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رأي القاضية أنيتا أوشاسكا المنفصل
 – 1اتفق مع زمالئي يف وجوب تأييد القرار املطعون فيه ورفض دعوى االستئناف اليت قدَّمها الدفاع .بيد أنين َّقررت أن
أحلق بالقرار هذا الرأي املنفصل لكي أعرض آرائي بشأن بعض جوانب القضية .وينبغي أن أشدِّد على أنين ال اعتزم
تناول كل ما يقوم يف هذه املسألة من أمور بل سأرِّكز على ما يقتضي منها ،يف رأيي ،عناية خاصة.
أوالً – السبب األول من أسباب االستئناف – ”نفس القضية [الدعوى]“
 – 2حياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت خبلوصها إىل أن ليبيا حتقق يف نفس الدعوى اليت تنظر فيها احملكمة.
وإنين أتفق مع زمالئي يف وجوب رفض هذه احلجة لكن ألسباب ختتلف عن األسباب املبيَّنة يف حكم أغلبية قضاة دائرة
االستئناف.
لت تفسري مصطلح ”نفس القضية [الدعوى]“ املشار إليه يف املادة ( )1( )1( 11أ) من النظام
 – 3لقد تناو ُ
األساسي يف رأيي املخالف حلكم دائرة االستئناف بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية(( )1املشار إليه فيما يلي
بـ”القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف“) والذي خلصت فيه إىل أن الدعوى املقامة على السيد سيف اإلسالم القذايف
(املشار إليه فيما يلي بـ”السيد القذايف“) مقبولة(( )2يُشار إىل رأيي هذا فيما يلي بـ”الرأي املخالف يف قضية القذايف“).
أشرت يف رأيي املخالف إىل أن ما يسمى بـ”معيار الشخص نفسه والسلوك ذاته“ اعتُ ِمد يف بادئ األمر ،يف
–1و ُ
قضاء هذه احملكمة مبا فيه قضاء دائرة االستئناف( ،)3يف القضايا الناشئة عما يسمى باإلحالة الذاتية أي احلاالت اليت
حتيلها البلدان املعنية نفسها إىل املدعي العام.
 – 5وبيَّنت أيضاً تفسريي ملصطلح ”نفس القضية [الدعوى]“ املشار إليه يف املادة ( )1( )1( 11أ) من النظام
األساسي على النحو التايل:

(” )1قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف“ 31 ،أيار/مايو  ،2113الوثيقة
نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-344-Red
(” )2حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  31أيار/مايو  2113املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية سيف
اإلسالم القذايف“‘”،رأي القاضية أنيتا أوشاسكا املخالف“ ،الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-547-Anx2 (OA4
ICC-01/11-01/11-344-Conf

(صدرت عنها

() 3
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 – 11الرأي املروز عندي أن الدائرة التمهيدية أخطأت خبلوصها إىل أن ”نطاق التحقيق الوطين“ ال ”يشمل
القضية نفسها املبيَّنة يف أمر القبض الذي أصدرته احملكمة“ ألهنا اعتمدت تفسرياً مغلوطاً للمادة ( )1( 11أ) من
النظام األساسي ال يقوم إال على معيار ”الشخص نفسه و(جوهر) السلوك ذاته“( .)1إين أرى أن املشكلة تكمن
يف املعيار نفسه الذي يتجاهل ،خالفاً للنص الصريح لفاحتة املادة  )1( 11من النظام األساسي ،مبدأ التكامل
املنصوص عليه يف الفقرة العاشرة من ديباجة النظام األساسي ويف املادة األوىل منه.
 – 14وكما بـُ ِِّّي فيما تق ّدم ،اعتُ ِمد معيار ”الشخص نفسه والسلوك ذاته“ منذ عام  2112على حنو جتريدي
وباالستناد يف أغلب األحيان إىل حاالت مل تدفع فيها الدول املعنية بعدم مقبولية الدعوى ومل تربهن على أهنا
اختذت تدابري للتحقيق يف اجلرائم املدعى بارتكاهبا أو بشأن املشتبه هبم أو ملقاضاهتم .إن تطبيق هذا املعيار على
القضية اليت بِّي أيدينا يثبت أنه لو طُبِّق ملقارنة الدعاوى املقامة أمام احملكمة بالدعاوى املقامة على الصعيد
تقوض مبدأ التكامل وتنال من سالمة
الوطينَّ ،
لتوصلت احملكمة إىل استنتاجات مغلوطة بل وغري معقولة ،قد ّ

إجراءات احملكمة(.)5

 – 14يف تفسريي للمادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي ،سأكتفي ،كما يستلزمه النظر يف سبب االستئناف
اجلارية مناقشته ،بتناول ”السلوك“ باعتباره عامالً حامساً يف مقارنة الدعوى املقامة أمام احملكمة بالدعوى الوطنية،
ومن مثّ سأرّكز على الوقائع امللموسة هلذه الدعوى ،وعلى حتقيقات ليبيا على وجه اخلصوص.

( )1وهذا املعيار يدعمه عموماً حممد الزيدي مثالً” ،مبدأ التكامل :نظام جديد لتطبيق القانون اجلنائي الدويل“
] ،Complementarity: A New Machinery to Implement International Criminal Lawاجمللد  ،23جملّة ميشيغان للقانون
الدويل ،)2112( [23 Michigan Journal of International Law]،الصفحات  431إىل 411؛ ورود رستان” ،احلاالت والقضية
(حمررين)” ،احملكمة اجلنائية
وحتديد إطارمها“ [ ،]Situations and case: defining the parametersيف كارسنت ستان وحممد الزيدي ّ
[The Principle of

الدولية والتكامل :من النظرية إىل التطبيق“ [
 ،]Practiceاجمللد األول ،منشورات جامعة كيمربدج [ ،)2111( ]Cambridge University Pressالصفحات  134إىل .115
( )5توماس أوبيل هانسن ” ،دراسة نقدية يف ما دأبت عليه احملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة األخرية بشأن الدفوع بعدم مقبولية الدعاوى
ومسألة التكامل“ [ A Critical Review of the ICC's Recent Practice Concerning Admissibility Challenges and
 ،]Complementarityاجمللد الثالث عشر ،جملّة ملبورن للقانون الدويل [،)2112( ]13 Melbourne Journal of International Law
الصفحة 14؛ مايكل أ .نيوتن ” ،معضلة التكامل :هل نشهد تطوير هذا املبدأ أم إفراغه من معناه؟ [ The Complementarity
? ،]Conundrum: Are We Watching Evolution or Eviscerationاجمللّد الثامن ،جملّة سانتا كالرا للقانون الدويل [ 8 Santa Clara
 ،)2111( ]Journal of International Lawالصفحات  114إىل  ،123اليت تشري إىل أن ذلك ”من شأنه أن يثري أزمة ثقة قد تزعزع
املؤسسية للمحكمة اجلنائية الدولية“.
الركيزة َّ
The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to

الرقم
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-01/11-01/11 OA 6

11/2

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-Anx2-tARB 31-10-2014 3/14 NM PT OA6

 – 51سأرّكز بادئ ذي بدء على ما إذا كان جيوز استعمال مصطلح ”السلوك“ ملقارنة ”الدعوى املقامة أمام
احملكمة“ بالدعوى املقامة أمام السلطات الوطنية .فمصطلح ”الدعوى [القضية]“ [ )2(]caseمبعناه القانوين(،)1
وارد يف مجيع النصوص القانونية للمحكمة لإلشارة إىل الدعوى اجلنائية ال ُـمقامة أمام إحدى دوائرها( .)4وتتعلق
الدعاوى املقامة أمام احملكمة بارتكاب جرائم تدخل يف اختصاصها كما ورد ذلك يف املادتِّي  1و 5من النظام

()4
وتعرف هذه اجلرائم استناداً إىل أركاهنا املادية واملعنوية املبيّنة يف املواد  2إىل  4ويف املادة  31من
األساسي َّ .
النظام األساسي .وال حيدِّد هذا النظام األركان املادية للجرائم على حنو عام بل يصف اجلوانب األساسية الثالثة
()11
للجرائم وهي ”السلوك“ و”النتائج“ احملدَّدة ،وسائر ”الظروف“  .وهكذا ميثِّل ”السلوك“ ركناً مادياً هاماً
من أركان ”اجلرمية“ وبالتايل واحداً من مكونات ”الدعوى [القضية]“ .لكن جيوز أيضاً فهم ”السلوك“ على أن

نطاقه ميت ّد ليشمل أفعال األشخاص املعترب أهنم مسؤولون عن ارتكاب اجلرائم املعنية وفقاً للمادتِّي  25و 24من

النظام األساسي .وليس من الضروري أن يكون هؤالء األشخاص قد أتوا شخصياً ”السلوك“ الذي تقوم عليه

اجلرمية ،بل يكفي أن يُسند إليهم هذا السلوك والنتائج املرتتبة عليه.

( )2يستُعمل مصطلح ” “affaireيف الصيغ الفرنسية للنصوص القانونية للمحكمة باعتباره مناظراً ملصطلح ” “ caseاملستعمل يف صيغها
اإلنكليزية ،لكن يُالحظ أن مصطلح ” “affaireمستعمل يف الصيغ الفرنسية للمواد  ،)2( 11و ،)2( 15و ،)11( 32و،)1( 12
و( )1( 42ج) ،و( )2( 41ج) ،و )2( 121من النظام األساسي بينما ال يرد مصطلح ” “ caseيف صيغها اإلنكليزية.

( )1يُستعمل املصطلحان الفرنسي واإلنكليزي غالباً ،لكن ليس حصراً ،لإلشارة إىل اإلجراءات ال ُـمقامة أمام هيئة قضائية؛ انظر على سبيل
املثال ،جيه إي كالب” ،القاموس القانوين“ [ ،]Dictionary of the Lawمنشورات  ،Random Houseنيويورك،)2111( ،
الصفحة  :11يُستعمل مصطلح ” “ caseلإلشارة إىل كل ”اإلجراءات املتعلقة بتهمة أو ادعاء أو منازعة تُعرض على حمكمة“؛ يف باراين
(حمرر) ،قاموس بالك القانوين [ ،]Blacks Law Dictionaryمنشورات تومسن ويست [ ،]Thomson, Westالطبعة الثامنة،
أ .غارنر ّ
عرف فيها مصطلح ” “ caseبأنه ” . 1إجراءات أو دعوى أو منازعة مدنية أو جنائية يف القانون أو يف العدالة
الصفحة  ،224اليت ِّ
املطلقة؛  .2حتقيق جنائي؛  .3مشتبه به أو شخص أُدين فيما يتعلق جبانب من جوانب نظام العدالة اجلنائية [“]...؛ انظر قاموس
عرف مصطلح ” “affaireبأنه ” .5احملاكمة ،وموضوع املناقشة القضائية“ و” .1جمموعة وقائع متثل
 Petit Robertاإللكرتوين ،الذي يُ ّ
وضعاً معقَّداً يتنازع فيه عدة أشخاص ومصاحل خمتلفة“.
Le

( )4انظر على سبيل املثال املواد التالية اليت ال تشري مباشرة إىل مقبولية ”الدعوى [القضية]“ [ ]caseمع أهنا تستعمل يف صيغتيها الفرنسية
واإلنكليزية مصطلحي ” “affaireو” :“ caseاملواد  )2( 21و )3( 34و( )1و( )2( 11أ) و )3( 21و( )1( 25ج) و( )3و()1
و )2( 44و 41و )1( 41و( )1( 113ج) من النظام األساسي؛ وانظر أيضاً القواعد  )5(21و( )1( 31أ) و(ب) و 34و51
و )2( 13من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )4ويالحظ أن املادة  11من النظام األساسي تشمل أيضاً جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة.
( )11انظر غريهارد فريل” ،مبادئ القانون اجلنائي الدويل“ [ ،]Principles of International Criminal Lawالطبعة الثانية ،منشورات
 ،)2114( Asser Pressالصفحتِّي  113و .111تؤيّد وثيقة أركان اجلرائم ذلك إذ تذكر هذه األركان وتضيف إليها الظروف السياقية
للجرائم ،كتحديد ما إ ذا كان اهلجوم على السكان املدنيِّي قد وقع يف سياق جرائم ضد اإلنسانية .كما تشري هذه الوثيقة إىل ”األركان
املعنوية املعينة“.
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 – 51ويفضي ذلك إىل اخللوص إىل أن السلوك قد يكون يف عداد عناصر عدة يُستند إليها ملقارنة ”الدعوى
املقامة أمام احملكمة“ بالدعوى الوطنية .لكنين أرى أن املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي ،إذ تطبَّق تطبيقاً
يتوافق مع مبدأ التكامل ،ال تقضي بأن حت ّقق السلطات الوطنية يف ”(جوهر) السلوك ذاته“ الذي تقوم عليه
”الدعوى املقامة أمام احملكمة“ .ويعين ذلك أنين ،على نقيض قراءيت للقرار املطعون فيه( ،)11ال أعتقد أنه جيب

أن يرّكز التحقيق أو املقاضاة اجلاريان على الصعيد الوطين تركيزا بعيد املدى أو دقيقاً على ذات األفعال أو حاالت
االمتناع عن الفعل اليت تقوم عليها اجلرائم املدعى بارتكاهبا أو على ذات األفعال أو حاالت االمتناع عن الفعل
املسندة إىل الشخص أو األشخاص احملقَّق بشأهنم أو املقاضِّي املدَّعى بأهنم مسؤولون عن ارتكاب اجلرائم املعنية.

 – 52إن من شأن وضع معيار على هذه الدرجة من التطلُّب الصارم أن جيرب السلطات الوطنية على التحقيق أو
املقاضاة يف سلوك مطابق متاماً أو تقريباً للسلوك الذي تقوم عليه ”الدعوى املقامة أمام احملكمة“ وقت مباشرة
إجراءات الطعن يف املقبولية ،ما جيربها على ”استنساخ“ الدعوى ال ُـمقامة أمام احملكمة( .)12وبذلك تصبح العالقة

بِّي احملكمة والدولة عالقة تنافس تقتضي من الدولة بذل كل ما يف وسعها الستيفاء الشروط الذي تضعها احملكمة
تكمل إحدامها األخرى(.)13
بدالً من أن ِّ
 – 53ويُع ّد هذا النهج مساساً كبرياً بسيادة الدول وبالصالحية التقديرية اليت تتمتّع هبا سلطات االدعاء الوطنية،
ما من شأنه أن جيعل من احملكمة سلطة ”إشراف“ ال تكتفي بالتحقق بالتفصيل من ”نطاق“ وموضوع كل ما
قد تتخذه الدولة من تدابري التحقيق واملقاضاة بل تتعداه إىل التمحيص يف قانوهنا املوضوعي واإلجرائي وكيفية
اتصاله باجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي(.)11

( )11انظر فيما تق ّدم ،الفقرة .12

()12
احملري للتكامل“ [ ،]The Mysterious Mysteriousness of Complementarityاجمللّد احلادي والعشرين،
داريل روبنسن” ،اللغز ّ
منتدى القانون اجلنائي [ ،]21 Criminal Law Forumالصفحتان  111و111؛ انظر أيضاً مايكل أ .نيوتن” ،معضلة التكامل :هل
نشهد تطوير هذا املبدأ أم إفراغه من معناه؟ [ The Complementarity Conundrum: Are We Watching Evolution or

? ،]Eviscerationاجمللّد الثامن ،جملّة سانتا كالرا للقانون الدويل [،)2111( ،]8 Santa Clara Journal of International Law
الصفحة  123اليت تشري إىل أنه ”مل يُقصد من التكامل قط أن يضع نظاماً تنافسياً تواجه فيه السلطات الوطنية هيئة معادية تتجاوز حدود
الوالية الوطنية هتدف إىل احلفا على هيبتها وسلطتها على حساب استتباب السالم واالستقرار الدائمِّي يف بلدان تعاين ويالت الفظائع
اجلماعية“.
( )13مايكل أ .نيوتن ،املرجع ذاته.
( )11انظر القرار املطعون فيه ،الفقرات  144إىل 211؛ وانظر أيضاً فيما يتعلق بالشق الثاين من املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي،
آنا بيشوب” ،فشل التكامل :مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية عقب طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى“ [ Failure of Complentarity : The
 ،]Future of International Criminal Court following the Libyan Admissibility Challengeاجمللد الثاين والعشرين ،جملة
مينيسوتا للقانون الدويل [ ،)2113( ]22 Minnesota Journal of International Lawالصفحتِّي  111و.115
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 – 51إن هذا النهج ال يقتصر على التغاضي عن اختالف األطر القانونية وممارسات العدالة اجلنائية يف احملكمة
عنها يف احملاكم الوطنية بل يتعداه إىل التغاضي عن اختالفها فيما بِّي احملاكم الوطنية( .)15فالدعاوى الوطنية قد
ختتلف عن ”الدعوى املقامة أمام احملكمة“ فيما يتعلق باألدلة ،كإفادات الشهود واجملين عليهم الذين يتسىن
الوصول إليهم ،وبعدد احلوادث املشمولة بالتحقيق أو املقاضاة وأمكنة وقوعها.
 – 55كما ميكن أن حيول هذا النهج دون مت ّكن الدولة من تركيز حتقيقاهتا على أعمال أوسع نطاقاً بل أن ينطوي
على مغبة دفع الدولة إىل قصر حتقيقاهتا على القضية األضيق نطاقاً اليت انتقاها املدعي العام .إين أرى إىل هذا
ضاراً ،وال سيما يف احلالة اليت تواجهها ليبيا حيث أفضت أعمال نظام القذايف يف
األثر احملتمل باعتباره ّ
شباط/فرباير ( 2111وهي أيضاً فرتة ارتكاب اجلرائم املدعى هبا يف أمر القبض الصادر عن احملكمة) إىل إحالة
تغري احلكومة يف ليبيا بعد مرور عدة أشهر أدى إىل استهالل سريورة عدالة
جملس األمن احلالة إىل احملكمة ،لكن ّ

انتقالية .ففي احلاالت من هذا القبيل ،ميكن افرتاض أن التحقيق واملقاضاة اللذين جيريان على الصعيد الوطين يف

إطار العدالة االنتقالية قد حيققان مصاحل الشعب اللييب واجملين عليهم الليبيِّي حتقيقاً أفضل وأسرع .فإذا تُراز
املصاحل املعنية بالتوافق مع مبدأ التكامل ،ميكن القول فعالً ”يبدو من األهم ببساطة أن يكتسب الليبيون خربة
العدالة االنتقالية من أن تضطلع احملكمة اجلنائية الدولية بواليتها(.“)12

 – 52إضافةً إىل ذلك ،يثري اتّباع هذا النهج الصارم شواغل بشأن املواعيد إذ ميكن أن تكون اإلجراءات أمام
احملكمة قد تق ّدمت أكثر من اإلجراءات الوطنية أو العكس( .)11لذا ميكن أن تكون ”الدعوى املقامة أمام
احملكمة“ قد أسفرت عن نتائج ملموسة تتجاوز بكثري النتائج اليت أسفرت عنها ”الدعوى“ املقامة على الصعيد

الوطين .ويف اإلجراءات ال ُـمقامة أمام احملكمة ،تكون للمدعي العام صالحية تقديرية واسعة ليح ّدد إطار الدعوى
وماهية القضية اليت تتعِّي املقاضاة فيها( .)14ويصح ذلك أيضاً يف شأن العديد من النظم القانونية األخرى .وعليه،
( )15الرأيان املخالفان للحكمِّي بشأن مقبولية قضييت كينيا ،قضية ماثاورا وآخرين ،الفقرة 21؛ وقضية روتو وآخرين ،الفقرة  ،21اليت ورد
فيهما ما يلي” :إنه يلزم توخي احلذر فيما يتعلق باملقصود هبذين املفهومِّي .إذ يبدو أن املصطلحات املستعملة يف صيغ النظام األساسي
بلغاته الرمسية املختلفة تتباين أيضاً يف معناها ،وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالتمييز بِّي التحقيق واملقاضاة .وال غرو يف ذلك ألن
املصطلحات املستعملة تستند إىل تقاليد القانون اجلنائي السائدة يف البلدان الناطقة باللغات الرمسية للمحكمة .فثمة اختالفات كبرية ال بِّي
القانون اإلنكليزي ( )Common Lawوالقانون املدين فحسب بل بِّي خمتلف احملاكم الوطنية يف النظام القضائي الواحد“.
()12
انظر ديفيد لوبان” ،غداة شهر العسل :تأمالت يف حال العدالة اجلنائية الدولية راهناً“ [ After the Honeymoon : Reflections
 ،] on the Current State of International Criminal Justiceاجمللد احلادي عشر ،جملة العدالة اجلنائية الدولية [ 11 Journal of
 ،)2113( ]International Criminal Justiceالصفحة  ،515الصفحة .512
( )11ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إىل أنه تع ّذر إحراز تق ّدم يف الدعوى املقامة أمام احملكمة خالل العامِّي املاضيِّي منذ إيداع الطعن يف
املقبولية بينما استمرت الدعوى ال ُـمقامة على الصعيد الوطين.
( )14انظر مثالً ،مكتب املدعي العام” ،ورقة سياسة مكتب املدعي العام“ [ ،]Office of the Prosecutor Policy Paperأيلول/سبتمرب
 ،2113الصفحات  5إىل 1؛ ومكتب املدعي العام” ،اخلطة االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو  2112إىل عام “2115
[ 11 ،]Strategic Plan, June 2012-2015تشرين األول/أكتوبر  ،2113الصفحات  2و 13و 14 11إىل .21
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ميكن أن تكون السلطات الوطنية يف مرحلة من الدعوى ل ّـما حتدِّد فيها بوضوح ”السلوك“ املعين كما ُحدِّد يف
الدعوى املقامة أمام احملكمة ،إذا كان قد ُحدِّد .وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن ”الدعوى املقامة أمام احملكمة“ قد
ختضع للتغيري يف مراحل أخرى من اإلجراءات .وقد خيتلف السلوك الذي تقوم عليه اجلرائم املدعى بارتكاهبا يف

أمر القبض عن السلوك الذي يُنظر فيه خالل جلسة اعتماد التهم أو خالل احملاكمة(.)14

 – 51تبِّي مداوالت صياغة النظا م األساسي أن الدول كانت على وعي تام باالختالفات يف الثقافات القانونية
والصعوبات اليت قد تواجهها األنظمة القانونية الوطنية لدى التحقيق واملقاضاة بشأن ” أخطر اجلرائم اليت تثري قلق
اإلنسانية“ .فالرأي عندي أن املهمة املنوطة باحملكمة هي حتقيق التوازن املناسب بِّي احرتام سيادة الدول
واالضطالع مبهمتها على وجه فعال يف إطار اهلدف املشرتك الشامل الذي ترمي إليه احملكمة والدول أال وهو

مكافحة اإلفالت من العقاب(.)21

ألفضل أن تسرتشد
 – 54وبدالً من االعتماد على معيار ”الشخص نفسه و(جوهر) السلوك ذاته“ فقط ،كنت ِّ
احملكمة ،يف م قارنة الدعوى املقامة أمام احملكمة بالدعوى املقامة على الصعيد الوطين ،بنظام تكامل ذي معايري

متع ّددة تُقيَّم بالقياس إىل الظروف امللموسة لكل قضية بعينها( .)21وميثّل ”السلوك“ يف القضية اليت بِّي أيدينا
أحد العناصر األساسية لتحديد ما إذا كان التحقيق أو املقاضاة اللذين جتريهما السلطات الوطنية يشمالن
()22
فسر ”السلوك“ تفسرياً أوسع
”الدعوى املقامة أمام احملكمة“ .فخالفاً لرأي زمالئي  ،أرى أنه ينبغي أن يُ َّ
بكثري من التفسري املعتمد يف إطار املعيار الذي نتناوله حالياً .ولئن انبغى أن تكون مثة صلة بِّي السلوك احملقَّق أو

امل قاضى فيه على الصعيد الوطين والسلوك الذي تنظر فيه احملكمة ،فال داعي ألن يشمل هذا ”السلوك“ وما قد

يتصل به من اجلرائم احملقق أو املقاضى فيها كالً من نفس األركان املادية واملعنوية للجرائم املنظورة أمام احملكمة وال
نفس األفعال املنسوبة إىل الشخص املشتبه به( .)23ويف القضية الراهنة ،ميكن احملاجة بأنه ما دامت السلطات
الليبية حتقق يف عالقة املشتبه به بقوات األمن الليبية وما ترتب عليها من عواقب ،فإن الغاية املتمثلة يف مكافحة
اإلفالت من العقاب تتحقق ،حىت إذا كانت ليبيا ال حت ّقق يف السلوك ذاته الذي تنظر فيه احملكمة .وإضافة إىل
ذلكُ ،حيتمل أن ترّكز التحقيقات الوطنية على فرتات الحقة للفرتة املشمولة بالتهم إذا ارتأت السلطات الوطنية أن
تنصب عليها حتقيقات احملكمة.
اجلرائم املدعى ارتكاهبا باالستعانة بقوات األمن أشد خطورة من اجلرائم اليت
ّ
 – 54ومن املعايري األخرى لنظام التكامل هذا الرغبة احلقيقية يف االضطالع بالتحقيق واملقاضاة اليت تعرب عنها
يتجسد يف التدابري امللموسة اليت اختذهتا ليبيا يف
الدولة بوضوح وتتجلى يف مضي التحقيقات واملقاضاة قدماً ،كما َّ
( )14وال تُقيّد ذلك إال قاعدة التخصيص (املادة  111من النظام األساسي).
( )21وتنص ديباجة النظام األساسي على أن ”أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بأسره جيب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضمان
مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل“.
( )21فيما يتعلق بالظروف امللموسة هلذه القضية ،انظر فيما تق ّدم الفقرات  3إىل .4
( )22انظر حكم األغلبية ،الفقرات  23و 12إىل 15؛ والرأي املنفصل ،الفقرة .2
( )23انظر فيما تق ّدم ،الفقرة .51
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القضية الراهنة( .)21وال يساورين أي شك يف أنه ستُقام يف املستقبل دعاوى طعن يف املقبولية تثري مسائل جديدة
تقتضي املضي يف تطوير اجتهاد احملكمة القضائي وقد تضيف إىل املعيار املتعلق بالشق األول للمادة ( )1( 11أ)
من النظام األساسي عناصر جديدة أضيق نطاقاً ،كاألشخاص املعنيِّي( ،)25ومدى العقوبة أو العقوبات اجلائز
احلكم هبا( ،)22وأشكال العدالة البديلة(.)21

[]...
 – 23فلو طُبِّق النهج الذي أقرتحه خلُلِص على األرجح إىل أن ليبيا حت ّقق يف نفس الدعوى على السيد القذايف
وإىل أن الدعوى غري مقبولة أمام احملكمة ،حبسب استنتاجها فيما يتعلق مبقتضيات الشق الثاين من

املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي .لكن بالنظر إىل عدم إيراد الدائرة التمهيدية أسباب قرارها تناول الشق

الثاين من املادة ( )1( 11أ) على الرغم من أهنا خلصت إىل أن ليبيا ال حتقق يف نفس الدعوى( ،)24فإنين أترك

أتطرق بالتايل إىل الشق الثاين من املادة
تطبيق املعايري املوضوعة يف هذا الرأي بِّي يدي الدائرة التمهيدية ولن ّ
املذكورة وال إىل السبب الرابع من أسباب االستئناف.

( )21انظر فيما يتعلق بـ”الدفع قدماً باإلجراءات“ ،داريل روبينسون” ،نظريات ثالث للتكامل :التهمة أم العقوبة أم السريورة؟ تعليق على
نظرية كيفِّي هيلري للتكامل القائمة على العقوبة“ [ Three Theories of Complementarity: Charge, Sentence or Process? A
Kevin Heller's Sentence-Based Theory of Complementarity

 ،]Comment onيف ويليام شاباس وآخرين (حمررين) ،دليل

آشغيت للباحث يف القانون اجلنائي الدويل :نظرات نقدية [
( ]Critical Perspectivesمنشورات  ،)2113 ،Ashgate Publishing Limitedالصفحات  315إىل 314؛ وهاري أ .هوبس،
” جملس األمن ونظام التكامل املعمول به يف احملكمة اجلنائية الدولية :الدروس املستفادة من حالة ليبيا“ [ The Security Council and
 ،]the Complementarity Regime of the International Criminal Court: Lessons From Libyaاجمللد التاسع ،نظرة إىل
The Ashgate Research Companion to International Criminal Law:

احملكمة اجلنائية الدولية [ ،)2113-2112( ]Eyes on the ICCالصفحة .15
( )25انظر توماس أوبيل هانسن ” ،دراسة نقدية ملا دأبت عليه احملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة األخرية بشأن الدفوع بعدم مقبولية الدعاوى
ويف مسألة التكامل“ [ A Critical Review of the ICC's Recent Practice Concerning Admissibility Challenges and
[Journal of International Law

 ،]Complementarityاجمللد الثالث عشر ،جملّة ملبورن للقانون الدويل
الصفحة .14
( )22انظر كيفِّي ج .هيلري ” ،نظرية التكامل القائمة على العقوبة“ [ ،]A Sentence-Based Theory of Complementarityيف
ويليام شاباس وآخرين (حمررين) ،دليل آشغيت للباحث يف القانون اجلنائي الدويل :نظرات نقدية [ The Ashgate Research Companion
( ]to International Criminal Law: Critical Perspectivesمنشورات .)2113 ،Ashgate Publishing Limited
()21
انظر سي .روتش” ،إضفاء الشرعية على العدالة التفاوضية :احملكمة اجلنائية الدولية واحلوكمة املرنة“ [ Legitimising Negotiated
 ،]Justice: The International Criminal Court and Flexible Governanceاجمللد السابع عشر ،اجمللة الدولية حلقوق اإلنسان [ The
 ،)2113( ]International Journal of Human Rightsالصفحات  225إىل .224
( )24انظر الفقرة  15فيما تق ّدم.
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 – 21ويف تناول ما يرتتّب على اخللوص إىل عدم مقبولية الدعوى أمام احملكمة ،جيدر التنويه إىل أنه جيوز
للمدعي العام ،مبقتضى املادة  )11( 14من النظام األساسي ،أن يطلب من الدائرة إعادة النظر يف قرارها إذا
كانت مثة ”وقائع جديدة قد نشأت ومن شأهنا أن تلغي األساس الذي سبق أن اعتربت الدعوى بناء عليه غري
مقبولة عمال باملادة  .“11وال يتضمن هذا النص أي قيود زمنية .ومن مث ميكن للمدعي العام أن يواصل مراقبة ما
يُضطلع به من أنشطة مبا يف ذلك ما إذا كان التحقيق أو املقاضاة الوطنيان ُجيريان بنية صادقة .أما إذا ُخلص إىل

أن الدعوى مقبولة أمام احملكمة بعد طعن الدولة يف مقبوليتها ،فإن وضع الدولة يتوقف على ”إذن“ احملكمة هلا
تربر ذلك( .)24فيمكن احملاجة بأنه إذا
بالطعن بعدم مقبولية الدعوى ثاني ًة إذا رأت أن مثة ”ظروفاً استثنائية“ ّ
حدث أن قُضي باملقبولية ،فإنه ال يعود للدولة فعالً حق يف الطعن فيها.
أود أن أشري إىل أنه ميكن أيضاً للمحكمة أن حت ّقق اهلدف العام الذي
 – 25واختتاماً لتناويل موضوع التكاملّ ،
يرمي إليه النظام األساسي ،وهو مكافحة اإلفالت من العقاب ،بالتعاون الفعال مع السلطات الوطنية( .)31فقد

أدجمت دول كثرية ،ليس كلها من الدول األطراف ،اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي يف قوانينها
الوطنية( .)31واحلال أنه ميكن أن تواجه هذه الدول صعوبات متأصلة يف إجراء التحقيق واملقاضاة يف ”أخطر

اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل“( .)32إن احملكمة ،وغريها من املنظمات الدولية والدول ،يف أفضل
موقف للقيام على حنو نشط مبساعدة السلطات الوطنية يف هذه اإلجراءات سواءً أكان ذلك عن طريق تبادل ما
ُجيمع من املواد واملعلومات أم عن طريق تبادل املعارف واخلربات(.)33
( )24انظر املادة  )1( 14من النظام األساسي.
()31
انظر مايكل أ .نيوتن ” ،معضلة التكامل :هل نشهد تطوير هذا املبدأ أم إفراغه من معناه؟ [ The Complementarity
? ،]Conundrum: Are We Watching Evolution or Eviscerationاجمللّد الثامن ،جملّة سانتا كالرا للقانون الدويل [ 8 Santa Clara
احملري للتكامل“ [ The Mysterious
 ،)2111( ]Journal of International Lawالصفحتِّي  123و121؛ داريل روبنسن” ،اللغز ّ
 ،]Mysteriousness of Complementarityاجمللّد احلادي والعشرين ،منتدى القانون اجلنائي [ ،]21 Criminal Law Forumالصفحة
111؛ آس .سي .روتش” ،ما مدى تدخل السياسة يف احملكمة اجلنائية الدولية ؟ التحديات امللحة واحلاجة إىل الفعالية الدبلوماسية“
[ ،]How Political is the ICC: Pressing Challenges and the Need for Diplomatic Efficacyاجمللد التاسع عشر ،احلوكمة
العاملية [ ،)2113( ]19 Global Governanceالصفحة .515

( )31انظر ل .إ .كارتر” ،مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية :هل التكامل موطن قوة أم ضعف؟“ [
? ،]Criminal Court: Complementarity as a Strength or a Weaknessاجمللد الثاين عشر ،اجمللة القانونية للدراسات الدولية،
جامعة واشنطن ،)2113( ،]12 Washington University Global Studies Law Review[ ،الصفحات  121إىل .113
()32
انظر ف .ميغري وم .غ .سامسون” ،االستمساك مببدأ التكامل يف ليبيا“ [ Holding the Line on Complementarity in
 ،]Libyaاجمللد احلادي عشر ،جملة العدالة اجلنائية الدولية [ ،)2113( ،]11 Journal of International Criminal Justiceالصفحتِّي
 511و.541
( )33انظر شارلز شرينور جالوه” ،كينيا ضد املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية “ [ ،]Kenya vs. The ICC Prosecutorاجمللّد
الثالث واخلمسِّي ،جملة القانون الدويل جلامعة هارفارد [ ،)2112( ،]53 Harvard International Law Journalالصفحتِّي  241و.245
الفعال“.
ويُشار إىل ذلك أيضاً بالتكامل ”اإلجيايب“ أو ” ّ
The Future of the International
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 – 2وإذ أنتقل إىل تناول قضية السيد السنوسي ،ويف ضوء ما ورد فيما تقدَّم ،فإنين ال أتفق مع تفسري وتطبيق معيار
”الشخص نفسه والسلوك ذاته“ على حنو املبُـ َِّّي يف القسم رابعاً ألف (( )2ج) ’ ‘2من حكم األغلبية.
كنت سأخلص ،استناداً إىل تفسريي للمادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي ،إىل نفس االستنتاج الذي
 – 1غري أنين ُ
خلصت إليه األغلبية أال وهو أن الدفاع مل يأت بأدلة تدعم حجته بأن استنتاج الدائرة التمهيدية أن ليبيا حتقق يف نفس
القضية [الدعوى] اليت تنظر فيها احملكمة خاطئ .ولذا أؤيد وجوب رفض السبب الثالث من أسباب االستئناف.
ثانياً – السبب الثاني من أسباب االستئناف – ”عدم الرغبة“ و”عدم القدرة“
 – 4كما أنين أتفق مع ما ُخلِص إليه يف حكم األغلبية من وجوب رفض السبب األول من أسباب االستئناف الذي
يتناول الشق الثاين من املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي.
 – 4فأوالً أرى أن مما يؤسف له أن حكم األغلبية يقتصر على تناول جوانب معيَّنة من تفسري الشق الثاين من املادة
( )1( 11أ) من النظام األساسي ومفهومي ”عدم الرغبة“ و”عدم القدرة“ املشار إليهما يف املادة  )2( 11و( )3من
النظام األساسي .فهذه املسائل أساسية يف حتديد العالقة بِّي احملكمة والقضاء الوطين وتقدمي دائرة االستئناف مزيداً من
التوجيهات فيما يتصل بكيفية تفسري هذه النصوص كان من شأنه أن يكون مفيداً أيضاً يف النظر فيما يُعرض على
احملكمة من قضايا مستقبالً.
 – 11وثانياً ،أود أن أشدِّد على أنين لست مقتنعة حبجة الدفاع بأن انتهاكات حقوق املشتبه به يف أن حيظى مبحاكمة
عادلة ينبغي أن تكفي العتبار الدولة املعنية غري راغبة حقاً يف املقاضاة أو يف التحقيق أو حىت بأن على ليبيا ”عبء
إثبات أن اإلجراءات يُضطلع هبا على حنو مستقل ونزيه [حمايد] وأهنا تتسق مع نية تقدمي السيد السنوسي إىل
العدالة“( .)31فمهما كانت أمهية حقوق اإلنسان يف كفالة عدالة احملاكمة ،فإنه ال ميكن أن يكون هلا دور أساسي يف
الفصل يف مقبولية قضية .فالدفاع يف واقع األمر يطلب من احملكمة أن تضطلع بدور حمكمة حلقوق اإلنسان حت ُكم على
إجراءات وطنية ملـّا تنته .وكما أوضحت يف رأيي املخالف حلكم األغلبية يف قضية القذايف ،فإن هذا ليس هو املنطق الذي
()35
ص فيه على هذا القدر من التدخل يف
يقوم عليه مبدأ التكامل  ،وأشك يف أن النظام األساسي كان سيُعتمد لو نُ َّ
اإلجراءات الوطنية الذي ُحياج به الدفاع.
( )31الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )35الرأي املخالف حلكم األغلبية يف قضية القذايف ،الفقرات  12إىل .14
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 – 11وثالثاً ،وفيما يتعلق مبا إذا كانت ليبيا غري قادرة حقاً على التحقيق بشأن السيد السنوسي ومقاضاته ،أالحظ أن
كال القرار املطعون فيه( )32واحلكم الصادر باألغلبية( )31يتناول الفروق اجلوهرية اليت يُدعى بوجودها بِّي قضية السيد
السنوسي وقضية السيد القذايف.
 – 12ففيما خيص قضية السيد القذايفَّ ،قررت الدائرة التمهيدية – وهو ما ميكن احملاجاة بأنه مل يكن ضرورياً – النظر
يف الشق الثاين من املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي على الرغم من أهنا خلصت إىل أن ليبيا مل تثبت أهنا حتقق
يف نفس القضية [الدعوى]( .)34وأشارت الدائرة التمهيدية إىل أن السيد القذايف ليس حمتجزاً يف عهدة السلطات املركزية
بل يف عهدة ميليشيا الزنتان()34؛ وأن مثة صعوبات تقوم يف احلصول على األدلة الضرورية خصوصاً جراء عدم سيطرة
احلكومة على بعض مراكز االحتجاز اليت يُعتقل فيها حالياً شهود حمتملون وعدم وجود برنامج مكِّي حلماية الشهود()11؛
وأن مثة مصاعب فيما يتعلق بتعيِّي حمام للدفاع عن السيد القذايف( .)11وبناءً على ذلك ،خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن
أن ليبيا غري قادرة حقاً على التحقيق بشأن السيد القذايف ومقاضاته(.)12
 – 13أما فيما خيص قضية السيد السنوسي فقد خلصت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه إىل أنه ملا كان ”يف
عهدة السلطات الليبية فعالً ،فإن ليبيا ”ليست غري قادرة على إحضار املتهم“‘( )13وأن ”بعض األدلة الالزمة على
األقل لالضطالع باإلجراءات املتعلقة بالسيد السنوسي قد ُِ
مجع وأن ما مؤشر على أن مجع األدلة والشهادات سيتوقف
جراء الشواغل األمنية اليت تتعلق بالشهود واليت مل تُعاَل أو بسبب عدم سيطرة احلكومة على بعض مرافق
االحتجاز“()11؛ وأنه ”خالفاً ملا عليه احلال بشأن السيد القذايف الذي ال يوجد يف عهدة سلطات الدولة الليبية والذي
باءت بالفشل مراراً حماوالت ضمان التمثيل القانوين له ،فإن احلكومة املركزية أودعت السيد السنوسي السجن يف طرابلس

( )36انظر القرار املطعون فيه ،الفقرات  241إىل .314
( )31انظر احلكم الصادر باألغلبية ،الفقرات  214و 241و.245
( )34انظر القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف ،الفقرة .131
( )34القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف ،الفقرات  212إىل .214
( )11القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف ،الفقرات  214إىل .211
( )11القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف ،الفقرات  212إىل .211
( )12القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف ،الفقرة .215
( )13القرار املطعون فيه ،الفقرة .241
( )11القرار املطعون فيه ،الفقرة .244
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وأن ليبيا ذكرت أن ”عدة حمامِّي ليبيِّي أبدوا ،يف اآلونة األخرية ،استعدادهم لتمثيل السيد السنوسي يف اإلجراءات
املعقودة بشأنه على الصعيد احمللي“(.)15
 – 11والرأي عندي هو أن بعض أوجه االختالف اليت حدَّدهتا الدائرة التمهيدية على األقل يبدو بعيد االحتمال وغري
مقنع متام اإلقناع .لكن بدالً من أن يكون ذلك مؤشراً على أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف قضية السيد السنوسي ،كما
يزعم الدفاع( ،)12ميكن أن ُحياج بأن احلاجة إىل التمييز بِّي القضيتِّي على حنو ما فعلت الدائرة التمهيدية مل تنشأ إال ألن
الدائرة رمبا تكون قد أفرطت يف التطلُّب عند النظر فيما إذا كانت ليبيا قادرة حقاً على التحقيق واملقاضاة فيما يتعلق
بالسيد القذايف.
 – 15ويساورين القلق خصوصاً إزاء الوزن الذي أولته الدائرة التمهيدية لكون السيد القذايف حمتجزاً لدى ميليشيا الزنتان
ال لدى السلطات املركزية .و ِّ
أذكر بأن ليبيا أفادت بأن ميليشيا الزنتان ”سلطة حملية تعرتف هبا احلكومة وأن القانون
الدويل ال مييِّز بِّي السلطة املركزية والسلطة احمللية“( .)11وأشارت ليبيا أيضاً إىل ”أمثلة عديدة [ ]...على ممارسة احلكومة
املركزية سلطتها فيما يتعلق باإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين إىل جانب ميليشيا الزنتان اليت تتوىل اإلشراف على
احتجاز [السيد القذايف]“( .)14وأرى أنه ما كان ينبغي جتاهل إفادات ليبيا وخاصةً أنه يرجع إليها حتديد مكان عقد
احملاكمة ومكان احتجاز املشتبه به .ولذا فالرأي عندي أن قضية السيد السنوسي وقضية السيد القذايف متشاهبتان إىل
حد ما .وينبغي أن تكون حمصلة القضيتِّي واحدة ما مل توجد أدلة تثبت عكس ذلك.
 – 12وملا كان القرار املتعلق مبقبولية قضية القذايف مل يعد بِّي يدي دائرة االستئناف ،فسأمتنع عن املضي يف التعقيب
على صحته فيما يتعلق بالشق الثاين من معيار املقبولية .غري أنه قد يكون قد بُين على فهم خاطئ خصوصاً ملعيار
اإلثبات وتقييم الوقائع املتعلقة بالطعون يف املقبولية .ويف هذا الصددِّ ،
خلصت إليه من استنتاجات يف رأيي
أذكر مبا
ُ
املخالف للحكم الصادر باألغلبية يف قضية القذايف:

( )15القرار املطعون فيه ،الفقرة ( 314مع إغفال احلواشي).
( )12انظر الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  41و 44و 121و 131و.131
(” )11تصويب للوثيقة الداعمة الستئناف حكومة ليبيا ”[الـ]قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف“‘ ،املؤرخ يف
املسجل يف  25حزيران/يونيو  ،2113الوثيقة ICC-01/11-01/11-370-Conf-Exp؛ (صدرت عنها نسخة
 21حزيران/يونيو  2113و َّ
علنية حمجوبة منها معلومات يف الوثيقة )( )ICC-01/11-01/11-370-Red (OA 4يُشار إليها فيما يلي بـ”الوثيقة الداعمة الستئناف احلكم
الصادر يف قضية القذايف“ ،الفقرة .151
( )14الوثيقة الداعمة الستئناف احلكم الصادر يف قضية القذايف ،الفقرة .154
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 – 21وأرى أيضاً أن الدائرة التمهيدية أخطأت بفرضها عبء اإلثبات على عاتق ليبيا وحدها وأهنا أخطأت يف حتديد
لتبِّي ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف الدعوى املقامة أمام احملكمة
معايريها اإلثباتية عندما قيّمت املواد املتعلقة بتحقيقات ليبيا ُّ
أو تقاضي فيها( .)14فالرأي عندي أن ذلك ال يتوافق مع أحكام املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي وال مع مبدأ
التكامل.
 – 21فاإلجراءات املتعلقة مبقبولية الدعوى ليست بإجراءات جنائية بل هي إجراءات ذات طابع خاص( ،)51إهنا
إجراءات ختتلف السبل اليت ميكن هبا حتريكها ،وخيتلف املشاركون فيها( .)51ويشارك يف الدعوى احلالية ثالثة أطراف
أساسية هي املدعية العامة والدولة اليت تضطلع بالتحقيق أو املقاضاة واملشتبه به أو املتهم .وجيوز للمجين عليهم وللسلطة
اليت أحالت احلالة إىل احملكمة أن يق ّدما مالحظاهتما يف هذه الدعوى( .)52وميكن أن تتوافر لدى أي من املشاركِّي مواد

بتبِّي ما إذا كانت الدولة حت ّقق يف الدعوى املقامة أمام احملكمة أو تقاضي فيها وميكنه أن يطلع
ومعلومات قد تتّصل ُّ
يتعِّي عليه أن يتدارس ،منذ استهالل
احملكمة عليها .وبوجه عام ينبغي أن توضع هذه املواد مبتناول املدعي العام الذي َّ
”القضية“ ،مقبوليتها وفقاً للمادة  11من النظام األساسي( .)53ومن شأن إلزام مجيع املشاركِّي بتقدمي ما يف حوزهتم من
تتبِّي على أكمل ٍ
وجه ما إذا كانت الدولة حت ّقق يف الدعوى املقامة أمامها أو تقاضي
معلومات أن يتيح للمحكمة أن َّ

فيها .وبذلك تؤدي احملكمة واجبها وفقاً للنظام األساسي املتمثل يف أن تكون ”مكملة للواليات القضائية []...
الوطنية( .“)51وباتّباع هذا النهج يؤول تسيري اإلجراءات املتعلقة مبقبولية الدعوى إىل الدائرة وال يتوقف على املشارك الذي

( )14وفرضت الدائرة التمهيدية أيضاً عبء إثبات ”عالياً“ ولكن يبدو أن ذلك يُعزى إىل تفسريها الضيق ملا يقتضيه ”(جوهر) السلوك
ذاته“ وميكن معاجلة ذلك باعتماد معيار أكثر مرونة كاملقرتح يف هذا الرأي.
( )51انظر الرأيِّي املخالفِّي للحكمِّي بشأن مقبولية قضييت كينيا ،قضية ماثاورا وآخرين ،الفقرة 12؛ وقضية روتو وآخرين ،الفقرة  .12انظر
ختول الدائرة صالحية تقديرية لتسيري اإلجراءات كما تراه مالئماً بالنظر
أيضاً القاعدة  54مكرراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،اليت ّ
إىل طابعها اخلاص .فيما يتعلق مبسألة حتديد ما إذا كان عبء إثبات أن التحقيق الذي جتريه الدولة غري ٍ
كاف يقع على عاتق املدعي العام،
انظر مايكل أ .نيوتن” ،معضلة التكامل :هل نشهد تطوير هذا املبدأ أم إفراغه من معناه؟ [
? ،]Are We Watching Evolution or Eviscerationاجمللّد الثامن ،جملّة سانتا كالرا للقانون الدويل [ 8 Santa Clara Journal of
 ،)2111( ]International Lawالصفحة 132؛ وجو ستايغن” ،العالقة بِّي احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الوطنية :يف مبدأ التكامل“
The Complementarity Conundrum:

[

of

The Principle

The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions:

 ،]Complementarityمنشورات  ،)2114 ،Martinus Nijhoff Publishersالصفحتِّي  114و.143
( )51انظر على سبيل املثال الفقرات ( )1و( )2و( )3من املادة  14من النظام األساسي.
( )52انظر املادة  )3( 14من النظام األساسي.
( )53انظر املادتِّي ( )1( 53ب) و( )2( 53ب) من النظام األساسي .وفيما يتعلق بعدم اليقِّي يف العالقة بِّي املدعي العام والدولة
الليبية ،انظر سي .روتش ” ،إضفاء الشرعية على العدالة التفاوضية :احملكمة اجلنائية الدولية واحلوكمة املرنة“ [ Legitimising Negotiated
 ،]Justice: The International Criminal Court and Flexible Governanceاجمللد السابع عشر ،اجمللة الدولية حلقوق اإلنسان [ The
 ،)2113( ]International Journal of Human Rightsالصفحة .224
( )51انظر املادة األوىل من النظام األساسي.
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أقام الدعوى دافعاً بعدم املقبولية وفقاً للمادة  14من النظام األساسي( .)55ومن هذا املنطلق أرى أن من اإلجحاف ومما
يقوض مبدأ التكامل فرض عبء إثبات اضطالع الدولة بالتحقيق أو املقاضاة على عاتق الدولة الطاعنة يف مقبولية
ّ
الدعوى وحدها ،أي ليبيا يف القضية اليت بِّي أيدينا(.)52
 – 22إضافةً إىل ذلك ،ينبغي أن ال تطبَّق قواعد اإلثبات السارية يف احملكمة على حنو اعتيادي على املواد اليت تق ّدمها
الدولة يف إطار إجراءات النظر يف مقبولية الدعوى اليت تُعترب إجراءات ذات طابع خاص .وقد يفضي تقييم هذه املواد وفقاً
لقواعد اإلثبات ،إىل اخللوص ،كما حصل يف الدعوى اليت بِّي أيدينا ،إىل إمكان اعتبار الوثائق اليت تق ّدمها احلكومات
االنتقالية وثائق تفتقر إىل ”القيمة اإلثباتية“ أو ليست على درجة كافية من ”التحديد“ .فالرأي عندي أنه ينبغي األخذ
هبذه املواد على ظاهرها ،وال سيما إذ ا كانت الدولة ،ليبيا يف الدعوى اليت بِّي أيدينا ،قد أعربت بوضوح عن نيتها التحقيق
يف الدعوى املقامة أمام احملكمة واختذت تدابري يف هذا الصدد .مث إن من شأن املعايري الصارمة أن تفرض بال موجب
شروطاً بالغة التطلّب على دول يكون نظاماها القانوين والقضائي يف مرحلة انتقالية ومن شأهنا أن تثقل العبء الواقع على
يتيسر على الدول اليت ال تواجه مثل هذه
كاهلها دون ّ
مربر يف سعيها إىل إقامة عدالة انتقالية .إضاف ًة إىل ذلك ،قد ّ
متر مبرحلة انتقالية(.)51
الصعوبات الوفاء هبذه املعايري الصارمة ما جيعلها يف موقف أكثر مؤاتاةً من موقف الدول اليت ّ

( )55انظر مثالً ل .م .كيلري” ،ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية :معضلة التكامل“ [
 ،]Court : Comments on the Complementarity Conundrumاجمللد الثامن ،جملة سانتا كالرا للقانون الدويل [ 8 Santa Clara
 ،)2111( ،]Journal of International Lawالصفحة  ،144الفقرات  224إىل 231؛ ميغان أ .فاريل وجوزيف باودريل” ،التكامل
The Practice of the International Criminal

[and Burden Allocation

(حمررين)” ،احملكمة
 ،]Complementarityيف كارسنت ستان وحممد الزيدي ّ

وإسناد عبء اإلثبات“،
اجلنائية الدولية والتكامل :من النظرية إىل التطبيق“ [ The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to
 ،]Practiceاجمللد األول ،منشورات جامعة كيمربدج [ ،)2111( ]Cambridge University Pressالصفحات  212إىل 241؛ حيث
(حمرر) ،التكامل
يُقرتح تقاسم النهوض بعبء اإلثبات يف اإلجراءات املتعلقة باملقبولية أو إعفاء الدولة من عبء اإلثبات ،يان كاي كليفنري ّ
يف نظام روما األساسي واحملاكم اجلنائية الوطنية [،]Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions
املخصصة،
منشورات جامعة أوكسفورد [ ،)2114( ]Oxford University Pressالصفحتان  214و214؛ انظر أيضاً تقرير اللجنة
َّ
الفقرة .14
( )52انظر املادة األوىل من النظام األساسي.
()51
انظر يت .أ .شيبويزي ” ،احملكمة اجلنائية الدولية :عقبات إسناد املسؤولية اجلنائية الفردية يف النظام األساسي“ [ The International
 ،]Criminal Court: Bottlenecks to Individual Criminal Liability in the Rome Statuteاجمللد احلادي والعشرين ،الدارسة
االستقصائية السنوية للقانون الدويل والقانون املقارن [ ،)2112( ،]Annual Survey of International & Comparative Lawالصفحة
.142
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ثالثاً – الخالصة
 – 11واخلالصة هي أنين أرى أنه جيب على دائرة االستئناف أن تؤيد القرار املطعون فيه ألنه مل تُ َّبِّي فيه أخطاء
تستوجب استئنافه .وكما ُع ِرض فيما تقدَّم ،فإنين لذلك أتفق مع ما ُخلِص إليه يف احلكم الصادر باألغلبية وإن يكن
ألسباب خمتلف بعضها على حنو ما بـُ ِِّّي.
ُحِّرر باإلنكليزية والفرنسية علماً بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
[موقَّع]
_____________
القاضية أنيتا أوشاسكا
أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  21متوز/يوليو 2111
يف الهاي هبولندا
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