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عدالة انتقائية:
العالقة املضطربة بني احملكمة اجلنائية الدولية واالحتاد األفريقي

فــي هــذا اإلطــار يســعى هــذا التحليــل إلــى تنــاول أبعــاد العالقــة 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــي والمحكم ــن االتحــاد األفريق ــة بي المضطرب
مــن خــالل اإلشــارة إلــى حالــة رئيســين أفريقييــن تــم توجيــه التهــم 
إليهمــا، وهمــا عمــر البشــير، الرئيــس الســوداني، ويوهــورو 
كينياتــا، الرئيــس الكينــي، والجــدل الدائــر حــول حصانــة الزعماء، 
باإلضافــة إلــى موقــف االتحــاد األفريقــي مــن المحكمــة الجنائيــة.

اأواًل: حماكمة الب�صري وكينياتا
ــة  ــي والمحكمــة الجنائي ــن االتحــاد األفريق ــا بي ــة م ــرت العالق توت
ــال  ــرة اعتق ــة بإصــدار مذك ــام المحكم ــبب قي ــك بس ــة، وذل الدولي
ــى  ــه عل ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــا، وه ــن البشــير وكينيات بحــق كل م

ــي: النحــو التال

1- مذكرة توقيف عمر حسن البشير

ــي نظــام  ــر طــرف ف ــة غي ــى الرغــم مــن كــون الســودان دول عل
رومــا األساســي، المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن المــادة 
13 نصــت فــي الفقــرة "ب" علــى أحقيــة المحكمــة فــي ممارســة 
اختصاصهــا فــي مواجهــة الــدول غيــر األعضــاء فــي حالــة واحدة 
فقــط، وهــي: إذا قــام  مجلــس األمــن )متصرفــاً بموجــب الفصــل 
الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة( برفــع حالــة إلــى المدعــي العــام 

المحكمــة يدعــي فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد 
ــم  ــانية، وجرائ ــم ضــد اإلنس ــة، وجرائ ــادة الجماعي ــت: اإلب ارتكب
والســابعة  السادســة  المــادة  لنصــوص  وذلــك طبقــاً  الحــرب، 

والثامنــة مــن نظــام رومــا األساســي)1(.

وعلــى أســاس مــا ســبق، وجهــت المحكمــة، بنــاء علــى طلــب 
ــام الســابق للمحكمــة –  ــوا – المدعــي الع ــو أوكامب ــس مورين لوي
اتهامــات للرئيــس الســوداني بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية 
وجريمــة اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم حــرب فــي دارفــور، وذلــك 
فــي الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2003، وحتــى يوليــو 2008، 
وقامــت الدائــرة التمهيديــة بالمحكمــة فــي 14 يوليــو 2008 
ــر حســن  ــس الســوداني عم ــف بحــق الرئي ــرة توقي بإصــدار مذك

البشــير.

ــير  ــي البش ــاء تول ــت أثن ــم وقع ــذه الجرائ ــذه ه ــراً ألن ه ونظ
ــد  ــه القائ ــن كون ــودان، فضــالً ع ــة الس ــة جمهوري منصــب رئاس
ــات  ــه اتهام ــت ل ــد وجه ــوات المســلحة الســودانية، فق ــى للق األعل
ــار  ــدور األساســي فــي التنســيق مــع بعــض مــن كب ــه لعــب ال بأن
المســؤولين السياســيين والعســكريين الســودانيين فــي تخطيــط 
ــد،  ــه بميليشــيا الجنجوي ــم، فضــالً عــن عالقات ــذ هــذه الجرائ وتنفي
التــي ارتكبــت هــي األخــرى انتهــاكات، ولذلــك اعتبرتــه المحكمــة 

ـــا  ـــي أجرته ـــات الت ـــات أو احملاكم ـــة أن كل التحقيق ـــة الدولي ـــة اجلنائي ـــق باحملكم ـــا يتعل ـــية فيم ـــق األساس ـــد احلقائ إن أح
منـــذ إنشـــائها يف عـــام 2002، وحتـــى اآلن تتعلـــق بانتهـــاكات وقعـــت يف القـــارة األفريقيـــة وحدهـــا دون غريهـــا مـــن 
ـــد مـــن القـــادة  ـــة االنتقائيـــة"، بـــل واعتربهـــا العدي القـــارات، وهـــو مـــا دفـــع االحتـــاد األفريقـــي التهـــام احملكمـــة بــــ "العدال

ـــة. ـــدول األفريقي ـــتهدف ال ـــة تس ـــرة غربي ـــن مؤام ـــزءًا م ـــة ج األفارق

إدريس دمبا كوريرا
 باحث متخصص يف القانون الدويل 
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ــم)2(. ــكاب هــذه الجرائ ــي ارت ــر مباشــر ف شــريكاً غي

2- قضية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا 

بــدأ التوتــر بيــن كينيــا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أغســطس 
2010، عندمــا زار البشــير كينيــا، حيــث اعتبــرت المحكمــة هــذه 
الزيــارة بمنزلــة انتهــاك اللتزامــات كينيــا تجاهها، وقامت بشــكوى 
األخيــرة فــي مجلــس األمــن، ثــم قــام المدعــى العــام للمحكمــة فــي 
ديســمبر 2010 بالمطالبــة باســتدعاء ســتة أشــخاص للتحقيــق 
ــر  ــن نوفمب ــرة بي ــي الفت ــاكات وقعــت ف ــق بانته ــا يتعل ــم، فيم معه

ــر 2008)3(. 2007 ويناي

ــا، قبــل  وقــد وجــه االتهــام كذلــك إلــى الرئيــس الكينــي كينيات
ــرار  ــدر ق ــا ص ــارس 2013، كم ــي م ــا ف ــاً لكيني ــه رئيس انتخاب
االتهــام أيضــاً قبــل توليــه المنصــب، وتتمثــل التهــم الموجــه إليــه 
ــل القســري  ــل والترحي ــم ضــد اإلنســانية والقت ــكاب جرائ فــي ارت
واالغتصــاب، فضــالً عــن أعمــال أخــرى ضــد اإلنســانية، وقعــت 
فــي الفتــرة بيــن نوفمبــر 2007 وينايــر 2008 بعــد االنتخابــات 
ــي 1300 شــخص، فضــالً عــن  ــا حوال ــل فيه ــي قت الرئاســية الت

ــن.  ــف آخري ــر 600 أل تهجي

وقــد أثيــرت القضيــة بموجــب المــادة "5" فقــرة "1" مــن 
النظــام األساســي التــي تجيــز للمدعــي العــام بــأن يباشــر تحقيقــات 
مــن تلقــاء نفســه علــى أســاس المعلومــات المتعلقــة بالجرائــم التــي 
ــة مــن  ــم تكــن محال ــة ل تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، فالقضي
ــا  ــام روم ــن نظ ــادة 14 م ــب الم ــراف، حس ــدول األط ــدى ال إح
ــام  ــي نظ ــرف ف ــة ط ــا دول ــن أن كيني ــم م ــى الرغ ــي عل األساس

ــا األساســي. روم

وقــد مثــل كينياتــا، وهــو رئيــس لجمهوريــة كينيــا، أمــام 
المحكمــة ودافــع عــن نفســه وانتقــد بشــدة المحكمــة والمدعيــة 
ــام  ــتمر أم ــم تس ــة ل ــودا، إالّ أّن القضي ــو بنس ــة فات ــة الحالي العام
المحكمــة، إذ قــررت المحكمــة فــي 23 ينايــر 2014 شــطب 
موعــد بدايــة المحاكمــة، التــي كانــت مقــررة فــي 7 أكتوبــر 
ــة  ــي العام ــت المدع ــمبر 2014 قدم ــن ديس ــي 5 م 2014. وف
مالحظــة تقضــي بســحب االتهامــات عــن رئيــس كينياتــا، نظــراً 
ــرة  ــارج دائ ــا خ ــس كيني ــح رئي ــذا أصب ــة، وبه ــة األدل ــدم كفاي لع
االتهــام، غيــر أن هــذا ال يمنــع توجيــه االتهــام مســتقبالً حــال توفــر 

ــه)4(. ــة تدين أدل

ثانيًا: ق�صور املحاكمات
تجــدر اإلشــارة إلــى حقيقــة أن محكمــة الجنايــات الدوليــة مؤسســة 
ــة  ــم المتحــدة، وليســت دول ــع منظمــة األم ــة مســتقلة ال تتب قضائي
ــى  ــض عل ــي للقب ــرطة بحــث جنائ ــة أو ش ــرطة قضائي ــك ش تمتل
ــتطيع  ــا ال تس ــي فإنه ــة، وبالتال ــى المحكم ــم إل ــن وإحالته مجرمي

ــة. ــدول المعني ــع ال ــاون م ــة إال بالتع ــا القضائي ممارســة وظيفته

وفــي هــذا الخصــوص تفتــرض المــادة "86" مــن النظام األساســي 
أن تتعــاون الــدول األطــراف وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام األساســي 

ــار اختصــاص  ــي إط ــه ف ــا تجري ــة فيم ــع المحكم ــاً م ــاً تام تعاون
المحكمــة مــن تحقيقــات فــي الجرائــم والمقاضــاة عليهــا، إذ تلــزم 
هــذه المــادة الــدول األطــراف بالتعــاون مــع المحكمــة وفقــاً للنظــام 
ــزم  ــتندات إذا ل ــال المس ــق وإرس ــمل التحقي ــذا يش ــي، وه األساس

األمــر والبحــث عــن المجرميــن وتســليمهم للمحكمــة.

ولكــن المــادة "98" تعطــل علــى األقــل مــن فعاليــة دور 
ــه: "ال يجــوز  ــى أن ــن، إذ تنــص عل ــف المداني ــي توقي المحكمــة ف
ــة مــا يتطلــب  ــى دول ــم مســاعدة إل للمحكمــة أن توّجــه طلــب تقدي
ــب  ــا بموج ــع التزاماته ــى م ــو يتناف ــى نح ــرف عل ــا أن تتص منه
ــات  ــة أو الحصان ــات الدول ــق بحصان ــا يتعل ــي، فيم ــون الدول القان
ــم  ــا ل ــة، م ــة ثالث ــة لدول ــكات تابع ــخص أو ممتل ــية للش الدبلوماس
تســتطع المحكمــة أن تحصــل أوالً علــى موافقــة تلــك الدولــة 

ــة". ــن الحصان ــازل ع ــل التن ــن أج ــة م الثالث

"وال يجــوز للمحكمــة أن توّجــه طلبــاً إلــى دولــة يتطلــب منهــا 
ــات  ــا بموجــب اتفاق ــع التزاماته ــق م ــى نحــو ال يتف التصــرف عل
دوليــة، تقتضــي موافقــة الدولــة المرســلة كشــرط لتقديــم شــخص 
تابــع لتلــك الدولــة إلــى المحكمــة مــا لــم يكــن بوســع المحكمــة أن 

تحصــل أوالً علــى موافقــة الدولــة المرســلة".

واســتنتاجاً مــن نــص هــذه المــادة، يبــدو أن محاكمــة رؤســاء 
أفارقــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أمــر صعــب للغايــة، وذلك 

لعــدة أســباب منهــا: 

1- أن الدول ال تتنازل عن حصانات رؤسائها.

2- أن الــدول الموجــه إليهــا طلــب تســليم المدانيــن يصعــب عليهــا 
ــا  ــع له ــة التاب ــن الدول ــة م ــازل عــن الحصان ــى التن الحصــول عل

رئيــس الدولــة المــدان.

3- الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب لــن تجــرؤ علــى تصــرف يتنافــى 
مــع التزاماتهــا الدوليــة، خاصــة إذا كانــت هــذه االلتزامــات تتعلــق 

بحصانــات رؤســاء الــدول؛ ألن المســألة تتعلــق بســيادة الــدول.

ــا  ــرة م ــر أن دائ ــف، غي ــذا الموق ــة ه ــدول األفريقي ــى ال وتتبن
قبــل المحاكمــة التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ادعــت أن 
هنــاك عرفــاً دوليــاً قــد تبلــور منــذ نهايــة الحــرب العالميــة األولــى 
ــك  ــن ذل ــدول، وم ــاء ال ــة رؤس ــراف بحصان ــدم االعت يقضــي بع
ــرب  ــب الح ــاؤها عق ــم إنش ــي ت ــة، الت ــكرية الدولي ــم العس المحاك
ــة  ــك المحكم ــرب، وكذل ــي الح ــة مجرم ــة لمحاكم ــة الثاني العالمي
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، وهــو مــا يتجاهــل حقيقــة 
أن الــدول األعضــاء فــي نظــام رومــا األساســي قــد ارتضــت 
بنــص المــادة "98"، والتــي تعيــق القبــض علــى رؤســاء الــدول 

ــة. ــون بالحصان ــن يتمتع ــات الذي والحكوم

ثالثًا: رد فعل االحتاد االأفريقي
كانــت الــدول األفريقيــة هــي األكثــر دعمــاً إلنشــاء المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وهــو مــا تمــت ترجمتــه فــي عــدد الــدول 
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العالقة املضطربة بني احملكمة اجلنائية الدولية واالحتاد األفريقي

األفريقيــة التــي وقعــت علــى نظــام رومــا األساســي، والتــي بلــغ 
عددهــا حوالــي 43 دولــة، وقامــت بالتصديــق عليــه حوالــي 34 
دولــة، وأصبحــت أطرافــاً فــي نظــام رومــا األساســي، وهــذه 
ــغ عددهــا 54  ــارة البال ــي 60% مــن دول الق ــل حوال ــدول تمث ال
دولــة)5(. ويرجــع ذلــك إلــى الحاجــة الماســة للحــد مــن انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان المروعــة المرتبطــة بالصراعــات المســلحة التــي 

ــام 1994. ــدا ع ــك روان ــن ذل ــارة، وم ــهدها الق تش

ــة مــا بيــن الطرفيــن فــي مــارس  ــر فــي العالق ــدأ التوت ــد ب وق
2009، عندمــا أصــدرت المحكمــة مذكــرة بتوقيــف البشــير 
لمحاكمتــه، حيــث قــام االتحــاد األفريقــي بمطالبــة الــدول األعضاء 
بعــدم التعــاون مــع المحكمــة فيمــا يتعلــق بتوقيــف وتســليم البشــير، 
ــن  ــا بي ــة م ــه الموازن ــي مــن أعضائ ــب االتحــاد األفريق ــل وطال ب

التزاماتهــم القانونيــة تجــاه االتحــاد األفريقي 
مــا  وهــو  الدوليــة،  الجنائيــة  والمحكمــة 

ــة. ــدول األفريقي ــب ال ــه أغل التزمــت ب

وقــد وضــح ذلــك فــي اســتضافة البشــير 
مثــل  األفريقيــة،  الــدول  مــن  عــدد  فــي 
جيبوتــي ومــالوي وكينيــا وتشــاد، علــى 
الرغــم مــن كونهــا أطرافــاً فــي نظــام رومــا 
ــكوى  ــة بش ــت المحكم ــد قام ــي. وق األساس
األمــن  مجلــس  إلــى  مــالوي  جمهوريــة 
ــا، بســبب  ــات عليه ــرض عقوب ــه بف وطالبت
وتســليم  بتوقيــف  األولــى  التــزام  عــدم 

البشــير)6(. 

كمــا اتهمــت الــدول األفريقيــة المحكمــة بممارســة العدالــة 
ــل  ــة، ب ــة دولي ــق عدال ــعى لتحقي ــة ال تس ــة، وأن المحكم االنتقائي
تســتهدف أفريقيــا وتتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة وتتجنــب الــدول 
المحكمــة. وبمراجعــة  تهديــد وجــود  بإمكانهــا  التــي  الكبــرى 
ــد  ــا، نج ــق فيه ــة بالتحقي ــة الجنائي ــت المحكم ــي قام ــاالت الت الح
ــي  ــي ثمان ــا، وه ــن أفريقي ــق م ــد التحقي ــي قي ــاالت الت أن كل الح
وأفريقيــا  وأوغنــدا،  الديمقراطيــة،  الكونغــو  تشــمل  حــاالت، 
ــي، وأن  ــا ومال ــا وســاحل العــاج وليبي الوســطى والســودان وكيني
ــي  ــدث ف ــي تح ــاكات الت ــي االنته ــق ف ــم بالتحقي ــم تق ــة ل المحكم
ســوريا أو أوكرانيــا أو غيرهمــا مــن الحــاالت التــي تشــهد انتهــاكاً 

ــان. ــوق اإلنس ــديداً لحق ش

وفــي فبريــر 2014، أثنــاء القمــة األفريقيــة المنعقــدة فــي 
أديــس أبابــا بمشــاركة 34 مــن رؤســاء دول وحكومــات أفريقيــا،  
حــّث االتحــاد األفريقــي الــدول األعضــاء علــى رفــض محاكمــة 
المحكمــة للرؤســاء األفرقــة، ولــم يشــذ عــن هــذا الموقــف إال دولــة 
بتســوانا، وقــد اتخــذ االتحــاد هــذا الموقــف الســلبي ضــد المحكمــة 
بعــد رفــض مجلــس األمــن الدولــي طلــب االتحــاد القاضــي بتأجيل 

محاكمــة رئيــس كينياتــا ونائبــه، فــي نوفمبــر 2013.

واســتناداً علــى مــا ســبق، رفــض األفارقــة مبدئيــاً محاكمــة أي 
رئيــس أفريقــي وهــو فــي الســلطة ولعــل المثــال الواضــح فــي هــذا 
ــس  ــى الرئي ــا القبــض عل ــوب أفريقي الصــدد، رفــض حكومــة جن
البشــير الــذي يتمتــع بالحصانــات الدبلوماســية؛ ألّنــه كان يحضــر 
صــدور  بعــد  األفريقــي،  االتحــاد  قمــة 
مذكــرة التوقيــف فــي 14 يونيــو 2015 
بحقــه، مــن محكمــة جنــوب أفريقيــا بطلــب 
ــم  ــم يت ــة، ول ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم م
القبــض عليــه علــى الرغــم مــن أن جنــوب 
أفريقيــا عضــو فــي المحكمــة الجنايــات 
المحكمــة  بأمــر  تلتــزم  ولــم  الدوليــة، 
االتحــاد  تجــاه  بالتزاماتهــا  والتزمــت 
األفريقــي، المتعلقــة بحصانــات الوفــود فــي 

ــي. ــاد األفريق ــم االتح قم

بإعــداد  قــام االتحــاد األفريقــي  كمــا 
مســودة البروتوكــول الخــاص بتعديــالت النظــام األساســي لمحكمة 
العــدل وحقــوق اإلنســان األفريقيــة لتتضمــن توســيعاً لنطــاق 
الواليــة القضائيــة للمحكمــة، بحيــث تشــمل االنتهــاكات الخطيــرة 
لحقــوق اإلنســان)7(، وذلــك إلعاقــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن 
ممارســة اختصاصهــا القضائــي فــي أفريقيــا، طالمــا أن المحكمــة 

ــي هــذه االنتهــاكات. ــق ف ــة تباشــر بنفســها التحقي األفريقي

أخيــراً، يمكــن القــول إنــه ينبغــي علــى الــدول األفريقيــة تبنــي 
التشــريعات الوطنيــة الالزمــة لمحاكمــة االنتهــاكات الخطيــرة 
لحقــوق اإلنســان، وفــي نفــس الوقــت، ينبغــي عــدم إغفــال الــدور 
اإليجابــي الــذي تلعبــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ترســيخ مبــدأ 

عــدم اإلفــالت مــن العقــاب.

أمـــام  أفارقـــة  رؤســـاء  حماكمـــة  أن 
احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة أمـــر صعـــب 
منهـــا:  أســـباب  لعـــدة  وذلـــك  للغايـــة، 
حصانـــات  عـــن  تتنـــازل  ال  الـــدول  أن 
ــا  ــا أن الـــدول املوجـــه إليهـ ــائها، كمـ رؤسـ
طلـــب تســـليم املدانـــني يصعـــب عليهـــا 
ـــن  ـــة م ـــن احلصان ـــازل ع ـــى التن ـــول عل احلص
الدولـــة التابـــع لهـــا رئيـــس الدولـــة املـــدان، 
إليهـــا  املوجـــه  الدولـــة  فـــإن  وأخـــريًا، 
الطلـــب لـــن جتـــرؤ علـــى تصـــرف يتنافـــى 

الدوليـــة. التزاماتهـــا  مـــع 
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