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ملخص

تتحقق ادلسؤولية اجلنائية الفردية للقائد العسكري عند وقوع اجلردية ،وابعتبار النزاع يف اجلزائر أثناء االحتالؿ
الفرنسي نزاعا دوليا كما كيفت جرائم قادة اجليش الفرنسي على أهنا جرائم دولية والتأسيس القانوين لقياـ
ادلسؤولية اجلنائية للقائد العسكري تقتضي مساءلة ىذا األخَت أماـ زلاكم وطنية أو دولية ابعتباره قائدا
ميدانيا ذا مسؤولية مباشرة وغَت مباشرة .وإبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أصبحت اخليار األمثل للمساءلة
اجلنائية الدولية أمامها لكن ىذا اخليار يتبُت أنو يعطي بيد ودينع أبخرى خاصة أف نظاـ احملكمة أكد وبكل
وضوح عدـ الرجعية .ابدلقابل ،تقر اتفاقيات ايفياف حصانة على كل األفعاؿ ادلرتكبة قبل وقف إطالؽ النار
شلا خيالف مبادئ القانوف الدويل اإلنساين وحيوؿ نسبيا دوف حتقيق العدالة الدولية اجلنائية.
الكلمات املفتاحية :ادلسؤولية اجلنائية الدولية ،اجلردية الدولية ،اتفاقيات ايفياف.
Abstract
The individual criminal responsibility of the military commander established at the time
of the crime, and as the conflict in Algeria during the French occupation is considered
an international dispute also the crimes of the commanders of the French army take the
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description of international crimes, and the legal basis for the criminal responsibility of
the military commander Requires the continuation of the latter before national or
international courts as a commander on the ground has a direct or indirect liability, and
after the creation of the international criminal Court it became the perfect choice for
international criminal responsibility; But this choice can be seen that it gives with one
hand, and prevents other. However, the Evian Conventions recognize immunity for all
acts committed before the cease-fire, which violate the principles of international
humanitarian law and prevent international criminal justice.
Keywords: international criminal responsibility, international crime, Evian agreements.

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة:

تعترب معاىدة فرساي لسنة 1919حداث اترخييا مهما ساىم يف بلورة فكرة ادلسؤولية اجلنائية الدولية،

ابالعًتاؼ مبسؤولية الفرد عن األفعاؿ اليت يرتكبها أو بسبب أوامره وهتدد ادلصاحل العادلية الشاملة وتعرض
اجملتمع الدويل للخطر .كما أكدت العديد من االتفاقيات وادلعاىدات الدولية ىذا ادلبدأ ،منها اتفاقية
جنيف الثالثة لعاـ  .1949ورغم أف جل ىذه األحكاـ واالتفاقيات جاءت قبل استقالؿ اجلزائر أي ما
بُت  1830إىل  1962إال أهنا مل تؤدي إىل مساءلة أي قائد عسكري عن جرائمو ادلمتدة طيلة ىذه
الفًتة على اإلقليم اجلزائري ،خاصة بعد تويل "غي موليي" رائسة احلكومة يف  1946وإقراره لقانوف "
السلطات ادلطلقة" الذي استغلو اجليش أديا استغالؿ ،ودعمتو بقانوف اخلدمة للقوات العسكرية ادلسلحة
الفرنسية لسنة  1951إذ نص وأقر واجب الطاعة ادلطلقة والعمياء للقائد العسكري ،حىت وإف كاف ىذا
األمر خيالف أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين.
استنادا ذلذا وحبجة أف األوامر العسكرية حتظى بطابع خاص كوهنا فورية لذا ال جيب سلالفتها ،فإف
القادة الفرنسيُت مل يتوانوا عن التنكيل ابلشعب اجلزائري وبغطاء قانوين والعودة إىل التاريخ تثبت ذلك ،ومل
تقتصر جرائم اإلابدة على التقتيل واجملازر اجلماعية والفردية بل وسعتها السلطات الفرنسية من سياسة
القمع والتنكيل إىل االستعانة بوسائل أكثر وحشية مع التنويع يف شىت أصناؼ اجلرائم الدولية ،وصوال إىل
جعل الشعب اجلزائري حقل جتارب نووية وتلغيم كامل الًتاب اجلزائري ،شلا جعل جرائم اجليش الفرنسي
ذات اثر مستمر حىت وقتنا الراىن.
فنظراي ،ال يسمح مبدأ عدـ تقادـ اجلرائم الدولية إبفالت اجملرمُت من ادلتابعة .إال أف إعمالو يتعارض
ومبدأ عدـ الرجعية الذي يقيد عمل احملكمة اجلنائية الدولية ،لذا ،يفًتض اللجوء إىل آليات أخرى لتحريك
الدعوى .لكن ىذه اإلجراءات القانونية تصطدـ مبضموف اتفاقيات إيفياف ادلربمة بُت احلكومة الفرنسية

واحلكومة ادلؤقتة للجزائر ،كما أف التكييف ادلتباين لطبيعة النزاع اجلزائري الفرنسي لدى اجملتمع الدويل يطرح
إشكاال تقنيا حوؿ احملكمة ادلختصة.
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فإن كانت أغلب جرائم اجليش الفرنسي يف اجلزائر ذات أثر مستمر ،هل ميكن مساءلة القادة
العسكريني أبثر رجعي؟

ويندرج حتت ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية:

 ما ىو األساس القانوين للمسؤولية اجلنائية للقادة الفرنسيُت ؟. ماىي اآلليات القانونية الكفيلة مبساءلة القادة الفرنسيُت عن جرائمهم يف اجلزائر؟ ىل حتوؿ اتفاقيات إيفياف دوف إاثرة مسؤولية القادة الفرنسيُت عن جرائمهم يف اجلزائر قبل وقف إطالؽالنار؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية تناولنا التقسيم التايل:
احملور األوؿ :اإلطار القانوين للمساءلة اجلزائية للقادة وادلسؤولُت الفرنسيُت عن جرائمهم يف اجلزائر.
احملور الثاين :االستثناءات الواردة على احلصانة ضد ادلتابعات اجلزائية عن جرائم االستعمار يف اتفاقيات
إيفياف.

احملور األول :اإلطار القانوين للمساءلة اجلزائية للقادة واملسؤولني الفرنسيني عن
جرائمهم يف اجلزائر.

يستلزـ قياـ ادلسؤولية اجلزائية الفردية قياـ اجلردية وتوافر أركاهنا ،وألف اإلستعمار الفرنسي للجزائر إستقر
القانوف الدويل احلديث على إعتبار النزاعات الىت تدور بُت حركات التحرر والقوى االستعمارية نزاعات

دولية ،رغم إصرار القوى االستعمارية على اعتبار حركات التحرر اليت كانت تتصاعد يف مستعمراهتا تعترب
حركات دترد ،ليًتتب على ىذا التكييف رلموعة من اآلاثر أبرزىا أف جرائم اإلحتالؿ الفرنسي تعد جرائم
دولية ،والتأسيس القانوين للمسؤولية اجلنائية يوجب الكشف عنها بدءا وبياف أنواعها وأركاهنا لتعرية التاريخ
الالإنساين للمحتل الفرنسي ،وبعد ذلك نعرج على األسانيد القانونية لقياـ ىذه ادلسؤولية ،واآلليات
القانونية دلساءلتهم.

املطلب األول :اجلرائم الدولية اليت وقعت يف اجلزائر من قبل القادة العسكريني الفرنسيني.
إف تعداد ما خلفو ادلستعمر الفرنسي من جرائم دولية يف اجلزائر ال يزاؿ يكتنفو الغموض بسبب التسًت
الفرنسي والتهرب الدويل من كل مساءلة للقوى العظمى ادلهيمنة ،والتعرض ذلذه اجلرائم يتم بدءا ابإلحاطة
النظرية هبا واعطاء احليز ادلفهومي ذلا ،ومنو يستصاغ تطبيق ىذا على جرائم اإلستعمار الفرنسي.

547

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
الفرع األول -مفهوم اجلرمية الدولية:
اجلردية سواء أكانت داخلية أو دولية دتثل عدواان أو اعتداءا على مصلحة حيميها القانوف ،واف كاف
القانوف الداخلي يتكفل بتحديد ماىية اجلردية الداخلية وأركاهنا ،فاف الفقو الدويل يتوىل حتديد مفهوـ اجلردية

الدولية ،1فعرفها الفقيو  GLASERأبهنا " الفعل الذي يرتكب إخالال بقواعد القانوف الدويل ،ويكوف
ضارا ابدلصاحل اليت حيميها ذلك القانوف ،مع االعًتاؼ ذلذا الفعل بصفة اجلردية واستحقاؽ فاعلو للعقاب،
أو ىي واقعة إجرامية سلالفة لقواعد القانوف الدويل ،تضر مبصاحل الدوؿ اليت حيميها ىذا القانوف " ،2وىو
بذلك مل يشًتط أف يكوف التجرمي واردا بنص اتفاقي واكتفى مبا جرى عليو العرؼ الدويل ،وأضاؼ أف الفرد
أي الشخص الطبيعي ىو وحده ادلسؤوؿ عن اجلردية الدولية سواء ارتكبها حلسابو اخلاص أو ابسم الدولة
وحلساهبا ،أما الفقيو  PELLAفيعرؼ اجلردية الدولية أبهنا " الفعل الذي تطبق عقوبتو وتنفذ ابسم
اجلماعة الدولية" ،ويرى الدكتور منتصر سعيد زتودة أف تعريف  PELLAقد جانبو الصواب ألنو ربط
بُت مفهوـ اجلردية الدولية وبُت تطبيق العقاب والذي ىو أثر من آاثره.3
أما الفقو العريب فقد عرؼ الدكتور حسنُت عبيد اجلردية الدولية أبهنا " سلوؾ إرادي غَت مشروع
يصدر عن فرد ابسم الدولة أو بتشجيع أو رضا منها ،ويكوف منطواي على مساس مبصلحة دولية زلمية

قانوان ، 4".كما يعرؼ الدكتور عبد الواحد دمحم الفار اجلردية الدولية أبهنا " فعل أو امتناع يعد سلالفة جسيمة
ألحكاـ ومبادئ القانوف الدويل ،ويكوف من شأنو إحداث االضطراب يف األمن والنظاـ العاـ الدويل،
وادلساس ابدلصاحل األساسية واإلنسانية للجماعة الدولية وأفراد اجلنس البشري ،شلا يستوجب معو ادلسؤولية
الدولية وضرورة توقيع العقاب اجلنائي على مرتكب تلك ادلخالفة".5
من خالؿ التعريفات السابقة ديكن تعريف اجلردية الدولية أبهنا " ذلك الفعل البشري الصادر عن إرادة
إجرامية يرتكب حلساهبم اخلاص أو ابسم الدولة وحلساهبا ،وادلخالف لقواعد القانوف الدويل ادلقًتنة جبزاء يف
حالة سلالفتها.
وإف اختلف الفقو حوؿ مفهوـ زلدد للجردية الدولية فقد اتفق على ضرورة توافر ركٍت اجلردية ومها الركن
ادلادي والركن ادلعنوي ،ذلك ابعتبارىا سلوؾ إرادي وىي كأي سلوؾ أنساين ذلا جانباف جانب مادي
خارجي نلمسو يف احمليط اخلارجي ،وجانب ابطٍت داخلي يعرب عن نفسية مرتكبها ،وىذا اجلانباف ليسا
1

 -فتوح عبد هللا الشاذيل ،القانوف الدويل اجلنائي ،الكتاب األوؿ ،أوليات القانوف الدويل اجلنائي ،النظرية العامة للجردية الدولية ،دار ادلطبوعات اجلامعية،

اإلسكندرية ،2002 ،ص.204
 -2عبد هللا سليماف سليماف ،ادلقدمات األساسية يف القانوف الدويل اجلنائي ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1992 ،ص .85

 -3منتصر سعيد زتودة ،احملكمة اجلنائية الدولية ،النظرية العامة للجردية الدولية )،أحكاـ القانوف الدويل اخلاص ،دراسة حتليلية( ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2006 ،ص . 16
 -4حسنُت إبراىيم صاحل عبيد ،اجلردية الدولية) ،دراسة حتليلية تطبيقية( ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1989 ،ص .06
 -5عبد الواحد دمحم الفار ،اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1995 ،ص.40
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سوى الركن ادلادي والركن ادلعنوي ،إضافة للركن الشرعي ادلتمثل يف الفعل غَت ادلشروع ادلنصوص عليو
ضمن القاعدة اجلنائية ،فاجلردية ال توجد أصال دوف توافر القاعدة اجلنائية اليت ختلق اجلردية وترسم حدودىا،
كما تشًتط اجلردية الدولية الركن الدويل فهو الركن الذي تنفرد بو ىذه اجلردية عن غَتىا من اجلرائم العادية
اليت جترمها القوانُت احمللية ،إذ أف مصدر جترمي ىذه األفعاؿ يكوف عادة األعراؼ وادلواثيق والقوانُت
الدولية.6
واجتو الفقو احلديث إىل تقسيم اجلرائم الدولية إىل :جرائم ضد السالـ وأمن البشرية ،جرائم احلرب،

وجرائم ضد اإلنسانية ،لكن ابنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ودخوؿ نظامها األساسي حيز النفاذ  7أصبح

ادلستقر يف القانوف الدويل اجلنائي أف اجلرائم الدولية على أربع صور :جرائم حرب ،جرائم ضد اإلنسانية،
جرائم اإلابدة اجلماعية ،جرائم العدواف حسب نص ادلادة( )05من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية.8
الفرع الثاين -أمثلة عن جرائم اإلستعمار الفرنسي:

يعترب االستعمار يف حد ذاتو جردية فالواثئق األرشيفية تؤكد ادلمارسات الدنيئة للمستعمر يف حق

الشعب اجلزائري ،كتلك اليت ارتكبها اجلنراؿ بيجو وكذا اجلنراؿ بيليسي وسانت أرنو اضافة إىل جرائم
اجلنراؿ ديغوؿ ،والوقوؼ على ىذه اجلرائم يستلزـ التفصيل يف اجلرائم الدولية بدءا جبرائم احلرب اليت تعترب

الصنف األكثر أقدميو بُت اجلرائم الدولية ،9فهي تلك اجلرائم اليت ترتكب ضد قوانُت احلرب وصلد أصلها
يف العرؼ الذي كاف سائدا يف القرف  19يف اتفاقيات الىاي لسنة  1899وسنة  ،1907مث يف قائمة
جلنة ادلسؤوليات جلرائم احلرب سنة  ،1919مث يف قائمة جلنة األمم ادلتحدة جملرمي احلرب لسنة  ،1942مث
يف الئحة زلكمة نورنبورغ سنة  1945يف الفقرة ب من ادلادة  ،06وكذا يف الئحة زلكمة طوكيو الدولية
لسنة  1946ويف اتفاقيات جنيف ادلوقعة لسنة  ،1949فجرائم احلرب ىي انتهاكات لقانوف النزاعات
ادلسلحة الذي يسمى اليوـ ابلقانوف الدويل اإلنساين ،وىي تفًتض وجود حالة حرب أو نزاع مسلح حيث
أف اتفاقية جنيف وقوانُت احلرب اليت حتمي ىذا اجملاؿ

 -6أي تلك الالزمة لوجود اجلردية بصفة عامة أاي كاف نوعها ،واىل جانب ىذه األركاف العامة توجد األركاف اخلاصة بكل جردية دولية على حده ،أي األركاف
اليت حتقق النموذج القانوين لكل جردية من اجلرائم الدولية ،والشك يف أف ىذه األركاف اخلاصة ختتلف من جردية إىل أخرى ،أنظر يف ىذا :الدكتور عبد هللا
الشاذيل ،مرجع سابق ،ص .229-228

 -7مت ادلصادقة على النظاـ األساسي للمحكمة يف  1998/07/17ومقر احملكمة هبولندا  ،مبوجب اتفاقية بُت احملكمة والدولة ادلضيفة (ىولندا).

 -8سوسن دترخاف بكة ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت ،2004 ،ص .108
 -9حسُت قادري ،النزاعات الدولية (،دراسة وحتليل) ،منشورات خَت جليس ،اجلزائر ،الطبعة األوىل ،2007 ،ص .16
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ال تطابق اإلخالؿ بنزاع مسلح دويل أو غَت دويل ،10وقد حددت ادلادة ( )8من النظاـ األساسي
اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرائم احلرب.
وابلرجوع إىل ادلاضي اإلستعماري يف اجلزائر صلده يزخر ابالنتهاكات الصارخة لقواعد القانوف الدويل
اإلنساين ،من تعذيب وتقتيل وتنكيل ومعاملة الإنسانية للمدنيُت وغَتىا ما يعارض وبصورة جلية كل
اإلتفاقيات الدولية يف ىذا الشأف ،ومثاؿ عن ذلك دتتع رلاىدي جبهة التحرير الوطٍت الذين وقعوا ىف أسر
السلطات اإلستعمارية مبركز األسرى ىف مفهوـ اتفاقية جنيف لألسرى لعاـ  ،1949اليت نصت على نظاـ
زتائي خاص هبذه الفئة من األسرى ىذا ما نصت عليو ادلادة  13منها ،كما تضمنت االتفاقية التزاما يقع
على عاتق الدولة اآلسرة طبقا للمادة  2/120يقضي أبف تقدـ الدولة اآلسرة أبسرع وقت شلكن دلكتب
اإلستعالمات شهادات الوفاة ،وجيب أف تبُت شهادة الوفاة ادلعلومات الشخصية لألسرى واتريخ وسبب
وفاهتم وكذا اتريخ ومكاف دفنهم ،واشًتطت االتفاقية أيضا ضرورة إجراء فحص طيب لألسَت بغية إثبات
حالة الوفاة ،ومل تقم فرنسا أبي إجراء من اإلجراءات السابقة الذكر نظرا لتمسكها أبف النزاع داخلي وأف
الثوار ال تنطبق عليهم إتفاقية جنيف لقانوف احلرب ،ىذا فقط مثاؿ عن انتهاؾ فرنسا للقانوف الدويل
اإلنساين وليس مبالغة منا أف فرنسا احملتلة مارست رتيع أشكاؿ جرائم احلرب يف اجلزائر.
أما الشكل الثاين من اجلرائم الدولية فهي اإلابدة اجلماعية حيث ظهر مصطلح " "Génocideرمسيا
ألوؿ مرة يف التوصيات رقم ( )1/96الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف  11ديسمرب ،1946
حيث أدانت ىذه اجلردية بعد أف وصفتها أبهنا من جرائم القانوف الدويل يستنكرىا العامل ادلتمدين ،11وتعترب
جردية "إابدة اجلنس" حديثة العهد يف القانوف الدويل اجلنائي ،فلم تظهر إال بعد احلرب العادلية الثانية على
يد الفقيو البولوين" ،12"Raphael LAMKINEعرفت اتفاقية األمم ادلتحدة للوقاية من جردية إابدة
اجلنس البشري والعقاب عليها لعاـ  131948ىذه اجلردية يف مادهتا ( )2أبهنا "تعٍت األفعاؿ اليت ترتكب
هبدؼ اإلابدة الكلية أو اجلزئية جلماعة قومية " "Nationalأو إثنية " "Ethniqueأو عنصرية
" "Racialأو دينية " ،""Religionفخطورة ىذه اجلردية تتمثل يف إنكار حق البقاء جملموعات بشرية
كاملة مستهدفة تدمَتىا بصفة كلية أو تدمَت جزء منها ،وترتكب يف زمن السلم كما يف احلرب ،وىو نفسو

 -10زلي الدين عوض ،دراسات يف القانوف الدويل اجلنائي ،رللة القانوف واالقتصاد ،العدد الرابع ،القاىرة ،1965 ،ص .475 - 474
 -11عبد الواحد دمحم الفار ،مرجع سابق ،ص  196ىامش .1

12

- Giovani CARLO BRUNO: « Le crime de génocide dans la jurisprudence des
tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », La justice
pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, (ouvrage collectif),
Giuffré éditore, Milano, 2003, p.95.

 -13عبد الفتاح بيومي حجازي ،احملكمة اجلنائية الدولية  ،دار الفكر اجلامعي  ، 2005،ص . 329
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التعريف احلريف الذي تبنتو ادلادة ( ) 6من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف تعريفها ذلذه
اجلردية.14
وأمثلة جردية اإلابدة يف اجلزائر كثَتة ،فما يزاؿ ما تبقى من قبيلة العوفية يتذكروف أف اجليش الفرنسي
بقيادة الدوؽ دو روفيغو أابد قبيلتهم يوـ  7أفريل  ،1832إذ ارتكب أوؿ رلزرة يف اتريخ الغزو لقد تنقل
أىل العوفية الذين صلوا من اإلابدة للسكن يف الرغاية ،وذلذا القتل العمد قرينة عن إرتكاب جردية اإلابدة
اجلماعية وأساس اإلابدة متوفر إذ مت إابدة ىذه القبيلة على أساس عرقي ،ومل تتواف فرنسا عن قتل كل من
ىو جزائري قبائل ورتاعات.15
والشكل الثالث للج رائم الدولية اجلردية ضد اإلنسانية الذي يعد تعبَتا حديث يف القانوف الدويل
اجلنائي ،إال أف أصولو قددية فنجدىا يف كتاابت أقدـ الفقهاء مثل " 16"Grotiusعند تعرضو لفكرة
احلرب العقابية ، 17مث بدأت يف الظهور على الصعيد الدويل منذ مطلع القرف العشرين يف العديد من ادلواثيق

الدولية ،18مث ذكرت صراحة يف األنظمة األساسية للمحاكم اليت أقيمت يف أعقاب احلرب العادلية الثانية،
وقد حظيت ابىتماـ كبَت يف عهد األمم ادلتحدة أين دتت صياغتها بشكل مستقل يف االتفاقية اخلاصة
بتحرمي كافة صور التفرقة العنصرية سنة  ،1965وبعض ادلواثيق اخلاصة حبقوؽ اإلنساف سنة .191966
عرفت ادلادة ( ) 7من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اجلرائم ضد اإلنسانية ،وفحص قائمة
اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة ينبغي التسليم أبف ىذه اجلرائم جاءت بطريقة أكثر تفصيال وحتديدا،
مبا يعكس التطور السريع لقانوف العرؼ الدويل وفقا للمادة (/6ج) من ميثاؽ نورمبورغ وادلادة ( )5من
النظاـ األساسي ليوغسالفيا السابقة وادلادة ( )3من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،
وتتضمن اجلردية ضد اإلنسانية أشكاال مثل (القتل العمد ،اإلابدة ،االسًتقاؽ ،إبعاد السكاف أو النقل
القسري للسكاف ،السجن واالعتقاؿ ،التعذيب ،االغتصاب ،االضطهاد ،رلموعة أفعاؿ القسر أو اإلكراه
اجلنسي مثل االسًتقاؽ اجلنسي واإلكراه على البغاء واحلمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر
 -14رقية عواشرية ،زتاية ادلدنيُت واألعياف ادلدنية يف النزاعات ادلسلحة غَت دولية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ ،عُت مشس ،مصر ،2001 ،ص .441
 -15حىت أف ادلؤرخ أوليفييو لوكور غراف ميزوف يذكر يف كتابو الشهَت ''استعمار···إابدة'' (منشورات القصبة سنة  )2005أف فكرة إابدة اجلزائريُت على بكرة
أبيهم أسوة مبا جرى يف أمريكا مع اذلنود احلمر ،كانت مطروحة يف األوساط السياسية والربدلانية الفرنسية ،ويضيف غراف ميزوف يف ذات الكتاب أف ىؤالء
الساسة االستعماريُت طرحوا فكرة جلب العبيد السود من افريقيا كأيدي عاملة بعد إابدة اجلزائريُت ،وابلفعل شرعت فرنسا يف ىذه السياسة إىل غاية رليء
انبليوف الثالث للحكم يف فرنسا وزايرتو التارخيية للجزائر سنة .1863

 -16حسنُت ابراىيم صاحل عبيد ،مرجع سابق ،ص .254

 -17احلرب العقابية ىي فكرة مفادىا ضرورة فرض العقوابت اجلنائية ضد مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية .أنظر :سوسن دتر خاف بكة ،مرجع
سابق ،ص .44

 -18مثل ديباجة اتفاقية الىاي سنة  1907ومعاىدة سيفر  1920وقرارات اجلمعية العامة لعصبة األمم خاصة سنة  .1933أنظر :حسنُت ابراىيم
صاحل عبيد ،مرجع سابق ،ص .255

19

- Stefan GLASSER: droit international conventionnel, tome 1, établissement Emil,
Bruylant, Bruxelles, Belgique, 1970. p.101.
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من أشكاؿ العنف اجلنسي اخلطَتة ادلماثلة) ،واليت أدى جترديها إىل زايدة احلماية بطريقة زلسوسة
للمجموعات األكثر ضعفا يف اجملتمع ،كما ىو احلاؿ ابلنسبة للنساء واألطفاؿ.20
يستنتج من مفهوـ اجلردية ضد اإلنسانية أهنا تقوـ على عنصرين  -:ترتكب ضد أي فرد من السكاف
ادلدنيُت - ،أف تكوف ىذه األفعاؿ احملرمة جزءا من اعتداءات واسعة النطاؽ وشلنهجة ،ىذا ما يضفي صفة
الدولية على ىذه اجلردية ، 21شلا يعٍت أف ىذه اجلردية ىي نوع من اجلرائم اجلماعية اليت تستهدؼ عدد أكرب
من الضحااي ،فاالعتداء على ضحية واحدة يرتب ادلسؤولية اجلنائية على مرتكبيها وال يعترب من اجلرائم ضد
اإلنسانية إال إذ كاف جزءا من اعتداءات واسعة النطاؽ ،22كما أهنا ترتكب يف زمن احلرب والسلم ،وجرائم

التعذيب ادلمنهجة ادلرتكبة يف اجلزائر دليل واقعي عن جرائم ضد اإلنسانية ،فلقد مارس االستعمار الفرنسي
التعذيب العمدي ضد الشعب اجلزائري بذريعة الظروؼ األمنية وابسم حقوؽ اإلنساف والدديقراطية وابسم
احلداثة ضد الرجعية دل كافحة اإلرىاب ،فمارس التعذيب بكل قسوة وبشاعة أثناء احلرب التحريرية يف فيال
(سوزيٍت) ابجلزائر العاصمة ،ويف ضيع ػػة (امزايف) بقسنطينة.

املطلب الثاين :األسانيد القانونية لقيام املسؤولية اجلنائية للقادة العسكريني الفرنسيني.
مل يكػػن االعػًتاؼ ابدلسػػؤولية اجلنائيػػة الدوليػػة للفػػرد يسػَتا أو متاحػػا إال بعػػد تطػػور فقهػػي وقػػانوين اسػػتغرؽ
فًتة ،إذ مل يتخذ فقو القانوف الدويل موقفا واحػدا مػن امكانيػة مسػاءلة الفػرد جنائيػا علػى الصػعيد الػدويل فقػد

ظهػػرت اجتاىػػات فقهيػػو عػػدة ،23وألف الفقػػو الػػدويل لػػو ابلػػل األثػػر علػػى تطػػور القػػانوف الػػدويل وأي تغيػػَت يف
األوؿ يتبعو إنعكاس على الثاين ،وتغَتات أكيدة يف التشريعات الداخلية للدوؿ.
الفرع األول -املسؤولية اجلنائية للقائد العسكري يف القانون الدويل:

بتطػػور الفقػػو الػػدويل تطػػورت معػػو قواعػػد القػػانوف الػػدويل ومل يسػػتقر الفقػػو الػػدويل علػػى إجتػػاه موحػػد فيمػػا
يتعلق ابدلسؤولية اجلنائية للفرد عامة وللقائد العسكري خاصة ،إذ انقسم يف ذلك إىل عدة اجتاىات:
االجتاه األول :ذىب ىذا االجتاه اىل اف الدولة وحدىا ادلسؤولية عن اجلػرائم الدوليػة ،علػى اعتبػار اف ادلفهػوـ
التقليػػدي للقػػانوف الػػدويل يعتػػرب الدولػػة الشػػخص الوحيػػد للقػػانوف الػػدويل ،وىػػو مػػذىب الػػدفاع يف زلاكمػػات
نػورمربغ حيػػث اسػتند يف بعػػض دفوعػو اىل مسػػؤولية الدولػة عػػن اجلػرائم ادلرتكبػػة ،ففػي قضػػية زلاكمػة رلموعػػة
20

- Mauro POLITI: Droit humanitaire "crimes guère ingérence", Illustration Denis
hoch, France, 2002, p.832.
 -21رقية عواشرية ،مرجع سابق ،ص .442

 -22مسعاف بطرس فرج هللا" ،جرائم ضد اإلنسانية إابدة اجلنس جرائم احلرب وتطور مفاىيمها" ،حبث منشور يف كتاب دراسات يف القانوف الدويل اإلنساين،
مؤلف رتاعي ،تقدمي مفيد شهاب ،دار ادلستقبل العريب ،مصر ،2001 ،ص .410
 – 23عبد الواحد الفار ،مرجع سابق ،ص . 26
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من ادلتهمُت النازيُت إرتكز دفاعهم على مبدأ مقرر ىو أف الدولة صػاحبة السػيادة ىػي وحػدىا ادلسػؤولة ،أمػا
الفرد فإنو ال ديكن أف يكوف مسؤوال. 24
اإلجتــاه الثــاين :ينػػادي انصػػار ىػػذا االجتػػاه ابدلسػػؤولية اجلنائيػػة ادلزدوجػػة لكػػل مػػن الدولػػة والفػػرد ألف الدولػػة
واالفػراد الػػذين يتصػػرفوف ابمسهػػا يتحملػػوف ادلسػػؤولية اجلنائيػػة عػػن سلالفػػات القػػانوف الػػدويل ،وادلسػػؤولية الفرديػػة
يف ظل القانوف الدويل ديكن اف تنشأ نتيجة الرتكاب جردية بصورة مباشرة أو نتيجة للتحػريض علػى ارتكاهبػا
أو جلرائم اقًتفها اشخاص خاضعوف لسلطة آمرة.
اإلجتــاه الثالـ  :ذىػػب ىػػذا االجتػػاه اىل القػػوؿ ابف اجلػرائم الدوليػػة ال ديكػػن اف ترتكػػب إال مػػن قبػػل شػػخص
طبيعي وابلتايل ىو احملل الوحيد للمسؤولية اجلنائية ،وقد كرست ادلعاىػدات الدوليػة مبػدأ مسػؤولية الفػرد أمػاـ
القضػػاء اجلنػػائي الػػدويل ومػػن ذلػػك مػػا نصػػت عليػػو ادلػػادة ( )227مػػن معاىػػدة فرسػػاي  1919الػػيت جعلػػت
امرباطػػور ادلانيػػا غليػػوـ الثػػاين بصػػفتو الشخصػػية مسػػؤوال عػػن اجل ػرائم الػػيت ارتكبتهػػا أدلانيػػا وحلسػػاهبا يف احلػػرب
العادلية االوىل ،25وقد استند شلثل االدعاء األمريكي يف زلكمة نورمربغ اىل ىذا االجتاه.

كما نصت ادلاداتف (  )8،6من الئحة زلكمة نورمربغ وادلادتُت (  )7،5من الئحة زلكمػة طوكيػو علػى
اف االف ػراد ىػػم ادلس ػػؤولوف عػػن االفع ػػاؿ االجراميػػة ادلنص ػػوص عليه ػػا يف ى ػػاتُت االتف ػػاقيتُت ،وعل ػػى ال ػػرغم م ػػن
االنتقػػادات ادلوجهػػة ألحكػػاـ زلكمػػة نػػورمربغ فػػاف قضػػائها قػػد رفػػض ىػػذه االنتقػػادات واكػػدت اجتاىهػػا يف
رفض دفوع بعض ادلتهمُت ابف اجلرائم ادلنسوبة اليهم ىػي ابسػم الدولػة الػيت ينتمػوف اليهػا ومل ترتكػب ابمسهػم،
ولذلك فمسؤولية الدولة جنائيا مقدمة عليهم ،ومنػذ ذلػك الوقػت اعػًتؼ القػانوف الػدويل مبسػؤولية الفػرد عػن
االفعػػاؿ الػػيت يرتكبهػػا وهتػػدد ادلصػػاحل العادليػػة الشػػاملة وتعػػرض اجملتمػػع الػػدويل للخطػػر ،واصػػبحت ادلسػػؤولية
اجلنائية للفرد عن اجلردية الدولية مستقرة ،وتعد مبدأ من مبادئ القانوف الدويل ادلعاصر.
الفرع الثاين -موقف التشريع الفرنسي من املسؤولية اجلنائية للقادة العسكريني:

بعد تويل "غي موليي" رائسة احلكومة يف  1946أقر قانوف" السلطات ادلطلقة" الذي استغلو اجليش

أديا استغالؿ ،ودعمو بقانوف اخلدمة للقوات العسكرية ادلسلحة الفرنسية لسنة  1951إذ نص وأقر واجب
الطاعة ادلطلقة والعمياء للقائد العسكري ،حىت وإف كاف ىذا األمر خيالف أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين،
لكن حدث تطور كبَت يف رلاؿ طاعة األوامر العسكرية يف التشريع العسكري الفرنسي بصدور ادلرسوـ رقم
 749الصادر يف أكتوبر  1966بشأف الئحة االنضباط العسكري حيث أخذ ادلرسوـ صراحة بنظرية
الطاعة النسبية وىذا ما أكدتو ادلادة ( )12منو ،وقد جرى تعديالف على ادلرسوـ رقم  749ادلشار إليو
مبوجب مرسومي عاـ  1978و 1982حيث أوجب ىذاف التعديالف على ادلرؤوسُت عدـ تنفيذ أمر
 -24عبد الوىاب حومد ،اإلجراـ الدويل ،الطبعة األوىل ،مطبوعات جامعة الكويت ،1976 ،ص . 168

 –25عبد الفتاح بيومي حجازي ،ادلرجع سابق ،ص .94
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واضح فيو عدـ ادلشروعية أو لقواعد القانوف الدويل ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة يف االتفاقيات الدولية

ادلصادؽ أو ادلوافق عليها.26

رغػػم تصػػديق فرنسػػا علػػى بعػػض االتفاقيػػات الدوليػػة لقمػػع بعػػض اجل ػرائم الدوليػػة اخلطػػرة وخاصػػة يف ادل ػواد
 01/689 ،689إىل  07/689وىػػي اجل ػرائم الدوليػػة ادلشػػمولة ابلواليػػة القضػػائية العادليػػة التعػػذيب ادلػػادة(
 ،)2-689أعمػاؿ اإلرىػاب (ادلػادة  ،)3/689واالسػتخداـ غػَت ادلشػروع للمػواد النوويػة (ادلػادة )4-689
 ،األعمػاؿ غػَت ادلشػروعة ادلوجهػة ضػد سػالمة ادلالحػة البحريػة مػن ادلنصػات الثابتػة ( ، )5-689األعمػاؿ
غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة الطَتاف ادلدين (ادلادة  6- 689و  ،)7أما ادلػادة  1-689حتػتم ألعمػاؿ
الوالي ػػة العادلي ػػة وج ػػود ادل ػػتهم عل ػػى األراض ػػي الفرنس ػية إذا ارتك ػػب إح ػػدى اجلػ ػرائم ادل ػػذكورة أع ػػاله .27إال أف

زلكمػػة الػػنقض الفرنسػػية اجتهػػت إىل القػػوؿ جبػواز سػرايف العفػػو علػػى اجلػرائم ضػػد اإلنسػػانية الػػيت ال يػػرد عليهػػا
تقادـ ،ورفضت يف حكمها الصادر يف 29نوفمرب  1988الطعن ادلقػدـ مػن ادلػدعي ادلػدين وادلتضػمن طلػب
إعادة التحقيػق يف جػرائم ضػد اإلنسػانية ارتكبػت خػالؿ حػرب حتريػر اجلزائػر ،وأعملػت يف شػأف ىػذه الوقػائع
ادلراسػػيم الصػػادرة يف  22مػػارس و 14أفريػػل  1962بشػػأف العفػػو عػػن " األفعػػاؿ ادلرتكبػػة يف إطػػار عمليػػات
حفظ النظاـ وادلوجهة ضد االنتفاضة اجلزائرية ".

املطلب الثال  :اآلليات القانونية املمكن إتباعها ملساءلة القادة الفرنسيني عن جرائمهم يف
اجلزائر.
بينػػا فيمػػا تقػػدـ اجلػرائم الػػيت ارتكبهػػا القػػادة الفرنسػػيوف يف اجلزائػػر دتهيػػدا لإلحاطػػة بكيفيػػة مسػػاءلة ىػػؤالء.
وألننػػا اآلف أمػػاـ ازدواجيػػة القضػػاء اجلنػػائي مػػن وطػػٍت ودويل ،رغػػم أف الفػػًتة االسػػتعمارية يف اجلزائػػر كػػاف فيهػا
تطور واضح لقواعد ادلسؤولية إبصدار العديد من ادلواثيق الدوليػة الػيت تعػد عرفػا دوليػا ال ديكػن سلالفتػو فػأاتح
فرصا حملاكمة القادة الفرنسيُت عن جرائمهم لكن ىذا ما يفًتض وما وقع شيء آخر.
الفرع األول :اآلليات القانونية اليت كانت متاحة ملساءلة القادة الفرنسيني عن جرائمهم يف اجلزائر.

العطاء التػاريخ حقػو جيػب الرجػوع لتليػات القانونيػة الػيت كانػت متػوفرة أثنػاء اإلحػتالؿ الفرنسػي للجزائػر
ادلنصوص عليها يف ادلواثيق الدولية 28اليت تسمح مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية أماـ زلػاكم الػدوؿ ادلتعاقػدة
األطراؼ يف ىذه ادلواثيق.
27

-Sylvain BURON : Le principe de la compétence universelle en France, Rapport de
Justice Internationale.
 -28بتطور دور رللس األمن أصبح لو حق تشكيل زلاكم خاصة تبعا لصالحيات ادلوسعة حسب الفصل السابع ،حيث نصت ادلادة  39أف
جمللس األمن حق اختاذ أي تدبَت يراه حلفظ السلم واألمن الدوليُت ،لذا أصدر ىذا األخَت القرار رقم 808لسنة  1993اخلاص ابنشاء زلكمة
خاصة بيوغسالفيا ،والقرار رقم  955لسنة  1994اخلاص ابنشاء زلكمة خاصة برواندا.
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أوالً -مساءلة القادة الفرنسيني أمام احملاكم الوطنية للدول األطراف يف اتفاقيات جنيف:

أوجبت اتفاقيات جنيف الدوؿ األعضاء اختاذ إجراءات وطنية خاصة ابلتجرمي ادلادة  49و 50وحتت
الفصل التاسع والثامن من اتفاقية جنيف األوىل والثانية على التوايل ىذا ابإلضافة إىل ادلادة  146من

اتفاقية جنيف الرابعة واليت ختص قمع إساءة االستعماؿ وادلخالفات ،حبيث تلزـ األطراؼ ادلتعاقدة بضرورة
مالحقة ادلتهمُت ابقًتاؼ مثل ىذه ادلخالفات اجلسيمة ،وىي قواعد إلزامية يتعُت على الدوؿ إتباعها.
كما نصت على ضرورة متابعة رلرمي احلرب حسب ادلادة  50من االتفاقية األوىل وادلادة  130من
االتفاقية الثالثة وادلادة  147من االتفاقية الرابعة ،حتدد ىذه ادلواد رلموع ادلخالفات اجلسيمة اليت ديكن أف
تتخذ ضد مرتكبيها ادلالحقات ،يظهر من خالؿ ىذه ادلواد أهنا إعتمدت مبدأ ادلخالفات اجلسيمة حىت
يتم على أساسها ادلالحقة وادلتابعة ،حيث أوجبت اتفافية جنيف الرابعة الدوؿ األطراؼ فيها العمل على
اختاذ أي اجراء تشريعي يلزـ لفرض عقوابت جزائية فعالة على أشخاص ارتكبوا أو أمروا ابرتكاب إحدى
ادلخالفات ادلبينة يف ادلادة  147من ىذه اإلتفاقية ،وإلزاـ كل طرؼ متعاقد أف يقوـ مبالحقة ادلتهمُت
ابقًتاؼ ادلخالفات اجلسيمة أو أمر ابقًتافها ،وتقدديهم للمحاكمة بغض النظر عن جنسيتهم ،وابمكاف
الطرؼ ادلتعاقد أف يقوـ بتسليمهم لطرؼ متعاقد آخر حملاكمتهم ما دامت تتوفر لدى ىذا األخَت أدلة اهتاـ
ضد ىؤالء األشخاص ،ومبوجب ادلادة  148من اتفاقية جنيف الرابعة فانو ال جيوز لالطراؼ التحلل من
مسؤولياهتم اليت تقع عليهم فيما يتعلق ابدلخالفات اجلسيمة.
ىذا أتسيس قانوين فيو أتكيد واضح أنو كاف ديكن للدوؿ األطػراؼ يف ىػذه اإلتفاقيػة أف تسػن تشػريعات
الزمة تسمح بوالية جنائية على ما قػاـ بػو القػادة الفرنسػيوف مػن جػرائم يف اجلزائػر ،مػع امكانيػة متػابعتهم عػن
جرائمهم أماـ زلاكم ىاتو الدوؿ ،علما أف فرنسا ذاهتػا كانػت طرفػا يف ىػذه اإلتفاقيػة وعػدد معتػرب مػن الػدوؿ
العربية واإلسالمية ،لكن دوف أف حترؾ ساكنا أماـ ما وقع يف اجلزائر من جرائم.
اثنياً -مساءلة القادة الفرنسيني أمـام احملـاكم الوطنيـة للـدول األعيفـاء يف منألمـة األمـم املتنـدة اسـتنادا
ملبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي:

ظهرت الدعوى إىل األخذ مببدأ عادلية النص اجلنػائي يف ادلػؤدتر الثالػث للجمعيػة الدوليػة لقػانوف العقػوابت
ادلنعقد يف ابلَتما سنة  ،291933ويقصد هبذا ادلبدأ كما يعرفو الػدكتور سػعيد عبػد اللطيػف حسػن أنػو" :أف
يكوف لكل دولة والية القضاء يف أية جردية بصرؼ النظػر عػن مكػاف وقوعهػا أو مساسػها مبصػاحلها وجنسػية
مرتكبها أو جنسية اجملٍت عليو فيها".30
 -29سليماف عبد ادلنعم ،النظرية العامة لقانوف العقوابت (دراسة مقارنة) ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت ،دوف سنة النشر ،ص .131

 - 30سعيد عبد اللطيف حسن ،احملكمة اجلنائية الدولية "إنشاء احملكمة نظامها األساسي اختصاصها التشريعي والقضائي وتطبيقات القضاء اجلنائي الدويل
احلديث وادلعاصر" :دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاىرة ،2004 ،ص .17
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ونظػرا خلطػػورة اجلػرائم الدوليػػة وأمهيػػة التعػػاوف الػػدويل للحػػد منهػػا ،دعػػت اجلمعيػػة العامػػة لألمػػم ادلتحػػدة يف
أوؿ دورة عادية ذلا سنة  1946و مبوجب القرار رقم  03الدوؿ اختاذ كػل التػدابَت االزمػة مػن أجػل مالحقػة
والق ػػبض عل ػػى م ػػرتكيب ى ػػذه اجلػ ػرائم ،ودع ػػت رتي ػػع ال ػػدوؿ ادلعني ػػة مبوج ػػب التوص ػػية رق ػػم  258300لس ػػنة
 1969اختػػاذ رتيػػع اإلج ػراءات الالزمػػة مػػن أجػػل التحقيػػق يف ج ػرائم حػػرب وج ػرائم ضػػد اإلنسػػانية وتعقػػب
وتس ػػليم ومعاقب ػػة مرتكبيه ػػا ،وبق ػ ػرار اجلمعيػ ػػة العام ػػة رق ػػم /2391أل ػػف(د )23-لس ػػنة  1968مت اعتمػ ػػاد
وعرض اتفاقية عدـ تقادـ جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية للتوقيع والتصديق واإلنضماـ.
جػػاء يف ديباجػػة االتفاقيػػة أف اخضػػاع ىػػذه اجل ػرائم لقواعػػد القػػانوف الػػداخلي يثػػَت قلػػق ال ػرأي لعػػاـ الػػدويل
وذل ػػك للحيلول ػػة دوف مالحق ػػة مػ ػرتكيب ى ػػذه اجلػ ػرائم أو م ػػن أم ػػروا ابتكاهب ػػا ،ونص ػػت ادل ػػادة  01م ػػن ى ػػذه
االتفاقيػػة علػػى عػػدـ تقػػادـ جػرائم احلػػرب وجػرائم ضػػد اإلنسػػانية ،ومنػػو فقواعػػد القػػانوف الػػدويل أعطػػت جلميػػع
الدوؿ اختصاص عادلي دلالحقة وزلاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية أو من أيمروف ابرتكاهبا.
وتطبيقات ذلك برزت يف العديد من الشكاوى قضية إابدة شعب غوتيماال ،اليت رفعت إىل القضاء
االسباين ضد الرئيس السابق بينوشيو اليت تعد النموذج األمثل لتجسيد مبدأ االختصاص القضائي اجلنائي
العادلي الغيايب يف القضاء االسباين ،31وابلرجوع للتشريع الفرنسي فإف ادلعاىدات أو االتفاقيات ادلصادؽ
عليها أو ادلعتمدة يف القانوف الفرنسي تتمتع منذ اتريخ نشرىا بسلطة أعلى من سلطة القوانُت العادية،32
إذ أف ىذا الوضع القانوين كاف سائدا يف فرنسا قبل استقالؿ اجلزائر.
كما صادقت فرنسا على بعض االتفاقيات الدولية لقمع بعض اجلرائم الدولية اخلطرة وخاصة يف ادلواد
 01/689 ،689إىل  07/689وىي اجلرائم الدولية ادلشمولة ابلوالية القضائية العادلية كالتعذيب ادلادة(
 ،) 2-689أعماؿ اإلرىاب (ادلادة  ،)3/689واالستخداـ غَت ادلشروع للمواد النووية (ادلادة -689
 ،)4أما ادلادة  1-689حتتم ألعماؿ الوالية العادلية وجود ادلتهم على األراضي الفرنسية إذا ارتكب إحدى
اجلرائم ادلذكورة أعاله.33
من خال ؿ ىذه ادلادة يتضح فعال أف ادلشرع الفرنسي أخذ مببدأ ادلساءلة على جرائم زلددة على سبيل
احلصر يف ىذا القانوف إبعماؿ مبدأ عادلية النص اجلنائي إال إذا كاف ادلتهم موجودا على األراضي الفرنسية
وابلتايل فادلشرع أخذ ابدلفهوـ الضيق للوالية القضائية العادلية ،لو دتعنا جيدا يف القانوف الفرنسي فإننا ال
صلد شيء إمسو االختصاص اجلنائي العادلي وإمنا ىي رلرد إستنتاجات أخذىا الفقهاء من ادلادة 1/689
 -31يقصد ابالختصاص اجلنائي العادلي الغيايب إذا أجيز شلارستو دوف اشًتاط توافر أي ضابط يربط ادلتهم ابلدولة مبا يف ذلك عدـ حضوره أو عدـ تواجده
إبقليم الدولة حاؿ ارتكاب اجلردية أو بعدىا ،للمزيد من ادلعلومات حوؿ ىذا ادلبدأ أنظر :طارؽ سرور ،االختصاص اجلنائي العادلي ،الطبعة األوىل ،دار
النهضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص  249وما بعدىا.

 -32أنظر ادلادة  55من الدستور الفرنسي ادلؤرخ في  85/10/00على املوقع التاليwww.legifrance.gouv.fr:

33

-Sylvain BURON : Le principe de la compétence universelle en France, Rapport de
Justice Internationale, source Internet : www.google.fr
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من قانوف العقوابت الفرنسي وىي يف حقيقة األمر نوع من أنواع االختصاص العادلي الذي أطلق عليو
االختصاص ادلقيد أو الضيق.
الفرع الثاين :مدى امكانية مساءلة القادة الفرنسيني أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
تشكل احملكمة اجلنائية الدولية تطورا مهما ضلو تكريس مبدأ عدـ اإلفالت من العقاب ،إذ تناوؿ النظاـ
األساسي للمحكمة كثَت من ادلبادىء القانونية اليت تعد أساس العدالة اجلنائية الدولية ،من أبرزىا عدـ
تقادـ اجلرائم الدولية وادلسؤولية اجلنائية للقادة العسكريُت ،لكن ىذا ال يعٍت أف النظاـ األساسي للمحكمة
مل يغفل نقاط قد تشكل ثغرة تنخر األساس .ادلستمرة.
أوالً -أحكام املسؤولية اجلنائية للقادة العسكريني وفق النألام األساسي للمنكمة اجلنائية الدولية.

أضاؼ النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حكما خاصا ،يتعلق مبسؤولية القادة والرؤساء عن

اجلرائم اليت يقًتفها من ىم حتت إمرهتم وفقا للمادة ( )28من النظاـ األساسي للمحكمة ،حيث عاجلت

الفقرة األوىل من ىذه ادلادة مسؤولية القادة العسكريُت جنائيا عن اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة،
واليت ارتكبتها قوات ختضع إلمرتو وسلطتو الفعلية 34وذلك بشرطُت:
الشرط األول :أف يعلم ذلك القائد أف قواتو ترتكب أو تكوف على وشك ارتكاب إحدى اجلرائم ادلذكورة

يف النظاـ األساسي للمحكمة.

الشرط الثاين :إف مل يتخذ القائد العسكري رتيع التدابَت الالزمة وادلعقولة يف حدود سلطتو دلنع أو قمع
ىذه اجلرائم ،أو لعرض ادلسألة على اجلهات القضائية ادلختصة للتحقيق وادلقاضاة.
ال رلاؿ لتطبيق قاعدة طاعة ادلرؤوس لرئيسو ،حيث ال خيل اختصاص احملكمة يف مقاضاة شخص ما
كونو تلقى أوامر من رئيسو للقياـ أبعماؿ تعد من االختصاص ادلوضوعي للمحكمة ،إال أنو يرد على ىذا
ادلبدأ استثناءات وىي:
 إذا كاف على ادلتهم التزاـ قانوين إبطاعة أوامر رئيسو. إذا مل يكن يعلم أبف أمر رئيسو غَت مشروع. -ما مل تكن عدـ مشروعية األمر ظاىرة ،وإف عدـ ادلشروعية تكوف ظاىرة يف حالة جردية اإلابدة اجلماعية

واجلرائم ضد اإلنسانية.35

كما يعترب نص ادلادة ( )28السابقة الذكر ،النص الوحيد يف النظاـ األساسي للمحكمة الذي يشَت

إىل ادلسؤولية اجلنائية عن االمتناع كعنصر يف الركن ادلادي ،إذ أف نص ادلادة أقر مسؤولية القائد والرئيس

األعلى عن أفعاؿ مرؤوسيهما يف ظل بعض الظروؼ ،حىت و إف مل أيمرا مباشرة ابرتكاب اجلرائم استنادا
 -34تناولت ادلادة ( )07من النظاـ األساسي حملكمة نورمربج مسؤولية القادة والرؤساء ،وكذا ادلادة ( )06من نظاـ زلكمة يوغسالفيا السابقة.

 - 35ادلادة ( )33من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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حلقيقة أف من لو سلطة منع اجلردية يعد إىل حد ما مسؤوال عن ارتكاب اجلردية خاصة أف يف الصمت إقرار
ضمٍت مبواصلة اإلجراـ.36
تبقى ادلادة ( )28تشكل تطورا ىاما رغم االعًتاض عليها خاصة من اجلانب األمريكي الذي اقًتح
تقسيمها إىل قسمُت :يتضمن القسم األوؿ مسؤولية القا ئد األعلى العسكري ،بينما القسم الثاين يتضمن
مسؤولية الرئيس األعلى ادلدين ،مع االختالؼ يف ادلعيار ادلطبق يف كل منهما حيث يسأؿ القائد العسكري
إذا علم أو كاف على علم أو كاف عليو أف يعلم ابجلرائم ادلرتكبة من مرؤوسيو ،بينما ال يسأؿ الرئيس ادلدين

إال إذا علم ابرتكاب اجلردية ،37والتوصل إىل صياغة ادلادة ( )28من نظاـ احملكمة ،أقر مسؤولية واحدة
سواء للقائد العسكري أو للرئيس ادلدين ،إال أف طريقة اإلثبات ختتلف ابختالؼ طبيعة ادلهاـ الوظيفية لكل
منهما ،ذلك أف القائد العسكري ادلوجود يف ميداف ادلعركة أو على األقل قربو جيعلو أو يفًتض علمو
ابجلرائم اليت ارتكبت أو اليت على وشك االرتكاب ،فافًتاض العلم قرينة ضد القائد العسكري عكس القائد
ادلدين الذي ال يفًتض علمو فالبد من أف يثبت علم الرئيس ادلدين أو جهلو عن وعي ،38وأمهية ادلسؤولية

الواردة يف ادلادة ( )28تظهر يف تغطية احلاالت اليت ترتكب فيها جرائم من قبل ادلرؤوسُت ،دوف أف يكوف
ابإلمكاف إثبات ادلسؤولية اجلنائية للقادة والرؤساء على أساس إصدارىم ذلذه األوامر.39

غَت أف التطبيق العملي لنص ادلادة ( )28سواء ما تعلق ابلقائد العسكري أو الرئيس ادلدين ،يثَت
صعوابت خاصة فيما تعلق ابلركن ادلعنوي وابلعالقة مع نص ادلادة ( )30اليت تشًتط القصد اجلنائي (العلم
واإلرادة) ،إال أف ادلادة ( )28تقر مسؤولية القائد والرئيس على رلرد اإلمهاؿ ،كما قد يشكل تطبيق ىذه
ادلسؤولية خطورة على تطبيق العدالة خاصة إذا مل يتم وفق معايَت دقيقة يف احلالة اليت ال يكوف مبقدور
القائد أو الرئيس القياـ إبجراء دينع فيو ارتكاب اجلرائم خصوصا يف حالة نزاع عسكري.
لكن ىذا ال ينطبق على اجلرائم اليت ارتكبها القادة الفرنسيوف يف اجلزائر إذ أيخذ النظاـ األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية مببدأ عدـ جواز تطبيق القوانُت اجلنائية أبثر رجعي ،وىذا ما يعرؼ ابالختصاص

ادلستقبلي ،واستنادا للمادة ( )11من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،40فإف احملكمة ال ختتص
 - 36طبق ىذا النوع من ادلسؤولية ألوؿ مرة يف سياؽ جرائم احلرب ،ومن أبرز األمثلة عن ذلك قضية ( )Yamashitaالقائد الياابين يف أعقاب
احلرب العادلية الثانية ،حيث حكم عليو ابإلعداـ لفشلو يف التحكم بقواتو اليت ارتكبت رلازر يف عدد من األقاليم اليت كانت الياابف قد احتلتها آنذاؾ،
وتلقت ادلادة ( ) 28اعًتاضا من ادلفوضُت ،ذلك أف التطبيق العملي للمادة سيتضمن حاالت شلاثلة دلا كاف عليو الوضع يف قضية القائد الياابين السابق
الذي تعرض لإلعداـ جملرد أنو قائد أعلى للمنطقة .أنظر :سوسن دترخاف بكة ،مرجع سابق ،ص .164-163
 -37عمر زلمود ادلخزومي ،القانوف الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة ،مصر ،2008 ،ص .326

 -38زلمود شريف بسيوين ،احملكمة اجلنائية الدولية (مدخل لدراسة أحكاـ وآليات النفاذ الوطٍت لنظاـ األساسي) ،الطبعة األوىل ،دار الشروؽ ،القاىرة،
 ،2004ص .229
 -39أي على أساس ادلسامهة اجلنائية ادلشار إليها يف ادلادة ( )03/25من النظاـ األساسي للمحكمة.
 -40ادلادة ( )11من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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إال فيما يتعلق ابجلرائم اليت ترتكب بعد بدأ نفاذ نظامها األساسي ،الذي بدأ العمل بو يف أوؿ جويلية
 2002وىو أوؿ الشهر التايل لليوـ الستُت على إيداع التصديق رقم  60من جانب الدوؿ.41
فإذا أصبحت دولة من الدوؿ طرفا يف ىذا النظاـ بعد بدء نفاذه ،فإنو ال جيوز للمحكمة أف دتارس
اختصاصها إال فيما يتعلق ابجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ ابلنسبة لتلك الدولة ،ويبدأ التاريخ

الفعلي لسرايف يف اليوـ األوؿ من الشهر الذي يلي  60يوـ من إيداع تلك الدوؿ واثئق التصديق ،42أو
إذا قبلت ابختصاص احملكمة على رغم من أهنا مل تكن طرفا يف النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
ويتحقق ذلك بصدور إعالف تودعو لدى مسجل احملكمة بقبوذلا االختصاص حسب ادلادة ( )3/12من
النظاـ األساسي للمحكمة وذلك بغرض تشجيع الدوؿ لالنضماـ إليها ،وال جيوز مقاضاهتا على اجلرائم

اليت ارتكبت قبل انضمامها. 43

ويف الوقت ذاتو تشَت ادلادة ( ) 24من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل عدـ رجعية األثر
على األشخاص ،واليت جاءت ضمن الباب الثالث اخلاص ابدلبادئ العامة للقانوف اجلنائي أنو "ال يسأؿ
الشخص جنائيا مبوجب ىذا النظاـ األساسي عن سلوؾ سابق لبدء نفاذ النظاـ" ،ونتيجة لذلك فإف
احملكمة تكوف غَت سلتصة ابحملاكمة عن اجلرائم اليت ارتكبت قبل بدء نفاذ نظامها األساسي ،كذلك يف

حاؿ حدوث تغيَت يف القانوف ادلعموؿ بو يف قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي ،يطبق القانوف األصلح
للشخص زلل التحقيق أو ادلقاضاة أو اإلدانة ،44وىو ما يعرؼ بقاعدة القانوف األصلح للمتهم حسب
ادلادة ( ) 24من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،ومضموف ىذا االستثناء أنو إذا صدر بعد
وقوع اجلردية وقبل احلكم فيها هنائيا قانوف أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دوف غَته بشرطُت :أف يكوف
القانوف اجلديد أصلح للمتهم ،أف يصدر ذلك القانوف اجلديد قبل احلكم النهائي يف الدعوى اجلنائية.45
اثنياً -موقف احملكمة اجلنائية الدولية من املسؤولية اجلنائية للقادة الفرنسيني عن اجلرائم املستمرة:

إف ادلتمعن يف مضموف النصُت السابقُت ( 11و )24من النظاـ األساسي جيد أف ىناؾ اختالؼ
جوىري بينهما ،46وىو ما يظهر عجز االختصاص الزمٍت احملصور ابألثر البعدي لدخوؿ االتفاقية حيز
النفاذ مع التعامل مع ما يعرؼ ابجلرائم ادلستمرة ،وىي تلك اليت تستلزـ من مرتكب اجلردية نشاطا يستغرؽ
فًتة من الزمن غالبا ما تكوف طويلة ،ومن أمثلة ىذه اجلرائم الواردة يف النظاـ األساسي جردية النقل القسري

 -41ادلادة ( )126من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -42زلمود شريف بسيوين ،مرجع سابق ،ص .28- 27
 -43منتصر سعيد زتودة ،مرجع سابق ،ص .127

 -44دمحم فهاد الشاللدة ،القانوف الدويل اإلنساين ،دار ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .379

 -45عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص .48- 47
 -46سوسن دتر خاف بكة ،مرجع سابق ،ص .105
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للسكاف وجرائم االلغاـ والتجارب النووية اليت ارتكبت كلها يف اجلزائر ،حيث تتسم ىذه اجلردية ابالستمرار
أي تستمر زمنيا 47ألنو ديكن أف خيفى شخص قبل دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ويستمر ىذا اإلخفاء قائما
بعد سرايهنا ،كما يعتمد أف ينقل جزء من مواطٍت الدولة ودينع عليهم الرجوع إىل وطنهم.
من ذتة بقيت "اجلردية ادلستمرة" غَت مؤكدة احلكم وسيكوف للمحكمة أف حتدد كيفية التعامل معها ،وما
يؤكد ذلك الرجوع إىل ادلسودة اليت أعدهتا اللجنة التحضَتية دلؤدتر إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ،حيث
توجد مالحظة يف اذلامش تشَت إىل إاثرة مسألة السلوكات اليت ارتكبت قبل دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ
وتستمر إىل ما بعد سرايهنا ،إف إدراج مثل ىذه ادلالحظة يف وثيقة حررهتا اللجنة يدعو إىل االعتقاد أنو
إتفاؽ متأخر ىدفو هتدئة الوفود القليلة اليت دتسكت مبسألة االعتداءات ادلستمرة.48
كما أف النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ديلك "مكنة الرجوع إىل ادلاضي" ويتابع اجلرائم
ادلرتكبة قبل دخوؿ حيز النفاذ ،وىذا ما يشكل نقصا كبَتا مقارنة مبا أعتمد يف النظامُت األساسيُت حملكمة

يوغسالفيا السابقة ورواندا ،ألف اختصاص احملكمة الزمٍت يدفع إىل التساؤؿ حوؿ عدـ الرجعية ادلعتمدة يف
نص ادلادة ( ) 11مع طبيعة اجلرائم ادلذكورة يف النظاـ األساسي اليت ال ختضع للتقادـ مبوجب ادلادة
(.49)29

احملور الثاين :االستثناءات الواردة على احلصانة ضد املتابعات اجلزائية عن جرائم

االستعمار يف اتفاقيات إيفيان.

أبرمت اتفاقيات إيفياف بُت احلكومتُت الفرنسية وادلؤقتة اجلزائرية أايف كانت اجلزائر زلافظة اتبعة رمسيا
للدولة الفرنسية .لذا ،اثر خالؼ حوؿ مدى اعتبارىا اتفاقية يف إطار القانوف الدويل أـ اتفاقا حكوميا
داخليا وحوؿ مدى جواز االتفاؽ على سلالفة قواعد القانوف الدويل.

املطلب األول :مدى مشروعية االتفاق على خمالفة أحكام القانون الدويل.
اترخييا ،ال ديكن إنكار الطبيعة االستعمارية للتواجد الفرنسي يف اجلزائر ،لكن من الناحية الرمسية ،كانت
ىذه األخَتة زلافظة ال تتجزأ من فرنسا شلا يربك تكييف الثورة اجلزائرية ابدلنظور الغريب وحتديدا ابلنسبة
للقضاء الدويل .وإف كاف األمر خارج رلاؿ الدراسة ،فإف اإلشكالية تثار إجرائيا إذا مت حتريك الدعوى
لتحديد اجلهة ادلختصة ،لذا تطرح تساؤالت حوؿ طبيعة اتفاقيات إيفياف.
 -47جردية االختفاء القسري لألشخاص تعد جردية ضد اإلنسانية معاقب عليها مبوجب ادلادة ( ،)7وال تقع ىذه اجلردية ضمن اختصاص احملكمة إال إذا
حدث ىجوـ واسع أو منهجي ضد ادلدنيُت بعد سرايف النظاـ األساسي .أنظر :عمر دمحم ادلخزومي ،مرجع سابق ،ص  328ىامش رقم .1

- William A. SCHABAS: Introduction to The International Ciminal Court, 1st
Published, Combridje University, Press 2001, pp.26-63.
49
- Serge SUR: « le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale »,
A.F.D.I, Octobre 2001, supra note 446.
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الفرع األول :الطبيعة القانونية التفاقيات إيفيان.
رغم تسجيل اتفاقيات ايفياف لدى أمانة األمم ادلتحدة كاتفاقية دولية بعنواف :تصرحيات  19مارس
 1962شلا يبت عمليا يف طبيعة االتفاؽ ،فإف اإلجراء كاف يهدؼ إىل إقرار احلل السلمي ذلذا النزاع ال

غَت 50.إذ أنو خيالف تعريف ادلعاىدة يف اتفاقية فيينا للمعاىدات ابعتبارىا :اتفاقا دوليا بُت دولتُت أو
أكثر كتابة ،خيضع للقانوف الدويل مهما كانت التسمية اليت تطلق عليو ،كما مشل التعديل الحقا ادلنظمات
51
الدولية دوف اإلشارة للحركات التحررية.
لكن ،الواقع العملي أدى إىل االعًتاؼ ابلقوة القانونية ذلذه التصرفات وآاثرىا يف إطار القانوف الدويل،
إذ تنص اتفاقيات جنيف 52على أنو للسلطة ادلمثلة لشعب مشتبك مع طرؼ ساـ متعاقد يف نزاع مسلح
(ضد االستعمار أو االحتالؿ األجنيب أو األنظمة العنصرية) أف تتعهد بتطبيق االتفاقيات...ويكوف دلثل
ىذا اإلعالف آاثر قانونية 53.كما أقرت زلكمة العدؿ الدولية عدـ ضرورة دتاثل أشخاص القانوف من حيث
الطبيعة ورلاؿ احلقوؽ 54،ذلك ما أكده النظاـ الدستوري اجلزائري حوؿ االستمرارية القانونية لقرارات
جبهة التحرير الوطٍت واحلكومة ادلؤقتة.
لكن الطرؼ الفرنسي يظل متمسكا ابلطابع الداخلي للنزاع وتكييف احلركة التحريرية حبركة دترد هبدؼ
تضييق السبل القانونية للتقاضي55.إذ اتبعت احلكومة الفرنسية إجراءات سلتلفة إلقرار االتفاقية بل أخذت
شكل قرار سيادي داخلي :ففي  8أفريل  ،1962مت تنظيم استفتاء على االقليم الفرنسي حوؿ قانوف دينح
Ehueni MANZAN, les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes
en Afrique, droit, université de la Rochelle,2011, http://tel.archives-ouvertes.fr, p.285
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 -81ادلادة  2من االتفاقية.رتاؿ عبد الناصر مانع ،القانوف الدويل العاـ ،دار العلوـ للنشر والتوزيع،2005 ،

52الربوتوكوؿ األوؿ اإلضايف التفاقيات جنيف ؿ 12 :أوت  1949ادلتعلق حبماية ضحااي ادلنازعات الدولية ادلسلحة .أنظر عصاـ عبد الفتاح مطر،
القانوف الدويل اإلنساين ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2007 ،ص 519 .وما بعدىا.

1949,CICR,

Les
conventions
de
Genève
du
12
aout
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf
تاريخ زيارة الموقع.2012/00/20:

53ادلادة  96من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ ادللحق ابتفاقيات جنيف  . 1949رغم كونو الحقا التفاقيات ايفياف إال أنو قد يشكل سندا قانونيا للتأكيد
على القوة القانونية لالتفاقية.

54

Avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif à la réparation des
dommages subis au service des Nations Unies, G.I.J., Recueil, 1949, p. 178.in Denise
PLATTNER,LA PORTÉE JURIDIQUEDES DÉCLARATIONS DE RESPECTDU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE QUI ÉMANENT DE MOUVEMENTS
EN LUTTE DANS UN CONFLIT ARMÉ,rbdi.bruylant.be/.../RBDI%2019841985.1%20-%20pp.%20298%20à%20320%20-%... p.305
تاريخ زيارة الموقع.2012/00/20:
55
Lazarus Claude. Le statut des mouvements de libération nationale à l'Organisation des
Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974.
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1974_num_20_1_2266, 13/05/2016,p.173 ,
182
تاريخ زيارة املوقع.2012/00/20:
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رئيس اجلمهورية كل السلطات لتنفيذ اتفاقيات إيفياف .ويف  1جويلية  ،1962مت استفتاء الشعب اجلزائري
على إقليم اجلزائر ال غَت حوؿ النص التايل ":ىل تريد أف تصبح اجلزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا
حسب الشروط ادلقررة يف تصرحيات  19مارس ."1962و مت نشر االتفاقيات بعنواف تصرحيات يف
اجلريدة الرمسية لفرنسا رقم  12يف  21مارس .1962
لكن ىذا ال يعٍت تكييفها كقرار سياسي داخلي أو" اتفاؽ دولة"  56إذ أنو ال يتماشى مع ادلركز
الفعلي للطرفُت واإلجراءات الالحقة اليت اقتضت نشر االتفاقيات لدى األمم ادلتحدة .إال أف اعتبارىا
كذلك يطرح إشكاال تقنيا يتعلق مبدى تطابق بنودىا مع القانوف الدويل إذ أهنا تضمنت اتفاقا على حتصُت
األفعاؿ ادلرتكبة مبناسبة أحداث اجلزائر ضد أية متابعة قضائية.
الفرع الثاين :التناقض بني اتفاقيات إيفيان وأحكام القانون الدويل اإلنساين.
تنص اتفاقيات ايفياف على أنو ":ال ديكن مضايقة أي فرد أو البحث عنو أو تتبعو أو احلكم عليو أو
إنزاؿ عقاب بو أو اختاذ إجراء أتدييب ضده أو أي إجراء معُت لألحداث اليت وقعت يف اجلزائر من أوؿ
نوفمرب  1954حىت إعالف وقف إطالؽ النار" ،شلا يعٍت االتفاؽ على حتصُت األفعاؿ ادلرتكبة خالؿ ىذه
الفًتة مه ما كاف وصفها شلا حيوؿ دوف اختاذ أي إجراء جزائي ،إداري ،مدين ضد أي جندي أو قائد أو أي
فرد مهما كانت صفتو رغم غياب أي سبب من أسباب اإلابحة أو موانع ادلسؤولية ،كما ال ديكن للضحااي
ادلطالبة حبقوقهم أماـ احملاكم الوطنية الفرنسية أو اجلزائرية.
لكن ىذه البنود خت الف صراحة القانوف الدويل (اتفاقيات جنيف األربع) ،فزايدة على كوهنا اتفاقا غَت
تكافؤي بُت دولة كاملة السيادة وحركة حتريرية دتثلها حكومة مؤقتة ال تتمتع ابحلقوؽ السيادية نفسها شلا
مسح هبيمنة إرادة الطرؼ الفرنسي ،فإف ىذا األخَت قد أخل ابلتزاماتو الدولية 57على أساس ما يلي:
دتنع اتفاقيات جنيف االتفاؽ على ما خيالف بنودىا ،إذ تنص ادلادة األوىل ادلشًتكة على أف
تتعهد األطراؼ ادلتعاقدة ابحًتاـ االتفاقية وكفالة احًتامها يف رتيع األحواؿ؛

56

:Ehueni MANZAN, les accords politiques dans la résolution des conflits armés
internes en Afrique, droit, université de la Rochelle,2011, http://tel.archives-ouvertes.fr
p.254, 260,263.
تاريخ زيارة املوقع.2012/00/20:
57صادقت فرنسا على اتفاقيات جنيف األربع .أنظر:

LA RATIFICATION PAR LA France DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 Rev. trim. dr. h.
(2002),www.rtdh.eu/pdf/2002321.pdf
تاريخ زيارة املوقع.2012/00/20:

562

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
ال جيوز ألي طرؼ متعاقد أف يتحلل أو حيل طرفا متعاقدا آخر من ادلسؤوليات اليت تقع عليو أو
على طرؼ متعاقد آخر فيما يتعلق ابدلخالفات اجلسيمة (القتل العمد ،التعذيب ،ادلعاملة
58
الالإنسانية)...؛
دتنع ادلادة الثامنة من االتفاقية الرابعة جلنيف صراحة األشخاص احملميُت مبقتضى االتفاقية التنازؿ
عن حقوقهم ومنها زلاكمة اجملرمُت الذين أخلوا بنصوصها وفقا للمادتُت  .147 ،146هبذا تعهدت
الدوؿ ادلتعاقدة مبتابعة ىؤالء اجملرمُت ومعاقبتهم على سبيل االلزاـ؛
تكوف ادلعاىدة ابطلة بطالان مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد
-

القانوف الدويل العامة؛ 59كقاعدة عدـ جواز التنازؿ عن حقوؽ ضحااي النزاعات الدولية أو االتفاؽ على
حتصُت اجملرمُت الدوليُت ضد أية متابعة.
رغم كل ما تقدـ ،نشرت اتفاقيات ايفياف ،وىي مصدر رمسي للعمل احلكومي ،وال جيوز سلالفتها ،شلا حيوؿ
دوف ادلضي يف إجراءات متابعة القادة الفرنسيُت عن جرائمهم يف اجلزائر من اتريخ إعالف الثورة إىل وقف
إطالؽ النار .إال أف ىذا ال ينفي كل السبل القانونية ما ظلت احلقوؽ قائمة ،كما أف بعضا من األفعاؿ ال
تقع حتت طائلة احلصانة اليت فرضتها اتفاقيات إيفياف.

املطلب الثاين :إمكانية جترمي األفعال املستثناة من جمال االتفاقية.
لسبب اتفاقي ثنائي ،تستثٌت بعض األفعاؿ ادلرتكبة من طرؼ القادة الفرنسيُت من رلاؿ اتفاقيات
إيفياف لعدـ وقوعها خالؿ تلك الفًتة أو عدـ ارتباطها ادلباشر ابألحداث اليت نص عليها البند أو
الستمرارية آاثرىا .أما التجارب النووية ،واليت يفًتض أهنا كانت يف إطار البحث العلمي خارج النزاع وال
عالقة ذلا ابألحداث فقد تكوف منفذا قانونيا دلتابعة القادة الفرنسيُت عن جرائمهم.
ت نص اتفاقيات إيفياف على عدـ امكانية متابعة أي فرنسي أو جزائري بسبب األفعاؿ اليت ارتكبت
مبناسبة األحداث الواقعة يف اجلزائر قبل وقف إطالؽ النار شلا حصن منتهكي قوانُت احلرب ضد أية متابعة

أو عقوبة .كما تؤكد ادلادة األوىل من تصريح ضماانت احلقوؽ من اتفاقيات إيفياف 60أنو:

"ال تتم مالحقة ،متابعة ،إدانة أو اختاذ أي قرار جنائي أو عقوبة إدارية أو دتييزية ضد أي فرد بسبب أعماؿ
ارتكبت مبناسبة األحداث السياسية الواقعة يف اجلزائر قبل اتريخ وقف إطالؽ النار".

61

58ادلادة  148من اتفاقية جنيف الرابعة بشأف زتاية األشخاص ادلدنيُت يف وقت احلرب.

59ادلادة  53من اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات.
60
Journal officiel de la république française du 20 mars 1962, Déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, P. 3020
61
Journal officiel de la république française du 20 mars 1962, Déclarations des
garanties.
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شلا حيصن األفعاؿ ادلرتكبة مبناسبة ما وقع يف اجلزائر من أحداث سياسية دوف غَتىا .أما التجارب
النووية الفرنسية على إقليم اجلزائر فال ختضع للحكم نفسو ،وىو ما أكده نص االتفاقيات اليت تسمح
لفرنسا ابستغالؿ ادلواقع والقواعد الضرورية لتنظيم أمورىا العسكرية .كما أف فًتة التجارب النووية كانت بُت
 1960و ،1966أي خارج اجملاؿ الزمٍت ا دلقرر .فهل ديكن اعتبارىا جردية دولية أـ أف األمر ال يتعدى
مسؤولية الدولة ادلدنية؟
رغم أف التجارب النووية كانت خارج إطار نزاع مسلح ،ىجوـ أو خطة أو سياسة عامة ،شلا حيصر
ادلسؤولية يف اجلانب ادلدين وال يسمح بتكييفها جرائم حرب أو إابدة أو ضد اإلنسانية؛ وإف كاف جترمي
الفعل يف حد ذاتو غَت متأت 62،وأف العدالة اجلنائية ال تطاؿ كل تلك األفعاؿ ،فإف اإلفالت منها ليس
مطلقا .فلو مل جترـ التجارب يف حد ذاهتا ،تظل بعض األفعاؿ ادلتعلقة هبا قابلة للمتابعة ابعتبارىا خارج
إطار احلصانة ادلقررة يف اتفاقيات إيفياف .ففي 13فيفرى  1960برقاف ،مت استغالؿ سكاف ادلنطقة

واألسرى واجملاىدين كشواىد على نتائج التجارب النووية 63 .رغم نص االتفاقية الثالثة جلنيف على ضرورة
معاملة األسرى معاملة إنسانية ،وعدـ جواز تعريضهم للتشويو البدين أو التجارب الطبية أو العلمية؛64إذ
تعرؼ ادلادة  147من االتفاقي ة الرابعة األفعاؿ اجلسيمة أبهنا :القتل العمد ،التعذيب ،ادلعاملة الالإنسانية
مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة ،وتعمد إحداث آالـ شديدة أو اإلضرار اخلطَت ابلسالمة البدنية
أو ابلصحة...،
فإذا كانت التجربة يف حد ذاهتا ال تقبل وصف جردية احلرب ،فإف ادلعاملة الإلنسانية لألسرى واليت
خترج من إطار األفعاؿ ادلنصوص عليها يف اتفاقيات إيفياف لعدـ تعلق التجارب أبحداث اجلزائر خالؿ
تلك الفًتة ىي ما تشكل يف حد ذاهتا جردية ديكن متابعة القادة الفرنسيُت وفقا آلليات أخرى
كاالختصاص العادلي أو احملاكم اخلاصة ما دامت احملكمة اجلنائية الدولية مقيدة مببدأ عدـ الرجعية.

62أنظر تفصيال :لوشن دالؿ ،اتفاقيات إيفياف :سبيل حتقيق العدالة للجزائريُت؟ مداخلة ملقاة يف ادللتقى الوطٍت حوؿ جرائم االستعمار يف اجلزائر ،بتاريخ
جبامعة دمحم دلُت دابغُت ،سطيف  ،2ص.ص.10،12.
63
La lutte des vétérans des essais nucléaires français.
www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/001/39001701.pdf
اتريخ زايرة ادلوقع.2017/09/20:
64ادلادة  13من اتفاقية جنيف الثالثة بشأف معاملة األسرى.
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الـخـامتة:
بعد التفصيل يف عرض عناصر ىذه ادلداخلة اليت مكنت من اإلجابة على اإلشكالية ادلعروضة توصلنا
إىل النتائج التالية:
 رغم أف العديد من ادلواثيق الدولية أكدت وبصفة ال تثَت أي شك مسؤولية القادة العسكريُت علىاجلرائم الدولية اليت ارتكبوىا يف اجلزائر لكن عدـ العمل هبا دلساءلة ىؤالء القادة أفقدىا قيمتها العملية
فأصبحت حربا على ورؽ ،األمر الذي يستدعي العمل على تفعيل أحكامها وتطويرىا بشكل يتناسب
ومفاىيم العدالة اجلنائية الدولية.
 كما أف احملكمة اجلنائية الدولية تضمنت وبتفصيل متطور أحكاـ ادلسؤولية اجلنائية للقائد العسكري،لكن الثغرات الواردة بنظامها األساسي أفقدىا قيمتها خاصة ما تعلق ابجلرائم ادلستمرة ،واليت ال تزاؿ
نتائجها حلد الس اعة فوؽ الًتاب اجلزائري ،ما يستوجب إعادة النظر يف أحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية وصياغتو من جديد دوف امهاؿ النص على ادلسؤولية اجلنائية وأبثر رجعي عند ارتكاب جرائم
مستمرة.
 ال جيوز للعدالة اجلنائية أف تسمح ابإلفالت من العقاب ،فمىت اكتملت أركاف اجلردية الدولية صار ال بدمن إاتحة بدائل لتحريك الدعوى دلتابعة اجملرمُت وتعويض الضحااي .ومهما كاف تكييف النزاع بُت فرنسا
واجلزائر ،يظل القادة الفرنسيُت مسئولُت طبقا التفاقيات جنيف األربع ،أما اتفاقيات إيفياف فإهنا ال دتنح
حصانة مطلقة لكل األفعاؿ ،إذ تتيح ادلمارسات غَت القانونية اليت ختللت التجارب النووية العلمية قبل
االستقالؿ ىذه اإلمكانية للضحااي.

قائمة املصادر واملراجع:

 اتفاقيات جنيف األربعة ادلؤرخة يف .1040/00/12 اتفاقيات ايفياف .1092 /03/ 10 النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا لسنة .1003 النظاـ األساسي حملكمة رواندا .1004 النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ادلؤرخ يف.10000 /02/12 حسنُت إبراىيم صاحل عبيد ،اجلردية الدولية) ،دراسة حتليلية تطبيقية( ،دار النهضة العربية ،القاىرة،.1989
 -حسُت قادري ،النزاعات الدولية(،دراسة وحتليل) ،منشورات خَت جليس ،اجلزائر.2007 ،
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 رقية عواشرية ،زتاية ادلدنيُت واألعياف ادلدنية يف النزاعات ادلسلحة غَت دولية ،رسالة دكتوراه ،كليةاحلقوؽ ،عُت مشس ،مصر.2001 ،
 مسعاف بطرس فرج هللا" ،جرائم ضد اإلنسانية إابدة اجلنس جرائم احلرب وتطور مفاىيمها" ،حبث منشوريف كتاب دراسات يف القانوف الدويل اإلنساين ،مؤلف رتاعي ،تقدمي مفيد شهاب ،دار ادلستقبل العريب،
مصر.2001 ،
 سليماف عبد ادلنعم ،النظرية العامة لقانوف العقوابت (دراسة مقارنة) ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت،دوف سنة النشر.
 سعيد عبد اللطيف حسن ،احملكمة اجلنائية الدولية "إنشاء احملكمة نظامها األساسي اختصاصهاالتشريعي والقضائي وتطبيقات القضاء اجلنائي الدويل احلديث وادلعاصر" ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع ،القاىرة.2004 ،
 سوسن دترخاف بكة ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت.2004 ،
 طارؽ سرور ،االختصاص اجلنائي العادلي ،االختصاص اجلنائي العادلي ،الطبعة األوىل ،دار النهضةالعربية ،القاىرة.2006 ،
 عبد الفتاح بيومي حجازي ،احملكمة اجلنائية الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،مصر.2005، عبد هللا سليماف سليماف ،ادلقدمات األساسية يف القانوف الدويل اجلنائي ،دار ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر.1992 ،
 -عبد الواحد دمحم الفار ،اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ،مصر.1995 ،
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