
قالئتل ذتم متن  اع 
صيتهتم فتي التعتالتم 
بفضل إسهامهم فتي 
تحرير شعوبهم متن 
التتتتتتتعتتتتتتتبتتتتتتتوديتتتتتتتتة 
واالستتتتتعتتمتتار التت ف 
جتتثتتم عتتلتتي صتتدور 
شعوب العالم الثالث 

  . ردحا من الزمن
وال يتتختتتتتلتف اثتتنتتان 
عتتلتتي  ن متتا بتت لتت   
نتتيتتلتتستتون متتانتتديتتال  

عاما متن  51والبالغ
تضحيات في سبتيتل 

تحرر  بناء وطن  في جنوب  فريقيا من نظام الفصل العنصرف جعلت من  رمزا للكفا  والتتتضتحتيتة. 
واليوم ومن  دخول  المستشفي في بداية شهر ديسمبر لمعانات  من تلوث في الرئة إضافة إلي خضوعت  

 لعملية جراحية إلزالة حصوات من المرارة, لم تتوقف األخبار عن متابعت .
.فكلما زادت تعقيدات الحياة وتغيرت  شكال االستعمار في دول العالم وفتي التقتارة األفتريتقتيتة بشتكتل 

  .خاص, كلما ازداد التمسك بوجود رمز وقدوة قادرة علي التغلب علي كل الصعاب
  دوليهالذال , ومعناا باللغة األفريقية  المشاغب  قبل  ن يطلقوا عليت  1511سماا  بوا عند والدت  عام

بتتمتتدرستتة اإلرستتالتتيتتة االبتتتتتدائتتيتتة استتم  
نيلسون  ال ف اشتهر ب  فيما بعد. وكان 
بالفعل اسما علي مستمتي ولتم يتتتوقتف 
من  التتحتاقت  بتالتجتامتعتة عتن متقتاومتة 
التمييز العنتصترف الشتامتل آنت اك متن 
طرف البيض. و ح  مانديال بتمتعتانتاة 
شتتعتتبتت  فتتانضتتم إلتتي حتتزب التتمتتجتتلتت  
الوطني األفريقي المتعتارض لتلتتتمتيتيتز 

لم يكن متانتديتال  1511العنصرف عام.
مؤمنا فقط بالنضال متن  جتل تتحتقتيتق 
المساواة, بل كان يتخ  خطوات عملتيتة 
في  لك, فالحرية كما يقتول  ال يتمتكتن 
 ن تعطي علي جرعات, فالمرء إما  ن 

 . يتتتكتتتون حتتترا  و ال يتتتكتتتون حتتترا
وطوال سنتوات نضتالت  كتان متانتديتال 
يدعو للمقاومة السلمية غير التمتستلتحتة 
ضد نظام التتمتيتيتز التعتنتصترف إال  ن 

ضتد  1521العتنتف الت ف شتهتدا عتام
المواطنين السود, وإطالق التنتار عتلتي 

متظاذرين سلميين في ذ ا العام, وسن قوانين تحظر نشاط الجماعات التمتنتاذضتة لتلتعتنتصتريتة, دفتع 
وعتنتد  1551مانديال للدعوة للكفا  المسلح. ومن ذنا بد ت رحلتت  األطتول فتي الستجتن حتتتي عتام.

خروج  من السجن كان الرجل األسود األشهر في تاريخ جنوب  فريقيا, إن لم يكن التقتارة األفتريتقتيتة 
عاما في السجن. وتولي مانديال بعد اإلفراج عن  رئاسة المؤتمر الوطني األفريقتي  31كلها بعد مضي 

, ويتبتقتي فتي التمتنتصتب 1551, ليتم انتخاب   ول رئي   سود لتجتنتوب  فتريتقتيتا عتام1551في عام
 . , ليقوم بالعديد من اإلصالحات في نظام الحكم, ال ف  صبح يعبر  كثر عن األغلبية1555حتي

ومازال النظام الت ف 
 سس  بعتد ختروجت  
من السجن يتنتتتعتش 
عتتلتتي التترغتتم متتن 
التتمتتصتتاعتتب التتتتتي 
يعاني متنتهتا لتلتقتفتز 
اقتصاديا واجتماعتيتا 
ختتتتارج ستتتتنتتتتوات 
التنتظتام التعتنتصتترف 
وحتتتكتتتم األقتتتلتتتيتتتة 
البيضاء. وقد  صبح 
مانديال شخصية لهتا 
حضتتتورذتتتا عتتتلتتتي 
ستتاحتتة التتمتتجتتتتتمتتع 
التتتتتدولتتتتتي, ألنتتتتت  
استطتاع بتعتد فتتترة 

قصيرة من تولي  السلطة الدعوة إلي وفاق وطني وتطبيق مصالحة تغلق ملف الماضي كل  وتنظر إلي 
المستقبل ومحاولة ت سيس  علي قواعد ديمقراطية تعددية. وبالرغم من شعبيت  لم يحاول إسقاط حتزب 
المؤتمر الحاكم في  نانية سياسية ولم يحاول إقصاء اآلخرين ولكن فعل العكت  بتالتتت كتيتد عتلتي متبتد  
المشاركة والحوار واالذتمام بتحسين ظروف ذ ا البلد. وفهمت جتنتوب  فتريتقتيتا التدر  وتتمتستكتت 
بالخيار الديمقراطي وذوما جنبها السقوط في حروب  ذلية. واعتمد مانديال علي سيتاستة تتجتمتيتع كتل 
األوراق وعدم تخويف المستثمرين و صحاب رؤو  األموال البيض ال ين جرف ت مينهم لتتشتجتيتعتهتم 
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 الدكتور/ حلمي الزواتي يتحدث في مؤتمر عن  " نيلسون مانديال "
 العنف الجنسي خالل الحرب في كلية القانون بجامعة تورنتو

تحدث الدكتور حلمي الزواتي،  ستا  القانون الدولي و خاص بالصراحة :
رئي  اللجنة الدولية للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي خالل النزاعات 

المسلحة، في المؤتمر الدولي ال ف نظمت  كلية القانون في جامعة تورنتو 
الكندية تحت عنوان: فالعنف الجنسي خالل النزاعات األخيرة في ليبيا و 
سوريا: تحديات حماية الضحايا و مالحقة المعتدينف. عقد المؤتمر يوم 

، في مدرج بننت للمحاضرات 3112شباط/فبراير  1الجمعة الماضي 
في كلية القانون. تناول الدكتور الزواتي في ورقت  التحديات التي تواج  

العدالة االنتقالية في ليبيا لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في الحرب 
 الليبية األخيرة.

استهل  الدكتور الزواتي محاضرت  بالت كيد على  ن 
الجرائم الجنسية ارتكبت من قبل طرفي النزاع: كتائب 
الق افي و مليشيات الثوار. ارتكبت كتائب الق افي 
االغتصاب كسال  سياسي في المعركة ضد المدنيين في 
المدن الثائرة، و خاصة مصرات  و  جدابيا و الزاوية، و 
 لك لتمزيق البنية األساسية للمجتمع الليبي المعارض. كما 
استخدم  الثوار بنسبة  قل كنوع من  نواع الث ر خالل 
الحرب، وإلنتزاع المعلومات ممن  لقي القبض عليهم من 
مقاتلي الق افي و موالي . و  شار الى  ن النسبة العظمى من 
حوادث االغتصاب بكل اشكال  و انواع  تم ارتكابها من 
قبل قوات الق افي. وفي ظل مجتمع عربي مسلم يقيم 
لشرف المر ة وزنا كبيرا، فإن الضحايا ال يجر ن على 
البو  بما تعرضن ل  و ال يستطعن التقدم الى مراكر 
العالج خشية العار و الفضيحة. وفي ذ ا السياق  شار 
الدكتور الزواتي الى  ن منظمة  طباء من  جل حقوق 
االنسان سجلت حادثة قُتل فيها  ب بنات  الثالث  بحا 

بالسكين لتعرضهن لالغتصاب في مدرسة في مدينة مصرات  من قبل قوات الق افي. ذ ا الفعل 
يتعارض مع مبادئ الشريعة االسالمية السمحة التي ت مر المسلمين بحماية تلك النساء و العطف 
عليهن و توفير سبل العيش الكريم لهن.كما  شار الى  ن نظام العدالة الليبي الحالي غير مؤذل 
إلنصاف الضحايا و توفير محاكمات عادلة للم نبين حيث  ن المشرع الليبي لم يقم حتى اآلن بإدخال 
الجرائم الدولية الواردة في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي الليبي. 

ال ف صدر خالل الفترة االنتقالية و ال ف يعفي الثوار من  21كما  ن المادة الرابعة من القانون رقم 
 ية مسؤولية جنائية عما ارتكبوا خالل الحرب او بعدذا من جرائم ال يساذم  بدا في تحقيق العدالة 
الجنائية في ليبيا، وسيترك ل وف الضحايا  خ  حقوقهم بيدذم مما يقوض األمنين السلمي و 
االجتماعي في ليبيا و يدخلها في فوضى عارمة. و انهى الدكتور الزواتي حديث  بالتوج  الى 
الحكومة الليبية االنتقالية بضرورة لجم مليشيات الثوار و دمجهم في الجيش الوطني الليبي، و اغالق 
مراكز االعتقال التي يديرونها و التي ال تتوفر فيها  دنى حدود التعامل االنساني مع المعتقلين، و 

و بالقضاء على ظاذرة الفرار  21ك لك ت سي  دولة القانون بإلغاء المادة الرابعة من القانون رقم 
من العقاب، و تحقيق المصالحة االجتماعية بين كل مكونات الشعب الليبي و قبائل ، و انشاء محكمة 

 خاصة  مختلطة على غرار محكمتي سيراليون و كامبوديا لمحاكمة مجرمي الحرب من الطرفين.


