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.للتعاون
 االهتمام باجلوهر اإلنساني والقانوني للكوارث التي يتعرض لها الضحايا من.3
 وذلك بفرض التعاون ولو بالقوة من قبل،جراء اجلرائم املرتكبة في حقهم
 ولكن بشرط أال تطال هذه القوة،مجلس األمن ملالحقة مرتكبي هذه اجلرائم
.تلك الشعوب
 ضرورة وجود طرف ثالث (جهة قضائية) يتصف باحليادية للفصل فيما.4
قد يقع من تنازع قضائي في املستقبل ما بني هذه احملكمة والقضاء اجلنائي
 خاصة للدول غير املوقعة على اتفاقية روما ولتكن محكمة العدل،الداخلي
.الدولية على سبيل املثال
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واحلقيقة أن هذا االحتمال هو أمر بعيد املنال في الوقت الراهن من الناحية الواقعية،
خاصة فيما يتعلق باحلالة األمنية والتي حالت دون أن يعمل القضاء باستقاللية،
ولكن من الناحية النظرية وعلى افتراض حدوث االستقرار األمني ،ففي هذه احلالة
قد يعود االختصاص القضائي للدولة الليبية ،فمن خالل االطالع على التقرير
اخلامس الصادر من املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة عمال بقرار مجلس األمن  ،2011/1970يتبني أنه ال مانع للمحكمة
اجلنائية الدولية من أن يحاكم املتهم سيف اإلسالم أمام القضاء اجلنائي الليبي متى
توفرت الضمانات الالزمة باجراء محاكمة عادلة له.
واجلدير بالذكر أنه في في  2ابريل 2013م قدمت احلكومة الليبية مبوجب الفقرة ب
من البند  2من املادة  19من نظام روما األساسي ،طعن ًا في مقبولية الدعوى املرفوعة
في حق املطلوب عبد اهلل السنوسي ،مدعية أن احلكومة تقوم بالتحقيق واملالحقة
القضائية في نفس املوضوع الذي يحقق فيه مكتب املدعي العام باحملكمة اجلنائية
الدولية ،وفي  24ابريل جاء الرد بعدم قبول الدعوة في حق عبد اهلل السنوسي،
وبالتالي ينبغي أن يتولى القضاء الوطني الليبي ملفه اجلنائي ،وهو ما يعني أنه من
حيث املبدأ ال مانع من أن يختص القضاء الليبي الحق ًا بنظر الدعوى متى توافرت
الشروط املوضوعية لقواعد احملاكمة العادلة لدى القضاء الوطني.
التوصيات
	.1البد للدول غير األطراف أن تقتنع من أن احملكمة اجلنائية الدولية قد أصبحت
أمراً واقع ًا ال مفر منه ،وبالتالي يستلزم عليها االنضمام لهذه االتفاقية حتي
ال ميكن له أن يؤثر في القرارت القانونية والتعديالت
ميكن لها أن تشكل ثق ً
التي قد تطرأ على نظام هذه احملكمة وال يخدم هذه الدول.
 .2أن الدفع بعدم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،لكون الدولة صاحبة
الدعوى غير موقعة على اتفاقية روما بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو
دفع غير قانوني ،إذ أن مصدر االلتزام لهذه الدول عند اإلحالة من مجلس
األمن هو ميثاق األمم املتحدة والذي وقعت عليه كل دول العالم وليس مصدره
التوقيع على نظام روما األساسي ،وبالتالي البد من االنصياع والتعاون مع هذه
احملكمة ،حتى تتجنب هذه الدول ما قد يترتب عن هذا االمتناع من مآسي
تلحق بشعوبها وهي التي تكون املتضرر األول من جراء رفض احلكومات
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أن اإلحالة متت على ضوء الفصلني اخلامس والسابع من ميثاق األمم املتحدة ،وعليه
فإن عالقة الدولة الليبية وغيرها من الدول بالنظام األساسي للمحكة اجلنائية الدولية
هي عالقة حقيقية وقائمة بحكم عالقتهم مبثاق األمم املتحدة ،وبالتالي فإن مصدر
االلتزام الواقع على الدولة الليبية بتسليمها لرعاياها واالنصياع للمحكمة اجلنائية
الدولية وتنفيذ ما صدر عنها من قرارات ليس التوقيع على نظام روما األساسي ،وإمنا
مصدره التوقيع على ميثاق األمم املتحدة ،والقول بغير ذلك هو مجرد كالم عاطفي
سياسي ال أساس له في القانون وال ميكن قبوله ،إذ أن إحالة احلالة من مجلس األمن
إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من شأنه أن يعطل أية مبادرة تقوم بها
احملاكم الوطنية بشأن ممارسة اختصاصاتها بشأن اجلرمية موضوع اإلحالة ،وذلك ألن
مجلس األمن يتصرف في هذه احلالة مبوجب امليثاق ،وليس مبقتضى نظام روما
األساسي ()Magora, Mohamed. 2008, 45
ومن الناحية الواقعية فيما يتعلق بالشأن الليبي فإن هناك مؤشرات واضحة تدل
على غياب نهج احملاكمة العادلة في الوضع الليبي الراهن ،فقد مت القبض على سيف
اإلسالم في  19نوفمبر 2011م واليزال حتت قبضة املعارضة حتى هذه اللحظة
دون أن يتم تقدميه للمحاكمة مع األخذ في االعتبار املستوى احلالي من عدم
االستقرار وانعدام األمن واألمان في ليبيا وما يتعرض له أعضاء الهيئات القضائية من
تهديدات من قبل بعض املسلحني اخلارجني عن القانون في ظل عجز احلكومة احلالية
عن توفير احلماية الألزمة لهم وهو ما أكده وزير العدل في احلكومة احلالية السيد
صالح املرغني ( ،(Al-Adel,Wazart-liby. 2013وقد أكد هذه احلقيقة أيض ًا رئيس
املجلس الليبي للحريات وحقوق اإلنسان احملامي محمد العالقي وزير العدل السابق
في احلكومة اإلنتقالية ،والذي انتقد احملاكمات اجلارية ملسؤولني سابقني في عهد
حكومة القذافي ،حيث قال« :إن القانون عادة ما يدعم العدالة ،لكن ليبيا تشهد
نظام ًا قضائي ًا استثنائي ًا يفتقر ألسس العدالة (.) Al-Shark, Baowbet. 2012
ولكن ماذا لو حتسنت األوضاع األمنية في الدولة الليبية الحقاً ،وقدمت احلكومة
والقضاء الليبي من الضمانات ما يكفي لتوفير محاكمة عادلة للمتهم سيف اإلسالم
القذافي ،وفي ظل رقابة دولية للتأكيد على تطبيق املعايير الدولية للمحاكمة
العادلة ،فهل يحق للدولة الليبية وفي هذه احلالة أن يختص قضاؤها الوطني بالنظر
والفصل في الدعوى ،خاصة وأن قضاء احملكمة اجلنائية الدولية هو قضاء مكمل،
وفي بعض احلاالت التي جاءت على سبيل احلصر ،وليس قضاء بديل؟
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في جرمية القتل العمد ،وبالتالي فإن حجة احلكومة الليبية بعدم تسليم رعاياها
ألن قانونها احمللي مينع ذلك هي حجة ال معنى لها من الناحية القانونية ،كما أن
فحوى القرار  1970والصادر من مجلس األمن يلزم الدولة الليبية بالتعاون الكامل
مع احملكمة اجلنائية الدولية ،وعليه فمن الواجب عليها أن تسلم رعاياها للمحكمة
اجلنائية الدولية وهو وجه من أوجه التعاون امللزم للدولة الليبية.
أما الدفع الذي تقدم به ممثل احلكومة الليبية أمام احملكمة اجلنائية الدولية والذي
فحواه ،بأن الدولة الليبية لم توقع على اتفاقية روما بشأن النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية ،وبالتالي ليست ملزمة بها وال يجوز تطبيق مارود بها من نصوص التجرمي
والعقاب على رعاياها ،فإن هذا الدفع أيض ًا في غير محله ومردود ،حيث أنه
وبالرجوع إلى املادة  24فقرة  ،1واملادة  25من الفصل اخلامس وكذلك املواد
( )42 ،41 ،39،40من الفصل السابع ،من ميثاق األمم املتحدة،والتي نصت على
تفويض مجلس األمن فيما يراه مناسب ًا بالتدخل ،ولو باستخدم القوة العسكرية،
في احلاالت التي تهدد السلم واألمن الدوليني ،وقد رأى مجلس األمن أن الوضع
القائم في ليبيا يستحق إحالته للمحكمة اجلنائية الدولية وهو ما يلزم الدولة الليبية
بالتعاون في أمر هذه اإلحالة وما قد يترتب عنها من تسليم املتهمني املطلوبني
للعدالة الدولية ،وهذه املواد واضحة وجلية في تفويض الدول األعضاء املوقعة على
ميثاق األمم املتحدة ملجلس األمن باستخدام هذا احلق وفي حاالت معينة ،حيث
نصت الفقرة  1من نص املادة  24من الفصل اخلامس من ميثاق األمم املتحدة،
على أنه« :رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعا فعاال،
يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم
واألمن الدولي ،ويوافقون على أن هذا املجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته
التي تفرضها عليه هذه التبعات» ،كما نصت املادة  25من ذات الفصل ،على
أنه" :يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا
امليثاق".
وملا كانت هناك عالقة مباشرة ما بني مجلس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية ناجتة عن
املواد  16 ،13من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،حيث نصت الفقرة
ب من املادة  13من نظام احملكمة اجلنائية الدولية واملتعلقة بإحالة احلالة ،على أنه:
«إذا أحال مجلس األمن ،متصرف ًا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
حالة إلى املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت» ،ومبا
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.)350-, 349
وبالنظر إلى التهم املوجه للمطلوبني الليبيني الثالثة من قبل مدعي عام احملكمة
اجلنائية الدولية ،جند أنها تدخل ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،حيث ُأتهموا بارتكابهم جرمية من اجلرائم التي تدخل حتت بند اجلرائم
ضد اإلنسانية (القتل املعمد والتحريض عليه).
اخلامتة
الواقع أن تدخل احملكمة اجلنائية الدولية ومطالبتها للحكومة الليبية بتسليمها
سيف اإلسالم واملدعو عبداهلل السنوسي ،حتى ال يحدث إفراط ًا في العقاب ،وهو
ال في حالة ليبيا ،حيث أنه ومن غير املستبعد
ماتخشاه احملكمة اجلنائية الدولية فع ً
أن تنقلب احملاكمة للمتهمني في ليبيا إلى محاكمة املنتصر للمهزوم ،وهو الشىء
الذي يذكرنا باحملاكم العسكرية الواقعة في القرن املاضي (احملكمتني العسكريتني،
نورمبرج ،وطوكيو) إبان احلرب العاملية الثانية.
كما ميكن لنا ومن خالل ما مت عرضه سالفاً ،أن نالحظ أن احلكومة الليبية قد
تقدمت بعدة دفوع رأت أنها دفوع قانونية ،غير أن األمر ليس كذلك من الناحية
القانونية ،حيث أن ما دفعت به احلكومة الليبية بشأن عدم جواز تسليم رعاياها
بحجة أن ذلك يتعارض والقانون الليبي دفع في غير محله ،بالرغم من أن مبدأ
عدم التسليم تأخذ به أكثر دساتير العالم ،وذلك الرتباطه مببدأ السيادة ،فالدولة
متارس سلطاتها املختلفة على رعاياها ،فسلطاتها القضائية تسعى حملاكمة املتهمني
أمام القضاء الوطني ،بتطبيق القوانني اجلنائية الوطنية ،وعليه تصدر أحكامها
النهائية بالبراءة أو اإلدانة ( ،)Serag, Abed Al-Fttah. 2003, 218غير أن هذا
املبدأ والنصوص (الواردة بالقانون الليبي املتعلقة بعدم تسليم رعاياها) ،تتعارض
ونصوص اتفاقية روما بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،حيث نصت املادة
 87الفقرة  5من النظام األساسي للمحكمة على أنه« :للمحكمة أن تدعو أي
دولة غير طرف في هذا النظام األساسي إلى تقدمي املساعدة املنصوص عليها في هذا
الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب
آخر» ،كما تتعارض أيض ًا مع االتفاقيات الدولية املتعلقة بتسليم واستالم املجرمني
والتي منها اتفاقية تسليم املجرمني املبرمة في القاهرة في  15نوفمبر 1952م والتي
انضمت إليها ليبيا في  19مايو 1957م والتي تنص الفقرة ج من املادة  4منها على
أن يكون التسليم واجب ًا إذا كان الشخص املطلوب تسليمه متهم ًا أومحكوم ًا عليه

3/2/15 2:47 PM

ulum islamiyyah 14.indd 226

 227مصدر االلتزام باتفاقية احملكمة اجلنائية الدولية للدول غير األطراف (ليبيا منوذجاً)

ُ .aملزم ًا بحكم القانون بإطاعة األوامر.
 .bال يعلم بأن األمر الصادر غير مشروع.
 .cلم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة.
ويجب أن نالحظ أن هذه الشروط الثالثة يجب أن تتوفر مجتمعة ،وفيما يتعلق
بالفقرة ج تضيف الفقرة  2من املادة « ،33ألغراض هذه املادة ،تكون عدم املشروعية
ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية»،
وفيما عدا هذه اجلرائم ،فإن توافر الشروط الثالثة جميع ًا يعد األمر مقبو ًال إلعفاء
الفاعل من املسؤولية اجلنائية (Abed Al-Hamed, Abed Al-Hamed. 2010- 664-
.)665

اختصاص احملكمة من حيث املوضوع
.iii
أما من حيث االختصاص املوضوعي ،فإنه مبوجب نص املادة  5من النظام األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية فإن احملكمة اقتصر اختصاصها على اجلرائم التي تعد
أشد خطورة على املجتمع الدولي ،حيث نصت هذه املادة على أنه:
«يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة ،موضع اهتمام املجتمع
الدولي بأسره ،وللمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي النظر في اجلرائم التالية:
 .aجرمية اإلبادة اجلماعية.
 .bاجلرائم ضد اإلنسانية.
 .cجرائم احلرب .
 .dجرمية العدوان.
متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان ،متى اع ُتمد حكم بهذا الشأن،
وفق ًا للمادتني  121،123يعمل على تعريف جرمية العدوان ،ويضع الشروط التي
مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها ،فيما يتعلق في هذه اجلرمية ،ويجب أن يكون
هذا احلكم متسق ًا مع األحكام ذات الصلة مبيثاق األمم املتحدة».
ويتضح من النص ،أن احملكمة ال تنظر إال في جرائم احلرب ،واجلرائم ضد اإلنسانية،
وجرمية اإلبادة اجلماعية ،وقد حددها النظام األساسي للمحكمة مفصلة باملواد
 8 ،7 ،6وأدخلها ضمن نطاق عمل احملكمة،بينما مت جتنب العمل على جرمية
العدوان ،وذلك انتظاراً إلى أن يتم التوافق الدولي بشأنها (Amtobel, Sada. 2010
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النفاذ (Magora,

ضد اإلنسانية التي ارتكبت قبل دخول نظام روما األساسي حيز
 ،)Mohamed. 2008, 36وإمنا ينعقد االختصاص لهذه احملكمة في تلك اجلرائم بعد
دخول االتفاقية حيز النفاذ ،وهو ما يسميه الفقه القانوني باالختصاص املستقبلي
للمحكمة ( .)Brsem, Mohamed. 2009, 13
وبحسب الفقرة 2من املادة ، 126فإنه يسري النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية بالنسبة للدول التي تنضم لهذه االتفاقية بعد سريانه في اليوم األول من
الشهر الذي يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو
قبولها أو انضمامها للنظام وال يسري على اجلرائم التي تقع قبل هذا التاريخ،
وبالرجوع إلى احلالة الليبية جند أنها من حيث الزمان تدخل ضمن االختصاص
الزمني للمحكمة اجلنائية الدولية ،حيث كانت أحداثها في عام  ،2011وهي
وقائع كانت بتاريخ الحق لتاريخ نفاذ اتفاقية روما.
.ii
اختصاص احملكمة من حيث األشخاص
تختص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم بعد
بلوغ سن  18سنة ،مبعنى ليس للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص على الدول
أو الهيئات االعتبارية ،إمنا ينحصر اختصاصها في االشخاص الطبعية (املادة 25
الفقرة  1من نظام احملكمة) ممن تزيد أعمارهم عن  18سنة (املادة  26من نظام
احملكمة) ،كما أن املسئولية في هذا النظام هي مسئولية فردية (املادة  25فقرة2
من نظام احملكمة) .ونظراً ألن اجلرائم الدولية عاد ًة ما تتم بواسطة أشخاص يتمتعون
بالصفة الرسمية كرؤساء الدول وقادة القوات املسلحة ،أو بعلمهم ،فإنه اليستثنى،
ومن خالل نظام احملكمة األساسي ،شخص ما من املسئولية اجلنائية بسبب صفته
الرسمية ،حيث نصت املادة  27من هذا النظام على مبدأعدم االعتداد بالصفة
الرسمية للمتهم عند محاكمته ،فال تكون هذه الصفة مانعة للمسئولية اجلنائية أو
سبب ًا لتخفيف العقوبة (.)Brsem, Mohamed. 2009, 13

كما ال ُيعفى من املسؤولية اجلنائية املرؤس عند تلقيه أوامر مرؤسيه إال في إطار
ضيق ،حيث تناولت املادة  33من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
موضوع اجلرائم التي تُرتكب امتثا ًال ألمر احلكومة والتي تقضي بأن هذه األوامر ال
تعفي الشخص من املسؤولية اجلنائية إال إذا كان ذلك الشخص:
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.iii

إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق بجرمية من هذه
اجلرائم وفق ًا للمادة .15

ومن خالل هذا النص ميكن لنا أن نستنتج أنه إذا ُأحيلت احلالة من مجلس األمن
بوقائع جنائية مرتبطة بجرائم ُأرتكبت تدخل ضمن األختصاص املوضوعي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،ففي هذه احلالة فإنها ال تتقيد بالشروط املسبقة ملمارسة
االختصاص الوارد ذكرها في الفقرة /2أ ،ب من املادة  12من نظام روما األساسي،
أي مبعنى أنه في هذا الفرض اليشترط أن تكون اجلرمية قد ارتكبت في إقليم دولة
طرف أو من قبل شخص يحمل جنسية دولة طرف ،فاحملكمة ينعقد لها االختصاص
في هذه احلالة أي ًا ما كان وقوع اجلرمية وبغض النظر عن جنسية الفاعل،وفي نفس
الوقت فإن إحالة احلالة من مجلس األمن عبارة عن مجرد تقدمي للشكوى بحيث
ال تلزم هذه اإلحالة املدعي العام مبباشرة التحقيق دائماً ،بل بإمكانه أال يباشر
التحقيقات إذا اقتنع أن اإلحالة استندت إلى معلومات غير صحيحة ،أو أدلة تافهة،
أو كانت مبنية على أهواء سياسية أو افتراضات غير واقعية (Magora, Mohamed.
)2008, 44
اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية وارتباطها بالدعوى
ال شك في أنه ما من محكمة قد مت إنشاؤها في إطار القانون اجلنائي الدولي إال ووراء
هذا االنشاء غرض أو اغراض محددة يتم حتديدها في إطار نظامها األساسي ،وعلى
ضوء تلك األغراض ُيبنى اختصاصها من حيث املوضوع ،والزمان ،واألشخاص،
واملكان ،واحملكمة اجلنائية الدولية لم تخرج عن هذا السياق.
.i
اختصاص احملكمة من حيث الزمان
إن االختصاص الزماني لتفعيل قواعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
مرتبطة مببدأ عدم رجعية القانون اجلنائي وهذا مانصت عليه املادة  24الفقرة 1
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،بقولها« :ال ُيسأل شخص جنائي ًا
مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام» ،وهو ما أكدته
املادة  11الفقرة  1من ذات النظام والتي نصت على أنه« :ليس للمحكمة اختصاص
إال فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي» ،واجلدير
بالذكر أن بدء نفاذ هذه النظام ودخوله حيز العمل ،كان بتاريخ  1يوليو 2002م،
وبالتالي فإن احملكمة ال عالقة لها بجرائم اإلبادة اجلماعية ،وجرائم احلرب ،واجلرائم

3/2/15 2:47 PM

ulum islamiyyah 14.indd 229

VOL.14 (DECEMBER) 2014

230

اإلجراءات اجلنائية الليبي ،وهو الباب املتعلق بتسليم املجرمني واستردادهم ،حيث
تنص املادة  493من قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي على أنه« :ينظم القانون الليبي
قواعد تسليم املجرمني واستردادهم ،مالم تنظمها االتفاقات والعرف الدولي» ،كما
نصت املادة  493مكرر ،أ الفقرة د ،ه ،على أنه« :يجوز تسليم املتهمني أو احملكوم
عليهم متى توافرت الشروط اآلتية ...« :د-أال يتعلق الطلب بليبي ،ه -أال تكون
اجلرمية سياسية أو جرمية أخري تتعلق بها» ،والواضح من خالل هذه النصوص أنه
ومن حيث املبدأ أن القانون الليبي يسمح بتسليم املجرمني ،غير أن التسليم يكون
محظوراً متى كان املطلوب تسليمه ليبي ًا أو كان مرتكب ًا جلرائم ذات طبيعة سياسية.
األسانيد القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية
بالرغم من أن ليبيا ليست عضواً في اتفاقية روما بشأن النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية لكونها لم توقع وتصادق على هذه االتفاقية ولم تنضم إليها ،إال
أنها وجدت نفسها أمام هذه احملكمة مطالبة بتسليم رعاياها ليتم محاكمتهم من
قبل هذه احملكمة بعد إحالة ملفها من قبل مجلس األمن إلى احملكمة اجلنائية الدولية
للنظر فيه .ولكن السؤال هو ،ما هي اآللية القانونية التي مبوجبها مت إحالة هذا امللف
من أروقة مجلس األمن إلى احملكمة اجلنائية الدولية؟ ولإلجابة على هذا السؤال البد
من معرفة سلطة مجلس األمن في إحالة احلالة إلى احملكمة اجلنائية الدولية وكذلك
اختصاصات هذه احملكمة من حيث الزمان واألشخاص واملوضوع.
سلطة مجلس األمن في إحالة احلالة إلى احملكمة اجلنائية الدولية
يستمد مجلس األمن شرعيته في إحالة الوضع أو احلالة للمحكمة اجلنائية الدولية
من منطلق ما جاء بالنظام األساسي لهذه احملكمة ،وذلك مبوجب املادة  13الفقرة
ب من هذا النظام ،والتي تنص على أنه:
«للمحكمة أن متارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجرمية مشار إليها في املادة  5وفق ًا
ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال اآلتية:
 .iإذا أحالت دولة طرف إلى املدعي العام وفق ًا للمادة  14حالة يبدو أن
جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
 .iiإذا أحال مجلس األمن متصرف ًا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة حالة إلى املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم
قد ارتكبت.
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بذلك تسليمه للمحكمة اجلنائية الدولية ومحاكمته من قبل هذه احملكمة ،وهو
األمر الذي أوصل النزاع إلى أشده فيما يتعلق باالختصاص القضائي ما بني احملكمة
اجلنائية الدولية والقضاء اجلنائي الليبي ،هذا واليزال سيف اإلسالم معتقال لدى
املعارضة من تاريخ القبض عليه في  19نوفمبر 2011م (Al-Gadeda, Korena.
 )2012حتى يومنا هذا في مكان مجهول مبنطقة الزنتان ،وهي مدينة تقع في جبل
نفوسة تسكنها قبيلة الزنتان التي ترجع أصولها إلى عرب الدواسر أحد قبائل جند
الكبرى ( .)Al-Zawe, Ahmed. 1968, 78
موقف القانون واحلكومة الليبية
باشرت النيابة العامة مبكتب النائب العام الليبي التحقيقات مع املتهم سيف اإلسالم
حول اجلرائم التي ارتكبها أثناء أحداث  17فبراير 2011م،كذلك اجلرائم التي
سبق ارتكابها قبل هذه األحداث ،وبعد أن استوفت النيابة العامة التحقيقات،
صرحت بأنه ستتم إحالة املتهم سيف اإلسالم إلي احملكمة في شهر سبتمبر2011م،
إال أن استالم احلكومة الليبية للمتهم عبداهلل السنوسي في  5سبتمبر 2012م
من قبل احلكومة املوريتانية ( )Alebye, Al-Syase. 2012ترتب عنه تأجيل احملاكمة
لفترة  ,أشهر ،إذ من املمكن أن يدلي هذا األخير بأقوال في حق املتهم سيف اإلسالم
تتغير بها الوقائع والتهم ،ولكن وحتى كتابة هذه الورقة لم يتم تقدمي املتهم سيف
اإلسالم للمحاكمة أمام القضاء الوطني.
وتستند احلكومة الليبية في موقفها مبحاكمة سيف اإلسالم على عدة نقاط ،منها
ما صرح به السيد أحمد الصادق اجلهاني -مسؤول القضية الليبية في احملكمة
اجلنائية الدولية،-والذي جاء على لسانه« :أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما
والتي مبوجبها نشأت احملكمة اجلنائية الدولية ،وحتى وإن كانت ليبيا ضمن هذه
االتفاقية فاألولوية دوم ًا للقضاء الوطني ،ودور احملكمة اجلنائية الدولية دور تكميلي
فقط ،إال إذا كانت الدولة غير راغبة في احملاكمة أو غير قادرة ،ولهذا فإن األكيد
هنا ،يجب أن ينعقد االختصاص للقضاء الليبي وتكون محاكمة سيف اإلسالم
داخل ليبيا (.)Ll-Alam, Al-manara. 2012
أما من الناحية القانونية وما حواه القانون الليبي بشأن تسليم املواطنني الليبني ،فقد
نظم املشرع الليبي ذلك في املواد  493 ،493مكرر أ ،من الباب التاسع من قانون
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القمع ،األمر الذي ترتب عنه قتل وجرح العديد من املدنيني ،وانتهاكات صارخة
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
وفي 26فبراير 2011م ،ونتيجة للضغوط التي مارستها بعض الدول الكبرى وبعض
الدول العربية على رأسها قطر ودول اخلليج والتي لها مصلحة بالتدخل في الشأن
الليبي ،وتنديد بعض املنظمات الدولية حيال الوضع القائم في ليبيا ،أصدر مجلس
األمن قراره رقم  1970والذي جاء بالفقرة  4منه بإحالة الوضع القائم في اجلماهيرية
العربية الليبية ،منذ  15فبراير 2011م إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية،
كما طالب مجلس األمن من خالل هذا القرار بتنفيد حظر السفر على العقيد
القذافي وأبنائه وكذلك املتهم عبداهلل السنوسي وعدد من وزرائه،كان من بينهم
(United
املدعو البغدادي احملمودي ،رئيس الوزراء السابق باحلكومة الليبية.
)2011/Nations. s/res/1973
وانطلقت التحقيقات من مكتب املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية،وبعد
فترة وجيزة من التحقيق طالب املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية السيد لويس
مورينو ُأكامبو « »Lwes Moreno Okambwفي  16مايو 2011م قضاة احملكمة
اجلنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من :معمر أبو منيار القذافي
وسيف اإلسالم معمر القذافي ،ورئيس االستخبارات عبد اهلل السنوسي ،لالشتباه
في كونهم قد ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية في ليبيا منذ  15فبراير 2011م،
( )Adewalya, Al-Mahkama. 2011وبتاريخ  27يونيو 2011م ،أصدرت الدائرة
التمهيدية األولى للمحكمة اجلنائية الدولية أمراً بالقبض على املطلوبني وذلك
لتهمتني تتعلقان بجرائم ضد اإلنسانية (القتل ،واالضطهاد) ،وعليه ووفق ًا للقرار
 1970الصادر من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بتاريخ  26فبراير 2011م ،فإن
على السلطات الليبية واجب التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية.
وفي  5يوليو 2011م مت إبالغ السلطات الليبية بطلب التعاون لتسليم املشتبه
بهم مرفق ًا بأمر القبض الصادر ضدهم ( ،)Adewalya, Al-Mahkama. 2011إال أن
سقوط النظام في ليبيا ومقتل العقيد القذافي في  20أكتوبر 2011م ،و وقوع
سيف اإلسالم وعبداهلل السنوسي في قبضة املعارضني َغ َّير من وقائع الدعوى
ومجرياتها ،حيث تشبثت احلكومة الليبية املؤقتة مبحاكمة سيف اإلسالم ،رافضة
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الوطني في احملاكمة ال تتوقف على سوء نية الدولة ،وإمنا مرد ذلك عجزها عن
القيام بدورها ألسباب متعددة ،كأن يتعرض نظامها القضائي النهيار كلي أو جزئي
لعوامل مختلفة كقيام حرب أهلية أو دولية أو بسبب عدم احترام الشروط التي
تضمن توافر احملاكمة العادلة والتي يجب أن تتم وفق ًا ألصول احملاكمات املعترف بها
طبق ًا للقانون الدولي ،أو بسبب قلة اإلمكانيات التي تسمح بإحضار املتهم وحسن
سير التحقيق جلمع األدلة والشهادات الضرورية إلدانة املتهم (Bow-Samaha, Nasr
.)Al-Aden. 2008, 76
الوقائع واألسانيد القانونية بشأن الوضع في ليبيا
مما ال شك فيه أن وراء هذه األوامر املتعلقة بالقبض على املطلوبني ،وقائع وتصرفات
كانت السبب الرئيسي في إصدارها من قبل احملكمة اجلنائية الدولية وهي وقائع
وابتداء من
ناجتة عن أفعال تتطلب تدخل احملكمة اجلنائية الدولية ،ففي ليبيا
ً
اندالع األحداث في  15فبراير 2011م وما جرى فيها من قمع للمتظاهرين من
قبل احلكومة الليبية السابقة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي ،ومروراً بتدخل
األمم املتحدة ومجلس األمن ،وكذلك احملكمة اجلنائية الدولية ،وحتى سقوط
احلكومة الليبية ومقتل القذافي والقبض على جنله سيف اإلسالم من قبل املعارضني
لنظام القذافي ،وقع العديد من االنتهاكات ضد املدنيني ،سواء من اجليش الليبي
أو من قبل املعارضني ،وهى جرائم حتسب على الطرفني ،غير أن االتهام وأوامر
القبض جاءت في حق كل من العقيد معمر القذافي ،وجنله سيف اإلسالم ،ورئيس
االستخبارات الليبي ،العقيد عبداهلل السنوسي دون غيرهم ممن ارتكبوا جرائم
تدخل ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة ،وهو ما ميكن اعتباره ازدواجية في
املعايير من قبل هذه احملكمة.
الوقائع واالتهام وموقف احلكومة الليبية
الوقائع واالتهام
بدأت شرارة االنتفاضة في  15فبراير 2011م من املناطق الشرقية بالدولة الليبية
وحتديداً من مدينة (بنغازي) ضد النظام احلاكم في ليبيا ،فما كان من احلكومة
الليبية السابقة إال وأن مكنت أجهزتها األمنية من هذه االنتفاضة ،بحيث أعطت
أوامرها باستخدام القوة لقمع املتظاهرين ،كما ينسب إلى املدعو سيف اإلسالم،
ورئيس جهاز االستخبارات العسكرية املدعو عبداهلل السنوسي ،املشاركة في هذا
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احملالة أو املقدمة إليها ،وبينت احلاالت التي ميكن فيها رفض احلالة أو قبولها ،ولكن
ما يهمنا في هذه الورقة البحثية الفقرتني  ، 2& 3من ذات املادة واملتعلقة مبسألة
عدم رغبة الدولة في رفع الدعوى أو عدم قدرتها على ذلك ودور احملكمة اجلنائية
في هذه احلالة.
وقد بني النظام األساسي للمحكمة ذلك ،بحيث يتضح عدم رغبة الدولة في رفع
الدعوى إذا كانت دولة القضاء الوطني قد اتخدت إجراءات بغرض حماية املتهم
وإعفائه من املسئولية ،كحدوث تأخير في اتخاذ اإلجراءات يتضح منها عدم رغبة
الدولة في تقدمي املتهم ،أو أن تكون اإلجراءات قد اتُخدت بطريقة غير مستقلة أو
محايدة أو نزيهة ،أما في حالة عدم املقدرة ،وهي احلالة التي تكون فيه الدولة غير
قادرة على التحقيق أو املقاضاة بسبب حدوث انهيار في النظام القضائي الوطني،
سواء أكان االنهيار كليا أم كان هناك خلال في النظام القضائي الوطني ،كأن تكون
الدولة غير قادرة على القبض على املتهم والوقوف على أدلة اجلرمية أو توفير احملاكمة
العادلة له بغرض االنتقام من املتهم ،وعدم رغبة الدولة أو املقدرة في إقامة الدعوى
اجلنائية على النحو السالف ذكره قد ينطبق عل الدول األطراف أو الدول غير
األطراف في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
ففي هذه احلالة إذا ارتكب أحد مواطني دولة ليست طرف ًا في النظام األساسي
للمحكمة جرمية ما من اجلرائم التي تدخل ضمن االختصاص املوضوعي لهذه
احملكمة ،على إقليم دولة طرف ،حق لهذه األخيرة أن ينعقد لها االختصاص طبق ًا
ملبدأ اإلقليمية ،أو أن حتيل هذا االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية طبق ًا ملا
نصت عليه املادة  13الفقرة أ ،واملادة  ،14وقد تتم اإلحالة من قبل مجلس األمن
حتى ولو كانت الواقعة قد متت من أحد مواطني الدول غير املوقعة وفي إقليم دولة
غير طرف ،وذلك مبوجب املادة  13الفقرة ب ،وهنا وفي هذه احلالة يتحقق مبدأ
القضاء التكاملي ،أو االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية وهي ذات
الواقعة املنطبقة على احلالة الليبية.
ونستخلص من هذه املادة أن دور قضاء احملكمة اجلنائية الدولية هو دور مكمل
ال في احلالة التي يثبت فيها
للقضاء الوطني ،بحيث يكون دور هذه احملكمة مكم ً
عجز القضاء الوطني أو عدم الرغبة في اتخاذ إجراءات املتابعة ،ففي هذه احلالة
يجوز للمحكمة النظر مباشرة في الدعوى احملالة إليها ،كما أن انعدام قدرة القضاء
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مبدأ التكامل
قام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بالنص على العديد من املبادىء
القانونية الهامة والتي حتكم عمل احملكمة أثناء ممارستها الختصاصتها املوضوعية
واالجرائية ،والتي منها مبدأ (ال جرمية وال عقوبة إال بنص) ،ومبدأ (عدم جواز
املعاقبة عن الفعل الواحد مرتني) ،وهى من املبادىء التي نصت عليه ُجل الدساتير
والتشريعات الداخلية احلديثة ( )Saad, Sami. 2008, 160ولكن يظل مبدأ
التكامل األساس الذي يوضح العالقة ما بني قضاء احملكمة اجلنائية الدولية والقضاء
اجلنائي الوطني ،حيث يعد مبدأ التكامل مبدءاً أساسي ًا في نظام احملكمة اجلنائية
الدولية والركيزة احملورية التي بنى عليها النظام األساسي للمحكمة ،وذلك لكونه
يضع احلدود الفاصلة بني ما يختص به القضاء اجلنائي الوطني ،وما يدخل في
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،ومبعنى أدق ،هو ذلك املبدأ الذي يحدد العالقة
بني القضاء اجلنائي الدولي والقضاء اجلنائي الوطني (،)Morad, Serag. 2001, 3
حيث يكون دور احملكمة اجلنائية الدولية تكميال لدور القضاء الوطني ،إذ أن
للقضاء الوطني األولوية في محاكمة مرتكبي اجلرائم الدولية والواردة على سبيل
احلصر باملادة ( )5من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وهو صاحب
االختصاص والوالية ،والتكون احملكمة اجلنائية الدولية مختصة بنظرها للدعوى
إال إذا كان القضاء الوطني غير قادر أو غير راغب في نظرها)Basyone, Mahmod .
)2001, 76
ومن ذلك ميكن أن نعتبر أن القضاء اجلنائي الدولي واملتمثل في قضاء احملكمة
اجلنائية الدولية هو قضاء مكمل وليس قضاء بديل ُيقصد به االعتداء على سيادة
الدول كما يعتقد البعض ،ولهذا فإنه ومرعا ًة ملسألة سيادة الدول فقد أقرت جلنة
القانون الدولي عند إعدادها للنظام األساسي لهذه احملكمة ،ضرورة أن يأخد أي
اقتراح إلنشاء محكمة دولية في االعتبار املعارضة التي ميكن أن تكون من جانب
الدول في هذه املسألة (.)Amtobel, Sada. 2010, 61
حاالت انعقاد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية
اعتماداً على مبدأ التكامل والذي به ميكن أن تكون الوالية القضائية للمحكمة
اجلنائية الدولية ،فقد عاجلت املادة  17من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية مسألة مقبولية أو شروط قبول احملكمة اجلنائية الدولية النظر في الدعوى
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 27يونيو 2011م كان الرد من الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية
باملوافقة ،فقد أصدرت هذه الدائرة أمراً بالقبض على املطلوبني الثالثة.
وقد أثارت مذكرات االعتقال الصادرة في حق املواطنني الليبني الثالثة ،العديد من
ردود األفعال املتباينة جتاه احملكمة واملدعي العام باحملكمة ،حيث طعن البعض في
شرعية هذه األوامر (أوامر القبض) من الناحية القانونية ،خاصة في ظل عدم توقيع
الدولة الليبية على االتفاقية اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما يثير
التساؤل حول مدى مشروعية هذه القرارات من الناحية القانونية ،وما عالقة هذه
احملكمة بالدول املوقعة على اتفاقية انشائها وكذلك الدول غير املوقعة؟ وإذا كانت
هذه األوامر صحيحة ،فما هو مصدر التزام الدولة الليبية بتسليم رعاياها لهذه
احملكمة؟ كل هذه األسئلة ستكون االجابة عليها من خالل الدراسة.
العالقة ما بني احملكمة اجلنائية الدولية والقضاء اجلنائي الوطني
ميكن لنا ومن خالل االطالع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية معرفة
العالقة ما بني قضاء احملكمة اجلناية الدولية والقضاء اجلنائي الوطني ،وذلك من
خالل الفقرة  10من ديباجة هذه االتفاقية ،وكذلك املادة األولى منها ،حيث نصت
الفقرة  10من ديباجة نظام روما األساسي على أنه« :وإذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية
الدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية
اجلنائية الوطنية» ،وهو الشيء الذي أكدته املادة  1من النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية والتي نصت على أنه»:تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (احملكمة)
وتكون احملكمة هيئة دائمة لها السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء
أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدولي ،وذلك على النحو املشار إليه في
النظام األساسي ،وتكون احملكمة مكملة لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية،
ويخضع اختصاص وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام».
والسؤال هنا :كيف ومتى يكون قضاء احملكمة اجلنائية الدولية مكمل للقضاء
اجلنائي الوطني؟ ولإلجابة على ذلك البد من التطرق بداية ملبدأ التكامل الوارد
بالنظام األساسي للمحكمة ،ثم نُعرج على احلاالت التي تكون فيها احملكمة اجلنائية
الدولية صاحبة الوالية القضائية.
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Abstract
The purpose of this research is to reveal the debate arising currently about
the legitimacy of interference of the international criminal court from legal
side and to obligate itself the role of national criminal justice in lawsuit
of some wanted person for justice, especially for impartial countries in
the convention of Rome in regard with the articles of this courts, which
are known conventionally –impartial countries- the study used critical
analytical descriptive method, I have taken Libya as example of these
countries considering that Libya lives this case, since the international
criminal court demand some of Libyans for action before it, the last think
that it is the competent and relevant for such action, while the Libyan
government think that this demand is legally inappropriate, relying this to it
inratification of the convention of establishment of this court, then it is not
obliged by it legally, but the researchers have another view, different to what
the Libyan government think, since they confirm that the Libyan government
is committed legally by this convention, whereas the study concluded to a
result which stipulate that the origin of obligation of Libyan government by
this court, is in it signature of the convention of the united nations, rather
than the signature of Rome convention.
Keywords: international criminal court, the security council

املقدمة
، والصالة والسالم على رسول اهلل خامت األنبياء واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد؛،وعلى آله وصحبه أجمعني إلى يوم الدين
فقد كثُر اجلدل مؤخراً حول عدم املشروعية القانونية لتدخل احملكمة اجلنائية الدولية
بخصوص محاكمة بعض من رعايا الدول الغير موقعة على اتفاقية احملكمة اجلنائية
 خاصة بعد صدور أوامر القبض من قبل هذه احملكمة على أفراد من هذه،الدولية
الدول مطالبة فيها مثولهم أمامها حملاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم تدخل
.ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية
 طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من قضاة،م2011 مايو16 ففي
:الدائرة التمهيدية باحملكمة اجلنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من
 ورئيس، وجنله سيف اإلسالم، معمر محمد أبومنيار القذافي،العقيد الراحل
 وذلك لالشتباه، املدعو عبد اهلل السنوسي،االستخبارات الليبية في عصر القذافي
في كونهم قد ارتكبوا بعض اجلرائم التي تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية
 وبتاريخ،م2011 فبراير15  منذ،الدولية في ليبيا والتي منها جرائم ضد اإلنسانية
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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن اجلدل القائم حالي ًا حول مشروعية تدخل
احملكمة اجلنائية الدولية من الناحية القانونية وأخذها لدور القضاء اجلنائي الوطني
في محاكمة بعض املطلوبني للعدالة ،خاص ًة للدول غير املوقعة على اتفاقية روما
بشأن النظام األساسي لهذه احملكمة ،وهي ما تُعرف اصطالح ًا -بالدول غير
األطراف -وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والنقدي ،وقد أخذنا
ليبيا منودج ًا لهذه الدول باعتبار أنها متر بهذه احلالة ،إذ تطالب احملكمة اجلنائية
الدولية بعض ًا من رعايا الدولة الليبية حملاكمتهم أمامها ،وترى هذه األخيرة أنها
صاحبة الوالية واالختصاص ،بينما ترى احلكومة الليبية أن هذه املطالبة في غير
محلها من الناحية القانونية ،معتمدة في ذلك على عدم توقيعها على اتفاقية إنشاء
هذه احملكمة ،وبالتالي فهى غير ملزمة بها من الناحية القانونية ،إال أن للباحثني رأي ًا
آخراً مخالف ًا ملا تقدمت به احلكومة الليبية ،حيث يؤكدوا بأن الدولة الليبية ملزمة
بهذه االتفاقية من الناحية القانونية ،حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها ،أن
مصدر االلتزام الواقع على عاتق الدولة الليبية بتسليم رعاياها لهذه احملكمة ،يكمن
في توقيعها على ميثاق األمم املتحدة وليس ميثاق روما.
الكلمات املفتاحية  :احملكمة اجلنائية الدولية ،مجلس األمن
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