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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 (’’جملس األمن‘‘) ،باإلمجاع،
متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،القرار  1970الذي أحال مبوجبه احلالة القائمة يف
اجلماهريية العربية الليبية منذ  15شباط/فرباير  2011إىل املدعي العام للمحكمة وفقاً للمادة ( 13ب) من النظام
وحث كل الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املعنية على التعاون مع احملكمة ومع املدعي
األساسي َّ
العام تعاوناً كامالً.2
 - 2ويف  15آب/أغسطس  ،2017أصدرت الدائرة  -بتشكيلها السابق  -أمراً بالقبض على السيد حممود
مصطفى بوسيف الورفلي‘‘ (’’السيد الورفلي‘‘) ملسؤوليته اجلنائية املدعى هبا مبوجب املادة ( )2( 8ج) ( )1و25
(( )3أ) و(ب) من النظام األساسي عن ارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف القتل (’’أمر القبض األول‘‘) .وتعلق أمر
القبض األول بسبع حوادث ُّادعي فيها بأن  33شخصاً قُتِلوا إما على يد السيد الورفلي نفسه أو بناء على أوامره

 1يكتب امسه عائلته باألحرف الالتينية أيضاً ‘‘Al-Warfalli’’ :و’’ ‘‘Al-Warfilliو’’ ‘‘Al-Warfalyو’’‘‘ Al-Warfally
و’’ ،LBY-OTP-0053-1338 .‘‘Al-Werfaliوالرتمجة الواردة يف  ،LBY-OTP-0053-1476الصفحة .1477
.S/RES/1970 (2011) 2
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يف الفرتة من  3حزيران/يونيو  2016أو ما قبله إىل  17متوز/يوليو  2017أو ما يقاربه وذلك يف بنغازي ومناطق
جماورة هلا يف ليبيا.3
 - 3ويف  16آذار/مارس  ،2018أعادت هيئة رئاسة احملكمة تشكيل الدوائر وأسندت احلالة يف ليبيا إىل هذه
الدائرة بتشكيلها اجلديد.4
-4

ويف  21آذار/مارس  ،2018أصدر قضاة الدائرة قراراً يفيد بتويل القاضي بيرت كوفاتش رئاسة الدائرة.5

حمرزاً باألختام عنوانه ’’طلب االدعاء تعديل األمر
 - 5ويف  1أيار/مايو  ،2018قدَّمت املدَّعية العامة طلباً َّ
الصادر بالقبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي‘‘ (’’الطلب‘‘) عمالً باملادة  )6( 58من النظام األساسي.
وتدَّعي املدَّعية العامة بأن السيد الورفلي مسؤول ،مبوجب املادتني ( )2( 8ج) ( )1و( )3( 25أ) من النظام
األساسي ،عن جرمية إضافية من جرائم احلرب املتمثلة يف القتل ارتُ ِكبت بتاريخ  24كانون الثاين/يناير  2018يف
بنغازي بليبيا وتطلب من الدائرة تعديل أمر القبض األول بإضافة اجلرمية املذكورة.6
-6

حمرزة باألختام.7
ويف  19حزيران/يونيو  ،2018تلقت الدائرة معلومات حمدَّثة من املدَّعية العامة يف وثيقة َّ
ثانيا – مالحظات تمهيدية

 - 7تالحظ الدائرة أن املدَّعية العامة طلبت من الدائرة تعديل أمر القبض األول بإضافة جرمية احلرب املتمثلة يف
القتل يف سياق حادثة ثامنة .وبعد النظر يف االدعاءات اليت تسوقها املدَّعية العامة ويف األدلة املقدَّمة دعماً هلا ،ترى
الدائرة أنه جيدر باألحرى إصدار أمر ثان بالقبض عمالً باملادة  )1( 58من النظام األساسي ليكون مكمالً ألمر
ستوجه الدائرة اهتمامها إىل الوقائع
القبض األول بدالً من تعديله وفقاً للمادة  )6( 58من النظام األساسي .ولذا ِّ
 3الدائرة التمهيدية األوىل’’ ،أمر بالقبض‘‘ ،الوثيقة  ،ICC-01/11-01/17-2-tARBالصفحة .16

4
الش َعب وإعادة تشكيل الدوائر‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ،ICC-01/11-01/17-7
هيئة رئاسة احملكمة’’ ،قرار بتعيني القضاة يف ُ
الصفحة .9
 5الدائرة التمهيدية األوىل’’ ،قرار بانتخاب ر ٍ
ئيس للدائرة‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة .ICC-01/11-01/17-8-tENG

 6الوثيقة  ،ICC-01/11-01/17-9-US-Expالفقرات  1و 10و 11و.69
 7الوثيقة .ICC-01/11-01/17-12-US-Exp
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اليت يقوم عليها أمر القبض الثاين هذا إال أهنا ستستند يف بعض املواضع إىل االستنتاجات اليت ُخلِص إليها يف أمر
القبض األول واليت قد تكون سديدة فيما خيص أمر القبض الثاين هذا.
ثالثا – التصنيف
 - 8عمالً بالبند  23مكرراً ( )3من الئحة احملكمة وبالنظر إىل األسباب اليت قدَّمتها املدَّعية العامة يف طلبها،8
ترى الدائرة أنه جيوز هلذا إصدار أمر القبض هذا باعتباره وثيقة علنية .وحيثما أشارت الدائرة إىل معلومات سرية،
يعرض املصاحل املعنية للخطر أو يقوض الغاية املتوخاة من السرية .وتوضح
فإهنا قامت بذلك يف أضيق احلدود ومبا ال ِّ
الدائرة أن ذلك ال ميس بالتصنيف احملدَّد لألدلة املدرجة يف سجل القضية.
رابعا – بيان الوقائع
 - 9خلصت الدائرة يف أمر القبض األول 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 .9وإحدى اجلماعات املشاركة يف النزاع هي لواء الصاعقة الذي يتوىل
السيد الورفلي فيه منصب آمر حماور .10وخلصت الدائرة على وجه اخلصوص إىل أن لواء الصاعقة يشارك منذ
11
عرف باسم ’’عملية الكرامة‘‘ وجتري بقيادة
أيار/مايو  2014يف عملية باشرها اجليش الوطين اللييب يف بنغازي تُ َ
اللواء خليفة حفرت (’’السيد حفرت‘‘) .12وال ترى الدائرة داعياً للحيود عن هذه االستنتاجات اليت ختلص إىل أهنا
تنطبق أيضاً على اجلرمية الوارد بياهنا يف الطلب.

 8الوثيقة  ،ICC-01/11-01/17-9-US-Expالفقرة .6
 9أمر القبض األول ،الفقرات  4إىل  8والفقرة .25

 10أمر القبض األول ،الفقرات  7إىل  9والفقرة .25
ِّ 11
تذكر الدائرة بأن اجليش الوطين اللييب حتالف مؤلَّف من وحدات للجيش ومجاعات ثورية سابقة وميليشيات قبلية يعمل حتت قيادة
اللواء خليفة حفرت وينبغي التمييز بينه وبني اجليش الوطين اللييب الذي كان قائماً إبان عهد نظام القذايف؛ انظر أمر القبض األول،
الفقرة .6
 12أمر القبض األول ،الفقرتان  6و.8
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 - 10وتالحظ الدائرة فضالً عن ذلك أن االشتباكات بني القوات املوالية حلكومة الوفاق الوطين 13والقوات
الدولية واجلماعات املسلحة استمرت يف إقليم ليبيا بعد صدور أمر القبض األول وامتدت لتشمل الفرتة املشار إليها
يف الطلب .ففي غرب ليبيا ،اخنرطت القوات املوالية حلكومة الوفاق الوطين يف قتال عدة مجاعات مسلحة يف غرب
طرابلس وجنوهبا يف تشرين األول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاين/نوفمرب  .142017وأسفر القتال – الذي شاركت فيه
إحدى اجلماعات املعارضة التابعة للجيش الوطين اللييب – عن مصرع أكثر من  60شخصاً وإصابة ما يزيد على
15
عرف باسم البقرة هجوماً على مطار معيتيقة
ت
ميليشيا
ت
َّ
ن
ش
،
2018
الثاين/يناير
كانون
15
ويف
.
 300آخرين
ُ
َ
يف طرابلس مما أدى إىل وقوع اشتباكات بينها وبني قوة الردع اخلاصة ،وهي مجاعة يُدَّعى بأهنا موالية حلكومة الوفاق
الوطين .16وشهد القتال استعمال الدبابات وغريها من األسلحة الثقيلة وأسفر عن مقتل  23شخصاً وإصابة 60
آخرين.17
 - 11ونفَّذ تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (’’داعش‘‘) عدة هجمات على نقاط تفتيش تابعة
للجيش الوطين اللييب يف مشال ليبيا ووسطها وجنوهبا يف آب/أغسطس وتشرين األول/أكتوبر  2017مما أدى إىل
مقتل  15شخصاً وإصابة  8آخرين .18ويف أيلول/سبتمرب وتشرين الثاين/نوفمرب  ،2017شنَّت القوات اجلوية الليبية
وقوات الواليات املتحدة األمريكية غارات جوية على مواقع تابعة لداعش يف مدينة سرت واملناطق احمليطة هبا.19
 - 12وظل الوضع األمين مضطرباً يف شرق البالد أيضاً خصوصاً يف درنة وبنغازي .ففي  30تشرين
األول/أكتوبر  ،2017شنَّت طائرة جمهولة غارات على عدة مواقع يف حميط مدينة درنة مما أسفر عن مقتل 15
شخصاً وإصابة  17آخرين منهم مدنيون .20وحاصرت قوات تابعة للجيش الوطين اللييب أجزاء من املدينة يسيطر
 13أُ ِ
نشئت حكومة الوفاق الوطين مبوجب االتفاق السياسي اللييب املوقَّع يف كانون األول/ديسمرب  2015بوساطة األمم املتحدة؛
انظر  .LBY-OTP-0049-0205واعرتفت دول األمم املتحدة األعضاء حبكومة الوفاق الوطين باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للشعب
اللييب؛ انظر  ،LBY-OTP-0053-1152الصفحة  ،1154الفقرة .10
 ،LBY-OTP-0062-0060 14الصفحة  ،0060الفقرة  4والصفحة  ،0062الفقرتان  14و.15
 ،LBY-OTP-0062-0060 15الصفحة  ،0062الفقرة .14
 ،LBY-OTP-0049-0205 16الصفحة .0211
 ،LBY-OTP-0062-0060 17الصفحة  ،0062الفقرة 17؛  ،LBY-OTP-0062-0077الفقرة .0077
 ،LBY-OTP-0062-0060 18الصفحة  ،0064الفقرة .26
 ،LBY-OTP-0062-0060 19الصفحة  ،0064الفقرة .24
 ،LBY-OTP-0062-0060 20الصفحة  ،0063الفقرة .20
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عليها جملس شورى جماهدي درنة .21ويف بنغازي ،تعرض مبىن وزارة الداخلية هلجوم بقذائف اهلاون يف  10تشرين
الثاين/نوفمرب  2017وأسفرت االشتباكات اليت جرت مع قوات اجليش الوطين اللييب عقب اهلجوم عن مقتل 14
شخصاً وإصابة  25آخرين منهم مدنيون .22ووقع هجوم بالغ الضراوة بتاريخ  23كانون الثاين/يناير  2018حينما
فُ ِّجرت سيارتان ملغومتان أمام مسجد بيعة الرضوان يف منطقة السلماين يف بنغازي مما أسفر عن مقتل ما ال يقل
عن  30شخصاً ،منهم أطفال ،وإصابة ما ال يقل عن  56آخرين .23ويف  9شباط/فرباير  ،2018انفجرت عبوتان
يدويتا الصنع داخل مسجد يف منطقة املاجوري يف بنغازي ،مما أسفر عن مقتل مدين واحد وإصابة  116آخرين.24
 - 13وبلغ جمموع حاالت الوفاة واإلصابة املوثَّقة يف صفوف املدنيني يف شهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير
 2018وحدمها جراء أعمال القتال يف خمتلف أحناء البالد  52حالة وفاة و 196حالة إصابة جراء استعمال
العبوات اليدوية الصنع وانفجار خملفات احلرب ونريان األسلحة وأعمال القصف.25
 - 14وخالل الفرتة اليت تلت إصدار أمر القبض األول ،ظل لواء الصاعقة منخرطاً يف القتال الدائر يف بنغازي.
ففي تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب  ،2017أفيد بأن لواء الصاعقة نفَّذ هجمات يف منطقة سيدي
اخريبيش ،وهي إحدى آخر املناطق اليت تسيطر عليها القوات املعارضة واليت كانت ختضع للحصار منذ أربعة أشهر
خلت.26
 - 15ومثة أسباب معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي استمر يف االضطالع مبهام منصبه بصفته آمراً يف لواء
الصاعقة .وتالحظ الدائرة أن السيد الورفلي كان ال يزال يتوىل منصباً قيادياً يف لواء الصاعقة يف  14آب/أغسطس
 2017حينما نشر تعميماً بصفته ’’آمر حماور يف القوات اخلاصة‘‘ .27ويف وقت الحق ،يف خريف  ،2017توىل،
 ،LBY-OTP-0062-0060 21الصفحة  ،0063الفقرة .19
 ،LBY-OTP-0062-0060 22الصفحة  ،0063الفقرة .18

 ،LBY-OTP-0062-0077 23الصفحتان  0077و0078؛ انظر أيضاً  ،LBY-OTP-0062-0060الصفحة  ،0063الفقرة  ،18وإن
كان يُذ َكر فيها أن اهلجوم وقع بتاريخ  24كانون الثاين/يناير .2018
 ،LBY-OTP-0062-0081 24الصفحة 0082؛  ،LBY-OTP-0062-0060الصفحة  ،0063الفقرة .18
 ،LBY-OTP-0062-0077 25الصفحة 0077؛  ،LBY-OTP-0062-0081الصفحة .0081
LBY-OTP-0062-0277 26؛  LBY-OTP-0062-0707وترمجتها الواردة يف الوثيقة  ،LBY-OTP-0063-0048الصفحة .0049
 LBY-OTP-0054-0262 27والرتمجة الواردة يف  ،LBY-OTP-0054-0758الصفحة .0759
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حسبما أفيد به ،قيادة الكتيبة األوىل التابعة للواء الصاعقة أثناء هجوم نُ ِّفذ يف منطقة سيدي اخريبيش بتاريخ 30
28
تشرين الثاين/نوفمرب  . 2017وإبان الفرتة اليت يشملها الطلب ،كان ال يزال يُ َشار إىل السيد الورفلي بصفته آمراً
يف لواء الصاعقة.29
 - 16ووقعت اجلرمية اإلضافية ،اليت تدَّعي املدَّعية العامة بأن السيد الورفلي مسؤول عن ارتكاهبا ،بتاريخ 24
كانون الثاين/يناير  2018يف بنغازي .30وجاءت يف أعقاب اهلجوم الذي نُفِّذ باستعمال سيارتني ملغومتني املذكور
آنفاً والذي وقع بتاريخ  23كانون الثاين/يناير  2018أمام مسجد بيعة الرضوان يف منطقة السلماين ببنغازي.31
وأفيد بأن السيد الورفلي ارتكب اجلرمية املدعى بوقوعها رداً على اهلجوم املذكور.32
 - 17وتشري األدلة املتيسرة إىل أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي مسؤول عن قتل  10أشخاص
أمام املسجد عينه ،أي مسجد بيعة الرضوان ،يف منطقة السلماين ببنغازي بتاريخ  24كانون الثاين/يناير .2018
ويظهر السيد الورفلي يف تسجيل مصور مرتدياً زياً مرقطاً وحيمل يف يده اليسرى سالحاً نارياً .33ويقف أمامه 10
 LBY-OTP-0062-0707 28و ،LBY-OTP-0063-0048الصفحة .0049

 ،LBY-OTP-0062-0060 29الصفحة  ،0063الفقرة  ،10اليت يُذ َكر فيها أن السيد الورفلي كان يف الفرتة اليت يشملها الطلب
’’آمراً يف اجليش الوطين اللييب‘‘؛ و ،LBY-OTP-0062-0077الصفحة  ،0079حيث يُ َشار إىل السيد الورفلي يف كانون الثاين/يناير

 2018بصفته ’’آمراً ميدانياً يف القوات اخلاصة‘‘ .و’’القوات اخلاصة‘‘ هي االسم الرمسي لكتيبة الصاعقة؛ انظر
 0707و ،LBY-OTP-0063-0048الصفحة .0049
LBY-OTP-0062-0091 30؛  ،LBY-OTP-0062-0077الصفحة 0079؛  LBY-OTP-0056-0407و،LBY-OTP-0063-0063

LBY-OTP-0062-

الصفحة 0064؛  ،LBY-OTP-0062-0187الصفحة  ،0197الفقرة 70؛ لكن انظر  ،LBY-OTP-0062-0060الصفحة ،0063
الفقرة  ،18حيث يُفاد بأن اجلرمية املدَّعى هبا وقعت بتاريخ  25كانون الثاين/يناير .2018
 31انظر الفقرة  12فيما تقدَّم؛  ،LBY-OTP-0062-0187الصفحة  ،0197الفقرة .70
LBY-OTP-0062-0703 32؛  ،LBY-OTP-0062-0654الصفحة  ،0656األسطر  9إىل 20؛  LBY-OTP-0056-0407والرتمجة
الواردة يف  ،LBY-OTP-0062-0166الصفحة .0168
33
تبني مالمح
 ،LBY-OTP-0056-0407املقطع 00:48؛ تالحظ الدائرة أن السيد الورفلي يظهر من اخللف يف التسجيل وال ميكن ُّ
لكن الدائرة ختلص على الرغم من ذلك إىل وجود
وجهه؛ انظر أيضاً  ،LBY-OTP-0063-0068الصفحات  0075إىل ّ .0078
أسباب معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي هو الشخص الذي يظهر يف التسجيل املصور وذلك استناداً إىل عدد من األدلة األخرى
تبني أنه هو َم ْن أطلق النار على األشخاص العشرة أمام مسجد بيعة الرضوان يف بنغازي فأرداهم قتلى :انظر الفقرة  19فيما
اليت ِّ
يلي.
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أشخاص يف زي ُع َّمال أزرق من قطعة واحدة ُمصط ّفني ،جاثني على األرض معصويب العينني وأيديهم وراء
ظهورهم .34مث يشرع السيد الورفلي يف إطالق النار عليهم يف الرأس واحداً تلو اآلخر يف تتابع سريع بدءاً من يسار
الصف .ويسقط هؤالء على األرض واحداً واحداً عند إطالق النار عليهم .وبعد أن يفرغ من إطالق النار على
الشخص األخري ،يرمي السيد الورفلي األشخاص العشرة اجلاثني على األرض بوابل غزير من الرصاص .35ويأخذ
نفر من الناس يف اهلتاف صائحني’’ :دم الشهداء ما ميشيش هباء‘‘ .36ويظهر األشخاص العشرة املطلقة النار
عليهم جامثني على األرض فيما يبدو وكأنه بَِرك ويعابيب من الدماء .مث ُحت َّمل جثثهم على منت شاحنتني صغريتني
فيما يواصل حشد النظارة اهلتاف.37
 - 18وقد اقتنعت الدائرة بأن مثة مؤشرات كافية على أن التسجيل املصور املذكور آنفاً حقيقي مبا جييز االستناد
إليه يف هذه املرحلة من اإلجراءات .وتالحظ الدائرة خصوصاً أن املدَّعية العامة قدَّمت تقريراً أعدَّه أحد اخلرباء يف
مؤسسة شهرية ومستقلة بشأن صحة التسجيل املذكور .38وإثر حتليل التسجيل ولقطاته األساسيةُ ،خلِص يف التقرير
إىل أنه ال توجد آثار لتزييف أو تالعب فيما خيص املواقع أو األسلحة أو األشخاص الذين يظهرون فيه .39كما َّ
أكد
َّ
ص ِّور ’’أمام املسجد يف منطقة السلماين‘‘ حيث ’’وقع
أكد أحد الشهود مكان وقوع احلادثة وأفاد بأن التسجيل ُ
التفجري  ...يف اليوم السابق‘‘.40

 - 19وتوفر أدلة أخرى قُدِّمت إىل الدائرة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي مسؤول عن قتل األشخاص
العشرة بنفسه يف  24كانون الثاين/يناير  .2018وتشري الدائرة على وجه اخلصوص إىل التصريح الذي أدىل به
املتحدث الرمسي باسم اجليش الوطين اللييب يف  7شباط/فرباير  2018أو ما يقاربه ومفاده أن السيد الورفلي اعرتف
بارتكاب جرائم القتل .41وأ ِّ
ُكد يف خطاب يُدَّعى بأن السيد حفرت أرسله إىل املدَّعية العامة للمحكمة أن السيد
 34انظر أيضاً .LBY-OTP-0060-4362
 ،LBY-OTP-0056-0407 35املقطع من  00:48إىل .01:10

 ،LBY-OTP-0056-0407 36املقطع  01:10والرتمجة الواردة يف  ،LBY-OTP-0062-0166الصفحة  ،0168السطر .20
 ،LBY-OTP-0056-0407 37املقطع من  01:28إىل .01:55
.LBY-OTP-0063-0068 38
 ،LBY-OTP-0063-0068 39الصفحات  0072إىل .0074
 ،LBY-OTP-0062-0187 40الصفحة  ،0197الفقرتان  69و.75
 ،LBY-OTP-0062-0654 41الصفحة  ،0656األسطر  17إىل 20؛  ،LBY-OTP-0063-0063الصفحة .0063
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الورفلي ’’قتل بعض اإلرهابيني احملتجزين [ ]...رداً على التفجريات‘‘ اليت وقعت بتاريخ  23كانون الثاين/يناير
 .422018وتدعم هذا االدعاء أدلة أخرى قُدِّمت إىل الدائرة ومنها تقرير صادر عن األمم املتحدة.43
خامسا – اختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى
 – 1اختصاص احملكمة
 - 20ختلص الدائرة ،عمالً باملادتني  )1( 19و( )1( 58أ) من النظام األساسي ،واستناداً إىل املواد اليت قُدِّمت
إليها ودون مساس بأي قرارات تصدرها مستقبالً بشأن هذه املسألة ،إىل أن اجلرمية املذكورة يف الطلب تدخل يف
اختصاص احملكمة .إذ إن احلادثة اليت متثل األساس الذي يقوم عليه الطلب وقعت يف بنغازي يف  24كانون
الثاين/يناير  2018وهي 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 .44و ِّ
تذكر الدائرة
باالستنتاج الذي خلصت إليه يف أمر القبض األول من أن لواء الصاعقة طرف يف نزاع مسلح غري دويل قائم يف ليبيا
منذ أيام الثورة على نظام القذايف .45وترى الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن لواء الصاعقة ظل منخرطاً يف
النزاع املذكور بعد صدور أمر القبض األول وأن السيد الورفلي ظل يشغل منصباً قيادياً فيه .46ويف ضوء ما سبق،
املدعى بوقوعها الوارد بياهنا يف طلب إصدار أمر القبض صلة كافية باحلالة اليت أ ِ
اقتنعت الدائرة بأن للجرمية َّ
ُعمل
47
مبوجبها اختصاص احملكمة من خالل اإلحالة الواردة من جملس األمن .
.LBY-OTP-0062-0703 42
 ،LBY-OTP-0062-0060 43الصفحة  ،0063الفقرة  ،18اليت يُ َفاد فيها بأن اجلرمية املدَّعى بوقوعها ارتُ ِكبت يف  25كانون
اجعة الواردة يف ،LBY-OTP-0062-0174
الثاين/يناير 2018؛ LBY-OTP-0062-0091؛  LBY-OTP-0056-0374والرتمجة غري املر َ
الصفحة .0175
 44القرار

).S/RES/1970 (2011

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

املدَّعي العام إصدار أمر بالقبض على كاليكست مباروشيمانا‘‘ [باإلنكليزية] 28 ،أيلول/سبتمرب  ،2010الوثيقة

ICC-01/04-

 ،01/10-1الفقرات  5إىل .7
 45أمر القبض األول ،الفقرة .23
 46انظر الفقرتني  14و 15فيما تقدَّم.

 47الدائرة التمهيدية األوىل  ،قضية املدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا ” ،طعن الدفاع يف اختصاص احملكمة‘‘

[باإلنكليزية] 26 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2011الوثيقة  ،ICC-01/04-01/10-451الفقرة .16
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 – 2مقبولية الدعوى
ِّ - 21
تذكر الدائرة مبا قضت به دائرة االستئناف من أنه ينبغي عند البت يف طلب إصدار أمر بالقبض قُ ِّدم على
أساس قُصري يف إجراء يشمل املدَّعي العام فقط أال متارس الدائرة التمهيدية صالحيتها التقديرية يف النظر يف مقبولية
الدعوى وفقاً للجملة الثانية من املادة  )1( 19من النظام األساسي إال إذا كان ذلك مالئماً لظروف القضية مع
مراعاة مصاحل املشتبه به.48
 - 22إثر صدور أمر القبض األول ،أُفيد بأن املدعي العام العسكري باشر التحقيق يف ليبيا ،بناءً على أوامر
السيد حفرت ،يف اجلرائم املنسوبة إىل السيد الورفلي وفُتِحت بشأنه قضيتان .49وتتعلق القضية األوىل بالسلوك الذي
انبىن عليه أمر القبض األول 50أما القضية الثانية فيُ َّدعى بأهنا تتعلق بالسلوك الذي ميثل موضوع طلب املدَّعية
العامة .51وتلقت الدائرة معلومات حمدَّثة من املدَّعية العامة بتاريخ  19حزيران/يونيو .522018
 - 23وترى الدائرة أن ما يُفاد به من رفع الدعوى على السيد الورفلي يف ليبيا بشأن اجلرمية اليت يُدَّعى بأنه
ارتكبها بتاريخ  24كانون الثاين/يناير  2018ميثل سبباً ظاهرياً يلزم الدائرة مبمارسة سلطتها التقديرية عمالً باجلملة
الثانية من املادة  )1( 19من النظام األساسي 53والبت ،يف هذه املرحلة ،يف مقبولية قضية السيد الورفلي .وستوجه
الدائرة اهتمامها فيما يلي إىل التحقيق الذي يُدَّعى بأنه فُتِح بشأن األحداث اليت وقعت يف  24كانون الثاين/يناير
 2018واليت متثل موضوع طلب املدَّعية العامة.
 48دائرة 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 [ ‘‘‘58باإلنكليزية] 13 ،متوز/يوليو  ،2006الوثيقة ICC-01/04-
 169الفقرات  1و 2و.52
LBY-OTP-0062-0654 49؛ .LBY-OTP-0062-0703
 LBY-OTP-0055-0186 50والرتمجة الواردة يف LBY-OTP-0063-0004؛ LBY-OTP-0055-0231؛ .LBY-OTP-0062-0654
LBY-OTP-0062-0654 51؛ .LBY-OTP-0062-0703
 52الوثيقة .ICC-01/11-01/17-12-US-Exp
 53انظر دائرة 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 [ ‘‘‘58باإلنكليزية] 13 ،متوز/يوليو  ،2006الوثيقة ICC-
 ،01/04-169الفقرة .52
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أ) التكامل
 - 24يف آب/أغسطس  ،2017وإثر أمر أصدره السيد حفرت ،أُوقِف السيد الورفلي عن االضطالع مبهامه
العسكرية وباشر املدَّعي العام العسكري حتقيقاً أُفيد بأنه يشمل السلوك نفسه الذي مثَّل موضوع أمر القبض
األول .54وأُلقي القبض على السيد الورفلي فوراً وخضع لالستجواب من جانب املدَّعي العام العسكري .55إال أنه
يُدَّعى بأنه حبلول  30تشرين الثاين/نوفمرب  2017كان قد متَّ إطالق سراح السيد الورفلي.56
 - 25وعقب ما يُدَّعى به من قتل األشخاص العشرة أمام مسجد بيعة الرضوان بتاريخ  24كانون الثاين/يناير
 ،2018أمر السيد حفرت من جديد بإلقاء القبض على السيد الورفلي واحتجازه لكي يباشر املدَّعي العام العسكري
التحقيق يف تلك األفعال ومواصلة التحقيق الذي بدأ يف آب/أغسطس  .572017ويف  6شباط/فرباير ،2018
صرح فيه بأنه ’’بعد صدور التعليمات من القيادة العامة ،سيدي القائد
ظهر السيد الورفلي يف تسجيل َّ
مصور ي ِّ
العام ،خبصوص إيقايف ،أنا الرائد حممود مصطفى بوسيف الورفلي [ ]...سأقوم بتسليم نفسي إىل الشرطة العسكرية
يف مدينة املرج وذلك الستكمال التحقيقات فيما خيص احملكمة اجلنائية الدولية‘‘.58
 - 26ويف  7شباط/فرباير  ،2018كان السيد الورفلي ،حسبما يُ ّدعى به ،حمتجزاً لدى الشرطة العسكرية .59ويف
صرح املتحدث الرمسي باسم اجليش الوطين اللييب بأنه ثبت أن السيد الورفلي هو اجلاين وأنه
اليوم نفسه أو ما يقاربهَّ ،
فُتِحت بشأنه قضية ثانية خبصوص أحداث  24كانون الثاين/يناير  .602018وإثر تسليم السيد الورفلي نفسه،
خرجت مظاهرة يف بنغازي احتجاجاً على اإلجراءات القانونية املتخذة بشأنه وقام املتظاهرون بإغالق بعض الطرق
وحرق اإلطارات .61ويف  8شباط/فرباير  ،2018أُفيد بانتهاء التحقيق وإطالق سراح السيد الورفلي.62
 LBY-OTP-0055-0186 54والرتمجة الواردة يف LBY-OTP-0063-0004؛ LBY-OTP-0055-0231؛ .LBY-OTP-0062-0703
 LBY-OTP-0055-0186 55والرتمجة الواردة يف LBY-OTP-0063-0004؛ LBY-OTP-0055-0231؛ .LBY-OTP-0062-0703
 56انظر الفقرة  15فيما تقدَّم؛ انظر أيضاً  ،LBY-OTP-0062-0654الصفحة  ،0656السطرين  14و.15

.LBY-OTP-0062-0703 57
 ،LBY-OTP-0062-0648 58الصفحة .0650
59
 ،LBY-OTP-0062-0654الصفحة  ،0656السطران  24و25؛  LBY-OTP-0060-7303والرتمجة الواردة يف LBY-OTP-0062-
0651؛ .LBY-OTP-0062-0091
 ،LBY-OTP-0062-0654 60الصفحة  ،0656األسطر  17إىل .24
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 - 27وختلص الدائرة إىل أن اإلجراءات اليت يُدَّعى بأهنا بوشرت بشأن السيد الورفلي يف ليبيا ال جتعل القضية
املرفوعة عليه أمام هذه احملكمة غري مقبولة .وترى ،بغض النظر عما إذا كان ميكن اعتبار الكيان الذي ميارس
السلطة على اإلقليم الذي يسيطر عليه اجليش الوطين اللييب دولةً باملعين املقصود يف املادة  17من النظام األساسي،
أن مثة حالة من اجلمود اإلجرائيِّ .
عترب أن ’’التحقيق جيري‘‘ باملعىن املقصود يف املادة 17
وتذكر الدائرة بأنه لكي يُ َ
يتعني اختاذ تدابري ملموسة وحمددة وتدرجيية للتحقيق .63واستناداً إىل األدلة الضئيلة
(( )1أ) من النظام األساسي َّ
املتيسرة ،ترى الدائرة أن التحقيق  م ِ
يوف هبذه املقتضيات.
 - 28فأوالً تالحظ الدائرة أن التحقيق أُغلِق بعد يوم واحد من تسليم السيد الورفلي نفسه إىل الشرطة العسكرية
ِ
صر مدة التحقيق خصوصاً يف
وبعد أسبوعني من ارتكاب اجلرمية املدَّعى بوقوعها .وتعرب الدائرة عن قلقها إزاء ق َ
ضوء جسامة االدعاءات املنسوبة إىل السيد الورفلي .وثانياً ،تالحظ الدائرة استناداً إىل األدلة املتيسرة أنه  م تُتخذ
ستجوب أي شهود بشأن أحداث  24كانون الثاين/يناير  2018على الرغم من
تدابري ملموسة للتحقيق .فلم يُ َ
وجود حشد كبري من النظارة يف مكان وقوع اجلرمية املدَّعى هبا و م ُجير فحص جنائي شرعي للجثث مع ما هلذا
الفحص من أمهية حامسة للتحقيق .وتلحظ الدائرة استناداً إىل األدلة املتيسرة أن التدبري الوحيد الذي ُّاختذ منذ
مباشرة التحقيق يف اجلرائم اليت يُدَّعى بأن السيد الورفلي ارتكبها يتمثل يف استجوابه من جانب الشرطة العسكرية
يف آب/أغسطس  2017وهو إجراء يتعلق على أية حال بالسلوك الذي صدر بشأنه أمر القبض األول .وأخرياً
تالحظ الدائرة أنه  م يُقدَّم أي توضيح ألسباب إغالق التحقيق على الرغم من تصريح مسؤولني يف اجليش الوطين
اللييب قبل يوم واحد من إطالق سراح السيد الورفلي أنه ثبت أنه اجلاين.

.LBY-OTP-0062-0091 ،LBY-OTP-0062-0089 62
 63الدائرة التمهيدية الثالثة ’’ ،نسخة علنية حمجوبة منها معلومات من القرار املتعلق بطلب اإلذن بالتحقيق يف احلالة يف بوروندي‘،
 25 ،ICC-01/17-X-9-US-Expتشرين األول/أكتوبر [ ‘‘2017باإلنكليزية] ،الوثيقة  9 ،ICC-01/17-9-Redتشرين الثاين/نوفمرب
 ،2017الفقرة 148؛ الدائرة التمهيدية األوىل ،قضية املدَّعي العام ضد سيمون باغبو’’ ،قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية
قضية سيمون باغبو‘‘ [باإلنكليزية] 11 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة  ،ICC-02/11-01/12-47-Redالفقرة 65؛ دائرة
االستئناف ،قضية املدَّعي العام ضد سيمون باغبو’’ ،حكم بشأن استئناف مجهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر
يف  11كانون األول/ديسمرب  2014املعنون ’قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘‘ [باإلنكليزية]،
 27أيار/مايو  ،2015الوثيقة  ،ICC-02/11-01/12-75-Redالفقرة .122
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 - 29ويف ضوء ما تقدَّم ،ترى الدائرة أنه َّ
يتعذر عليها أن ختلص إىل أن التحقيق بشأن قضية السيد الورفلي يف
ليبيا جيري أو سبق أن أجري باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 17أ) – (ب) من النظام األساسي .ويظل هذا
االستنتاج قائماً رغم املعلومات احملدَّثة اليت أحالتها املدَّعية العامة إىل الدائرة خبصوص التحقيق الذي يُدَّعى بأنه جار
بشأن احلادثة الوارد بياهنا يف الطلب .إذ  م تقدِّم املدَّعية العامة أي دليل على اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق على
املبني يف الفقرة  28من هذا القرار .وبالنظر إىل ما تقدَّم ،ترى الدائرة أنه ال تزال مثة حالة من اجلمود
النحو َّ
اإلجرائي.
ب) خطورة اجلرمية
ِّ - 30
يتعني عليها عند البت فيما إذا كانت الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ
تذكر الدائرة بأنه َّ
احملكمة إجراء آخر باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 17د) من النظام األساسي أن تراعي ما يلي )1( :ما إذا
كانت الدعوى تقام على األشخاص الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن اجلرائم املدَّعى بارتكاهبا؛
( )2خطورة اجلرائم املدَّعى بارتكاهبا ،ويُتبَع يف النظر يف ذلك منهج كمي وكيفي يف آن .64وفيما يتعلق هبذا الشق
الثاين ،تالحظ الدائرة أنه سبق أن اعتُِربت قضايا تتعلق بعدد صغري من الضحايا 65أو تتعلق حصراً بتدمري مبان
66
يربر املقاضاة عليها.
َّ
خمصصة لألغراض الدينية على درجة كافية من اخلطورة مبا ِّ
ِّ - 31
وتذكر الدائرة بأن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي كان آمراً يف لواء الصاعقة إبان الفرتة اليت
يشملها طلب املدَّعية العامة 67وأن كان يضطلع بدور قيادي فيه منذ كانون األول/ديسمرب  2015على األقل.68
ويف أمر القبض األول ،خلصت الدائرة إىل أن أفراداً عديدين يعملون حتت إمرته وأنه يسيطر على مركز واحد
64
صدر عمالً باملادة  15من نظام روما األساسي بشأن اإلذن بالتحقيق يف
الدائرة التمهيدية الثانية ،احلالة يف مجهورية كينيا” ،قرار يُ َ
احلالة يف مجهورية كينيا“ [باإلنكليزية] ،الوثيقة  ،ICC-01/09-19-Corrالفقرات  60إىل .62

 65الدائرة التمهيدية األوىل ،قضية املدَّعي العام ضد عبداهلل بندا أبكر نورين’’ ،تصويب للقرار املعنون ’قرار بشأن اعتماد التهم‘‘‘7 ،
آذار/مارس  ،2011الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tARBالفقرات  48إىل .123
 66الدائرة االبتدائية الثامنة ،قضية املدَّعي العام ضد أمحد الفقي املهدي’’ ،احلكم والعقوبة‘‘ 27 ،أيلول/سبتمرب  ،2016الوثيقة
 ،ICC-01/12-01/15-171-tARBالفقرات  34إىل .37
 67انظر الفقرة  15فيما تقدَّم.
 68أمر القبض األول ،الفقرة .9
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لالحتجاز على األقل .69وال ترى الدائرة داعياً للحيود عن هذه االستنتاجات اليت تنطبق أيضاً على اجلرمية الوارد
بياهنا يف الطلب .وتالحظ الدائرة أيضاً أنه لئن كان عدد اجملين عليهم يف هذه القضية ضئيالً ،فإن أسلوب
ارتكاب اجلرمية ونشرها على املأل يتسم بالقسوة وعدم االكرتاث حلرمة احلياة اإلنسانية واإلمعان يف احلط من
ف اجملين عليهم يف طريق عام راكعني على األرض وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم .وأُطلِقت النار
ص َّ
الكرامة .فقد ُ
عليهم واحداً تلو اآلخر أمام حشد من النظارة الذين أخذوا يف اهلتاف تأييداً لعمليات القتل.
 - 32وهلذا األسباب ،ترى الدائرة أن قضية السيد الورفلي على درجة كافية من اخلطورة مبا يربر اختاذ احملكمة
إجراءات باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 17د) من النظام األساسي .ويف ضوء ما تقدَّم ،تقضي الدائرة بأن قضية
السيد الورفلي مقبولة أمام هذه احملكمة.
سادسا – 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)
 - 33ختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غري دويل كان قائماً يف إقليم
ليبيا منذ آذار/مارس  2011على أقل تقدير وحىت شباط/فرباير  2018على أقل تقدير بني قوات حكومية
ومجاعات منظمة مسلحة خمتلفة أو بني شىت هذه اجلماعات املسلحة ومنها لواء الصاعقة .70و ِّ
تذكر الدائرة بأهنا
خلصت يف أمر القبض األول إىل أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد بأن لواء الصاعقة مجاعة مسلحة منظَّمة .71وال
تبني األدلة
جتد الدائرة يف األدلة مثة معلومات تشري إىل ُّ
تغري يف الوقائع يف هذا اخلصوص .فضالً عن ذلكِّ ،
املعروضة على الدائرة ،مبا يفي باحلد اإلثبايت األدىن املطلوب ،أن العنف بني اجلماعات املسلحة اآلنفة الذكر

 69أمر القبض األول ،الفقرة .9
 70انظر الفقرات  9إىل  14فيما تقدَّم.
71
أمر القبض األول ،الفقرة  .26انظر الدائرة االبتدائية الثالثة ،قضية املدَّعي العام ضد جان-بيري مببا غومبو” ،حكم صادر عمالً
باملادة  74من النظام األساسي“ [باإلنكليزية] 21 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة  ،ICC-01/05-01/08-3343الفقرة  128والفقرات
 132إىل .136
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متطاول األجل ويرقى إىل مستوى يفوق جمرد أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة 72وأن أطراف النزاع شنَّت غارات
جوية وهجمات بقذائف اهلاون والقنابل اليدوية الصنع خالل الفرتة اليت تلت إصدار أمر القبض األول .وتالحظ
الدائرة أيضاً عدد الضحايا وتفشي أعمال العنف يف خمتلف أحناء البلد.73
 - 34وختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن األفعال املبيَّنة يف الفقرات  16إىل  19من
القسم الرابع فيما تقدَّم ،ترقى 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 .وقد اقتنعت الدائرة مبا
يفي باحلد اإلثبايت األدىن املطلوب بأن األشخاص الذين قُتِلوا إما كانوا عاجزين عن القتال جراء حرماهنم من
احلرية أو مدنيني ال يشاركون مشاركة فعلية يف األعمال احلربية .74وليس يف األدلة مثة ما يشري إىل أنه ُك ِفلت هلم
حماكمة أمام حمكمة م َّ
شكلة قانوناً ،عسكرية أكانت أم غري ذلك ،تفي باملعايري املتعارف عليها ألصول
ُ
احملاكمات .وال ميس هذا االستنتاج بإمكان أن تقوم املدَّعية العامة بتعديل الوصف القانوين لألفعال الوارد بياهنا يف
أمر القبض هذا.
 - 35وختلص الدائرة إىل أن مثة أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن السيد الورفلي مسؤول جنائياً مبوجب املادة
( )3( 25أ) من النظام األساسي عن جرمية القتل الوارد بياهنا يف الفقرات  16إىل  19فيما تقدَّم باعتباره جانياً
مباشراً الرتكابه اجلرمية بنفسه .75وقد اقتنعت الدائرة مبا يفي باحلد اإلثبايت األدىن املطلوب بتوافر القصد والعلم لديه
وأنه كان على دراية بصفة اجملين عليهم وبالوقائع الظرفية اليت تثبت وجود النزاع املسلح غري الدويل .76وال ميس هذا

 72املادة ( )2( 8د) من النظام األساسي.
 73الدائرة االبتدائية الثالثة ،قضية املدَّعي العام ضد جان-بيري مببا غومبو” ،حكم صادر عمالً باملادة  74من النظام األساسي“
[باإلنكليزية] 21 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة  ،ICC-01/05-01/08-3343الفقرات  137إىل 141؛ احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،قضية املدعي العام ضد بوشكوسكي وتارتشولفسكي ،القضية ’’ ،IT-04-82-Tاحلكم‘‘ 10 ،متوز/يوليو
 ، ،2008الفقرة .177
 74املادة ( )2( 8ج) ( ،‘1’ – )1وثيقة أركان اجلرائم.
75
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‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ،ICC-01/04-02/06-309
األساسي بشأن التهم اليت ِّ
 9حزيران/يونيو  ،2014الفقرة .136
 76املادة  30من النظام األساسي؛ املادة ( )2( 8ج) ( ،‘1’ – )1وثيقة أركان اجلرائم.
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االستنتاج بإمكان أن تقوم املدَّعية العامة بتعديل الوصف القانوين ملسؤولية السيد الورفلي اجلنائية يف ضوء ما يُقدَّم
من أدلة يف مرحلة الحقة.

 – 2ما إذا كان القبض على السيد يبدو ضرورياً (مبوجب املادة ( )1( 58ب) من النظام
األساسي)
 - 36وأخرياً 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 الرابع من هذا األمر؛ ( )2مثوله للمحاكمة .وتالحظ الدائرة أن
السيد الورفلي ارتكب اجلرمية املدَّعى بوقوعها والوارد بياهنا فيما تقدَّم بعد صدور أمر القبض األول .وترى أنه من
املرجح أن يواصل السيد الورفلي ارتكاب جرائم على قدر مماثل من اخلطورة يف املستقبل القريب ما  م ُمينَع من
القيام بذلك .وقد اقتنعت الدائرة بأن السيد الورفلي لن يستجيب على األرجح ألمر باحلضور باملعين املقصود يف
املادة  )7( 58من النظام األساسي بالنظر إىل أمر القبض األول ل ّما يُنفَّذ .ويف ضوء ما تقدَّم ،فإن إصدار أمر
القبض هذا ضروري.
ولهذه 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) من النظام األساسي عن ارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف القتل املنصوص عليها يف
املادة ( )2( 8ج) ’ ‘1من النظام األساسي وذلك بتاريخ  24كانون الثاين/يناير  2018يف بنغازي بليبيا؛
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
الرقم

ICC-01/11-01/17

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

19/17

 4متوز/يوليو 2018

ICC-01/11-01/17-13-tARB 16-07-2018 18/19 EC PT

َّ
املدعية العامة ،إىل السلطات الليبية املختصة أو سلطات أي دولة معنية أخرى أو أي جهة خمتصة أخرى وفقاً
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؛

ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علماً بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
/توقيع/
_____________
القاضي بيتر كوفاتش
رئيسا للدائرة
/توقيع/
_____________

/توقيع/
_____________
القاضي مارك بيران دو بريشمبو
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أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم األربعاء 4 ،متوز/يوليو 2018
يف الهاي هبولندا
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