
 
 

  ٕٛٓٓدتوز  ٖٓاألربعاء يف 
 

 تبٍّت رللس الشورى اإليراين قضية اإلمام موسى الصدر
 تعليق على تقرير فارق يف احلقل اجلنائي الدويل

 

لعامل، أصعبها اإلنتقائية والسياسة. فإذا حقل القانون اجلنائي الدويل عرضٌة لتيارات متضاربة يف ا
كانت الدول تبدو حاميًة بداىًة حبدودىا جلردية عاديَّة ذلا طرف دويل إن يف أدائها، أو يف جنسية 
الضحااي، أو يف األشخاص الضالعُت فيها، أو يف احملّلة اليت تقع فيها، تصبح ىذه احلدود حائطًا 

اىل السياسي صاحب السلطة فيها. ويزداد اجلداُر مناعًة  مانعاً لكل عدالة عندما تتجو التهمة
 ألن قصور القانون اجلزائي الدويل ال يزال جزئياً انتقائيًا.

لكن العدالة الدولية ابتت أكثر وقعاً يف أدائها شلا ىو متداول عموماً، وإن كانت ال تزال مشوبة 
مع ضحااي البطش  ٜٜٔٔمنذ سنة ابلبطء احملبط والفاعلية الناقصة. ىوذا العراق، اشًتكنا 

احلكومي يف عمل مستمر حملاسبة صدام حسُت وأعوانو قانونياً على جرائم مّتصلة داخل العراق، 
أثبتت أهنا انقصة يف  –ويف الكويت وايران ولبنان والسودان، فكانت يف النهاية زلاكمة وطنية 

ت دلئات اآلالف من ضحااي أدائها وتطلعات زلامي حقوق اإلنسان ذلا، لكّنها أيضاً مسح
اإلستبداد أن يروا احلاكم السابق أسَتاً وراء القضبان، يف مسار قانوين حقيقي رغم شوائبو 

 (.ٔالكثَتة)
وىذه رلزرة صربا وشاتيال لربع قرن خال، تطل علينا يف األسابيع ادلاضية بفيلم أعيد عرُضو يف 

كُت لبنانيُت يف صربا وشاتيال أقّل ما ديكن (، يقدِّم حديث ستَّة مشًت ٕبَتوت بعنوان "مقاتل")



قولو أن اضطراهبم ازداد على مّر السنُت أمام ىول أفعاذلم، وقد تزامنت إعادة العرض مع 
(، ٖالضجيج الذي أحدثو يف أورواب والوالايت ادلتحدة فيلم اسرائيلي بعنوان "رقصة مع بشَت")

صربا وشاتيال، والفيلم إدانة مؤثِّرة، من  ورلزرة ٕٜٛٔأنتجو جنود سابقون شاركوا يف اجتياح 
لدن مشاركُت اسرائيليُت حيملون الفظاعة يف ضمَتىم بعد ربع قرن، لوزير الدفاع اإلسرائيلي الذي 

 ما أبشع ىذه العبارة اليت طادلا مسعناىا يف حروبنا األىلية.  –أعطى أمره بـ"تنظيف" ادلخيمات 
السينمائي دلطالب الضحااي يف الدعوى ضد شارون  ىذه الصحوة الفنية رديفٌة يف التوثيق

يف بلجيكا. وادلعروف أن الدعوى تعثرت بعدما  ٖٕٓٓاىل  ٕٔٓٓوشركائو، واليت امتدت من 
َد قرار احملكمة البلجيكية العليا دلصلحة الضحااي ِإْثر قانون ُسنَّ خصيصاً إلبطال القرار مبفعول  جُِّ

، ومن مفاعيل الدعوى أهنا أّدت اىل إلقاء اإلدعاء العام رجعي بضغط أمَتكي رمسّي غَت مسبوق
البلجيكي ابإلهتام الرمسي على رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، وتثبيت حق الضحااي يف قرار 

أعلى زلكمة بلجيكية، تِبَعها سحب اسرائيل سفَتَىا يف بلجيكا. وغزارة اإلنتاج القانوين 
ة، و  رافقت الدعوى اىل اليوم بعّدة كتب ودراسات قانونية مطّولة والواثئقي ادلستمرَّين معربِّ

(، والدراسات ٘(، إضافة اىل إعادة نظر شاملة للدكتورة بيان نويهض احلوت يف اجملزرة)ٗعنها)
والواثئق اليت ال يتوّقُف سيلها، أحدثُها قيد اإلعداد كتاٌب للصحايف األمَتكي الشهَت جون 

(، فجميع ىذه ٙىوريتز، األستاذة يف كلية احلقوق جبامعة فرجينيا) راندال، ودراسة قانونية لدينا
 –التطورات وإن مل أتِت ابدلنشود، أي حبس ادلسؤولُت وبعض التعويض عن مآسي الضحااي 

جتعل مصَت أرييل شارون ادلطروح يف الغيبوبة منذ ثالثة أعواٍم أفضل لو بقي فيها منو اإلستفاقة 
ريخ من "مسؤولية شخصية" يف "صربا، ىوية عصران حىت على ما ابت يسّجلو لو التا

 (.ٚاألبد...")
ىذا نـَْزر يسَت من منطقة الشرق األوسط يف احلقل اجلنائي الدويل، تضاف اليو تطورات عديدة 

يف سَتاليون، وكمبوداي ويوغوسالفيا السابقة والكونغو، وقد أطّل علينا األسبوع ادلاضي مبا يوحي 
، وأن العمل القانوين، ومثابرة أىايل -بل ابلعكس  –ة ليست دائماً قاصرة أبن العدالة الدولي

الضحااي يف مالحقة جرائم تسّمى جرائم ضد اإلنسانية الستحالة اإلنسان أايً كان أن ينساىا، 
مثل ىذا العمل ادلثابر لو أثٌر عميق مىت طال ابُعو، ولو اصطدم مراراً ابجلدران الدولية اإلنتقائية 



 سية.والسيا
التطّور األول كان الئحة اإلهتام ضد الرئيس السوداين للفظاعات ادلرتكبة يف دارفور، رفعها 

ادلدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وىو الذي اشتهر يف حقلو الوطٍت 
اىل حبس رئيس مبالحقة ادلسؤولُت عن جرائم جاعية يف احلكومة األرجنتينية السابقة، مؤديًة 

الدولة السابق فيديال وعدد من اجلنراالت القيمُت على السلطة يف أحلك أايم اتريخ االرجنتُت 
(. وتدعو الالئحة، اليت بٌت عليها أوكامبو مذكرتو القاضية بتوقيف الرئيس السوداين، ٛادلعاصر)

مليونُت  تدعو اىل الذىول مبا تكشف من تفاصيل محلة مدروسة ومتقنة إلخضاع وهتجَت
وسبعمئة ومخسُت ألفاً من السكان يف دارفور، وابلتحديد رلموعات ادلساليت والفور والزغاوه، 
عالوة على ادلشاىد ادلقّززة لإلغتصاب اجلماعي ادلنّظم، فتمادي احلكومة السودانية يف احلجج 

دعي العام الواىية وتضليل العدالة. ولتجنب مذكرة التوقيف األوىل اليت كان قد أصدرىا ادل
ادلاضي حبق مسؤوَلُت سودانيُت، رّقى الرئيس السوداين أحدمها اىل وزارة حقوق اإلنسان وأوكل 

 (.ٜ...)ٕٚٓٓاليو رائسة جلنة تقصي احلقائق يف دارفور سنة 
والتطّور الثاين كان القبض على رادوفان كارادزيتش، وقد اقًتن امسو إبخضاع وهتجَت السكان 

بنمط مقارب للنمط السوداين، بعد ثالثة عشر عاماً من فراره من وجو  ادلسلمُت يف البوسنة
العدالة إثر الئحة اهتام شلاثلة أعدهتا آنذاك ادلدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 

 السابقة كارال دل بونيت.
ورية، واإلمشئزاز والتطّور الثالث جتّلى يف اإلستمرار الشجاع ألىايل ادلختفُت يف السجون الس

العارم يف لبنان إزاء تصّدي قوى عسكرية لبنانية ذلم ابلضرب واإلىانة، وقد زاد من الغيمة 
السوداء اليت تلقي بظالذلا على العالقة ادلتوّترة مع احلكومة السورية إثر الشكوك واإلهتامات 

بعد رفضهم التمديد  ٕ٘ٓٓاللبنانية الدولية عن اشًتاكها بقتل اللبنانيُت منذ تشرين األول 
 (.ٓٔالقسري لوالية رئيس اجلمهورية السابق)

وىنالك تطّور رابع ال تزال معادلو غَت واضحة، جاء يف أخبار من اسرائيل األسبوع ادلاضي عن 
تضارب يف حتمل ادلسؤولية عن إغراق اجلنوب اللبناين يف األايم الثالثة األخَتة من حرب دتوز 

بلة عنقودية )ابعًتاف اسرائيل(، وقد أشار مستشار وزير الدفاع أبكثر من مليون قن ٕٙٓٓ



آنذاك ىاغي ألون أن ىذا اإلستعمال مل حيظ بعلم احلكومة اإلسرائيلية وادلوافقة عليو. ىذا التطور 
يظهر شرخاً يف النفي السائد حىت اليوم يف األوساط القانونية اإلسرائيلية للمسؤولية عن استعمال 

 (.ٔٔدية حبّجة أهنا غَت زلظورة يف القانون الدويل)القنابل العنقو 
ويف ىذه األمواج ادلتضاربة من التنافر العميق والتسابق ادلستمر بُت العدالة الدولية والسياسة 
احلامية ألصحاب السلطة، يطّل علينا كتاب متقن حتت طابع رمسي ايراين يصدر عن رللس 

مية اإليرانية، وىو تقرير يقع يف ثالث مئة صفحة الشورى، أىم ادلؤسسات يف اجلمهورية اإلسال
من الدستور اإليراين عن الشكاوى ادلرفوعة اىل  ٜٓ" )نسبة اىل ادلادة ٜٓتقريباً من إعداد "جلنة 

 اجمللس(، ويتناول قضية إمام لبنان ادلغّيب مع رفيقيو يف ليبيا منذ ثالثُت عامًا.
م إضفاؤه طابع اىتمام دويل فريد، من قلب جهورية والتقرير مهم من أوجو متعددة، أبرزىا اليو 

اسالمية ارتبط اترخيها بقانون دويل جاَر عليها أحياانً، وَخَذلْتو أحياانً، يرتكز بدّقة راجحة على 
العدالة عنواانً للتعاطي مع الفاجعة الدولية اليت ديثلها خطف اإلمام ورفيقيو يف ليبيا، واستمرار 

 يف التضليل ادلتعّمد للقضاء يف لبنان وايران وايطاليا على امتداد ثالثة عقود.زلاولة معّمر القذايف 
لدّي كقانوين مآخذ سلتلفة على انتهاك السلطة للحرايت يف ايران، وكنت قد أعلمت زمالء يف 

وزارة اخلارجية اإليرانية السنة ادلاضية عن رفضي ادلشاركة يف مناسبات أكادديية طادلا أن أصحاب 
يف ايران معرضون للسجن بسبب آرائهم، وكان آنذاك امتعاضي شديداً من حبس الدكتورة الرأي 

ىالو اسفندايري، وىي زميلة ايرانية متقدمة يف السن كانت تزور أّمها يف ايران، وَعَرفْـُتها أكادديية 
لوالايت ادلتحدة ومدافعًة عن ادلرأة العراقية وحقوقها يف ندوة بَتوتية اندرة مع رائدات زلًتمة يف ا

اجملتمع العراقي احلايل. كما أنٍت أعترب النظام السياسي والقانوين اإليراين قاصراً عن اإلرتفاع اىل 
خابية ادلختلفة ادلبادىء الدديوقراطية األساسية، وىي حق ادلرشحُت يف التنافس على ادلناصب اإلنت

 اليت يقوِّضها دور غَت ميمون دلا يسمى مبجلس أمناء الدستور.
لكنٍت، واقتناعاً مٍت أيضاً برفض اإلنتقائية يف العدالة الدولية، التزمت قدر طاقيت بقضااي حّق 
مرتبطة بتاريخ إيران احلديث، أصالً يف الوقوف ضد ديكتاتورية الشاه، فاجتياح صدام حسُت 

 ٜٛ٘وضرورة زلاسبتو قضائياً عماًل ابلفقرة السادسة من قرار وقف النار  ٕٜٛٔايلول  اجلائر يف
، أو تصدي عوائل الديبلوماسيُت اإليرانيُت األربعة ادلخطوفُت يف صيف ٜٚٛٔدتوز  ٕٓبتاريخ 



 دلصَت أحباهبم، ومتابعة ملفِّهم اىل اليوم يف احملافل ادلتاحة. ٕٜٛٔ
تفع أبمهيتها، الرمزية والقانونية، عن سائر ىذه ادلواقف اإليرانية يف أييت ىذا الكتاب يف قضية تر 

احلقل اجلنائي الدويل، دلا يرتبط بسَتة اإلمام موسى الصدر اللبنانية والعربية واإلسالمية من 
صدارة تزداد مع الزمن حبكمة ترّفعو عن صغائر احلرب األىلية اللبنانية واحتقاانهتا الطائفية، 

 وطنية ادلسادلة مبستوى ال أراه عند خلفائو من قياديي حركيت "أمل" و"حزب هللا".وبرايدتو ال
يطل علينا الكتاب مبادة نفيسٍة على درب زلاسبة احلكام الليبيُت حلرمان لبنان، والشيعة يف 

العامل، من مرجع متفوق يف علمو وأخالقو، أدى تغييبو اىل فقدان اإلتزان على الساحة اللبنانية 
 ق األوسطية.والشر 

والكتاب يقع يف أربعة عشر فصالً تعرض قضية اإلمام يف أبعادىا ادلختلفة، وتوفر للقارىء ما 
ليس متوافراً يف ِسفر من نوعو أبية لغة مبا فيها العربية، ومنها ما ال بّد من إضافتو فوراً اىل ادللف 

، وىو فصل كامل ٜٛٚٔخطفو سنة اللبناين القضائي من تقارير ادلخابرات اإليرانية ادلتزامنة مع 
( اليت تظهر جلياً حجج التضليل اللييب للتحقيق مستًتاً وراء أعمال ٕٔمن الواثئق األصلية)

نسبها، وال يزال ينسبها احلكام الليبيون اىل السافاك يف غَت زلفل قضائي وسياسي لذّر الرماد 
يا، وىو اثبت ابعًتاف شخصي من وخلق الشبهة حول تغييب اإلمام خالل زايرتو الرمسية يف ليب

 (.ٖٔ)ٕٕٓٓالقذايف يف صيف سنة 
وأكثر ما يشد القانوين اىل ىذا التقرير ما ديثلو يف اإلطار األوسع الذي جيعل النواب اإليرانيُت، 
بعنوان وجدية سكرتَت اللجنة النائب سعيد أبو طالب، يطلون على ساحة القانون اجلنائي مبا 

السياسة اليت تشوب العدالة الدولية فيو، سلصصاً مثالً فصالً كامالً لتقارير خيّفف من اإلنتقائية و 
منظمة العفو الدولية السنوية عن منط اخلطف يف ليبيا، وابلتحديد خطف اإلمام ورفيقيو 

 (.ٗٔواحتجازىم اىل اآلن)
 
قيد النشر  ( يراجع قرار احملكمة العراقية اخلاصة وبعض التعليقات يف الفصل الرابع من كتايبٔ)

 .Iraq: Guide to Law and Policyعن دار أسنب احلقوقية، بعنوان 
 . ٕٗٓٓ( من إعداد لقمان سليم ومونيكا بورغَمّن وىاينريخ اتيسن، ٕ)



(ٖ )Waltz with Bashir  ،ٕٛٓٓمن إعداد أري فودلن. 
 ( من بُت ىذه الكتب:ٗ)

John Borneman ed., The Case of Ariel Sharon and the Fate of Universal Jurisdiction, 

Princeton 2004  
 والدراسات: 

Dossier in Palestine Yearbook of International Law, vol. 12, ed. Gail Boling, Kluwer 

Law International, The Hague, 180-280; Stefania Limiti ed., I Fantasmi di Sharon, 

Sinnos, Rome, 2002; Victor Kattan, ‘From Beirut to Brussels :Universal Jurisdiction, 

statelessness and the Sabra and Chatila massacres’, in Eugene Cotran and Martin law ed., 

Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law ,ٔٔ ,ٕٓٓ٘ ,ٖٖ-ٕٛ. 
، وصدر ابللغة االنكليزية ٖٕٓٓوت ، بَت ٕٜٛٔ( بيان نويهض احلوت، صربا وشاتيال أيلول ٘)

 Pluto Pressعن دار  ٕ٘ٓٓيف لندن سنة 
(ٙ )Deena Hurwitz" ,Universal Jurisdiction and the dilemmas of International Criminal 

Justice: The story of the Sabra and Shatila Case in Belgium", in D. Hurwitz and D. Ford 

eds ,.International Human Rights Law Stories, Foundation Press, forthcoming. 
( عبارة "مسؤولية شخصية" مسّطرة يف نتائج تقرير كاىان عن اجملزرة، حاربتو وسائل إعالم ٚ)

دولية طوال الدعوى ضد شارون، دلا تشَت اليو ىذه العبارة من مسؤولية اثبتة نتيجتها قانونيًا 
طة بو. يالحظ يف الئحة االهتام ضد الرئيس السوداين فقرة كاملة عن معاقبة الشخص ادلرتب

. ٜمن موجز القضية، لطفاً مراجعة ادلصدر يف اذلامش  ٕٔ-ٔٔ"مسؤوليتو الشخصية"، صص 
، ٖٜٛٔأماعبارة "ىوية عصران اىل األبد" فهي من قصيدة زلمود درويش، مديح الظل العايل، 

 ٖٙٗوت يف كتاهبا، ص. وقد نقلتها أيضاً الدكتورة بيان احل
 ٜٗٛٔ)مستحيل بعد اليوم( لسنة  Nunca Mas( يراجع تقرير اللجنة الوطنية األرجنتينية ٛ)

 Nuncamas.orgوادلوقع 
صفحة ابللغة العربية بعنوان "موجز القضية"، ديكن مراجعتو على  ٗٔ( سلتصر الالئحة بٜ)

-http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/ICC-OTP-Summaryموقع ادلدعي العام 

20081704-ARA.pdf 
 Lebanon's Cedar Revolution - An. ٕٕٕٔ -( للتفصيل يراجع كتابنا عن ثورة األرز ٓٔ)



essay on non-violence and justice صصٕٚٓٓ، بَتوت، دار لَت ،ٜٚ-ٕٔٔ  
تيح يل يف كلية احلقوق يف ( كان ىذا النفي اثبتاً يف ىذه األدبيات القانونية االسرائيلية، وأٔٔ)

جامعة ايل يف أاير ادلاضي أن أدحض احلجة القانونية السائدة يف اسرائيل أبن القنابل العنقودية 
مسموحة يف قوانُت احلرب، موضحاً أن رلمل األسلحة اليت تستعمل يف احلروب ليست بطبيعتها 

ًً للقانون الدويل إمنا ىي ظروف اإلستعمال ًً أو منافيًة اليت دتّيز الشرعية عن انعدامها.  مطابقًة
، وفيها أن "أي زلاسبة أقل من احلبس للمسؤول الذي Mallat.comتراجع احملاضرة على موقع 

 Anything less than jail for theأعطى األمر ابلقاء ىذه القنابل جيعل عبثاً قانون احلرب 

commander who took that decision makes a mockery of jus in bello ." 
 .ٕٛ٘-ٖٖٕ( صص ٕٔ)
 . ٕ٘ٚ-ٖٕٚ( النص الكامل ابلفارسية، صص. ٖٔ)
 ( الفصل الثالث عشر.ٗٔ)

 إعالن جملس الشورى:
 سبل املتابعة

 
إضافة إىل ىذا التقرير التفصيلي يعلن رللس الشورى االسالمي عن سبل ادلتابعة اذلادفة وادلؤثرة 

 اإلمام ورفيقيو: االحد عشر التالية هبدف حل القضية بتحرير
( ان عملية اخلطف ىذه تعرض لألمن القومي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وجيب سن قوانُت ٔ

 واصول وبرامج متناسبة مع األمن القومي دلتابعة القضية.
 ( ادلباشرة ابدلتابعة القضائية يف احملاكم الدولية ولدى ادلراجع القضائية العادلية.ٕ
النظر يف قضية اختطاف اإلمام موسى الصدر يف البلدان اليت لديها ( تقدمي شكوى وطلب ٖ

 قوانُت النظر يف الشكاوى ضد االرىاب واخلطف.
 ( الدعم الشامل للمسار القضائي اجلاري يف لبنان ذلذه القضية.ٗ



( طرح قضية اإلمام موسى الصدر يف منظمة األمم ادلتحدة ومنظمة ادلؤدتر االسالمي ومؤدتر ٘
 ة الدول العربية وادلراجع ادلشاهبة.قمة جامع

( االعالم الواسع على مستوى العامل وبشىت الطرق هبدف تبيان موقع ودور اإلمام موسى ٙ
 الصدر يف لبنان وادلنطقة وشّد انتباه الرأي العام ابلنسبة لعملية االختطاف ىذه وعواقبها ادللزمة.

دف منع اي نوع من التواطؤ بُت حكوميت ( دراسة طرق وكيفية البحث والتعاون مع ايطاليا هبٚ
 ايطاليا وليبيا.

( تشكيل جلنة خاصة جلمع ادلعلومات من االجهزة األمنية يف العامل يف وزارة االطالعات ٛ
 )االستخبارات االيرانية(.

( ختصيص ادلوازنة الالزمة من قبل رللس الشورى االسالمي لتأمُت االمكاانت ادلالية لربانمج ٜ
 قضية.متابعة ال

( التواصل مع قيادات ومسؤويل الدول االسالمية والعربية وسائر الدول بغية الضغط على ٓٔ
 اخلاطفُت.

مستوى   ا واحلّد من( اختاذ السياسة الوطنية ادلوحدة يف كل رلاالت التعاون بُت ايران وليبئٔ
 (ٕٛٚ)ص ىذا التعاون.

  

       شبلي مالط
  بروفسور يف احلقوق(  -) زلام 

 


