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مقدمة
"تعترب هذه الرتجمة مبثابة هدية مثينة للخزانة العربية .وهي إثبات
جديد لتضامن هذا املفكر العاملي الف ّذ مع العرب ومع قضاياهم
العادلة ،ودفاعه غري املرشوط عن املسلمني يف كل بقاع العامل" .بهذه
الكلامت ق ّدم املرشف عىل الرتجمة ،األكادميي املغريب حميد لشهب
أستاذ علم النفس الرتبوي يف النمسا ،هذا الكتاب .يف حني فضّ ل
خ ّريج مدرسة فهد للرتجمة األستاذ محمد جليد ،االحتفاظ لنفسه
بدور الوسيط املج ّرد الذي تتع ّدى مهمته النقل من لغة إىل لغة إىل
القيام بحفريات ملبادلة القيم والرموز بني ثقافة وأخرى ،وتجسري
للعالقة بينهام.
الهي .بيد أ ّن املرتجم متكّن من تحصيلها
مل تكن هذه امله ّمة باألمر ِّ
بعد ثالث سنوات من العمل ،أمثرت منج ًزا مائ ًزا هو أقرب ما يكون
إىل مرافعة فكرية وقانونية وأخالقية عالية النربة منه إىل كتاب قانوين
ّ
جاف اللغة دقيق اللفظ .يجد القارئ نفسه أمام تفكيك األسس
الفلسفية لقانون العقوبات الدولية ،وكشف عن املسكوت عنه يف
ثناياه بطريقة إبستيمولوجية نقدية عميقة ،تستلهم جذورها من
طي صفحات الكتاب
نظرة إنس ّية وإنسانية .إ ّن القارئ
ّ
يتحسس ّ
بحق ،واآلخذ عىل
الحي ،وصوت املثقف امللتزم ّ
نبض الضمري اإلنساين ّ
نفسه الجهر بالحقيقة مهام كان الثمن.
مل متنع طبيعة املوضوع املبحوث ذي الطابع القانوين ،وتحدي ًدا منه
الجنايئ بشقّيه املوضوعي واإلجرايئ املتّسم بالدقّة البالغية والرصامة
اللغوية ،هانس كوكلر من بحثه يف قوالب بالغية واستعارات أسلوبية
ال ميتلك ناصيتها سوى األدباء ،إضاف ًة إىل متكّن من توظيف أساليب
العرض والكشف والتحليل والنقد املسكوكة بالخطاب العلمي
املوضوعي والنظرة الذاتية املمزوجة بعمق التجربة والتم ّرس .ليَ ِع ّن
كل هذا ذلك املناضل واملثقف امللتزم بالقضايا اإلنسانية
من وراء ّ
العادلة.
ينتمي الكتاب إىل ع ّينة الكتب السجالية التي مل تكتف بتقديم قراءة
لواقع العدالة الجنائية الدولية من موقع الكاتب بوصفه مالحظًا
معتم ًدا يف عد ٍد من القضايا (لوكريب ،يوغوسالفيا ،)...،بل إنّه مىض أبعد
من ذلك من خالل مساءلة األسس الفلسفية واألشكال املؤسساتية،
لتطبيق هذه العدالة .جاءت فصول الكتاب بصيغة إشكالية؛ إذ ال
ٍ
مبحث أو فصل إىل آخر إال وهو محارص بجملة من
ينتقل القارئ من
أمل
األسئلة الشائكة ،يطرحها الكاتب بصيغة توليدية ال استفهامية ً
يف كشف الحقائق عىل امتداد فصول الكتاب ومالحقه.
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كل ما جاء فيها من أفكاره مهام
فصول تنأى ورقة كهذه عن تقديم ّ
حاولت؛ إذ كيف السبيل إىل ذلك حني تجد كوكلر يفصل يف فصول
مؤلّف تبا ًعا موضوعات كانت وال تزال قضايا الساعة عىل الساحة
الدولية؛ أ ّو ًل :فكرة العدالة الجنائية الدولية الناشئة ومامرستها يف
سياق سيادة الدولة واملسؤولية الفردية ،ثانيًا :التدخّل اإلنساين يف
سياق سياسات القوى املعارصة ،ثالثًا :األمم املتحدة وسيادة القانون
عىل الصعيد الدويل واإلرهاب.

العدالة الجنائية الدولية:
تأمالت فلسفية
حرص هانس كوكلر منذ بداية مص ّنفه هذا عىل مساعدة القارئ عىل
قائل" :يعترب هذا الكتاب مثرة سنوات من االنخراط يف
تصنيف كتابه ً
معالجة قضايا تسوية النزاعات ،ومن مامرسة القانون الدويل ،ويف
إطار مشاريع البحث ومحارضات منظمة التق ّدم العاملي" ،ويضيف
يف السياق ذاته عن أسلوبه يف الكتابة "التحليل مييل إىل التفكري
الفلسفي يف القضايا األساسية التي تطرحها العدالة الجنائية الدولية،
وإىل تقديم وصف واقعي وتاريخي وقانوين" .يظهر ذلك جل ًّيا مع
التق ّدم يف صفحات الكتاب حيث تربز غايات الكاتب وهي التأ ّمل
مليًّا يف أسس القضاء العاملي القانونية والفلسفية ،مع تسليط الضوء
 من خالل تقديم حاالت منوذجية  -عىل مشاكل الرشعية التيتواجهها املؤسسات القانونية الدولية يف سياق سياسات القوى حال ًّيا.
يقض مضجع الربوفسور ،وهو يفكّر يف األسس
كان اإلشكال الذي ّ
القانونية والفلسفية للعدالة الجنائية الدولية ،وكيفية تطبيقها يف
سياق دويل يتّسم واقعيًّا باالنحياز يف موازين الق ّوة ،هو هل ميكن
تطبيق القضاء العاملي عمو ًما ،وفكرة العدالة الجنائية الدولية
خصوصا ،يف سياق دويل تطغى عليه سياسة القوى واملعايري املزدوجة؟
ً
ظل تش ّبث
وما هي إمكانيات سيادة القانون عىل الصعيد الدويل يف ّ
املجتمع الدويل مبفهوم سيادة الدولة وإعطاء األولوية للمسؤولية
الفردية ،ورفض الفصل التا ّم بني السلط؟
ّأسس كوكلر نقده الجذري للعدالة الجنائية عىل كونها ليست عادلة
يف أغلب األحيان .ويذهب أكرث من ذلك بالكشف عن املوانع التي
تحول دون تطبيق العدالة الدولية .إنّها سياسة القوى التي ال تعني
القوي منطقه وهو يعمد إىل ّيل عنق القانون الدويل،
غري فرض
ّ
وتوظيفه مبا يخدمه مبعيّة حلفائه؛ فالقانون يفقد مقاصده املثىل
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حني تقتحم السياسة ملعبه .وحيثام يكون مث ّة توجيه عن سوء ن ّية
لدفّته تنتهي رسالته األخالقية ،ويؤول ض ّد ما يرمي إليه من إحقاق
عب عنه بقوله" :تواجه النظرية القانونية
للعدالة واإلنصاف .وهو ما َّ
حتم معضلة الواقعية السياسية ،يف مقابل املثالية القانونية؛ أي سؤال
ً
أسبقية القانون عىل السياسة ،أو السياسة عىل القانون؟ ذلك أ ّن
الذين ير ّوجون للسلطة القضائية الدولية يجدون أنفسهم يف جدا ٍل
دائم مع أنصار سياسات القوى الدولية".
اسرتسل الكاتب يف تأ ّمالته بالدعوة إىل رضورة الوعي بالعالقة
رشا؛ إذ يتح ّول
الشائكة بني القانون والسياسة .وهنا يغدو اإلشكال مبا ً
السؤال إىل صيغة أكرث بساطة ،لكن أكرث عمقًا :ما السبيل إىل تكريس
القانون بعي ًدا عن مناورات السياسة ومصالحها الحيوية؟ يرى كوكلر
أ ّن محاكم ما بعد الحرب العاملية الثانية مل تستجب ،بدرجات
متفاوتة ،للمقتضيات األساسية الستقاللية القضاة ،وكذا مجرى
الدعوى القضائية؛ إذ مل ي ْجر الفصل بني السلط الذي ميثّل أساس بنية
املحاكم ووظيفتها .ومل تتح إمكانية استئناف األحكام الصادرة عن
املحاكم .ويف عدم الفصل هذا تكمن املعضلة الراهنة التي تسبّب
فيها مجلس األمن .هذا عالو ًة عىل أ ّن الطرف الذي يخرس حربًا ما،
عاد ًة ما يفقد موازاة مع ذلك السيادة عىل تدبري شؤونه العمومية،
اختالل كب ًريا ،وهام
ً
يختل الحياد والنزاهة
ويف مثل هذه الظروف ّ
مبدآن رضوريان لسيادة القانون.
بنا ًء عليه ،مل يرت ّدد كوكلر يف نحته مفهوم "عدالة املنترصين" الذي
ال يخلو من نفحة ساخرة ،وكذا إشارة إىل مأزق العدالة الدولية
حني تنفرط فيها املقدمات القانونية السليمة ،وتتحكّم يف سريها ما
يصطلح عليه الكاتب بــ"العواطف السياسية" و"السلوكات النفسية"
مبا يق ّوض يف العمق مبدأَي الالمتييز وكونية العدالة.

القضاء العالمي :حلم
عمد كوكلر إىل القيام بحفريات تاريخية لفهم "أزمة القضاء العاملي"
بعي ًدا عن املقاربات السطحية لهذا املأزق ،وتعود األسباب يف نظره
املؤسسون ملنظمة األمم املتحدة؛
إىل لحظة التأسيس األوىل؛ فاآلباء ّ
أي الحكومات التي م ّولت امليثاق ،نجحوا يف فرض ذواتهم عليها من
حق "الفيتو" يف امليثاق مبوجب املا ّدة  .27وتفيد هذه
خالل إدخال ّ
الحقيقة التاريخية  -بحسب كوكلر  -بأنّه لوال الرشوط الرصيحة التي
تضمن هذا املوقع املميّز أو االستثناء الواقعي من القاعدة العا ّمة
ملا رأت هذه املنظمة النور ،ويعني ذلك بالرضورة حامية مصالح
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هذه الدول وحفظها يف إخالل تا ّم مببادئ املساواة والحياد والتج ّرد
املطلوبة يف القضاء.
رصد الكاتب مظاهر هذه التبعية والتحكّم يف العديد من التجارب
القضائية العاملية .وال يرت ّدد يف اإلفصاح عن ذلك بالقول" :تعترب
الخاصة عىل ضوء حقائق سياسات القوى هذه التي أنشأها
املحاكم
ّ
مجلس األمن حاالت منوذجية تشهد عىل تسييس العدالة الجنائية،
فهي متثّل باعتبارها محاكم سياسية ،امتدادا لرتاث محكمتي
"نرنبورغ" و "طوكيو" ،لكنها ال تدفع بسيادة القانون الشاملة إىل
األمام".
مل يكتف هذا الفيلسوف القانوين بكشف هذه الحقائق ،بل تع ّداها
يف بعض األحيان إىل مساءلة الهيئات الراعية للقانون الدويل عن
مستنداتها يف ما تتّخذه من قرارات .ومن أبرز الحاالت التي يسوقها
شكل مختلطًا ملحكمة وطنية
منوذج "محكمة لبنان" التي كانت ً
ودولية .وقد فرضت هذه املحكمة عىل لبنان ض ًّدا عىل دستوره ،من
طرف مجلس األمن بصفته راع ًيا للقانون .وكانت النتيجة إحالل عدم
كل املنطقة ،ويف هذا تناقض تا ّم مع مبدأ ضامن
استقرار عميق يف ّ
السلم الذي يع ّد يف معاهدة األمم املتحدة األساس القانوين الوحيد
لتدخّل مجلس األمن.
استم ّر كوكلر يف كشف تناقضات "القضاء العاملي" من خالل التساؤل
مامرسا ،وفقي ًها ومنظّ ًرا قانون ًّيا عن إشكالية
من موقعه بوصفه خب ًريا
ً
تداخل السلط .فكيف يكون فصل السلط ممك ًنا يف إطار دويل يقتيض
حفظ سيادة األ ّمة  -الدولة؟ وكيف ميكن صون استقالل اإلجراءات
القضائية الدولية يف ظروف تحظى فيها السيادة الوطنية مبنزلة
سامية؟ أم أ ّن الدولة العاملية هي ،يف نهاية املطاف ،اإلطار الوحيد
املمكن لنظام عدالة جنائية دولية قادر عىل أداء وظيفته عىل نح ٍو
ٍ
حل مشكلة املفاضلة يف
كاف؟ ويضيف يف السياق ذاته" :كيف ميكن ّ
رشا بسبب
تطبيق القانون الدويل عندما تتأث ّر مصالح الدول تأث ّ ًرا مبا ً
إدارة اإلجراءات الجنائية؟ هذه بعض من األسئلة الجوهرية التي
تواجه املتخصصني يف القضاء العاملي؟".
تزداد مرشوعية هذه األسئلة حني ت ُقرأ يف ضوء موازين القوى الدولية
قابل للتطبيق يف
اليوم؛ إذ كيف ميكن فرض القضاء العاملي أو جعله ً
فضل عن ذلك ،كيف سيكون
ظل هيمنة الواليات املتحدة األمريكية؟ ً
ّ
شكل نظام القضاء العاملي يف عرص العوملة الذي تزداد فيه هيمنة
املصالح االقتصادية عىل حقل السياسة؟ وهل تنسجم الفكرة التي
تروج حول كونية العدالة (جون راولز) املبنية عىل فهم شمويل
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لحقوق اإلنسان مع العوملة ،ومتطلباتها السياسية واالجتامعية
والثقافية؟ أم يعرقل التو ّجه نحو مراكمة القوة االقتصادية والسياسية
والعسكرية عىل الصعيد الدويل ،يف الواقع ،استقالل وظيفة سلطة
ُعهد إليها بتنفيذ القضاء العاملي؟

"تدخال يف الشؤون الداخلية" لدولة بعينها .وأضحت حقوق اإلنسان
وسيلة من وسائل هذه القوى يف بيئة تفتقر إىل نظام وتوازنات
لتقييد االستعامل االعتباطي للسلطة ،تخ ّول بها أقوى الدول لنفسها
حق الترصف باسم "اإلنسانية" ،أو باسم "املجتمع الدويل".
ّ

ظل املؤسسات
جدل بإمكانية إقامة "قضاء عاملي" يف ّ
إذا سلّمنا ً
الدولية القامئة ومبوازين القوى هذه ،فإ ّن التساؤل يثار حول الطرق
التي سوف متارس بها األجهزة القضائية الوطنية التابعة للدول
األعضاء يف األمم املتحدة القضاء العاملي عىل نح ٍو فردي؟ وعن كيفية
إدارة العدالة الجنائية عىل حساب املجتمع الدويل دون أن تسبّب
نو ًعا من "الفوىض القانونية" بني الدول األعضاء؟

ظل هذا الواقع الالمتوازن الذي يخ ّول القوى املهيمنة التدخّل من
يف ّ
وحق احتكار التعاريف واملفاهيم
حق يف شؤون اآلخرينّ ،
دون وجه ّ
املرشعنة ألفعالها وترصفاتها عىل الصعيد الدويل ،يبقى مقصد تأسيس
نظام قانوين فوق وطني ،للسهر عىل تطبيق مقتضيات القانون
الدويل طمو ًحا بعيد املنال ،بالنظر إىل مواجهة النظرية القانونية
حتم ملعضلة الواقعية السياسية؛ أي سؤال أسبقية القانون عىل
ً
السياسة ،أو السياسة عىل القانون .ذلك أ ّن الذين ير ّوجون للسلطة
القضائية الدولية يجدون أنفسهم يف جدال دائم مع أنصار سياسات
القوى الدولية ،حول قضايا مركزية تتعلق بسلطة القضاء وكونيته.

عب عنها كوكلر ببالغة عندما قال" :عىل املرء أن يدرس بدقّة
إشكالية ّ
اآلليات ،والرتتيبات القانونية املعقّدة التي يقتضيها اشتغال نظام
قضاء دويل .فكيف ميكن إنشاء إطار مؤسسايت قانوين دويل قائم
عىل فصل مدروس بني السلط – يقبل املقارنة بالضوابط ،والتوازنات
املوجودة يف نظام وطني – ويضمن مامرسة السلطة القضائية خارج
إطار األ ّمة  -الدولة؟".

التد ّ
خل اإلنساني:
نهاية القانون الدولي
يع ّد مفهوم "التدخّل اإلنساين" من املفاهيم األساسية التي حكمت
واقع العالقات األوروبية منذ أواسط القرن السابع عرش .ويع ّد
مكمل للسياسة الخارجية
ً
أنطوان روجيي التدخّل اإلنساين جز ًءا
األوروبية التي أفضت إىل الحرب العاملية األوىل .لقد عاد هذا املفهوم
لينبعث فجأة وبق ّوة يف بداية القرن الحادي والعرشين .فام هي
العوامل وراء هذا االنبعاث االستثنايئ لعقيدة ع ّد تطبيقها يف السابق
متناقضً ا ،وينتهك مبادئ القانون الدويل األساسية؟
إ ّن إحياء فكرة التدخّل اإلنساين أ ّدى يف سياق سياسات القوى الدولية
إىل نزاعات خطرية؛ بني أولئك الذين يريدون الحفاظ عىل النظام
التقليدي للقانون الدويل القائم عىل سيادة األ ّمة – الدولة ،وأولئك
الذين يؤمنون بأولوية حقوق اإلنسان التي ينظر بوصفها مسؤولية
مشرتكة يتح ّملها "املجتمع الدويل".
فرضت هذه العودة القوية لهذا املفهوم ميالد سياسات للقوى
الدولية بلباس إنساين؛ فأصبح التدخّل اإلنساين مصطل ًحا أساسيًّا
إلضفاء املرشوعية عىل ما ميكن تسميته باألحرى "فعل عدوان" أو

خاتمة
قدم الربوفسور هانس كوكلر رص ًدا دقيقًا لواقع العدالة الجنائية
العاملية؛ من خالل تحليل تطبيقاتها عىل أرض هذا الواقع ،وكشف
مكامن الزيف واال ّدعاء فيها من خالل مقارعة املصلحة السياسية
واالقتصادية بالح ّجة القانونية والفلسفية .وهو إذ يقوم بذلك ينترص
لصوت املثقف املناضل وروح املفكر الناقد الذي فضّ ل الصدح عاليًا
بصوت الحقيقة بدل اتّباع األهواء واالرمتاء يف أحضان األيديولوجيات
السائدة.
ينضاف كوكلر مبواقفه وكتاباته إىل الئحة األسامء التي انترصت
للمستضعفني ،ودافعت عن حقوق املقهورين ،ودعت إىل إقرار
التعايش واعتامد الحوار ،واحرتام إنسانية اإلنسانية  -مبا هو أهل لذلك
كل يشء .دعوة ال يرت ّدد يف التذكري بها سعيا ملستقبل
االحرتام  -قبل ّ
أفضل للبرشية ،والتي يلخّصها يف ما ييل" :يف عرص العوملة ته ّمش
أمم بكاملها من أجل الربح االقتصادي ،وتصبح الحضارات التقليدية،
وأمناط الحياة مهددة بالخضوع لنموذج اقتصادي واجتامعي مو ّحد،
وتفرض الهيمنة االقتصادية عىل الشعوب واملجتمعات األصلية .وتتّسع
أي فرصة للبلدان املتخلّفة
اله ّوة بني األغنياء والفقراء ،دون أن تتاح ّ
اقتصاديًّا ملنافسة أقوى الفاعلني االقتصاديني عىل أساس العدالة
والرشاكة .يف هذا العرص ال ميكن أن نتجاهل الحيف االجتامعي عىل
الصعيد الدويل ،بوصفه سب ًبا جذريًّا من أسباب العنف الدويل .ووحدة
نظام اقتصادي دويل عادل سيضمن السالم واالستقرار للجميع".

