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مقدمة 
الرئيس التي ارتكبها  جرائم ضد اإلنسانية كجرائم اإلبادة الجماعيةإف 

من خبلؿ –  الليبية العربية  الجماىيرية زعيم – الليبي معمر القذافي 
حقوؿ األلغاـ الكثيفة المزركعة في المناطق تمويلو كتحريضو على زراعة 

عن أحداث التخريب التي كقعت مسؤليتو المباشرة ك, الوسطى اليمنية
ىو . منذ سبعينيات كثمانينيات القرف الماضي كحتى اآلف اليمنفي

للمحاماة المحامي محمد علي عبلك عنواف كتاب من إصدار مكتب 
القذافي في  ائميتضمن دراسة قانونية لجرك،  القانونية كاالستشارات

جرائم اإلبادة  تعدُّ من ائمكىي جر. زراعة حقوؿ األلغاـ في اليمن
الجرائم ضد اإلنسانية المعاقب عليها من الجماعية للجنس البشرم ك
.  القانونين الداخلي كالدكلي

انطلقت الدراسة من فرضية المتهم األبرز الذم تدكر حولو أقول 
الجرائم جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم كالشبهات الرتكابو 
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فدار البحث حوؿ التكييف . ضد اإلنسانية ، كىو العقيد معمر القذافي
، كموقعها ضمن جرائم العقيد معمر القذافي في ائمالقانوني لهذه الجر

.  تاريخ حكمو للجماىيرية العربية الليبية
 

ىو موقع رئيس الليبية لثورة ؿكلما كاف موقع العقيد معمر القذافي كقائد 
دكلة في األنظمة الدستورية كالسياسية المعاصرة، فإف قضية مساءلتو 
عن ىذه الجريمة تتوقف على معرفة حدكد الحصانة التي يتمتع بها 

كرئيس دكلة، كما إذا كاف القيد الناجم عن الحصانة القضائية كرئيس 
.  ائمدكلة تمنع مساءلتو عن ىذه الجر

 العديدة كاالجتهادات على اآلراء الفقهية اإلشكاليةكبعد عرض ىذه 
 أماـ القضاء رئيس دكلةؾتوصل الكتاب إلى نتيجة مفادىا جواز مساءلة 

.  ، كفقان للرأم الغالب في الفقو كاالجتهاد المحلي كالدكليالوطني
ثمَّ عالج القسم الثاني من ىذا الكتاب، إشكالية المحكمة المختصة 
للنظر في ىذه القضية، كما إذا كانت محاكم كطنية أك محاكم دكلية، 

كتبين أف ىذه المحاكمة تكوف صحيحة في الحالتين، أم أماـ المحاكم 
كأيضان أماـ المحاكم الدكلية بما فيها المحكمة  (يمنيةاؿ)الوطنية 

الجنائية الدكلية، كتضمن الكتاب أمثلة عديدة عن محاكمة رؤساء في 
. دكؿ مختلفة من العالم
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كقائع كمجريات القضية     :تمهيد- 
 

 التي يتهم العقيد معمر القذافي بارتكابها، ائمالجر: القسم األكؿ- 
كأثر الحصانة الدكلية التي يتمتع بها على مساءلتو عن ىذه الجريمة 

لجرائم اإلبادة الجماعية للجنس التكييف القانوني : الفصل األكؿ- 
الجرائم ضد اإلنسانية البشرم ك

 
الجرائم ضد جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك: الفقرة األكؿ* 

اإلنسانية ضمن سلسلة جرائم العقيد معمر القذافي 
جرائم اإلبادة الجماعية للجنس التكييف القانوني ؿ: الفقرة الثانية* 

 من خبلؿ جرائم زرع األلغاـ الجرائم ضد اإلنسانيةالبشرم ك
مدل الحصانة التي يتمتع بها الرئيس معمر القذافي : الفصل الثاني- 
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تعيين طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء الدكؿ : الفقرة األكؿ* 
الحاالت التي ال يجوز فيها للرؤساء التذرع بالحصانة : الفقرة الثانية* 

 القضائية
 

المحاكم الصالحة لمساءلة العقيد معمر القذافي عن : القسم الثاني- 
جرائم زرع األلغاـ في اليمن باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية 

 الجرائم ضد اإلنسانيةللجنس البشرم ك
 

يمنية مقاضاة الرئيس القذافي أماـ المحاكم اؿ: الفصل األكؿ- 
إمكانية مبلحقة الرئيس معمر القذافي أماـ المحاكم : الفقرة األكلى* 
يمنية اؿ
أماـ خيار المفاضلة بين قواعد قانونية يمني القاضي اؿ: الفقرة الثانية* 

دكلية آمرة 
أمثلة من اجتهادات محاكم الدكؿ عن محاكمات : الفقرة الثالثة* 

لرؤساء 
اآلراء الفقهية المؤيدة لمحاكمة الرؤساء أماـ المحاكم : الفقرة الرابعة* 

الوطنية  
 محاكمة الرئيس القذافي أماـ محكمة دكلية: الفصل الثاني- 
محاكمة أشخاص مشمولين بالحصانات الدكلية أماـ : الفقرة األكلى* 

 محاكم دكلية خاصة
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إمكانية محاكمة الرئيس القذافي أماـ المحكمة : الفقرة الثانية* 
 الجنائية الدكلية 

خاتمة - 
المراجع - 
 

جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض كتمويل العقيد معمر 
الجرائم ضد القذافي من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك

المحكمة – طرؽ المبلحقة – اإلنسانية التكييف القانوني للجريمة 
المختصة  

محمد علي عبلك  |المحاميد إعدا
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:  تمهيد
: كقائع كمجريات القضية 

معمر القذافي زعيم الجماىيرية / ـ قاـ العقيد1981في عاـ -  1
في  أمين القومية العربية)الليبية العربية الشعبية االشتراكية العظمى 

كأثناء زيارتو الرسمية إلى ما كاف يعرؼ حينها باليمن الجنوبي  (كقتها
بزيارة إلى منطقة  حيث قاـ القذافي –كعاصمتها مدينة عدف "سابقا"

غرض الزيارة ىو اللقاء ، كتابعة لليمن الجنوبي سابقا الضالع اؿ
يسارية الفكر بمتمردين يمنيين ، ىم أعضاء في عصابة مسلحة متمردة 

حيث قاـ , (الجبهة الوطنية الديمقراطية)كانت تسمي نفسها في حينها 
بعد ب  اشتهر فيما المتمردين  بإلقاء خطاب فيالعقيد القذافي 

 ىذه العصابة أعضاءقاـ فيو القذافي بتحريض  (خطاب الضالع)
كتشجيعهم علنان على مواصلة أعماؿ التمرد كالتخريب كاإلرىاب كزرع 
األلغاـ التي كانت تقـو بها ىذه العصابة في المناطق الوسطى اليمنية 
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كمن أجل الوصوؿ الى تحقيق ىدفهم اإلجرامي المشترؾ كىو إسقاط ,
ك , نظاـ الحكم الجمهورم في اليمن الشمالي كعاصمتها صنعاء حينها
إعبلف الوحدة اليمنية  بنظاـ الحكم االشتراكي الجماىيرم الذم 

البد )كمن ضمن أقواؿ القذافي محرضان لهم لبلستمرار, يتزعمو القذافي
إلخ، كفي خطاب القذافي التحريضي،  ...(من صنعاء كإف طاؿ السفر

التـز للمتمردين أتباعو بمواصلة دعمهم بالماؿ كشراء السبلح كاأللغاـ  
كالتي تم زرعها فعبلفي  (مليوف لغم12)التي طلبوىا منو كيقدر عددىا بػ
كىي موضوع الدعول كتشمل )أراضي المناطق اليمنية الوسطى 

، ككذلك ( كمأرب محافظات البيضاء كإب كالضالع كذمار كريمة كتعز
قاـ بتمويلهم بكل ما طلبوه منو من دعم مادم كمعنوم ألجل 

مبليين زرع من خبلؿ  التخريب كاإلبادة كالقتل أعماؿاالستمرار في 
 ، كأعلن القذافي في ىذا الخطاب عن تبعية ىذه العصابة لو،ك األلغاـ

قدرتو على إيقاؼ جميع أنشطة كعمليات التخريب كاإلرىاب التي 
. كانت تقـو بها تلك العصابة اإلجرامية في المناطق الوسطى اليمنية

القذافي للمتمردين كالتقائو بهم ىو إقرار صريح /  أف زيارة العقيد-2
زرع اشتراكو معهم في جرائمهم بالتالي ك, منو بتبنيو لهم ، كتبعيتهم لو

كآثارىا المستمرة حتى اآلف، ناىيكم عن أف إعبلنو قدرتو على األلغاـ 
كقف عمليات التخريب التي تقـو بها تلك العصابة اإلجرامية ىي دليل 
دامغ يؤكد تورط كاشتراؾ دكلة ليبيا بزعامة العقيد القذافي في نتائج كل 
الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها المتمردكف كالمستمرة حتى اآلف من 
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قتل كإصابة للمدنين اليمنيين العزؿ من األطفاؿ كالنساء كالشيوخ 
كتشريد كغير ذلك من اآلثار كالتي من أىمها بشاعة جرائم اإلبادة 

الجماعية كجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة بنتائج االنفجارات المستمرة 
مليوف لغم التي زرعها المتمردين بدعم كتحريض من المدعى  (12)لػ

عليو عشوائيان في أراضي كجباؿ كطرؽ المناطق الوسطى كالحدكدية 
كالتي ال زالت إلى اليـو تقتل كتعوؽ كتشوه العشرات بل , لليمن

كالمئات كاآلالؼ من الناس بشكل مستمر كشبو يومي كبدكف أم ذنب 
كليس ذلك فحسب بل إف الواقع يؤكد استمرار ىذه المأساة , ارتكبوه

, ظاىرة قائمة دكف حل حتى اليـوظلت كىي ألغاـ المناطق الوسطى 
كما أننا نستطيع الجـز بأف ىذه الكارثة اإلنسانية المستمرة كالقائمة 
كالمتمثلة بحقوؿ األلغاـ العشوائية قد خلقت حتى اآلف اآلالؼ من 
الضحايا بين قتلي كجرحى كمعاقين منذ زراعتها كالمأساة مستمرة 

القانوف الدكلي بما أف  ك.كالضحايا في سقوط يومي كالرقم في ازدياد
الخاضعين التابعين لو كيسٌلم بمسؤكلية الرؤساء عن أعماؿ األشخاص 

العقيد معمر ككفقا لهذا الرأم يعتبر رئيس الجمهورية في ليبيا . إلمرتو 
عن جرائم االشتراؾ بالتحريض كاألكامر المتهم األكؿ القذافي ىو 

كالتمويل في زراعة مبليين األلغاـ كالتخريب في اليمن من قبل أتباعو 
كالذين كانوا يحملوف نفس أفكار "متمردم الجبهة الوطنية الثورية 

القذافي اإلرىابية  كيؤمنوف بها كيقاتلوف من اجلها كلذلك فقد قاـ 
بدعمهم كزيارتهم إلى منطقة الضالع كدليل كاضح على تبعيتهم لو 
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خالد القاسمي .كدعمو لهم ، كبحسب ما يؤكده  المؤرخ اإلماراتي د 
فقد أعلن القذافي رسميا بعد "يوميات ككثائق الوحدة اليمنية" في كتابو 

اعبلف ليبيا " لقائو بالمتمردين اليمنيين في الضالع مبادرة مضمونها 
 األلغاـ إذا قبلت اقدرتها على توقيف أنشطة المتمردين الذين زرعو

" الحكومة اليمنية شركط تدخلها إلنهاء التمرد كالحرب بين الطرفين 
 فكىي  المبادرة التي رفضتها حكومة اليمن كاعتبرتها تدخبل في شؤك
اليمن الداخلية من قبل القذافي كاعتداء منو على سيادة دكلة اليمن 
الشمالي المستقلة حينها ،كاعتبرت المبادرة من القذافي دليل كاضح 
على تبعية أكلئك المتمردين الذين زرعوا تلك األلغاـ لو كباف زراعة 

مبليين األلغاـ قد تمت بتحريض كتمويل شخصي من العقيد القذافي ، 
كبالتالي فقد طالبت اليمن الشمالي في حينها رسميا من األمم المتحدة 

 الداخلية لليمن كما طلبت بمحاكمة فتوقيف تدخل القذافي في الشؤك
القذافي لدعمو ألتباعو المتمردين بالماؿ كالسبلح كاألفكار اليسارية 

المتطرفة الرتكاب جرائم زرع األلغاـ كالتخريب التي ارتكبوىا كمساءلتو 
دكليا عنها باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم 

.  الجرائم ضد اإلنسانيةك
  
 (القذافيىدايا )حقوؿ األلغاـ الجدير باإلشارة أف أغلب ضحايا - 3

ىم من األطفاؿ كالنساء كالشيوخ من المدنيين العزؿ األبرياء الذين ال 
منهم ؼكحسبما ىو موضح في إفادتهم المرفقة بهذا، , ذنب لهم
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 ألف شاب معاؽ ناجي من األلغاـ بحسب إحصائية تقديرية غير ةخمس
دقيقة رسمية منشورة في صحيفة الميثاؽ اليمنية الصادرة عن الحزب 

بينما أف الحقيقة أف عدد ,ـ 21/5/2007الحاكم في اليمن بتاريخ 
كقد اعترفت بذلك تلك , الضحايا أضعاؼ ىذا الرقم المنشور

أراضي في  (مأساة زرع األلغاـ)أف كما كالصحيفة الرسمية نفسها، 
المناطق الوسطى اليمنية قد حرمت أىالي كمبلؾ كمنتفعي األراضي 

الزراعية كغيرىا منذ ذلك التاريخ كحتى اآلف من االستفادة من أراضيهم 
بسبب خطر كجود تلك األلغاـ، كليس ىذا فحسب بل ,كممتلكاتهم 

أنها قامت بتدمير مقومات الحياة االقتصادية الكريمة لهم كألطفالهم 
كلمن يعولوف، كبسبب كجود تلك األلغاـ القاتلة القذافية في أراضيهم 

كقراىم التي ال يزاؿ المزركع منها في حدكد مساحة تزيد عن 
من الحًكومة صادرة  بحسب آخر إحصائية رسمية 2كم (168.000)

اليمنية كبرنامج األمم المتحدة، في حين انو ال يوجد حصر فعلي 
 اتانفجاربسب يومي الذين يسقطوف بشكل بالعدد الحقيقي للضحايا 

 تخلي ناىيكم عن تلك األلغاـ منذ تاريخ زرعها كحتى اللحظة، 
الحكومة اليمنية عن معالجة أكضاع ضحايا تلك األلغاـ أك تعويض 

  . حتى اليـو ضحاياىا
ضد إرث تاريخي للتآمر الليبي خبلؿ العقود الماضية   ىناؾ -  5 

 حتى كإف ظلت الحكومة اليمنية متكتمة على بعض أسراره إالٌ أف اليمن
فهمو يصب في سياؽ تأريخي سياسي ليبي تطلع فيو العقيد معمر 
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القذافي إلى محاكاة دكر الزعيم جماؿ عبد الناصر ببلورة نفوذ سياسي 
ككاف يرل في دعم أم حركات ثورية . قومي في ريادة المنطقة العربية

شبو الزعامة على في المنطقة كفيل بتحقيق أحبلمو في " اشتراكية"
الجزيرة العربية كالخليج بعد التخلص من أنظمتها التي يصفها 

كما كاف ينعش تفاؤلو بهذا االتجاه كجود نظاـ اشتراكي في ". الرجعية"بػ
رغم التباين النسبي في – شطر اليمن الجنوبي يتبنى ذات التطلعات 

لكن ىذه التطلعات تعرضت لصدمة .الفلسفة االشتراكية لدل الطرفين
 قوية بصعود الرئيس علي عبد اهلل صالح إلى دفة الحكم في اليمن

 ـ، 1978/يوليو/1كتأكيده منذ الخطاب األكؿ لو يـو الشمالي حينها ،
أف األكلوية في عبلقات ببلده ستكوف للعبلقات مع دكؿ الجزيرة 
كمثل .. العربية كالخليج العربي، كفي المقدمة المملكة العربية السعودية

ىذه البوادر لم تكن تركؽ العقيد القذافي الذم كاف يعتقد عشية 
اإلطاحة "أحمد الغشمي أف األمور تتجو إلى اليمني اغتياؿ الرئيس 
 على حد كصفو ألنظمة دكؿ الجزيرة كالخليج"- بالعركش الرجعية

 13جبهة كدعم كىو ما دفعو إلى احتضاف - كاليمن الشمالية سابقا
 المؤرخة كتؤكد.يونيو المتشكلة في أعقاب اغتياؿ الرئيس الحمدم

النظاـ السياسي في الجمهورية )في كتابها " جلوفاكيا إيلينيا "الركسية 
أف القيادات الناصرية كقعت تحت تأثير إيحاءات : "(العربية اليمنية

النظاـ الليبي كضغطو بضركرة حسم األمر عاجبلن قبل اشتداد عظم 
الرئيس علي عبد اهلل صالح كاستقرار عبلقتو مع المملكة العربية 
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السعودية، إضافة إلى إغراءات أخرل اتفق عليها القذافي مع القيادات 
فضح الدكر  (ـ1978/أكتوبر/ 15)لكن فشل انقبلب ".. االنقبلبية

مليوف دكالر ، إلى جانب أسلحة  (6)الليبي ككشف عن دعم ليبي بػ
كتجهيزات مختلفة تحدثت عنها جلسات المحاكمة التي تم بثها عبر 

فآلت العبلقات اليمنية الليبية إلى تدىور ثم .. اإلذاعة الرسمية آنذاؾ
الجهة "القطيعة الرسمية بعد توجيو االتهاـ الرسمي لليبيا بأنها كانت 

إف الحديث عن كما ".المشجعة كالممولة لبلنقبلب الناصرم
المؤامرات الليبية على اليمن يطوؿ ليقطع شوطان داميان في أكائل 

بكل ثقلها على بزعامة القذافي الثمانينات التي ألقت الجماىيرية الليبية 
صالح من خبلؿ الدعم اليمني علي عبداهلل رىاف اإلطاحة بنظاـ الرئيس 

 مناىضة لنظاـ  يساريةكىي قول- التسليحي المفتوح للجبهة الوطنية
لتتحوؿ جميع مناطق - صنعاء، يحتضنها نظاـ الشطر الجنوبي

إلى اكبر حقل ألغاـ عرفتو  (المناطق الوسطى)األطراؼ بين الشطرين 
، كلتتحوؿ البندقية المعركفة (ألغاـ القذافي) منطقة الشرؽ األكسط

 التي يجوب بها الصغار كالكبار كل مكاف مإلى تقليعة اليمن (الليبي)بػ
إف حسابات .من أرجاء اليمن ليشيعوا الموت بكل من يعترض طريقهم

المرحلة الحالية ال يمكن أف تػيقرأ بغير نفس األرقاـ التي حملها نظاـ 
كمن ’ العقيد القذافي لرسم معادالتو لمستقبل الجزيرة العربية كالخليج

التي تدفعو لبلعتقاد بأنو " داء العظمة"ك" غركر الزعامة"نفس نظرة 
  .زعيم فوؽ كل الرىانات
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تقدـ محامي ضحايا األلغاـ اليمنيين ـ 2007 /3 / 12بتاريخ - 6
 بهدؼ صنعاء باليمني نائب العاـ ؿضد القذافي ؿ بشكول جنائية

التحقيق في القضية جنائيا بتهمة تمويلو كتحريضو كمسؤليتو القانونية 
عن زراعة حقوؿ االلغاـ التي تسببت في القتل الجماعي للضحايا 

كالبيئة لكونها من جرائم اإلبادة الجماعية كالجرائم ضد اإلنسانية التي 
لكن النائب العاـ  التسقط بالتقادـ  كفقا للقوانين الداخلية كالدكلية  ،

تقرير حفظ الشكول : " االتيقضى بق في الشكول قراراليمني  أصدر 
الجنائية ضد العقيد القذافي كعدـ تحريك الدعول الجنائية ضده 

،كتم إببلغ محامي الضحايا الشاكين بمضموف ىذا القرار شفاىة "
ضد  ىذه الدعول  تحريكفيالدكلي ختصاص االعدـ :  ىي تبمبررا

القذافي نظرا لتمتعو بالحصانة الدكلية باعتباره رئيس دكلة  كحفاظا على 
كبدكف إبداء أم أسباب قانونية لهذا  الخ... العبلقات الدبلوماسية 

.  القرار حتى اآلف 
اليمني ممثبلن المدني ـ أصدر القضاء 2007 /3 / 30بتاريخ ك- 7
صنعاء اليمنية محكمة جنوب شرؽ أمانة العاصمة المدني بقاضي اؿب

 مدنيا ،كقد لجا الضحايا إليو بعد أف  نظر ىذه القضيةم تكالذم كاف
لكن  المفاجأة انو كبعد , رفض النائب العاـ تحريك الدعول الجنائية 

) " االتيقراران قضائيان قضى بأف قبل القاضي نظر الدعول أصدر 
( 84)ك (80)المحكمة غير مختصة  كبإمكانكم مراجعة نص المواد 

ين  ىذا، كقد صدر( (ـ 2002 لسنة 40من قانوف المرافعات رقم 
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أعبله بالمخالفة للدستور كالقوانين النافذة اليمنيين  ينالقرار القضائي
لقضاء  ؿاألصيلاالختصاص انعقاد كالتي تؤكد كللقوانين الدكلية اليمنية 
 االمحكمة جاءالنائب العاـ كالنزاع، كلكن قرار نظر ىذا  في اليمني

إلصداره عليهما مباشر من الحكومة اليمنية كضغط نتيجة لتدخل 
للحكومة ىي كراء إصدار ىذين علنية الخفية كاؿ  ضغوطكانت تلك اؿك

بدليل إنو كبعد رفعنا للشكول  الجنائية كللدعول  الخاطئين ، القرارين
 3/ 16تاريخ المدنية كقبل إصدار قرار المحكمة قرارىا كبالتحديد ب

رسمي صحفي تصريح صحيفة الثورة الرسمية اليمنية  نشرتـ 2007/
نشرتو في جميع كسائل اإلعبلـ كسئوؿ في الحكومة اليمنية صدر ـلم

تعتبر أف  الحكومة اليمنية أف" :تضمن مايلي الحكومية كغير الحكومية 
الفتنة كالشقاؽ كإساءة للعبلقات زرع رفعنا ىذه الدعول من باب 

بين الدكلتين الجيدة الدبلوماسية بين اليمن كليبيا كإضرار بالعبلقات 
المترافع   المحاماة مكتبت الحكومة اليمنية في تصريحها ؿاتهمك

قياـ مسؤلين في الحكومة ، باإلضافة إلى "إلخ...بالمرتزقة كبالقضية 
عدة كسائل  فريق المحامين رافعي الدعول من خبلؿ تهديدب اليمنية

بزعم الحفاظ على العبلقات فيها رافع تاؿلترؾ القضية كعدـ 
الصحفي  ذلك التصريح جاء، كقد الدبلوماسية بين اليمن كليبيا 

 اتصاالت مكثفة جرت بين القذافي كرئيس الجمهورية الحكومي بعد
بعد  ىذا الموضوع اليمنية كطلبو منو التدخل لدل القضاء اليمني إلنهاء

رفعنا الدعول أماـ القضاء اليمني ،إذ تؤكد األخبار الصحفية أف اتصاؿ 
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القذافي طلب فيو من الرئيس اليمني التدخل الشخصي في ىذه 
ات الضغط على القضاء اليمني لرفض الدعول بمبررالقضية من خبلؿ 

 عدـ الحفاظ على العبلقات الدبلوماسية بين الدكلتين كبزعم
 بنظرىا كبهدؼ حرماف الضحايا من لقضاء اليمنياالختصاص الدكلي ؿ

الوصوؿ للعدالة في كطنهم، كإلفبلت من تسبب في مأساتهم من 
بالتالي يكوف الضحايا قد استنفذكا جميع طرؽ الطعن ، كالعقاب 

كيكوف من حقهم تحريك ,كحكومتو شكوبو كالتظلم المحلية ضد الم
الهيئات كالمحاكم الدكلية كرفعها دكليان أماـ الجنائية الدكلية الدعول 
.  المستمرةالمأساةإلنصافهم كفتح التحقيق في ىذه المختصة 

 
 كبعد أف استنفذ ضحايا األلغاـ جميع  ـ2007 / 8/ 14بتاريخ -8

طرؽ التظلم كاإلنصاؼ الداخلية اليمنية لكن دكف جدكل ، فقد تقدموا 
ضد الرئيس بشكواىم إلى مجلس حقوؽ اإلنساف باألمم المتحدة 

بصفتو الوظيفية ك – رئيس الجماىيرية الليبية – الليبي معمر القذافي 
 للتقاضي 1970الصادر عاـ  ( 1503 ) اإلجراءالرسمية بموجب 

،كذلك بعد أف استنفذنا جميع طرؽ التظلم  المتحدةاألممالصادر عن 
 ىو موضوع الشكولالمحلية كلكن دكف جدكل كما أسلفنا ،ككاف 
ة كحكـوالعقيد القذافي طلب فتح تحقيق قضائي دكلي مع المشكو بو 

 ككل من لو عبلقة في جرائم ضد اإلنسانية كجرائم اإلبادة ,ليبيا
عية كاالنتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوؽ اإلنساف نتيجة االجم
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 ,انفجارات حقوؿ األلغاـ الكثيفة المزركعة في المناطق الوسطى اليمنية
بدعم كتحريض كاشتراؾ من , التخريب التي كقعت فيها كعن أحداث

المشكو بو كحكومتو منذ سبعينيات كثمانينيات القرف الماضي كحتى 
اآلف، كإلزامو بسرعة إزالتها على نفقتو كتعويض ضحاياىا تعويضان 

 إال أف  مجلس حقوؽ اإلنساف لم يفصل في ىذه القضية حتى .عادالن 
. اليـو 

 
 (ىدايا القذافي) األرضية األلغاـ المدنيوف ىم الضحايا من -9

 من المشكبلت الجوىرية الخطيرة يمنزراعة األلغاـ في اؿجريمة تعتبر 
 الدكلية لبللتزاماتالتي يجب االىتماـ بها من المجتمع الدكلي كفقا 

 الدكلية كلبلتفاقيات اإلنسانيالمنصوص عليها في القانوف الدكلي 
 التي 1977 كبخاصة إتفاقية أكتاكا لعاـ األرضيةالمتعلقة باأللغاـ 

كيقصد بالمشكبلت من الناحية , 1999 نافذة المفعوؿ عاـ أصبحت
كمن ىنا ,  حلوؿ إلىىي األمور الصعبة الملتبسة التي تحتاج , اللغوية 

 في الحقوؿ يعني ازدياد كالمدفونةاأللغاـ المخزكنة مبليين فأف كجود 
 الموت أك العوؽ الجسدم كالمرض النفسي إلىمخاطر التعرض 

كحل قضية حقوؽ كرثة الضحايا ,كالعقلي مما يوجب معالجة األخطار 
كتوفير العبلج للمتضرر في جسده من عجز كلي أك جزئي كمعالجة 

كمن ىذا يتبين إف ىناؾ .  النفسية كالعقلية لضحايا األلغاـ األمراض
سلسلة من المشاكل ناتجة عن كجود األلغاـ يتوجب حلها كتذليل 
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 كمعالجة األلغاـالعقبات من خبلؿ كقف إنتاجها من الدكؿ ك إزالة 
المصابين كتوفير األمواؿ البلزمة فضبل عن توفير الخبرات الفنية 
كالطبية في ىذا الميداف كبدكف ذلك ستبقى حقوؿ الموت مصدرا 

.   كالبيئة كمستقبل الببلد اإلنسافللخطر على 
 كرثت مناطق مختلفة كميات كبيرة من حقوؿ األلغاـ كالتي يمنففي اؿ

 نظاـ في سبعينيات كثمانينيات القرف الماضي إلىيعود مصدر زراعتها 
ضد )دعمو للمتمردين الثوريين  بسبب -العقيد معمر القذافي – ليبيا 

 مرد كالحرب األىلية التيلك التذ( يمن الشمالي في حينهااؿحكومة 
 سنوات 8  حوالي  كدامتالمتمردين التابعين ألفكار القذافيشنها 

 ا مخلف1982 إال في عاـ م الكارثا التمرد توقف ىذمعجاؼ كلم 
كرائو مبليين الضحايا من القتلى كالمعاقين جسديا كعقليا كنفسيا 

لغاـ األ األرامل كاأليتاـ كمخلفات ال حدكد لها من بقايا إلى باإلضافة
التي أىداىا القذافي ألتباعو المتمردين بغرض زراعتها  األرضية

أضرت بالبيئة كالحياة كلم تتم معالجتها حتى ىذه كاستعمالها كالتي 
.  اللحظة

 حيث زرعت ل اليمنية مناطق الوسطأراضي اؿتتركز حقوؿ األلغاـ في ك
بصورة عشوائية أك ضمن خرائط عسكرية كلكن بفعل عوامل فيها 

التعرية الجغرافية كسيوؿ األمطار تغيرت أماكن الكثير منها كلم تعد 
ال , ىذه الخرائط التي تكشف مناطق حقوؿ األلغاـ ذات فائدة كبيرة 

بل إف كثيرا من حقوؿ الموت زرعت فيها األلغاـ ببل خرائط أم بصورة 
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غير فنية كانعدمت المعلومات عنها كصارت مصدرا كبيرا للخطر ضد 
 .  كاإلنسافالبيئة 

 جدية إلىإف حجم اإلصابات البشرية كالحيوانية من األلغاـ تشير 
فالكثير من الضحايا يموتوف أك , المخاطر الناتجة عن زراعة الموت 

يعرفوف كيف   الكلي أك الجزئي في الجسد كىم البالعجزيصابوف 
فضبل عن إف أعداد الضحايا يكشف عن إف ,يحصلوف على حقوقهم 

المناطق  في المناطق المأىولة بالسكاف في أيضازراعة األلغاـ كانت 
 كىو ما يؤكد خطورة الموضوع كضركرة اتخاذ التدابير الجدية الوسطى

خبلؿ دعم فاعل من األمم الليبية كاليمنية كمن كالفاعلة من الحكومة 
المتحدة كالدكؿ الصديقة للتخلص من حقوؿ الموت ككفقا لبنود 

.  1977اتفاقية أكتاكا لعاـ 
  محافظة البيضاء حقوؿ الموت في 

 لفت انتباىي عبلمات محافظة البيضاء  إلىخبلؿ زياراتي المتكررة 
 كجود حقوؿ األلغاـ المخصصة أصبل ضد إلىتحذيرية كثيرة تشير 

 المتمردينقاـ التي ك,  كالحيوانات كالمواشي كضد الطبيعة األفراد
كجزء من عملية قتل محافظة البيضاء ىا في مناطق مختلفة من تعابزر

 أكبر الخسائر إيقاعكبهدؼ , الحياة ك تدمير البيئة كإلحاؽ الضرر بها 
 يمنيضد الشعب اؿالجماعية  اإلبادة كىي جزء من سياسة أيضاالبشرية 
 مؤسسة فنية تتولى شؤكف األلغاـ إنشاء إلى اليمنيةحكومة اؿمما دفع 

 من حقوؿ الموت أراضي المناطق الوسطىرغم إف قضية تنظيف 
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غير كافية فنيا يمن إذ نعتقد أف جهود حكومة اؿ, يتطلب جهدا دكليا 
- 10التي تتراكح بين ك(ىدايا القذافي) ىذه األلغاـ إزالةكبشريا في 

 قد تمت األلغاـكمن الغريب إف الكثير من ىذه .  مليوف لغم 15
 بزراعتها كاقاـمتمردين كما إف اؿ, زراعتها على جوانب الطرؽ العامة

في المناطق الحدكدية كفي الجباؿ كالركابي كالسهوؿ كقرب مصادر 
 للحياة كعلى  الليبي كىذا دليل على كراىية النظاـ الدكتاتورم, المياه 

 .  أبناء اليمننهجو العدكاني ضد 
غير إف المسألة األساسية التي يجب أف نسلط الضوء عليها ىي قضية 

 شبكة فاعلة تساعد كإنشاءمن ىذه األلغاـ اليمنية  مضاتطهير األر
 ( األلغاـكرثة القتيل كالمصابوف جسديا بفعل  )الناس المتضررين 

 ليبية كاليمنيةللحصوؿ على حقوقهم القانونية من خزينة الحكومة اؿ
.   كفقا لما سنبينو الحقا دكليحسب القانوف اؿ

  
 1979 عاـ إلى المتمردين اليمنيين  من األلغاـيعود تاريخ زراعة ىذه ك

كمن ثم ,  تمرد الجبهة الوطنية ضد حكومة صنعاءأم منذ اندالع
م شنو ذ اؿتمرد زراعتها بصورة كبيرة جدا أثناء اؿأعدادازدادت 

بدعم كتمويل ليبي  السعودية ضد الجارة ك نعاءنظاـ صالمتمردين ضد 
 حيث تم زراعة مبليين األلغاـ 1983-1979للفترة من عاـ علني ك

القضاء على النظاـ الرجعي االمبريالي الذم كمن مصادر مختلفة بحجة 
قتصر ت لم األلغاـرغم إف زراعة ىذه كاف يحكم في صنعاء كالسعودية 
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 مناطق داخل إلى امتدت عملية زراعتها كإنماعلى المناطق الحدكدية 
كقرب مناطق السكن المأىولة كعلى أراضي المناطق الوسطى عمق 

.   كالقرل غير الحدكدية مدفجانبي الطرؽ العامة كداخل اؿ
حجم معرفة أعداد األلغاـ المزركعة الهائل تصور يتضح من خبلؿ ك

 ألف الضحايا دائما أبناء المناطق الوسطى اليمنيةالكارثة على مستقبل 
األبرياء فضبل عن تدمير الثركة الحيوانية العزؿ ىم من المدنيين 

 الفنية كنقصا في اإلمكانياتإف ىناؾ ضعفا في الواضح ك, كالنباتية 
ككذلك عدـ معرفة  , ىذه المناطق األمواؿ لمواجهة ىذه المشكلة في 

الناس المتضررين بطرؽ الحصوؿ على حقوقهم بسبب الضرر الذم 
تظهر بعد أف تضع األلغاـ  إف كوارث إلىكىذا يشير , لحق بهم منها 

 ال اليمن في األلغاـالحركب أكزارىا السيما كأف مركز التأىيل لضحايا 
 يكوف أفكمن المؤسف , تتناسب مع حجم كعدد الضحايا من البشر 

ىم - كىم الطاقة المنتجة في المجتمع - كاإلناث الشباب من الذكور 
.   ية قذاؼ لحقوؿ الموت اؿاألكلىالضحية 

 يطلق عليها اليمنخاصة في دكلية  استحداث مؤسسة نتمنى افـ ؾكؾ
 البيئة إصبلحكنقصد بذلك , ((كاأللغاـ  الحركب آثار إزالةمؤسسة  ))

 تدمير أككرفع كاأللغاـ بالتعاكف مع كزارة البيئة كرعاية ضحايا الحركب 
 خارطة لغرض إلى التي تعد بالمبليين كالتي تفتقد حقوؿ األلغاـ إزالة أك

أراضي المناطق  من األلغاـ إزالة العمل الجارم في أفإذ نعتقد , إزالتها
 األلغاـ مايزاؿ دكف المستول المطلوب بسبب قلة عدد الوسطى اليمنية



 22 

القذافية التي التزاؿ  األلغاـ من بين مبليين اآلف حتى إزالتهاالتي تم 
 التي األضرار من ىذه األبرياءكتضرر عشرات المواطنين مدفونة ،

 عاىات أك العيوف أك الساؽ أك باألطراؼسببت لهم عوقا كقطعا 
 التي األلغاـكما البد من توعية قانونية لضحايا . مستديمة في الجسد 

 يقيم أف لورثتو أكزرعها النظاـ السابق حيث يحق للمتضرر في جسده 
 أحكاـ إلىبالحق المدني عن الضرر كفقا الجنائية كالمدنية الدعول 

 للحصوؿ على يمني كالقانوف الدكلي اإلنسانيالقانوف المدني اؿ
 (. (..التعويض عن الضرر 
  ضالع كاؿأراضي محافظة اب حقوؿ الموت في 

 اليمنية إلى ل في مناطق المحافظات الوسطاأللغاـترجع عمليات زراعة 
اليمن  إلى الحدكدية المتاخمة اب ككانت محافظة 1980مطلع عاـ 
 تضررا من زارعة األلغاـ األرضية كسطى  المناطق اؿأكثر من الجنوبية

البيضاء كالضالع كتعز كذمار كريمو كمأرب  اتككذلك في محافظ
تمرد المدعـو من التي كانت ساحة للالوسطى ك من المناطق باعتبارىا
 لشؤكف يمنيةكما تقدر الهيئة الوطنية اؿ , حكومة صنعاء ضد ليبيا 
 6 طن من األلغاـ المنتشرة في 600.000 من أكثر بوجود األلغاـ
 لكن ىذه العمليات ستتطلب سنوات إزالتها كالتي يجب اتمحافظ

 في األلغاـ لعدد األكليةعديدة من اجل تنفيذىا كما تبلغ التقديرات 
 ) مليوف لغم 12 من أكثر  (ىدايا القذافي)مناطق الوسطى اليمني اؿ

 ينلغممعمر القذافي من نظاـ شمالي سابقا  مواطن يمنيحصة كل 
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 لؤللغاـ يضم أكبر الحقوؿ يمنكىذا يعني اف اؿ (..!كاحد للشخص اؿ
 حصد المزيد من الضحايا المدنيين جراء إلىفي العالم كىذا سيؤدم 

 إحصاءات أية كلؤلسف ال تتوفر ،أم تأخر في رفعها من األرض كالمياه
 عن عدد المتضررين منها سواء ممن توفى كترؾ األيتاـ يمندقيقة في اؿ

إال إف من المؤكد ،كاألرامل أـ ممن تضرر في جسده كعقلو كنفسيتو 
 منهجية إبادة ىي عمليات يمنيينأف سبب كجود ىذه السياسة ضد اؿ

العقيد معمر  ك نظاـ الجماىيرية الليبيةضد الحياة من قبل حكم 
   . القذافي

 
 
ىذا اإلصرار ضحايا ألغاـ القذافي في اليمن يهدفوف من ، فإف لكلذ-
الجناة كاالقتصاص منهم، كإنصافهم ضد السعي إلى تحقيق العدالة ك

جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن في دكلي  فتح تحقيق من خبلؿ 
كالتي زرعت بتحريض كتمويل كأكامر مباشرة من العقيد القذافي  

الجرائم ضد باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك
ذلك حتى ، كالتي التسقط بالتقادـ كفقا للقانوف الدكلي اإلنسانية 

جلب المتهمين اليفلت المجرموف من العقاب كىذا لن يتم إال ب
الشركاء كالمحرضين كالممولين لهذه الجرائم كاالنتهاكات الفعليين ك
قعهم ا موأك أيان كانت صفتهم ائملتحقيق معهم في ىذه الجرالمستمرة ؿ

 القضائية المعتمدة في التحقيق ات اآللي ، كذلك انسجامان معةالرسمي
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اغتياؿ الرئيس الشهيد رفيق ائم يوغسبلفيا كدارفور كفي جرالدكلي 
نصل إلى اتهاـ كمساءلة كذلك حتى . ا من جرائمـتبعوكماالحريرم،

جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن كىو عن األكؿ المسؤكؿ الفعلي 
العقيد القذافي باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم 

، كليس فقط البحث عن التي التسقط بالتقادـ الجرائم ضد اإلنسانية ك
أم بتعبير آخر، فإف السؤاؿ كاالستجواب . الركبوت– األشخاص 

 أم مع العقيد معمر القذافي بشخصو، ألنو لن يجدم ا يكوفأفيجب 
 نحصل على الحقيقة من أم مواطن أفاستجواب آخر، كلن نستطيع 

.   آخرليبي
 
 
 
 
القانوف الدكلي يسٌلم بمسؤكلية الرؤساء عن أعماؿ بما أف ك- 7

ككذلك يعتبر المحرضين الخاضعين إلمرتو التابعين لو كاألشخاص 
ككفقا لهذا الرأم يعتبر . كالممولين كالشركاء فاعلين أصليين للجرائم 

عن المتهم األكؿ العقيد معمر القذافي ىو رئيس الجمهورية في ليبيا 
جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن ،كذلك ألنو ىو من قاـ بشرائها 
كالتحريض على زرعها من قبل أتباعو متمردم الجبهة الوطنية الثورية 

كالتي كانت تحمل نفس فكر القذافي كلذلك قاـ بدعمهم كزيارتهم "
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إلى منطقة الضالع  كىذا دليل كاضح على تبعيتهم لو كدعمو لهم ، 
خالد القاسمي في كتابو .كبحسب ما يؤكده  المؤرخ اإلماراتي د 

فقد أعلن القذافي رسميا بعد لقائو بالمتمردين اليمنيين "الوحدة اليمنية"
قدرتو على توقيف أنشطة المتمردين " في الضالع مبادرة مضمونها 

 األلغاـ إذا قبلت الحكومة اليمنية شركطهم إلنهاء التمرد االذين زرعو
كىي  المبادرة التي رفضتها حكومة اليمن " كالحرب بين الطرفين 

 اليمن الداخلية من قبل القذافي كاعتداء منو فكاعتبرتها تدخبل في شؤك
على سيادة دكلة اليمن الشمالي المستقلة حينها ،كاعتبرت المبادرة من 

القذافي دليل كاضح على تبعية أكلئك المتمردين الذين زرعوا تلك 
األلغاـ لو كباف زراعة مبليين األلغاـ قد تمت بتحريض كتمويل شخصي 

من العقيد القذافي ، كبالتالي فقد طالبت اليمن الشمالي في حينها 
 الداخلية فرسميا من األمم المتحدة توقيف تدخل القذافي في الشؤك

لليمن كما طلبت بمحاكمة القذافي لدعمو ألتباعو المتمردين بالماؿ 
كالسبلح كاألفكار اليسارية المتطرفة الرتكاب جرائم زرع األلغاـ 
كالتخريب التي ارتكبوىا كمساءلتو دكليا عنها باعتبارىا من جرائم 

الف . الجرائم ضد اإلنسانيةاإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك
ينطبق عليو كالمعركؼ أف الرئيس الليبي ىو حاكم مطلق في ليبيا، 

الليبي كصف الديكتاتور، فجميع السلطات الفعلية بيده، كالشعب 
مقموع بقوة اإلرىاب كالقتل كالتنكيل، كالدكلة ليس لها نظاـ حكم 

ديمقراطي حقيقي، كمن يقرأ ميثاؽ الثورة كالكتاب األخضر، يجد في 
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مقدمتها تسبيحان بحمد معمر القذافي كتقديسان لو فهو الحاكم المطلق 
.    سنة الذم ال يجرم أم شيء إال تنفيذان ألكامره40منذ 

قد جاء النص صراحة في نظاـ المحكمة الجزائية الدكلية الخاصة ؿ- 8
كفي نظاـ المحكمة الجزائية الدكلية الخاصة  (7ـ)بيوغسبلفيا السابقة 

كفي نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة التي أنشئت  (6ـ)بركاندا 
 " أف( 28ـ ) 1998 تموز سنة 17بموجب اتفاؽ ركما الموقع بتاريخ 

ارتكاب إحدل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية 
 المسؤكؿ من أكالدكلية على يد أحد المرؤكسين ال يعفي الرئيس 

مسؤكليتو الجزائية إذا كاف يعلم أك كانت لديو األسباب التي تمكنو من 
أف يعلم أف الشخص الخاضع لسلطتو كاف يتحضر الرتكاب ىذه 

الجريمة أك كاف قد ارتكبها كلم يأخذ الرئيس التدابير البلزمة كالمعقولة 
".   لمعاقبة فاعليهاأكلمنع كقوعها 

ال " من نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة أنو 28كتضيف المادة 
يمكن اعتبار الرئيس التسلسلي مسؤكالن من الناحية الجزائية عن 
الجرائم التي يرتكبها الشخص الخاضعة لسلطتو إال إذا كاف ىذا 

الرئيس يمارس كقت كقوع الجريمة سلطة كرقابة فعليتين على أعماؿ 
ىذا الشخص أك إذا كانت الجريمة المرتكبة تتعلق بنشاط يدخل في 

".  عداد صبلحيات الرئيس أك رقابتو الفعلية
 



 27 

كليس بالضركرة أف تترتب ىذه المسؤكلية عن فعل ايجابي، بل - 9
 عن عدـ التحرؾ لمنع ىذه الجريمة الدكلية أك أيضا تترتب أفيمكن 

 قائد القول أفعلى األقل معاقبة المرتكبين بعد حدكثها، ذلك 
كنذكر على سبيل المثاؿ، .  يعلم أف بإمكانو كاف أكعلم  "إماالمسلحة 

 الصادرة عن المحكمة الدكلية لمحاكمة مجرمي األحكاـال الحصر، 
.   بعد الحرب العالمية الثانيةكاأللمافالحرب اليابانيين 

 
 دانت القائد األعلى األدنىفالمحكمة الدكلية العسكرية للشرؽ 

للجيش الياباني في الفيليبين تومويوكي يامشيتا بدكف كجود دليل كاحد 
إذا . مران للجنود كالضباط اليابانيين بارتكاب جرائم دكليةأ إصدارهعلى 

كاف  "أكبحدكث جرائم كهذه " علم"اعتبرت المحكمة أف يامشيتا اما 
كقد حكمت .  الجنود كالضباط اليابانيينبارتكاب"  يعلمأفمن كاجبو 

 انو كاف أساسالمحكمة الدكلية على الجنراؿ ياماشيتا بالموت على 
بالجرائم التي ارتكبها جنوده، كمن المستحيل عدـ "  يعلمأفيجب "

.   الحقان بهذه الجرائمأك مسبقان إماعلمو 
 

 المحكمة الجنائية الدكلية ليوغوسبلفيا السابقة اتهمت الرئيس إفكما 
 أنو قائد القوات المسلحة الصربية أساسالصربي ميلوسوفيتش على 

 انو أساس كوسوفو، كقد اتهم على إقليمالتي ارتكبت جرائم حرب في 
 المسلحة، اتال يمكن حدكث جرائم بهذا الحجم بدكف علم قائد القو
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بحدكث الجرائم، كعدـ تحركو "  يعلمأفكاف يجب "كبالتالي فإنو 
.  ضدىا كمعاقبة مرتكبيها ىو بمثابة قرينة على مسؤكليتو

 
التي يتبين منها بأف المهتم الرئيس فيها كبعد رسم ىذه الصورة، - 10

ىو العقيد معمر القذافي، فإف بحثنا يدكر حوؿ معرفة اإلمكانيات 
 مدل جواز كبعد ذلك نحاكؿ معرفة – ائم عن ىذه الجرقالمتاحة لسؤاؿ

جرائم زراعة عن جنائيا كمدنيا أماـ  القضاء اليمني مساءلتو كمحاكمتو 
مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض كتمويل مباشر منو لكونها من جرائم 

 كونو نو أـ االجرائم ضد اإلنسانية ، اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك
 كما رئيس دكلة يستطيع الدفع بالحصانة بتجنب السؤاؿ كاالستجواب

؟  ذىب إليو القضاء اليمني 
 

 على ىذه األسئلة، نصٌنفها في قسمين، القسم األكؿ اإلجابةإف 
 التي يتهم العقيد معمر القذافي بارتكابها، ائمنخصصو لتحديد الجر

كىل تحوؿ الحصانة الدكلية التي يتمتع بها دكف مساءلتو عن ىذه 
لجرائم زراعة كفي ىذا القسم نبحث في التكييف القانوني . الجريمة

مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض كتمويل القذافي باعتبارىا من جرائم 
الفصل )الجرائم ضد اإلنسانية اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك

الفصل )، كمدل الحصانة التي يتمتع بها الرئيس معمر القذافي (األكؿ
.  (الثاني
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كفي القسم الثاني نبحث في أنواع المحاكم الصالحة لمحاكمة العقيد 
، أك محكمة (الفصل األكؿ)معمر القذافي، كىل ىي محكمة كطنية 

.  (الفصل الثاني)دكلية خاصة، أك المحكمة الجنائية الدكلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: انقسى األٔل
انتٙ ٚتٓى انعقٛذ يعًز انقذايف بارتكابٓا، ائى اجلز

ٔأثز احلصاَت انذٔنٛت انتٙ ٚتًتع بٓا عهٗ يساءنتّ 
 ائىعٍ ْذِ اجلز

 
: الفصل األكؿ
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لجرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض التكييف القانوني 
الجرائم كتمويل القذافي من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك

 منح  ،كدراسة كتقييم آثار قرار السلطات القضائية اليمنيةضد اإلنسانية
.   عن ىذه الجرائمكرئيس دكلةالحصانة الدكلية القذافي 

 
  ليبية في مخالفتها  كمسؤكلية الحكومة اؿلؤللغاـ االتفاقيات الدكلية 

 كبخاصة في األلغاـبسبب إدراؾ األمم المتحدة بخطورة قضية 
المناطق الساخنة من العالم كفي بؤر الصراعات ، فقد أقرت بموجب 

 الصادر rev.1/L.7 / 60/ c.4/ Aقرار الجمعية العامة برقم 
 اعتماد الرابع من نيساف من كل عاـ يوما عالميا 8/11/2005بتاريخ 

 في أيضالؤللغاـ كقد جرل في مختلف دكؿ العالم احتفاالت كمنها 
 كعرض النشاطات كالفعاليات األلغاـ على خطورة للتأكيد يمناؿ

 ال يمنكمع ىذا فاف ما تحقق في اؿ, كاالنجازات في ىذا الميداف 
 من اآلف يمن التي يعاني منها اؿاإلنسانية مع حجم الكارثة أبدايتناسب 

 بنسبة ضئيلة جدا الف إال التي لم يتم تطهيرىا األلغاـمخلفات حقوؿ 
 جهد دكلي كفني كمالي مشترؾ للتخلص منها إلىىذه المشكلة تحتاج 

كمن مظاىر الجهد الدكلي ىو تشجيع الدكؿ على , خبلؿ سنوات 
بمكافحة إنتاج أك استعماؿ  الدكلية الخاصة أكتاكااالنضماـ التفاقية 

.   كالزراعة كالتخزين اإلنتاج كبتحريم األلغاـ
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 لعاـ أكتاكافي ميداف األلغاـ ىي اتفاقية الدكلية إف أىم االتفاقيات 
 كرد 1999 مارس 1 نافذة المفعوؿ اعتبارا من أصبحت كالتي 1997

 كقد رفضت األشخاص ضد األرضية األلغاـفعل دكلي على مخاطر 
بل أف القذافي ,1997عاـ أكتاكا التوقيع على معاىدة ليبيا ليس فقط 
ـ الدكؿ التي كقعت عليها إلى االنسحاب منها 2009حرض علنا في 

 فورا كاعتبر األلغاـ سبلح يجب تشجيع إنتاجو كتوزيعو في العالم ،
 في النظر إعادة على ليبياكلهذا فقد صدرت نداءات دكلية تحث 

 . لكن دكف جدكل  أكتاكا معاىدة إلىسياستها الحالية كاالنضماـ 
:   التالية أكتاكا الدكلية األسساتفاقية  كتتضمن 

 األذل ىي كقف لؤلفراد المضادة األلغاـ الغاية من حظر أف- أكال
 غالبا ما تلحق الضرر ألنهاصيب البشر تالذم كجرائم اإلبادة 

 أك تقتلو أف إما الفرد فهي أصابت كإذا ,فالعسكريي من أكثربالمدنيين 
 تستعمل بكثرة لرخص ثمنها األلغاـتلحق بو ضررا بدنيا خطيرا كىذه 

.  كسهولة استعمالها كىنا مكمن الخطر 
 للمعاىدة كاجب االمتناع أنظمتيجب على جميع الدكؿ التي – ثانيا 

 نقلها ككاجب أك كإنتاجها كتخزينها األرضية األلغاـعن استعماؿ 
 سنوات بالنسبة 4 )تدميرىا كالتخلص منها في ضوء مدة محددة 

كلهذا  ( سنوات لؤللغاـ المدفونة 10 المخزكنة كفي غضوف لؤللغاـ
 األلغاـ في المعاىدة أف تجتمع كتؤشر على حقوؿ األطراؼعلى الدكؿ 

.   منها األرضكتطهير 
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 المقصودة في ىذه االتفاقية ىي التي توضع على األلغاـإف – ثالثا 
 األلغاـ لتنفجر ضد الفرد كلهذا ال تشمل بهذه االتفاقية األرض

 كبالقواعد أخرل محكومة باتفاقية ألنها العجبلت أكالمضادة للدبابات 
 .  اإلنسانيالعامة للقانوف الدكلي 

 إلزالة الفنية اإلمكاناتعلى الدكؿ التي تنظم للمعاىدة توفير - رابعا
 تأىيلهم جسديا كنفسيا كعقليا سواء كإعادة كمساعدة ضحاياىا األلغاـ

 كالدكلية اإلقليمية المتحدة كالمنظمات األمم من منظمة أكمن الدكؿ 
  .

 إلى في المعاىدة رفع التقارير السنوية األعضاءتتولى الدكؿ – خامسا 
 المزركعة ضد األلغاـ المتحدة تحيطو علما عن لؤلمم العاـ األمين
كعند تقصير ىذه الدكلة يتولى ,  كحقولها ككذلك المخزكنة منها األفراد
 المتحدة دعوة الدكؿ لبلجتماع كالتداكؿ بشأف لؤلمم العاـ األمين

  . أكتاكاااللتزامات كفقا لمعاىدة 
  زرع كتوزيع األلغاـقواعد المسؤكلية القانونية في مجاؿ 

المحاسبة أك المؤاخذة كفقا للقانوف عن , يراد بالمسؤكلية القانونية 
ك يكوف محاسبة ,  قامت ترتب عليها الجزاء كإذاالضرر الحاصل 

المسؤكؿ كفقا لقانوف العقوبات بصيغة العقاب كىذا ما يقاؿ لو 
 الجنائية عن جرائم زرع األلغاـ باعتبارىا من جرائم اإلبادة بالمسؤكلية

محاسبة يتم بينما ،الجماعية للجنس البشرم كالجرائم ضد اإلنسانية
المسؤكؿ كفقا للقانوف المدني يكوف في شكل التعويض لجبر الضرر 
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التي قد يكوف مصدرىا العقد أك ككىو المقصود بالمسؤكلية المدنية 
.  (الفعل الضار  ) بالتزاـ قانوني أم المسؤكلية التقصيرية اإلخبلؿ

 لعاـ أكتاكا االلتزامات القانونية التي تقررىا اتفاقية إلىك قد أشرنا 
كلي  على الدكؿ التي انضمت لبلتفاقية كلكن طبقا للقانوف الد1977
 فاف قواعد القانوف المدني تنص على مسؤكلية يمناخلي في اؿكالد

 الناتجة األضرارعن  ( التي حرضت أك مولت زراعة األلغاـ  )الدكلة 
 ككجوب تعويض المتضررين كفقا للقانوف المدني األلغاـمن زراعو 

 العقاب عليهم عن بإيقاعجزائيا كشركائهم فضبل عن محاسبة الفاعلين ،
 التي أضرت بالبشر كالبيئة ككل مناحي األلغاـزراعة تمويل جرائم 

النظاـ  عن ذلك ىم المسئولوفكالفاعلوف , الحياة الحالية كالمستقبلية 
في السابق الحاكم  النظاـ الليبي بزعامة العقيد معمر القذافي كأركاف

كقيادة (كىو حكومة الجمهورية اليمنية حاليا)اليمن الجنوبي سابقا 
عن جرائم زرع األلغاـ في اليمن المتمردين اليساريين اليمنيين في حينو 

باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم كالجرائم ضد 
.  اإلنسانية

 األلغاـ القانوني في تعويض المتضررين من األساس إلى رجعنا كإذا
 ىذا يمني  القانوف المدني اؿكص السند القانوني ىو في نصأففنقوؿ 
 نصوص القانوف المدني ذات الصلة المنصوص عليها في إلى باإلضافة
.   غير المشركعة التي تقع على النفس األعماؿقسم 
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كالحكومات المحلية في اليمن الحالية كفي ضوء ما تقدـ فأف لحكومة 
 أف األلغاـمحافظات الجنوب كالوسط ككرثة الضحايا كالمتضررين من 

للحصوؿ حكومة ليبيا كالزعيم معمر القذافي يحركوا الدعاكل على 
ساءلة العقيد معمر القذافي عن جرائم ،ـك األضرارعلى التعويضات عن 

زرع األلغاـ في اليمن باعتبارىا من جرائم اإلبادة الجماعية للجنس 
 بتفعيل ليبيةكأف يطالبوا الحكومة اؿ ،البشرم كالجرائم ضد اإلنسانية

 إزالة لغرض أكتاكا المتحدة كالدكؿ الموقعة على اتفاقية األممدكرىا مع 
التي حرضت كمولت زراعتها في المناطق الوسطى  األلغاـحقوؿ 
 جنائيا عن زراعة الموت المسئولينكىذا ال يغني عن محاسبة , اليمنية
 .  ألف جرائم من ىذا النوع ال تسقط بمركر الزماف لالوسطالمناطق في 
 بعدـ االختصاص  دراسة كتقييم آثار قرار السلطات القضائية اليمنية*

الحصانة الدكلية الدكلي لمحاكمة القذافي في اليمن لكونو يتمتع ب
 . كرئيس دكلة

حكومة اليمنية كفي أكؿ رد فعل لها على رفع اؿالمعلـو أف - 11
الدعول أماـ القضاء اليمني ىو إصدارىا تصريح صحفي منشور 

ـ توضح موقفها من 2007|6|13بصحيفة الثورة الرسمية بتاريخ 
ذه ق رفع  بأفحكومة اليمنيةاؿترل :))رفع ىذه القضية بقولها ما يأتي 

منو اإلضرار بالعبلقات الدبلوماسية كالسياسية بين  القضية الهدؼ
، ((اليمن كليبيا  بين إثارة الفتنةزرع الفتنة كالحض على البلدين  كالى 

بناء على ذلك التصريح الصحفي الحكومي رفض النائب العاـ ك
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كالقاضي المدني اليمني نظر القضية أمامهما بمبررات كاىية األكؿ 
بحفظ الشكول الجنائية بدكف أم سبب كالثاني بعدـ االختصاص 

من قانوف المرافعات اليمني كالتي (84ك80)الدكلي كفقا لنص المواد 
.  تحدد قواعد االختصاص الدكلي للمحاكم اليمنية 

الصادرين من السلطات القضائية اليمنية الجنائية  كفي كبل القرارين
 تخرج ائم القذافي قضى بأف جرقضاء اليمني قد أف اؿكالمدنية نجد 

 القذافي ال يخضع للقانوف اليمني  ألفالدكلي اختصاصو نطاؽ عن 
 القرارات دااستنلكن ، العتبارات الحصانة الدبلوماسية لو كرئيس دكلة 

مرافعات ىو من قانوف اؿ(  (84ك80)) كاد إلى المالقضائية اليمنية 
استناد في غير محلو ،بل كمخالف لما استند عليو من النص ،حيث اف 

نص المادة التي استند إليها ىذا القرار تنص على تثبيت قواعد 
االختصاص المدني اإلقليمي للقضاء اليمني بنظر جميع الدعاكم التي 

ترفع على األجنبي الذم يكوف لو محل إقامة باليمن ،ىذا من جهة 
،كمن جهة أخرل فاف صدكر ىذين القرارين يمثبلف انتهاكا صريحا 

) من قانوف العقوبات اليمني  كالمواد  (3)ككاضحا لنصوص المواد 
تنص من قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني كالتي ( 18ك17 ك16

 عديم أك أجنبيني أك يمنية على كل يمعلى أف تطبق القوانين اؿجميعها 
على ارتكاب  متدخبلن، أقدـ أك شريكان أك محرضان أكالجنسية، فاعبلن 

... نية يمخارج األراضي اؿجريمة ضد يمني سواء كاف داخل أك 
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كبالتالي انعقاد االختصاص القضائي للقضاء اليمني لنظر أم قضية 
 ... .  جنائية تقع في إقليم اليمن بغض النظر عن من ارتكبها 

 
بشقيو الجنائي كالمدني قرارين ني يمالقضاء اؿ فقد اصدر ىكذاك- 12

عدـ اختصاصو في مبلحقة كمطالبة العقيد القذافي جنائيا بخاطئين 
،كلكن ليس بسبب عدـ صحة  كمدنيا بالتعويض عن جرائمو أعبله
كاف ذلك بسبب ما اسماه إنما أدلتنا أك عدـ ثبوت الدعول ،ك

 قبوؿ الدعول قد ألفبالحصانة القضائية الدكلية للقذافي كرئيس دكلة ك
يخلق مشاكل دبلوماسية جديدة لليمن مع ليبيا كتصديقا لوصف 

 . بين اليمن كليبياترمي إلى إثارة الفتنة الحكومة اليمنية للدعول بأنها 
، نوضح مخالفة القضاء اليمني للقانوف الدكلي في ىذا االجتهاد - 13

الحصانة الدكلية لرؤساء أف بعض من فقهاء القانوف الدكلي برل حيث م
الدكؿ إنما ىي في الجانب الجنائي كليس لهم حصانة في الدعول 

ائم الجنائية كالتي تخضع للحصانة القضائية  الجرالمدنية عن تلك
،كلما كاف موضوع دعوانا ضد القذافي أماـ المحكمة اليمنية موضوع 
مطالبة مدنية بالتعويضات عن الجرائم كبالتالي فانو ال مبرر للقاضي 
المدني اليمني بتقريره عدـ اختصاصو دكليا لنظر القضية ألنها مدنية 

نطاؽ دكلة اليمن ارتكبت في نتجت عن جرائم قد بحتة كاف كانت 
 اليمن ليبيا، كرمت إلى زعزعة استقرار كمن قبل شخص أجنبي ىو زعيم

عبر تحريضو كتمويلو زرع األلغاـ األرضية في األراضي اليمنية  ،تلك 
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األلغاـ التي أدت كتؤدم إلى اإلبادة الجماعية للجنس البشرم 
إبادة جميع كإثارة الفتنة كالتحريض على ،الجرائم ضد اإلنسانية ك

كينطبق عليها كصف العمل الذم يشكل بل نية، يم اؿاألطراؼ المتنازعة
 كاعتداء على سيادة دكلة مستقلة في  كالسلم الدكليينلؤلمنتهديدان 

الذم يمنح اإلختصاص كىو األمر ، (اليمن الشمالي سابقا)حينو ىي 
 كالجمعية العامة لؤلمم المتحدة، للتدخل في ىذه األمنلمجلس 
، كفقان تسليم القذافي للعدالة الدكلية  بالليبيةإلزاـ السلطات بالقضية 

 لحل ىذه القضية، كالمبينة بإتباعهالآللية التي يرغب مجلس األمن 
أحكامها تفصيبلن في ميثاؽ األمم المتحدة التي تعتبر حفظ السلم 

كاألمن الدكلي من مقاصدىا األكلى، كتحقيقا لهذه الغاية فهي تتخذ 
التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم كإلزالتها، 
كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا من كجوه اإلخبلؿ بالسلم، كتتذرع 
بالوسائل السلمية، كفقا لمبادئ العدؿ كالقانوف الدكلي، لحل 

.   لتسويتهاأكالمنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخبلؿ بالسلم 
 ضمانات رئيس الدكلةكاف من المفركض أف يكوف ؿلما - 14

كحمايات خاصة، عندما يكوف متواجدان في إقليم دكلة أجنبية، كيكوف 
متمتعان بحصانات مطلقة، سواءن أكانت متصلة بحرمة شخصو، أك 

كىذه . حصانة قضائية مطلقة بوجوىها الجزائية كالمدنية كاإلدارية 
 إال النتيجة المنطقية الستقبلؿ الدكلة في الحقل تالحصانة ليس

الدكلي، كالذم بموجبو ال يمكن بأم شكل إخضاعها بدكف رضاىا 
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 ىذه أفمن اعتبر القانونيين كىناؾ من الفقهاء . لقضاء دكلة أجنبية
الحصانة القضائية الممنوحة لرؤساء الدكؿ أماـ المحاكم الجزائية 

تسهيل النشاط كالمهمات التي ؿاألجنبية إنما تقـو على أسس كبواعث 
يقـو بها الرئيس لدل ممارستو لواجباتو الرئاسية كضركرة احتراـ الدكلة 

 بعدـ كضع العراقيل أمورهمن خبلؿ احتراـ شخص رئيسها كتسهيل 
.  كالمعوقات أماـ المهمات العامة التي تقع على عاتقو 

 
كال تعني ىذه الحصانة بأف أفعاؿ الشخص المشموؿ بحمايتها 

أصبحت مشركعة، فالفقو الدكلي يقر بمسؤكلية الدكلة عن أعماؿ 
.  رئيسها كبعثاتها الدبلوماسية ككافة موظفيها 

ذلك أف الحصانة القضائية ليست إال استثناء على قواعد االختصاص 
اإلقليمي، الذم بموجبو تعفى دكلة أك منظمة دكلية من المثوؿ أماـ 
محاكم الدكلة التي تمارس الهيئة الدبلوماسية نشاطها ضمن نطاقها 

 بالمقابل فإنو يبقى خاضعان لقانونو الوطني، كأف فعلو المجرَّـ .اإلقليمي
ال يصبح بالحصانة مشركعان، فالحصانة ىي عقبة أماـ المدعي بأف يلجأ 

إلى نوع محدد من المحاكم، كليس عائقان أماـ مراجعة جهة قضائية 
كأف القوؿ . أخرل ال يكوف للمدعى عليو حق التذرع أمامها بأم حصانة

 . بغير ذلك، يؤدم إلى إنكار العدالة كعدـ إحقاؽ الحق 
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لهذا السبب، نجد أف الدكؿ تعمل على مقاضاة رئيسها، عند ارتكابو 
لجرائم مخلة بالقانوف الدكلي، كحالة بينوشيو الذم مثل أماـ القضاء 

 .  اإلنسانيالتشيلي كحوكم عن انتهاكاتو الفاضحة للقانوف الدكلي 
 

في أراضي  زرع األلغاـ المعتدم على أككرغم كوف المحرض - 15
فقان لتوصيف حتى كاف كاف زعيم دكلة عربية شقيقة ك كم ىو أجنبياليمن

 كمن ثم قرار القضاء اليمني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الحكومة 
كفقان لقرار كبالتالي قررت عدـ االختصاص الدكلي لمحاكمتو في اليمن 
 لم يمنيةالمحقق العدلي الصادر في ىذه القضية، إال أف الحكومة اؿ

األمين العاـ لؤلمم المتحدة كال ضحايا األلغاـ  أك تبادر إلى إحاطة 
الجهة المختصة دكليا بإنصاؼ الضحايا كالتي ىي مجلس األمن ب

ىذه الجريمة، كىي تعلم أىداؼ ىذه الجريمة كلمست مختصة ب
.  نتائجها

لزراعة حقوؿ نية، لم تتردد كمنذ اليـو األكؿ يممع أنها، أم الحكومة اؿ
، إلى مطالبة المجتمع الدكلي بالتحقيق في ىذه األلغاـ في أراضيها

.  معاقبة مرتكبيهاالمطالبة ب كائمالجر
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ضحايا نية تمنعت عن تحويل قضية يمكطالما أف الحكومة اؿ- 16
 إلى الهيئات الدكلية المختصة، فإننا سنحاكؿ توصيف ألغاـ القذافي
.   كمعرفة القواعد الدكلية كالجنائية التي تنطبق عليهاائمىذه الجر
 لهذه الجريمة شق آخر، مرتبط بالدكلة التي جرل تنفيذ أفكالبلفت 
اليمن )أراضيها كىي على األلغاـ  التحريض كاستبلـ كشحنعملية 

جرائم زراعة مبليين األلغاـ ، لذلك يفرض المنطق بحث (الجنوبية سابقا
في اليمن بتحريض كتمويل مباشر من القذافي باعتبارىا من جرائم 

ضمن ،كتقع الجرائم ضد اإلنسانية اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك
، ثم كضع التكييف (الفقرة األكلى)سلسلة جرائم الرئيس معمر القذافي 

.  (الفقرة الثانية)القانوني لهذه الجريمة 
 

:  الفقرة األكلى
جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض كتمويل من القذافي 

الجرائم باعتبارىا من أبشع جرائم اإلبادة الجماعية للجنس البشرم ك
ضمن سلسلة جرائم العقيد معمر القذافي  التي ارتكبها ضد اإلنسانية 

 
ما يعرؼ بمجلس قيادة الثورة برئاسة  ية الليبيةيرقايحكم الجم- 17

، كتاريخ ىذا النظاـ في اإلجراـ 1969معمر القذافي منذ العاـ العقيد 
قمع كل معارض لو، ىو تاريخ  كـتمويل زراعة األلغاكالقتل كالخطف ك

موثق ال تستطيع السلطة الحاكمة في ليبيا إخفاءه مهما حاكلت، فهي 
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سلطة ديكتاتورية معتادة على اإلرىاب، بأبشع صوره كأساليبو، كيمكن 
جرائم عالمية، جرائم في : تصنيف جرائمها ضمن ثبلث مجموعات

.  القارة اإلفريقية كجرائم داخل األراضي الليبية
 
من الجرائم العالمية، نذكر قضية تفجير ملهى البيل الليلي في برلين ؼ

 شخصان آخر بجركح، 250حيث قيتل ثبلثة أشخاص كأيصيب حوالي 
 فوؽ لوكربي باسكتلندا العاـ 103كجريمة تفجير طائرة باف آـ الرحلة 

 شخصان، كتفجير طائرة يو تي 270، كالذم أسفر عن مصرع 1988
 170 كالذم أدل إلى مقتل 1989 فوؽ النيجر العاـ 772إيو الرحلة 
.  شخصا

 
 معارضي أككضمنها ايضان جرائم خطف معارضي النظاـ الليبي - 18

خططو اإلرىابية في العالم، كىي عديدة، نذكر منها حوادث خطف كل 
منصور الكيخيا، جاب اهلل مطر، عزات المقريف، كجريمة : من

اختطاؼ الصحفي رضا ىبلؿ مساعد رئيس تحرير صحيفة األىراـ 
.  القاىرية الحكومية، كقد جرل اختطافهم جميعان من مصر

 
كمن أبرز جرائم االختطاؼ التي تمت داخل األراضي الليبية، نذكر 
جريمة خطف فتحي الجهمي الذم تم إخفاؤه إثر إدالئو بتصريحات 
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مناىضة لنظاـ حكم القذافي في عدة قنوات عربية، كجريمة اختطاؼ 
.  اإلماـ موسى الصدر كرفيقيو

 
أما جرائم االغتياؿ خارج األراضي الليبية، فنذكر كأمثلة منها - 19

–  (بريطانيا)اغتياؿ محمد مصطفى رمضاف : كردت على اإلنترنت
–  (ركما)عبد الجليل العارؼ –  (بريطانيا)محمود عبد السبلـ نافع 
–  (قبرص)أحمد رفيق البراني –  (بيركت)عبد اللطيف المنتصر 

.  (مالطا)محمد المثناني –  (ألمانيا)جبريل عبد الرازؽ الدينالي 
 

كبالنسبة لجرائم النظاـ الليبي في القارة اإلفريقية فقد لخصها - 20
عندما قرر الرئيس : "جاء فيها ما حرفيتو: جوزؼ بشارة في مقالو لو 

النيجيرم أكلوسيغوف أكباسانجو تسليم الرئيس الليبيرم السابق تشارلز 
تايلور حتى يتسنى للمجتمع الدكلي محاكمتو بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب ضد الشعب السيراليوني، ىاج الدكتاتور الليبي معمر القذافي 
كماج إمتعاضان من اإلجراء النيجيرم، خوفان من أف تشكل المحاكمة 
– سابقة خطيرة قد تقود إلى تسليم كمحاكمة بقية طغاة القارة السمراء 

على جرائمهم المسكوت عنها – الذين يأتي ىو شخصيان في مقدمتهم 
.  بحق الشعوب األفريقية المغلوبة على أمرىا
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فالقذافي، باعتراضو على اإلجراء النيجيرم، لم يكن فقط يدافع عن 
، كلكنو كاف يدافع عن مستقبلو كمستقبل نظاـ حكمو إفريقيادكتاتورات 

الذم تتلطخ سمعتو بالعديد من االغتياالت كاالنتهاكات لحقوؽ 
اإلنساف كالجرائم ضد اإلنسانية، كالتي كاف منها الدكر المشبوه الذم 
يلعبو في إشعاؿ الحرب األىلية في سيراليوف، كىي الحرب التي دعم 
خبللها العقيد الليبي كالرئيس الليبيرم القوات المتمردة في حربها ضد 
الحكومة السيراليونية، كىي ايضان الحرب التي ارتكبت خبللها القوات 
المتمردة جرائم منظمة ضد المدنيين السيراليونيين األبرياء تتعارض مع 
مواثيق األمم المتحدة كمبادئ القوانين الدكلية بشأف حقوؽ المدنيين 

.  في أكقات الحركب
 
 حينذاؾ غافيةن عن عيوف العالم، أفريقياكلم تكن تدخبلت القذافي في "

كإنما جاءت بصورة علنية حيث يشير دكجبلس فاراه الصحفي الشهير، 
" Washington Post"الذم عمل مديران لمكتب جريدة الػ 

، في مقاؿ لو 2001 ك2000األمريكية في غرب أفريقيا في العامين 
 Why Gaddafi so afraid of Charles"بعنواف 

Taylor " 1نشر على موقعو الشخصي بشبكة اإلنترنت بتاريخ 
 إلى أف عبلقة القذافي بتايلور كسانكوه جاءت 2006يونيو / حزيراف

في إطار قيادة القذافي للحركة الثورية العالمية التي اتخذت من 
الصحراء الليبية مقران كمركزان لتدريب متمردين من أمريكا البلتينية 



 44 

كيقوؿ دكجبلس فاراه أف العقيد الليبي يملك من . كأفريقيا كآسيا
األسباب ما يجعلو يخشى محاكمة تشارلز تايلور، حيث قاـ القذافي 
بتزكيد تشارلز تايلور كفوادم سانكوه بعشرات المبليين من الدكالرات 
كاألطناف من األسلحة كالذخيرة التي استخدمت في أعماؿ اإلبادة التي 

.  راح ضحيتها مئات األلوؼ من المدنيين كاألبرياء السيراليونيين
كاكد دكجبلس فاراه اف من المحبط إال تشمل التحقيقات الجارية 

بشأف المسئولية عن الحرب األىلية في سيراليوف العقيد الليبي معمر 
.  القذافي

إشارة أخرل إلى الدكر المشبوه الذم لعبو معمر القذافي في مقتل "
مئات األلوؼ من األبرياء في سيراليوف جاء على لساف المدعي العاـ 

السابق في قضية مجرمي الحرب دافيد كرين الذم كاف كجو االتهامات 
بجرائم الحرب لتشارلز تايلور في قضية الحرب األىلية بسيراليوف عاـ 

فقد أعلن دافيد كرين اف محاكمة الرئيس الليبرالي السابق . 2003
ستلقي الضوء على أعماؿ العقيد الليبي كشبكة من المستفيدين من 
الحرب بسيراليوف مشيران إلى أنو كاف بصدد توجيو اتهامات مباشرة 
للقذافي لمساىمتو الكبيرة في تدمير سيراليوف التي جاءت في إطار 
رغبتو في السيطرة على غرب آسيا عبر دعم حركات التمرد التي 

كأكد كرين أنو على الرغم من أف المحاكمة لن . شهدتها دكؿ المنطقة
تشمل القذافي، إال أنها ستتعرض السمو كستغطيو بثوب العار كالخجل 

نظاـ : "كختم بالقوؿ بأف..." من جراء دعمو للجرائم في سيراليوف 
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 الذم ارتكب 1969القذافي الديكتاتورم الحاكم في ليبيا منذ عاـ 
 دكف عقوبة يعد بحق كصمة عار على جبين األخرلالجريمة تلو 

.  انتهت مقالة جوزؼ بشارة". اإلنسانية في القرف الحادم كالعشرين
, فهي أكثر من أف تحصى, بالنسبة لجرائمو بحق الشعب الليبي- 21

يكفي في ىذا الصدد اإلشارة إلى أنو ألغى الدستور الشرعي كلم يحل 
اللذين , محلو دستور آخر بل اكتفى بميثاؽ الثورة كالكتاب األخضر
كابتدع ما , يتضمناف استهزاءن بنظاـ التمثيل الشعبي كالتعددية الحزبية

نظامان , سمي بالديمقراطية شبو المباشرة التي كرست بقوة اللجاف الثورية
حيث بثت اللجاف الثورية , تسلطيان ال يتغير كال يؤمن بتداكؿ السلطة

الذعر في نفوس المواطنين حتى يسهل السيطرة عليهم كسلبهم 
مع ارتكاب جرائم القتل كاالغتياؿ في , حرياتهم كحقوقهم فوؽ أرضهم

.  على مرأل كمسمع المجتمع الدكلي, الداخل كالخارج
 

ىو الحكم األكثر دموية كقمعان , فكاف حكم العقيد معمر القذافي لليبيا
كمن يتابع الوضع على األرض , من حكم الطاغية صداـ حسين للعراؽ

يتعرؼ على آالؼ عمليات االغتياؿ كالتصفية كالخطف كاإلعدامات 
حتى أنو لم يتردد في تفجير ... ,بدكف محاكمة أك بعد محاكمة صورية

 157سقط فيها , 22/12/1992طائرة ليبية فوؽ بنغازم بتاريخ 
شهيدان ليبيان من أجل توجيو التهمة للغرب كتخفيف الضغط الدكلي 

كما أف العقيد , UTAالذم يطالب بمقاضاتو عن جريمتي لوكربي ك
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 طفبلن بفيركس اإليدز عندما 426القذافي ىو المتهم بالتآمر لحقن 
كانوا يتلقوف العبلج في مستشفى الفاتح بمدينة بنغازم في العاـ 

 مليار دكالر على ملذاتو كشهواتو منذ 20كأنو أنفق أكثر من  . 1997
 .  1969استيبلئو على السلطة في العاـ 

 
في ظل نظاـ معمر القذافي , كلتبياف حقيقة الوضع في ليبيا- 22

 MDEيكفي قراءة تقرير منظمة العفو الدكلية رقم , القمعي

 كالذم صدر تحت 2004نيساف / إبريل27 تاريخ 19/002/2004
.   لتصبح حقوؽ اإلنساف حقيقة كاقعةاألكافآف : عنواف ليبيا

كفي أعقاب , 1969أيلوؿ / سبتمبر1في : "كمما كرد في ىذا التقرير
أمسك العقيد معمر القذافي بزماـ , انقبلب عسكرم أطاح بالملكية

كحيكمت الببلد . السلطة مع مجموعة صغيرة من ضباط الجيش
كاتسمت األعواـ . بواسطة مجلس لقيادة الثورة برئاسة العقيد القذافي

التالية بنظاـ الحزب الواحد الذم كاف يعرؼ باالتحاد االشتراكي العربي 
 صدر قانوف حظر 1972كفي العاـ . 1971كالذم أنشئ في العاـ 

.  تشكيل األحزاب السياسية
 

مهدت " ثورة شعبية" أعلن العقيد القذافي 1973في العاـ - 23
ييعمل بو " المباشرةالجماىيرية بالديمقراطية "الطريق لنظاـ سياسي عيرؼ 

ألغي االتحاد االشتراكي العربي , 1976كفي العاـ . حتى اليـو
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كىو أعلى سلطة لصنع القرار في , كاستيبدؿ بو مؤتمر الشعب العاـ
كتطور تدريجيان إلى . كالذم يعقد جلساتو العادية سنويان في سرت, ليبيا

, "دكلة الجماىير",  إنشاء نظاـ الجماىيرية1977أف تم في العاـ 
ييسمح لجميع البالغين بالتعبير عن آرائهم ككجهات , ضمن ىذا النظاـ

, نظرىم في المؤتمرات الشعبية األساسية كفي كسائل اإلعبلـ المحلية
كفي نهاية المطاؼ . التي تشكل األدكات الوحيدة للنقاش المسموح بو

تمر قراراتهم عبر مؤتمر الشعب العاـ الذم يتخذ القرارات على 
كيجرم تنفيذ ىذه القرارات من جانب اللجاف . المستول الوطني

.  الشعبية العامة الموازية للوزارات
 

قائد "يسمى العقيد القذافي رسميان بعبارة , في ىذا النظاـ- 24
بل مستشاران نافذان , كال يعتبر رئيسان للدكلة بالمعنى التقليدم, "الثورة

كبموازاة المؤتمرات الشعبية األساسية توجد اللجاف , لدل الشعب
الثورية التي تضطلع بمهمة تعبئة الشعب لمساندة أفكار العقيد القذافي 

كيعمل ىذا النظاـ في إطار يظل فيو تشكيل األحزاب . كسياساتو
.  السياسية ممنوعان 

 
اتسمت السبعينيات :"كمما كرد في تقرير منظمة العفو الدكلية المذكور 

كأكائل الثمانينيات بسياسة قمع أكلئك الذين عٌبركا عن معارضتهم 
كقيمعت المظاىرات الطبلبية . للسياسات التي اتبعتها السلطات الليبية



 48 

بعنف كألقي القبض على المعارضين السياسيين كزيٌج بهم في السجوف 
".  اختفوا"أك 

 انتهجت السلطات الليبية سياسة اإلعدامات خارج 1980كفي العاـ 
بالكبلب "نطاؽ القضاء ضد المعارضين السياسيين الذين كصفتهم 

حظيت , "بالتصفية الجسدية"كبدا أف السياسة التي عيرفت ". الضالة
كخيٌولت اللجاف الثورية بمهمة تنفيذ . بالتأييد على أعلى المستويات

.  ىذه السياسة في الداخل كالخارج
 

. شهد سجل حقوؽ اإلنساف في ليبيا تدىوران , 1988كفي العاـ - 25
بمن في ذلك الخبراء , حيث أيغلقت الببلد في كجو المراقبة الدكلية

المستقلوف لحقوؽ اإلنساف التابعوف لؤلمم المتحدة كالمنظمات الدكلية 
.  لحقوؽ اإلنساف مثل منظمة العفو الدكلية

, اتسمت تلك الفترة بتفشي انتهاكات حقوؽ اإلنساف على نطاؽ كاسع
بما فيها عمليات التوقيف كاالعتقاؿ التعسفية الجماعية كحوادث 

كازداد القمع في منتصف . كالتعذيب كعقوبة اإلعداـ" االختفاء"
التسعينيات في كقت كقعت فيو صدامات بين السلطات كجماعات 

.  سياسية مسلحة
 

كلم تجب السلطات الليبية على الطلبات المتكررة التي قدمتها منظمة 
لزيارة ليبيا بغية حضور , طواؿ عدد من السنوات, العفو الدكلية
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كبخاصة تلك التي كانت تيعقد أماـ محكمة , جلسات المحاكمة
.  الشعب

لم تتمكن المنظمات المستقلة لحقوؽ اإلنساف من , كفي داخل الببلد
كسادت أجواء الخوؼ كحالت دكف اتصاؿ ضحايا انتهاكات , العمل

.  حقوؽ اإلنساف أك أهقربائهم بالعالم الخارجي
 

عملت منظمة العفو الدكلية على البحث عن , طواؿ سنين- 26
. التي حدثت داخل ليبيا كخارجها" االختفاء"الحقيقة في حاالت 

كسعت العائبلت كاألطراؼ المعنية األخرل أيضان إلى طلب توضيحات 
لكنها لم تتلق معلومات , من السلطات حوؿ مصيرىم كمكاف كجودىم

ككاصلت ىذه العائبلت محاكالتها للحصوؿ على أجوبة من . محسوسة
, السلطات حوؿ ما إذا كاف أقرباؤىا محتجزين رىن االعتقاؿ القسرم

.  أك توفوا في الحجز أك قتلوا
كما لم ييسمع عن إجراء أم تحقيقات شاملة كمستقلة كحيادية من 

ىذه كال جرت " االختفاء" جانب السلطات الليبية في أم من حوادث 
.  محاسبة المسؤكلين عن ذلك

 
منصور الكيخيا دبلوماسي ليبي كناشط بارز لحقوؽ اإلنساف : فمثبلن 

جماعة معارضة يقع مقرىا في , كاألمين العاـ للتحالف الليبي الوطني
ككاف قد عمل في . 1993اختفى في القاىرة بمصر العاـ , الخارج
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الحكومة الليبية عددان من السنوات كاستقاؿ من منصبو في العاـ 
 الليبية للخصـو السياسيين في تالسلطا احتجاجان على إعداـ 1980

كاف منصور الكيخيا يحضر المؤتمر العاـ " اختفائو"كقبل . ذلك العاـ
للمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في القاىرة كشوىد للمرة األخيرة 

.   في فندؽ السفير1993كانوف األكؿ / ديسمبر10مساء 
 
اثناف من األعضاء , جاب اهلل حامد مطر كعزت يوسف المقريف-

كقد " جبهة اإلنقاذ الوطني لليبيا"البارزين في الجماعة الليبية المعارضة 
كمكاف كجودىما منذ . 1990آذار /في القاىرة في مارس" اختفيا"

على الرغم من كركد أنباء غير مؤكدة عن , ذلك الوقت غير معركؼ
.  أنهما قد سيلِّما إلى السلطات الليبية

 
كىو رجل دين شيعي بارز إيراني المولد , اإلماـ موسى الصدر- 

مع شخصين آخرين ىما الشيخ محمد , كيحمل الجنسية اللبنانية
اختفى الثبلثة خبلؿ زيارة قاموا بها إلى ليبيا , يعقوب كعباس بدر الدين

. ...  1978في العاـ 
كقد كردت إشارة إلى قضية اإلماـ موسى الصدر على لساف العقيد 

/  سبتمبر1القذافي في الخطاب السنوم الذم ألقاه على األمة في 
.  2002أيلوؿ 
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قاؿ العقيد القذافي إف , كبحسب األنباء التي تناقلتها كسائل اإلعبلـ
كإنو ال بد من إيجاد حل " في ليبيا' اختفى'"اإلماـ موسى الصدر 

.  يوضح مصيره
 

 بأف تنظر 2004شباط /كاقترحت منظمة العفو الدكلية في فبراير
السلطات الليبية في تشكيل لجاف تحقيق مشتركة مع الدكؿ التي زيعم 

كستكفل ىذه . ىؤالء األشخاص فيها أك التي كانوا من رعاياىا" اختفاء"
تبادؿ جميع , التي يجب أف يترأسها خبراء مستقلوف كحياديوف, اللجاف

المعلومات المتوافرة كاتخاذ خطوات استقصائية أخرل لتوضيح مصير 
.  ىؤالء األشخاص

 
تعتبر " االختفاء"كتعيد منظمة العفو الدكلية إلى األذىاف أف عمليات 

فإف االنتهاؾ يظل قائمان ما داـ مصير , كبعبارة أخرل. جريمة مستمرة
إذ ينص إعبلف األمم المتحدة . الضحايا كأماكن كجودىم لم يحددا

الذم اعتمدتو , المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسرم
على ما , 17في مادتو رقم , 1992الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في 

يعتبر كل عمل من أعماؿ االختفاء القسرم جريمة مستمرة : "يلي
كمكاف , باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية االختفاء

كما ينص على ". كما دامت ىذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح, إخفائو
صراحة كذلك مشركع االتفاقية " االختفاء"الطبيعة المستمرة ألعماؿ 
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كذلك , الدكلية المتعلقة بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسرم
إف ىذه الجريمة جريمة : "التي تنص على ما يلي, في مادتو الخامسة

مستمرة كدائمة ما داـ مصير األشخاص المختفين كأماكن إخفائهم قد 
 ".ظبل من غير تحديد قاطع

 العقيد معمر  ألقى،ـ2009 سبتمبر 23 األربعاءيـو كبتاريخ  - 27
 الجمعية العامة لؤلمم ليبيا للمجتمع الدكلي كأماـالقذافي، كلمة 

كالملفت  للنظر أف الخطاب أتى بعد رفع ضحايا األلغاـ -.المتحدة
كقد تفاجئنا - اليمنيين للدعول ضده أماـ مجلس حقوؽ اإلنساف 

بتركيز خطاب العقيد معمر القذافي أماـ األمم المتحدة حوؿ رفضو 
 بعض مماقالو نصاتفاقية أكتاكا الدكلية لمكافحة األلغاـ  ،كننقل 

 :القذافي حوؿ اتفاقية أكتاكا لحظر األلغاـ بقولو االتي
إلى  ...  تحٌرـ صنع األلغاـ كنقلها كبيعها    اتفاقية أكتاكا كىيإف ))

كسيلة    ىي   ، فاأللغاـ ليست كسيلة ىجومية   ، غلط   ىذا . آخره
يبقى إال إذا أنت    يهاجم فهو أينما تضعو   ال   ، يتحرؾ   اللغم ال . دفاعية

  . جئت إليو
كأنت    ، أنا أريد أف أزرع ألغاما على حدكد ببلدم !.  إليو ؟   لماذا تأتي

  . يدؾ كرجلك   فلتقطع   تجتاح حدكد ببلدم
  . النظر   ، " اتفاقية أكتاكا  "  أرجوكم أف تعيد الدكؿ الموقعة على

   "-. يتحدث   القذافي  "  موقع   في  "  اإلنترنت  "  ىذا الكبلـ موجود في - 
  .  ىذه اتفاقية تيلغى أك تيعدؿ
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  . ضد البشر   يجردكنا حتى من األلغاـ التي   يريدكف أف
  ، ىذه كسيلة دفاع ..  كأماـ مزرعتي   أنا أريد أف أعمل لغما أماـ بيتي

  . كليست كسيلة ىجـو 
  . إلغوا القنابل الذرية كالصواريخ العابرة للحدكد

ـ لمكافحة األلغاـ الصادرة عن األمم المتحدة 1997أف اتفاقية أكتاكا 
ىي اتفاقية مغلوطة كمشوىة كمفخخة يجب إعادة النظر فيها كإال على 
. الدكؿ التي استعطفت كزجت بنفسها فيها دكف ترك أف تنسحب منها 

ـ، 1997تجعل من اتفاقية أكتاكا  (عند القذافي)كلذلك مبررات 
كالبركتوكوالت ذات الصلة بها ىي عبارة عن اتفاؽ مضلل لم يفهم في 

                        الخ ...البداية 
إف شن الزعيم الليبي معمر القذافي ىجومو القوم من على منصة -

ىيئة األمم المتحدة على اتفاقية أكتاكا لحظر األلغاـ الصادرة عن األمم 
عبلقة ارتباط  على كجود  كصريح كاضحثبات  إىو دليل المتحدة  ، 

كما أف , األلغاـ  تشجيع زراعة كاستعماؿ بين القذافي كبين مباشرة 
 القذافي بدعم كتمويل زرع توقيت خطابو ىو قرينة إثبات على تورط 

 مليوف لغم في أراضي المناطق الوسطى اليمنية من قبل 12أكثر من 
كىذا ىو سر ىجـو القذافي على اتفاقية أكتاكا ,متمردين ثوريين

كىو أكؿ إقرار صريح من القذافي يثبت , ـ لمكافحة األلغاـ 1997
فيو للعالم تحمل القذافي كنظامو الدموم المسئولية القانونية عن زرع 

 مليوف لغم في أراضي المناطق الوسطى اليمنية في 12أكثر من 
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 صريح منو على ىو أكؿ ردك,سبعينيات كثمانينيات القرف الماضي 
الدعول القضائية التي رفعها ضحايا األلغاـ اليمنيين من أبناء المناطق 

 ـ 2007الوسطى أماـ مجلس حقوؽ اإلنساف باألمم المتحدة منذ 
زرع أكثر من التحريض كالتمويل ؿكالتي يحملونو المسئولية القانونية عن 

فيها  مليوف لغم في أراضي المناطق الوسطى اليمنية كالتي قتلت 12
الحيواف ك الزرع ك االقتصاد كزرعت الخوؼ ك القلق ك البيئةاإلنساف ك

كالثارات القبلية بين سكاف المناطق الوسطى اليمنية حتى اليـو ، كما 
إف ماجاء في كبالتالي ؼ,يطالبونو بالتعويض، كاالعتذار الرسمي لليمن

خطاب العقيد القذافي في األمم المتحدة بخصوص تشجيعو نشر 
األلغاـ الفردية حوؿ العالم لدليل دامغ يؤكد لجميع شعوب العالم الحر 
كالمتمدف كمنظمات حقوؽ اإلنساف أف القذافي بالفعل رجل إرىابي 

 مليوف لغم في 12 زرع أكثر من في جرائمكانو بالفعل متورط ,دموم 
كفي معظم حركب كمشاكل العالم ,أراضي المناطق الوسطى اليمنية

األلغاـ في كتوزيع كاستعماؿ  ةعا زرالتحريض علىكيتحمل مسؤكلية 
 كبمن يتاجركف زرعوىام بها كبمن  مختلف دكؿ العالم كاف لو عبلقة 

العلني للمجتمع  القذافي الصريح حريضتخبلؿ  نستنتج من إذ.بها 
 أف باأللغاـ الدكلية لحظر اتفاقية أكتاكا الدكلي لرفض التوقيع على 

يقف شاذا ضد اإلرادة الدكلية التي توافقت على مبادئ  القذافي
كأىداؼ ىذه االتفاقية كبما يعني قطعيا أف القذافي يقف ضد المبادئ 

كالقيم اإلنسانية كاألخبلقية التي تقـو عليها االتفاقية كالتي دفعت 
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العالم اجمع للمصادقة عليها ،كبالتالي يتضح للعالم أف بقاء القذافي 
بهذه العقلية اإلجرامية من دكف محاكمة فيو خطر حقيقي كجاد على 

األمن كالسلم الدكليين كعلى بقاء الجنس البشرم بأكملو ،ممايتطلب 
تدخل سريع من جميع الهيئات الدكلية  كمنظمات حقوؽ اإلنساف 

كدكؿ العالم الحر للضغط على مجلس األمن الدكلي إلحالة القذافي 
 حفاظا على قإلى مدعي العاـ لمحكمة الجنايات الدكلية  لمحاكمت

األمن كالسلم الدكليين كسبلمة الجنس البشرم من اإلبادة التي ينفذىا 
الف القذافي بدعمو كتحريضو على إنتاج كزراعة االلغاـ في العالم ،ك

تعتبر اليـو اكبر كسائل دموية تحصد  األلغاـ كبالذات الفردية منها
 كالنساء األطفاؿ من األبرياءمن المدنيين كالمبليين  اآلالؼ أركاح

محدثة بذلك أبشع  , في كل مناطق العالم التي تزرع فيها  كالشيوخ 
 اإلنسانية الجماعية كالجرائم ضد  اإلبادةصور إنتاج كارتكاب مجازر

بل ,المدنيين كوسيلة دموية  من كسائل اإلرىاب كالعنف الدكلي  ضد
 المجتمع بإجماع اإلنساف انتهاكا لحقوؽ األكثر األداة األلغاـكتمثل 

 منو إيماناـ لمكافحة األلغاـ 1997الدكلي الذم اقر اتفاقية أكتاكا 
 يؤمن ىو مابينما نجد عكس ذلك اإلجماع الدكلي  , بهذه النتيجة  

بو العقيد القذافي كينفذه على ارض الواقع منذ بداية حكمو كحتى اليـو 
ألف تلك  األلغاـ ىي لعبة القذافي المفضلة كالتي يشجعها عبلنية ,

 كيوزعها على معظم حركات التمرد حوؿ العالم إلبادة إنتاجهاكيدعم 
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الشعوب كبالذات المدنيين العزؿ  كمثل ما حصل في المناطق الوسطى 
   .أسلفنااليمنية كما 

 العقيد القذافي كمن فوؽ منصة األمم بو تشدؽ ما كثير ـفإ- 28
المتحدة من أقاكيل تثبت للعالم اجمع أف القذافي شخص  يمثل خطر 
 قحقيقي على السلم كاالمن الدكليين كبالتالي يتوجب إيقافو كمحاكمت

كانتهاكاتو الجسيمة  التي  اإلنساف حقوؽ في مجاؿ المشين تاريخوعن 
كما .  اك سقوطها بالتقادـ عنها نسيانها أك التغاضي السهل من ليس

 ال, العمومية كجمعيتها المتحدة األمم بها الواقعة األخطاءق أف نقد
 المستمرة التي تتمثل في يعفيو من العقاب الذم يستحقو عن جرائمو

 المناطق الوسطى  مليوف لغم في أراضي12زرع أكثر من اشتراكو في 
كالحيواف اليمني البرمء  اإلنساف ت كتقتل حتى اليـوقتلكالتي  يةفاليم

كلن تسكت ضحاياه من ,  حتى اليـو دتدمر االقتصاك الزرع ك 
 . طلب جلبو للعدالة عن جرائمو الداخلية كالخارجية ماالستمرار ؼ

  
باأللغاـ عبر دعم المدنيين العزؿ اآلالؼ من  القذافي يقتل فحين

التمردات غير المشركعة التي تقـو بزرع األلغاـ كالتي ىي لعبتو 
 نظرياتو ضلغرض غير مشركع كىو فر, مكاف في العالم  المفضلة بكل

كىو الذم اليؤمن باإلنساف أصبل فما بالكم اإلرىابية البغيضة بالقوة 
كمرضو على العالم  كجرائمو كساديتو عدكانيتو بها كليمارس, بحقوقو 
كنظامو الدموم يشكل تهديدا حقيقيا  القذافي بعدىا كليصبح, اجمع
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 فأفكلذلك , فتاؾ سبلح بأم التهديد كما, للعالم اجمع ببل استثناء
 ببل استثناء كجميع منظماتو الدكلي المجتمع كاىل على يقع الواجب

كتلك ,  ـالحقوقية كبالذات العاملة في مجاؿ حظر انتشار األلغا
 جهودىم  كيتضامنوا كتتضافر يتعاكنوا ف ال,الشعوب بنصرة المنادية
 الدكلية حتى للعدالة كنظامو اإلرىابي الرجل ىذا تقديم اجل منجميعا 

ال يفلت من العقاب الذم يستحقو عن سجلو اإلجرامي الدموم 
الحافل باالنتهاكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف كالحيواف كالشعوب في 

مختلف دكؿ العالم التي تدخل فيها ىذا الرجل كنظامو اإلرىابي 
من ضحاياه من مختلف دكؿ  ضده المتظاىرين تجمهر كما,الدموم

 ىناؾ إف على دليل إال األمم المتحدة في نيويورؾ قاعة العالم بخارج
  ن  جهوداكاف ىنالك ,إجماع دكلي إنساني بدا في التشكل ضده 

 ينتهك التي البشرية ضد العنف أشكاؿ كل إيقاؼ اجل من مبذكلة
. العدالة من  ن  فارا ضد اإلنسانية مجـر باعتباره, القذافي سبلمتها

  
 اشترؾ كموؿ كحرض متمردين تابعين لو في الذم إف معمر القذافي-

 المناطق  مليوف لغم في أراضي12 أكثر من كازرعاليمن حينها لي
 ال, كانت كافية في حينو إلبادة الشعب اليمني بكاملو يةفالوسطى اليم

الغير  كإزالة كيعمل على محو يؤمن ىو ذاتو معمر القذافي الذم زاؿم
 النحو كعلى,  معو مشاكلو لحل كحيد كطريق الوجود من  لو ؼالمخاؿ
 أك ككعكة كتقسيمها الخارطة على من سويسرا بمحو فيو طالب الذم
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  مليوف لغم في أراضي12 أكثر من  في اليمن بزرعكسبقها,فطيرة
 كانت كافية في حينو إلبادة الشعب اليمني يةفالمناطق الوسطى اليم

كموؿ إرىاب الجيش الجمهورم ,كفجر طائرتي لوكربي كباناـ ,بكاملو 
ككقف خلف معظم حركات التمرد حوؿ العالم كمولها ,االيرلندم 

ككقف خلف أكثر ,بأمواؿ الشعب الليبي العربي المغلوب على أمره 
عمليات اغتياؿ زعماء العالم كآخرىا المؤامرة الفاشلة التي دبرىا ضد 
العاىل السعودم الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آؿ سعود كاثارتو للفتن 
كالتمردات الداخلية في داخل السعودية بالذات كالحوثيين في اليمن 
كحركات تمرد دارفور السوداف كغير ذلك الكثير الكثير مما ال يتسع 

المجاؿ لسردىا ىنا ،ككلها  جرائم إبادة إنسانية كتدخبلت غير 
 طريق كالقتل التصفية إال يعرؼ ال الذم الرجل  من ىذاةمشركع
أعدائو بل كمخالفيو في الرأم كحتى ألبناء شعبو الليبي  على لبلنتصار

 باألمم المتحدة كمجلس األمن الدكلي األحرل كلقد كاف, المظلومين 
كحفاظا على األمن كالسلم الدكليين اللذين ينتهكهما القذافي )بالذات 
  أف يوقف العقيد القذافي كيوجوتوجيو السيد اككامبو بالذات (كنظامو 

 إثباتها يصعب ال المحلية كالدكلية التي جرائمو عن اتهاـ صحيفة إليو
 الدكلي بارتكابو أبشع جرائم اإلرىاب دكلية اتهاـ صحيفةنعم . ضده

 حاؿ كالدمار الجماعي كارتكاب جرائم ضد اإلنسانية كالقتلكالمحلي 
 أف في كالسبلـ للدـ متعطش إنساف أم يكوف فكيف. كصولو نيويورؾ

 لتهديد األمن كالسلم أداة كاف الدكلي المنبر بهذا خطابو إف كاحد؟
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, االتهامات لتوزيعك,الدكليين كتشجيعا لئلرىاب كالعنف الدكلي 
 التي األىداؼ يناقض ما بكل ,كاالنقساـ, الفرقة كإثارة, كالتحريض
 االىتماـ عن المجتمعين نظر صرؼ ملهاة كليصبح, المؤتمر يتوخاىا
 . كالجهد الوقت تستحق التي الحيوية بالمسائل

 
نظر إلى خطاب القذافي في األمم المتحدة كما إف مما يلفت اؿ-

 التي الحركب  عن المتحدة األمم محاكمة طلبو على االىتماـ تسليطو
 حرب فى كالتحقيق كالعراؽ, كيوغسبلفيا كوريا من كل فى كقعت

إنسانية  ككوارث حركب من كغيرىا كفيتناـ بنما كبقضية السويس
 القذافي كىيئة األمم من ىو المجـر الحقيقي بينما تناسى, الخ ....

سواء عن جرائمو المستمرة ,الذم يستحق المحاكمة الحقيقية 
أك ,تمويلو زرع مبليين األلغاـ في المناطق الوسطى اليمنية كالمتمثلة ب

؟ عمدا أـ  ن  سهوا الطلب ىذا كقع فهل كاكغندا؟ تشاد حربعن    ن
 كمن ىو كاكغندا؟ تشاد إلى الليبي الجيش بإرساؿ قاـ ماذا اجل فمن

 الذم كمن مليوف لغم في أراضي اليمن 12الذم حرض كموؿ زرع 
 قاـ لماذا  ن  ايضا المسئوؿ غيره؟ ىو كمن أعطاه الحق بذلك ؟

  ؟ةااليرلندية كالسوداني اليمنية كاألىلية الحركب في بالتدخل القذافي
كمن قاـ بدعم متمردم الجبهة االيرلندم؟  الجيش بتمويل قاـ كمن

  الوطنية اليمنية كمتمردم الحوثيين اليـو في صعدة ؟
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األمم المتحدة  كانت كلو. يتجزأ ال كل قذافي يا كالمبادئ إف الحقوؽ
 أمر في التحقيق بو بطلب تقوؿ توافق على خطاب القذافي ما

لكاف األكلى , كغيرىم كينج لوثر كمارتن كندم لحقت التي اإلغتياالت
 مع خطاب القذافي في األمم المتحدة كفي بالتحقيق تبدألها أف 

اليمني بألغامو كتحريضو  الشعب أبناء بادة إلجرائمو الجسيمة
 عن كلتكشف.  كالعالم اجمعاليمن أسوار كخارج داخلللمتمردين  

. كالمقريف, كمطر, كالكيخيا كرفيقيو الصدر كاغتياؿ خطف سر
 كنحن إذ نشاطر القذافي الرأم. كالمناضل الحقوقي فتحي الجهمي 

 أف,  ن  نريدأيضا كلكن أبو غريب سجن قضية فى التحقيق بوجوب
 إليها يسبقك لم التي, ابوسليم قضية طلب التحقيق في إليها تضيف
مواطن  50000 ط ككذلك التحقيق في قضية سقو.الظالمين من احد

ىم ,يمني حتى اآلف  معظمهم من األطفاؿ كالنساء كالشيوخ العزؿ 
ضحايا ألغاـ القذافي اإلجرامية التي زرعت  بتحريض كتمويل منو في 

 كما كليبيا ,ركالزاؿ رقم الضحايا في ازدياد مستماغلب أراضي اليمن 
 كبالتالي فهذه, المتحدة باألمم كعضوا سيادة ذات دكلة,  القذافييعلم

 .بها التحقيق كيجب عنها السكوت يمكن ال القضية
كإلثبات صحة ماذىبنا إليو من خطر معمر القذافي على االمن - 28

تقرير منظمة كالسلم الدكليين نكتفي بإعادة الشهادة التي  جاءت في 
الحقيقة كالعدالة لن " بعنوافـ 2009ىيومن رايتس ككتش عن  ليبيا 

المعركفة رسميان –  ليبيا )): حيث جاء في التقرير الوصف التالي "تنتظر
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دكلة كبيرة – باسم الجماىيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى 
 ميبلن 679,363) كيلومتران مربعان 1759,540المساحة، إذ تيقدر بػ 

الصحراء  [2.]، كتعدادىا يزيد قليبلن عن الستة مبليين نسمة(مربعان 
 في المائة من مساحة 90الكبرل مترامية األطراؼ تشكل أكثر من 

. الببلد، كأغلب السكاف يعيشوف على طوؿ ساحل البحر المتوسط
كترتيب ليبيا ضمن مؤشر التنمية اإلنسانية الخاص باألمم المتحدة ىو 

[  3]. دكلة182الخامس كالخمسين ضمن 
كعلى امتداد السبعينيات كالثمانينيات، اعتقلت قوات األمن كالشرطة 
مئات الليبيين ممن عارضوا النظاـ الجديد، كممن كانت السلطات 

ككصمت السلطات المنتقدين . تخشى أف بإمكانهم المعارضة
، كراحت تعتقل األكاديميين كالمحامين "الكبلب الضالة"بمصطلح 

كالطلبة كالصحفيين كالتركتسكيين كالشيوعيين كأعضاء جماعة اإلخواف 
، فقامت بحبسهم "أعضاء الثورة"المسلمين كغيرىم ممن اعتبرتهم 

ثم كقعت موجة أخرل من القمع  [4].كتعريضهم كإخفائهم قسران 
اعتقاالت كاحتجازات "، مع قياـ الحكومة بػ 1989الداخلي في عاـ 

ككاف أم نوع  [5]".كتعذيب كإعداـ" اختفاء"تعسفية جماعية، كأعماؿ 
من أنواع االنتقاد أك المعارضة ال ييقابل بأم تسامح، كتبنت ليبيا 
[  6].صراحة سياسة اغتياؿ المنتقدين كالمعارضين الليبيين بالخارج

كازدادت عزلة ليبيا الدكلية في أكاخر الثمانينيات بعد نسب سلسلة من 
كانوف األكؿ /كفي ديسمبر. الهجمات في دكؿ أخرل ألجهزة ليبية
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 في سماء لوكربي بأسكتلندا، مما 103 انفجرت الطائرة باف إـ 1988
 في 772تبل ىذا تفجير الطائرة يو تي آيو .  شخصان 270أكدل بحياة 
اتهمت حكومات .  شخصان 170، مما أدكل بحياة 1989نيجيريا عاـ 

كفي . الواليات المتحدة كالدكؿ األكركبية القذافي بالهجمات
 الذم أمر 731 أصدر مجلس األمن قرار 1992كانوف الثاني /يناير

بتسليم ليبيا للمشتبهين بتفجير الطائرتين، كبالتعاكف مع التحقيقات 
. كدفع تعويضات ألىالي الضحايا، كالكف عن دعم أية أنشطة إرىابية

، الذم 748 أصدر مجلس األمن القرار 1992آذار /ثم كفي مارس
ككاف للحظر أثر سلبي . فرض حظران جويان كحظر األسلحة على ليبيا

على االقتصاد الليبي، كتفاقم األثر مع إصدار مجلس األمن القرار 
، الذم أمر بتجميد محدكد 1993تشرين الثاني / في نوفمبر883

.  لؤلصوؿ كالحظر على بعض معدات النفط
 عززت ليبيا من عبلقاتها بغرب أكركبا كالواليات 1999كفي عاـ 

المتحدة بتسليمها اثنين من مواطنيها مشتبهين بتفجيرات الطائرة باف 
كمن ثم برأت محكمة أسكتلندية في ىولندا رجبلن من االثنين . إـ

كحكمت على اآلخر، عبد الباسط المقراحي، بالسجن مدل الحياة في 
كفي قرار مثير للجدؿ، أفرج كزير العدؿ األسكتلندم . 2001عاـ 

 متعلبلن بإصابتو بمرض 2009آب / أغسطس10عن المقراحي في 
لوحت الحشود في مطار طرابلس باألعبلـ . مميت، كأيعيد إلى ليبيا
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األسكتلندية ترحيبان بو لدل عودتو، في احتفالية أدينت بصفتها ترحيب 
 .يليق باألبطاؿ، في كسائل اإلعبلـ الغربي كمن قبل حكومات عديدة

العودة إلى المجتمع الدكلي  
 ـ 2009تقرير منظمة ىيومن رايتس ككتش عن  ليبيا كيواصل 
نقطة التحوؿ في عبلقة :... بقولو  "الحقيقة كالعدالة لن تنتظر"بعنواف

 عندما 2003كانوف األكؿ /ليبيا بالمجتمع الدكلي كانت في ديسمبر
أعلنت ليبيا اعتزامها التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل كالحد 

كقالت ليبيا إنها ستلتـز  [7].من مجاؿ صواريخها بعيدة المدل
بمعاىدة منع انتشار األسلحة النوكية كاتفاقية األسلحة البيولوجية، 
كستوقع على البركتوكوؿ اإلضافي للوكالة الدكلية للطاقة الذرية، 

، 2003آب /كفي أغسطس. كستلتـز باتفاقية األسلحة الكيماكية
في تفجيرات باف " المسؤكلية عن أفعاؿ المسؤكلين الليبيين"قبلت ليبيا 

تم  [8].إـ كيو تي آيو ككافقت على دفع التعويض ألىالي الضحايا
[ 9 ]2008آب /توقيع اتفاؽ التعويض األميركي الليبي في أغسطس

% 100 أعلن األىالي تلقيهم 2008تشرين الثاني /كبحلوؿ نوفمبر
ككما قاؿ مسؤكؿ بوزارة الخارجية األميركية،  [10].من مبلغ التعويض

تطبيعان تدريجيان جاء خطوة "فإف السنوات الست الماضية شهدت 
[  11].في العبلقات األميركية الليبية" بخطوة

 أعلنت كزيرة الخارجية األميركية السابقة 2006أيار /كفي مايو
ستستعيد العبلقات الدبلوماسية "كونداليزا رايس أف الواليات المتحدة 
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كسوؼ ترفعها عن قائمة الدكؿ الراعية لئلرىاب التي كيضعت " بليبيا
آب /كفي أغسطس [12.]1979كانوف األكؿ /عليها منذ ديسمبر

 كقعت الواليات المتحدة كليبيا اتفاؽ تسوية للمنازعات، 2008
بموجبو يتم التنازؿ عن القضايا المرفوعة من الطرفين على اآلخر بشأف 
تفجيرات الطائرات المنسوبة لليبيا كالغارات الجوية األميركية على ليبيا 

 كانت كونداليزا رايس أكؿ 2008أيلوؿ /كفي سبتمبر. في التسعينيات
 20كفي . 1953كزيرة خارجية أميركية تزكر ليبيا منذ عاـ 

، أكد مجلس الشيوخ األميركي أف جينى 2008تشرين الثاني /نوفمبر
كريتز ىي سفيرة الواليات المتحدة إلى ليبيا؛ أكؿ سفيرة أميركية في 

[  13]. عامان 35ليبيا منذ أكثر من 
إذابة الثلوج في العبلقات األميركية الليبية كاف ذات أىمية خاصة في 

فقد نيظر إلى ليبيا . التعاكف بمجاؿ مكافحة اإلرىاب على األخص
بصفتها طرؼ شريك في مكافحة اإلرىاب، كىي مستمرة في مشاركة 

الحكومات الغربية في المعلومات االستخباراتية عن المسلحين 
 سلمت الواليات المتحدة بعض 2004كمنذ عاـ  [14].اإلسبلميين

المحتجزين الليبيين السابقين طرؼ ككالة االستخبارات المركزية إلى 
كتمكنت ىيومن رايتس ككتش من مقابلة خمسة منهم في  [15]ليبيا،
ككانت ىيومن رايتس ككتش أكؿ منظمة تؤكد . 2009نيساف /أبريل

 أعادت 2006كانوف األكؿ / ديسمبر18ثم كفي . احتجازىم في ليبيا
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الحكومة األميركية المواطن الليبي محمد الريمي من غوانتانامو إلى 
.  2007أيلوؿ / سبتمبر30ليبيا، كبعده سفياف حمودة في 

 كقعت ليبيا كالمملكة المتحدة 2005تشرين األكؿ / أكتوبر18كفي 
من أجل تيسير ترحيل األفراد المشتبهين بالضلوع في "مذكرة تفاىم 
كقالت ىيومن رايتس ككتش عنها إنها تعرض  [16]،"أنشطة إرىابية

نيساف / أبريل27كفي  [17].ىؤالء المشتبهين لخطر التعذيب الداىم
 قضت اللجنة الخاصة لطعوف الهجرة بعدـ قدرة المملكة 2007

المتحدة على إعادة مشتبهين باإلرىاب إلى ليبيا، نظران لخطر قائم 
يتمثل في التعذيب كالمحاكمات الجائرة، كىو القرار الذم تم تأييده 

[  18.]2008نيساف / أبريل9في مرحلة االستئناؼ في 
كما كطدت حكومات أكركبية أخرل كاالتحاد األكركبي من عبلقاتها 

بليبيا في اآلكنة األخيرة، مدفوعة بالمصالح االقتصادية بعد أف شجعها 
كتم رفع . التعاكف الليبي في مكافحة اإلرىاب كالهجرة غير الشرعية

، ككقعت ليبيا مع 2004عقوبات االتحاد األكركبي عن ليبيا في عاـ 
كفي . 2007تموز / يوليو23االتحاد األكركبي مذكرة تفاىم في 

، بدأت المفاكضات حوؿ اتفاؽ إطارم 2008تشرين الثاني /نوفمبر
الحوار السياسي "بين االتحاد األكركبي كليبيا يغطي مجاالت من قبيل 

كالمفاكضات مستمرة في  [19]".كالتجارة كالطاقة كالهجرة كالبيئة
تشرين /إطار جولة مفاكضات جديدة من المقرر أف تنعقد في نوفمبر

.  2009الثاني 
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كما أف تسوية إحدل المشكبلت األساسية التي كانت تعيق العبلقات 
كىي قضية الممرضات البلغاريات – بين االتحاد األكركبي كليبيا 

ككاف . مهدت الطريق بدكرىا للعبلقات– الخمس كالطبيب الفلسطيني 
، بعد 1999ىؤالء العاملوف بالقطاع الصحي قد سيجنوا منذ عاـ 

ككاف اإلفراج عنهم .  طفبلن 426إدانتهم بتعمد نقل عدكل اإليدز إلى 
 إثر مفاكضات تكثفت بعد دخوؿ بلغاريا 2007تموز /في يوليو

كقد خفف . كانوف الثاني من ذلك العاـ/االتحاد األكركبي في يناير
المجلس األعلى للهيئات القضائية الليبي الحيكم باإلعداـ الصادر بحق 
العاملين الطبيين، إثر صفقة مع االتحاد األكركبي على تصعيد العبلقات 

بين االتحاد األكركبي كليبيا، كقالت مصادر ليبية أف االتفاؽ شمل 
[  20].تعويض أىالي الضحايا بمبلغ مليوف دكالر عن كل طفل

كانتهى تدخل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزم في القضية، بخركجو 
بصحبة زكجتو السابقة سيسيليا ساركوزم كالممرضات كالطبيب على 

كتمت دعوة معمر القذافي في زيارة  [21]متن طائرتهم من ليبيا،
، كىي زيارتو 2007كانوف األكؿ /رسمية إلى فرنسا في ديسمبر

ككقع على عقود بمليارات  [22]. عامان 34األكركبية األكلى منذ 
كفي  [23].الدكالرات أثناء زيارتو لفرنسا كإسبانيا في تلك الرحلة

كقت سابق من ذلك العاـ كقع الرئيس الركسي السابق فبلديمير بوتين 
صفقات بمليارات الدكالرات لؤلسلحة كالطاقة أثناء زيارتو لليبيا في 

.  نيساف، ليكوف أكؿ رئيس ركسي يزكر ليبيا/أبريل
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كما كطدت إيطاليا كليبيا العبلقات الثنائية بينهما بجملة من االتفاقات 
 كقعت الدكلتاف 2008آب / أغسطس30ففي . كالمبادرات المشتركة

معاىدة الصداقة كالشراكة كالتعاكف بين الجمهورية اإليطالية "
كالتي نادت بػ " كالجماىيرية العربية الليبية االشتراكية الشعبية العظمى

مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة كاإلتجار "التعاكف في " تكثيف"
 2008أيلوؿ /كفي سبتمبر [24]".بالمخدرات كالهجرة غير الشرعية

 5زار رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برليسكوني ليبيا، كتعهد بمبلغ 
بليبيا أثناء الحكم " الضرر البلحق"مليارات دكالر تعويضان عن 
كقاؿ برليسكوني إف إيطاليا سيزداد . االستعمارم اإليطالي للببلد

المهاجرين غير "نصيبها من النفط كالغاز الليبيين كيقل نصيبها من 
 بدأ العمل بموجب اتفاؽ على 2009أيار / مايو15كفي ". الشرعيين

كفي . إجراء ليبيا كإيطاليا دكريات بحرية مشتركة على الشواطئ الليبية
 قاـ معمر القذافي بزيارتو الرسمية األكلى 2009حزيراف /يونيو

كعاد الشهر التالي إليها لحضور قمة الثمانية الكبار في  [25]إليطاليا
، نشرت ىيومن رايتس 2009أيلوؿ /كفي سبتمبر. الكويبل بإيطاليا
الذم كصفت فيو اآلثار السلبية " إبعاد كمعاملة سيئة"ككتش تقريرىا 

لهذا االتفاؽ على حقوؽ المهاجرين كملتمسي اللجوء 
[  26].كالمهاجرين
 ربحت ليبيا مقعدان في مجلس األمن 2007تشرين األكؿ /كفي أكتوبر

[ 27.]2009كانوف الثاني /كتولت الرئاسة الدكرية للمجلس في يناير
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شباط أصبح القائد الليبي معمر القذافي رئيسان لبلتحاد /كفي فبراير
 10األفريقي في قمتو المنعقدة في أديس أبابا في أثيوبيا، كفي 

 انتخبت الجمعية العامة األمين الليبي السابق 2009حزيراف /يونيو
. للشؤكف األفريقية علي التريكي رئيسان لجلستها السادسة كاألربعين

 أدلى معمر القذافي بكلمة استغرقت 2009أيلوؿ / سبتمبر23كفي 
 دقيقة في جلسة افتتاح الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، كانتقد فيها 96

إال أنو امتنع عن اإلدالء بأية . نظاـ األمم المتحدة كمجلس األمن
تعليقات استفزازية عن الواليات المتحدة أك الغرب بشكل عاـ، 

كتفادل القضايا الحساسة من قبيل عودة المقراحي؛ مما يشير إلى 
.  رغبتو في الحفاظ على العبلقات الطيبة بالغرب

ليبيا دكلة طرؼ في سبع معاىدات حقوؽ إنساف دكلية أساسية، رغم 
فقد صدقت على . أنها لم تدخل طرفان في جميع بركتوكوالتها االختيارية

العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسية، كالعهد الدكلي 
، 1976الخاص بالحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في عاـ 

، 1989كاتفاقية القضاء على جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في عاـ 
كاتفاقية مناىضة التعذيب كغيره من ضركب المعاملة أك العقوبة القاسية 

، كالميثاؽ األفريقي لحقوؽ 1989أك البلإنسانية أك المهينة في عاـ 
ككاف لليبيا مواقف قوية من توقيع اتفاقية . 2003كرفاه الطفل في 

 كنظاـ ركما المنشئ للمحكمة الجنائية 1951كضعية البلجئين لعاـ 
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إرىابي عالمي "الدكلية، إذ نعت معمر القذافي المحكمة بأنها 
 [ 28]".جديد
تقرير منظمة ىيومن يقوؿ التزامات ليبيا الدكلية كالقانوف الليبي كعن 

 "الحقيقة كالعدالة لن تنتظر" بعنوافـ 2009رايتس ككتش عن  ليبيا 
سيطرة الحكومة المشددة على اإلعبلـ تتعارض مع التزامات ليبيا ...

 من الميثاؽ األفريقي لحقوؽ 9فالمادة . بموجب القانوف الدكلي
 تنص على 1986اإلنساف كالشعوب، الذم صدقت عليو ليبيا في عاـ 

يحق لكل إنساف أف "ك" من حق كل فرد أف يحصل على المعلومات"
 من 19المادة ". يعبر عن أفكاره كينشرىا في إطار القوانين كاللوائح

العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسية، الذم تعتبر ليبيا 
: " دكلة طرؼ فيو، تحدد معايير دكلية دنيا للتعبير عن الرأم، ككرد فيها

لكل إنساف حق في . لكل إنساف حق في اعتناؽ آراء دكف مضايقة
كيشمل ىذا الحق حريتو في التماس مختلف ضركب . حرية التعبير

المعلومات كاألفكار كتلقيها كنقلها إلى آخرين دكنما اعتبار للحدكد، 
سواء على شكل مكتوب أك مطبوع أك في قالب فني أك بأية كسيلة 

كأم قيود على ىذا الحق يجب أف تكوف  [64]".أخرل يختارىا
.  ضركرية كمتناسبة كبموجب القانوف

. القوانين الليبية المطبقة بعيدة كل البعد عن الوفاء بالمعايير الدكلية
 يشمل قيودان فضفاضة تفتح 1969فاإلعبلف الدستورم الليبي لعاـ 

حرية الرأم مكفولة في حدكد : "فقد كرد فيو. المجاؿ لئلساءات
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الوثيقة الخضراء الكبرل  [65]".مصلحة الشعب كمبادئ الثورة
، ال تنص علنان على حماية 1988لحقوؽ اإلنساف، الصادرة في عاـ 

، بشأف 20القانوف رقم . مبدأ حرية التعبير أك الحق في المعلومات
، كرد فيو أف لكل 1991تحسين الحريات كالذم تم تبنيو في عاـ 

مواطن الحق في التعبير بحرية عن أفكاره كآرائو في المؤتمرات الشعبية 
في  [ىذا الحق]للجماىيرية، ما لم يستخدـ  [الجماىيرم]كاإلعبلـ 

[  66].خرؽ سلطة الشعب أك ألسباب شخصية
 يضم بعض أكجو التحسين 2009مشركع قانوف العقوبات لعاـ 

. إجماالن، لكن ما زالت فيو بعض األحكاـ التي تنتهك حرية التعبير
.  كرد فيها أف التعرض لمسؤكؿ عاـ ييعاقب عليو بالسجن198المادة 
 تنص على السجن لمن يهين معمر القذافي، كالمادة 155المادة 
 تنص على السجن المؤبد بحق من يركج لمبادئ بهدؼ تغيير 167

القيود الواردة على . نظاـ الجماىيرية باستخداـ أساليب غير قانونية
، 167، ك159، ك156، ك155حرية التعبير توجد في المواد 

، كىي تتجاكز المسموح بو بموجب القانوف الدكلي 230، ك198ك
إف الحق في . كتخلق حالة من التقييد لحرية التعبير كاالنتقاد كالمعارضة

انتقاد المرء لحكومتو ذات أكلوية خاصة في تدابير الحماية المكفولة 
في القانوف الدكلي؛ ألنو أحد الحقوؽ الميرجح أف تيواجو بالمضايقات 

إعبلف مبادئ حرية التعبير . كاإلساءات كالحرماف من قبل الحكومات
في أفريقيا، الذم أقرتو اللجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف كالشعوب عاـ 
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، كرد فيو أف على الدكؿ ضماف التزاـ قوانين التشهير فيها 2002
ضركرة تحمل الشخصيات العامة لقدر أكبر من "بمعيار 
[  67]".االنتقاد
اإلفبلت من العقاب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف كعن 

 ـ 2009تقرير منظمة ىيومن رايتس ككتش عن  ليبيا  في ليبيا يصف 
حملت ليبيا على  ........بالقوؿ" الحقيقة كالعدالة لن تنتظر"بعنواف

امتداد العقود المنصرمة إرثان ثقيبلن من ممارسات انتهاؾ حقوؽ 
كلقد سعى غالبية من استهدفهم النظاـ الليبي من  [119].اإلنساف

المنشقين عليو للحصوؿ على حق اللجوء خارج الببلد، كعلى الرغم 
كحتى اآلف لم تشرع . من ىذا فبل يزاؿ العديد منهم في طي الخفاء

الحكومة الليبية في التعاطي مع مسألة االنتهاكات التي كقعت في 
 .الماضي سواء بالتحقيق أك بالمبلحقة القانونية

التزامات ليبيا في القانوف الدكلي  
بموجب القانوف الدكلي، على الحكومات االلتزاـ بتوفير التعويضات 

المبلئمة لضحايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف، كتشمل التعويضات إحقاؽ 
.  ما كابدكه من انتهاكاتعنالعدالة، كالتعويض المالي المناسب، 

كبصفة ليبيا دكلة طرؼ في العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية 
كالسياسية، فهي ميلزمة بتوفير تعويض يسهل الحصوؿ عليو، على أف 

تحدده السلطة القضائية "يكوف فعاالن كقاببلن لئلنفاذ في الوقت نفسو ك
أك اإلدارية أك التشريعية المختصة، أك من قبل سلطة مختصة بتوفير 
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ىذا التعويض حسب النظاـ القانوني للدكلة، مع إتاحة إمكانات 
".  التعويض القضائي

. كيحق للضحايا كأسرىم معرفة الحقيقة بشأف االنتهاكات التي كابدكىا
كقد صدقت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة على مبدأ حق الضحايا في 
التعويض، بما في ذلك االطبلع على المعلومات المتصلة بانتهاكاتهم 

كالمبادئ الدكلية التي تبنتها مفوضية حقوؽ اإلنساف  [165].الحقوقية
بغض النظر عن أم إجراءات "السابقة باألمم المتحدة كرد فيها أف 

قانونية، فإف للضحايا كأسرىم كأقاربهم الحق المطلق في معرفة حقيقة 
كقد أكدت ىيئات  [166]".ما حدث ضمن االنتهاكات التي كقعت

حقوؽ اإلنساف الدكلية على التزاـ الدكؿ بتوفير المعلومات للضحايا، 
كلجنة حقوؽ اإلنساف باألمم . ال سيما في حاالت االختفاء القسرم

" المختفين"المتحدة ارتأت أف المعاناة الواسعة التي يكابدىا أقارب 
كباإلضافة إلى  [167].تجعلهم ضحايا مباشرين لبلنتهاكات بدكرىم

إخبار الضحايا كأسرىم، فعلى الدكلة التزاـ بإخبار المجتمع ككل بما 
جرل من انتهاكات لحقوؽ اإلنساف، ال سيما االنتهاكات الجسيمة 

ىذا االلتزاـ ميشتق مباشرة من كاجب الدكلة في منع  [168].منها
.  االنتهاكات المستقبلية

ككاجب توفير التعويض الفعاؿ يشمل أيضان إعادة رفات القتلى إلى 
تركخيو "في قضية . أسرىم، ليتسنى لؤلسر دفنها على النحو المبلئم

تسليم الرفات في "، حكمت محكمة األميركتين بأف "أكركزا ضد بوليفيا



 73 

حاالت األشخاص المحتجزين كالمختفين ىي في حد ذاتها عمل 
كىو عمل عدلي ألنو من العدؿ معرفة مكاف الشخص . عدلي كتعويضي

المختفي، كىي من أشكاؿ التعويض ألنها تسمح بتكريم الضحايا، بما 
أف رفات الشخص تستحق أف يعالجها األقارب بشكل مبلئم كي 

[  169]".يتسنى دفنها دفنة كريمة
كالكثير من المواثيق الدكلية، كمنها العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ 
المدنية كالسياسية كالميثاؽ األفريقي، تطالب بمحاكمة األفراد في 

كقد رفضت ىيئات حقوؽ  [170]".محاكم مستقلة كمحايدة"
اإلنساف الدكلية على طوؿ الخط استخداـ المدعين العسكريين 

كالمحاكم العسكرية في القضايا الخاصة بانتهاكات بحق المدنيين، إذ 
ذكرت أف اختصاص المحاكم العسكرية يجب أف يقتصر على القضايا 

كما توصي مجموعات مبادئ كضعتها مفوضية . ذات الطبيعة العسكرية
حقوؽ اإلنساف السابقة باألمم المتحدة أف قضايا حقوؽ اإلنساف يجب 

كالمبادئ الحاكمة إلدارة العدالة عبر . أف تينقل إلى المحاكم المدنية
كانوف /المحاكم العسكرية، التي كضعت مشركعها اللجنة في يناير

في جميع الحاالت، يجب تنحية اختصاص المحاكم : "الثاني كرد فيها
العسكرية لصالح اختصاص المحاكم العادية في إجراء التحقيقات في 
االنتهاكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، مثل اإلعداـ بمعزؿ عن القضاء 
كاالختفاء القسرم كالتعذيب، كالمقاضاة كالمحاكمة لؤلفراد المتهمين 

[  171]".في مثل ىذه الجرائم
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: انفقزة انثاَٛت
رائى سراعت يالٚني األنغاو يف انتكٛٛف انقإََٙ جل

انًٍٛ بتحزٚض ٔمتٕٚم يٍ انعقٛذ انقذايف باعتبارْا 
اجلزائى يٍ جزائى اإلبادة اجلًاعٛت نهجُس انبشز٘ ٔ

ضذ اإلَساَٛت 
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تكييف جرائم زراعة مبليين األلغاـ في اليمن بتحريض كتمويل من : أكالن 
العقيد القذافي باعتبارىا من أبشع جرائم اإلبادة الجماعية للجنس 

 البشرم 
 

كرد في اتفاقية حظر استعماؿ كتخزين كإنتاج كنقل األلغاـ ف- 28
ـ كالتي 1997اتفاقية أكتاكا - المضادة لؤلفراد كتدمير تلك األلغاـ

: نصت على اآلتي 
 الديباجػػة

تصميمان منها على إنهاء المعاناة كاإلصابات :إف الدكؿ األطراؼ 
الناتجة عن األلغاـ المضادة لؤلفراد التي تقتل أك تشوه، كل أسبوع، 
مئات األشخاص، معظمهم من األبرياء كالمدنيين العزؿ كبخاصة 

األطفاؿ، كتعيق التنمية االقتصادية كالتعمير، كتمنع البلجئين 
كالمشردين داخليان من العودة إلى الوطن، كتتسبب في نتائج أخرل 

 0كخيمة بعد سنوات من زرعها
كإذ تعتقد أف من الضركرم أف تبذؿ قصارل جهودىا للمساىمة بطريقة 
فعالة كمنسقة في التصدم للتحدم المتمثل في إزالة األلغاـ المضادة 

 .لؤلفراد المزركعة في شتى بقاع العالم، كضماف تدميرىا
ىا في توفير المساعدة لرعاية ضحايا ل جهدكإذ ترغب في بذؿ قصار

 0األلغاـ كتأىيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيان كاقتصاديان 
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كإذ تسلم بأف الحظر التاـ لؤللغاـ المضادة لؤلفراد من شأنو أف يشكل 
 .أيضان تدبيران ىامان من تدابير بناء الثقة

كإذ ترحب باعتماد البركتوكوؿ المتعلق بحظر أك تقييد استعماؿ األلغاـ 
/  آيار 2كاألفخاخ المتفجرة كاألجهزة األخرل، بصيغتو المعدلة في 

، كالمرفق باتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ أسلحة تقليدية 1966مايو 
معينة يمكن اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشوائية األثر، كتدعو جميع 
الدكؿ إلى التصديق المبكر على ىذا البركتوكوؿ من جانب جميع 

 .الدكؿ التي لم تفعل ذلك بعد
 كانوف 10 قاؼ المؤرخ 51/45كإذ ترحب أيضان بقرار الجمعية العامة 

 الذم يحث الدكؿ على السعي بهمة إلى إبراـ 1996ديسمبر / األكؿ 
اتفاؽ دكلي فعاؿ ملـز قانونان يحظر استعماؿ كتخزين كإنتاج كنقل 

 .األلغاـ البرية المضادة لؤلفراد
كإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خبلؿ السنوات الماضية على 

الصعيدين االنفرادم كالمتعدد األطراؼ على السواء، كالرامية إلى حظر 
أك تقييد أك تعليق استخداـ األلغاـ المضادة لؤلفراد كتخزينها كإنتاجها 

 .كنقلها
كإذ تؤكد دكر الوعي العاـ في تعزيز مبادئ اإلنسانية على نحو ما 

يتجلى في الدعوة إلى حظر تاـ لؤللغاـ المضادة لؤلفراد كتقر بالجهود 
التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدكلية للصليب األحمر كالهبلؿ 
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األحمر، كالحملة الدكلية لحظر األلغاـ البرية كالعديد من المنظمات 
 .غير الحكومية األخرل في كافة أنحاء العالم

 1996أكتوبر /  تشرين األكؿ 5كإذ تشير إلى إعبلف أكتاكا المؤرخ 
 اللذين يحثاف 1997يونيو /  حزيراف 27كإعبلف برككسل المؤرخ 

المجتمع الدكلي على التفاكض إلبراـ اتفاؽ دكلي ملـز قانونان يحظر 
. استعماؿ كتخزين كإنتاج كنقل األلغاـ المضادة لؤلفراد

كإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدكؿ على االنضماـ إلى ىذه 
االتفاقية، كتعقد العـز على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء 

الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها األمم 
المتحدة، كمؤتمر نزع السبلح، كالمنظمات اإلقليمية، كالتجمعات، 
كمؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أك تقييد استعماؿ أسلحة 

 .تقليدية معينة يمكن اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشوائية األثر
كإذ تستند إلى مبدأ القانوف اإلنساني الدكلي القائل بأف حق األطراؼ 

في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أك كسائلها ليس بالحق غير 
المحدكد، كإلى المبدأ الذم يحـر اللجوء في المنازعات المسلحة إلى 
استخداـ أسلحة كقذائف كمعدات كأساليب حربية يكوف من طبيعتها 

أف تسبب أضراران مفرطة أك آالمان ال داعي لها، كإلى المبدأ الذم 
 .يوجب التمييز بين المدنيين كالمقاتلين

: قد اتفقت على ما يلي 
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 1المػػادة 

 التزامات عامة
: تتعهد كل دكلة طرؼ بأال تقـو تحت أم ظركؼ - 1
. باستعماؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد ( أ)
باستحداث أك إنتاج األلغاـ المضادة لؤلفراد أك حيازتها بأم  ( ب)

طريقة أخرل، أك تخزينها أك االحتفاظ بها أك نقلها إلى أم كاف، بصورة 
. مباشرة أك غير مباشرة

بمساعدة أك تشجيع أك حث أم كاف، بأم طريقة، على القياـ  ( ج)
. بأنشطة محظورة على دكلة طرؼ بموجب ىذه االتفاقية

تتعهد كل دكلة طرؼ بأف تدمر جميع األلغاـ المضادة لؤلفراد أك - 2
 .تكفل تدميرىا كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية

 2المادة 
 تعاريف

لغم مصمم لبلنفجار بفعل " اللغم المضاد لؤلفراد"يراد بتعبير - 1
كجود شخص عنده أك قريبان منو أك مسو لو، كيؤدم إلى شل قدرات أك 

أما األلغاـ التي تكوف مصممة لتنفجر . جرح أك قتل شخص أك أكثر
بفعل كجود مركبة، كليس شخصان، عندىا أك قريبان منها أك مسها لها، 
كالتي تكوف مجهزة بأجهزة منع المناكلة فبل تعتبر ألغامان مضادة ألفراد 

. لكونها مجهزة على ىذا النحو
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ذخيرة تكوف مصممة لتوضع تحت سطح األرض " لغم"يراد بتعبير - 2
أك تحت رقعة سطحية أخرل أك فوؽ أك قرب أم منهما كتنفجر بفعل 

. كجود شخص أك مركبة عندىا أك قريبان منها أك مس أحدىما لها
جهاز معد لحماية لغم كيكوف " جهاز منع المناكلة"يراد بتعبير - 3

جزءان من اللغم أك موصوالن أك مرتبطان بو أك موضوعان تحتو كيفجره عند 
.  محاكلة العبث باللغم أك إفساد نظامو عمدان بأم طريقة أخرل 

باإلضافة إلى النقل المادم لؤللغاـ المضادة " النقل"يشمل تعبير - 4
لؤلفراد من إقليم كطني أك إليو، نقل سند ملكية األلغاـ كنقل اإلشراؼ 

. عليها، غير أنو ال يشمل نقل إقليم زرعت فيو ألغاـ مضادة لؤلفراد
منطقة خطيرة بسبب كجود األلغاـ أك " منطقة ملغومة"يراد بتعبير - 5

 .االشتباه في كجودىا فيها
 3المادة 

 االستثناءات
، يسمح باالحتفاظ بعدد 1برغم االلتزامات العامة بموجب المادة - 1

من األلغاـ المضادة لؤلفراد أك نقلها ألغراض استحداث تقنيات 
الكشف عن األلغاـ، أك إزالتها أك تدميرىا كالتدريب عليها، كيجب أال 

تتجاكز كمية تلك األلغاـ الحد األدنى المطلق من العدد البلـز 
. لؤلغراض المذكورة أعبله

. يسمح بنقل األلغاـ المضادة لؤلفراد لغرض التدمير- 2
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 4المػػادة 
 تدمير مخزكف األلغاـ المضادة لؤلفراد
، تتعهد كل دكلة طرؼ بتدمير أك 3باستثناء المنصوص عليو في المادة 

ضماف تدمير كل مخازف األلغاـ المضادة لؤلفراد التي تملكها أك 
تحوزىا أك التي تكوف خاضعة لواليتها أك سيطرتها، في أقرب كقت 

ممكن، على أال يتعدل ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة 
 .إلى تلك الدكلة الطرؼ

 5المػػادة 
 تدمير األلغاـ المضادة لؤلفراد في المناطق الملغومة

تتعهد كل دكلة طرؼ بتدمير أك ضماف تدمير كل األلغاـ المضادة - 1
لؤلفراد في المناطق الملغومة المشمولة بواليتها أك الخاضعة لسيطرتها، 
في أقرب كقت ممكن، على أال يتعدل ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ 

. االتفاقية بالنسبة إلى تلك الدكلة الطرؼ
تبذؿ كل دكلة طرؼ كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة - 2

بواليتها أك الخاضعة لسيطرتها التي يعرؼ أك يشتبو في أنها مزركعة 
، في أقرب كقت ممكن، بضماف كضع  باأللغاـ المضادة لؤلفراد، كتقـو
عبلمات حوؿ الحدكد الخارجة لكل حقوؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد في 
المناطق الملغومة المشمولة بواليتها أك الخاضعة لسيطرتها، كضماف 

رصدىا كحمايتها بسياج أك غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليان استبعاد 
المدنيين من دخولها، إلى أف يتم تدمير جميع األلغاـ المضادة لؤلفراد 
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الموجودة فيها، كيكوف كضع العبلمات متمشيان، على األقل، مع 
المعايير المحددة في البركتوكوؿ المتعلق بحظر أك تقييد استعماؿ 
 2األلغاـ كاألفخاخ المتفجرة كاألجهزة األخرل، بصيغتو المعدلة في 

 كالمرفق باتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ أسلحة 1966مايو / آيار
. تقليدية معينة يمكن اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشوائية األثر

إذا اعتقدت دكلة طرؼ أنها لن تكوف قادرة على تدمير أك ضماف - 3
 في حدكد 1تدمير كل األلغاـ المضادة لؤلفراد المشار إليها في الفقرة 

تلك الفترة الزمنية، جاز لها أف تطلب من اجتماع للدكؿ األطراؼ أك 
من مؤتمر استعراض تمديد الموعد األخير المحدد إلتماـ تدمير تلك 

. األلغاـ المضادة لؤلفراد، لفترة أقصاىا عشر سنوات
: يتضمن كل طلب ما يلي - 4
. مدة التمديد المقترحة (أ 
: كبياف مفصل ألسباب التمديد المقترح، بما فيها  ( ب
التحضير لؤلعماؿ كحالة األعماؿ المنجزة في إطار برامج إزالة "1"

األلغاـ، 
كالوسائل المالية كالتقنية المتاحة للدكلة الطرؼ من أجل تدمير كل "2"

األلغاـ المضادة لؤلفراد، 
كالظركؼ التي تعيق قدرة الدكلة الطرؼ على تدمير كل األلغاـ "3"

المضادة لؤلفراد في المناطق  
. الملغومة
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. كاآلثار اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية للتمديد (ج
. كأم معلومات أخرل ذات صلة بطلب التمديد المقترح (د
يقيم اجتماع الدكؿ األطراؼ أك مؤتمر االستعراض الطلب، مراعيان - 5

، كيتخذ قراران بأغلبية أصوات الدكؿ 4العوامل الواردة في الفقرة 
. األطراؼ الحاضرة كالمصوتة بشأف قبوؿ طلب فترة التمديد

 2يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد كفقان للفقرات - 6
 من ىذه المادة، كتقدـ الدكلة الطرؼ في طلب التمديد لفترة 5 ك4ك

أخرل المعلومات اإلضافية ذات الصلة عن كل ما تم االضطبلع بو في 
. فترة التمديد السابقة الممنوحة عمبلن بهذه المادة

 
 6المادة 

 التعاكف كالمساعدة الدكلياف
يحق لكل دكلة طرؼ، في كفائها بالتزاماتها بموجب ىذه - 1

االتفاقية، أف تلتمس كتتلقى المساعدة من الدكؿ األطراؼ األخرل، 
. متى أمكن ذلك، كفي حدكد اإلمكاف

تتعهد كل دكلة طرؼ بتسهيل تبادؿ المعدات كالمواد كالمعلومات - 2
العلمية كالتكنولوجية على أتم كجو ممكن فيما يتعلق بتنفيذ ىذه 
االتفاقية كيحق لها أف تشارؾ في ىذا التبادؿ، كال تفرض الدكؿ 

األطراؼ قيودان ال داعي لها على توفير معدات إزالة األلغاـ كالمعلومات 
. التكنولوجية ذات الصلة ألغراض إنسانية
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تقـو كل دكلة طرؼ تكوف في كضع يتيح لها تقديم المساعدة - 3
بتوفيرىا من أجل رعاية تأىيل ضحايا األلغاـ كإعادة إدماجهم 

االجتماعي كاالقتصادم كمن أجل برامج للتوعية بمخاطر األلغاـ، 
كيجوز تقديم ىذه المساعدة من خبلؿ جهات شتى منها منظمة األمم 
المتحدة، كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية أك اإلقليمية أك الوطنية، 
كلجنة الصليب األحمر الدكلية، كجمعيات الصليب األحمر كالهبلؿ 
األحمر الوطنية كاتحادىا الدكلي، كالمنظمات غير الحكومية، أك على 

. أساس ثنائي
تقـو كل دكلة تكوف في كضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرىا - 4

من أجل إزالة األلغاـ كاألنشطة المتصلة بذلك، كيجوز تقديم تلك 
المساعدة، من خبلؿ جهات شتى منها منظمة األمم المتحدة، 
كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية أك اإلقليمية، كالمنظمات أك 

المؤسسات غير الحكومية، أك على أساس ثنائي أك بالتبرع لصندكؽ 
األمم المتحدة االستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة 

. األلغاـ، أك الصناديق اإلقليمية األخرل المعنية بإزالة األلغاـ
تقـو كل دكلة في كضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرىا من - 5

. أجل تدمير مخزكف األلغاـ المضادة لؤلفراد
تتعهد كل دكلة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة - 6

األلغاـ كالمنشأة في إطار منظومة األمم المتحدة، كالسيما المعلومات 
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المتعلقة بشتى كسائل كتكنولوجيات إزالة األلغاـ كقوائم الخبراء أك 
. ككاالت الخبراء كمراكز االتصاؿ الوطنية بشأف إزالة األلغاـ

يجوز للدكؿ األطراؼ أف تطلب من األمم المتحدة، أك المنظمات - 7
اإلقليمية، أك الدكؿ األطراؼ األخرل أك المحافل الحكومية الدكلية أك 
غير الحكومية المختصة األخرل، مساعدة سلطاتها في كضع برنامج 

: كطني إلزالة األلغاـ بغية تحديد أمور منها 
. حجم كنطاؽ مشكلة األلغاـ المضادة لؤلفراد (أ 
. الموارد المالية كالتكنولوجية كالبشرية البلزمة لتنفيذ البرنامج (ب
تقدير عدد السنوات البلـز لتدمير كل األلغاـ المضادة لؤلفراد في  (ج 

المناطق الملغومة المشمولة بوالية  
. الدكلة الطرؼ المعنية أك الخاضعة لسيطرتها

أنشطة التوعية بمخاطر األلغاـ من كقوع اإلصابات أك الوفيات  (د 
. المتصلة باأللغاـ

. تقديم المساعدة إلى ضحايا األلغاـ (ىػ
العبلقة بين حكومة الدكلة الطرؼ كالكيانات ذات الصلة  (ك 

الحكومية منها كالحكومية الدكلية، كغير  
. الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج

تتعاكف كل دكلة طرؼ تقدـ أك تتلقى مساعدة بموجب ىذه - 8
المادة، من أجل ضماف التنفيذ الكامل كالفورم لبرامج المساعدة 

. المتفق عليها
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 7المػػادة 
 تدابير الشفافية

تقدـ كل دكلة طرؼ إلى األمين العاـ لؤلمم المتحدة في أقرب - 1
 يـو بعد 180كقت ممكن عمليان، كعلى أم حاؿ في موعد ال يتجاكز 

بدء نفاذ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدكلة الطرؼ تقريران 
: عن 
. 9تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة  (أ 
كالمجموع الكلي لمخزكف األلغاـ المضادة لؤلفراد التي تملكها أك  (ب

تحوزىا، أك تخضع لواليتها أك  
سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع ككمية األلغاـ المضادة لؤلفراد 

المخزكنة، كإف أمكن، أرقاـ  
. مجموعات كل نوع منها

كإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزركعة باأللغاـ  (ج 
الخاضعة لواليتها أك سيطرتها التي تحتوم، أك  

التي يشتبو في أنها تحتوم، على ألغاـ مضادة لؤلفراد، على أف تشتمل 
على أكبر قدر ممكن من  

التفاصيل فيما يتعلق بنوع، ككمية كل نوع من األلغاـ المضادة لؤلفراد 
في كل منطقة مزركعة  
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. باأللغاـ كمتى تم زرعها
كأنواع ككميات، كإف أمكن، أرقاـ مجموعات كل األلغاـ المضادة  (د 

لؤلفراد المحتفظ بها أك المنقولة  
لغرض تطوير تقنيات الكشف عن األلغاـ أك إزالتها أك تدميرىا 

كالتدريب عليها، أك المنقولة لغرض  
التدمير، ككذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدل الدكؿ األطراؼ 

باالحتفاظ باأللغاـ المضادة  
. 2لؤلفراد أك نقلها كفقان للمادة 

كحالة برامج تحويل مرافق إنتاج األلغاـ المضادة لؤلفراد إلى نشاط  (ىػ
. آخر أك إلغاء تكليفها بذلك اإلنتاج

، 5 ك4كحالة برامج تدمير األلغاـ المضادة لؤلفراد كفقان للمادتين  (ك
بما في ذلك تفاصيل األساليب التي ستستخدـ في التدمير، كمكاف كل 

موقع تدمير كمعايير السبلمة كالمعايير البيئية المطبقة التي يتعين 
. مراعاتها

كأنواع ككميات كل األلغاـ المضادة لؤلفراد المدمرة بعد دخوؿ ىذه  (ز
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدكلة الطرؼ، تشتمل على 

تفصيل لكمية كل نوع من األلغاـ المضادة لؤلفراد، التي تم تدميرىا 
 على التوالي، كمعها، إف أمكن، أرقاـ مجموعات 5 ك4كفقان للمادتين 

. 4كل نوع من األلغاـ المضادة لؤلفراد في حالة التدمير كفقان للمادة 
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كالخصائص التقنية لكل نوع من األلغاـ المضادة لؤلفراد المنتجة،  (ح
إلى الحد المعركؼ عنها، كتلك التي تملكها أك تحوزىا حاليان الدكلة 
الطرؼ، مع العمل، إلى الحد المعقوؿ، على إيراد فئات المعلومات 
التي قد تسهل التعرؼ على األلغاـ المضادة لؤلفراد كإزالتها، كتشمل 

ىذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم كتوصيبلت كبسولة 
التفجير، كالمحتول من المواد المتفجرة، كالمحتول المعدني، كصوران 
. فوتوغرافية ملونة كغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة األلغاـ

كالتدابير المتخذة إلصدار إنذار فورم كفعاؿ للسكاف بالنسبة إلى  (ط
 .5 من المادة 2جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 

تقدـ الدكؿ األطراؼ سنويان استكماالن للمعلومات المقدمة كفقان - 2
لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، كيبلغ إلى األمين العاـ 

. أبريل من كل عاـ/ نيساف20لؤلمم المتحدة في موعد ال يتجاكز 
يحيل األمين العاـ لؤلمم المتحدة كل ما يتلقاه من ىذه التقارير - 3

. إلى الدكؿ األطراؼ
 

 8المادة 
 تيسير االمتثاؿ كتوضيحو

توافق الدكؿ األطراؼ على التشاكر كالتعاكف كل منها مع األخرل - 1
بشأف تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية، كعلى العمل معان بركح من التعاكف 
. بغية تيسير امتثاؿ الدكؿ األطراؼ اللتزاماتها بموجب ىذه االتفاقية
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إذا رغبت كاحدة أك أكثر من الدكؿ األطراؼ في الحصوؿ على - 2
إيضاح لمسائل متعلقة بامتثاؿ دكلة طرؼ أخرل ألحكاـ ىذه االتفاقية، 
كالتمست حبلن لهذه المسائل، جاز لها أف تقدـ، من خبلؿ األمين العاـ 
لؤلمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدكلة الطرؼ، 

كيكوف ىذا الطلب مصحوبان بكل المعلومات المبلئمة، كتمتنع كل دكلة 
طرؼ عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع االعتناء 
بتبلفي إساءة االستعماؿ، كتقدـ الدكلة الطرؼ التي تتلقى طلب 
اإليضاح إلى الدكلة الطرؼ الطالبة، عن طريق األمين العاـ لؤلمم 

 يومان كل المعلومات التي من شأنها أف 28المتحدة، كفي غضوف 
. تساعد في توضيح ىذه المسألة

إذا لم تتلق الدكلة الطرؼ الطالبة ردان عن طريق األمين العاـ لؤلمم - 3
المتحدة في غضوف تلك الفترة الزمنية، أك إذا رأت أف الرد على طلب 
اإليضاح غير مرض، فلها أف تعرض المسألة، عن طريق األمين العاـ 
لؤلمم المتحدة، على االجتماع التالي للدكؿ األطراؼ، كيحيل األمين 
العاـ لؤلمم المتحدة الطلب، مصحوبان بجميع المعلومات المناسبة 

المتعلقة بطلب اإليضاح، إلى جميع الدكؿ األطراؼ، كتقدـ كل ىذه 
المعلومات إلى الدكلة الطرؼ المطلوب اإليضاح منها كيحق لها الرد 

. عليها
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يجوز ألم دكلة من الدكؿ األطراؼ المعنية، ريثما يتم انعقاد - 1
اجتماع الدكؿ األطراؼ، أف تطلب إلى األمين العاـ لؤلمم المتحدة أف 

. يمارس مساعيو الحميدة لتيسير الحصوؿ على اإليضاح المطلوب
يجوز للدكلة الطرؼ المقدمة للطلب أف تقترح عن طريق األمين - 2

العاـ لؤلمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدكؿ األطراؼ للنظر في 
كيقـو األمين العاـ لؤلمم المتحدة عندئذ بإرساؿ ىذا االقتراح . المسألة

كجميع المعلومات المقدمة من الدكؿ األطراؼ المعنية إلى جميع 
الدكؿ األطراؼ طالبان إليها أف تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع 

خاص للدكؿ األطراؼ، لغرض النظر في المسألة، كفي حالة ما إذا أيد 
 يومان من تاريخ ىذه 14ثلث الدكؿ األطراؼ على األقل في غضوف 

الرسالة، عقد مثل ىذا االجتماع الخاص يدعو األمين العاـ لؤلمم 
المتحدة إلى عقد ىذا االجتماع الخاص للدكؿ األطراؼ في غضوف 

 يومان، كيتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا 14فترة أخرل مدتها 
. االجتماع من أغلبية الدكؿ األطراؼ

يتولى اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ - 3
األطراؼ، حسبما يكوف عليو الحاؿ، في المقاـ األكؿ البت فيما إذا 
كاف يتعين إيبلء المزيد من النظر في المسألة، آخذان في االعتبار كل 
المعلومات المقدمة من الدكؿ األطراؼ المعنية، كيبذؿ اجتماع الدكؿ 
األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ األطراؼ كل جهد ممكن للتوصل 
إلى قرار بتوافق اآلراء، كإذا لم يتم التوصل إلى اتفاؽ بالرغم من كل 
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الجهود المبذكلة، يتخذ االجتماع ىذا القرار بأغلبية أصوات الدكؿ 
. األطراؼ الحاضرة كالمصوتة

تتعاكف جميع الدكؿ األطراؼ تعاكنان تامان مع اجتماع الدكؿ - 4
األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ األطراؼ في إتماـ استعراضو 
للمسألة، بما في ذلك أم بعثات لتقصي الحقائق مأذكف بها كفقان 

 .8للفػػقرة 
إذا تطلب األمر مزيدان من اإليضاح، يأذف اجتماع الدكؿ األطراؼ - 5

أك االجتماع الخاص للدكؿ األطراؼ بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق كيتخذ 
قراران بشأف كاليتها بأغلبية أصوات الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصوتة، 
كيجوز للدكلة الطرؼ المطلوب منها اإليضاح في أم كقت أف تدعو 
بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، كتضطلع ىذه البعثة بمهمتها بدكف 
صدكر قرار من اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ 

 9األطراؼ باإلذف بإيفادىا، كللبعثة التي تتألف من عدد يصل إلى 
، أف 10 ك9خبراء، يجرم اختيارىم كالموافقة عليهم كفقان للفقرتين 

تجمع معلومات إضافية في الموقع أك في أماكن أخرل ذات صلة 
مباشرة بمسألة االمتثاؿ المدعى بها، خاضعة لوالية أك سيطرة الدكلة 

. الطرؼ المطلوب منها اإليضاح
يقـو األمين العاـ لؤلمم المتحدة بإعداد كاستكماؿ قائمة بأسماء - 6

كجنسيات الخبراء المؤىلين المقدمين من الدكؿ األطراؼ كغير ذلك 
من البيانات ذات الصلة بهم كيتولى إببلغها إلى جميع الدكؿ 
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األطراؼ، كيعتبر أم خبير مدرج في ىذه القائمة مرشحان لجميع بعثات 
تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدل الدكؿ األطراؼ عدـ قبولها لو كتابة، 
كفي حالة عدـ القبوؿ ال يشترؾ الخبير في بعثات تقصي الحقائق في 
إقليم الدكلة الطرؼ المعترضة مشمولة بواليتها أك خاضع لسيطرتها، 

. إذا أعلن عدـ القبوؿ ىذا قبل تعيين الخبير في ىذه البعثات
يتولى األمين العاـ لؤلمم المتحدة، لدل تلقيو طلبان من اجتماع -10

الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ األطراؼ  
تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاكر مع الدكلة 

الطرؼ المطلوب منها اإليضاح، كال يعين في البعثة  
رعايا الدكؿ األطراؼ التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أك التي 

تتأثر مباشرة بها، كيتمتع أعضاء بعثة تقصي  
الحقائق بالحصانات كاالمتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة 

من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة كحصاناتها التي  
 .1946فبراير /  شباط 12اعتمدت في 

 72يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءن على إخطار يقدـ قبل -11
ساعة على األقل إلى أراضي الدكلة الطرؼ المطلوب  

منها اإليضاح في أكؿ فرصة ممكنة، كتتخذ الدكلة الطرؼ المطلوب 
منها اإليضاح التدابير اإلدارية البلزمة الستقباؿ  

البعثة كنقلها كإيوائها، كتكوف مسئولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى 
حد ممكن أثناء كجودىا في أراضي خاضعة  
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. لسيطرتها
يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دكف المساس بسيادة الدكلة الطرؼ -12

المطلوب منها اإليضاح، أف تحضر إلى إقليم ىذه الدكلة  
المعدات البلزمة التي ستستخدـ بصورة خالصة في جمع المعلومات 

  ، عن مسألة االمتثاؿ المدعى بها، كعلى البعثة أف تقـو
قبل كصولها، بإشعار الدكلة الطرؼ المطلوب منها اإليضاح، بالمعدات 

التي تعتـز استخدامها في سياؽ مهمتها لتقصي  
. الحقائق 

تبذؿ الدكلة الطرؼ المطلوب منها اإليضاح كل جهد لكفالة -13
إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع  

األشخاص ذكم الصلة الذين قد يكوف في إمكانهم تقديم معلومات 
. متصلة بمسألة االمتثاؿ المدعى بها

تتيح الدكلة الطرؼ المطلوب منها اإليضاح لبعثة تقصي الحقائق -14
الوصوؿ إلى جميع المناطق كالمنشآت الخاضعة لسيطرتها  

حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة االمتثاؿ، كيخضع ىذا 
إلى ترتيبات قد تعتبرىا الدكلة الطرؼ المقدمة  

: المطلوب منها اإليضاح ضركرية من أجل 
. حماية المعدات كالمعلومات كالمناطق الحساسة(أ)
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أك حماية أم التزامات دستورية قد تكوف كاقعة على الدكلة الطرؼ (ب)
المطلوب منها اإليضاح فيما يتعلق بحقوؽ الملكية كعمليات التفتيش 

. كالمصادرة، أك أم حقوؽ دستورية أخرل
. أك الحماية كالسبلمة البدنية ألعضاء بعثة تقصي الحقائق(ج)

كفي حالة قياـ الدكلة الطرؼ المطلوب منها اإليضاح باتخاذ الترتيبات، 
تبذؿ كل جهد معقوؿ لكي تثبت من خبلؿ كسائل بديلة امتثالها لهذه 

. االتفاقية
ال يجوز لبعثة تقصي الحقائق أف تبقى في أراضي الدكلة الطرؼ -15

 أياـ، في أم  7 يومان، كال أكثر من 14المعنية أكثر من 
. موقع بعينو، ما لم يتفق على غير ذلك

تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، كال تتصل بموضوع بعثة -16
. تقصي الحقائق، على أساس كتماف السرية

تقدـ بعثة تقصي الحقائق، عن طريق األمين العاـ لؤلمم المتحدة، -17
تقريران إلى اجتماع الدكؿ األطراؼ أك إلى االجتماع  

. الخاص للدكؿ األطراؼ عن النتائج التي توصلت إليها
ينظر اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ -18

األطراؼ في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير  
المقدـ من بعثة تقصي الحقائق، كلو أف يطلب إلى الدكلة الطرؼ 
المطلوب منها اإليضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة االمتثاؿ  
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في غضوف فترة زمنية محددة، كتقدـ الدكلة الطرؼ المطلوب منها 
اإليضاح تقريران عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا  

. الطلب
يجوز الجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ -19

األطراؼ أف يقترح على الدكؿ األطراؼ المعنية طرقان  
ككسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أك حلها، بما في ذلك اتخاذ 

كفي  . تحريك اإلجراءات المبلئمة طبقان للقانوف الدكلي
الظركؼ التي يثبت فيها أف المسألة قيد البحث ترجع إلى ظركؼ 

خارجة عن سيطرة الدكلة الطرؼ المطلوب منها  
اإليضاح، يجوز الجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ 

األطراؼ أف يوصي بتدابير مبلئمة، بما في ذلك  
 .6استخداـ التدابير التعاكنية المشار إليها في المادة 

يبذؿ اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص للدكؿ -20
األطراؼ كل جهد ممكن التخاذ قراراتو المشار إليها في  

 بتوافق اآلراء، كإال فبأغلبية ثلثي الدكؿ األطراؼ 19 ك18الفقرتين 
. الحاضرة كالمصوتة

 
 

 9المػػادة 
تدابير التنفيذ الوطنية 
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تتخذ كل دكلة طرؼ جميع التدابير المبلئمة القانونية كاإلدارية كغيرىا 
بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع كقمع أم نشاط محظور 

على أم دكلة طرؼ بموجب ىذه االتفاقية يقـو بو أشخاص أك يقع في 
 .إقليم يخضع لواليتها أك سيطرتها

 10المػػادة 
 تسوية المنازعات

تتشاكر الدكؿ األطراؼ كتتعاكف إحداىا مع األخرل لتسوية أم - 1
نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أك تفسير ىذه االتفاقية، كيجوز ألم 

دكلة طرؼ أف تعرض أم نزاع من ىذا القبيل على اجتماع الدكؿ 
. األطراؼ

يجوز الجتماع الدكؿ األطراؼ أف يسهم في تسوية النزاع بأم - 2
كسيلة يراىا مبلئمة، بما في ذلك عرض مساعيو الحميدة كمطالبة 
الدكؿ أطراؼ النزاع بالشركع في إجراءات التسوية التي تختارىا، 

. كالتوصية بحد زمني ألم إجراء يتفق عليو
ال تخل ىذه المادة بأحكاـ ىذه االتفاقية المتعلقة بتيسير االمتثاؿ - 3

 .كتوضيحو
 11المػػادة 

 اجتماعات الدكؿ األطراؼ
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تجتمع الدكؿ األطراؼ بانتظاـ للنظر في أم مسألة تتعلق بتطبيق - 1
: ىذه االتفاقية أك تنفيذىا، بما في ذلك 

. سير ىذه االتفاقية كحالتها (أ 
كالمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكاـ ىذه  (ب

. االتفاقية
. 6كالتعاكف كالمساعدة الدكلياف كفقان للمادة  (ج 
. كاستحداث تكنولوجيات إلزالة األلغاـ المضادة لؤلفراد (د 
. 8كعرائض الدكؿ األطراؼ المقدمة بموجب المادة  (ىػ
كالقرارات المتعلقة بعرائض الدكؿ األطراؼ كفق ما تنص عليو  (ك 

 .5المادة 
يدعو األمين العاـ لؤلمم المتحدة إلى عقد أكؿ اجتماع للدكؿ - 2

األطراؼ في غضوف عاـ كاحد من بدء نفاذ ىذه االتفاقية، كيدعو 
األمين العاـ لؤلمم المتحدة إلى عقد االجتماعات البلحقة سنويان إلى 

. أف يعقد أكؿ مؤتمر لبلستعراض
يدعو األمين العاـ لؤلمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدكؿ - 3

 .8األطراؼ بموجب الشركط المبينة في المادة 
يجوز دعوة الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ككذلك األمم - 4

المتحدة كغيرىا من المنظمات أك المؤسسات الدكلية كالمنظمات 
اإلقليمية ذات الصلة كلجنة الصليب األحمر الدكلية، كالمنظمات غير 
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الحكومية المعنية، إلى حضور ىذه االجتماعات بصفة مراقبين كفقان 
. للنظاـ الداخلي المتفق عليو

 
 12المادة 

 مؤتمرات االستعراض
يدعو األمين العاـ لؤلمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لبلستعراض بعد - 1

مضي خمس سنوات على بدء نفاذ ىذه االتفاقية، كيدعو األمين العاـ 
لؤلمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرل إذا طلبت ذلك 
دكلة طرؼ أك أكثر، بشرط أال تقل الفترة بين مؤتمرات االستعراض، 

على أم حاؿ، عن خمس سنوات، ك تدعى جميع الدكؿ األطراؼ في 
. ىذه االتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض

: يكوف الغرض من عقد مؤتمرات االستعراض ما يلي - 2
. استعراض سير ىذه االتفاقية كحالتها (أ)
كالنظر في ضركرة عقد المزيد من اجتماعات الدكؿ األطراؼ  (ب)

 ك الفترة الفاصلة بين ىذه 11 من المادة 2المشار إليها في الفقرة 
. االجتماعات

كاتخاذ القرارات بشأف الطلبات المقدمة من الدكؿ األطراؼ كفق  (ج)
. 5ما تنص عليو المادة 

كالقياـ، إذا لـز األمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ ىذه  (د)
. االتفاقية في تقريره الختامي
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يجوز أف تدعى الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ككذلك - 3
األمم المتحدة كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية األخرل كالمنظمات 
اإلقليمية ذات الصلة كلجنة الصليب األحمر الدكلية كالمنظمات غير 
الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين كفقان 

. للنظاـ الداخلي المتفق عليو
 

 13المادة 
 التعديبلت

لكل دكلة طرؼ أف تقترح تعديبلت لهذه االتفاقية في أم كقت - 1
بعد بدء نفاذىا، كيقدـ أم اقتراح بتعديل إلى الوديع الذم يعممو بدكره 
على جميع الدكؿ األطراؼ طلبان آراءىا بشأف ضركرة عقد مؤتمر تعديل 

فإذا أخطرت أغلبية الدكؿ األطراؼ الوديع في . للنظر في االقتراح
 يومان من تعميم االقتراح بتأييدىا لمتابعة النظر فيو، يدعو 30غضوف 

. الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليو جميع الدكؿ األطراؼ
يجوز دعوة الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية، ككذلك األمم - 2

المتحدة كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية األخرل كالمنظمات 
اإلقليمية ذات الصلة كلجنة الصليب األحمر الدكلية كالمنظمات غير 
الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين كفقان 

. للنظاـ الداخلي المتفق عليو
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يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدكؿ األطراؼ أك - 3
مؤتمر استعراض، ما لم تطلب أغلبية الدكؿ األطراؼ عقده في كقت 

. أقرب
يعتمد أم تعديل لهذه االتفاقية بأغلبية ثلثي الدكؿ األطراؼ - 4

الحاضرة كالمصوتة في مؤتمر التعديل، كيتولى الوديع إببلغ الدكؿ 
 .األطراؼ بأم تعديل يعتمد على ىذا النحو

يبدأ نفاذ أم تعديل لهذه االتفاقية بالنسبة إلى جميع الدكؿ - 1
األطراؼ فيها التي تكوف قد قبلتو بمجرد أف تودع لدل الوديع صكوؾ 
القبوؿ من أغلبية الدكؿ األطراؼ، كبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة 
 .إلى أم دكلة من الدكؿ األطراؼ المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها

 14المػػادة 
 التكاليػػػػف

تتحمل تكاليف اجتماعات الدكؿ األطراؼ كاالجتماعات الخاصة - 1
للدكؿ األطراؼ، كمؤتمرات االستعراض كمؤتمرات التعديل، الدكؿ 

األطراؼ كالدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية، المشاركة فيها، كفقان 
. لجدكؿ األنصبة المقررة لؤلمم المتحدة معدالن على النحو المبلئم

تتحمل الدكؿ األطراؼ التكاليف التي يتكبدىا األمين العاـ لؤلمم - 2
 كتكاليف أم بعثة لتقصي الحقائق، 8 ك7المتحدة بموجب المادتين 

كذلك كفقان لجدكؿ األنصبة المقررة لؤلمم المتحدة، معدالن على النحو 
 .المبلئم
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 15المػػادة 
 التوقيػػػػع

يكوف باب التوقيع على ىذه االتفاقية التي حررت في أكسلو، النركيج، 
 مفتوحان أماـ جميع الدكؿ في أكتاكا، 1997سبتمبر /  أيلوؿ 18في 

/  كانوف األكؿ 4 إلى 1997ديسمبر /  كانوف األكؿ 2كندا، من 
 كانوف 5، كفي مقر األمم المتحدة في نيويورؾ من 1997ديسمبر 
 . حتى بدء نفاذىا1997ديسمبر / األكؿ 
 16المػػادة 

 التصديق أك القبوؿ أك الموافقة أك االنضماـ
تخضع ىذه االتفاقية للتصديق أك القبوؿ أك الموافقة من قبل - 1

. الدكؿ الموقعة عليها
يكوف باب االنضماـ إلى االتفاقية مفتوحان أماـ أم دكلة ال تكوف - 2

. قد كقعت عليها
تودع صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك الموافقة أك االنضماـ لدل - 3

 .الوديع
 17المػػادة 

بدء النفاذ 
يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليـو األكؿ من الشهر السادس بعد - 1

الشهر الذم يودع فيو الصك األربعوف من صكوؾ التصديق أك القبوؿ 
. أك الموافقة أك االنضماـ
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يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية، بالنسبة إلى الدكلة التي تودع صك - 2
تصديقها أك قبولها أك موافقتها أك انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك 

األربعين للتصديق أك القبوؿ أك الموافقة أك االنضماـ، في اليـو األكؿ 
من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدكلة صك تصديقها أك قبولها أك 

 .موافقتها أك انضمامها
 18المادة 

 التطبيق المؤقت
يجوز ألم دكلة عند تصديقها أك قبولها أك موافقتها أك انضمامها أف 

 من ىذه االتفاقية بصفة مؤقتة 1 من المادة 1تعلن أنها ستطبق الفقرة 
 .رىنان ببدء نفاذىا

 19المادة 
 التحفظات

 .ال تخضع مواد ىذه االتفاقية للتحفظات
 20المادة 

 المدة كاالنسحاب
. ىذه االتفاقية غير محددة المدة- 1
لكل دكلة طرؼ، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في - 2

االنسحاب من ىذه االتفاقية، كعليها أف تخطر بذلك االنسحاب 
جميع الدكؿ األطراؼ األخرل كالوديع كمجلس األمن التابع لؤلمم 
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المتحدة، كيتضمن صك االنسحاب شرحان كافيان لؤلسباب التي تدفع 
. إلى ىذا االنسحاب

ال يصبح ىذا االنسحاب نافذان إال بعد ستة أشهر من استبلـ - 3
الوديع لصك االنسحاب، كمع ىذا فلو حدث عند انتهاء فترة األشهر 
الستة تلك أف كانت الدكلة الطرؼ المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، 

. ال يعتبر االنسحاب نافذان قبل أف ينتهي النزاع المسلح
ال يؤثر انسحاب دكلة طرؼ من ىذه االتفاقية بأم حاؿ على - 4

كاجب الدكؿ في مواصلة الوفاء بما تتحملو من التزامات بموجب 
. قواعد القانوف الدكلي ذات الصلة

 
 21المادة 
 الوديع

 .يعين األمين العاـ لؤلمم المتحدة بموجب ىذا كديعان لهذه االتفاقية
 22المادة 

 النصوص ذات الحجية
دع أصل ىذه االتفاقية الذم تتساكل نصوصو اإلسبانية كاإلنكليزية كم

كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية في الحجية لدل األمين العاـ 
. لؤلمم المتحدة
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إذا فالثابت من خبلؿ استعراضنا لنص اتفاقية أكتاكا الدكلية - 29

 ةكلبللتزامات الواردة في المواد األكلى فيها كجزاء مخالفتها كمسؤكلي
المساعدة أك التحريض أك التمويل أك االستعماؿ أك إنتاج األلغاـ أك 

حظر استعماؿ عتبر مخالفة صريحة التفاقية األمم المتحدة ؿمنقلها 
- كتخزين كإنتاج كنقل األلغاـ المضادة لؤلفراد كتدمير تلك األلغاـ

ـ كبالتالي فاف االتفاقية أعبله تعتبر إف أم دكلة 1997اتفاقية أكتاكا 
تخالف كاجبات الدكؿ فإنها ترتكب عمدا جرائم إبادة جماعية للجنس 

قوض أعمق القيم رسوخا في أم البشرم  كجرائم ضد اإلنسانية ألنها ت
حقوؽ اإلنساف كالحريات حماية مجتمع ملتـز باحتراـ سيادة القانوف ك

خطاب العقيد معمر القذافي أماـ األمم  باستعراض نص  ك, األساسية
ـ  كشنو ىجوما صريحا ضد اتفاقية 2009سبتمبر 23المتحدة  في 

أكتاكا لمكافحة األلغاـ ،بل كتحريضو العلني على تشجيع استعماؿ 
 قواؿ كاألفعاؿىذه األكإنتاج كتوزيع ىذه األلغاـ على نطاؽ كاسع ،فاف 

جلي ككاضح جرائم تحريض علني على على نحو من القذافي تشكل ك
كما إف فيو ,  ضد اإلنسانيةائمجرارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية ك

 أزلي بين القذافي كبين زراعة كإنتاج طإشارة كاضحة على كجود ارتبا
كبالتالي قرينة إثبات أف , عبلقة تاريخية بينهمادكيؤشر لوجو,األلغاـ 

 مليوف لغم في 12أكثر من القذافي متورط بالتحريض كتمويل زراعة 
ية من قبل متمردين ثوريين بتمويل ف المناطق الوسطى اليمأراضي
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 اتفاقية أكتاكا كىذا ىو سر ىجـو القذافي على,كتحريض من القذافي
 .  ــ لحظر األلغا1997

الحقيقة أف خطاب العقيد القذافي أماـ األمم المتحدة في - 30
على الدعول  رد صريح كمباشر من القذافي أكؿـ ىو 2009سبتمبر 

 أماـ القضاء اليمني ثم ضحايا األلغاـ اليمنيينضده القضائية التي رفعها 
 ،أماـ مجلس حقوؽ اإلنساف باألمم المتحدة منذ أكثر من عامين 

 12أكثر من عن تمويل زرع   القانونيةالمسئوليةفيها ب تهمونو مكالتي 
مدنيين من  اؿت قتليةف المناطق الوسطى اليممليوف لغم في أراضي

 تالزرع ك االقتصاد كزرعأتلفت  ك ات ك الحيوافالنساء كاألطفاؿ
الوسطى  طقامناؿبين سكاف كخلفت الثأرات القبلية الخوؼ ك القلق 
,  بالتعويض، كاالعتذار الرسمي لليمنقكما يطالبوف، اليمنية حتى اليـو 

ق حملفقد اثبت القذافي بخطابو للعالم كبما اليدع مجاال للشك فيو ت
 12أكثر من عن تمويل زراعة   القانونيةالمسئوليةكنظامو الدموم 

في سبعينيات  يةف المناطق الوسطى اليممليوف لغم في أراضي
. كثمانينيات القرف الماضي 

الدكتور مناشدة من   ـ كفي خطاب 2004-11-30بتاريخ   - 31
، رئيس اللجنة الدكلية للصليب األحمر بعنواف "جاكوب كالينبرغر"
يناشد العالم يقوؿ كىو " كضع نهاية لعصر األلغاـ المضادة لؤلفراد "

قبل عشر سنوات انضمت اللجنة الدكلية )) :  عن مخاطر األلغاـ اآلتي
للصليب األحمر إلى الدعوة من أجل حظر شامل لؤللغاـ األرضية 
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كىي أقدمت على ذلك بدافع من التماسات أفراد . المضادة لؤلفراد
خدماتها الطبية الذين كانوا يشهدكف كيعالجوف ما اعتبركه كباءن عالميان 

كانت . من الوفيات كاإلصابات الناجمة عن األلغاـ المضادة لؤلفراد
ىذه األسلحة تفعل تحديدان ما ىي مصٌممة لفعلو ػ تكمن صامتة ألياـ 

ككاف أغلب . أك شهور أك عقود ثم تنسف الشخص الذم يطأىا
الضحايا من المدنيين الذين قيًتلوا أك أصيبوا بعد النزاع كليس مقاتلين 

إف اإلصابات الناجمة عن األلغاـ المضادة لؤلفراد . سقطوا خبلؿ النزاع
كانت كال تزاؿ من بين أسوأ اإلصابات التي يعالجها جراحونا 

كقد دفع اشمئزاز الرأم العاـ المتنامي إزاء آثار األلغاـ . الحربيوف
المضادة لؤلفراد المدٌمرة على المدنيين الحكومات العتماد اتفاقية 

 بشأف حظر األلغاـ المضادة لؤلفراد في كقت 1997أكتاكا لعاـ 
 دكلة طرؼ في 143كيجتمع كزراء كمسؤكلوف كبار من .قياسي

الستعراض " قمة نيركبي من أجل عالمو خاؿو من األلغاـ"االتفاقية في 
التقٌدـ الهائل المتحٌقق خبلؿ السنوات الخمس لسرياف االتفاقية 

كسوؼ ينضم إليهم . ككضع خطة عمل للسنوات بالغة األىمية المقبلة
الناجوف من حوادث األلغاـ األرضية من كافة أرجاء المعمورة لكي ما 
يذٌكركا العالم بالمعاناة التي تواصل تلك األسلحة البغيضة إنزالها في 

كسوؼ تكوف قمة نيركبي لحظة حاسمة في تحديد ما . جميع القارات
إذا كاف سيتم الوفاء بوعود تلك االتفاقية الفريدة لؤلشخاص 

إف االتفاقية كاف لها تأثير عميق . كالمجتمعات المتضررة من األلغاـ
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كىي قد . على استعماؿ كنقل كإنتاج األلغاـ المضادة لؤلفراد عالميان 
دفعت حتى الدكؿ التي لم تنضم إليها بعد لوقف االتجار في ىذه 

بيد أنو ال يزاؿ يتعٌين إقناع عدد من القول . األسلحة كالحد من إنتاجها
كالتي يحتفظ بعضها بمخزكف كاسع من األلغاـ , العسكرية الكبرل
فكلما . باالنضماـ إلى االتفاقية في كقت قريب, المضادة لؤلفراد

احتفظت أم دكلة لنفسها بالحق في استعماؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد 
فإنها تقٌدـ المبٌرر لدكؿ كمجموعات مسٌلحة , عبر بقائها خارج االتفاقية

, كرغم أف األلغاـ المضادة لؤلفراد قد تم كصمها. أخرل لعمل المثل
إال أف القضاء التاـ عليها ال يمكن كفالتو سول حينما تقبل جميع 

قطع , كقبل عدة سنوات في أكتاكا. الدكؿ ىذه القاعدة قبوالن كامبلن 
قادة سياسيوف من مختلف أرجاء العالم كعودان عدة على أنفسهم عبر 

لقد كعدكا باستئناؼ المجتمعات . توقيعهم على ىذه االتفاقية
المتضٌررة من األلغاـ لحياتها الطبيعية بمنأل عن الخوؼ من الموت أك 
التشٌوه بواسطة األلغاـ المضادة لؤلفراد المستترة في الحقوؿ كالممرات 

ككعدكا بحصوؿ الناجين من األلغاـ على المساعدة التي . كالساحات
كما كعدكا . يحتاجونها من أجل إعادة بناء حياتهم كالعيش في كرامة

األجياؿ المقبلة بأف ببلء األلغاـ المضادة لؤلفراد سوؼ يتم القضاء 
كسوؼ يتم الوفاء بتلك الوعود إذا ما جاءت . عليو بغير رجعة

الحكومات إلى نيركبي مستعدة ليس لبلحتفاء بإنجازاتها العديدة 
فحسب كإنما أيضان إلعادة تأكيد كعودىا كزيادة تعبئة مواردىا خبلؿ 
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إف السنوات الخمس األخيرة قد بٌينت أف . السنوات الخمس المقبلة
. كضع نهاية لعصر األلغاـ المضادة لؤلفراد ىو ىدؼ يمكن بلوغو

. كسوؼ تساعد قمة نيركبي في تحديد ما إذا كاف سيتم بلوغو بالفعل
)) 

 كبالتالي فإف ماجاء في خطاب العقيد القذافي في األمم المتحدة 
بخصوص تشجيعو نشر كاستعماؿ األلغاـ الفردية حوؿ العالم كرفضو 
التفاقية أكتاكا الدكلية لدليل دامغ يؤكد لجميع شعوب العالم الحر 

كالمتمدف كلمنظمات حقوؽ اإلنساف بأف القذافي بالفعل رجل إرىابي 
 عن معظم جرائم تشجيع إنتاج كزرع ةكدموم    يتحمل المسؤكلي

األلغاـ في مختلف دكؿ العالم ككجود عبلقة لو بمن زرعوىا، كانو 
 مليوف لغم في 12زرع أكثر من في كؿ ممساىم كبالفعل متورط ـك

إذ .كفي معظم حركب كمشاكل العالم,يةف المناطق الوسطى اليمأراضي
نستنتج من تشجيع القذافي الصريح إلنتاج كاستعماؿ األلغاـ الفردية 

 كمن فوؽ منصة األمم –كرفضو التفاقية أكتاكا  لمكافحة األلغاـ 
 تهدؼ إلى إبادة ةأف  عقليتو دموية كإرىابية كغير سوم-المتحدة 

الجنس البشرم الف األلغاـ كبالذات الفردية منها تعتبر اليـو اكبر 
كسائل دموية تحصد أركاح اآلالؼ من المدنيين األبرياء من األطفاؿ 

ألنها تحدث ,كالنساء كالشيوخ   في كل مناطق العالم التي تزرع فيها 
أبشع  صور مجازر اإلبادة الجماعية كالجرائم ضد اإلنسانية ضد 

بل كتمثل ,المدنيين كوسيلة دموية  من كسائل اإلرىاب كالعنف الدكلي 
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األلغاـ األداة األكثر انتهاكا لحقوؽ اإلنساف بإجماع المجتمع الدكلي 
 إيمانا منو بهذه ـ لمكافحة األلغاـ1997 اتفاقية أكتاكا الذم اقر
بينما نجد القذافي عكس ذلك اإلجماع الدكلي  حوؿ حظر , النتيجة  

ألف تلك  األلغاـ ىي لعبة القذافي المفضلة كالتي ,إنتاج كتوزيع األلغاـ
يشجعها عبلنية كيدعم إنتاجها كيوزعها على معظم حركات التمرد 

حوؿ العالم إلبادة الشعوب كبالذات المدنيين " الثورية حسب زعمو"
 .العزؿ  كمثاؿ ما حصل في المناطق الوسطى اليمنية كما أسلفنا 

إنتاج اك استعماؿ ال يجوز ألم دكلة أف تمارس أعماؿ كبما انو - 32
كعلى كل دكلة أف تعمل .  أك أف تسمح بها أك تتغاضى عنهااأللغاـ 

كبالتعاكف مع األمم المتحدة في , على المستول الوطني كاإلقليمي
استعماؿ أك سبيل اإلسهاـ بجميع الوسائل في منع كاستئصاؿ ظاىرة 

 . من اتفاقية أكتاكا (6 ك5ك4 )إنتاج األلغاـ بحسب المواد  
تتخذ كل دكلة طرؼ )) من اتفاقية أكتاكا على انو 9المػػادة ككما نصت 

جميع التدابير المبلئمة القانونية كاإلدارية كغيرىا بما في ذلك فرض 
الجزاءات العقابية لمنع كقمع أم نشاط محظور على أم دكلة طرؼ 

بموجب ىذه االتفاقية يقـو بو أشخاص أك يقع في إقليم يخضع 
استعماؿ أك كل عمل من أعماؿ ني باف يعكىذا ((.لواليتها أك سيطرتها

جريمة يعاقب عليها بالعقوبات أك التحريض عليها ىو  إنتاج األلغاـ
المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانوف الجنائي 

, كباإلضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق. (تاسعةالمادة اؿ)
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تحمل  بتشجيع استعماؿ أك نقل األلغاـ من يقـويجب أف يترتب على 
 السلطاتوالمسؤكلية المدنية لمرتكبيها كالمسؤكلية المدنية للدكلة أك 

المذكورة أك كافقت عليها تحريض كاالستعماؿ التي نظمت عمليات اؿ
كذلك مع عدـ اإلخبلؿ بالمسؤكلية الدكلية للدكلة , أك تغاضت عنها

كما يعتبر كل . (المادة الخامسة)المعنية كفقان لمبادئ القانوف الدكلي 
 جريمة مستمرة باستمرار االشتراؾ في زراعة األلغاـ عمل من أعماؿ 

كما دامت ,  كمكاف إخفائوخرائط حقوؿ األلغاـ التكتم على مصير 
كبالتالي فاف مضموف (. 8المادة )ىذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح 

  2009أيلوؿ / سبتمبر23معمر القذافي في بها أدلى الكلمة التي 
 دقيقة في جلسة افتتاح الجمعية العامة لؤلمم 96استغرقت كالتي 

نظاـ اتفاقية مكافحة االلغاـ  كانتقد أيضا نتقد فيها لتي االمتحدة، كا
 ىي دليل دامغ يؤكد لجميع شعوب .األمم المتحدة كمجلس األمن

العالم الحر كالمتمدف كمنظمات حقوؽ اإلنساف بأف القذافي بالفعل 
زرع أكثر في كؿ ممساىم ككانو بالفعل متورط ـك,رجل إرىابي كدموم 

كفي معظم ,يةف المناطق الوسطى اليم مليوف لغم في أراضي12من 
 عن زرع ةحركب كمشاكل العالم ،كانو القائد الذم يتحمل المسؤكلي

 األلغاـ في مختلف دكؿ العالم كعبلقتو بمن زرعوىا
تحريض كتمويل القذافي زراعة كإضافة إلى اعتبار أف جرائم - 33

 ىي جرائم حقوؿ األلغاـ الكثيفة المزركعة في المناطق الوسطى اليمنية 
ستمرة ـكضد اإلنسانية كجرائم إبادة الجماعية كانتهاكات جسيمة 



 110 

ـ 1997 تفاقية أكتاكاأنها تشكل انتهاكان فاضحان إل،بلحقوؽ اإلنساف 
فإنها أيضان تشٌكل انتهاكان خطيران ألبسط قواعد حقوؽ , ةالمذكور

اإلنساف المنصوص عنها في اإلتفاقات كالعهود الدكلية المعنية بحماية 
 ىذه االنتهاكات للقانوف الدكلي اإلنساني أفكخصوصان , ىذه الحقوؽ

 من اإلعبلف العالمي 5 ك 3ـ )تقـو على بواعث سياسية محضة 
 من العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ 9 ك 7لشرعة حقوؽ اإلنساف ك ـ 

 . (المدنية كالسياسية
في األمم األخير  خطاب القذافي  إلىكما إف مما يلفت النظر- 34

المتحدة تسليطو االىتماـ على طلبو محاكمة األمم المتحدة عن 
كالعراؽ كالتحقيق , الحركب التي كقعت فى كل من كوريا كيوغسبلفيا

فى حرب السويس كبقضية بنما كفيتناـ كغيرىا من حركب ككوارث 
بينما تناسى القذافي من ىو المجـر الحقيقي الذم , الخ....إنسانية 

سواء عن جرائمو المستمرة كالمتمثلة ,يستحق المحاكمة الحقيقية 
تدخلو أك عن , بتمويلو زرع مبليين األلغاـ في المناطق الوسطى اليمنية

؟ فمن في  حرب تشاد كاكغندا؟ فهل كقع ىذا الطلب سهوا ن اـ عمدا ن
اجل ماذا قاـ بإرساؿ الجيش الليبي إلى تشاد كاكغندا؟ كمن ىوالذم 

 مليوف لغم في أراضي اليمن كمن الذم أعطاه 12حرض كموؿ زرع 
الحق بذلك؟ كمن ىو المسئوؿ غيره؟ ايضا ن لماذا قاـ القذافي 

بالتدخل في الحركب األىلية اليمنية كااليرلندية كالسودانية؟ كمن قاـ 
بتمويل الجيش االيرلندم؟ كمن قاـ بدعم متمردم الجبهة الوطنية 
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كلو كانت األمم المتحدة توافق على خطاب القذافي ما .  اليمنية ؟
تقوؿ بو بطلب التحقيق في أمر اإلغتياالت التي لحقت كندم كمارتن 

لكاف األكلى لها أف تبدأ بالتحقيق مع خطاب , لوثر كينج كغيرىم
 جرائمو الجسيمة إلبادة أبناء عن األمم المتحدة منصة القذافي في 

للمتمردين داخل كخارج أسوار الدائم الشعب اليمني بألغامو كتحريضو 
الصدر اإلماـ كلتكشف عن سر خطف كاغتياؿ . اليمن كالعالم اجمع
كالمناضل الحقوقي فتحي . كالمقريف, كمطر, كرفيقيو كالكيخيا

 فيالتحقيق فتح كنحن إذ نشاطر القذافي الرأم بوجوب . الجهمي
أف تضيف إليها طلب التحقيق  قضية سجن أبو غريب كلكن نريد أيضا ن

 مواطن يمني حتى اآلف معظمهم من 50000في قضية سقوط 
ضحايا ألغاـ , األطفاؿ كالنساء كالشيوخ العزؿالمدنيين العزؿ من 

بتحريض ىا متمردين يساريين يتبعونو كالقذافي اإلجرامية التي زرع
كتمويل منو في اغلب أراضي اليمن كالزاؿ رقم الضحايا في ازدياد 

التي لم , سليمسجن أبوالتحقيق في قضية نطالب ككذلك , مستمر
دكلة ذات , كليبيا كما يعلم القذافي.  إليها احد من الظالمينقيسبق

كبالتالي فهذه القضية ال يمكن , سيادة كعضوا باألمم المتحدة
.  السكوت عنها كيجب التحقيق بها

  
 أف القانوف الدكلي ال يجيز للقذافي أف يتدخل بشؤكف المعلـو - 35

 افريقية بأم شكل من أككأف كانت عربية أك إسبلمية حتى ,دكلة أخرل 
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فما بالكم إف كاف ىذا التدخل سلبيا كيتمثل بدعمو , األشكاؿ
يدمن التدخل في القذافي نعم إف كقائع التاريخ تؤكد أف ,  للمتمردين

تواصلة للقوانين كاألعراؼ ـانتهاكاتو ب  تسبب الدكؿ األخرل كمفشؤك
الدكلية في خسارة شعوب العالم مبليين من أركاح المدنيين العزؿ 
كالمصابين ممن بترت لهم ساؽ أك ساقين بسبب نظريات القذافي 

: األضرار اآلتيةفي ضحاياىا  أحدثتكألغامو القاتلة كالتي 
قتبلن / الحرماف من الحق في الحياة كاألماف بكل أشكالو كصوره-

كإصابة كتشويو كإعاقة دائمة بسبب انفجارات حقوؿ األلغاـ كالثارات 
. المستمرة حتى اآلف

. حرمانهم من الحق في العمل كالتنمية المحلية-
. حرمانهم من الحق في الزكاج كتكوين األسرة الطبيعية-
الحرماف من الحق في العيش بأماف كحرية كسعادة، في مسكن آمن -

. كطرؽ كأراضي زراعية آمنة
. حرمانهم من الحق في إزالة خطر األلغاـ نهائيان حتى اآلف-
الحرماف من الحق في الحصوؿ على العدالة المحلية ضد من شاركوا -

. في جريمة زرع األلغاـ حتى اآلف
حرمانهم من الحق في الحصوؿ على تعويضات عادلة لضحايا -

. انفجارات األلغاـ كالتخريب من المتسبب فيها
كألننا النزاؿ نؤكد أف السجل الدموم اإلرىابي المخزم لهذا الحاكم 

أماـ متحديا للقانوف الدكلي اإلنساني القذافي يجعل لحظة كقوفو 
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..  لحظة عار في تاريخها كتاريخ العالم المتحضرة األمم المتحدةجمعي
قد كقف  (بوؿ بوت)كال تختلف عما لو كاف ديكتاتور مجـر مثل 

 . أمامها
 
 
 
 
 
 
 

حقٕل حتزٚض ٔمتٕٚم انقذايف سراعت جزائى : ثاَٛاًا 
 ْٙ يٍ األنغاو انكثٛفت يف املُاطك انٕسطٗ انًُٛٛت 

ضذ اإلَساَٛت اجلزائى 
تعتبر حقوؽ اإلنساف كحرياتو ىي مقصد كل الدساتير كالمواثيق - 36

, أك نتيجة التفاؽ بين الحاكم كرعيتو, التي تصدر بعد انتصار الثورات
كما أف ... كغيرىا, كإعبلف حقوؽ اإلنساف كالمواطن, كالماكنا كارتا

حماية اإلنساف كضماف احتراـ , من المقاصد األساسية لؤلمم المتحدة
حيث .. أيان كاف جنسو أك لونو أك لغتو أك ديانتو, حياتو كحرياتو كحقوقو

كرد في ديباجة ميثاؽ األمم المتحدة اإلشارة إلى التأكيد على اإليماف 
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بالحقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كبما للرجاؿ كالنساء 
.  كاألمم المتحدة كبيرىا كصغيرىا من حقوؽ متساكية

فإف من مقاصد األمم , كفي الفقرة الثالثة من المادة األكلى من الميثاؽ
تحقيق التعاكف الدكلي على حل المسائل الدكلية ذات , المتحدة

الصبغة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية كعلى تعزيز احتراـ 
حقوؽ اإلنساف كالحريات األساسية للناس جميعان كالتشجيع على ذلك 
إطبلقان ببل تمييز بسبب الجنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بين الرجاؿ 

.  كالنساء
 

احتلت الموقع األبرز في , حقوؽ كحريات اإلنسافكبما إف - 37
ككاف لصدكر اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف كما تبعو , القانوف الدكلي

ما يدؿُّ على ىذه , من العهد الدكلي للحقوؽ المدنية كالسياسية
كما يفرضو من التزامات على عاتق , األكلوية لحقوؽ اإلنساف كحرياتو

الدكؿ بعدـ التعرض لحقوؽ كحريات مواطنيها أك األجانب المقيمين 
كقد ترافق مع صدكر ىذه المواثيق الدكلية أف بدأت األمم , في أراضيها

المتحدة بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة كل مسؤكؿ عن االنتهاكات 
دكف أف يوصف تدخل األمم المتحدة . الجسيمة لحقوؽ اإلنساف

بأنو تدخل في , بمعاقبة المسؤكلين عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف
 على ىيئات األمم المتحدة إتيانوالمحظور , الشؤكف الداخلية للدكؿ

: سندان للفقرة األخيرة من المادة الثالثة من الميثاؽ التي تنص على أنو
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أف تتدخل في " لؤلمم المتحدة"ليس في ىذا الميثاؽ ما يسوغ "
كليس فيو ما , الشؤكف التي تكوف من صميم السلطاف الداخلي لدكلة ما

يقتضي األعضاء أف يعرضوا مثل ىذه المسائل ألف تحل بحكم ىذا 
على أف ىذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في , الميثاؽ

".  الفصل السابع
 

كالتي ارتضتها جميع الدكلة , فالحماية العالمية لحقوؽ اإلنساف- 38
الذم , ىي المبرر لهذا التدخل, المنضوية في إطار األمم المتحدة

بدكنو لن تستطيع ىيئات األمم المتحدة ضبط كقمع اإلنتهاكات التي 
بحيث أف غياب , ترتكبها الدكؿ أك المنظمات التابعة لها بحق األفراد

الرادع الجدم كالفاعل سيجرد القانوف الدكلي اإلنساني من قوتو 
كليس التزامان جبريان , كسيصبح تطبيقو كقفان على إرادة الدكؿ, كتأثيره
إلى فئة القواعد , من ىنا انتمى القانوف الدكلي اإلنساني. مفركضان 

اآلمرة التي تلتـز الدكؿ بأف تنظم تصرفاتها كفقان لما تفرضو عليها من 
.  موجبات

 
حقوؿ األلغاـ تحريض كتمويل القذافي على زراعة تعتبر جرائم - 38

من الجرائم التي تخرؽ صلب  الكثيفة في المناطق الوسطى اليمنية 
فقد كرد صراحةن , القواعد اآلمرة المنتمية لفئة القانوف الدكلي اإلنساني

 الدكؿ األطراؼ بأف, اتفاقية أكتاكا لمكافحة األلغاـفي ديباجة 



 116 

تصميمان منها على إنهاء المعاناة كاإلصابات الناتجة عن األلغاـ :
المضادة لؤلفراد التي تقتل أك تشوه، كل أسبوع، مئات األشخاص، 

معظمهم من األبرياء كالمدنيين العزؿ كبخاصة األطفاؿ، كتعيق التنمية 
االقتصادية كالتعمير، كتمنع البلجئين كالمشردين داخليان من العودة إلى 

كىو 0الوطن، كتتسبب في نتائج أخرل كخيمة بعد سنوات من زرعها
كجريمة ضد , بأف ىذه الجريمة ىي جريمة جسيمة جدان مايعني 
 جريمة ضد الكرامة اإلنسانية كمدانة تفاقية أكتاكاكىي كفقان ال, اإلنسانية

بوصفها إنكاران لمقاصد ميثاؽ األمم المتحدة كانتهاكان خطيران كصارخان 
لحقوؽ اإلنساف كالحريات األساسية التي كردت في اإلعبلف العالمي 

.  لحقوؽ اإلنساف
 

كبسبب خطورة ىذا النوع من الجرائم كردت اإلشارة إليها - 39
صراحة في النظاـ األساسي للمحكمة الجنائية الدكلية حيث جاء في 

ييشكل , لغرض ىذا النظاـ األساسي: "المادة السابعة من نظاـ ركما أنو
متى ارتيكبت في " جريمة ضد اإلنسانية"أم فعل من األفعاؿ اآلتية 

إطار ىجـو كاسع النطاؽ أك منهجي موجو ضد أم مجموعة من 
:  كعن علم بالهجـو, السكاف المدنيين

,  القتل العمد
,  اإلبادة

,  اإلسترقاؽ
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".  إبعاد السكاف أك النقل القسرم للسكاف
 

كتواصل المادة السابعة في تعداد ىذه األفعاؿ التي تشكِّل جريمة ضد 
, اإلغتصاب, التعذيب, السجن أك الحرماف الشديد: اإلنسانية
, جريمة الفصل العنصرم, اإلختفاء القسرم لؤلشخاص, اإلضطهاد

كاألفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدان "
في معاناة شديدة أك في أذل خطير يلحق بالجسم أك بالصحة العقلية 

ثم تسترسل المادة السابعة في شرح كتعريف كل فعل على ". أك البدنية
.  حدة

كقد عنت ىذه المادة بعبارة ىجـو موجو ضد أية مجموعة من السكاف 
بأنو النهج السلوكي الذم يتضمن االرتكاب المتكرر لؤلفعاؿ , المدنيين
عمبلن بسياسة دكلة أك منظمة تقضي بارتكاب ىذا الهجـو , المذكورة

. .  تعزيزان لهذه السياسة
 

التي ارتكبتها السلطة الحاكمة في كالجرائم إذا عرضنا األفعاؿ ك- 40
فإننا نجد أف ىذه ,  رأسها العقيد معمر القذافيبتحريض منليبيا ك
كبهدؼ إبقاء سيطرة النهج الواحد كالسيطرة الكلية للعقيد , السلطة

كتصفية كل معارضيو أك الذين ال يوافقوف , معمر القذافي على ليبيا
فإف النظاـ الحاكم في ليبيا يكوف قد ارتكب بصورة منتظمة , سياساتو
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 من نظاـ المحكمة الجنائية 7الجرائم اآلتية المنصوص عنها في المادة 
:  الدكلية كىي

أك حتى ألتفو , القتل العمد لكل من يعارض النظاـ الليبي الحاكم- 
جماعة , األسباب حيث تتولى تصفية كل من ال يرغب النظاـ بوجوده
كفي مجاؿ . مسلحة مسماة باللجاف الثورية التابعة للعقيد معمر القذافي

القتل العمد نذكر إسقاطو ثبلث طائرات بركابها المدنيين مما أكقع 
تحقيقان لهدؼ سياسي أك , مئات الضحايا من جنسيات أجنبية كليبية

.  النتقاـ سياسي
سجن عدد كبير من المعارضين السياسيين أك حتى غير السياسيين - 

كىو ما يشكل أيضان الحرماف الشديد من , كأكثرىم بدكف محاكمة
,  الحرية البدنية المنصوص عنو كجريمة ضد اإلنسانية

حيث كرد في تقرير منظمة العفو الدكلية المشار إليو فيما , التعذيب- 
, الئحة طويلة عن حاالت تعذيب السجناء في السجوف الليبية, سبق

كإعداـ قسم آخر بدكف حكم , ككفاة عدد كبير منهم تحت التعذيب
.  قضائي باإلدانة

حيث منع العقيد معمر , إضطهاد الشعب الليبي ألسباب سياسية- 
كقمع كل صوت خارج إطار المؤتمرات , القذافي األحزاب السياسية

, الشعبية األساسية التي تشكل األدكات الوحيدة للنقاش المسموح بو
كتمنع اللجاف الثورية أم اعتراض على الحزب الواحد الحاكم كتفرض 
.  على الشعب االلتزاـ طوعان أك كرىان بأفكار العقيد القذافي كسياساتو
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كىي السياسة التي يستخدمها العقيد , اإلختفاء القسرم لؤلشخاص- 
معمر القذافي للتخلص من معارضيو الموجودين خارج األراضي الليبية 
كقد ذكرنا عددان من األشخاص الذين اختطفوا على أيدم عمبلء النظاـ 

.  الليبي
األفعاؿ البل إنسانية األخرل ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدان - 

في معاناة شديدة أك في أذل خطير يلحق بالجسم أك بالصحة العقلية 
كقد سبق أف ذكرنا بأف النظاـ الليبي ىو المتهم بجريمة ". أك البدنية

.   طفبلن في بنغازم بالدـ الملوث بفيركس اإليدز426حقن 
حقوؿ األلغاـ الكثيفة المزركعة في ائم  زراعة جركبالتالي تكوف , 

ضد بتحريض كتمويل من القذافي ىي جرائم المناطق الوسطى اليمنية 
ستمرة لحقوؽ ـكانتهاكات جسيمة  الف مانتج عنها من اإلنسانية
 المنصوص عليها في أركاف الجرائم ضد اإلنسانية ققيحاإلنساف 

 تفترض ائم شركط تطبيق ىذه الجرناىيكم عن أف, القانوف الدكلي 
العتبار أم فعلو من األفعاؿ جريمة ضد اإلنسانية متى ارتيكبت في إطار 

كعن علم , ىجـو منهجي موجو ضد أم مجموعة من السكاف المدنيين
.  بالهجـو

  كىذين الشرطين متوفرين في جرائم النظاـ الليبي مما يسمح بوصفو
يجب كلذلك , ضد اإلنسانيةيمة جر نظاـ يشكل بقائو في حد ذاتو بأنو

إلى النظاـ الحاكم في ليبيا  الجرائم أعبله أف توجو التهم بارتكاب
كذلك أسوةن بأقرانو في عالم انتهاؾ , كعلى رأسو العقيد معمر القذافي
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...  حقوؽ اإلنساف
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: انفصم انثاَٙ
يذٖ احلصاَت انتٙ ٚتًتع بٓا انزئٛس يعًز 

انقذايف 
 
 

تقضي الدساتير الحديثة التي تعتمد نظاـ الحكم الديمقراطي، - 41
بمنح الرؤساء حصانة خاصة تمنع مساءلتهم جزائيان إال كفقان لشركط 
خاصة، كتنأل بهم من المبلحقة عن األفعاؿ التي يقوموف بها أثناء 

كتنتفي ىذه الحصانة فور انتهاء مسؤكلياتهم ما لم . ممارستهم كظائفهم
.  ينص القانوف على خبلؼ ذلك
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، حيث  مسؤكلية رئيس الجمهوريةعدـ ني بمبدأ يمفمثبلن أخذ القانوف اؿ
يكوف اتهاـ رئيس  : " من الدستور على أف(128) كرد في المادة 

 عمل يمس بأم أك بخرؽ الدستور أكالجمهورية بالخيانة العظمى 
 مجلس أعضاءاستقبلؿ كسيادة الببلد بناء على طلب من نصف 

 كيبين القانوف أعضائو ثلثي بأغلبية إالالنواب كال يصدر قرار االتهاـ 
 رئيس الجمهورية كنائبة إلى كاف االتهاـ موجها فإذا محاكمتو إجراءات

تباشر ىيئة رئاسة مجلس النواب مهاـ رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى 
 خبلؿ دكر إليو يصدر القانوف المشار أفصدكر حكم المحكمة كيجب 

 كإذا لمجلس النواب التالي لسرياف ىذا الدستور األكؿاالنعقاد العادم 
 منهما اعفي من منصبو بحكم الدستور مع عدـ أم على باإلدانةحكم 

 أم كفي جميع الحاالت ال تسقط بالتقادـ األخرل بالعقوبات اإلخبلؿ
(( .من الجرائم المذكورة في ىذه المادة 

. ة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامةمأما التبع
كال يمكن اتهامو بسبب ىذه الجرائم أك لعلتي خرؽ الدستور كالخيانة 

 نصفالعظمى إال من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية 
دائرة الدستورية بالمحكمة العليا مجموع أعضائو كيحاكم أماـ اؿ

  .قانوف محاكمة شاغلي كظائف السلطة العلياالمنصوص عليو في 
 

فعندما : كنعرض مثاالن عمليان آخران، مأخوذان من النظاـ الفرنسي - 42
 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية 1998أقرت اتفاقية ركما في العاـ 
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الدكلية، كاف ال بد من أجل دخولها حيز التنفيذ في فرنسا، أف تتم 
المصادقة عليها كفقان لؤلصوؿ الدستورية، كأثناء عملية إعداد قانوف 

المصادقة على ىذه االتفاقية، عمد رئيسي الجمهورية كالحكومة بتاريخ 
، إلى عرضها على المجلس الدستورم لبياف مدل 24/12/1998

 . توافقها كأحكاـ الدستور 
"... يومها أصدر المجلس الدستورم الفرنسي قراران، جاء فيو أنو 

 من نظاـ ركما أنو ييطبق على 27يستفاد من الفقرة األكلى من المادة 
جميع األشخاص بصورة متساكية دكف أم تمييز الصفة الرسمية، كبوجو 
خاص، فإف الصفة الرسمية للشخص، سواء كاف رئيسان لدكلة أك حكومة 
أك عضوان في حكومة اك برلماف أك ممثبلن منتخبان أك موظفان حكوميان، ال 
تعفيو بأم حاؿ من األحواؿ من المسؤكلية الجنائية بموجب ىذا النظاـ 

. األساسي، كما أنها ال تشكل في حد ذاتها، سببان لتحفيف العقوبة
 جاء أنو ال تحوؿ الحصانات أك 27كفي الفقرة الثانية من المادة "

 للشخص، سواء الرسميةالقواعد اإلجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة 
كانت في إطار القانوف الوطني أـ الدكلي، دكف ممارسة المحكمة 

".  إختصاصها على ىذا الشخص
أف رئيس  (الفرنسي) من الدستور 68كذلك يستفاد من المادة 

الجمهورية فيما خصَّ األعماؿ التي يقـو بها أثناء مباشرة اتهامو، 
كخارج حالة الخيانة العظمى، يتمتع بالحصانة، كفوؽ ذلك، فإنو خبلؿ 
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 أماـفترة ممارستو لمهامو، فإف مسؤكليتو الجزائية ال يمكن إثارتها إال 
.  محكمة العدؿ العليا، كفقان لؤلصوؿ المبينة في نفس ىذه المادة

 
 من نظاـ ركما ىي مخالفة لؤلنظمة 27كيستفاد مما تقدـ أف المادة 

 من 22 ك1-68 ك68الخاصة للمسؤكلية المنصوص عنها في المواد 
.  الدستور الفرنسي

 التصديق على إجازةلذلك قرر المجلس الدستورم الفرنسي، أف 
االتفاقية المتعلقة بنظاـ المحكمة الجنائية الدكلية يستوجب تعديبلن 

".  ألحكاـ الدستور
 

كتقييدان بما فرضو المجلس الدستورم في حكمو، عملت السلطات 
 تصادؽ على أفالرسمية في فرنسا على تعديل الدستور، من أجل 

 تاريخ 568/99اتفاقية ركما، فصدر القانوف الدستورم رقم 
 ، الذم تضمَّن تعديبلن ألحكاـ الدستور عبر إدخالو 8/7/1999

 في الباب السادس من الدستور متعلقة بالمحكمة 2 – 53المادة 
الجمهورية تعترؼ : "الجنائية الدكلية، كنصَّت ىذه المادة على أف

بقضاء المحكمة الجنائية الدكلية كفقان للشركط المنصوص عنها في 
.  18/7/1998اتفاقية ركما الموقعة بتاريخ 
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 تاريخ 282/2000كبعد إزالة العائق الدستورم، صدر القانوف رقم 
 الذم أجاز للحكومة الفرنسية التصديق على معاىدة 30/3/2000

.  ركما المتضمنة نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية 
 

أما في ليبيا فالوضع مختلف، فمن حيث المبدأ ال يحتاج - 43
 النتفاء األكؿديكتاتور إلى حصانة من المساءلة عن أفعالو، لسببين، 

الخشية من خرؽ القضاء لمبدأ فصل السلطات، طالما أف جميع 
السلطات في ليبيا ىي محصورة بيد العقيد معمر القذافي كتعمل بإمرتو 

نها جميعها مركزة بيد ألكتوجهيو، فبل كجود أصبلن لفصل السلطات 
.   القذافي الزعيم

 زعيمكالسبب الثاني ىو أف أحدان في ليبيا لن يجرؤ على تعكير صفو اؿ
 حقيقية قد تعيقو عن ممارسة مهامو، لذلك فإف أكبدعاكم كيدية 

حصانتو الناجمة عن ديكتاتوريتو تنتفي معها الحاجة إلى تقرير حصانة 
كمع ذلك كمن خبلؿ مراجعة القواعد الناظمة للحكم في . بنصو خاص

 قائد أكليبيا، لم نجد نصان يقرر الحصانة لرئيس مجلس قيادة الثورة 
 1977 من إعبلف سلطة الشعب لعاـ 2الثورة، كإنما كرد في المادة 

بأف القراف الكريم ىو شريعة المجتمع في الجماىيرية العربية الليبية 
 . الشعبية االشتراكية

كمن المعركؼ أنو في الشريعة اإلسبلمية، يخضع جميع - 44
الشريعة المسلمين لقانوف كاحد، فبل حصانة ألحد في مواجهة 
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 كليس في ىذه الشريعة الغراء ما يستدؿ منو على إمكاف .كالقانوف
تمييز رئيس الدكلة من حيث االختصاص القضائي بمحكمة خاصة دكف 

على أف الوالة كاإلماـ اإلسبلـ غيره من المواطنين، كقد أجمع فقهاء 
مؤاخذكف في األقضية كسائر الناس، ال فرؽ بينهم  (الزعيم)األعظم 

كبين أحد من الناس، كإف قيامو على شؤكف الدكلة ال يعفيو من العقاب 
  .
 

ىذا ىو الواقع النصي في الداخل الليبي، فإذا ما تحولت ليبيا إلى دكلة 
ديمقراطية حرة، كناؿ القضاء استقبلليتو، فإف باإلمكاف محاكمة الرئيس 

معمر القذافي أماـ القضاء الليبي عن كل جرائمو في ليبيا كخارجها، 
.  أف يتمكن من الدفع بتمتعو بالحصانة القضائيةدكف 

 
لكن تبقى اإلشكالية على الصعيد الدكلي، ىل يتمتع الرئيس معمر 
القذافي بحصانة تمنع من محاكمتو أماـ قضاء دكلة أخرل أك أماـ 

محاكم دكلية؟  
لئلجابة على ىذا السؤاؿ يقتضي تحديد طبيعة الحصانة المقررة ك

، كالحاالت التي تزكؿ فيها ىذه الحصانة (الفقرة األكلى)لرؤساء الدكلة 
.  (الفقرة الثانية)
 

:  الفقرة األكلى
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تعيين طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء الدكؿ  
 

تمنح قواعد القانوف الدكلي لرئيس الدكلة الحصانات - 45
كاالمتيازات الدكلية كالدبلوماسية، كىي ال تشمل فقط شخصو بل تمتد 

كىي بخبلؼ الحصانة التي تتمتع بها البعثات . ألسرتو كحاشيتو
الدبلوماسية ، فإف حصانة رئيس الدكلة تستمد من حصانة الدكلة ذاتها 

، كىو يتمتع بهذه الحصانات بحكم العرؼ كالتقاليد بوصفو ممثبلن 
للدكلة يقـو بتأمين بعض كظائفها على الصعيد الدكلي، كىي تستند إلى 

كعندما يكوف الرئيس خارج الببلد، سواءن . قاعدة اللياقة كالمجاملة
أكاف ألغراض رسمية أـ خاصة، سواء أكاف سفره أك زيارتو جرت 
بصورة علنية أك سرية، فإنو إلى جانب تمتعو بنظاـو من الحصانات 
كاالمتيازات، فإنو يتمتع بجميع مظاىر اإلكراـ كالحفاكة كاحتراـ 

 . المراسم لجهة األلقاب كاألسبقية 
، ألم اتفاؽ دكلي أك نص دكلي  كعلى الرغم من عدـ كجود حتى اليـو
يعنى مباشرة بتحديد كتعريف النظاـ القانوني الذم يطبق على رؤساء 

 كالذم يتعلق بتسهيل تنقبلتهم أجنبيةالدكؿ خبلؿ تواجدىم في دكلة 
في الخارج كبحمايتهم، فإف األعراؼ الدكلية، كما أشرنا في ما سبق، 
ىي التي ال تجيز مبلحقة كمحاكمة رئيس دكلة ما أماـ محاكم جزائية 
تابعة لدكلة ال يكوف الرئيس المبلحق أحد رعاياىا، بجريمة ارتكبها أك 
ساىم في ارتكابها أثناء قيامو بمهماتو، فرئيس الدكلة ينتفع خبلؿ قيامو 
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بمهماتو بالحصانة القضائية المطلقة أماـ جميع المحاكم األجنبية 
.  كالوطنية عمبل باألعراؼ الدكلية

 
إلى تقرير حصانة رؤساء الدكؿ القانوف كيعمد بعض فقهاء - 46

باإلحالة بطريقة القياس على الحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها 
 كالمتعلق 1961 نيساف 18باتفاؽ فيينا الدكلي الموقع بتاريخ 

بالعبلقات الدبلوماسية، كعلى االتفاؽ الدكلي المتعلق بمهمات رؤساء 
الدكؿ الخاصة الذم أقرتو الجميعة العمومية لؤلمم المتحدة سنة 

كباإلضافة إلى ىذه األحكاـ يشار إلى قرار الجمعية . (21ـ ) 1969
الذم ينص في  (XXIV )2530العمومية لؤلمم المتحدة الرقم 

 رئيس الدكلة الذم يقـو بمهماتو ينتفع في أف منو على 21المادة 
الدكلة التي تستقبلو أك في أم دكلة أخرل من كل التسهيبلت 

كالضمانات كالحصانات المعترؼ بها في القانوف الدكلي لرؤساء الدكؿ 
  .
 

كتحوؿ ىذه الحصانة التي يتمتع بها قادة الدكؿ، دكف إجراء - 47
محاكمة جنائية على األقل أثناء ممارستهم لمهامهم، حصانة موجودة 

في الدستور كالقانوف األساسي على الصعيد الوطني كفي العرؼ 
.  الدكلي
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االمة – ككانت ىذه الحصانة محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدكلة 
حيث . كفكرة المزج بين ىذه السيادة كبين من يمثلها على رأس الدكلة

 . بهذا المعنى يصبح التعرض للرئيس تعرضان لسيادة دكلتو 
 رئيس الدكلة العضو األساسي في العبلقات الدكلية، فهو كباعتبار

الممثل ألعلى لدكلتو ، كقد ازداد بشكل الفت الحضور الفاعل 
.  كالدائم كالمباشر لرؤساء الدكؿ في العبلقات الدكلية الحديثة

فاالجتماعات الدكرية للقمم التي تضم رؤساء الدكؿ، ىي من األخبار 
التي أصبحت مألوفة، كما أف اللقاءات كاالجتماعات المستمرة بين 
ىؤالء الرؤساء أصبحت حاجة لحل الكثير من اإلشكاليات التي تثار 
على الصعيد الدكلي، كىذا ما أدل إلى إضفاء الطابع الشخصي على 
العبلقات الدكلية الحديثة، فلم تعد تتم العبلقات الدكلية بين ممثلي 
الدكؿ فقط، بل أصبح لشخصية رئيس الدكلة كحضوره األثر المحرؾ 

.  لهذه العبلقات فيما بين الدكؿ 
 

 ضمانات رئيس الدكلةكاف من المفركض أف يكوف ؿلما ك- 48
كحمايات خاصة، عندما يكوف متواجدان في إقليم دكلة أجنبية، كيكوف 

متمتعان بحصانات مطلقة، سواءن أكانت متصلة بحرمة شخصو، أك 
كىذه . حصانة قضائية مطلقة بوجوىها الجزائية كالمدنية كاإلدارية 

 إال النتيجة المنطقية الستقبلؿ الدكلة في الحقل تالحصانة ليس
الدكلي، كالذم بموجبو ال يمكن بأم شكل إخضاعها بدكف رضاىا 
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 ىذه أفمن اعتبر القانونيين كىناؾ من الفقهاء . لقضاء دكلة أجنبية
الحصانة القضائية الممنوحة لرؤساء الدكؿ أماـ المحاكم الجزائية 

تسهيل النشاط كالمهمات التي ؿاألجنبية إنما تقـو على أسس كبواعث 
يقـو بها الرئيس لدل ممارستو لواجباتو الرئاسية كضركرة احتراـ الدكلة 

 بعدـ كضع العراقيل أمورهمن خبلؿ احتراـ شخص رئيسها كتسهيل 
.  كالمعوقات أماـ المهمات العامة التي تقع على عاتقو 

 
كال تعني ىذه الحصانة بأف أفعاؿ الشخص المشموؿ بحمايتها 

أصبحت مشركعة، فالفقو الدكلي يقر بمسؤكلية الدكلة عن أعماؿ 
.  رئيسها كبعثاتها الدبلوماسية ككافة موظفيها 

ذلك أف الحصانة القضائية ليست إال استثناء على قواعد االختصاص 
اإلقليمي، الذم بموجبو تعفى دكلة أك منظمة دكلية من المثوؿ أماـ 
محاكم الدكلة التي تمارس الهيئة الدبلوماسية نشاطها ضمن نطاقها 

 بالمقابل فإنو يبقى خاضعان لقانونو الوطني، كأف فعلو المجرَّـ .اإلقليمي
ال يصبح بالحصانة مشركعان، فالحصانة ىي عقبة أماـ المدعي بأف يلجأ 

إلى نوع محدد من المحاكم، كليس عائقان أماـ مراجعة جهة قضائية 
كأف القوؿ . أخرل ال يكوف للمدعى عليو حق التذرع أمامها بأم حصانة

 . بغير ذلك، يؤدم إلى إنكار العدالة كعدـ إحقاؽ الحق 
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لهذا السبب، نجد أف الدكؿ تعمل على مقاضاة رئيسها، عند ارتكابو 
لجرائم مخلة بالقانوف الدكلي، كحالة بينوشيو الذم مثل أماـ القضاء 

 .  اإلنسانيالتشيلي كحوكم عن انتهاكاتو الفاضحة للقانوف الدكلي 
 

كتطبق قواعد ىذه الحصانة كاف كاف الرئيس المعني قد أنهى - 49
مهماتو الرئاسية كقت مبلحقتو شرط أف يكوف الفعل الجرمي المسند 
إليو قد ارتكب أثناء قيامو بمهماتو الرئاسية كعلى عبلقة تامة ككثيقة 

بهذه المهمات كال يؤٌلف جريمة ذات صفة دكلية أك كاقعة على القانوف 
.  الدكلي اإلنساني

 
 
 
 

:  الفقرة الثانية
الحاالت التي ال يجوز فيها للرؤساء التذرع بالحصانة القضائية  

 
إذ كنا قد خلصنا في الفقرة السابقة، بأف رؤساء الدكؿ يتمتعوف - 50

بالحصانات كاالمتيازات المقررة في القانوف الدكلي، لكن ككل قاعدة 
 أفقانونية فإف الحصانة ليست مطلقة شاملة جميع الجرائم التي يمكن 
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فقد استقر الفقو كاالجتهاد الدكلي على أف . يتهم رئيس دكلة بارتكابها
 . حصانة الرؤساء تقف عند حدكد قواعد آمرة في القانوف الدكلي

 من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمعاىدات الدكلية الصادرة في 35فالمادة 
باطلة كل اتفاقية تكوف عند تكوف : " تنص على أنها1969 أيار 23

".  إبرامها في حالة تعارض مع قواعد آمرة في القانوف الدكلي العاـ
كالمقصود بالقواعد اآلمرة في القانوف الدكلي، بأنها القواعد المقبولة 
كالمعترؼ بها من قبل الجماعة الدكلية، كتكوف مخالفتها محظورة، أف 
تعديلها ال يمكن أف يتمَّ إال بموجب قاعدة آمرة جديدة في القانوف 

.  الدكلي
 

 jus)كلغاية اليـو فإف القواعد اآلمرة في القانوف الدكلي - 51

cogens)  لم تنتظم ضمن الئحة مفصلة بصورة نهائية، كما يحدد
القاعدة اآلمرة ىو المعيار الدكلي القائم على مقبولية القاعدة من قبل 

 ىذا المعيار، فإف القواعد المنصوص أساسكعلى . المجتمع الدكلي
، تشكل جزءان أساسيان في مجموعة اإلنسانيعنها في القانوف الدكلي 

، كبهذه الصفة نالت ىذه القواعد (jus cogens)القواعد اآلمرة 
حماية المجتمع الدكلي، الذم كضع قواعد المساءلة الجزائية في حالة 
مخالفة القواعد المتعلقة بحقوؽ اإلنساف، كىذه المساءلة كالمحاسبة 

.  كانت محل ترحيب اإلنسانية جمعاء 
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كلما كاف بعض مرتكبي ىذه الجرائم بحق اإلنسانية، ىم محميوف 
بقواعد الحصانة الجزائية المنصوص منها في دساتير الدكؿ المرتكبة 
لهذه االنتهاكات، فإف دكالن أخرل استغلت مبدأ الصبلحية العالمية من 
أجل االقتصاص من مرتكبي ىذه الجرائم دكف اإلعتداد بأم حصانة 

كمن ىذه الدكؿ نذكر الدكلة البلجيكية التي كانت . لهؤالء المجرمين
 قانونان كسَّع من حاالت تطبيق مبدأ 1999قد أصدرت في العاـ 

الصبلحية العالمية للمحاكم البلجيكية فيما يتعلق بالجرائم الدكلية، 
 أك جنسية المجرمين أكبغض النظر عن مكاف ارتكاب ىذه الجرائم 

 ينتفع بها ىؤالء أفمكاف إقامتهم، كدكف االعتداد بأم حصانة يمكن 
.  المتهموف للتنصل من المساءلة كالعقاب

 
يضان بأنظمة بعض المحاكم الدكلية الخاصة، كما سنبين أكنذكِّر - 52

ذلك تفصيبلن فيما يلي، التي رفضت منح المتهمين أم إمكانية للتذرع 
بالحصانة عندما يكوف ىؤالء المتمتعوف بالحصانة متهمين بارتكاب 

.  جرائم خطيرة متضمنة انتهاكات ضد حقوؽ اإلنساف
 التي كضعت نظاـ 1998كىذا الموقف ىو ما تبنتو اتفاقية ركما لعاـ 

يطبق ىذا : " أف27المحكمة الجنائية الدكلية، حيث كرد في المادة 
 تمييز بسبب أمالنظاـ على جميع األشخاص بصورة متساكية دكف 

كبوجو خاص، فإف الصفة الرسمية للشخص سواءن أكاف . الصفة الرسمية
 ممثبلن منتخبان أك برلماف أكرئيسان لدكلة أك حكومة أك عضوان في حكومة 
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 موظفان حكوميان، ال تعفيو بأم حاؿو من األحواؿ من المسؤكلية أك
الجنائية بموجب ىذا النظاـ األساسي، كما أنها ال تشكل في حد ذاتها 

فبل تحوؿ الحصانات أك القواعد اإلجرائية . سببان لتخفيف العقوبة
الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار 
القانوف الوطني أك الدكلي، دكف ممارسة المحكمة الختصاصها على 

  ".ىذا الشخص
 

 األساس القانوني كالدكلي لمنح رئيس الدكلة أفكنا قد بيَّنا كلما - 53
للحصانة القضائية ىي القواعد العرفية التي كاف يبنى عليها مبدأ 

المجاملة الدكلية، كقد أثبتنا بأف ىذه الحصانة تسقط عندما يتعلق 
. لئلنسانيةالموضوع بالنظاـ العاـ الدكلي المرتبط بالحقوؽ األساسية 

كفي ىذا السياؽ يؤكد الفقهاء تيكسييو كغوزم كغونيهيك كباشلييو 
كغيرىم أنو ال يوجد تعارض بين مبدأ المجاملة الدكلية كالقانوف الجزائي 
الدكلي بمعناه الشمولي، كأنو ال يجوز أف يتعارض القانوف الوضعي مع 

كعلى صعيد القانوف كاالتفاقيات الدكلية فإف مبدأ . مبادئ عامة أساسية
المجاملة الدكلية ال يندرج في عداد القواعد المنصوص عنها في 

 المتعلقة بقانوف االتفاقيات كالتي 29/5/1969اتفاقية فيينا تاريخ 
 jus لبلتفاقيات كالقواعد التي تندرج فيها اإللزاميةتعطي القوة 

cogens . 
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كبالتالي فإف حصانة رؤساء الدكؿ كالمسؤكلين فيها ال تعلو على 
 األساسية كتخضع الجرائم المرتكبة بحقها للمبلحقة اإلنسانيةالمبادئ 

أم بتعبير آخر، ال تحصنهم حصانتهم عن . بغض النظر عن مركزىم
األفعاؿ المرتكبة بحق اإلنسانية بما يخالف القانوف كالضمير اإلنساني 

 . الجماعي كالشمولي 
كاستنادان إلى ما تقدَّـ، فإف باإلمكاف مبلحقة كمحاكمة رؤساء الدكؿ 

ىم جرائم خطيرة كاقعة على األمن كالسلم الدكليين أك بالمشتبو بارتكا
على القانوف الدكلي اإلنساف كالجنايات ضد اإلنسانية كجرائم الحرب 

 الجماعية كاإلرىاب الدكلي أماـ المحاكم الجزائية الدكلية، إذ كاإلبادة
 الكبار كالمسئولين القانوف الدكلي الجزائي ال يخص رؤساء الدكؿ أف

الحكوميين كالعسكريين كالمدنيين بأم حصانة قضائية أكانت 
المبلحقة مسٌيرة ضدىم كقت قيامهم بمهماتهم الرئاسية أك بعد انتهاء 

كذلك ألف ىذه الجرائم تحمل اعتداء على الكرامة . ىذه المهمات
 الدكلي، ما يبرر حرماف عللمجتماإلنسانية كعلى القيم القانونية العليا 

الفاعل االنتفاع من أم حصانة قضائية حتى كاف كاف قد ارتكب إحدل 
ألف .  بصفة ممثل لدكلتوأكىذه الجرائم بصفتو رئيس دكلة أك حكومة 

الكرامة اإلنسانية كأمن كسبلـ )المصالح العليا للمجتمع الدكلي 
المحمية باتفاقات دكلية كالتي يؤٌلف االعتداء عليها  (المجتمع الدكليين

جرائم خطيرة تعاقب عليها ىذه االتفاقيات الدكلية، تعلو قوتها على 
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مصلحة دكلة أك عدة دكؿ كتفرض حماية أمن اإلنسانية كسبلمتها 
.  بصورة مطلقة من قبل األمم المتحدة كالمرجعيات القضائية الدكلية 

 
كنشير أخيران إلى أف الحصانة ال تعود بالنفع على الشخص الذم - 54

ال يتمتع بصفة رئيس دكلة أثناء مبلحقتو، إذ أف الحصانة التي كاف 
بوسعو أف ينتفع منها خبلؿ قيامو بمهماتو الرئاسية تنتج عن ىذه 

كفي ىذه الحاؿ تجوز . المهمات كتزكؿ بإنهاء الرئيس لواليتو الرئاسية
مبلحقتو كمحاكمتو أماـ المحاكم الجزائية الوطنية األجنبية بجرائم ذات 
صفة دكلية كاقعة على مصالح دكلية أك على القانوف الدكلي اإلنساني 

 (كالجنايات ضد اإلنسانية كجرائم اإلرىاب كجرائم الحرب كالتعذيب)
إذا كانت قوانين الدكلة المبلحق أماـ محاكمها الجزائية تطبق مبدأ 
عالمية الصبلحية الجزائية أك إذا كانت األفعاؿ المسندة إليو مجٌرمة 

باتفاقات دكلية مصادؽ عليها من قبل حكومة المحكمة التي ستجرم 
المحاكمة أمامها كذلك حتى كاف كانت الجرائم المعنية مرتكبة خبلؿ 

.  قيامو بمهماتو الرئاسية 
 

أثبتنا بأف ال حصانة لرئيس الدكلة، عندما تدخل الجرائم أف كبعد - 55
المتهم بارتكابها ضمن فئة الجرائم الماسة بالكرامة اإلنسانية، كالتي 

تشكل انتهاكان للقانوف الدكلي اإلنساني، كقياسان على الجرائم التي يتهم 
العقيد معمر القذافي بارتكابها، فإف اإلشكالية التي سنحاكؿ اإلجابة 
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بشقيو الجنائي كالمدني ني يمالقضاء اؿصدار  إدراسة آثارعنها، ىي 
مثارة اؿبالحصانة القضائية على سير المحاكمة، في الدعول قراراتو 
 ، أك جهات قضائية دكلية أك المحكمة الجنائية الدكلية، كىو ىماأماـ

 .ما سنعالجو تباعان في القسم اآلتي
 

: القسم الثاني
ائم تحريض عن جر المحاكم الصالحة لمساءلة العقيد معمر القذافي 

 حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق الوسطى اليمنية كتمويل زراعة 
ضد اإلنسانية كجرائم إبادة الجماعية كانتهاكات باعتبارىا جرائم 

ستمرة لحقوؽ اإلنساف ـكجسيمة 
 

:  الفصل األكؿ
 نية يممقاضاة الرئيس القذافي أماـ المحاكم اؿ

نائب العاـ  كالقاضي المدني اليمني   اؿمأشرنا فيما سبق إلى قرار- 56
األكؿ بحفظ أكراؽ الدعول الجنائية  كعدـ تحريكها  يا، كالذم قض

ضد القذافي لتمتعو بالحصانة الدكلية ،كقضى قرار القاضي المدني 
أيضا بعدـ اختصاص القضاء اليمني الستدعاء القذافي أمامو لعدـ 

بما ك. االختصاص الدكلي لنظر الدعول كبمبرر المجامبلت الدكلية ،
اف ىذين القرارين مخالفين جملة كتفصيبل للقانوف اليمني كالقوانين 

في محاكمة معمر القذافي عن نية يمف اختصاص المحاكم اؿالدكلية ،أل
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ك اختصاص أصيل قجرائمو في حق ضحايا يمنيين على أراضي يمنية 
ثابتة قانونا كاللبس فيها ،كإف  الخطأ ىو تنصل  للقضاء اليمني كمسألة

القضاء اليمني من نظر ىذه القضية أمامو عبر صدكر تلك القرارات 
القضائية اليمنية بعدـ اختصاصها في محاكمة كمبلحقة القذافي عن 

 اتىناؾ مبرركبالتالي ؼ، جرائمو التي ارتكبها ضد المواطنين اليمنيين 
ىذه القرارات كمراجعتها ،كنلخص أىم إلعادة البحث في قانونية 

.  :-المبررات كما يلي
 
من قانوف الجرائم كالعقوبات اليمني على مبدأ (3)نصت المادة - 1

اختصاص القانوف اليمني اإلقليمي على جميع الجرائم التي تقع في 
اليمن أيا كاف مرتكبها أك صفتو كبالتالي فبل حصانة ألم شخص من 

يسرم  )): عقوبات بقولها اآلتي3الخضوع للقانوف، حيث تنص المادة 
ىذا القانوف على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدكلة أيا كانت 
جنسية مرتكبها ،كتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدكلة إذا كقع فيو 
عمل من األعماؿ المكونة لها ،كمتى كقعت الجريمة كلها أك بعضها 
في إقليم الدكلة يسرم ىذا القانوف على من ساىم فيها كلو كقعت 

مساىمتو في الخارج ،كما يسرم ىذا القانوف على الجرائم التي تقع 
خارج إقليم الدكلة كتختص المحاكم اليمنية بها كفقا لقانوف اإلجراءات 

( (الجزائية 
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من قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني رقم (16)نصت المادة - 2
 37استثناء من أحكاـ المادة)) : ـ على مايلي1994لسنة 13

التنقضي بمضي المدة الدعول الجزائية في الجرائم الماسة بحرية 
المواطنين أك كرامتهم أك التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة 

 ))
من نفس القانوف سالف الذكر على مايلي  (17)كما نصت المادة - 3
يسرم قانوف اإلجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في -1))

تسرم قوانين اإلجراءات الجزائية على - 2.اقليم الجمهورية 
المواطنين ككذلك على رعايا الدكؿ األجنبية كاألشخاص عديمي 

(  (.الجنسية
من نفس القانوف سالف الذكر على (1|18)كما نصت المادة - 4

يسرم قانوف اإلجراءات الجزائية فور نفاذه  بأثر مباشر -1))مايلي 
على كل عمل إجرائي يتخذ كلو كاف بشاف جرائم كقعت أك دعاكم 

(  (رفعت أك تنفيذ أحكاـ صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانوف 
العقوبات الجرائم كقانوف نصوص  المواد أعبله من إذا انطلقنا من ك

فيهما ني، فبل نجد أم نص خاص يماؿكقانوف اإلجراءات الجزائية 
  . من الخضوع ألحكامهما رؤساء الدكؿ األجنبيةؿحصانة يشير ب
 إلى حصانة اني لم يتطرؽيماؿكاإلجراءات  العقوبات م قانوفأفكطالما 

 ىذه الحصانة بموظفي السلك الخارجي ارؤساء الدكؿ، كحصىرى 
كالقناصل األجانب ، لذلك فوفقان لمبدأ عدـ التوسع في تفسير 
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االستثناءات، كحظر القياس في قضايا التجريم كالعقاب، فإف رؤساء 
, نييماؿكاإلجراءات الدكؿ ال يستفيدكف من حصانة قانوف العقوبات 

كلكن ىل يستفيدكف من الحصانة المقررة للرؤساء كفقان لؤلعراؼ 
 الدكلية؟ 
ني يماؿأك المدني اجتهاد صادر عن القضاء الجزائي يوجد أم بداية ال 

 عدل ىذه يكوف سابقة تساىم في توضيح اإلجابة القانونية المبتغاة
مقتصرة على الخاطئة لذلك ستكوف دراستنا لهذه الحالة . القضية

مبلحقة اختصاص القضاء اليمني بشقيو ببحث إمكانية توضيح خطأىا ك
 أفالرئيس معمر القذافي كفقان لطبيعة الجريمة المتهم بارتكابها، على 

.  نؤيد رأينا بسوابق دكلية كآراء فقهية
 

:  الفقرة األكلى
نية  يمإمكانية مبلحقة الرئيس معمر القذافي أماـ المحاكم اؿ

 
بدأت تظهر في الفقو الحديث نظرية جديدة كجادة، تقوؿ بأف - 57

القاضي الجزائي الوطني ىو جهة ردعو دكلية، كأف ىذا الفريق من الفقو 
ال حصانة للحكاـ أماـ المحاكم الوطنية عند " حوؿ أطركحتوبدأ بوضع 

، "ارتكابهم أنواع خطيرة من الجرائم الماسة بالقانوف الدكلي اإلنساني
كىم يؤسسوف نظريتهم على مقتضيات المنطق الجنائي، القائم على 

.  فكرة معاقبة الجاني
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فإذا أفلت الجاني من العقاب زالت قيمة القانوف الجنائي كأصبح الفعل 

كتأتي ىذه األىمية الخاصة للقضاء الوطني لتعزز . المجـر مباحان 
مبادئ أخرل في القانوف الجنائي منها مبدأ أكلوية اختصاص محاكم 
الدكلة المعنية بمقاضاة المجرمين كمعاقبتهم عن الجرائم التي تدخل 
ضمن صبلحية محاكمها الداخلية، بحيث تأتي اختصاص المحاكم 
الدكلية كمتمم الختصاص المحاكم الداخلية، كىو ما تعارؼ على 
تسميتو بمبدأ التكاملية ، أم اعتبار تٌدخل المحكمة الدكلية أمران 
مكمبلن للمحاكم الوطنية، كقد كرد في ديباجة نظاـ ركما مقطعها 

ستكوف مكملة للواليات "أف المحكمة الجنائية الدكلية : "العاشر
، كألىمية الموضوع أعاد النظاـ "القضائية الجنائية الوطنية (األنظمة)

تكرار النص مجددان في مادتو األكلى، كغايتو طمأنة الدكؿ كافة إلى أف 
ألنظمتها القضائية الجنائية الوطنية كليس بديبلن " مكمل"نظاـ ركما 

 . منها
:  كبالفعل فإف لمبدأ التكاملية مبررات عديدة، أىمها

أف نظاـ المحكمة الدكلية، قد ال يأتي شامبلن لجميع الجرائم التي - 1
أحيل المتهمين إلى القضاء الدكلي لمقاضاتهم عن ارتكابها، بل حصر 
نظاـ ركما للمحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، اختصاص ىذه المحكمة 
بأنواع محددة من الجرائم الدكلية، فهل ىذا يعني أف بقية الجرائم التي 
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ال تبلمس تعريف الجريمة كما كصفها نظاـ ركما تبقى خارج إطار 
المساءلة كالعقاب؟  

الجواب بالنفي طبعان، ألف منطق العدالة كعدـ جواز إفبلت المجـر من 
العقاب تفرض أف يعاقب كل متهم عن فعلتو، كإذا لم تكن المحاكم 

الدكلية مختصة فإف االختصاص يبقى للمحاكم التي تطبق على الجاني 
.  قواعدىا الجزائية أك القواعد الدكلية

إف الغرض من القضاء الدكلي ىو عدـ إفبلت المجـر من العقاب، - 2
فإذا تحقق ذلك عبر قضاء كطني، كجرت محاكمة عادلة كشفافة كغير 

.  صورية، فبل يكوف ىناؾ من مبرر لتدخل القضاء الدكلي
 

 من ديباجة نظاـ ركما للمحكمة الجنائية الدكلية، 6كفي الفقرة - 58
كرد ما يفيد حث الدكؿ على ممارسة كاجباتها القضائية الجنائية 

المسؤكلين عن ارتكاب "كالتشدد في اتخاذ اإلجراءات الصارمة تجاه 
 من النظاـ المذكور، للدكؿ 80ثم منحت المادة ". الجرائم الدكلية

المعنية حق الخيار بين تطبيق العقوبات الواردة في نظاـ المحكمة 
 . الجنائية أك تطبيق العقوبات الواردة في قوانين الدكلة المعنية

ليس في ىذا الباب من النظاـ األساسي، : " على أنو80فنصت المادة 
ما يمنع الدكؿ من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية 

أك يحوؿ دكف تطبيق قوانين الدكؿ التي ال تنص على العقوبات 
".  المحددة في ىذا الباب
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أف كجود عقوبة في : كفسَّر الدكتور أحمد أبو الوفا ىذه المادة بقولو
قانوف دكلة ما ليست موجودة في النظاـ األساسي للمحكمة أك عدـ 
كجود عقوبة في قانوف دكلة ما، موجودة في ذلك النظاـ األساسي، ال 

كأف الدكلة إذا . يشكل تعارضان بين ىذا األخير كالقانوف الوطني
حاكمت الشخص كفقان لقانونها الوطني كبالتطبيق لمبدأ التكاملية كمبدأ 

 تطبق عقوبات غير تلك المنصوص عليها في أفاإلقليمية، يمكنها 
.  النظاـ األساسي للمحكمة 

 
السابقة، فهو لتعزيز كالنصوص أما الهدؼ من سرد الحيثيات - 59

ساءلة العقيد معمر القذافي  ـك بمبلحقة يمنياختصاص القضاء اؿرأينا ب
عن جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق 

الوسطى اليمنية  باعتبارىا جرائم ضد اإلنسانية كجرائم إبادة الجماعية 
.   صنفناىا فيما سبقكماكانتهاكات جسيمة كمستمرة لحقوؽ اإلنساف 

ني أف يطبق إما قوانينو الداخلية، يمكلنثبت أيضان أف باستطاعة القاضي اؿ
ستطيع تطبيق األحكاـ الواردة في القانوف الدكلي اإلنساني، أك في مأك 

 بالعدالة الدكلية ، كىي قواعد مرتبطةنظاـ ركما على أساس أنها مبادئ 
ني أف يتمسك يمآمرة متعلقة بالنظاـ العاـ الدكلي، يمكن للقضاء اؿ

.  بتطبيقها كمبادئ عامة في القانوف الدكلي
 

:  الفقرة الثانية
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ني أماـ خيار المفاضلة بين قواعد قانونية دكلية آمرة  يمالقاضي اؿ
 

ساءلة ـك بمبلحقة يمنيكنا قد توصلنا إلى اختصاص القضاء اؿ- 60
العقيد معمر القذافي  عن جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ 

الجرائم باعتبارىا من أبشع الكثيفة في المناطق الوسطى اليمنية  ، 
المنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنساني، كقد أثبتنا بأف ال حصانة 

.  لرئيس دكلة عند ارتكابو مثل ىذا النوع من الجرائم
 

ني، لم يمنح يممن جهة أكلى، نعيد القوؿ، بأف قانوف العقوبات اؿ- 61
رؤساء الدكؿ كالزعماء أك قادة الثورات أم حصانة، كلم ينص على 

لذلك فإف القاضي . على ىؤالء األشخاصقوانين اليمنية عدـ تطبيق اؿ
غير مقيد بنصو ما من أجل مختص ك  نييمني، ىو كفقان للقانوف اؿيماؿ

، كأف ىذا النقص التشريعي،  أمامو مبلحقة الزعيم معمر القذافيعدـ 
.  إنما ىو من مسؤكلية مجلس النواب ال السلطة القضائية

ند دراستنا لقرار النائب العاـ اليمني بحفظ الدعول الجنائية كع- 62
ضد القذافي بدكف إبداء  أم مسوغ قانوني لهذا القرار ، سوؼ نجد 

قرار النائب العاـ اليمني قد خالف صراحة  التشريعات اليمنية  أف
معتقدا خطأ أحكاـ القانوف الدكلي، اآلمرة من جهة كمن جهة أخرل 

كتحت ضغط كتدخل الحكومة اليمنية  باف ىناؾ حصانة دكلية للقذافي 
 في مشكلة المفاضلة بين من الخضوع للقانوف اليمني كبالتالي كقع 
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من ف عليو تكوين قناعتو ادكلية، كؾاؿقواعد اجتهاده الخاطئ كبين اؿ
ال .كحسن انتقاء الخيار المنسجم مع ىذه القناعةمبادئ العدالة 

  .العكس من ذلك كما حصل 
 

فمن جهة، ىناؾ عرؼ دكلي مسمى بحصانة الرؤساء، يحمي - 63
ني، كىذا العرؼ، كما يمالعقيد معمر القذافي من المثوؿ أماـ القضاء اؿ

كمن المعركؼ، كالشواىد كثيرة، . بينا، أساسو المجاملة كمصالح الدكؿ
أف الدكؿ تستبيح كل عدالة كتجرم تسويات ال يقبلها منطق أك عقل 

.  كفقان لحساباتها الخاصة كفي سبيل مصالحها الذاتية
 

في القانوف الدكلي تين  آمرتين كفي الجهة المقابلة ىناؾ قاعد- 64
، كىذه   اماـ القضاء اليمني توجب مساءلة العقيد معمر القذافي

:  القواعد ىي
قاعدة ضركرة محاكمة من ارتكب أفظع الجرائم المنتهكة للقانوف 

عدـ سقوط الدعاكل الجزائية بمضي المدة كقاعدة - الدكلي اإلنساني 
في الجرائم التي تمس حرية المواطنين ككرامتهم كحياتهم الخاصة أيا 

–  كاف مرتكبها 
 
I - قاعدة ضركرة محاكمة من ارتكب أفظع الجرائم المنتهكة للقانوف

الدكلي اإلنساني  
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أثبتنا في القسم األكؿ من ىذا البحث، أف العقيد معمر القذافي، قد 
كقات للقانوف الدكلي اإلنساني، كىي رارتكب آالؼ االنتهاكات كالخ

انتهاكات يأبى الضمير العالمي كالمجتمع الدكلي، إال معاقبة فاعلها، 
كترفض منحو أم فرصة للتنصل من المساءلة كالعقاب، كىذا النوع من 
الجرائم ال يمر عليها الزمن، كال يعفى فاعلها من المحاسبة مهما كانت 

.   موقعو الدكليأكصفتو 
 

II - عدـ سقوط الدعاكل الجزائية بالتقادـ في الجرائم الفظيعة قاعدة
 التي تمس حرية المواطنين ككرامتهم كحياتهم الخاصة أيا كاف مرتكبها
أثبتنا أيضان، اف جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ الكثيفة في 

إبادة الجنس البشرم رائم تعتبر من أبشع جالمناطق الوسطى اليمنية  ، 
ألنها موجهة ضد حياة كحقوؽ الضحايا اليمنيين العزؿ كاعتداء على 

ىي كالمنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنساني ، حياتهم الخاصة ك
لمنع بيع كإنتاج كاستغبلؿ األلغاـ  االتفاقية الدكليةجريمة تطالها أحكاـ 

باتفاقية أكتاكا  عن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، كالمسمى ةالصادرك
 الجمعية العامة لؤلمم المتحدة االذم تبٌنتو"ـ لمكافحة األلغاـ 1997

 .
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كمن المسلم بو في فقو القانوف الدكلي كالدستورم، بأف القواعد - 65
الدكلية ذات الطبيعة اآلمرة، تعتبر ملزمة للدكؿ األعضاء في منظومة 

إلى نص دان تناساف اليماألمم المتحدة، كىي ملزمة بوجو خاص في 
تؤكد : من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على مايلي(6)المػػادة

 اإلنساف العالمي لحقوؽ كاإلعبلف المتحدة األممالدكلة العمل بميثاؽ 
كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية كقواعد القانوف الدكلي المعترؼ بها بصورة 

 العالمي كاإلعبلف المتحدة األمم الدكلة العمل بميثاؽ دعامة تؤؾ
 كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية كقواعد القانوف الدكلي اإلنسافلحقوؽ 

..  المعترؼ بها بصورة عامة 
كىناؾ إجماع في الفقو على القوة اإللزامية للقرارات كالمعاىدات 

فبينما اعتبر فريق . الدكلية، كلكن حصل خبلؼ حوؿ مدل ىذا االلتزاـ
بأف حدكد القوة اإللزامية للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة تقف 

عند حدكد النصوص الدستورية ، بينما غالى فريق آخر في منح قرارات 
األمم المتحدة لقوة اإللزاـ فجعلها تسمو على نصوص الدساتير ذاتها، 

بحيث إذا تعارض نص دستورم مع قرار صادر عن ىيئة من ىيئات 
.  األمم المتحدة، فتتقدـ في مجاؿ التطبيق الثانية على األكلى 

 
ىذا كنشير بأف القرارات الصادرة عن ىيئات األمم المتحدة تصبح 
نافذة بمجرد صدكرىا بصورة متوافقة كأحكاـ ميثاؽ األمم المتحدة، 
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دكف اعتداد بآليات التصديق كالنشر المعتمدة في األنظمة القانونية 
.  للدكؿ

 
كبالنسبة لقرارات مجلس األمن التي كرد تعيين اختصاصو بصورة - 66

رغبة في أف : " من الميثاؽ، التي نصت بأنو24كاضحة في المادة 
سريعا فعاال، يعهد أعضاء " األمم المتحدة"يكوف العمل الذم تقـو بو 

تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم 
كاألمن الدكليين، كيوافقوف على أف ىذا المجلس يعمل نائبا عنهم في 

على أف يعمل مجلس . قيامو بواجباتو التي تفرضها عليو ىذه التبعات
كمبادئها " األمم المتحدة"األمن، في أداء ىذه الواجبات كفقان لمقاصد 

كالسلطات الخاصة المخولة لمجلس األمن لتمكينو من القياـ بهذه 
".  الواجبات مبينة في الفصوؿ السادس كالسابع كالثامن كالثاني عشر

 
ىذه القرارات الصادرة عن مجلس األمن كالمتخذة كفقان للفصوؿ 

 تتمتع جميعان بقوة إلزامية، 25المذكورة، ىي على ما جاء في المادة 
بقبوؿ قرارات مجلس األمن " األمم المتحدة "أعضاءبناءن على تعهد 

كقد حسمت محكمة العدؿ الدكلية ىذا . كتنفيذىا كفق أحكاـ الميثاؽ
 بالطابع األمن تمتع جميع قرارات مجلس إمكافاألمر نهائيان لجهة 

.   من الميثاؽ 25 ك24 عمبلن بالمادتين اإللزامي
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كأما بالنسبة لقرارات الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، فقد سبق 
لمحكمة العدؿ الدكلية أف اعتبرت القرارات الصادرة عن الجمعية 

 من الميثاؽ تتمتع بقيمة ملزمة باعتبارىا ناشئة 17العامة سندان للمادة 
.   العامة المعترؼ بها في الميثاؽ الجمعيةضمن صبلحيات 

 
ني يم اؿاءالقضقرار نخلص من ىذا التحليل إلى القوؿ، بأف - 67

بشقيو الجنائي كالمدني بحصانة القذافي كعدـ اختصاصو بمبلحقتو 
اجتهاد غير صحيح كال سند قانوني لو ىو لهذا السبب فقط 

،كالصحيح انو قرار سياسي كليس قضائي ألنو تأثر بموقف الحكومة 
ىذا خيار االعتراؼ بحصانة العقيد معمر القذافي، كالسياسي كاخذ ب

دان افتساني يمخالف نصوص عديدة دكلية ملزمة في القانوف اؿالقرار م
كاف المفترض على من دستور الجمهورية اليمنية ، ك(6)المػػادةلنص 

القضاء اليمني أف يسير في إجراءات نظر ىذه القضية اإلنسانية أمامو 
خيار بذلك يكوف قد اختار  كالفصل فيها باعتباره المختص بذلك كىو

، دكف   يعتد أفاحتراـ القانوف كتطبيق العدالة كاالقتصاص من المجـر
بحصانة ال يستحق المحتمي بها أم حماية لفظاعة األفعاؿ التي 

.  ارتكبها
ىو األسلم كاألكثر توافقان مع مبادئ كاف كنعتقد أف الخيار الثاني 

.  المجتمع اإلنساني كمع العدالة كمع القواعد القانونية الدكلية اآلمرة
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:  الفقرة الثالثة
   أمثلة من اجتهادات محاكم الدكؿ عن محاكمات لرؤساء

 
, نييمإف مثوؿ العقيد معمر القذافي للمحاكمة أماـ القضاء اؿ- 68

لضلوعو في ارتكاب جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ الكثيفة 
الجرائم المنصوص باعتبارىا من أبشع في المناطق الوسطى اليمنية  ، 
المحاكمة األكلى ىي لن تكوف , عنها في القانوف الدكلي اإلنساني

كخاصة بالنسبة للعقيد معمر , لرئيس دكلة أماـ محاكم دكلة أجنبية
كمينعت عنو , الذم كاجو تهمتين في كل في بريطانيا كفرنسا, القذافي

كبعد تسوية النزاع مع المدعين عبر دفعو , المحاكمة ألسباب سياسية
ككذلك األمر بالنسبة للرئيس بينوشيو الذم أكقف . التعويضات الكبيرة

ثٌم أخلي سبيلو ألسباب صحية كلتقدمو , في بريطانيا لفترة طويلة
كفي بلجيكا استدعي العديد من الرؤساء كالوزراء للمحاكمة . بالعمر

كلكن توقفت أيضان ىذه المحاكمات بعد توتر العبلقات السياسية بين 
بل أدل استدعاء رئيس , بلجيكا كدكؿ عديدة بسبب محاكمة رؤسائها

إلى إعبلف بلجيكا لتقييد ,  ارييل شاركف للمحاكمةاإلسرائيليالوزراء 
.  مبدأ الصبلحية العالمية لمحاكمها



 151 

 
, لذلك كلوال سعي الدكؿ للمحافظة على العبلقات الودية فيما بينها

لكنا كجدنا , تأمينان لمصالح اقتصادية أك مكاسب من أٌم نوع آخر
القضاء ال يتردد في محاكمة رؤساء ككزراء عند ارتكابهم ألفظع 

.  الجرائم بحق اإلنسانية
 

التي , ليس سببو الحصانة, فمسألة إحجاـ الدكؿ عن محاكمة رؤساء
التي حقان , كلكن سببو السياسة, أثبتنا أنها منتفية في بعض الظركؼ

.  تفسد كل شيء بما فيو العدالة
 

كسنعرض أمثلة من محاكمات لرؤساء أماـ المحاكم الوطنية لدكلة 
كأف المحاكمات قطعت أشواطان قبل أف تعمل السياسة , أجنبية

فييحفظ ماء كجو القضاء عند رده , كالتسويات الخاصة على كقفها
.  الدعول عبر التذرع بالحصانة القضائية للرئيس المتهم

 
محاكمة رئيس التشيلي أكغستو بينوتشيو  : أكالن 
كاف لوصوؿ أكغستو بينوشيو إلى لندف , 16/10/1998بتاريخ - 69

إلجراء عملية جراحية لفتق صغير أف زعزعت ما قاـ عليو مفهـو 
دكتاتور تشيلي , فقد أكقف البوليس البريطاني. الحصانة في أكركبا

السابق باالعتماد على مذكرة توقيف دكلية أصدرىا قاضياف إسبانياف 
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بتهمة اإلبادة الجماعية كالتعذيب بحق أشخاص يحملوف الجنسية 
.  اإلسبانية

كبعد عشرة أياـ طلب المكتب الفدرالي للشرطة السويسرية بدكره 
تمديد التوقيف االحترازم بحقو بتهمة خطف كتعذيب كقتل مواطن 

كما قٌدمت ثماني شكاكل من الجئين تشيليين أماـ القضاء . سويسرم
.  السويدم تبع ذلك شكاكل في بريطانيا كفرنسا

 
تركزت االتهامات التي كجهت إلى الرئيس التشيلي السابق - 70

أكغوستو بينوتشيو على انتهاكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في 
 ككذلك 1990 كحتى العاـ 1973عهده الذم استمر منذ العاـ 

 معارضان سياسيان على أيدم قافلة الموت كىي 74لمسؤكليتو عن مقتل 
 بعد 1973كحدة عسكرية جالت أنحاء تشيلي في تشرين األكؿ 

االنقبلب الذم أطاح الرئيس االشتراكي سيلفادكر اليندم كأكصل 
ككانت قافلة الموت المذكورة تأتمر مباشرة . بينوتشيو إلى السلطة

بأكامر بينوتشيو بصفتو القائد األعلى للقوات المسلحة كللمجلس 
.  العسكرم الحاكم

 
كتصنف الجرائم المتهم بها الجنراؿ التشيلي بينوتشيو بأنها جرائم ضد 

جرائم تتصل بالمجموعة االنسانية "كىي , االنسانية كجرائم حرب
كما نصت عليها مقدمة " العالمية التي ال يمكن أف تبقى دكف عقاب
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 المتعلقة بإنشاء محكمة الجنايات 1998 تموز 17اتفاقية ركما تاريخ 
.  الدكلية كبنظامها

كاف على القضاء اإلنكليزم أف , كعلى إثر طلبات االسترداد العديدة
كمن , يبت بمجموع ىذه الطلبات كأف يقر بمبدأ كجود حصانة أك ال

فصدر الحكم التاريخي في . ثم أف يقبل طلبات االسترداد أك أف يردىا
قضى بأف مبدأ الحصانة  (2 أصوات ضد 3بأغلبية ) 25/11/1998

كلكي ترفض حصانة رؤساء الدكؿ . ال يطبق على رئيس دكلة سابق
الحاليين كالسابقين ارتكزت ىيئة اللوردات على المبادئ المنبثقة عن 
محاكمات نورمبرغ التي كرست أكؿ مبدأ من مبادئ سقوط الحصانة 

.  أماـ مبدأ الجريمة في حق اإلنسانية
أف القانوف الدكلي قد "كقد أفاد اللورد نيكهولس أكؼ بيركنهيد بقولو 

ثٌبت بأف بعض أنواع من السلوؾ بما فيها التعذيب كحجز الرىائن غير 
كىذا ما يمكن تطبيقو على الجميع كبشكل أشد . مقبولة من أم كاف
".  كقوؿ العكس ىو استهزاء بالقانوف الدكلي, على رأس الدكلة

 
 أصدرت محكمة الدرجة الثانية البريطانية 24/3/1999كبتاريخ 

قراران بعدـ تمتع الجنراؿ بينوتشيو  (1 أصوات ضد 6بأغلبية )
تطبيقان لمبدأ أنو ال يمكن االعتداد بالحصانة عند كجود , بالحصانة

انتهاكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف كبصورة خاصة الجرائم المخالفة 
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كالتي تفتح المجاؿ لتطبيق مبدأ , للقواعد اآلمرة في القانوف الدكلي
.  الصبلحية العالمية لنصوص قانوف العقوبات

 
احتجز في , بعد أف جٌرد القضاء البريطاني بينوتشيو من حصانتو- 71

 ألف كضعو 2/3/2000 أياـ كأخلي سبيلو بتاريخ 503بريطانيا مدة 
ال يسمح بمثولو  ( عامان 85)الصحي بسبب المرض كتقٌدمو في السن 

.  أماـ المحكمة
 أفرج كزير الداخلية عن بينوتشيو البالغ من 11/1/2000كبتاريخ 
 أصدرت 31/1/2000ثٌم بتاريخ .  سنة ألسباب صحية83العمر 

, المحكمة عليا حكمان فسخت بموجبو قرار محكمة الدرجة الثانية
بسبب الشك في حياد أحد قضاة الدرجة األكلى برر قرار مجلس 

.  اللوردات بإلغاء الحكم الصادر ضد بينوتشيو
 

ىي السبب في إطبلؽ سراح , كانت أيضان التسوية السياسية- 72
حيث تعهدت دكلة التشيلي بمحاكمتو أماـ محاكمها , بينوتشيو
.  الوطنية

 أصدرت محكمة االستئناؼ التشيلية 5/6/2000كبالفعل بتاريخ 
حكمان برفع الحصانة عن بينوتشيو التي كسبها بصفتو عضوان مدل 

كتأيد ىذا , تمهيدان لمحاكمتو, الحياة في مجلس الشيوخ التشيليي
.  8/8/2000الحكم بقرار المحكمة العليا تاريخ 
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 توقفت جميع اإلجراءات القانونية بحق بينوتشيو 9/7/2001كبتاريخ 

.   سنة كسوء حالتو الصحية85بسبب تقدمو في العمر كبلوغو سن الػ
 قضت المحكمة العليا التشيلية بإدانة بينوتشيو 4/1/2005كبتاريخ 

.   سنة كحكمت عليو باإلقامة الجبرية89البالغ من العمر 
 

محاكمات الزعيم الليبي معمر القذافي  : ثانيان 
أف العقيد معمر القذافي كاجو , تظهر األحداث التاريخية- 73

األكلى في قضية تفجير طائرة الػ . المحاكمة أماـ محاكم أجنبية مرتين
UTA ,إلى , كالثانية في قضية لوكربي كقد انتهت كلتا المحاكمتين

تسوية سياسية تدفع بموجبها الدكلة الليبية تعويضات كبيرة لضحايا 
كتقديم بعض صغار المتهمين ككبش فداء للعقيد , العملين اإلرىابيين

.  القذافي
 
محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي عن جريمة تفجير طائرة الػ * 

UTA  
كمن أجل التخلص من تبعات , بعد سنوات طويلة من اإلنكار- 71

عمدت السلطات الليبية إلى دفع تعويضات , المقاطعة كالعزلة الدكلية
 المحاكم لم تتدخل في أف أمللضحايا خارج النطاؽ القانوني للقضية 

ما يمكن اعتباره نوع من اإلقرار الليبي بالمسؤكلية , ىذه التسوية



 156 

 احد المسؤكلين المخابراتيين الليبيين أفكاعترافان منها بالتورط خاصة 
.  (عديل الرئيس القذافي)الذين سلموا للمحاكمة ىو 

 
 UTAالتابعة لشركة " DC 10"عمد أىالي ضحايا طائرة - 74

 نتيجة لتعرضها لهجـو 19/9/1989الفرنسية التي سقطت بتاريخ 
,  قتيبلن من ركابها170إرىابي بالمتفجرات أدل لتدميرىا كسقوط نحو 
.   جنسية الضحاياإلىإلى إقامة دعول أماـ القضاء الفرنسي بالنظر 

كحين حاكؿ القضاء الفرنسي المستقل متابعة القضية بناء على 
 على األقل أك المحكمة الفرنسية إلىاالعتراؼ الليبي لجلب القذافي 

 مذكرة جلب عبر القاضي بركغيير رفضت ىيئة االدعاء قبوؿ إصدار
الدعوة من األساس نظران لتعارضها مع القانوف الدكلي الذم يعطي 

  (..)القذافي حصانة ألنو رئيس دكلة
 

 كأصدرت, لم توافق الهيئة االتهامية على حيثيات قرار اإلدعاء- 75
 يقضي بعقوبة 2000 تشرين األكؿ 20الهيئة االتهامية قراران بتاريخ 

 (من قسم االستخبارات)السجن على مسؤكلين من التابعية الليبية 
 كمشينان إرىابيامعتبرة ىذا العمل , لترتب مسؤكليتهما عن تفجير الطائرة

كتمادل القرار في حيثياتو ليبحث عن المسؤكؿ الرئيس . اإلنسانيةبحق 
كليخلص إلى مبلحقة رئيس الدكلة أم الرئيس معمر , عن الفعل



 157 

معتبران أف حصانة الرئيس تسقط عندما , القذافي عن فعل مرؤكسيو
.  يتصف الفعل المرتكب بجريمة دكلية تخالف الضمير العالمي

كأف الحصانة ال يمكن أف تغطي األفعاؿ اإلجرامية المرتكبة في 
كإذا كاف ىناؾ عرؼ دكلي يقضي , UTAاالعتداء على طائرة 

فإف ىذا العرؼ ال يعفي رئيس الدكلة كأعضاء , بحصانة الرؤساء
إذا ما كاف ىناؾ إثبات أنو , الحكومة األجنبية من المسؤكلية الجزائية

 . ىو الفاعل أك المشارؾ بجريمة دكلية جسيمة
, كإذا كاف صحيحان بأف ىناؾ حماية خاصة يستفيد منها رؤساء الدكؿ

فإف ىذا ال يعني كما قاؿ , كأعضاء الحكومات كالدبلوماسيين العاملين
تشمل المشاركة أك األمر بارتكاب , حصانة قضائية مطلقة, النائب العاـ

كحتى أف النصوص الدكلية المتعلقة . جرائم تعتبر دكليان األكثر خطورة
بالحصانات كاالمتيازات كاتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية لعاـ 

 فإنها غفلت عن ذكر 1963 أك للحصانات القنصلية لعاـ 1961
.  حصانة رؤساء الدكؿ 

 
كاف على المحكمة أف تحلل االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية - 76

كالتي تستبعد حصانة الرؤساء , التي صادقت عليها الحكومة الفرنسية
كىي ترد على المدعي العاـ الذم اعتبر أف ىذه النصوص ال , كالحكاـ

فاعتبرت , تتمتع بالشمولية التي تتيح تطبيقها في جميع الحاالت
 ىي تعبير عن إرادة المجتمع الدكلي إنما, المحكمة أف ىذه االتفاقيات
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حتى كلو كاف المتهم ىو , بمبلحقة االنتهاكات الخطرة للقانوف الدكلي
كارتكبت ىذه الجرائم أثناء ممارستو لوظائفو , رئيس لدكلة أجنبية

طالما أف ىذه الجرائم تشكل جرائم دكلية مخالفة للضمير , الرئاسية
.  العالمي

 
كاستندت المحكمة إلى مقدمة معاىدة ركما المنشئة للمحكمة الجنائية 

التي تنص على أف من كاجب كل دكلة أف تمارس كاليتها , الدكلية
. القضائية الجنائية على أكلئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دكلية

 من ىذه االتفاقية التي تنص على أنو ال تحوؿ 27كإلى المادة 
الحصانات أك القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية 

دكف ممارسة , للشخص سواء كانت في إطار القانوف الوطني أك الدكلي
.  المحكمة اختصاصها على ىذا الشخص

كبالنتيجة انتهت الغرفة االتهامية في محكمة االستئناؼ أف أم حصانة 
كالتدمير عبر , ال يمكن أف تغطي أعماؿ المشاركة في القتل العمد

عبر منظمة , استخداـ مواد متفجرة كما تفضي إليو من التسبب بالموت
كالتي توصف بأنها جرائم دكلية ال ,  تتلقى أكامرىا من رئيس دكلةإرىابية

ألف . يمكن أف تدخل ضمن ممارسة رئيس الدكلة لوظائفو السيادية 
إنما ىي انتهاكات , ىذه االنتهاكات الماسة بالقانوف الدكلي اإلنساني

فإنو يستفاد من طبيعتها اآلمرة أف أم , لقواعد آمرة في القانوف الدكلي
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دكلة ال تستطيع مخالفة ىذه المبادئ العليا المعركفة من المجتمع 
.  كأف على الدكؿ كاجب إلزامي كليس اختياريان التقيد بأحكامها. الدكلي

بمبلحقة كمحاكمة األشخاص , كىذا ما يفرض كاجبان إضافيان على الدكؿ
المرتكبين ألفعاؿ تشكل خركجان على القواعد اآلمرة في القانوف 

 الختصاص المحاكم العالميةكذلك استنادان إلى الصبلحية , الدكلي
لذلك كاف عدـ السماح بإفبلت المجرمين من العقاب يشكل . الجزائية
فإنو ليس , كخبلفان لما قالو المدعي العاـ. erga omnesموجبان 

.  كإنما مبدأ البل حصانة , مبدأ حصانة الرؤساء ىو الذم يجب تطبيقو
 

فسخت ىذا الحكم , كلما كصلت القضية إلى محكمة التمييز- 77
في ما يتعلق بمبلحقة الرئيس القذافي كاعتبرت أف حصانة رؤساء 

الدكؿ مصونة بموجب األعراؼ كمبادئ المجاملة الدكلية التي تحوؿ 
.  دكف مبلحقتهم أثناء ممارستهم لسلطاتهم 

 
محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي في قضية لوكربي  * 

 747 أدل عمل إرىابي إلى تفجير طائرة بوينغ 1988في العاـ - 78
بعد مركر عشر دقائق على إقبلعها من مطار لندف كعلى متنها , أمريكية
كقد أثبتت .  راكبان من جنسيات أمريكية كبريطانية كفرنسية270

التحقيقات الدكلية كالخبرات الفنية أف العمل اإلرىابي المذكور كاف قد 
خطط لو جهاز المخابرات الليبية كنٌفذ بواسطة أشخاص تابعين للجهاز 
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كرغم طلبات االسترداد المتكررة المقٌدمة من قبل السلطات . المذكور
البريطانية كالسلطات األمريكية رفض الليبيوف تسليم الشخصين 

الليبيين المشتبو بهما كاالنصياع للقرارات الدكلية الصادرة عن مجلس 
األمن كالتي تضع على عاتق ليبيا موجب التعاكف مع المجتمع الدكلي 

.  كالتي تفرض عليها عقوبات اقتصادية كمالية كدبلوماسية
 أصدر مجلس األمن الدكلي القرار 1992كفي شهر كانوف الثاني 

.   الذم فرض حظران جويان كحظر أسلحة على ليبيا748
 

كافقت السلطات الليبية على دفع , بنتيجة تسوية سياسية- 79
كما كافقت على تسليم مواطنين ليبيين , التعويضات ألىالي الضحايا

أصدر مجلس , 27/8/1998كفي . متهمين بارتكاب ىذه الجريمة
بالمبادرة المتعلقة بمحاكمة " كفيو رحب , 1192األمن القرار 

 محكمة أماـ" باف آـ" تهمة تفجير طائرة إليهماالشخصين الموجهة 
.  ىولنداالىام ب تعقد في اسكتلندية

 
تم االتفاؽ , كبعد مفاكضات دبلوماسية شائكة بين األمم المتحدة كليبيا

برعاية األمم المتحدة على أف تتم محاكمة المتهمين الليبيين أماـ 
محكمة اسكتلندية كفقان للقانوف االسكتلندم كعلى أف تنعقد المحكمة 

بعد توقيع اتفاؽ بين بريطانيا , المذكورة في مدينة الىام في ىولندا
 كانوف 8كىولندا حوؿ األمور المتعلقة بتنظيم ىذه المحاكمة بتاريخ 
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كقد تقرر أف تكوف ىذه المحكمة صالحة إلجراء . 1999الثاني سنة 
بد فقط كلمحاكمة المتهمين الليبيين ع" لوكربي"المحاكمة في قضية 

.  م كعلي أمين فهميقرحالمالباسط 
أما في ما خص عملية إلقاء القبض على المتهمين كإحالتهم أماـ ىذه 

فقد تم االتفاؽ على تطبيق قانوف البلد الذم كقعت , المحكمة الخاصة
المتعلق باسترداد  (أم القانوف االسكتلندم)الجريمة على أراضيو 

أنو كفقان لبلتفاؽ المعقود تنٌفذ العقوبات , يضاؼ إلى ذلك. المجرمين
أم في البلد الذم كقعت )المانعة من الحرية في سجن اسكتلندم 

بإشراؼ مراقبين دكليين كمع حق  (الجريمة اإلرىابية على أراضيو
.  السلطات الليبية القياـ بزيارة المحكـو عليهم دكريان 

 في أعقاب فترة كقف مؤقت بدأت 2003 أيلوؿ 5ريفع الحظر في 
للمحاكمة مواطنين ليبيين ,  بعدما سلمت السلطات1999في العاـ 

.   فوؽ لوكربي1988 103اثنين متهمين بتفجير طائرة باف آـ الرحلة 
 

 بدأت محاكمة المتهمين في ىذه القضية أماـ 3/5/2000بتاريخ 
محكمة جزائية اسكتلندية مؤلفة من قضاة اسكتلنديين انعقدت في 

أم قانوف , كجرت ىذه المحاكمة كفقان للقانوف االسكتلندم. ىولندا
.  مكاف كقوع الجريمة

 2001انتهت المحاكمة بإدانة عبد الباسط المقرحي في كانوف الثاني 
كتمت تبرئة ساحة المتهم اآلخر األمين , كالحكم عليو بالسجن المؤبد
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كأيدت محكمة االستئناؼ ىذا الحكم في آذار . خليفة فحيمة
2002  .

 
مسؤكلية أفعاؿ " قبلت السلطات الليبية تحمل 2003كفي العاـ 

بالنسبة لتفجير طائرتي باف آـ كتوصلت إلى اتفاقية " المسؤكلين الليبيين
.  حوؿ دفع تعويضات إلى عائبلت ضحايا التفجير

 
محاكمة الرئيس العراقي صداـ حسين  : ثالثان 
عقب انتهاء العمليات العسكرية الهادفة إلى إزاحة صداـ حسين - 80

إلى , كاف ال بد أف يخضع كالفريق الحاكم التابع لو, عن حكم العراؽ
محاكمة عن الجرائم التي ارتكبها خبلؿ فترة حكمو التي امتدت ما بين 

البلفت ىو التقارب بين ). 1/5/2003 كلغاية 17/7/1968تاريخي 
.  (تاريخ حكم كل من طاغيتي ليبيا كالعراؽ

كقد استقر الرأم على أف تكوف محاكمة الرئيس العراقي صداـ حسين 
على عاتق الرئيس , حيث كضع ىذا القانوف, أماـ محكمة مختلطة

األعلى للمحكمة الجنائية العراقية إلتزامان بأف يعين أشخاصان من غير 
العراقيين بوصفهم خبراء كمراقبين في محاكم الجنايات كالهيئة التمييزية 

لتقديم المساعدة في مجاؿ القانوف الدكلي كفي حقل التجارب 
المماثلة سواء كانت دكلية أك غير ذلك كمراقبة كمراعاة المحكمة 

كيجوز لرئيس . ألصوؿ اإلجراءات المعتمدة كفقان للمعايير القانونية
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المحكمة تعيين ىؤالء الخبراء كالمراقبين بمساعدة المجتمع الدكلي 
(.  6الفقرة الثانية من المادة )بما في ذلك األمم المتحدة 

 
 الصادر بموجب 2003 لعاـ 1أنشئت ىذه المحكمة بالقانوف رقم 

كحٌدد اختصاصها بمحاكمة , 9/12/2003 تاريخ 48األمر رقم 
المواطنين العراقيين بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية أك جرائم ضد 

.  اإلنسانية أك جرائم حرب أك انتهاكات لقوانين عراقية معينة 
, 2004كلما صدر الدستور العراقي المؤقت في األكؿ من آذار 
أقٌر في , كالمسمى بقانوف إدارة الدكلة العراقية في الفترة االنتقالية

فنٌص صراحة على أف قانوف ,  منو على ىذه المحكمة48المادة 
 يعد 10/12/2003تأسيس المحكمة الجنائية المختٌصة الصادر في 

دكف األخذ , مصدقان عليو كىو يحدد حصران إختصاصها كإجراءاتها
كحجب في الفقرة . بنظر اإلعتبار النصوص الواردة في ىذا القانوف

الثانية من ذات المادة أم اختصاص ألية محكمة أخرل في النظر 
.  بالقضايا التي ىي من صبلحية المحكمة الجنائية المختٌصة

 
تسرم كالية المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد - 81

على الجرائم التي ارتكبها عراقيوف أك مقيموف في العراؽ , اإلنسانية
ضمن الجمهورية العراقية أك خارجها خبلؿ الفترة الممتدة بين تاريخي 

( 11) المنصوص عليها في المواد 1/5/2003 كلغاية 17/7/1968
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من ىذا القانوف بما في ذلك الجرائم المرتبطة  (14)ك (13)ك (12)ك
كتشمل كذلك , بالحرب ضد جمهورية إيراف اإلسبلمية أك دكلة الكويت

الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربو ككرده كتركمانو كاشورييو 
كباقي القوميات كشيعتو كسنتو سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أك 

(.  2003 لعاـ 1 من القانوف 1 من المادة 2الفقرة )غير ذلك 
 

أخذ نظاـ المحكمة الجنائية المختصة , كككل نظاـ اتهاـ جنائي
 المادة فنصت, بالمسؤكلية الجنائية الفردية, بالجرائم ضد اإلنسانية

بأف الشخص الذم يرتكب جريمة ,  من قانوف إنشاء المحكمة15
يعتبر , تدخل ضمن كالية المحكمة ييعدي مسؤكالن عنها بصفتو الفردية

الشخص مسؤكالن جنائيان كعرضة للعقاب عن أم جريمة تدخل ضمن 
شخصيان أك باالشتراؾ , كالية المحكمة إذا قاـ بارتكاب ىذه الجريمة

مع آخر أك بواسطة شخص آخر بغض النظر عما إذا كاف ىذا الشخص 
ككذلك إذا أمر بارتكاب جريمة كقعت , مسؤكالن أك غير مسؤكؿو جنائيان 

كإذا قٌدـ العوف . أك أغرل أك حٌث على ارتكابها, بالفعل أك شرع فيها
أك التحريض أك المساعدة بأم شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه 

. بما في ذلك توفير كسائل ارتكابها, الجريمة أك الشركع في ارتكابها
كإذا أسهم بأية طريقة أخرل في قياـ جماعة من األشخاص يعملوف 

على أف , بارتكاب ىذه الجريمة أك الشركع في ارتكابها, بقصد مشترؾ
...  تكوف ىذه المساىمة متعمدة
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كال تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببان معفيان من - 82

سواء كاف المتهم رئيسان للدكلة أك رئيسان أك , العقاب أك مخففان للعقوبة
عضوان في مجلس قيادة الثورة أك رئيسان أك عضوان في مجلس الوزراء أك 

كال يجوز االحتجاج بالحصانة للتخلص , عضوان في قيادة حزب البعث
.  من المسؤكلية

كما ال يعفى الرئيس األعلى من المسؤكلية الجنائية عن الجرائم التي 
إذا كاف الرئيس قد علم أك , بإمرتويرتكبها األشخاص الذين يعملوف 

كانت لديو من األسباب ما تفيد العلم بأف مرؤكسو قد ارتكب ىذه 
األفعاؿ أك كاف على كشك ارتكابها كلم يتخذ الرئيس اإلجراءات 
الضركرية كالمناسبة لمنع كقوع ىذه األفعاؿ أك أف يرفع الحالة إلى 

.   التحقيق كالمحاكمةإجراءالسلطات المختصة بغية 
فإف قياـ المرؤكس بارتكاب فعل تنفيذان ألمر , كفي الحالة المعاكسة

صادر من الحكومة أك من رئيسو فإف ذلك لن يعفيو من المسؤكلية 
كيجوز أف يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة , الجنائية

.   تحقيق العدالة يتطلب ذلك أف
 

ية العراقية المختصة بالجرائم ضد ئمثل أماـ المحكمة الجنا- 83
 من كبار القادة 11كبلن من الرئيس العراقي صداـ حسين ك, اإلنسانية

ككفقان لبلدعاء العاـ الذم رفعتو سلطة االتهاـ , العراقيين السابقين
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 الرئيس العراقي السابق إلىأسندت ك,  المحكمة المذكورةأماـالعراقية 
جرائم عدة تتصف بالجرائم الدكلية الخطرة كونها كاقعة على القانوف 

 الجماعية التي اإلبادةكمن ىذه الجرائم جنايات . اإلنسانيالدكلي 
 العراقيين كجرائم اغتياؿ العديد من رجاؿ الدين األكرادارتكبت ضد 
 التي كقعت اإلنسانية كجرائم الحرب كالجرائم ضد 1980الشيعة عاـ 

كىي جرائم جاء النص عليها في , خبلؿ االجتياح العراقي للكويت
 كفي الملحقين األكؿ كالثاني لهذه 1949اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
كما كٌجو االدعاء العاـ إلى الرئيس . 1977االتفاقات الصادرين عاـ 

العراقي السابق االتهاـ بارتكاب جرائم أخرل أتى النص عليها في 
القانوف الجزائي العراقي كجريمة كضع اليد على القضاء كالتأثير عليو 

.  استعماؿ السلطةإساءة الثركات العراقية كجريمة إىداركجريمة 
بما في ذلك استخداـ ) إيرافكالجرائم التي ارتكبت خبلؿ الحرب ضد 

بعد محاكمة طويلة أصدرت المحكمة حكمها بإعداـ ك. (الغاز الساـ
الرئيس صداـ حسين كتم تأييد الحكم من محكمة النقض العراقية كتم 

 كإعداـ الرئيس صداـ حسين في حينو في ظل ظركؼ ـتنفيذ الحك
.  محاكمة غير عادلة في نظر كثير من المراقبين الدكليين 

كتشٌكل محاكمة الرئيس العراقي ككبار قادة النظاـ السابق أماـ محكمة 
من دكف ضركرة اللجوء , نموذجان آخر من العدالة الدكلية, عراقية خاصة

كمثل المحكمة الجنائية الدكلية لراكندا كمثلها , إلى محاكم دكلية
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أك المحكمة الجنائية الدكلية التي أحيلت أمامها مؤخران , ليوغسبلفيا
.  قضية دارفور

 
محاكمات متفرقة لرؤساء دكؿ  : : رابعان 
محاكمة رئيس كوريا الجنوبية ركه تام كك  * 

ىواف - دك-حوكم الرئيس الكورم الجنوبي السابق تشوف- 84
كخليفتو ركه تام كك لدكرىما في االنقبلب الدموم الذم حصل في 

كتورطهما في مجزرة ارتكبها الجيش بحق المدنيين في , 1979العاـ 
طاكؿ االتهاـ في ىذه القضية عددان من كبار الضباط من . 1980العاـ 

.  بينهم كزير الدفاع السابق تشو يونغ بوؾ 
كانتهت المحاكمة مع لفظ محكمة جنايات سيوؿ حكمها في ىذه 

 سنة كستة 22كبالسجن , ىواف-دك- فقضت بإعداـ تشوف, القضية
كذلك بعد أف ثبت عليهما جـر التمرد . أشهر على ركه تام كك

كالخيانة العظمى كاعتبر الحكم أف الجنراالف السابقاف مسؤكالف عن 
اغتصاب السلطة نتيجة االنقبلب العسكرم الذم حصل في العاـ 

كأف المجازر التي حصلت في عهده ال يمكن بأم كجو تنصل , 1979
كذلك ألف , الرئيسين منها لعلة عدـ إعطاء األمر المباشر بتنفيذىا

. توليهما للحكم تٌم بصورة غير مشركعة كألحق ضرران فادحان بالشعب
 من الجنراالت السابقين بالسجن لفترات 13كحكمت المحكمة على 

.   سنوات 10 ك4تراكح بين 
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محاكمة الرئيس األثيوبي منغيستو ىايلي  * 

 من 69حوكم الرئيس األثيوبي السابق منغيسيو ىايلي ك- 85
 شخص من مسؤكلي 2000المسؤكلين السابقين بتهمة قتل نحو 

العهد اإلمبراطورم كالمعارضين فيما عرؼ بحملة الرعب األحمر التي 
 .  1978 ك1977استمرت بين عامي 

 
محاكمة رئيس كوبا فيديل كاسترك  * 

 تقدـ في فرنسا ثبلث أشخاص بشكاكل 6/1/1999بتاريخ - 86
اتخاذ صفة اإلدعاء الشخصي ضد الرئيس الكوبي فيديل كاسترك، 

 1980الرتكابو جرائم ضد اإلنسانية، كمتاجرتو بالمخدرات منذ العاـ 
.   الدكليكاإلرىابمن أجل تمويل الحزب الشيوعي 

إال أف النائب العاـ الفرنسي قد ردَّ ىذه الدعاكل ألف فيديل كاسترك 
.  ىو رئيس دكلة محمي عبر مبدأ الحصانة السيادية

كقضت المحكمة الوطنية االسبانية بالحكم ذاتو، كأعلنت أف الرئيس 
. الكوبي ال يمكن محاكمتو حتى في جرائم دكلية ما داـ رئيسان للدكلة

.  فهو يتمتع بحصانة كفق القانوف الدكلي العاـ
 
محاكمة رئيس زمبابوم ركبرت موغابي  * 
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، قضت إحدل محاكم الواليات 2001في تشرين األكؿ - 87
في القضية التي رفعتها أمامها اديبل شيمينيا – المتحدة األمريكية 

بأف قانوف حماية – تاشيونا ضد الرئيس الزمبابوم ركبرت موغابي 
ضحايا التعذيب ال يتقدـ على الحصانة الديبلوماسية التقليدية، كال 

إف الحصانة . على الحصانة الشبيهة المعطاة لرؤساء الدكؿ الزائرين
الديبلوماسية تمنع المدعين في القضاء الوطني من بدء قضية قانونية 

.  ضد رئيس دكلة أجنبية أك طاقمو الديبلوماسي، أيان تكن التهمة 
 
محاكمة رئيس تشاد الحاج حسين ىابرم  * 

، كجو القضاء في العاصمة السنغالية داكار، 3/2/2000بتاريخ - 88
إلى الرئيس التشادم حسن ىابرم، التهمة بمشاركتو بأعماؿ تعذيب ما 

، كارتكاب جرائم ضد اإلنسانية كأعماؿ 1990 ك1983بين عامي 
.  ىمجية

 ألف شخص جرل 40كأنو كفقان للجنة التحقيق التشادية فإف نحو 
 ألف مواطن 200اعدامهم أك قضوا بخبلؿ فترة احتجازىم، كأف نحو 

.  تشادم تعرضوا للتعذيب، خبلؿ فترة حكم الرئيس حسين ىابرم
إال أف الغرفة االتهامية في محكمة االستئناؼ أبطلت االتهاـ، بسبب 

كبتاريخ . عدـ اختصاص المحاكم السنغالية لمحاكمة رئيس أجنبي
 صدقت محكمة التمييز السنغالية للحكم االستئنافي 20/3/2001

القاضي برد الدعول لعدـ االختصاص،  
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على إثر ردِّ الدعول، تقدَّـ بعض ضحايا الديكتاتور التشادم، الذم 
يتمتع بصفة الجئ سياسي في السنغاؿ، بدعول أماـ المحاكم 
البلجيكية استنادان إلى قانوف الصبلحية العالمية، كأصدر القضاء 

البلجيكي مذكرة توقيف عالمية ضد الرئيس التشادم، كلكن ىذه 
 2003 البلجيكي في العاـ المشرع عندما كضع أسقطتالدعول 

شركطان مشددة على إعماؿ مبدأ الصبلحية العالمية للمحاكم 
.  البلجيكية

 
محاكمة رئيس أكغندا الحاج عيدم أمين دادا  * 

 1971كاجو الرئيس األكغندم االتهاـ بتوجيهو بين عامي - 89
 ألف من مواطنيو في 300 إلى 100 األمر بقتل ما بين 1979ك

.  أكغندا
المملكة – إال أف الرئيس دادا مات في المستشفى الملكي في جدة 

، قبل أف تنتهي 2003العربية السعودية في شهر تموز من العاـ 
.  محاكمتو

 
محاكمة كزير خارجية الكونغو ياركديا ندكمباسي  : سادسان 

يعني مبدأ عالمية النص الجزائي أك الصبلحية الشاملة، كجوب - 90
تطبيق ىذا النص على كل جريمة يقبض على مرتكبها في إقليم الدكلة، 

كيطبق . أيان كاف اإلقليم الذم ارتكبت فيو كأيان كانت جنسية مرتكبها 
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مبدأ العالمية من أجل منع الجاني من اإلفبلت من العقاب، كىو يطاؿ 
 خطورة في القانوف الدكلي، التي تبرر األكثربصورة خاصة الجرائم 

كىذه الجرائم الخطيرة ىي تلك المتبناة . بطبيعتها اختصاصان استثنائيان 
كىي تنشئ التزامات على . في عرؼو دكلي، أك مكرسة باتفاقات دكلية

عاتق األشخاص تؤدم مخالفتها إلى ترتيب المسؤكلية الجزائية حتى 
.  كلو كاف الفاعل ال زاؿ قائمان بوظائفو الرسمية 

 
 أصدرت بلجيكا قانونان يمنح صبلحية عالمية 1999في سنة - 91

لمحاكمها في الجرائم الدكلية أينما ارتكبت، كأيان كانت مرتكبها، حتى 
لو لم يكن في بلجيكا، كيسقط القانوف أم حصانة على اإلطبلؽ في 

.  ىذه الجرائم 
 أصدر القاضي البلجيكي 11/5/2000بتاريخ 

Vandermeesch مذكرة توقيف دكلية بحق كزير الخارجية 
 1998الكنغولي ياركديا ندكمباسي، كذلك عن جرائم مرتكبة في العاـ 

ككاف من بين المتهمين بهذه الجرائم . كصنفت كجرائم ضد اإلنسانية
.  كبل من الرئيس الكونغولي لوراف كابيبل كعدد من كزراء دكلتو 

رفعت جمهورية الكونغو دعول أماـ محكمة العدؿ الدكلية، قالت فيها 
إف الصبلحية العالمية التي اتخذتها بلجيكا لمحاكمها غيابيان، تتجاكز 
القانوف الدكلي كإف عدـ اعتراؼ بجليكا بحصانة كزير خارجية ال يزاؿ 
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في منصبو ىو انتهاؾ للقانوف الدكلي، كطلبت الكونغو من المحكمة اف 
.  تػأمر بإلغاء مذكرة التوقيف الدكلية ضد كزير خارجيتها

 
كاف أماـ المحكمة أكثر من نقطة قانونية مثارة، كلكن ما يعنينا منها 

:  إشكاليتين ىما 
 

معرفة ما إذا كاف كزير خارجية يستفيد من : اإلشكالية األكلى- 92
الحصانات كاالمتيازات على الصعيد الدكلي، كىل من الممكن إصدار 
مذكرة توقيف دكلية بحقو إذا ما ارتكب جرائم مخالفة لقواعد آمرة في 

.  القانوف الدكلي
انتهت محكمة العدؿ الدكلية في قرارىا إلى أف كزير الخارجية يتمتع 
طواؿ مدة ممارستو لمهامو بحصانة من الخضوع للقضاء الجنائي 

كبحرمة مطلقة خارج دكلتو، كىذه الحصانة كالحرمة تحمي الشخص 
 كالتي تشكل عائقان أماـ أجنبيةالمعني من كل تصرؼ سيادم في دكلة 

.  ممارستو لمهامو
كقد بررت بلجيكا سبب عدـ اعترافها بالحصاف الدكلية في القضية 

كلكن . المطركحة، بأف الشخص المعني مداف بجريمة ضد اإلنسانية
محكمة العدؿ الدكلية أثناء قراءاتها لتعليل المحكمة البلجيكية التي 
فحصت بعناية التشريعات الوطنية كبعد اجتهادات المحاكم الوطنية، 
كخاصة قرار محكمة اللوردات في بريطانيا، كقرار محكمة التمييز 
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إال أنها لم تستطع اف تقدِّـ دليبلن على كجود في القانوف . الفرنسية
الدكلي العرفي ألم استثناء على القاعدة المكرسة للحصانة القضائية أك 
حرمة الوزراء عندما يكونوا متهمين بارتكاب جرائم حرب أك جرائم ضد 

.  اإلنسانية
فقواعد القانوف الدكلي التي تنص على حصانة ىيئات العبلقات 

الخارجية للدكلة فهي تتقدـ على قواعد القانوف الداخلي التي تحدد 
حتى عندما تمارس ىذه المحاكم . اختصاص المحاكم الوطنية

االختصاص الموسع على أساس مختلف المعاىدات الدكلية التي تدفع 
.  إلى معاقبة أنواع معينة من الجرائم الدكلية الجسيمة

 محكمة العدؿ الدكلية بتمتع كزير الخارجية بالحصانة، إال رإقراكرغم 
أف المحكمة قد كضعت بعض اإلستثناءات على مبدأ حصانة كزير أك 

 مساءلة الوزير أماـكزير سابق، معتبرة أف ىذه الحصانة ال تشكل عائقان 
:  جزائيان كذلك في الحاالت اآلتية

إذا كاف ىذا الوزير مبلحقان في دكلتو  
إذا رفعت الدكلة المعنية الحصانة عن ىذا الشخص  

إذا كاف ىذا الشخص مبلحقان أماـ محكمة جزاء دكلية، كحالة محكمة 
.  ركاندا اك محكمة يوغسبلفيا السابقة

إذا كاف الوزير المتهم، لم يعد ممارسان ألم كظيفة رسمية يكوف متمتعان 
في ظلها بالحصانة، كىنا يجوز محاكمتو سواءن أكاف الفعل المرتكب 

.  قبل ممارستو لوظائفو الرسمية أك معرض ممارستو لهذه الوظائف 
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اإلشكالية الثانية، تدكر حوؿ ما إذا كاف يحق لدكلة أف تعمد إلى - 93

تعديل قانونها الداخلي من أجل توسيع اختصاصها القضائي، كمحاكمة 
أجانب عن جرائم مرتكبة خارج األراضي البلجيكية، كفقان لمبدأ 

.  الصبلحية العالمية
رأت محكمة العدؿ الدكلية، أف إصدار السلطات البلجيكية لمذكرة 

توقيف دكلية بحق كزير الخارجية الكونغولي، ىي مذكرة مخالفة للقانوف 
الدكلي، كإف كانت قد صدرت كفقان للقانوف البلجيكي الذم كاف 

يسمح بمبلحقة كبمحاكمة أم شخص أماـ القضاء الجزائي البلجيكي 
إذا كانت توجد ضده شبهات جدية بارتكابو إحدل الجرائم الواقعة 
على القانوف الدكلي اإلنساني أك ذات صفة دكلية كجرائم الحرب 

 العرقية، ىذا كاف كانت اإلبادةكالجنايات ضد اإلنسانية كجنايات 
الجريمة غير مرتكبة على األراضي البلجيكية كحتى كاف كاف الفاعل أك 

الضحية من غير رعايا الدكلة البلجيكية كحتى كاف كاف الفاعل أك 
.  الضحية من غير رعايا الدكلة البلجيكية

 ىذا اإلذف باطل كأف بلجيكا البد أف تعتذر عن أفكأكدت المحكمة 
 تدفع تعويضان للكونغو نتيجة أف بلجيكا يجب إفىذا العمل، بل 

.  لؤلضرار األدبية التي أصابت الحكومة الكونغولية
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 أصدر البرلماف البلجيكي قانونا شدد بموجبو 2003في العاـ - 94
الشركط على تطبيق مبدأ الصبلحية العالمية للمحاكم البلجيكية، 

كذلك نتيجة لضغوط دكلية تعرضت لها بلجيكا على اثر اإلجراءات 
الجزائية التي أقيمت أماـ المحاكم الجزائية البلجيكية ضد رئيس 

 المسندة إليو كالتي اإلبادةالوزراء اإلسرائيلي آرييل شاركف بجرائم 
.  ارتكبت بحق الفلسطينيين في مخيمي صبرا كشاتيبل في لبناف

 تطبيق مبدأ الصبلحية العالمية أماـ القضاء الجزائي باإلمكافكلم يعد 
البلجيكي عمبلن بالتشريع الجديد إال كفقان لشركط محددة كمنها تواجد 

.  الشخص األجنبي الميدَّعى عليو على األراضي البلجيكية 
 

: الفقرة الرابعة
اآلراء الفقهية المؤيدة لمحاكمة الرؤساء أماـ المحاكم الوطنية 

 
رفض عدد كبير من الفقهاء االعتراؼ بأم حصانة لرؤساء - 95

األجانب، عندما يكونوا مسؤكلين عن ارتكاب مخالفات جسيمة 
.  للقانوف الدكلي اإلنساني

، معلقان على الجرائم A. Mérignhac كتب 1917في العاـ ؼ
المرتكبة خبلؿ الحرب، أنو ينبغي البحث عن المجرمين، حتى كلو 

، ككل من ...كانوا في أعلى المناصب، رؤساء أك كزراء أك قادة جيوش 
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أعطى األمر بارتكاب ىذه الجرائم، ثم القبض عليهم كمحاكمتهم دكف 
.  أف نهتم فيما إذا كانوا يتمتعوا بالحصانة الدبلوماسية 

 
 H. Donnedieu deبعد الحرب العالمية الثانية، كتب 

Vabres بأنو كفقان لمبادئ القانوف الدكلي كمنها مبدأ الصبلحية ،
العالمية، كالتعاضد بين الدكؿ، فإنو ينتج عن ذلك ال يجوز بقاء أفعاؿ 

معينة دكف مساءلة، ككذلك ال تؤثر الحصانة الدبلوماسية على ىذه 
.  المساءلة المطلوبة 

 
 ال يمكن لرؤساء الدكلة التذرع H. Rolin كتب 1951في العاـ 

.  بحصانة دبلوماسية عند مخالفتهم قانوف الشعوب 
 الذين األشخاص، إف H. Lauterpacht كتب 1955في العاـ 

يقع على عاتقهم موجبات دكلية، يسألوف عن جرائم القانوف الدكلي 
التي يرتكبونها، كفي ىذه الحاالت تستبعد اإلستفادة من أم حصانة 

.  عن جرائم الحرب أك الجرائم ضد اإلنسانية 
 أف مبدأ الحصانة Ch. Rousseau كتب 1980في العاـ 

المطلقة لرئيس الدكلة، ىو مبدأ مهمل اليـو في الحالة التي توجو فيها 
.  إلى رئيس الدكلة تهمة مخالفة القانوف الدكلي اإلنساني 

 



 177 

، بأنها تكوف V. Morris, M. Scharf كتب 1998في العاـ 
مستبعدة حصانة الحكاـ األجانب عند ارتكابهم انتهاكات خطيرة 

للقانوف الدكلي اإلنساني، كىذا دكف أف نأخذ بعين االعتبار فيما إذا 
كانت المبلحقة قد تمت أماـ محكمة جنائية دكلية، أك أماـ محكمة 

.  كطنية 
 

، بأف تجريم التعذيب في E. Decaux كتب 2000في العاـ 
، كموجب مبلحقة كل من يرتكب 1984اتفاقية األمم المتحدة لعاـ 

جريمة االختفاء القسرم لؤلشخاص عنها في اإلعبلف الصادر عن األمم 
، يستنتج منو كل أشكاؿ الحصانة لمرتكبي 1992المتحدة في العاـ 

كأف ركح ىذه النصوص كاضحة، فهي تهدؼ إلى استبعاد . ىذه األفعاؿ
.  كل أشكاؿ عدـ العقاب، بما فيها حصانة رئيس الدكلة 

 
 بأف ىناؾ تمييز بين حصانة ZAPPALA كتب 2001في العاـ 

رئيس الدكلة الوظيفية كحصانتو الشخصية، كأف األخيرة ال تتحقق عند 
.   لجرائم ماسة بالقانوف الدكلي األخيرارتكاب 

 
 كتب عصاـ إسماعيل بأنو عندما تكوف جهة قضاء ما 2006في العاـ 

معطَّلة قسران عن العمل، كجب على القضاء العدلي صاحب 
االختصاص األصيل أف يتحرؾ، كحجتو بذلك أف القضاء يلتـز بالقانوف 
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كيطبِّق أحكامو، غير أف القانوف ليس غاية في ذاتو، كلكنو كسيلة تمكِّن 
من تحقيق غاية سامية، كىي حماية الجماعة مما قد يهددىا من 

أخطار، فإذا تبين للقضاء أف القانوف النافذ عاجز عن حماية المجتمع، 
كجب على القضاء أف يهمل القانوف، حمايةن للعدالة كالمجتمع على 

.  السواء
ألنو إذا خيِّر القضاء على التضحية بأحد أمرين، إماـ القانوف القائم أك 
تحقيق العدالة كحماية المجتمع، ىنا على القضاء أف يهمل القانوف، 

ذلك أف القانوف موجود من اجل حماية المجتمع، ال المجتمع من اجل 
القانوف، كإذا تحتَّم على القاضي أف يضحي بأحدىما، عليو أف ينبذ 

.  القانوف، كيحمي المجتمع 
 

كإذا ما طبقنا ىذا المبدأ، فإنو إذا صادؼ القاضي موقفان كاف فيو مخيران 
بين حصانة رئيس دكلة تمادل في اإلجراـ كخرؽ الحرمات كاالتفاقات، 

كبين تحقيق العدالة كحماية المجتمع الدكلي من ىذا الطاغية 
.  كاالقتصاص منو كجلبو للعدالة طائعان صاغران 

فإف على ىذا القاضي أف ال يتردد كأف يقاضي ىذا الشخص المتمتع 
بحصانة ال يستحقها، كليس أىبلن بها، كانحرؼ بها عن الغاية التي مينح 

.  من أجلها ىذه الحصانة
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تثبت ىذه األمثلة، بأف جانبان من الفقو ال يقر لرؤساء الدكؿ أك - 96
 بأم حصانة جزائية عندما ينتهكوف القانوف الدكلي األجانبالحكاـ 
كأف حصانتهم ال تحميهم عند ارتكابهم لهذا النوع من . اإلنساني

.  الجرائم كاالنتهاكات
، كما سبقها من اجتهادات الفقهيةىذه المواقف استعراضنا ؿكمن خبلؿ 

ني كمبادئ القانوف الدكلي، يم، كما ينص عليو القانوف اؿ دكلية قضائية
ني محاكمة العقيد معمر القذافي عن يم يحق للقضاء اؿقنستنتج بأف

جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق 
اإلبادة الجماعية كجرائم جرائم باعتبارىا من أبشع الوسطى اليمنية  ، 

المنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنساني، دكف أف ضد اإلنسانية 
يتردد باتخاذ قراره الصائب بهذا الشأف، بحجة حصانة قضائية كاىنة، 

 يعلن كما أعلن غيره من القضاء كالفقهاء بأف المبدأ أفعليو كاف بل 
.  ىو ال حصانة للعقيد معمر القذافي عن ىذه الجرائم
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: انفصم انثاَٙ
حماكًت انزئٛس انقذايف أياو حمكًت دٔنٛت 

 
 
 

 كمنها قرار القضاء اليمني تظهر لنا األمثلة القضائية المطركحة- 97
، أف بعض المحاكم الوطنية بقيت عاجزة عن بشقيو الجنائي كالمدني 

محاكمة رئيس دكلة مداف بارتكاب جرائم ماسة بالقانوف الدكلي 
 على عرض ىذه األمثلة، لتبياف أف تسوية ما أصررنااإلنساني، كقد 

كانت تتمُّ بين الدكلة التي تحاكم، كالدكلة التي ييحاكم رئيسها، ىذه 
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التسوية كانت تحصل على حساب العدالة، ففي قضية العقيد معمر 
، قضت التسوية بأف يدفع الشعب الليبي تعويضات  في لوكربيالقذافي

طائلة لعائبلت الضحايا مقابل عدـ المساس بشخص الزعيم، فمصالح 
الدكؿ، كعبلقات المجاملة كالعبلقات االقتصادية كانت تفرض ذاتها 
على ساحة القضاء فيضطر إلى رد الدعول لعدـ الصبلحية، كحلو 
يحفظ ىيبتو كيوفِّر على دكلتو مغبة الدخوؿ في نزاع مع الدكلة التي 

.  ييحاكم رئيسها المتهم
 

من ىنا ظهرت أىمية القضاء الدكلي، الذم ال يعرؼ المجاملة كال 
يخشى قطع عبلقات أك أزمات بين دكلتين، كىذه األىمية ىي التي 
ضعَّفت مبدأ التكامل بين القضاء الوطني كالقضاء الدكلي، الذم 

كىذا ما يجعلنا نتساءؿ عن . تحدثنا عنو، لصالح تفوؽ القضاء الدكلي
جدكل تحدث االتفاقيات الدكلية المعنية بالقضاء الدكلي، عن أكلوية 
المحاكمة الوطنية، إذا كانت المحاكم الوطنية ترفض المساس برئيس 
دكلة بحجة تمتعو بحصانة قضائية، مع أف ىذه االتفاقيات الملزمة قد 

.  جرَّدتو صراحة من ىذه الحصانة
 

 اليمني من القياـ بواجباتو في  القضاء الوطنيبعد تنصلمن ىنا ك- 98
إنصاؼ ضحايا األلغاـ أمامو كما أسلفنا عبر إصدار قراراتو المخالفة 

نبحث عن المخرج لدل القضاء س، فإننا للتشريعات الدكلية كالمحلية 
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ساءلة العقيد معمر القذافي  ـك بمبلحقة قفي قضية اختصاص الدكلي
عن جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق 

 على توليو التحقيق في كات سن3الوسطى اليمنية  بعد مركر أكثر من 
 اليمني من القياـ بواجباتو في  القضاء الوطنيكتنصلىذه القضية، 

إنصاؼ ضحايا األلغاـ أمامو كما أسلفنا عبر إصدار قراراتو المخالفة 
، كالسبب ىو الخوؼ من الدخوؿ في للتشريعات الدكلية كالمحلية 

مواجهة مع الدكلة الليبية إذا ما قرر توجيو االتهاـ إلى العقيد معمر 
.  القذافي مباشرة

 
تحريض كتمويل زراعة القذافي بكلما كنا قد أثبتنا بأف كصف جرائم 

الجرائم من أبشع حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق الوسطى اليمنية  ، 
 دكلية تدخل ائمىي جركالمنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنساني 

ضمن تصنيف الجرائم ضد اإلنسانية، فإف من الممكن المطالبة 
.   مختصدكليبإحالتها أماـ قضاء 
ىذه القضية نظر نية يماؿالقضائية السلطات رفض كسبب ذلك ىو 

 اتخاذ كرفضشكل فاضح كمشبوه زعم حصانة القذافي الدكلية كبب
 البلزمة لوضع الحكومة الليبية أماـ مسؤكلياتها بالضغط اإلجراءات

من )نية المختصة يمفبإزاء رفض السلطات اؿ. إلنهاء القضيةعليها 
 بمبلحقة يمنياختصاص القضاء اؿب من اإلقرار (سياسة كقضائية

ساءلة العقيد معمر القذافي  عن جرائم تحريض كتمويل زراعة حقوؿ ـك
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باعتبارىا من أبشع األلغاـ الكثيفة في المناطق الوسطى اليمنية  ، 
لكشف اللثاـ عن  الجرائم المنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنساني

تفاصيل ىذه القضية كللتدخل لدل السلطات الليبية، فإنو يتوجب على 
عبر مجلس حقوؽ اإلنساف الذم لجا ضحايا األلغاـ  المتحدة األمم

ـ بعد رفض قضائهم الوطني نظر 2007|7|14بشكواىم إليو في 
أف تضع قضيتهم أمامو كما اسلفنا ،كبالتالي يجب على األمم المتحدة 

يدىا على ىذه القضية اإلنسانية الخطرة التي تتم عن خرؽ فاضح 
.  للقانوف الدكلي اإلنساني

 
إلى قضية ضحايا األلغاـ  اليمنيين  منو تكأما الباب الذم دخل- 99
حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمم ، فهو باب مجلس ة الدكليىيئات اؿ

ىذا ، بحيث يقتضي (1503)المتحدة كفقا لئلجراء المعركؼ ب
 علمان بالجرائم حقوؽ اإلنساف كخطوة أكلى، إحاطة مجلس اإلجراء 

رتكبها نظاـ العقيد معمر القذافي، حيث تتمُّ ىذه اضد اإلنسانية التي 
بالشكول اإلحاطة الشكول من األفراد ضد الدكؿ ،كمن ثم يتم 

، عبر األمين العاـ بشكل سرم ، يبيا الدكلة المعنية، أم ؿكإببلغها إلى
.  لؤلمم المتحدة

مالم فتظل ،الرد يتم إببلغنا بمحتواه ية يبفإذا قررت الحكومة الل
اإلجراءات بين المجلس كدكلة ليبيا المشكوبها سرية ،كىكذا حتى 
يقرر المجلس إحالة القضية إلى األمين العاـ لؤلمم المتحدة لعرضو 
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على مجلس األمن الدكلي للموافقة على تكليف مدعي محكمة 
الجنايات الدكلية  للتحقيق في القضية ،أك أف نلجأ مباشرة في تقديم 

الشكول إلى المدعي العاـ لمحكمة الجنايات الدكلية لمباشرة 
إجراءات التحقيق في ىذه القضية كفقا الختصاصاتو الواردة في اتفاقية 

 . .  ركما التي تعطيو ىذا الحق ابتداء  
 

حقوؿ األلغاـ الكثيفة في المناطق زرع كبعد عرض جرائم - 100
مباشر من القذافي باعتبارىا من تحريض كتمويل بالوسطى اليمنية  

، كتبياف  الجرائم المنصوص عنها في القانوف الدكلي اإلنسانيأبشع 
حقيقة موقعها ضمن سلسلة جرائم العقيد معمر القذافي كانتهاكاتو 

 أك للمدعي العاـ الفاضحة لحقوؽ اإلنساف، فإف لمجلس األمن 
في ىذه الحالة صبلحية تشكيل لجنة تحقيق للمحكمة الجنائية الدكلية 

دكلية في ىذه القضية تمهيدان إلحالة المتهمين إلى محكمة دكلية 
.  خاصة أك إلى المحكمة الجنائية الدكلية

 
يجد العديد من الدكلية كمن يقرأ السوابق التاريخية - 101

المحاكمات التاريخية لرؤساء دكؿ كغيرىم من األشخاص المتمتعين 
بالحصانة القضائية، دكف أف يتمكن ىؤالء األشخاص من التذرع بأم 

حيث من . حصانة أك امتياز من أجل اإلفبلت من المحاسبة كالعقاب
المستقر عليو أف المبدأ في القانوف الدكلي، أنو ضمن بعض الظركؼ، 
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فإف الحمايات التي يستفيد منها ممثلي الدكلة ال تطبق عندما تكوف 
.  األفعاؿ المدانة تشكل جرائم في القانوف الدكلي 

كأصبح من حق المرجعيات القضائية الدكلية المختصة التحقيق مع 
رؤساء الدكؿ المتهمين بارتكاب الجرائم المذكورة أعبله أك االشتراؾ 
بارتكابها أك التخطيط لها كمبلحقتهم كمحاكمتهم أماـ إما المحكمة 

الجنائية الدكلية الدائمة التي أنشئت بموجب اتفاؽ ركما الدكلي الموقع 
 إذا كانت الجريمة المرتكبة تدخل في نطاؽ 1998 تموز 17بتاريخ 

 تنشئها Ad Hocاختصاصها كإما أماـ محكمة جزائية دكلية خاصة 
األمم المتحدة لهذه الغاية ككفقا لؤلصوؿ القانونية الدكلية إذا كاف من 
غير الممكن قانونا إحالة الجريمة المسندة إلى رئيس الدكلة المتهم 

.  أماـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة 
 

:  الفقرة األكلى
محاكمة أشخاص مشمولين بالحصانات الدكلية أماـ محاكم دكلية 

خاصة  
 محاكمة مسؤكلين ألماف كيابانيين أماـ محكمتي نورنبرغ كطوكيو : أكالن 

أكؿ محاكمة لمسؤكلين عن جرائم دكلية في التاريخ الحديث - 102
 من معاىدة 227كانت بعد الحرب العالمية األكلى، فبموجب المادة 

 أنشئت محكمة دكلية خاصة 28/6/1919فرسام الموقعة بتاريخ 
لمحاكمة إمبراطور ألمانيا غليـو الثاني مع كفالة الضمانات الضركرية 
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لمزاكلتو حقو في الدفاع كتتكوف ىذه المحكمة من خمسة قضاة 
كبالنسبة لمجرمي الحرب ". الدكؿ الخمس الكبرل.. يعينوف بمعرفة 

 229اآلخرين الذين ارتكبوا جرائم ضد رعايا عدة دكؿ، نصت المادة 
المرتكبوف لجرائم ضد رعايا عدة دكؿ "من االتفاقية ذاتها على أف 

 المحاكم العسكرية المكونة من أعضاء ينتموف إلى أماـفإنهم يحاكموف 
... .  المحاكم العسكرية للدكؿ صاحبة الشأف 

كلم يتسٌن لهذه المحاكم الدكلية أف تباشر مهامها، بسبب رفض ىولندا 
تسليم األمبراطور األلماني غليـو الثاني، بحجة أف الجرائم المنسوبة 
إليو لم يرد ذكرىا ضمن الجرائم التي يجوز التسليم فيها طبقان للقانوف 
الهولندم، كما رفضت ألمانيا تسليم رعاياىا لمحاكمتهم أماـ محاكم 

.  دكؿ الحلفاء أك أماـ المحكمة الدكلية 
 

المحاكمة الثانية لمسؤكليين سياسيين، ىي التي أعقبت الحرب - 103
العالمية الثانية، فقد أقرَّ المجتمعوف في مؤتمر لندف بتاريخ 

 على إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة كبار 8/8/1945
مجرمي الحرب، كنصَّت المادة األكلى منو على إنشاء محكمة عسكرية 

دكلية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي 
ثم أنشئت بموجب ملحق مرفق بميثاؽ لندف محكمة ..". معين 

نورنبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب األلماف، ثمَّ محكمة طوكيو 
 لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرؽ 19/1/1946بتاريخ 
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األقصى ، كمارست تلك المحاكم الدكلية فعليان عملها كقامت 
بمحاكمة كبار مسؤكلي دكؿ المحور كأدانتهم عن الجرائم المرتكبة 

.  بصفتهم الفردية كأصدرت األحكاـ بحقهم 
 

كقد نصت المادة السابعة من نظاـ محكمة نورنبرغ الدكلية صراحة 
على أف الصفة الرسمية للمتهمين أك للمشتبو بهم، كرؤساء أك 

كمسؤكلين رفيعي المستول في الدكلة التابعين لها، ال تؤلف ال عذران 
.  محبلن من المسؤكلية الجزائية كال سببان تخفيفيان للعقوبة 

 
كأٌكدت محكمة نيركنبرغ على ىذا المنحى في العديد من قراراتها 

نظرية الحصانة التي تغطي األفعاؿ الجرمية "كأحكامها حيث أعلنت أف 
المرتكبة باسم دكلة ما كالتي تفيد بضركرة حماية المسؤكلين عن ىذه 
األفعاؿ، ىي نظرية غير صحيحة، كال تقـو على أم أساس قانوني أك 
شرعي كال يمكن تاليان االستناد إلى القانوف الدكلي أك إلى األعراؼ 

الدكلية من أجل التملص من المسؤكلية الجزائية عن األفعاؿ الجرمية 
الخطيرة المرتكبة من قبل رؤساء الدكؿ أك من قبل المسؤكلين الكبار 

في ىذه الدكؿ، ألف الصفة الرسمية للمتهمين، كرؤساء دكؿ اك 
كموظفين عالين، ال تؤٌاؼ ال عذران محبلن من المسؤكلية الجزائية كال 

" .  باعثان لتخفيف العقوبة
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محاكمة الرئيس ميلوسوفيتش أماـ المحكمة الجزائية الدكلية : ثانيان 
الخاصة بيوغسبلفيا السابقة  

 أنو على أثر انهيار االتحاد السوفياتي، أعلنت الواقعفي - 104
كركاتيا كالبوسنة كالهرسك، االستقبلؿ عن يوغسبلفيا السابقة كذلك 

، إال أف جمهوريتي الصرب كالجبل األسود لم 25/6/1991بتاريخ 
فنشأ النزاع المسلح في جمهورية البوسنة . ترحبا بهذا اإلعبلف

كالهرسك بين قوميات الصرب كالكركات كالمسلمين، ككاف لهذا النزاع 
طابع الحرب األىلية، ساندت دكلتي صربيا كالجبل األسود القومية 
الصربية ضد المسلمين كالكركات كارتكبوا أفظع الجرائم الدكلية من 
... جرائم حرب إلى جرائم ضد اإلنسانية إلى جرائم اإلبادة الجماعية 
 808كبناءن على مبادرة فرنسية، أصدر مجلس األمن الدكلي القرار رقم 

، الذم أنشأ بموجبو محكمة جنائية دكلية 22/2/1993تاريخ 
لمحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوؽ 

.  اإلنساف في إقليم يوغوسبلفيا السابقة 
 

 كاف الفتان أف ىذه المحكمة قد امتد اختصاصها إلى كل من -105
ينتهك القانوف الدكلي بمعزؿ صفتو أك منصبو السياسي أك الدستورم 

، استندت 2001يونيو /  حزيراف29ففي . في الدكلة التي ينتمي إليها
المدعية العامة في محكمة يوغوسبلفيا الخاصة إلى صبلحيتها كفق 
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المادة الثامنة عشرة من النظاـ األساسي لتصدر قرار اتهاـ سلوبوداف 
.  ميلوسيفتيش، فيما كاف رئيسان ليوغوسبلفيا السابقة 

كما مثيلى أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ليوغوسبلفيا السابقة العديد 
من المسؤكلين الصرب الكبار السابقين الذين كانوا في السلطة أثناء 

مومتشيلو "أحداًث البوسنة كالهرسك كالحقنا كوسوفو، أمثاؿ 
رئيس الجمعية الوطنية للبوسنة التي شيكلت كفق اتفاؽ " كرايشنيك

.  دايتوف للسبلـ في البوسنة بعد انتهاء الحرب فيها
" سلوبوداف ميلوسوفيتش"كتعد محاكمة الرئيس اليوغوسبلفي السابق 

السابقة القانونية األكلى الفعلية األكلى لمحاكمة رئيس دكلة أماـ 
القضاء الجنائي الدكلي ، كلكنو قضى في السجن قبل انتهاء 

.  المحاكمة
 

المحكمة الجزائية الدكلية الخاصة بركاندا  : ثالثان 
بعد النزاع المسلح بين قوات الحكومة المؤقتة التي تسيطر - 106

عليها قبيلة الهوتو كقبيلة التوتسي بسبب رفض قبيلة الهوتو مشاركة 
، 1994 نيساف 21 – 14بقية القبائل في الحكم، كفي الفترة بين 

ارتكبت القوات الحكومية في إقليمي جيكونجورك كبوتار مجازر بحق 
المدنيين من النساء كاألطفاؿ كالرجاؿ راح ضحيتها مئات آالؼ 

.  األشخاص من قبيلة التوتسي 
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كساىم في تأجيج حملة العداء كتوسيع المجازر، التحريض اإلعبلمي 
راديو كتلفزيوف األلف "المسمى . بواسطة الراديو كالتلفزيوف الرسميين

التابع لقبائل الهوتو الذم كاف يبث الدعايات العنيفة التي تؤجج " ىضبة
العنصرية كالكراىية ضد قبيلة التوتسي كتحث مستمعيها للقضاء عليهم 

، كقد أعتقل مدير اإلداعة كالتلفزيوف من قبل "الصراصير"كتسميهم 
المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا كىو يحاكم أمامها بتهمة التحريض 

.  المباشر كالعلني 
كعلى أثر ىذه المجازر اجتمع مجلس األمن لمناقشة األزمة الركاندية 

 المتعلق 18/11/1994 بتاريخ 955كتطوراتها، كأصدر القرار 
".  بإنشاء محكمة جزائية دكلية لركاندا

ا بالسجن المؤبد على رئيس كزراء ركاندا  أصدرت ىذه المحكمة حكمن
"  جاف كامبدند"السابق 

 
محاكمة رئيس ليبيريا تشارلز تايلور  : رابعان 

بعد انتهاء الحرب األىلية في سيراليوف التي دامت عشر - 107
، كمارست خبللها الجبهة الثورية 2002 ك1991سنوات بين العامين 

, الموحدة أبشع انتهاكات حقوؽ اإلنساف كالقتل كاالغتصاب الجماعي
ككل أنواع جرائم الحرب من أجل إرىاب السكاف كالسيطرة على 

.  مناجم الماس



 191 

رئيس , تلقى الثوار كل الدعم من تشارلز تايلور, خبلؿ ىذه الحرب
ككفر للجبهة الثورية الموحدة السبلح كالتدريب في , ليبيريا المجاكرة
 رعت األمم المتحدة اتفاؽ السبلـ 1999كفي سنة . مقابل الماس

.  الذم عقد في لومي بين األطراؼ المتحاربة
 2002تم إنشاء محكمة مختلطة خاصة في سيراليوف في سنة 

بموجب اتفاؽ بين األمم المتحدة كحكومة سيراليوف تطبيقان لقرار 
كتألفت . 2000 آب 14 الصادر بتاريخ 1315مجلس األمن الرقم 

كأككل . ىذه المحكمة من قضاة دكليين كمن قضاة كطنيين بالتساكم
اليها أمر محاكمة الجنايات ضد اإلنسانية كجرائم الحرب كالجرائم 

.  األخرل الخطيرة المنصوص عليها في القانوف الجزائي الوطني
المسؤكلية "كاف غرض المحكمة الخاصة محاكمة الذين يتحملوف 

 2003يونيو / حزيراف 4كفي . في الجرائم ضد اإلنسانية" الكبرل
أصدرت محكمة سيراليوف الخاصة مذكرة توقيف ضد تشارلز تايلور 

.  رئيس ليبيريا الذم كاف في منصبو
 

بعد صدكر ىذه المذكرة قرر الرئيس النيجيرم أكلوسيغوف - 108
أكباسانجو تسليم الرئيس الليبيرم السابق تشارلز تايلور حتى يتسنى 
للمجتمع الدكلي محاكمتو بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب 

قبل , فتم القبض عليو أثناء محاكلتو الهرب إلى الكاميركف, السيراليوني
.  أف يتم ترحيلو إلى العاصمة السيراليونية فريتاكف للمثوؿ أماـ العدالة
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قضت غرفة استئناؼ محكمة سيراليوف , 2004مايو / أيار31في 
الخاصة في فريتاكف باإلجماع بأف تشارلز تايلور ال يتمتع بالحصانة من 

على الرغم من كونو رئيسان لدكلة ليبيرية حين , المثوؿ أماـ المحكمة
.  كقعت الجرائم 

ىو إرتباط القذافي بعبلقة قوية بتشارلز تايلور , البلفت في ىذه القضية
حيث قاـ معمر القذافي . تعود إلى منتصف ثمانينات القرف الماضي

.  بالتعاكف مع تشارلز تايلور بتدريب كدعم المتمردين في سيراليوف 
 

محاكمة مسؤكلين أندكنسيين عن جرائم مرتكبة في تيمور : خامسان 
الشرقية  

أنشئت المحكمة المختلطة لػ تيمور الشرقية بموجب قرار - 109
 تشرين الثاني سنة 25 الصادر بتاريخ 1272مجلس األمن الرقم 

 كالذم كضع ىذا البلد تحت إدارة انتقالية تابعة لؤلمم 1999
كقد تم ذلك على اثر ما تعرضت لو تيمور الشرقية من , المتحدة

احتبلؿ كتنكيل كارتكاب جرائم ضد اإلنسانية كابادة جماعية كتعذيب 
بحق أبنائها على يد القوات العسكرية كاألمنية االندكنيسية من سنة 

حيث ذىب ضحية ىذه األعماؿ البربرية , 1999 حتى سنة 1975
.  اآلالؼ من المواطنين في ىذه المنطقة من العالم

كبهدؼ محاكمة المسؤكلين عن ىذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبت 
كبعد أف انسحبت القوات االندكنيسية , بحق القانوف الدكلي اإلنساني
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عملت األمم المتحدة على إنشاء قضاء خاص , من تيمور الشرقية
تألف من قضاة كطنيين كمن ممثلين متخصصين لؤلمم المتحدة تم 

كذلك عمبلن بالقرار التنظيمي , تعيينهم من قبل ىذه المنظمة الدكلية
 عن اإلدارة االنتقالية 2000 آذار 6 الصادر بتاريخ 2000/11الرقم 

لؤلمم المتحدة في تيمور الشرقية كالذم ينظم ىذا القضاء كفقان لقواعد 
القانوف الدكلي التي تحكم المحاكمات العادلة كالنزيهة كالمنصوص 
.  عليها خصوصان في العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسية

 القضاء المذكور اختصاصان ماديان 2000كيمنح القرار التنظيمي رقم 
لمحاكمة جرائم االبادة كجرائم الحرب كالجنايات ضد اإلنسانية 

كجنايات القتل كالجرائم الجنسية كالتعذيب التي ارتكبت على أراضي 
. دكلة تيمور الشرقية منذ بدء احتبللها من قبل القوات االندكنيسية

كنص القرار التنظيمي ذاتو على اختصاص القضاء الجزائي في تيمور 
لمحاكمة كل المتورطين في عمليات االغتياؿ كاالبادة كالجرائم ضد 

.  اإلنسانية بغض النظر عن جنسياتهم
 

سماع رئيس الجمهورية السورم كاللبناني أماـ لجنة التحقيق : سادسان 
الدكلية في قضية اغتياؿ الرئيس رفيق الحريرم  

منذ تاريخ , كضع مجلس األمن يده على ىذه القضية- 110
 لجنة تحقيق دكلية في 2005/ 1595كأنشأ بموجب القرار , حصولها

ككضع التزامات على عاتق جميع الدكؿ بأف تقٌدـ جميع , ىذه الجريمة
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المساعدات التي تطلبها اللجنة تمهيدان لكشف الفاعلين كإحالتهم أماـ 
كالبلفت أف مجلس األمن الدكلي . محكمة دكلية خاصة لمحاكمتهم

 ككضع على عاتق 31/10/2005 تاريخ 1636أصدر القرار رقم 
, السلطات السورية التزامات كاضحة بضركرة التعاكف مع لجنة التحقيق

تحت , كتنفيذ جميع المطالب التي تقدمت بها من الحكومة السورية
طائلة اعتبارىا قد انتهكت بصورة خطيرة قرارات مجلس األمن المتعلقة 

.  بمكافحة اإلرىاب
كما سبق أف , يتمتع ىذاف القراراف بقوة ملزمة تجاه األطراؼ المعنية

كيكوف من كاجب الدكؿ المعنية تنفيذ اإللتزامات المنصوص , ذكرنا
عنها فيهما كمن جملة ىذه االلتزامات كاف االستجابة لمطلب لجنة 

التحقيق الدكلية باالستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية اللبناني كرئيس 
مع , الجمهورية السورم كنائب الرئيس كبعض الوزراء كالقادة األمنيين

.  أف معظمهم يتمتع بالحصانة القضائية
 

أدلى الرئيس السورم بدافع الحصانة القضائية التي يتمتع بها - 111
رؤساء الدكؿ كسبب لرفضو مقابلة لجنة التحقيق الدكلية في قضية 

.  اغتياؿ الرئيس الحريرم
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لم يستطع القادة السوريوف التفلت من موجب تقديم , كرغم ىذا الدفع
كلم تحمهم حصانتهم من االستجابة , شهادة أماـ لجنة التحقيق الدكلية

.  لهذا المطلب
كأف دفع الرئيس السورم بحصانتو القضائية على أساس صفتو الرسمية 

على أم ركن قانوني كال يمكن , من كجهة نظر القضاء الدكلي, ال يقـو
أف يؤسس سندان قانونيان يمكن االرتكاز عليو للتمٌلص من طلب لجنة 
التحقيق الدكلية القاضي بسماعو حوؿ جريمة اغتياؿ الرئيس رفيق 

الحريرم كرفاقو كذلك ألف القانوف الدكلي الجزائي ال يقر بأم حصانة 
قضائية لصالح رؤساء الدكؿ عندما يقرر المحقق أك القاضي الدكلي 
سماعهم عند التحقيق في جريمة خطيرة ضد السلم الدكلي أك ضد 

.  اإلنسانية كجرائم اإلرىاب كالجنايات ضد اإلنسانية كغيرىا 
 

فعلى الرغم من أف تقرير لجنة , كبالنسبة لرئيس الجمهورية اللبناني
التحقيق الدكلية لم يوٌجو أم اتهاـ أك شبهة مباشرة إلى رئيس 

إال . الجمهورية اللبنانية بتورطو في عملية اغتياؿ الرئيس رفيق الحريرم
أف المحقق الدكلي قد استمع إلى الرئيس لحود لدل اللقاء الذم 

نوفمبر /جمعو بالمحققين الدكليين بتاريخ العاشر من تشرين الثاني
.   في القصر الجمهورم2005
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إف ما عرضناه من أمثلة عن خضوع رؤساء كحكاـ للمساءلة - 112
إنما ىو دليل على أف ال حصانة لكل , أماـ المحاكم الجزائية الدكلية

أك يرتكب انتهاكات , من يخرؽ القواعد اآلمرة في القانوف الدكلي
كلذلك فبل حصانة للعقيد معمر . خطيرة للقانوف الدكلي اإلنساني

تشكل للنظر بجرائمو , القذافي من المساءلة أماـ محكمة دكلية خاصة
جرائمو في تمويل زراعة كانتهاكاتو العديدة كالتي بيناىا تفصيبلن بما فيها 

. األلغاـ في اليمن 
  .
 

:  الفقرة الثانية
إمكانية محاكمة الرئيس القذافي أماـ المحكمة الجنائية الدكلية  

 
كما سببتو من مآسو على , بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية- 113

خاصةن لجهة الجرائم الدكلية التي ارتكبت بحق , الصعيد الدكلي
بدأ التفكير جديان في إنشاء محكمة جنائية دائمة على , البشرية

تتولى محاكمة كل مرتكب لجريمة دكلية مهما كانت , المستول الدكلي
كاستمرت المناقشة في مشركع إنشاء . صفتو أك موقعو الرسمي

.  1998 كحتى العاـ 1945المحكمة الجنائية منذ العاـ 
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 منظمة 17 كالية ك160كبحضور ممثلي , 17/7/1998فبتاريخ 
,  دكلة120 منظمة دكلية غير حكومية كموافقة 142دكلية حكومية ك

أقٌرت الدكؿ المجتمعة معاىدة ركما المتعلقة بالنظاـ األساسي 
كقد عكس إقرار ىذا النظاـ رغبة المجتمع , للمحكمة الجنائية الدكلية

الدكلي في إيجاد آلية تمكن النظاـ القانوني الدكلي من تتبع المسؤكلين 
عند ارتكابهم الجرائم األكثر خطورة  (رؤساء كانوا أك كزراء أك غيرىم)

كذلك لضماف , على اإلنسانية كمساءلتهم عنها كتوقيع العقوبة عليهم
.  عدـ تكرار كقوع مثل تلك الجرائم 

 
االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدكلية  : أكالن 

تضٌمنت ديباجة ميثاؽ ركما اإلشارة إلى الواقع الدكلي الذم راح -114
خبلؿ القرف العشرين بسبب " مبليين األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ"ضحيتو 

كعٌبرت عن قلق ". ضمير اإلنسانية بقوة"الفظائع المرتكبة التي ىزت 
كالتي , المجتمع الدكلي إزاء تلك الفظائع كالجرائم الخطيرة المرتكبة

ككجوب " للسلم كاألمن كالرفاه في العالم"ال يزاؿ خطرىا ماثبلن كمهددان 
إيقاؼ ذلك الخطر بمبلحقة مرتكبي الجرائم كمعاقبتهم سواء على 

على كضع "كأظهرت العـز الدكلي . الصعيد الوطني أـ الصعيد الدكلي
كعلى اإلسهاـ بالتالي , حد إلفبلت مرتكبي ىذه الجرائم من العقاب

من خبلؿ التعاكف الدكلي عبر إقامة نظاـ قضائي " في منع ىذه الجرائم
.  جنائي دكلي كقائي رادع كعقابي
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كما حٌثت الدكؿ على ممارسة كاجباتها القضائية الجنائية كالتشدد في 
المسؤكلين عن إرتكاب الجرائم "إتخاذ اإلجراءات الصارمة تجاه 

كأكجبت على جميع الدكؿ أف تمتنع عن التهديد بإستعماؿ ". الدكلية
القوة ضد السبلمة اإلقليمية أك اإلستقبلؿ السياسي ألية دكلة على 

".  نحو ال يتفق كمقاصد األمم المتحدة
 

نصت الديباجة أيضان على أف , من أجل بلوغ ىذه الغايات- 115
إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة "الدكؿ المتعاقدة عقدت العـز على 

مستقلة ذات عبلقة بمنظومة األمم المتحدة كذات إختصاص بالجرائم 
كأف ىذه ". األشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدكلي بأسره

المحكمة الجنائية الدكلية المنشأة بموجب ىذا النظاـ األساسي 
".  ستكوف مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية

 
تناكلت األحكاـ الموضوعية , تضٌمن نظاـ ركما ثبلثة عشر بابان 

كاإلجرائية للقانوف الدكلي الجنائي كحدد تشكيل المحكمة 
.  كإختصاصها كاإلجراءات المتعبة أمامها 

فحددت المادة الخامسة من نظاـ ركما إختصاص المحكمة الجنائية 
الجرائم ضد , اإلبادة الجماعية: الدكلية كحصرتو بأربع جرائم ىي

 6كعادت المواد البلحقة . كجريمة العدكاف, جرائم الحرب, اإلنسانية
 في النظاـ لتيعرؼ كتيحدد األفعاؿ للجرائم الثبلث السابقة فقط 8 ك7ك
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التي عيلق ممارسة إختصاص " جريمة العدكاف"دكف الجريمة الرابعة 
المحكمة عليها حتى اعتماد تعريفها كتحديد أفعالها الحقان من قبل 

(.  5/2)الدكؿ األطراؼ 
 

عدـ االعتداد بالصفة الرسمية أماـ المحكمة الجنائية الدكلية  : ثانيان 
 من نظاـ ركما اختصاص المحكمة 25بعد أف حددت المادة - 116

على األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبوف األفعاؿ التي تدخل ضمن 
 من النظاـ األشخاص 26استثنت المادة , اختصاصها الموضوعي
 عامان كقت إرتكاب الجريمة من سرياف 18الذين تقل أعمارىم عن 

بالرغم من أف الجريمة تقع ضمن , اختصاص المحكمة عليهم
كىذه , اختصاص المحكمة األصيل كفقان للمادة الخامسة من النظاـ

.  إحدل الحاالت المانعة للمساءلة الجنائية
 

كسببو " عدـ االعتداد بالصفة الرسمية"ثٌم كرس نظاـ ركما مبدأ 
سواءن كاف رئيسان لدكلة أك "لئلعفاء من المسؤكلية الجنائية الفردية 

حكومة أك عضوان في حكومة أك برلماف أك ممثبلن منتخبان أك موظفان 
مضيفان أف الحصانة الوطنية أك الدكلية الممنوحة لؤلشخاص ال . حكوميان 

(.  27المادة )تحوؿ دكف مساءلتهم 
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كما أخذ نظاـ ركما بمبدأ مساءلة القادة كالرؤساء اآلخرين كاعتبارىم 
النتائج كعدـ أخذ " لتجاىلها عن كعي"مسؤكلين جنائيان عن أكامرىم 

التدابير البلزمة كالمعقولة في حدكد سلطتهم لمنع ارتكاب ىذه 
إضافة إلى , شرط تحقق اإلمرة كالسيطرة الفعلية لهم, الجرائم أك قمعها

( .  28المادة )العلم بنتائج األكامر التي يصدركنها لمرؤكسيهم 
 

إحالة جرائم العقيد معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدكلية  : ثالثان 
من الممكن أف تضع المحكمة الجنائية الدكلية يدىا على - 117
كغيرىا من جرائم العقيد معمر , ضحايا ألغاـ القذافي في اليمنقضية 
كما بينا في , كالتي ىي حتمان من فئة الجرائم ضد اإلنسانية, القذافي

كىي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية من حيث , الفصل األكؿ
.  على ما جاء في نظاـ ركما, موضعها

 
كتضع المحكمة يدىا على ىذه القضية إما بإحالة من قبل دكلة 

كإما , أك من قبل مجلس األمن الدكلي,  ركمايةمصادقة على اتفاؽ
بإدعاء النائب العاـ لدل ىذه المحكمة الذم يمكنو أف يأخذ المبادرة 

يق في قضية قد تنطوم على ارتكاب جريمة أك عدة جرائم ؽبفتح تح
كذلك  (15ـ )تقع تحت صبلحية المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة 

في غياب أية إحالة من قبل دكلة مصادقة على اتفاؽ ركما أك من قبل 
كلكن عليو في ىذه الحاؿ كي يتمٌكن من فتح تحقيق , مجلس األمن
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أف يحصل على إذف مسبق من غرفة قضائية أكلية في المحكمة مؤلفة 
(.  15/4)من ثبلثة قضاة 

إال أف اإلشكالية التي تثار ىي حوؿ تحقق الشرط المسبق لممارسة 
كيتعلق ىذا الشرط المنصوص عنو في المادة , المحكمة اختصاصها

بصبلحية المحكمة بالنظر في القضية لجهة أطراؼ ,  من نظاـ ركما12
.  النزاع سواءن أكانوا مدعين أك مدعى عليهم

فإف كل دكلة طرؼ في اتفاقية ركما المنشئة , كاستنادان إلى ىذه المادة
.  تخضع إلزاميان لوالية المحكمة الجنائية الدكلية, للمحكمة

أما الدكلة التي ليست طرفان فإف اختصاص المحكمة للنظر بالجرائم 
الداخلة موضوعيان صبلحياتها يتوقف على تحقق شركط سواءن لجهة 

.  اإلحالة أك لجهة التحقيق كالمحاكمة
 

ال يمكن للدكلة التي ليست طرفان أف تحيل , بالنسبة لئلحالة- 118
حيث . حالة جرمية إلى المدعي العاـ لدل المحكمة الجنائية الدكلية

إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي : "13تنص الفقرة أ من المادة 
 حالة يبدك فيها أف جريمة أك أكثر من الجرائم قد 14العاـ كفقان للمادة 

يجوز لدكلة :" التي تقوؿ بأنو 14كىذا النص يرتبط بالمادة " أيرتكبت
طرؼ أف تحيل إلى المدعي العاـ أية حالة يبدك فيها أف جريمة أك أكثر 
من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة قد أرتكبت كأف تطلب 
إلى المدعي العاـ التحقيق في تلك الحالة بغرض البت فيما إذا كاف 
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على , يتعين توجيو اإلتهاـ لشخص معين أك أكثر بإرتكاب تلك الجرائم
الظركؼ ذات الصلة كتكوف , قدر المستطاع, أف تحدد اإلحالة

".  مشفوعة بما ىو في متناكؿ الدكلة المحيلة من مستندات مؤيدة
كيتضح لنا من ىذه النصوص بأف إرساؿ اإلحالة من الدكلة الطرؼ إلى 

, ىو حق حصرم للدكلة الطرؼ دكف سواىا, مكتب المدعي العاـ
بحيث . كىذا يحفز الدكؿ األخرل على اإلنضماـ إلى النظاـ األساسي

يجوز لدكلة طرؼ أف تحيل إلى المدعي العاـ أية " أنو 14تفيد المادة 
حالة يبدك فيها أف جريمة أك أكثر من الجرائم الداخلة في إختصاص 

دكف تحديد  فهذا النص جاء مطلقان من, ..."المحكمة قد أيرتكبت
مما يعني أف الدكلة الطرؼ يمكنها أف تحيل , لمكاف الجريمة المرتكبة

أك في , أك في إقليم دكلة طرؼ أخرل, الجريمة التي تقع في إقليمها
.  إقليم دكلة غير طرؼ

 
نقوؿ أف بإمكاف أم دكلة أف تحيل قضية , كاستنادان إلى ىذا التحليل
,  أماـ المدعي العاـ للمحكمة الجنائية الدكليةضحايا األلغاـ في اليمن

 فبل يستطيع إحالة ىذه اليمنأما , طالما ىي طرؼ في ىذه االتفاقية
.   القضية ألنو ليس بدكلة طرؼ في نظاـ ىذه المحكمة
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يبقى التساؤؿ عٌما إذا كاف يكفي اإلحالة من دكلة طرؼ لتكوف - 119
المحكمة الدكلية مختصة بمحاكمة المتهمين الليبيين في قضية 

؟  التحريض كالتمويل كزراعة األلغاـ في اليمن
فإف , طالما أف الجماىيرية الليبية غير منتمية إلى نظاـ ركما, بالواقع

, اختصاص المحكمة يكوف معلقان على قبوؿ ليبيا باختصاص المحكمة
 معطوفة على الفقرتين أ ك ج من 12كقد كضعت ىذا الشرط المادة 

.  13المادة 
كيكوف الشخص المتهم , فالدكلة غير الطرؼ في نظاـ ركما المذكور

كفقان , بالجريمة أحد رعاياىا يعود لها حق قبوؿ اختصاص المحكمة
إذا كاف قبوؿ دكلة غير :" التي تنص على أنو 12 من المادة 3للفقرة 

جاز لتلك , 2طرؼ في ىذا النظاـ األساسي الزمان بموجب الفقرة 
أف تقبل ممارسة , بموجب إعبلف يودع لدل مسجل المحكمة, الدكلة

كتتعاكف الدكلة . المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث
".  9القابلة مع المحكمة دكف أم تأخير أك استثناء كفقان للباب 

كبالطبع فإف الدكلة لن تقبل بأف تمارس المحكمة اختصاصها بمبلحقة 
فهل ييقفل باب المحكمة الجنائية الدكلية عن النظر , المتهمين الليبيين
في ىذه القضية؟  

 
ألف نظاـ المحكمة أبقى على دكر لمجلس , الجواب ايجابي- 120

فعندما .  من نظاـ ركما13األمن يمارسو تطبيقان للفقرة ب من المادة 
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يتصرؼ مجلس األمن الدكلي كفقان ألحكاـ الفصل السابع من ميثاؽ 
األمم المتحدة بإمكانو إحالة حالة جنائية معينة على المحكمة الجنائية 
الدكلية يفترض معها كقوع جريمة أك عدة جرائم داخلة في اختصاص 

.  ىذه المحكمة كتشٌكل تهديدان للسلم أك لؤلمن الدكلي
كللمحكمة الجنائية الدكلية الدائمة أف تضع يدىا على الحالة الجنائية 
المحالة عليها بقرار من مجلس األمن كاف لم تكن الجريمة كاقعة على 
أراضي دكلة مصادقة على اتفاؽ ركما كاف لم يكن الفاعل أك الشريك 

.  ( من نظاـ ركما13ـ )أك المحٌرض يحمل جنسية إحدل ىذه الدكؿ 
كىذه الصبلحية المعطاة لمجلس األمن بإحالة قضية متهم بها أفراد من 

 التي حصرت حق 13دكلة غير منضمة يستفاد من صريح نص المادة 
الدكلة غير الطرؼ بقبوؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية في 

أما , 13حالتين فقط المنصوص عنهما في البند أ كالبند ج من المادة 
البند الوسطي كىو البند ب المتعلق باختصاص مجلس األمن باإلحالة 

كبذلك يمكن لمجلس األمن . فقد استبعد منو قبوؿ الدكلة غير الطرؼ
,  إلى المحكمة الجنائية الدكليةألغاـ القذافي في اليمنإحالة قضية 

التي كضع , أسوة بقضية بجريمة اغتياؿ الرئيس الشهيد رفيق الحريرم
كأنشأ لجنة تحقيق , 1595/2005مجلس األمن يده عليها بالقرار 

, كىو بصدد إحالتها إلى محكمة ذات طابع دكلي, دكلية لهذه الجريمة
.  كبإمكانو كفقان لما بينا أف يحيلها إلى المحكمة الجنائية الدكلية
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 ية أك ليبيا قد صادقا على اتفاؽاليمنكإف لم يكن , كبالنتيجة- 121
 إلى ألغاـ القذافي في اليمن ائمكمع ذلك يجوز إحالة جر, ركما

إبادة جماعية ألنها تقع ضمن سلسلة جرائم , المحكمة الجنائية الدكلية
كاف قد , اختفاء كاغتياؿ كغيرىا من الجرائم ضد اإلنسانيةمستمرة ك

.  كقد بيناىا تفصيبلن في الفصل األكؿ, ارتكبها النظاـ الليبي
كىناؾ سابقة بإحالة جرائم دارفور أماـ المحكمة الجنائية الدكلية 

,  عن مجلس األمن2005 آذار 31بموجب القرار الصادر بتاريخ 
ىذا مع العلم أف السوداف لم يصادؽ بعد على اتفاؽ ركما الذم أٌسس 

.  المحكمة الجنائية الدكلية
 تاريخ 1564كاف مجلس األمن قد أصدر القرار رقم , كفي الحيثيات

 يطلب بموجبو إلى األمين العاـ أف يقـو على كجو 18/9/2004
السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دكلية تضطلع فوران بالتحقيق في التقارير 
المتعلقة بانتهاكات القانوف اإلنساني الدكلي كقانوف حقوؽ اإلنساف 

كلتحدد ما إذا كانت كقعت , التي ترتكبها جميع األطراؼ في دارفور
أعماؿ إبادة جماعية كتحديد ىوية مرتكبي تلك االنتهاكات لكفالة 

.  محاسبة المسؤكلين عنها
كبعد ثبلثة أشهر من التحقيقات انتهت اللجنة في تقريرىا الذم كضعو 

 إلى أف 31/1/2005األمين العاـ بتصرؼ مجلس األمن بتاريخ 
حكومة السوداف كمليشيا جنجويد مسؤكالف عن جرائم تقع تحت طائلة 

كسلب , كقتل المدنيين, كشملت ىجمات على القرل. القانوف الدكلي
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كأف القوات المتمردة . كالتشريد القسرم, ممتلكاتهم كاالغتصاب
, مسؤكلة أيضان عن انتهاكات خطيرة قد تصل إلى درجة جرائم الحرب

الجرائم ضد "كانتهى التقرير إلى أف . بما في ذلك قتل المدنيين
اإلنسانية كجرائم الحرب التي ارتيكبت في دارفور قد ال تقل خطورة 

 من تقريرىا 647كأكصت في الفقرة ." كبشاعة عن اإلبادة الجماعية
إلى أف يحيل مجلس األمن على جناح السرعة الوضع في دارفور إلى 

بعد أف أثبت نظاـ العدالة في السوداف عدـ , المحكمة الجنائية الدكلية
كعدـ رغبتو , قدرتو على التحقيق مع مرتكبي ىذه الجرائم كمحاكمتهم

في ذلك  
  .

 1كبالفعل أحاؿ مجلس األمن الدكلي الوضع القائم في دافور منذ 
كتٌمت ىذه ,  إلى المدعي العاـ للمحكمة الجنائية الدكلية2002تموز 

.  31/3/2005 تاريخ 1593/2005اإلحالة بموجب قرار رقم 
كقد طلب القرار من حكومة السوداف كجميع أطراؼ الصراع األخرل 
في دارفور تعاكنان كامبلن مع المحكمة كالمدعي العاـ كأف تقٌدـ إليهما 

.  كل ما يلـز من مساعدة
 

خامتت  
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القضاء اليمني بأف بإمكاف , نقوؿ, بعد ىذه الدراسة, نعم- 122
ائم التمويل ليس فقط عن جر,  في اليمن محاكمة العقيد معمر القذافي

كالتحريض على زرع األلغاـ في أراضي اليمن كدعم أنشطة التخريب 
بل , كالتمردات الداخلي فيو كاالعتداء المتكرر على السيادة اليمنية 

, كاألميركيين, كاإلفريقيين, أيضان عن كل جرائمو بحق الليبيين
, كالفلسطينيين, كاللبنانيين, كاأللمانيين, كالفرنسيين, كالبريطانيين
كغيرىم الكثير ممن نٌكل بهم نظاـ القمع كاالستبداد ... ,كالمصريين
.  في ليبيا

 
قضاء مستقل ،فإنها كإذا كانت ىذه المحاكمة تحتاج إلى - 123

كال يخشى من , ال يخشى في الحق لومة الئم, قاضو شجاعتحتاج إلى 
, أيضان تحتاج إلى قرار سياسيك, جور كانتقاـ العقيد القذافي كزبانيتو

كيف يصدر حكمو بعيدان , كيوفر لو الدعم كاألمن, يحمي ىذا القاضي
.  عن كل مؤثرو خارجي

قد أىملت كاجباتها سابقان في ىذه , نيةيمكلما كانت الحكومة اؿ
كبوادر العدالة , كالفرصة سانحة, فإف بإمكانها أف تتحرؾ اليـو, القضية

بحيث أف ليبيا لن تجرؤ على أم ردة فعل انتقامية ضد , الدكلية قائمة
تدؽ أبوابها كالعدالة الدكلية ,  لهاألف المجتمع الدكلي بالمرصاد, اليمن

ائم دارفور السودانية بجوار حدكد ليبيا كالبد كاف تكوف تحقق بجرك
أف بذلك كيمكن , ىناؾ يد للعقيد القذافي في مايحصل في دار فور 
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تمتد صبلحيتها إلى أم جريمة جديدة انتقامية قد يلجأ إليها العقيد 
فيما لو فكَّر باالنتقاـ ممن يطلب مساءلتو أك محاكمتو عن , القذافي

.  كالمجتمع الدكلياليمنيين جرائمو السابقة بحق 
 
 

لتصحيح خطأىا السابق في , نيةيمكأما إذا لم تشأ الحكومة اؿ- 124
اجباتها الدستورية في  من ك تنصلكإصرارىا على اؿ, ىذه القضية

متابعة ىذه القضية الضحايا كمحاموىم فإف بإمكاف , إنصاؼ  مواطنيها
إشراؾ منظمات حقوؽ اإلنساف الدكلية كذلك عبر , أماـ القضاء الدكلي

مدعي عاـ محكمة لضغط على كالوطنية كاطبلعهم بالقضية من اجل ا
 على إصدار قرار بتشكيل لجنة قمجلس األمن لحثالجنايات الدكلية ك

 كغيرىا من جرائم العقيد ضحايا ألغاـ اليمنتحقيق دكلية في قضية 
كذلك أسوة بقراراتو التي أصدرىا ضد ليبيا في قضيتي لوكربي , القذافي

أك أسوة بقرار تشكيل لجنة تحقيق دكلية في جريمة اغتياؿ , UTAكالػ
أك بالتحقيق في جرائم اإلبادة كالجرائم ضد , الرئيس رفيق الحريرم

.  اإلنسانية التي ارتكبت في دارفور
 

منظمات يتطلب إرادة جادة من , إف الوصوؿ إلى ىذه النتيجة- 125
للضغط على حكومتو من كالمجتمع نفسو ني يماؿالمدني المجتمع 

القضاء التدخل في  ترؾ بكإلزامها, أجل التضحية بأم مصالح مادية
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أك ,  أمامو باعتباره ىو المختص بها ىذه القضيةحتى ينظر الوطني 
أعضاء كىنا يقع على عاتق . إحالتها إلى مجلس األمن الدكليإلزامها ب
 أخٌلت إذاكطرح الثقة بها ,  كاجب مساءلة الحكومةبالنوامجلس 

كمن ثٌم إلزامها بمتابعة ىذه . كاجباتها الدستورية في حماية مواطنيها ب
 الفاتح من سبتمبرال أف تبقى ذكرل نحييها في ,  دكليا كمحلياالقضية

.  من كل عاـ
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