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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

انتقائية المعايير 
وتسييس العدالة 

؟ بوعميد: نطالب الربملان بإصدار قانون مينع محاكمة أي ليبي خارج البالد

؟ بوعميد: نطالب الربملان بإصدار قانون مينع محاكمة أي ليبي خارج البالد

؟

؟

الشيباني: محاكمة سيف اإلسالم أمام 

بوعميد: نطالب البرلمان بإصدار قانون 

الجنائية الدولية انتهاك للسيادة الليبية

يمنع محاكمة أي ليبي خارج البالد

أ

الجنايات الّدولية:
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الجنايات الدولية.. االفتتاحية

انتقائية المعايير 
وتسييس العدالة يضعف 

منسوب الثقة

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة 
األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 
وجرائم االعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام األجهزة القضائية الموجودة في 
كل بلد، فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية 
رغبتها على التحقيق أو االدعاء ضد تلك القضايا، وهي منظمة دولية دائمة، تسعى 
إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من العقوبة، فالمحكمة الجنائية 
محدد،  غير  وبزمن  عالمية،  بوالية  تحظى  دولية  قضائية  هيئة  أول  هي  الدولية 
لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس 

البشري.

رامي التلغ 
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الراهن  مع  الدولية  الجنايات  تفاعل  أن  إلّا 
إذ  االنتقادات،  بعض  عرف  الدولي  السياسي 
بمكيالين  والكيل  المعايير  ازدواجية  أصبحت 
المحكمة  تميز منظومة عمل  التي  البارزة  السمة 
مجااًل  يقبل  ال  بما  واضحًا  وبات  الدولية  الجنائية 
للشك أن هناك قانونين دوليين أحدهما للتعامل 
مع القضايا دول العالم الثالث واألخر للتعامل مع 

قضايا الدول العظمى.
أكتوبر  فى  إفريقية  دول  ثالث  أعلنت  حيث 
20١٦، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، 
يعود  غامبيا،  ثم  إفريقيا  وجنوب  بوروندي.  وهى 
انحرفت  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  إلى  ذلك 
عن المبادئ التى من أجلها تأسست، وبات العوار 

أكثر وضوحا بالنسبة للدول اإلفريقية وقادتها.
مشكلة  الدولية  الجنائية  المحكمة  تواجه  لذا   
كبيرة المصداقية تجاه القارة اإلفريقية، إذا تكون 
الدول  على  لتركيزها  لالنتقادات  مكانًا  دائما 
اإلفريقية دون غيرها من باقي دول العالم األخرى.
جميعها  قضايا،  أربع  في  حققت  فالمحكمة 
الكونغو  وجمهورية  أوغندا،  وهى  إفريقيا،  في 
الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  الديمقراطية، 
ودارفور بالسودان، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، 

كما تحتجز متهمين ينتظران المحاكمة.
وفى حاالت تمت إحالة القضايا كما فى ملف 
دارفور  إلى المحكمة من مجلس األمن الذي 
يمثل هو اآلخر انعكاسا صارخا لمصالح الدول 
الكبرى الدائمة العضوية فى المجلس، وهى 
الدول الكبرى الـ)5( التي تتمتع بحق النقض 
إلى  الواقع  فى  المحكمة  وافتقرت  )الفيتو( 
دورها  ممارسة  لها  يتيح  حقيقي  استقالل 
أحد. وحال وضعها  استثناء  أو  دون تدخل 
على  القانون  بتطبيق  تام  التزام  دون 
أو  استثناء لطرف  أو  انتقائية  الجميع دون 

التحامل على طرف.
تجاه  بالغضب  عدة  دول  وشعرت 

الفاعل فى دول  أفريقيا، فيما ال تقوم بدورها  التى تحاول إطالق يدها فى  المحكمة، 
أخرى ال تعترف بها، أو رفضت توقيع معاهدة روما، وهى الصين والواليات المتحدة 

وإسرائيل.
توقيعها  سحب  بإعالنها،  الجنائية  المحكمة  إلى  جديدة  ضربة  روسيا  ووجهت 

للمحكمة،  المؤّسس  النظام  من 
الـ١5  الدورة  افتتاح  مع  بالتزامن  وذلك 
المحكمة،  رئيس  قال  فيما  للمحكمة، 
صديقى كابا، خالل االفتتاح: »أهيب بكم: 
ال تغادروا! أود أن أقول لهم إن أصواتهم 

وصلتنا«.
المحكمة  بأن  انسحابها  روسيا  وعللت 
»فشلت فى تلبية تطلعات المجتمع الدولي«، 
تسحب  أنها  الروسية  الخارجية  وأعلنت 
فالديمير  الرئيس  بأوامر  عماًل  توقيعها، 

أعلنت ثالث دول إفريقية فى أكتوبر 2016، انسحابها 

بــورونــدي. وجنوب  الدولية، وهى  من المحكمة الجنائية 

إفريقيا ثم غامبيا، يعود ذلك إلى أن المحكمة الجنائية 

تأسست،  أجلها  من  التى  المبادئ  عن  انحرفت  الدولية 

وبــــات الـــعـــوار أكــثــر وضـــوحـــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول اإلفــريــقــيــة 

وقادتها.
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بوتين. وهدد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي 
غرار  على  الجنايات،  محكمة  من  بالده  بانسحاب 

روسيا.
هم  فقط  »الصغار  بأن  ذلك  دوتيرتي  وعلل 
بأى  تقوم  ال  »المحكمة  وبأن  ُيعاَقبون«،  َمن 
الذين  والنساء  األطفال  آالف  أجل  من  شىء 

يموتون فى سوريا والعراق«.
وأضاف أن األمم المتحدة عاجزة عن إيقاف 
المغادرين  أول  ستكون  بالده  وأن  الحروب، 
روسيا  قررت  إن  الدولية  المنظمة  من 

والصين صياغة نظام عالمي جديد.
اإلعالم  وزير  وصف   ،20١٦ أكتوبر  وفى 
المحكمة  بوجانج،  شريف  جامبيا،  فى 
قوقازية  »محكمة  بأنها  الدولية  الجنائية 
دولية الضطهاد وإذالل الشعوب الملونة، 

خاصة األفارقة«.
وعّبر األمين العام لألمم المتحدة، بان 
كى مون، عن أسفه لقرار انسحاب جنوب 
أفريقيا وبوروندي وجامبيا من المحكمة، 
خاطئة  برسالة  »يبعث  قد  ذلك  إن  وقال 

بشأن التزام تلك الدول بالعدالة«.
كينياتا،  أوهورو  الكيني،  الرئيس  وكان 
السادسة  القمة  خالل  اقترح-  قد 
يناير  فى  األفريقي،  لالتحاد  والعشرين 
من  جماعيا  أفريقيا  انسحابا   -20١٦
وصفه  ما  بسبب  الجنائية،  المحكمة 

بـ«ازدواجية المعايير«.
القانون  في  خبراء  يؤّكد  ذلك  من 
الدولي انه ال يمكن إنكار عدم استقاللية 
تحقيق  في  الدولية  الجنائية  المحكمة 
تعزيز  في  المتمثل  المنشود،  هدفها 
بسبب  عقاب،  من  اإلفالت  عدم  مبدأ 

يــؤّكــد خــبــراء فــي القانون الــدولــي انــه ال يمكن إنــكــار عدم 

استقاللية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هدفها 

المنشود، المتمثل في تعزيز مبدأ عدم اإلفالت من عقاب، 

بسبب استخدام سلطة مجلس األمن في إحالة القضايا 

أمـــــام الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة مـــن الــــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 

الــعــضــويــة الــتــي لــهــا حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو(، وتــتــعــامــل مع 

معظم النزاعات على أساس سياسي، حيث يتم تكييفها 

ــبـــارات  ــتـ ــا لـــالعـ ــقــ ــا فـــيـــهـــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة، وفــ ــمـ الــــمــــســــائــــل، بـ

والمصالح التي تخدمها.
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إحالة  استخدام سلطة مجلس األمن في 
من  الجنائية  المحكمة  أمام  القضايا 
التي  العضوية  الدائمة  الخمس  الدول 
مع  وتتعامل  )الفيتو(،  النقض  حق  لها 
سياسي،  أساس  على  النزاعات  معظم 
فيها  بما  المسائل،  تكييفها  يتم  حيث 
والمصالح  لالعتبارات  وفقا  الموضوعية، 

التي تخدمها.
 وال بد أن تكون سلطة مجلس األمن 
في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  وفق 
من  قرار  صدور  عند  وبالتالي،  المتحدة، 
المرتكبة  الجريمة  إلحالة  األمن  مجلس 
المحكمة  نظام  في  طرف  غير  دولة  في 
موافقة  من  بد  ال  الدولية،  الجنائية 
لهم  ألن  الدائمين،  الخمسة  األعضاء 
بإحالة  األمر  تعلق  إذا  ولكن،  الفيتو.  حق 
التي  الدول  رعايا  أحد  ارتكبها  جريمٍة 
يقف  ما  استعماله،  يتم  الفيتو  حق  تملك 
الجنائية  المحكمة  مساءلة  أمام  حائال 

الدولية هؤالء المجرمين. 
المحكمة  ارتباط  أيضا  يبين  وما 
التابع  األمن  بمجلس  الدولية  الجنائية 
الممنوح  السلبي  الدور  المتحدة  لألمم 
من  الطلب  في  والمتمثل  المجلس،  إلى 
إرجاء  الدائمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
اختصاصها اثني عشر شهراً، مع إمكانية 
لما  وفقًا  أقصى،  حدٍّ  دون  من  تجديدها 
روما  نظام  من   ١٦ المادة  إليه  أشارت 
البدء  يجوز  ال  أنه  أّكدت  التي  األساسي 
عشر  اثني  المقاضاة  أو  التحقيق  في 
إلى  األمن  مجلس  طلب  على  بناء  شهراً، 
استناداً  يتخذه  قراٍر  بموجب  المحكمة، 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  إلى 
الطلب  هذا  تجديد  له  ويحق  المتحدة، 

بالشروط نفسها.
العمل  على  مراقبون  يدعو  ذلك  من 
على تحجيم دور مجلس األمن في عالقاته 
الدولية، السيما ما  الجنائية  المحكمة  مع 
يتعلق بدوره السلبي المتمثل في اإلرجاء 
ما  مصداقيته،  تكامل  مبدأ  يفقد  الذي 
وتسليط  المجرمين  مساءلة  دون  يحول 

العقاب عليهم.
المقترحة  اإلصالحات  هذه  تبقى  لكن 
الدول  مادامت  شكالنية  تعديالت  مجّرد 
العظمى الزالت تطّوع المؤسسات الدولية 
لتوسيع هيمنتها بالتالي فإن لب اإلشكال 
ال يكمن في منظومة الجنايات الدولية بل 

في إنفاذ قيم العدالة في إطالقيتها.

كــأول   2002 سنة  تأسست  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 

بجرائم  المتهمين  األفــــراد  محاكمة  عــلــى  قــــادرة  محكمة 

اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

وجرائم االعتداء.

ذلك يدعو مراقبون على العمل على تحجيم دور مجلس 

السيما  الدولية،  الجنائية  المحكمة  مع  عالقاته  في  األمــن 

ما يتعلق بــدوره السلبي المتمثل في اإلرجــاء الــذي يفقد 

مبدأ تكامل مصداقيته، ما يحول دون مساءلة المجرمين 

وتسليط العقاب عليهم.
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سيف اإلسالم القّذافي والجنايات الدولية..

 مسار شائـك وغـامض
بعد تسع سنوات من التدخل الغربي السافر، مازالت ليبيا تعيش على وقع 
االنقسامات والصراعات التي ال تتوقف وسط غياب تام لمفهوم الدولة 
الذي كرس النتشار المليشيات المسلحة والعناصر اإلرهابية التي عمقت 
مأساوية المشهد في البالد. وبالرغم من هذه األوضاع الكارثية التي تسبب 
فيها في ليبيا الزال الغرب مصرا على إكمال مسلسل عدوانه على هذا البلد. 

القذافي،  معمر  الراحل  الزعيم  نجل  القذافي  اإلسالم  سيف  محاكمة  وتعتبر 
فصل جديد في مؤامرة إسقاط ليبيا بين براثن الفوضى والعنف التي انطلقت 

منذ العام 20١١. 

عبدالباسط غبارة
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فبالرغم من أن سيف اإلسالم تمت تبرئته 
قانون  وشمله  إليه  الموجهة  التهم  من 
محكمة  أن  اال  الليبي،  القضاء  من  العام  العفو 
تحريك  على  تصر  مازالت  الدولية  الجنايات 
ليبيا  خروج  لعرقلة  محاولة  في  القضية  خيوط 
العنجهية  فرضته  الذي  الضياع  غياهب  من 

الغربية على البالد منذ سنوات. 

الجنائية تصر
القذافي  اإلسالم  سيف  كان   20١١ العام  بعد 
نجل الزعيم الراحل معمر القذافي من المطلوبين 
للجدل  إثارة  وأكثرهم  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
عليه  القبض  الصديق  بكر  أبو  كتيبة  ألقت  حيث 
الدائرة  للمحاكمة عبر  ليخضع  الزنتان  وأودعته في 
إطالق  تم  ذلك  بعد  أنه  إال  طرابلس  في  المغلقة 
عن  الصادر  العام  العفو  قانون  بموجب  سراحه 
على  تصر  الدولية  الجنائية  المحكمة  لكن  البرلمان 
صاحب  الليبي  القضاء  أمام  مثوله  رغم  محاكمته 

االختصاص. 
في  االستئناف  دائرة  قضت  جديد،  تطور  وفي 
المحكمة الجنائية الدولية باإلجماع بقبول القضية 
وقال  القذافي،  اإلسالم  سيف  ضد  المرفوعة 
فادي  الدولية  الجنائية  المحكمة  باسم  المتحدث 
يزال  »ما  القذافي  اإلسالم  سيف  أن  الله  العبد 
الجنائية  المحكمة  جانب  من  ومالَحقًا  مطلوبًا 
مع  التعاون  إلى  الليبية  السلطات  داعيا  الدولية« 
إلى  القذافي  اإلسالم  سيف  وتسليم  المحكمة، 

الهاي. 
وأضاف العبد الله في تصريحات صحفية، أن 
قراراً  »أصدرت  بالمحكمة  التمهيدية  الدائرة 
الدعوى  قبول  وأكدت  الدفاع،  طلب  فيه  ردت 
قرار  وأن  المحكمة،  أمام  اإلسالم  سيف  ضد 
دائرة االستئناف في المحكمة جاء مؤيدا لهذا 
األمر، ما يدفع بالمحكمة الطلب من السلطات 

الليبية التعاون معها، إنفاذاً لقرار مجلس األمن الذي ألزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة. 
يذكر أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أحال القضية إلى المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية في قراره ١9٧0 في 3 مارس 20١١، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في 

الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة األولى. 
وفي 2٧ جوان 20١١، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى ثالثة أوامر اعتقال على التوالي 
القذافي  اإلسالم  وسيف  القذافي  لمعمر 
وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد اإلنسانية ُيزعم أنها ارتكبت في جميع 
وقوات  الدولة  جهاز  خالل  من  ليبيا  أنحاء 

األمن
الدائرة  أنهت   ،20١١ نوفمبر   22 وفي 
ضد  القضية  رسمًيا  األولى  التمهيدية 
الزعيم الراحل معمر القذافي بسبب وفاته. 
وسيف اإلسالم القذافي وعبد الله السنوسي 

ليسا رهن االحتجاز لدى المحكمة. 

بـــالـــرغـــم مــــن أن ســـيـــف اإلســــــــالم تـــمـــت تـــبـــرئـــتـــه مــــن الــتــهــم 

الــمــوجــهــة إلــيــه وشــمــلــه قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام مـــن الــقــضــاء 

الليبي، اال أن محكمة الجنايات الدولية مازالت تصر على 

ليبيا  خـــروج  لعرقلة  مــحــاولــة  فــي  القضية  خــيــوط  تحريك 

من غياهب الضياع الذي فرضته العنجهية الغربية على 

البالد منذ سنوات.
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مقبولية  في  ليبيا  طعن  األولى  التمهيدية  الدائرة  رفضت   ،20١3 ماي   3١ وفي 
إلى  فيه  المشتبه  بتسليم  بالتزامها  ليبيا  وذّكرت  القذافي،  اإلسالم  سيف  ضد  القضية 
التمهيدية األولى.  الدائرة  أيدت دائرة االستئناف قرار  المحكمة.  وفي 2١ ماي 20١٤، 
وفي ١١ أكتوبر 20١3، قررت الدائرة التمهيدية األولى أن القضية المرفوعة ضد عبد 
إلجراءات  حالًيا  تخضع  ألنها  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  مقبولة  غير  السنوسي  الله 
الليبية  محلية تجريها السلطات المختصة 
على  فعلًيا  وقادرة  مستعدة  ليبيا  وأن 
جويلية   2٤ وفي  تحقيق.  هذه  مثل  تنفيذ 
قرار  االستئناف  دائرة  أكدت   ،  20١٤
نوفمبر/ وفي  األولى.   التمهيدية  الدائرة 
المدعية  طالبت  الماضي  الثاني  تشرين 
الدولية فاتو بن سودا  الجنائية  بالمحكمة 
للمحاكمة   القذافي  اإلسالم  سيف  بتسليم 
ورفضت  الحرب.  جرائم  ارتكاب  بتهمة 
قضائية  وهيئات  ليبية  عامة  شخصيات 
ليبية ومنظمات مجتمع مدني مثول سيف 

الـــمـــدعـــومـــة  ــــاق  ــــوفـ الـ بـــحـــكـــومـــة  ــعــــدل  الــ تـــراجـــعـــت وزارة 

ــلـــوراء بــعــد حــمــلــة مـــن الــنــقــد تعرضت  دولـــًيـــا، خـــطـــوات لـ

لها لمطالبتها »المخزية« كما وصفها الكثير من خبراء 

الدكتور  بمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  القانون، 

ــــذي حـــصـــل عـــلـــى عـــفـــو عـــام  ــــالم الــــقــــذافــــي، الــ ــ ســـيـــف اإلسـ

الــنــواب الــذي يعد الجهة التشريعية  صــادر مــن مجلس 

المنوطة. 
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القذافي أمام المحكمة الجنائية ألسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي 
وصدور قرار عام بالعفو عنه. 

حكومة الوفاق في الواجهة
ويلقي قرار محكمة الجنايات الدولية الجديد الضوء على دور حكومة الوفاق في قضية 
سيف االسالم القذافي. فالمحكمة الدولية أكدت بأن أحقيتها في استمرار محاكمة سيف 
اإلسالم معمر القذافي تأتي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم انطباق قانون العفو العام 

عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه. 
وكان وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، حضر جلسات دائرة االستئناف 
بمحكمة الجنايات الدولية، والتي عقدت جلساتها يومي االثنين والثالثاء الموافق ١١و2١ 
اإلسالم  سيف  دفاع  فريق  من  المقدم  الطعن  في  نظرت  والتي  الماضي،  نوفمبر  من 

ضد  القذافي،  معمر  الراحل  الزعيم  نجل 
بالمحكمة بشأن  التمهيدية  الدائرة  حكم 
بنظر  الدولية  الجنايات  اختصاص محكمة 

القضية. 
وتحدث لملوم حول قانون العفو العام في 
البالد، ورأى أن بنوده ال تنطبق على سيف، 
القذافي  إلى  الموجهة  التهمة  إن  قائاًل 
االبن »ال ينطبق عليها قانون العفو العام«، 
فيما وافق أحمد الجهاني مندوب المجلس 
الرئاسي الليبي في الهاي، على قبول جلب 
وقال:  الجنائية.   أمام  للمحاكمة  القذافي 
الدائرة  لقرار  وفقًا  ذلك  على  »موافقون 
قرار  وهو  لديكم،  بمحاكمته  التمهيدية 

صحيح«. 
العدل  وزارة  تراجعت  ذلك،  وعقب 
خطوات  دولًيا،  المدعومة  الوفاق  بحكومة 
لها  تعرضت  النقد  من  حملة  بعد  للوراء 
الكثير  وصفها  كما  »المخزية«  لمطالبتها 
الجنائية  المحكمة  القانون،  خبراء  من 
اإلسالم  سيف  الدكتور  بمحاكمة  الدولية 
الذي حصل على عفو عام صادر  القذافي، 
الجهة  يعد  الذي  النواب  مجلس  من 

الـــمـــدعـــومـــة  ــــاق  ــــوفـ الـ بـــحـــكـــومـــة  ــعــــدل  الــ تـــراجـــعـــت وزارة 

ــلـــوراء بــعــد حــمــلــة مـــن الــنــقــد تعرضت  دولـــًيـــا، خـــطـــوات لـ

لها لمطالبتها »المخزية« كما وصفها الكثير من خبراء 

الدكتور  بمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  القانون، 

ــــذي حـــصـــل عـــلـــى عـــفـــو عـــام  ــــالم الــــقــــذافــــي، الــ ــ ســـيـــف اإلسـ

الــنــواب الــذي يعد الجهة التشريعية  صــادر مــن مجلس 

المنوطة. 

ويؤكد العديد من المسؤولين الليبيين على بطالن طلب 

محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة سيف االسالم، وأكد 

المستشار االعالمي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي 

الدولية  الجنايات  محكمة  لقيام  داعـــي  ال  أنــه  المريمي، 

بالمطالبة بمحاكمة سيف اإلســالم القذافي على اعتبار 

أنه مشمول بقانون العفو العام في ليبيا. 
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التشريعية المنوطة. 
إنها  الوفاق،  بحكومة  العدل  وزارة  وقالت 
إلى  القذافي  اإلسالم  سيف  تسليم  ترفض 
خارج  ومحاكمته  الدولية  الجنائية  المحكمة 
القضاء  اختصاص  من  ذلك  أن  مؤكدة  ليبيا، 
لها،  بيان  في  الليبية  الوزارة  وشّددت  الليبي. 
بـ«السيادة  تمسكها  على  الماضي،  نوفمبر  في 
في  الحصري  وحقها  الليبية  للدولة  المطلقة 
مالحقة مواطنيها عّما تنسب إليهم من تهم أمام 

قضائها الوطني«. 
عن  الوفاق  حكومة  تراجع  أن  مراقبون  واعتبر 
جاء  الجنايات،  محكمة  إلى  اإلسالم  سيف  تسليمها 
على خلفية انتقادات داخلية واسعة طالتها واتهامها 
كمحاولة  الليبية«،  والسيادة  بالقضاء  بـ«االستهانة 
بهذه  ندد  الليبيين  من  واسع  طيف  غضب  لتطويق 
للدراسات  ليبيا  مجمع  رئيس  واعتبر  الخطوة. 
أن  النايض في تصريحات صحافية،  المتقدمة عارف 
إلى إعالن حكومة  الخطوة طامة أخرى تضاف  »هذه 
الوفاق عدم قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من 
الصادر  العام  العفو  قانون  قبولها  وعدم  الشعب، 
عنه، والذي شّكل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية 

والتسامح االجتماعي«. 
الجديد،  الدولية  الجنائية  المحكمة  قرار  وأثار 
رئيس  واعتبر  الليبيين،  من  كبير  قطاع  غضب 
المجلس األعلى لقبائل فزان علي أبو سبيحة، في 
تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية إن قرار المحكمة 
الليبية  للسيادة  انتهاكا  يعد  الدولية  الجنائية 
األمر  هذا  في  حكما  أصدر  الليبي  القضاء  ألن 
العفو  بقانون  مشمول  اإلسالم  سيف  أن  كما 
العام.  وأعرب بوسبيحة عن استنكاره لموقف 
إنها  قائال  الصدد  هذا  في  الوفاق  حكومة 
يفترض أن تعمل على لم شمل الشعب الليبي 
خاصة وأن سيف اإلسالم يتمتع بشعبية داعيا 
لتجاوز األمور العالقة منذ 20١١. واعتبر بوسبيحة أن موقف حكومة الوفاق جعلها خصما 
لليبيين خاصة وأن وزير العدل في هذه الحكومة أقر في وقت سابق بعد قدرة الوفاق على 

محاكمة سيف اإلسالم في ليبيا. 
أن  الزناتي  خميس  القذافي،  اإلسالم  سيف  عن  الدفاع  فريق  عضو  أكد  جهته  من 
محكمة الجنايات الدولية مسيسة وتعد أحد أدوات االستعمار الجديد، وفق وصفه. وقال 
االستعمار  أدوات  أحد  تعد  مسّيسة  محكمة  أمام  :«نحن  صحفية  تصريحات  في  الزناتي 
فإن  الواقع  »بمقاييس  مضيفا  التوقعات«  سقف  رفع  الممكن  من  ليس  وبالتالي  الجديد 
في  ليبيا  حق  عن  تنازلت  الوفاق  حكومة 
وتابع  القضية«.  هذه  على  قانونها  والية 
القضية  هذه  فإن  الظروف  كل  قائال:«في 
ما  وإنما  تبرئة،  أو  إدانة  بأي  لها  عالقة  ال 
فال  االختصاص  حول  تنازع  هو  يحدث 
بقرار  قائمة  الخيارات  فكل  بعيدا  تذهبوا 
أو بدونه وهي وإن كانت تشكل  المحكمة 
أنها  إال  المحكمة  أمام  األخيرة  المرحلة 

ليست نهاية المطاف«، وفق قوله. 

إلى  القضية  أحــال  المتحدة  لألمم  التابع  األمــن  مجلس 

الــمــدعــي الـــعـــام للمحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فـــي قـــراره 

الــعــام فتح  1970 فــي 3 مــــارس 2011، وأعــلــن الــمــدعــي 

تحقيق فــي الــوضــع فــي لــيــبــيــا، والــــذي كلفت الــرئــاســة به 

غرفة المحاكمة األولى. 
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قانون العفو العام
العام  في  النواب  مجلس  انتخاب  مثلت 
20١٤، كسلطة تشريعية قوية، مجاال لكبح 
من  البالد  غرب  الواقعة  االنفالتات  جماح 
طرف المليشيات المسلحة. وبالرغم من أن 
المجلس لم يسلم من حالة االنقسام وبقي 
يمارس مهامه من طبرق بعيدا عن مركز 
فرض  في  نجح  لكنه  التقليدي،  السلطة 
ضرورية  كان  التي  التشريعات  من  جملة 
في ظرفية تاريخية حساسة تعيشها البالد. 
قانون  مقترح  النواب  مجلس  وأصدر 
في  عليه  صوت  الذي  وهو  العام  العفو 
االتجاه  في  خطوة  أعتبر  ما  وهو   ،20١5
كانت  ثارات  على  الطريق  قطعت  الصحيح 
لعشرات  مغروسة  جراحا  وتبقي  ستقع 
العفو  قانون  أن  الكثيرون  اعتبر  السنين. 
االنتقالية  المرحلة  في  نوعية  نقلة  يمثل 

من شأنها أن تفتح صفحة جديدة للجميع الحق فيها دون تمييز وفق أي عنوان كان. 
وينص قانون العفو العام في مادته األولى على العفو عن الجرائم المرتكبة خالل الفترة 
الدعوى  وانقضاء  القانون،  هذا  صدور  وحتى   ،20١١ شباط  من  الخامس  من  الممتدة 
الجنائية بشأنها، وإسقاط العقوبات المحكوم بها واآلثار الجنائية المترتبة عليها، ومحوها 

من سجلِّ السوابق الجنائية للمشمول بالعفو، متى انطبقت عليه الشروط المحددة. 
وكان الحدث األبرز في عالقة بقانون العفو العام في ليبيا هو اإلفراج عن سيف اإلسالم 
القذافي من سجون الزنتان.  تلك الخطوة مثلت بالنسبة ألنصار االستقرار خطوة هامة 
التي كانت  الصديق  أبو بكر  وأعلنت كتيبة  تمييز.  الليبيين دون  لكل  ليبيا جديدة  نحو 
تنفيذا   20١٧ يونيو/حزيران  في  سبيله  إخالء  الزنتان،  مدينة  في  اإلسالم  سيف  تحتجز 

لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب. 
وخرج مئات المواطنين في عدد من المدن الليبية، في مسيرات احتفاال بأنباء عن إطالق 
نشرها  فيديوهات  وأظهرت  الزنتان.  بمدينة  سجنه  من  القذافي  اإلسالم  سيف  سراح 
حينها نشطاء على حساباتهم بمواقع التواصل االجتماعي احتفاالت ليلية لمواطنين من 
األعالم  وليد يحملون  وبني  والكفرة  والجفرة  الشاطئ  وبراك  وأوباري  مدن غات وسبها 

الخضراء والفتات تعبر عن فرحتهم بإطالق سراح سيف االسالم القذافي. 
الدولية  الجنايات  محكمة  طلب  بطالن  على  الليبيين  المسؤولين  من  العديد  ويؤكد 
فتحي  الليبي  النواب  مجلس  لرئاسة  االعالمي  المستشار  وأكد  االسالم،  سيف  لمحاكمة 

محكمة  لقيام  داعي  ال  أنه  المريمي، 
الجنايات الدولية بالمطالبة بمحاكمة سيف 
مشمول  أنه  اعتبار  على  القذافي  اإلسالم 

بقانون العفو العام في ليبيا. 
وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا 
ليبي  مواطن  اإلسالم  سيف  إن  اإلخبارية 
أقره  الذي  العام  العفو  قانون  من  استفاد 
مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي 
حياته  ممارسة  له  يحق  فإنه  وبالتالي 
طبيعي.  بشكل  واالجتماعية  السياسية 
سيف  بمحاكمة  المطالبات  أن  وأضاف 
البالد  كانت  وقت  في  جاءت  دوليا  اإلسالم 
أن  بعد  أما  استثنائية  ظروفا  فيه  تشهد 
مجلس  انتخاب  وجرى  األوضاع  استقرت 
بإقرار  المجلس  قام  الليبيين  يمثل  نواب 

بــدوره، أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن سيف 

اإلســـــالم الــقــذافــي مــشــمــول بــقــانــون الــعــفــو الـــعـــام الـــذي 

أصــــــدره الـــبـــرلـــمـــان والــــــذي يــجــعــل ســيــف اإلســــــالم خـــارج 

دائـــرة االتــهــام والــمــحــاكــمــة. وأضـــاف امغيب فــي تصريح 

الجنايات  محكمة  مطالبة  أن  اإلخبارية  إفريقيا  لبوابة 

ــــالم يــعــد انــتــهــاكــا صــارخــا  الــدولــيــة بــمــحــاكــمــة ســيــف اإلسـ

الليبي على  الليبية وتشكيك في قــدرة القضاء  للسيادة 

ــــالم مـــواطـــن ليبي  الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه كــمــا أن ســيــف اإلسـ

تطبق عليه أحكام القضاء الليبي. 
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سيف  شمل  الذي  العام  العفو  قانون 
وبالتالي فال داعي لمحاكمة سيف  اإلسالم 

اإلسالم في محكمة الجنايات الدولية. 
النواب  مجلس  عضو  أكد  وبدوره، 
القذافي  اإلسالم  سيف  أن  امغيب  سعيد 
الذي أصدره  العام  العفو  مشمول بقانون 
البرلمان والذي يجعل سيف اإلسالم خارج 
امغيب  وأضاف  والمحاكمة.  االتهام  دائرة 
أن  اإلخبارية  إفريقيا  لبوابة  تصريح  في 
مطالبة محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة 
سيف اإلسالم يعد انتهاكا صارخا للسيادة 
الليبي  القضاء  قدرة  في  وتشكيك  الليبية 
على الوفاء بالتزاماته كما أن سيف اإلسالم 
القضاء  أحكام  عليه  تطبق  ليبي  مواطن 

الليبي. 

تسييس أحكام الجنائية الدولية
الجنائية  المحكمة  أن  كثيرون  يعتبر 
الدول  أيدي  في  أداة  الى  تحولت  الدولية 
و  الشعوب  على  ضغط  كوسيلة  الكبرى 
دولهم لتحقيق مصالح غير مشروعة. ويشير هؤالء الى أن محاكمة دكتور سيف اإلسالم 
سيف القذافي ، تعتبر في حد ذاتها امتدادا طبيعيا لحلقات المؤامرة على الشعب الليبي 
التي بدأت في فبراير 20١١ غداة التدخل الغربي الذي اغتال األمن واالستقرر في البالد 

وألقى بها في غياهب الفوضى. 
وفي هذا السياق، اعتبر الناشط السياسي الليبي د.  محمد كردمين، أنه إذا كانت فعال 
وجميع  الناتو  حلف  محاكمة  في  تباشر  أن  يجب  الدولية،  الجنايات  اسمها  محكمة  توجد 
عن  وعارية  كاذبة  اتهامات  على  مبنية  بحجج  ليبيا  تدمير  في  معه  شاركت  التي  الدول 
لقراريه  إصداره  في  له  ذريعة  الدولي  األمن  بمجلس  يسمى  ما  اتخذها  والتي  الصحة 
١9٧0_١9٧3_ عام 20١١ بحجة حماية المدنيين والذي تجاوزهما في تحد صارخ لكافة 
المواثيق الدولية بما فيهم هذا المجلس الذي ال تسري قراراته إال على الدول الصغيرة 

المناهضة لسياسات المستعمر. 
وأكد كردمين، في تصريح خاص ل »بوابة إفريقيا اإلخبارية«، األربعاء ١١ مارس 2020، 
أنه ما فيما يتعلق بمحاكمة سيف اإلسالم معمر القذافي من قبل محكمة الجنايات الدولية 
اإلسالم  سيف  أن  أولهما:  رئيسيين  لسببين  قانونية  وغير  باطلة  محاكمة  قانونا  فهي 
العام  العفو  قانون  شمله  قد  القذافي 
الجهة  الليبي  النواب  مجلس  من  الصادر 
الشعب  تمثل  التي  الوحيدة  التشريعية 
الليبي، وثانيهما أن ليبيا ليست عضوا في 

هذه المحكمة. 
القذافي  اإلسالم  سيف  أن  على  وشدد 
سيف  براءة  قرار  أن  مبينا  بريء،  مواطن 
اإلسالم القذافي يستمده من دعم الشعب 
الليبي الذي يرى فيه قائده إلخراج الوطن 
الذين  ومن  المؤامرة  هذه  براثن  من 
الشعب  رقاب  على  الناتو  حلف  سلطهم 
لن  الليبي  الشعب  أن  أكد  كما  الليبي. 
األمن  لمجلس  وال  المحكمة  لهذه  يرضخ 
وسيستمر  أخرى  ضغوط  ألي  وال  الدولي 
في دعم سيف اإلسالم القذافي حتى يكون 

فــي ظــل ســنــوات الــفــوضــى والــــدم الــتــي مـــرت عليها منذ 

كــانــت  لــيــبــيــا  أن  ــبــــون  مــــراقــ يـــــرى   ،2011 الــــعــــام  أحــــــــداث 

ضحية أكــذوبــة كبيرة ال تقل عن أكــذوبــة أسلحة الدمار 

الــذي  هــو  الليبي  والشعب  المزعومة،  العراقية  الشامل 

دفـــع ومـــــازال يــدفــع الــثــمــن مــن أمــنــه واســـتـــقـــراره وثــرواتــه 

النفطية الهائلة. ويشير هؤالء إلى أن المصالحة تمثل 

البوابة التي من خاللها يستطيع الليبيون تجاوز أزماتهم 

التي  الخارجية  التدخالت  أمــام  الباب  وإقفال  المتتالية 

نهشت جسد البالد خالل السنوات التسع الماضية.
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عبارة عن  للدكتور سيف اإلسالم  الموجهة  االتهامات  بأن  القول  ليبيا.  ويمكن  مانديال 
اتهامات سياسية فى مضمونها وليس لها أى سند قانونى، هدفها حرمانه من ممارسة 
حقه المدنى والسياسى فى المستقبل. وكان اسم  سيف اإلسالم القّذافي، قد عاد للظهور 
أجل  من  دعمه  حمالت  تصاعد  مع   ،20١٨ ديسمبر  مطلع  منذ  السياسية  الساحة  على 

الترشح لالنتخابات الرئاسية التي كنت مقررة في مارس/آذار 20١9.
برئاسة  للظفر  وافرة  حظوظ  على  يتوفر  اإلسالم  سيف  أن  الكثيرون  حينها  واعتبر 
الجمهورية، ُمرِجعين ذلك لعدة اعتبارات.  ودلل هؤالء على ذلك بأن الظرفية التي عاشتها 
ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وحالة »الفوضى« التي عاشتها 
طيلة هذه الفترة، من شأنها »تعزيز« شعبيته، خاصة بعد عدم توفُّق الفرقاء الحاليين في 

الخروج بالبالد من وضعها الصعب. 
سيف  البعاد  يسعى  الذي  السياسي  االسالم  تيار  مخاوف  تثير  التحركات  هذه  لكن 
االسالم عن العودة الى الحياة السياسية في ليبيا، وفتحت وسائل اإلعالم التابعة لجماعة 

ليبيا،  فى  المسلمين  االخوان 
النار على سيف اإلسالم القذافى 
الترشح  نيته  من  تردد  ما  عقب 
للرئاسة فى االنتخابات، موضحة 
أن نجل العقيد الراحل مدان فى 
دون  يحول  ما  القضايا  من  عدد 
ألحكام  وفقا  للرئاسة  ترشحه 
أى  يمنع  الذى  الليبى  الدستور 
طالما  الترشح  من  ليبى  مواطن 
صدرت بحقه أحكام أو تهم مخلة 

بالشرف. 
ويحاول تيار االسالم السياسي 
توظيف مشكلة محكمة الجنايات 
سيف  عودة  لعرقلة  الدولية 
النشاطط  ممارسة  الى  االسالم 
وبدا  البالد،  في  السياسي 
تصريحات  في  واضحا  ذلك 
للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس 
لوكالة  المشري،  خالد  االخواني 
أكتوبر  في  الروسّية،  »سبوتنيك« 
سيف  أن  زعم  حين   ،20١٨
لمحكمة  »َمطلوٌب  االسالم 
وللَقضاء  الدولّية،  الجنايات 

ن أَهم ُشروط تولّي منصب رئيس الدولة أن يكون الُمَرشَّح َنزيها، األْمر الذي 

ِ

الليبي، وم
َيحول ُدوَن ترشيح َنجل الرئيس الليبّي السَّاِبق له«. 

مصراتة،  ومدينة  طرابلس  العاصمة  على  اإلخوان  لتنظيم  تابعة  مليشيات  وتسيطر 
على  اإلرهابيين  لمساعدة  والسالح  بالمال  وقطري  تركي  بدعم  المدن  من  آخر  وعدد 
بسط سيطرتهم هناك.  وتصاعدت في اآلونة األخيرة عمليات نقل المرتزقة والعناصر 
االرهابية واألسلحة إلى ليبيا عبر النظام التركي، الذي يسعى جاهدا لتثبيت أقدام حلفائه 
من تيار االسالم السياسي في السلطة بما يضمن له مد نفوذه في البالد ونهب ثرواتها 

تمرير أجنداته المشبوهة في المنطقة عموما. 
وفي ظل سنوات الفوضى والدم التي مرت عليها منذ أحداث العام 20١١، يرى مراقبون 
العراقية  الشامل  الدمار  أسلحة  أكذوبة  عن  تقل  ال  كبيرة  أكذوبة  ضحية  كانت  ليبيا  أن 
المزعومة، والشعب الليبي هو الذي دفع ومازال يدفع الثمن من أمنه واستقراره وثرواته 
النفطية الهائلة. ويشير هؤالء إلى أن المصالحة تمثل البوابة التي من خاللها يستطيع 
الليبيون تجاوز أزماتهم المتتالية وإقفال الباب أمام التدخالت الخارجية التي نهشت جسد 

البالد خالل السنوات التسع الماضية. 
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قانون العفو العام في ليبيا..

 خيارات التجاوز تعّكرها 
الجنايات الدولية

النفوذ  صراع  ووسط   ،20١٤ العام  منذ  الليبي،  المشهد  في  متسارعة  تطورات  وسط 
لم  اإلرهاب،  مع  أشدها  على  حرب  ظل  وفي  المتزايدة،  والخارجية  الداخلية  والضغوط 
»الثورة«،  فكرة  أو  الجديدة  التحوالت  مع  التعامل  إال  الليبيين  أمام  كثيرة  خيارات  هناك  تكن 
بهدوء، بعيدا عن منطق المكابرة وتصفية الحسابات ولغة األحقاد التي ثبت أن ال طائل منها 
إال مزيدا من تقسيم البنى االجتماعية والسياسية وتعقيد األزمة في البالد أكثر. وعلى ذلك كان 
هناك توجه عام نحو فكرة المصالحة ومنح الجميع الحق في تقديم تصّوره للمستقبل والتجاوز 
عن تسجيل نقاط الماضي التي ثبت على األرض أنها لن تقّدم للبالد إال مزيدا من المشاكل 

والصراعات.

شريف الزيتوني
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أولى وأهم النقاط المفصلية التي عاشتها ليبيا بعد »فبراير« كانت في العام 20١5 
)يوليو( عندما أقر مجلس النواب بغالبية حضوره، قانون العفو العام، الذي يتم بموجبه 
القانون.  تفعيل  تاريخ  إلى   20١١ فبراير  تاريخ  من  المرتبطة  القضايا  عن  التجاوز 
»القانون تزامن في ذلك الوقت مع أحكام صدرت من محاكم في طرابلس في حق رموز 
سياسية وأمنية من حقبة نظام القذافي، وخلفت في تلك الفترة ردود فعل عنيفة من 
انتقامية تمت  إياها مسرحيات  ليبيا وخارجها، معتبرة  الحقوقية داخل  الهيئات  عديد 
أيضا  قانونيا  إطارا  كان  كما  المتطرفة.  المجموعات  طرف  من  السالح  تهديد  تحت 
الخطوة  مؤيدي  بين  جدل  من  الحدث  خلفه  وما  القذافي  اإلسالم  سيف  عن  لإلفراج 

ورافضيها«.
قانون العفو العام في أصله هو تعديل 
 20١2  /35 القانون  من  االولى  للمادة 
االنتقالي.  المجلس  عن  وقتها  الصادر 
بالقانون  عرف  ما  في  العفو  إجراء  وجاء 
يوليو.   2٨ بتاريخ   20١5 لسنة   )٦( رقم 
يتم  المواد  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 
كل  على  شامل  عفو  إصدار  إثرها  على 
فبراير   ١5 منذ  حصلت  التي  التجاوزات 
القانون.  ذلك  إصدار  حتى   20١١
العقوبات  إسقاط  العفو  ويقتضي 
المترتبة  الجنائية  واآلثار  بها  المحكوم 
عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية 
للمشمولين به متى توّفرت فيها شروط 
وعدم  التوبة  بينها  من  والتي  اإلجراء، 
األموال  وإرجاع  اإلجرام  إلى  العودة 
كسبها  الثابت  والعقارات  والممتلكات 
دون موجب، والتصالح بين طرفي النزاع، 
والتخلي عن كل األسلحة والوسائل الوارد 

أولــــى وأهــــم الــنــقــاط الــمــفــصــلــيــة الــتــي عــاشــتــهــا لــيــبــيــا بعد 

»فبراير« كانت في العام 2015 )يوليو( عندما أقر مجلس 

الــنــواب بغالبية حــضــوره، قــانــون العفو الــعــام، الـــذي يتم 

بموجبه التجاوز عن القضايا المرتبطة من تاريخ فبراير 

2011 إلى تاريخ تفعيل القانون.

قــانــون العفو الــعــام فــي أصــلــه هــو تعديل لــلــمــادة االولــى 

المجلس  عـــن  وقــتــهــا  الـــصـــادر   2012  /35 الـــقـــانـــون  مـــن 

االنــتــقــالــي. وجـــاء إجـــراء العفو فــي مــا عــرف بالقانون رقم 

)6( لسنة 2015 بتاريخ 28 يوليو. هو عبارة عن مجموعة 

مــن الـــمـــواد يــتــم عــلــى إثــرهــا إصــــدار عــفــو شــامــل عــلــى كل 

التجاوزات التي حصلت خالل أحداث فبراير.



16 الخميس  20  فبراير  2020             العدد: 105 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

استعمالها في الصراعات.
ضدهم  صدرت  الذين  األشخاص  على  الرابعة  مادته  وفق  العفو  قانون  ويسري 
أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على اآلثار الجانبية 
المادة  حسب  اإلدارة  منحه  مع  الجنائية.  سوابقهم  سجل  من  وتمحى  عليها  المترتبة 

الخامسة صالحيات التعديل متى رأت موجبا لذلك.
القانون  هذا  أحكام  »بموجب  ُيلغى  العفو  أن  إلى  القانون  أشار  السابعة  مادته  وفي 
ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد األشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خالل 
الجنائية  اإلجراءات  وتعاد  الجنائية،  الدعوى  في  السير  وقف  تاريخ  من  سنوات  خمس 
النيابة  رئيس  من  اإللغاء  قرار  ويصدر  عندها  توقف  التي  النقطة  من  لهم  بالنسبة 

المختص«.
أما في مادته الثالثة فقد أشار القانون إلى أن أحكامه ال تسري على جرائم اإلرهاب 
الواردة في القانون )3( للعام 20١٤ وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة 
وجرائم  الفساد  وجرائم  والتعذيب  القسري  واإلخفاء  والخطف  الهوية،  على  والقتل 

الحدود متى رفعت إلى القضاء.
كما ألحق القانون بفصل توضيحي وكان عبارة عن تعبيرة سياسية أكثر منها إجراء 
قانونية، حيث تمت اإلشارة إلى أنه يطوي صفحة الماضي، ويفتح مرحلة جديدة من 
الوحدة واألخّوة بين الليبيين والمشاركة الجماعية في بناء جديد وتنمية شاملة ينتفع 
وحدة  يثّبت  إجراء  وهو  الجميع.  منها 
االجتماعية  اللحمة  وإعادة  الليبي  الصف 
اللذين  والمصالحة  العفو  أساس  على 
إعادة  نحو  ناجعا  خيارا  يكونا  أن  يمكن 

حالة الهدوء واالستقرار.
المسؤولين  من  عددا  أن  اعتبار  وعلى 
معّمر  الراحل  الليبي  العقيد  فترة  في 
من  العديد  في  تهما  يواجهون  القذافي 
فإن   ،20١١ فبراير  أحداث  إبان  القضايا، 

تعبيرة  وكــان عبارة عن  القانون بفصل توضيحي  ألحق 

سياسية أكثر منها إجــراء قانونية، حيث تمت اإلشــارة إلى 

أنـــه يــطــوي صــفــحــة الــمــاضــي، ويــفــتــح مــرحــلــة جـــديـــدة من 

في  الجماعية  والمشاركة  الليبيين  بين  واألخـــّوة  الــوحــدة 

بناء جديد وتنمية شاملة ينتفع منها الجميع.
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القذافي،  معمر  الليبي  العقيد  نجل  به  المشمولين  بين  ومن  يشملهم.  كان  القانون 
من  وغيرهما  المحمودي  البغدادي  السابق  الشعبية  اللجنة  وأمين  اإلسالم،  سيف 

المسؤولين باإلضافة إلى قيادات عسكرية وضباط في الجيش الليبي السابق.
كان القانون تحوال كبيرا في ليبيا باعتباره خلف ردود فعل كبيرة بين مؤّيد له وعلى 
األطراف  وأساسا  له  ورافض  المحلية  اإلنسانية  والمنظمات  القبلية  المكونات  رأسها 
التي بقيت خالل كل تلك السنوات تتعامل مع المسائل  المرتبطة باإلسالم السياسي 

بمنطق تصفية الحساب بعيدا عن منطق الهدوء والعقالنية.
وعلى الرغم من صدور القانون في 20١5، إال أن تنفيذ بعض القرارات تم إال بعد ذلك 
بفترة، حيث أن عملية اإلفراج عن سيف اإلسالم من سجنه في الزنتان مثال جرت بعد 
حوالي سنتين وعلى إثر من وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك )الحكومة 

الليبية حاليا(. حين تم اإلعالن عن إطالق سراحه في يونيو 20١٧.
 أما بقية المحتجزين خاصة الموجودين في طرابلس فقد بقوا تحت رحمة المجموعات 
المسيطرة على طرابلس والتي كان لها رأي آخر من قانون العفو وترفض االنضباط 
للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، حيث أن أغلب السجناء إما تم رفض اإلفراج عنهم 

أو أفرج عنهم بالتدرج وفق ظروف خاّصة بعد أن مورست بحقهم كل التجاوزات.
دائرة  بقبول  الدولية،  الجنايات  محكمة  مؤخرا  اتخذته  الذي  اإلجراء  خضم  وفي 
استئنافها القضية المرفوعة ضد سيف اإلسالم القذافي معتبرة أن أحد أسباب قرارها 
بأحقيتها في محاكمة سيف اإلسالم، ظهرت ردود فعل قوية في ليبيا حيث أكد كثيرون 

وبرلمانيون  القانون  في  المختصين  من 
ليبيون أن »سيف اإلسالم مثل أي مواطن 
يعد  ولم  العام«  العفو  قانون  شمله  ليبي 
أن  إلى  مشيرين  لمحاكمته،  مجال  هناك 
وبالتالي  روما  اتفاقية  توقع على  لم  »ليبيا 
ال  الدولية  الجنائية  المحكمة  قرارات  فإن 
المحكمة  الرغم من أهم  تشملها«، وعلى 
بعض  إلى  قراراتها  ألي  تستند  الدولية 
بالتحوالت  عالقة  في  الظرفية  القرارات 
التي شهدته البالد منذ 20١١، إال الرأي 
خضع  الرجل  أن  يعتبر  داخليا  الغالب 
للمحاكمة في ليبيا وتم اإلفراج عنه وليس 

هناك أي موجب الستدعائه إلى الهاي.

في خضم اإلجراء الذي اتخذته مؤخرا محكمة الجنايات 

الدولية، بقبول دائــرة استئنافها القضية المرفوعة ضد 

ســيــف اإلســــالم الــقــذافــي مــعــتــبــرة أن أحـــد أســبــاب قــرارهــا 

فعل  ردود  ظهرت  اإلســـالم،  سيف  محاكمة  في  بأحقيتها 

ــــد كـــثـــيـــرون مــــن الــمــخــتــصــيــن فــي  قـــويـــة فــــي لــيــبــيــا حـــيـــث أكـ

الــقــانــون وبــرلــمــانــيــون لــيــبــيــون أن »ســيــف اإلســــالم مــثــل أي 

مــواطــن ليبي شمله قــانــون العفو الــعــام« ولــم يعد هناك 

مجال لمحاكمته.
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الشيباني:

محاكمة سيف اإلسالم أمام الجنائية 
الدولية انتهاك للسيادة الليبية 

قضت دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، في يوم ١0 مارس 2020، باإلجماع 
بقبول القضية المرفوعة ضد سيف اإلسالم نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، 
قانون  انطباق  عدم  هو  اإلسالم  سيف  محاكمة  في  بأحقيتها  قرارها  أسباب  أحد  أن  موضحة 

العفو العام الليبي عليه.
أبسط  ويجافي  ظالم  القرار  هذا  أن  الشيباني،  الله  جاب  النواب  مجلس  عضو  رأى  جهته  من 
قواعد العدالة، ويعد انتهاك للسيادة الليبية، وعدم احترام القضاء الذي تمت محاكمة سيف 
اإلسالم القذافي بمقتضاه، وللمزيد من التفاصيل حول تطورات قضية سيف اإلسالم والقرار 
األخير الصادر عن محكمة الجنايات الدولية، كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا الحوار مع عضو 

مجلس النواب جاب الله الشيباني.. 
وإلى نص الحوار:

حوار/همسة يونس
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كيف تابعتم قضية سيف اإلسالم القّذافي فيما يتعلق بالقرار األخير الصادر عن 
محكمة الجنايات الّدولّية؟ 

اتابع قضية سيف اإلسالم باهتمام بالغ منذ البداية، نظرا ألهميتها على المصالحة 
قاعدة  به سيف اإلسالم من  يتمتع  لما  ليبيا، وذلك  المنشودة، وعلى مستقبل  الوطنية 

شعبية عريضة مؤيدة له داخل ليبيا وخارجها.

ما تقييمكم لقرار الجنائية الدولية األخير؟
بالنسبة للقرار فهو بدون شك ظالم ويجافي أبسط قواعد العدالة، ويعد انتهاك 
للسيادة الليبية، وعدم احترام القضاء الذي تمت محاكمة سيف اإلسالم القذافي بمقتضاه، 
فالقضاء الليبي مازال فعال، ونزيه، وقادر على العمل بمقتضيات العدالة الالزمة في مثل هذه 
القضايا، وال داعي لمحاكمة أي ليبي خارج البالد، كما أن إصرار المحكمة الجنائية الدولية 
في  الطعن  ورفضها  الليبي   القضاء  لحكم  وتجاهلها  اإلسالم  النظر في قضية سيف  على 

» القضية يعتبر تعدي على سيادتنا، واستخفاف بالقضاء  »مقبولية 
الليبي، وعلى مجلس النواب السلطة التشريعية في البالد، مخاطبة 
قضايا  بمتابعة  الجنائية  المحكمة  خول  الذي  األمن  مجلس 
المفعول  والذي مازال ساري  ليبيا،  انتهاكات حقوق اإلنسان في 

حتى هذه اللحظة باعتبار ليبيا مازالت تحت الفصل السابع. 

وأكد  العام  العفو  قانون  وأصدر  سبق  النواب  مجلس 
على أنه يشمل سيف اإلسالم.. هل هذا يرتب التزام 

على مجلس النواب؟
مجلس النواب مطالب بالتمسك بقانون العفو العام الذي 
التأكيد على  القذافي وأسرته، وكذلك ضرورة  يشمل معمر 
أن وزير العدل المفوض التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية 
في نظر السلطتين التشريعية والقضائية وأبطلت السلطة 
ليبيا كل قوانين وقرارات ومعاهدات السراج  القضائية في 
حال  قضائيا  مالحقا  وسيكون  صفة،  ذي  غير  باعتباره 

استقرار البالد.

رأي  على  قرارها  في  اعتمدت  الدولية  الجنايات 
لملوم.. كيف تصفون  الوفاق محمد  وزير عدل 

موقف الوزير في جلسة المرافعة األولى؟
الليبية، وطعن شديد  ماقام به مايسمى وزير العدل المفوض هو تفريط في السيادة 
في القضاء الليبي الذي نفتخر به، ومحاولة افشال مشروع المصالحة الوطنية الذي سعى 
إليه مجلس النواب بإصداره لقانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي الذي أصدره 

المؤتمر الوطني العام بتحريض من داعمي اإلسالم السياسي.

برأيك.. إلى أين تتجه القضية؟
ليبيا،  داخل  ليبي  أي  محاكمة  في  الليبي  القضاء  بحق  سيتمسك  الليبي  الشعب 
وهذه قناعة من الشعب بأنه اليجوز محاكمة أي ليبي خارج البالد طالما أن القضاء 
فعال وغير عاجز، وقام بمحاكمة أغلب رموز النظام السابق وأفرج على الكثير منهم رغم عدم 
رضاء الميليشيات، وهذا دليل على نزاهته وقوته في إحقاق الحق ودعم العدالة، إضافة إلى 
أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية وواليتها على ليبيا مؤقتة بتكليف من مجلس 
األمن بعد أحداث فبراير، وكذلك حكومة الوفاق التي التي قامت بتضليل المحكمة الجنائية 
بجملة من االكاذيب والتلفيقات هي أيضا تحتضر في الرمق االخير، وعمرها قصير جدا، 
والجيش الليبي يضيق عليها ويحاصرها من كل مكان ويفقدها حتى حلفاءها في الخارج 
الجنايات  أن ترفع محكمة  العالم بضرورة  واقناع  القضائية،  المعركة  والداخل، وستستمر 
يدها عن أبناء ليبيا الذين ال ينتمون لها ولديهم قضاء يشهد الجميع بنزاهته حتى تتأكد 

براءة سيف اإلسالم بعد أن تختفي كافة المعوقات سالفة الذكر وغيرها.
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بوعميد:

نطالب البرلمان بإصدار قانون 
يمنع محاكمة أي ليبي خارج البالد

حوار/ سوزان الغيطاني

األعلى  المجلس  رئيس  طالب 
المبروك  ورشفانة  لقبائل 
بإصدار  النواب  مجلس  بوعميد 
ليبي  مواطن  أي  يمنعمحاكمة  قانون 
اعترافه  عدم  ويعلن  البالد  خارج 
لم  التي  الدولية  الجنايات  بمحكمة 
الصادر  العام  العفو  قانون  تحترم 
الزعيم  نجل  اإلسالم  سيف  بحق 
قراراها  عبر  القذافي  معمر  الراحل 
بأن قضية سيف اإلسالم مقبولة أمام 

المحكمة الجنائية الدولية.
مجلة  مع  حوار  في  بوعميد  واعتبر 
اإلسالم  سيف  قضية  أن  المرصد 
قانونية  وليست  سياسية  قضية  هي 
بهدف  لسنوات  تستمر  أن  مرجحا 
وإطالة  الليبي  المشهد  تعقيد  زيادة 

عمر األزمة.
إلى نص الحوار:
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كيف تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن أهليتها لمحاكمة سيف اإلسالم؟
ولم  الضعيفة  الدول  وإرهاب  لمعاقبة  األقوياء  أسسها  محكمة  هي  الدولية  الجنايات  محكمة 
نسمع أنها حاكمت مسؤول أمريكي ولم نرى ولم نسمع توجيه االتهام لما فعله الرئيس األمريكي في 
فيتنام ولم توجه أي اتهام للرئيس بوش االب وبوش االبن وال ريغان وال إلى رؤساء بريطانيا وفرنسا 
وروسيا بما ارتكبوه من جرائم في أفغانستان والصومال والعراق واليمن وليبيا وسوريا ولم نسمع توجيه 
االتهام في الجرائم التي ترتكب في بورما، إذا هي محكمة القوى على الضعيف وستنتهي أهليتها عندما 
على  موقعة  التي  للدول  بالنسبة  منها  واالنسحاب  للمحكمة  رفضها  معلنة  وشعوبها  الدول  تنتفض 

بروتوكول التسليم.

 ما موقف القبائل الليبية من هذا القرار؟
القبائل الليبية كانت قد أصدرت بيانات ترفض فيها تسليم أي مواطن ليبي لمحاكمته 

خارج األراضي الليبية.
الذي  الوفاق  حكومة  مواقف  في  رأيك  ما 

كان احد أسباب الوصول لهذا القرار؟
حكومة الوفاق وغيرها منذ العام ١١02 
وإما  جبانة  ضعيفة  حكومات  إما  هي 
تطلب  أن  يمكن  ال  وإال  عميلة  حكومة 
في  مواطنيها  محاكمة  وطنية  حكومة 
حكومات  أنها  ذلك  من  واألمر  الخارج 
قاهرة  ظروف  في  وجاءت  شرعية  غير 
وبدعم خارجي, وهنا البد من التساؤل 
آمر  بمحكمة  المطالبة  يتم  لم  لماذا 
آمر  أو  مثال  بادي  صالح  الصمود  لواء 
التابعة  الغربية  العسكرية  المنطقة 
أو  جويلي  أسامة  الوفاق  لحكومة 
هاشم  سابقا  األمنية  اللجنة  رئيس 
رغم  جرائم  من  اقترفوه  لما  بشر 
أنني ضد محاكمة أي مواطن ليبي 

خارج القضاء الليبي.

ما اإلجراء الذي يمكن أن 
يتخذ في هذا الصدد؟ _

أن  النواب  مجلس  نطالب 
أي  محاكمة  يمنع  قانونا  يصدر 

مواطن ليبي خارج ليبيا ويعلن عدم اعترافه بمحكمة الجنايات الدولية التي لم تحترم قانون العفو 
العام وأهانت مجلس النواب والشعب الليبي.

البعض يرى أن هذا القرار سياسي أكثر منه قانوني.. ما رأيك؟
اتفق مع هذا الرأي فقضية سيف اإلسالم هي قضية سياسية وليست قانونية وفي اعتقادي 
ستستمر لسنوات قادمة والغرض منها هو زيادة تعقيد المشهد الليبي وإطالة عمر األزمة  إلى أن 

يصل المجتمع الدولي لتنصيب رئيسا لليبيا يكون قابل ومنفذ لسياساتهم.

كيف يمكن للضغط الشعبي أن يسهم في حل هذه القضية؟
يتوجب على أبناء الشعب الليبي أن يخرجوا في مظاهرات رافضة ومنددة بطغيان الدول 
هذه  ووقف  الليبي  الشعب  إهانة  لوقف  الليبيين  المسؤولين  على  الضغط  يمارسوا  وأن  الكبرى 
على من  اإلرهاب حتى  وممارسة  الشعوب وحكوماتها  إرادة  أحد مظاهر سلب  تعد  التي  المهازل 
يقاتل اإلرهاب في ليبيا وفي المقابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم ويدخل  اإلرهابيين 
إلي ليبيا علنا ولم نسمع صوت محكمة الجنايات الدولية الن تركيا تحقق مصالح ومآرب وأهداف 

الدول التي صنعت محكمة الجنايات الدولية
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