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شكر وتقدير

تتوّجه حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بخالص الشكر والتقدير إىل كّل من شارك يف البحث و املسوح التي أجرتهما. 

وقد ساهم يف إعداد هذا التقرير كّل من: 

احملاضــرة العليــا يف كليــة احلقــوق بجامعــة إيســيكس ورئيســة اجمللــس االستشــاري ملنظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا: الدكتــورة 
كارال فريســتمان

رئيس قسم البحث و التدريب: حمّمد املسريي
مسئولة برامج: راوية حمزة

الرسوم التوضيحية: دومينيكا أوزينسكا
التصميم الطباعي: مارك رشدان

الرتجمة: سوزان قازان

تيّســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع وزارة اخلارجيــة األملانيــة، وبفضــل الدعــم اإلضــايف الــذي قّدمــه املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة بتيســرٍي 
مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا . 

سلسلة أصوات الضحايا
يســتمّد عمــل منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا جــذوره مــن نهــٍج مبنــّي علــى احلقــوق ومتمحــوٍر حــول الضحايــا: فنحــن ننطلــق مــن إمياننــا 
بــأّن عمليــات املشــاركة والسياســات كافــة يجــب أن تســتند إىل إطــار يقــوم علــى حقــوق اإلنســان ويضمــن إمكانيــة مشــاركة األفــراد واجملتمعــات احملّليــة 
مشــاركًة كاملــًة كجــزء أساســي مــن عيــش حيــاة كرميــة. ويجــب أن يكــون الليبيــون يف حمــور اجلهود املبذولــة لتعزيــز احرتام حقوق اإلنســان، واملســاءلة، 
وســيادة القانــون يف البــاد. فالضحايــا يحتّلــون مكانــًة أساســيًة كأصحــاب مصلحــة يف ليبيــا ويتمتعــون بوجهــات نظــر فريــدة. مــن هــذا املنطلــق، نقــوم 

بنشــر سلســلة أصــوات الضحايــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر الضحايــا وعائاتهــم فيمــا يتعّلــق بالعدالــة االنتقاليــة وآليــات املســاءلة.
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1.مقّدمة

بعــد أكــر مــن عشــر ســنوات علــى إحالــة احلالــة يف ليبيــا إىل املدعــي العــام 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، مــا زالــت العدالــة بالنســبة إىل الليبيــن أمــام 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وهمــً وحلمــً صعــب املنــال. أحيلــت احلالــة يف 
ليبيــا إىل املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مبوجــب قــرار جملــس 
ــر 1،2011 يف أعقــاب  ــع لــأمم املتحــدة رقــم 1970 الصــادر بفرباي األمــن التاب
واالنتهــاكات  املدنيــن  بحــق  القاتلــة  القــوة  واســتخدام  العنــف  أعمــال 
اجلســيمة واملمنهجــة حلقــوق اإلنســان التــي تبعــت التظاهــرات الشــعبية 
اجلنائيــة  احملكمــة  وفتحــت  للقــذايف.  الســابق  بالنظــام  أطاحــت  التــي 
الدوليــة يف مــارس 22011 حتقيقــً يف اجلرائــم املرتكبــة ضــّد اإلنســانية 
ــر 2011.  ــذ 15 فرباي ــا من ــة يف ليبي ــياق احلال ــة يف س ــرب املرتكب ــم احل وجرائ
وقــد صــدرت حتــى اليــوم خمســة أوامــر قبض، ضــّد كّل مــن معّمــر القذايف 
)وقــد ُســحب أمــر القبــض ضــّده بعــد وفاتــه(، وابنــه ســيف اإلســام القذايف 
الســابق  الرئيــس  السنوســي،  اهلل  وعبــد   ،)2011 يونيــو   27 يف  )صــادر 
لاســتخبارات الليبيــة )صــادر يف 27 يونيــو 2011، وأعلنــت الدائــرة التمهيديــة 
عــن عــدم مقبوليــة الدعــوى يف 11 أكتوبــر 2013، وأّكــدت دائــرة االســتئناف 
ذلــك يف 24 يوليــو 2014(، التهامــي حممــد خالــد )صــادر يف 18 أبريــل 2013( 
وحممــود مصطفــى بوســيف الورفلــي )صــادر بتاريــخ 15 أغســطس 2017، 
مــع أمــر قبــض ثــاٍن صــادر يف 4 يوليــو 2018(. وحتــى تاريخــه، مل تنّفــذ أي مــن 
أوامــر القبــض ومل تتــّم إحالــة أي مــن املتهمــن إىل احملكمــة. وبالرغــم مــن 
ــه باإلعــدام مــن  ــن، وحكــم علي أّن ســيف اإلســام القــذايف قــد حوكــم، وأدي
 ،2015 28 يوليــو  قبــل حمكمــة يف طرابلــس يف حكــٍم صــدر ضــّده يف 
ــًة أمــام احملكمــة اجلنائيــة  إاّل أّن الدعــوى املرفوعــة ضــّده مــا زالــت مقبول
الدوليــة،3 وتبقــى ليبيــا ملزمــًة قانونــً بالقبــض عليــه وتســليمه إىل احملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة. وإىل حــن صياغــة هــذا التقريــر، تبقــى أوامــر القبــض ضــّد 
ــًة  ــي مفتوح ــيف الورفل ــو س ــى ب ــود مصطف ــد وحمم ــد خال ــي حمم التهام

ــر أفــادت عــن وفــاة األول و مقتــل األخــري.4 رغــم تقاري

بالرغم من العطش للعدالة واملساءلة، ورغم حالة اإلفات من العقاب شبه 
التام يف ليبيا، ومع أّن والية املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية واضحة 
وتتمثل يف التحقيق يف اجلرائم الدولية املرتكبة يف ليبيا، إاّل أّن مشاركة 
احملكمة  أجهزة  مع  لهم  الداعمة  املدين  اجملتمع  وجمموعات  الضحايا 

 S/RES/1970 (2011)1 راجع
العام  املدعي  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  مكتب  راجع   2
https://  ،2021 مارس   2 ليبيا،  يف  حتقيقً  يفتح  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

 .www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
السّيد  استئناف  "حكم  القذايف،  اإلسالم  سيف  ضّد  العام  املدعي  راجع   3
سيف اإلسالم القذايف ضّد قرار الدائرة التمهيدية األوىل يف 5 أبريل 2019"، 

مارس 2020.  ICC-01/11-01/11-695 09-03-2020، 9 االستئناف،  دائرة 
العام  للمدعي  والعشرون  احلادي  "التقرير  العام،  املدعي  مكتب  راجع،   4
للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جملس األمن التابع لأمم املتحدة تبعً للقرار 
 Libya militia leader wanted by ICC shot“ مايو 2021؛  17 ،"(2011) 1970
 Libyan militia leader“ 2021؛  مارس   DW، 25 املصدر:   ،”dead: officials
فرانس  املصدر:   ،”wanted by ICC for war crimes killed by gunmen
 Libyan interim government announces death of“ مارس 2011؛  25 ،24

.2020 مايو   10 اليوم،  مصر  املصدر:   ،,”General Intelligence chief

اجلنائية الدولية بالكاد تذكر، سيما وأّن اإلطار املبتكر للمحكمة واملتمثل 
يف متكن الضحايا من املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة يبقى خامًا 
فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا والدعاوى الليبية املرفوعة أمامها.  وقد يبدو 
املساءلة  حتقيق  يف  الراغبون  فالضحايا  األوىل،  للوهلة  مفاجئً  األمر  هذا 
املستوى  على  عدالة  إجراء  مينحهم  أن  ميكن  نظام  أي  مع  سيتفاعلون 
الوطني، أليس كذلك؟ ويتضح من خال األشخاص الذين تشاورت معهم 
منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا يف سياق األبحاث التي أجرتها 
إلعداد هذا التقرير أّن ضحايا اجلرائم الدولية الليبين يريدون العدالة، سواء 
الغياب  هو  الراهن  الوقت  يف  إليهم  بالنسبة  ثابت  هو  ما  دوليً.5  أم  حمليً 
التام ألي شكل من أشكال العدالة يف أّي منهما.6 ومن امللحوظ أّن هناك 
نوع من التناقض أو االزدواجية حيال احملكمة اجلنائية الدولية. ففي وقٍت 
تعّد فيه ثقة الضحايا باحملكمة حمدودة، إاّل أّن األمل مستمّر بأن تتمكن 
احملكمة يف نهاية املطاف من تسجيل تقّدم يف القضايا الليبية، سيما 
أشار  ما  حّد  وعلى  ليبيا.  يف  معدومة  الفعلية  احمللية  العدالة  بدائل  وأّن 
الدولية خذلتنا، ومع ذلك، نحن  »احملكمة اجلنائية  إليه أحد املستجيبن، 

مستعّدون أن نقدم كافة املساعدة التي حتتاجها احملكمة.«7

إىل  يعــزى  الضحايــا  مشــاركة  تعرقــل  التــي  التحديــات  مــن  جــزًء  ولعــّل 
نتيجــة  أيضــً  الليبــي  الــذي أصابهــم وأصــاب اجملتمــع املــدين  اإلحبــاط 
ــة  ــة اجلنائي ــام احملكم ــة أم ــاوى املرفوع ــوس للدع ــّدم امللم ــدام التق انع
الدوليــة، وعــدم إصــدار أوامــر قبــض جديــد ضــّد اجلنــاة املعروفــن. فبعــد 
مــرور عشــر ســنوات، بالــكاد حتقــق فيهــا أّي تقــّدم، فلمــاذا يجــدر بهــم 
املشــاركة يف احملكمــة؟ هــل مــن معنــى لهــذه املشــاركة؟ ولكــن، 
يف املقابــل، بالنســبة إىل الضحايــا الراغبــن يف املشــاركة يف احملكمــة 
نتيجــة  تتعرقــل  بذلــك  القيــام  علــى  قدرتهــم  فــإّن  الدوليــة،  اجلنائيــة 
ــة  ــة ونتيج ــري يف احملكم ــا يج ــول م ــات ح ــدود إىل املعلوم ــول احمل الوص
قلــة الفــرص يف الوصــول إىل مشــاركة بّنــاءة. وترتبــط هــذه التحديــات 
ــة  ــراءات احملكم ــة بإج ــاركة واملتعلق ــة للمش ــات البنيوي ــرية باملعيق األخ
اجلنائيــة الدوليــة نفســها وكيــف مّت تفســريها مــن قبــل الدوائــر اخملتلفــة، 
ــز  ــص لتعزي ــة اخملص ــم احملكم ــن قل ــدودة ضم ــوارد احمل ــًة إىل امل إضاف
ــري إىل الفكــرة املهيمنــة بــأّن  ــزى بشــكٍل كب مشــاركة الضحايــا، وهــذا يع
احلالــة يف ليبيــا والدعــاوى املرتبطــة بهــا ليســت ناشــطة حاليــً. مــن 
ــبب  ــح الس ــد أصب ــة ق ــة الليبي ــوس للقضي ــّدم امللم ــاب التق ــإّن غي ــا، ف هن
الرئيســي وراء اجلهــود احملــدودة املبذولــة مــن قبــل احملكمــة للتواصــل 
ــاف إىل  ــة املط ــؤدي يف نهاي ــا ي ــاركة )م ــى املش ــم عل ــن وحّثه ــع الليبي م
مســتويات متدنيــة مــن املشــاركة(. وباملعنــى الــدوري، فــإّن ذلــك ميثــل 
نبــوءًة تتحقــق بذاتهــا بــأّن انعــدام التقــّدم سيســتمّر، ومــن دون مشــاركة 
مــن قبــل الضحايــا واجملتمــع املــدين، تبــدو آفــاق التقــّدم الفعلــي للحالــة 

يف ليبيــا مظلمــة.

5 مقابلة رقم (1)
6 مقابلة رقم (2)
7 مقابلة رقم (1)

https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement+020311
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يبحــث هــذا التقريــر األســباب اخملتلفــة وراء املشــاركة املتدنيــة للضحايــا 
نظــر  وجهــات  علــى  ويرّكــز  الدوليــة.  اجلنائيــة  احملكمــة  يف  الليبيــن 
الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين، كمــا يقــّدم  الليبيــن واجلهــات  الضحايــا 
مبشــاركة  يتعّلــق  فيمــا  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  إلجــراءات  حتليــًا 
ــل  ــات، وتفاع ــادل املعلوم ــل وتب ــة والتواص ــك التوعي ــا يف ذل ــا )مب الضحاي
الضحايــا مــع مكتــب املدعــي العــام، ومشــاركة الضحايــا يف احلالــة يف 
ــذه  ــت ه ــف ُطّبق ــر كي ــرح التقري ــا يش ــا(، كم ــة به ــاوى املرتبط ــا والدع ليبي
اإلجــراءات علــى حالــة ليبيــا وكيــف أّثــرت علــى مشــاركة الضحايــا. ينظــر 
التقريــر أيضــً يف اخلطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا، ومــن قبــل مــن، مــن أجــل 
تعزيــز قــدرة الضحايــا علــى املشــاركة يف احملكمــة، يف حــال أرادوا ذلــك، 
و يشــرح مل هــذه اخلطــوات تســتحق النظــر فيهــا للتقــّدم بآفــاق العدالــة 
وضمــان ســامة نظــام العدالــة اخلــاص باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ككّل.

قــّررت حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا إعــداد هــذا التقريــر ألّنهــا، 
ورغــم عــدم إحــراز أّي تقــّدم ملمــوس حتــى الســاعة، فهــي مــا زالــت تعتــرب 
أّن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لديهــا القــدرة واإلمكانيــات ألن تكــون أداة 
هامــة تســهم يف وضــع حــّد حلالــة اإلفــات مــن العقــاب املستشــرية 
يف ليبيــا فيمــا يتعّلــق ببعــض أســوأ اجلرائــم املرتكبــة يف البــاد والتــي 
مــا زال مرتكبوهــا حمّصنــن ضــّد العقــاب. ويف الوقــت نفســه، ميكــن أن 
تشــّكل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة عامــًا حمّفــزًا جلهــود العدالــة احملليــة 
ــى  ــتقرار عل ــام واالس ــق الس ــً لتحقي ــبقً وضروري ــرطً مس ــاد، وش يف الب
يعكــس  إمنــا  ومشــاركتهم  الضحايــا  علــى  تركيزنــا  إّن  الطويــل.  املــدى 
نظرتنــا إىل أّن الضحايــا أصحــاب مصلحــة أساســيون يف أي جهــٍد لتحقيــق 
للضحايــا  احملكمــة  إشــراك  ألهميــة  فهمنــا  عــن  يعّبــر  كمــا  العدالــة، 
واجملتمعــات احملليــة األشــد تأثــرًا، واجملتمــع املــدين، وعــن كثــب يف 
ســياق أدائهــا ألعمالهــا. فممــا ال شــّك فيــه أّن آراء الضحايــا، وخماوفهــم، 
تتمكــن  لكــي  ضروريــة  العقــاب  مــن  واإلفــات  الضــرر  حيــال  وجتاربهــم 
الواقعــة  ارُتكبــت اجلرائــم  كيــف  الدوليــة مــن فهــم  احملكمــة اجلنائيــة 
ضمــن اختصاصهــا وكيــف مــا زالــت تؤثــر علــى حيــاة الليبيــن يف خمتلــف 
أنحــاء البــاد. عــاوًة علــى ذلــك، فــإّن منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة 
يف ليبيــا مقتنعــة أّن مشــاركة الضحايــا الليبيــن بشــكل أكــرب يف احملكمــة 

اجلنائيــة الدوليــة مــن شــأنه أن يحّســن مــن وجهــات النظــر الســائدة حــول 
احتمــاالت  مــن  ســيزيد  الــذي  األمــر  الليبيــة،  بالقضيــة  احملكمــة  صلــة 

ــض. ــر القب ــال ألوام االمتث

يســتند هــذا التقريــر إىل نتائــج مســِح أجرتــه حمامــون مــن أجــل العدالــة يف 
ليبيــا يف الفــرتة مــا بــن 1 أكتوبــر و31 ينايــر مــن العــام 2021، اســتطلعت 
العدالــة واملســاءلة، وُأجريــت فيــه مقابــاٍت  الليبيــن حيــال  آراء  خالــه 
ــع،  ــات، واملواق ــار، واخللفي ــف األعم ــن خمتل ــً، م ــورًا وإناث ــً، ذك ــع 385 ليبي م
واالنتمــاءات القبليــة. كمــا ُأجريــت خمــس مقابــات متعّمقــة مــع اجلهــات 
الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين الليبــي مّمــن يعملــون مباشــرًة مــع ضحايــا 
ــم  ــة. ومل يت ــة الدولي ــة اجلنائي ــاص احملكم ــن اختص ــة ضم ــم الواقع اجلرائ
اُلكشــف عــن هويــات بعــض األشــخاص الذيــن أجريت معهــم املقابــات، وال 
أماكنهــا وتواريخهــا، وذلــك حرصــً على الســامة الشــخصية للمعنين يف 
ســياٍق ميكــن أن يتعــّرض فيــه املســتجيبون لاعتــداءات مــن قبــل الدولــة 
واجلهــات الفاعلــة غــري املنتميــة للدولــة يف خمتلــف أنحــاء البــاد. كمــا 
قابلــت حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا أيضــً مســؤولن يف احملكمــة 
ــا والعاملــن يف اجملتمــع املــدين.  يتفاعلــون بطــرٍق خمتلفــة مــع الضحاي
وبشــكٍل خــاص، أجــرت لقــاءات مــع ممثلــن مــن قســم مشــاركة الضحايــا 
وجــرب الضــرر، وقســم املعلومــات العامــة والتوعيــة إضافــًة إىل املستشــار 
الرئيســي ملكتــب املستشــار العــام املعنــي بالضحايــا. وتتوّجــه حمامــون 
ــاهم  ــن س ــكّل م ــا ل ــكرها وامتنانه ــص ش ــا بخال ــة يف ليبي ــل العدال ــن أج م

يف املعلومــات املضّمنــة بهــذا التقريــر.

ــر هــو الثالــث ضمــن سلســلة أصــوات  ــر بالذكــر أّن هــذا التقري ومــن اجلدي
الضحايــا، وهــي عبــارة عــن سلســلٍة مــن التقاريــر الصــادرة مــن املنظمــة، 
والتــي تبحــث يف أفضــل الســبل إلدراج وجهــات نظــر وخمــاوف ضحايــا 
الــدويل  القانــون  وجتــاوزات  اإلنســان،  حلقــوق  الــدويل  القانــون  انتهــاكات 
اإلنســاين يف العمليــات واآلليــات الرئيســية ذات الصلــة بليبيــا. وقــد رّكــز 
ــي  ــوار السياس ــى احل ــا يف ملتق ــوات الضحاي ــى إدراج أص ــر األول عل التقري
الليبــي، فيمــا تنــاول التقريــر الثــاين أصــوات الضحايــا يف البعثــة الدوليــة 

املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا.8

8 راجع أصوات الضحايا: البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا، 
حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، 19 أكتوبر 2021، وأصوات الضحايا: ملتقى 

احلوار السياسي الليبي، حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، 28 يوليو 2021.
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2. مشاركة الضحايا يف احملكمة اجلنائية الدولية 

عمًا باملادة 68 )3( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،9  ميكن 
للمجني عليهم تقدمي آرائهم و شواغلهم »يف أي مرحلة من اإلجراءات« 
إجراء  يتعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات  أو  نحو ال ميس  و»على 
حماكمة عادلة ونزيهة.« باإلضافة إىل ذلك، تتيح املادة 15 )3( من النظام 
عندما  التمهيدية  الدائرة  لدى  مرافعات  إجراء  عليهم  للمجني  األساسي 
وكذلك  حتقيق.  بإجراء  التمهيدية  الدائرة  من  اإلذن  العام  املدعي  يطلب 
19 )3( للمجني عليهم احلق يف املشاركة باإلجراءات  األمر، متنح املادة 
فإّن  املمارسة،  يف  الدعوى.  مقبولية  أو  احملكمة  باختصاص  املتعلقة 
ضحايا اجلرائم ذات الصلة بأغلب احلاالت أو الدعاوى أمام احملكمة قدموا 
جلسات  يف  معينن  قانونين  ممثلن  خال  من  وشواغلهم  آراءهم 

القضائية. الدعوي  إجراءات  االستماع يف جميع مراحل 

أصحــاب  مــن  الضحايــا  بــأّن  هامــً  اعرتافــً  الضحايــا  مشــاركة  متّثــل 
املصلحــة الرئيســين يف ســياق حتقيــق العدالــة، وأّن آراءهم وشــواغلهم 
ذات أهميــة يف هــذا الســياق. ميكــن لهــذه املشــاركة أن متّكــن الضحايــا 
وتعــّزز مــن حقهــم يف الكشــف عــن احلقيقــة.10 كمــا مــن شــأنها ان تدعــم 
كشــف  يف  املســاهمة  خــال  مــن  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  عمــل 
احلقيقــة وإقامــة رابــط قــوي بــن احملكمــة واألشــخاص األكــر تأثــرًا وعلــى 

ــة. ــم املرتكب ــر باجلرائ ــٍو مباش نح

إاّل أّن مشــاركة الضحايــا ال ميكــن أن تتــّم إاّل إذا توفــرت للمجنــي عليهــم 
ــاركة  ــم للمش ــم املائ ــوا الدع ــات، وتلق ــول إىل املعلوم ــى الوص ــدرة عل الق
يف إجــراءات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. ذلــك أّن الوصــول إىل املعلومــات 
شــرط أساســي ومســبق ملشــاركة الضحايــا يف اإلجــراءات. ومــن شــأن 
واليــة  حــول  عليهــم  اجملنــي  إلعــام  الوعــي  نشــر  وأنشــطة  التوعيــة 
احملكمــة، وحقوقهــم ضمــن نظامهــا وحــول تقــّدم احلالــة و الدعــاوى 
املرفوعــة يف إطارهــا أن تســاعد الضحايــا واجملتمعــات املتأثــرة يف 
فهــم دور احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وأجهزتهــا اخملتلفــة، مــن أجــل 
حتقيــق العدالــة ومســاعدة الضحايــا يف تكويــن آرائهــم حيــال عمليــة 

9 راجع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
إىل   a/0011/06 الطلبات  بشأن  قرار  البشري،  ضّد  العام  10 املدعي 
يف  للمشاركة   a/0450/09 إىل    a/0443/09 و    a/0013/06، a/0015/06
 15  ،ICC-02/05-01/09-62 الدعوى،  من  التمهيدية  املرحلة  يف  اإلجراءات 
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العدالــة، والتفكــري يف أي شــكٍل وعنــد أي مراحلــٍة يرغبــون يف املشــاركة 
يف إجــراءات احملكمــة. لذلــك، ال بــّد مــن اعتمــاد إجــراءات فعالــة تكفــل 
معاملــة الضحايــا بإنســانية واحــرتام لكرامتهــم وأمنهــم، ومــع األخــذ بعــن 
االعتبــار العوامــل الثقافيــة واللغويــة، وذلــك لدعــم الضحايــا يف املشــاركة 
كذلــك  و  الدوليــة.  اجلنائيــة  احملكمــة  إىل  وشــواغلهم  آرائهــم  وتقــدمي 
جعــل عمليــة مشــاركة الضحايــا معروفــًة ومتاحــًة للمتحدثــن باللغــة 
العربيــة أمــر أساســي ألكريــة الضحايــا وأعضــاء اجملتمــع املــدين الذيــن مّت 
ــراءات  ــاركة يف اإلج ــن يف املش ــا الراغب ــى الضحاي ــم. و عل ــاور معه التش
تقــدمي طلــب لــدى قلــم احملكمــة. وأصبحــت عمليــة تقــدمي الطلبــات أكــر 
ساســًة مــع الوقــت، وإن كانــت تتطلــب مــن دوائــر احملكمــة ذات الصلــة 
تعريــف  يســتوفون  املشــاركة  يف  الراغبــن  األشــخاص  أّن  مــن  التأكــد 
الضحايــا املنصــوص عليــه يف القاعــدة 85 مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد 

ــة.11 ــة أو دعــوى معين ــات ويحــق لهــم املشــاركة يف حال اإلثب

ــً أداء دور  ــم أيض ــي عليه ــن للمجن ــراءات، ميك ــاركة يف اإلج ــب املش إىل جان
يف إجــراءات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بطــرق أخــرى. فإجــراء التحقيقــات 
ــن  ــه وب ــل بين ــن تواص ــم ع ــن أن ينج ــام ميك ــي الع ــب املدع ــل مكت ــن قب م
ــات إىل  ــدمي املعلوم ــً تق ــم ايض ــي عليه ــن للمجن ــا ميك ــا، كم ــض الضحاي بع
املكتــب مببــادرة شــخصية منهــم. وإن كان يتعــذر علــى الضحايــا إلــزام 
االدعــاء مباحقــة تهــم معينــة أو تعديــل التهــم املوجهــة ضــّد املتهمــن، 
التــي يدلــون بهــا إىل مكتــب املدعــي العــام ميكــن أن  إاّل أّن املعلومــات 
بالبحــث  للمباشــرة  العــام  للمدعــي  الدافعــة  القــوة  مــن  جــزءًا  تشــّكل 
التحقيقــات  تؤّثــر علــى اجتــاه  التمهيــدي. وميكــن لهــذه املعلومــات أن 
وحتديــد التهــم التــي ســيوجهها املدعــي العــام يف نهايــة املطــاف. وهنــا 
ــا يف الوصــول إىل مكتــب املدعــي العــام علــى  أيضــً، تتوقــف قــدرة الضحاي
جــودة املعلومــات التــي يتلقونهــا حيــال احملكمة اجلنائيــة الدوليــة وإمكانية 
عليهــم  اجملنــي  يشــارك  أن  ميكــن  كمــا  التواصــل.  قنــوات  إىل  الوصــول 
كشــهود لادعــاء، للدفــاع أو للممثلــن القانونيــن للضحايــا. ويف حــال مّتــت 
إدانــة املتهــم، ميكــن للمجنــي عليهــم التقــّدم بطلــب جــرب الضــرر عنهــم.

بعملية  املتعلقة  املبادئ  يحّدد  قرار  نتاغاندا،  بوسكو  ضّد  العام  املدعي   11
تقدمي طلبات الضحايا، ICC-01/04-02/06-67، 28 مايو 2013؛ املدعي العام 
ICC- اإلجراءات،  يف  الضحايا  مبشاركة  يتعلق  قرار  نتاغاندا،  بوسكو  ضّد 

.2015 فرباير   6  ،01/04-02/06-449
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3. التحديات أمام مشاركة الضحايا يف احلالة الليبية 
والدعاوى املرتبطة بها

يف هــذا القســم، سنســّلط الضــوء علــى التحديــات األساســية ذات الصلــة 
مبشــاركة الضحايــا يف احلالــة الليبيــة والدعــاوى املرتبطــة بهــا. القائمــة 
بالتحديــات التــي سنســتعرضها يف هــذا القســم ليســت شــاملًة بــل إنهــا 
تركــز علــى املبــادئ الرئيســية، كمــا رصدتهــا منظمــة حمامــون مــن أجــل 
ــم يف  ــت إليه ــن حتدث ــخاص الذي ــا األش ــر عنه ــا عّب ــا، وكم ــة يف ليبي العدال
ــر. يف بعــض احلــاالت، ونظــرًا  ســياق األبحــاث الهادفــة إلعــداد هــذا التقري
التحديــات املدرجــة يف  ألثــر أحــد العوامــل علــى اآلخريــن، قــد تتداخــل 

القائمــة فيمــا بينهــا بشــكٍل حتمــّي.

3.1  إّن النهج الذي تعتمده احملكمة اجلنائية 
الدولية حيال واليتها مل يوّلد الثقة يف نفوس 

الضحايا
هنــاك ثاثــة جوانــب رئيســية للنهــج الــذي اعتمدتــه احملكمــة اجلنائيــة 

الدوليــة حيــال واليتهــا، والتــي مل حتظــى بثقــة الليبيــن.

ألوامــر  التنفيــذ  لضمــان  املمكنــة  اخلطــوات  جميــع  اتخــاذ  عــدم  أواًل، 
القبــض. يف وقــٍت أصــدر فيــه املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
إىل  القــذايف  اإلســام  ســيف  بتســليم  ليبيــا  تقــوم  بــأن  متكــّررة  طلبــاٍت 
ــعي  ــياق الس ــتباقيً يف س ــن اس ــه مل يك ــة، إاّل أّن ــة الدولي ــة اجلنائي احملكم
إىل تنفيــذ هــذه الطلبــات يف وجــه عــزوف ليبيــا عــن االمتثــال. وميكــن القــول 
ــب  ــود لطل ــن اجله ــد م ــذل املزي ــا ب ــة ميكنه ــة الدولي ــة اجلنائي إّن احملكم
دعــٍم أكــرب مــن الهيئــات السياســية بــاألمم املتحــدة، وتقــدمي طلبــات 
ــٍت أكــر عــن حــاالت عــدم التعــاون إىل  ــاغ بشــكٍل ثاب ــات هادفــة واإلب لعقوب
جملــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة. وكانــت الدائــرة التمهيديــة األوىل قــد 
ــه  ــد توجي ــمرب 2014، بع ــا يف 10 ديس ــة ليبي ــال حكوم ــدم امتث ــتنتجت ع اس
عــدة رســائل تذكرييــة إىل ليبيــا بشــأن التزامهــا بتســليم ســيف اإلســام 
القــذايف وأحالــت املســألة إىل جملــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة.12 
وإن كانــت ليبيــا يف ذلــك الوقــت قــد أّكــدت عــدم قدرتهــا علــى االمتثــال ألمــر 
القبــض، ألّن ســيف اإلســام القــذايف مــا زال معتقــًا لــدى الســلطات يف 
ــه قــد مّت اإلفــراج  ــا الوصــول إليــه،13 إاّل أّن ــة ليبي الزنتــان ومل يكــن متاحــً لدول

12 املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف، "قرار بشأن عدم استجابة ليبيا 
لطلبن للتعاون وّجهتهما إليها احملكمة وبإحالة املسألة إىل جملس األمن 

التابع لأمم املتحدة"،ICC-01/11-01/11-577، 10  ديسمرب 2014.
13 املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف، "الرد على طلب املدعي العام 
وتسليمه  القذايف  اإلسام  سيف  إعدام  عن  باالمتناع  ليبيا  إىل  أمر  بإصدار 
لأمم  التابع  األمن  جملس  إىل  إعدامه  بعقوبة  تقرير  ورفع  احملكمة  إىل  فورًا 

.2015 أغسطس   ICC-01/11-01/11-612، 21 املتحدة"، 

14.2017 وقــد مّت اإلفــراج عنــه بعــد أن  9 يونيــو  عنــه يف وقــٍت الحــق يف 
ــنة  ــم 6 لس ــام رق ــو الع ــون العف ــب قان ــة مبوج ــل الدول ــن قب ــو م ــح العف ُمن
2015. وقــد أعلــن يف نوفمــرب 2021 أّنــه سيرتشــح لانتخابــات الرئاســية 
عــام 2021. 15 وبعــد رفــض طلــب الطعــن باملقبوليــة املقــدم مــن الســّيد 
القــذايف، أّكــدت احملكمــة أّن القضيــة ضــّده مــا زالــت مقبولــة،16 األمــر 
الــذي مّت تأكيــده باالســتئناف.17 ورغــم ذلــك، مل يتــم التمــاس أو إصــدار أّي 

ــض. ــر القب ــال ألم ــدم االمتث ــة بع ــتنتاجات إضافي اس

ــد  ــي حمّم ــق التهام ــض بح ــر القب ــدر أم ــه، ص ــوال نفس ــى املن ــجً عل نس
خالــد يف العــام 2013، وُرفعــت األختــام و الســرية عنــه يف العــام 18.2017 
وصــدر أمــر أول بالقبــض علــى حممــود مصطفى بو ســيف الورفلــي يف 15 
أغســطس 19،2017 وعقبــه أمــر قبــض ثــاٍن يف 4 يوليــو 20.2018 ورغــم عــدم 
تطبيــق ليبيــا و/أو دول أخــرى ألوامــر القبــض املذكــورة، مل يتــّم التمــاس أو 

إصــدار أي اســتنتاجات بعــدم االمتثــال مــن قبــل احملكمــة.

ثانيــً، إّن النهــج الــذي اعتمدتــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حيــال التكامــل، 
كمــا يف الدعــوى ضــّد السنوســي وضــّد ســيف اإلســالم القــذايف، مل يتــّم 
ــيئة.  ــورٍة س ــً بص ــه حملي ــب ومّت فهم ــا يج ــأنه كم ــات بش ــدمي املعلوم تق
يف  ليبيــا  طعنــت  السنوســي،  دعــوى  يف  كمــا  القــذايف  دعــوى  ففــي 
اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى أســاس أّنهــا، وملــا كانــت 
ــا  ــوى كّل منهم ــإّن دع ــً، ف ــن حملي ــة املتهم ــى ماحق ــادرًة عل ــًة وق راغب
غــري مقبولــة أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. ويف 31 مايــو 2013، رفضــت 
الدائــرة التمهيديــة الطعــن الــذي قدمتــه ليبيــا يف مقبوليــة القضيــة ضــّد 
أّن  تنجــح يف إظهــار  ليبيــا مل  أّن  القــذايف واســتنتجت  اإلســام  ســيف 
ــة نفســها املرفوعــة أمــام  ــً يغّطــي القضي ــذي باشــرته حملي ــق ال التحقي

14 »على ليبيا تسليم سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة اجلنائية الدولية«، 
هيومن رايتس ووتش، 15 يونيو 2017، راجع أيضً بيان كتيبة أبو بكر الصديق 

يف الزنتان التي كانت حتتجز سيف اإلسام القذايف مؤكدًة اإلفراج عنه.
15 ليبيا: سيف اإلسام القذايف يرتشح للرئاسة، ميدل إيست آي، 14 نوفمرب 

.2021
السيد  اإلسالم القذايف، »القرار بشأن »طعن  سيف  ضّد  العام  املدعي   16
سيف اإلسام القذايف يف مقبولية القضية عما باملواد 17 (1) (ج)، 19 و20 

(3) من نظام روما األساسي«، ICC-01/11-01/11-662 ، 5 أبريل 2019.
السيد  طعن  بشأن  »احلكم  القذايف،  اإلسالم  سيف  ضّد  العام  املدعي   17
سيف اإلسام القذايف يف مقبولية القضية عما باملواد 17 (1) (ج)، 19 و20 

(3) من نظام روما األساسي«، ICC-01/11-01/11-695، 9 مارس 2020.
18 املدعي العام ضّد التهامي حمّمد خالد، أمر بالقبض على التهامي حممد 
خالد ومرفق له خمتوم واالطاع عليه مقصور، ICC-01/11-01-13-1، 18 أبريل 

2013، ُرفعت عنه األختام يف 24 أبريل 2017.
19 املدعي العام ضّد حممود مصطفى بوسيف الورفلي، أمر أول بالقبض، 

ICC-01/11-01/17-2، 15 أغسطس 2018.
20 املدعي العام ضّد حممود مصطفى بوسيف الورفلي، أمر أول بالقبض، 

ICC-01/11-01/17-13، 5 يوليو 2018.
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احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. كمــا ارتــأت أيضــً أّن ليبيــا غــري قــادرة علــى 
إجــراء التحقيــق وماحقــة ســيف اإلســام القــذايف، النعــدام قدرتهــا علــى 
تأمــن نقلــه مــن مــكان احتجــازه يف الزنتــان إىل مــكان احتجــاز خاضــع 
ــده  ــا مّت تأكي ــتئناف22، كم ــة االس ــم يف مرحل ــد احلك ــيطرتها.21 ومّت تأكي لس
أيضــً يف طعــن املقبوليــة املقــّدم مــن ســيف اإلســام القــذايف نفســه.23 
التمهيديــة عــدم  الدائــرة  2013، قــررت  أكتوبــر   11 يف املقابــل، وبتاريــخ 
مقبوليــة القضيــة املرفوعــة ضــّد السنوســي أمــام احملكمــة اجلنائيــة 
ــه يخضــع إلجــراءات حمليــة مســتمّرة أمــام الســلطات الليبيــة  ــة ألّن الدولي
احملكمــة  أمــام  املرفوعــة  نفســها  القضيــة  تغطــي  التــي  اخملتصــة 
اجلنائيــة الدوليــة.24 ومّت تأكيــد ذلــك يف مرحلــة االســتئناف.25 وقــد ُحكــم 

عليــه باإلعــدام يف ليبيــا يف ســنة 2015.

ثالثً، عدم إظهار أّي تقّدم بالدعاوى القائمة واحملتملة األخرى املتعلقة 
باجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة. أّدت حالة اإلفات من العقاب 
املستشرية يف ليبيا إىل شعوٍر عام باإلحباط واليأس يف أوساط اجملني 
عليهم، باإلضافة إىل شعور بالشّك وانعدام اليقن فيما يتعّلق مبا ميكن 
للمحكمة القيام به.26 ويبدي الضحايا ترّددًا للتواصل مع احملكمة اجلنائية 
بشأن  لديهم  وضوح  وال  املؤسسة،  يف  الثقة  فقدوا  ألنهم  الدولية 
إجراءات احلماية، باإلضافة إىل واقع أّن الدعاوى تستغرق الكثري من الوقت 
ومل يبّت فيها بعد؛27 »أصيب الضحايا باإلحباط، حيث أن احملكمة ترتك كل 
تلك السنوات املليئة باالنتهاكات ثم تأتي لتذكر باسم السيد الورفلي، هذا 
وغري  خمفية  أسماء  توجد  هل  هنا:  السؤال  انتقائية.  لها  أن  نرى  يجعلنا 
معلنة حتى بالنسبة للضحايا.«28 يف العام 2017، أّكدت املدعي العام يف 
تلك الفرتة فاتو بنسودا أّن مكتبها يدرس إمكانية فتح حتقيق يف اجلرائم 
املتعلقة باملهاجرين يف ليبيا29، وإن مل يتحقق أي تقّدم ملحوظ منذ ذلك 
احلن. وقد أشار أحد املستجيبن الليبين، الذين يعملون مع الضحايا يف 
ليبيا، أّن املراسات مع مكتب املدعي العام بشأن اجلرائم املشار إليها 
هناك  »كذلك  باردة؛  باتت  قد  األمن  جملس  إىل  العام  املدعي  تقارير  يف 
بعض القضايا التي أرسلناها لهم وكان التواصل معهم جيدًا، ولكن مل يتم 

قضية  مقبولية  بشأن  القذايف، "قرار  اإلسالم  سيف  ضّد  العام  املدعي   21
.2013 القذايف"،ICC-01/11-01/11-344-Red، 31 مايو  اإلسام  سيف 

22 املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف، "حكم بشأن استئناف ليبيا قرار 
الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف 31 مايو 2013 املعنون "قرار بشأن مقبولية 

قضية سيف اإلسام القذايف" ، ICC-01/11-01/11-547-Red،  21 مايو 2014.
السيد  طعن  بشأن  "القرار  القذايف،  اإلسالم  سيف  ضّد  العام  املدعي   23
 19 (ج)،   (1)  17 باملواد  عمًا  القضية  مقبولية  يف  القذايف  اإلسام  سيف 
2019؛  أبريل   5  ،ICC-01/11-01/11-662 األساسي"،  روما  نظام  من   (3) و20 
املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف، "احلكم بشأن طعن السيد سيف 
اإلسام القذايف يف مقبولية القضية عما باملواد 17 (1) (ج)، 19 و20 (3) من 

مارس 2020.  9  ،ICC-01/11-01/11-695 ،"األساسي روما  نظام 
24 املدعي العام ضّد عبد اهلل السنوسي، "قرار بشأن مقبولية قضية عبد 

اهلل السنوسي"،  ICC-01/11-01/11-466-Red، 11 أكتوبر 2013.
السيد  استئناف  بشأن  "احلكم  السنوسي،  اهلل  عبد  ضّد  العام  املدعي   25
عبد اهلل السنوسي لقرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف 11 أكتوبر 2013 
 ICC-01/11-،"السنوسي اهلل  عبد  قضية  مقبولية  بشأن  "قرار  املعنون 

.2014 يوليو   24  ،01/11-565
26 مقابلة رقم (2)

27 مقابات رقم (1؛ 3؛ 4)
28 مقابلة رقم (3)

29 بيان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جملس األمن التابع لأمم 
املتحدة حول احلالة يف ليبيا، احملكمة اجلنائية الدولية، 9 مايو 2017.

فتح أي من هذه القضايا أو فتح أي حتقيق مباشر.«30 وعّبر مستجيب آخر 
عن شواغل مشابهة مع منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا: »أوّد 
ليبيا، وخاصة  الدولية يف  بالضبط دور احملكمة اجلنائية  أعرف ما هو  أن 
انها ملزمة بهذه امللفات والقضايا بحسب قرار جملس األمن بخصوص 

ليبيا، وملاذا هي ال تعطي األهمية لهذه القضايا؟«31

3.2  القرار املتمثل بالتعامل مع احلالة يف 
ليبيا والقضايا املرتبطة بها على أنها »خاملة« 

وبالتايل، القيام باحلد األدنى فيما يتعّلق بتوعية 
الضحايا وإشراكهم

كما سبق وُذكر، افتتح التحقيق يف احلالة يف ليبيا منذ أكر من عقد، ورغم 
تسليم  إىل  منها  اي  يؤّدّي  مل  أشخاص،  خمسة  ضّد  القبض  أوامر  إصدار 
أي متهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية. كذلك املوقع اإللكرتوين للمحكمة 
اجلنائية الدولية متاح باللغتن اإلجنليزية والفرنسية، مع عدد حمدود من 
احملكمة  جعل  وحده  اللغة  وحاجز  العربية.   باللغة  واملستندات  الوثائق 
للمحامن  أيضً  إمنا  للضحايا،  فقط  ليس  متاحة  غري  الدولية  اجلنائية 
بها  قامت  التي  التوعية  أنشطة  وتبقى  ليبيا.  يف  املدين  واجملتمع 
املستجيبن  جميع  طرح  وقد  جدًا.  حمدودًة  بليبيا  يتعلق  فيما  احملكمة 
خطريًة  شواغل  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  إليهم  حتّدثت  الذين 
لدي  يوجد  ال  »لأسف  املستجيبن:  أحد  الحظ  وقد  املعلومات.  قلة  حول 
أي فهم واضح ملا يجري حاليً بشأن التحقيقات يف ليبيا.«32 وهذا ما أّكده 
يجري  فيما  االطاق  على  فهم  أي  لدي  »ليس  بقوله:  أشار  آخر  مستجيب 
يف احملكمة اجلنائية الدولية.«33 وتابع معّبرًا عن شعوره باإلحباط، فقال: 
ولكن  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  مع  للتواصل  حمتاجن  بالفعل  »ونحن 
أكرب حتدي نواجهه هو أننا ال نعرف مع من نتواصل يف احملكمة اجلنائية 
التواصل مع  أو مكتب ميكننا من خاله  الدولية، فا بد من وجود شخص 
احملكمة؛ أقصد أن تكون هذه اجلهة من احملكمة ذاتها. عدم وجود أي 
كيان لهم يوضح لنا ما هي االجراءات واآلليات املناسبة للتواصل.«34 وقال 
مستجيب آخر: » ال يوجد للضحايا أي علم باحملكمة اجلنائية الدولية.«35 وما 

أّنه: مّت شرحه هو 

»يف عــام 2019، قمنــا بالتســاؤل ملــاذا ال يكــون هنــاك آليــة 
واضحــة للتواصــل مــع الضحايــا واحملكمــة. كمــا ذكرنــا 
ــة  ــود احملكم ــا بوج ــض الضحاي ــة بع ــدم معرف ــكالية ع إش
اجلنائيــة الدوليــة، كمــا أنــه ال يوجــد للمحكمــة أي تعريــف 
ــا تعريــف أو تلقــن النــاس باإلجــراءات  ــا، نقصــد هن يف ليبي
املتبعــة داخــل احملكمــة وكيفيــة إيصــال الشــكاوى وكيــف 
وصــول املعلومــة لعامــة النــاس أو الضحايــا بشــكل خاص، 

مثــال علــى ذلــك احلالــة الليبيــة إىل أيــن وصلــت؟«36

30 مقابلة رقم (1)
31 مقابلة رقم (5)
32 مقابلة رقم (2)
33 مقابلة رقم (4)
34 املرجع نفسه.
35 مقابلة رقم (1)
36 مقابلة رقم (2)
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ووصفت مستجيبة املشكلة كاآلتي: 

آليــة  وجــود  عــدم  يف  التحديــات  أختصــر  أن  »أســتطيع 
ــة  ــة اجلنائي ــن احملكم ــا وب ــن الضحاي ــل ب ــة للتواص واضح
الدوليــة، وبالتــايل نحــن ال نســتطيع توصيــل أصــوات الضحايا 
أو حتــى إمكانيــة الوصــول للمحكمــة لتوصيــل أصواتهــم... 
إذًا التحــدي األكــر هنــا: هــل هنــاك أي إمكانيــة لوجــود جســم 
ــة أو أن  ــن احملكم ــا وب ــل بينن ــون أداة وص ــتطيع أن يك يس

ــا وبينهــم ؟!«37 يكــون هنــاك جســر بينن

 التوعية والتواصلأأ

تلقت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا رّدًا واحدًا موّحدًا على األسئلة التي 
وّجهتها إىل املسؤولن يف قلم احملكمة حول اجلهود احملدودة للتوعية 
والتواصل، وغياب أي عمل استباقي ميّكن الضحايا الليبين من املشاركة، 
ومتثل هذا الرّد فيما يلي: أيادينا مكبلة يف ظّل غياب أّي تطّور قضائي أو 
أّن احلالة مستمّرة لفرتة معّينة من دون أّي تطّور من هذا النوع. وال شّك 
أّن القدرة ستصبح أفضل عندما ميثل الشخص املتهم أمام احملكمة 
وتصبح اإلجراءات نشطة. وهذا ما أّكد عليه التقرير األخري جلمعية الدول 
إىل  االفتقار  وبسبب  ليبيا،  »ويف  الدولية:  اجلنائية  باحملكمة  األطراف 
التطورات القضائية يف القضايا )وما يصاحب ذلك من نقص يف املوارد(، 
جهات  قائمة  حتديث  على  والتوعية  اإلعام  قسم  أنشطة  اقتصرت 
للقاء  فرصة  كل  واغتنام  الواقع،  أرض  على  التطورات  ومتابعة  اإلتصال، 
هذه  وتعزى  الهاي.«38  تزور  التي  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  مع  والتشاور 
يف  توضع  التي  احملدودة  والبشرية  املالية  املوارد  إىل  جزئيً  السياسة 
تصّرف احملكمة اجلنائية الدولية وإىل العدد الكبري من األبحاث التمهيدية 
وبالتايل،  املفتوحة.  والدعاوى  احلاالت،  يف  الدائرة  والتحقيقات  املفتوحة، 
تدعو احلاجة إىل ترتيب األولويات. ومع ذلك، تعتقد حمامون من أجل العدالة 
يف ليبيا وهي مقتنعة بشّدة أّن غياب املوارد املالية املائمة واملوظفن 
أنشطة  يف  املتمّثلة  األساسية  املسؤوليات  على  يتغّلب  أن  يجوز  ال 
يف  احلالة  مع  احملكمة  تتعامل  فعندما  الضحايا.  مع  والتواصل  التوعية 
ليبيا والقضايا املرتبطة بها على أنها »خاملة«، فذلك يضمن بقاءها على 
لتعاون  كمحّفز  الضحايا  مشاركة  دور  إىل  احملكمة  تنظر  وال  النحو؛  هذا 
الدولة وكطريقة لتحفيز مشاركة الضحايا يف التوّصل إىل أدّلة جديدة على 
اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة. ثانيً، من اجلدير بالذكر أّنه مل 
ُفتحت احلالة يف  التواصل عندما  أو  للتوعية  أي خطة  لدى احملكمة  يكن 
ليبيا أو عندما ُرفعت األختام عن أوامر القبض، آخرها يف العام 2018. هذه 
احملكمة  مسؤوليات  يف  تقصري  هو  بل  فحسب؛  ضائعًة  فرصًة  ليست 
يف  للمشاركة  لهم  الدعم  وتقدمي  اطاع  على  الضحايا  بقاء  ضمان  يف 

آرائهم وشواغلهم. ينظر يف  لكي  اإلجراءات 

اجلنائية  احملكمة  قبل  من  موّحد  بشكٍل  السياسة  هذه  تطبق  ومل 
الدولية على جميع احلاالت والدعاوى، وبطبيعة احلال فإّن الضحايا الليبين 

37 مقابلة رقم (5)
الدولية، "تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية  38 احملكمة اجلنائية 
وأداء براجمها لعام ICC-ASP/20/7 * ،"2020، 12 أغسطس 2021، الفقرة 
204. وثمة بيان مشابه يف تقرير العام ICC-ASP/19/7 ،2019، الفقرة 186.

هم اخلاسرون. ففي حاالٍت وقضايا أخرى من دون مثول املتهمن أمام 
 ،2021 مارس   3 يف  املثال،  سبيل  فعلى  حااًل.  أفضل  األمر  بدا  احملكمة 
أعلن املدعي العام فتح حتقيق يف احلالة يف دولة فلسطن. وقبل هذا 
»بشأن  األوىل قرارها  التمهيدية  الدائرة  2018، أصدرت  يوليو   13 القرار يف 
أجل اجملني عليهم يف هذه  والتوعوية اجملراة من  اإلعامية  األنشطة 

يلي: ما  احلالة،«39 والحظت فيه 

»وتــرى احملكمــة أّنــه، لكــي يتســّنى لهــا أن تــؤدي املهــام 
الواجــب، ال  النحــو  املنوطــة بهــا يف إطــار واليتهــا علــى 
بــد مــن أن يحــاط بدورهــا وأنشــطتها علــى نحــٍو ســليم 
وأن يكــون هــذا الــدور وهــذه األنشــطة يف املتنــاول، وال 
ســيما يف متنــاول املجنــي عليهــم يف احلــاالت والقضايــا 
واإلعالميــة  التوعويــة  األنشــطة  إن  عليهــا.  املعروضــة 
جوهريــة  بأهميــة  تتســم  احلــاالت  بلــدان  يف  املجــراة 
ــة  ــة عام ــة وإحاط ــل احملكم ــم عم ــز دع ــّص تعزي ــا يخ فيم
نفســه،  الوقــت  يف  وهــي  فيــه.  وثقتهــم  بــه  اجلمهــور 
متّكــن احملكمــة مــن اإلحاطــة األفضــل بشــواغل املجنــي 
تســتجيب  أن  لهــا  يتســّنى  بحيــث  وتطلعاتهــم،  عليهــم 
خاطئــة،  تصــّورات  ألي  ووضــوح  فعاليــًة  أكــر  نحــٍو  علــى 

حينمــا دعــت احلاجــة.«40

عاوًة على ذلك، أمرت الدائرة التمهيدية قلم احملكمة بأن »ينشئ يف أقرب 
وقٍت ممكن نظامً لأنشطة اإلعامية والتوعوية ضمن اجلماعات املتضّررة، 
أنشطة  احلالة يف فلسطن«، و«منظومة  وال سيما اجملني عليهم يف 
تفاعلية متواصلة بن احملكمة واجملني عليهم، املقيمن يف فلسطن 
أو خارجها، طيلة بقاء احلالة يف فلسطن مسندًة إىل دائرة متهيدية من 
دوائر احملكمة.«41 كذلك األمر، وفيما يتعّلق باحلالة يف جمهورية بنغاديش 
قلم  التمهيدية  الدائرة  أمرت  فقد  ميامنار،  احتاد  الشعبية/جمهورية 
والتنسيق  وبالتشاور  عمليً،  ممكن  وقت  أسرع  يف  ينشئ،  بأن  احملكمة 
العام، نظامً لأنشطة اإلعامية والتوعوية  ضمن اجلماعات  مع املدعي 

املتضّررة، وال سيما اجملني عليهم يف احلالة. وذّكر مبا يلي:

ــة  ــي للمحكم ــام األساس ــن النظ ــادة 68 )3( م ــاًل بامل »عم
اجلنائيــة الدوليــة علــى احملكمــة التــزام بالســماح للمجنــي 
عليهــم بتقــدمي آرائهــم وشــواغلهم يف أي مرحلــة مــن 
اإلجــراءات.  وتــرى الدائــرة أّن ممارســة هــذا االلتــزام يتوقــف 
علــى وصــول الضحايــا إىل املعلومــات الدقيقــة والكاملــة 
حــول دورهــم يف احملكمــة يف خمتلــف مراحــل اإلجــراءات. 
فالتوعيــة متّكــن الضحايــا مــن ممارســة حقوقهــم ومتّكــن 

احملكمــة مــن أداء مهامهــا.«42

والتوعوية  اإلعامية  األنشطة  بشأن  "قرار  فلسطني،  دولة  يف  احلالة   39
يوليو   13  ،ICC-01/18-2 احلالة"،  هذه  يف  عليهم  اجملني  أجل  من  اجملراة 

.2018
40 املرجع نفسه، الفقرة 7.
41 املرجع نفسه، الفقرة 14.

42 احلالة يف جمهورية بنغالديش الشعبية/جمهورية احتاد ميامنار، "األمر 
 ،2020 يناير   20  ،ICC-01/19-28 احلالة"،  لضحايا  والتوعية  باإلعام  املتعلق 

.7 الفقرة 
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 مهام قسم مشاركة الضحايا وجرب الضرربأ

يف  الضرر  وجرب  الضحايا  مشاركة  قسم  واجهها  التي  التحديات  ترتبط 
وثيقً  ارتباطً  بها  والقضايا املرتبطة  ليبيا  احلالة يف  التواصل مع ضحايا 
بالتحديات السابقة الذكر واملتعلقة بالتوعية والتواصل. ووفقً ملسؤويل 
يف  القضائي  النشاط  انعدام  نتيجة  أعيق  قد  عملهم  فإّن  القسم،  هذا 
احملكمة. أما اهتمام الضحايا فقد بلغ ذروته حن مّت اإلعان عن التحقيق 
القيام  عدم  أّدى  وقد  القبض.  أوامر  إصدار  بعد  املباشرة  الفرتة  ويف 
املشاركة  طلبات  تقدمي  عملية  وشرح  الضحايا  مع  للتفاعل  حتّرك  بأّي 
للمشاركة  الطلبات  من  املتدّني  العدد  يف  هامً  دورًا  اإلجراءات  يف 
استعراض  يف  جاء  وقد  الليبيون.  الضحايا  بها  تقّدم  والتي  اإلجراءات  يف 
أّن  السياق  هذا  يف  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املستقّلن  اخلرباء 
الطلبات  تقدمي  إلجراءات  نتيجة  »ليست  الضحايا  إىل  الوصول  على  القدرة 
أخرى مثل اخلطوات املتخذة لاتصال  يتوقف على عوامل  فحسب، وقد 
باحملكمة  االتصال  يف  مبصلحتهم  لتوعيتهم  املتضّررة  باجملتمعات 
جناح  ومدى  عليهم،  كمجني  حقوقهم  على  الكامل  اطاعهم  وضمان 

اإلتصال...«43 وصعوبات  العقبات  خمتلف  مواجهة  يف  اخلطوات  هذه 

وإذ تنــّص املــادة 68 )3( مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدولية 
علــى أّنــه ميكــن للمجنــي عليهــم تقــدمي آرائهــم وشــواغلهم يف أي مرحلــة 
مــن اإلجــراءات، مل يضمــن قلــم احملكمــة اســتفادة الضحايــا الليبيــن مــن 
هــذه الفرصــة يف احلالــة واملراحــل التمهيديــة. ويبــدو أّن قلــم احملكمــة 
ــاطه.  ــرة نش ــر ملباش ــن الدوائ ــة م ــات واضح ــاب تعليم ــى غي ــّول عل ــد ع ق
وهــذه التعليمــات كانــت حتمــً لتأتيــه لــو أن التحقيــق يف ليبيــا قــد نبــع 
ــس  ــن جمل ــة م ــً لإلحال ــه )خاف ــاء نفس ــن تلق ــّرف م ــه للتص ــن صاحيات م
15 )3( مــن نظــام رومــا  األمــن التابــع لــأمم املتحــدة(. وعمــًا باملــادة 
األساســي، والقاعــدة رقــم 50 مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، 
يتعــن علــى املدعــي العــام إبــاغ الضحايــا بــأّن هنــاك نيــة لطلــب إذن 
الدائــرة التمهيديــة بفتــح حتقيــق. ويف املمارســة، يف حــاالٍت وقضايــا 
ــي  ــعى املدع ــال س ــط يف ح ــق فق ــذي ينطب ــار )وال ــذا املعي ــرى، أّدى ه أخ
العــام الســتخدام صاحياتــه بالتصــّرف مــن تلقــاء نفســه مببــادرة خاصــة 
ــم يف  ــي عليه ــد أويل للمجن ــر بتحدي ــدار أم ــة إلص ــرة التمهيدي ــه( بالدائ من
ــم إىل  ــدمي ماحظاته ــراءات لتق ــا باإلج ــام الضحاي ــّررة إلع ــق املتض املناط
الدائــرة التمهيديــة.44 وقــد شــّكل حافــزًا هامــً لتحــّرك قســم مشــاركة 
الضحايــا وجــرب الضــرر يف مرحلــٍة مبكــرة.  وإن كان صحيحــً إّن هــذا اإلجــراء 
ال ينطبــق علــى التحقيقــات التــي تتــم بعــد إحالــة مــن جملــس األمــن )كمــا 

روما  ونظام  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املستقلن  اخلرباء  43 استعراض 
األساسي، التقرير النهائي – 30 سبتمرب ICC-ASP/19/16،2020 ، 9 نوفمرب 

الفقرة 849.  ،2020
الضحايا  مشاركة  قسم  إىل  "أمر  كينيا،  جمهورية  يف  احلالة  مثاًل،  راجع   44
نظام  من   (3)  15 باملادة  عمًا  الضحايا  مباحظات  يتعلق  فيما  الضرر  وجرب 
روما األساسي"، ICC-01/09-4، 10 ديسمرب 2009، حيث أمر قسم مشاركة 

يلي: مبا  للقيام  الضرر  وجرب  الضحايا 
باسم  للتصّرف  املتضّررة  للجماعات  احمللي  اجملتمع  قادة  حتديد   (1"
تلقي   (2 جماعية)؛  (ماحظات  ماحظات  تقدمي  يف  الراغبن  الضحايا 
مع  يتسق  مبا  تقييم،  إجراء   (3 الفردية)؛  و/أو  (اجلماعية  الضحايا  ماحظات 
الفقرة 8 من هذا األمر، ما إذا كانت الشروط املنصوص عليها يف القاعدة 
85 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات قد استوفيت؛ و4) تلخيص ماحظات 

به." األصلية  املاحظات  وإرفاق  موّحد  تقرير  يف  الضحايا 

هــي احلالــة يف ليبيــا(، ال شــيء مينــع دائــرة متهيديــة معينــة مــن إصــدار 
ــل انطاقــً مــن القاعــدة 92 )8( مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد  أمــر مماث
اإلثبــات أو املــادة 68 )3( مــن نظــام رومــا األساســي إلنشــاء منظومــة 
ــرى  ــا ج ــم، كم ــي عليه ــة واجملن ــن احملكم ــة ب ــة متواصل ــطة تفاعلي أنش
ــذه  ــاب ه ــال، يف غي ــة احل ــطن.45 وبطبيع ــة يف فلس ــق باحلال ــا يتعّل فيم
األوامــر، ال يحتــاج قلــم احملكمــة وال يجــدر بــه أن ينتظــر تعليمــاٍت قضائيــًة 
ــا وإعامهــم  حمــددة للقيــام مبهــام مــن قبيــل حتديــد جمتمعــات الضحاي
ــرة  ــع مباش ــام تق ــذه امله ــً أّن ه ــراءات، علم ــاركة يف اإلج ــة املش بعملي
ــّددة،  ــة حم ــات قضائي ــاب تعليم ــً، ويف غي ــا أيض ــه. هن ــاق واليت ــن نط ضم
ــات،  ــألة األولوي ــره مبس ــد مّت تربي ــك ق ــن ذل ــة ع ــم احملكم ــاع قل ــإّن امتن ف
ــا املرتبطــة بهــا.  وغيــاب نشــاط قضائــي بشــأن احلالــة يف ليبيــا والقضاي
ويف آخــر تقاريــره إىل جمعيــة الــدول األطــراف فيمــا يتعلــق باحملكمــة يف 
العــام 2020، مل يســّجل قســم مشــاركة الضحايــا وجــرب الضــرر أي نشــاط 

ــا املرتبطــة بهــا.46 ــا أو القضاي ــة يف ليبي فيمــا يتعلــق باحلال

بشأن  »قرارها  األوىل  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،2012 يناير   24 بتاريخ 
ليبيا.«47 ويحّدد هذا  مشاركة الضحايا يف اإلجراءات املتعّلقة باحلالة يف 
الضحايا  الضحايا وطلبات مشاركة  تنظيم مشاركة  اإلطاري كيفية  القرار 
يف سياق احلالة يف ليبيا، بصرف النظر وخارج سياق أي قضية قد تنجم 
عن هذه احلالة. ويتبع هذا القرار املسار الذي انتهجته الدائرة فيما يتعّلق 
وبالتوافق  أّنه،  إىل  ويشري  الدميقراطية،48  الكونغو  جمهورية  يف  باحلالة 
يف  التحقيق  مرحلة  يف  للمشاركة  عام  حق  من  ما  السابق،  القرار  مع 
هذه  يف  قضائي  إجراء  أي  يف  باملشاركة  للضحايا  يحق  ولكن،  احلالة. 
إىل  يوعز  كما  التحقيقات.  على  تؤّثر  التي  اإلجراءات  ذلك  يف  مبا  املرحلة، 
قلم احملكمة االحتفاظ بأي طلبات ُقّدمت يف وقت مل تقم فيه الدائرة بأي 
إجراءات قضائية.  وفقط يف احلاالت التي تباشر فيها اإلجراءات القضائية، 
اإلجراءات  هذه  مبوضوع  املتعلقة  الطلبات  حتال  الدائرة،  من  بأمر  أو 
احملددة من قسم مشاركة الضحايا وجرب الضرر إىل الدائرة للنظر فيها 
)3( من نظام روما   68 اإلجرائية واملادة  القواعد  85 من  القاعدة  مبوجب 
األساسي.«49 باإلضافة إىل ذلك، أمرت الدائرة قسم مشاركة الضحايا وجرب 
الضرر برفع التقارير إىل الدائرة كل ثاثة أشهر حول الطلبات التي تلقتها.

2012، و قّدم قسم مشاركة  24 يناير  مبا يتوافق مع القرار الصادر بتاريخ 
لها،  مرفقات  مع  سرية  أنها  على  ُقّدمت  تقارير  الضرر  وجرب  الضحايا 

والتوعوية  اإلعامية  األنشطة  بشأن  قرار   " فلسطني،  دولة  يف  احلالة   45
يوليو   13  ،ICC-01/18-2 احلالة"،  هذه  يف  عليهم  اجملني  أجل  من  اجملراة 

.14 الفقرة   ،2018
46 احملكمة اجلنائية الدولية، "تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 
وأداء براجمها لعام ICC-ASP/20 ،"2020/7 *، 12 أغسطس 2021، الفقرات 
نوفمرب 2020،   24  ،7/ICC-ASP/19  ،2019 العام  تقرير  أيضً  راجع   .180-170

.163-153 الفقرات 
املتعلقة  اإلجراءات  يف  الضحايا  مشاركة  بشأن  "قرار  ليبيا،  يف  احلالة   47

.2012 يناير   24  ،ICC-01/11-18 ليبيا"،  يف  باحلالة 
48 احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، "قرار بشأن مشاركة الضحايا 
ICC- ،"الدميقراطية الكونغو  جمهورية  يف  باحلالة  املتعّلقة  اإلجراءات  يف 

593-01/04، 11 أبريل 2011.
املتعلقة  اإلجراءات  يف  الضحايا  مشاركة  بشأن  "قرار  ليبيا،  يف  احلالة   49
باحلالة يف ليبيا"، ICC-01/11-18، 24 يناير 2012 (اقتباس من الفقرة 11 من 

نفسه). املرجع  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  قرار 
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األوىل  التمهيدية  الدائرة  إىل  احملكمة،  قلم  على  مقصور  عليها  االطاع 
ضمن فرتات ثاثة أشهر.50 يف 4 مايو 2012، وبعد الطلب الذي قدمته ليبيا 
عّينت  السنوسي،  والسيد  القذايف،  السّيد  قضية  مقبولية  يف  بالطعن 
الدائرة التمهيدية مكتب املستشار العام للضحايا لتمثيل الضحايا الذين 
احملكمة  قلم  إىل  وأوعزت  بالقضية،  يتعلق  فيما  احملكمة  مع  تواصلوا 
بتزويد مكتب املستشار العام للضحايا باملعلومات حول اجملني عليهم 
الذين تواصلوا مع احملكمة، وأي مساعدة لاتصال بالضحايا الذين قدموا 
والعشرين  الثاين  الدوري  تقريره  يف  ممكن.51  وقت  أسرع  يف  طلباتهم 
التهامي  القبض ضّد  »أمر  أّن  التمهيدية، الحظ قلم احملكمة  الدائرة  إىل 
 ،2013 18 أبريل  حممد خالد الصادر خمتومً واالطاع عليه مقصور بتاريخ 
2017. ويويل قلم احملكمة االنتباه الشديد  24 أبريل  لرتفع عنه األختام يف 
الفارين،  أّي من  توقيف  إىل  تؤدي  أن  ألي تطورات يف املنطقة من شأنها 
األمر الذي بدوره ميكن أن يحّفز نشاطات املشاركة ذات الصلة من قبل 
أّنه ال يرى لنفسه أي  الضحايا.« وبالتايل، يبدو من ماحظات قلم احملكمة 
أّنه، ما  الدائرة،  الفارين. عاوًة على ذلك، فهو يعلم  يتّم توقيف  دور ما مل 
بانتظار  الدورية  التقارير  يتلق تعليمات خاف ذلك، سيعّلق عملية رفع  مل 
والنهائي،  والعشرين  الثالث  تقريره  ويف  احلالة.«52  يف  جديدة  تطورات 
العدد اإلجمايل لطلبات الضحايا  أّن  التمهيدية  الدائرة  أعلم قلم احملكمة 
التي مت تلقيها فيما يخص احلالة يف ليبيا هو 53.9 وهو ما يتعارض بشكٍل 
كبري مع أعداد الطلبات التي مّت تلقيها يف حاالت وقضايا أخرى والتي تصل 

الطلبات. إىل املئات واآلالف من 

ما  تقدمي  ومت   2012 أبريل   24 يف   ،ICC-01/11-23  - األول  التقرير  رفع   50
.2019 أكتوبر   21 بتاريخ  ُقّدم   ، ICC-01/11-70- آخرها   ، تقريرًا   23 جمموعه 
51 املدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي، "القرار 
م باســم حكومــة ليبيــا  املتعلق بـسري اإلجـراءات يف أعقـاب الطلــب َّ املقــدَّ
عمــًا باملــادة ١٩ مــن النظــام األساســي "، ICC-01/11- 01/11-134 ، 4 مايو 

2012، الفقرة 13.
بشأن  احملكمة  لقلم  والعشرون  الثاين  الدوري  "التقرير  ليبيا،  يف  احلالة   52
احلالة  سياق  يف  الضرر  وجرب  الضحايا  مشاركة  قسم  تلقاها  التي  الطلبات 

.2017 يوليو   24  ،ICC-01/11-57 ليبيا"،  يف 
بشأن  احملكمة  لقلم  والعشرون  الثالث  الدوري  ليبيا، "التقرير  يف  احلالة   53
احلالة  سياق  يف  الضرر  وجرب  الضحايا  مشاركة  قسم  تلقاها  التي  الطلبات 

أكتوبر 2019.  21  ،ICC-01/11-70 ،"ليبيا يف 

3.3 العوامل اخلارجة عن احملكمة اجلنائية الدولية
النزاع  حالة  فيه  تسهم  ليبيا  يف  والقانون  األمن  بانعدام  إحساس  يسود 
وغياب  الثقيلة،  باألسلحة  املسّلحة  امليليشيات  وانتشار  املستمّرة 
وأثره  الدولية  اجلنائية  احملكمة  عمل  حلساسية  ونظرًا  القانون.  سيادة 
والضحايا  املدين  اجملتمع  جمموعات  حق  فمن  امليليشيات،  قادة  على 
أن يتخّوفوا من أثر أي تواصل مع مكتب املدعي العام أو أي أقسام أخرى 
ضمن احملكمة. وعلى حّد ما شرح أحد املستجيبن ملنظمة حمامون 
من أجل العدالة يف ليبيا، »حتى لو استطاعت احملكمة أن تكون متواجدة 
خملاويف.«54  مباشر  بشكل  معها  أتواصل  أن  ميكنني  ال  فأنا  ليبيا  داخل 
إاّل  اخلطري،  األمني  السياق  شأن  من  التقليل  اجلائز  غري  من  أّنه  شك  وال 
يستخدم  أن  من  تتخّوف  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  منظمة  أّن 
)متامً مثل جائحة كوفيد-19( كعذر إضايف من قبل قلم احملكمة للحد 
من أنشطة اإلعام والتوعية والتواصل مع الضحايا املتضررين من احلالة 
أساس  وعلى  املبكرة،  املراحل  ففي  بها.  املرتبطة  والقضايا  ليبيا  يف 
موظفو  ُمنع  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  أجرتها  التي  األمنية  التقييمات 
احملكمة اجلنائية الدولية من السفر إىل ليبيا، وإن كان احملققن التابعن 
للمحكمة وامللحقن مبكتب املدعي العام قد قاموا يف السنوات األخرية 
قلم  موظفي  على  اآلمن  غري  من  أّنه  من  وبالرغم  ليبيا.  يف  بالتحقيقات 
األنشطة  بهذه  بالقيام  الضحايا  ومشاركة  بالتوعية  املكلفن  احملكمة 
يف ليبيا، إاّل أّنه ال يبدو أّن اخليارات البديلة قد اسُتكشفت بشكٍل نشط، من 
وسائل  واستخدام  األرض،  على  الشركاء  مع  أكرب  بساسة  العمل  قبيل 
التواصل اإللكرتونية أو القيام بزيارات خارج املوقع يف الدول اجملاورة مثل 

الليبي.  الليبين واجملتمع املدين  أعداد كبرية من  تقيم  تونس حيث 

54 مقابلة رقم (2)
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4. التوصيات

وعلــى الرغــم مــن التقــدم احملــدود حتــى الوقــت احلاضــر، ثمــة رغبــة يف 
أمــام احملكمــة  تنجــح  ليبيــا والقضايــا املرتبطــة بهــا  رؤيــة احلالــة يف 
اختصــاص  ضمــن  الواقعــة  اجلرائــم  ضحايــا  أّن  ذلــك  الدوليــة.  اجلنائيــة 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، كحــال معظــم الليبيــن، مل يتحصلــوا علــي 
العدالــة ولكّنهــم متعّطشــون لهــا، ســواء حتققــت على املســتوى احملّلي 
أو الــدويل. ولكــن، يبقــى لــدى الضحايــا واجملتمعــات املتضــررة اهتمــام 
باملشــاركة يف إجــراءات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة التــي تؤثــر عليهــم، وال 
شــك أّن مشــاركتهم ســتعّزز مــن فعاليــة العمليــة وتضفــي عليهــا مزيــدًا 
مــن الشــرعية. وبالتــايل، يجــب إعامهــم بتقــّدم و تطــورات احلالــة والقضايــا 
املرفوعــة أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليتمكنــوا مــن تقــدمي طلباتهــم 
للمشــاركة، ولتتــّم استشــارتهم حيــال املســائل العديــدة التي تؤثــر عليهم 
ولتســنح لهــم الفــرص الفعالــة لتقــدمي آرائهــم وشــواغلهم والنظــر فيهــا، 

مبــا يتســق مــع نظــام رومــا األساســي وقواعــد احملكمــة.

لقلــم  أوامــر  إلصــدار  صاحياتهــا  اســتخدام  الدوائــر  علــى  يتعــن  كمــا 
احملكمــة، عمــًا بالقاعــدة رقــم 92 )8( مــن القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد 
اإلثبــات، واملــادة 68 )3( مــن نظــام رومــا األساســي، واتخــاذ اخلطــوات 
وكيفيــة  اإلجــراءات  حيــال  بالكامــل  الضحايــا  إعــام  لضمــان  الضروريــة 
التواصــل مــع احملكمــة. ولكــن، حتــى يف ظــّل غيــاب هــذه األوامــر، علــى 
ــم  ــي عليه ــام اجملن ــان إع ــه لضم ــً لصاحيات ــل وفق ــة العم ــم احملكم قل
ــاروا  ــم وفعــال مبــا يجــري، وكيفيــة املشــاركة يف حــال اخت علــى نحــٍو مائ
القيــام بذلــك. فهــذه املهمــة ليســت اختياريــة بالنســبة لقلــم احملكمــة، 

بــل علــى العكــس، فهــي تســتويف أحــد املعايــري األساســية لواليتــه.

أمــا فيمــا يتعلــق باملــوارد املاليــة والبشــرية احملــدودة املتاحــة لقلــم 
احملكمــة علــى ضــوء العــدد الكبــري مــن احلــاالت والقضايــا، فــإّن منظمــة 

حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا تــرى أّن هــذه احملدوديــة ال ميكــن أن 
تكــون حجــًة لامتنــاع عــن أداء املهــام الرئيســية لقلــم احملكمــة. ويتعــن 
لتنفيــذ  توفــري مــوارد كافيــة  علــى احملكمــة والــدول األطــراف ضمــان 
واليــة احملكمــة ولتتمكــن هيئاتهــا وأقســامها مــن حتديــد كيفيــة ضمــان 

ــة. ــا امليزاني ــي تفرضه ــود الت ــن القي ــاءة ضم ــل بكف ــة للعم الفعالي

ويجــب أن يكــون قلــم احملكمــة أكــر ابتــكارًا يف تلبيــة متطّلبــات واليتــه، 
ويشــمل ذلــك إقامــة شــراكات أشــّد فعاليــة مــع جمموعــات اجملتمــع 
ــج  ــتخدام برام ــررة، واس ــات املتض ــا واجملتمع ــة بالضحاي ــدين املرتبط امل
تأمــل  )والتــي  الدوليــة  اجلنائيــة  للمحكمــة  الزائريــن  واخلــرباء  التــدّرب 
ــد مــن  ــّم جتديدهــا( حلــث املزي ــا أن يت ــة يف ليبي حمامــون مــن أجــل العدال
الليبيــن علــى املشــاركة يف أنشــطة التوعيــة ومــا إليهــا، بحســب مــا 
ــة  ــة الرتجم ــن خدم ــرب م ــكٍل أك ــتفادة بش ــة، واالس ــود األمني ــه القي تقتضي
لتوفــري عــدد أكــرب مــن الوثائــق ذات الصلــة باللغــة العربيــة، إضافــًة إىل 
ــل  ــة للتفاع ــاالت اإللكرتوني ــو واالتص ــة بالفيدي ــزات اإلعامي ــتخدام املوج اس
بشــكٍل أكــر فعاليــة مــع جمموعــات اجملتمــع املــدين التــي هــي أصــًا 
ــدول  ــة إىل ال ــة دوري ــارات ميداني ــام بزي ــريًا القي ــا، وأخ ــال بالضحاي ــى اتص عل

اجملــاورة لليبيــا مــن أجــل تكثيــف العاقــات.

وبالرغــم مــن أّنــه رمبــا ال ميكــن يف هــذه املرحلــة للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة أن تقيــم لنفســها مكتبــً ميدانيــً يف ليبيــا، غــري أّنــه يجــب دراســة 
هــذه اإلمكانيــة باســتمرار وكذلــك اخليــارات املؤقتــة األخــرى، مثــل تعيــن 
مســؤولن للتواصــل مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف تونــس، وتعيــن 
ــا  مســؤول اتصــاالت مقيــم يف الهــاي يركــز علــى احلالــة يف ليبيــا والقضاي

ــا. ــة به املرتبط
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عن منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا
حمامـــون مـــن أجـــل العدالـــة يف ليبيـــا هـي منظمـة ليبيـــة ودوليـة، غـري حكوميـة ومسـتقلة وجمعيـة خرييـة مســـّجلة يف اململكـة املتحـدة. تعمـل علـى 
ليبيـــا و يف ليبيـــا بالتعـــاون مـــع شـــبكة متناميـــة مـــن احملاميـن والنشـطاء و أفـــراد اجملتمـع احمللـي يف أرجـــاء البـاد وخارجهـــا. إّن رؤيتنـا يف املنظمـة 
هـــي دولـــة ليبيـــة جتســـد قيـم و مبـادئ حقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون، وجمتمـــع ملتـزم بقيـم العدالـة. نسـعى يف املنظمـة لتحقيـق العدالـة يف ليبيـا 
مـــن خـــال برامـــج البحـــث وبنـــاء القـــدرات، املناصـــرة والتوعيـة، واحملاســـبة ومبـادرات العدالـــة االنتقاليـة و ذلـــك تأسيسً علـى أبحـــاث ودراسـات جنريهـا 
بصـــورة مســـتقلة. نعتمـــد يف نشـــاطاتنا علـــى نهـــج مبنـــي علـى أسـس حقوقيـــة ومتمحـور حـول الضحايـــا، و نؤمـن بأنـه يجـــب أن تؤسس كل التعامات 

والسياســـات ضمـــن إطـــار حقـــوق اإلنســـان وأن تضمـن إتاحـة الفرصـة للمجتمعـــات واألفـراد للمشـاركة بطريقـة فعالـــة يف قيـادة حيـاة كرميـة. 
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