوا بكل ما أوتيتم من أسلحة، من كان منكم ميلك سهاماً، 
فليقاتل بالسهام، ومن كان ميلك رماحاً، فليقاتل بالرماح...استخدموا أدواتكم التقليدية...يجب علينا جميعاً أن نحارب )التوتسيني(؛ يجب 

علينا أن نقيض عليهم، ونبيدهم، ونزيلهم من البالد بأكملها...

يجب أال يكون هناك أي ملجأ لهم، ال ملجأ عىل اإلطالق”.

“أنا ال أعرف ما إذا كان القدير سيساعدنا عىل إبادة )التوتسيني(...ولكن علينا أن ننهض من أجل إبادة هذا الِعرق من أهل السوء...يجب 
إبادتهم إذ ال توجد أي طريقة أخرى”.

“عليكم أن تعملوا بجد؛ فاملقابر ليست ممتلئة”.
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بحلول شهر يوليو من عام 1994، تم إعدام ما يصل إلى مليون من الروانديين، ومعظمهم من “التوتسيين”. 
في عام 1995، تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة أولئك المسؤولين عن اإلبادة الجماعية 
اإلذاعة  لمحطة  والصحفيون  التنفيذيون  المدراء  وكان  الدولي،  للقانون  الخطيرة  االنتهاكات  من  وغيرها 
على  ومحاكمتهم  معهم  التحقيق  تم  الذين  الكثيرين  األشخاص  بين  من  األلف’  للتالل  ‘الحرة  والتلفزيون 

دورهم في ارتكاب تلك الجرائم.

من الواضح أن األشرطة الصوتية لم تتضمن أي أدلة على عمليات القتل الفعلية والمعروفة باسم “األدلة المبنية 
على جريمة ما”، بل أشارت تلك األشرطة إلى “من” يجب أن يحاَسب على ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، و”كيف” 

شاركوا في هذه الجريمة باستخدام التحريض في هذه الحالة لكي يتمكن المحامون من إثبات المسؤولية.

رينويجة:

تمت محاكمة “جورج روغيو”، وهو مقّدم برامج على محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل   •
األلف’، وأقر بذنبه بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية باستخدام التحريض، وُحكم عليه بالسجن 

لمدة 12 عامًا.
وتمت محاكمة وإدانة كل من “فرديناند ناهيمانا” و”جان بوسكو باراياغويزا”  وهما اللذان شاركا   •
في تأسيس محطة اإلذاعة والتلفزيون ‘الحرة للتالل األلف’  بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية 
“باراياغويزا”  على  وُحكم  عامًا،   30 لمدة  بالسجن  “ناهيمانا”  على  ُحكم  التحريض.  باستخدام 

بالسجن لمدة 35 عامًا.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا

أواًل، هناك ست طرق عامة يمكن للشخص أن يرتكب أي جريمة باستخدامها التحريض ليس إال إحدى هذه 
الطرق. على الرغم من أهمية اللقطات التي ُتظهر لحظة ارتكاب الجريمة نفسها، إال أنك تحتاج أيضًا إلى إثبات 

“كيف” تم ارتكابها، فال تنَس هذه النقطة.

ثانيًا، استخدم المّتهمون الدليل السمعي في هذا المثال وليس الفيديو. وفيما يلي بعض األفكار حول كيفية 
استخدام الفيديو إلظهار كيف قام أحدهم بارتكاب جريمة ما باستخدام التحريض.

مقاطع فيديو لجناة يحثون اآلخرين من حولهم إلى ارتكاب أعمال عنف وأعمال غير قانونية في مواضع مثل:

الُخطب العامة  •
المقابالت الُمذاعة  •

المواعظ في التجمعات  •
اللوحات اإلعالنية  •

الالفتات التي يحملها المحتّجون في التجّمعات  •
هتافات المحتّجون في التجّمعات  •

ادرس الوضع الذي 
تتواجد به

راجع القامئة املذكورة أعاله 

حول “كيف” ميكن ألحدهم 

ارتكاب جرمية ما، ثم قم 

بتدوين الطرق املختلفة يف 

الوضع الذي أنت به والتي 

ترى فيه أن الجناة يرتكبون 

الجرائم، واكتب كيف ميكنك 

استخدام مقاطع الفيديو 

إلظهار “كيف” تم ارتكاب 

مثل تلك الجرائم.
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الجزء الثاني
التركيز على المسؤولية القيادية والرئاسية

المسؤولية القيادية والرئاسية هي المبدأ المفيد بأن القادة سواء كانوا عسكريين أم مدنيين من الممكن 
أن يتحملوا مسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتهم في حال كونهم على بّينة بوقوعها وفشلوا في 

منع حدوثها.

في القسم السابق، وصفنا العديد من الطرق التي يمكن أن يشارك فيها الجناة بارتكاب جريمة ما، واآلن 
سنصب تركيزنا على “المسؤولية القيادية والرئاسية”، وهي إحدى النطاقات الستة العامة للمسؤولية. 
سنصب تركيزنا على هذا النطاق من المسؤولية وذلك ألنه غالبًا ما يكون هو الدور الذي يلعبه القادة 
المتحكمين عن بعد من ذوي الُرتب الرفيعة في ارتكاب الجرائم حيث يجري حدوث االنتهاكات الواسعة 
النطاق والممنهجة لحقوق اإلنسان. من المهم أن تفهم هذه النقطة حتى تتمكن من تصوير لقطات 

الفيديو التي يمكن أن تساعد في إثبات ذلك.

بمجرد قيامك بإثبات الجرائم التي تم ارتكابها، يمكن أن تتم محاسبة القائد المتحكم عن بعد في حال 
المبادئ  أدناه  نبحث  الواقع. سوف  أرض  على  المرتكبة  بالجرائم  لربطه  الكافية  والبيانات  األدلة  توافر 

الثالثة التي يجب على المحامين إثباتها بغية محاسبة القائد.

كان لوموع بايوحكم ريقيادي ريفّعال على رألشخاص ريوابعين يه.

َعِلم أو لنبغي أنه قد عِلم بأن رألشخاص ريوابعين يه كانتر لاتكبتن ريجارئم.

فشل في رتخاذ ريوصّاف ريالزم يمنعهم من ررتكاب تلك ريجارئم.

التعاريف الرئيسية

رئيسي.  واحــد  فــارق  وجــود  مع  ذاتــه  المبدأ  أساسًا  هما  الرئاسية  والمسؤولية  القيادية  المسؤولية 
القادة  الرئاسية على  المسؤولية  العسكريين في حين تنطبق  القادة  القيادية تنطبق على  المسؤولية 
المدنيين. وهنا سوف نستخدم مصطلح القائد المتحكم عن بعد لإلشارة إلى القادة العسكريين وشبه 

العسكريين والمدنيين.

القائد المتحكم عن بعد هو قائد عسكري أو مدني عالي الرتبة ال يذهب بذاته إلى الميدان، بل يتحكم 
بالناس من موقع يبعد مسافة آمنة عن الخطوط األمامية.

ريمبدأ 1

ريمبدأ 2

ريمبدأ 3
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إثبات أنه كان لوموع بايوحكم ريقيادي ريفّعال على رألشخاص ريوابعين يه.

المبدأ األساسي
بغية محاسبة القائد المتحكم عن بعد على الجرائم الُمرتكبة باستخدام المسؤولية القيادية أو الرئاسية، 
يجب أن يتمتع هذا القائد بما يسّمى بـ”التحكم القيادي الفّعال على الجناة الذين ارتكبوا الجرائم”. بعبارة 
أخرى، يجب أن يمتلك القائد السلطة الفعلية التي تمّكنه من اتخاذ القرارات وتنفيذها. ال يكفي أن يكون 
لدى القائد سلطة ممنوحة من ِقبل وثيقة قانونية أو دستور بل يجب أن يكون هذا القائد مسؤواًل عن 
الجنود الذين ارتكبوا الجرائم. دعونا نلقي نظرة على مثالْين ومالحظة من الميدان لنفهم ما الذي يعنيه 

مبدأ التحكم القيادي الفّعال.

مثال: القيادة الفّعالة في انجلترا

السؤال: من مما يلي هو/هي القائد الفّعال للقوات المسلحة البريطانية في عام 2015؟

اإلجابة: وفقًا لدستور انجلترا، فإن ملكة انجلترا هي القائد العام للقوات المسلحة البريطانية ولكن من 
الناحية العملية، فإن لدى الحكومة البريطانية سلطة على الجيش وتقود القوات المسلحة من خالل 

وزارة الدفاع. لذا، فإن كانت إجابتك ب أو ج، فإنك تفهم جيدًا مبادئ القيادة الفّعالة.

وبعبارة أخرى، فإن الملكة ال تملك سلطة قيادية سوى على الورق ولكن ليس في الممارسة العملية، 
إذ أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لديهما القيادة الفّعالة. بما أن الملكة لديها سلطة 
المسلحة  القوات  أفعال  على  محاسبتها  يمكن  فال  الواقع،  أرض  على  سلطة  لديها  وليس  شكلية 
البريطانية )ما لم تتغير األمور في انجلترا بطبيعة الحال!(. من ناحية أخرى، يمكن محاسبة رئيس الوزراء 

والقائد العام للقوات المسلحة.

ريمبدأ 1

؟
   د: آخرج: رئيس أركان الدفاع     ب: رئيس الوزراءأ: ملكة انجلرتا
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لوبع

مثال: ما يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش(
واآلن، دعونا ننظر إلى مثال متباين. في عام 2014، أعلنت “داعش” عن دولة إسالمية تمتد من شمال 
غرب سوريا إلى شمال شرق العراق، بيد أن المجتمع الدولي ال يعترف رسميًا بهذه الدولة اإلسالمية 
الُمعلن عنها، كما أنه ال يعترف بأي صالحيات رسمية لزعامة الدولة اإلسالمية. وبداًل من ذلك، يعتبر 
ارتكاب جرائم حرب  العالم إلى حد كبير بأن قادة “داعش” هم قادة إرهابيون مطلوبون للعدالة بتهم 

وجرائم ضد اإلنسانية.

في حين أنه ال ُيعرف الكثير عن الهيكل القيادي لـ”داعش”، فمنذ عام 2015 كان ُيعتقد بأن الرجل الذي 
ُيدعى “أبو بكر البغدادي” هو من يمارس السلطة المطلقة على قوات “داعش” ميدانيًا، وهذه السلطة 
هي فعلية لدرجة أنها تكفي لمحاسبة “البغدادي” على سلسلة من الجرائم، وذلك على الرغم من عدم 

وجود وثائق رسمية تمنحه السلطة الرسمية.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا

بغية محاسبة القائد المتحكم عن بعد على األفعال التي ارتكبها اآلخرون، يجب على المحامي أن يثبت 
أن هذا الشخص كان في الواقع يضطلع بالمسؤولية عنهم ولديه تحّكمًا قياديًا فّعااًل عليهم، وهذا أمر 

منطقي. وفيما يلي مثال واقعي يحدث في الحياة اليومية:

إذا كنت تعمل كمدّرس في أحد الفصول الدراسية التي تضم أطفااًل تبلغ أعمارهم سبع سنوات، فأنت 
مسؤول أمام المدرسة واألطفال وذويهم على ما يحدث داخل ذلك الفصل. أنت لست مسؤواًل عما 
يحدث داخل الفصول الدراسية التي تضم أطفااًل تبلغ أعمارهم عشر سنوات ويقوم بتدريسهم مدّرس 
آخر متواجد في فصل آخر. تمامًا مثلما ال ينبغي أن تكون مسؤواًل عن شيء يقع خارج نطاق سيطرتك 

فإنه ال يمكن للقائد المتحكم عن بعد أن يكون مسؤواًل عن أفعال الجنود الذين ال سلطة له عليهم.

ريمبدأ 1

اختبر مهاراتك

إذا ما انطبق األمر عىل الوضع 

الذي أنت به، فانظر يف كيفية 

استخدام الفيديو إلثبات 

“التحّكم القيادي الفّعال”. قم 

بإعداد قامئة.
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مالحظة من الميدان
قائد فّعال ومّطلع: المحكمة الدستورية لغواتيماال ضد “مونت”

األساسيات
المحكمة: المحكمة الدستورية لغواتيماال

الجرائم الُمرتكبة: اإلبادة الجماعية، جرائم ضد اإلنسانية بما في ذلك القتل، والتعذيب، واالعتداء 
الجنسي، والتشريد القسري

من: “خوسيه إفراين ريوس مونت”، رئيس غواتيماال في الفترة من 1982 إلى 1983
كيف: المسؤولية القيادية )وإصدار األوامر(

الحيثيات
في عام 1982، ذهبت مصورة شابة ُتدعى “باميال ييتس” إلى غواتيماال لتصنع فيلمًا عن اإلبادة الجماعية التي 
كانت تحدث ضد الشعوب األصلية في غواتيماال. بينما كانت هناك تم منحها فرصة نادرة إلجراء مقابلة مع 
رئيس غواتيماال آنذاك “ريوس مونت”. ظهر جزء من المقابلة التي أجرتها في فيلمها الحائز على جائزة، والذي 

يحمل عنوان “عندما تهتز الجبال”.2

بعد مرور خمسة وعشرون عامًا، علم بشأن المقابلة أحد المحامين الذين حققوا في قضية الرئيس “مونت”، 
إلى  “ييتس”  للمقابلة. ذهبت  المختصرة  غير  الكاملة  بالنسخة  تحتفظ  تزال  إذا كانت ال  “ييتس” ما  وسأل 
وحدة التخزين الخاصة بها في والية نيو جيرسي األمريكية، حيث باشرت في الحفريات األثرية على حد وصفها 

لمقتطفات مختارة تعود إلى 25 عامًا لشريط فيديو يبلغ حجمه 16 مم وشريط صوتي بحجم ربع بوصة.

إثبات المسؤولية القيادية
لكي يتمكن المّدعون من إدانة الرئيس “مونت” بالجرم، فكان عليهم أن يثبتوا أنه كان:

لديه تحّكم قيادي فّعال على القوات التي قامت بتنفيذ ما ُيعرف اآلن باسم سياسة “األرض   •
المحروقة” العسكرية لغواتيماال.

لديه معرفة ودراية باألنشطة التي تقوم بها قواته.  •
قد فشل في منع قواته من ارتكاب الجرائم.  •

بوضع ذلك في عين االعتبار، اقرأ النص أدناه والُمستخرج من مقتطفات من فلم وتبلغ مدته دقيقة واحدة والمتوفر 
على موقع “غرانيتو”: كيف يتم التخلص من دكتاتور.3 هذا الفيلم هو مشروع المتابعة الذي أنجزته “ييتس” حول 
الدور غير المتوقع الذي لعبته لقطاتها من عام 1982 في قضية اإلبادة الجماعية ضد الرئيس “إفراين ريوس مونت”.

ُعرض في هذا 
الفيديو

شاهد هذا املقطع الذي تبلغ 

مدته دقيقة واحدة عىل 

موقع “غرانيتو”: كيف يتم 

التخلص من دكتاتور عىل 

الرابط التايل
vimeo.
com/35763021.

إذا كنت ال متلك الوقت 

ملشاهدة املقطع، أو مل 

تتمكن من الوصول إليه، فإنه 

يعرض صانعة الفيلم”باميال 

ييتس” تقف مع أحد محامي 

اإلّدعاء، ويشاهدان لقطات 

أُعيد اكتشافها من مقابلة 

“ييتس” التي أجرتها مع 

الرئيس “ريوس مونت” يف 

الثاين من يونيو يف عام 1982، 

ويتناقشان حولها.
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النص الُمستخرج من مقطع الفيديو:

“ييتس”: ما قولك عن االتهامات املوّجهة ضد الجيش حول قتلهم الفاّلحني الذين يقطنون يف األرايض املرتفعة؟

الرئيس “مونت”: أقول إنني أؤمن بحرية الفكر.

 “ييتس”: هل مُيارَس القمع من جانب الجيش؟

الرئيس “مونت”: ال يوجد قمع من جانب الجيش، إذ تكمن قّوتنا يف قدرتنا عىل اتخاذ قرارات قيادية فهذا هو األمر األكرث 

أهمية. الجيش متأهب وقادر عىل الترصّف، ألنني إن مل أستطع التحكم بالجيش، فام الذي أفعله هنا؟

القيادة  إثباته. أي أن لديه  إلى  الرئيس “مونت” بكل ما يحتاج المحامون  الفيديو، يعترف  في مقطع 
“الفّعالة” و”المعرفة” )سيتم مناقشة ذلك فيما يلي(. بعد مشاهدة محامي اإلّدعاء مقابلة “ييتس” 
مع الرئيس “مونت”، يوّضح المحامي كيف برهنت تصريحات “مونت” بأنه “يتحكم في الجيش بأكمله، 
بل وأنه يعطي األوامر لينّفذها الجميع، وأنه على علم تام بما يقوم به الجيش في جميع األوقات، وأنه 

وبحسب تعبيره لو لم يكن قادرًا على التحكم في الجيش، فأي نوع من القادة سيكون؟”

يثبت  مباشر  دليل  الوجاهة”؛ ألنه  “ظاهرة  دليل  األدلة هو  النوع من  هذا  لمثل  القانوني  المصطلح 
اثنان من أصل ثالثة من مبادئ المسؤولية القيادية: 1( القيادة الفّعالة و 2( المعرفة. كان ال يزال على 
المحامين إثبات المبدأ الثالث، وهو الفشل في التصّرف، وكان عليهم تعزيز أدلة المقابلة بأدلة أخرى، 
والمصطلح غير القانوني لذلك هو دليل “الدليل الدامغ”. في المحاكمة، كان مقطع الفيديو هذا بمثابة 
جزء رئيسي من األدلة التي تساعد اإلّدعاء على إثبات التحكم القيادي الفّعال للرئيس “مونت” على قوات 

الجيش التابعة له، وأنه كان يعرف ما كانوا يقومون به.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
يمكننا أن نتعّلم عددًا من الدروس من هذه القصة.

أواًل، االحتفاظ باللقطات القّيمة ألنها من الممكن أن تكون مفيدة بعد سنوات أو حتى عقود.

ثانيًا، على الرغم من أهمية اللقطات التي ُتظهر لحظة ارتكاب الجرائم، فإن اللقطات التي تساعدنا في 
معرفة “من” ارتكب الجريمة و”كيف” قام بارتكابها قد تكون أكثر أهمية.

النشرات  في  ُتعرض  التي  اللقطات  عن  عبارة  الربط هي  أدلة  تكون  ال  األحيان،  من  الكثير  في  ثالثًا، 
اإلخبارية المسائية وحسب، بل يمكنها أن تكون قّيمة للغاية.

وأخيرًا، بينما يستمر المشهد اإلعالمي في التطور قد يكون بعض القادة أكثر حذرًا فيما يتعّلق بالتباهي 
العلني، في حين أن البعض اآلخر قد يستخدم الفيديو أو وسائل التواصل االجتماعي لنشر ما حققوه 
من “نجاحات”. إذًا، سواء تم استخدام لقطات قمت بتصويرها أنت أو حليف لك، أو تم العثور على 
فيديو معّبر في مواقع “فيسبوك” أو “تويتر”، فإنه من المهم للنشطاء والمحققين استكشاف منّصات 

متعددة قد تؤدي إلى العثور على أدلة تربط القادة المتحكمين عن بعد بالجرائم الُمرتكبة.

للمزيد من 
المعلومات

أنتجت “سكاي اليت 

بيكترشز” سلسلة أفالم 

مؤلفة من 23 حلقة تأخذك 

إىل داخل قاعة املحكمة 

ملشاهدة “ريوس مونت” 

وهو يُحاكم عىل جرائم 

اإلبادة الجامعية والجرائم 

األخرى التي ارتكبها بحق 

اإلنسانية يف غواتيامال. 

ملعاينة البعض من حلقات 

هذه املحاكمة التاريخية، قم 

بزيارة الرابط التايل:

دكتاتور يف قفص االتهام:

املحاكمة عىل جرائم اإلبادة 

الجامعية يف غواتيامال.
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إثبات أن ريقائد »عِلم أو لفواض أنه على عِلم«
أن ريقترت ريوابعة يه كانت تاتكب ريجارئم

المبدأ األساسي
العلم والدراية: إثبات أن القائد “عِلم أو يفترض أنه عِلم” أن القوات التابعة له كانت ترتكب الجرائم. 
إلثبات ذلك، يبحث المحققون والمحامون عن ما ُيسمى بـ”أدلة التنبيه”. سوف ننظر أدناه إلى مثال 

من جمهورية أفريقيا الوسطى لفهم هذا المبدأ بشكل أفضل.

التعاريف الرئيسية
أدلة التنبيه هي أدلة تقّدم معلومات مالئمة وموثوقة ُتظهر تلّقي قائد عسكري أو شبه عسكري أو 

مدني لمعلومات تنذره بارتكاب الجرائم من ِقبل القوات التابعة له.

إثبات “فشل ريقائد في ريوصّاف”

المبدأ الرئيسي
إلظهار  إثباته  المحامي  على  يجب  الــذي  الثالث  المبدأ  فإن  بعد،  عن  المتحكم  القائد  محاسبة  بغية 
المسؤولية القيادية أو الرئاسية هو أن هذا القائد قد “فشل في التصّرف”. بعبارة أخرى، فشل هذا 
القائد في منع األشخاص الذين يخضعون لقيادته من ارتكاب الجرائم. دعونا ننظر إلى مثال بسيط يحدث 

في الحياة اليومية لمعرفة ما يعنيه ذلك.

مثال: الرئيس الجيد ضد الرئيس السيئ
إذا كنت تعمل كطّيار لشركة طيران تجارية، وكان رئيسك في العمل مسؤواًل جزئيًا عن ضمان تلّقيك 

التدريب على الطيران، ومعرفتك ببروتوكوالت الطيران واّتباعها، وأنك تعمل بشكل مسؤول.

لنقل إنه قد تم ضبطك تحّلق بالطائرة وأنت في حالة ثمالة، رئيسك المباشر يعتبر كذلك مسؤواًل عن 
تأديبك. إذا غض رئيسك الطرف عن سلوكك غير القانوني عمدًا، وواصل السماح لك بالتحليق بالطائرة 
وأنت ثماًل، فمن الممكن أيضًا أن تتم محاسبته على أي ضرر تسببت في حدوثه جّراء تحطم الطائرة، 

وذلك ألنه قد “فشل في اتخاذ اإلجراءات الالزمة” لمنعك من القيام بفعل خاطئ.

القادة مسؤولية  تقع على  إذ  المدنيين؛  أو  العسكريين  أو شبه  العسكريين  القادة  ذاته على  األمر  يسري 
تدريب ومراقبة وتأديب جنودهم أو كل من لهم سلطة عليهم. إذا قام أولئك األشخاص بارتكاب جرائم في 
الخطوط األمامية، وعرف القادة بشأن تلك الجرائم، أو كان من المفترض أن يعرفوا بشأنها، ثم فشلوا في 
منع أولئك األشخاص التابعين لهم، إذن أولئك القادة “قد فشلوا في التصّرف”، األمر بمنتهى البساطة.

ثم يصبح السؤال كيف يمكن تصوير فيديو يوّضح عدم التصّرف، قد يبدو ذلك مستحياًل صحيح؟ دعونا 
ننظر إلى المالحظة من الميدان أدناه لنرى ما الذي يمكنك توجيه الكاميرا نحوه.

ريمبدأ 2

ريمبدأ 3
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مالحظة من الميدان
الجزء 1: القائد المّطلع المحكمة الجنائية الدولية ضد “بيمبا”

األساسيات
المحكمة: المحكمة الجنائية الدولية

الجرائم الُمرتكبة: القتل كجريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية، واالغتصاب كجريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
والنهب كجريمة حرب

من: “جان-بيير بيمبا غومبو”
كيف: المسؤولية القيادية

الحيثيات
تحرير  بيمبا غومبو”، وهم من حركة  لـ”جان-بيير  الشخصي  الجيش  أفراد  اجتياز  ُزعم  أكتوبر من عام 2002،  في 
الكونغو، الحدود من معقلهم الكائن في الجزء الشمالي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية أفريقيا 

الوسطى المجاورة وذلك بغية مساعدة الرئيس السابق “أنجي فيليكس باتاسي” في إخماد محاولة انقالب.

في  والنهب  والقتل  االغتصاب  أعمال  من  النطاق  وواسعة  مدمرة  حملة  قيادة  تهمة  أمام  “بيمبا”  يقف 
وفقًا  المدنيين.  لترويع  المستخدمة  األساسية  الوسيلة  كونه  االغتصاب  مع  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
للمّدعين في المحكمة الجنائية الدولية، اغتصب جيش “بيمبا” النساء والفتيات أمام عائالتهم، إلى جانب 

اغتصابهم للرجال والمسّنين من الشخصيات الهامة بغية إهانتهم بشكل علني.

اّدعى “بيمبا” إن هؤالء الجنود لم يكونوا تحت قيادته الفّعالة )المبدأ 1(، وبالتالي نفى التقارير المدعية النشاط 
اإلجرامي لجنوده بوصفها “غير صحيحة”. لن نتناول األدلة التي قّدمها المّدعون إلثبات قيادته الفّعالة في 
هذا المثال، وعوضًا عن ذلك، سنتناول مباشرة األدلة التي قّدمها المّدعون إلثبات علمه بارتكاب جنوده لتلك 
الجرائم )المبدأ 2(. دعونا نلقي نظرة على بعض أدلة التنبيه التي جمعها المّدعون في محاولتهم إلثبات علم 

“بيمبا” الجيد بارتكاب قوات حركة تحرير الكونغو للجرائم. 

من
شخص خبير

وضع 
المحاكمة

“بخالف الشخص املغتِصب، 

مل يكن املسدس سالح 

)بيمبا(، بل كان جيشه”. 

“لويس مورينو-أوكامبو”، 

املّدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية، من البيان 

االفتتاحي، املحكمة الجنائية 

الدولية ضد “بيمبا”

اعتباراً من شهر نوفمرب من 

عام 2015، مل يصدر الحكم 

يف قضية “بيمبا” من ِقبل 

املحكمة الجنائية الدولية. 

للحصول عىل تحديثات عن 

املحاكمة بشكل مستمر، قم 

بزيارة الرابط التايل: 
ijmonitor. org/
category/ jean-
pierre-bemba- 
gombo/summary/.
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أمثلــة علــى أديــة ريونبيه 
إلثبــات  رســُوخدمت  ريوــي 
»أنــه عِلــم، أو لفوــاض أنه 

عِلم«

يمــاذر عمل ذيك علــى تنبيه »بيمبا« بارتــكاب ريجنتد 
ريذلن لخضعتن تحت سيطاته يلجارئم؟

يف نوفمرب من عام 2002، ألقى »بيمبا« خطاباً علنياً عىل الجنود يف »بانغي«، عاصمة مذّكرات وخطابات علنية
جمهورية أفريقيا الوسطى. قبل إلقائه لخطابه، قّدم القادة املحلّيون يف »بانغي« 
مذكّرة إىل »بيمبا«. تلك املذكّرة جعلته عىل علم بأن جنود حركة تحرير الكونغو 
التابعني له كانوا يقتلون املدنيني و يتضلعون بعمليات اغتصاب جاعية. يف خطابه 
املُلقى اعرتف »بيمبا« بوجود تقارير عن نشاط إجرامي واسع النطاق ارتكبته قوات 

حركة تحرير الكونغو.

شهود عيان وتقارير الحالة
العسكرية

نظاماً  لديها  كان  املتمردين  وقوات  العسكرية  القوات  كافة  بأن  عيان  شهود  أقرَّ 
للتبليغ من ميدان املعركة. بشكل خاص، تطلّبت القواعد التشغيلية التابعة لحركة 
تحرير الكونغو بأن يقوم قائد من أدىن رتبة بتقديم تقرير عن الحالة لقائد أعىل 
رتبة كل 24 ساعة. غطّى التقرير جوانب مثل العمليات واملعلومات االستخباراتية 

واللوجستية والخسائر.

أقر الشهود كذلك بأن »بيمبا«:إفادات تدعم ما ُذكر أعاله
* كان عىل اتصال مستمر ومبارش مع القادة العسكريني عرب أجهزة اتصاالت 
باألقار  الالسلكية، وهواتف متصلة  االتصال  الراديو، وأجهزة  مختلفة مثل 

الصناعية، وأجهزة الفاكس.
* قام بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى إبّان الحملة العسكرية، وتحدث مع 

القادة والجنود.

تقارير صادرة عن راديو فرنسا الدويل، و«يب يب يس«، و«فويس أوف أمريكا« وغريها، وسائل اإلعالم الدولية
عملت عىل تنبيه »بيمبا« بالجرائم التي ارتكبها جنوده من خالل تقديم تقارير عن 

تلك االنتهاكات.

تقارير صادرة عن منظات غري حكومية، مبا يف ذلك منظمة العفو الدولية والفدرالية تقارير المنظمات غير الحكومية
السابقة ضد  الجنائية  االّدعاءات  من  كل  والتي وصفت  اإلنسان،  لحقوق  الدولية 
إىل  اإلّدعاءات  بتلك  اعرتفت  قد  الكونغو  تحرير  حركة  قيادة  وأن  »بيمبا«،  جنود 

جانب الجرائم املُرتكبة إبّان الفرتة الزمنية للقضية.

الفيديو غير موجود على قائمة األدلة تلك. ومن األسباب الرئيسية لذلك هو أنه وفي الفترة الواقعة بين 
عام 2002 و 2003، لم يملك سكان القرى في جمهورية أفريقيا الوسطى سوى عدد قليل من الكاميرات 
هذا وإن وجدت  لتصوير األحداث. لو افترضنا وقوع تلك األحداث في جمهورية أفريقيا الوسطى في 
يومنا هذا، فثمة بعض األفكار حول كيفية توثيق أدلة التنبيه باستخدام الفيديو إلظهار أن “بيمبا” كان 

على عِلم، أو ينبغي أنه قد عِلم، بارتكاب جنوده للجرائم.

اختبر مهاراتك

إذا ما انطبق األمر عىل 

الوضع الذي أنت به، فانظر 

يف كيفية استخدام الفيديو 

إلثبات أن القائد كان 

عىل”علِم، أو ينبغي أنه قد 

علِم”.

قم بإعداد قامئة.
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مقاطع فيديو عن:
ُخطب يعترف فيها “بيمبا” بالجرائم.  •

عبر  أو  التلفزيون  على شاشات  ذلك  أعقاب  ما حدث في  أو  الجرائم  ارتكاب  عملية  بث   •
منصات اإلنترنت التي من المحتمل أن يراها “بيمبا”.

التقارير الخطية التي تم توزيعها على نطاق واسع على المنظمات غير الحكومية المصاحبة   •
لعملية ارتكاب الجرائم أو لما حدث في أعقاب ذلك.

استخدام “بيمبا” لتكنولوجيا االتصاالت.  •
تواجد “بيمبا” مع جنوده في الميدان في جمهورية أفريقيا الوسطى.  •

الساحة  على  الُمرتكبة  الجرائم  على  أدلة  تقّدم  المتحدة  األمم  مسؤولو  ألقاها  ُخطب   •
العالمية.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين تصوير األزياء الرسمية أو الشارات أو البقع أو المعّدات الُمستخدمة 
من ِقبل الجنود الذين يرتكبون الجرائم وذلك إلظهار انتمائهم في الحقيقة لجنود “بيمبا” بداًل من كونهم 
“بيمبا”،  تنبيه  إلى  اللقطات  من  النوع  هذا  لمثل  العلنية  المشاركة  ستؤدي  مختلف.  لجيش  أعضاء 

وبالتالي إلى الحول دون إنكاره للمسؤولية.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
“بيمبا” القائد المّطلع

أواًل، بغية محاسبة القائد المتحكم عن بعد، البد أن يتحقق عنصر العلم والدراية وذلك بأن يكون على 
عِلم أو ينبغي أنه قد عِلم بأن األشخاص التابعين له كانوا يرتكبون الجرائم.إلثبات ذلك، يجمع المحققون 

والمحامون “أدلة التنبيه”، والتي هي عبارة عن مجرد معلومات من شأنها اإلبالغ عن وقوع الجرائم.

ثانيًا، يمكن للفيديو إثبات المعرفة المسبقة للقائد عالي الرتبة بالجرائم الُمرتكبة، ولكن تصوير الفيديو 
الذي يفي بالمتطلبات القانونية الالزمة لألدلة يتطّلب التخطيط ووضع االستراتيجيات.

ثالثًا، إذا كان األمر آمنًا، فمن الممكن أن يكون نشر “آدلة التنبيه” كالجنود الذين يرتكبون الجرائم، أو 
الُخطب التي يلقيها المسؤولون والتي تبّين الجرائم الُمرتكبة بالتفصيل على نطاق واسع أمرًا هامًا، ألنه 

قد يمنع الجاني ذات يوم من القدرة على قول، “إنني لم أكن أعلم” أثناء محاكمته.
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مالحظة من الميدان
الجزء 2: فشل “بيمبا” في التصّرف

المحكمة الجنائية الدولية ضد “بيمبا”

أو  “عِلم  وأنه  فّعااًل”،  قياديًا  “تحكمًا  لديه  “بيمبا”  أن  األوَلين،  المبدأين  أثبت  العام  اإلّدعاء  أن  افترضنا  إذا 
يفترض أنه عِلم”، فسيحتاج اإلّدعاء بعد ذلك إلى إثبات “فشله في التصّرف”. اّدعى “بيمبا” إنه لم يفشل 
في التصّرف، وإن جنود حركة تحرير الكونغو الذين ارتكبوا الجرائم تمت محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها 

وإدانتهم بها. اختلف اإلّدعاء العام على ذلك.

إلثبات “الفشل في التصّرف”، اعتمد اإلّدعاء العام بشكل أساسي على إفادات الشهود. على سبيل المثال، 
أفاد الشهود بأن:

الرغم من وجود مدونة قواعد السلوك للجنود، إال أن قواعد حركة تحرير الكونغو كانت  على   •
يتحدثوا  لم  األدنى مرتبة  الجنود  العظمى من  الغالبية  أن  الفرنسية، في حين  باللغة  مكتوبة 
باللغة الفرنسية بل كانوا ممن يتحدثون بلغة “اللينغاال” وبالتالي لم يتمكنوا من قراءة تلك 

القواعد.
التي  اللغة  النظر عن  أنه بغض  الجنود غالبًا ما كانوا من األّميين، وهذا يعني  كما أن هؤالء   •
يتقنوها فإن الجنود األدنى رتبة لم يتمكنوا من قراءة المدونة ولم يكونوا ليعرفوا تمامًا ما الذي 

اشتملت عليه من قواعد دون توفير أي شروحات لفظية.
تحرير  حركة  من  جنوده  جهدًا إلطالع  قادته  مع  بذل  أنه  على  واضحًا  برهانًا  “بيمبا”  يقّدم  لم   •

الكونغو على مدونة قواعد السلوك.
تقّلص أي اهتمام بإعمال مدونة قواعد السلوك ما إن توّغلت حركة تحرير الكونغو داخل أراضي   •
جمهورية أفريقيا الوسطى و ابتعدت أكثر عن موطنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي 
تدلي بتصريحات مثل “الهدف الرئيسي ]من العمليات[ كان االحتالل بداًل من النظر في الشؤون 

المتعلقة باالنضباط”.
لم يحّرك القادة الميدانيون أي ساكن بينما كانوا يشاهدون جنودهم وهم يرتكبون الجرائم.  •

المحاكمات التي اّدعى “بيمبا” بأنه قد أجراها لم توّجه التهم إلى القادة الذين كانوا حاضرين عند   •
ارتكاب جنود حركة تحرير الكونغو جرائم بحق المدنيين. بداًل من ذلك، حاكمت تلك المحاكمات 

المزعومة األفراد من ذوي الُرتب المتدنية، مما أدى إلى ضمان إفالت القادة من العقوبة.
على الرغم من أنه قد تم إحاطة “بيمبا” علمًا بوقوع جرائم قتل بحق المدنيين وعمليات اغتصاب   •
جماعي، إال أن المحاكمات التي اّدعى “بيمبا” إنه قد أكملها ضد جنود جبهة تحرير الكونغو لم 

تتضمن تهم القتل أو االغتصاب بل حوكموا بتهم أقل درجة مثل االبتزاز.
ارتكاب  بتهمة  أعوام  لعدة  بالسجن  أحكامًا  بحقهم  الذين صدرت  المتدنية  الرتب  ذوي  الجنود   •
الجرائم قد ُأعفي عنهم بعد أن قضوا بضعة أشهر فقط وذلك ما إن غادر المنطقة كل من 

المراقبين المحايدين والمجتمع الدولي.
تم تعيين المحامين والقضاة الذين يتجادلون في المحاكمات ويشرفون عليها من ِقبل “بيمبا”   •

كما حدد أيضًا األحكام الصادرة على جنود حركة تحرير الكونغو.
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كذلك لقد غاب الفيديو عن قائمة األدلة لألسباب التي تم توضيحها أعاله وهي أنه في الفترة الواقعة 
بين عام 2002 و2003، لم تكن الكاميرات متوفرة لدى كل شخص، ومع ذلك كان من الممكن أن يلعب 
الفيديو دورًا هامًا في إثبات صحة األدلة وتعزيزها، وذلك بسبب اعتراض جهة الدفاع الخاصة بـ”بيمبا” 
على كافة اإلفادات المذكورة أعاله. لو لوقعت في يومنا هذا تلك األحداث التي حصلت في جمهورية 
أفريقيا الوسطى فثمة هنا بعض األفكار حول كيفية استخدام الفيديو إلظهار فشل “بيمبا” في منع 

جنوده من ارتكاب الجرائم.

مقاطع فيديو لكل مما يلي:
مدونة القواعد العسكرية باللغة الفرنسية والتابعة لحركة تحرير الكونغو.  •

جنود حركة تحرير الكونغو في الخطوط األمامية وهم يتحدثون بلغة “اللينغاال” بداًل من   •
اللغة الفرنسية.

“بيمبا” يلقي خطابًا على الجنود قبل انتشارهم.  •
قادة في الميدان يشاهدون وال يقومون بردع الجرائم وقت ارتكابها من ِقبل الجنود.  •

أحاديث بين “بيمبا” وقادته يتناقشون حول ما يجب القيام به حيال الجرائم الُمرتكبة من   •
ِقبل الجنود.

أو في منازل  الكونغو  تحرير  التابعة لجبهة  القواعد  المنهوبة في  البضائع  مخزونات من   •
القادة.

شارات األزياء الرسمية والتي ُتظهر رتبة الجنود الذين حوكموا بتهمة ارتكاب الجرائم.  •
جلسات محاكمة جنود حركة تحرير الكونغو بما في ذلك تالوة التهم الموّجهة ضد الجنود   •

وإعالن الحكم الصادر.
الجنود الذين ُأدينوا يشاركون في األنشطة العسكرية، مع وجود ختم للوقت والتاريخ في   •

الفيديو ُيظهر عدم استيفائهم فترة عقوبتهم بشكل كامل.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين تصوير:
قادة يحشدون جنودهم و يشجعونهم على ارتكاب الجرائم.  •

قادة يشاركون مع جنودهم في عملية ارتكاب جريمة ما.  •
قادة يستخدمون ممتلكات منهوبة من الخطوط األمامية مثل المركبات المسروقة.  •

أي مراسم أو استعراضات عسكرية لتكريم الجنود الذين ُعرفوا بارتكاب الجرائم.  •

ال يمكن إنكار صعوبة  أو استحالة  تصوير “الفشل في التصّرف”. إذا كنت في قرية ما حيث يعطي 
ضباط ذوي رتب متدنية أوامرهم بلغة “اللينغاال” بداًل من اللغة الفرنسية، ثم يقتلون المدنيين بينما 
القادة أي شيء، فيمكن لهذا الفيديو تعزيز إفادات الشهود المذكورة أعاله، ومع ذلك فإن  ال يفعل 

سالمتك وسالمة من هم حولك تأتي في المقام األول.

اختبر مهاراتك

إذا ما انطبق األمر عىل 

الوضع الذي أنت به، فانظر 

يف كيفية استخدام الفيديو 

إلثبات “الفشل يف الترصّف”. 

قم بإعداد قامئة. إذا كانت 

القامئة التي قمت بإعدادها 

قصرية فال تقلق، قم بتجميع 

ما بوسعك جمعه إلثبات 

صحة األدلة األخرى التي 

تحصل عليها.
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
“بيمبا”: الفشل في التصّرف

أواًل، بغية محاسبة القائد العسكري المتحكم عن بعد أو القائد المدني على ارتكابه لجريمة ما باستخدام 
المسؤولية القيادية أو الرئاسية، يجب أن يكون قد “فشل في اتخاذ ما يلزم من التدابير” لمنع األشخاص 

الذين يخضعون تحت سيطرته من ارتكاب الجرائم.

ثانيًا، يمكن أن ُيبين الفيديو مظاهر التقاعس عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ولكن يجب عليك التفكير 
مليًا في كيفية إظهار ذلك. وال يعتبر هذا األمر غريزيًا أو تلقائيًا بل يتطّلب التفكير بوسائل خارج اإلطار 
التقليدي. قد يكون الفيديو أفضل أداة استقصائية لديك أو قد ال يكون كذلك لذا فّكر بجدية كيف يمكن 

أن يقّدم لك يد العون وما إذا كان يستحق المخاطرة.
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النقاط الرئيسية
التركيز على المسؤولية القيادية والرئاسية

القيمة
من  الصراع  أثناء  القائد  به  يدلي  تقريبًا  تصريح  أي  أن  اإلنسان  حقوق  مجال  في  المحققون  صّرح 
الممكن أن يعود بالنفع على التحقيقات والمالحقة القضائية فيما بعد، لذا وعلى الرغم من أن تسجيل 
العلنية قد يبدو وكأنه أمرًا غير ذي جدوى  و/أو جمع الُخطب، والمقابالت، والتصريحات، والبيانات 
إال أنه وفي واقع الحال أمرًا جدير باالهتمام بكل تأكيد، حتى لو لم يّتضح على الفور كيف ستكون 

اللقطات ذات فائدة.

المصدر
ومن المهم أيضًا أن ندرك أنه وبصفتك ناشطًا فمن المرّجح أنك لن تتمكن من الوصول إلى القادة 

لتصويرهم، إال أنك قد تتمكن من الوصول إلى اللقطات الموجودة على:
هواتف الهاربين أو السجناء.  •

الحواسيب أو األقراص الصلبة التي تمت مصادرتها من أرض المعركة.  •
البرامج التلفزيونية.  •

منصات اإلنترنت مثل “يوتيوب”.  •

وبالمقابل، فإن معرفة كيفية تحديد أدلة الربط والتنبيه واالحتفاظ بها يعد أمرًا ال يقل أهمية عن معرفة 
طريقة تصوير مثل تلك األدلة عند حمل الكاميرا في الميدان.

االلتزام بقواعد اللعبة أمراً هامًا
األمر  يتعلق  عندما  بالقواعد  بااللتزام  يؤمنون  الذين  والمدنيين  العسكريين  القادة  من  العديد  هنالك 
التعذيب، وال  إلى  باللجوء  المدنيين، وال يؤمنون  المؤكد أن هناك قادة ال يؤيدون قتل  بالحرب. من 
يؤمنون باللجوء إلى نهب منازل المدنيين، ومع ذلك، حتى لو بذلوا كل ما في وسعهم من أجل االلتزام 

بالقواعد، فمن الممكن أحيانًا أن يجدوا في صفوفهم جنودًا مارقين.

الخاضعين تحت سلطتهم  بتدريب األشخاص  بالقواعد ويقومون  يلتزمون  الذين  والزعماء  القادة 
الجنائية  محكمة  أنظمة  وراءهــم  تسعى  الذين  أولئك  ليسوا  هم  ومعاقبتهم  عليهم  واإلشــراف 
الدولية بغية مقاضاتهم . يمكن أن تكون الجرائم قد وقعت على مرأى من أولئك القادة، ولكنهم 
لو فعلوا كل ما في وسعهم لمحاولة منع وقوعها، فال ينبغي توجيه أصابع االتهام نحوهم بتهمة 
ارتكابها. بل أفضل استغالل للوقت يكون عند السعي لمقاضاة القادة والزعماء ممن يحظون بدعم 
من الناس عند ارتكابهم للجرائم، أو غّضوا الطْرف أو لم يحركوا أي ساكن لمنع وقوع تلك الجرائم 

منذ البداية.
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أمثلة على مقاطع الفيديو التي يمكن أن تكون بمثابة أدلة

دييل ريونبيهدييل ريابطدييل مبني على جالمة ما
تعذيب جاٍر حدوثه  •

عىل  املتكرر  للرضب  يتعرضون  ُع��زَّل  أشخاص   •
أيدي قوات الرشطة الوطنية

ِقبل  من  نار  إلطالق  يتعرضون  ُع��زَّل  أشخاص   •
القوات العسكرية

إصابات ناجمة عن استخدام القوة املفرطة  •
املقابر الجامعية  •

تخريب كاملدارس واملستشفيات  •
تخريب ممتلكات  •

األعامل  يف  يشاركون  أو  السالح  يحملون  أطفال   •
العسكرية

عىل  تحض  ع��ب��ارات  تحمل  إعالنية  لوحات   •
الكراهية

منطقة متأثرة بهجوم مزعوم باألسلحة الكيميائية  •
ظروف عمل غري صحية  •

أطفال يعملون يف املصانع  •
ظروف احتجاز غري مالمئة  •

يف  أو  توزيعها  أثناء  اإلنسانية  املساعدات  نهب   •
أعقاب ذلك

مظاهر التدهور البيئي، مثل مصادر املياه امللوثة   •
الظاهرة للعيان

إلخ  •

تشكّل مجموعات من أفراد الرشطة خالل مظاهرة ما  •
األزياء الرسمية املوحدة وأرقام الشارات  •

جوازات سفر أو وثائق رسمية أخرى لتحديد الهوية  •
لوحات ترخيص املركبات الرسمية  •

واألسلحة  الصغرية،  كاألسلحة  العسكرية  املعّدات   •
والدبابات،  والقذائف،  الوقاية،  ول��وازم  الكبرية، 

والطائرات إلخ.
األرقام التسلسلية عىل املعّدات العسكرية  •

خطابات يديل بها القادة وأولئك الذين يقعون تحت   •
سلطتهم

نقاط التفتيش  •
تحركات الجنود  •

املباين التي يتخذها الجناة مقراًلتنفيذ عملياتهم  •
البث  استقبال  أطباق  مثل  االت��ص��االت،  معّدات   •

الفضايئ، أجهزة الالسليك، إلخ.
مقطع فيديو لوثائق ال ميكن أخذها بسبب التعرض   •
للمخاطر األمنية، لذا يتم تصوير محتوياتها بالفيديو 

أو تصويرها بالكامريابدالً من ذلك.
مقابالت مصورة بالفيديو مع الجناة أو السجناء أو   •

الهاربني
إلخ  •

ملا  أو  للجرائم  التلفزيوين  البث   •
يحدث يف أعقابها

األمم  ِقبل  من  تُلقى  عامة  ُخطب   •
وطنيني،  مسؤولني  أو  املتحدة 
ويقومون بعرض مقاطع فيديو عن 
الجرائم ويدعون إىل وقف الجرائم

ُخطب عامة تُلقى من ِقبل الجناة   •
االع��رتاف  وهدفها  البعيدين، 

بالجرائم عىل أرض الواقع
جناة مع جنودهم يف امليدان  •

تكنولوجيا  يستخدمون  جناة   •
االتصاالت

يعرتفون  ج��ن��اة  م��ع  م��ق��اب��الت   •
بارتكابهم للجرائم

وهاربني  سجناء  م��ع  مقابالت   •
الزعاء  مع  باتصالهم  يعرتفون 

والقادة املتحكمني عن بعد
الجرائم  لتوثيق  مصورة  تقارير   •
ِقبل  من  وتوزيعها  إنتاجها  تم 

منظات غري حكومية
إلخ  •

الجزء الثالث
كيف يمكن لمقطع الفيديو ربط الجاني بجريمة ما؟

إليك ما نعرفه حتى اآلن:
دليل الفيديو المبني على جريمة ما ُيظهر لنا “ما” الذي حدث. هذا وتساعدنا أدلة الربط والتنبيه في إثبات المسؤولية   •

عن الجريمة من خالل تحديد “من” الذي قام بارتكاب الجريمة و “كيف” فعل ذلك.
غالبًا ما يكون جمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم وكيف فعلوا ذلك أكثر صعوبة من جمع األدلة عن الجريمة   •
نفسها؛ وذلك بسبب عدم تواجد كل الجناة في مسرح الجريمة. وبالمقابل نحن بحاجة إلى التفكير بشكل خاّلق 
بكيف ومتى يجب استخدام الفيديو لجمع أدلة الربط حتى نتمكن من ربط الجناة البعيدين بالجرائم التي تقع على 

أرض الواقع.
إضافة إلى ذلك، وبغية إثبات المسؤولية القيادية والرئاسية، علينا تصوير أدلة التنبيه التي ُتظهر أن القائد المتحكم   •

عن بعد قد كان على عِلم أو تم إعالمه بأن األشخاص الذين يقعون تحت سيطرته قد قاموا بارتكاب الجرائم.
كما هو مشار إليه في بداية هذا القسم، يتمتع المواطنون الشهود ونشطاء حقوق اإلنسان بموقع فريد يؤهلهم لجمع كل من 

األدلة المبنية على جريمة ما وأدلة الربط والتنبيه. وفيما يلي بعض األمثلة حول كيف يمكن استخدام الفيديو للقيام بذلك.
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النقاط الرئيسية
كيف يمكن لمقطع الفيديو ربط الجاني بجريمة ما؟

األمن
على الرغم من أن ذلك قد تم التطرق له سابقًا، إال أنه من األهمية بمكان إعادة التكرار والتذكير بأنه قد 

يكون تصوير أدلة الربط والتنبيه أمرًا خطيرًا، فانظر فيما إذا كان يستحق المخاطرة.

قم بإضافة السياق
التي  التفاصيل  تصوير  من  أيضًا  تأكد  هنا،  الموّضحة  كاألمثلة  المرئية  المحتويات  تصوير  جانب  إلى 
المشاهد على سهولة تحديد وقت  التي تساعد  المرئيات  بتوثيق  تضيف للسياق. بشكل خاص، قم 

وتاريخ وموقع تصوير الفيديو، مثل المعالم البارزة أو الفتات الشوارع أو الصحف أو ساعة ما.

قم بإعداد خطة
غالبًا ما يكون السبب وراء تصوير الجرائم هو أنك تجد نفسك في المكان الخطأ بالتوقيت المناسب. 
إن ما تقوم بتصويره غالبًا ما ُيظهر الجريمة و المرتكب المباشر لها. ولكن إذا كنت تصّور أماًل في إثبات 
مسؤولية ارتكاب أحد الجناة البعيدين للجريمة فذلك يأخذ منحى آخر من االلتزام والتخطيط حيث لدى 

الفيديو مواطن قوة وضعف.

الجناة أو السجناء أو الهاربون
غالبًا ما يكون الجناة والسجناء والهاربون هم أكثر الشهود أهمية نظرًا ألنهم يشّكلون مصدرًا رئيسيًا 
ألدلة الربط والتنبيه وألنه من الممكن أن يقّدموا معلومات قّيمة، مثل تحديد هوية الشخص الذي 
توّلى مهمة التخطيط، وهوية من أصدر األوامر، والمكان الذي جاءت منه األسلحة، أو ما هو الهيكل 
القيادي الفعلي، كما أنهم غالبًا ما يصّورون أنفسهم وزمالئهم وهم يرتكبون الجرائم. باختصار، إنهم 
يعرفون أشياء يحتاج المحققون إلى معرفتها. وغالبًا تعتبر مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها من ِقبل 

هؤالء المّطلعين مواد ال تقّدر بثمن.

الحفظ
وهنا نصيحتان رئيسيتان:

إجمااًل، يقّدم النشطاء للمحققين المئات من ساعات الفيديو األمر الذي يجعل استعراض   •
تلك اللقطات أمرًا صعبًا. احتفظ بسجل لكل ما تقم بتصويره، مشيرًا إلى اللقطات التي 

ترى أنها من الممكن أن تفيد في تحقيق العدالة والمحاسبة.
يمكن أن تختفي اللقطات التي قد تم بثها أو عرضها على اإلنترنت ويصبح تعّقبها أمرًا   •
صعبًا للغاية. ال تعتمد على منّصات الفيديو اإللكترونية لحفظ الفيديو بل احتفظ بتلك 
اللقطات التي ترى أنها قد تكون مفيدة خارج نطاق اإلنترنت. تذّكر أن تقوم بتسجيل تلك 

اللقطات في السجل.

للمزيد من 
المعلومات

اعرف املزيد حول أساليب 

التصوير والتخطيط:
https://ar.witness.
org/resources
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المراجع اإلضافية
موّثقًا،  باعتبارك  ارتكبوها عملية معقدة.  التي  الجرائم  على  الجناة  تعتبر عملية فهم طريقة محاسبة 
من المهم أن تدرك أنه يمكنك مساندة القضية من خالل تصوير مقطع فيديو يقّدم أدلة تربط الجناة 
المحققين  مع  األدلة  تلك  الواقع ومشاركة  أرض  على  تقع  التي  بالجرائم  المستوى  رفيعي  البعيدين 

المختّصين والمحللين والمحامين.

إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد حول القانون وأدلة الربط، فيوجد أدناه مصادر متعددة للتدريب المتعمق 
والتي ستأخذك إلى ما بعد نطاق المبادئ األساسية:

نطاق المسؤولية: االرتكاب والمشاركة، القانون الجنائي الدولي وممارساته، يمكن تحميله على الرابط 
http://bit.ly/Module9_ModesLiability :التالي

نطاق المسؤولية: المسؤولية الرئاسية، القانون الجنائي الدولي وممارساته، على الرابط التالي:
http://bit.ly/Module10_SuperiorCommand

للمستجيبين  كتّيب  اإلنسان:  حقوق  انتهاكات  توثيق  العامة،  والسياسة  العام  الدولي  القانون  فريق 
األوائل غير المدربين )سيصدر قريبًا، نوفمبر 2015(

http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

جرائم  نشرها مشروع  التي  وممارساته  الدولي  الجنائي  القانون  بشأن  التدريبية  المواد  جميع  لتحميل 
الحرب التابع لخدمات القانون الجنائي الدولي، قم بزيارة الرابط التالي:

http://wcjp.unicri.it/deliverables/training_icl.php

مصدر آخر جيد: مشروع جرائم الحرب التعليمي والمتاح على الرابط التالي:
www.crimesofwar.org/category/a-z-guide/

شكر خاص
شكر خاص إلى لجنة العدالة الدولية والمحاسبة، وإلى “أليكس ويتينج”، أستاذ العلوم التطبيقية في 

كلية الحقوق بجامعة “هارفارد”، على أفكارهم النّيرة التي أثرت هذا القسم.
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
النقاط المذكورة أدناه عبارة عن ملخص للدروس الرئيسية المستفادة من هذا القسم.

كن على دررلة بايقترعد ورعاف موى لجب خاقها

الدليل  واردة في هذا  إرشــادات  ما من  األول.  بالمقام  تأتي  بتصويرهم  تقوم  سالمتك وسالمة من 
بشكل مطلق. بل يجب عليك تعديل االقتراحات المذكورة هنا حتى تتالءم مع احتياجاتك.

دورك

أدلة  من  كل  لجمع  يؤهلك  فريد  فأنت في موقع  األمامية،  الخطوط  على  متواجدًا  باعتبارك شخصًا 
الربط وأدلة التنبيه، وبالتالي يمكنك تقديم معلومات قّيمة عن الجناة للمحققين والمحامين الذين ال 

يتواجدون على أرض الواقع.

إثبات ماذر، ومن، وكيف

للتمكن من محاسبة الجاني بنجاح، على المحامي أن يثبت:
ما هي الجريمة التي تم ارتكابها  •

من الذي ارتكب الجريمة.  •
كيف قام الجاني بارتكاب الجريمة.  •

يميل النشطاء إلى توثيق “ما” الذي حدث. إذا كنت تعيش في مكان حيث عانى فيه سكانه من الفظائع 
بارتكاب  لتصوير “من” قام  تبذلها  التي  الجهود  اإلنسان فإن  اليومية لحقوق  االنتهاكات  أو  الجماعية 
الجريمة و”كيف” قام بارتكابها، وذلك عبر تصوير أدلة الربط والتنبيه، ممكن أن تثبت أهميتها الكبرى 

في تحقيق العدالة والمحاسبة طويلة األمد.

نطاق ريمسؤويية:

بشكل عام، هنالك ست طرق أساسية لوصف كيف يمكن ألحدهم ارتكاب جريمة ما. وهذه الطرق هي:
الفعل الجرمي المنفرد.  •

التعاون، أو التآمر، أو االشتراك الجرمي.  •
التواطؤ.  •

الحث أو التحريض.  •
إصدار األوامر.  •

المسؤولية القيادية أو الرئاسية.  •

من المهم معرفة كيفية استخدام الفيديو إلظهار “كيف” قام أحدهم بارتكاب جريمة ما نظرًا ألن هذا 
هو الجانب األكثر صعوبة في القضية.
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ريواكيز على ريمسؤويية ريقيادلة وريائاسية

ويعتبر هذا المبدأ بأن القادة، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، من الممكن أن يتحملوا مسؤولية عن 
الجرائم التي ارتكبتها قواتهم في حال إذا كانوا على بّينة منها وفشلوا في منع وقوعها. يميل هؤالء 
المرّجح أن يكونوا قادة  أنه من  القادة إلى أن يكونوا “قادة متحكمين عن بعد”، وهذا يعني ببساطة 
ذوي رتب عالية ال يذهبون إلى الميدان، بل يتحكمون بالناس من موقع يبعد مسافة آمنة عن الخطوط 

األمامية. لمحاسبة القادة المتحكمون عن بعد، يجب على المحامين إثبات أن القائد:
يتمتع بـ”التحكم القيادي الفّعال” على األشخاص التابعين له.  •

“عِلم، أو ينبغي أنه عِلم” أن القوات التابعة له كانت ترتكب الجرائم.  •
“فشل في التصّرف” لردع تلك الجرائم.  •

يمكن أن تساعد لقطات الفيديو الذي قمت بتصويره في إثبات ذلك األمر.

قم بإعدرد خطة

غالبًا ما يكون السبب وراء تصوير “ما” حدث هو أنك تجد نفسك في المكان الخطأ بالتوقيت المناسب. 
إن ما تقوم بتصويره غالبًا ما ُيظهر الجريمة و المرتكب المباشر لها، ولكن إذا كنت تصّور أماًل في إثبات 
مسؤولية ارتكاب أحد الجناة البعيدين للجريمة، فذلك يأخذ منحى آخر من االلتزام والتخطيط والتفكير 

خارج اإلطار التقليدي وذلك ألن األمر ليس غريزيًا. قم بوضع خطة للجمع.

ريقيمة

أي شيء تقريبًا يصرح به القائد أثناء صراع ما من الممكن أن يعود بالنفع على التحقيقات والمالحقة 
القضائية فيما بعد. على الرغم من أن تصوير و/أو جمع الُخطب، والمقابالت، والتصريحات، والبيانات 
العلنية قد يبدو وكأنه التزامًا غير ذي جدوى، إال أنه جدير باالهتمام بكل تأكيد، حتى لو لم يّتضح على 

الفور سبب أهمية ما يقوله القائد بالنسبة للقضية.

قم بإضافة ريسياق

إلى جانب تصوير المحتويات المرئية كاألمثلة الموّضحة في هذا القسم، تأكد أيضًا من تصوير التفاصيل 
التي تضيف السياق، مثل وقت وتاريخ وموقع تصوير الفيديو.
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جمع ريلقطات من ريجناة، وريسجناء، وريهاربين، وريمنصات رإلذرعية:

بصفتك ناشطًا، فمن المرّجح أال تتمكن من الحصول على اإلذن الالزم لتصوير القادة وهم في أماكن 
أو  الحواسيب  أو  السجناء،  أو  الهاربين  من  اللقطات  على  الحصول  من  تتمكن  قد  أنك  إال  عملهم، 
األقراص الصلبة التي تمت مصادرتها من أرض المعركة، أو البرامج التلفزيونية، أو منصات اإلنترنت. 
إن معرفة كيفية تحديد تلك اللقطات واالحتفاظ بها يعد أمرًا ال يقل أهمية عن معرفة طريقة تصويرها 
أكثر المصادر قيمة  ثالثة غالبًا ما تكون  التي تم الحصول عليها من أطراف  وذلك ألن تلك المصادر 

لتحديد أدلة الربط والتنبيه.

ريحفظ

إذا كنت أنت المصّور، فاحتفظ دائمًا بنسخة غير معّدلة للفيديو في مكان آمن، واحتفظ أيضًا بنسخة 
احتياطية في مكان آخر قدر اإلمكان. كذلك قم بتسجيل لقطاتك في السجل، مشيرًا إلى تلك المقاطع 
التي ترى أنها من الممكن أن تفيد في تحقيق العدالة والمحاسبة. في حال استخدام مقاطع فيديو من 
مصادر أخرى، فتذّكر أنه من الممكن أن يختفي الفيديو حتى لو تم بثه أو عرضه على اإلنترنت، فما إن 
خرج الفيديو عن نطاق اإلنترنت، سيصبح تعّقبه أمرًا صعبًا للغاية.في أقرب وقت ممكن قم بتنزيل 

وحفظ نسخة للمقاطع التي ترى أنها قد تكون مفيدة.

رينشا

إذا كان األمر آمنًا، فقد يؤدي نشر أدلة التنبيه على نطاق واسع لمنع الجاني ذات يوم وأثناء محاكمته 
من القدرة على الدفع بعدم علمه والتحجج بقول “إنني لم أكن أعلم”.
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تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا

قم بطباعة رألدية رإلرشادلة ريمصغاة أدناه
ورحملها معك يسهتية رياجتع إييها.
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التعاريف الرئيسية
الذي  الجريمة، “ما”  يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة عن محل  دليل  المبني على جريمة ما:  الدليل 

حدث؟ بعبارة أخرى، “ما هي” الجريمة التي تم ارتكابها؟

ما.  بجريمة  التورط  إثبات مسؤولية  يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة تساهم في  دليل  الربط:  دليل 
)أي  بارتكابها  الجريمة و”كيف” قاموا  ارتكبوا  الذين  إثبات “من”  الدليل على  أخرى، يساعد هذا  بعبارة 

الفعل الجرمي المنفرد، أو التآمر، أو التواطؤ، أو المسؤولية القيادية(.

دليل التنبيه: دليل يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة ُتثبت تلّقي قائد عسكري أو زعيم مدني معلومات 
تؤكد أنه كان على عِلم أو ينبغي أنه عِلم أن من له سلطة عليهم كانوا يرتكبون الجرائم.

القائد المتحكم عن بعد:قائد عسكري أو مدني عالي الرتبة ال يذهب بشخصه إلى الميدان، بل يتحكم 
بالناس من موقع يبعد مسافة آمنة عن الخطوط األمامية.

يتمتع المواطنون الشهود ونشطاء حقوق اإلنسان بموقع فريد يؤهلهم لجمع كل من األدلة المبنية 
على جريمة ما وأدلة الربط والتنبيه.


