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تصدر الدائرة االتبتدائي الامنة (’الدائرة‘) يف احملكمة اجلنائية الدولية (’احملكمة‘) ’احلكم والعقوبة‘ التاليني يف
قضية املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي آخذة باالعتبار املواد ( )2( 8هـ) ( )4و 23و( )3( 25أ) و65
و 76و 78من نظام روما األساسي (’النظام األساسي‘) والقاعدتني  139و 145من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات (’القواعد‘).
أوال – ِّ
نقدن
ألف – تذكير تبمإلجراءات السمتبق
 – 1يف  18أيلول/سبتمرب  ،2015أصدر القاضي املنفرد الذي يضطلع بأعمال الدائرة التمهيدية األوىل أمرا
بالقبض على السيد أمحد الفقي املهدي( .)1ونُِقل السيد املهدي إىل الهاي يف  26أيلول/سبتمرب  2015ومثل أمام
القضاة ألول مرة يف  30أيلول/سبتمرب .)2(2015
 – 2ويف  17كانون األول/ديسمرب  ،2015أودعت َّ
االدعاء‘) عريضة االهتام متضمنة هتمة واحدة
املدعية العامة (’ ِّ
يُدعى فيها بأن السيد املهدي مسؤول عن ارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على أعيان حممية وفقا ملا تن
عليه املادة ( )2( 8هـ) ( )4من النظام األساسي(.)3
 – 3ويف  18شباط/فرباير  ،2016توصل الطرفان إىل اتفاق بشأن اإلقرار بالذنب يف التهمة (’االتفاق‘)(.)4

() 1

أمر بالقبض على أمحد الفقي املهدي ،الوثيقة

ICC-01/12-01/15-1-Red

[بالفرنسية] (النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات

املخطر بإيداعها يف  28أيلول/سبتمرب .)2015
( )2حمضر اجللسة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-1-ENGباإلنكليزية].
( )3التهم اليت يوجهها االدعاء ضد أمحد الفقي املهدي 17 ،كانون األول/ديسمرب  ،2015الوثيقة .ICC-01/12-01/15-63-AnxA
( )4املرفق  2امللحق بالنسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من ’إيداع االتفاق بشأن اعرتاف السيد أمحد الفقي املهدي بذنبه‘،
 25شباط/فرباير  ،2016الوثيقة  25 ،ICC-01/12-01/15-78-Conf-Expشباط/فرباير  ،2016الوثيقة ICC-01/12-01/15-78-
( Anx2-Corr-Red2تصويب النسخة ال ُقصرية املخطر بإيداعها يف  30حزيران/يونيو  ،2016والنسخة السرية احملجوبة منها
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يوجهها االدعاء( .)5وبناء على ذلك
 – 4ويف  24آذار /مارس  ،2016اعتمدت الدائرة التمهيدية التهمة اليت ِّ
ُش ِّكلت الدائرة االبتدائية الثامنة يف  2أيار/مايو  2016للنظر يف القضية(.)6
()7
وتقرر خالهلا مبوافقة الطرفني
 – 5ويف  24أيار/مايو  ،2016عقدت هذه الدائرة أول جلسة الستعراض احلال
َّ
ما يلي  )1( :إصدار احلكم والعقوبة يف هذه القضية معا يف حال إدانة املتهم؛ ( )2اعتبار أن االدعاء قد قدَّم املواد
املدرجة يف قوائم األدلة اليت ُع ِرضت يف املرحلة التمهيدية وأن املتهم قبِلها وذلك ألغراض إصدار قرار مبوجب
املادة  .65وإثر تلقي قوائم تكميلية تتضمن مواد إضافية َّ
قدمها االدعاء وقبِلها املتهم ،صار بني يدي الدائرة 714
مادة تنظر فيها للتوصل إىل قراريها( )8إضافة إىل إفادتني كتابيتني َّ
قدمهما شاهدان من شهود الدفاع يُنظر فيهما يف
سياق حتديد العقوبة حصرا(.)9

معلومات املخطر بإيداعها يف  1متوز/يوليو  2016والنسخة العلنية احملجوبة منها معلومات املخطر بإيداعها يف  19آب/أغسطس
.)2016
() 5
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي‘ ،الوثيقة ICC-
النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من القرار املعنون ’قرار بشأن اعتماد التهم َّ
( 01/12-01/15-84-Red-tARBملحق هبا رأي منفصل [باإلنكليزية]).

( )6هيئة الرئاسة ،قرار بتشكيل الدائرتني االبتدائية الثامنة والتاسعة وإحالة قضييت املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي واملدعي العام
ضد دومينيك أونغوين إليهما ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-86باإلنكليزية].

( )7حمضر اجللسة ،الوثيقة .ICC-01/12-01/15-T-3-CONF-ENG
() 8
املوحدة لألدلة 7 ،أيلول/سبتمرب  ،2016الوثيقة ( ICC-01/12-01/15-167واملرفق امللحق هبا) .انظر
القائمة املشرتكة احملدَّثة و َّ
أيضا املرفق ألف امللحق بإيداع قائمة األدلة اليت يعتزم االدعاء عرضها يف جلسة اعتماد التهم 18 ،كانون األول/ديسمرب ،2015

الوثيقة ICC-01/12-01/15-67-Conf-Exp-AnxA؛ املرفق ألف امللحق باإلضافة الواردة على ’’إيداع قائمة األدلة اليت يعتزم االدعاء
عرضها يف جلسة اعتماد التهم‘‘ 18 ،كانون األول/ديسمرب ( ،2015الوثيقة  29 ،)ICC-01/12-01/15-67كانون الثاين/يناير

 ،2016الوثيقة ICC-01/12-01/15-74-Conf-Exp-AnxA؛ املرفق ألف امللحق بإحالة القائمة املشرتكة لألدلة اإلضافية املقدَّمة
مد املهلة احملدَّدة إليداع ٍ
مخس من مالحظات احملقِّقني 1 ،متوز/يوليو
عمال باملادة ( )1( 65ج) ( )2من النظام األساسي وطلب ِّ
 ،2016الوثيقة ICC-01/12-01/15-119-Conf-AnxA؛ املرفق ألف امللحق باإلضافة الواردة على الوثيقة املعنونة ’’إحالة القائمة
مد املهلة احملدَّدة إليداع ٍ
مخس من
املشرتكة لألدلة اإلضافية املقدَّمة عمال باملادة ( )1( 65ج) ( )2من النظام األساسي وطلب ِّ

مالحظات احملقِّقني 1 ،متوز/يوليو  ،2016الوثيقة  15 ،ICC-01/12-01/15-119-Confمتوز/يوليو  ،2016الوثيقة
.01/15-130-Conf-AnxA
( )9حمضر جلسة  22آب/أغسطس  ،2016الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  3السطر  20إىل
الصفحة  4السطر  ،15احملضر [ ICC-01/12-01/15-T-6-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  44األسطر  13إىل 18؛ طلب الدفاع
ICC-01/12-
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 – 6ويف  8حزيران/يونيو  ،2016عيَّنت الدائرة ممثال قانونيا للمجين عليهم يف هذه القضية( .)10وشارك يف
اإلجراءات االبتدائية ما جمموعه  8من اجملين عليهم(.)11
وع ِقدت احملاكمة يف الفرتة املمتدة ما بني  22و 24آب/أغسطس  .)12(2016واعرتف السيد املهدي بذنبه.
ُ –7
()13
واستُ ِمع إىل مجيع املرافعات الشفهية املتعلقة باحلكم والعقوبة واستدعى االدعاء ثالثة شهود لإلدالء بشهادهتم.

العاجل إيداع إفادتني كتابيتني لشاهدين يف سجل القضية ،مع مرفقني سريّـني  1و 23 ،2آب/أغسطس  ،2016الوثيقة
( 01/12-01/15-162-Confامللحق هبا مرفقان يتضمنان إفاديت الشاهدين  MLI-DEF-0001-0001و.)MLI-DEF-0002-0001
( )10النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من القرار املعنون ’’قرار بشأن مشاركة اجملين عليهم يف احملاكمة ومتثيلهم القانوين املشرتك‘‘ـ
الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-97-Redباإلنكليزية] (أ ِ
ُخطر بالنسخة ال ُقصرية يف اليوم نفسه).
( )11الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-97-Redباإلنكليزية] ،الصفحة 15؛ النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من ’القرار الثاين بشأن
مشاركة اجملين عليهم يف احملاكمة‘ 12 ،آب/أغسطس  12 ،2016آب/أغسطس  ،2016الوثيقة ICC-01/12-01/15-156-Red
[باإلنكليزية] (أ ِ
ُخطر بالنسخة السريّة يف اليوم نفسه) .وإثر صدور القرار ذي الرقم  ،ICC-01/12-01/15-156-Redانسحب اجملين
عليه  .a/35008/16حمضر جلسة  22آب/أغسطس  ،2016الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية]،
ICC-

الصفحة  3األسطر  8إىل .19
( )12
احملاضر  ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGو ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGوICC-01/12-01/15-T-6-ENG
[باإلنكليزية] .ولالستزادة من املعلومات عن سريورة هذه اإلجراءات ،انظر الوثيقة املعنونة توجيهات بشأن تسيري اإلجراءات،

 22متوز/يوليو  ،2016الوثيقة ( ICC-01/12-01/15-136واملرفق امللحق هبا) [باإلنكليزية].
( )13قدَّم املشاركون أيضا دفوعا بشأن العقوبة .مالحظات الدفاع بشأن املبادئ اليت جيب أن تـنْ ِظم إصدار العقوبة والظروف املشدِّدة
و/أو املخفِّفة يف القضية ،املقدَّمة عمال بأمر الدائرة الوارد يف الوثيقة ( ICC-01/12-01/15-99الوثيقة ICC-01/12-01/15-141-
 22 ،)Confمتوز/يوليو  ،2016الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] (التصويب والنسخة العلنية احملجوبة منها
معلومات املخطر بإيدعهما يف  20أيلول/سبتمرب ’( )2016مالحظات الدفاع بشأن العقوبة‘)؛ دفوع االدعاء بشأن العقوبة22 ،
متوز/يوليو  ،2016الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] (واملرفق امللحق هبا؛ النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات
املخطر بإيداعها يف  22آب/أغسطس ’( )2016مالحظات االدعاء بشأن العقوبة‘)؛ مالحظات اجملين عليهم املتعلقة بإنزال عقوبة
رادعة على ارتكاب جرائم حرب 22 ،متوز/يوليو  ،2016الوثيقة ’( ICC-01/12-01/15-135-Confمالحظات املمثل القانوين
للمجين عليهم بشأن العقوبة‘) .انظر أيضا مالحظات قلم احملكمة بشأن حالة السيد أمحد الفقي املهدي املالية وسلوكه أثناء
االحتجاز 21 ،متوز/يوليو  ،2016الوثيقة ’( ICC-01/12-01/15-134-Confمالحظات قلم احملكمة‘).
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 – 8وباإلضافة إىل هذا القرار ،أصدرت الدائرة خالل هذه اإلجراءات االبتدائية  18قرارا كتابيا و 12قرارا شفهيا
و 37قرارا بالربيد اإللكرتوين.
تبمء – المتهم والتهم
ُ – 9ولِد السيد أمحد الفقي املهدي ،املعروف أيضا بأيب تراب ،يف أغون الواقعة يف منطقة متبكتو مبايل .ويبلغ من
العمر ما يراوح بني الثالثني واألربعني عاما( )14وينتمي إىل أسرة مشهود هلا يف جمتمعها بتبحرها يف أمور الدين
اإلسالمي( .)15وهو واسع العلم بالقرآن( )16إذا تلقى تعليما قرآنيا منذ نعومة أظافره( )17وألقى دروسا بصفته فقهيا
يف شؤون الدين( .)18والتحق باجلماعة املسلحة املعروفة بأنصار الدين يف نيسان/أبريل .)19(2012
 – 10إن السيد املهدي متهم بتعمد توجيه هجمات ضد  10مبان ذات طابع ديين وتارخيي يف متبكتو مبايل يف
الفرتة املمتدة على وجه التقريب من  30حزيران/يونيو  2012حىت  11متوز/يوليو  2012وهي  )1( :ضريح
سيدي حممود بن عمر حممد أكيت؛ ( )2ضريح الشيخ حممد حممود األرواين؛ ( )3ضريح الشيخ سيدي املختار بن
سيدي حممد الكبري الكونيت؛ ( )4ضريح ألفا مويا؛ ( )5ضريح الشيخ حممد املكي؛ ( )6ضريح الشيخ عبد القاسم
عطوايت؛ ( )7ضريح الشيخ سيدي أمحد بن عمار أرجادي؛ ( )8باب مسجد سيدي حيىي والضرحيان املتامخان
ملسجد جينقري بري ،ومها ( )9ضريح أمحد فوالين؛ و( )10ضريح حبابر بابديع.

( )14الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة .)10

( )15إفادة شاهد نفي ،الوثيقة  ،MLI-DEF-0001-0001الصفحة .0002
( )16إفادة املهدي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4511الصفحة  4516إىل الصفحة .4518
( )17الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة .)11
()18
إفادة املهدي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4511الصفحة  4523إىل الصفحة 4525؛ إفادة شاهد نفي ،الوثيقة MLI-DEF-
 ،0002-0001الصفحتان  0001و.0002
( )19الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحتان  2و( 3الوقائع  3إىل .)13
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ثمنيم – الحكم
ألف – القمنون الواجب التطبيق
املوجه االهتام فيها
 – 1اجلرمية َّ
 – 11إن التهمة الوحيدة املعتمدة يف هذه القضية هي ارتكاب جرمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على أعيان حممية
وفقا ملا تن عليه املادة ( )2( 8هـ) ( )4من النظام األساسي اليت تعاقب على الفعل التايل’ :تعمد توجيه
هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ،واآلثار التارخيية،

واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى ،شريطة أال تكون أهدافا عسكرية‘ .ويدفع الطرفان معا بأن هذا هو
ال وصف القانوين السليم للجرمية املرتكبة يف هذه القضية .وعليه فإن هذه هي اجلرمية اليت اهتم االدعاء املدعى
عليه بارتكاهبا وهي اجلرمية اليت اعرتف بذنبه فيها.
يوجه إىل املدعى عليه التهمة األمشل املتمثلة يف تدمري املمتلكات املدنية
 – 12وتالحظ الدائرة أن االدعاء مل ِّ
املنصوص عليها يف املادة ( )2( 8هـ) ( )12اليت تعاقب على ما يلي الفعلني التاليني :تدمري ممتلكات العدو أو
االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات احلرب .ومل تُس ْق حجج يُدفع فيها بأن كان
من األنسب أن يُستند إىل املادة ( )2( 8هـ) ( )12كما أن الدائرة ال ترى االدعاء سببا يدعوها إىل إعادة النظر يف
الوصف القانوين للجرمية( )20بالنظر على الوجه اخلصوص إىل أن القصد اخلاص لدى املدعى عليه يف اهلجوم على
أعيان حممية يفي متاما بشرط القصد املنصوص عليه يف املادة ( )2( 8هـ) (.)4
يتعني إثبات ما يلي:
املوجه االهتام فيهاَّ ،
 – 13وإلثبات اجلرمية َّ
-1

وجه] هجوما.
أن مرتكب اجلرمية [ َّ

( )20انظر على وجه العموم البند  55من الئحة احملكمة (’السلطة اليت تستند إليها الدائرة االبتدائية يف تغيري وصف الوقائع
القانوين‘).
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-2

أن هدف اهلجوم [كان] واحدا أو أكثر من املباين املخصصة لألغراض الدينية أو
التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ،أو اآلثار التارخيية ،أو املستشفيات أو األماكن
اليت جيمع هبا املرضى واجلرحى ،واليت ال تشكل أهدافا عسكرية.

-3

تعمد] جعل هدف اهلجوم هذا املبىن أو املباين املخصصة لألغراض
أن مرتكب اجلرمية [ َّ
الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ،أو اآلثار التارخيية ،أو املستشفيات أو
األماكن اليت جيمع هبا املرضى واجلرحى ،واليت ال تشكل أهدافا عسكرية.

-4

أن السلوك [صدر] يف سياق نزاع دويل مسلح و[كان] مقرتنا به.

-5

أن مرتكب اجلرمية [كان] على علم بالظروف الفعلية اليت تثبت وجود نزاع مسلح(.)21

وبالنظر إىل أن هذه أول قضية تُطبَّق فيها احملكمة املادة ( )2( 8هـ) ( ،)4فستتناول الدائرة هذه اجلرمية
وأركاهنا بالتفسري.
 – 14ترجع جذور احلماية اخلاصة اليت حتظى هبا املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل إىل املادتني  27و 56من
الئحة الهاي لعام  )22(1907وإىل اللجنة املعنية مبسؤولية املتسببني يف احلرب وإنفاذ العقوبات اليت أُنشئت عام
 1919واليت اعتربت ’التدمري الغاشم للمباين واآلثار الدينية واخلريية والتعليمية والتارخيية‘ جرمية حرب( .)23كما أُقَِّر
يف اتفاقيات جنيف بضرورة إسباغ محاية خاصة على األعيان – من قبيل املستشفيات – اليت حتظى باحلماية أيضا
( )21أركان اجلرائم ،املادة ( )2( 8هـ) (.)4
( )22االتفاقية (الرابعة) اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية واملرفق امللحق هبا :الالئحة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية،
الهاي 18 ،تشرين األول/أكتوبر  ،1907املادتان  27و( 56تن املادة  27على ما يلي’ :يف حاالت احلصار أو القصف جيب
اختاذ كافة التدابري الالزمة لتفادي اهلجوم ،قدر املستطاع ،على املباين املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال اخلريية واآلثار
التارخيية واملستشفيات واملواقع اليت يتم فيها مجع املرضى واجلرحى ،شريطة أال تستخدم يف الظروف السائدة آنذاك ألغراض
عسكرية‘) .ولالطالع على تقنني أسبق عهدا هلذا التحرمي على الصعيد الوطين ،انظر أيضا تعليمات إدارة جيوش الواليات املتحدة
يف امليدان (مدونة ليرب) [باإلنكليزية] ،1863 ،املادتني  35و.36
( )23اللجنة املعنية مبسؤولية املتسببني يف احلرب وإنفاذ العقوبات 14 ،اجمللة األمريكية للقانون الدويل [ 95باإلنكليزية] (الرقم  1و،2
 ،)1920الصفحة .115
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()24
وجسدت الصكوك الدولية الالحقة كالربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين التفاقيات
باعتبارها أعيانا مدنية َّ .
جنيف( )25والربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام  )26(1954احلماية املشدَّدة اليت حتظى هبا املمتلكات الثقافية.

 – 15وترى الدائرة أن ركن ’[توجيه اهلجوم]‘ يشمل أي أعمال عنف تقع على األعيان احملمية ولن متيِّز بينها وفقا
ملا إذا كانت قد ارتُ ِكبت يف أثناء األعمال احلربية أم بعد سيطرة اجلماعة املسلحة عليها .فهذا التمييز ال يرد يف
وجيسد ذلك الصفة اخلاصة اليت حتظى هبا األعيان الدينية والثقافية والتارخيية وما مياثلها من أعيان
النظام األساسيِّ .
وينبغي للدائرة أال تعدِّل هذه الصفة بوضع متييز مل يـُن عليه يف النظام األساسي .واحلال هي أن القانون اإلنساين
الدويل حيمي األعيان الثقافية بصفتها تلك من اجلرائم اليت تُرتكب يف أثناء املعركة وخارج إطارها(.)27
 – 16وفضال عن ذلك ،فإن السوابق القضائية اليت أرستها القضايا األخرى املتعلقة باهلجوم على السكان
املدنيني( )28ال تتضمن ما ميكن االهتداء به يف هذا الشأن .وختتلف يف النظام األساسي محاية األشخاص عن محاية
األعيان الثقافية .إذ تُسبغ احلماية على األشخاص مبوجب أحكام عديدة منفصلة تسري يف أثناء األعمال احلربية،
()24

االتفاقية األوىل لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان 12 ،آب/أغسطس  ،1949املواد  19إىل 23؛

االتفاقية الثانية لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف البحار 12 ،آب/أغسطس  ،1949املواد  22و 23و34
و35؛ االتفاقية الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 12 ،آب/أغسطس  ،1949املواد  14و 18و.19

( )25الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب/أغسطس  ،1949واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية
(الربوتوكول األول) 8 ،حزيران/يونيو  ،1977املادة 53؛ الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب/أغسطس
 ،1949واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية (الربوتوكول الثاين) 8 ،حزيران/يونيو  ،1977املادة 16؛ وترد اإلشارة
يف كال الربوتوكولني إىل اتفاقية الهاي لعام  1954األسبق عهدا .انظر اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح والالئحة
اخلاصة بتنفيذ االتفاقية ،الهاي  14أيار/مايو  ،1954املادة .4
( )26الربوتوكول الثاين التفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب صراع مسلَّح املعقودة عام  26 ،1954آذار/مارس ،1999
املادة .15

( )27انظر الفقرة  14من هذا احلكم.
( )28انظر على وجه العموم الدائرة التمهيدية الثانية ،قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا ،قرار صادر عمال باملادة ( )7( 61أ)
يوجهها املدعي العام إىل بوسكو نتاغاندا 9 ،حزيران/يونيو  ،2014الوثيقة ICC-
و(ب) من النظام األساسي بشأن التهم اليت ِّ
[ 01/04-02/06-309باإلنكليزية] ،الفقرة 45؛ الدائرة التمهيدية األوىل ،قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي،
قرار بشأن اعتماد التهم 30 ،أيلول/سبتمرب  ،2008الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-717باإلنكليزية]( ،املخطر بإيداعها يف  1تشرين
األول/أكتوبر  ،)2008الفقرة .267
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وبعد إحكام اجلماعة املسلحة املعنية سيطرهتا ،وعلى أشكال خمتلفة وحمدَّدة من الضرر .أما األعيان الثقافية يف
النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل فال تُسبغ احلماية عليها بصفتها تلك ،ال على وجه العموم كشأن األعيان
املدنية ،إال مبوجب املادة ( )2( 8هـ) ( )4اليت ال متيِّز بني اهلجمات اليت تقع يف أثناء األعمال احلربية أو ما يقع
بعدها .وأخريا ،ال يتضمن قضاء حمكمة يوغوسالفيا السابق إال القليل مما ميكن االهتداء به ذلك أن قانون تلك
احملكمة الساري على هذه املسألة ،على النقيض من النظام األساسي ،ال ينظم ’اهلجمات‘ اليت تقع على األعيان
جيرم باألحرى ’تدمريها أو إحلاق إحلاق أضرار متعمدة هبا‘( .)29ولذا خيتلف السياقان القانونيان.
الثقافية بل ِّ
 – 17واملادة ( )2( 8هـ) ( )4هي ما يقابل ،يف شـأن النزاع املسلح غري ذي الطابع الدويل ،املادة )2( 8
(ب) ( )9اليت تسري على النزاع املسلح ذي الطابع الدويل واليت تشتمل على أركان مطابقة تقريبا( .)30وكلتامها
تُ ِ
نظم مسألة اهلجوم على فئات معيَّنة من األعيان املدنية مما ُجي ِّسد األمهية اليت خيت هبا الرتا الثقايف .وتضع
املادة ( )2( 8هـ) عنصرا سياقيا هو أهنا تسري على النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل اليت جتري يف إقليم
دولة عندما يقوم نزاع مسلح متطاول األجل بني السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة.
 – 18ويدفع الطرفان معا بأن نزاعا مسلحا غري ذي طابع دويل كان قائما يف مايل خالل الفرتة املعنية ،وهو ما
تلقت الدائرة أدلة عليه .وتالحظ الدائرة أن أحد أركان اجلرمية ين على ’أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح
ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به‘ .وتفسر الدائرة ذلك على أن ’السلوك‘ هو اهلجوم على األعيان الثقافية وأن
هذا الركن ال يقتضي وجود صلة معيَّنة بينه وبني األعمال احلربية بل أن يكون مقرتنا بالنزاع املسلح غري ذي الطابع
الدويل عموما.

( )29قارن أيضا املادة ( )2( 8هـ) ( )4من نظام روما األساسي باملادة ( 3د) من النظام األساسي حملكمة يوغوسالفيا [باإلنكليزية]
جترم ’االستيالء على املؤسسات املخصصة لألغراض الدينية واخلريية والتعليمية والفنية والعلمية واآلثار التارخيية واألعمال الفنية
(اليت ِّ
والعلمية أو تدمريها أو إحلاق أضرار متعمدة هبا‘) .حمكمة يوغوسالفيا السابقة ،الدائرة االبتدائية الثانية ،قضية املدعي العام ضد بافل
سرتوغار [ ،]Prosecutor v. Pavle Strugarاحلكم 31 ،كانون الثاين/يناير [ IT-01-42-T ،2005باإلنكليزية] (احلكم االبتدائي يف
فسر فيها النظام األساسي حملكمة يوغوسالفيا السابقة على أنه يقتضي أن يلحق باملمتلك
قضية سرتوغار) ،الفقرة ( 308اليت يُ َّ
الثقايف ضرر أو تلف فعلي).
( )30يتمثل الفرق الوحيد يف طبيعة النزاع يف الركنني السياقيني.
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 – 2أشكال املساءلة اجلنائية
 – 19إلثبات اشرتاك شخ يف ارتكاب جرمية باقرتافها مع آخرين على حنو ما تن
يتعني إثبات ما يلي:
النظام األساسيَّ ،
 – 1أن الشخ
اجلرمية(.)32

()31

أسهم مسامهة أساسية

عليه املادة ( )3( 25أ) من

نتج عنها قدرة على إحباط ارتكاب

 – 2أن املسامهة أتت يف سياق اتفاق مع آخرين أدى إىل ارتكاب اجلرمية(.)33
 – 3أن الشخ

يستويف األركان الذاتية للجرمية(.)34

 – 20ولألسباب اليت ستُ َّبني يف موضع الحق يف هذا احلكم( ،)35ال يلزم بيان الشروط املتعلقة بأشكال املساءلة
البديلة اليت نسبها االدعاء إىل املتهم واعتمدهتا الدائرة التمهيدية.

()31
يتعني أن تكون هذه املسامهة ’اجلرمية‘ ذاهتا أم ’اخلطة املشرتكة‘.
مثة انقسام يف السوابق القضائية هلذه احملكمة بشأن ما إذا كان َّ
يغري من األمر شيئا.
بيد أنه بالنظر إىل وقائع هذه القضية ،فإن هذا التمييز ال ِّ
( )32دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو ،النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من احلكم املتعلق

باستئناف السيد توماس لوبانغا دييلو احلكم الصادر بإدانته 1 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة
[ Redباإلنكليزية] ،حكم االستئناف اخلامس يف قضية لوبانغا ،الفقرتان  469و’( 473حكم االستئناف يف قضية لوبانغا).
( )33حكم االستئناف يف قضية لوبانغا ،الوثيقة  ،ICC-01/04-01/06-3121-Redالفقرتان  445و.446
( )34انظر حكم االستئناف يف قضية لوبانغا ،الوثيقة  ،ICC-01/04-01/06-3121-Redالفقرات  447إىل 451؛ احلكم االبتدائي يف
قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-2842باإلنكليزية] ،الفقرات  1014إىل .1018
( )35انظر الفقرتني  57و 58من هذا احلكم.
ICC-01/04-01/06-3121-
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 – 3املادة  65من النظام األساسي
 – 21ملا كانت هذه أول مرة تُطبَّق فيها املادة  65يف قضية تنظر فيها هذه احملكمة ،فإن الدائرة ستتناول بإجياز
نشأة احلكم القانوين الذي تتضمنه هذه املادة وغرضه.
 – 22كانت مسودة النظام األساسي اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل عام  1994تقتضي من الدائرة االبتدائية أن
تتيح للمتهم فرصة ’الرد على السؤال عما إذا كان مذنبا أو بريئا‘( .)36لكن ما لبث هذا احلكم القانوين أن أثار
اجلدل .فقد أشار تقرير اللجنة املؤقتة الصادر عام  1995إىل أن بعض الوفود أعرب عن رأي مفاده أنه ’ينبغي
توضيح األثر الذي يرتتب على جوار اإلقرار بالذنب نظرا لالختالفات القائمة بني نظم القانون املدين والقانون
العام‘ وأبديت مالحظة مفادها أنه ’نظرا جلسامة اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ،فإنه من غري املالئم
السماح باملساومة على العقوبة‘( .)37ويف هذا الصدد ،جاء يف تقرير اللجنة التحضريية الصادر عام  1996ما يلي:
’وجه االنتباه إىل احلاجة إىل سد الفجوة النامجة عن اختالف النظم القانونية [ ]...مع الرتكيز على الوقوف على
القواسم املشرتكة بني النظم القانونية املختلفة‘(.)38
 – 23وخيتلف نظام القانون املدين عن القانون اإلنكليزي [ ]Common Lawتقليديا يف شأن دور االعرتاف
وجيسد ذلك اختالفات تقليدية أعمق يف فهم طبيعة اإلجراءات اجلنائية:
بالذنبِّ .
إذا اتُّبِع يف اإلجراءات منوذج يُفصل فيه رمسيا يف وقائع القضية ،فإن االعرتافات واالتفاقات الرمسية تكون مرفوضة
[ ]...أما إذا عُدَّت اإلجراءات يف جوهرها مباراة واحلُكم قرارا يفصل بني املتبارين ،فإن منطق تلك اإلجراءات ينزع
بطبيعته إىل قبول االعرتافات واالتفاقات الرمسية(.)39
()36

تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني 2 ،أيار/مايو إىل  22متوز/يوليو  ،1994السجالت الرمسية

للجمعية العامة ،الدورة التاسعة واألربعون ،امللحق رقم  ،10الوثيقة  ،A/49/10الصفحتان  54و.55
( )37تقرير اللجنة املخصصة إلنشاء حمكمة جنائية دولية 6 ،أيلول/سبتمرب  ،A/50/22 ،1995امللحق رقم  ،22الفقرة .170
( )38تقرير اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ،أعمال اللجنة التحضريية أثناء الفرتة من آذار/مارس إىل نيسان/أبريل
وآب/أغسطس  ،1996امللحق رقم ( )A/51/22( 22تقرير اللجنة التحضريية الصادر عام  ،)1996اجمللد األول ،الفقرة .263
( )39مريان داماشكا ،العوائق اإلثباتية أمام اإلدانة ومنوذجان لإلجراءات اجلنائية :دراسة شاملة 121 ،جملة القانون يف جامعة بنسلفانيا
 ،506الصفحة .)1973-1972( 582
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 – 24ويُعزى مصدر أول صيغة ملا أصبح فيما بعد املادة  )1( 65إىل ( )4من النظام األساسي إىل ورقة عمل
أرجنتينية ُوِّزعت عام  .)40(1996وكان الغرض من املقرتح هو أن يكون حال وسطا جيمع بني املفاهيم التقليدية يف
القانون املدين والقانون اإلنكليزي( .)41وورد مصطلح ’االعرتاف بالذنب‘ أول مرة يف مقرتح الحق قدمته األرجنتني
وكندا حتاشيا الستعمال االصطالحات الشائعة يف نظامي القانون املدين والقانون اإلنكليزي(.)42

[ Mirjan Damaška, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A

)]Comparative Study, 121 University of Pennsylvania Law Review 506, 582 (1972-73
وأشار املعلقون إىل أن هذا التمييز التقليدي قد تالشى يف اآلونة األخرية إىل حد بعيد .فابريتشو غواريليا وغودرون هومشاير،
اإلجراءات املتعلقة باالعرتاف بالذنب ،يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية – شرح( 2016 ،سي إتش بيك – هارت
– نوموس ،الطبعة الثالثة ،ترفرتير وأمبوس ،حمررين) (’شرح ترفرتير‘) ،الصفحة .1623
[ Fabricio Guariglia and Gudrun Hochmayr, Proceedings on an admission of guilt, in Rome Statute of the
International Criminal Court – A Commentary, 2016 (C.H. Beck – Hart - Nomos, 3rd edition, Triffterer and

.]Ambos, eds) (‘Triffterer Commentary’), page 1623

( )40اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ،ورقة عمل مقدَّمة من األرجنتني 13 ،آب/أغسطس  ،1996الوثيقة
[ ،A/AC.249/L.6باإلنكليزية] ،الصفحات  8و 14و.15
( )41الوثيقة [ ،A/AC.249/L.6باإلنكليزية] ،الصفحة .8
( )42اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ،مقرتح مقدَّم من األرجنتني وكندا بشأن املواد  38و 38مكررا و 41و،43
 20آب/أغسطس  ،1996الوثيقة [ A/AC.249/WP.16باإلنكليزية] ،واملدرج يف تقرير اللجنة التحضريية الصادر عام ،1996
اجمللد الثاين ،الصفحتني  173و .174انظر أيضا هانس-يورغ ،برينز ،إجراءات احملاكمة ،يف احملكمة اجلنائية الدولية ،استحدا
نظام روما األساسي :املسائل ،املفاوضات ،النتائج( 1998 ،كلُور لو انرتناشونال ،روي إس يل حمررا) ((ش ْرح يل [ ]Leeلنظام روما
األساسي) ،الصفحة .242
[ Hans-Jörg Behrens, The Trial Proceedings, in The International Criminal Court – The Making of the Rome
Statute: Issues, Negotiations, Results, 1998 (Kluwer Law International, Roy S. Lee ed.) (‘Lee Statute

)’]Commentary
ومع ذلك فإنه يف حني يُستعمل يف الصيغة اإلنكليزية النهائية للمادة ( )8( 64أ) من النظام األساسي مصطلح ’ admission of
[ ‘guiltاالعرتاف بالذنب] ،فإن الصيغة الفرنسية تن على ’]…[ [ ‘la possibilité de plaider coupableإمكان اإلقرار بالذنب].
أما املادة  65من الصيغة الفرنسية النهائية من النظام األساسي فيُستعمل فيها مصطلح ’[ ‘aveu de culpabilitéاالعرتاف بالذنب] يف
خمتلف املواضع.
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 – 25ويتمثل التغيري األكرب الذي أجري على ن هذا احلكم القانوين إثر املقرتحني اللذين قُدِّما عام  1996يف
إدراج ما صار فيما بعد ن املادة  )5( 65من النظام األساسي( .)43وقد اعتُ ِمد ذلك استجابة لشواغل بعض
الوفود اليت كانت تريد التيقن من أن إجراءات االعرتاف بالذنب لن تفتح الباب للعمل بنظام املساومة على
العقوبة( .)44وختتلف هذه املسألة عن مسألة ’اإلقرار بالذنب‘ بوجه عام إذ جيوز االعرتاف بالذنب دون وجود اتفاق
بني الطرفني( .)45واملادة  )5( 65صرحية يف نصها على أن ما جيري من مباحثات بني الطرفني ليس ملزما للدائرة
االبتدائية – وهو مبدأ يقبله مؤيدو نظام املساومة على العقوبة ومعارضوه على حد سواء(.)46
 – 26ومل ُجير على هذه املسودة إال بعض التعديالت املوضوعية الطفيفة منذ أن بدأت اللجنة التحضريية عملها
عام  1997حىت اعتُ ِمدت املادة  65وسائر مواد النظام األساسي يف  17متوز/يوليو .1998
 – 27وميثِّل احلل الذي تتضمنه املادة  65من النظام األساسي ’بديال ثالثا‘ لنهجي القانون اإلنكليزي والقانون
املدين التقليديني( .)47إذ تُتاح للمتهم ،عمال باملادتني ( )8( 64أ) و 65من النظام األساسي ،فرصة االعرتاف
بذنبه يف بداية احملاكمة وهو إجراء يبدو شبيها بإجراء ’اإلقرار بالذنب‘ املعمول به يف نظام القانون اإلنكليزي .وجتيز
()43

يرد ن

هذا احلكم القانوين أول ما يرد يف تقرير للجنة التحضريية صدر يف  14آب/أغسطس  .1997اللجنة التحضريية

إلنشاء حمكمة جنائية دولية ،املقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية يف دورهتا املعقودة يف الفرتة من  4إىل  15آب/أغسطس
 14 ،1997آب/أغسطس  ،1997الوثيقة  ،A/AC.249/1997/L.8/Rev.1الصفحة  .33ويرد يف احلاشية  41تعليق على مسودة
الفقرة جيري اجملرى التايل’ :أعرب عن القلق إزاء هذه الفقرة واقرتحت مواصلة النظر يف صياغتها‘.
( )44شرح ترفرتير ،الصفحة 1633؛ ش ْرح يل [ ،]Leeالصفحة 242؛ ويليام إيه شاباس ،احملكمة اجلنائية الدولية :شرح نظام روما
األساسي( 2010 ،مطبعة جامعة أكسفورد) (’شرح شاباس‘) ،الصفحة .780
[ Triffterer Commentary, page 1633; Lee Commentary, page 242; William A. Schabas, The International
Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2010 (Oxford University Press) (‘Schabas

)’]Commentary
( )45ويف قاموس بالك القانوين سن ٌد لكون اإلقرار بالذنب ال يرتبط حتما باملساومة على العقوبة ]...[’ :عادة ما يكون اإلقرار
بالذنب جزءا من املساومة على العقوبة‘ .كلمة ’ ‘pleaيف قاموس بالك القانوين (الطبعة العاشرةBlack’s Law [ )2014 ،
).]Dictionary (10th ed., 2014
( )46انظر شرح شاباس ،الصفحتني  776و777؛ اإلجراءات االبتدائية ،يف شرح نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
( 2002مطبعة جامعة أكسفورد ،كاسيسي وغايتا وجونز ،حمررين) ،اجمللد الثاين ،الصفحة ’( 1290كما أن من املتفق عليه عموما
إىل حد ما أن املساومة بني االدعاء والدفاع تكون ،يف الدول اليت تعتمد هذا النظام ،رهنا مبوافقة القاضي‘).
( )47شرح ترفرتير ،الصفحة .1625
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املادة  )5( 65من النظام األساسي ضمنيا املباحثات اليت تقابل اتفاقات اإلقرار بالذنب يف األنظمة اليت تعمل
ت فيما إذا كان االعرتاف بالذنب ’تدعمه وقائع
لكن املادة  65تقتضي أيضا من الدائرة أن تبُ َّ
بالقانون اإلنكليزيَّ .
الدعوى‘ ،وهو ما يلزمها حتديدا بالنظر يف االعرتاف بالذنب ويف ’[]..أية أدلة إضافية جرى تقدميها‘( .)48ويعد
ذلك أقرب إىل اإلجراءات املختصرة أو املوجزة املعمول هبا تقليديا يف النظم اليت تعتمد القانون املدين.
 – 28وهلذه االعرتافات ،إذا قبلتها الدائرة ،منافع شىت للمحكمة وملقاصد العدالة عموما .إذ إن من شأن االعرتاف
بالذنب أن يؤدي إىل اإلسراع يف تسوية القضية والوصول يف غضون مدة ال تضاهى إىل نتيجة تشتد احلاجة إليها.
يفضل بعض اجملين عليهم اإلدالء بالشهادة ،فقد يؤثر البعض اآلخر أن يوفِّر على نفسه عناء الضغط
ولئن قد ِّ
النفسي الناتج عن االضطرار إىل اإلدالء بالشهادة عن املآسي الشخصية والتعرض لالستجواب من الطرف اآلخر.
وميكن أن يسهم االعرتاف بالذنب مبوجب اتفاق ين على إدالء الشخ املعىن بالشهادة يف حماكمات الحقة يف
مقربا فيما يُقام من قضايا على أشخاص آخرين .ولعل األهم من ذلك
التوصل إىل احلقيقة باعتبار املتهم شاهدا َّ
كله هو أن سرعة إجناز القضايا إثر االعرتاف بالذنب توفِّر على احملكمة وقتا وموارد ميكن تسخريها للدفع قدما
مبسرية العدالة الدولية على جبهات أخرى.
تبمء – الوقمئع المابَت في القضي
ت يف
 – 29ستنتقل الدائرة اآلن إىل بيان الوقائع اليت تعترب أهنا أُثبِتت يف هذه القضية .وجيب على الدائرة أن تبُ َّ
ذلك مبوجب املادة ( )1( 65ج) من النظام األساسي .ولتقييم ما إذا كان ’االعرتاف بالذنب تدعمه وقائع
الدعوى‘ ،استمعت الدائرة إىل ثالثة شهود ونظرت يف مئات األدلة املستندية اليت قدَّمها االدعاء وقبِلها املتهم .وقد
()49
كملة اليت قدَّمها
استندت الدائرة يف كل واقعة من الوقائع املثبتة إىل ما يلي )1( :اعرتافات املتهم ؛ ( )2املواد امل ِّ
االدعاء وقبِلها املتهم()50؛ ( )3شهادة الشهود الذين مثلوا أمام هذه الدائرة؛ وإن كان ال يُشرتط يف تقييم األدلة أن
( )48املادة ( )1( 65ج) و )2( 65من النظام األساسي.
()49
االتفاق ،الوثيقة  .ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2انظر أيضا الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-
01/12-01/15-54-Conf-AnxA؛ والوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة .ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA
()50الوثيقتان  ICC-01/12-01/15-67-Conf-AnxAو .ICC-01/12-01/15-74-Conf-AnxAانظر أيضا حمضر اجللسة اليت عُ ِقدت
يف  24أيار/مايو  ،2016الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-T-3-Conf-ENGالصفحة  ،21السطر  13إىل الصفحة  ،22السطر
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يكون هلا سند من أدلة أخرى( ،)51فقد أولت الدائرة اهتماما خاصا ملا إذا كانت األدلة تثبت صحة الوقائع بغض
النظر عن اعرتافات املتهم.
 – 30وتالحظ الدائرة بدء ذي بدء أن السيد املهدي َّ
أكد شفهيا وكتابيا أنه:
املوجهة إليه وتبعات االعرتاف بالذنب()52؛
( )1يفهم طبيعة التهم َّ
( )2يعرتف بذنبه طوعا وبعد التشاور مع حمامييه تشاورا كافيا()53؛
( )3يتنازل عن حقه يف  )1( :عدم االعرتاف بالذنب ومطالبة االدعاء بإثبات التهم دون
شك معقول يف حماكمة كاملة؛ (ب) عدم االعرتاف بالذنب ولزوم الصمت؛ (ج) إبداء أوجه
الدفاع والدفع بامتناع املسؤولية اجلنائية وتقدمي أدلة مقبولة يف حماكمة كاملة؛ (د) استجواب
شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرين يف حماكمة كاملة؛ (هـ) استئناف حكم اإلدانة أو
العقوبة شريطة أال تكون العقوبة تتجاوز مدة السجن املوصى هبا(.)54
( )4يقبل مسؤوليته اجلنائية الفردية عن التهم مبا فيها كل أشكال املسؤولية اجلنائية املدعى
هبا( .)55ويُالحظ أن االتفاق ال ين على إمكان تعديل التهمة.
( 14اليت يُؤَّكد فيها أن املتهم قبِل املواد املذكورة يف الوثيقتني

 ICC-01/12-01/15-67-Conf-AnxAوICC-01/12-01/15-74-Conf-

.)AnxA
( )51القاعدة  )4( 63من القواعد.
( )52االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 28؛ حمضر جلسة ،الوثيقة
[ ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،11األسطر  10إىل .20

ICC-01/12-01/15-T-4-

( )53االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  6و 23و28؛ حمضر جلسة ،الوثيقة
[ 01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،10األسطر  7إىل  11و 18إىل .21
()54
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 21؛ حمضر اجللسة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-T-4-
[ Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،11األسطر  3إىل .7
()55
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 4؛ حمضر اجللسة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-T-4-Red-
[ ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،6السطر  18إىل الصفحة  ،7السطر .19
ICC-01/12-
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 - 1السياق
 – 31يف كانون الثاين/يناير  ، 2012اندلعت أعمال عنف مسلح يف إقليم مايل أدت إىل سيطرة مجاعات مسلحة
خمتلفة على مشال البالد( .)56ويف حوايل مطلع نيسان/أبريل من عام  ،2012سيطرت مجاعتا أنصار الدين وتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي على متبكتو إثر انسحاب القوات املسلحة املالية منها( .)57ومنذئذ وحىت كانون
الثاين/يناير  ،2013فرضت اجلماعتان أحكامهما الدينية والسياسية على أرض متبكتو وأهلها( .)58وقامتا بذلك عن
( )56االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 1؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة

MLI-OTP-0019-0296-

 ،R01الصفحتان  0304و0310؛ نشرة صادرة عن جهاز االستخبارات املايل ،الوثيقة MLI-OTP-0012-0098؛ مذ ّكرة صادرة عن
احلكومة املالية بشأن الوضع األمين يف مناطق مشال مايل ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-0167نشرة صادرة عن جهاز االستخبارات
املايل بشأن اجملموعات املسلحة يف مشال مايل ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0012-0119الصفحات  0119و 0122و0123؛ تقرير
األمني العام عن احلالة يف مايل ،الوثيقة MLI-OTP-0013-3480؛ تقرير األمني العام عن األطفال والنزاع املسلح يف مايل ،الوثيقة
 ،MLI-OTP-0014-5183الصفحات  5184إىل 5188؛ تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن احلالة يف مايل ،الوثيقة MLI-
OTP-0001-1459؛ تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،الوثيقة MLI-OTP-0013-3500؛ بيان صحفي لتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بشأن األحدا يف غاو ،الوثيقة MLI-OTP-0010-0521؛ أهم التواريخ يف احتالل اجلهاديني مشال
مايل ،الوثيقة .MLI-OTP-0033-3862
()57
مصور عمار ولد محاها يتحد فيه
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  3إىل 5؛ تسجيل ّ
عن سيطرة مجاعة أنصار الدين على مدينة متبكتو ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0352من  00:00:00إىل  ،00:00:41الوثيقة MLI-
مصور جلماعة أنصار الدين يف مطار متبكتو ،الوثيقة
( OTP-0033-5752ن التسجيل الكامل باللغتني الفرنسية والعربية)؛ تسجيل ّ
مصور يظهر فيه علم مجاعة أنصار الدين مرفوعا على مطار متبكتو ،الوثيقة MLI-OTP-0018-
MLI-OTP-0018-0345؛ تسجيل َّ
مصور ملقابلة مع أحد أعضاء مجاعة أنصار الدين يف مطار متبكتو ،الوثيقة ( MLI-OTP-0018-0197ن التسجيل،
0195؛ تسجيل َّ
الوثيقة )MLI-OTP-0033-5436؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحات  1331إىل 1334؛
إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحات  0299و 0304إىل .0306
()58
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 10؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0034-
 ،1290-R01الصفحة 1354؛ تقرير لقناة اجلزيرة ،الوثيقة MLI-OTP-0011-0415؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة MLI-OTP-0296-
 ،R01الصفحتان  0314و0332؛ تصريح للقيام مبهمة صحفية ،الوثيقة ( MLI-OTP-0002-0016الرتمجة اإلنكليزية ،الوثيقة MLI-
)OTP-0034-0202؛ مقابلة مع شخ قُ ِطعت أطرافه من خالف ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037من  00:46:20إىل ،00:47:24
الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-2910الصفحتان  2939و( 2940الرتمجة الفرنسية)؛ إفادة الشاهد  ،P-111الوثيقة MLI-OTP-0024-
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طريق حكومة حملية مشلت حمكمة إسالمية ،وقوة شرطة إسالمية ،وجلنة إعالمية وفرقة مسؤولة عن األخالق(.)59
وكان يُطلق على هذه الفرقة اسم احلسبة(.)60
 – 32وبعد إقامة قصرية يف اجلزائر ،عاد السيد املهدي إىل مايل يف مطلع نيسان/أبريل على وجه التقريب لتقدمي
الدعم إىل هاتني احلركتني املسلحتني( .)61وكان السيد املهدي على اتصال مباشر بقادة مجاعة أنصار الدين وتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومنهم إياد أغ غايل (زعيم مجاعة أنصار الدين) ،وأبو زيد (’وايل‘ متبكتو إبان
حكم اجلماعات املسلحة) ،وحيىي أبو اهلمام (قيادي يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي) ،وعبد اهلل
الشنقيطي (داعية يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي)( .)62وكان يُنظر إىل السيد املهدي على أنه خبري يف
شؤون الدين وكان بصفته تلك يسدي املشورة إىل جهات منها احملكمة اإلسالمية( .)63واضطلع السيد املهدي بدور
نشط جدا يف جوانب معينة من حكم أنصار الدين والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي(.)64
 ،2467-R01الصفحة 2505؛ تقرير لقناة فرانس  ،2الوثيقة MLI-OTP-0001-6954؛ مقالة نُ ِشرت يف موقع وكالة صحراء ميديا
لألخبار ،الوثيقة .MLI-OTP-0015-0406
()59
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 9؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0034-1290-
 ،R01الصفحة 1325؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحة 0316؛ قائمة بأمساء قضاة احملكمة
اإلسالمية ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0001-7369الرتمجة اإلنكليزية :الوثيقة )MLI-OTP-0034-0071
( )60االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 9؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحتان  4و( 5الوقائع  14إىل )20؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0034-1290-
 ،R01الصفحة 1322؛ مقالة نُ ِشرت يف موقع وكالة صحراء ميديا لألخبار ،الوثيقة .MLI-OTP-0015-0406
ICC-

( )61االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  2و.6
( )62االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  7إىل  9و 15و16؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة
 ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة  ،1323الفقرة 154؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة ،MLI-OTP-0024-3096-R01
الصفحتان  3112و3113؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0004-R01الصفحات  0014و0016؛ مقالة
نُ ِشرت يف جملة جون أفريك ،الوثيقة .MLI-OTP-0001-4044
( )63االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  6و 7و 18و19؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة
 ،OTP-0020-0019-R01الصفحات  1322إىل  ،1324الفقرة 163؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة ،MLI-OTP-0024-3096-R01
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0009-1749من  00:09:40:00إىل .00:10:19:00
الصفحات  3109إىل 3112؛ تسجيل َّ
()64
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 14؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0024-
 ،3096-R01الصفحة  ،1323الفقرة .154
MLI-
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 – 33وطلب أبو زيد من السيد املهدي ترؤس هيئة احلسبة فتوىل رئاستها منذ إنشائها يف نيسان/أبريل 2012
حىت أيلول/سبتمرب  .)65(2012وكتب وثيقة عن دور احلسبة وأهدافها ُوِّزعت على سائر األجهزة احلكومية اليت
جرى إنشاؤها( .)66وأنيط باحلسبة مسؤولية ضبط أخالق أهل متبكتو ومنع كل ما يرى احملتلون أنه منكر ِّبني وقمعه
واملعاقبة عليه(.)67
 – 2قرار اهلجوم على األضرحة واملساجد
 – 34تُ ُّ
عد أضرحة األولياء واملساجد جزءا ال يتجزأ من حياة أهل متبكتو الدينية .فأضرحة متبكتو ومساجدها ترا
مشرتك لكل أهلها .وكثريا ما يرتدد أهل املدينة إليها – فهي لبعضهم أماكن ألداء الصالة ولبعضهم اآلخر أماكن
لزيارة األولياء(.)68
( )65االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  8و11؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة
 ،0024-3096-R01الصفحة  ،1323الفقرة .150
()66
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 11؛ إفادة السيد املهدي ،الوثيقة MLI-OTP-0033-
MLI-OTP-

 ،4833الصفحة  ،4852الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4598الصفحة .4606
( )67االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 12؛ إفادة الشاهد

 ،P-65الوثيقة

MLI-OTP-0024-

 ،3096-R01الصفحة 1322؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحة .0318
()68
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 26؛ شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة ICC-01/12-01/15-
 ،T-5-CONF-ENGالصفحة  ،38السطر  24إىل الصفحة  ،40السطر  ،5الصفحة  ،44السطر  11إىل الصفحة  ،45السطر
2؛ إفادة الشاهد  ،P-151الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-5709-R01الصفحة 5723؛ شهادة الشاهد  ،P-431الوثيقة
 ،01/15-T-5-CONF-ENGالصفحة  ،77السطر  25إىل الصفحة  ،81السطر  ،13الصفحة  ،83السطر  22إىل الصفحة ،84
السطر  ،19الصفحة  ،92األسطر  19إىل 25؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-0537الصفحات 0547
إىل 0549؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحة 0340؛ دراسة ملنظمة اليونسكو عن أضرحة
ICC-01/12-

متبكتو ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0015-0081الصفحة 0092؛ ملف ترشيح متبكتو لإلدراج يف قائمة اليونسكو للرتا العاملي ،الوثيقة
 ،MLI-OTP-0013-3541الصفحات  3545إىل  3549و 3592و3593؛ ملف الرتشيح الذي ق ّدمته مجهورية مايل لإلدراج يف
قائمة الرتا العاملي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0004-0361الصفحات  0374إىل 0376؛ املواقع املدرجة يف قائمة اليونسكو للرتا
العاملي يف مايل ،الوثيقة MLI-OTP-0013-3630؛ ترا متبكتو الثقايف :التحديات والتوقعات ،الوثيقة ،MLI-OTP-0014-5751
الصفحات  5823إىل 5830؛ اجتماع خرباء اليونسكو الدويل من أجل محاية ترا مايل الثقايف ،الوثيقة ،MLI-OTP-0006-3459
الصفحات  3470إىل 3473؛ متبكتو اجلرحية :وقفة على آثار احتالل مشال مايل ،الوثيقة ،MLI-OTP-0014-5896
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 – 35وحينما أُحيط أبو زيد وأعوانه علما بعادات أهل متبكتو فيما يتعلق هبذه األضرحة ،طُلِب من السيد املهدي
مراقبة القبور اليت يزورها قاطنو املدينة( .)69وكان اهلدف من ذلك يتمثل يف توعية السكان لإلقالع عن هذه العادات
()70
ودون مالحظاته عن
وإذا اقتضى األمر منعهم من ممارستها  .وقام السيد املهدي باملراقبة ملدة تقارب الشهر َّ
سلوك أهل املدينة عند زيارة األضرحة والتقى بالزعماء الدينيني احملليني وشرح يف اإلذاعة ما جيوز وما ال جيوز عمله
عند زيارة األضرحة(.)71
 – 36ويف أواخر حزيران/يونيو َّ ،2012قرر إياد أغ غايل تدمري األضرحة بالتشاور مع الشنقيطي واهلمام(.)72
واستشار أبو زيد السيد املهدي قبل اختاذ القرار .وأعرب السيد املهدي عن رأيه ومفاده أن فقهاء اإلسالم أمجعوا
على حرمة البناء فوق القبور لكنه أوصى بعدم تدمريها حرصا على العالقات بني السكان ومجاعيت االحتالل(.)73

التسجيل :الوثيقة ،MLI-OTP-0030-0108
مصور ،الوثيقة ( MLI-OTP-0001-6939ن
الصفحة 5915؛ تسجيل
َّ
مصور،
الصفحة )0109؛ اليونسكو ،إعادة بناء أضرحة متبكتو تشرف على االنتهاء ،الوثيقة MLI-OTP-0028-0833؛ تسجيل َّ

الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0366ن التسجيل :الوثيقة )MLI-OTP-0022-0567؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة
 ،0023-0004-R01الصفحتان  0018و0024؛ خطة احلماية والتدبُّر ،متبكتو – مايل ،الوثيقة ،MLI-OTP-0007-0002

MLI-OTP-

الصفحة .0038
( )69االتفاق ،الوثيقة

 ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 34؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 2الواقعة .)53

ICC-

()70
مصور ،الوثيقة ،MLI-OTP-0018-0366
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 34؛ تسجيل َّ
(ن التسجيل :الوثيقة )MLI-OTP-0022-0563؛ إفادة الشاهد  ،P-114الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0344-R01الصفحتان 0373
و0374
()71
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 35؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-

 ،01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 6الواقعة  ،)37الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0148من  00:14:33:19إىل هناية التسجيل
 ،Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة )53؛ تسجيل َّ
(ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0354الصفحة .)0357
( )72االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة .38
()73
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 37؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-
 ،01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 2الواقعة )51
ICC-01/12-01/15-83-
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لكن إياد أغ غايل أصدر تعليمات بالتنفيذ أليب زيد الذي نقلها بدوره إىل السيد املهدي بصفته رئيسا هليئة
َّ
()74
احلسبة .
 – 37ووافق السيد املهدي دون تردد ،على الرغم من حتفظاته األولية ،على تنفيذ اهلجوم عند تلقيه تعليمات
بذلك .وكان على علم بغرض اخلطة املشرتكة املتمثل يف اهلجوم على تلك املواقع( .)75وكتب السيد املهدي خطبة
صصت لتدمري األضرحة وأُلقيت يف صالة اجلمعة عند بدء اهلجوم( .)76وحدَّد بنفسه ترتيب اهلجوم على
ُخ ِّ
املباين/اآلثار(.)77
 – 3اهلجوم ومسؤولية السيد املهدي عنه
 – 38نـُفِّذ اهلجوم نفسه يف الفرتة املمتدة من  30حزيران/يونيو  2012حىت  11متوز/يوليو  2012على وجه
التقريب( .)78وهاجم السيد املهدي وأشخاص آخرون منخرطون يف اخلطة املشرتكة نفسها عشرة من أهم املواقع
وأشهرها يف متبكتو ودمروها وهي:
( )1ضريح سيدي حممود بن عمر حممد أكيت يف  30حزيران/يونيو  2012حيث ساوى قرابة
 60شخصا ،حبضور السيد املهدي والشنقيطي ،الضريح باألرض .وقام رجال مسلحون حبراسة
اآلخذين يف تدمري الضريح(.)79
( )74االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  24و 38إىل .40
( )75االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة .40
()76
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 44؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-
مصور ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0358ن التسجيل:
 ،01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة )54؛ تسجيل َّ

الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0360الصفحة .)0361
( )77االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  45و54؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة )57؛ إفادة السيد املهدي ،الوثيقة ،MLI-OTP-0033-4645
الصفحات  4659و 4660و 4666و.4726
()78
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 30؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة MLI-OTP-
0033-0140؛ املديرة العامة لليونسكو تطالب بوقف تدمري مواقع الرتا الثقايف يف متبكتو ،الوثيقة .MLI-OTP-0001-1944
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( )2ضريح الشيخ حممد حممود األرواين يف  30حزيران/يونيو  ،2012الذي تعرض أيضا
للتدمري(.)80
( )3ضريح الشيخ سيدي املختار بن سيدي حممد الكبري الكونيت ،الواقع يف مقربة سيدي املختار،
الذي يتوافد عليه احلجيج من داخل مايل وخارجها ،يف  30حزيران/يونيو  .2012أشرف السيد
صرح السيد
املهدي على التدمري وأصدر تعليمات للمهامجني َّ
وزودهم باألدوات .ويف موقع الضريحَّ ،
املهدي للصحفيني املوجودين يف املكان بأنه ’إذا ارتفع قرب فوق القبور األخرى ،جيب هدمه []...
سنقوم بإزالة كل ما يُعترب يف غري حمله من املشهد‘(.)81
( )79االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  61إىل 63؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة
املصورة ذات األرقام MLI-OTP-0018-0354 :وMLI-OTP-
 ،0034-1290-R01الصفحات  1338إىل ( 1340التسجيالت َّ
 0018-0360و MLI-OTP-0018-0363و)MLI-OTP-0018-0375؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة ،MLI-OTP-0019-0296-R01
املصورة ذات األرقام MLI-OTP-0012-1782 :و MLI-OTP-0001-6926وMLI-OTP-
الصفحتان  0333و(0334التسجيالت َّ
MLI-OTP-

 0001-7037من  00:45:17إىل )00:45:26؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-0140الصفحات  143إىل 146
و 0166إىل  01668و 0183و0184؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،الصفحة .0018

( )80االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  64و65؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة
 ،OTP-0028-0586الصفحات  0761إىل 0767؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة 1340؛
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-0353؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-0140الصفحتان 0165
تسجيل َّ
MLI-

مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-0353؛ دراسة ملنظمة اليونسكو عن أضرحة متبكتو ،الوثيقة
و0166؛ تسجيل َّ
 ،0081الصفحة .0086
()81
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  66إىل 72؛ صورة ،احلكومة املالية ،الوثيقة MLI-
OTP-0009-1526؛ قائمة صادرة عن احلكومة املالية لألضرحة واملقابر مصحوبة بالصور التوضيحية ،الوثيقة MLI-OTP-0001-
MLI-OTP-0015-

 ،7116الصفحة 7118؛ إفادة الشاهد  ،P-114الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0344-R01الصفحة 0364؛ إفادة الشاهدين اخلبريين
 P-55و ،P-57الوثيقة  ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1196إىل 1199؛ نشرة صادرة عن جهاز االستخبارات املايل بشأن
احلالة األمنية يف مشال مايل ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0012-0462الصفحتان  0463و0464؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة
 ،MLI-OTP-0028-0586الصفحات  0676إىل 0682؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة ،MLI-OTP-0023-0004-R01
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0011-0459من  00:00:00إىل 00:00:08؛ املديرة
الصفحات  0018و 0019و0041؛ تسجيل َّ
العامة لليونسكو تطالب بوقف تدمري مواقع الرتا الثقايف يف متبكتو ،الوثيقة .MLI-OTP-0001-1944
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( )4ضريح ألفا مويا ،الواقع يف مقربة ألفا مويا ،الذي يفد إليه الناس ألداء الصلوات وتقدمي العطايا،
يف  30حزيران/يونيو  .2012وشارك السيد املهدي يف اهلجوم مشاركة مباشرة كما زار أبو زيد املوقع
يف وقت قريب من اهلجوم .وعلى غرار ما حد من قبل ،أقيم طوق أمىن مؤلف من  30مقاتال
حلماية القائمني بالتدمري(.)82
( )5ضريح الشيخ حممد املكي ،وهو مكان لالعتكاف والتفكر ،يقع يف مقربة األولياء الثالثة ،يف
ود ِّمر هذا الضريح تدمريا تاما(.)83
اليوم التايل أي  1متوز/يوليو ُ .2012
( )6ضريح الشيخ عبد القاسم عطوايت ،الواقع يف مقربة األولياء الثالثة الذي يرجع تاريخ بنائه إىل
القرن السادس عشر ،يف  1متوز/يوليو .)84(2012
( )82االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  73إىل 78؛ قائمة صادرة عن احلكومة املالية لألضرحة
واملقابر مصحوبة بالصور التوضيحية ،الوثيقة MLI-OTP-0001-7116؛ صور ،احلكومة املالية ،الوثائق MLI-OTP-0009-1508
و MLI-OTP-0009-1509وMLI-OTP-0009-1513؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0004-R01الصفحة
0043؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة  ،MLI-OTP-0028-0586الصفحات  0685إىل 0695؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة
املصورة  MLI-OTP-0012-1792وMLI-OTP-0012-
 ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحات  0334إىل 0336؛ التسجيالت َّ
 1793و MLI-OTP-0012-1787وMLI-OTP-0012-1789؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037من  00:45:01:19إىل 00:45:07:16؛
 ،Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )69؛ تسجيل َّ
تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-0140الصفحات  0146و 0184و0185؛ إفادة الشاهدين اخلبريين P-55
ICC-01/12-01/15-83-

و ،P-57الوثيقة  ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1187إىل .1195
()83
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  85و86؛ صور ،احلكومة املالية ،الوثيقتان MLI-
 OTP-0009-1495وMLI-OTP-0009-1562؛ قائمة صادرة عن احلكومة املالية لألضرحة واملقابر مصحوبة بالصور التوضيحية،
الوثيقة MLI-OTP-0001-7116؛ إفادة الشاهد  ،P-114الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0344-R01الصفحتان  0365و،0366
الفقرات  78إىل 80؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة  ،MLI-OTP-0028-0586الصفحتان  0657و0667؛ تسجيل مص َّور،
الوثيقة MLI-OTP-0012-1811؛ تقرير الشاهدين اخلبريين  P-55و ،P-57الوثيقة  ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1165إىل
1168؛ صور ،الوثائق  MLI-OTP-0006-2243إىل .MLI-OTP-0006-2258
()84
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  87و88؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة MLI-
 ،OTP-0028-0586الصفحات  0647إىل 0656؛ صورة ،احلكومة املالية ،الوثيقة MLI-OTP-0009-1498؛ إفادة الشاهد ،P-114
الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0344-R01الصفحة 0366؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة ،MLI-OTP-0019-0296-R01
الرقم
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( )7ضريح الشيخ سيدي أمحد بن عمار أرجادي ،الواقع يف مقربة األولياء الثالثة ،يف  1متوز/يوليو
 .2012شارك السيد املهدي بنفسه يف اهلجوم الذي أسفر عن تدمري الضريح تدمريا تاما(.)85
وحيكى أن هذا الباب مل يُفتح منذ 500
( )8باب مسجد سيدي حيىي يف  2متوز/يوليو ُ .2012
عام وأنه إن فُتِح قامت الساعة .وأمر الشنقيطي املهدي بفتح الباب وذهب كالمها إىل املكان
حاملني معاول اشرتاها السيد املهدي بأموال احلسبة .وشرح السيد املهدي للصحفيني عملية التدمري
اجلارية بقوله:
هذا املظهر تشهدونه من مظاهر القضاء على اخلرافة والبدعة واألشياء والذرائع اليت قد توصل إىل الشرك.
قد تناهى إىل أمساعنا أنه يوجد باب يف مسجد سيدي حيىي العتيق إذا فُتِح ،قامت القيامة .فلما حتققنا يف
األمر ،علمنا أنه عبارة عن باب ملغى يف باحة مسجد قدمي  -باحة قدمية للمسجد .مت إلغاء هذا الباب
وتراكم الرتاب عليه .ومت سده بعد ذلك .بعد تقادم الزمن ،حامت حوله اخلرافة أنه إذا فُتِح ،قامت القيامة.
وحنن خنشى من أن تتسلل هذه اخلرافات إىل عقائد الناس العامة واجلهلة ويظنون أن هذا حق بسبب اجلهل
والبعد عن الدين فقررنا أن نفتحه مث نعيد حتسني بنائه لضمان املصلحة العامة يف الدين والناس(.)86
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0012-1801؛ تقرير الشاهدين اخلبريين
الصفحات  0337إىل 0339؛ تسجيل َّ
 ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1169إىل .1172
( )85االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  82إىل 84؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة
 ،OTP-0028-0586الصفحات  0637إىل 0646؛ قائمة صادرة عن احلكومة املالية لألضرحة واملقابر مصحوبة بالصور التوضيحية،
P-55

و ،P-57الوثيقة

الوثيقة MLI-OTP-0001-7116؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة MLI-OTP-0023-0004-R01؛ الصفحات  0029و0040؛
مصوران ،الوثيقتان  MLI-OTP-0018-0366وMLI-OTP-0018-0374؛ تقرير الشاهدين اخلبريين  P-55و ،P-57الوثيقة
تسجيالن ّ
 ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1173إىل .1177
()86
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  89إىل  95؛ رسالة من احلكومة املالية ،الوثيقة MLI-
OTP-0012-0259؛ نشرة صادرة عن جهاز االستخبارات املايل بشأن احلال يف متبكتو ،الوثيقة MLI-OTP-0012-0260؛ تقرير
الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-0537الصفحات  0557إىل 0565؛ تقرير الشاهدين اخلبريين  P-55و،P-57
الوثيقة  ،MLI-OTP-0029-1138الصفحة 1157؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة ،MLI-OTP-0023-0004-R01
الصفحات  0023 0022و 0031إىل 0035؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحتان 1342
مصوران ،الوثيقتان
و1343؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحتان  0340و0341؛ تسجيالن ّ
 MLI-OTP-0012-1918وMLI-OTP-0012-1919؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة ،MLI-OTP-0033-0140
الرقم

ICC-01/12-01/15

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

52/25

 27أيلول/سبتمبر 2016

ICC-01/12-01/15-171-tARB 27-09-2016 26/52 EO T

( )9و( )10الضرحيان املتامخان ملسجد جينقري بري (اللذان يزورمها الناس خصوصا أيام االثنني
واجلمعة ويف املناسبات الدينية اهلامة) يف  10و 11متوز/يوليو  2012أو ما يقارب ذلك .طلب
الشنقيطي من املهدي تدمري الضرحيني فوافق على ذلك وأشرف على اهلجوم .وشارك السيد املهدي
وقرر يف وقت ما أثناء اهلجوم أنه ينبغي استعمال جرافة .وبينما كان املهامجون
بنفسه يف اهلجوم َّ
يزيلون األنقاض عند هناية التدمري ،جاء أبو زيد والشنقيطي وآخرون للمؤازرة وإظهار التأييد.
والضرحيان املدمران مها ضريح أمحد الفوالين وضريح حبابر بابديع(.)87
 – 39وكانت كل هذه األماكن آثارا دينية وتارخيية ومل تكن أهدافا عسكرية( .)88وباستثناء ضريح الشيخ حممد
حممود األرواين ،كانت كل هذه املباين حتظى باحلماية باعتبارها مواقع مدرجة يف قائمة اليونسكو للرتا اإلنساين
العاملي(.)89
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-0212؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة
الصفحات  0160و 0161و 0190إىل 0193؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0149ن التسجيل:
 ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحتان  1343و1344؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0209ن التسجيل :الوثيقة
الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-2896الصفحة )2958؛ تسجيل ّ
 ،MLI-OTP-0033-5744الصفحة .)5745
( )87االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرات  96إىل 103؛ ؛ قائمة صادرة عن احلكومة املالية
لألضرحة واملقابر مصحوبة بالصور التوضيحية ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7116الصفحة 7118؛ صورتان ،الوثيقتان
 0009-1478وMLI-OTP-0009-1483؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة  ،MLI-OTP-0028-0586الصفحات  0729إىل
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-
0739؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0004-R01الصفحة 0036؛ تسجيل َّ
MLI-OTP-

 ،0148وعلى وجه التحديد من  00:04:11:00إىل  ،00:04:55:00ومن  00:07:35:00إىل 00:08:28:00؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق
عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 6الواقعة )36؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0034-
مصورة ،الوثائق و MLI-OTP-0018-0334و MLI-OTP-0018-0336وMLI-
 ،1290-R01الصفحتان  1344و1345؛ تسجيالت َّ
مصور،
OTP-0018-0341؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-75الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-0140الصفحات  0163إىل 0165؛ تسجيل ّ
الوثيقة MLI-OTP-0012-1815؛ إفادة الشاهد  ،P-66الوثيقة  ،MLI-OTP-0019-0296-R01الصفحة 0343؛ الوثيقة الثانية
للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )73؛ تقرير الشاهدين اخلبريين  P-55وP-
 ،57الوثيقة  ،MLI-OTP-0029-1138الصفحات  1158إىل 1164؛ صورة ،الوثيقة .MLI-OTP-0018-2281
()88
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 105؛ شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة ICC-01/12-
[ 01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،39السطر  4إىل الصفحة  ،40السطر  ،5الصفحة  ،42األسطر  15إىل ،22
الصفحة  ،44السطر  11إىل الصفحة  ،45السطر  ،2الصفحة  ،59السطر  13إىل الصفحة  ،61السطر 9؛ شهادة الشاهد P-
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 – 40وكان السيد املهدي يعلم أنه ميارس السيطرة باالشرتاك مع آخرين على اهلجوم واخنرط يف تنفيذه اخنراطا
تاما( .)90وأسهم فيه بالطرق التالية:
ووجه املهامجني اآلخرين الذين جاؤوا
( )1أشرف على تنفيذ العمليات واستعان برجال احلسبة َّ
للمشاركة يف العمليات()91؛
( )2مجع األدوات/الوسائل الالزمة واشرتاها ووزَّعها من أجل جناح اهلجوم()92؛
( )3كان موجودا يف مجيع املواقع اليت هومجت ،وأصدر التعليمات َّ
وقدم الدعم املعنوي()93؛
 ،431الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،79السطر  12إىل الصفحة  ،81السطر 4؛ إفادة
الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0004-R01الصفحة 0017؛ تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة MLI-OTP-0028-
 ،0586الصفحات  0596إىل 0598؛ دراسة ملنظمة اليونسكو عن أضرحة متبكتو ،الوثيقة ،MLI-OTP-0015-0081
الصفحة 0092؛ تقرير منظمة اليونسكو بشأن أولويات احلكومة فيما يتعلق مبواقع الرتا العاملي املهدَّدة جراء النزاع املسلح يف مشال
مايل ،الوثيقة MLI-OTP-0017-0706؛ ترا متبكتو الثقايف :التحديات والتوقعات ،الوثيقة ،MLI-OTP-0014-5751
الصفحات  5823إىل 5858؛ خطة احلماية والتدبُّر ،متبكتو – مايل ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0007-0002الصفحات  0027إىل

 0029و0038
( )89االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 33؛ وثيقة اإلدراج يف قائمة الرتا العاملي مبوجب اتفاقية
اليونسكو ،الوثيقة MLI-OTP-0004-0321؛ املواقع املدرجة يف قائمة اليونسكو للرتا العاملي يف مايل ،الوثيقة MLI-OTP-0013-
 ،3630الصفحات  3715إىل 3726؛ تقرير جلنة الرتا العاملي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0006-3298الصفحة 3314؛ اجتماع خرباء
اليونسكو الدويل من أجل محاية ترا مايل الثقايف ،الوثيقة MLI-OTP-0006-3459؛ شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة ICC-01/12-
[ 01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،53السطر  17إىل الصفحة  ،55السطر 23؛ إفادة الشاهد  ،P-151الوثيقة
 ،MLI-OTP-0033-5709-R01الصفحة .5728
( )90االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  52و.106
( )91االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  48و49؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعتان  56و.)59
( )92االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  47و48؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )20؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-
 ،83-Conf-AnxAالصفحتان  3و( 4الواقعتان  61و.)62
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( )4شارك شخصيا يف اهلجوم الذي أدى إىل تدمري مخسة مواقع على األقل هي( :أ) ضريح ألفا
()96
مويا(( ،)94ب) ضريح الشيخ سيدي أمحد بن عمار أرجادي(( ،)95ج) باب مسجد سيدي حيىي
(د) ضريح أمحد فوالين؛ (هـ) ضريح حبابر بابديع()97؛
( )93االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 49؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 3الواقعة )63؛ مقربة سيدي حممود :إفادة السيد أمحد الفقي املهدي ،الوثيقة MLI-
ICC-

مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-0357؛ إفادة الشاهد  ،65الوثيقة
 ،OTP-0033-4667الصفحات  4670إىل 4672؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037من
 ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة 1339؛ ضريح سيدي املختار :تسجيل َّ
 00:45:08إىل 00:45:15؛ ضريح ألفا مويا :الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037من  00:45:01إىل 00:45:07؛ مقربة األولياء الثالثة:
الصفحة ( 4الواقعة )69؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0018-0365؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA
تسجيل َّ
الصفحة ( 6الواقعتان  29و)30؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA
الصفحة ( 4الواقعة )68؛ إفادة الشاهد  ،P-125الوثيقة  ،MLI-OTP-0023-0004-R01الصفحات  0030و 0031و0035؛
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0012-1800؛
إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة 1341؛ تسجيل َّ
مسجد سيدي حيىي :الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 6الواقعتان 31
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0149من  00:03:21إىل
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0012-1928؛ تسجيل َّ
و)32؛ تسجيل َّ

00:04:27؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )70؛ مسجد
جينقري بري :الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 6الواقعة )36؛ تسجيل
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0148من  00:07:35إىل 00:13:19؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-01/12-
َّ
 ،01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )71؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة .1345
()94
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 77؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037من  00:45:01إىل
 ،01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )69؛ تسجيل َّ
.00:45:07

( )95االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 83؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
 ،01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 5الواقعة )29؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-83-
مصور ،الوثيقة .MLI-OTP-0018-0365
 ،Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )68؛ تسجيل َّ
( )96االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرتان  92و93؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0149من 00:03:21
 ،ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 5الواقعة )32؛ تسجيل َّ
إىل 00:04:27؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة .)70
ICC-
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( )5توىل – بتكليف من الشنقيطي – التواصل مع الصحفيني لشرح اهلجوم وتربيره(.)98

 – 41وخالل إحدى هذه املقابالت الصحفية اليت جرت أثناء اهلجوم ،صرح السيد املهدي مبا يلي:
ال نعلم حقيقة من فيهم .الذي نعلم فقط أن السفهاء واجملانني من الناس [ ]...يأخذون منها الرتاب تربكا.]...[ .
لذا فنحن نعترب هذه احلملة تعاونا مع األئمة [ .]...حنن فقط اهتممنا بالديار املبنية على القبور يف املقابر ،وعلى
املقابر امللصقة امللحقة خارج املسا جد [ ]...أما عن إزالتها [ ]...وحنن اعتربنا أننا تدرجنا ألننا عندنا أربعة أشهر

ونبني املنكر .واآلن جاء دور التنفيذ(.)99
نبني احلق هنا للناس ِّ
ِّ
()97

االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 100؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة

ICC-

مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0148من  00:07:35إىل
 ،01/12-01/15-54-Conf-AnxAالصفحة ( 6الواقعة )36؛ تسجيل َّ
00:13:19؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxAالصفحة ( 4الواقعة )71؛ إفادة
الشاهد  ،P-65الوثيقة  ،MLI-OTP-0034-1290-R01الصفحة .1345
()98
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 51؛ إفادة الشاهد  ،P-65الوثيقة MLI-OTP-0034-
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-0001-
 ،1290-R01الصفحة  ،1345الفقرة  ،245الصفحة  ،1339الفقرتان  225و226؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0009-1749من  00:13:50إىل
 ،7037من  00:45:08:12إىل 00:45:17؛ تسجيل َّ
التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0028-0839الصفحتان  0848و)0849؛ الوثيقة األوىل للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ICC-01/12-
00:15:27

(ن

مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0018-0149من
 ،01/15-54-Conf-AnxAالصفحتان  5و( 6الوقائع  28و 33إىل )45؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة MLI-OTP-
 00:09:13إىل ( 00:10:11ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-2896الصفحة )2958؛ تسجيل َّ
 ،0018-0148من  00:13:24إىل ( 00:17:36ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0028-0839الصفحتان  0848و)0849؛
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0011-0177من  00:00:30إىل ( 00:00:40ن التسجيل :الوثيقة ،MLI-OTP-0025-0362
تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0174من  00:02:09إىل  ،00:02:27ومن  00:01:13إىل ،00:01:33
الصفحة )0363؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة ،MLI-OTP-0018-0209
(ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-5257الصفحتان  5258و)5259؛ تسجيل َّ
مصور ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0358ن
(ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-5744الصفحة )5745؛ تسجيل َّ

مصور ،الوثيقة ( ،MLI-OTP-0018-0357ن التسجيل:
التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0360الصفحة )0361؛ تسجيل َّ
التسجيل :الوثيقة MLI-
مصور ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0001-7037يف ( ،00:45:08ن
الوثيقة )MLI-OTP-0025-0358؛ تسجيل َّ
 ،OTP-0024-2962الصفحة )2989؛ الوثيقة الثانية للوقائع املتفق عليها ،الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA
الصفحة ( 3الواقعتان  65و.)66
()99
مصور ،الوثيقة ،MLI-OTP-0018-0148
االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الفقرة 101؛ تسجيل َّ
(ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0354الصفحة .)0357
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جيم – المعميةمت واالستةتمجمت
 – 42اقتنعت الدائرة ،استنادا إىل أقوال املتهم يف اجللسة العلنية وإىل االتفاق ،بأنه يفهم طبيعة االعرتاف بالذنب
وتبعاته وبأن اعرتافه هذا جرى طوعا بعد تشاوره تشاورا كافيا مع حماميي الدفاع .وفيما يتعلّق مبا ورد يف القسم
دعمه وقائع الدعوى.
املعنون ’الوقائع املثبتة يف القضية‘ فيما تق ّدم ،اقتنعت الدائرة أيضا بأن اعرتاف املتهم بذنبه ت ُ
صحة
 – 43وختل الدائرة دون شك معقول إىل أن االعرتاف بالذنب ،واألدلة اإلضافية اليت قُدِّمت ،يؤكدان ّ
الوقائع األساسية الالزمة إلثبات اجلرمية وأن ال جمال يف هذه الدعوى للدفع دفعا سائغا بأسباب موجبة للتربئة.
 – 44وتش ّدد الدائرة على وجه التحديد على أهنا تعترب االتفاق واعرتاف السيد املهدي بذنبه جديرين بالتصديق
وتطوع يف بعض األحيان بتقدمي معلومات
وموثوقا هبما متاما .فقد أسهب السيد املهدي يف وصف األحدا املعنية ّ
حم ّددة ليست ضرورية كل الضرورة إلثبات التهمة .وقد تسىن للدائرة بنفسها إسناد جل رواية السيد املهدي تقريبا
يدل داللة واضحة على أن هذه الرواية صحيحة برمتها.
باألدلة ال ُـمقدَّمة إليها ،ما ّ
 – 1املعاينات واالستنتاجات املتعلقة باملادة ( )2( 8ه) ( )4من النظام األساسي
 – 45تُثبِت وقائع القضية أنه أُنيط بالسيد املهدي ،بصفته رئيسا هليئة احلسبة ،تنفيذ عملية تدمري األضرحة
واملساجد العشرة املذكورة يف القسم الفرعي السابق .وأنه وم ْن كانوا برفقته شنوا هجوما على هذه املباين أدى إىل
تدمريها أو إحلاق ضرر جسيم هبا.
– 46وكل هذه األضرحة واملساجد جديرة بأن تُعترب مباين دينية وآثارا تارخيية يف آن ،يشهد بذلك الدور الذي
تضطلع به يف احلياة الثقافية يف متبكتو وإدراج تسعة منها يف قائمة اليونسكو للرتا العاملي .وإن إدراج هذه املباين
يبني أمهيتها الكبرية يف الرتا الثقايف العاملي ،بالنظر إىل أن ’كرامة اإلنسان تقتضي نشر الثقافة
يف قائمة اليونسكو ّ
وتنشئة الناس مجيعا على مبادئ العدالة واحلرية والسالم ،وكان هذا العمل بالنسبة جلميع األمم واجبا مقدسا ينبغي
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القيام به يف روح من التعاون املتبادل‘( .)100ومن الواضح أن اهلجوم على هذه األضرحة واملساجد قد مثّل إهانة هلذه
هلذه املبادئ؛ وكما قال السيد املهدي نفسه خالل اهلجوم على مسجد جينقري بري:
’هذا تقريبا مسجد دجينغاربري ،أهم مسجد هون ،وتقريبا هو األكثر عراقة يف املدينة ،ومن ضمن الرتا [ ]...من
ضمن الرتا اإلنساين .يف األضرحة عليها عدة إشاعات [ ]...محري اليونسكو هذا [ ]...يديرون هذا ترا  .من
الرتا عبادة البقر والشجر؟‘(.)101

تبني األدلة النهج العمدي الذي متثّل يف
 – 47ومن الواضح أن هذه األضرحة واملساجد كانت هدف اهلجوم إذ ّ
انتقال املهامجني من مبىن إىل مبىن يف غضون مدة قصرية نسبيا.
 – 48وتالحظ الدائرة أيضا األسلوب الواحد الذي اتُّبِع يف اهلجوم على كل مبىن من املباين ،بدءا باستعمال نفس
صرح به السيد املهدي
األدوات وانتهاء باالستعانة باحلراس املسلحني حلماية املهامجني .وتثبت مالبسات اهلجوم وما ّ
من أن هدف العملية كان يتمثّل يف تدمري تلك املباين ،أن اجلناة قصدوا جعل هذه املباين هدفا للهجوم.
 – 49وقد اقتنعت الدائرة بأن هذه األعمال وقعت يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل بني قوات احلكومة
وتبني األدلة أن
املالية ومجاعات منها أنصار الدين وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وكانت مقرتنة بهّ .
اجلماعتني املذكورتني كان ميكن اعتبارمها جمموعتني مسلحتني منظمتني يف الفرتة املعنية بالتهمة ،وحتيط الدائرة على
وجه التحديد بقدرهتما العسكرية على إخراج اجليش املايل واالستيالء على متبكتو وتويل مقاليد احلكم ملدة تناهز
جمرد حاالت
تسعة األشهر .وفيما يتعلق بشرط بلوغ العنف املسلّح درجة دنيا معينة من الشدة متيّزه عن ّ
االضطرابات والتوتر الداخلية ،تالحظ الدائرة أن ممارسة هاتني اجلماعتني السيطرة على جزء كبري من مايل لفرتة
تبني بيانا واضحا أن النزاع بلغ درجة كافية
مطولة – وما ترتّب عن ذلك من آثار على السكان املدنيني املعنيني – ّ
ّ
املربرات اليت سيقت
من الشدة .ولوال سقوط متبكتو يف أيدي هاتني اجلماعتني ،ملا أمكن هلما تنفيذ اهلجوم ،وكانت ّ

( )100امليثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 16 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1945الديباجة.
()101
مصور ،الوثيقة ( MLI-OTP-0018-0148ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0025-0354الصفحة .)0356
تسجيل ّ
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لتسويغ اهلجوم هي نفس املربرات اليت ساقتها اجلماعات املسلحة للسيطرة على مدينة متبكتو ومشال مايل على وجه
العموم(.)102
يتضمن أدلة تشري إىل تدخل أجنيب مناوئ القوات املالية يف الفرتة
 - 50كما تالحظ الدائرة أن سجل القضية ال ّ
بتدخل دولة أخرى ما كان من شأنه أن يؤثّر على تصنيف هذا النزاع .ويعين ذلك أنه
املعنية وأن الطرفني مل يزعما ّ
ليس مثة ما يثبت أن النزاع املسلّح اختذ طابعا دوليا أو كان ينبغي أن يُصنَّف منذ البداية باعتباره نزاعا دوليا.
 – 51وملا كان السيد املهدي واملهامجون يتخذون من متبكتو مقرا هلم ويعملون وفقا لقواعد إدارة مجاعة أنصار
الدين للمدينة ،فقد اقتنعت الدائرة أيضا بأن اجلناة كانوا على علم بالظروف املتعلقة بالوقائع اليت تثبت وجود النزاع
املسلح.
 – 52وبالنظر إىل هذه املعاينات ،ترى الدائرة أن مجيع أركان جرمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على أعيان حممية قد
أُثبِتت.
 – 2املعاينات واالستنتاجات املتعلقة باملادة ( )3( 25أ) من النظام األساسي (االشرتاك يف
ارتكاب اجلرمية) وغريها من أشكال املساءلة اجلنائية
’‘ 1

املادة ( )3( 25أ) – االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية

 – 53حتيط الدائرة مبا خلصت إليه بشأن مسامهات السيد املهدي يف ارتكاب اجلرائم ،وال سيما اشرتاكه يف
ختطيط اهلجوم والتحضري له .فقد كان السيد املهدي يرتأس هيئة احلسبة وهي إحدى املؤسسات األساسية األربع
()102
مصور يرجع تارخيه إىل  12آذار/مارس  ،2012الوثيقة ( ،MLI-OTP-0001-6924يُشار فيه إىل أن اجلماعة ترغب يف
تسجيل َّ
تطبيق الشريعة على أعضائها وغريهم من املسلمني لضمان السالم واألمن يف مايل)؛ مقالتان نُ ِشرتا يف جملة جون أفريك بتاريخ
مصور ،الوثيقة
 15آذار/مارس و 8نيسان/أبريل  ،2012الوثيقتان  MLI-OTP-0001-3418وMLI-OTP-0001-3551؛ تسجيل َّ
 ،MLI-OTP-0001-7037من  00:19:30إىل ( 00:20:12ن التسجيل :الوثيقة  ،MLI-OTP-0024-2962الصفحة )2978؛ مقالة
صحفية صادرة عن وكالة صحراء ميديا لألنباء يف  16نيسان/أبريل  ،2012الوثيقة .MLI-OTP-0001-3271
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اليت أنشأهتا مجاعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي إبان احتالل مدينة متبكتو( .)103وأُنيطت
وبرر
به املسؤولية عموما عن مرحلة تنفيذ اهلجوم ،فح ّدد ترتيب تدمري املباين واضطلع بالرتتيبات اللوجستية الالزمة ّ
اهلجوم للعامل أمجع عن طريق املقابالت اليت أجراها مع وسائل اإلعالم .وأشرف بنفسه على اهلجوم إذ كان موجودا
يف كل املواقع اليت ه ِ
ومجت وشارك مشاركة مباشرة يف تدمري مخسة من األضرحة واملساجد املشمولة باحلماية .وترى
ُ
الدائرة أن مسامهات السيد املهدي جمتمعة ترقى إىل املسامهة األساسية مع ما ينتج عنها من قدرة على إحباط
ارتكاب اجلرمية.
 – 54واقتنعت الدائرة أيضا بأن مسامهات السيد املهدي قُدِّمت عمال باتفاق مع آخرين أدى إىل ارتكاب اجلرائم
املعنية .وآية ذلك ما يلي )1( :الدور الذي اضطلع به السيد املهدي يف قيادة مجاعة أنصار الدين؛ ( )2القرار
القطعي الذي اختذه السيد أغ غايل وغريه من القادة باهلجوم على األضرحة/املساجد؛ ( )3اخلطبة اليت ألقاها السيد
املنسق
املهدي بشأن تدمري املباين قبيل تنفيذ اهلجوم؛ ( )4اختيار السيد املهدي لرتتيب تدمري املباين؛ ( )5النهج َّ
والعمدي الذي اتُّبِع يف تنفيذ اهلجوم.
 – 55وبالنظر إىل مشاركة السيد املهدي املباشرة يف العديد من احلواد ودوره يف تربير اهلجوم بصفته متحدثا رمسيا
أمام وسائل اإلعالم ،اقتنعت الدائرة أيضا بأنه استوىف شخصيا األركان الذاتية للجرائم.
 – 56وهلذه األسباب ،ترى الدائرة أن مجيع أركان االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية وفقا للمادة ( )3( 25أ) قد أُثبِتت.
’‘ 2

أشكال املساءلة اجلنائية األخرى

 – 57تالحظ الدائرة أن الدائرة التمهيدية اعتمدت االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية إىل جانب أشكال أخرى للمساءلة
اجلنائية ،على سبيل االحتياط ،وهي )1( :املادة ( )3( 25ب) (اإلغراء بارتكاب اجلرمية أو احلث عليه)؛
ويقر
( )2املادة ( )3( 25ج) (تقدمي العون أو التحريض)؛ ( )3املادة ( )3( 25د) (املسامهة بأية طريقة أخرى)ّ .
السيد املهدي بأن مجيع أشكال املسؤولية املنسوبة إليه ،مبا فيها االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية ،قد أُثبِتت.

( )103انظر الفقرة  31من هذا احلكم.
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 – 58وقد الحظت دائرة االستئناف أن النظام األساسي مييّز بني املسؤولية األساسية (املادة ( )3( 25أ)) والثانوية
(املادة ( )3( 25ب) إىل (د)) ،علما بأن الفاعلني األساسيني يتحملون قسطا أكرب من اإلمث ’على وجه العموم إذا
تساوت األمور األخرى كافة( .‘)104ومتشيا مع هذا املبدأ العام ،وملا كانت الدائرة قد خلصت إىل أن مجيع أركان
االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية مستوفاة ،فال داعي ألن ختل إىل معاينات إضافية بشأن األشكال األخرى املقرتحة
واملتعلقة مبسؤولية الفاعل الثانوي.
 – 59وتالحظ الدائرة أيضا أن الدائرة التمهيدية اعتمدت مسؤولية االرتكاب املباشر املنصوص عليها يف
املادة ( )3( 25أ) فيما يتعلق باملباين اخلمسة اليت شارك السيد املهدي شخصيا يف تدمريها .واستنادا إىل التحليل
جترم فعل توجيه نوع معني من اهلجوم بغض النظر عن تدمري
الوارد فيما تقدَّم وبالنظر إىل أن املادة ( )2( 8ه) (ّ )4
املباين ،ترى الدائرة أن السيد املهدي يستويف مجيع األركان الالزمة لشكلي املسؤولية القائمني على االرتكاب املباشر
واالشرتاك يف ارتكاب اجلرمية .ويفيد االدعاء بأن إدانة املتهم باعتباره شريكا يف ارتكاب اجلرمية ،وليس مرتكبها
جتسد جتسيدا تاما ودقيقا مسؤولية املتهم اجلنائية الفردية( .‘)105ومل يتخذ كل من الدفاع
املباشر ،من شأهنا أن ’ ّ
واملمثل القانوين للمجين عليهم موقفا بشأن هذه املسألة.
 – 60وال حي ّدد ال النظام األساسي وال قضاء دائرة االستئناف تراتبا ملختلف أشكال املسؤولية املنصوص عليها يف
املادة ( )3( 25أ) وال ترى الدائرة ذلك ضروريا أو مناسبا .فالرأي عندها هو أنه إذا أُثبتت مجيع أركان خمتلف
يبني
أشكال املسؤولية املنصوص عليها يف املادة ( )3( 25أ) من النظام ،جيب عليها أن ختتار شكل املسؤولية الذي ّ
معني إال
أفضل البيان مسؤولية املتهم اجلنائية الفردية .وال جتوز إدانة املتهم يف كل حاد وكل سلوك جرمي ّ
باالستناد إىل شكل واحد من أشكال املسؤولية الواردة يف املادة ( )3( 25أ) إذ إن اخللوص إىل غري ذلك ال
يساعد يف توصيف مسؤولية املتهم توصيفا منصفا فضال عن أنه بل يُعاقب املتهم على اجلرمية ذاهتا مرتني.

( )104دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا ،النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات للحكم بشأن استئناف السيد
توماس لوبانغا دييلو احلكم الصادر بإدانته 1 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3121-Redباإلنكليزية]،
الفقرة .462
()105
إفادات االدعاء املقدَّمة دعما إلدانة املتهم استنادا إىل املادة  )2( 65من النظام األساسي ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-120-
 ،Confالفقرة .31
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 – 61وتالحظ الدائرة ،وهو ما أشار إليه االدعاء أيضا ،أن السيد املهدي أشرف على اهلجوم على املباين العشرة
تبني مشاركته الشخصية فحسب بل موقع السلطة الذي كان له
برمته وأن مسؤولية االشرتاك يف ارتكاب اجلرمية ال ّ
فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة .وختل الدائرة إىل أن اهلجوم على األضرحة/املساجد العشرة بصفة شريك يف ارتكاب
يعرب أفضل تعبري عن مسؤولية السيد املهدي اجلنائية .ويف هذا الصدد ،تدعم مشاركة السيد املهدي املباشرة
اجلرمية ّ
يف مخسة من اهلجمات املعنية استنتاجات الدائرة أنه ساهم مسامهة أساسية يف ارتكاب اجلرائم املنسوبة إليه عمال
خبطة إجرامية مشرتكة.
دال – الخالص
 – 62بالنظر إىل اعرتاف املتهم بذنبه واستنادا إىل ما ُع ِقد من جلسات وما قُدِّم من أدلة ،اقتنعت الدائرة دون
شك معقول بأن مجيع الوقائع األساسية املتعلقة باجلرمية املنسوبة إىل املتهم قد أُثبتت.
 – 63وعمال باملواد ( )2( 8ه) ( )4و( )3( 25أ) و )2( 65من النظام األساسي ،تدين الدائرة السيد املهدي
باعتباره شريكا يف ارتكاب جرمية اهلجوم على األعيان احملمية التالية يف متبكتو مبايل يف الفرتة املمتدة على وجه
التقريب من  30حزيران/يونيو  2012حىت  11متوز/يوليو  )1( :2012ضريح سيدي حممود بن عمر حممد
أكيت؛ ( )2ضريح الشيخ حممد حممود األرواين؛ ( )3ضريح الشيخ سيدي املختار بن سيدي حممد الكبري الكونيت؛
( )4ضريح ألفا مويا؛ ( )5ضريح الشيخ حممد املكي؛ ( )6ضريح الشيخ عبد القاسم عطوايت؛ ( )7ضريح الشيخ
سيدي أمحد بن عمار أرجادي؛ ( )8باب مسجد سيدي حيىي والضرحيان املتامخان ملسجد جينقري بري ومها،
( )9ضريح أمحد فوالين و( )10ضريح حبابر بابديع.
ثملام – العقوتب
تعمد اهلجوم على األعيان احملمية املذكورة آنفا
 – 64بعد أن خلصت الدائرة إىل أن السيد املهدي مسؤول عن ّ
تتطرق اآلن إىل حتديد العقوبة املناسبة .وتنظر الدائرة يف سياق حتليلها يف احلجج
باعتباره شريكا يف ارتكاب اجلرميةّ ،
واإلفادات اليت ق ّدمها الطرفان واملشاركون يف اإلجراءات.
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ألف – القمنون الواجب التطبيق
 – 65بغية حتديد العقوبة املناسبة ،راعت الدائرة املواد  23و 76و 77و 78من النظام األساسي والقاعدة 145
من القواعد من بني أحكام أخرى.
 – 66وتالحظ الدائرة أن املادتني  77و 78من النظام األساسي ال حتددان الغرض من العقاب اجلنائي .إال أن
ديباجة النظام األساسي تن ّ على أن ’أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بأسره جيب أال متر دون
عقاب‘( .)106وفضال عن ذلك ،فإن الدول األطراف ،بإنشائها احملكمة اجلنائية الدولية’ ،قد عقدت العزم على
وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم‘( .)107وعليه ،ترى
الدائرة أن الديباجة جتعل من ِ
القصاص والردع اهلدفني األساسيني من العقاب يف احملكمة اجلنائية الدولية(.)108
توضح الدائرة أنه ال يُقصد به إشباع رغبة األخذ بالثأر بل باألحرى اإلعراب عن
 – 67فيما يتعلق بالقصاصّ ،
إدانة اجملتمع الدويل للجرائم املرتكبة ،ما ميثّل أيضا ،عن طريق فرض عقوبة متناسبة ،اعرتافا بالضرر الذي حلق باجملين
عليهم وتشجيعا على إعادة إحالل السالم واملصاحلة .وأما الردع ،فرتى الدائرة أن العقوبة ينبغي أن تكون كافية
إلثناء الشخ املدان عن معاودة اإلجرام (الردع اخلاص) وكفالة صد كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة
عن القيام بذلك (الردع العام) .وأخريا ،يُرمى بتناسب العقوبة مع اجلرم الذي ارتكبه املدان إىل تسهيل إعادة إدماج
هذا الشخ يف اجملتمع وإن كانت هذه الغاية ،يف القانون اجلنائي الدويل خصوصا ،ليست منتهى القصد ولذا
ينبغي أال يُوىل وزن ال موجب له( .)109وكما يتجلى يف ن ّ املادة ( )2( 81أ) من النظام والقاعدة  )1( 145من
( )106ديباجة النظام األساسي ،الفقرة الرابعة.
( )107ديباجة النظام األساسي ،الفقرة اخلامسة.

( )108انظر أيضا ،الدائرة االبتدائية الثانية ،قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا’ ،القرار بشأن العقوبة الصادر عمال باملادة  76من
النظام األساسي‘ 23 ،أيار/مايو  ،2014الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corrباإلنكليزية] ،الفقرتني  37و’( 38القرار
بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا‘)؛ الدائرة االبتدائية الثالثة ،قضية املدعي ضد جان-بيري مببا غومبو’ ،القرار بشأن العقوبة الصادر عمال
باملادة  76من النظام األساسي‘ 21 ،حزيران/يونيو  ،2016الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة ’( 10القرار
بشأن العقوبة يف قضية مببا‘).
( )109القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corrباإلنكليزية] ،الفقرة .38
الرقم

ICC-01/12-01/15

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

52/36

 27أيلول/سبتمبر 2016

ICC-01/12-01/15-171-tARB 27-09-2016 37/52 EO T

القواعد ،وكما ش ّددت دائرة االستئناف ،جيب أن تكون العقوبة متناسبة مع اجلرمية ومدى ذنب الشخ
ال ُـمدان(.)110
 – 68خلصت دائرة االستئناف إىل أن األحكام ذات الصلة يف النظام األساسي والقواعد ،إذ قُ ِرئت باالقرتان مع
يتعني على
األهداف األساسية للعقاب املنصوص عليها يف ديباجة النظام ،ترسي نظاما شامال لتحديد العقوبة .إذ َّ
الدائرة أوال أن حتدد العوامل ذات الصلة املنصوص عليها يف املادة  )1( 78والقاعدة ( )1( 145ج) و( )2من
()111
وتقرر العقوبة
القواعد وأن تقيّمها  .و َّ
يتعني عليها أن تراعي مجيع هذه العوامل وفقا للقاعدة ( )1( 145ب) ّ
لكل جرمية من اجلرائم املرتكبة( .)112وللدائرة صالحية تقديرية واسعة يف فرض عقوبة متناسبة( .)113وأخريا ،بعد أن
قرر العقوبة ،تقتضي املادة  )2( 78خصم الوقت الذي قضاه سابقا الشخ ال ُـمدان يف االحتجاز عمال بأمر
تُ َّ
صادر من احملكمة(.)114
 – 69وفيما يتعلق بالعالقة بني الظروف املذكورة يف املادة  )1( 78والعوامل الواردة يف القاعدة ( )1( 145ج)،
مل تر دائرة االستئناف ضرورة لتحديد أي هنج من النهوج املمكن اتباعها هو األصح( .)115وتالحظ الدائرة أن
الدائرتني االبتدائيتني األوىل والثانية راعتا العوامل املذكورة يف القاعدة ( )1( 145ج) لدى تقييمهما للظروف الواردة
يف املادة  .)116()1( 78وفضال عن ذلك ،اعتربت الدائرة االبتدائية الثالثة بعض هذه العوامل سديدة يف تقييم مدى

( )110دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو’’ ،حكم بشأن استئنايف املدعية العامة والسيد توماس لوبانغا
دييلو ’القرار بشأن العقوبة الصادر عمال باملادة  76من النظام األساسي“‘ ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية]،
الفقرة ’( 40حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا‘)؛ انظر أيضا’ ،قرار بشأن العقوبة يف قضية مببا‘ ،الوثيقة
[ 01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة .11
( )111حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة  ،ICC-01/04-01/06-3122الفقرة .32
( )112حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية] ،الفقرة .33

ICC-01/05-

( )113حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية] ،الفقرة .34
( )114حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية] ،الفقرة .35
( )115حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية] ،الفقرات  61إىل .66
( )116الدائرة االبتدائية األوىل ،قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو’ ،القرار بشأن العقوبة الصادر عمال باملادة  76من النظام
األساسي‘ 10 ،متوز/يوليو  ،2012الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-2901باإلنكليزية] ،الفقرة ’( 44القرار بشأن العقوبة يف قضية
لوبانغا‘)؛ القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية] ،الفقرات  44إىل .69
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توافر ظروف مشددة أو خمففة للعقوبة( .)117وقد اعتربت الدائرة ،يف تقييمها جلميع العوامل ذات الصلة ،أن بعض
العوامل املذكورة يف القاعدة ( )1( 145ج) سديدة للنظر يف توافر الظروف املخففة واملشددة للعقوبة احملددة يف
القاعدة .)118()2( 145
 – 70ولدى النظر يف مجيع العوامل ذات الصلة ،ال جيوز أن تأخذ الدائرة أحد العوامل يف احلسبان مرتني ،مرة
مشددا للعقوبة .إضافة إىل ذلك ،ال جيوز أن يُعترب ركن
ومرة أخرى باعتباره ظرفا ِّ
لغرض تقييم خطورة شأن اجلرمية ّ
مشددا للعقوبة(.)119
من األركان القانونية للجرائم أو ألشكال املسؤولية ظرفا ِّ
 – 1خطورة شأن اجلرمية
 – 71بغية حتديد ٍ
عقوبة متناسبة ،تُقيَّم خطورة شأن األفعال اليت ارتكبها الشخ ال ُـمدان تقييما ملموسا بالنظر
املقررة مدى خطورة شأن اجلرمية املرتكبة.
تبني العقوبة َّ
إىل املالبسات اخلاصة بالقضية .ومن مثّ ،جيب أن ّ
 – 72ويف هذا الصدد ،تش ّدد الدائرة على وجوب أن يُقرأ هذا القرار يف ضوء اختصاص احملكمة بالنظر يف أخطر
اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بأسره واليت ِ
توجب بذلك عقوبات تربز مدى خطورة شأهنا .ومع ذلك ،فإن
اجلرائم اليت تستوجب اإلدانة اجلنائية ال تتساوى كلّها يف خطورة الشأن ويقع على الدائرة واجب رزن كل جرمية
بتمييز بني اجلرائم اليت تقع على األشخاص مثال عن اجلرائم اليت تقع املمتلكات(.)120

( )117القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة .13

( )118راعت الدائرة مثال الطابع التمييزي للهجوم باعتباره عامال سديدا يف تقييم مدى خطورة شأن اجلرمية بدال من أن تعتربه ظرفا
مشددا للعقوبة.
( )119القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة  14واحلواشي اليت تتضمنها ،وعلى
وجه اخلصوص :القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية]؛ القرار بشأن
العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-2901باإلنكليزية] ،الفقرة .35
( )120القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية] ،الفقرتان  42و.43
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 – 2الظروف املشدِّدة واملخفِّفة للعقوبة
 – 73جيب أن تقتنع الدائرة دون شك معقول بتوافر ظروف مشدِّدة للعقوبة .وجيب أن تتعلق هذه الظروف
باجلرائم اليت أُدين الشخ بارتكاهبا أو بالشخ ال ُـمدان ذاته .وال يُعترب عدم توافر ظروف خمفِّفة للعقوبة ظرفا
مشددا هلا(.)121
 – 74وجيب أن تقتنع الدائرة بتوافر ظروف خمففة للعقوبة استنادا إىل معيار االحتمال األرجح .وال يلزم أن تتعلق
هذه الظروف باجلرائم مباشرة وهي غري حمدودة بنطاق التهم أو باحلكم الذي تنطق به الدائرة .غري أنه جيب أن
يكون هلذه الظروف صلة مباشرة بالشخ ال ُـمدان .وللدائرة صالحية تقديرية واسعة ،يف ضوء املالبسات اخلاصة
بالقضية ،يف حتديد ماهية الظروف املخفِّفة للعقوبة والوزن الواجب إيالؤه إياها ،إذا أويل وزن .ومع أنه جيب على
الدائرة أن تراعي أي ظروف من شأهنا أن ِّ
معني أو ضمن عنوان
ختفف العقوبة ،فإهنا ليست ملزمة بإدراجها يف قسم ِّ
حمدد .فيجوز للدائرة على سبيل املثال أن تنظر يف بعض العوامل باعتبارها سديدة يف تقييم مدى خطورة شأن
اجلرمية بدال من مراعاهتا يف ختفيف العقوبة العامة أو تشديدها(.)122
تبمء – التحليل
 – 75لغرض حتديد العقوبة املناسبة ،ستنظر الدائرة يف العوامل التالية )1( :خطورة شأن اجلرمية؛ ( )2سلوك السيد
املهدي املوجب للمساءلة؛ ( )3ظروفه اخلاصة .وسيجري تناول العوامل املنصوص عليها يف
القاعدة ( )1( 145ج) والظروف املشدِّدة واملخفِّفة للعقوبة يف سياق التحليل كلما اقتضى األمر ذلك.

( )121القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة  18واحلواشي اليت تتضمنها ،وعلى
وجه اخلصوص :القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية] ،الفقرة 34؛ القرار
بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-2901باإلنكليزية] ،الفقرة .33
( )122القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة  19واحلواشي اليت تتضمنها ،وعلى
وجه اخلصوص :القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية] ،الفقرتان  32و34؛
القرار بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-2901باإلنكليزية] ،الفقرة .34
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 – 1خطورة شأن اجلرمية
 – 76نظرت الدائرة على وجه اخلصوص ،يف تناول مسألة خطورة شأن اجلرمية ،يف حجم الضرر الذي حلق،
وطبيعة السلوك غري املشروع املرتكب وإىل ح ّد ما ،الظروف املتعلقة بتوقيت ارتكاب اجلرمية ومكانه وطريقته.
 – 77وتالحظ الدائرة أوال أن السيد املهدي ،على النقيض من سائر املتهمني الذين أدانتهم احملكمة ،مل يـُتَّهم
بارتكاب جرائم ضد األشخاص بل جبرمية ضد املمتلكات .والرأي عند الدائرة هو أن اجلرائم اليت تقع على
املمتلكات ،وإن كانت خطرية الشأن بطبيعتها ،فإهنا أقل خطورة عموما عن اجلرائم اليت تقع على األشخاص(.)123
 – 78وفيما يتعلق مبدى الضرر الذي حلق ،تذ ّكر الدائرة بأن معظم املواقع العشرة ُد ِّمر تدمريا كامال( .)124وفضال
عن ذلك ،فقد ُخطِّط اهلجوم ختطيطا دقيقا( )125ودام عشرة ٍ
أيام تقريبا( .)126كما أن ما ش ّدد من وقعه على السكان
السكان احملليني هو أن وسائل اإلعالم تناقلته( .)127وحتيط الدائرة أيضا بشهادة الشاهدين ( P-431وهو خبري مايل
اجلنسية خمت يف الشؤون الثقافية) و( P-151وهو شاهد من اليونسكو) اللذين شرحا أن لتمبكتو أمهية رمزية وبعدا
أسطوريا وأنه كان هلا دور حاسم يف انتشار اإلسالم يف املنطقة .ولتمبكتو ،مبخطوطاهتا وأضرحة أوليائها خصوصا،
مكانة بارزة يف ترا مايل الثقايف( .)128فقد كانت األضرحة رمزا جلزء من تاريخ متبكتو ودورها يف انتشار اإلسالم.
( )123القرار بشأن العقوبة يف قضية كاتانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/07-3484-tENGباإلنكليزية] ،الفقرتان  42و43؛ انظر أيضا
مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  121إىل  123و127
و.128
( )124انظر الفقرة  38من هذا احلكم.
()125
انظر الفقرات  35إىل  37من هذا احلكم؛ انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-139-Red
[باإلنكليزية] ،الفقرة .37
()126
انظر الفقرة  38من هذا احلكم؛ انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-139-Red

[باإلنكليزية] ،الفقرة .37
()127
انظر الفقرة  )5( 40من هذا احلكم؛ انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-139-Red
[باإلنكليزية] ،الفقرتني  35و.37
( )128شهادة الشاهد  ،P-431الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،77السطر  23إىل
الصفحة  ،80السطر 7؛ شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،41السطر
 12إىل الصفحة  ،44السطر .11
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جتسد تديّنهم بدين اإلسالم
وكانت هلا منزلة كبرية لدى أهل املدينة فكانت مثار إعجاهبم ومناط قلوهبم .وكانت ّ
وكان هلا دور نفسي إذ كان يُعتقد أهنا تقوم على محاية أهل املدينة( .)129كما وصف الشاهد  P-151كيف عمل
أهل متبكتو معا على أن تظل األضرحة يف حالة جيدة خالل أعمال صيانة ذات طابع رمزي كان يشارك فيها
السكان مجيعهم ،نساء وشيوخا وشبابا( .)130وكانت األضرحة تُـع ّد من ضمن املباين اليت كانت حتظى بأكرب قدر
من اإلجالل يف املدينة وكان أهل املدينة يرتددون إليها بعضهم ألداء الصالة وبعضهم لزيارة األولياء(.)131
 – 79لذا ،ترى الدائرة أن كون املباين املستهدفة ليست فقط جمرد ٍ
مبان دينية بل ذات قيمة رمزية وعاطفية ألهل
ّ
متبكتو عامل سديد يف تقييم خطورة شأن اجلرمية املرتكبة.
 – 80إضافة إىل ذلك ،كانت مجيع املواقع عدا واحدا منها (وهو ضريح الشيخ حممد حممود األرواين) ُمدرجة يف
تضرر منه ال
قائمة اليونسكو للرتا العاملي ومن مثّ ،فإن اهلجوم عليها يبدو على درجة كبرية من خطورة الشأن إذ ّ
تضرر منه شعب مايل بأسره واجملتمع
اجملين عليهم املباشرون ،أي املتعبدون فيها وأهل متبكتو ،فحسب بل ّ
الدويل( .)132وحتيط الدائرة بشهادة الشاهد  P-431الذي أشار إىل أن أهل متبكتو احتجوا على التدمري ورفضوا رؤية
األضرحة تُسوى باألرض .وأفاد الشاهد بأن تدمري األضرحة اليت كان سكان املدينة مرتبطني هبا ارتباطا عاطفيا كان
نشاطا حربيا يهدف إىل حتطيم معنويات أهل متبكتو .وبصورة عامة ،أثارت هذه األعمال سخط شعب مايل الذي

( )129شهادة الشاهد  ،P-431الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،80السطر  8إىل
الصفحة  ،81السطر 4؛ شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،44السطر
 11إىل الصفحة  ،45السطر .9
( )130شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة
الصفحة  ،40السطر .5
()131
الفقرة  34من هذا احلكم .انظر أيضا مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن العقوبات ،الوثيقة ICC-01/12-
 ،01/15-135-Confالفقرات  26إىل .31
()132
الفقرتان  39و 46من هذا احلكم .انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-139-Red
[باإلنكليزية] ،الفقرات  17إىل  29و.61
ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG
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كانت متبكتو مصدر فخر له( .)133كما وصف الشاهد  P-151تأسي اجملتمع الدويل برمته الذي يعترب الرتا جزءا
جراء تدمري املواقع احملمية(.)134
من احلياة الثقافية ّ
 – 81وأخريا ،تالحظ الدائرة أن اجلرمية ارتُ ِكبت بدو ٍاع دينية( .)135فقد اختذت مجاعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي ،إبان توليها مقاليد احلكم يف متبكتو ،تدابري لفرض أحكامهما الدينية على أهل
املدينة( .)136وكان اهلدف احملدد من إنشاء هيئة احلسبة اليت كان السيد املهدي يرتأسها هو القضاء على أي منكر
ِّبني يف متبكتو( .)137وكما بـُ ِّني يف هذا احلكم ،فإنه عندما علم قادة أنصار الدين بعادات أهل متبكتو ،شنوا محلة
شرحوا خالهلا ما جيوز وما ال جيوز فعله عند زيارة األضرحة .وانتهى هبم املطاف إىل اختاذ قرار تدمري املواقع لوضع
احملرمة( .)138وترى الدائرة أن الدافع الديين ذا الطابع التمييزي الذي استُنِد إليه لتدمري هذه املواقع
ح ّد لتلك العادات َّ
عامل سديد مبا ال يرقى إليه الشك يف تقييم خطورة شأن اجلرمية املرتكبة.
 – 82وختل

الدائرة إىل أن اجلرمية اليت أُدين هبا السيد املهدي على قدر كبري من خطورة الشأن.
 – 2سلوك السيد املهدي املوجب للمساءلة

 – 83بغية النظر يف سلوك السيد املهدي املوجب للمساءلة ،أخذت الدائرة يف االعتبار املعايري التالية الواردة يف
القاعدة ( )1( 145ج) :مدى مشاركته ،ومدى قصده ،وإىل حد ما ،الوسائل اليت است ِ
خدمت الرتكاب اجلرمية.
ُ

( )133شهادة الشاهد  ،P-431الوثيقة
الصفحة  ،90السطر .13

ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG

[باإلنكليزية] ،الصفحة  ،89السطر  6إىل

( )134شهادة الشاهد  ،P-151الوثيقة
الصفحة  ،61السطر .9
( )135انظر مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرات  30و 62و.63
( )136انظر الفقرة  31من هذا احلكم.
( )137انظر الفقرة  33من هذا احلكم.
( )138انظر الفقرتان  35و 36من هذا احلكم.
ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG
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تعمد اهلجوم على
 – 84تذ ّكر الدائرة بأهنا خلصت إىل أن السيد املهدي ارتكب ،باالشرتاك مع آخرين ،جرمية ّ
األعيان احملمية املذكورة فيما تقدَّم .وتالحظ الدائرة أن السيد املهدي اضطلع بدور أساسي يف تنفيذ اهلجوم.
وأُنيطت به ،بصفته رئيسا هليئة احلسبة( ،)139مسؤولية تنفيذ اخلطة املشرتكة .فرتّب كل اجلوانب اللوجستية للهجوم
وأشرف على العملية بأكملها وعلى تنفيذها وح ّدد الرتتيب الذي ينبغي اتباعه يف تدمري املواقع ومجع األدوات
ووزعها وق ّدم الدعم اللوجسيت واملعنوي إىل مرتكيب اجلرمية املباشرين وأشرف عليهم وكان موجودا يف كل موقع
الالزمة ّ
()140
من املواقع .
 – 85وفيما يتعلق بتوافر القصد لدى السيد املهدي ،تالحظ الدائرة أنه ،فضال عن وجوده يف أثناء تدمري كل
موقع من املواقع ،شارك شخصيا يف تدمري مخسة من املواقع على األقل( .)141كما ّبرر ضرورة التدمري بكتابته خطبة
ألقاها قبل اهلجوم وباإلدالء بأحاديث خالل أعمال التدمري(.)142
’ – ‘1عدم توافر ظروف مشدِّدة للعقوبة
 – 86ليست الدائرة مقتنعة حبجة االدعاء القائلة إن إساءة استعمال السيد املهدي لسلطته وصفته الرمسية باعتباره
رئيسا هليئة احلسبة هي ظرف يستوجب تشديد العقوبة( .)143ومتشيا مع قضاء دائرة االستئناف السابق( ،)144ترى
جمرد ارتكاب السيد املهدي اجلرمية بصفته تلك ال يُع ّد ظرفا مشدِّدا للعقوبة .إضافة إىل ذلك ،وعلى حنو
الدائرة أن ّ
ما يُناقش فيما يلي( ،)145فقد أشار السيد املهدي يف البداية ،بصفته رئيسا هليئة احلسبة ،بعدم تدمري املباين املعنية.

( )139انظر الفقرة  33من هذا احلكم.
( )140انظر الفقرة  40من هذا احلكم.
( )141انظر الفقرة  )4( 40من هذا احلكم؛ انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة

ICC-01/12-01/15-139-Red

[باإلنكليزية] ،الفقرة .34
()142
انظر الفقرات  37و )5( 40و 41من هذا احلكم؛ انظر أيضا مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة ICC-01/12-01/15-
[ 139-Redباإلنكليزية] ،الفقرتني  35و.42
( )143مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرات  58إىل .60
( )144حكم االستئناف بشأن العقوبة يف قضية لوبانغا ،الوثيقة [ ICC-01/04-01/06-3122باإلنكليزية] ،الفقرة .82
( )145انظر الفقرة  89من هذا احلكم.
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()146
تضرر العديد من األشخاص جراء اجلرمية يستوجب تشديد
إن
القائلة
 – 87وفيما يتعلق حبجة االدعاء
ّ
ا لعقوبة ،فإن الدائرة راعت األثر الواسع النطاق للجرمية اليت ارتكبها السيد املهدي يف تقييمها خلطورة شأن اجلرمية
ولذا ال جيوز أن تعترب ذلك ظرفا مشددا للعقوبة(.)147

 – 88وعلى املنوال ذاته ،سبق أن أخذت الدائرة بالطابع الديين للهجوم يف تقييمها خلطورة شأن اجلرمية(.)148
وعليه ال جيوز أن يـُع ّد ذلك ظرفا مشدِّدا للعقوبة.
’ – ‘2الظروف املخفِّفة للعقوبة :الرتدد يف ارتكاب اجلرمية ووسائل التنفيذ
 – 89تالحظ الدائرة أنه على الرغم من قبول السيد املهدي بقرار تدمري املواقع واخنراطه التام يف ارتكاب اجلرمية،
تردد يف بادئ األمر يف تدمريها .وتذ ّكر الدائرة بأهنا خلصت إىل أن السيد املهدي أشار ،بعد أن راقب عادات
فإنه ّ
دمر األضرحة
أهل متبكتو ،إىل أنه حىت إذا كان معظم الفقهاء يتفقون على حرمة هذه العادات ،فمن األفضل أال تُ َّ
حرصا على حسن العالقة بأهل املدينة( .)149وختل الدائرة إىل أن هذا الرتدد سديد بعض الشيء يف حتديد
العقوبة وتوليه بعض الوزن.
وتوضح الدائرة ،على النقيض مما ذهب إليه الدفاع( ،)150أن كون السيد املهدي ارتكب اجلرمية يف إطار
ّ – 90
جمموعة منظمة ال يُع ّد ظرفا خمفِّفا للعقوبة .فكما أُثبِت يف هذا احلكم( ،)151فإنه ما أن ّاختذ أعضاء آخرون يف
اجملموعة قرار تدمري املواقع ،وافق عليه السيد املهدي موافقة تامة واخنرط يف تنفيذ اهلجوم اخنراطا كامال.

( )146مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرة .61
( )147انظر الفقرات  78إىل  80من هذا احلكم.
( )148انظر الفقرة  81من هذا احلكم.
( )149انظر الفقرة  36من هذا احلكم.
( )150مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  158إىل .163
( )151الفقرتان  37إىل  40من هذا احلكم.
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 – 91إضافة إىل ذلك ،تالحظ الدائرة أن السيد املهدي ،فيما عدا أعمال التدمري يف مسجد جينقري بري اليت
أوصى باستعمال جرافة لتنفيذها( ،)152نصح بعدم استعمال جرافة يف املواقع األخرى حتاشيا إلحلاق ضرر باملقابر
املتامخة لألضرحة( )153وحرص على أن يعامل املهامجون البىن اجملاورة لألضرحة باحرتام إبان تنفيذ اهلجوم(.)154
 – 92وفيما يتعلق مبا ُّاد ِعي به من أن السيد املهدي مل يكن مهيئا لالضطالع مبسؤولية ترؤس هيئة احلسبة(،)155
تالحظ الدائرة أن الدفاع مل يبذل أي جهد يف دعم هذه احلجة وعليه ،ترفضها الدائرة.
تردد السيد املهدي األويل يف تدمري املواقع فضال عن توصيته بعدم
 – 93وموجز القول هو أن الدائرة ترى أن ّ
استعمال جرافة يُعدان ظرفني خمفِّفني للعقوبة.
 – 3ظروف السيد املهدي اخلاصة
 – 94تتناول الدائرة يف هذا القسم مجيع الظروف السديدة اليت ال تتعلق مباشرة باجلرمية املرتكبة أو بسلوك السيد
املهدي املوجب للمساءلة.
’ - ‘1سن السيد املهدي وحظه من التعليم وحالته االجتماعية واملادية وسلوكه خالل االحتجاز
 – 95أحاطت الدائرة بإفاديت شاهدي الدفاع ،وكالمها عرف السيد املهدي معظم حياته ،اللذين أشارا إىل أنه
رجل ذكي وواسع املعرفة( )156وأنه ق ّدم يد العون إىل الكثري من الفقراء من أهل متبكتو ،مبن فيهم الطوارق السود
الذين مل يكن ينتمي إليهم(.)157
( )152انظر الفقرة  )9( 38من هذا احلكم.
( )153إفادة السيد املهدي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4645الصفحتان  4656و.4657
( )154إفادة السيد املهدي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4645الصفحة  .4660انظر أيضا مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة
[ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرة .164
( )155مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  150إىل .155
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لسن السيد املهدي وحالته املادية أمهية يف هذا املقام .كما أن عدم إدانته يف سوابق أخرى
 – 96وال ترى الدائرة أن ّ
هو مسة يشرتك فيها عموما األشخاص الذين تدينهم احملاكم الدولية ولذا ال يُعترب ،خالفا ملا حاج به الدفاع(،)158
ظرفا خمفِّفا للعقوبة .كما أن الدائرة ال تعتزم إيالء أي وزن ،سواء لتشديد العقوبة أو لتخفيفها ،لكون السيد املهدي
فقيها وخبريا يف شؤون الدين ،بغض النظر عن األدلة اليت تشري إىل دوره اإلجيايب يف جمتمعه احمللي قبل سيطرة مجاعة
أنصار الدين على املدينة(.)159
 – 97على الرغم من قلق السيد املهدي على سالمة عائلته اليت مل يرها منذ نقله إىل احملكمة( ،)160فقد سلك
سلوكا ال تشوبه شائبة يف أثناء احتجازه وأدىل ببيان أعرب فيه عن امتنانه للمحكمة برمتها للطريقة اليت ع ِ
ومل
ُ
هبا( .)161وترى الدائرة أن هذا عامل سديد ،وإن كان ذلك هو ما يُتوقَّع من كافة احملتجزين ،وتوليه وزنا حمدودا.
وعلى املنوال ذاته ،تقبل الدائرة احلجج اليت ساقها الدفاع( )162ومفادها أن اعرتاف السيد املهدي بذنبه وتعاونه مع
يدل على أنه من األرجح أن يعاود االندماج يف اجملتمع وتويل هذا األمر وزنا
االدعاء ،على حنو ما يُناقش فيما يليّ ،
حمدودا.

( )156الوثيقة  ،MLI-DEF-0001-0001الصفحة 0001؛ الوثيقة  ،MLI-DEF-0002-0001الصفحة  .0001انظر أيضا الفقرة 9
من هذا احلكم.

( )157الوثيقة  ،MLI-DEF-0001-0001الصفحة 0003؛ الوثيقة  ،MLI-DEF-0002-0001الصفحة .0003
( )158مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرتان  132و.133
( )159انظر مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرة 48؛ مالحظات الدفاع
بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرتني  134و136؛ مالحظات املمثل القانوين للمجين
عليهم بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-135-Confباإلنكليزية] ،الفقرة .38
( )160انظر مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرة 49؛ مالحظات الدفاع
بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  192إىل .195
()161
املرفق الثاين امللحق مبالحظات قلم احملكمة ،الوثيقة ICC-01/121-01/15-134-Conf-AnxII؛ الوثيقة ICC-01/12-01/15-
[ T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،9األسطر  19إىل .23
( )162انظر مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  196إىل .201
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’ – ‘2االعرتاف بالذنب
حتمل مسؤولية أفعاله منذ اليوم األول من
 – 98حتيط الدائرة بأن السيد املهدي اعرتف بذنبه .وتالحظ أيضا أنه ّ
()163
توصل الطرفان إىل اتفاق يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات( ،)164أي قبل
مقابالته مع االدعاء  .وبعد ذلك ّ
اعتماد التهم ،إسهاما منهما يف تسريع اإلجراءات.
 – 99وفضال عن ذلك ،مل يقتصر السيد املهدي على اإلقرار مبسؤوليته بل ق ّدم أيضا وصفا دقيقا ألفعاله( )165ما
سهل على الدائرة إثبات وقائع القضية.
ّ
 – 100ترى الدائرة أن االعرتاف بالذنب يُع ّد بال شك ظرفا خمفِّفا للعقوبة( )166وتوليه بذلك وزنا هاما .ويف هذا
الصدد ،تالحظ الدائرة أن املتهم اعرتف بذنبه يف مرحلة مبكرة وعلى حنو كامل ويبدو أنه كان صادقا وتدفعه رغبة
شك يف أن االعرتاف بالذنب قد أسهم
حتمل مسؤولية ما قام به وبدت عليه مظاهر التوبة النصوح .وال ّ
خالصة يف ّ
البت يف الدعوى على حنو ناجز ،ما وفّر على احملكمة الوقت واملوارد وأزاح عن الشهود واجملين عليهم عبء
يف ّ
()167
يعزز السلم
اإلدالء بالشهادة أمام احملكمة  .وفضال عن ذلك ،فإن من شأن هذا االعرتاف بالذنب أن ّ
واملصاحلة يف مشال مايل بتخفيف معاناة اجملين عليهم املعنوية من خالل اإلقرار خبطورة شأن التدمري .وأخريا ،قد

( )163شهادة الشاهد  ،P-182الوثيقة
الصفحة  ،119السطر .4

ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG

[باإلنكليزية] ،الصفحة  ،118السطر  19إىل

( )164االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2املودعة يف  18شباط/فرباير .2016
( )165االتفاق ،الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-78-Anx2-Corr-Red2الصفحات  11إىل .31
( )166انظر مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرتني  51و52؛ مالحظات
الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  180إىل  .184إن اعتبار االعرتاف

بالذنب ظرفا خمففا للعقوبة ممارسة راسخة يف السوابق القضائية لسائر احملاكم الدولية :انظر مثال ،احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا
السابقة (’حمكمة يوغوسالفيا السابقة‘) ،الدائرة االبتدائية األوىل ،قضية املدعي العام ضد ميودراغ يوكيتش [ The Prosecutor v.
’ ،]Miodrag Jokićاحلكم بالعقوبة‘ 18 ،آذار/مارس [ IT-01/42/1-S ،2004باإلنكليزية] ،الفقرة ’( 96احلكم بالعقوبة يف قضية
دجوكيتش‘)؛ حمكمة يوغوسالفيا السابقة ،الدائرة االبتدائية األوىل ،قضية املدعي العام ضد ميالن بابيتش [ The Prosecutor v.
’ ،]Milan Babićاحلكم بالعقوبة‘ 29 ،حزيران/يونيو [ IT-03-72-S ،2004باإلنكليزية] ،الفقرات  73إىل  75و 88و.89
( )167انظر أيضا الفقرة  28من هذا احلكم.
الرقم

ICC-01/12-01/15

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

52/47

 27أيلول/سبتمبر 2016

ICC-01/12-01/15-171-tARB 27-09-2016 48/52 EO T

يكون هلذا االعرتاف أثر رادع ملن قد تزين هلم أنفسهم ارتكاب أعمال مماثلة يف مايل وغريها من األماكن .ومع
ذلك ،فإن الدائرة تالحظ أن املتهم اعرتف بذنبه يف ظل وجود أدلة طائلة تشري إىل أنه مذنب.
’ – ‘3التعاون
 – 101وفضال عن اعرتاف السيد املهدي بذنبه على حنو كامل ،فإنه تعاون مع االدعاء تعاونا كبريا ،على حنو ما
يرد بالتفصيل يف شهادة الشاهد  .P-182وتالحظ الدائرة أن هذا التعاون أ ِ
ُبدي تلقائيا ومنذ اليوم األول
ملقابالته( .)168فقد أجاب السيد املهدي بصدق وأتاح تعاونه لالدعاء إسناد معلومات كانت يف حوزته أو توضيحها
()169
ِ
تردد يف التطرق إىل أفعاله الشخصية.
أو تدقيقها  .ويف أثناء مقابالته مع االدعاء ،مل يُبد السيد املهدي أي ّ
يعرض
 – 102وتدرك الدائرة أيضا أن السيد املهدي تعاون مع االدعاء رغم علمه متام العلم أن من شأن ذلك أن ّ
عائلته للمزيد من اخلطر .وعليه ،تعترب الدائرة أن التعاون اهلام الذي ق ّدمه السيد املهدي لالدعاء عامل ذو أمهية
كبرية ينحى إىل ختفيف العقوبة(.)170
’ – ‘4اإلعراب عن الندم والتعاطف مع اجملين عليهم
 – 103تالحظ الدائرة أن السيد املهدي أعرب ،منذ يوم حماكمته األول ،عن ندمه الصادق على أفعاله(.)171
وتالحظ الدائرة أن السيد املهدي أعرب عن ’أسف شديد وحزن عميق‘( .)172وأ ّكد أن ندمه على الضرر الذي
( )168شهادة الشاهد  ،P-182الوثيقة
الصفحة  ،119السطر .4
()169
شهادة الشاهد  ،P-182الوثيقة  ،الصفحة  ،96السطر  23إىل الصفحة  ،98السطر 3؛ الوثيقة ICC-01/12-01/15-T-4-
[ Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،16السطر  15إىل الصفحة  ،17السطر  .16انظر أيضا الوثيقة ICC-01/12-01/15-119-
ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG

[باإلنكليزية] ،الصفحة  ،118السطر  16إىل

 ،Confالفقرة .3
( )170انظر مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرات  53و 55و67؛
مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  185إىل .191
( )171الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،8السطر  3إىل الصفحة  ،9السطر  ،23الصفحة ،43
السطر  19إىل الصفحة  ،44السطر .2
( )172الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،8السطر .11
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موجه لعائلته وأهله يف متبكتو ووطنه واجملتمع الدويل .ومل يقتصر السيد املهدي على اإلعراب عن ندمه
تسبب فيه َّ
احلر‘ أن ’تلك هي اخلطيئة األوىل واألخرية اليت تصدر [منه] يف ح ّقهم‘(.)173
إعرابا قاطعا بل وعد ’وعد املؤمن ّ
كما أشار إىل أنه مستع ّد لـ’تقبّل العقاب الذي تراه احملكمة املوقرة مناسبا‘( .)174وأخريا ،دعا الناس إىل عدم اإلقدام
على مثل هذه األعمال اليت ’ال طائل حتتها وال نفع منها‘(.)175
 – 104وفضال عن إعراب السيد املهدي عن ندمه وعلى خالف ما ذهب إليه املمثل القانوين للمجين
عليهم( ،)176تالحظ الدائرة فعال أن السيد املهدي أبدى مشاعر التعاطف مع اجملين عليهم يف اجلرمية اليت ارتكبها.
تدل على هذا التعاطف واليت استشهد هبا الدفاع وهي عرضه على إمام
وتشري الدائرة إىل أحد أمثلة األفعال اليت ّ
مسجد سيدي حييي تسديد تكلفة باب املسجد(.)177
 – 105ترى الدائرة أن الندم والتعاطف اللذين أعرب عنهما السيد املهدي ميثالن عامال ذا أمهية ينحى إىل ختفيف
العقوبة.
جيم – تحديد العقوتب
 – 106يفيد االدعاء بأنه ينبغي أن تراوح العقوبة اليت ُحيكم على السيد املهدي هبا بني تسعة إىل أحد عشر
عاما( .)178وق ّدم الدفاع دفوعا مستفيضة بشأن التقييم املناسب خلطورة شأن اجلرمية وعدم توافر ظروف مشدِّدة
( )173الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،8السطران  20و.21
( )174الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،9السطران  7و.8
( )175الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،9األسطر  16إىل .18

( )176مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-135-Confباإلنكليزية] ،الفقرة 39؛
الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-6-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،29السطر  20إىل الصفحة  ،31السطر .22
( )177إفادة السيد املهدي ،الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4740األسطر  4734إىل 4740؛ الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4741األسطر
 204إىل 222؛ الوثيقة  ،MLI-OTP-0033-4744األسطر  411إىل  .415انظر أيضا مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة
[ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية] ،الفقرات  171إىل .179
( )178مالحظات االدعاء بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-139-Redباإلنكليزية] ،الفقرات  64إىل .70
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للعقوبة وأمهية الظروف املخفِّفة للعقوبة يف هذه القضية( .)179وأما املمثل القانوين للمجين عليهم ،فطلب أن تكون
العقوبة املفروضة على السيد املهدي رادعة وعربة ملن يعترب(.)180
 – 107وتؤكد الدائرة أن احلكم على شخ بعقوبة جلرائم ارتكبها أمر فريد يف نوعه ال تكون فيه للمقارنة بقضايا
أخرى إال جدوى حمدودة جدا ،إن كانت هلا جدوى على اإلطالق( .)181وتعترب الدائرة احلجج اليت ساقها الدفاع
بشأن العقوبات الصادرة يف قضايا أخرى( )182غري سديدة .فهذه العقوبات تستند إىل ظروف شديدة االختالف مبا
فيها أشكال املسؤولية املنطبقة واملصادر القانونية املستند إليها(.)183
 – 108كما ورد فيما سبق ،جيب أن ترزن الدائرة بني مجيع العوامل ذات الصلة ،وال سيما الظروف املشددة
واملخففة للعقوبة وأن تراعي الظروف املتعلقة بكل من الشخ املـُدان واجلرمية ال ُـمرتكبة .وبغية جتسيد الضرر املعنوي
واالقتصادي الذي حلق باجملين عليهم يف هذه القضية جتسيدا كافيا ومناسبا وحتقيق األهداف املرجوة من
العقاب( ،)184جيب أن تفرض الدائرة عقوبة تتناسب مع خطورة شأن اجلرمية وظروف السيد املهدي الشخصية
وذنبه(.)185
( )179مالحظات الدفاع بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-141-Corr-Redبالفرنسية]؛ الوثيقة
[ ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،35السطر  4إىل الصفحة  ،70السطر .10

ICC-01/12-01/15-T-6-

( )180مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن العقوبة ،الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-135-Confباإلنكليزية] ،الفقرات 45
إىل 50؛ الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-6-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة  ،18السطر  20إىل الصفحة  ،33السطر .22
( )181انظر القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة  92واحلواشي اليت تتضمنها.

( )182الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-6-ENG ET WTباإلنكليزية] ،الصفحة  ،52السطر  22إىل الصفحة  ،60السطر  ،3اليت
تشري إىل احلكم بالعقوبة يف قضية يوكيتش[ IT-01/42/1-S ،باإلنكليزية] ،احلكم االبتدائي يف قضية سرتوغارIT-01-42-T ،
[باإلنكليزية].
( )183انظر املادة  )1( 24من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة (’[ ]...فيما يتعلق بتحديد مدة السجن[ ،تـ]رجع []...

الدائرة االبتدائية إىل ما هو متبع عموما فيما يتعلق بأحكام السجن يف حماكم يوغوسالفيا السابقة‘).
( )184تقرير الشاهد اخلبري  ،P-104الوثيقة MLI-OTP-0024-0537؛ إفادة الشاهد  ،P-114الوثيقة ،MLI-OTP-0023-0344-R01
الصفحة  ،0354الفقرة 54؛ شهادة  ،P-431الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة ،89
السطر  14إىل الصفحة  ،90السطر 4؛ شهادة  ،P-151الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENGباإلنكليزية] ،الصفحة ،59
السطر  13إىل الصفحة  ،61السطر .9
( )185القرار بشأن العقوبة يف قضية مببا ،الوثيقة [ ICC-01/05-01/08-3399باإلنكليزية] ،الفقرة .91
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 – 109ختل الدائرة إىل أن اجلرمية اليت أُدين هبا السيد املهدي على قدر كبري من خطورة الشأن .ومع ذلك ،مل
جتد الدائرة أي ظرف من شأنه أن يستوجب تشديد العقوبة وخلصت إىل توافر مخسة ظروف خمفِّفة للعقوبة ،وهي:
( )1اعرتاف السيد املهدي بذنبه()186؛ ( )2تعاونه مع االدعاء()187؛ ( )3شعوره بالندم وتعاطفه مع اجملين
()188
تردده األويل يف ارتكاب اجلرمية والتدابري اليت اختذها للح ّد من الضرر الذي وقع()189؛ (ُ )5حسن
عليهم ؛ (ّ )4
سلوكه أثناء االحتجاز على الرغم من وضعه العائلي ،حىت لو مل يكن هلذا العامل إال أمهية حمدودة( .)190وبالنظر إىل
مجيع هذه العوامل ،حتكم الدائرة على السيد املهدي بالسجن مدة تسع سنوات.
 – 110وأخريا ،وبالنظر إىل أن أيا من الطرفني أو املشاركني يف اإلجراءات مل يطلب فرض غرامة أو استصدار أمر
باملصادرة مبوجب املادة  )2( 77والقاعدتني  146و 147من القواعد ،ختل الدائرة إىل أن عقوبة السجن عقوبة
كافية.
حق السيد املهدي أن ُخيصم من مدة عقوبة السجن
 – 111وفقا للمادة  )2( 78من النظام األساسي ،من ّ
احملكوم عليه هبا الوقت الذي قضاه يف االحتجاز وفقا ألمر صادر من احملكمة ،أي منذ توقيفه عمال بأمر القبض
عليه الصادر يف  18أيلول/سبتمرب .)191(2015

( )186انظر الفقرات  98إىل  100من هذا احلكم.

( )187انظر الفقرتان  101و 102من هذا احلكم.
( )188انظر الفقرتان  103إىل  104من هذا احلكم.
( )189انظر الفقرات  89و 91و 93من هذا احلكم.
( )190انظر الفقرة  97من هذا احلكم.
( )191أمر بالقبض على أمحد الفقي املهدي 18 ،أيلول/سبتمرب  ،2015الوثيقة [ ICC-01/12-01/15-1-Redبالفرنسية]،
 18أيلول/سبتمرب ( 2015النسخة احملجوبة منها معلومات املخطر بإيداعها يف  28أيلول/سبتمرب .)2015
الرقم
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ولهذه األسبمب ،فإن الدائرة
تدين السيد املهدي جبرمية احلرب املتمثّلة يف اهلجوم على أعيان حممية باعتباره شريكا يف ارتكاب اجلرمية وفقا
للمادة ( )2( 8هـ) ( )4واملادة ( )3( 25أ) من النظام؛
وتحكم على السيد املهدي بالسجن مدة تسع سنوات؛
وتأنر خبصم الوقت الذي قضاه السيد املهدي يف االحتجاز وفقا ألمر صادر من احملكمة من العقوبة اليت ُح ِكم
عليه هبا؛

وتُعلم الطرفني واملشاركني يف اإلجراءات أنه سيجري تناول مسألة جرب أضرار اجملين عليهم وفقا للمادة  75من
النظام يف الوقت املناسب.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
/موقَّع/
_____________________________

القمضي راؤول سي تبمنغمالنغمن ،رئيسم للدائرة
/موقَّع/

/موقَّع/

_____________________________

_____________________________

القمضي أنطوان كيسيم-انبيه نةدوا

القمضي تبرترام شميت

أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  27أيلول/سبتمرب 2016
يف الهاي هبولندا
الرقم
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