موجز القرار الصادر بشأن مقبولية القضية المرفوعة على السيد القذافي
أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف احملكمة اجلنائية الدولية اليوم قراراً يقضي برفض الطعن الذي قدَّمتو ليبيا مبوجب ادلادة
 11من نظام روما األساسي يف مقبولية القضية ادلرفوعة على السيد سيف اإلسالم القذايف.
وكانت الدائرة قد أصدرت أمراً بالقبض على السيد القذايف يف  22حزيران/يونيو  2011الهتامو بارتكاب جرمييت القتل
واالضطهاد باعتبارمها جرميتٌن ضد اإلنسانية ،وفقاً دلا تنص عليو الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ح) من ادلادة  )1( 2من
النظام األساسي ،وذلك يف ليبيا يف الفرتة ادلمتدة من  15شباط/فرباير  2011إىل  22شباط/فرباير  2011على أقل
تقدير.
وقررت الدائرة أنو جيوز لليبيا إرجاء تقدمي السيد القذايف إىل
وطعنت ليبيا يف مقبولية القضية يف  1أيار/مايو 2012؛ َّ
احملكمة إىل حٌن أن تصدر الدائرة حكماً بشأن ىذا الطعن .وتلقت الدائرة مالحظات كتابية وشفهية من الطرفٌن ومن
ادلشاركٌن يف اإلجراءات ادلتعلقة مبقبولية القضية ومن أصدقاء احملكمة.
وحاجت ليبيا يف طعنها بأن التحقيق بشأن السيد القذايف يف ليبيا جيري على ضلو نشط منذ أن ألقي القبض عليو.
و َّ
أكدت أن التحقيق يشمل نفس ما يرد يف أمر القبض الصادر عن احملكمة من حوادث وسلوك بل إن حتقيقها أوسع
نطاقاً من حتقيق احملكمة من حيث الفرتة وادلوضوع.
وأُشًن إىل أنو على الرغم من أن القانون اللييب ال يتضمن نصوصاً بشأن اجلرائم الدولية مثل جرمييت االضطهاد والقتل
باعتبارمها جرميتٌن ضد اإلنسانية ،فإن اجلرائم ادلسند ارتكاهبا إىل السيد القذايف تكفي للحكم بعدم مقبولية القضية أمام
احملكمة اجلنائية الدولية .وأ ِّ
ُكد أن العقوبة ادلقررة لبعض اجلرائم ادلوجو إىل السيد القذايف االهتام فيها ىي اإلعدام.
وأشار شلثل ليبيا إىل أن التحقيق أسفر عن رتع طائفة واسعة من األدلة اذلامة .بيد أن ادلادة  51من قانون اإلجراءات
اجلنائية اللييب تنص على وجوب أن تبقى التحقيقات ِسِّرية خالل إجراءات التحقيق وعلى أنو ال جيوز للنيابة العامة يف
ليبيا الكشف إال عن تقارير موجزة عنها.
وأشارت ليبيا فضالً عن ذلك إىل أهنا راغبة يف االضطالع بالتحقيق وأهنا قادرة على ذلك حقاً .وبيَّنت ما أحرزتو من
تقدم وما واجهتو من مصاعب يف انتقاذلا من مرحلة ما بعد النزاع إىل الدميقراطية ورَّكزت على وجو اخلصوص على اجلهود

ادلبذولة يف مضمار بناء القدرات القضائية والتصدي للمشكالت األمنية .ونوىت إىل أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت
لكفالة إصلاز العدالة يف قضية السيد القذايف.
وخلصت الدائرة ،مبا يتفق مع ادلواد  12و 11و 21و 10و 15من النظام األساسي والقاعدتٌن  52و 51من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،مسرتشدة باجتهادات دائرة االستئناف ،إىل أنو يتعٌن عند النظر يف طعن يف مقبولية قضية ما
اإلجابة عن سؤالٌن مها )1( :ما إذا كان التحقيق أو ادلقاضاة يف القضية جاريٌن على الصعيد الوطين عند انعقاد
إجراءات الطعن يف ادلقبولية؛ ( )2ما إذا كانت الدولة غًن راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو ادلقاضاة أو غًن قادرة على
ذلك حقاً.
وخلصت الدائرة إىل أن إثبات عدم مقبولية القضية أمام احملكمة يقع على عاتق الدولة اليت تقدم الطعن .وذلذه الغاية،
يتعٌن على السلطات الوطنية أن تقيم الدليل على أهنا بصدد اختاذ تدابًن ملموسة وتدرجيية للتثبُت شلا إذا كان ادلشتبو بو

مسؤوالً عن إتيان السلوك موضوع القضية ادلرفوعة أمام احملكمة .ويقتضي ذلك تقدمي أدلة معيَّنة وملموسة وعلى درجة
كافية من التحديد والقيمة اإلثباتية .وجيوز أن تكون ىذه األدلة متعلقة جبوىر القضية ادلقامة على الصعيد الوطين مثل
زلاضر استجواب الشهود وادلشتبو هبم أو األدلة ادلستندية اليت ُِ
رتعت أو التقارير الشرعية العلمية وجيوز أن تشمل أيضاً
التوجيهات واألوامر والقرارات اليت أصدرهتا السلطات اليت تتوىل التحقيق ،والتقارير الداخلية واإلفادات بادلستجدات
والبالغات وادلذكرات اليت يتضمنها ملف التحقيق يف ليبيا.
وجيب مبقتضى ادلادة  12من نظام روما األساسي أن يشمل التحقيق الذي جيُرى يف ليبيا ”القضية نفسها“ .وأشارت

الدائرة إىل أنو سبق أن قُضي بأن دلفهوم القضية نفسها ألغراض ادلادة ( )1( 12أ) من النظام األساسي شقٌن مها:
فسرت دائرة االستئناف ىذا الشق األخًن بأنو يعين وجوب أن يشمل التحقيق أو
الشخص نفسو والسلوك ذاتو ،وقد َّ
ادلقاضاة ”جوىر“ السلوك ذاتو .وختتلف ماىية ”جوىر السلوك ذاتو ادلدعى بو يف اإلجراءات أمام احملكمة“ تبعاً لوقائع
ومالبسات كل قضية وتقتضي لذلك أن يُنظَر فيها يف كل حالة على حدة.
وقارنت الدائرة السلوك ادلدعى بأنو موضع التحقيق الذي جيرى يف ليبيا بالسلوك ادلنسوب إىل السيد القذايف يف أمر
القبض ويف القرار الصادر مبوجب ادلادة  52من النظام األساسي .وخلصت إىل أن سلوك السيد القذايف ادلدعى بو يتمثل
يف استغالل سيطرتو على األجزاء ذات الصلة من جهاز الدولة الليبية وقوات األمن لردع مظاىرات ادلدنيٌن اليت اندلعت
ضد نظام معمر القذايف يف شباط/فرباير  2011وإمخادىا بكل الوسائل مبا فيها استعمال القوة الفتّاكة .ويُدَّعى على
وجو اخلصوص بأن السيد القذايف أطلق قوات األمن اخلاضعة لسيطرتو لقتل واضطهاد مئات ادلتظاىرين ادلدنيٌن أو من

يُدَّعى بأهنم منشقون عن نظام معمر القذايف يف سلتلف أضلاء ليبيا وال سيما يف بنغازي ومصراتة وطرابلس ومدن رلاورة
أخرى وذلك يف الفرتة ادلمتدة من  15شباط/فرباير  2011إىل  22شباط/فرباير  2011على أقل تقدير.
والحظت الدائرة أن القرار الصادر مبوجب ادلادة  52يتضمن قائمة طويلة غًن جامعة بأعمال القتل واالضطهاد ادلدعى
بأهنا ارتُكبت حبق فئة زلددة من الناس ضمن حدود زمنية ومكانية معيَّنة .واعتُرب أن ىذه األحداث ال تشمل رتيع
مظاىر سلوك السيد القذايف اإلجرامي ادلدعى بو لكنها تنطوي باألحرى على أمثلة لتصرفات قوات األمن ،اليت كانت
ختضع لسيطرتو ،واليت يُدَّعى بأهنا ىارتت ادلدنيٌن ادلنشقٌن عن نظام القذايف أو من يُعت َقد أهنم انشقوا عنو يف سلتلف
أضلاء ليبيا اعتباراً من  15شباط/فرباير  2011شلا أسفر عن ارتكاب عدد غًن زلدد من أعمال القتل واالضطهاد .ورأت
الدائرة ،يف مالبسات التنازع احلايل ،آخذة باالعتبار الغاية ادلتوخاة من مبدأ التكامل ،أنو من غًن ادلناسب توقُّع أن
يشمل حتقيق ليبيا أعمال القتل واالضطهاد نفسها دتاماً اليت ترد يف القرار الصادر مبوجب ادلادة  52باعتبارىا أمثلة على
السلوك ادلدعى بو للسيد القذايف.
وأشارت الدائرة إىل أن مشروع القانون الرامي إىل إدراج اجلرائم الدولية يف القانون اللييب مل يكن قد اعتُ ِمد بعد عند
إصدار القرار .إال أهنا خلصت إىل أنو يكفي إثبات وجود حتقيق أو مقاضاة على ”اجلرائم العادية“ يشمل السلوك
نفسو .فعدم وجود قانون يعاقب على اجلرائم ضد اإلنسانية يف ليبيا ال جيعل حبد ذاتو القضية مقبولة أمام احملكمة.
وخلصت الدائرة ،إثر تقييم األدلة بعناية ،إىل أن بعض ادلواد تشًن إىل أن حتقيقاً ُجيرى فيما يتعلق جبوانب معيَّنة من
القضية ادلنظورة أمام احملكمة مثل حشد ادليليشيات والقوات وادلعدات العسكرية واألحداث اليت جرت يف بنغازي يف
 12شباط/فرباير  2011وإلقاء القبض على صحفيٌن وناشطٌن ورتع تسجيالت التنصت على ادلكادلات اذلاتفية .إال
أن ىذه األدلة يف رلملها مل تتح للدائرة أن تستشف على ضلو ٍ
مرض ادلعامل الفعلية للقضية ادلقامة على السيد القذايف
على الصعيد الوطين حبيث ميكن القول إن ليبيا دعمت ،بأدلة على درجة كافية من التحديد والقيمة اإلثباتية ،حجتها
بأن التحقيق اجلاري على الصعيد الوطين وحتقيق احملكمة اجلنائية الدولية يشمالن السلوك نفسو.
وعرضت ليبيا على الدائرة إمكان االطالع على ملف القضية الوطنية على ضلو أوىف واقرتحت ادلدعية العامة منح ليبيا
مهلة لتقدمي مزيد من األدلة .إال أن الدائرة رأت أن ليبيا ُمنِحت عدة فرص لتقدمي أدلة لدعم الطعن الذي قدَّمتو يف
 1أيار/مايو  .2012وفضالً عن ذلك فإن تقدمي أدلة إضافية دعماً للشق األول من معيار البت يف ادلقبولية لن يكون
كافياً للبت يف ادلسألة يف ىذه ادلرحلة ألنو ال تزال ذتة مشاغل جدية بشأن الشق الثاين من ىذا ادلعيار أال وىو قدرة ليبيا
حقاً على االضطالع بالتحقيق بشأن السيد القذايف أو مقاضاتو.

وفيما يتعلق مبسألة ”عدم القدرة“ ،تناولت الدائرة مسألة ما إذا كانت الدولة غًن قادرة ،بسبب اهنيار كلي أو جوىري
لنظامها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره ،على إحضار ادلتهم أو احلصول على األدلة والشهادة الضرورية أو غًن
قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاهتا .فخلصت إىل أنو يتعٌن تقييم مدى قدرة الدولة على االضطالع بالتحقيق
أو ادلقاضاة حقاً يف ضوء النظم واإلجراءات الوطنية ذات الصلة أي القانون ادلوضوعي واإلجرائي الواجب التطبيق يف
ليبيا .وبناءً على ذلك ،أخذت الدائرة قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب وادلادتٌن  31و 33من اإلعالن الدستوري اللييب
وصكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها ليبيا باالعتبار عند إصدار قرارىا.

وخلصت الدائرة إىل أن ليبيا بذلت ،مبساعدة من احلكومات الوطنية وادلنظمات اإلقليمية والدولية ،جهوداً ذات شأن من
أجل إعادة بناء مؤسساهتا واستعادة سيادة القانون وتعزيز قدراهتا فيما يتعلق بأمور منها العدالة االنتقالية يف ظل ظروف
عصيبة للغاية .وقد أُح ِرز تقدم ويبدو أنو جيري النظر يف وضع اسرتاتيجية لتعزيز فعالية جهاز الشرطة ومساءلتو وكفالة
أمن احملاكم وادلشاركٌن يف الدعاوى ومراكز االحتجاز ووضع حد دلمارسات التعذيب.
ودون ادلساس مبا حتقق من إصلازات ،رأت الدائرة أن حتديات عديدة ال تزال قائمة وأن ليبيا ما فتئت تواجو مصاعب يف
شلارسة سلطاهتا القضائية شلارسة كاملة يف كل أضلاء إقليمها أو فيما يتعلق جبوانب ذات صلة هبذه القضية ما جيعل نظامها
القضائي ”غًن متوافر“ بادلعىن الوارد يف ادلادة  )3( 12من النظام األساسي .وخلصت الدائرة إىل أن عدم التوافر ىذا
يؤثر على قدرة ليبيا على االضطالع باإلجراءات ادلتعلقة بالسيد القذايف من ثالث نو ٍاح جوىرية.
أوالً ،مل تتمكن ليبيا من كفالة نقل السيد القذايف من مكان احتجازه يف الزنتان إىل عهدة الدولة .ومل يساور الدائرة شك
يف أن احلكومة ادلركزية تبذل قصارى جهدىا لضمان نقل السيد القذايف لكنها خلصت إىل أنو مل حيدث تقدم ملموس
هبذا الصدد منذ أن ألقي القبض عليو يف  11تشرين الثاين/نوفمرب  2011ومل تقتنع بأن ادلشكلة ستُسوى يف ادلستقبل
القريب.
ثانياً ،ساور الدائرة قلق إزاء عدم القدرة على احلصول على إفادات الشهود الالزمة كما أخذت باالعتبار عدم قدرة
السلطات القضائية واحلكومية على السيطرة سيطرةً كاملة على بعض مرافق االحتجاز وتوفًن احلماية الكافية للشهود.
ثالثاً ،خلصت الدائرة إىل وجود عقبات عملية ذات شأن تعرتض احلصول على دتثيل قانوين للسيد القذايف نظراً إىل احلالة
األمنية يف ليبيا واخلطر الذي يواجهو احملامون ادلوكلون للدفاع عن ادلنتسبٌن إىل النظام السابق ،ما يقف عائقاً يف سبيل
ادلضي قدماً يف اإلجراءات بشأن السيد القذايف مبا يتفق مع القانون اللييب.

ودلا كان قد ُخلِص إىل أن ليبيا غًن قادرة حقاً على االضطالع بالتحقيق بشأن السيد القذايف أو مبقاضاتو ،فلم تتناول

الدائرة مسألة ما إذا كانت ليبيا راغبة حقاً يف االضطالع بالتحقيق أو بادلقاضاة.

ِّ
وذكرت الدائرة بأن أي استنتاج بشأن ادلقبولية إمنا يستند إىل الوقائع القائمة عند انعقاد إجراءات النظر يف الطعن يف
تغًن مبرور الزمن .وجيوز لليبيا الطعن من جديد يف مقبولية
ادلقبولية إذ قد يطرأ على األنشطة الوطنية أو وجودىا من عدمو ٌ
القضية يف وقت الحق شريطة استيفاء ادلقتضيات ادلنصوص عليها يف اجلملة الثالثة من ادلادة .)4( 11

وقد خلصت الدائرة إىل أن القضية ادلرفوعة على السيد القذايف مقبولة أمام احملكمة َّ
وذكرت ليبيا بااللتزام الواقع عليها
بتقدمي ادلشتبو بو إىل احملكمة.

