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يتضمن أد ّلة أو قرائن
ال
ـي
ّ
تهديد بعقوبات دولية؟
إن رفض حزب الله تسليم املتهمني املحتملني وإصراره
على عدم التعاون مع املحكمة الدولية يمنح اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة وإس��رائ �ي��ل وح�ل�ف��اء ه�م��ا مناسبة إلطالق
حملة دولية تستهدفه تناسبًا مع الحملة على إيران
املصحوبة بعقوبات دولية .وستتمحور هذه الحملة
ح��ول ع��زل الحزب داخليًا وإقليميًا .وف��ي ه��ذا اإلطار
إن أح��د األس�ل�ح��ة سيكون التلميح بعقوبات دولية
لعدم امتثاله لـ«الشرعية الدولية» (القرار
على
لبنان ّ
ُ )1757
وي�ت��وق��ع أن يستغل البعض ذل��ك ف��ي الداخل
لدعم التيار الداعي لسحب سالح املقاومة وإبعادها
عن مؤسسات الدولة .ومن هنا قد ُيفهم التعميم اإلعالمي اإلسرائيلي األخير الذي
تناول تأثير حزب الله على الجيش وأدائه خالل مواجهة العديسة األخيرةُ .
وينتظر
أن ي�ع��اد إث��ارة ذل��ك على املستوى ال��دول��ي واألم�م��ي ل��دى ع��رض االم�ي�ن ال�ع��ام لألمم
املتحدة بان كي مون (الصورة) تقرير األمم املتحدة عن مواجهة العديسة األخيرة
على مجلس األمن.

الرجل الذي دخل اسمه تاريخ رمال لبنان املتحركة (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

يتضمن مطلع ّ
ّ
نص القرار االتهامي الدولي
ُينتظر أن
امل��رت�ق��ب ت�ص��ري�ح��ًا مقتضبًا ب��االت �ه��ام ،ث��م ينتقل إلى
ش ��رح «خ �ل �ف �ي��ة» ال �ج��ري �م��ة (ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي الدولي
ال�ص��ادر ع��ن املحكمة الجنائية ال��دول�ي��ة ليوغوسالفيا
ّ
ال �س��اب �ق��ة ف ��ي  8ك��ان��ون األول  2003ب �ح��ق رادوفان
ً
ّ
س �ت��ان �ك��وف �ي �ت��ش م� �ث�ل�ا) ووص � ��ف امل��ت �ه��م وارتباطاته
السياسية وامل�س��ؤول�ي��ة الجنائية ال�ف��ردي��ة ال�ت��ي تترتب
عليه .وينتقل ّ
نص القرار االتهامي بعد ذلك إلى تقديم
«ادع � ��اءات ع��ام��ة» (( )General Allegationsالقرار
االتهامي الدولي الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية
ل�ي��وغ��وس�لاف�ي��ا ال�س��اب�ق��ة ف��ي  6ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي 2003
ً
ّ
ب �ح��ق م �ي�ل�ان ب��اب �ي �ت��ش م �ث�ل�ا) و«ت �ص��ري��ح بالوقائع»

ّ
مضمون كل من أجزائها الستة:
 -1ال� �خ� �ل� �ف� �ي ��ة :ف � ��ي  8ك � ��ان � ��ون األول
 2003ص��در ق ��رار ات�ه��ام��ي ع��ن املدعية
العامة ف��ي املحكمة الجنائية الدولية
ل �ي��وغ��وس�ل�اف �ي��ا ال �س ��اب �ق ��ة ك� � ��ارال ديل
بونتي بحق رادوف� ��ان ستانكوفيتش
ج��اء ف��ي مطلعه ،تحت البند األول من
«الخلفية» وصف للتطورات السياسية
والعسكرية في يوغوسالفيا السابقة
وش� � ��رح ألح � ��د ج ��وان ��ب الخصوصية
الديموغرافية ملكان وقوع الجرائم التي
ّ
هم ستانكوفيتش بالضلوع فيها:
يت ّ
«س ��ك ��ان ق��ري��ة ف��وت �ش��ا  40513نسمة،
منهم  51،6باملئة مسلمون و 45،3باملئة
ص��رب و 3،1آخ��رون» (م��ن دون تحديد
ال�ط��ائ�ف��ة ال�ت��ي ينتمي إل�ي�ه��ا الصرب).
وه �ن��ا ن �س� ّ�أل ع��ن م�ض�م��ون «الخلفية»
ال �ت��ي ُي �ت��وق��ع أن ت ��رد ف��ي ن � ّ
�ص القرار
االت�ه��ام��ي امل��رت�ق��ب ص ��دوره ع��ن دانيال
ّ
سيفصل التوزيع الطائفي
بلمار :هل
واملذهبي ملنطقة عني املريسة أو ملدينة

ّ
املوجهة
( )Statement of Factsيتبعه تفصيل للتهم
وت�ح��دي��د ل�ل�خ�ص��وص�ي��ات ال�ج�ن��ائ�ي��ة (ال �ق��رار االتهامي
ال��دول��ي ال�ص��ادر عن املحكمة الخاصة بسيراليون في
ً
ّ
 29أي��ار  2007بحق شارلز تايلور م�ث�لا) .ويمكن أن
ّ
يشمل القرار ع��ددًا من االتهامات بحق شخص واحد
(القرار االتهامي الدولي الصادر عن املحكمة الجنائية
ّ
الدولية ل��روان��دا في  10ح��زي��ران  2001بحق غريغوار
ً
ّ
ن��داه�ي�م��ان��ا م�ث�لا) أو ات�ه��ام��ات ب�ح��ق أك�ث��ر م��ن شخص
ف��ي ق��رار واح��د (ال �ق��رار االت�ه��ام��ي ال��دول��ي ال�ص��ادر عن
املحكمة الجنائية ال��دول�ي��ة ليوغوسالفيا السابقة في
ّ
 16ت�م��وز  2003ب�ح��ق ميال مركشتش وميروسالف
ً
راديتش وفيسلني سليفاشانني مثال).

ّ
ّ
التطرق الى التوتر
سيتم
بيروت؟ هل
امل ��ذه �ب ��ي ال � ��ذي ش� �ه ��ده ل �ب �ن��ان والذي
ّ
أججته جريمة  14شباط 2005؟
 -2اس��م املتهم ولقبه (واس�م��ه الحركي
إذا وج��د) واس��م وال��ده وم�ك��ان وتاريخ
والدته ،اضافة الى مهنته.
 -3مكانة املتهم السياسية وعضويته
الحزبية السابقة وت�ح��دي��د م��رك��زه في
األحزاب التي انتمى إليها .ففي الفقرة
الثانية من ّ
نص القرار االتهامي الدولي
الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية
ل�ي��وغ��وس�لاف�ي��ا ال�س� ّ�اب�ق��ة ف��ي  6تشرين
ال �ث��ا ًن��ي  2008ب �ح��ق م �ي�ل�ان بابيتش
م� �ث�ل�ا ،ورد اآلت� � ��ي« :م� �ي�ل�ان بابيتش،
ع�ض��و س��اب��ق ف��ي ال�ج��ام�ع��ة الشيوعية
ال �ك ��روات �ي ��ة ،ك� ��ان ش�خ�ص�ي��ة سياسية
مهمة في الحزب الديموقراطي الصربي
في كرواتيا منذ نشأته في شباط 1990
وتولى مركزًا قياديًا في اللجنة البلدية
ل �ل �ح��زب ف ��ي ك �ن�ي�ن .ب �ع��د وف� ��اة جوفان
راس�ك��وف�ي�ت��ش ف��ي  ،1992ت��ول��ى ميالن

بابيتش رئ��اس��ة ال�ح��زب ح�ت��ى .»1995
وف� ��ي ال �ف �ق��رة ال �ت��ال �ي��ة ت� ��رد تفصيالت
اضافية عن ارتباطاتلاّ املتهم السياسية
وامل� �ه� �م ��ات ال� �ت ��ي ت� ��و ه� ��ا خ �ل��ال ّاملدة
التي سبقت وق��وع الجرائم التي يتهم
بارتكابها ،وخالل الفترة التي لحقتها.
أم��ا ف��ي ن� ّ
�ص ال �ق��رار االت�ه��ام��ي الصادر
عن املحكمة الجنائية الدولية لرواندا
تشرين
بحق يوسف مونياكازي في ّ 27
الثاني  2002فقد جاء في وصف املتهم:
«مونياكازي رج��ل أعمال ث��ري ومزارع
تجاري في والية بوغاراما ،وهو زعيم
م�ي�ل�ي�ش�ي��ا ب��وغ��ارام��ا انتيراهاموي».
وف� ��ي ن� � ّ
�ص اّل � �ق ��رار االت� �ه ��ام ��ي الدولي
ال�ص��ادر بحق رادوف��ان ستانكوفيتش
وص � ��ف ال ��رج ��ل ب� �ـ«ج� �ن ��دي ف ��ي كتيبة
ميلجيفينا ف��ي ل��واء فوشا التكتيكي.
وكتيبة ميليجفينا كانت بقيادة بيرو
منزل كارامان (حيث وقعت
ايليز .وكان ّ
الجرائم ّالتي يتهم بارتكابها) يخضع
لسلطة املتهم».

ّ
 -4تحديد مسؤولية امل��ت�ه��م الجنائية
ال � �ف � ��ردي � ��ة :ت� �ح � ّ�م ��ل امل � �ح ��اك ��م الدولية
ال �خ��اص��ة األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن تتهمهم
مسؤولية ف��ردي��ة ع��ن ال�ج��رائ��م الداخلة
ضمن اختصاصها .للمحكمة الخاصة
ب�ل�ب�ن��ان ،ب�ح�س��ب م��ا ورد ف��ي نظامها
األساسي ،اختصاص على األشخاص
امل�س��ؤول�ين ع��ن ال�ه�ج��وم ال ��ذي وق��ع في
 ١٤شباط  ٢٠٠٥و أدى إلى مقتل رئيس
الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري
وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين.
وإذا رأت امل�ح�ك�م��ة أن ه�ج�م��ات أخرى
وق �ع��ت ف��ي ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ب�ي�ن ١
تشرين األول  ٢٠٠٤و  ١٢ك��ان��ون األول
 ، ٢٠٠٥أو ف ��ي أي ت ��اري ��خ الح� ��ق آخر
يوافق عليه مجلس األمن الدولي ،هي
هجمات متالزمة وفقًا مل�ب��ادئ العدالة
الجنائية ،وأن طبيعتها وخطورتها
مماثلتان لطبيعة وخ �ط��ورة الهجوم
ال ��ذي وق��ع ف��ي  ١٤ش�ب��اط  ،٢٠٠٥يكون
للمحكمة اختصاص على األشخاص

يتحمل الرئيس المسؤولية
الجنائية عن الجريمة التي
يرتكبها مرؤوسون يخضعون
لسلطته نتيجة لعدم سيطرته
سيطرة سليمة عليهم
املسؤولني ع��ن تلك الهجمات .ويشمل
ه � ��ذا ال � � �ت �ل��ازم ،ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ال
ال�ح�ص��ر ،مجموعة م��ن ال�ع��وام��ل منها
ال �ق �ص��د ال �ج �ن��ائ��ي أو ال ��داف ��ع والغاية
م��ن وراء ال�ه�ج�م��ات ،وص�ف��ة الضحايا
امل� �س� �ت� �ه ��دف�ي�ن ،ون � �م� ��ط ال� �ه� �ج� �م ��ات أو
األس �ل��وب ال�ج�ن��ائ��ي ،وال�ج�ن��اة .وتحدد
م �س��ؤول �ي��ة امل �ت �ه��م ال �ج �ن��ائ �ي��ة الفردية
إذا ث �ب��ت أن ��ه ك ��ان ض��ال �ع��ًا ف��ي ارتكاب
الجريمة أو املساهمة فيها كشريك أو
تنظيمها أو توجيه اآلخرين الرتكابها،
أو إذا س��اه��م ب ��أي ط��ري �ق��ة أخ � ��رى في
ارت �ك��اب ال�ج��ري�م��ة ض�م��ن مجموعة من
األشخاص يعملون على تحقيق هدف
م�ش�ت��رك ،ع�ن��دم��ا ت�ك��ون ه��ذه املساهمة
م �ق �ص��ودة أو ي �ك ��ون ه��دف �ه��ا تصعيد
ال�ن�ش��اط اإلج��رام��ي ال �ع��ام للمجموعة،
أو تحقيق ه��دف اﻤﻟﺠم��وع��ة أو معرفة
امل�ج�م��وع��ة الرت �ك��اب ال�ج��ري�م��ة .أم��ا بما
يتصل بالعالقة بني الرئيس واملرؤوس،
فيتحمل الرئيس املسؤولية الجنائية
عن الجريمة التي يرتكبها مرؤوسون
ي � �خ � �ض � �ع� ��ون ل� �س� �ل� �ط� �ت ��ه وسيطرته
ال �ف �ع �ل �ي �ت�ي�ن ،ن �ت �ي �ج��ة ل� �ع ��دم سيطرته
سيطرة سليمة على هؤالء املرؤوسني،
حيث يكون الرئيس قد عرف أو تجاهل
عن عمد أي معلومات تبني بوضوح أن
م��رؤوس�ي��ه يرتكبون أو ه��م على وشك

أن يرتكبوا تلك الجريمة ،أو إذا كانت
ال�ج��ري�م��ة تتعلق ب��أن�ش�ط��ة ت �ن��درج في
إط��ار املسؤولية والسيطرة الفعليتني
للرئيس أو إذا لم يتخذ الرئيس جميع
التدابير ال�لازم��ة واملعقولة ف��ي حدود
سلطته ملنع أو قمع ارتكاب مرؤوسيه
ل �ل �ج��ري �م��ة أو ل � �ع� ��رض امل� �س ��أل ��ة على
السلطات املختصة للتحقيق واملالحقة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة( .ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ال �ق��اع��دة  3من
قواعد اإلجراءات واإلثبات).
ف� � ��ي امل � �ح � �ك � �م ��ة ال � �ج � �ن ��ائ � �ي ��ة الدولية
بيوغوسالفيا السابقة ّ ورد في القرار
االت �ه��ام��ي ال��دول��ي ب�ح��ق ب��اب�ي�ت��ش ،في
ال �ق �س��م ال� �خ ��اص ب �ت �ح��دي��د املسؤولية
الجنائية الفردية« :ان خطاباته خالل
م �ن��اس �ب��ات ع��ام��ة وم� ��ن خ �ل ّ�ال وسائل
االعالم ّ
مست باإلثنيات وولدت مناخًا
م ��ن ال� �خ ��وف وال �ك��راه �ي��ة ب�ي�ن الصرب
املقيمني ف��ي ك��روات�ي��ا بهدف الحصول
على دعمهم ومشاركتهم ف��ي تحقيق
أهداف املجموعة الجرمية» .وفي فقرة
أخرى ُيذكر أن بابيتش« :شارك مع عدد
م��ن األش �خ ��اص ف��ي م�ج�م��وع��ة جرمية
خ�لال ت��واري��خ متعددة .كل مشارك في
املجموعة الجرمية أو متعاون معها قام
بدوره مساهمًا في تحقيق أهداف تلك
املجموعة .وم��ن بني أعضاء املجموعة
ال �ج��رم �ي��ة س� �ل ��وب ��ودان ميلوسيفتش
وم�ي�لان مارتيتش وغ��وران هاتزيتش
وف ��ران � �ك ��و س �ي �م��ات��وف �ي ّ�ت��ش املعروف
بفرانكي  »...وغيرهم .كل ذلك من دون
ذكر مصادر املعلومات أو أدلة جنائية
تؤكد ّ
صحتها.
 -5ال �ت �ه��م ( : )The chargesتتضمن
الفقرات الخاصة بالتهم معلومات عن
أف�ع��ال ووق��ائ��ع م� ّ
�ؤرخ��ة ت��ؤك��د ،بحسب
ف ��ري ��ق االدع � � � � ��اء ،أن� �ه ��ا ت �ش �ك��ل جرائم
ّ
محددة تدخل في اختصاص املحكمة.
ّ
وي� �ف ��ص ��ل ك ��ل ف �ع��ل ج ��رم ��ي ع �ل��ى حدة
ويشار الى املواد القانونية التي يرتكز
إليها القرار.
 -6ادعاءات ّ
عامة ()General Allegations
أو تصريح مقتضب بالوقائع (Concise
 :)Statement of Factsف��ي ن� ّ
�ص القرار
االتهامي الصادر عن املحكمة الجنائية
الثاني
الدولية ل� ّ�روان��دا في  27تشرين
ً
 2002ب�ح��ق ي��وس��ف م��ون�ي��اك��ازي مثال،
ورد ت�ح��ت ع �ن��وان «ت�ص��ري��ح مقتضب
ب � ��ال � ��وق � ��ائ � ��ع»« :ب� �ي ��ن ك � ��ان � ��ون الثاني
وتموز  1994عقد يوسف مونياكازي
اج � �ت � �م � ��اع � ��ات م� �ن� �ت� �ظ� �م ��ة بمجموعة
بوغاراما أنتراهاموي وغيرهم بهدف
ت�ح��ري�ض�ه��م وال �ت �م �ه �ي��د وت �ن �ظ �ي��م قتل
أعضاء قبيلة التوتسي .وقد اجتمعوا
ّ
في تواريخ وأماكن مختلفة »...ويعدد
ّ
النص أربعة اجتماعات من دون تحديد
مصدر املعلومات التي يعتبرها فريق
االدعاء أكيدة.

