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تصدر الدائرة التمهيدية األولى يف احملكمة اجلنائية الدولية (املشار إليها فيما يلي بـ”الدائرة“) مبوجب هذه الوثيقة
أمراً بالقبض على التهامي حممد خالد (املشار إليه فيما يلي بـ”التهامي“)(.)1

 - 1يف  22شباط/فرباير  ،2111اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة باإلمجاع ،متصرفاً مبوجب الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،القرار  1771الذي أحال مبوجبه احلالة القائمة يف اجلماهريية العربية الليبية منذ
 11شباط/فرباير  2111إىل املدعي العام للمحكمة وفقاً للمادة ( 13ب) من نظام روما األساسي (”النظام
وحث كل الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املعنية على التعاون مع احملكمة ومع
األساسي“) َّ
املدعي العام تعاوناً كاملً(.)2
 – 2ويف  27آذار/مارس  ،2113أودعت املدعية العامة ”طلب املدعية العامة العاجل عملً باملادة  15خبصوص
التهامي حممد خالد“ (يُشار إىل ذلك فيما يلي بـ”الطلب“) ،ملتمسةً فيه إصدار أمر بالقبض على التهامي
ملسؤوليته اجلنائية املدعى هبا مبوجب املادة ( )3( 21أ) أو (د) ،أو املادة ( 25ب) من النظام األساسي ،عن
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف السجن والتعذيب واالضطهاد وأعمال الإنسانية أخرى يف ليبيا يف الفرتة
املمتدة من  11شباط/فرباير  2111إىل  22آب/أغسطس  2111مبا يشكل انتهاكاً للمواد ( )1( 7هـ) و(و)
و(ح) و(ك) من النظام األساسي؛ وجرائم حرب تتمثل يف التعذيب واملعاملة القاسية واالعتداء على الكرامة
الشخصية ارتُ ِكبت يف ليبيا يف الفرتة املمتدة من  22شباط/فرباير  2111إىل  22آب/أغسطس  2111مبا يشكل
انتهاكاً للمادتني ( )2(5ج) ( )1و ( )2(5ج) ( )2من النظام األساسي.
 – 3حتيط الدائرة علماً باملادتني  17و 15من النظام األساسي.
 – 2ترى الدائرة ،استناداً إىل ما قُدِّم إليها من أدلة ،ودون مساس بفصلها يف أي طعون تُقدَّم مستقبلً يف مقبولية
القضية مبوجب املادة ( )2( 17أ) و(ب) من النظام األساسي ،أن القضية املقامة على التهامي تدخل يف
ت يف مقبولية
اختصاص احملكمة وأن من سبب ظاهري أو عامل بديهي يلزم الدائرة مبمارسة صلحيتها التقديرية للب ِّ
القضية يف هذه املرحلة.
( )1يُكتب امسه باألحرف اللتينية بعدة أشكال منها
 Khaledو Tourhi Kalidو Touhami Khalidو.Touhamy Khaled
( )2القرار ).S/RES/1970 (2011
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 – 1وترى الدائرة أن األدلة تثبت وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن القوات العسكرية الليبية وأجهزة
االستخبارات واألجهزة األمنية شنَّت هجوماً ،باملعىن الوارد يف املادة  )1( 7من النظام األساسي ،على األهايل
املدنيني مشل إلقاء القبض على من يُعتقد أهم معارضون لنظام القذايف واحتجازهم وإساءة معاملتهم وذلك يف الفرتة
بني  11شباط/فرباير و 22آب/أغسطس  2111عملً بسياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق املعارضة السياسية
لنظام القذايف بكل الوسائل مبا فيها استعمال القوة الفتّاكة وبإلقاء القبض على من يُعتقد أهنم معارضون سياسيون
للنظام املذكور واحتجازهم وتعذيبهم واالعتداء عليهم .كما أهنا ترى أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن
هذا اهلجوم كان واسع النطاق ،بالنظر إىل عدد ضحاياه ونطاقه اجلغرايف ،ومنهجياً ،بالنظر إىل أن قوات األمن
معني متثل يف حتديد هوية من يُعتقد أهنم معارضون للنظام وتتبعهم وحتديد أماكن وجودهم
تصرفت وفقاً لنمط َّ
وإلقاء القبض عليهم وإساءة معاملتهم.
 – 2وترى الدائرة أن األدلة تثبت أيضاً وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غري ذي طابع
دويل نشأ بني القوات احلكومية وقوات املتمردين منذ أوائل آذار/مارس  2111على األقل إىل  22آب/أغسطس
.2111
 – 7وترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن أفراد جهاز األمن الداخلي وسائر أفراد قوات األمن
قاموا يف الفرتة بني  11شباط/فرباير  2111و 22آب/أغسطس  2111بإلقاء القبض على أشخاص يُعتقد أهنم
معارضون لنظام القذايف واحتجازهم وتعرض هؤالء األشخاص لضروب شىت من إساء املعاملة منها الضرب املربح
والصعق وأفعال العنف اجلنسي واالغتصاب واحلبس االنفرادي واحلرمان من املاء والطعام واالحتجاز يف ظروف
الإنسانية واالعدامات الصورية والتهديد بالقتل واالغتصاب وذلك يف أماكن شىت يف أحناء خمتلفة من ليبيا منها
الزاوية وطرابلس وتاجوراء ومصراتة وسرت وبنغازي وتاورغاء.
 – 5وترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن هذه األفعال تشكل جرائم ضد اإلنسانية هي
السجن ،مبوجب املادة ( )1( 7هـ) من النظام األساسي ،والتعذيب ،مبوجب املادة ( )1( 7و) من النظام
األساسي ،وارتكاب أعمال الإنسانية أخرى ،مبوجب املادة ( )1( 7ك) من النظام األساسي ،واالضطهاد ،مبوجب
املادة ( )1( 7ح) من النظام األساسي ،ارتُ ِكبت يف الفرتة املمتدة من  11شباط/فرباير  2111إىل 22
آب/أغسطس .2111
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 – 7وفضلً عن ذلك ،ترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن هذه األفعال ارتُ ِكبت يف سياق
اهلجوم الواسع النطاق واملنهجي املذكور آنفاً الذي ُش َّن على األهايل املدنيني ،وذلك وفقاً للمعىن الوارد يف املادة 7
( )1من النظام األساسي.
 – 11كما أن الدائرة ترى أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن األفعال املتقدم ذكرها اليت ارتكبها أفراد
جهاز األمن الداخلي وسائر قوات األمن تشكل جرائم حرب هي التعذيب ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ( )1من
النظام األساسي ،واملعاملة القاسية ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ( )1من النظام األساسي ،واالعتداء على الكرامة
الشخصية ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ( )2من النظام األساسي ،وذلك يف الفرتة املمتدة من أوائل آذار/مارس
 2111على األقل إىل  22آب/أغسطس  2111وأن هذه األفعال ارتُ ِكبت يف سياق نزاع مسلح غري ذي طابع
دويل وكانت مرتبطة به ،باملعىن الوارد يف املادة  5من النظام األساسي.
 – 11وترى الدائرة أن األدلة تثبت وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن التهامي كان رئيس جهاز األمن
الداخلي من  11شباط/فرباير  2111على األقل إىل  22آب/أغسطس  2111وأنه ،بصفته هذه ،كانت له
سلطة ِّ
متكنه من تنفيذ أوامر القذايف بإلقاء القبض على األشخاص واحتجازهم وإجراء املدامهات وعمليات املراقبة
والتحقيق والرصد وتعذيب السجناء السياسيني .كما أهنا ترى أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن التهامي
كان مسؤوالً ،بصفته رئيس جهاز األمن الداخلي ،عن مجيع فروع اجلهاز الثلثة والثلثني املنتشرة يف أحناء إقليم
ليبيا وأن أفراد هذا اجلهاز كانوا مرؤوسيه.
 – 12وترى الدائرة أيضاً أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن التهامي يتحمل املسؤولية اجلنائية بصفته
رئيس جهاز األمن الداخلي عما يلي:
( )1املشاركة أو املسامهة يف ارتكاب اجلرائم املبيَّنة يف أمر القبض هذا يف الفرتة املمتدة من  11شباط/فرباير 2111
إىل  22آب/أغسطس  ،2111باملعىن الوارد يف املادة ( )3( 21أ) و(د) من النظام األساسي؛ أو ( )2بصفته
رئيساً ،عن ارتكاب مرؤوسيه اجلرائم املبيَّنة يف أمر القبض هذا يف الفرتة املمتدة من  11شباط/فرباير  2111إىل 22
آب/أغسطس  ،2111إذ كانوا خاضعني لسلطته وسيطرته الفعليتني ،وفقاً للمعىن الوارد يف املادة ( 25ب) من
النظام األساسي.
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 – 13وأخرياً ،فقد اقتنعت الدائرة ،عملً باملادة ( )1( 15ب) ( ،)1بأن القبض على السيد التهامي يبدو ضرورياً
لكفالة مثوله للمحاكمة ،بالنظر إىل طبيعة منصبه السابق كرئيس جلهاز استخبارات وما له من اتصاالت ومعرفة
وموارد مبا يف ذلك حيازته ما يزيد على  11جوازات سفر خمتلفة بعضها صادر هبويات أخرى.
ولهذه األسباب،
تصدر الدائرة بموجب هذه الوثيقة أمراً بالقبض على التهامي حممد خالد ،وهو مواطن لييب ،من مواليد عام
 1722يف منطقة جنزور بليبيا ،غرب طرابلس ،وفريق سابق يف اجليش اللييب ورئيس سابق جلهاز األمن الداخلي،
ملسؤوليته اجلنائية املدعى هبا ،وفقاً للمادة ( )3( 21أ) و(د) واملادة ( 25ب) من النظام األساسي عن اجلرائم ضد
اإلنسانية املتمثلة يف السجن ،مبوجب املادة ( )1( 7هـ) من النظام األساسي؛ والتعذيب ،مبوجب املادة ( )1( 7و)
من النظام األساسي؛ واألعمال اللإنسانية األخرى ،مبوجب املادة ( )1( 7ك) من النظام األساسي؛ واالضطهاد،
مبوجب املادة ( )1( 7ح) من النظام األساسي ،اليت ارتُ ِكبت يف إقليم ليبيا يف الفرتة املمتدة من  11شباط/فرباير
 2111إىل  22آب/أغسطس 2111؛ وعن جرائم احلرب املتمثلة يف التعذيب ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ()1
من النظام األساسي؛ واملعاملة القاسية ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ( )1من النظام األساسي؛ واالعتداء على
الكرامة الشخصية ،مبوجب املادة ( )2( 5ج) ( )2من النظام األساسي اليت ارتُ ِكبت يف إقليم ليبيا يف الفرتة املمتدة
من أوائل آذار/مارس  2111على األقل إىل  22آب/أغسطس 2111؛
وتقرر أن يبقى أمر القبض هذا خمتوماً وال حيق االطّلع عليه إال للمدعية العامة وقلم احملكمة فقط ،لكن جتوز
ِّ
إحالته إىل أطراف ثالثة به حسب االقتضاء مبا فيها الدول واملنظمات الدولية من أجل إلقاء القبض على السيد
التهامي وتقدميه إىل احملكمة .وستنظر الدائرة يف مسألة إعادة تصنيف أمر القبض هذا يف الوقت املناسب عند إلقاء
القبض على السيد التهامي وتقدميه إىل احملكمة.
وتقرر أن يقوم رئيس قلم احملكمة ،يف أقرب وقت ممكن ،مبا يلي )1( :إعداد طلب للتعاون يُلتمس فيه إلقاء القبض
ِّ
على التهامي حممد خالد وتقدميه إىل احملكمة ويتضمن املعلومات والوثائق املطلوبة مبوجب املادتني  )1( 57و71
من النظام األساسي والقاعدة  157من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ( )2إحالة الطلب ،بالتشاور والتنسيق
مع املدعية العامة ،إىل السلطات املصرية املختصة وفقاً للقاعدة  )2( 172من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛
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( )3دعوة السلطات املصرية ،وفقاً للمادة  )1( 57من النظام األساسي والقرار  1771الصادر عن جملس األمن
التابع لألمم املتحدة ،إىل التعاون مع احملكمة من أجل تنفيذ طلب إلقاء القبض على التهامي وتقدميه إىل احملكمة؛
وتطلب إلى السلطات املصرية ،عملً باملادة  )3( 57من النظام األساسي ،أن تبقي هذا الطلب وكل الوثائق
املرفقة به طي الكتمان ،إال بقدر ما يلزم لوضعه موضع التنفيذ.
وتوعز إلى رئيس قلم احملكمة ،عملً باملادتني  )3( 57و 72من النظام األساسي ،بإعداد كل ما قد يقتضيه تقدمي
التهامي حممد خالد إىل احملكمة من طلبات عبور وإلقاء القبض املؤقت وإحالتها إىل الدول املعنية وذلك بالتشاور
والتنسيق مع املدعية العامة؛
وتأمر املدعية العامة بأن حتيل إىل قلم احملكمة ،بالقدر الذي تسمح هلا به التزاماهتا مبراعاة السرية ،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؛
وتحث قلم احملكمة على بذل قصاراه من أجل تنفيذ أمر القبض هذا فوراً.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.

(توقيع)

القاضية سيلفيا فرناندس دي غورمندي،

(توقيع)

رئيسة للدائرة

القاضي هانس-بيتر كاول

(توقيع)

القاضية كريستين فان دين وينغايرت

أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  15نيسان/أبريل 2113
يف الهاي هبولندا
الرقم
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
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