
أسئلة وأجوبة بشأن قضايا التحقير أمام المحكمة 
الخاصة بلبنان

ما معنى عبارة تحقير المحكمة؟

في  متجذر  العام  القانون  في  مفهوم  هو  المحكمة  تحقير 
إجراءاتها  لتنظيم  بالمحكمة  المنوطة  الضمنية  الصالحية 
عدم  أو  احترام  عدم  حاالت  ويشمل  سالمتها.  وضمان 
ألمر  أو  المحكمة،  في  موظف  أو  لقاٍض  فريق  انصياع 

صادر عن المحكمة أو إلجراءات المحكمة.

وتمنح جميع المحاكم الجنائية الدولية، ومن ضمنها المحكمة 
فرض  صالحية  قضاتَها  )“المحكمة”(،  بلبنان  الخاصة 
أو  العدالة  يعرقل سير  الذي  السلوك  عقوبات جنائية على 
التدّخل  ذلك  في  بما  القضائية،  اإلجراءات  سالمة  يهدد 

الهادف إلى التأثير على الشهود.

60 مكرر من قواعد اإلجراءات واإلثبات  المادة  وتعّرف 
للمحكمة )“القواعد”( تهمة “تحقير المحكمة” بأنّها عرقلة 
سير العدالة عن علم وقصد. ويمكن أن يتخذ تحقير المحكمة 
أشكاالً عدة. فوفقًا للمادة 60 مكرر من القواعد، قد يشمل، 

على سبيل المثال ال الحصر، سلوًكا من قبيل:

اإلدالء بإفادة كاذبة أمام المحكمة؛ أو	 

الكشف عن بعض المعلومات علًما أن في ذلك 	 
انتهاًكا لقرار صادر عن محكمة؛ أو

عدم االمتثال لقرار صادر عن المحكمة ؛ أو	 
تهديد شهود أو أشخاص آخرين، مثل قضاة 	 

المحكمة، أو تخويفهم أو عرض رشاوى عليهم.
عمل  حماية  هو  المحكمة  تحقير  دعوى  من  والهدف 
وحسن  الشهود  وحماية  المحكمة،  أوامر  وتنفيذ  المحكمة، 

سير العدالة.

غير أّن حظر األفعال التي من شأنها أن تعرقل سير العدالة 
ليس خاصية محصورة بالمحكمة بالخاصة بلبنان. فالمواد 
العقوبات  قانون  من  التحديد  وجه  على   421 إلى   398
المخلة  “الجرائم  إلى  تشير  العقوبات”(  )“قانون  اللبناني 
باإلدارة القضائية”. وعلى سبيل المثال، تمنع المادة 420 
من قانون العقوبات نشر أي وثيقة تتعلق بالتحقيق في قضية 
قبل كشفها في جلسة علنية. وتحظر تشريعات محلية أخرى 
عرقلة سير العدالة، وكذلك المادة 434 من قانون العقوبات 
في   1981 عام  الصادر  المحاكم  تحقير  وقانون  الفرنسي 

إنكلترا وويلز.
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ما معنى عبارة الصالحية الضمنية؟

المادة 60 مكرر من القواعد: يجوز للمحكمة، عند ممارستها 
للمهام المنوطة بها ]لصالحيتها الضمنية[، أن تدين بجرم 
التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، عقب 

تأكيد اختصاص المحكمة وفقاً للنظام األساسي.

بالمحكمة،  المناطة  الصالحية  هي  الضمنية  الصالحية 
إجراءاتها  قواعد  أو  األساسي  نظامها  ينص عليها  لم  وإن 
سير  لحسن  ضمانًا  التحقير  جرم  في  للمقاضاة  صراحةً، 

العدالة.

ال يرد ذكر التحقير في النظام األساسي للمحكمة. هل يمكن للقضاة في جلستهم العامة توسيع 
اختصاص المحكمة وإضافة جرائم جديدة إلى قواعد اإلجراءات واإلثبات؟

من  مكرر   60 المادة  في  المذكورة  التحقير  إجراءات  إّن 
القواعد شبيهة باإلجراءات المتبعة في لبنان ومعظم المحاكم 
المحلية لمعالجة مسألة قانونية قد تنشأ فيما يتعلق بالقضية 
في  وتحميها  الضمنية.  الصالحية  جوهر  وهذا  الرئيسية. 
المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   30 المادة  لبنان 
اإلجراءات  على  أيًضا  ينطبق  مبدأ  وهو  الجديد  اللبناني 
كانت  إذا  ذلك،  على  وبناء  منه.   6 للمادة  وفقًا  الجزائية 

المسألة القانونية التي تنشأ مرتبطة بالمحاكمة الرئيسية وما 
من محكمة أخرى مختصة بالفصل فيها، يعود إلى المحكمة 
أيًضا في  الرئيسية أن تنظر  القضية  بالنظر في  المختصة 
اإلجراءات المرتبطة بها. ومن شأن ذلك أن يضمن حسن 
سير اإلجراءات ويحول دون تجزئتها. وبذلك، يكون جرم 
بالقضية  مرتبطة  مسألة  العدالة  سير  عرقلة  أو  التحقير 

الرئيسية.

لماذا لم يكن بوسع المحاكم اللبنانية – وعلى وجه الخصوص محكمة المطبوعات اللبنانية – النظر في 
هذا النوع من القضايا؟

تندرج  التي  الرئيسية  باإلجراءات  مرتبطة  التحقير  قضية 
سير  بعرقلة  تتعلق  ال  وهي  المحكمة.  اختصاص  ضمن 
العدالة في لبنان، أو بنشر معلومات سرية مرتبطة بقضية 
بعرقلة  ترتبط  اإلجراءات  فهذه  لبنانية.  محكمة  أمام  قائمة 
سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان. وقد رأى القاضي 
تتضمن  اللبنانية ال  القوانين  أن  التحقير  قضايا  في  الناظر 
أحكاًما تنص على المالحقة القضائية في جرم عرقلة سير 
العدالة الذي يقع ضمن اختصاص هيئات قضائية أخرى، 

مثل محاكم دول أخرى، أو المحكمة الخاصة بلبنان.

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقّدم، في 
إطار القضية STL-14-05، أي مذكرة تشير فيها إلى أن 
المحكمة  اختصاص  ضمن  تندرج  ال  العدالة  سير  عرقلة 
الخاصة بلبنان أو يجب أال تندرج ضمن اختصاصها. وقد 
مذكرة  والمسموع  المرئي  لإلعالم  الوطني  المجلس  قدم 
يتمتع  لبنان  أن  قط  يذكر  لم  لكنه  للمحكمة،  بصفة صديق 
المزعوم في هذا  بالسلوك  بالسلطة إلقامة دعوى مرتبطة 

النوع من القضايا.

بما أن االختصاص الرئيسي للمحكمة محصور بالجرائم المشمولة بالقانون اللبناني، هل تتخطى المادة 
60 مكرر األحكام المنصوص عليها في القانون الجزائي اللبناني؟

ال. فالقانون الجزائي اللبناني يتضمن أحكاًما مماثلة تجّرم 
سبيل  على  العدالة.  سير  يعيق  أو  يعرقل  الذي  السلوك 
المثال، وفقًا للمادة 420 من قانون العقوبات اللبناني، يعاقَب 
بالغرامة كل من ينشر وثيقة من وثائق التحقيق قبل الكشف 
قانون  من   53 المادة  تنص  كذلك،  علنية.  جلسة  في  عنها 
أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أن “يبقى التحقيق 

الحكم. يتعرض كل  الدعوى على قضاء  لم تحل  سريًا ما 
من يفشي سرية التحقيق للمالحقة ويعاقَب بالحبس من شهر 
إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى 

هاتين العقوبتين”.

كما أن المادة 3 من قانون المطبوعات اللبناني )المرسوم 
االشتراعي رقم 104/77 الصادر في 30 حزيران/يونيو 
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ونشر  كاذبة؛  أو  خاطئة  أنباء  نشر  على  تعاقب   )1977
في جلسة  تالوتها  قبل  والجنحية  الجنائية  التحقيقات  وقائع 
المركزي والتفتيش  التفتيش  إدارة  علنية؛ ووقائع تحقيقات 
من  أجزاء  أي  أو  والملفات  واألوراق  والرسائل  العدلي؛ 
الملفات العائدة إلحدى اإلدارات العامة والموسومة بطابع 
عبارة “سري”؛ وتذُكر المادة 12 وقائع الدعاوى الحقوقية 
التي تحظر المحكمة نشرها؛ والتقارير والكتب والرسائل 

واآلداب  لألخالق  المنافية  واألنباء  والصور  والمقاالت 
اللبناني  المطبوعات  قانون  من   16 المادة  وتجّرم  العامة. 
الذم  أفعال   17 المادة  وتتناول  التهويل،  مثل  أفعاالً  أيًضا 

والقدح والتحقير.

فالجرائم المذكورة في قانون المطبوعات شاملة إًذا. ويمكن 
تفسيرها بأنها تشمل أيًضا تخويف الشهود أو عرقلة سير 

العدالة، إذا ارتُكبت عن طريق المنشورات.

هل تمثّل قضايا تحقير المحكمة اعتداًء على حرية الصحافة في لبنان؟

اعتناق  في  الحق  شخص  لكل  تضمن  التعبير  حرية  إّن 
ونقلها  واألفكار  المعلومات  وتلقّي  عنها،  والتعبير  اآلراء 
وفقًا للقوانين المرعية. غير أن حرية التعبير ليست حرية 
مطلقة، وعلى الصحافيين ووسائل اإلعالم االمتثال للقانون. 
المحكمة  في  التحقير  قضايا  في  الناظر  القاضي  ذكر  وقد 
دعوى  إجراءات  في  ]أصدره[  قرار  في  بلبنان،  الخاصة 
أنه  اتهام  قرار  تحّل محّل  أوامر  المحكمة   وإصدار  تحقير 
“ال ينبغي اتخاذ تهمة التحقير الجزائية أداة إلسكات وسيلة 
إعالٍم مستقلة تعمل ضمن حدود القانون”. وترّحب المحكمة 

باالنتقادات واآلراء ما دامت ال تعرقل سير العدالة.

غير أن نشر أسماء شهود سريين )مزعومين أو فعليين( قد 
تكون له عواقب وخيمة على عمل المحكمة، ويمكن أيًضا 

أن يعّرض سالمة هؤالء الشهود وعائالتهم للخطر. كما أن 
المادة 13 من الدستور اللبناني تنص على أن “حرية إبداء 
الرأي قوالً وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية 

تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.

كذلك، فإن المحاكم اللبنانية – ومحكمة المطبوعات تحديًدا 
– تفصل في قضايا نشر مضمون مستندات سّرية مودعة 
حماية سريتها  أجل  من  جارية،  تحقيقات  أو  المحاكم  أمام 
أن  مثالً  المطبوعات  محكمة  ورأت  وفعاليتها.   وسالمتها 
المناداة بحرية التعبير ال تبّرر القدح والذم.  لذا فإن حرية 
لبنان، كما في أي دولة أخرى، مقيدة بالحدود  التعبير في 
التي تقتضيها الحماية المشروعة لمصالح المجتمع األخرى.

ما كانت التهم الموجهة في قضيتي التحقير أمام المحكمة الخاصة بلبنان؟

دايفيد  القاضي  وّجه   ،2014 الثاني/يناير  كانون   31 في 
باراغوانث، وهو أّول قاٍض ناظر في قضايا التحقير، إلى 
شركة تلفزيون الجديد، ش.م.ل/نيو تي في ش.م.ل ]المشار 
كرمى  والسيدة  ش.م.ل”[  “الجديد  باسم  يلي  ما  في  إليها 
محمد تحسين الخياط )STL-14-05( تهمة تحقير المحكمة 
“]لعرقلتهما[ سير العدالة عن علم وقصد من خالل بّث و/
أو نشر معلومات عن شهود سّريين مزعومين في قضية 
قدرة  في  العام  الرأي  ثقة  بذلك  مقّوَضين  وآخرين،  عياش 
بالشهود،  المتعلقة  المعلومات  سرية  حماية  على  المحكمة 
يقّدمونها”  التي  المعلومات  سرية  أو  محتملين،  بشهود  أو 

)التهمة 1(.

إضافة إلى ذلك، ُوّجهت إلى شركة الجديد والسيدة كرمى 
محمد تحسين الخياط تهمة “]عرقلة[ سير العدالة عن علم 
معلومات عن شهود  إزالة  االمتناع عن  وقصد من خالل 

موقع  من  وآخرين  عياش  قضية  في  مزعومين  سريين 
الجديد  تلفزيون  وقناة  اإلنترنت[  ]على  الجديد  تلفزيون 
على موقع يوتيوب، منتهكين بذلك قرار قاضي اإلجراءات 
آب/  10 في  الصادر  وآخرين  في قضية عياش  التمهيدية 

أغسطس 2012”. )التهمة 2(.

وقد بُّرئت السيدة الخياط وتلفزيون الجديد فيما بعد.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2014، وّجه القاضي الناظر 
إلى شركة أخبار  المحكمة  التحقير تهمة تحقير  في قضايا 
األمين  علي  محّمد  ابراهيم  والسيد  ش.م.ل.  بيروت، 
)STL-14-06( “]لعرقلتهما[ سير العدالة عن علم وقصد 
من خالل نشر معلومات عن شهود سّريين مزعومين في 
قضية عياش وآخرين، مقّوَضين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة 
المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو 

بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقّدمونها”.



قدرها  غرامة  بدفع  عليه  وُحكم  األمين  السيد  أدين  وقد 
000 20 يورو وأدينت شركة أخبار بيروت وُحكم عليها 

بدفع غرامة قدرها 000 6 يورو.

وما زال التحقيق جاريًا في حادثة ثالثة.

ما كان التسلسل الزمني لقضيتي التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان؟

الجنائية  لإلجراءات  مماثلة  التحقير  إجراءات  دعاوى  إّن 
كلتا  نفسها عموًما  في  اإلجرائية  القواعد  وتُطبَّق  الرئيسية 
الفريقان  يدلي  الدولية،  الجنائية  المحاكم  وفي  الحالتين. 
عادةً بتصريحاتهما  التمهيدية، ثم  يعرض  كل منهما قضيته  
فيطلب  تقديم أدلة  ويعترض على أدلة، وأخيًرا يقّدم  مرافعته 

الختامية قبل صدور  الحكم.

أمام    STL-14-05 القضية  في  المحاكمة  بدأت  وقد 
نيسان/أبريل   16 في  التحقير  قضايا  في  الناظر  القاضي 

.2015

الناظر  القاضي  أصدر   ،2015 أيلول/سبتمبر   18 وفي 
الجديد  أن شركة  إلى  فيه  التحقير حكًما خلُص  قضايا  في 
بالتهم  يتعلق  فيما  مذنبتين  غير  الخياط  والسيدة  ش.م.ل. 
المسندة إليهما تحت عنوان “التهمة 1” من  األمر الذي يحّل 

محّل قرار اتّهام.

ووجد القاضي لتييري أن السيدة الخيّاط مذنبة وأن شركة 
تلفزيون الجديد غير مذنبة فيما يتعلق بالتهم المسندة إليهما 

تحت عنوان “التهمة 2”.

في  الناظر  القاضي  حكم   ،2015 أيلول/سبتمبر   28 وفي 
قضايا التحقير على السيدة الخياط بدفع غرامة قدرها عشرة 
 30 بحلول  تُسدَّد كاملةً  أن  آالف )000 10( يورو، على 

تشرين األول/أكتوبر 2015.

مذكرته  االستئناف  هيئة  لدى  المحكمة  صديق   وأودع 
عن  الصادر   2015 أيلول/سبتمبر   18 حكم  الستئناف 
القاضي الناظر في قضايا التحقير. وفي 5 تشرين الثاني/

نوفمبر 2015، أودع صديق المحكمة لدى هيئة االستئناف 
مذكرته الستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر عن القاضي 
اليوم نفسه، أودعت جهة  التحقير. وفي  الناظر في قضايا 
الدفاع عن السيدة الخياط مذكرة الستئناف حكم 18 أيلول/
قضايا  في  الناظر  القاضي  عن  الصادر   2015 سبتمبر 

التحقير.

 ،2 بالتهمة  الخياط  السيدة  إدانة  االستئناف  هيئة  وفسخت 
وألغت غرامة العشرة آالف يورو. وأكدت هيئة االستئناف 
التهمة 1، كما أكدت تبرئة  أيًضا تبرئة السيدة الخياط من 

شركة الجديد من كلتا التهمتين.

وبدأت المحاكمة في قضية التحقير  STL-14-06  في 28 
كانون الثاني/يناير 2016.

 15 التحقير حكمه في  الناظر في قضايا  القاضي  وأصدر 
تموز/يوليو 2016، وأدان فيه السيد األمين وشركة أخبار 
بيروت بالتهمة الوحيدة الواردة في األمر الذي يحل محل 
العدالة عن علم وقصد من  اتهام، وهي عرقلة سير  قرار 
في  مزعومين  سّريين  شهود  عن  معلومات  نشر  خالل 
قضية عياش وآخرين، مقّوَضين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة 
المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو 

بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقّدمونها.

في  الناظر  القاضي  حكم   ،2016 آب/أغسطس   29 وفي 
قدرها  غرامة  بدفع  األمين  السيد  على  التحقير  قضايا 
عشرون ألف )000 20( يورو وعلى شركة أخبار بيروت 

ش.م.ل. بدفع غرامة قدرها ستة آالف )000 6( يورو. 

ه اآلن تهمة التحقير إلى الصحافيين اللبنانيين ووسائل اإلعالم اللبنانية دون سواهم علًما أن  لماذا توجَّ
وسائل إعالم غير لبنانية نشرت في الماضي معلومات سرية ولم تكن مثار اهتمام؟

تنظر المحكمة بجدية في جميع المزاعم، وتحقّق فيها عند 
المطلوب، أن  للمعيار  التحقيق، وفقًا  أثبت  االقتضاء. وإذا 
على  الظروف  وكانت  التحقير،  جرم  ارتكب  به  مشتبهًا 
يُقدَّم  قد  القضائية،  المالحقة  تقتضي  الخطورة  من  درجة 

قرار اتهام.

وفي كل حالة، يقيّم القاضي الناظر في قضايا التحقير منافع 
ومضار توجيه تهم التحقير. وعلى سبيل المثال، قد تكون 
كانت  إذا  فيها  الشروع  يتم  لن  لكن  الخطورة  بالغة  قضيةٌ 

األدلة غير كافية إلثبات مسؤولية المشتبه بهم.
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وفيما يتعلق بالقضيتين اللتين ُرفعتا أمام المحكمة الخاصة 
بلبنان، رأى القاضي الناظر في قضايا التحقير، في قرار 
المحكمة  وإصدار  تحقير  دعوى  إجراءات  في  ]أصدره[ 
الرئيسية  “اإلجراءات  أن  اتهام،  قرار  محل  تحل  أوامر 
ترتبط  وآخرين[  عيّاش  قضية  ]في  المحكمة  أمام  المقامة 
المتمثلة في حماية هذه  العامة  والمصلحة  بقضية جسيمة. 

تكتسي  المبررة  غير  الخارجية  التأثيرات  من  اإلجراءات 
السلوك الجرمي  المحكمة أن  أهمية كبرى .  ويؤكد صديق 
المزعوم في هذه المسألة قد ألحق الضرر بسير العدالة في 
الشروع  يؤيّد  العامل  هذا  أن  ويُستنتج مما سبق  المحكمة. 

بإجراءات دعوى تحقير المحكمة”.

ما هي الخصائص الفريدة لقضيتي التحقير هاتين؟

)أشخاص  شركات  فيها  تاُلَحق  التي  األولى  المرة  إنها 
معنويون( أمام المحاكم الجنائية الدولية، وعلى وجه التحديد

 شركة نيو تي في ش.م.ل. وأخبار بيروت ش.م.ل.

لماذا تولّى مدع عام مستقل االدعاء في قضيتي التحقير رغم وجود مّدع عام للمحكمة الخاصة بلبنان؟

تتيح قواعد اإلجراءات واإلثبات للقاضي الناظر في قضايا 
االعتبار  في  يأخذ  أن  أحدها  الخيارات،  من  عدًدا  التحقير 
تفضيل المّدعي العام عدم التحقيق أو ما إذا كان من المحتمل 
وجود تضارب في المصالح بين مهام المدعي العام األخرى 
STL-و STL-14-05 القضيتين  المعني. وفي  والسلوك 
06-14، طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من رئيس 

قلم المحكمة أن يعيّن صديقًا للمحكمة مستقالً ألن المدعي 
العام رفض االدعاء في قضيتي التحقير بعدما رأى أّن ثمة 

تضاربًا في المصالح.

عليه  تنّص  إجراء  هو  لالدعاء  محكمة  صديق  وتعيين 
قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة )المادة 60 مكرر من 

القواعد(.

ما المقصود بصديق المحكمة لالدعاء؟

هو  بالالتينية،   Amicus Curiae أو  المحكمة،   صديق 
فريق ثالث ليس طرفًا في الدعوى. وفي هذه الحالة، صديق 
القضية  في  طرفًا  ليس  ثالث  فريق  هو  لالدعاء  المحكمة 

المحكمة في مسألة محددة.  لكنه مكلَّف بمساعدة  الرئيسية 
وصديق المحكمة لالدعاء مستقل عن مكتب المدعي العام 

لدى المحكمة.

هل توصلت التحقيقات التي أجراها صديق المحكمة لالدعاء إلى تحديد مصدر المعلومات التي نُشرت؟

من  حقق،  وقد  فعالً.  بالتحقيق  المحكمة  صديق  اضطلع 
المحكمة،  في  يكون موظفون  أن  احتمال  أمور، في  جملة 
كشفوا  السرية،  الوثائق  على  االطالع  إمكانية  لديهم  ممن 
السريين  الشهود  هويات  حول  نُشرت  التي  المعلومات 
هذه  أن  األشخاص  بعض  زعم  من  وبالرغم  المزعومين. 
المعلومات ُسّربت من داخل المحكمة، ال تتوافر أدلة تثبت 
مستشارين  أو  متعاقدين  أو  فيها  موظفين  أو  المحكمة  أن 
لديها قد “سّربوا” أو أتاحوا االطالع على هذه المعلومات.

القاضي  إلى  أو  لالدعاء  المحكمة  إلى صديق  قُدمت  وإذا 
يمكن  من  إلى  تشير  أدلة  أي  التحقير  قضايا  في  الناظر 
مخالف  نحو  على  سرية  معلومات  كشف  قد  يكون  أن 
األدلة  تلك  تكون  فسوف  المحكمة،  عن  صادرة  لقرارات 
لألفراد  اتهامات  ه  توجَّ وقد  دقيقين،  وتقييم  دراسة  موضع 

المتورطين، عند االقتضاء.
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لماذا ال يمكن اإلعالن عن هويات الشهود في قضية عيّاش وآخرين؟

يطغى مبدأ الشفافية على إجراءات المحكمة لضمان محاكمة 
منذ  الجمهور  المتهمين. وكما الحظ  عادلة وحماية حقوق 
كانون   16 في  وآخرين  عيّاش  قضية  في  المحاكمة  بداية 
فإن  النص،  هذا  كتابة  تاريخ  وحتى   2014 الثاني/يناير 
معظم الشهود أدلوا بشهاداتهم علنًا. واستُمع إليهم في جلسات 
علنية بُثّت باللغات الثالث في لبنان وفي جميع أنحاء العالم. 
غير أن مبدأ الشفافية هذا يخضع لتدابير يقررها القضاة من 
بعض  هويات  فإعالن  والشهود.  المتضررين  حماية  أجل 
الشهود قد يعّرض األشخاص المعنيين لمخاطر ال لزوم لها.

وعلى أي حال، فإن المسألة المطروحة في قضيتي التحقير 
أمام المحكمة ليست مسألة ما إذا كانت المعلومات المنشورة 
بشهود  تتعلق  معلومات  هي  بالهوية  فة  المعرِّ المزعومة 
فعليين؛ بل ترتبط التهم بمزاعم نشر معلومات عن شهود 
الثقة  يقوض  أن  شأنه  من  نحٍو  على  مزعومين،  سريين 
العامة في قدرة المحكمة على حماية سرية معلوماتها، وهو 

ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة.

هل قضايا التحقير شائعة في المحاكم الدولية األخرى؟

لدى جميع المحاكم والهيئات الجنائية الدولية قواعد لمحاسبة 
المحكمة.  تحقير  عن  مسؤوليتهم  تثبت  الذين  األشخاص 
وعليه، فإّن جميع هذه المحاكم والهيئات نظرت وال تزال 

تنظر في دعاوى تحقير.

فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة مثالً شهدت 
25 دعوى من هذا النوع انطوت على أشكال مختلفة من 

أشكال السلوك المحظور.

بتهمة عرقلة سير  منهم صحافيون،  أفراد،  عدة  أُدين  وقد 
العدالة عن علم وقصد من خالل كشف معلومات سرية عن 

شهود محميين.

رفضهم  أو  بشهاداتهم  اإلدالء  لرفضهم  آخرون  وأدين 
أو إلدالئهم  أمام غرفة  اإلجابة عن سؤال بصفتهم شهوًدا 

بشهادات زور.

ورشوة  زور  شهادات  تقديم  بتهمة  دفاع  محاميا  وأُدين 
الشهود من خالل تشجيع شهادات الزور مقابل مبالغ مالية.

وقد أصدرت المحكمة الخاصة بسيراليون أحكاًما في سبع 
شاهد  وتخويف  تهديد  بتهمة  أفراٌد  وأُدين  تحقير.  قضايا 
محمي و/أو التأثير على شهود كانوا قد أدلوا بشهاداتهم في 

إجراءات سابقة عن طريق عرض الرشاوى عليهم.

ومنهم  أفراًدا،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أدانت  كذلك، 
عن  الشهود  على  التأثير  بتهمة  دفاع،  فريق  في  أعضاء 

طريق الرشوة، ومحاولة إخضاع الشهود والتأثير فيهم.

وُحكم على الكثيرين بالسجن.

جرى آخر تحديث بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2018
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