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C:مقدمة

 أص��درت المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة حكم��ا باإلدان��ة في ح��ق أحم��د الفقي(1)27/09/2016بت��اريخ 
المهدي لتنفيذه هجوًما أّدى إلى ت��دمير مس��اجد وأض��رحة بمدين��ة "تمبوكت��و" المالي��ة، وذل��ك باعتباره��ا

 من التظ�ام األساس�ي للمحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة ) فيم�ا يلي النظ�ام(4)ه، 8/2جريمة ح�رب وف�ق� نص الم�ادة 
األساسي للمحكمة( على أساس أن المساجد� ليست أهداًفا عسكرية، فال مبرر لهدمها أو تدميرها، ويعتبر� ه��ذا

أّول حكم يصدر عن المحكمة فيما يخص جرائم الحرب الماسة بالممتلكات الثقافية أم��ام المحكم��ة الجنائي��ة
(2)الدولية

.

يعتبر هذا الحكم بمثابة خطوة هامة لحماية الممتلكات الثقافي��ة أثن��اء النزاع��ات المس��لحة، وإن لم يكن
، إاّل أنه باعتباره صادر عن هيئة قضائية دولية فإنه يعّبر عن تطور� هام في مج��ال(3)أّول حكم قضائي دولي

 حالة ال��نزاع المس��لح18/07/2012الحماية الدولية للممتلكات الثقافية، حيث أحالت الحكومة المالية بتاريخ 
القائم على أراضيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي قامت بفتح تحقيقات توصلت من خاللها إلى ارتكاب
ج��رائم ح��رب عدي��دة تض��منت قت��ل، تع��ذيب، ه��دم الممتلك��ات وغيره��ا من ج��رائم الح��رب  ال��تي ت��دخل في

، والتي ارتكبتها� مجموعات مسلحة شمالي مالي.(4)اختصاص المحكمة

وقد� تمت متابعة حالة مالي من ط��رف الغرف��ة التمهيدي��ة األولى ال��تي أص��درت م��ذكرة توقي��ف ض��د
، أين ب��دأت26/09/2015، وال��ذي تّم تحويل��ه إلى اله��اي بت��اريخ 18/09/2015أحم��د المه��دي بت��اريخ 

فما هي العناصر التي اعتمCCد عليهCCا قضCCاة المحكمCCة إلقامCCة المسCCؤولية الجنائيCCة الدوليCCة ألحمCCدمحاكمته، 
المهدي فيما يخص االنتهاكات الجسمية الماسة بالحماية الدولية للممتلكات الثقافية في مدينة تمبوكتو؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالية البّد من التطرق إلى مسألتين أساسيتين:

ارتكاب جريمة حرب تتضمن انتهاك جسيم للقواعد المتضمنة حماية الممتلكات الثقافية.-
نسبة هذا االنتهاك إلى أحمد المهدي وثبوت مسؤوليته الجنائية وفق قواع��د النظ��ام األساس��ي-

للمحكمة الجنائية الدولية.

المبحث األول
ارتكاب أحمد المهدي لجريمة حرب تتضمن الهجوم على الممتلكات ثقافية

 من النظام األساسي� للمحكمة على أن يسأل الشخص ال��ذي ي��رتكب جريم��ة ت��دخل25/2تنص المادة 
في اختصاص المحكمة. بالتالي ال تقوم المسؤولية الجنائية الدولية ألحمد المهدي إاّل إذا ارتكب فعل يوص��ف
بأنه جريمة يع��اقب عليه��ا النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة، ولق��د توص��لت ه��ذه األخ��يرة إلى أّن المتهم ق��د ارتكب

من النظام�(� 4 )ه،8/2جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مباني مخصصة ألغراض دينية، وفق� ما ورد في المادة 
األساسي للمحكمة، ويشترط� لقيام هذه الجريمة تعمد شن هجوم ضد المباني المحمية )مطلب أّول( أثناء نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي )مطلب ثاني(، وهذا حسب الئحة أركان الجرائم الملحق بنظام المحكم��ة األساسي

(5).

المطلب األّول: تعمد أحمد المهدي الهجوم على ممتلكات ذات طابع ثقافي

1() Jugement 
2() Mainetti )v( :……..P213.

)( سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، أحكاًما تتعلق بإدان��ة االنتهاك��ات الجس��مية التفاقي��ات ج��نيف3
.Mainetti )v(,op cit, p 213-214األربعة المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، راجع:

4() cour pénale international, C Mainetti.3, P 216.
 )( الئحة األركان: "................."5
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يعتبر الهجوم على مباني مخصص��ة ألغ��راض ديني��ة بمثاب��ة هج��وم على ممتلك��ات ثقافي��ة، س��يما إذا
اتسمت هذه المباني بطابع تاريخي، أي أّنها من قبيل اآلثار، حيث تحظى بحماية دولية )ف��رع أّول( تقيه��ا من

هجمات تستهدف� تخريبها� أو تدميرها� )فرع ثاني(.

الفرع األّول: قيام أحمد المهدي بهجوم ضد مباني ثقافية خاضعة للحماية الدولية

اعتمدت الدائرة االبتدائية لدى المحكمة الجنائية الدولية تهمة تعمد شن هج��وم على مب��اني مخصص��ة
، والّتي تتض�من(1) من النظام األساسي� للمحكم�ة ض�د أحم�د المه�دي(4 )ه،8/2ألغراض دينية وفق نص المادة 

انتهاًكا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنساني المتضمنة حماية الممتلكات الثقافي��ة، وال��تي نص��ت عليه��ا اتفاقي��ات
،(3)1907، وقبلها اتفاقية الهاي لق�وانين وأع�راف الح�رب لس�نة (2)جنيف األربعة والبروتوكول� اإلضافي الثاني

حيث أنه ال يجوز المساس بالمباني ذات الطابع الثقافي عموًما، من بينها المباني المخصصة ألغراض دينية،
إاّل إذا كانت في حد ذاتها أهداف عسكرية، ويظهر من خالل حيثي��ات الحكم ال��ذي أدان أحم��د المه��دي أّن األض��رحة

والمساجد التي تعرضت للهجوم كانت مجّرد قبلة للسكان والمرتادين في مدين��ة تومبكت��و، أي أنه��ا لم تكن
ذات طابع عسكري.

كما أّن هذه األطروحة والمساجد� كانت قد صنفت من قبل منظمة اليونسكو� ك��تراث ع��المي من��ذ س��نة
، مما يعطيها� طابًعا� ثقافيا دينًيا وتاريخًيا أكدت عليه اليونسكو عند إدراجها في قائم��ة ال��تراث الع��المي1988
2012، وسجلت هذه األض��رحة والمس��اجد في قائم��ة ال��تراث الع��المي المه��دد س��نة 23/12/1988بتاريخ 

غداة اندالع النزاع المسلح في مالي، مما يؤكد خضوعها للحماية الدولية، ويؤكد الطابع اإلج��رامي للهجم��ات
.(4 )التي تعرضت لها

كما ذكرت الدائرة االبتدائية بالمحكمة أّن األضرحة والمساجد التي تعرضت للهجوم تعتبر ج��زء من
، مم�ا(5)الحياة الدينية لسكان مدينة تمبوكتو، وتمثل تراثا مشترًكا� لهم، حيث ألفوا زيارته�ا، واعت�ادوا ارتيادها�

يشير إلى طابعها الثقافي الممّيز واألذى الذي سببه هدمها.

الفرع الثاني: شن أحمد المهدي هجوم تعمد ضد مباني ثقافية مخصصة ألغراض دينية

 من النظ��ام األساس��ي� للمحكم��ة والمتعلق��ة(4 )ه،8/2تنص الئحة أرك��ان الج��رائم� المتعلق��ة بنص الم��ادة 
بتعمد شن هجوم على ممتلكات ثقافية، على أّن من أركان الجريمة قيام المتهم بتوجيه هجوم على مب�اني ذات
طابع ثقافي، على هذا األساس تق�وم مس�ؤولية أحم�د المه�دي الجنائي�ة إذا تعم�ّد توجي�ه الهج�وم ض�د المب�اني
الثقافية، وذلك عن طريق القيام بأفعال تستهدف� تخريبها وتدميرها� وإن لم يحصل ذل��ك فعال، وه��ذا عكس م��ا

كانت تحكم به المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا س��ابقا ال��تي ك��انت تش��ترط� ت��دمير المب��نى إلقام��ة
 من النظ�ام األساس�ي للمحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة ال�تي(4 )ه،8/2، وه�و أم�ر ال تش�ترطه الم�ادة (6)المس�ؤولية

تحّرم مجّرد الهجوم، حتى لو لم يؤدي إلى تدمير الممتلكات.

1() Jugement , op cit, para 11.
،23 إلى 19، الم�واد 12/08/1949 )( اتفاقية ج��نيف األولى المتض��منة تحس�ين ح�ال ج�رحى ومرض�ى الق�وات البري��ة، 2

35 و34،� 23،� 22، المواد 12/08/1949اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات البحرية، 
، ال��بروتوكول اإلض��افي الث��اني19 و18،�� 14، الم��واد 12/08/1949اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الم��دنيين� زمن الح��رب، 

...1972الملحق باتفاقيات جنيف 
3() convention , …..)word(.
4() Mainetti )v(, op cit, P218.
5() Jugement , op cit, para 34.
6() Jugement , op cit, para 11.
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( من البروتوكول� اإلضافي األّول الملحق باتفاقيات� جنيف1 )49تعني عبارة "هجوم" حسب المادة 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،(1)األربعة

 من النظام األساسي للمحكمة القيام بأفعال تستهدف إلح�اق أض��رار(4)ه،8/2وتعني عبارة هجوم بمفهوم المادة 
بالمباني ذات الطابع الثقافي، ثم يستوي بعد ذلك تحقق هذه األضرار من عدمها، وبالرجوع إلى حيثيات حكم
إدانة المهدي نجد أّنه فاء هجوم تض��من القي��ام بأفع��ال أّدت إلى إلح��اق أض��رار بمس��جد س��يدي يحي، وك��ذلك

،  حيث تض��من(2)تدمير عشرة أضاريح وذلك بأمر أفراد مجموعة بالقيام بأعمال الهدم، وشراء الالزمة ل��ذلك
:(3)الهجوم حسب اعترافات المهدي هدم عدة مباني منها

تدمير ضريح سيدي� محمد بن عمر بحضور� أحمد المهدي، حيث ق��ام س��تين ش��خص بعملي��ة-
، تحت حراسة مشددة.2012 جوان 30الهدم بتاريخ 

،2012 ج��وان 30تدمير ض�ريح الش�يخ س��يدي المخت�ار� بن س��يدي محم�د الكب�ير، بت�اريخ -
المتواجد بمقبرة سيدي المختار، أين أشرف� المهدي على الهدم، مقدما توجيهات وأدوات، وصّرح للص��حفيين

"بأّن كل مقبرة أعلى ارتفاًعا من المقابر األخرى� وجب هدمها".
500، وال��تي يق��ال بأنه��ا لم تفتح من��ذ 02/07/201تدمير باب مس��جد س��يدي يحي بت��اريخ -

سنة، وس��اد االعتق�اد أّن فتحه��ا س�يؤدي� إلى قي�ام� الس��اعة، مم��ا دف��ع ق��ادة الجه��ات المس�لحة إلى التأكي�د على
ضرورة فتحها، فقام أحمد المهدي بش�راء المع�دات الالزم�ة ال�تي اس�تعملت لكس�ر الب�اب، وق�د� ق�دم المه�دي

للصحفيين تفسير يتضمن أّن كسر الباب هدفه رخص الخرافات المتعلقة به.

من هنا تبدو نية أحمد المهدي في اتجاه إرادت��ه إلى القي��ام ب��الهجوم� بغ��رض ت��دمير األض��رحة وب��اب
المسجد، وهو مدرك بما يقوم به، ويظهر ذلك من خالل قيامه بشراء المعدات، إش��رافه على عملي��ات اله��دم،

 للصحافة التي تؤكد إدراك المهدي لما يقوم به، ورغبت��ه في تنفي��ذ الهج��وم عن وعي وإدراك، مم��ابحاتهوتم 
يجعل القصد الجنائي متوافر حسب ما تشترطه الفقرة الثالثة من الئحة أركان جريمة الهجوم على الممتلك��ات

 من النظام األساسي للمحكمة.(4 )ه،8/2ثقافية الواردة في نص المادة 

ويبدو� واضًحا من حيثيات حكم المحكمة أّن هذه المباني ما كانت تش��كل أه��داًفا عس��كرية، ألنه��ا أّوال
مباني مخصصة ألغراض دينية، وثانيا مرتاديها� ليسوا ال مقاتلين وال عسكريين، فعدم تواجد مسلحين تابعين

للعدو فيها يجعلها مباني غير عسكرية.

المطلب الثاني: قيادة أحمد المهدي لهجوم على الممتلكات ثقافية خالل نزاع مسلح غCCير ذي طCCابع
دولي

تنص الفق��رتين الرابع��ة والخامس��ة من الئح��ة أرك��ان جريم��ة الهج��وم على ممتلك��ات ثقافي��ة
( من النظام� األساسي� للمحكمة على اشتراط كون الهج��وم ص��ادر في س��ياق4)ه،8/2الواردة في نص المادة 

نزاع مسلح ذي طابع غير دولي )فرع أّول(، وأن يكون مرتبطا� به )فرع ثاني(.

الفرع األّول: الهجومC أثناء نزاع مسلح غير دولي كشرط لثبوت ارتكاب جريمة حرب

جرائم الحرب هي تلك األفعال التي تشكل انته��اك حس��ية لقواع��د الق��انون ال��دولي اإلنس��اني،
وقواعد وأعراف الحرب، أّي أّنه��ا ك��ل اعت��داء على أش�خاص أو ممتلك�ات محمي�ة بم��وجب اتفاقي�ات ج�نيف
األربعة أثناء النزاعات المسلحة دولية ك��انت أو ال، فالغاي��ة هي حماي��ة األط��راف� غ��ير المقاتل��ة والممتلك��ات
المدنية والثقافية في وقت الحرب، لذلك ال يمكن اعتب��ار اإلعت��داء على ه��ؤوالء بمثاب��ة جريم��ة ح��رب إاّل إذا

حدث أثناء نزاع مسلح، ومن تّم البّد من تبيان طابع النزاع المسلح من حيث كونه دولي أو غير دولي.

 )( البروتوكول............�1
2() Jugement , op cit, para 11.
3() IBid, para 40.
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ونمّيز بين نوعي النزاع بحسب األط��راف المتنازع��ة، ف��إذا ك��انت األط��راف المتنازع��ة هي
دول أو دولة وجماعة مسلحة ممولة ومدعمة من دول فالنزاع المسلح دولي، أّما إذا كان النزاع المسلح دائ��ر

، وبحس�ب حيثي�ات حكم إدان�ة المه�دي، والوق�ائع(1)بين دول�ة وجماع�ات مس�لحة مس�تقلة ف�النزاع غ�ير دولي
المعروفة عن النزاع في مالي، فإّن الهجوم على الممتلكات الثقافية الذي قاده المتهم قد وقع أثناء نزاع مس��لح

غير دولي.

 المشتركة التفاقيات جنيف األربع��ة3يكون النزاع المسلح ذي طابع غير دولي حسب المادة 
إذا وقع في إقليم دولة واحدة وال تكون أطراف��ه كله��ا دول، ويض��يف� إليه��ا اجته��اد المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة
لبوغوسالفيا� سابفا شرطي� كون الجماعة على درجة معينة من التنظيم، وأن يمتد النزاع فترة زمنية مطول��ة،

.(2)وذلك لتسيير النزاع المسلح عن مجرد االضطرابات التي قد تحدث دون أن تصل إلى درجة خطيرة

، نج��دها تجم��ع الش��روط(3) من النظ��ام األساس��ي للمحكمة)و(8/2ب��الرجوع� إلى نص الم��ادة 
السالفة لتعتبر� النزاع المسلح غير دولي، حيث تنص أن تعتبر� جرائم� حرب األفعال المذكورة في نص الم��ادة

)ه( من النظام األساسي إذا وقعت أثناء ال��نزاع مس��لح س��تطاول األج��ل الواق��ع في إقليم دول��ة واح��دة بين8/2
السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو بن الجماعات المسلحة فيما بينها.

 ، حيث اعتبرت أّن ال��نزاع المس��لح يك��ون غ��يرT.L.Dyiloوقد أكدت على ذلك في قضية 
ذي طابع دولي إذا تتوفر� شرطان:

أن يبلغ الصراع درجة من العنف، وأن يطول فترة من الزمن.-
أن تك��ون الجماع��ة المس��لحة على درج��ة من التنظيم بحيث تك��ون ق��ادرة على قي��ادة وتنفي��ذ-

عمليات عسكرية طويلة األمد.

 ه��ذان الش��رطان من اجته��ادات المحكم��ةT.L.Dyiloوق��د� اس��توحت ال��دائرة التمهيدي��ة في قض��ية 
الجنائية الدولية لبوغوسالفيا سابقا، التي قضت في أحكام عدة بأّن ال��نزاع المس��لح يك��ون غ��ير دولي إذا ك��ان
النزاع يتجاوز� مجرد االضطرابات بحيث يتم بالعنف الشديد، وأن تكون الجماعات التي تواجه الدولة مسلحة
وذات تنظيم� هيكلي هرمي قيادي، قادرة على تنظيم� العمل العسكري بأصوله، وأن يقع ال��نزاع في إقليم دول��ة

.(4)واحدة لمدة زمنية طويلة

بالرجوع� إلى حيثيات حكم إدانة أحمد المهدي، يبدو واضًحا أّن النزاع الذي كان دائ��را أثن��اء الهج��وم
على المباني ذات الطابع الثقافي الديني كان بين الحكوم��ة المالي��ة ومجموع��ات مس��لحة منه��ا جماع��ة أنص��ار
الدين، والقاعدة في البالد المغرب اإلسالمي، كما يظهر التنظيم الهيكلي القيادي للجماع��اتين من خالل األدل��ة
المتوافرة لدى المحكمة، وقدرتها على القيام بعمليات عسكرية بديل بس�يط س��يطرتها على كام��ل ش�مال م�الي
منه�ا مدين�ة تمبوكت�و� موق�ع الهج��وم، كم�ا ي�دل ذل��ك على درج�ة العن�ف ال�ذي اتس�م ب�ه ال��نزاع وب��ديل تغلب

، ك�ل ه�ذه الوق�ائع تش�ير إلى ت�وافر ش�روط اعتب�ار(5)الجماعات المس�لحة على الق�وات العس�كرية المالية
الجريمة وقعت أثناء نزاع مسلح غير دولي متطاول األجل.

 من حكم إدانة المهدي، نستنتج عدم18و 17وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه من خالل الفقرتين 
اهتمام المحكمة ب�التمييز بين ك�ون ال�نزاع في م�الي دولي وغ�ير دولي ، نظ�را ألن الهج�وم على الممتلك�ات

 المشتركة التفاقيات جنيف األربعة: "......................."2، 2/1 )( المادة 1
 المشتركة التفاقيات جنيف األربعة: "...............".3/1المادة 

Celebici )( حكم المحكمة الجنائية الدولية لبوغوسالفيا- سابقا في قضية 2
 ن.أ. م.ج.د. : "...............")و(2/ 8 )( المادة 3

4() T.P. i, affaire Tadic, Jugement du 02/10/1995, para 70.
5() Jugement , op cit, para 49.
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 بأن�ه ن�زاع مس�لح غ�ير50 و49الثقافية مجّرم في كال الحالتين، غير أنها عادت وكيفت النزاع في الفقرتين 
وذلك لتأسيس صحيح للحكم.50و 49دولي، ونرى� أن الصواب ما تّم التطرق إليه في الفقرتين 

الفرع الثاني: ارتباط الهجومC على المباني ذات الطابع الثقافي بالنزاع المسلح 

( من النظ��ام4 )ه،80/2 أرك��ان الج��رائم� المتعلق��ة بالم��ادة ائحكةتنص الفق��رة الرابع��ة من ل
األساسي للمحكمة على أنه لتكون أمام جريمة ح��رب الّب��د أن يك��ون الهج��وم� على الممتلك��ات اتفاقي��ة مرتب��ط
بالنزاع المسلح، أي يجب أن تكون هناك رابطة قانونية بين النزاع المس��لح وجريم��ة الح��رب المرتكب��ة ح��تى

يتسنى متابعة الجاني أمام المحكمة.

الواقع أّن قضاة المحكمة االبتدائية في قضية المهدي لم يعط��وا له��ذا الش��رط أهمي��ة، حيث لم
 من الحكم، على ال�رغم من كونه��ا18 و17يفص�لوا في المس�ألة وكتف��وا باإلش�ارة  إلي�ه من خالل الفق�رتين 

مسألة مهمة كان يجب على القضاة استغاللها لتبين المعايير� الواجب األخذ به��ا للتمي��يز ج��رائم الق��انون الع��ام
التي تحدث س��واء في زمن الس��لم أو الح��رب، وج��رائم الح��رب، ل��ذلك الب��ّد هن��ا من الرج��وع إلى اجته��ادات

Tbése Finaالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لبوغوسالفيا� سابقا ورواندا� )...............( 

بناًء على ذلك يمكن أن نستنتج بكل وضوح أّن وجود نزاع مسلح في مدينة نومبكتو� قد سهل
هدم األضرحة وباب مسجد سيدي يحي، وأنه لواله و ولوال سيطرة جماعتي أنصار الدين والقاعدة في البالد
المغرب اإلسالمي لما تمكن أحمد المهدي من تنفيذ الهجوم، كما أّن تدمير هذه المباني تّم على أي��دي متف��انين
وقائد ينتمون إلى الجم��اعتين المس��لحتين، أض��ف إلى ذل��ك اس��تعمال أحم��د المه��دي ألم��وال "الحس��بة"، وهي
أموال الجماعتين المسلحتين، لشراء المعدات التي استعملت لهدم األضاريح وباب مس��جد س��يدي يحي، وه��ذا

كله ظاهر في حيثيات حكم إدانة المهدي.

بالتالي فإّن وجود� النزاع المسلح سهل الهجوم، هذا األخير قام ب��ه المق��اتلون الت��ابعون ألح��د أط��راف�
النزاع، ومعدات الهجوم تّم شراؤها� بأموال أحد أطراف النزاع، وكلها معايير� يؤكد وجود رابطة بين ال��نزاع
المسلح غير الدولي الواقع في مالي وجريمة تدمير األض��اريح وب��اب مس�جد س�يدي يحي، وه�و عنص�ر مهم

العتبار هذه األفعال بمثابة جريمة حرب يسأل عنها أحمد المهدي.

أخيًرا يبدوا من مجمل األدلة المتوافرة لدى المحكمة أّن المهدي وشركائه ك��انوا على علم ب��الظروف�
التي تشير إلى وجود� ن�زاع مس�لح غ�ير دولي، حيث أن�ه عض�و في التنظيم�ات المس�لحة ال�تي اس�تولت على

.(1)مدينة تمبوكتو� المالية، ومتحدث باسمها بالهجوم� تحت حراسة مسلحة

على هذا األساس تكيف عمليات هدم األضرحة وباب مسجد سيدي يحي المذكورة خالل هذا المبحث
( )و( من النظام األساسي للمحكمة،4)ه،8/2بأّنها جريمة حرب تتوافر� كل العناصر التي تنص عليها المادة 

إضافة إلى ما تشترطه الئحة أركان جريمة الهجوم على ممتلك��ات ثقافي��ة، فعلى أّي أس��اس نس��تند نس��بة ه��ذه
األفعال إلى المهدي وإقامة مسؤولية الجنائية منها.

المبحث الثاني

نسبة االنتهاكات الجسمية الماسة بالحماية الدولية للممتلكات الثقافية في مدينة تمبوكتو إلى أحمCCد
الفقي المهدي:

التفاقية مسؤولية الفرد عن جريم�ة م��ا، الب�ّد من إثب�ات قيام��ه بارتكابه��ا، أي الب��ّد من نس�بة
األفعال المشكلة للجريمة للمتهم، على هذا األساس تعتمد المحكمة نوعين من اإلج��راءات، عن��د إنك��ار المتهم

1() Jugement , op cit, para .....
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، حيث أن�ه إذا ق�ام المتهم ب�االعتراف بال�ذنب وك�انت المحكم�ة مقتنع�ة(2)للجريمة، وعند االع�تراف بإرتكابها
ا إذا لم تقتن��ع65باعترافه فإنها تتبع إجراءات معين��ة تنص عليه��ا الم��ادة   من النظ��ام األساس��ي� للمحكم��ة، أّم��

.(2)باالعتراف فإن القاضي يتبع اإلجراءات العادية

بما أّن أحمد المهدي أقد اعترف باألفعال المنسوبة إليه، والمتمثلة في تدمير مسجد وأضرحة
 من النظ��ام األساس��ي� للمحكم��ة، ف��إّن وفًق��ا نص(4 )ه،8/2مصنفة على أنه��ا ممتلك��ات ثقافي��ة يجب نص الم��ادة 

 من النظام األساسي وجب على الدائرة االبتدائية التي تنظر القض��ية البت في م��ا إذا ك��ان المتهم65/1المادة 
بفهم طبيعة ونتائج اعترافه بارتكاب الجريمة، وأّن االعتراف صدر طوًعا، وأّن ه�ذا االع�تراف تدعم�ه أدل�ة

.(3 )تثبت الوقائع المنسوبة إليه

وقد� سجلت الدائرة التمهيدية أّن أحمد المهدي اعترف شفاهة وكتابة بأّن��ه بفهم نت��ائج اعتراف��ه وم��داه،
:(4)وأّنه قام باالعتراف بشكل طوعي وأّنه يتنازل عن حقوقه التالية

حقه في الدفع بأنه غير مذنب.-
حقه في طلب إثبات إدانته بما نسب إليه من جرائم.-
حقه في الصمت.-
حقه في الدفاع عن نفسه و رخص األدلة.-
حقه في استجواب شهود ، إلثبات أو استدعاء شهود النفي.-
حقه في الطعن في قرار االتهام أو العقوبة طالما لم تتجاوز� الحد األقصى� المنصوص عليه.-

كما قبل تحمل المسؤولية الجنائية عن األفعال المنسوبة إليه.

وتعتبر� هذه أّول قضية تنظرها� المحكمة، يعترف� فيه�ا المتهم بالجريم�ة المنس�وبة إلي�ه، مم�ا يقتض�ى
 من النظام األساسي للمحكمة، والتي تقضي بأّنه في حال أقنعت65إتباع اإلجراءات التي تنص عليها المادة 

المحكمة باعتراف المتهم فإنها� تض��م إلى االع��تراف م��ا تّم تقديم��ه من أدل��ة إلثب��ات الجريم��ة، وله��ا أن ت��دين
.(5)المتهم وفقا لذلك، أّما إذا لم تقتنع فإنها تعمل االعتراف وتبحث عن ما يثبت الوقائع المنسوبة للمتهم

على الرغم من اع��تراف أحم��د المه��دي بارتكاب��ه جريم��ة الهج��وم على مب��اني مخصص��ة ألغ��راض
دينية، إاّل أّن الدائرة االبتدائية األولى اعتمدت على أدلة أخرى إلثبات نسبة الجريمة ألحمد المهدي بعيًدا عن
اعترافاته، حتى للتأك��د من تط��ابق أقوال��ه م��ع الواق��ع، اس��تمعت ال��دائرة االبتدائي��ة إلى ثالث��ة ش��هود، وق��امت�

.(6)بفحص مئات الوثائق المقدمة من طرف االتهام،  والمقولة من طرف المتهم

حيث أسست الدائرة االبتدائية قناعتها بارتك��اب أحم�د المه�دي للجريم��ة المنس��وبة إلي�ه بك��ون ش��هادة
الشهود واألدلة تتطابق� مع الوقائع المذكورة من قبل المتهم، والتي حدثت فعاًل.

مسؤولية أحمد المهدي عن األفعال المنسوبة إليه:

 )أ( ن. أ.م.ج.د: "في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة االبتدائية أن تتل��و على المتهم التهم ال��تي س��بق64/8)( تنص المادة 1
أن اعتمدتها ال�دائرة التمهيدي�ة، ويجب أن تتأك�د ال�دائرة االبتدائي�ة من أّن المتهم يفهم طبيع�ة التهم، وعليه�ا أن تحيط�ه فرص�ة

 أو للدفع بأنه غير مذنب." 65لالعتراف بالذنب وفًقا للمادة 
 ن. أ. م. ج.د.3،2/ 65)( تنص المادة 2
 ن. أ.م. ج. د : "................."65/1)( المادة 3

4() Jugement 
 ن.أ.م.ج.د. 65/3،2)( المادة 5

6() Jugement , op cit, para 29.
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(- مسCCؤولية أحمCCد المهCCدي باعتبCCاره فاعCCل أصCCلي في جريمCCة الهجCCومC على مبCCاني مخصصCCة1
ألغراض دينية

 من النظام األساسي� للمحكمة على أن يسأل الشخص جنائيا إذا قام بارتكاب أح��د)أ(25/3تنص المادة 
الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة سواء بصفته الفردية أو باالشتراك م��ع آخ��ر، أو باالش��تراك عن
طريق أخر في قيامه بارتكاب الجريمة، وقد سجلت المحكمة خالل شهادات الشهود والوثائق المتوفرة ل��ديها،
واعتراف أحمد المهدي ذاته، قيام هذا األخير باالشتراك فعليا في عمليات ه��دم عش��رة أض��رحة، إض��افة إلى
باب مسجد سيدي يحي، حيث قام بالتخطيط� لعمليات الهدم، وش��راء األدوات الالزم��ة، كم��ا ق��ام بتوجي��ه ه��ذه
العمليات من خالل تواجده بعين المك�ان وتق�ديم� تص�ريحات للص�حافة ت�برز فيه�ا نيت�ه المتجه�ة إلى ارتك�اب

.(1)أفعال الهدم وتبريها�

 ق��ام أحم��د المه��دي11/07/2012 و 30/06/2012حيث ذك��رت المحكم��ة أن��ه م��ا بين ت��اريخ 
: (2)باألفعال التالية

.(3)االشتراك مباشرة في هدم خمسة أضرحة على األقل-
شراء معدات الهدم وتوزيعها.-
حضوره في مسرح الجريمة.-
إشرافه على عمليات الهجوم عن طريق� رجاله.-

أشارت المحكمة إلى أّن مساهمة أحمد المهدي في الهجوم على األضرحة والمساجد كانت بن��اًء على
: (4)اتفاق مع أشخاص آخرين، وذلك بالنظر� إلى مايلي

.(5)مكانة أحمد المهدي في جماعة أنصار� الدين-
قرار هدم األضرحة والمساجد� المتخذ من قبل قادة الجماعات المسلحة.-
البيان الذي حرره أحمد المهدي مباشرة قبل تنفيذ الهجوم.-
اختيار أحمد المهدي الترتيب الذي سيتم به الهدم.-
درجة التنظيم التي تّم بها الهجوم.�-
االشتراك المباشر ألحمد المهدي باعتباره الناطق الرسمي فيما يخص ت��برير الهجم��ات على-
.(6)المباني

 لدى الدائرة االبتدائية األولى قناعة بقيام مسؤولية أحمد المهدي عن الهجوم الواقع علىشكلكل هذا 
 )أ( من النظ��ام األساس��ي� للمحكم��ة25/3المباني ذات طابع ديني باعتباره شريك، وفقا لما تنص عليه المادة 

الجنائية الدولية.

1() Jugement , op cit, para 38.
2() IBid, para 40.

)( اش��تراك في ه��دم ض��ريح "ألفاموي��ا"، ض��ريح " الش��يخ س��يدي أحم��د بن عم��ار"، ض��ريح " أحم��د ف��والن"، ض��ريح3
. 40"يهابربابادي"، و باب مسجد" سيدي يحي"، ارجع إلى حكم المحكمة في قضية أحمد المهدي فقرة رقم 

4() Jugement , op cit, para 54.
)( يعتبر أحمد المهدي بمثابة مرشد ديني داخل الجماعة المس�لحة، وك�انت ق�د أوكلت ل�ه مهم�ة مراقب�ة تص�رف الن�اس تج�اه5

األضرحة والمساجد التي تّم الهج�وم عليه�ا، وق�د اس�تنكر الطق�وس ال�تي ك�انوا يقوم�ون به�ا، وبن�اًء على التقري�ر ال�ذي قّدم�ه
لرؤسائه أمره هؤوالء بهدم هذه المباني راجع:

Mainetti )v(, op cit, PP 218-219.
6() Jugement , op cit, para 55.
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(- مسؤولية أحمد المهدي باعتباره شريك في جريمة الهجCCوم على المبCCاني مخصصCCة ألغCCراض2
دينية

توصلت المحكمة في قضية أحمد المهدي إلى إمكانية إقامة المسؤولية الجنائية بحقه بم��وجب
)د(، حيث تذكر الغرف��ة االبتدائي��ة في حكمه��ا أّن الغرف��ة التمهيدي��ة3)ب( إلى 3 في الفقرات 25نص المادة 

.(1)كانت قد أشارت إلى مسؤولية المهدي بناًء على هذه النصوص باعتباره شريًكا�

 على مس��ألة الش��خص جنائًي��ا إذا أم��ر أو اع��تراف أو حّث على)ب(25/3حيث تنص الم��ادة 
، وهذا تماًما ما قام به أحمد المه�دي، حيث أم�ر رجال�ه الت�ابعين(2)ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها

 بهدم األضاريح، وشجعهم على ذلك، وهذا يظهر من خالل تصريحاته للصحفيين التي ذك��ر"الحسبة"لهيئة 
، مما يثبت مساهمة في الهجوم على المباني الدينية.(3)فيها االستحسان الديني –من وجهة نظره- لعملية الهدم

 من النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة على مس��اءلة الش��خص جنائي��ا إذا ق��ّدم )ج�(25/3تنص الم��ادة 
العون حّرض، أو ساعد بأّي شكل لتسيير� ارتكاب الجريمة بما في ذلك توفير� وسائل ارتكابه��ا، وه��ذا م��ا ق��ام

.(4)به أحمد المهدي، حيث حّرض رجاله على عملية الهدم، وقام� بشراء المعدات الالزمة لذلك

 )د( من النظ��ام األساس��ي على مس��اءلة الش��خص جنائي��ة إذا ق��ام25/3وأخيرا تنص الم��ادة 
، وق��د ش��ارك(5)بالمساهمة بآية طريقة كانت، في إطار قصد مشترك بارتكاب الجريمة أو الروع في ارتكابها

 مع أعضاء جماعة نصر الدين، والقاعدة في بالد المغرب اإلس�المي،(6)أحمد المهدي في إطار قصد مشترك
في تهديم األضرحة والمساجد محل الجريمة وهذا يبدو واضًحا من خالل امتثاله ألوامر قادة الجماعتين بهدم

المباني، وبإظهار رغبته الشخصية في ذلك.

، وإذا تؤكد(7)وقد أكد أحمد المهدي قام أشكال المسؤولية المذكورة أعاله في حقه، وأقر� بها
 )أ(، وهي مس��ؤولية الفاع��ل األص��لي، والمس��ؤولية25/3المحكمة إختالف المسؤولية القائمة على أس��اس الم��ادة 

 )ب،ج�، د( وهي مس��ؤولية المس��اهم أو اش��تراك، وأّن مس��ؤولية الفاع��ل األص��لي25/3القائمة على أساس المادة 
أخطر وتستحق العقاب أكثر من مسؤولية الشريك، فإنها ال ترى داعيا بإش��ارة المس��ؤولية الجنائي��ة القائم��ة

على المس��اهمة الجنائي��ة، طالم��ا أّن مس��ؤولية الفاع��ل األص��لي قائم��ة، أّن مس��اءلة أحم��د المه��دي على أس��اس
ن سيعتبر� بمثابة مساءلة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين، وه��و مب��دأ مرف��وض ل��دى المحكم��ةليتيالمسؤو

، فهي بالتالي لن تقيم مس�ؤولية المه��دي إاّل على أم��ام(8) من النظام األساسي� للمحكمة20بموجب نص المادة 
.(9)/م)أ(، أي باعتباره فاعل أصلي نظرا ألّن عقوبة الفاعل األصلي أشد من عقوبة المساهم25المادة 

1() IBid, para 57.
ن.أ.م.ج.د:� "......................".�  )ب( 25/3)( المادة 2
. 50-35)( راجع حكم المحكمة في الفقرات من 3
)( المرجع نفسه. 4
 ن.أ.م.ج.د: "........................". )د(25/3)( المادة 5
)( القصد المشترك هو..............................�6

7() Jugement , op cit, para 57.
 ن.أ.م.ج.د: "....................." 20)( المادة 8

9() Jugement , op cit, para 62-58
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