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العق�اب على انته�اكات القانون الدولي 
اإلنساني: إشكالية توزيع االختصاص 
ف�ي ما ب�ني الس�لطات الوطني�ة وبني 

السلطات الوطنية والدولية

بقلم "كزافييه فيليب"
"بول سيزان إكس  العام في جامعة  القانون  فيليب" هو أستاذ  "كزافييه 

مرسيليا 3"

ملخص

القانون  انتهاكات  على  العقاب  تنفيذ  وراء صعوبة  الكامنة  األسباب  دراسة  إلى  املقال  هذا  يسعى 
على  التشديد  ينبغي  بذلك ألسباب سياسية،  القيام  عن  الدول  عزوف  عن  فبعيدا  اإلنساني.  الدولي 
بعض اجلوانب التقنية األخرى. فمسألة تطبيق العقاب غالبا ما ينظر إليها من منظور القانون الدولي 
فحسب دون إيالء اهتمام كاف لتعقد النظم القانونية احمللية وتنوعها. ويطرح الكاتب فكرة مفادها أن 
حتقيق الفعالية ال يتأتى بداية إال في وجود توزيع واضح لالختصاص. ويناقش ثالث مسائل رئيسية: 
أواًل، تأثير مسألة توزيع االختصاص داخل الدولة )بني النظم القضائية والتنفيذية والتشريعية( في ما 
يتعلق بتنفيذ العقاب؛  ثانًيا، مدى مرونة الهيئات اإلقليمية والدولية املعنية برصد واستعراض مستوى 
حماية حقوق اإلنسان في تفسير حجم سلطتها؛ ثالًثا، إنشاء أجهزة جديدة أو محددة مكلفة بالتصدي 

لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني واملعاقبة عليها إذا لزم األمر.

******

يقود النقاش حول فعالية العقاب وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني، بطبيعة احلال، إلى التساؤل 
اتفاقيات  إليها هذه املهمة مبوجب  التي أسندت  حول أثر ممارسة االختصاص من قبل املؤسسات 
جنيف. ويهدف هذا املقال إلى عرض وسرد عدد من الصعوبات واملشكالت املتعلقة بفعالية العقاب على 
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اإ�صكالية توزيع الخت�صا�ض يف ما بني  الإن�صاين:  الدويل  القانون  انتهاكات  العقاب على  كزافييه فيليب - 

ال�صلطات الوطنية وبني ال�صلطات الوطنية والدولية

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني واملرتبطة بقيام األجهزة املكلفة بهذه املهمة مبمارسة 
اختصاصها1.

إن عدم فعالية العقاب على االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني كما ينظر إليها بصفة عامة 
يعزى إلى مجموعة من العوامل املتنوعة التي من بينها وأكبرها عجز الهيئات املكلفة مبراقبة تطبيق 
القانون الدولي اإلنساني عن مزاولة مهمتها. وإذا حتدثنا بدون مواربة، فإن جهات االختصاص أو 
املؤسسات املسيطرة تعجز عن الوفاء مبهمتها أو ال ترغب في فرض عقاب على هذه االنتهاكات. ولدى 
النظر إلى عدد االنتهاكات التي تقع، نالحظ أنه نادرا ما يجري توقيع عقاب على مرتكبيها وعندما 
يحدث ذلك غالبا ما يكون العقاب مخففا. فهذه الفجوة بني اآلليات التي تؤكد عليها النصوص وبني 
الواقع تشكل إحدى النقاط احلرجة املتضمنة في القانون الدولي اإلنساني إذ تؤدي إلى اإلخفاق في 
مجرد  من  أكثر  الواقع  في  )وهو  الفعالية  بعدم  االنطباع  فهذا  القانونية.  االلتزامات  انتهاك  معاقبة 
انطباع( يؤثر سلًبا على صورة القانون الدولي اإلنساني وعلى قدرته في معاجلة حاالت احلماية التي 

ُشرع من أجلها.

تتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت املضافة لها التزامات واضحة ومحددة على الدول األطراف. 
أيضًا  بل  العام  الدولي  للقانون  العامة  القواعد  فقط  ليس  االلتزامات  تعزز هذه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
القواعد اخلاصة بالقانون العام الداخلي والتي كثيرا ما يطويها النسيان والتي تبقى فعاليتها وتنفيذها 

أكثر إقناعا في أحوال كثيرة. وميكن إيجاز الوضع في السطور التالية.

تقع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في نطاق اختصاص الدولة إذ يتعني عليها مالحقة مرتكبيها 
نادرًا ما يحدث(  الدول )بل بصفة عامة يجب عليها حتى وإن كان  لغيرها من  ومعاقبتهم2. وميكن 
مالحقة مرتكبي هذه االنتهاكات إذا ما شكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني )سواء كانت 
انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف أو انتهاكات جسيمة تشكل جرائم حرب مبوجب نصوص أخرى أو 
بالطبع انتهاكات جسيمة للقواعد العرفية تشكل أيًضا جرائم حرب(. وهذا االلتزام هو )أو يجب أن 
يكون( نتيجة مباشرة لاللتزام الناشئ عن مبدأ االختصاص العاملي املتعلق باجلرائم الدولية. وفي ظل 
غياب التنفيذ، حاول املجتمع الدولي بطريقة متفرقة إنشاء آليات للعقاب وتوجت هذه العملية بإنشاء 
اآلليات  عليها  تنطوي  التي  القصور  لتدارك جوانب  أو محاكم مختلطة  دولية خاصة  محاكم جنائية 
سياسية  إرادة  بزوغ  على  دائمة  دولية  جنائية  محكمة  إنشاء  فيه  يدلل  الذي  الوقت  وفي  التقليدية. 
جديدة، ال ميكن لهذه احملكمة مبفردها إيجاد حلول جلميع املشكالت إذا لم تضطلع الدول األطراف 

بغالبية املالحقات.

التفكير اجلماعي  أكثر منها حلوال جرى اختبارها وجتربتها. وهي مستخلصة من  الفكر  تقدمي مادة إلعمال  التالية هو  1- الغرض من األفكار واملقترحات 
والشخصي. ويعكس هذا املقال آراء كاتبه وهي ليست بالضرورة آراء اللجنة الدولية للصليب األحمر.

2- ميكن أيضا إضافة مسألة إصالحهم بالرغم من أن هذا موضوع آخر ينبغي على األقل أن يطرح للمناقشة إال إذا رأينا أن اإلصالح هو شكل من أشكال 
العقاب.
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ويرتكز النهج املتبع في هذا املقال على مجموعة من االستنتاجات واالستفسارات.

وتستمد هذه االستنتاجات من تطبيق االلتزامات مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تلزم الدول 
بأن تطبق آليات العقاب ضمن نطاق أنظمتها اجلنائية الوطنية في حاالت االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
الدولي اإلنساني. وإذا كان العديد من الدول قد أدرجت في تشريعاتها وخاصة في قوانينها اجلنائية 
أحكاما تنص على عقوبات، فاألمر متروك لها لتقرر كيفية اتخاذ هذه التدابير وحتديد اجلهة املنوطة 
بذلك. إال أن الوضع غير موحد على اإلطالق وتوجد نهج مختلفة من االختصاص. فالنوع األول يتمثل 
في " العقوبات اإلدارية" التي يصدرها الرئيس املباشر. وعادة ما تكون مستقلة عن أنواع العقاب 
اجلنائية  العقوبات  في  فيتمثل  الثاني  النوع  أما  املشتركة.  النقاط  من  عدد  بينها  كان  وإن  األخرى 
التقليدية املوكلة إلى قاض خاص )احملاكم العسكرية( أو قاض عادي )احملاكم اجلنائية(؛ وقد تختلف 
طرق توزيع االختصاص اختالفًا كبيرًا من دولة إلى أخرى وتعتمد على وضع اجلاني ووقت ارتكاب 

اجلرمية أو على معايير أخرى مثل أهلية الضحية وطبيعة العملية املعنية إلى آخره.

الدولي  القانون  انتهاكات  على  بالعقاب  يتعلق  ما  في  االختصاص  لتوزيع  التنظيم  هذا  وباستثناء 
هناك  أن  يالحظ  والفعالية،  التطبيق  مستوى  على  منها  املرجو  الغرض  حتقق  لم  والتي  اإلنساني 
اجتاها حديثا لقيام أطراف فاعلة - سواء كانوا أشخاًصا طبيعيني أو أقل من ذلك إلى حد ما ولكن 
لهم وجود مسبق - بدور لم تكن تعتزم القيام به باألساس أو سبق أن قامت به على نحو مكمل أو 
ثانوي. واملقصود هنا األجهزة الوطنية واألجهزة التي تتجاوز نطاق الوالية الوطنية والتي يتمثل دورها 
فمسألة  عليه.  عقوبات  وفرض  األساسية  للحقوق  انتهاكا  يشكل  الذي  السلوك  إدانة  في  الرئيسي 
العقوبات تتخطى نطاق العقوبات اجلنائية3 وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني لتشمل أطراًفا فاعلة 
متعددة "أظهرت" قدرتها على فرض عقوبات خالل السنوات األخيرة على سلوك شكل أيضًا )وأحيانًا 
في املقام األول( انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني. أدى هذا الوضع إلى خلط األوراق إذ إن احللول ال 

تأتي دائًما من حيث يفترض أن تأتي.

وأخيًرا، أبرز النقاش هيئات وحلوال ذات طابع خاص تعتبر حالًيا حيوية بالرغم من أنها ظهرت في 
اإلنساني  الدولي  القانون  وأحكام  التوجيهية  املبادئ  مع  متماشية  وغير  العرف  عن  خارجة  البداية 
والقانون الدولي اجلنائي. واملقصود هنا العقوبات غير اجلنائية وإنشاء كيانات غير قضائية أو شبه 
بعض  مرتكبي  إفالت  عدم  وضمان  الضحايا  وإرضاء  املجتمع  بناء  إلعادة  بحلول  "تخرج"  قضائية 

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني من العقاب. 

توجد بالتالي ثالث نقاط ينبغي بحثها: التوزيع املنظم لالختصاص داخل الدولة املسؤولة عن معاقبة 
مرتكبي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني؛ التعيني التلقائي لالختصاص بواسطة الهيئات 
املكلفة مبراقبة احترام حقوق اإلنسان؛ إنشاء هيئات خاصة ملعاجلة مسألة العقوبات وفرضها حسب 

االقتضاء ملعاقبة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني.

3- جتدر اإلشارة هنا إلى أن العقوبات اجلنائية الوطنية ال تقتصر فقط على عقوبات تتضمن حرمان الشخص من حريته بل على العكس من ذلك متامًا.   
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الدويل  للقانون  اجلسيمة  لالنتهاكات  للتصدي  الدولة  داخل  لالختصاص  املنظم  التوزيع 
اإلنساين

دوليًا( جانبًا مسألة  أو  وطنيًا  كان  اجلنائي )سواء  القانون  أو  اإلنساني4  الدولي  القانون  يطرح  لم 
العقاب على االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني بل على العكس من ذلك متامًا. فااللتزامات 

لها أربعة جوانب.

الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  مرتكبي  ملعاقبة  جنائية  تدابير  اعتماد  الدول  على  يتعني  أواًل، 
الناحية  )من  يثير  قد  احترامه  وعدم  بالتصرف  التزاما  أو  إيجابًيا  إجراًء  يشكل  وذلك  اإلنساني؛ 
النظرية( استدعاء املسؤولية الدولية للدولة. ثانًيا، يجب على الدول مالحقة ومحاكمة مرتكبي االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني أو العمل على محاكمتهم. ثالًثا، عليها اتخاذ التدابير الالزمة لوضع 
حد لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني في حال استمرار وقوعها؛ فإذا ما استمر ارتكاب 
أحد االنتهاكات، يكون على الدول اتخاذ ما يلزم من تدابير. رابًعا، على الدول احترام وكفالة احترام 

حق الدفاع لكل املتهمني وحصولهم على محاكمة عادلة.

ُيتاح للدولة هكذا جميع الفرص لكي تفي بالتزاماتها في هذا الشأن. ويخول القانون الدولي اإلنساني 
للدولة أن متارس اختصاصاتها طبقا للتشريعات احمللية ولكن حسبما ترى. فينبغي لكل دولة اإلبقاء 
على سيطرتها على إجراءاتها القانونية ولوائح االتهام اخلاصة بها شريطة أن تفي بااللتزامات التي 
يتعلق مبضمون  فبعضها  االختصاص،  بتوزيع  االلتزامات  جميع  تتعلق  وال  بها.  تلتزم  أن  ارتضت 
اجلرائم وطبيعة العقوبات. والبعض اآلخر يخص االلتزام مبحاكمة األشخاص الضالعني أو العمل على 
محاكمتهم. وتعتبر هذه االلتزامات أساسية في ما يتعلق مبسألة توزيع االختصاص وتشكل في الوقت 

ذاته التحدي الرئيسي الذي يواجهه.

ثمة عدد من املالحظات التي ميكن طرحها في ضوء تعدد احلاالت املشار إليه.

أواًل، تتصل هذه املسألة بالقانون الوطني أكثر من اتصالها بالقانون الدولي. فنطاق اخليارات املتاحة 
أمام كل دولة كبير إلى درجة أنه يسمح لها باختيار األساليب والوسائل الالزمة إلنزال العقاب. وبناء 
عليه، فإن اختيار احملكمة وتشكيلها والقواعد اإلجرائية اخلاصة بها يترك لتقدير الدولة شريطة أن 
يتماشى والقواعد املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني. أما مسألة حتديد ما إذا كان يجب 
أن تكون احملكمة عادية أو غير عادية )وال يقصد بها استثنائية( فهو قرار يفتح الباب أمام جميع أنواع 
االستجابات. وقد يبدو ذلك مقلًقا في ما يتعلق مبحاولة فهم العملية إذ إن حتليل مسألة تنفيذ هذا 
االلتزام يقتضي وجود معرفة جيدة بكل نظام قانوني وطني، وهو أمر ليس ممكًنا في جميع األحوال.

اجلسيمة  االنتهاكات  في  اإلنساني  الدولي  القانون  نصوص  في  املتضمنة  االلتزامات  تتركز  ثانًيا، 
للقانون الدولي اإلنساني ) أو بشكل أدق في االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف(. ال تستثني هذه 

4- انظر، اتفاقية جنيف األولى، املادة 49 ؛ اتفاقية جنيف الثانية، املادة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 146.
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الصياغة االنتهاكات األخرى )التي تتصل أغلب األحيان بالقانون التشريعي( إال أنها تتضمن أبعادها 
اجلنائية بطريقة منهجية. وهو جانب جدير باملناقشة. فإذا كان هناك اتفاق حالًيا مبوجب العديد من 
األطراف الفاعلة وخبراء القانون الدولي اإلنساني وفي ضوء حاالت ما بعد النزاع على أنه ينبغي 
أال يقتصر تناول العقوبات من املنظور اجلنائي، يركز القانون الدولي اإلنساني- على النقيض من 
ذلك- على العقوبات اجلنائية. إال أن ذلك قد يؤدي إلى تقدمي صورة مشوهة عن العقوبات من حيث إن 
بعض األجهزة مبا فيها التأديبية على وجه اخلصوص ميكنها توقيع عقوبات ال تدخل في إطار منظور 

القانون اإلنساني الصرف إال أنها قد تكون أكثر فعالية وواقعية من العقوبات اجلنائية.

والقواعد  للمحكمة  اخلاصة  باملواصفات  تتعلق  أحكام  على  اإلنساني  الدولي  القانون  يحتوي  ثالًثا، 
باالختيار بني  الدول  يلزم  الدولي اإلنساني ال  القانون  للتطبيق فحسب. إن  القابلة  العامة  اإلجرائية 
وجود  في حال  بينها  ما  في  التقسيم  كيفية  على  ينص  ال  كما  العسكرية.  واحملاكم  املدنية  احملاكم 
هذين النوعني من احملاكم. فتعدد األوضاع احمللية يحول دون تقدمي أي عرض واف إلمكانية توزيع 
االختصاص في الُنُّظم القانونية الوطنية. إال أنه من املمكن توضيح النماذج الرئيسية لهذا التقسيم مع 

األخذ في احلسبان أن ذلك يتم في إطار بيداغوجي بصورة أساسية. توجد ثالث إمكانيات رئيسية:

واألبسط - في إسناد مهمة النظر في هذه االنتهاكات للمحاكم العادية في  تتمثل اإلمكانية األولى – 
أنه ينطوي على جانبني سلبيني: فمن ناحية،  النظام إال  النظام القضائي. وبالرغم من بساطة هذا 
أن احملاكم غير مستعدة عادة للتصدي لهذا النوع من االنتهاكات على نطاق واسع؛ والقضاة ليسوا 
مدربني ملعاجلة خصوصية االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني من ناحية أخرى. واألهم من 

ذلك أنه من احملتمل توقف احملاكم العادية عن العمل أثناء العمليات العدائية.

أما اإلمكانية الثانية، فتتمثل في إنشاء محاكم خاصة للنظر في االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي 
اإلنساني.  يؤدي هذا احلل إلى تالزم احملاكم العادية واحملاكم اخلاصة. وفي هذه احلال، تتوفر للدولة 
مجموعة من احللول إال أنها قد يكون بينها اختالفات عميقة. والسؤال املهم يكمن في معرفة ما هي 
معايير اختصاص احملكمة املكلفة بالنظر في االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني. هل هي 
استثناء  يجري  في هذه احلال   ( االنتهاك  مرتكب  وفًقا ألهلية  اختصاصها  يتحدد  محكمة عسكرية 
املدنيني(؟ هل هي محكمة دائمة أم مؤقتة؟ هل يتحدد نطاق اختصاصها وفًقا لإلقليم والزمن وبالتالي 
حتاكم أي شخص ارتكب مثل هذه االنتهاكات أثناء النزاع وفوق أراضي الدولة جزئًيا أو كلًيا؟ يعطي 
ذلك جميع أشكال احللول التي ميكن توفرها والفوارق الدقيقة بينها. وفي إطار هذه اإلمكانية، يبرز 
بشكل واضح سؤال حول توزيع االختصاص بني احملاكم املدنية والعسكرية. وهذا أمر يترك لتقدير 
الدولة. إال أنه يجب أن نتوخى احلذر حتى ال ُيساء فهم الكلمات وهي خارج السياق. فمشاعر الريبة 
والشك التقليدية إزاء احملاكم العسكرية لن تكون بالضرورة مناسبة في ظل سالمة اإلجراءات القانونية 
الواجبة. وفي حال احملاكم ذات الوالية القضائية اخلاصة، من الضروري وضع قائمة "باملعايير اُلدْنيا" 
التي يتعني أن تلتزم بها حتى ُيَعدَّ "نظام قضائي" ُيعَتمد عليه من أجل وضع متثيل مناسب لتوزيع 
االختصاص. وبالرغم من أن احملاكم اخلاصة أو املتخصصة تعتبر خياًرا جذاًبا للدولة يجب أال تتحول 
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االنتهاكات  مرتكبي  ساحة  إخالء  أو  تبصر  دون  أحكام  بإصدار  إما  تقوم  استثنائية"  "محاكم  إلى 
اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني بصورة منتظمة.

بالفعل  وإدارية(  وجنائية  قضائية  )محاكم  متعددة  قضائية  نظم  وجود  في  الثالثة  اإلمكانية  وتتمثل 
ذلك  وينطبق  اإلنساني.  الدولي  للقانون  االنتهاكات اجلسيمة  على  العقاب  توقيع  في سلطة  تتشارك 
بصفة خاصة عندما تكون العقوبات اجلنائية والعقوبات التأديبية منفصلة عن بعضها البعض. في هذه 
احلال، ثمة إمكانية لوقوع مشكالت نتيجة تداخل االختصاصات القضائية أو وجود اختالف في تقييم 
كل من االنتهاك والعقوبة. وعادة ما ينظر إلى العقوبات التأديبية باعتبارها قرارات إدارية تتخذ باسم 
ممارسة السلطة في إطار التسلسل الهرمي للسلطة )وفي بعض احلاالت، تعتبر إجراءات داخلية ليست 
خاضعة للمراجعة القضائية( وميكن بذلك أن تكون مستقلة عن العقوبات اجلنائية. وهذا بال جدال قد 
ينعكس سلًبا على اختصاصات كلتا احملكمتني وقد تكون له آثار جانبية سلبية )كأن تكون العقوبة 
التأديبية أشد من العقوبة اجلنائية أو العكس(. إال أن األمر ليس سيًئا كما يبدو إذ إنه بالرغم من 
وجود احملكمتني، تعمل بعض الدول )السيما الدول التي تطبق النظام القانوني الروماني - األملاني( 
على خلق قنوات بينهما وتأخذ في احلسبان العقاب في مجمله بالرغم من وجود قاضيني )أحدهما 

جنائي واآلخر إداري(.

وتشكل الضمانات القضائية القيد الوحيد املشترك الذي ينبغي احترامه في جميع األحوال. ففي حال 
وجود تباين بني هذين النوعني من احملاكم ينبغي اختيار احملاكم التي تستطيع أن تصدر أحكامًا 

تتماشى مع متطلبات القانون الدولي اإلنساني.

واإلمكانية الرابعة املتاحة تتمثل في جلوء القانون الدولي اإلنساني إلى احملاكم اخلارجية في حال 
كونها في وضع أفضل ميكنها من املعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. وبالتالي ال يؤخذ 
االختصاص املطلق للدولة كأمر مسلم به إال أنه مينحها أولوية البت في القضية. فينبغي إًذا معرفة إلى 

أي مدى تكون الدولة في وضع أفضل وهل هذه احملاكم قادرة على املعاقبة على هذه االنتهاكات؟

القانون  له  يتعرض  لم  موضوع  االختصاص  توزيع  موضوع  أن  على  جميعها  األسئلة  هذه  وتدل 
الدولي اإلنساني إال قليال إذ إنه جرى تناوله من خالل حتليل النتيجة النهائية )احترام القانون الدولي 
اإلنساني وتوقيع العقاب في حال وقوع انتهاكات له( وهو أمر له تأثير ضعيف على توزيع االختصاص 
داخل الدولة في ما يتعلق باملعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. ورمبا أن حرية التنظيم 
من بني األسباب التي تكمن وراء صعوبة تطبيق العقاب. وال عجب بالتالي أن نعتبر أن فعالية العقاب 
تعزى إلى العملية التي جتري وليس مجرد حتديد "الثمن الواجب دفعه" عند ارتكاب انتهاك جسيم 

للقانون الدولي اإلنساني.

وفي ما يلي بعض األسئلة التي من شأنها إثراء النقاش حول هذا املوضوع.

أليس من الصحيح أن القانون الدولي اإلنساني باقتصاره على وضع سلسلة من القواعد الُدْنيا ترك 
للدول هامًشا كبيًرا للتفسير استغلته هي لتهيئة نظامها اخلاص املتعلق بتوزيع االختصاص لصالح 
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الدولي  للقانون  االنتهاكات اجلسيمة  عمدًا معاجلة  تترك  العكس  على  أو  االختصاص  نظام  تضييق 
اإلنساني خارج القواعد العامة؟

أليس من الصحيح أن اختيار نظام قضائي عادي مآله الفشل إذ إن القضاة غير مدربني حتديدًا 
ملعاجلة خصوصيات اجلرائم ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني )عدم الدراية بخصائص اجلرائم 

وعدم وجود ممارسات تتعلق بالعناصر الالزم توفرها للقول بوجود جرمية... إلى آخره(؟

أليس هناك تناقض بني تنظيم توزيع االختصاص بني احملاكم دون األخذ في االعتبار اإلجراءات املتبعة 
وخصائص انتهاكات القانون الدولي اإلنساني؟

كيف ميكن أخذ أشكال العقاب األخرى بعني االعتبار )السيما العقوبات اإلدارية والتأديبية( التي لم 
يتناولها القانون الدولي اإلنساني إال بشكل غير مباشر. 

ليس من املفترض أن تأتي هذه التساؤالت بحل نهائي واحد إلشكالية توزيع االختصاص إال أنها 
تكشف عن إمكانية تفسير أحد أسباب عدم فعالية العقاب.

التعيني التلقائي لالختصاص بواسطة اهليئات املكلفة بمراقبة احرتام حقوق اإلنسان

برزت مؤخرًا ظاهرة أخرى ال تتعلق باملمارسة املسبقة لالختصاص األصلي فقط ولكن أيضًا بشأن 
"إبدال االختصاص" أو حتديًدا توقيع جهاز قائم بالفعل عقوبات على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
بالرغم من كونه غير مكرس بصفة خاصة لتولي هذه املهمة. فقد الحظ الكثير من املؤلفني5 في السنوات 
األخيرة األمر التالي: أنه في مواجهة عجز آليات العقاب التقليدية، بحث الضحايا)أو في أغلب األحيان 
أفراد يتصرفون بشكل شخصي أو ضمن مجموعة للدفاع عن املصالح( عن طرق جديدة لنيل "العدالة" 
أمام إحدى احملاكم. فالعديد من الدول أعضاء في منظمات دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان وبناء 
على ذلك أدرجت في نظامها القضائي آليات للجوء األفراد إلى احملكمة مما يسمح لرعاياها باللجوء 
إلى قاض لديه سلطة تعلو على الوالية الوطنية في حال وجود تنازع أو في حال عدم حصولهم على 
ترضية. وجرى اللجوء، في مناسبات مختلفة، إلى "محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" و"احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان" للمعاقبة على انتهاكات حقوق اإلنسان التي تشكل أيضًا انتهاكات للقانون 
الدولي اإلنساني.  بالقانون  يتعلق  نهًجا مختلًفا في ما  اعتمدتا  الدولي اإلنساني. إال أن احملكمتني 
ففي حني رجعت "محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" للقانون الدولي اإلنساني لتفسير أحكام 
أثناء معاقبة  التي هي مسؤولة عن صونها6، فضلت "احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان"-  االتفاقية 

5- انظر 
Hélène Tigroudja, ‘‘La cour européenne des droits de l’homme face au conflit en Tchétchénie’’, Revue trimestrielle des droits 
de l’homme )2006(, p.128; and Hans-Joachim Heintze, ‘‘The European Court of Human Rights and the implementation of 
human rights standards during armed conflicts’’, German Yearbook of International Law )2002(, p. 64.
6- انظر على وجه اخلصوص قضية La Tablada وأيضا في ما يتعلق مبسألة حاالت االختفاء، ’’محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان‘‘ قضية الشقيقتني 

سيرانو- كروز ضد السلفادور، املجموعة ج العدد 118، احلكم الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، الفقرات 111 وما يليها.
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سلوكيات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني- االستناد فقط إلى انتهاكات االتفاقية 
األوروبية حلقوق اإلنسان7. ونحن نرى أن مسألة االستناد إلى القانون الساري مسألة ثانوية في ما 
يتعلق بالبحث عن توسيع نطاق االختصاص. فمسألة اختيار القواعد القانونية التي ينبغي االستناد 
إليها )القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي حلقوق اإلنسان( تظل معتمدة على توفر عدد من 
يتعني مالحظة أن  أنه  التي من الصعب حتليلها هنا في مجملها. إال  الداخلية واخلارجية  العناصر 
هناك تكاماًل )أو منافسة!( حقيقيًا قد بدأ يتشكل بني األجهزة املختلفة املعنية باملعاقبة على انتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني. إال أنه قد ينتج عن هذا االختصاص الذي تطور باملصادفة آثار تنعكس على 
فعالية هذا العقاب. وجتدر اإلشارة مباشرة إلى أنه ليس من مهام األجهزة القضائية املعنية بالقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان مجابهة ما متثله انتهاكات القانون الدولي اإلنساني من حتديات. وإذا كانت 
هناك نتائج ملموسة قد جرى احلصول عليها فينبغي قياس أهميتها على املدى البعيد. كما في النقطة 
املسائل  من  عدد  استعراض  قبل  العقاب  للنقاش حول  املهمة  النقاط  بعض  بطرح  السابقة، سنقوم 

املتعلقة مبمارسة هذا االختصاص اجلديد.

أواًل، إن ممارسة االختصاص من قبل محاكم إقليمية خاصة بحقوق اإلنسان جتري بشكل عرضي 
وتشكل جزًءا من إطار أوسع وهو احلماية الدولية للحقوق األساسية. وبالتالي يصعب وصف الوضع 
بأنه ينم عن تنافس فعلي في ما بني احملاكم بل على العكس يتعلق األمر بوجود  "آلية إبدال" تدلل في 

أحوال كثيرة على عجز األجهزة الوطنية على اتخاذ تدابير بقدر من الكفاءة والفعالية.  

ثانًيا، إن االستناد إلى القانون اإلنساني لتحليل انتهاكات احلقوق األساسية ال يتم بنفس الطريقة في 
حال تفسير أحكام اتفاقيات جنيف أو أحد املراجع املعيارية التي تكون أساًسا يبنى عليه العقاب. فقد 
كانت محكمة البلدان األمريكية في وضع مريح في قاعدة La Tablada مقارنة باحملكمة األوروبية 
بني  ما  في  املشتركة  الثالثة  للمادة  املباشرة  االنتهاكات  بشأن  عند إصدار حكمها  اإلنسان  حلقوق 
اتفاقيات جنيف. ففي هذه القضية حتديًدا، استندت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مباشرة لألفعال 
التي شكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني )األساليب والوسائل املستخدمة، االستخدام 
املفرط لألسلحة عشوائية األثر(. ولم تصف احملكمة االنتهاكات بأنها انتهاكات جسيمة ولكنها استندت 
بالغة  األمور  من  وحتليلها  احملاكم  تسبيب  مقارنة  إن  اإلنسان8.   حلقوق  األوروبية  االتفاقية  ملواد 
الصعوبة إذا ما أخذنا في االعتبار اختالف القضايا قيد النظر. ومع ذلك ميكن التأكيد على أن مسألة 
اختصاص هذه احملاكم في ما يتعلق باملعاقبة على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ال ميكن أن 
يدخل في نفس اإلطار مع القضايا املنظورة أمام احملاكم الوطنية أو الدولية. فاحملاكم اجلنائية ليست 
مختصة بإثبات وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان. فهي تدين الدول وليس األشخاص. فاإلبدال ]أي أن 

حتل محكمة محل أخرى[ أمر له حدود.

7- انظر على وجه اخلصوص األحكام الصادرة في 24 فبراير/شباط 2005 بشأن قضيتي خاشييف وأكاييفا ضد روسيا )الدعوى رقم 00/57942 ورقم 
00/57945(، ايسايفا ويوسوبوفا وبازاييفا ضد روسيا ) الطلب رقم 00/57947 ورقم 00/57948 ورقم 00/57949( وايسايفا ضد روسيا ) دعوى 

رقم 00/57950(.
8- املواد 2 ، 3 ، 5 و13 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
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ثالًثا، إن االختصاص النوعي لهذه احملاكم ال مُيكنها كثيرًا من معاجلة املسائل املتعلقة باالنتهاكات 
مطابقة  مبدى  يتعلق  ما  في  باألحرى  ولكن  العقاب  أو  القمع  منظور  من  عليها  واملعاقبة  اجلسيمة 
السلوكيات مع االلتزامات الدولية للدول )اتفاقيات حماية حقوق اإلنسان أو احلقوق األساسية(. فدور 
اتفاقيات جنيف في قضية  الواردة في  االلتزامات  إذا كان قد جرى جتاهل  القضاة هو حتديد ما 
محددة وأنه قد متت مراعاة األدلة املقدمة من الدول األطراف. وبالتالي فإن "العقاب" الذي تقرره هذه 
احملاكم املكلفة بحماية حقوق اإلنسان يبعث على االرتياح لرؤية إدانة الدول جراء معاجلتها النتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني مع إمكانية منح تعويض مالي يكون مبثابة ما يسمى "تعويض منصف". ومن 
ثم نتساءل عما إذا كانت ممارسة هذه احملاكم لالختصاص في ما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني 

من شأنه أن يؤثر، بطريقة أو بأخرى، على سلوك حملة السالح. 

رابًعا، ال تستطيع هذه احملاكم تدارك أوجه القصور العامة في النظام. وفي حني ميكنها بالتأكيد دعم 
وحتفيز وفتح بعض القنوات، فهي وضعت من أجل النظر في الدعوى الفردية لذا فهي غير قادرة على 
استيعاب عدد كبير من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في حال اقترافها. كما أن ما أعرب عنه 
املراقبون واحملللون من أسف بشأن عدم اإلشارة الصريحة للقانون الدولي اإلنساني هو أمر مفهوم 
أنه ميكنها أن  "دائرة اختصاصها" على أساس  متامًا. فأي محكمة ميكنها املخاطرة باخلروج عن 
تستلهم أحكام القانون الدولي اإلنساني وتطبقها؟ فاملشكلة قد ال تكمن هنا. فحماية مضمون القاعدة 
أهم لدى احملكمة من البحث عن أسس أوسع. وبالتالي، ليس هناك نقل اختصاص بل اختصاص 
تكميلي هامشي لديه إمكانيات محدودة. فاالعتماد على مسألة إبدال االختصاص سيكون من اخلطأ.

خامًسا، من املستحيل جتاهل الثقل السياسي لهذه املسائل والتزام احملكمة التي جرى اللجوء إليها 
بأن تنأى بنفسها عن أي لوم من حيث التسبيب القانوني. فال مجال للتقريب في هذه احلاالت التي 
تلقى اهتماًما إعالمًيا كبيرا وتتم في إطار سياقات لم يستتب فيها السالم بالضرورة. ومما ال شك فيه 
أن هذا "الثقل السياسي" للتسبيب القانوني يؤثر في رؤية احملكمة الختصاصها املوضوعي. فاختيار 
القواعد القانونية التي ينبغي االستناد إليها ال يجب أن يجري باستخفاف أو أن مياثل جتميًعا ملجموعة 

من النصوص املتاحة والتي حتمي احلقوق ذاتها. 

سادًسا، ُيطرح سؤال حول قدرة هذه احملاكم املعنية بحماية حقوق اإلنسان على النظر في االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني واملعاقبة عليها. واملسألة هنا تتعلق باحلدود املادية اخلارجية لقدرة 
هذه احملاكم على قبول عدد كبير من الدعاوى. وإذا قبلت احملاكم كمًاّ هائاًل من االلتماسات، فذلك 
سيزيد من مخاطر تعرض النظام لالختناق مما يحول بالتالي دون إصدار األحكام في ظروف سليمة. 
وبعبارة أخرى، ميكن للمحاكم أن تتولى هذه املهمة إذا دعيت للنظر في عدد محدود من القضايا. أما 
إذا كان عليها النظر في مئات بل آالف القضايا فسيؤدي ذلك إلى تعقد الوضع بشكل أكبر وصعوبة 
إيجاد حل. ويجب أال نغفل مسألة القدرة املادية عند تقييم فعالية "إبدال االختصاص" كما ال ينبغي 
مي الدعاوى الذين ينتظرون حلوال تنطوي على معجزة وتوقيع  أواًل وقبل كل شيء منح آمال زائفة ملقِدّ

عقوبة مباشرة على مرتكبي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني.    
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إال أنه ال يجب التقليل من شأن األثر الذي تخلفه عملية تكرار الرسالة ذاتها من جانب هذه احملاكم. 
وإذا كان هناك بعض االتساق في األحكام الصادرة بشأن االنتهاكات بالرغم من محدودية القضايا 
فقد يكون لذلك أثر إيجابي على املدى املتوسط السيما في ما يتعلق بتعديل التشريعات القائمة. وفي 

الواقع، كثيًرا ما يكون تدخل هذه احملاكم يعني اإلقرار بفشل اآلليات التقليدية في أداء مهمتها.

ومرة أخرى، كما كان الشأن بالنسبة لإلشكالية األولى، ميكن طرح عدد من األسئلة حول االختصاص 
التكميلي اخلاص بهذه احملاكم: هل يعتبر قيام احملاكم املكلفة بحماية القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
بالنظر في االنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني تطوًرا أو تقدًما في ما يتعلق مبسألة العقاب 

أم أنه على العكس ميثل حتما حاًل محدوًدا وال ميكن له إال أن يكون هامشًيا؟

الدولي  القانون  انتهاكات  باملعاقبة على  يتعلق  ما  لهذا االختصاص اجلديد في  الفعلي  األثر  ما هو 
اإلنساني؟ هل من اجلائز اعتبار إدانة االنتهاك شكال من أشكال العقاب؟ هل يؤثر ذلك على حملة 

السالح؟ 

واملعاقبة  اإلنساين  الدويل  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  مع  للتعامل  خاصة  أجهزة  إنشاء 
عليها

املعاقبة عليها.  أنه عادة ما تفشل  إال  الدولي اإلنساني  للقانون  انتهاكات جسيمة  بالرغم من وقوع 
وتواجه  هامشية  تظل  اإلنساني  الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  ملرتكبي  الوطنية  فاحملاكمات 
أن  كما  األوائل  املسؤولني  ومعاقبة  احملاكمة  عملية  في  للتعجيل  الدولية صعوبات  اجلنائية  احملاكم 
الغالب  في  عليها  تعني  قد  العاملي  االختصاص  ملبدأ  بتطبيقها  املبادرة  انتهجت سياسة  التي  الدول 
األعم التراجع ألسباب دبلوماسية أو سياسية. ويتبقى سبيل واحد أخير وهو إمكانية إنشاء أجهزة 
خاصة تتولى مسؤولية التعامل مع االنتهاكات. فالهدف هو إنشاء جهاز مختص "متوفر عند احلاجة" 
تبًعا لإلمكانيات املتاحة عند انتهاء النزاع أو أثناء وقوعه. وفي هذا املوضع، باإلمكان إثارة عدد من 

النقاط.

أواًل، إن صعوبة تطبيق نظام االختصاص األصلي )سواء على الصعيد الوطني أو فوق الوطني( يلزم 
الدولة املسؤولة عن تنفيذ القانون الدولي اإلنساني )كما هي احلال بالنسبة لاللتزامات الدولية األخرى 
كان  وإذا  "العفو".  أو  التحرك"  "عدم  إلى  اللجوء  غير  حلول  عن  بالبحث  عاتقها(  على  أخذتها  التي 
صحيحًا أن هذين الطابعني قد سادا لوقت طويل عند نهاية النزاع، فإنه يوجد توجه -حديث نسبًيا 
- لدى الدول )الواقعة حتت ضغط من الضحايا وجماعات الضغط والدول األخرى واملجتمع الدولي( 
لتصور حلول بديلة في حال فشل احللول األولية. وميكن أن تكون هذه احللول على هيئة إنشاء محاكم 
خاصة )لتجنب استخدام مصطلح "محاكم استثنائية"( أو جلان احلقيقة واملصاحلة ) شبه القانونية(. 

ثانًيا، إن البحث عن حلول غير تقليدية ينبغي أن يصاحبه حتًما عنصران وهما الفعالية وإمكانية قياس 
النتائج. فال يكفي فقط إنشاء أجهزة خاصة بل ينبغي أن يكون لديها ما يلزم من وسائل كي تضطلع 
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مبهمتها على أكمل وجه والقدرة بشكل أو آخر على توقيع "عقوبات". لذا ليس من املستحيل جمع 
الهيئات املوجودة بالفعل )والتي سوف تنخفض مهامها بشكل خاص من حيث كم القضايا التي يتعني 
النظر فيها لتقتصر على أخطر القضايا( والهيئات التقليدية )في حالة عملها على اإلطالق(. وتتميز 
األجهزة اجلديدة مبا لديها من إمكانية لوضع إجراءاتها اخلاصة وبالتالي حتديد اختصاصها على 

أساس االحتياجات التي تواجهها وفقا للسياق احمللي.

التفكير مجددًا في  إلى  غالبًا  يقود  الواقعية  التوقعات في ظل وجود مساحة من  إن اختالف  ثالًثا، 
املتطلبات املتعلقة بالعقاب و"خفض" حجمها. فإذا لم يكن هناك اعتراض على احلاجة لعقاب يتسم 
باملالءمة والتناسب، فإن حتليل أهداف ومقاصد العقاب يقود إلى دراسة الوضع بشكل ملموس في 
ما يتعلق باجلوانب الثالثة "احلقيقة واجلبر وإعادة البناء". ونتيجة لذلك، يصبح العقاب غير محصور 
في اإلطار اجلنائي بل ينطوي أيضًا على عناصر مساعدة للدول في عملية إعادة البناء كإعادة السالم 
واملصاحلة )قبول اآلخر( واستعادة كل شخص ملكانه في املجتمع وإعادة سيادة القانون والثقة في 
النظام القانوني. وهذا يعني أيًضا أنه يتعني أن يقع ضمن اختصاص الهيئات املخصصة إمكانية 
اتباع نهج متعدد للتعامل مع العقاب "يتماشى" مع مقتضيات القانون الدولي اإلنساني. وهذا قطًعا 

من أكثر املسائل املعقدة التي تثير حولها عالمات استفهام وجدال.

رابًعا، إن اختيار أجهزة خاصة ال ميكن أن يقع دون األخذ في االعتبار املوارد املتاحة واحتماالت 
جناح العملية على أرض الواقع. بيد أنه ال ينبغي اعتبار إنشاء هذه األجهزة ترياًقا جلميع األمراض 
والسلطات  واإلجراءات  لالختصاص  ودقيق  إلى حتديد صارم  التوصل  الضروري  ومن  معجزة.  أو 
املمنوحة للجهاز اخلاص وحتديد مهامه على أساس العوامل اخلاصة بكل حالة من حاالت ما بعد 
انتهاء النزاع على حدة. ويختلف هذا النهج على األرجح عن املعايير التقليدية للعقاب كما ترد في 

النظام األصلي الذي أقرته اتفاقيات جنيف.

إن إعادة النظر في اختصاص األجهزة التقليدية أو األجهزة املنشأة على أساس مخصص يثير عدة 
تساؤالت حول تعيني اختصاص محدد لهذه األجهزة.

هل من املمكن أن ُتسند إلى هذه األجهزة اخلاصة مهام متطابقة مع تلك التي أنشأتها النصوص 
وبصفة  اإلنساني؟  الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  وقمع  مبعاقبة  األمر  يتعلق  عندما  القانونية 
خاصة، كيف ميكن التعامل مع أوجه اخلالف احملتملة بني خصائص تلك املؤسسات واملبادئ العامة 

للقانون اجلنائي وهي على سبيل املثال عدم الرجعية والتناسب بني العقاب والُتهم وما إلى ذلك؟

هل من املمكن أن يجري حتديد اختصاص أحد األجهزة اخلاصة ليشمل نطاًقا واسًعا من العقوبات 
ليضم املسؤولية املادية واألخالقية ملرتكبي االنتهاكات على سبيل املثال؟ هل من املمكن أال يشمل ذلك 

العقوبات اجلنائية وينص على شكل من أشكال احلصانة من املقاضاة؟
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اجلنائية(  )احملاكم  التقليدية  القضائية  األجهزة  بني  محدد  بشكل  االختصاص  توزيع  ميكن  كيف 
وما هي  يحدده؟  ومن  الفاصل  اخلط  أين موضع  (؟  واملصاحلة  احلقيقة  )جلان  االنتقالية  واألجهزة 

معايير اختيار اجلهاز املختص؟

هل من الواجب ضم الهيئات التقليدية )أي الهياكل العرفية( إلى هذا النظام اخلاص بالعقاب وإعادة 
البناء من خالل تكليفها مبمارسة اختصاصات جديدة؟ وفي أية ظروف؟ هل من املمكن تقييم املخاطر 
الناجمة عن هذه الصيغة؟ )على سبيل املثال عند النظر إلى "محاكم الغاكاكا" في رواندا واألخطاء 

التي وقعت فيها(؟

يتفق  فهل  اإلنساني؟  الدولي  والقانون  العام  الدولي  القانون  حيال  املؤسسات  هذه  وضع  هو  ما 
اختصاصها ومقتضيات مكافحة اإلفالت من العقاب ومالحقة مرتكبي اجلرائم الدولية؟ وإذا كان األمر 
كذلك فكيف؟ أال تخلق لها "أرًضا حرامًا" في ما يتعلق مبنطقية العقوبات ضد االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون الدولي اإلنساني؟ أال توفر حلوال مريحة في احلاضر ولكنها تسفر عن عقبات في املستقبل ال 

سيما في حال فشلها؟

باألساس وتعدد  التقني  بالرغم من طابعه  توزيع االختصاص،   اعتبار موضوع  املمكن  يعد من  لم 
أشكاله املتنوعة، موضوعا ذا أهمية ثانوية عند محاولة فهم الصعوبات املتعلقة بفعالية العقاب وفًقا 
ألحكام القانون الدولي اإلنساني. فهو يعتبر عنصًرا مهًما في العملية التي تؤدي إلى توقيع العقاب. 
وفي ظل عدم طرح هذه املسألة للنقاش، لم ُيعط هذا املوضوع وزنا. ولهذا توجد حاجة ماسة للتسليم 

بأهمية هذا املوضوع إذا ما أردنا مناقشة مسألة العقاب من مختلف اجلوانب..




