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تُ ِ
صدر الدائرة التمهيدية األولى (’’الدائرة‘‘) يف احملكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘) هذا األمر عمالً باملادة 58

( )1من نظام روما األساسي (’’النظام األساسي‘‘) بالقبض على

محمود مصطفى بوسيف الورفلي
وهو مواطن لييب ،من مواليد عام  ،1978ينتمي إىل عائلة الصاحباين إحدى عائالت قبيلة ورفلة ،ابن نعيمة إبراهيم
حممود ،ويُ َفاد بأنه يقيم يف ميدان  40 ،8شارع قندلة يف حي بوهدمية يف بنغازي ،وهو آمر يف لواء الصاعقة،
وخريج الدفعة احلادية واألربعني يف الكلية احلربية يف ليبيا إبان زمن اجلماهريية ،بتاريخ  1أيلول/سبتمرب ،2000
وحيمل رقم اخلدمة العسكري .133568
أوال – تذكير باإلجراءات السابقة
 - 1يف  26شباط/فرباير  ،2011اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة باإلمجاع ،متصرفاً مبوجب الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،القرار  1970الذي أحال مبوجبه احلالة القائمة يف اجلماهريية العربية الليبية منذ
وحث كل الدول
 15شباط/فرباير  2011إىل املدعي العام للمحكمة وفقاً للمادة (13ب) من النظام األساسي َّ
واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املعنية على التعاون مع احملكمة ومع املدعي العام تعاوناً كامالً.2
حمرزاً باألختام عنوانه ’’طلب االدعاء العاجل
 - 2ويف  1آب/أغسطس  ،2017قدَّمت املدَّعية العامة طلباً َّ
3
املقدَّم مبوجب املادة  58من أجل إصدار أمر بالقبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي‘‘ (’’الطلب‘‘) .
والتمست املدَّعية العامة إصدار أمر بالقبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي (’’السيد الورفلي‘‘) ملسؤوليته
اجلنائية املدعي هبا مبوجب املادة ( )3( 25أ) أو (ب) أو (د) من النظام األساسي عن ارتكاب جرمية احلرب
املتمثلة يف القتل ،اليت يُدَّعى بأهنا ارتُ ِكبت يف سياق سبع حوادث وقعت اعتباراً من  3حزيران/يونيو  2016أو ما
 1يكتب امسه عائلته باألحرف الالتينية أيضاً ‘‘Al-Warfalli’’ :و’’ ‘‘Al-Warfilliو’’ ‘‘Al-Warfalyو’’‘‘ Al-Warfally
اجعة يف  ،LBY-OTP-0053-1476الصفحة .1477
و’’ ،LBY-OTP-0053-1338.‘‘Al-Werfaliوالرتمجة غري املر َ
.S/RES/1970 (2011) 2
 3الوثيقة  ICC-01/11/58-US-Expومرفقاهتا الثالثة.
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قبله إىل  17متوز/يوليو  2017أو ما يقاربه وذلك يف بنغازي ومناطق جماورة هلا يف ليبيا مبا ميثل انتهاكاً للمادة 8
(( )2ج) ’ ‘1من النظام األساسي.
ثانيا – بيان الوقائع
 - 3تقيم الدائرة االستنتاجات اليت خلصت إليها يف إصدار أمر القبض هذا على حتليل لألدلة املقدَّمة دعماً
لطلب إصداره اليت تشمل على وجه اخلصوص )1( :تسجيالت وملخصات ملقابالت الشهود؛ ( )2تسجيالت
مدونة هلذه التسجيالت؛ ( )3أوامر داخلية ومواد نشرها يف مواقع التواصل االجتماعي املكتب
مرئية ونصوصاً َّ
اإلعالمي للقوات اخلاصة الصاعقة؛ ( )4تقارير صادرة عن منظمات دولية ومنظمات غري حكومية ومراكز أحباث.
وقد اعتمدت الدائرة يف اخللوص إىل هذه االستنتاجات املعيار اإلثبايت الذي يقتضيه النظام األساسي يف هذه املرحلة
أال وهو وجود ’’أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد‘‘ ،على النحو الذي تنص عليه املادة ( )1( 58أ) من النظام
األساسي.
معمر حممد أبو منيار
 - 4يف شباط/فرباير  ،2011اندلعت أعمال العنف يف ليبيا يف سياق انتفاضة على نظام َّ
القذايف (’’السيد القذايف‘‘) .4وحبلول مطلع آذار/مارس  ،2011تصاعدت وترية العنف إىل أن بلغت حد األعمال
القتالية بني القوات احلكومية وقوات املتمردين.5
 - 5وعقب سقوط نظام القذايف ،مل ِ
دمج يف اجليش الوطين.6
تلق قوات املتمردين املوجودة سالحها ومل تُ َ
ونتيجة لذلك ،شهدت السنوات التالية اقتتاالً منتظماً بني مجاعات مسلحة شىت .7وعلى وجه اخلصوص ،وقعت
 ،LBY-OTP-0022-2540 4الصفحة 2545؛  ،LBY-OTP-0053-0990الصفحة  ،1000الفقرة .32

 ،LBY-OTP-0053-0990 5الصفحة  1000؛ الدائرة التمهيدية األوىل ،قضية املدعي العام ضد التهامي حممد خالد’’ ،أمر بالقبض
حمرز باألختام وقصري ملحق به‘‘ ،الوثيقة  18 ،ICC-01/11-01/13-1نيسان/أبريل  ،2013الفقرة
على التهامي حممد خالد ومرفق َّ

.6

 ،LBY-OTP-0053-0990 6الصفحة  ،1000الفقرة 33؛ الصفحة  ،1005الفقرة  ،LBY-OTP-0053-1098 .52الصفحة

 ،1098الفقرة 2؛  ،LBY-OTP-0036-0219الصفحة 0228؛  ،LBY-OTP-0053-1369الصفحتان  1380و1381؛
 ،OTP-0053-1369الصفحة .1390

LBY-

 ،LBY-OTP-0053-0990 7الصفحة  ،1000الفقرة 33؛  ،LBY-OTP-0053-1134الصفحات  1137إىل  ،1139الفقرات
 22إىل 31؛  ،LBY-OTP-0053-1098الصفحة  ،1101الفقرة 16؛  ،LBY-OTP-0053-1204الصفحة  ،1204الفقرة .2
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عامي  2013و 2014اشتباكات عنيفة يف طرابلس واملناطق اجملاورة هلا بني جهات منها )1( :كتائب الزنتان
التابعة لوزارة الدفاع؛ ( )2اللجنة األمنية العليا يف طرابلس التابعة لوزارة الداخلية8؛ ( )3وحدات درع ليبيا .9ومشلت
األعمال القتالية تبادل نريان املدفعية الثقيلة والنريان الصاروخية وقصف املناطق اآلهلة بالسكان يف طرابلس.10
 - 6ويف بنغازي ،أطلق حتالف مؤلَّف من وحدات للجيش ومجاعات ثورية سابقة وميليشيات قبلية يسمي
نفسه ’’اجليش الوطين اللييب‘‘ (’’اجليش الوطين‘‘) 11بقيادة اللواء خليفة حفرت (’’اللواء حفرت‘‘) عملية الكرامة يف
 16أيار/مايو  .122014وكان هدف العملية املعلَن يتمثل يف حماربة اجلماعات اإلرهابية يف بنغازي ومنها أنصار
الشريعة وكتيبة شهداء ثوار  17فرباير وميليشيا راف اهلل السحايت وكتيبة درع ليبيا املرابطة يف الشرق 13اليت توحدت
حتت لواء جملس شورى ثوار بنغازي (’’جملس الشورى‘‘) .14وتصاعدت وترية العنف تدرجيياً لتشمل عمليات
القصف اجلوي وهجمات الصواريخ و/أو قذائف اهلاون املنتظمة .15ويف منتصف تشرين األول/أكتوبر  2014ويف
 20شباط/فرباير  ،2016أطلق اللواء حفرت عمليات عسكرية جديدة إلخراج جملس الشورى من املدينة .16وتواصل
وتواصل القتال يف بنغازي بني اجليش الوطين وجملس الشورى حىت  18آذار/مارس  2017على أقل تقدير.17
 ،LBY-OTP-0053-1134 8الصفحة  ،1138الفقرة .21

 ،LBY-OTP-0053-1134 9الصفحة  ،1138الفقرتان  21و ،LBY-OTP-0053-0990 .22الصفحة  ،1001الفقرتان 36
و37؛ الصفحة  ،1008الفقرتان  61و62؛ والصفحة 1080؛  ،LBY-OTP-0053-1204الصفحة  ،1206الفقرة 17؛
 ،OTP-0053-1369الصفحتان  1397و1398؛ والصفحتان  1389و.1390
 ،LBY-OTP-0053-1204 10الصفحة  ،1206الفقرتان  18و19؛  ،LBY-OTP-0053-0990الصفحة  ،1001الفقرة .36
 11ينبغي التمييز بني اجليش الوطين اللييب املذكور هنا واجليش الوطين اللييب الذي كان قائماً إبان عهد نظام القذايف.
LBY-OTP-0048-0677 12؛ التسجيل األول ،املقطع الزمين
الفقرة 32؛  ،LBY-OTP-0053-0990الصفحة .1079

50:00

LBY-

إىل 51:20؛  ،LBY-OTP-0053-0474الصفحة ،0487

 ،LBY-OTP-0053-0474 13الصفحة  ،0487الفقرة 33؛  ،LBY-OTP-0053-0990الصفحة  ،1001الفقرة 35؛

 ،0053-1204الصفحة  ،1205الفقرة 5؛  ،LBY-OTP-0053-1369الصفحة .1395
 ،LBY-OTP-0048-0677 14التسجيل األول ،املقطع الزمين  57:55إىل  ،59:06التسجيل الثاين ،املقطع الزمين

36:30

LBY-OTP-

إىل 37:35؛

 ،LBY-OTP-0053-0474الصفحة  ،0487الفقرة 33؛  ،LBY-OTP-0053-0990الصفحة  ،1007الفقرة .60

 ،LBY-OTP-0053-0474 15الصفحة  ،0487الفقرة  33والصفحة  ،0489الفقرة 42؛ ،LBY-OTP-0053-0990
الصفحة  ،1001الفقرة 35؛  ،LBY-OTP-0053-1204الصفحة  ،1207الفقرة .25
 ،LBY-OTP-0053-0990 16الصفحة  ،1001الفقرة 35؛  ،LBY-OTP-0053-1170الصفحة  ،1173الفقرة .15
 ،LBY-OTP-0053-1152 17الصفحة  ،1154الفقرة 15؛  ،LBY-OTP-0053-1187الصفحة  ،1190الفقرة 18؛

LBY-OTP-

0053-1437؛  ،LBY-OTP-0053-0643الصفحة  ،0655الفقرة .48
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 - 7وكان من بني القوات اليت شاركت يف عملية الكرامة لواءُ الصاعقة وهو وحدة عمليات خاصة كانت إبان
عهد نظام القذايف تابعةً للجيش الوطين اللييب .18وانشقت الوحدة يف بواكري انتفاضة عام  2011وانضمت إىل
القوات الثورية .19وتعمل هذه اجملموعة حتت إمرة العقيد ونيس عبد الكرمي بومخادة (’’العقيد بومخادة‘‘) 20الذي له
صالحية إصدار األوامر وتعيني أفرادها .21وتضم يف صفوفها أيضاً ضباطاً ميدانيني كاآلمر امليداين الرائد حممد
الغزايل ،ومنسق التقدمات النقيب أنس الزوي ،وآمر التحريات رئيس العرفاء فضل احلاسي (الذي تويف يف
 22أيار/مايو  ،22)2017والسيد الورفلي ،بصفته آمر حماور 23وآمري حماور آخرين .24ويُفاد بأن قوام اجملموعة قد
25
مقسمني إىل فرق 26وكتائب.27
يبلغ  5 000جندي
َّ
 - 8وانضم لواء الصاعقة إىل عملية الكرامة يف مراحلها األوىل يف أيار/مايو  .282014ويف  13آب/أغسطس
 ،2016اجتمع اللواء حفرت بآمري قوات الصاعقة السيد الورفلي والرائد الغزايل والنقيب الزوي ورئيس العرفاء
احلاسي ملناقشة آخر املستجدات مبناطق القتال اليت يتمركز فيها لواء الصاعقة وحبث سبل تقدمي الدعم اللوجسيت
واملعنوي للقوات الربية .29ويف  17آب/أغسطس  ،2016اجتمع العقيد بومخادة مع ضباط وآمري حماور لواء

 18ينبغي عدم اخللط بينه وبني جيش الوطين اللييب التابع للواء حفرت املذكور آنفاً.
 ،LBY-OTP-0053-1369 19الصفحة .1393

 ،LBY-OTP-0048-0677 20التسجيل األول ،املقطع الزمين  55:02إىل 55:32؛  ،LBY-OTP-0053-1369الصفحة 1393؛
 ،OTP-0053-0942الصفحة .0945

LBY-

 ،LBY-OTP-0053-1533 21الصفحة 1534؛  ،LBY-OTP-0053-0317الصفحة 0318؛ ،LBY-OTP-0053-1733

الصفحة .1734

 ،LBY-OTP-0053-1533 22الصفحة .1534
 ،LBY-OTP-0053-1527 23الصفحة .1528

24
قصد باحملاور املناطق اليت جتري فيها عمليات عسكرية يف بنغازي.
 ،LBY-OTP-0053-1519الصفحة  .1521يُ َ
 ،0053-1533الصفحة .1534

LBY-OTP-

 ،LBY-OTP-0053-0942 25الصفحة .0945
 ،LBY-OTP-0053-1533 26الصفحة .1534

 ،LBY-OTP-0053-0317 27الصفحة .0318

 ،LBY-OTP-0053-0990 28الصفحة  ،1007الفقرة 59؛ والصفحة .1079
 ،LBY-OTP-0053-1527 29الصفحة .1528
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الصاعقة ومن بينهم السيد الورفلي لالطالع على آخر املستجدات والتخطيط لعملية عسكرية يف غرب بنغازي.30
وظل لواء الصاعقة ناشطاً طوال مدة القيام بعملية الكرامة وإخراج جملس الشورى من بنغازي 31وواصل املشاركة يف
العمليات وحقق تقدماً عسكرياً طيلة الفرتة ذات الصلة بإصدار أمر القبض هذا.32
 - 9انضم السيد الورفلي إىل لواء الصاعقة بعد سقوط نظام القذايف .33ويتوىل فيه موقع مسؤولية منذ كانون
األول/ديسمرب على أقل تقدير .34ويشغل حالياً منصب آمر حماور .35ويُفاد بأن أفراداً عديدين يعملون حتت
36
إمرته  .فعلى سبيل املثال ،أصدر السيد الورفلي ،يف  9نيسان/أبريل  ،2017بتعليمات من العقيد بومخادة ،أمراً
إىل سرية الربكان ،اليت يتوىل قيادهتا الضابط علي سعد التاورغي ،بالتمركز يف حمور الصابري .37كما يسيطر السيد
الورفلي على مركز واحد لالحتجاز على األقل.38
 - 10ويبدو أن السيد الورفلي مسؤول مسؤولية مباشرة عن قتل ما جمموعه  33شخصاً يف بنغازي أو مناطق
جماورة هلا يف الفرتة املمتدة بني  3حزيران/يونيو  2016أو ما قبله و 17متوز/يوليو  2017أو ما يقاربه إما بقتلهم
بنفسه أو بإصدار أوامر بإعدامهم .ويبدو أن َم ْن قُتِلوا كانوا حمتجزين وأهنم كانوا إما مدنيني أو عاجزين عن القتال.
وليس يف األدلة مثة ما يشري إىل أنه ُك ِفلت هلم حماكمة أمام حمكمة ُم َّ
شكلة قانوناً ،عسكرية أكانت أم غري ذلك،
املبني
تفي باملعايري املتعارف عليها ألصول احملاكمات .وجرت عمليات اإلعدام يف أثناء سبع حوادث ،على النحو َّ
فيما يلي ،واتسمت بطابع بالغ القسوة وغري مكرتث حلرمة احلياة اإلنسانية وحاط بالكرامة.

 ،LBY-OTP-0053-1519 30الصفحة .1520
31

 LBY-OTP-0048-0296و.LBY-OTP-0053-1656

 ،LBY-OTP-0053-1733 32الصفحة 1734؛  ،LBY-OTP-0053-1735الصفحة 1736؛ ،LBY-OTP-0053-1737
الصفحة .1738
 ،LBY-OTP-0048-0686 33التسجيل األول ،املقطع الزمين  50:34إىل 50:43؛  ،LBY-OTP-0053-1476الصفحة .1477
 ،LBY-OTP-0053-1535 34الصفحة .1536
 ،LBY-OTP-0053-1533 35الصفحة .1534

 ،LBY-OTP-0048-0686 36التسجيل األول ،املقطع الزمين  01:05:46إىل .01:05:56
 ،LBY-OTP-0053-0317 37الصفحة .0318

 ،LBY-OTP-0053-0643 38الصفحة  ،0661الفقرة 90؛  ،LBY-OTP-0048-0678التسجيل األول ،املقطع الزمين

48:48

إىل

.48:55
الرقم

ICC-01/11-01/17

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

17/7

 15آب/أغسطس 2017

ICC-01/11-01/17-2-tARB 21-08-2017 8/17 NM PT

 – 1احلادثة األوىل
 - 11يظهر السيد الورفلي يف تسجيل مرئي مرتدياً سرواالً مرقَّطاً وحيمل سالحاً ويقف على مقربة من شخص
39
سمع صوت السيد الورفلي قائالً ’’إرفع إيديك! إرفع إيديك!
جمهول ُمقنَّع ميشي يف منطقة ترابية رافعاً يديه  .ويُ َ
إرفع إيديك!‘‘ .وبعد ذلك ،يطلق بيده اليسرى عدة رصاصات على الشخص املقنَّع فيسقط الشخص على
األرض .ويقرتب السيد الورفلي من اجلثة امللقية على األرض ويطلق عليها الرصاص من جديد عدة مرات ويقول
غرُكم الشيطان‘‘ .ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة يف موقع فيسبوك بتاريخ
ضرُكم .قد َّ
غرُكم من َّ
’’قد َّ
 3حزيران/يونيو .402016
 – 2احلادثة الثانية
 - 12يظهر السيد الورفلي يف تسجيل مرئي مرتدياً سرواالً مرقَّطاً وقميصاً (تيشريت) مطبوعاً عليه شعار لواء
الصاعقة وحيمل سالحاً وهو يطلق النار بيده اليسرى على ثالثة رجال يف رؤوسهم .41ويركع ثالثتهم أمام حائط
وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم .وبعد أن يسقطوا ،يطلق السيد الورفلي عدة رصاصات على جثثهم .ويُدَّعى بأن
اثنني من اجملين عليهم كانا من الثوار يف بنغازي .42ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة يف مواقع التواصل
االجتماعي بتاريخ  20آذار/مارس .432017
 – 3احلادثة الثالثة
 - 13يظهر السيد الورفلي يف تسجيل مرئي مرتدياً سرواالً مرقَّطاً وقميصاً (تيشريت) مطبوعاً عليه شعار لواء
الصاعقة وحيمل سالحاً يف غرفة مع آخرين .44ويقف جبوار شخص جمهول يرتدي قميصاً (تيشريت) أبيض ويركع
39
اجعة يف
 ،LBY-OTP-0049-0040والرتمجة غري املر َ
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 ،LBY-OTP-0049-0314 40الصفحة .0314
41
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حايف القدمني واضعاً يديه على مؤخرة رأسه .مث يطلق السيد الورفلي النار عليه بيده اليسرى يف رأسه ويواصل إطالق
النار بعد سقوط الرجل .ويهلِّل الرجال احمليطون بالسيد الورفلي استحساناً مث يتقدم شخص جمهول من أفراد
اجملموعة ويطلق رصاصتني على اجملين عليه .ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة يف مواقع التواصل االجتماعي
بتاريخ  7و 8أيار/مايو .452017
 – 4احلادثة الرابعة
 - 14يظهر السيد الورفلي يف تسجيل مرئي يف مكان مفتوح مع رجلني آخرين مسلحني وملثمني .46ويقف
زعم أن أحدمها من
الرجال الثالثة وراء رجلني آخرين يرتديان مالبس مرقَّطة وجيثوان على األرض حافيي القدمني .ويُ َ
جملس الشورى 47أما اآلخر قد يكون من أنصار الشريعة .48ويُرى الرجالن يف بداية التسجيل حمبوسني يف قفص.49
ويظهر السيد الورفلي وهو ميشى مبتعداً عن الرجل اجلاثي بينما ميشي الرجالن اآلخران باجتاههما .ويرفع السيد
الورفلي يده اليسرى مث يضرب هبا باجتاه األرض على حنو يوحي بأنه يأمرمها بالقيام بعملية اإلعدام .ويطلق الرجالن
الرصاص على الشخصني اجلاثيني فيسقطان على األرض .ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة يف مواقع
التواصل االجتماعي بتاريخ  22أيار/مايو .502017
 – 5احلادثة اخلامسة
 - 15يظهر السيد الورفلي مرتدياً زياً مرقَّطاً كامالً يف تسجيل مرئي يف مكان مفتوح مع مخسة رجال ملثمني
يرتدون سراويل مرقَّطة وحيملون أسلحة نارية .51ويقف هؤالء الرجال اخلمسة امللثمون وراء أربعة رجال آخرين مغطاة
 ،LBY-OTP-0049-0314 45الصفحتان  0315و.0316
 ،LBY-OTP-0048-0609 46املقطع الزمين .02:37
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رؤوسهم وجاثني حفا ًة وأيديهم وراء ظهورهم .مث يصوبون أسلحتهم على رؤوس كل شخص من األشخاص اجلاثني.
ويرفع السيد الورفلي يده اليسرى مث يضرب هبا باجتاه األرض على حنو يوحي بأنه يأمرهم بالقيام بعملية اإلعدام.
ويطلق الرجال اخلمسة الرصاص على األشخاص األربعة اجلاثني فيسقطون على األرض .ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر
هذه احلادثة يف مواقع التواصل االجتماعي بتاريخ  9حزيران/يونيو .522017
 – 6احلادثة السادسة
 - 16يظهر السيد الورفلي يف منطقة صحراوية مع رجلني آخرين حيمالن أسلحة نارية .53ويقفون وراء شخصني
اكعني على األرض ويدامها وراء ظهريهما .ويتحدث السيد الورفلي إىل الكامريا مث يرفع يده اليسرى ويضرب
آخرين ر َ
هبا باجتاه األرض على حنو يوحي بأنه يأمرمها بالقيام بعملية اإلعدام .فيطلق الرجالن الرصاص على الشخصني
الراكعني فيسقطان على األرض .ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة يف مواقع التواصل االجتماعي بتاريخ
 19حزيران/يونيو .542017
 – 7احلادثة السابعة
 - 17يظهر السيد الورفلي مرتدياً قبعة سوداء وسرواالً مرقَّطاً وقميصاً أسود (تيشريت) مطبوعاً عليه شعار لواء
الصاعقة بصحبة شخصني آخرين يرتديان سروالني مرقطَّني وقميصني (تيشريت) أسودين وحيمالن أسلحة نارية.55
عمل [به] بتاريخ اليوم املوافق
وميسك السيد الورفلي بوثيقة بيضاء يقرأ منها .ويشري إىل الوثيقة باعتبارها ’’قراراً‘‘ ’’يُ َ
ل  .56‘‘2017/7/17ويظهر يف التسجيل  18شخصاً يرتدون زياً برتقالياً وقلنسوات سوداء وأيديهم مقيدة وراء
ظهورهم وهم جاثون على األرض حفاة األقدام يف أربعة صفوف .وبعد تالوة الوثيقة ،يقول السيد الورفلي ’’انتباه!
صوب! إرم!‘‘ .57ويف غضون ذلك ،يتقدم مخسة رجال يرتدون زياً مرقَّطاً من
احلظرية األوىل!‘‘ مث ’’خذ حملك! ِّ
 ،LBY-OTP-0049-0314 52الصفحة .0316
.LBY-OTP-0048-0556 53
 ،LBY-OTP-0049-0314 54الصفحة .0317
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يصوبون أسلحتهم
وراء جمموعة الرجال اجلاثني إىل األمام ليقفوا وراء الصف األول من األشخاص اجلاثني .بعد ذلك ِّ
باجتاههم مث يطلقون النار عليهم فيسقطون على األرض .ويسقط أيضاً أحد األشخاص الواقفني يف الصف الثاين.
بعد ذلك يعود مطلقو الرصاص إىل أماكنهم وراء اجملموعة األخرى من األشخاص اجلاثني.
صوب! إرم!‘‘ 58ويف غضون
سمع السيد الورفلي وهو يقول ’’’احلظرية الثانية! ’’خذ حملك! ِّ
 - 18بعد ذلك يُ َ
ذلك ،يأيت مخسة رجال مرة أخرى من وراء جمموعة الرجال اجلاثني إىل األمام ليقفوا وراء الصف الثاين من
األشخاص اخلمسة اجلاثني .ويشد أحدهم الشخص الذي وقع خالل إطالق النار األول وجيثيه على ركبتيه .مث يرفع
مخسة الرجال أسلحتهم ويطلقون النار على األشخاص اخلمسة اجلاثني فيسقطون على األرض .بعد ذلك يعود
مطلقو النار إىل أماكنهم وراء اجملموعة األخرى من األشخاص اجلاثني.
صوب! إرم!‘‘ ،59يأيت مخسة
 - 19وعندما يقول السيد الورفلي ’’’انتباه! انتباه! احلظرية الثالثة! و’’خذ حملك! ِّ
رجال مرة أخرى من وراء اجملموعة ليقفوا وراء الصف الثالث من األشخاص اخلمسة اجلاثني مث يرفعون أسلحتهم
ويطلقون النار عليهم مث يعودون إىل أماكنهم وراء اجملموعة املتبقية من األشخاص اجلاثني.
 - 20بعد ذلك يأيت السيد الورفلي وشخصان آخران ليقفوا وراء الصف األخري املؤلَّف من األشخاص الثالثة
اجلاثني املتبقني .ويُرى السيد الورفلي وهو ال يزال ممسكاً بالوثيقة البيضاء اليت كان يقرأ منها قبل ذلك .ويرفع السيد
الورفلي والرجالن اآلخران أسلحتهما ويطلقون الرصاص على األشخاص الثالثة اجلاثني فيسقطون أرضاً .مث يطلق
هو وأحد الرجلني عدة رصاصات أخرى على األشخاص اجلامثني على األرض قبل أن يغادروا املكان.
 - 21ويف موضع آخر من التسجيل ذاته ،يظهر السيد الورفلي ،مرتدياً قبعة سوادء وسرواالً مرقَّطاً وقميصاً
(تيشريت) أسود مطبوعاً عليه شعار لواء الصاعقة ،مع رجلني يرتديان زياً برتقاالً وقبعتني سوداوين ويركعان على
األرض . 60ويضع أحد الرجلني يديه أمامه فيما يضع اآلخر يديه على مؤخرة رأسه .وميسك السيد الورفلي بوثيقة
61
صوب! إرم!‘‘ عندئذ يتقدم رجالن ملثمان يرتديان زياً
سمع صوته قائالً ’’خذ حملك! ِّ
بيضاء ملفوفة يف يده .ويُ َ
 ،LBY-OTP-0049-0326 58الصفحة  ،0328السطران  11و.14
 ،LBY-OTP-0049-0326 59الصفحة  ،0328السطران  29و.32
 ،LBY-OTP-0049-0027 60املقطع الزمين .04:19
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مرقَّطاً وحيمالن السالح ويرفعان سالحيهما ويطلقان الن ار على الشخصني اجلاثيني فيسقطان على األرض .مث يطلق
الرجالن عدة رصاصات أخرى على اجملين عليهما قبل أن يغادرا املكان.
 - 22ونُ ِشر التسجيل الذي يظهر هذه احلادثة اليت تظهر إعدام ما جمموعه  20شخصاً يف مواقع التواصل
االجتماعي بتاريخ  23متوز/يوليو  .622017وتشري البيانات إىل أن التسجيل قد يكون ُُحِّل من منطقة بنغازي
بليبيا.63
ثالثا – اختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى
 - 23ختلص الدائرة ،عمالً باملادة  )1( 19من النظام األساسي ،واستناداً إىل املواد اليت قُدِّمت إليها ودون
مساس بأي قرارات تصدرها مستقبالً بشأن هذه املسألة ،إىل أن الدعوى املقامة على السيد الورفلي تدخل يف
اختصاص احملكمة .وعلى وجه اخلصوص ،فإن احلوادث السبع اليت وقعت يف بنغازي ومناطق جماورة هلا بني
 3حزيران/يونيو أو ما قبله و 17متوز/يوليو  2017أو ما يقاربه مرتبطة بالنزاع املسلح اجلاري الذي انبنت عليه
إحالة جملس األمن احلالة القائمة يف إقليم ليبيا منذ  15شباط/فرباير  2011إىل احملكمة مبوجب املادة ( 13ب)
من النظام األساسي .64واألمر املهم ،وهو ما ِّ
تذكر به الدائرة ،أن لواء الصاعقة طرف يف هذا النزاع املسلح غري
الدويل منذ أيام الثورة على نظام القذايف .ولذا ختلص الدائرة إىل أن للجرائم املدَّعى بوقوعها واملبيَّنة يف طلب إصدار
أمر القبض صلة كافية باحلالة اليت أ ِ
ُعمل مبوجبها اختصاص احملكمة من خالل اإلحالة الواردة من جملس األمن.65

 ،LBY-OTP-0049-0314 62الصفحة .0318

 ،LBY-OTP-0049-0304 63الصفحة .0306

 64القرار
املدَّعي العام إصدار أمر بالقبض على كاليكست مباروشيمانا‘‘ ،الوثيقة
).S/RES/1970 (2011

الدائرة التمهيدية األوىل  ،قضية املدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا” ،قرار بشأن طلب

الفقرات  5إىل .7

 28 ،ICC-01/04-01/10-1أيلول/سبتمرب ،2010

 65الدائرة التمهيدية األوىل  ،قضية املدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا ” ،طعن الدفاع يف اختصاص احملكمة‘‘ ،الوثيقة
 26 ،ICC-01/04-01/10-451تشرين األول/أكتوبر  ،2011الفقرة .16
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 - 24ومتتنع الدائرة عن ممارسة صالحيتها التقديرية التلقائية للبت ،يف هذه املرحلة ،يف مقبولية الدعوى املقامة
على السيد الورفلي ألن ما من سبب ظاهري أو عامل بديهي يلزم الدائرة مبمارسة سلطتها التقديرية عمالً باجلملة
الثانية من املادة  )1( 19من النظام األساسي.66
رابعا – مقتضيات المادة  )1( 58من النظام األساسي

 – 1ما إذا كان السيد الورفلي قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة (مبوجب املادة 58
(( )1أ) من النظام األساسي)
 - 25ختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غري دويل جيري يف إقليم ليبيا
منذ آذار/مارس  2011على أقل تقدير بني قوات حكومية ومجاعات منظمة مسلحة خمتلفة أو بني شىت هذه
اجلماعات املسلحة ومنها لواء الصاعقة .ويشارك لواء الصاعقة يف هذا النزاع املسلح غري الدويل منذ أيام الثورة على
نظام القذايف ،وحيارب ،منذ أيار/مايو  ،2014القوات املناوئة لعملية الكرامة والسيما جملس الشورى.
 - 26وختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن ( )1لواء الصاعقة له بنية تراتبية تشمل
داولت نزوالً من أعلى التسلسل القيادي وأهنا
قادة ميدانيني يعملون حتت إمرة العقيد بومخادة؛ ( )2أن األوامر تُ َ
67
أِ
تبني األدلة أن العنف
ُطيعت؛ ( )3أن للواء القدرة على التخيط لعمليات عسكرية وتنفيذها  .فضالً عن ذلكِّ ،
بني اجلماعات املسلحة اآلنفة الذكر متطاول األجل ويرقى إىل مستوى يفوق جمرد أعمال العنف املنفردة أو
املتقطعة 68وأن أطراف النزاع تلجأ إىل شن الغارات اجلوية وهجمات الصواريخ و/أو قذائف اهلاون املنتظمة على
مدار فرتات طويلة .ومن اجلدير بالذكر أن النزاع اسرتعى أيضاً اهتمام جملس األمن.69
 66دائرة االستئناف ،احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية’’ ،حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون
’قرار بشأن طلب املدعي العام إصدار أوامر بالقبض عمالً باملادة  ،‘‘‘58الوثيقة  13 ،ICC-01/04-169متوز/يوليو ،2006
الفقرات  1و 2و.52
 67الدائرة االبتدائية األوىل” ،حكم صادر عمالً باملادة  74من النظام األساسي“ ،الوثيقة ،ICC-01/04-01/06-284
 14آذار/مارس  ،2012الفقرة  534إىل .538
 68املادة ( )2( 8د) من النظام األساسي.
69
القرار )S/RES/1970 (2011؛ القرار ).S/RES/1973 (2011
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 - 27وختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن األفعال املبيَّنة يف القسم الثاين من هذا
األمر (احلوادث  1إىل  )7ترقى إىل جرمية احلرب املتمثلة يف القتل وأهنا ارتُ ِكبت يف سياق نزاع مسلح غري دويل
وكانت مرتبطة به ،على حنو ما تنص عليه املادة ( )2( 8ج) ( )1من النظام األساسي .وال ميس هذا االستنتاج
املفصلة يف احلوادث الوارد بياهنا يف أمر القبض
بإمكان أن تقوم املدَّعية العامة بتعديل الوصف القانوين لألفعال َّ
هذا.70
 - 28كما ختلص الدائرة إىل أن السيد الورفلي ارتكب بنفسه جرائم القتل املبيَّنة يف احلوادث  1و 2و 3وإحدى
جرائم القتل املبيَّنة يف احلادثة  7وأنه أمر ،باعتباره رئيساً آلخرين يف لواء الصاعقة ،بارتكاب جرائم القتل املبيَّنة يف
احلوادث  4و 5و 6و 19من جرائم القتل املبيَّنة يف احلادثة  .7وقد اقتنعت الدائرة بتوافر القصد والعلم لديه وأنه
كان على دراية بصفة اجملين عليهم ومبالبسات الوقائع اليت تثبت وجود النزاع املسلح غري الدويل .71ولذا ختلص إىل
وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن السيد الورفلي يتحمل املسؤولية اجلنائية الفردية باعتباره جانياً مباشراً
على النحو الذي تنص عليه املادة ( )3( 25أ) 72واملادة ( )3( 25ب) 73من النظام األساسي إلصداره األمر
بارتكاب هذه اجلرائم .وال ميس هذا االستنتاج بإمكان أن تقوم املدَّعية العامة بتعديل الوصف القانوين ملسؤولية
السيد الورفلي اجلنائية يف ضوء ما يُقدَّم من أدلة يف مرحلة الحقة.

 – 1ما إذا كان القبض على السيد يبدو ضرورياً (مبوجب املادة ( )1( 58ب) من النظام
األساسي)
 - 29وأخرياً اقتنعت الدائرة ،متشياً مع املادة ( )1( 58ب) من النظام األساسي ،بأن القبض على السيد
الورفلي يبدو ضرورياً لكفالة ( )1منعه من االستمرار يف ارتكاب مثل هذه اجلرائم أو جرائم ذات صلة هبا تنشأ عن
الظروف ذاهتا على النحو املبني يف القسم الثاين من هذا األمر؛ ( )2مثوله للمحاكمة .وبالنظر إىل النمط الذي
 70وخصوصاً’’ ،تصوير عمليات اإلعدام هذه ونشر التسجيالت املرئية يف مواقع التواصل االجتماعي‘‘ ،الطلب ،الفقرة .156

 71املادة  30من النظام األساسي ،املادة ( )2( 8ج) ( ،‘1’ – )1أركان اجلرائم.
72
صدر عمالً باملادة ( )7( 61أ) و(ب) من النظام
الدائرة التمهيدية الثانية ،قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا’’ ،قرار يُ َ
يوجهها املدعي العام إىل بوسكو نتاغندا‘‘ ،الوثيقة  9 ،ICC-01/04-02/06-309حزيران/يونيو ،2014
األساسي بشأن التهم اليت ِّ
الفقرة .136
 73الدائرة التمهيدية الثانية ،قضية املدَّعي العام ضد سيلفسرت موداكومورا’’ ،قرار بشأن طلب املدَّعي العام املقدَّم مبوجب املادة
 ،‘‘58الوثيقة  13 ،ICC-01/04-01/12-1-Redمتوز/يوليو  ،2012الفقرة .63
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اتبعته عمليات اإلعدام اليت ارتُ ِكبت على مدار األشهر املاضية ،اعتباراً من آذار/مارس  ،2017وتصاعد وترية
سلوك السيد الورفلي مؤخراً ،ترى الدائرة أنه من املرجح أن يواصل السيد الورفلي ارتكاب جرائم مماثلة يف املستقبل
القريب ما مل ُمينَع من القيام بذلك .وإن نشر التسجيالت اليت تصور عمليات اإلعدام يف مواقع التواصل االجتماعي
ووترية ارتكاهبا والقسوة البالغة اليت تتسم هبا كلها أمور تقنع بأن السيد الورفلي لن يستجيب على األرجح ألمر
باحلضور باملعين املقصود يف املادة  )7( 58من النظام األساسي .ولذا فإن إصدار أمر بالقبض عليه ضروري.
خامسا  -التصنيف
 - 30عمالً باملادة  23مكرراً ( )3من الئحة احملكمة وبالنظر إىل األسباب اليت بيَّنتها املدَّعية العامة يف طلبها،
ترى الدائرة أنه جيوز هلا إصدار أمر القبض باعتباره وثيقة علنية .على أهنا تأمر املدَّعية العامة بأن تودع نسخة علنية
حمجوبة منها معلومات من طلب إصدار أمر القبض وذلك يف أقرب وقت ممكن.
ولهذا األسباب ،فإن الدائرة
تُ ِ
صدر أمراً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي ،وهو مواطن لييب ،من مواليد عام  ،1978يُ َفاد بأنه

يقيم يف ميدان  40 ،8شارع قندلة يف حي بوهدمية يف بنغازي ،وهو آمر يف لواء الصاعقة ،ملسؤوليته اجلنائية املدعي
هبا مبوجب املادة ( )3( 25أ) و(ب) من النظام األساسي عن ارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف القتل املنصوص
عليها يف املادة ( )2( 8ج) ’ ‘1من النظام األساسي يف سياق سبع حوادث راح ضحيتها  33شخصاً على حنو ما
يرد بيانه يف القسم الثاين من هذا األمر ،ووقعت اعتباراً من  3حزيران/يونيو  2016أو ما قبله إىل  17متوز/يوليو
 2017أو ما يقاربه يف بنغازي ومناطق جماورة هلا يف ليبيا؛
تقرر أن يصدر أمر القبض باعتباره وثيقة علنية وأنه جتوز إحالته إىل أي دولة أو منظمة دولية من أجل تنفيذه؛
لتمس فيه إلقاء القبض
وتقرر أن يقوم رئيس قلم احملكمة ،يف أقرب وقت ممكن ،مبا يلي )1( :إعداد طلب للتعاون يُ َ

على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة ويتضمن املعلومات والوثائق املطلوبة مبوجب املادتني  )1( 89و 91من
النظام األساسي والقاعدة  187من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ( )2إحالة الطلب ،بالتشاور والتنسيق مع
َّ
املدعية العامة ،إىل السلطات الليبية املختصة أو سلطات أي دولة معنية أخرى أو أي جهة خمتصة أخرى وفقاً
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للمادة  87من النظام األساسي والقرار  1970الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة من أجل التعاون مع
احملكمة على تنفيذ طلب إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة؛
وتوعز إلى رئيس قلم احملكمة بإعداد كل ما قد يقتضيه تقدمي السيد الورفلي إىل احملكمة من طلبات عبور ،عمالً
باملادة  )3( 89من النظام األساسي ،وطلبات إللقاء القبض مؤقتاً ،عمالً باملادة  92من النظام األساسي،
وإحالتها إىل الدول املعنية وذلك بالتشاور والتنسيق مع َّ
املدعية العامة؛
وتأمر َّ
املدعية العامة بأن حتيل إىل قلم احملكمة وإىل الدائرة كل املعلومات املتاحة هلا اليت قد تساعد يف تنفيذ طلب
إلقاء القبض والتقدمي ،وكل املعلومات اليت قد تفيد يف تقييم أي خماطر على اجملين عليهم والشهود جراء إحالة
الطلب املذكور؛
وتأمر رئيس قلم احملكمة بأن يُعِدَّ ،يف أقرب وقت ممكن ،ترمجة باللغة العربية ألمر القبض هذا إلحالته إىل السلطات
الليبية؛
وتأمر رئيس قلم احملكمة بفتح سجل للقضية ونقل طلب املدَّعية العامة أوالً من سجل احلالة إىل سجل القضية؛
وتأمر املدَّعية العامة بأن تُعِدَّ ،يف أقرب وقت ممكن ،نسخة علنية حمجوبة منها معلومات من طلب إصدار أمر
القبض؛

ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
/توقيع/
_____________
القاضية جويس ألووش
رئيسة للدائرة
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