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ملخص جلسة استماع الدعوى القضائية املرفوعة يف احملاكم الربيطانية 

ضد توني بلري ووزير خارجيته جاك سرتو واملدعي العام السابق اللورد 

 ول الركن عبد الواحد شنان آل رباطمسث من قبل الفريق األ جولد

 

 عبد املنعم املال

 

احملامي الربيطاني مايكل عقدت جلسة االستماع اليوم لالستئناف املقدم من قبل 

ول الركن الفريق األ حمامو، واحملامي الربيطاني عبداحلق العاني  مانسفيلد

، رئيس  ىل حمكمة االستئناف الفرعية برئاسةإ،  عبدالواحد شنان آل رباط

واملبين على النظر يف رد  ، ، والسيد جوسيل أوسلي ، اللورد توماس احملكمة العليا

،  من قبل احملامي مايكل مانسفيلد 2016قد ُقدمت يف  ( دعوة قضائية كانت رفض )

، رئيس الوزراء  ىل حمكمة ويستمنسرت اجلزائية واليت تقضي بتقديم كاًل منإ

 نذاك جاك سرتو واملدعي العام جولدآالسابق توني بلري ووزير خارجيته الربيطاني 
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و قانوني على العراق أ، جلرمية شن عدوان غري شرعي  ، كمجرمي حرب مسث

 .  سس ومعلومات كاذبةأمبنيًا على و

( دعوى احملامي مايكل  رفضت حمكمة ويستمنسرت اجلزائية يف لندن ردت )

مانسفيلد على أساس أن توني بلري كان يتمتع باحلصانة وأن جرمية شن العدوان 

 .أو معروفة يف القانون الربيطاني  ليست جزءًا

، يف  ة ويستمنسرت اجلزائيةاحملامي مايكل مانسفيلد بدأ بطعنه يف قرار حمكم

أن جرمية شن حرب عدوانية هي جزءًا من مسؤولية ومعروفة  جلسة اليوم بالقول "

، وأن نتائج تقرير حتقيق شيلكوت فى حرب العراق عام  " يف القانون الربيطاني

 للمملكة املتحدة ملحًا ىل التالي " أن صدام حسني مل يشكل تهديدًاإ، خلصت  2003

، وأن  خبارات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية غري صحيحة، وأن تقارير االست

 ، وأن اململكة املتحدة قوضت سلطة جملس األمن الدولي احلرب كانت غري ضرورية

". 

كانت  وقال "،  " من هذه النتائج كثر وضوحًاأن يكون أال شيء ميكن  ضاف أنه "أو

 ". حربًا غري مشروعة
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ما فتح املدعي العام الربيطاني السري هارتلي وأفاد احملامي مايكل مانسفيلد إنه عند

شوكروس القضايا ضد القادة النازيني يف حماكمات جرائم احلرب يف نورمربغ يف 

، تصرف وكأن جرمية العدوان قد ُعرفت  1945نهاية احلرب العاملية الثانية 

ية وأن مجيع حماوالت اقناع احملكمة اجلنائية الدول،  بالفعل يف القانون اإلجنليزي

 مبقاضاة رئيس الوزراء الربيطاني السابق توني بلري لغزو العراق مل حترز تقدمًا

، مت تعريف جرمية شن العدوان من قبل احملكمة  ، ولكنه ويف نهاية املطاف كبريًا

، ولكن مل يتم التصديق عليها بعد من قبل عدد كاف  2010اجلنائية الدولية يف عام 

 . من الدول

، أجاز النظر يف  ، على أن القضاء الربيطاني مايكل مانسفيلدوأكد ايضًا احملامي 

، فكيف ميكن  دعاوى قدمت ضد اجليش الربيطاني ومت استصدار قرارات فيها

ًا معني وأهمل اجلزء ُأعتمد فيها جزء النظر جبزء معني فقط من دعوى كاملة

ضية يف وأنهم إذا متكنوا من قبول رفع الق،  ؟ ساسي يف القضية كاملةالرئيسي واأل

، فإنه مبوجب  ، على أساس أن بريطانيا احتلت العراق سابقًا احملاكم الربيطانية
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، يعترب أن ما قام به توني بلري رئيس الوزراء  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

 . وربية يف ذلك الوقتن الوالية القضائية لالتفاقية األ، ُيعد ضم الربيطاني السابق

، يف دفوعه على أساس أن  ، السيد جيمس إيدي اء العامفيما ركز حمامي االدع

جرمية  ن "أ، و ة يف القانوني األساسي الربيطانيجرمية شن العدوان ليست موجود

على احلكم الصادر من  ". واعتمد أيضًا شن العدوان غري معروفة للقانون اإلجنليزي

لعدوان يف ، والذي ينص باإلمجاع على أن جرمية شن ا 2006جملس اللوردات لعام 

القانون الدولي ليست موجودة كجرمية مبوجب التشريع القانوني احمللي يف اململكة 

 . املتحدة

، السيد  القاضيان اللورد توماس والسيد جوسيل اوسيلي استجوبا كال احملاميني

، وطالبوهما بتقديم ما يدعم ما تقدموا به من  مايكل مانسفيلد والسيد جيمس إيدي

راء قانونية مثبتة من قبل أم لتقديم كل ما طلبوه من وثائق وياأ 7 ، وأمهلوهما دفوع

، خبصوص اعتبار جرمية  خمتصني وخرباء وكتاب معتمدين يف القانون الربيطاني

 . شن العدوان معروفة أو تقع ضمن طائلة أو مسؤولية القانون الربيطاني
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 وبريطانيني ، وحبسب رأي خرباء وقانونيني عراقيني كثرأخر وبتلخيص آمبعنى 

حمكمة  نظٍر فيما إذا كانت احملكمة األوىل ) ، تعترب هذه اجللسة هي جلسة "

و النظر يف الدعوى املقدمة من قبل فريق أ( كانت على حق يف رفض  جزاء ويستمنسرت

ما يعين ، ؟  أم ال 2016الواحد شنان آل رباط عام  دول الركن عبالفريق األ حمامي

حمكمة االستئناف الفرعية برد الدعوى بالكامل أو  ، إما أن تقوم واحدًا من أمرين

 . " ليها وعر وشائك وطويلإ، والطريق  أن ُترفع إىل احملكمة الربيطانية العليًا

 

 : رأي شخصي

إن القضية القانونية املقدمة ضد اجملرم توني بلري وحكومته قد حققت إعالميًا 

ري عليهم ووضعهم يف خانة ثأو من وراء احلملة ليس فقط يف التاهلدف املنشود واملرج

، إمنا رمست مالمح سياسات ونهج أي رئيس وزراء بريطاني  القتلة واجملرمني

ختاذ أي قرار عسكري أو حربي بصدد ا، يف أن يفكر ألف مرة قبل  حاليًا أو قادمًا

، وهذا يعين اإلطاحة مبا قدمه  خرى" على الدول األ العدوان استخدام القوة "

، حيلم  د أعطيت صالحيات ألي رئيس وزراء بريطاني قادمتشرتشل عندما قال " لق
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جرام لعدوان ومصدري اإل". ولعل القادم على باقي دول ا فيها أي دكتاتور يف العامل

 . ثريًاأىل العامل أنكى وأكثر تإواجلرمية 

نسأل اهلل التوفيق لفريق احملامني الربيطانيني الذين ميثلون الفريق األول 

من أمثال توني  نان آل رباط واخلزي والعار للقتلة واجملرمنيعبدالواحد ش  الركن

 . خزاهم اهلل يف الدنيا واآلخرةأوجورج بوش   بلري

 

 الكّتابدليل 

  الكاتب عبد املنعم املالصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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