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نظرت الدائرة التمهيدية األولى (’’الدائرة‘‘) للمحكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘) يف طلب 1قدَّمته املدَّعية

العامة عمالً باملادة  58من نظام روما األساسي (’’النظام األساسي‘‘) بغية إصدار أمر بالقبض (’’الطلب‘‘) على
السيد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود (’’احلسن‘‘).
تم من إجراءات
أوالً – تذكير بما َّ
 – 1ترى املدَّعية العامة يف طلبها أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن احلسن مسؤول جنائياً مبوجب النظام األساسي
عن ارتكاب :أ) جرائم ضد اإلنسانية أال وهي التعذيب ،واالغتصاب ،واالسرتقاق اجلنسي ،واالضطهاد على أساس
الدين ونوع اجلنس ،وأعمال الإنسانية أخرى ارتُكبت يف متبكتو مبا ي ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير
2013؛ ب) جرائم حرب أال وهي استعمال العنف ضد األشخاص ،واالعتداء على كرامة الشخص ،وإصدار
عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف
عموما بأنه ال غىن عنها ،واالغتصاب ،واالسرتقاق اجلنسي ،ارتُكبت يف متبكتو مبا ي ب ن نيسانأأبريل 2012
وكانون الثاينأيناير  ،2013وجرمية احلرب املتمثلة يف تعمد توجيه هجمات ضد مبان خمصصة لألغراض الدينية
وآثار تارخيية ،اليت ارتُكبت يف متبكتو مبا ي ب ن هناية حزيرانأيونيو ومنتصف متوزأيوليو .)2(2012
ثانياً  -القانون الواجب التطبيق واختصاص المحكمة
 – 2حتيط الدائرة علماً باملواد  7و 8و )1( 19و )3( 25و 30و 58و 89و 91و 92و 93من النظام
األساسي.
 – 3وقد اقتنعت الدائرة بأن الدعوى املقامة على احلسن تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة .إذ جرت الوقائع
املذكورة يف الطلب يف الفرتة اليت تراوح ما ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير  2013يف إقليم ما ي ،اليت
هي دولة طرف يف النظام األساسي ،واليت أحالت يف  18متوزأيوليو  2012احلالة القائمة يف إقليمها منذ كانون
الثاينأيناير  2012واليت يبدو فيها أن جرائم عدة تندرج ضمن اختصاص احملكمة قد ارتُكبت.
 1طلب عاجل مقدَّم من مكتب املدعي العام ابتغاء إصدار أمر بالقبض وطلب بإلقاء القبض االحتياطي على السيد احلسن أغ عبد
العزيز أغ حممد أغ حممود 20 ،آذارأمارس  ،2018الوثيقة .ICC-01/12-54-Secret-Exp
 2الطلب ،الفقرة .50
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 – 4وأخرياً ،تشري الدائرة إىل أهنا ستعرض يف قرار يصدر الحقاً حتليلها لألدلة وغريها من املعلومات اليت قدَّمتها
املدَّعية العامة.
ثالثاً – عرض موجز للوقائع وإشارة محدَّدة إلى الجرائم التي تندرج ضمن نطاق اختصاص المحكمة
 – 5لقد اقتنعت الدائرة بأنه َّ
يتب ن من األدلة اليت قدَّمتها املدَّعية العامة وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن نزاعاً
مسلحاً غري ذي طابع دو ي ،اندلع يف كانون الثاينأيناير  ،2012كان ال يزال قائماً يف ما ي طوال الفرتة اليت
تشملها الوقائع اليت تدعي املدعية العامة يف طلبها بوقوعها .ويف سياق النزاع املسلح املذكور ،استولت مجاعتا تنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومجاعة أنصار الدين ،وهي حركة مرتبطة بالقاعدة وينتمي معظم أفرادها إىل
الطوارق ،على السلطة ومارستاها يف مدينة متبكتو ،من نيسانأأبريل  2012إىل  17كانون الثاينأيناير .2013
 – 6ودانت للجماعت ن املسلحت ن املذكورت ن السيطرة على متبكتو بواسطة أفرادمها واملؤسسات التابعة هلما
كالشرطة اإلسالمية ،وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر (احلسبة) ،واحملكمة اإلسالمية ،وفرضتا رؤيتهما للدين،
عن طريق اإلرهاب ،على األها ي الذين كان يُرتاب يف التزامهم ،وذلك بتطبيق قواعد وحمظورات شىت طالت كل
مناحي احلياة العامة واخلاصة ألهل متبكتو .وكان كل من خيرج على تلك القواعد يُعاقب عقاباً شديداً بالقبض
عليه ،والسجن ،وإصدار عقوبات دون حكم سابق أو أحكام صادرة عن حمكمة مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل
مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن عنها ،واجللد ،والتعذيب أثناء االحتجاز ،وتدمري املباين
املخصصة ملمارسة الطقوس الدينية .واختذ فرض احملظورات صورة محلة من اجلرائم وأعمال االضطهاد ،وكان الغرض
منها يف هناية املطاف القضاء على كل السلوكيات واملمارسات املخالفة للرؤية الدينية لتنظيم القاعدة ومجاعة أنصار
الدين.
 – 7وانضم احلسن إىل مجاعة أنصار الدين يف ربيع عام  2012والتحق بالشرطة اإلسالمية بُعيد إنشائها ويف بداية
أيارأمايو  2012على أبعد تقدير .وبقي فيها حىت انسحاب اجلماعات املسلحة من املدينة يف كانون الثاينأيناير
 .2013وكانت مهمة الشرطة اإلسالمية تتمثل يف كفالة االلتزام بالقواعد املذكورة ومراقبة أهل متبكتو وقمعهم.
واضطلع احلسن ،بصفته رئيساً للشرطة اإلسالمية ،حبكم الواقع ،وإمرته على قرابة أربع ن من أعوان الشرطة من
مرؤوسيه ،بدور رئيس يف ارتكاب اجلرائم ويف االضطهاد الدي ي والقائم على نوع اجلنس الذي مارسته هاتان
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اجلماعتان املسلحتان .وفضالً عن ذلك ،شارك احلسن أيضاً يف دوريات لتعقب اخلارج ن على القواعد اجلديدة
واخنرط يف تعذيب أشخاص مقبوض عليهم بغية انتزاع اعرتافات منهم.
 – 8وساهم احلسن أيضاً يف أعمال احملكمة اإلسالمية يف متبكتو وشارك يف تنفيذ قرارهتا .وعلى وجه اخلصوص،
أحال العديد من القضايا إىل احملكمة اإلسالمية ،علماً بأن تلك احملكمة كانت تقضي بإنزال عقوبات جسدية ومل
تكن مشكلة تشكيالً نظامياً ومل تكن تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن عنها .وشارك
أيضاً يف تنفيذ العقوبات اليت كانت تنزهلا تلك احملكمة وال سيما اجللد علناً .كما اشرتك احلسن يف تدمري أضرحة
األولياء يف متبكتو باالستعانة بأفراد الشرطة اإلسالمية العامل ن يف امليدان.
 – 9وأخرياً ،شارك احلسن يف تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء متبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب
متكررة وإنزال النساء والفتيات منزلة اإلماء اجلنسيات.
 – 10وواصل احلسن أعماله اإلجرامية يف متبكتو حىت شهر كانون الثاينأيناير  2013حينما َّفر من املدينة مع
اجلماعات املسلحة املتقهقرة أمام تقدِّم القوات املسلحة املالية املدعومة بقوات فرنسية.
 – 11وبالنظر إىل األدلة ،ترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن اهلجوم الذي شنته مجاعتا تنظيم القاعدة
ٍ
منظمة باملعىن املقصود يف نص
يف املغرب اإلسالمي وأنصار الدين على أها ي متبكتو املدني ن جاء عمالً بسياسة
املادة ( )2( 7أ) من النظام األساسي .فقد اختذ اهلجوم طابعاً واسع النطاق ومنهجياً وهو ما يربهن عليه طول املدة
اليت ارتُكبت خالهلا اجلرائم (ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير  ،)2013والعدد الكبري من اجمل ي عليهم
الذين أفيد بوقوعهم ضحايا لتلك اجلرائم ،والوسائل اليت ُس ِّخرت الرتكاهبا ،واملؤسسات اليت أنشئت لكفالة
تنفيذها ،واألسلوب اجلرمي الذي اتبع عموماً يف ارتكاهبا.
 – 12وترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية قد ارتُكبت يف صورة أعمال اضطهاد
على أساس الدين ونوع اجلنس ،على حنو ما تنص عليه املادة ( )1( 7ح) من النظام األساسي ،واالغتصاب
واالسرتقاق اجلنسي على حنو ما تنص عليه املادة ( )1( 7ز) من النظام األساسي ،والتعذيب ،على حنو ما تنص
عليه املادة ( )1( 7و) من النظام األساسي وأفعال الإنسانية أخرى تسببت عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى
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خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ،ومنها الزجيات القسرية واالنتهاكات ،على حنو ما تنص عليه
املادة ( )1( 7ك) ،يف متبكتو مبا ي ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير .2013
ٍ
منظمة أو تنفيذاً هلا وأهنا
 – 13وترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن هذه األعمال جاءت عمالً بسياسة
وقعت يف سياق اهلجوم السابق البيان الذي ُش َّن على أها ي متبكتو املدني ن ،باملعىن املقصود يف املادة  )1( 7من
النظام األساسي.
 – 14وبالنظر إىل األدلة ،ترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأنه ،يف سياق النزاع املسلح غري ذي الطابع
الدو ي املذكور آنفاً ،ارتُكبت يف متبكتو مبا ي ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير  ،2013جرائم حرب
اختذت صورة استعمال العنف ضد األشخاص واالعتداء على كرامة الشخص ،على حنو ما تنص عليه املادة )2( 8
(ج) ( )1واملادة ( )2( 8ج) ( )2على التوا ي ،وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة
مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن عنها ،على حنو ما تنص عليه
املادة ( )2( 8ج) ( )4من النظام األساسي ،واالغتصاب واالسرتقاق اجلنسي ،على حنو ما تنص عليه املادة 8
(( )2هـ) ( )6من النظام األساسي .وترى الدائرة أيضاً أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأنه ،يف سياق النزاع املذكور،
ارتُكبت جرائم حرب اختذت صورة توجيه هجمات متعمدة ضد مبان خمصصة لألغراض الدينية وآثار تارخيية ،على
حنو ما تنص املادة ( )2( 8هـ) ( )4وذلك يف متبكتو مبا ي ب ن هناية حزيرانأيونيو  2012ومنتصف متوزأيوليو
.2012
يتب ن من األدلة املدرجة يف السجل ،اقتنعت
 – 15وبالنظر إىل الوقائع ذات الصلة هبذه الدعوى ،على حنو ما َّ
الدائرة بأن األدلة اليت قدَّمتها َّ
املدعية العامة توفر أسباباً معقولة لالعتقاد بأن احلسن مسؤول جنائياً باملعىن املقصود
يف املادت ن ( )3( 25أ) و( )3( 25ب) من النظام األساسي ،الرتكابه ،بنفسه أو باالشرتاك مع آخرين أو عن
طريقهم ،وألمره أو إغرائه أو حثه على ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املذكورة آنفاً يف متبكتو مبا ي ب ن
نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير  .2013وستعيد الدائرة النظر يف مسألة شكل املسؤولية اجلنائية املنطبق
على هذه القضية يف مرحلة الحقة من اإلجراءات.
 – 16واقتنعت الدائرة أيضاً بأن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن احلسن تصرف بالقصد والعلم الالزم ن ،باملعىن
املقصود يف املادة  30من النظام األساسي ،بالنظر إىل الدور الرئيس الذي اضطلع به يف املؤسسات اليت أنشأها
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تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومجاعة أنصار الدين بغية تنفيذ اجلرائم الوارد بياهنا فيما تقدَّم .كما أن مثة
أسباباً معقولة لالعتقاد بأن املذكور كان يعلم أن اجلرائم املدعى بارتكاهبا متثل جزءاً من هجوم واسع النطاق
ومنهجي على أها ي متبكتو املدني ن .وترى الدائرة أيضاً أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن املذكور كان على علم
بالنزاع املسلح غري ذي الطابع الدو ي القائم يف ما ي وبأن اجمل ي عليهم يف اجلرائم املدعى بارتكاهبا هم من املدني ن.
رابعاً – ضرورة إلقاء القبض
 – 17اقتنعت الدائرة بأن إلقاء القبض على احلسن ضروري ،باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 58ب) من النظام
األساسي لضمان )1( :حضوره أمام احملكمة؛ ( )2عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو اإلجراءات أو تعريضهما للخطر،
( )3منعه من االستمرار يف ارتكاب اجلرمية.
 – 18وتالحظ الدائرة أن احلسن َّفر من ما ي إثر العمليات العسكرية اليت قامت هبا القوات املسلحة املالية
والفرنسية .وأنه ،على ما يبدو ،شارك من عام  2015إىل نيسانأأبريل  ،2017من جديد ،يف األعمال اليت تقوم
هبا اجلماعات املسلحة يف ما ي .وبالنظر إىل ما له من معارف يف أوساط تلك اجلماعات ،فقد ينتفع باملساعدة من
أجل الفرار من وجه العدالة من ناحية والتدخل يف التحقيق الذي جتريه املدعية العامة من ناحية أخرى .كما ميكن
أن يعاود املذكور االنضمام إىل تلك اجلماعات وأن يواصل ارتكاب جرائم تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة.
خامساً – الطلبات األخرى التي التمستها المدَّعية العامة في طلبها
 – 19اقتنعت الدائرة استناداً إىل املعلومات اليت قُدِّمت إليها بشأن األوضاع األمنية السائدة يف ما ي بضرورة املوافقة
حمرزة باألختام ،قُصرية ،االطالع عليها مقصور
على طلب املدَّعية العامة بإصدار أمر القبض هذا بصفته وثيقة ’’ َّ
على امل ّدعية العامة ورئيس قلم احملكمة‘‘ تسهيالً لتنفيذه وضماناً حلماية الشهود وغريهم من املصادر املذكورة يف
الطلب .بيد أنه جيدر اإلذن لقلم احملكمة بالكشف عنه وعن مضمونه للسلطات املختصة بقدر ما يلزم لتنفيذه.
 – 20وترى الدائرة أيضاً أنه جتدر املوافقة على طلب املدَّعية العامة الرامي إىل تفتيش احلسن ومصادرة كل ما يف
حوزته وكل ما ميكن أن يفيد التحقيق.
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ولهذه األسباب ،فإن الدائرة
تصدر هذا األمر عمالً باملادة  58من النظام األساسي بالقبض على احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود،

من مواليد  19أيلولأسبتمرب  ،1977يف حملية هنغبريا الريفية ،الواقعة على مسافة  10كيلومرتات إىل الشمال من
قوندام ،يف منطقة متبكتو مبا ي ،املا ي اجلنسية الذي ينتمي إىل قبيلة كل أنصار الطارقيةأالتماشقية ،الذي توجد
بشأنه أسباب معقولة لالعتقاد بأنه يتحمل املسؤولية اجلنائية ،باملعىن املقصود يف املادت ن ( )3( 25أ) و)3( 25
(ب) من النظام األساسي عن:
 )1جرائم ضد اإلنسانية
أ) التعذيب (وفقاً لنص املادة ( )1( 7و) من النظام األساسي)؛
ب) االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي (وفقاً لنص املادة ( )1( 7ز) من النظام األساسي):
ج) اضطهاد أها ي متبكتو املدني ن على أساس الدين ونوع اجلنس (وفقاً لنص املادة ( )1( 7ح) من
النظام األساسي)؛
د) أعمال الإنسانية أخرى (وفقاً لنص املادة ( )1( 7ك) من النظام األساسي) ،ارتُكبت يف متبكتو مبا ي
ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير 2013؛
 )2جرائم حرب:
أ) استعمال العنف ضد األشخاص واالعتداء على كرامة الشخص( ،وفقاً لنص املادة ( )2( 8ج) ()1
و( )2( 8ج) ( )2من النظام األساسي)؛
ب) إصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل مجيع
الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن عنها (وفقاً لنص املادة ( )2( 8ج) ( )4من النظام
األساسي)؛
ج) االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي (وفقاً لنص املادة ( )2( 8هـ) ( )6من النظام األساسي) ،اللذان
ارتكبا يف متبكتو مبا ي ب ن نيسانأأبريل  2012وكانون الثاينأيناير 2013؛
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د) جرمية تعمد توجيه هجمات ضد مبان خمصصة لألغراض الدينية وآثار تارخيية (وفقاً للمادة )2( 8
(هـ) ( )4من النظام األساسي) ،اليت ارتُكبت يف متبكتو مبا ي ب ن هناية حزيرانأيونيو 2012
ومنتصف متوزأيوليو .2012
حمرزاً باألختام ،وقصرياً على أن يقتصر االطالع عليه على امل ّدعية العامة ورئيس قلم
ِّ
تقرر أن يبقى أمر القبض َّ

احملكمة لكي يتسىن نقل احلسن إىل مقر احملكمة ،وجتوز إحالته إىل جهات أخرى تبعاً ملقتضيات تنفيذه .وستقرر
الدائرة يف الوقت املناسب إعادة تصنيف أمر القبض بعد تقدمي احلسن إىل احملكمة.
تأمر رئيس قلم احملكمة بإعداد طلب إللقاء القبض االحتياطي على احلسن ،وفقاً للمادة  92من النظام األساسي،
وإحالته بأسرع ما ميكن إىل السلطات املالية املختصة ،وذلك بالتشاور مع مكتب املدعي العام وبالتنسيق معه؛

وتأمر رئيس قلم احملكمة بإعداد طلب إللقاء القبض على احلسن وتقدميه إىل احملكمة ،وفقاً للمادت ن  89و 91من
النظام األساسي ،وإحالته بأسرع ما ميكن إىل السلطات املالية املختصة ،وذلك بالتشاور مع مكتب املدعي العام
وبالتنسيق معه؛
وتأمر رئيس قلم احملكمة باختاذ كافة التدابري الالزمة إللقاء القبض على احلسن وتقدميه إىل احملكمة مبا فيها ،إذا
اقتضى األمر ،تقدمي طلبات العبور إىل الدول املعنية وذلك عمالً باملادة  )3( 89من النظام األساسي؛
وتأمر رئيس قلم احملكمة بإعداد طلب للتعاون عمالً باملادة  93من النظام األساسي ،بالتشاور والتنسيق مع مكتب
املدعي العام ،وإحالته إىل السلطات املالية ملتمساً منها اختاذ كل التدابري الالزمة للقيام بتفتيش احلسن ومصادرة
كل األشياء اليت يف حوزته واليت ميكن أن تكون مفيدة للتحقيق وتسليمها إىل احملكمة بأسرع ما ميكن؛

وتأمر رئيس قلم احملكمة بإدراج الطلب يف سجل القضية ذات الرقم  01/12-01/18بصفته أول وثيقة يف هذا امللف
واإلبقاء على تصنيفه احلا ي؛
سرية،
وتأمر املدَّعية العامة مبا يلي )1( :بإعداد نسخة عن الطلب حمجوبة منها معلومات وإيداعها بصفتها وثيقة ’’ ِّ
قصرية ،االطالع عليها مقصور على املدَّعية العامة والدفاع‘‘ يف سجل القضية لكي تتسىن إتاحتها للحسن وحماميه
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عند وصوله إىل احملكمة على أبعد تقدير؛ ( )2إفادة الدائرة مبا إذا كان ميكن إتاحة الطلب للحسن وحماميه دون
حجب أي من املعلومات الواردة فيه.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
_____________
القاضي بيتر كوفاتش
رئيساً للدائرة
_____________

_____________

القاضية رين أداليد صوفي أالبيني-غانصو

القاضي مارك بيران دو بريشمبو
أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  27آذارأمارس 2018
يف الهاي هبولندا
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