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كشفت مراسالت هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية السابقة ىف ادارة الرئيس باراك اوباما عن جملة من
ر
الستاتيجية االمم
الليب بالتعاون مع قطر وكان من شأنها ان تشكل انتهاكات
التدخالت قامت بها االدارة ىف الشأن
ي
المتحدة لمكافحة االرهاب لما انطوت عليه من دعم لمجموعات من المرتزقة كما قدمت ادلة عىل انتهاك الخارجية
االمريكية التفاقيات جنيف وارتكابها جرائم ضد اإلنسانية ىف ليبيا .
الب رفع الرئيس دونالد ترامب عنها حاجز الرسية وأمر ر
المراسالت ر
بنرسها تتضمن وثائق تتطلب تحقيقا دوليا وشفافا
لما تضمنته من وقائع ومعلومات تتعلق ى ى
بالتاع الدائر ىف ليبيا خالل عام  ،2011لما تتضمنه من جرائم تسببت فيها
ر
والب اتضح تعاونها ودعمها للجماعات االرهابية وهو ما تسبب ىف سقوط آالف الضحايا من
إدارة باراك اوباما ي
المدنيي لم يتم حرصهم و ر
ى
أكت من  430ألف نازح ومهاجر بسبب الحرب وبحسب تقديرات االمم المتحدة
ى
ى
المسئولي عنها بموجب ما اصدرته هيئة األمم المتحدة
اإلنسان جرائم الحرب وحدد
الدول
وقد عرف القانون
ي
ي
بموجب قرارها الصادر عن جمعيتها العامة تحت رقم /95ا ،بتاري خ /11كانون أول1946/م  -تبنت مبادئ محكمة
نورنتغ الستة التالية:
 وهو كل شخص يرتكب أو رالدول ،ويكون مسئوال عنه ويستحق
يشتك ى يف ارتكاب فعل ،يعد جريمة طبقا للقانون
ي
العقاب.
ى
ى
يعف ما ارتكبته من المسؤولية بحسب
 إذا كان القانوني
الوطب ال يعاقب عىل عمل يشكل جريمة حرب ،فان هذا ال ي
الدول.
أحكام القانون
ي
 إذا ترصف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئوال فيها ،فان هذا ال يعفيه من المسؤوليةالدول.
طبقا للقانون
ي
 إذا ترصف الفاعل بأمر من حكومته ،أو من رئيسه األعىل ،فان هذا ال يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانونالدول ،ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من رشعة المحكمة.
ي
الدول.
 كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا ألحكام القانوني
ى
القواني الداخلية يمكن التجاوز عند تطبيقه ى يف
 إن المبدأ الذي يقول " ال جريمة وال عقوبة إال بنص " المطبق ى يفالدول.
القانون
ي
2

وبتطبيق ذلك عىل حالة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون نرى انها وفق فحوى عدد من الرسائل انها كانت عىل علم
ى
االرهابيي والمرتزقة ىف الداخل الليب و لم تتحرك لوقف
مسبق بتحركات االطراف المتصارعة وتجاهلت تحركات
الليب ودعمت شخصيات عىل عالقة باالرهاب و هو ما اسفر عن وقوع العديد من الضحايا ىف صفوف
نزيف الدم
ي
ى
المدنيي .
الصمت عىل القتل
كشفت رسالة بتاري خ 30أبريل  2011ارسلها رجل األعمال الليب عمر ر
الت ين لكلينتون محددا فيها قائمة بعدد من
ي
ر
الليب بما يسمح بشل فاعلية قوات انفاذ القانون وتسبب ىف سقوط ضحايا
الب يرشحها للقصف ى يف الداخل
ي
األهداف ي
ى
المدنيي .
من
ر ى
ى
االنتقال
الوطب
ون الخاص بها انها علمت بإصدار رئيس المجلس
كما كشفت رسالة اخرى مرسبة من التيد اإللكت ي
ي
ي
ى
ى
الوطب السابق ى يف  28يوليو 2011
مصطف عبد الجليل أمر بإعدام عبد الفتاح يونس قائد الجيش
الليب السابق
ي
ي
ً
دون محاكمة رميا بالرصاص ولم تحرك ساكنا .
ى
ر
"ف صباح يوم  5أغسطس  2011قالت مصادر ذات صلة ر
ى
مسؤولي كبار ى يف
مباشة مع
وجاء نص الرسالة كاآلن :ي
المجلس االنتقال الليب ،قالت بثقة كاملة إن قائد التمرد العسكري ى
الجتال عبد الفتاح يونس تم إعدامه عىل يد قوات
ي
ي
ى
مصطف عبد الجليل .
االنتقال
أمن بتعليمات من رئيس المجلس
ي
ر ى
ى
المسؤولي بالخارجية األمريكية تلقوا تحذيرا أوليا بشأن الهجوم
ون لهيالري أن
و كشفت إحدى رسائل التيد اإللكت ي
ى
ى
األمريكيي تأخروا ى يف
المسؤولي
األمريك ى يف بنغازي رش ر يف ليبيا غت أن
الدبلوماس
الذي استهدف ،ى يف  ،2012المجمع
ي
ي
االستجابة واتخاذ أي إجراء لمنع الهجوم.
وتضمنت الوثائق رسالة المساعدة من شتيل ميلز إل هيالري كلينتون ،مؤرخة بتاري خ  12سبتمت/أيلول ،2012
تطلعها عىل آخر المستجدات ى يف بنغازي لكن أن الوزيرة لم تحرك حينها ساكنا ،ما تسبب ى يف خسائر فادحة جراء
ىى
ى
أمريكيي
ستيفت و3
األمريك كريستوفر
الدبلوماس ى يف بنغازي عن مقتل السفت
الهجوم وأسفر الهجوم عىل المجمع
ي
ي
آخرين.
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التعاون مع المرتزقة
ى
االنسان يجرم نشاط المرتزقة والجماعات المسلحة ىف ى ى
التاعات الدولية اال ان الوثائق كشفت
ورغم ان القانون الدول
الليب للتخلص من
عن موافقة ودعم وزير الخارجية االمريكية السابقة هيالرى كلينتون الستقدام مرتزقة للداخل
ي
ى
ى
المسلمي .
القذاف ثم دعم المجلس االنتقال الذى سيطر عليه تنظيم االخوان
ى
القذاف ،وارتكاب
ووفق رسائل اخرى دعمت كلينتون مخطط الستئجار مرتزقة من الخارج لدعم التمرد ضد نظام
ي
ى
الدول ضد طرابلس.
الشعب ،وتأليب المجتمع
المدنيي ،تنسب كذبا للسلطات إلثارة الغضب
مجازر بحق
ي
ي
ر
االنتقال
اإللكتو ى ين ،يوم  9مارس  2011تحتوي عىل معلومات تشت إل خطة للمجلس
عىل بريدها
ي
و قد تلقت رسالة ي
الليب ومنهم أشخاص يملكون ختة عسكرية تؤهلهم
الليب الستقدام مرتزقة من الخارج من أجل القتال ضد الجيش
ي
ي
إلسقاط طائرات ومروحيات الجيش.
ى
الليب  ،ومصادر ذات مستوي رفيع بالحكومات
الوطب االنتقا يل
و نقلت رسالة اخرى عن مصادر مقربة من المجلس
ي
ي
ى
ى
المسلحي بمعرفة
المسلمي المرصية  ،سعيهم الرسى الستقدام عنارص من المرتزقة
األوروبية  ،وجماعة اإلخوان
ى
االنتقال ى يف طرابلس عن تنظيم البالد بفاعلية .
الوطب
االستخبارات االمريكية لمواجهة عجز حكومة المجلس
ي
ي
الليب ،خططوا ،أثناء
االنتقال
وتضمنت الوثيقة معلومات تشت إل أن أفرادا ى يف أوروبا عىل صلة بقادة المجلس
ي
ي
ى
القذاف ،لحث اللجنة العسكرية للمجلس بالتفكت ى يف استئجار مرتزقة من
االحتجاجات المندلعة ى يف  2011ضد
ي
الخارج.
ى
الغربيي لن يتخذوا قرارا
األطلس (الناتو) والحلفاء
وتشت الوثيقة إل أن هؤالء األفراد يعتقدون أن حلف شمال
ي
بمساعدة المعارضة الليبية ما لم تقع كارثة إنسانية.
ى
ر
الب تؤهلهم إلسقاط طائرات ومروحيات الجيش،
وأوضحت أن المعايت المطلوبة يف المرتزقة تشمل الختة العسكرية ي
ى
ذاف.
بهدف إحداث أقىص دمار ممكن بصفوف قوات الق ي
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دعم شخصيات ارهابية
ى
وبحسب الرسالة المسجلة بتاري خ  5أبريل  2012كان هناك رسائل متبادلة ى
األمريك لدى
موظف مكتبها و السفت
بي
ي
ي
ُ
ىى
الليب المقيم ى يف تركيا وعراب
اإلرهان
ستيفت يصفون فيها عبدالحكيم بلحاج
ليبيا الذي قتل ى يف بنغازي كريستفور
ي
ي
ى
ى
وتعب ( إبننا ) .
هابيي من أنقرة إل ليبيا ،مصطلح ( ) Our boy
نقل المرتزقة واإلر
ي
ىى
ى
ى
الوطب
المسلمي حول دخولهم النتخابات المؤتمر
"ستيفت " ى يف الرسالة ،فحوى اجتماع له مع جماعة اإلخوان
و شد
ي
ى
تدن شعبيتهم بسبب والئهم لجماعة اإلخوان المرصية حيث يرفض الليبيون أن يكونوا تحت حكم
وخشيتهم من ي
ىى
"ستيفت" نفسه أن شعبية اإلخوان ى يف ليبيا مرتفعة .
جماعة اإلخوان ى يف مرص بينما يرى
ى
ى
مصطف عبدالجليل ،من بلحاج وجماعة
االنتقال
الوطب
وأشارت الرسالة إل مخاوف رئيس ما يسىم المجلس
ي
ي
اإلخوان وحزب العدالة والبناء ،كاشفة عن تواصل عبدالجليل مع مرشد اإلخوان ىف مرص محمد بديع ً
نظرا لتبعية
ي
إخوان ليبيا له ر
حب يتخىط نفوذ بلحاج .
بموجب هذه الرسائل يتضح ر
اشتاك كلينتون بالمشاركة تاره وبالسكوت تاره اخرى عىل جملة من الجرائم ضد االنسانية
الب شهدتها ليبيا خالل ر
وحب نهاية  2012حيث انتهكت الئحة الجرائم ر
الفتة من  2011ر
ر
الب جاءت ىف اتفاقية
ى
المدنيي والقتل خارج نطاق القانون ودعم المليشيات المسلحة والمرتزقة
جنيف الرابعة من الموافقة عىل قصف
ى
ىف ى ى
ى
للمدنيي ىف ليبيا
االخوان عبد الكريم بلحاج متهم ىف جرائم قتل وتعذيب
الليب ودعم عنارص ارهابية مثل
التاع
ي
وهو ما يستدىع من لجان التحقيق االممية العمل عىل توثيق تلك الحاالت وتوثيق بيانات ضحاياها وتقديم هيالرى
ى
الجنان الدول لمحاكمتها عىل ما ر
الليب.
اقتفته من جرائم بحق الشعب
كلينتون ال القضاء
ي
وبحسب ما كشفته الرسائل من وقائع تقع هيالرى كلينتون وعدد من االطراف الليبية ر
الب ارسلت لها تلك الرسائل
تحت طائلة الم ادة  8من نظام روما االساس الذى جرم ىف فقرته الخامسة مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو
ً
ى
ر
الب ال تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت وجرمت ىف فقرتها االختة من تنفيذ إعدامات
المساكن أو
ي
المبان العزالء ي
دون وجود حكم سابق .
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كما تقع كلينتون تحت طائلة المادة  25ر
والب نصت عىل معاقبة المسئول والشخص الطبيىع عىل تقديم العون أو
التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيست ارتكاب هذه الجريمة أو ر
الرسوع ى يف ارتكابها بما ى يف ذلك توفت
وسائل ارتكابها مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
وقد ذهبت العديد من ر
الترسيعات الجنائية الدولية ال المساواة ىف العقاب ى
بي المحرض والفاعل االصىل وعاملته
ي
ي
بنفس ى ى
متلة الفاعل االصىل للجريمة ،كما ال يلزم لتوافر التحريض عىل الجريمة أن يكون للمحرض سلطة عىل المحرض
ى
يكف أن يصدر من المحرض من األفعال أو األقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه لإلجرام
تجعله يخضع ألوامره  ،بل ي
 ،وهو ما يستوجب العقاب
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