العدل مل يصل إىل الناجيات من ضحااي االغتصاب زمن احلرب يف البوسنة واهلرسك حىت اآلن
( سراييفو) صرحت منظمة العفو الدولية يف نشرة أصدرهتا اليوم أبن الوقت قد حان ِّ
لتشرع حكومة البوسنة واهلرسك التزامها يف عام
 0202بتأمني العدل واحلق والتعويض ملئات الناجيات من ضحااي العنف اجلنسي وقت احلرب.
وقالت جزيركا تيغاين ،انئب مدير برانمج أورواب وآسيا الوسطى " :بعد مرور قرابة عقدين من الزمان على انتهاء احلرب ،مازال املئات
من النساء يعشن آاثر االغتصاب وغريه من أشكال التعذيب ،دون أن يتيسر هلم احلصول على أي عون طيب أو نفسي أومايل هن
حباجة إليه ليعيدوا بناء حياهتم اليت دمرت .ويف الوقت نفسه ،فإن معظم اجلناة يعيشون كما هم دون أن يناهلم أي عقاب".

إن نشرة منظمة العفو الدولية بعنوان :جرائم قدمية ،نفس املعاانة :العدل مل يصل إىل الناجيات من ضحااي االغتصاب زمن احلرب يف
مشال شرقي البوسنة واهلرسك حىت اآلن Old Crimes, Same Suffering: No justice for survivors of

 wartime rape in north-east Bosnia and Herzegovina,تركزعلى األوضاع احلالية للناجيات من ضحااي
االغتصاب وقت احلرب الاليت يعشن يف كانتون توزال يف اجلزء الشمايل الشرقي من البالد مبا يوضح املشكالت اليت تواجه أولئك
النساء يف سبيل الوصول إىل حقوقهن على املستوى احمللي.
يف خالل سنوات احلرب من  0990إىل  ،0991كانت توزال تعترب " مالذا آمنا" ،حيث جلأت إليها آالف الناجيات من ضحااي
جرائم العنف اجلنسي اليت ارتكبتها القوات املسلحة الصربية .وقد بقيت كثريات هناك بعد توقف الصراع إذ كن غري قادرات على
العودة إىل بيوهتن فيما يعرف اآلن ابجلمهورية الصربية اخلاضعة للنفوذ الصريب ،أو غري راغبات يف ذلك.
ومنذ عامني فقط ،وبعد سنوات من الضغط الكبري من مجاعات اجملتمع املدين احمللية والدولية ،مبا فيها منظمة العفو الدولية ،ألزمت
حكومة البوسنة واهلرسك نفسها أخريا بتأمني حقوق الضحااي أبن توجد هلن " برانجما وطنيا للناجيات من ضحااي العنف اجلنسي
أثناء الصراع وبعده" ،لكن نتيجة عدم الوصول إىل اتفاق على مستوى الدولة فإن " الربانمج" مازال مل ينتهي إعداده أو يوافق عليه
حىت اآلن.
ويف هذا الصدد قالت جزيركا تيغاين " :إن احلكومة اجلديدة اليت تشكلت يف هناية  ،0200مازال عليها أن تظهر رغبتها يف تبين
االلتزامات اليت تعهدت هبا احلكومة اليت سبقتها وتضعها موضع التنفيذ .إن هذه أولوية عاجلة" ،مث أضافت " :إن كبار السياسيني،
خاصة يف اجلمهورية الصربية ،جيب أن يقروا ابحلقيقة وهي أن جرائم العنف اجلنسي قد ارتكبت على نطاق واسع أثناء احلرب".
فأثناء احلرب يف البوسنة واهلرسك ،ارتكب العديد من اجلرائم اليت تعاقب عليها القوانني الدولية ،من أمثال االغتصاب وأشكال
التعذيب األخرى ،واالسرتقاق اجلنسي ،واإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي.
وقد روت الضحااي الاليت يعشن يف " توزال " ملنظمة العفو الدولية عن املشكالت البدنية والنفسية اخلطرية اليت مازلن يعانني منها ومن
بينها االضطراابت النفسية النامجة عن الصدمات العصبية ،والقلق ،واألمراض املنتقلة عن طريق اجلنس ،والسكري ،وارتفاع ضغط الدم
واألرق املستمر .وأقل القليل منهن حيصلن على أتمني صحي مناسب يليب ظروفهن الطبية اخلاصة ،وهذا حيد من وصوهلن إىل
اخلدمات الصحية اليت هن يف مسيس احلاجة إليها ،ومعظمهن غري قادرات على دفع مثن األدوية اليت يتطلبنها.

ومل ميثل أمام العدالة أي واحد ممن ارتكبوا اجلرائم مباشرة حبق الناجيات االيت أجريت معهن مقابالت أثناء البحث .ومن بني عشرات
اآلالف من جرائم العنف اجلنسي املوثقة واملرتكبة أثناء احلرب ،مل حيال للقضاء سوى أقل من أربعني حالة لتنظر فيها احملكمة اجلنائية
الدولية يف الهاي اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة أو احملاكم البوسنوية احمللية.
وتؤكد النشرة حقيقة أن النظام القضائي البوسنوي املعقد ذا الطبقات املتعددة والفقري يف اإلمكاانت يعرقل تقدم احملاكمات اجلنائية
مانعا بذلك الضحااي الناجيات من حقهن يف تطبيق العدالة.
وقالت جزيركا تيغاين " :إن نقص اإلمكاانت واخلربة لدى املؤسسات احمللية للرعاية االجتماعية والصحية قد أدى إىل فجوات
وتناقضات خطرية يف طريقة قيامها بتوصيل خدمات إعادة التأهيل الضرورية إىل الناجيات من ضحااي العنف اجلنسي يف وقت احلرب،
مما نتج عنه حرمان النساء من حقهن يف إعادة أتهيلهن – وهو جزء أساسي يف التعويض الذي يستحققنه" " .إن حقوق " الناجيات"
جيب أن تصبح من األولوايت لدى كال من السلطات املركزية واحمللية .فاملؤسسات احمللية حتتاج من احلكومة املركزية إىل املوارد واإلرشاد
كي تقدم املساعدة املباشرة إىل النساء .وحىت اآلن ،فإن الناجيات عليهن االعتماد على املساعدات االجتماعية النفسية والطبية
املقدمة من املنظمات النسائية غري احلكومية يف توزال ،واليت يعد التزامها بتقدمي الرعاية املمتازة والفائقة التخصص هلؤالء النساء يف
مواجهة التحدايت الكبرية أمرا يثري االنتباه".
وأضافت قائلة " :لقد احتاجت السلطات البوسنوية أكثر من عشرة أعوام لتعرتف ابلتزاماهتا الدولية للناجيات من ضحااي االغتصاب
زمن احلرب .كم من الوقت سوف حيتاجه األمر للتغلب على حالة عدم الوصول إىل قرار أو موافقة حول توزيع االختصاصات بني
الدولة واحلكومة احمللية لتنفيذ التزاماهتما؟ وكم من الوقت بعد ذلك سوف يقال للنساء إن عليهن انتظاره للحصول على حقوقهن يف
العدالة واحلقيقة والتعويض؟".
شهادات

لقد جنوت .ولكين وحدي أعرف كيف .من الصعب أن أعيش ،لكن علي أن أعيش وأان أبذل كل جهدي من أجل ذلك .كل ما
أفعله هو من أجل أطفايل ،كي حييون حياة أفضل ،وكي ال يعانون .لكن علينا أن نقاتل من أجل حقوقنا .النستطيع أن ننتظر
املساعدة من أحد .هذا هو الواقع " ( .أي " ،توزال)
إنين أتذكر كل شيء ومتنيت أال أفعل .أتذكر التعذيب .كانوا يضربونين إىل أن أعجز عن الوقوف .كانوا أيتون وأيخذونين وحدي [
ويرتكونين وحدي مع الرجل] يف غرفة.لقد احتجزوين ثالثة شهور .ومل يكن لدي أي فكرة عن مكان أطفايل .إنين أرى أحالما كل ليلة
عما حدث .حىت مع تلك احلبوب واألقراص أرى هذه األحالم .لقد عدت إىل بيت ابين .أان أعيش معه ومع زوجته وابنتهما ذات
األعوام اخلمسة .وحنيا ابلكاد على معاشي .فليس البين أو زوجته أي دخل وليس هناك احتمال ليجدا أي عمل هنا .وليس يل أتمني
صحي هنا ،ولذا أسافر  011كيلومرت إىل توزال ألزور الطبيب وأتلقى العالج يف فايف زين.
( رجعت "ميم" من توزال إىل زفورنيك يف اجلمهورية الصربية ،حيث كانت من النازحات داخليا منذ  ،3112لعدة سنوات مضت).

عاشت " الم" يف قرية قريبة من زفورنيك يف مشال شرقي البوسنة واهلرسك .عندما بدأت احلرب كان لديها طفل عمره سنة واحدة كما
كانت حبلى .وكان زوجها آنذاك يعمل يف كرواتيا .وعندما احتلت امليليشيات الصربية قريتها هربت واختبأت يف الغابة ملدة عام تقريبا
مع غريها من القرويني من نفس املنطقة .غري أهنم ،يف يناير /كانون الثاين  0992بدأوا يف السري حنو توزال حبثا عن الطعام واملأوى.
ولكن سرعان ما انفصلت " الم" وابنها عن اجملموعة ،وسقطت فاقدة الوعي من اإلجهاد .واستيقظت لتجد نفسها يف مستشفى يف
زفورنيك حماطة جبنود صربيني .وقيل هلا إن ابنها مات .وكانت "الم" حينئذ حامال يف شهرها الثامن .وذكرت " الم" ملنظمة العفو
الدولية أن اجلنود يف املستشفى عذبوها ،وأهنا فقدت جنينها نتيجة للضرب الشديد .وبعد ذلك ،احتجزوها يف معتقالت سرية يف ثالثة
خميمات منفصلة يف زفورنيك وابلقرب من بيلينا ،حيث مت اغتصاهبا مرارا وتكرارا.ويف خامتة املطاف أطلق سراحها ضمن تبادل
السجناء .ذهبت إىل توزل ،حيث التأم مشلها مع زوجها يف وقت الحق .وقد أجنبت طفلني بعد احلرب .ونتيجة ملا مر هبا يف زمن
احلرب أصبحت لديها مشكالت صحية بدنية ونفسية مزمنة ،لكنها ظلت العائل الرئيسي لطفليها وزوجها ومحويها.

