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هـ

مقدمــة
يتضم���ن هذا املنش���ور موجز األحكام والفت���اوى واألوامر ذات الطاب���ع املوضوعي والصادرة عن
ّ
حمكمة العدل الدولية ،بصفتها اجلهاز القضائي الرئيس���ي لألمم املتحدة ،يف الفترة من  1كانون الثاين/يناير
 2003إىل  31كانون األول/ديسمرب  .2007وهو استمرار لثالثة منشورات سابقة بشأن نفس املوضوع
( ST/LEG/SER.F/1و Add.1و )2غطت الفترات  ،1991-1948و  ،1996-1992و،2002-1997
على التوايل.
وخالل الفترة املشمولة هبذا املنشور ،أصدرت املحكمة  28حكمًا وفتوى وأمرًا تتسم كلها بطابع
موضوعي .وجيدر باملالحظة أن املواد الواردة يف هذا املنشور هي موجز أع ّده قلم املحكمة ،وال تترتب على
أي مس���ؤولية بش���أنه .فهذا املوجز مع ّد ألغراض اإلعالم وال جيوز االستشهاد به عوض النصوص
املحكمة ّ
الفعلية لألحكام أو الفتاوى أو األوامر .كما ال يع ّد تفسريًا للنصوص األصلية.
وتنوه ش���عبة التدوين يف مكتب الش���ؤون القانونية باملساعدة القيّمة اليت تل ّقتها من قلم املحكمة يف
ّ
إتاحة هذا املوجز للنشر.

ز

 - 140طل���ب إع���ادة النظ���ر يف احلكم الص���ادر يف  11متوز/يولي���ه  1996يف القضية املتعلق���ة بتطبـيق
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع
االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك)
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير 2003
يف  24نيسان/أبريل  ،2001أقامت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(ويشار إليها أدناه بـيوغوسالفيا) دعوى تطلب مبوجبها ،إىل املحكمة،
اس���تنادًا إىل املادة  61من النظام األساس���ي للمحكم���ة ،أن تعيد النظر
يف احلك���م الصادر يف  11متوز/يوليه  1996يف القضية املتعلقة بتطبـيق
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضد
يوغوس�ل�افيا) ،الدفوع االبتدائية (تقارير حمكمة العدل الدولية 1996
(اجلزء الثاين) ،الصفحة .)595
وحيث إن هيئة املحكمة ال تضم من بـني أعضائها قاضيًا من جنسية
أي م���ن الطرفني ،فإن يوغوس�ل�افيا اختارت الس���يد فوين دمييتريفيتش
ّ
قاضيًا خاصًا واختارت البوسنة واهلرسك السيد سيد هودجيتش قاضيًا
خاصًا .وبعد استقالة السيد هودجيتش ،عيّنت البوسنة واهلرسك السيد
أمحد ماحيو ليجلس بدله.
وأودعت البوسنة واهلرسك مالحظاهتا اخلطيّة بشأن مقبولية طلب
وقررت املحكمة
يوغوسالفيا يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمةّ .
أن���ه ال حاج���ة إىل جولة ثانية من املرافعات اخلطيّة .وعقدت جلس���ات
علنية يف  4و 5و 6و 7تشرين الثاين/نوفمرب .2002
ويف املرافعات الشفوية ،ق ّدم الطرفان االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم حكومة يوغوسالفيا،
يف جلسة  6تشرين الثاين/نوفمرب :2002
“لألس���باب املدىل هبا يف طلبها املؤرخ  23نيس���ان/أبريل 2001
ويف مرافعات أثناء املرافعات الش���فوية املعقودة من  4إىل  7تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2002تلتمس مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بكل
احترام إىل املحكمة أن تقضي وتعلن أن:
 أن مثة وقائع اكتش���فت مؤخرًا وهلا طابع من ش���أنه أن يفتحباب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه 1996
مبوجب املادة  61من النظام األساسي للمحكمة؛
 وبالتايل فإن طلب إعادة النظر املق ّدم من مجهورية يوغوسالفيااالحتادية مقبول”.
وباسم حكومة البوسنة واهلرسك ،يف جلسة  7تشرين الثاين/نوفمرب
:2002
“اعتبارًا لكل ما أدىل به ممثلو البوسنة واهلرسك يف املراحل اخلطيّة
والشفوية من اإلجراءات ،تطلب البوسنة واهلرسك إىل املحكمة أن

قض���ت املحكمة يف حكمها املتعلق مبقبولي���ة الطلب الذي أودعته
يوغوس�ل�افيا من أجل إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه
 1996يف القضي���ة املتعلقة بتطبـيق اتفاقية من���ع جرمية اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،بعدم قبول الطلب.
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس غيّوم؛ نائب
الرئيس ش���ي؛ والقضاة راجنيفا وهريتزغ وكوروما وفرييش���تني وبارا -
أرانغورين وريزك واخلصاونة وبويرغنتال والعربـي؛ والقاضيان اخلاصان
دمييتريفيتش وماحيو؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونصت فقرة منطوق احلكم (الفقرة  )75على ما يلي:
“...
فإن املحكمة،
بأغلبـية عشرة أصوات مقابل ثالثة أصوات،
تقرر أن الطلب املق ّدم من مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية من أجل
ّ
إع���ادة النظر ،مبوجب املادة  61من النظام األساس���ي للمحكمة،
يف احلك���م ال���ذي أصدرت���ه املحكم���ة يف  11متوز/يوليه ،1996
غري مقبول.
املؤيدون :الرئي���س غيّوم؛ نائب الرئيس ش���ي؛ والقضاة راجنيفا
وهريت���زغ وكوروما وب���ارا  -أرانغورين واخلصاون���ة وبويرغنتال
والعربـي؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القـاضـيان فـرييشتـني وريـــزك؛ والقاضـي اخلــاص
دمييتريفيتش”.
*
*   *
وذيّل القاضي كوروما حكم املحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي
فرييش���تني حك���م املحكمة ب���رأي خمال���ف؛ وذيّل القاض���ي ريزك حكم
املحكمة بإعالن؛ وذيّل القاضي اخلاص دمييتريفيتش حكم املحكمة برأي
خمالف؛ وذيّل القاضي اخلاص ماحيو حكم املحكمة برأي مستقل.
*
*   *
1

ال يطاهلا الشك أن مجهورية يوغوسالفيا السابقة مل تكن استمرارًا
لشخصية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية ،وأهنا مل تكن
عضوًا يف األمم املتحدة قبل  1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000وأهنا
مل تك���ن دولة طرفًا يف النظام األساس���ي ،ومل تك���ن دولة طرفًا يف
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ...
وقبول يوغوس��ل�افيا عضوًا جديدًا يف األم����م املتحدة يـبدد الغموض
ويس����لّط الضوء من زاوية أخرى على مسألة عضوية يوغوسالفيا يف
األمم املتحدة ،ويف النظام األساسي ويف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن يوغوس�ل�افيا يف مرافعاهت���ا الش���فوية،
مل تس���تظهر بأن قبوهلا يف األمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب 2000
يع��� ّد “واقعة جديدة” حامسة ،مبفهوم املادة  61من النظام األساس���ي،
قمينة بأن ّ
تشكل أساسًا لطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف .1996
وا ّدعت يوغوسالفيا أن هذا القبول “بصفة العضو اجلديد” وكذا رسالة
املستشار القانوين املؤرخة  8كانون األول/ديسمرب  2000اليت تدعوها
“إىل اختاذ اإلجراءات التعاهدية إذا كانت ترغب يف أن تصبح طرفًا يف
املعاهدات اليت كانت يوغوسالفيا السابقة طرفًا فيها” مها:
“حدثان  ...يكشفان واقعتني حامستني مها:
( )1إن يوغوس�ل�افيا مل تك���ن طرفًا يف النظام األساس���ي وقت
صدور احلكم؛
( )2وأن يوغوس�ل�افيا مل تع���د ملزمة باملادة التاس���عة من اتفاقية
اإلب���ادة اجلماعية حبكم كوهنا اس���تمرارًا لش���خصية يوغوس�ل�افيا
السابقة”.
وتالحظ املحكمة أن يوغوس��ل�افيا اس����تندت يف مرافعتها الش����فوية
وأكدت
إىل هات��ي�ن “الواقعت��ي�ن” يف هناية املطاف يف طلب إعادة النظرّ .
يوغوس��ل�افيا كذل����ك يف هذه اجللس����ات عل����ى أن ه����ذه “الوقائع اليت
اكتشفت حديثًا” مل حتدث بعد صدور حكم  .1996ويف هذا الصدد،
قالت يوغوس��ل�افيا “إن يوغوسالفيا مل يسبق هلا أن قالت أو توقّعت أن
يكون للواقعة املكتشفة حديثًا أثر رجعي احتماالً أو فع ًال”.
وقالت البوسنة واهلرسك من جانبها ما يلي:
ألي ‘واقع���ة جديدة’ من ش���أهنا أن تفتح القضية
“إن���ه ال وج���ود ّ
ال بالفقرة  2من املادة  61من النظام األساس���ي
إلع���ادة النظر عم ً
للمحكم���ة :فال قبول يوغوس�ل�افيا يف األمم املتح���دة الذي تعتربه
أي
الدول���ة امل ّدعي���ة واقعة جدي���دة من هذا الن���وع ،أو تعتربه على ّ
ح���ال مصدرًا لتلك الواقعة ،وال وضعها اجلديد جتاه اتفاقية اإلبادة
اجلماعية حسب زعمها ّ ...
يشكالن واقعة من هذا النوع”.
وباختص���ار ،قالت البوس���نة واهلرس���ك إن ما تعتربه يوغوس�ل�افيا
“وقائ���ع” هي “نتائ���ج  ...واقعة قبول يوغوس�ل�افيا يف األمم املتحدة
يف ع���ام  2000ال غري” .وقالت إن “املادة  61من النظام األساس���ي
للمحكم���ة  ...تش���ترط أن تكون الواقعة ‘جيهله���ا عند صدور احلكم،
كل من املحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر’” و“هذا ما يفيد

تقضي وتعلن بأن طلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه
 1996واملق ّدم من مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية يف  23نيسان/
أبريل  ،2001غري مقبول”.
*
وتالحظ املحكمة أن يوغوس�ل�افيا تس���تند ،يف طلبها إعادة النظر يف
حك���م  ،1996إىل امل���ادة  61من النظام األساس���ي اليت تنص على فتح
إجراءات إعادة النظر مبجرد صدور حكم للمحكمة يعلن مقبولة الطلب
اس���تنادًا إىل األسباب اليت ينص عليها النظام األساسي؛ وتنص املادة 99
من الئحة املحكمة صراحة على اإلجراءات املتعلقة باملوضوع ،إذا أعلنت
املحكمة ،يف حكمها األول ،مقبولية الطلب.
وهكذا أشارت املحكمة إىل أن النظام األساسي للمحكمة والئحتها
تتوخى “إجراء من مرحلتني” .فاملرحلة األوىل من إجراءات طلب إعادة
النظر يف حكم املحكمة ينبغي أن “تقتصر على مسألة مقبولية الطلب”.
وبناء عليه ،فإن قرار املحكمة يف املرحلة الراهنة من اإلجراءات يقتصر على
ً
مس����ألة ما إذا كان الطلب يس����تويف الشروط املتوخاة يف النظام األساسي.
فبموجب املادة  61من النظام األساسي ،تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
(أ) أن يستند الطلب إىل “تكشف” “واقعة”؛
(ب) وأن تكون الواقعة اليت اكتشفت “حامسة يف الدعوى”؛
(ج) وأن تك���ون تل���ك الواقعة “جمهول���ة” للمحكمة وللطرف
الطالب إلعادة النظر عند صدور احلكم؛
(د) وأ ّال يكون اجلهل بالواقعة “ناشئًا عن إمهال”؛
(هـ) وأن يقدم طلب إعادة النظر “خالل س����تة أشهر على األكثر
من تكشف الواقعة اجلديدة” وقبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ احلكم.
وتالحظ املحكمة أن طلب إعادة النظر ال يكون مقبوالً إ ّال باستيفاء
الش����روط املنصوص عليها يف املادة  .61وإذا مل يس����توف ش����رط منها،
وجب رفض الطلب.
*
بالتأكد مما إذا كان األمر يتعلق هنا “بواقعة”،
مث شرعت املحكمة ّ
رغ���م أهن���ا كانت قائمة يف تاري���خ حكمها الص���ادر يف  11متوز/يوليه
 ،1996كانت جمهولة ليوغوسالفيا واملحكمة وقتئذ.
ويف ه���ذا الصدد ،تالحظ أن يوغوس�ل�افيا ا ّدعت ،يف طلب إعادة
النظر يف حكم املحكمة الصادر يف  11متوز/يوليه  1996ما يلي:
“إن قبول يوغوسالفيا عضوًا جديدًا يف األمم املتحدة يف  1تشرين
الثاين/نوفمرب  2000يش ّ
����كل واقعة جديدة .ويرى الطرف امل ّدعي
أن باإلم����كان إثبات أن هذه الواقعة تكتس����ي طابع��ا�ً جيعلها عام ًال
حامسًا فيما يتعلق باالختصاص الشخصي على يوغوسالفيا.
فبع���د أن قُبل���ت يوغوس�ل�افيا عضوًا جديدًا يف  1تش���رين الثاين/
نوفمرب  ،2000حلّت اإلشكاالت املتعلقة بصفتها ،وأصبح حقيقة
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ص ّدقت يوغوسالفيا عليها أو انضمت إليها”( .وثيقة األمم املتحدة
 ،A/46/915املرفق األول).

ال ‘عند صدور احلكم’”
ضمن���ًا  ...بأن الواقعة املعنيّ���ة كانت قائمة فع ً
واس���تنادًا إىل البوسنة واهلرسك ،فإن يوغوسالفيا “تعترب التغيّر احلاصل
يف وضعها [باعتبارها استمرارًا لشخصية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االش���تراكية] (وما اس���تتبعه من نتائ���ج) واقعة جديدة” .واس���تنتجت
البوسنة واهلرسك أن “الواقعة اجلديدة” اليت استندت إليها يوغوسالفيا
“الحق���ة لصدور احلكم اليت تلتمس إعادة النظ���ر فيه” .والحظت أن
“أي أثر رجعي أو أثر
الواقع���ة اجلديدة املزعومة ال ميكن أن يك���ون هلا ّ
يعود إىل املاضي”.

ويف  22أيلول/س���بتمرب  ،1992اعتم���دت اجلمعي���ة العامة القرار
 ،1/47الذي مبقتضاه رأت ،استنادًا إىل التوصية الواردة يف قرار جملس
األمن  777املؤرخ  19أيلول/سبتمرب  ،1992أنه “ال ميكن أن تواصل
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربـيا واجلبل األسود) بصورة تلقائية
عضوي���ة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية س���ابقًا يف األمم
تقرر أن تتقدم مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربـيا
املتحدة؛ وبالتايل ّ
واجلبل األس���ود) بطل���ب للعضوية يف األمم املتحدة وأن ال تش���ارك يف
أعمال اجلمعية العامة”.

*
وس���عيًا إىل حتديد سياق ادعاءات يوغوسالفيا ،تستعرض املحكمة
خلفية القضية.
ففي أوائل التسعينات ،بدأت تتفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االش���تراكية املكونة من البوسنة واهلرسك ،واجلبل األسود ،وسلوفينيا،
وصربـيا ،وكرواتيا ،ومقدونيا .ويف  25حزيران/يونيه  ،1991أعلنت
كل من كرواتيا وس���لوفينيا اس���تقالهلما ،وح���ذت حذومها مقدونيا يف
 17أيلول/سبتمرب  1991والبوسنة واهلرسك يف  6آذار/مارس .1992
ويف  22أيار/مايو  ،1992قُبلت البوسنة واهلرسك وكرواتيا وسلوفينيا
أعضاء يف األم���م املتحدة؛ كما قُبلت مجهورية مقدونيا اليوغوس�ل�افية
السابقة يف  8نيسان/أبريل .1993
ويف  27نيس���ان/أبريل  ،1992اعتم���د “املش���اركون يف الدورة
املشتركة جلمعية مجهورية يوغوس�ل�افيا االشتراكية االحتادية ،واجلمعية
الوطني���ة جلمهورية صربـي���ا ،ومجعية مجهورية اجلبل األس���ود” إعالنًا.
وأعربوا عن رغبة مواطين كل مجهورية من تلك اجلمهوريات يف البقاء
يف إطار دولة يوغوسالفيا املشتركة ،فقالوا:
“ - 1إن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ،اليت هي استمرارًا لدولة
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية ولشخصيتها القانونية
والسياسية الدولية ،تتقيّد تقيّدًا دقيقًا جبميع االلتزامات اليت تعهدت
هبا دوليًا مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية،
...
وتظل مقيّدة جبميع االلتزامات جتاه املنظمات واملؤسس���ات الدولية
اليت هي عضو فيها .”...
وأوردت مذكرة رمسية من البعثة الدائمة ليوغوس�ل�افيا لدى األمم
املتحدة حتمل نفس التاريخ ما يلي يف مجلة أمور:
“إن مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة ،إذ حتت���رم متامًا اس���تمرار
الش���خصية الدولية ليوغوس�ل�افيا ،س���تواصل إعمال كافة احلقوق
املخولة جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية وااللتزامات
ّ
ال�ت�ي تعهدت هبا يف جمال العالقات الدولي���ة ،مبا يف ذلك عضويتها
يف مجي���ع املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت

ويف  29أيلول/سبتمرب  ،1992ر ّدًا على رسالة من املمثلني الدائمني
وجه وكيل
للبوس����نة واهلرس����ك وكرواتيا طلبا فيها بعض التوضيحاتّ ،
األمني العام واملستشار القانوين لألمم املتحدة رسالة إليهما ذكر فيها أن
“ال����رأي الذي خلُصت إليه األمانة العامة بش����أن النتائج العملية العتماد
قرار اجلمعية العامة  ”1/47هو كالتايل:
صرحت اجلمعية العامة بصورة بـيّنة بأن مجهورية يوغوسالفيا
“لئن ّ
االحتادي���ة (صربـيا واجلبل األس���ود) ال ميكنه���ا أن تواصل بصورة
تلقائية عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا يف
األمم املتحدة وأنه ينبغي أن تتقدم مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
(صربـي���ا واجلبل األس���ود) بطلب للعضوي���ة يف األمم املتحدة ،فإن
النتيج���ة العملي���ة الوحيدة اليت خيلُص إليها الق���رار هو أن مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربـيا واجلبل األسود) ال ميكنها أن تشارك
يف أعم���ال اجلمعية العامة .وم���ن الواضح بالتايل أن ممثلي مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة (صربـيا واجلبل األس���ود) مل يعد بإمكاهنم
أن يش���اركوا يف أعمال اجلمعي���ة العامة ،وأجهزهتا الفرعية ،وال يف
املؤمترات واالجتماعات اليت تعقدها.
ومن جهة أخرى ،فإن القرار ال ينهي وال يعلق عضوية يوغوسالفيا يف
وبناء عليه ،فإن املقعد ولوحة االسم يظالن على حاهلما ،لكنه
املنظمةً .
ال جيوز ملمثلي مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربـيا واجلبل األسود)
اجللوس خلف لوحة ‘يوغوسالفيا’ .وميكن للبعثات اليوغوسالفية يف
مق����ر األمم املتحدة ومكاتبه����ا أن تواصل العم����ل وأن تتل ّقى الوثائق
وتعممها .ويف املقر ،ستظل األمانة العامة ترفع علم يوغوسالفيا القدمية
ألنه آخر علم ليوغوسالفيا استخدمته األمانة العامة .وال يسقط القرار
حق يوغوسالفيا يف املشاركة يف أعمال األجهزة األخرى غري هيئات
اجلمعية العامة .وس����ينهي قبول يوغوسالفيا اجلديدة مبوجب املادة 4
من امليثاق احلالة الناش����ئة عن الق����رار ( .”1/47وثيقة األمم املتحدة
A/47/485؛ التوكيد يف النص األصلي).
بناء على
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1993اعتمدت اجلمعية العامةً ،
التوصية الواردة يف قرار جملس األمن ( )1993( 821واليت صيغت يف
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تعابـري مماثلة لصيغة قرار جملس األمن  ،))1992( 777القرار 229/47
الذي ّقررت مبوجبه “أ ّال تشارك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربـيا
واجلبل األسود) يف أعمال املجلس االقتصادي واالجتماعي”.

مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية ومجهورية يوغوسالفيا
االحتادية طائفة من اإلجراءات التعاهدية ...
ويرى املستش���ار القانوين أن تتخذ مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
يف الوق���ت الراهن إج���راءات تعاهدية ،عند االقتض���اء ،فيما يتعلق
باملعاه���دات املعنيّ���ة ،إذا انصرف���ت نيته���ا إىل أن تت���وىل احلق���وق
وااللتزام���ات القانوني���ة بصفتها دولة خلفًا”( .رس���الة املستش���ار
القانوين لألمم املتحدة ،طلب يوغوسالفيا ،املرفق .)27
وتالح���ظ املحكم���ة كذلك أن���ه يف بداي���ة آذار/م���ارس ،2001
أودعت يوغوس�ل�افيا إشعارًا باالنضمام إىل اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية
ل���دى األمني العام لألم���م املتحدة؛ وأن���ه ،يف  15آذار/مارس ،2001
أصدر األمني العام ،بصفته وديعًا ،إش���عارًا باإلي���داع )C.N.164.2001.
 ،(TREATIES-1يشري فيه إىل أن انضمام يوغوسالفيا إىل اتفاقية 1948
املتعلق���ة مبن���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها “ب���دأ نفاذه يف  12آذار/
مارس  ”2001وأن االتفاقية “س���يـبدأ نفاذها بالنسبة ليوغوسالفيا يف
 10حزيران/يونيه .”2001

*
وتذك���ر املحكمة بأن���ه يف الفترة الفاصلة بـني اعتم���اد قرار اجلمعية
ّ
العامة  1/47املؤرخ  22أيلول/س���بتمرب  1992وقبول يوغوس�ل�افيا يف
األمم املتحدة يف  1تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر  ،2000ظل الوضع القانوين
ليوغوسالفيا مع ّقدًا .وساقت املحكمة على سبـيل املثال عدة تغيـريات يف
النص اإلنكليزي لبعض الفقرات ذات الصلة من “موجز ممارس���ة األمني
العام بصفتة وديعًا للمعاهدات املتعددة األطراف”(Summary of Practice
،)of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties
الذي يع ّده قس���م املعاهدات يف مكتب الش���ؤون القانونية والذي نشر يف
بداية عام ( 1996وقد أدرجت تلك التغيـريات مباشرة يف النص الفرنسي
للموجز املنش���ور عام )1997؛ كما أش���ارت إىل الرس���ائل اليت أرسلها
املمثلون الدائمون للبوس���نة واهلرس���ك ،وكرواتيا ،وسلوفينيا ،ومجهورية
مقدونيا اليوغوس�ل�افية الس���ابقــة واليت ّ
شككت يف صحة إيداع اإلعالن
الذي اعترفت به يوغوسالفيا بالوالية اإلجبارية ملحكمة العدل الدولية يف
 25نيسان/أبريل  1999وبـيّنت “اعتراضها الدائم على ادعاء مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربـيا واجلبل األسود) الذي ال يستند إىل أساس
والذي رفضه أيضًا املجتمع الدويل ،والقائل بأهنا متثل اس���تمرارًا لس���لفنا
املشترك ،وبالتايل فإهنا تظل تتمتع مبركز ذلك السلف يف املنظمات الدولية
واملعاهدات”.
وتضي���ف املحكمة للعرض الس���ابق للوضع اخلاص بـيوغوس�ل�افيا
والذي كان قائمًا يف الفترة من أيلول/سبتمرب  1992إىل تشرين الثاين/
نوفمرب  ،2000بعض التفاصيل املتعلقة مبس���تحقات العضوية يف األمم
املتحدة ومع ّدالت األنصبة املقررة ليوغوسالفيا خالل نفس الفترة.
مث تش�ي�ر املحكم���ة إىل أنه يف  27تش���رين األول/أكتوبر ،2000
أرسل السيد كوشتونيتش���ا ،رئيس يوغوسالفيا املنتخب حديثًا ،رسالة
إىل األمني العام يطلب فيها قبول يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األمم املتحدة؛
بناء
وأن اجلمعية العامة اعتمدت ،يف  1تش���رين الثاين/نوفمرب ً ،2000
على توصية جملس األمن ،القرار  12/55الذي ّقررت فيه قبول مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية عضوًا يف األمم املتحدة.
وتالحظ املحكمة أن قبول يوغوسالفيا عضوًا يف األمم املتحدة يف
 1تش���رين الثاين/نوفمرب  2000أهنى وضع يوغوس�ل�افيا اخلاص داخل
األم���م املتحدة .وتالحظ أن وكي���ل األمني العام ،واملستش���ار القانوين
أرس���ل ،يف  8كانون األول/ديسمرب  ،2000رسالة إىل وزير خارجية
يوغوسالفيا ،جاء يف األجزاء ذات الصلة منها ما يلي:
“يف أعقاب [قبول مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف األمم املتحدة
يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  ،]2000استعرضت املعاهدات املتعددة
األطراف املودعة لدى األمني العام ،اليت اختذت بشأن العديد منها

*
ذكر املحكمة أيضًا باإلجراءات اليت
واستكماالً للخلفية السياقية ،تُ ّ
أفض���ت إىل صدور احلكم الص���ادر يف  11متوز/يوليه  1996وكذلك
بفقرات احلكم ذات الصلة باإلجراءات احلالية.
وتشري املحكمة إىل أمرها الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993الذي
أش���ارت فيه ببعض التدابـري التحفظية بغية محاية احلقوق مبوجب اتفاقية
منع اإلبادة اجلماعية .وتش�ي�ر إىل أن املحكمة ،يف معرض إش���ارهتا إىل
قرار جملس األمن  ،)1992( 777وقرار اجلمعية العامة  1/47ورسالة
املستش���ار القانوين املؤرخة  29أيلول/س���بتمرب  ،1992ذكرت يف هذا
األم���ر يف مجلة أم���ور أنه “إذا كان احلل املعتم���د ال خيلو من صعوبات
قانونية ،فإن مس���ألة ما إذا كانت يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األمم املتحدة
وبالتايل طرفًا يف النظام األساس���ي للمحكمة مس���ألة ال حتتاج املحكمة
البت فيها هنائيًا يف هذه املرحلة من اإلجراءات”؛ وأهنا استنتجت أن
إىل ّ
“املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،اليت تع ّد كل من البوسنة
واهلرس���ك ويوغوس�ل�افيا طرفني فيها ،تبدو بالتايل للمحكمة أهنا توفر
أساس���ًا ميكن أن يقام عليه اختص���اص املحكمة ما دام موضوع النـزاع
يتعلق بـ ‘تفسري أو تطبـيق أو تنفيذ’ هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك النـزاعات
أي من األفعال
‘املتصل���ة مبس���ؤولية دولة ما عن إب���ادة مجاعية أو ع���ن ّ
األخ���رى املذك���ورة يف املادة الثالث���ة’ من االتفاقية” .وتش�ي�ر املحكمة
كذل���ك إىل أمرها الثاين بش���أن التدابـري التحفظي���ة ،املؤرخ  13أيلول/
سبتمرب  ،1993الذي ّ
أكدت فيه أن هلا اختصاصًا ّأوليًا للنظر يف القضية
استنادًا إىل املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
وأخريًا ،تالحظ أهن���ا ،يف حكمها املؤرخ  11متوز/يوليه ،1996
املتعل���ق بالدفوع االبتدائية اليت أثارهتا يوغوس�ل�افيا ،خلُصت إىل نتيجة
مفاده���ا أن الطرفني مع���ًا ملزم���ان باالتفاقية عندما أقيم���ت الدعوى.
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س���بتمرب  ،)1992فإن النتائج املعيّنة هل���ذا الوضع قد ّقررت حالة حبالة
(مث�ل�ا ،عدم املش���اركة يف أعمال اجلمعية العام���ة واملجلس االقتصادي
ً
واالجتماعي) .فالقرار  1/47مل يؤثر يف مجلة أمور على حق يوغوسالفيا
يف املث���ول أم���ام املحكمة أو يف أن تكون طرف���ًا يف نـزاع معروض على
املحكمة بالشروط اليت ح ّددها النظام األساسي .كما مل يؤثر على وضع
يوغوس�ل�افيا فيما يتعلق باتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية“ .وإلهناء احلالة
الناشئة عن القرار  ،”1/47تعيّن على يوغوسالفيا أن تقدم طلبًا لقبوهلا
يف األم���م املتحدة على غ���رار ما فعلته اجلمهوريات األخرى اليت كانت
ّ
تش���كل مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية .وتشري املحكمة
إىل أن ه���ذه العناصر كلها كانت معروفة لدى املحكمة ويوغوس�ل�افيا
وق���ت صدور احلكم .غري أن ما ظل جمه���والً يف متوز/يوليه  1995هو
ما إذا كانت يوغوسالفيا ستتقدم بطلب للعضوية يف األمم املتحدة ومىت
س���تفعل وما إذا كان طلبها سيُقبل ومىت سيُقبل ،مما سيترتب عليه إهناء
الوضع الناشئ عن قرار اجلمعية العامة .1/47
وتؤكد املحكمة أن قرار اجلمعية العامة  12/55املؤرخ  1تشرين
ّ
الثاين/نوفم�ب�ر  2000ال ميك���ن أن يك���ون قد غيّر بأث���ر رجعي وضعًا
خاص���ًا وجدت فيه يوغوس�ل�افيا نفس���ها إزاء األمم املتح���دة يف الفترة
املمتدة من  1992إىل  ،2000أو وضعها فيما يتعلق بالنظام األساسي
للمحكم���ة واتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .وع�ل�اوة على ذلك ،ما كان
لرس���الة املستش���ار القانوين لألمم املتح���دة املؤرخة  8كان���ون األول/
ديسمرب  2000أن تؤثر على وضع يوغوسالفيا فيما يتعلق باملعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أيضًا أنه ،أيّ�ا�ً كان األمر ،فإن الرس���الة املذكورة
أي دعوة ليوغوس�ل�افيا إىل االنضم���ام إىل االتفاقيات ذات
مل تتضم���ن ّ
الصل���ة ،ب���ل تضمنت دع���وة إىل “أن تتخ���ذ إج���راءات تعاهدية ،عند
االقتضاء ... ،بصفتها دولة خلفًا”.
وتس���تنتج املحكمة مما س���لف أنه مل يثبت بأن طلب يوغوس�ل�افيا
يس���تند إىل اكتش���اف “واقعة  ...كان جيهلها عند صدور احلكم كل
من املحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر” .وتس���تنتج أن شرطًا
من ش���روط قب���ول طلب إعادة النظر املنصوص عليه���ا يف الفقرة  1من
املادة  61من النظام األساس���ي مل يس���توف بالتايل .وتشري املحكمة يف
األخري إىل أنه ال يلزمها بالتايل أن تتناول مس���ألة ما إذا كانت الشروط
األخرى املنصوص عليها يف املادة  61من النظام األساسي لقبول طلب
يوغوسالفيا قد استوفيت.

ويف ج���زء املنط���وق من حكمه���ا ،رفضت املحكمة الدف���وع االبتدائية
“بناء على املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية
ليوغوسالفيا ،فقضت بأنه ً
للبت يف النـزاع” وأن
اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،هلا اختص���اص ّ
“الطلب الذي قدمته مجهورية البوس���نة واهلرس���ك يف  20آذار/مارس
 1993مقبول”.
*
ولكي تنظر املحكمة فيما إذا كانت يوغوس��ل�افيا تس����تند إىل وقائع
مش����مولة بأحكام امل����ادة  61من النظام األساس����ي ،تالح����ظ أوالً أنه،
مبوج����ب الفقرة  1من تلك امل����ادة ،ال جيوز تقدمي طلب إلعادة النظر يف
حكم إ ّال عندما يستند إىل “تكشف” واقعة كانت جمهولة “عند صدور
احلكم” .تلك هي اخلصائص اليت يتعيّن أن تتسم هبا الواقعة “اجلديدة”
املشار إليها يف الفقرة  2من تلك املادة .وهكذا فإن الفقرتني معًا تشريان
إىل واقع����ة قائمة وقت صدور احلكم تنكش����ف الحق��ا�ً .أما الواقعة اليت
حت����دث بعد عدة س����نوات من صدور احلكم فليس����ت واقعة “جديدة”
مبفهوم املادة 61؛ ويظل األمر كذلك بصرف النظر عن النتائج القانونية
اليت قد تكون لتلك الواقعة.
وتشري املحكمة إىل أنه ،يف القضية الراهنة ،حدث قبول يوغوسالفيا
يف األم����م املتحدة يف  1تش����رين الثاين/نوفم��ب�ر  ،2000أي بعد صدور
بناء علي����ه أن القبول ال ميكن اعتب����اره واقعة جديدة،
احلكم .وتس����تنتج ً
مبفهوم املادة  ،61من ش����أهنا أن تش ّ
����كل أساس����ًا لطلب إعادة النظر يف
ذلك احلكم.
وتس����تطرد املحكم����ة لتالحظ أن يوغوس��ل�افيا ت ّدع����ي ،يف الصيغة
اخلتامية من مرافعتها ،أن قبوهلا يف األمم املتحدة ورسالة املستشار القانوين
املؤرخة  8كانون األول/ديس����مرب  2000إمنا “يكشفان” عن واقعتني
كانتا قائمتني يف عام  1996لكنهما كانتا جمهولتني حينئذ :وأهنا مل تكن
آنذاك طرفًا يف النظام األساس����ي للمحكمة وأهنا غري ملزمة باتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية .واستنجت املحكمة أن يوغوسالفيا ،باستظهارها هبذه
احلجة ،ال تستند إىل وقائع كانت قائمة عام  .1996بل الواقع أهنا تقيم
طلبها إلعادة النظر على النتائج القانونية اليت تسعى إىل استخالصها من
وقائع الحقة للحك����م الذي تطلب إعادة النظر فيه .وتلك النتائج ،حىت
لو افترض أهنا ثابتة ،ال ميكن اعتبارها وقائع مبفهوم املادة  .61وتستنتج
املحكمة أن حجة يوغوسالفيا ال تقوم بالتايل على أساس.
وتالح���ظ املحكمة كذلك أن قبول يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األمم
املتحدة قد حدث بعد ما يزيد على أربع سنوات من صدور احلكم الذي
تسعى إىل إعادة النظر فيه .وكان الوضع القائم وقت صدور احلكم هو
الوضع الناش���ئ عن قرار اجلمعية العام���ة  .1/47وتالحظ املحكمة يف
هذا الصدد أن الصعوبات اليت نشأت بشأن مركز يوغوسالفيا يف الفترة
الفاصلة بـني اعتماد ذلك القرار وقبوهلا يف األمم املتحدة يف  1تش���رين
الثاين/نوفم�ب�ر  2000ق���د جنمت عن أنه ،رغم أن ادعاء يوغوس�ل�افيا
أهنا استمرار للش���خصية القانونية الدولية ليوغوس�ل�افيا السابقة ،ادعاء
غري “مقبول عمومًا” (انظر قرار جملس األمن  777املؤرخ  19أيلول/

*
*   *

الرأي املستقل للقاضي كوروما
يوض���ح القاضي كوروما ،يف معرض إش���ارته إىل ضرورة توضيح
املادة  61وقلة االجتهاد القضائي بش���أن إع���ادة النظر ،أن إجراء إعادة
النظر يتعلق أساس���ًا بالوقائع أو باحلجج اليت تُكتَشف حديثًا وال يتعلق
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بطع���ن قانوين ،بصفته تلك ،يف النتيجة ال�ت�ي خلُصت إليها املحكمة يف
فترة سابقة استنادًا إىل الوقائع اليت كانت معروفة آنذاك ،رغم أن نتيجة
الطعن قد يكون هلا أثر على احلكم.
واستنادًا إىل االجتهاد القضائي ،فإن اكتشاف وقائع جديدة َشرط
ٍ
للبت يف
وجوب لقيام إمكانية إعادة النظر .وهو ش���رط جوهري أيضًا ّ
الطلب ،بشأن ما إذا كان قبول يوغوسالفيا عضوًا يف األمم املتحدة ،يف
 1تشرين الثاين/نوفمرب  2000واقعة اكتشفت حديثًا مبفهوم املادة 61
ال ،لكن
من النظام األساسي ،وهي الواقعة اليت يتعيّن أن تكون قائمة فع ً
يتعيّن أن تكون جمهولة ،وقت صدور احلكم.
واس���تنادًا إىل هذه اخللفية يتعذر على القاضي كوروما قبول بعض
االس���تنتاجات اليت خلُص إليها احلكم .فهو يالحظ أن املحكمة ودومنا
أن حت��� ّدد املحكم���ة ما تعتربه يف رأيها واقعة جدي���دة مبفهوم املادة ،61
قال���ت إنه إذا كان���ت الواقعة قد حدثت بعد عدة س���نوات من صدور
احلك���م ،فإهن���ا ال تعترب واقعة جدي���دة مبفهوم امل���ادة  61بصرف النظر
ع���ن نتائجها القانونية .ويف رأي القاضي كوروما ،فإن هذا صحيح إىل
ح��� ّد بعيد ،كموقف من مواقف القانون؛ لكن املس���ألة اليت يتعيّن على
تقرر بش���أهنا تتعلق مبسألة ما إذا كانت يوغوسالفيا عضوًا
املحكمة أن ّ
يف األمم املتحدة قبل  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويذكر بأن املحكمة اس���تندت يف حكمها الصادر يف عام 1996
ّ
إىل إعالن يوغوس�ل�افيا املؤرخ  22نيس���ان/أبريل  1992بأهنا ستظل
مرتبط���ة بتلك املعاهدات ال�ت�ي كانت مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
االشتراكية طرفًا فيها ،فافترضت املحكمة هلذا الغرض أن يوغوسالفيا
عض���و يف األم���م املتحدة .وم���ا مل يقم ذل���ك االفتراض ،ف���إن إعالن
يوغوس�ل�افيا لوحده ما كان ينبغي له بل ما كان من ش���أنه قانونًا أن
ّ
يشكل أساسًا كافيًا لالعتراف بـيوغوسالفيا طرفًا يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعي���ة  -باعتباره���ا األس���اس الوحيد الذي أقام���ت عليه املحكمة
وبناء عليه ،فإن قبول يوغوسالفيا عضوًا يف األمم املتحدة
اختصاصهاً .
يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000يوحي بأهنا مل تكن عضوًا يف األمم
املتح���دة يف ع���ام  1996ومل تكن بالتايل طرف���ًا يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية؛ ولذلك ،فإن أس���اس اختص���اص املحكمة مل يعد له وجود.
غري أن املحكمة لألس���ف اختارت أ ّال تتناول هذه املسائل احلامسة اليت
أُثريت يف الطلب ويف اجللس���ات ،بل إهنا قالت إن النتائج اليت تس���عى
إىل اس���تخالصها يوغوس�ل�افيا من الوقائع اليت حدثت يف عام 2000
فع�ل�ا“ ،ال ميكن اعتبارها وقائع مبفه���وم املادة ”61
ح�ت�ى وإن ثبتت ً
(الفق���رة  69من احلكم) .واألمر ليس مرده عدم ثبوت النتائج ،بل إنه
بس���بب قبول يوغوسالفيا عضوًا يف األمم املتحدة انضمت يوغوسالفيا
إىل اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية يف آذار/مارس  ،2001بعد أن تل ّقت
أي
رس���الة من املستش���ار القانوين لألمم املتحدة يطلب إليها أن تتخذ ّ
ترتيـب���ات تعاهدي���ة ضرورية بصفته���ا دولة خلف���ًا .ويف رأي القاضي
كوروما فإنه ،على غرار ما ذكرته يوغوس�ل�افيا يف طلبها“ ،ال جدال
يف أن قبول مجهورية يوغوسالفيا عضوًا جديدًا يف األمم املتحدة يـب ّدد

الغموض ويسلّط الضوء من زاوية أخرى على مسألة عضوية مجهورية
يوغوس�ل�افيا يف األم���م املتحدة ،ويف النظام األساس���ي ويف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”.
ويسلّم القاضي كوروما بأن املسائل اليت أثارهتا هذه القضية ال يسهل
حله���ا ،ب���ل إنه خيش���ى أن تكون األجوب���ة املدىل هبا تلتف على املس���ألة
وال تصمد أمام االختبار والتمحيص .ويف رأيه ،عندما يقدم طلب إلعادة
النظر يف إطار املادة  61حيث تنشأ وقائع جديدة هلا أمهية تربر إعادة النظر
يف قرار أو اس���تنتاج س���ابق ،فإن على املحكمة أن تكون مستعدة للقيام
بذلك اإلجراء .وال جيوز اعتبار ذلك الطلب طعنًا يف قرار قانوين س���ابق
يف ح ّد ذاته ،ألن ذلك القرار اس���تند إىل تلك الوقائع اليت كانت معروفة
آنذاك .ويرى أن قبول يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األمم املتحدة يف تش���رين
الثاين/نوفم�ب�ر  2000له فع ًال آثار قانونية على احلكم الذي خلُصت إليه
املحكمة يف هذه املسألة يف متوز/يوليه .1996
ويف رأي القاض���ي كوروما ،فإنه كان باإلم���كان إقامة اختصاص
املحكمة على أسس أكثر وثوقًا من الناحية القانونية.

الرأي املخالف للقاضي فرييشتني
يرى القاضي فرييش���تني أن تعليل املحكم���ة يف احلـكم احلايل كان
ينبغي أن ينطلق من السـؤال ،الذي ّ
يشــكل صلب النـزاع بـني األطراف،
وه���و ما إذا كان االفت���راض القائل بأن يوغوس�ل�افيا كانت عضوًا يف
األمم املتح���دة وقت صدور حكم  1996افتراض���ًا ضروريًا ،وبالتايل
“حامسًا” (مبفهوم املادة  ،61الفقرة  ،1من النظام األساسي) ،الستنتاج
املحكمة بشأن اختصاصها.
وبع���د أن خلُص القاضي فرييش���تني إىل نتيج���ة مفادها أن افتراضًا
م���ن هذا القبـي���ل ضروري ما دام “ال يعقل بغ�ي�ره أن تعترف املحكمة
باس���تمرار مشاركة يوغوسالفيا يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف حني
أن الشرط اجلوهري املسبق لتلك املشاركة [أي عضوية األمم املتحدة]
مل يعد له وجود” ،انتقل إىل فحص ما إذا كان مركز العضوية يف األمم
املتحدة يندرج يف نطاق املفهوم القانوين لكلمة “واقعة” وإذا كان األمر
كذلك ،هل إذا تبـيّن خطأ ذلك االفتراض الحقًا ميكن اعتباره مسوغًا
إلعادة النظر يف احلكم ،إذا استوفيت كافة الشروط األخرى املنصوص
عليها يف املادة  61من النظام األساسي.
وبعد أن أجاب باإلجياب على الس���ؤالني ،ارتأى القاضي فرييشتني
كذل���ك أن يوغوس�ل�افيا قد أثبتت أن ع���دم عضويتها يف األمم املتحدة
مل يكن أمرًا معروفًا بالنس���بة ليوغوس�ل�افيا واألمم املتحدة وأن اجلهل
بذلك مل يكن مرده تقصري من يوغوسالفيا.
ال إنه “من منظور قانوين ،ال سبـيل
واستطرد القاضي فرييشتني قائ ً
إىل إنكار أن عضوية يوغوس�ل�افيا يف األمم املتحدة وقت صدور حكم
 1996مل يك���ن باإلمكان إثباته قبل قرار اجلمعية العامة يف  1تش���رين
الثاين/نوفمرب  ،2000الذي مبقتضاه قُبلت يوغوسالفيا عضوًا يف األمم
عم�ل�ا بتوصية جلنة قب���ول األعضاء اجلدد
املتح���دة .واخت���ذ هذا القرار
ً
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وتوصي���ة جملس األمن .وعلى غرار س���ائر الدول األخ���رى اليت كانت
ّ
تشكل مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية السابقة ،أصبح اسم
يوغوسالفيا اجلديدة يرد يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة بصفتها عضوًا
من تاريخ قبوهلا ،ال من التاريخ الذي أصبحت فيه يوغوسالفيا السابقة
عضوًا يف األمم املتحدة.
ومن جهة أخرى ،فإن افتراض عضوية يوغوسالفيا يف األمم املتحدة
وقت صدور حكم املحكمة بشأن اختصاصها ال يستقيم بعد  1تشرين
الثاين/نوفمرب .2000والعناصر التبعية لعضوية يوغوس�ل�افيا الس���ابقة،
وال�ت�ي مل حت���رم منها يوغوس�ل�افيا اجلديدة بعد ع���ام  ،1992ال تبطل
هذا االس���تنتاج .وإ ّال تعيّن علينا افتراض أن أبسط قواعد املنطق واحلس
ال عضوًا
الس���ليم ال تس���ري على هذه احلالة ،وأن الدولة اليت كانت فع ً
يف منظم���ة ومل تس���قط عضويته���ا أو تعلق يف وقت م���ا ،ميكن أن تقبل
جم���ددًا عضوًا يف املنظمة ذاهت���ا بصفتها عضوًا جديدًا ،لكن اعتبارًا من
تاريخ خمتلف لبدء العضوية .ويف رأي القاضي فرييشتني ،فإن “هذا ،مع
ذلك ،هو ما يستفاد حتديدًا من احلكم القاضي بأنه مل يثبت بأن طلب
يوغوس�ل�افيا يستند إىل اكتشاف ‘واقعة  ’...كان ‘جيهلها عند صدور
احلك���م كل من املحكمة والطرف الذي يلتمس إع���ادة النظر’ (الفقرة
 72من احلكم)”.
ويف معرض اختتام رأيه ،يقول القاضي فرييشتني ،إنه يرى أن طلب
إعادة النظر يف حكم املحكمة بشأن اختصاصها يستويف كافة الشروط
املنص���وص عليها يف املادة  61من النظام األساس���ي وبالتايل فإن طلب
يوغوس�ل�افيا مقبول وكان ينبغي إعادة النظر يف حكم املحكمة الصادر
يف  11متوز/يوليه “ .1996فهذا القرار اإلجرائي مل يكن من شأنه أن
حيكم مسبقًا على النتيجة النهائية املتعلقة بإعادة النظر .ومن باب أوىل،
أي جانب يف النـزاع الدموي
فإنه ما كان ليعترب بأنه يتغاضى عن سلوك ّ
يف إقليم يوغوسالفيا السابقة”.

يعتقد القاضي دمييتريفيتش أن املسارين التعليليـني الرئيسيـني لألغلبـية
البت يف القضية بالتفسري الضيق ملفهوم مصطلح
معيـبان ،أي (أ) حماولة ّ
“الواقعة” الوارد يف املادة  61من النظام األساسي( ،ب) واختيار تفسري
واحد فقط للوضع القانوين القائم يف  11متوز/يوليه  1996عندما صدر
احلك���م يف القضية املتعلقة بتطبـيق اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة
عليها (البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع االبتدائية .والطرح
القائل بأن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية استمرار جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية اعتربته املحكمة يف  1996مبثابة واقعة (على غرار
ما خلُصت إليه األغلبـية يف القضية الراهنة)؛ وتبـيّن من قبول يوغوسالفيا
عضوًا جديدًا يف األمم املتحدة يف  1تش���رين الثاين/نوفمرب  2000أن
أي وقت مضى.
هذه الواقعة مل تقم هلا قائمة يف ّ
ويف رأي القاض���ي دمييتريفيت���ش ،فإن مفه���وم مصطلح “الواقعة”
ال ميكن اختزاله يف جمرد حدث أو شيء قائم يف الواقع املادي :فالواقعة
يف القان���ون جزء م���ن الواقع القان���وين .ومن باب الواقع���ة القانونية أن
تك���ون أو ال تكون عضوًا يف منظم���ة دولية أو طرفًا يف معاهدة دولية.
ويف الفق���رة  1م���ن امل���ادة  61من النظام األساس���ي ،يش���ار إىل واقعة
مل تكن قائمة وقت صدور احلكم ،لكنها واقعة كانت جتهلها املحكمة
والط���رف الطال���ب إلع���ادة النظر ،يف حني أن الفقرة  2تس���توجب أن
تسجل املحكمة صراحة قيام “واقعة جديدة ” لكي تعلن مقبولية طلب
إعادة النظر .وهذا ما يفيد ضمنًا قيام تفاهم جديد ،ناجم عما تبـني ،بعد
صدور احلكم ،من أن الواقعة “القدمية” اليت اعتربت واقعة قائمة وقت
صدور احلكم ،مل تكن أبدًا قائمة بالفعل .وخالفًا ملا تراه األغلبـية ،فإن
يوغوس�ل�افيا ال تستند إىل “النتائج القانونية اليت تسعى إىل استخالصها
من وقائع الحقة حلكم ( ”1996الفقرة  69من احلكم) ،بل ت ّدعي أن
الواقعة اليت اس���تندت إليها املحكمة يف حكمها لعام  1996مل يكن هلا
وجود .فعدم وجود واقعة مسألة وقائعية ال تقل عن مسألة وجودها.

إعالن القاضي ريزك

ويف أمرها الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993بشأن طلب اإلشارة
بتدابـري حتفظية يف قضية البوس���نة واهلرس���ك ضد يوغوس�ل�افيا ،قضت
بناء على املادة التاس���عة من اتفاقية منع
املحكمة بأن هلا اختصاصًا ّأوليًا ً
اإلبادة اجلماعية باقتران مع الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
والحظ���ت أن احلل املعتم���د “ال خيلو من صعوب���ات قانونية” (تقارير
حمكمة العدل الدولية  ،1993الصفحة  ،14الفقرة  )18وأن “مسألة
ما إذا كانت يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األم���م املتحدة بصفتها تلك طرفًا
تب���ت فيها املحكمة
يف النظام األساس���ي للمحكمة مس���ألة ال يلزم أن ّ
بتّ���ًا هنائيًا يف املرحلة الراهنة من اإلجراءات” (املرجع نفس���ه؛ والتوكيد
مضاف) .ويف حكمها الصادر يف عام  1996بشأن الدفوع االبتدائية،
تبت هنائيًا فيما إذا كانت يوغوسالفيا
مل تر املحكمة لزامًا مرة أخرى أن ّ
عضوًا يف األمم املتحدة وطرفًا يف النظام األساسي للمحكمة.

ي���رى القاضي ريزك أن طلب إع���ادة النظر مقبول .ويف نظره ،فإنه
ينبغي يف الوقت الراهن إعادة النظر فيما قضت به املحكمة يف حكمها
الص���ادر يف  11متوز/يوليه  1996بأن هلا اختصاصًا على امل ّدعى عليه،
وهو ما جنم عن إساءة قراءة الوضع الوقائعي .وبعبارة أخرى ،فإنه كان
سيقترح رفض طلب إعادة النظر يف البداية لكن لسبب خيتلف متامًا عن
األسباب اليت استندت إليها األغلبـية :فجمهورية يوغوسالفيا االحتادية،
أحد األعضاء األحدث عهدًا يف األمم املتحدة ،ليست هي الكيان الذي
اعتربته املحكمة الطرف امل ّدعى عليه يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه
وبناء عليه ،فإن يوغوس�ل�افيا اجلديدة ليست هلا صفة اللتماس
ً .1996
إعادة النظر .فهي ليس���ت طرف���ًا يف النـزاع الذي عرضته على املحكمة
البت يف الوقت املناسب فيما
البوسنة واهلرسك .وسيعود للمحكمة أمر ّ
إذا كان النـزاع قائمًا يف غياب امل ّدعى عليه.
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يف  .)International Legal Materials, 1992ومل تقب����ل اجلماع����ة
األوروبـي����ة والدول األعض����اء فيها ،أو أغلبـية ال����دول األخرى األعضاء
يف األم����م املتحدة أب����دًا ،االس����تمرارية التلقائية جلمهورية يوغوس��ل�افيا
االحتادي����ة .ومن جه����ة أخرى ،صدرت بـيانات ع����ن ممثلي بعض الدول
األخرى تؤيد ادعاء اس����تمرارية حكومة مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية
وصرحت جمموعة ثالثة من الدول بأهنا ال ترى أساسًا يف القانون
آنذاكّ .
لقرارات األجهزة الرئيس����ية لألمم املتحدة بشأن يوغوسالفيا ،وال سيما
أي إشارة إىل أحكام ميثاق األمم املتحدة اليت حتكم العضوية.
ّ
ويف رأي القاضي دمييتريفيتش يتعيّن إعادة النظر يف استنتاج املحكمة
يف عام  1996الذي يفيد بأنه “ال ينازع أحد يف أن يوغوسالفيا طرف
يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” .فلقد كانت البوس���نة واهلرس���ك من
تل���ك الدول اليت نازعت بش��� ّدة يف املطابقة بـني مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية االش���تراكية ومجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،عدا فيما يتعلق
بقضية حم ّددة عرضت على املحكمة.
وال يعتقد القاضي دمييتريفيت����ش أن آراء الدوائر القانونية يف األمانة
العامة لألمم املتحدة تتخط����ى التناقضات وجوانب الغموض يف قرارات
أجهزة األمم املتحدة ،وال سيما قرار اجلمعية العامة  .1/47وال شك أن
كل اجلهات الفاعلة آنذاك كانت على علم بأن “يوغوسالفيا” يف هذا
السياق اخلاص واهلام ميكن أن تعترب إشارة خمتصرة إىل كل من مجهورية
يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة االش����تراكية ومجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية.
ويتساءل القاضي دمييتريفيتش ،ما الفرق إذن بـني “يوغوسالفيا القدمية”
و“يوغوس��ل�افيا اجلديدة” ،املشار إليهما يف اآلراء؟ فما الذي يُعتقد أنه
كان س����يكون م����آل الدولة القدمية عندما تقب����ل الدولة اجلديدة يف األمم
املتح����دة؟ بل إن باإلمكان اخللُ����وص إىل القول إن بعض اجلهات الفاعلة
حرص����ت على اس����تبقاء وهم مفاده أن دولة ش����بحًا موج����ودة ،ال هي
جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية وال هي جبمهورية يوغوسالفيا
االحتادية ،أو افتُرض أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية ظلت
قائمة .ومن املفارقة أن النظرية الومهية املتمثلة يف استمرار “يوغوسالفيا”
تطابق أحس����ن مطابقة فيما يـبدو احلالة اليت وصفها كاتب بأهنا “البقاء
املحدود بعد الفناء  ...جلمهورية يوغوسالفيا السابقة يف األمم املتحدة”

أي
ويف رأي القاضي دمييتريفيتش ،ال يزال من غري الواضح حتديد إىل ّ
“يوغوس�ل�افيا” تشري املحكمة بصفتها طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
وحيث إن املحكمة مل تبـيّن ما إذا كانت مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
ملزمة بالتزامات مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية بصفتها دولة
خلفًا ،فإنه ال بد أن املحكمة قد افترضت أن مثة استمرارية بـني مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية وأن هذه
األخ�ي�رة عضو يف األمم املتحدة .وهذه القرارات هي اس���تنتاجات تتعلق
أقرت به من “صعوبات
بالوقائع .واختذت املحكمة هذه القرارات رغم ما ّ
قانونية” ،كانت معروفة للمحكمة يف شكل خيارات ممكنة بشأن كيفية
البت يف وجود بعض الوقائع اليت جتلت يف سلسلة من القرارات الغامضة
ّ
أو املثرية لإلشكال اختذهتا شىت أجهزة األمم املتحدة وغريها من املنظمات
الدولي���ة ،م���ن قبـيل قرار جملس األم���ن  ،)1992( 757الذي الحظ أن
ادعاء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية “بأهنا تواصل بصورة تلقائية عضوية
مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية الس���ابقة يف األمم املتحدة
مل يلق قبوالً عامًا” (وثيقة األمم املتحدة ) ،)S/RES/757 (1992وقراره
 )1992( 777ال���ذي اس���تنتج فيه بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
تقرر أن مجهورية
االش���تراكية مل تع���د قائمة وأوصى اجلمعية العامة ب���أن ّ
يوغوس�ل�افيا االحتادية “عليها أن تتقدم بطلب للعضوية يف األمم املتحدة
وأالّ تشترك يف أعمال اجلمعية العامة” (وثيقة األمم املتحدة S/RES/777
) ،)(1992وال���ذي أعقب���ه قرار اجلمعي���ة العامة  1/47ال���ذي نص على
أن مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية “ال ميك���ن أن تواصل [ ]...بصورة
تلقائية عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا يف األمم
وقررت أنه ينبغي
املتحدة” (وثيقة األمم املتحدة )ّ ،)A/RES/47/1 (1992
أن تتقدم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربـيا واجلبل األسود) “بطلب
للعضوي���ة يف األم���م املتحدة وأن ال تش���ارك يف أعم���ال اجلمعية العامة”
(املرجع نفس���ه) .وبعد أن ّقررت اجلمعية العامة ،بعد ذلك بسبعة أشهر،
أ ّال تش���ارك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف أعمال املجلس االقتصادي
واالجتماع���ي ،اعتمدت القرار  88/48الذي حتث فيه “الدول األعضاء
واألمان���ة العامة عل���ى إهناء املركز الذي تتمتع به صربـيا واجلبل األس���ود
حبكم األمر الواقع ،وذلك تنفيذًا لروح ذلك القرار” (وثيقة األمم املتحدة
 ،A/RES/48/88الفق���رة 19؛ التوكي���د مض���اف) .وال ب���د أن تك���ون
املحكمة على علم بالكيفية اليت تصرف هبا من ُو ّجه إليهم هذا القرار.
واألمثلة اليت ساقها يف هذا الصدد القاضي دمييتريفيتش تستهل بآراء
جلنة التحكيم اليت أنش����أها مؤمتر السالم املعين بـيوغوسالفيا بصفتها هيئة
استش����ارية (“جلنة بادنتر”) .فقد خلُصت يف متوز/يوليه  1992إىل أن
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية مل يعد هلا وجود وأن “ أيًّا من
الدول اخللف ال جيوز هلا أن تطالب لنفسها وحدها حبقوق العضوية اليت
كانت تتمتع هبا يف الس����ابق مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية”
(ال����رأي  ،9الوارد يف  ،)International Legal Materials, 1992وأن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية “دول����ة جديدة ال ميكن اعتبارها اخللف
الوحيد جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية” (الرأي  ،10الوارد

(T. Treves, “The Expansion of the World Community and
Membership of the United Nations”, The Finnish (Yearbook

.of International Law, Vol. VI (1995), p. 278
وذه���ب األمني الع���ام إىل القول يف ع���ام  1992إن القرار 1/47
“ال يس���قط حق يوغوسالفيا يف املش���اركة يف أعمال األجهزة األخرى
غري هيئات اجلمعية العامة” (وثيقة األمم املتحدة  .)A/47/485و“حق”
يوغوس�ل�افيا الضمين يف املشاركة يف أجهزة األمم املتحدة األخرى ويف
اللج���وء إىل حمكمة العدل الدولية ،وهو من احلجج الرئيس���ية لألغلبـية
املؤي���دة الختصاص املحكمة يف عام  ،1996هو حق ضعيف للغاية يف
نظر القاضي دمييتريفيتش ،ألن اجلمعية العامة ،ما لبثت أن رفضت ،بعد
ذلك بسبعة أشهر ،مشاركة يوغوسالفيا يف أعمال املجلس االقتصادي
واالجتماعي دون أن تُديل بأي أسباب قانونية أخرى .فكيف للمحكمة
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االحتادية وحدها ،أو مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وسائر الدول اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية حصرًا ،بل إهنا مسألة توجد
بـيد فاعل�ي�ن آخرين .وبقبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية يف األمم
املتحدة ،حس���م جملس األمن واجلمعية العام���ة أخريًا يف حصيلة النقاش
الذي أثبت بأن استمرارية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية من
خالل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ظل افتراضًا أو تصورًا سائدًا لدى
بع���ض الفاعلني الدوليـني اآلخرين غري أنه مل يكن حيظى بتأيـيد واس���ع
النط���اق .وإذا مل يكن ادع���اء مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية “مقبوالً
عموم���ًا” يف عام  ،1992فإنه رمبا كان مقب���والً فيما بعد ،أي يف عام
 ،1996لك���ن املحكم���ة مل تتمكن حينه من أن تثبت قيام قبول عاملي.
ومل يكن بإمكاهنا أن تثبته يف عام  1996أو خالل كامل الفترة املمتدة
م���ن  11متوز/يوليه  1996إىل  1تش���رين الثاين/نوفمرب  2000عندما
تبـيّن بوضوح أن القبول العام مل يتحقق.
املجسد
وكون مجهورية يوغوسالفيا االحتادية مل تكن الكيان الوحيد ّ
لالس���تمرارية ،بل أحد الكيانات اخللف جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية ،واقعة أصبحت ثابتة منذ إنشاء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
نفس���ها؛ “فواقع���ة” أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة كانت الكيان
املجس���د الستمرارية مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية مل تكن
أي وقت مضى .ولق���د تبنّت املحكمة يف حكمها الصادر عام
قائم���ة يف ّ
 1996رأي���ًا م���ن اآلراء القائمة ،رفضته أغلبـية الدول ،مبا فيها البوس���نة
واهلرس���ك .وتعام���ل أغلبـي���ة هيئة املحكم���ة يف هذه القضية ه���ذا الرأي
باعتباره الواقعة الوحيدة املعروفة وقتئذ .والقاضي دمييتريفيتش مقتنع بأن
األحداث الالحقة أثبتت أن الواقع خيتلف عن “الوقائع” اليت استند إليها
إلقامة اختصاص املحكمة عام .1996
وحىت لو كان كل تفسري من التفسريات املدىل هبا أعاله غري مقبول،
ف���إن القاضي دمييتريفيتش واثق من أن احلاصل بعد قراري جملس األمن
واجلمعية العام���ة ذوي الصلة معروف لدى املحكمة عام  ،1996وأنه
كان عليها أن تدرك أن هذا األمر غري قاطع .ومل تكن احلالة عام 1996
تطورت بدرجة تسمح باخلروج باستنتاج هنائي يفيد قيام اختصاص
قد ّ
املحكمة استنادًا إىل االستمرارية .ونظرًا للمعارضة املتواصلة اليت أبدهتا
البوسنة واهلرس���ك الدعاء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية لالستمرارية،
فإن���ه كان عل���ى املحكم���ة أن تنظ���ر يف اختصاصها من تلقاء نفس���ها
وأ ّال تركن إىل كون البوسنة واهلرسك مل تنازع يف ذلك االختصاص يف
هذه القضية بعينها .فال ميكن فرض اختصاص املحكمة على دولة دون
رضاها الذي ال ميكن افتراضه والذي ينبغي أن ينظر فيه بعناية ويفسر يف
حدود ضيقة“ .والوضع اخلاص [الذي] وجدت فيه يوغوسالفيا نفسها
إزاء األم���م املتحدة يف الفترة املمتدة م���ن  1992إىل ( ”2000الفقرة
 71من احلكم) ،حسبما تصف به األغلبـية وضع مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي���ة ،ال يكفي ،يف نظر القاضي دمييتريفيتش ،إلقامة االختصاص.
تقر بأنه مل يكن معروفًا يف عام  1996ما إذا كانت مجهورية
فاألغلبـية ّ
يوغوس�ل�افيا االحتادية ستتقدم بطلب للعضوية يف األمم املتحدة وما إذا

أن ختلُص بالتايل إىل أن “حق” يوغوسالفيا يف املثول أمامها حق أقوى
بأي ش���كل من األشكال؟ وإذا كانت التدابـري املتخذة ضد يوغوسالفيا
مقيّدة جدًا وغري حامسة فيما يتعلق بصلب املس���ألة اهلامة املتعلقة مبركز
دول���ة يف األمم املتح���دة ،أوليس ما أُوصي به من “قبول ليوغوس�ل�افيا
يف األم���م املتح���دة بصفته���ا دول���ة جديدة مبوج���ب املادة  ”4وس���يلة
تصحيحية ناجع���ة للغاية؟ لقد كان باإلمكان إس���قاط التدابـري املتخذة
ضد يوغوسالفيا .فإذا كانت عضوية يوغوسالفيا مل يتم إهناؤها ،فلماذا
كان من املتعيّن على تلك الدولة أن تتقدم بطلب القبول بصفتها عضوًا
جديدًا؟
يعتق���د القاضي دمييتريفيتش أن اجل���واب يكمن يف الطابع الزجري
لتلك التدابـري .فلقد كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية آنذاك عرضة
لقيود تتصاعد تدرجييًا ترمي إىل تقليص النطاق املحدود الذي يُس���مح
هلا فيه بأن تقوم بدور “يوغوس�ل�افيا” يف األمم املتحدة .وعرض على
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية إمكانية أن حتظى مبعاملة أفضل إذا تبـيّن
ألجهزة األمم املتحدة املختصة أن االعتراضات على الس���لوك السياسي
ليوغوس�ل�افيا مل تع���د قائمة .وم���ن الطرائق اليت ميكن هب���ا اختبار هذه
املسألة إجراء القبول مبوجب املادة  4من ميثاق األمم املتحدة اليت تتيح
الفرصة للنظر فيما إذا كانت يوغوسالفيا “حمبة للسالم” و“أهنا قادرة
على تنفيذ [االلتزامات الواردة يف تلك املادة] وراغبة فيه” .ويف خضم
ه���ذه العملية ،كان تناس���ي الطروحات املتكررة القائل���ة بأن مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية مل يعد هلا وجود أمرًا مناسبًا وأُطيل
أمد الوهم القائل باس���تمرار وجودها .وإذا بقيت مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االش���تراكية حتت اسم “يوغوس�ل�افيا” ،فإن االستنتاج الذي
ميك���ن اخللوص إليه ه���و أن احلكم الص���ادر يف  11متوز/يوليه 1996
مل يكن يتعلق جبمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية بل كان يتعلق جبمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة االش���تراكية اليت ال تزال قائم���ة .وعندما قُبلت
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم املتحدة ،اتضح أن احلل
العمل���ي املؤقت ال ميكن أن يـبدد الغم���وض فيما يتعلق بالقبول املقترح
لدول���ة جدي���دة عضوًا يف األمم املتحدة يف الوق���ت الذي ت ّدعي فيه أهنا
دولة قدمية ،وإعادة قبول دولة مل تطرد سابقًا من عضوية األمم املتحدة،
وإعادة تأكيد العضوية القائمة لدولة وما إىل ذلك.
ويق���ر القاض���ي دمييتريفيتش بأن مث���ة ادعاء اس���تمرارية من جانب
ّ
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية .غري أن العنصر احلاسم هو ما إذا كانت
فالبت يف اس���تمرارية الدول عمل من
دول أخرى تعترف هبذا االدعاءّ .
األعم���ال الالمركزي���ة للمجتمع الدويل ،على غـــرار مس���ألة االعتراف
بال���دول .ويف مجيع ح���االت ّ
تفكك الدول ،يتوقف الرد العام أساس�ا�ً
عل���ى موق���ف الدول األخرى الناش���ئة يف إقليم دولة س���ابقة .فإذا كان
مث���ة اتفاق ،فإن أعض���اء املجتمع ال���دويل اآلخرين س���يحذون حذوها
عمومًا .ويف حالة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية مل يكن مثة
اتفاق .فاس���تمرار مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية من خالل
تبت فيها مجهورية يوغوسالفيا
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية مسألة ال ّ
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الرأي املستقل للقاضي ماحيو

كان طلبها س���يقبل ،لكنها مع ذل���ك أقامت كامل احلجة على افتراض
غريـب مفاده أن قبول دولة عضوًا يف األمم املتحدة ال يفضي بالضرورة
إىل االستنتاج املنطقي القائل بأهنا مل تكن عضوًا قبل قبوهلا .فإذ كان مثة
اس���تثناء للقاعدة ،لس���بب ما ،فإنه يتعيّن تأويله يف أضيق احلدود وإثباته
بصفة قاطعة ،وهذا ما مل يتم يف هذه القضية.

يالح���ظ القاضي ماحيو أن يوغوس�ل�افيا ،تقي���م طلبها إلعادة النظر
يف احلك���م الصادر يف  11متوز/يولي���ه  ،1996على كوهنا وقت إصدار
احلك���م ،مل تكن عضوًا يف األمم املتحدة ،وال طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكمة ومل تكن ملزمة باتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،وا ّدعت أن هذه
واقعة جديدة وأهنا اكتش���فت يف  1تش���رين الثاين/نوفمرب  2000عندما
قبلت يوغوس�ل�افيا عضوًا يف األمم املتحدة ،مما يدل على أهنا مل تكن يف
السابق عضوًا فيها .غري أن هذا االدعاء ال ميكن إثباته من زاوية املادة 61
من النظام األساس���ي للمحكمة ألنه ،إذا كان قبول يوغوس�ل�افيا يف عام
 2000واقعة جديدة قطعًا ،فإن هذه الواقعة حدثت بعد احلكم وال ميكن
بالتايل أن تؤثر على الوضع السابق .وعالوة على ذلك ،فإن مسألة املركز
القانوين ليوغوسالفيا كانت جتري مناقشتها أمام شىت أجهزة األمم املتحدة
وكانت بالتايل واقعة معروفة للجميع ،وال سيما ليوغوسالفيا واملحكمة،
ال�ت�ي أصدرت حكمه���ا على علم ت���ام بالوقائع .وأخ�ي�رًا ،فإن تعهدات
يوغوس�ل�افيا وبـياناهتا وتصرفاهتا تدل على أهنا مل تقم بأي شيء لتوضيح
الوضع ،واستمر األمر كذلك ،كما يتبـيّن من كوهنا مدعية يف مثاين قضايا
معروضة على املحكمة ضد أعضاء منظمة حلف مشال األطلس���ي ،تتعلق
بشرعية استخدام القوة ،وأقامت دعاواها حتديدًا على إعالهنا قبول الوالية
اإلجبارية للمحكمة وعلى اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية.

واستنادًا إىل الفقرة  2من املادة  61من النظام األساسي ،فإن الغرض
األويل يف وجود
من حكم يفتتح إجراءات إعادة النظر يقتصر على ّ
البت ّ
واقع���ة جديدة وحتدي���د طبـيعتها .ويرى القاض���ي ديـميتريفيتش أنه كان
ينبغ���ي أن يتيح احلكم يف هذه القضية للمحكمة من س�ب�ر أغوار مس���ألة
اختصاصها اس���تنادًا إىل الوقائع اليت كانت قائمة يف متوز/يوليه ،1996
لكنه مل يكتس���ب مدلوالً حقيقيًا إ ّال يف  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ومل يكن افتتاح إجراءات إعادة النظر مينع من اخللوص إىل استنتاج ممكن
يفيد بأن الوقائع من شأهنا متكني املحكمة من تناول مسألة االختصاص.
وإع�ل�ان عدم قبول طلب إعادة النظر باالس���تناد فق���ط إىل املعىن احلريف
للبت يف مسائل هامة تتعلق باختصاص
لكلمة “واقعة” يهدر فرصة ج ّدية ّ
املحكمة .ومن املسلم به أنه كان من املحتمل أن تكون مثة أسس أخرى
إلقامة اختصاص املحكمة ،لكن املحكمة استبعدهتا يف احلكم الصادر يف
عام  .1996وكان باإلمكان النظر فيها لو فُتحت القضية إلعادة النظر.

 - 141القضية املتعلقة بأبـينا ومواطنني مكسيكيـني آخرين (املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية)
(تدابـري حتفظية)
األمر الصادر يف  5شباط/فرباير 2003

يف القضية املتعلقة بأبـينا ومواطنني مكسيكيـني آخرين ( -املكسيك
ضد الواليات املتحدة األمريكية) ،أصدرت املحكمة ،يف إطار ممارستها
لسلطتها مبوجب املادة  41من نظامها األساسي ،أمرًا مؤرخًا  5شباط/
فرباير  2003يشري بتدابـري حتفظية.

*
*   *
وكان نص الفقرة  59من األمر كما يلي:
“...

*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس غيّوم؛ ونائب
الرئيس ش���ي؛ والقض���اة أودا وراجنيفا وهريتزغ وفاليش���هاور وكوروما
وفرييش���تني وهيغينـز وب���ارا  -أرانغورين وكوميان���س وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال والعريب؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.

إن املحكمة
باإلمجاع،

أوالً  -تشري بالتدابـري التحفظية التالية:
(أ) أن تتخذ الواليات املتحدة األمريكية مجيع التدابـري الضرورية
لضمان عدم إعدام السيد سيزار روبرتو فيـريو رينا ،والسيد روربرتو
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األربع واخلمسني املحكومني باإلعدام أو أي مواطن مكسيكي آخر
يف إقليمها ،س���واء عن طريق هيئة تأسيس���ية أو تشريعية أو تنفيذية
أو قضائية أو سلطة أخرى ،وسواء كانت هذه السلطة سلطة عليا
أو خاضعة لس���لطة أعلى منها يف تنظيم الواليات املتحدة ،وس���واء
كانت صالحيات تلك السلطة دولية أو داخلية بطبعها؛
( )5أن احلق يف اإلش���عار القنصلي مبوجب اتفاقية فيـينا حق من
حقوق اإلنسان؛
ال بااللتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر،
وأنه عم ً
( )1جيب على الواليات املتحدة أن تعيد احلالة القائمة سابقًا ،أي
أن تعيد احلالة اليت كانت قائمة قبل احتجاز املواطنني املكسيكيـني
ومقاضاهتم وإدانتهم وإصدار أحكام يف حقهم انتهاكًا لاللتزامات
القانونية الدولية للواليات املتحدة؛
( )2جيب على الواليات املتحدة أن تتخذ اإلجراءات الضرورية
والكافي���ة لضم���ان أن تُع ِم���ل أح���كام قانوهنا املحلي إعم���االً تامًا
خولت من أجل احلقوق مبوجب املادة 36؛
َ
األغراض اليت ّ
( )3جيب على الواليات املتحدة أن تتخذ اإلجراءات الضرورية
والكافية إلقامة وسائل قانونية جمدية لالنتصاف النتهاكات احلقوق
املخولة للمكس����يك ومواطنيها مبقتضى املادة  36من اتفاقية فيـينا،
ّ
أي عقوبة إجرائية ،مبقتضى القانون املحلي،
فرض
منع
ذلك
يف
مب����ا
ّ
على عدم القيام يف الوقت املناسب بطرح مطلب أو االستظهار بدفع
يستند إىل اتفاقية فيـينا عندما خترق السلطات املختصة يف الواليات
املتحدة التزاماها بإطالع املواطن على حقوقه مبوجب االتفاقية؛
( )4جي���ب على الواليات املتحدة ،عل���ى ضوء منط االنتهاكات
املبيّنة يف هذا الطلب وممارستها ،أن تقدم للمكسيك ضمانة كاملة
بعدم تكرار تلك األعمال غري املشروعة”.
وتش�ي�ر املحكمة كذلك إىل أن���ه يف  9كانون الثاين/يناير ،2003
أودعت املكس���يك أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري حتفظية من أجل محاية
حقوقها ،والتمس���ت أن تش�ي�ر املحكمة ،يف انتظار صدور حكم هنائي
يف القضية:
“(أ) بأن تتخذ حكومة الواليات املتحدة مجيع التدابـري الضرورية
أي مواطن مكسيكي؛
لضمان عدم إعدام ّ
(ب) بأن تتخذ حكومة الواليات املتحدة مجيع التدابـري الضرورية
أي مواطن مكسيكي؛
لكفالة عدم حتديد تواريخ إلعدام ّ
(ج) بأن تبلغ حكومة الواليات املتحدة املحكمة باإلجراءات اليت
اختذهتا عم ًال بالفقرتني (أ) و(ب)؛
أي إجراء
(د) ب���أن تضمن حكومة الواليات املتحدة عدم اختاذ ّ
من ش���أنه أن خيل حبقوق الواليات املتحدة املكسيكية أو مواطنيها
فيم���ا يتعلق بأي ق���رار قد تتخ���ذه هذه املحكمة بش���أن موضوع
القضية”.

مورينو راموس ،والسيد أوسفالدو توريس أغيلريا يف انتظار صدور
حكم هنائي للمحكمة يف هذه اإلجراءات؛
(ب) أن تبلّغ الواليات املتحدة األمريكية املحكمة جبميع التدابـري
املتخذة لتنفيذ هذا األمر.
تقرر أن تبقي املسائل اليت ّ
تشكل موضوع هذا األمر قيد نظرها إىل
ّ
أن تصدر حكمها النهائي”.
*
*   *
وذيّل القاضي أودا أمر املحكمة بإعالن.
*
*   *
وتذك���ر املحكمة يف البداية بأن���ه يف  9كانون الثاين/يناير ،2003
أقامت الواليات املكسيكية املتحدة (املشار إليها أدناه بــ “املكسيك”)
دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية (املشار إليها أدناه بـ “الواليات
املتحدة”) بش���أن ادع���اء ارتكاهبا “انتهاكات التفاقي���ة فيـينا للعالقات
القنصلي���ة (املؤرخ���ة  24نيس���ان/أبريل ( ”)1963املش���ار إليها أدناه
بـ “اتفاقي���ة فيـينا”) .وتالحظ املحكمة أن املكس���يك ،تقيم اختصاص
املحكم���ة يف عريضتها على أس���اس الفقرة  1من امل���ادة  36من النظام
األساس���ي للمحكمة واملادة األوىل م���ن الربوتوكول االختياري املتعلق
بالتسوية اإلجبارية للمنازعات ،امللحق باتفاقية فيـينا للعالقات القنصلية
(املشار إليه أدناه بـ “الربوتوكول االختياري”).
وتالح���ظ املحكم���ة أيضًا أن املكس���يك تطل���ب يف عريضتها إىل
املحكمة أن تقضي وتعلن:
“( )1أن الوالي���ات املتح���دة ،بإلقائه���ا القب���ض عل���ى املواطنني
املكس���يكيـني األربعة واخلمس�ي�ن املحكوم عليهم باإلعدام حسب
ما ورد وصفه يف ه���ذه العريضة وبقيامها باحتجازهم وحماكمتهم
وإدانته���م وإصدار العقوبة يف حقهم ،انتهك���ت التزاماهتا القانونية
الدولية جتاه املكسيك ،فيما يتعلق حبقها وممارستها حلقها يف احلماية
القنصلية ملواطنيها ،على حنو ما تنص عليه املادتان  5و 36تباعًا من
اتفاقية فيـينا؛
حيق للمكسيك بالتايل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه؛
( )2أنه ّ
( )3أن���ه يقع على عاتق الوالي���ات املتحدة الت���زام قانوين دويل
بعدم تطبيق مبدأ عدم جواز تقدمي طلبات جديدة يف االس���تئناف،
أي مبدأ آخر من مبادئ قانوهنا املحلي ،الستبعاد ممارسة احلقوق
أو ّ
املخولة مبقتضى املادة  36من اتفاقية فيـينا؛
ّ
( )4أن���ه يقع على عاتق الواليات املتحدة التزام قانوين دويل بأن
أي احتجاز
تتقيّ���د بااللتزامات القانونية الدولية الس���الفة الذكر يف ّ
ال يف حق املواطنني املكسيكيـني
أو إجراءات جنائية تقوم هبا مستقب ً
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وأش���ارت املحكم���ة كذلك إىل أن الواليات املتح���دة قد اعترفت
مبقاض���اة مواطنني مكس���يكيني واحلكم عليهم يف بع���ض احلاالت دون
إبالغهم حبقوقهم وفقًا للفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية
فيـين���ا ،لكنه���ا حتاجج ،مع ذل���ك ،بأهنا ملزمة يف تل���ك احلاالت ،وفقًا
حلك���م املحكمة الصادر يف قضية الغراند ،بأن “تتيح بوس���يلة ختتارها
مراجعة أح���كام اإلدانة والعقوبات وإعادة النظر فيها مع مراعاة انتهاك
احلق���وق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية” ،وت���رى أن األدلة املتوافرة
يف القضايا املح ّددة اليت أوردهتا املكس���يك تبيّن التزام الواليات املتحدة
بإج���راء املراجعة وإع���ادة النظر املذكورتني .ووفق���ًا للواليات املتحدة،
ميكن إجراء املراجعة وإعادة النظر من خالل عملية العفو التنفيذي —
وهي ممارس���ة “متأصل���ة يف نظام العدل األنغل���و  -أمريكي” — اليت
ميكن أن يبادر إليها األفراد املعنيون بعد استكمال اإلجراءات القضائية.
ال مراجعة عدة قضايا وإعادة
وحتتج بأن السنتني املاضيتني قد شهدتا فع ً
أي من املكسيكيـني “املحكوم عليهم
النظر فيها؛ وبأنه لن جيري إعدام ّ
حالي���ًا بعقوبة اإلع���دام ما مل تتم مراجعة اإلدان���ة واحلكم وإعادة النظر
أي إخالل بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 36
فيهما مع مراع���اة ّ
من اتفاقية فيـينا” ،وبأن ذلك ّ
يشكل ،مبوجب أحكام قرار املحكمة يف
قضية الغراند ،جربًا كافيًا النتهاكاهتا ،وأنه ال داعي بالتايل إىل اإلشارة
بتدابـري حتفظية ترمي إىل حفظ احلق يف ُسبل االنتصاف.
وتالحظ املحكمة أيضًا أن املكس���يك ت���رى أن الواليات املتحدة
ختول املكسيك سوى
األمريكية تتمسك يف موقفها بأن “اتفاقية فيـينا ال ّ
احل���ق يف املراجعة وإع���ادة النظر وأن املراجعة وإع���ادة النظر إمنا تفيدان
إمكانية طلب العفو”؛ ومن وجهة نظر املكسيك “فإن هذه العملية اليت
تسمى العفو واليت تتسم بانعدام املعايـري والسرية وعدم إمكانية مراجعتها
ال ميكن أن تفي بوالية املحكمة ولن تفي هبا [يف قضية الغراند]”.

وتالح���ظ املحكم���ة أخريًا أن املكس���يك أبلغت املحكمة برس���الة
مؤرخ���ة  20كان���ون الثاين/يناير  ،2003بأنه تبع���ًا لقرار حاكم والية
إيلينوي الذي يقضي بتخفيف أحكام اإلعدام الصادرة حبق مجيع األفراد
املدانني الذين ينتظرون تنفيذ احلكم يف تلك الوالية ،فإهنا تسحب طلبها
الرامي إىل اإلشارة بتدابـري حتفظية باسم ثالثة من املواطنني املكسيكيـني
األربعة واخلمسني املشار إليهم يف العريضة :وهم السادة خوان كابايـريو
هريناندي���س ،وماريو فلوريس أوربان ،وغابريـيل سوالتش���ي رومريو.
كما ذكرت املكس���يك يف هذه الرس���الة أن طلبها الرامي إىل اإلش���ارة
بتدابـ�ي�ر حتفظية س���يبقى قائمًا فيما يتعلق بباقي املواطنني املكس���يكيـني
الواحد واخلمسني املسجونني يف الواليات املتحدة وأن “الطلب ال يزال
قائمًا ،من حيث املوضوع ،يف القضايا األربع واخلمسني”.
مث توج���ز املحكم���ة عندئ���ذ احلجج ال�ت�ي أدىل هب���ا الطرفان خالل
اجللسات املعقودة يف  21كانون الثاين/يناير .2003
*
وتب����دأ املحكم����ة تعليلها مبالحظة أهنا ال حتت����اج ،فيما يتعلق بطلب
اإلشارة بتدابـري حتفظية ،إىل التحقق بأن هلا اختصاصًا للنظر يف موضوع
الدع����وى قبل اختاذ القرار بش����أن اإلش����ارة بتدابـري حتفظي����ة ،ومع ذلك
ال جيوز هلا اإلشارة هبا ما مل تكن األحكام اليت استظهر هبا الطرف امل ّدعي
تتيح ظاهريًا أساسًا ميكن أن يستند إليه اختصاص املحكمة.
ومتضي املحكمة إىل مالحظة أن املكسيك قد احتجت بأن املسائل
موض����وع النـ����زاع بينها وبـني الواليات املتحدة تتعل����ق باملادتني  5و36
من اتفاقية فيـين����ا وتقع ضمن نطاق الوالية اإلجبارية للمحكمة مبوجب
املادة األوىل من الربوتوكول االختياري ،وأن املكس����يك قد اس����تنتجت
تبعًا لذلك أن للمحكمة االختصاص الالزم لإلش����ارة بالتدابـري التحفظية
املطلوبة .وتالحظ املحكمة أن الواليات املتحدة قد ذكرت أهنا “ال تقترح
أن يثار جدل اآلن بش����أن ما إذا كان����ت املحكمة متلك اختصاصًا ّأوليًا
أم ال ،وإن كان ذل����ك ال مي����س حقها يف الطع����ن يف اختصاص املحكمة
الحقًا يف املرحلة املناسبة من مراحل القضية” .ويف ضوء ما تقدم ،تعترب
األويل مبوجب املادة األوىل من
املحكم����ة بالتايل أن لديها االختص����اص ّ
الربوتوكول االختياري السالف الذكر للنظر يف القضية.

وختلُ���ص املحكمة بالت���ايل إىل أن هناك نـزاعًا بـني الطرفني بش���أن
بس���بل االنتصاف اليت جيب أن
حقوق املكس���يك ومواطنيها فيما يتعلق ُ
تتاح يف حالة عدم وفاء الواليات املتحدة بالتزاماهتا مبوجب الفقرة  1من
امل���ادة  36من اتفاقية فيـينا؛ وأن هذا النـزاع يتعلق باملوضوع وال ميكن
البت فيه يف هذه املرحلة من اإلجراءات؛ وأنه يتعيّن على املحكمة بالتايل
ّ
أي حقوق قد يقضي هبا
حلفظ
حتفظية
بتدابـري
اإلشارة
مس���ألة
يف
النظر
ّ
احلكم الصادر يف املوضوع لفائدة امل ّدعي.

وأش���ارت املحكمة بعدئذ إىل أن املكسيك طلبت يف عريضتها إىل
املحكم���ة أن تقضي وتعل���ن أن الواليات املتح���دة “انتهكت التزاماهتا
القانونية الدولية جتاه املكس���يك ،فيما يتعلق حبقها وممارس���تها حلقها يف
احلماية القنصلية ملواطنيها ،على حنو ما تنص عليه املادتان  5و 36تباعًا
من اتفاقية فيـينا”؛ وأن املكسيك تلتمس جمموعة من التدابـري الرامية إىل
االنتصاف من هذه االنتهاكات وضمان عدم تكرارها؛ وأن املكس���يك
حتاجج بأن املحكمة ينبغي أن حتفظ احلق يف ُس���بل االنتصاف تلك عن
طري���ق مطالبة الواليات املتحدة باخت���اذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة
أي تاريخ لتنفيذ األحكام
أي مواطن مكسيكي وعدم حتديد ّ
عدم إعدام ّ
فيما يتعلق بأي من هؤالء املواطنني.

وتالح���ظ املحكم���ة م���ع ذلك أن الوالي���ات املتح���دة حتاجج بأن
املحكمة مطالبة مبوجب املادة  41من نظامها األساسي بأن تشري بتدابـري
حتفظي���ة ال حلف���ظ حقوق امل ّدعي فحس���ب وإمنا “حلف���ظ حق كل من
رجح الكفة
األط���راف”؛ وأنه بعد “موازن���ة حقوق كل من الطرفني ،تُ َّ
قطعًا ضد طلب املكس���يك يف هذه القضية”؛ وأن التدابـري اليت تلتمس
املكس���يك تنفيذها ف���ورًا تعد مبثابة “حظر ش���امل لعقوبة اإلعدام فيما
أي اعتبار
يتعل���ق باملواطنني املكس���يكيـني يف الواليات املتحدة ،ب���دون ّ
ّ
ال سافرًا
لقانون الواليات املتحدة األمريكية” ،وهو ما
“سيشكل تدخ ً
يف احلقوق الس���يادية للواليات املتحدة ويهدد مصاحل هامة للفيدرالية”؛
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الظروف تست ّدعي اإلشارة بتدابـري حتفظية من أجل حفظ تلك احلقوق،
وفقًا ملا تنص عليه املادة  41من نظامها األساسي.

حيول املحكمة إىل “حمكمة استئناف جنائية
وأن من شأن ذلك أيضًا أن ّ
عامة” ،وهي مهمة سبق للمحكمة أن أوضحت أهنا ال تضطلع هبا؛ وأنه
ينبغي بالتايل رفض التدابـري اليت تلتمسها املكسيك.

وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن األف���راد اآلخرين املذكوري���ن يف عريضة
املكسيك ،وإن كانوا حاليًا يف انتظار تنفيذ عقوبة اإلعدام حبقهم ،ليسوا
يف نف���س موقف األش���خاص الثالثة املح ّددين يف الفقرة الس���ابقة ،وأنه
ميكن للمحكمة ،عند االقتضاء ،أن تش�ي�ر بتدابـري حتفظية مبوجب املادة
 41من النظام األساسي فيما يتعلق هبؤالء األفراد قبل أن تصدر احلكم
النهائي يف هذه القضية.

وتشري املحكمة إىل أهنا ،لدى النظر يف طلب لإلشارة بتدابـري حتفظية،
“جيب أن حترص على حفظ  ...احلقوق اليت ميكن أن تقضي هبا املحكمة
الحقًا لفائدة امل ّدعي أو امل ّدعى عليه” دون أن تضطر يف تلك املرحلة من
البت يف تلك احلقوق؛ وأن املسائل املعروضة على املحكمة
اإلجراءات إىل ّ
يف ه���ذه القضية “ال تتعلق بأحقية الوالي���ات االحتادية داخل الواليات
املتحدة إىل اللجوء إىل عقوبة اإلعدام فيما يتعلق بأش���نع اجلرائم”؛ وأن
“مهم���ة هذه املحكمة هي فض املنازعات القانونية الدولية بـني الدول،
مبا يف ذلك تلك الناشئة عن تفسري أو تطبيق االتفاقيات الدولية ،وليس
العمل بوصفها حمكمة اس���تئناف جنائية”؛ وأن املحكمة ميكن أن تشري
بتدابـري حتفظية دون انتهاك هذه املبادئ ،وبالتايل فإن احلجة اليت قدمتها
الواليات املتحدة بشأن هذه النقاط املح ّددة ال ميكن قبوهلا.

وأخريًا ،تالحظ املحكمة أن مصلحة الطرفني تقتضي بشكل واضح
حتديد حقوقهما والتزاماهتما بشكل هنائي يف أقرب وقت ممكن ،وأنه من
املناس���ب بالتايل أن تكفل املحكمة ،بالتعاون مع الطرفني ،التوصل إىل
حكم هنائي بأسرع ما ميكن.
وختتتم املحكمة باإلشارة إىل أن القرار الصادر يف هذه اإلجراءات
ال ميث���ل بأي ش���كل من األش���كال حكمًا مس���بقًا فيما يتعلق مبس���ألة
أي مسائل تتعلق
اختصاص املحكمة يف النظر يف موضوع الدعوى أو يف ّ
مبقبولي���ة العريضة أو مبوضوع القضية ذاهت���ا؛ وأنه ال خيل حبق حكوميت
املكسيك والواليات املتحدة يف تقدمي حججهما بشأن هذه املسائل.

ومتض���ي املحكمة إىل القول إن “اإلش���ارة بتدابـري حتفظية تتم ‘يف
انتظار صدور القرار النهائي’ للمحكمة يف موضوع الدعوى ،وبالتايل،
امللحة اليت تفي���د احتمال اختاذ
فإهن���ا ال تك���ون م�ب�ررة إ ّال يف احل���االت ّ
أي من الطرفني قبل صدور ذلك القرار النهائي”.
إجراءات متس حقوق ّ
وتش�ي�ر كذلك إىل أن اختصاص املحكم���ة يقتصر يف هذه القضية على
النـزاع القائم بـني الطرفني بش���أن تفسري وتطبيق اتفاقية فيـينا فيما يتعلق
باألفراد الذين ح ّددهتم املكس���يك بوصفهم ضحاي���ا النتهاك االتفاقية.
البت فيم���ا يتعلق حبقوق
وبن���اء علي���ه ،تالحظ املحكمة أن���ه ال ميكنها ّ
ً
املواطن�ي�ن املكس���يكيـني الذي���ن ال يُ ّدعى أهنم من ضحاي���ا انتهاك تلك
االتفاقية.

*
*   *

إعالن القاضي أودا
أع���رب القاض���ي أودا يف إعالنه ،رغم تصويته تأيـي���دًا هلذا األمر،
إىل ما يس���اوره من شكوك بشأن تعريف املحكمة “للمنازعات الناشئة
عن تفس�ي�ر أو تطبي���ق” اتفاقية فيـينا ،وهي الش���كوك اليت أعرب عنها
سابقًا فيما يتعلق بقضييت بريارد والغراند.
ويرى القاضي أودا أن هذه القضية يف جوهرها حماولة من املكسيك
إلنق���اذ حي���اة مواطنيه���ا املحكوم عليه���م باإلعدام يف حماك���م حملية يف
الوالي���ات املتحدة .ومب���ا أن الواليات املتحدة ق���د اعترفت بعدم توفري
اإلش���عار القنصلي ،فليس مثة نـزاع بشأن تفسري أو تطبيق اتفاقية فيـينا.
ويعتقد القاضي أودا أن املكس���يك قد متسكت باتفاقية فيـينا وباالنتهاك
املعت���رف به كوس���يلة إلخضاع الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة للوالية
اإلجبارية للمحكمة.
ويالحظ القاضي أودا أن املواطنني املكس���يكيـني قد اس���تفادوا يف
معظم احلاالت من املس���اعدة القنصلية يف اإلجراءات القضائية اليت تلت
األويل الصادر حبقهم .وش��� ّدد على أن هذه القضية ال ميكن أن
احلك���م ّ
تكون بش���أن اإلجراءات القانونية املحلية يف الواليات املتحدة ألن ذلك
يندرج ضمن الس���لطة الس���يادية هلذا البلد .وال ميكن أن تكون بش���أن
تفس�ي�ر أو تطبيق اتفاقية فيـينا ألن الواليات املتحدة تعترف بانتهاكها.
كما ال ميكن أن تكون هذه القضية بش���أن اجلرب املناس���ب إزاء انتهاك

وتتابع املحكمة فتقول إن “حسن إقامة العدل يتطلب تقدمي طلب
بناء على املادة  73من الئحة املحكمة يف الوقت
لإلشارة بتدابـري حتفظية ً
املناسب”؛ وتشري يف هذا الصدد إىل أن املحكمة العليا للواليات املتحدة
األمريكية ،لدى نظرها يف االلتماس الرامي إىل إنفاذ أمر صادر عن هذه
املحكمة ،الحظت أنه “من املؤس���ف أن تُعرض علينا هذه املس���ألة يف
حني توجد إجراءات قيد نظر حمكمة العدل الدولية كان ميكن أن تُعرض
عل���ى هذه املحكمة من قبل” .وتالحظ املحكم���ة أيضًا أنه بالنظر إىل
القواعد واآلج���ال اليت تنظم منح العفو وحتديد تواريخ اإلعدام يف عدد
أي من القضايا
من الواليات األمريكية ،فإن عدم حتديد هذه التواريخ يف ّ
املعروضة على املحكمة ال ّ
يشكل يف ح ّد ذاته ظرفًا ينبغي أن حيول دون
قيام املحكمة باإلشارة بتدابـري حتفظية.
وت���رى املحكمة أنه يتضح من املعلوم���ات املعروضة عليها يف هذه
القضية أن ثالثة مواطنني مكس���يكيـني وهم السادة سيزار روبرتو فيـريو
معرضون
رين���ا ،وروبرتو مورينو راموس ،وأوس���فالدو توريس أغيلرياّ ،
خلطر اإلعدام يف األش���هر أو رمبا األسابيع املقبلة؛ وأن إعدامهم سيُلحق
ض���ررًا ال س���بيل إىل تداركه بأي حقوق ميك���ن أن تقضي هبا املحكمة
وبناء عل���ى ذلك ،ختلُ���ص املحكمة إىل أن
الحق�ا�ً لفائدة املكس���يكً .
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يف االلتماس���ات الرامية إىل اس���تصدار أوامر املثول أمام القضاء .عالوة
عل���ى ذلك ،ف���إن هذه القضية اليت أثريت يف إط���ار اتفاقية فيـينا ال تتيح
السياق املناسب لتحديد ما إذا كانت عقوبة اإلعدام خمالفة للمادة  6من
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

االتفاقية ألن تلك مس���ألة من مس���ائل القواعد العام���ة للقانون الدويل،
وال تتعلق بتفس�ي�ر أو تطبيق االتفاقية .وخيلُص القاضي أودا إىل أن هذه
القضية إمنا تتعلق يف احلقيقة مبَقت عقوبة اإلعدام.

ويشري القاضي أودا إىل أن حمكمة العدل الدولية إذا تدخلت يف نظام
القان���ون اجلنائي لدولة ما ،فإهنا ختل باحترام س���يادة تلك الدولة وتضع
ويذكر
نفسها على قدم املساواة مع املحكمة العليا للدولة املعنيّة باألمرّ .
باملالحظ���ة ال�ت�ي أبداها يف قضية الغراند ومفاده���ا أنه ال ميكن ملحكمة
العدل الدولية أن تتصرف كمحكمة اس���تئناف جنائية وال ميكنها النظر
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ويف حني يعرب القاضي أودا عن تقديره ألمهية املسائل اليت تثريها
عقوبة اإلعدام من منظور األفراد املحكوم عليهم باملوت ،يكرر ما أعلنه
سابقًا من أنه إذا أريد حلقوق األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم عنيفة
أن تُحترم ،فإنه ينبغي أيضًا مراعاة حقوق الضحايا.

القضية املتعلقة ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا (مجهورية الكونغو ضد فرنسا)
(تدابـري حتفظية)
األمر الصادر يف  17حزيران/يونيه 2003

يف القضي���ة املتعلقة ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنس���ا (مجهورية
الكونغو ضد فرنسا) ،خلُصت املحكمة بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل
ص���وت واحد إىل أن الظروف ،كما تبدو للمحكمة يف الوقت الراهن،
ال تس���تلزم يف ح ّد ذاهتا ممارس���ة س���لطتها مبوجب املادة  41من النظام
األساسي واإلشارة بتدابـري حتفظية.

املؤي���دون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيف���ا؛ والقضاة غيّوم
وكوروم���ا وفرييش���تني وهيغينـز وب���ارا  -أرانغوري���ن وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي اخلاص دي كارا”.
*
*   *
وذيّل القاضيان كوروما وفرييش���تني األمر برأي مس���تقل مشترك؛
وذيّله القاضي اخلاص دي كارا برأي خمالف.

*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغورين وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب ،وأووادا وس���يما
وتومكا؛ والقاضي اخلاص دي كارا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.

*
*   *

العريضة وطلب تدبري حتفظي
(الفقرات  ،4-1و)24-22
بالعريضة املقدمة يف قلم املحكمة املؤرخ  9كانون األول/ديس���مرب
 ،2002سعت مجهورية الكونغو (املشار إليها أدناه بـ “الكونغو”) إىل
إقامة دعوى ضد اجلمهورية الفرنس���ية (املش���ار إليها أدناه بـ “فرنسا”)
أوالً ،على أساس ادعاء أهنا
“انتهكت املبدأ القاضي بأنه ال جيوز ألي دولة أن متارس س���لطتها
يف إقلي���م دولة أخرى ،خرقًا ملبدأ املس���اواة بـني مجيع أعضاء األمم
املتح���دة ،على النحو املنصوص علي���ه يف الفقرة  1من املادة  2من
ميثاق األمم املتحدة،

*
*   *
وفيما يلي نص الفقرة  41من األمر:
“...
إن املحكمة،
بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقضي بأن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقت الراهن ،ال تستلزم
يف ح ّد ذاهتا ممارس����ة س����لطتها مبوجب املادة  41من النظام األساسي
واإلشارة بتدابـري حتفظية؛
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والتمس امل ّدعي العام للجمهورية يف املحكمة االبتدائية ملو ،يف طلب
إجراء التحقيق الذي ق ّدمه يف  23كانون الثاين/يناير  ،2002التحقيق يف
أي أساس
كل من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنس����انية والتعذيب ،دون ذكر ّ
آخر لالختصاص عدا املادة  689-1من ذلك القانون.
وأحيلت الش���كوى إىل النيابة العامة للمحكمة االبتدائية ملو اعتبارًا
ألن الفري���ق أول نوربري دابريا كان ميلك حمل إقامة يف منطقة اختصاص
أي من
تلك املحكمة؛ إ ّال أنه ُشرع يف التحقيق ضد جمهول ،وليس ضد ّ
الشخصيات الكونغولية املسماة يف الشكوى.
وأدىل الفريق أول دابريا أوالً يف  23أيار/مايو  2002بشهادة لدى
أف���راد الش���رطة القضائي���ة الذين وضعوه رهن االحتج���از ،مث يف  8متوز/
يولي���ه  2002لدى قاضي التحقيق ،وذلك بصفته ش���اهدًا مآزرًا (بيّنت
فرنسا أن الشاهد املآزر يف اإلجراءات اجلنائية الفرنسية شخص ليس جمرد
شاهد ،بل هو إىل ح ّد ما مشتبه فيه ،ولذلك يتمتع حبقوق إجرائية معيّنة
ختول للشهود العاديـني).
(مساعدة حمام واالطالع على ملف القضية) ال ّ
ويف  16أيلول/س���بتمرب  ،2002أصدر قاضي التحقيق أمر إحضار ضد
الفريق أول دابريا ،الذي عاد وقتئذ إىل الكونغو ،وهو أمر بيّنت فرنسا يف
أثناء اجللسة أنه ميكن إنفاذه ضده يف حالة عودته إىل فرنسا ،لكن ال ميكن
تنفيذه خارج أراضي فرنسا.
وتذكر العريضة أنه عندما كان رئيس مجهورية الكونغو ،فخامة السيد
دينيس ساس���و نغيس���و “يف زيارة دولة إىل فرنسا ،أصدر قاضي التحقيق
إنابة قضائية إىل أفراد الش���رطة القضائية تأمرهم بأخذ شهادته” .غري أن
أي
هذه اإلنابة القضائية مل تصدر ،وأبلغت فرنسا املحكمة بأنه مل تصدر ّ
إنابة قضائية ضد الرئيس ساسو نغيسو ،لكن قاضي التحقيق كان يسعى
إىل احلص���ول على األدلة منه مبوجب امل���ادة  656من قانون اإلجراءات
اجلنائي���ة ،ال�ت�ي تنطبق عندما تلتمس األدلة عرب القنوات الدبلوماس���ية من
توجه هتم [إىل
“ممثل دولة أجنبية”؛ واعترفت الكونغو يف طلبها بأنه “مل ّ
الرئيس ساسو نغيسو] ،ومل يستدع بصفة شاهد مآزر” قط.
وال خالف بـني الطرفني على أنه مل تنفذ أعمال حتقيق يف اإلجراءات
اجلنائية الفرنس���ية ضد الشخصيتني الكونغوليـتني األخريـني املذكورتني
يف العريضة (س���عادة الفريق أول بيـري أوبا ،وزير الداخلية ،والفريق أول
أي طلب الستجواهبما بصفة شاهد.
بليز أدوا) ،وبشكل خاص مل يقدم ّ

بتخويلها لنفسها من جانب واحد اختصاصًا عامليًا يف املسائل اجلنائية
وبانتحاهلا س���لطة مالحقة وحماكمة وزي���ر داخلية دولة أجنبية عن
جرائ���م ُزعم أنه ارتكبها يف إطار ممارس���ته لس���لطاته املتعلقة حبفظ
النظام العام يف بلده”،
وثاني���ًا ،ادعاء أهنا “انتهكت احلصانة اجلنائية لرئيس دولة ،وهي قاعدة
أقرها اجتهاد املحكمة”.
عرفية دولية ّ
والتمست الكونغو يف عريضتها من املحكمة
“إعالن أن تعمل اجلمهورية الفرنس���ية عل���ى إلغاء تدابـري التحقيق
واملحاكم���ة ال�ت�ي اختذه���ا امل ّدعي الع���ام للجمهوري���ة يف املحكمة
االبتدائية لباريس ،وامل ّدعي العام للجمهورية يف املحكمة االبتدائية
ملو وقاضيـي التحقيق التابعني هلاتني املحكمتني”.
وتضمنت العريضة كذلك “طلبًا لإلشارة بتدبري حتفظي” ،يقصد
من���ه احلف���اظ على حقوق الكونغ���و يف إطار الفئت�ي�ن املذكورتني آنفًا،
ويلتم���س “إصدار أمر بالوقف الفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي
التحقيق يف املحكمة االبتدائية ملو”؛ وبعد احلصول على موافقة فرنس���ا
على االختصاص ،اجتمعت املحكمة لغرض الشروع يف اختاذ قرار بشأن
طلب اإلشارة بتدبـري حتفظي على وجه السرعة؛ وعقدت جلسات علنية
بشأن الطلب يف  28و 29نيسان/أبريل .2003

خلفية الوقائع
الفقرات ()19-10
يعرض األمر على النحو التايل خلفية وقائع القضية ،بالصيغة الواردة
يف الطلب أو كما بينها الطرفان يف اجللسات:
فقد رفعت شكوى يف  5كانون األول/ديسمرب  ،2001باسم بعض
منظمات حقوق اإلنس���ان ،لدى امل ّدع���ي العام للجمهورية يف املحكمة
االبتدائية لباريس “تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب يزعم
أهنا ارتكبت يف الكونغو ضد أفراد حيملون اجلنس���ية الكونغولية ،وتورد
باالس���م صراحة فخامة الس���يد دينيس ساسو نغيس���و ،رئيس مجهورية
الكونغو ،ومعايل السيد الفريق أول بيـري أوبا ،وزير الداخلية واألمن العام
وإدارة اإلقليم ،والفريق أول نوربـري دابـريا ،املفتش العام للقوات املسلحة
الكونغولية ،والفريق أول بليز أدوا ،قائد احلرس الرئاسي”.
وأح���ال امل ّدعي العام للجمهورية يف املحكمة االبتدائية لباريس تلك
الشكوى إىل املدعي العام للجمهورية يف املحكمة االبتدائية ملو ،الذي أمر
بإج���راء حتقيق متهيدي مث أصدر يف  23كانون الثاين/يناير  2002طلب
إجراء حتقيق ،وشرع قاضي التحقيق التابع ملو يف إجراء حتقيق.
وزعم املشتكون أن املحاكم الفرنسية متلك االختصاص ،فيما يتعلق
باجلرائ���م املرتكبة ضد اإلنس���انية ،مبوجب مبدأ القان���ون الدويل العريف
الذي ينص على االختصاص العاملي يف هذه اجلرائم ،وفيما يتعلق جبرمية
التعذيب ،على أساس املادتني  689-1و 689-2من قانون اإلجراءات
اجلنائية الفرنسية.

االختصاص
الفقرتان ()21-20
بعد التذكري بضرورة وجود أساس اختصاص ّأويل كي يشار بتدابـري
حتفظي����ة ،تالح����ظ املحكم����ة أن الكونغو اقترح����ت يف عريضتها أن تبين
اختصاص املحكمة على أس����اس موافقة مل تبدها فرنسا بعد ،على النحو
املتوخ����ى يف الفقرة  5م����ن املادة  38من الئحة املحكمة؛ وأنه برس����الة
مؤرخ����ة  8نيس����ان/أبريل  2003موجهة من وزير الش����ؤون اخلارجية
لفرنسا ،وافقت فرنسا صراحة على اختصاص املحكمة بالنظر يف الطلب
على أساس ذلك النص.
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تعليل املحكمة
الفقرات ()40-22
حتيط املحكمة علمًا بأن الظروف اليت استندت إليها الكونغو ،واليت
تقتضي يف رأيها اإلشارة بتدابـري تطلب وقف اإلجراءات الفرنسية ،مبيّنة
يف الطلب على النحو التايل:
“تشوش اإلجراءات املعنيّة على العالقات الدولية جلمهورية الكونغو
نتيجة للدعاية اليت أحيطت بأعمال قاضي التحقيق ،يف انتهاك سافر
للقانون الفرنسي الذي ينظم سرية التحقيقات اجلنائية ،مما يطعن يف
ش���رف ومسعة رئيس الدولة ووزير الداخلية واملفتش العام للقوات
املس���لحة ،وبالتايل ميس باملكان���ة الدولية للكونغ���و .وعالوة على
تضر تلك اإلجراءات بالروابط التقليدية للصداقة الفرنس���ية
ذلكّ ،
الكونغولية .ويف حال اس���تمرار هذه اإلجراءات املُهينة ،فلن يتأتى
تدارك ذلك الضرر”.
وتالح���ظ املحكمة أن الكونغو ش��� ّددت من جديد يف اجللس���ات
على الضرر الذي ال ميكن تداركه الذي سينجم يف زعمها عن مواصلة
اإلجراءات اجلنائية الفرنس���ية أم���ام املحكمة االبتدائية ملو ،وذلك بنفس
العب���ارات ال���واردة يف الطلب؛ وأن الكونغو ذك���رت كذلك أن الضرر
الذي سينجم يف حالة عدم اإلشارة بتدابـري حتفظية سيكون هو استمرار
وتفاقم الضرر الذي حلق بالفعل بشرف ومسعة السلطات العليا للكونغو،
وباألم���ن الداخل���ي للكونغو ،وباملكان���ة الدولية للكونغ���و ،وبالصداقة
الفرنسية الكونغولية.
وتالحظ املحكمة أن احل ّقني املراد احلكم هبما لصاحل الكونغو فيما
بعد ،وفق عريضتها ،يف هذه القضية ،مها أوالً احلق يف الطلب إىل دولة،
هي فرنس���ا يف هذه احلالة ،أن متتنع عن ممارس���ة االختصاص العاملي يف
املسائل اجلنائية على حنو خيالف القانون الدويل ،وثانيًا احلق يف أن حتترم
فرنسا احلصانات املمنوحة مبوجب القانون الدويل ،بوجه خاص ،لرئيس
دولة الكونغو.
أي تدابـري حتفظية تشري هبا
وتالحظ املحكمة كذلك أن اهلدف من ّ
املحكم���ة يف ه���ذه القضية ينبغي أن يتمثل يف احلفاظ على هذين احل ّقني
املطالب هبما؛ وأن الضرر الذي ال ميكن تداركه والذي ت ّدعيه الكونغو
واملبيّ���ن بإجياز آنفًا لن يلحق هبذين احل ّقني يف ح ّد ذاهتما؛ وأنه مع ذلك
ق���د يعترب ،يف ظروف القضية ،أن من ش���أن هذا الضرر التأثري بش���كل
ال ميكن تداركه على احل ّقني امل ّدعى هبما يف العريضة .وتالحظ املحكمة
أي تدهور على
أي حال مل تبلغ باجلوانب العملية اليت وقع فيها ّ
أنه على ّ
الصعيد الداخلي أو يف املكانة الدولية للكونغو ،أو يف العالقات الفرنسية
الكونغولية ،منذ الشروع يف اإلجراءات اجلنائية الفرنسية ،ومل يُ َ
دل أمام
املحكمة بأي دليل على وقوع ضرر جس���يم أو هتديد بوقوع ضرر من
هذا القبيل.
وتالحظ املحكمة أن السؤال األول املطروح عليها يف هذه املرحلة
من القضية هو بالتايل ما إذا كان يترتب على اإلجراءات اجلنائية اجلارية
حالي���ًا يف فرنس���ا خطر إحل���اق ضرر ال ميكن تداركه حب���ق الكونغو يف

أن حتترم فرنس���ا حصانات الرئيس ساس���و نغيس���و بصفته رئيس دولة،
مما يستوجب اإلشارة بتدابـري حتفظية على الفور.
وحتي���ط املحكمة علمًا بالبيانات اليت أدىل هب���ا الطرفان فيما يتعلق
بصل���ة املادة  656من قان���ون اإلجراءات اجلنائية الفرنس���ية باملوضوع
(انظ���ر أعاله) ،وبع���دد من البيانات ال�ت�ي أدلت هبا فرنس���ا فيما يتعلق
باحترام القانون اجلنائي الفرنس���ي حلصانات رؤس���اء الدول .مث تالحظ
البت يف توافق اإلجراءات اليت اتبعتها فرنسا
أهنا اآلن ليست مدعوة إىل ّ
حىت اآلن مع احل ّقني الذين تطالب هبما الكونغو ،لكنها مدعوة فقط إىل
البت يف احتمال أو عدم احتمال تسبُّب اإلجراءات اجلنائية الفرنسية يف
ّ
إحلاق ضرر ال ميكن تداركه هبذين احل ّقني املطالب هبما .وترى املحكمة
بناء على املعلومات املقدمة إليها أنه ،فيما يتعلق بالرئيس ساسو نغيسو،
ً
أي احتمال وقوع ض���رر ال ميكن تداركه،
الراهن
الوق���ت
يف
يق���وم
ال
ّ
كي تُربر اإلش���ارة بتدابـري حتفظية على الفور؛ ومل يثبت أن احتماالً من
ه���ذا القبيل موجود فيما يتعلق بالفريق أول أوبا ،وزير داخلية مجهورية
الكونغو الذي تطالب الكونغو أيضًا حبصانته يف عريضتها.
وتنظر املحكمة بعد ذلك يف مس���ألة ثانية هي مسألة قيــام احتمال
وق���وع ضرر ال ميكن تداركه فيما يتعلق بزعم الكونغو بأن تويل دولــة
ما اختصاصًا عامليًا يف املس���ائل اجلنائية بصورة انفرادية ّ
يشكل انتهاكًا
ملب���دأ من مبادئ القانون الدويل ،وتالح���ظ املحكمة يف هذا الصدد أن
الس���ؤال املط���روح عليها هو بالت���ايل ما إذا كانت تنط���وي اإلجراءات
املعروض���ة على املحكم���ة االبتدائية ملو على هتديد بإحلاق ضرر ال ميكن
تداركه باحل ّقني اللذين احتجت هبما الكونغو مما يربر اإلش���ارة بتدابـري
حتفظية على سبيل االستعجال.
وتالحظ املحكمة ،فيما يتعلق بالرئيس ساس���و نغيسو ،أن الطلب
بناء على املادة
املق ّدم من قاضي التحقيق من أجل اإلدالء بشهادة خطيّة ً
 656م���ن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنس���ية مل حتله وزارة الش���ؤون
اخلارجية الفرنس���ية إىل الش���خص املعين؛ وأنه فيما يتعل���ق بالفريق أوبا
أي تدابـري إجرائية لقاضي
والفري���ق أول أدوا ،فإهنما مل يكونا موضوع ّ
التحقي���ق؛ وأنه ال يوجد هتدي���د باختاذ تدابـري من هذا القبيل ضد هؤالء
بناء عل���ى ذلك إىل أنه ال وجود
األش���خاص الثالث���ة .وختلُص املحكمة ً
لض���رورة عاجلة لتدابـري حتفظية م���ن أجل احلفاظ على حقوق الكونغو
يف ذلك الصدد.
وفيما يتعلق بالفريق أول دابـريا ،تالحظ املحكمة أن فرنسا اعترفت
بأن الدعوى اجلنائية اليت أُقيمت أمام املحكمة االبتدائية ملو ،أثّرت على
وضعه القانوين ،نظرًا المتالكه حمل إقامة يف فرنسا ،وكان حــاضرًا يف
فرنسا واستُمع إليه بوصفه شاهدًا مآزرًا ،وبوجه خاص ألنه رفض بعد
العودة إىل الكونغو االس���تجابة ألمر باحلضور من قاضي التحقيق الذي
بناء على ذلك أمرًا باإلحضار ضده .إ ّال أهنا تش�ي�ر إىل أن األثر
أص���در ً
العملي لتدبـري حتفظي مطلوب من النوع س���يتمثل يف متكني الفريق أول
أي عواقب قانونية .وترى
دابريا من الدخول إىل فرنس���ا دون أن خيشى ّ
املحكمة أن الكونغو مل تربهن على أنه من املرجح أو حىت من املمكن أن
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اخلاص لعدم تصويته لصاحل القرار ألنه يرى أن العنصر األساسي للقضية
بالبت ،بصورة
ق����د ص����رف النظر عنه .وال يتعلق األمر يف ه����ذه املرحلة ّ
جمردة ،فيما إذا كان القانون الفرنسي يضمن حصانة رئيس دولة أو يعتمد
بالبت فيما إذا كان
مفهومًا صارمًا لالختصاص العاملي ،بل يتعلق األمر ّ
طلب إج����راء التحقيق املؤرخ  23كان����ون الثاين/يناير  2002حييد عن
ه����ذه املبادئ وينتهك احلق يف احلصانة وإس����ناد الوالية القضائية وكرامة
الرئيس الكونغويل ،ويتس����بب بالتايل يف اإلضرار بالدولة نفسها .وحيكم
طلب إجراء التحقيق والش����كاوى املرفقة به ،اليت يصدر على أساس����ها،
اإلجراءات اجلنائية الفرنسية برمتها .وباعتبار طلب إجراء التحقيق عم ًال
من أعمال املقاضاة ،فإنه ينتهك بالفعل حصانة رئيس الدولة ويسعى دون
وجه حق إىل إحالل اختصاص املحاكم الفرنسية حمل اختصاص املحاكم
الكونغولي����ة اليت جرى اللجوء إليها بالفع����ل واليت متلك الوالية اإلقليمية
املؤكد أن الضرر قد
حبكم وقائع القضي����ة واألفراد املتورطني فيها .ومن ّ
يبت
حصل وحيتمل وقوع ضرر إضايف ،ألن قاضي التحقيق الفرنسي قد ّ
أي عمل من أعم����ال التحقيق القضائي،
أي وق����ت من األوق����ات يف ّ
يف ّ
مبا يف ذلك توجيه التهمة رمسيًا إىل املشتبه فيهم ،أو اختاذ تدابـري احتجاز
أي من الش����خصيات الكبرية املعلن عن أمسائه����ا ولكن أيضًا ضد
ض����د ّ
أي مواطن كونغويل .ورمبا يش ّ
����كل التهدي����د باختاذ تدابـري جربية ضررًا
ّ
ال ميك����ن تداركه ،وال س����يما عندما ميس حبرمة رئي����س الدولة .وعالوة
عل����ى ذلك ،فإنه اعتب����ارًا للدعاية اليت حتيط حتمًا باملحاكمة عن اجلرائم
ضد اإلنس����انية ،من ش����أن الدعوى اجلنائية اليت أُقيمت يف انتهاك حلقوق
الكونغو أ ّال تتسبب يف اإلضرار بشرف ذلك البلد فحسب بل وباستقرار
احلكم يف بلد يغلب عليه االنقس����ام بعد فترة طويلة من احلرب األهلية.
بل إن هذا أش���� ّد خطورة يف أفريقيا ،وهي قارة حيتل فيها رؤس����اء الدول
مكانة خاصة يف املجتمعات اليت يغلب فيها التضامن العرقي على التالحم
الوطين الضعيف .وال ميكن صرف النظر عن خطر زعزعة استقرار البلد
باعتباره ضررًا متميزًا عن األضرار املتصلة مباشرة بانتهاك احل ّقني اللذين
تس����عى الكونغو إىل محايتهما .وللط����رف امل ّدعي مصلحة قانونية جديرة
باحلفظ وتنبثق عن حقه يف أن تُحترم سيادته.

أي ضرر ال ميكن تداركه باحل ّقني املطالب هبما ينجم عن التدابـري
يلحق ّ
اإلجرائية املتخذة فيما يتعلق بالفريق أول دابريا.
وأخ�ي�رًا ،ال ترى املحكمة ضرورة لإلش���ارة بأي تدابـري من النوع
بغرض احليلولة دون تفاقم املنازعة أو اتساع نطاقها.
*
*   *

الرأي املستقل املشترك للقاضيـني
كوروما وفرييشتني
يبيّن القاضيان كوروما وفرييش���تني ،يف رأيهما املستقل املشترك ،أنه
عند النظر يف طلب اختاذ تدابـري حتفظية للحماية ،ينبغي للمحكمة أن تقيم
مجيع اجلوانب اهلامة للمس���ألة املعروضة عليه���ا ،مبا يف ذلك نطاق اآلثار
الض���ارة املحتملة النامجة عن انتهاك احل���ق املطالب به .ولذلك ،فإن هلما
بعض التحفظات فيما يتعلق بتميـيز املحكمة ،يف ظروف هذه القضية ،بني
الضرر الذي يلحق باحل ّقني اللذين رمبا يُحكم الحقًا هبما لصاحل الكونغو
والضرر الناجم عن انتهاك هذين احل ّقني (األمر ،الفقرة .)29
ورمبا يكون للضرر املنس����وب إىل انته����اك احل ّقني املطالب هبما آثار
وتداعيات س����لبية أوس����ع نطاقًا على املصاحل القانونية والسياسية للدولة
املعنيّ����ة ،تتج����اوز بكثري أثره الس����لبـي على احل ّقني املطال����ب هبما يف ح ّد
ذاهتما .ويف ظل هذه الظروف ،قد تصبح اإلش����ارة بتدابـري حتفظية أمرًا
ضروري����ًا ال بالنظر إىل الضرر الذي ال ميكن تداركه والذي يوش����ك أن
يلحق باحل ّقني املطالب هبما ،بل باألحرى بسبب خطورة آثار انتهاكهما.
ويرى القاضيان كوروما وفرييشتني أن املحكمة على ما يبدو مل تعط
وزنًا كافي���ًا الحتمال “الضرر الذي ال ميكن تداركه” والذي قد يلحق
بالكونغو نتيجة استمرار اإلجراءات اجلنائية.

الرأي املخالف للقاضي دي كارا
يؤك����د القاضي اخلاص دي كار يف رأيه املخالف الس����مات املميزة
ّ
للقضي����ة املعروضة على املحكمة .فأوالً ،إهن����ا قضية تتعلق بدولة أفريقية
جيسد الدولة نفسها يف تلك
تش����مل ،بشكل خاص ،رئيس الدولة الذي ّ
الق����ارة .وثاني����ًا ،يتعارض القانون الفرنس����ي احلايل يف هذه املس����ائل مع
التدابـ��ي�ر غري املناس����بة من حي����ث التوقيت اليت اختذه����ا املدعون العامون
والقضاة الفرنس����يون أو هم قادرون على اختاذها .وأخريًا ،يبدو يف هذه
القضي����ة أكثر م����ن غريها من القضايا أن مثة عالقة وثيقة بش����كل خاص
ب��ي�ن اإلجراءات املتعلقة بالتدابـري التحفظية واإلجراءات املتعلقة مبوضوع
الدعوى؛ ويف التميـيز بـني احل ّقني امل ّدعى انتهاكهما والضرر غري املباش����ر
ال����ذي رمب����ا ينجم عن ذلك ،يب����دو أن املحكمة اعتمدت هنجًا ش����كليًا
حيول دون النظر يف القضية ككل .وتترك املادة  41من النظام األساسي
للبت
للمحكمة واملادة  75من الئحة املحكمة متسعًا كبريًا للمحكمة ّ
يف التدابـري التحفظية حسب ظروف كل قضية .ومل تر املحكمة يف هذه
القضية أنه من املناس����ب قبول طلب التدابـري التحفظية ويأس����ف القاضي

ويف ظل هذه الظروف ،تظل حالة االس����تعجال قائمة ما دام طلب
امل ّدعي العام قائمًا ،ألنه ال ضمانات لألفراد الواردة أمساؤهم يف الشكاوى،
بص����رف النظر عن مركزهم ،وليس هل����م حق يف الطعن يف ذلك الطلب
ما مل خيضعوا رمسيًا للتحقيق القضائي .والس����تيفاء ش����رط االستعجال،
هل من الضروري حقًا توجيه التهمة إىل رئيس مجهورية الكونغو رمسيًا
أو حبسه احتياطيًا أو سجنه أو تقدميه إىل حمكمة اجلنايات؟ ولكن على
أي ح����ال ،ميكن تربير احلماية العاجلة بالواق����ع املتمثل يف االضطرار إىل
ّ
أي جرب الحق عن
أن
����ا
مب
الدعوى،
موضوع
يف
����ة
م
املحك
بت
����ار
ظ
انت
ّ
ّ
الضرر الناجم عن مواصلة اإلجراءات القضائية ضد الش����خصيات املعنيّة
سيكون جربًا ومهيًا إىل ح ّد كبري.
أي
ّ
وحيق للمحكمة اإلشارة بتدابـري حتفظية من أجل احليلولة دون ّ
تفاق���م للمنازعة عندما تقتضي الظروف ذل���ك؛ وميكنها بذلك احلفاظ
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الت���زام احتم���ال تفاقم املنازع���ة يف الوقت الذي يظل في���ه طلب إجراء
التحقيق املعين س���اريًا .وال ميكن تفسري ذلك الرفض باعتبارات متعلقة
بالفصل بـني الس���لطات ،وذلك ألن احلكومة مبوج���ب القانون الدويل
متثل الدولة يف مجيع جوانبها .وبالتايل كان ينبغي تذكري فرنسا بواجبها
كفال���ة االمتثال لقوانينها ،ما دامت هذه القوانني جتس���د قواعد القانون
ال���دويل ومعايـريه .وال حصانة للقوانني املحلي���ة من آثار حكم تصدره
املحكمة .ومن باب أوىل ،قد يس���تلزم تنفيذ قرار من قرارات املحكمة
اخت���اذ حكومة دولة ما لتدبري إداري .ففي الفتوى املتعلقة حبصانة مقرر
خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية ،اعتربت املحكمة
أنه من واجب السلطات احلكومية إبالغ املحاكم املحلية مبركز املسؤول
املعين وال س���يما بأحقيته يف احلصانة من اإلج���راءات القانونية .وباملثل
يف ه���ذه القضية ،كان على احلكومة الفرنس���ية أن تصدر تعليمات إىل
امل ّدعي العام بإلغاء طلب إجراء التحقيق الذي يه ّدد حصانة رئيس الدولة
وبناء على ذلك ،فإنه يف غياب
ويزاحم اختصاص املحاكم الكونغوليةً .
أي التزام حم ّدد من فرنسا فيما يتعلق بنطاق ذلك العمل اإلجرائي ،كان
ّ
أي تفاقم
دون
احليلولة
حاليًا
اجلارية
اجلنائية
اإلجراءات
وقف
شأن
من
ّ
للمنازع���ة باحلفاظ على الوضع القائ���م ،ودون التأثري على التوازن بـني
حقوق كال الطرفني.

على الوضع القائم .وقد رفض ممثلو اجلمهورية الفرنسية اقتراح الكونغو
بأن يُطلب إىل املحكمة أن تقوم “رمسيًا بتسجيل النطاق الذي حي ّددونه
للطلب الصادر [عن امل ّدعي العام]” .واقتصر وكيل فرنسا على اإلدالء
أي وعود فيما يتعلق
ببيان عن القانون الفرنس���ي احلايل ورفض تق���دمي ّ
باحلال���ة أو األف���راد املعنيـني .وأحاطت املحكمة علم�ا�ً بتصرحياته دون
أي ضمان���ة قادرة على
التعلي���ق عل���ى نطاقها وه���ي تصرحيات ال تقدم ّ
موازنة قرار رفض طلب اإلش���ارة بتدابـري حتفظية .ولذلك يتس���م احلل
ال���ذي اعتمدته املحكمة بالغموض إىل ح ّد م���ا .فتلك التصرحيات اليت
أدىل هبا وكيل فرنس���ا إما ّ
ختول
تش���كل بـيانًا للقان���ون املطبق ،وبالتايل ّ
للمحكمة أ ّال تقتصر على اإلحاطة علمًا به بل أيضًا أن تعترب أن اإلشارة
تشك يف أن احلكومة الفرنسية
بتدابـري حتفظية أمر ال جدوى منه ألهنا ال ّ
س���تتقيّد بقانوهنا :وبالتايل ميكن أن يكون هلذه التصرحيات أثر يتمثل يف
“إحداث التزامات قانونية” على حنو ما أُ ّقر يف قضية التجارب النووية
()1974؛ وإ ّال ف���إن تل���ك التصرحيات مل تكن س���وى جم���رد مصادرة
أي آثار عملية،
عل���ى املطلوب تتوخى إحداث وقع يف النف���وس ،دون ّ
مما حيمل املحكمة بالتايل على أن ترتئي أن فرنس���ا ال تعتزم إلزام نفسها
أي
وأن تس���تخلص االستنتاجات املناس���بة من امتناع فرنسا عن تقدمي ّ
أي
وع���ود .وبالتايل ينجم ع���ن رفض وكيل احلكومة الفرنس���ية تقدمي ّ
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يف القضي���ة املتعلقة مبس���ائل تفس�ي�ر وتطبيق اتفاقي���ة مونتريال لعام
 1971الناش���ئة عن حادث لوكريب اجل���وي (اجلماهريية العربية الليبية
ضد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) ،أصدر رئيس
حمكمة العدل الدولية أمرًا مؤرخًا  10أيلول/س���بتمرب  ،2003يسجل
التنازل عن الدعوى ويأمر بشطب القضية من جدول املحكمة.

وإذ يضع يف اعتباره العريضة املودعة لدى قلم املحكمة يف  3آذار/
مارس  ،1992اليت أقامت هبا اجلماهريية العربية الليبية االش����تراكية
العظم����ى دعوى ضد اململك����ة املتحدة لربيطانيا العظم����ى وآيرلندا
الشمالية فيما يتعلق بـ “نـزاع بـني ليبيا واململكة املتحدة حول تفسري
أو تطبي����ق اتفاقية مونتري����ال” املؤرخة  23أيلول/س����بتمرب 1971
لقمـع األعمال غري املشروعة املوجهة ضـد سـالمة الطـريان املدين،
وإذ يض���ع يف اعتباره األم���ر الصادر يف  19حزيران/يونيه ،1992
ال���ذي ح ّددت ب���ه املحكمة تارخي���ي  20كانون األول/ديس���مرب
 1993و 20حزيران/يوني���ه  1995أجل�ي�ن لتقدمي املذكرة الليبية
واملذكرة املضادة للمملكة املتحدة على التوايل،
وإذ يض���ع يف اعتب���اره املذكرة املقدمة من ليبي���ا والدفوع االبتدائية
املقدمة من اململكة املتحدة يف غضون األجلني املح ّددين،

*
*   *
ويرد فيما يلي نص األمر الصادر عن رئيس املحكمة:
“إن رئيس حمكمة العدل الدولية،
إذ يضع يف اعتباره املادة  48من النظام األساسي للمحكمة واملادة
 88من الئحة املحكمة،
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وإذ يض���ع يف اعتباره احلكم الصادر يف  27ش���باط/فرباير 1998
تبت به املحكمة يف الدفوع االبتدائية،
الذي ّ
وإذ يض���ع يف اعتب���اره األم���ر الص���ادر يف  30آذار/مارس 1998
الذي ح ّددت به املحكمة تاريخ  30كانون األول/ديسمرب 1998
أج�ل�ا لتقدمي املذكرة املض���ادة للمملكة املتحدة ،واألمر الصادر يف
ً
 17كانون األول/ديسمرب  1998الذي م ّدد به كبري القضاة ذلك
األجل إىل  31آذار/مارس ،1999
وإذ يضع يف اعتباره املذكرة املضادة املقدمة من اململكة املتحدة يف
غضون األجل املح ّدد،
وإذ يض���ع يف اعتباره األمر الص���ادر يف  29حزيران/يونيه 1999
الذي راعت فيه املحكمة اتفاق الطرفني والظروف اخلاصة للقضية،
فأذن���ت بتقدمي مذكرة جوابية من ليبيا ومذكرة تعقيبية من اململكة
ال لتقدمي
املتح���دة وح��� ّددت ي���وم  29حزيران/يوني���ه  2000أج ً
املذكرة اجلوابية الليبية،
وإذ يض���ع يف اعتب���اره املذكرة اجلوابية املقدم���ة من ليبيا يف غضون
األجل املح ّدد،

وإذ يضع يف اعتباره األمر الصادر يف  6أيلول/سبتمرب  2000الذي
ال
ح��� ّدد رئيس املحكمة مبوجبه يوم  3آب/أغس���طس  2001أج ً
لتقدمي املذكرة التعقيبية للمملكة املتحدة،
وإذ يضع يف اعتباره املذكرة التعقيبية املقدمة من اململكة املتحدة يف
غضون األجل املح ّدد،

وحيث إنه برس���الة مؤرخة  9أيلول/سبتمرب  ،2003مودعة لدى
قل���م املحكمة يف نفس اليوم ،أخطر وكي�ل�ا الطرفني املحكمة بأن
“اجلماهريية العربية الليبية واململكة املتحدة اتفقتا على التنازل دون
البت يف املوضوع عن الدعوى اليت أقيمت مبوجب العريضة الليبية
ّ
املودعة يف  3آذار/مارس ،”1992
بناء على اتفاق الطرفني،
يس���جل التنازل دون ّ
البت يف املوضوعً ،
ع���ن الدع���وى اليت أقامته���ا يف  3آذار/م���ارس  1992اجلماهريية
العربية الليبية الش���عبية االش���تراكية العظمى ض���د اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛
ويأمر بشطب القضية من اجلدول”.
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يف القضي���ة املتعلقة مبس���ائل تفس�ي�ر وتطبيق اتفاقي���ة مونتريال لعام
 1971الناش���ئة عن حادث لوكريب اجل���وي (اجلماهريية العربية الليبية
ض���د الواليات املتحدة األمريكي���ة) ،أصدر رئيس حمكمة العدل الدولية
أمرًا مؤرخًا  10أيلول/س���بتمرب  ،2003يس���جل التنازل عن الدعوى
ويأمر بشطب القضية من جدول املحكمة.

املؤرخ����ة  23أيلول/س����بتمرب  1971لقمع األعمال غري املش����روعة
املوجهة ضد سالمة الطريان املدين،
وإذ يض���ع يف اعتباره األم���ر الصادر يف  19حزيران/يونيه ،1992
ال���ذي ح ّددت ب���ه املحكمة تارخي���ي  20كانون األول/ديس���مرب
 1993و 20حزيران/يوني���ه  1995أجل�ي�ن لتقدمي املذكرة الليبية
واملذكرة املضادة للواليات املتحدة على التوايل،
وإذ يض���ع يف اعتب���اره املذكرة املقدمة من ليبي���ا والدفوع االبتدائية
املقدمة من الواليات املتحدة يف غضون األجلني املح ّددين،
وإذ يض���ع يف اعتباره احلكم الصادر يف  27ش���باط/فرباير 1998
تبت به املحكمة يف الدفوع االبتدائية،
الذي ّ
وإذ يض���ع يف اعتب���اره األم���ر الص���ادر يف  30آذار/مارس 1998
الذي ح ّددت به املحكمة تاريخ  30كانون األول/ديسمرب 1998
ال لتقدمي املذك���رة املضادة للواليات املتحدة ،واألمر الصادر يف
أج ً
 17كانون األول/ديسمرب  1998الذي م ّدد به كبري القضاة ذلك
األجل إىل  31آذار/مارس ،1999

*
*   *
ويرد فيما يلي نص األمر الصادر عن رئيس املحكمة:
“إن رئيس حمكمة العدل الدولية ،إذ يضع يف اعتباره املادة  48من
النظام األساسي للمحكمة واملادة  88من الئحة املحكمة،
وإذ يضع يف اعتباره العريضة املودعة لدى قلم املحكمة يف  3آذار/
مارس  ،1992اليت أقامت هبا اجلماهريية العربية الليبية االش����تراكية
العظمى دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بـ “نـزاع
بـني ليبيا والواليات املتحدة حول تفسري أو تطبيق اتفاقية مونتريال”
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وإذ يض���ع يف اعتباره املذكرة التعقيبية املقدمة من الواليات املتحدة
يف غضون األجل املح ّدد،
وحيث إنه برس���الة مؤرخة  9أيلول/سبتمرب  ،2003مودعة لدى
قل���م املحكمة يف نفس اليوم ،أخطر وكي���ل ليبيا ووكيل الواليات
املتحدة املشترك ،املحكمة بأن “اجلماهريية العربية الليبية والواليات
البت يف املوضوع عن
املتح���دة األمريكية اتفقتا على التن���ازل دون ّ
الدع���وى ال�ت�ي أقيمت مبوجب العريضة الليبي���ة املودعة يف  3آذار/
مارس ،”1992
بناء عل����ى اتفاق الطرفني،
يس����جل التن����ازل دون ّ
البت يف املوضوعً ،
عن الدعوى اليت أقامتها يف  3آذار/مارس  1992اجلماهريية العربية
الليبـية الشعبية االشـتراكية العظمى ضـد الواليـات املتحــدة األمريكية؛
ويأمر بشطب القضية من اجلدول”.

وإذ يضع يف اعتب���اره املذكرة املضادة املقدمة من الواليات املتحدة
يف غضون األجل املدد املح ّدد،
وإذ يض���ع يف اعتباره األمر الص���ادر يف  29حزيران/يونيه 1999
الذي راعت فيه املحكمة اتفاق الطرفني والظروف اخلاصة للقضية،
فأذنت بتقدمي مذكرة جوابية من ليبيا ومذكرة تعقيبية من الواليات
ال لتقدمي
املتح���دة وح��� ّددت ي���وم  29حزيران/يوني���ه  2000أج ً
املذكرة اجلوابية الليبية،
وإذ يض���ع يف اعتب���اره املذكرة اجلوابية املقدم���ة من ليبيا يف غضون
األجل املح ّدد،
وإذ يضع يف اعتباره األمر الصادر يف  6أيلول/سبتمرب  2000الذي
ال
ح��� ّدد رئيس املحكمة مبوجبه يوم  3آب/أغس���طس  2001أج ً
لتقدمي املذكرة التعقيبية للواليات املتحدة،

 - 145القضية املتعلقة مبنصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة األمريكية)
احلكم الصادر يف  6تشرين الثاين/نوفمرب 2003
يف  6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2003أصدرت حمكمة العدل الدولية
حكمها يف القضية املتعلقة مبنصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضد
الواليات املتحدة األمريكية).

األساس���ية للواليات املتح���دة األمريكية مبوجب الفق���رة ( 1د) من
املادة العاش���رة من معاهدة الصداقة والعالقات االقتصادية واحلقوق
القنصلية املربمة بـني الواليات املتحدة األمريكية وإيران لعام ،1955
حس���بما تفس���ر على ضوء القانون الدويل املتعلق باس���تخدام القوة،
وتس���تنتج كذلك أن املحكمة ال ميكنها مع ذلك أن تؤيد اس���تنتاج
مجهورية إيران اإلس�ل�امية بأن تلك األعمال ّ
تشكل خرقًا اللتزامات
الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة مبوجب الفقرة  1من املادة العاش���رة
من تل���ك املعاهدة ،فيما يتعلق حبرية التج���ارة بـني إقليمي الطرفني،
وبالتايل ،ال ميكن أيضًا تأيـيد مطلب مجهورية إيران اإلسالمية باجلرب؛
املؤي���دون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيف���ا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك
وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا والقاضي اخلاص ريغو؛
املعارضون :القاضيان اخلصاونة والعريب؛
( )2بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقض���ي بأن طلب الواليات املتحدة املض���اد املتعلق خبرق مجهورية
إيران اإلس�ل�امية اللتزاماهتا مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من
معاهدة  1955الس���الفة الذكر ،فيما يتعلق حبرية التجارة واملالحة
بـني إقليمي الطرفني ،ال ميكن تأيـيده؛ وبالتايل فإن مطلب الواليات
املتحدة األمريكية املضاد باجلرب ال ميكن تأيـيده هو أيضًا.

*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وسيما وتومكا؛ والقاضي اخلاص ريغو؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وفيما يلي نص الفقرة  125من منطوق احلكم:
“...
إن املحكمة،
( )1بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تقض���ي بأن أعمال الواليات املتح���دة األمريكية ضد منصات النفط
اإليرانية يف  19تش���رين األول/أكتوبر  1987و 18نيس���ان/أبريل
 1988ال ميك���ن تربيرها بأهنا تدابـري ضرورية حلماية املصاحل األمنية
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وكان���ت املذك���رة املضادة اليت قدمتها الواليات املتحدة مش���فوعة
بطل���ب مضاد بش���أن “األفعال اليت ارتكبتها إي���ران يف اخلليج يف الفترة
 ،1988-1987ومنه���ا زرع األلغام ومهامجة الس���فن اليت ترفع علم
الواليات املتح���دة أو اليت متلكها الواليات املتحدة” .وقضت املحكمة
بأم���ر مؤرخ  10آذار/م���ارس  1998بأن هذا الطلب املضاد مقبول يف
ح ّد ذاته ،وبأنه ّ
جزءا من الدعوى.
يشكل ً
وعقدت جلس���ات علني���ة يف الفترة املمتدة بـني  17ش���باط/فرباير
و 7آذار/مارس  ،2003استمعت خالهلا املحكمة إىل احلجج والردود
الش���فوية عل���ى طلب إيران والطل���ب املضاد للوالي���ات املتحدة .وق ّدم
الطرفان خالل هذه اإلجراءات الشفوية استنتاجاهتما اخلتامية التالية:
باسم حكومة إيران،
يف اجللسة املعقودة يف  3آذار/مارس  2003بشأن طلب إيران:
“تلتمس مجهورية إيران اإلس�ل�امية م���ن املحكمة أن ترفض مجيع
الطلبات واالستنتاجات املضادة ،وأن تقضي وتعلن ما يلي:
 - 1أن الوالي���ات املتحدة ،بقيامها بتاريخ  19تش���رين األول/
أكتوب���ر  1987و 18نيس���ان/أبريل  ،1988مبهامج���ة وتدم�ي�ر
منصات النفط املش���ار إليه���ا يف عريضة إيران ،قد خرقت التزاماهتا
جتاه إيران مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة الصداقة،
وأن الواليات املتحدة تتحمل املسؤولية عن تلك اهلجمات؛
تع���وض إيران
 - 2وأن الوالي���ات املتح���دة ملزم���ة بالتايل بأن ّ
ال النتهاكها اللتزاماهتا القانونية الدولية وللضرر الذي
تعويضًا كام ً
تسببت فيه ،وذلك بالشكل واملبلغ الذي حت ّدده املحكمة يف مرحلة
الحق���ة من إجراءات الدعوى ،عل���ى أن حتتفظ إيران باحلق يف أن
تقدم للمحكمة وتعرض عليها ،يف الوقت املناس���ب ،تقديرًا دقيقًا
للتعويضات املستحقة على الواليات املتحدة؛
وأي تعويض آخر قد تعتربه املحكمة مالئمًا”؛
ّ -3
ويف اجللسة املعقودة يف  7آذار/مارس  2003بشأن الطلب املضاد
للواليات املتحدة:
“تلتمس مجهورية إيران اإلس�ل�امية م���ن املحكمة أن ترفض مجيع
الطلبات واالستنتاجات املضادة ،وأن تقضي وتعلن ما يلي:
رفض طلب الواليات املتحدة املضاد”.
وباسم حكومة الواليات املتحدة،
يف اجللس���ة املعق���ودة يف  5آذار/مارس  2003بش���أن طلب إيران
والطلب املضاد للواليات املتحدة:
“تلتمس الواليات املتحدة من املحكمة أن تقضي وتعلن ما يلي:
 - 1أن الوالي���ات املتحدة مل خترق التزاماهتا جتاه مجهورية إيران
اإلس�ل�امية مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة 1955
املربمة بـني الواليات املتحدة وإيران؛
 - 2وأن طلبات مجهورية إيران اإلسالمية مرفوضة بالتايل”.

املؤي���دون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيف���ا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك
واخلصاونة وبويرغنتال والع���ريب وأووادا وتومكا والقاضي اخلاص
ريغو؛
املعارضون :القاضي سيما”.
*
*   *
وذيّ���ل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقاضي كوروم���ا حكم املحكمة
بإعالن�ي�ن؛ وذيّله القض���اة هيغينـز وبارا  -أرانغوري���ن وكوميانس بآراء
مستقلة؛ وذيّله القاضي اخلصاونة برأي خمالف؛ وذيّله القاضي بويرغنتال
برأي مستقل؛ وذيّله القاضي العريب برأي خمالف؛ وذيّله القاضيان أووادا
وسيما والقاضي اخلاص ريغو بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )20-1
يف  2تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992أقامت مجهورية إيران اإلسالمية
(املش���ار إليها أدناه بـ “إي���ران”) دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية
(املشار إليها أدناه بـ “الواليات املتحدة”) فيما يتعلق بنـزاع “نشأ نتيجة
لشن عدة سفن حربية تابعة لبحرية الواليـات املتحدة يف يومي  19تشرين
األول/أكتوبر  1987و 18نيس���ان/أبريل  1988تباعًا ،هجومًا أس���فر
عن تدمري ثالثة جممعات حبرية إلنتاج النفط متتلكها شركة النفط الوطنية
اإليرانية وتشغلها لألغراض التجارية”.
وا ّدعت إيران يف عريضتها بأن هذه األفعال ّ
تشكل “خرقًا جوهريًا”
ألح���كام خمتلف���ة من معاهدة الصداق���ة والعالق���ات االقتصادية واحلقوق
القنصلي���ة املربم���ة بـني الوالي���ات املتحدة وإيران ،واملوقّع���ة يف طهران يف
 15آب/أغسطس  ،1955واليت دخلت حيز النفاذ يف  16حزيران/يونيه
( 1957ويشار إليها أدناه بـ “معاهدة عام  ،)”1955كما ّ
تشكل خرقًا
للقانون الدويل .واس���تندت العريضة ،من أجل إقامة اختصاص املحكمة،
إىل الفقرة  2من املادة احلادية والعشرين من معاهدة عام .1955
ويف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة إليداع املذكرة املضادة،
قدم���ت الواليات املتحدة دفعًا ابتدائيًا بع���دم اختصاص املحكمة وفقًا
للفق���رة  1من املادة  79من الئحة املحكمة املؤرخة  14نيس���ان/أبريل
 .1978ومبوج���ب حكم مؤرخ  12كانون األول/ديس���مرب ،1996
رفضت املحكمة الدفع االبتدائي للواليات املتحدة ،الذي حتتج فيه بأن
أي حكم يق���وم عليه اختصاص
معاه���دة ع���ام  1955ال تنطوي على ّ
وقررت أن هلا االختصاص ،مبوجب الفقرة  2من املادة احلادية
املحكمةّ ،
والعشرين من معاهدة عام  ،1955للنظر يف املطالب اليت قدمتها إيران
مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من تلك املعاهدة.
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املادة العاشرة من معاهدة عام  ،1955حىت وإن كانت املعاهدة تنطوي
على أحكام أخرى ميكن أن تكون ذات صلة لتفسري تلك الفقرة .وتنص
الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة عام  1955على ما يلي“ :تكون
بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين الساميـني حرية جتارة ومالحة”.

وتلتمس الواليات املتحدة ،فيما يتعلق بطلبها املضاد ،من املحكمة
أن تقضي وتعلن ما يلي:
 - 1أهنا ترفض مجيع االستنتاجات املخالفة ،وأن مجهورية إيران
اإلسالمية مبهامجتها السفن يف اخلليج باأللغام والصواريخ ،وقيامها
بأعمال عس���كرية أخرى من ش���أهنا تعريض التجارة واملالحة بـني
إقليم���ي الوالي���ات املتح���دة ومجهورية إيران اإلس�ل�امية للمخاطر
واألضرار ،قد انتهكت ما عليها من التزامات جتاه الواليات املتحدة
مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة عام 1955؛
 - 2وأن مجهورية إيران اإلس�ل�امية ملزمة ،بالتايل ،بأن تس��� ّدد
للوالي���ات املتحدة األمريكية تعويض���ات كاملة النتهاكها معاهدة
عام  ،1955بالش���كل واملقدار اللذين حت ّددمها املحكمة يف مرحلة
الحقة من إجراءات الدعوى”.

مث تعكف املحكمة على حتديد الوقائع األساسية هلذه القضية استنادًا
إىل مذكرات الطرفني ،مالحظة أن الوقائع يف خطوطها العريضة ليست
حمل خالف ،بالنظر إىل أهنا مدونة يف الس����جالت التارخيية .فقد وقعت
األعمال اليت أ ّدت إىل تقدمي الطلب والطلب املضاد يف س����ياق األحداث
العامة اليت ش����هدها اخلليج الفارس����ي  -وهو ممر جتاري دويل وخط نقل
بالغ األمهية  -يف الفترة املمتدة بـني عام  1980وعام  ،1988وال سيما
النـزاع املس����لح بـني إيران والعراق .ففي عام  ،1984بدأ العراق بش����ن
هجمات على الس����فن املبحرة يف اخلليج الفارس����ي ،وال س����يما ناقالت
النفط ال��ت�ي تنقل النفط اإليراين .ومثلت ه����ذه اهلجمات أول األحداث
ال��ت�ي أصبحت تعرف فيما بعد باس����م “حرب الناق��ل�ات” :ويف الفترة
املمتدة بـني عامي  1984و ،1988تعرضت سفن جتارية وحربية تعود
لبلدان خمتلفة ،مبا يف ذلك سفن متلكها بلدان حمايدة ،هلجمات بالطائرات
أو املروحي����ات أو الصواري����خ أو الس����فن احلربي����ة ،أو اصطدمت بألغام
يف مياه اخلليج الفارس����ي .وكانت الق����وات البحرية للطرفني املتحاربـني
تعمل يف املنطقة ،بيد أن إيران نفت مس����ؤوليتها عن أية أعمال باس����تثناء
موجه وفق األصول
احلوادث املتعلقة بس����فن رفضت االنصياع لطل����ب ّ
إليقاف السفينة وتفتيشها .وقد أسندت الواليات املتحدة مسؤولية بعض
احلوادث إىل إيران ،لكن إيران أشارت إىل أن العراق هو املسؤول عنها.

أساس االختصاص والوقائع األساسية
(الفقرات )26-21
بدأت املحكمة باإلش����ارة إىل أن مهمتها يف الدعوى احلالية هي أن
تبت فيما إذا كانت قد حصلت بالفعل انتهاكات ملعاهدة عام ،1955
ّ
وإذا كان األمر كذلك ،أن تستخلص النتائج املالئمة وفقًا الستنتاجات
الطرف��ي�ن .وكان قد قُ ّدم إىل املحكم����ة طلب من إيران ت ّدعي فيه انتهاك
الواليات املتحدة للمعاه����دة ،وطلب مضاد من الواليات املتحدة ت ّدعي
وأك����دت املحكمة أن اختصاصها للنظر يف
في����ه انتهاك إيران للمعاهدةّ .
الطلب والطلب املضاد يس����تند إىل الفقرة  2من املادة احلادية والعش����رين
من معاهدة عام .1955
وتذك���ر املحكمة بأهنا بتّت يف مس���ألة اختصاصها للنظر يف طلب
إيران يف احلكم الصادر عنها بتاريخ  12كانون األول/ديسمرب .1996
لكنها تش�ي�ر إىل أن الطرفني قد طرحا أس���ئلة بش���أن املدلول أو النطاق
الدقيق لذلك احلكم ،وسيجري تناول ذلك أدناه.
أم���ا فيما يتعلق بالطلب املض���اد ،فتذكر املحكمة أيضًا بأهنا ّقررت
يف األم���ر الصادر عنها يف  10آذار/مارس  1998قبول الطلب املضاد،
وأش���ارت يف ذل���ك األم���ر إىل أن الوقائع اليت ت ّدع���ي الواليات املتحدة
وقوعه���ا وتس���تند إليها يف طلبها “ميكن أن تن���درج يف نطاق الفقرة 1
من املادة العاش���رة من معاهدة عام  1955وفقًا لتفسري املحكمة هلا”،
وبناء عليه ،فإن “للمحكمة اختصاص النظر يف الطلب املضاد للواليات
ً
املتحدة ما دامت الوقائع امل ّدعى هبا ميكن أن تكون قد مست باحلريات
املكفولة يف الفقرة  1من املادة العاش���رة م���ن املعاهدة” (تقارير حمكمة
العدل الدولية  ،1989الصفحة  ،204الفقرة  .)36وتشري املحكمة يف
هذا الصدد إىل أن الطرفني طرحا أيضًا أسئلة بشأن مدلول ونطاق األمر
املتعلق باالختصاص ،وسيجري تناول ذلك أدناه.
وتشري املحكمة من جهة أخرى إىل أنه مع ذلك قد ثبت من خالل
قراريها املذكورين أعاله بأنه ال ميكنها تأيـيد طلب إيران والطلب املضاد
للواليات املتحدة إ ّال بقدر ثبوت وقوع انتهاك أو انتهاكات للفقرة  1من

وتالحظ املحكمة أن مثة هجومني حم ّددين ،تعرضت هلما سفينتان،
تتس���مان بأمهية خاصة يف هذه القضية .ففي  16تش���رين األول/أكتوبر
 ،1987تعرضت الناقلة الكويتية املسماة سي آيل سييت )،(Sea Isle City
ال�ت�ي كانت ترف���ع علم الواليات املتحدة ،لضرب���ة بصاروخ قرب ميناء
كوييت .واهتمت الواليات املتحدة إيران بارتكاب هذا اهلجوم ،فش���نت
بع���د ثالثة أيام ،يف  19تش���رين األول/أكتوب���ر  ،1987هجومًا على
منصتني حبريتني إيرانيتني إلنتاج النفط يف جممع ريشادات [“روستام”].
ويف  14نيس���ان/أبريل  ،1988اصطدمت الس���فينة احلربية يو إس إس
صامويل ب .روبرتز ) (USS Samuel B. Robertsبلغم يف املياه الدولية
قرب البحرين إبان عودهتا من مهمة مرافقة؛ وبعد أربعة أيام ،استخدمت
الواليات املتحدة قواهتا البحرية للهجوم على جممعي نصر [“س�ي�ري”]
وسلمان [“ساسان”] وتدمريمها بصورة متزامنة.
وت ّدعي إيران بأن هذه اهلجمات اليت شنتها قوات الواليات املتحدة
على منصات النفط اإليرانية ّ
تشكل انتهاكًا ملعاهدة عام 1955؛ وتشري
الواليات املتحدة إىل اهلجمات اليت شنت على السفينتني سي آيل سييت
ويو إس إس صامويل ب .روبرتز لدعم ادعائها بأهنا تصرفت دفاعًا عن
النف���س .بي���د أن الطلب املضاد الذي قدمت���ه الواليات املتحدة ال يتعلق
حصرًا هبذين اهلجومني.
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طلب الواليات املتحدة رفض طلب إيران بسبب سلوكها
امل ّدعى بأنــه غري مشروع
(الفقرات )30-27
تنظر املحكمة أوالً يف ادعاء يبدو أن الواليات املتحدة تضفي عليه
طابعًا متهيديًا إىل ح ّد ما .فالواليات املتحدة تطلب إىل املحكمة أن ترد
طلب إيران وترفض منحها التعويض الذي تطلبه ،بس���بب سلوك إيران
امل ّدع���ى بأنه غري مش���روع ،أي انتهاكها ملعاهدة ع���ام  1955وقواعد
أخرى من قواعد القانون الدويل املتعلقة باستخدام القوة.
ومن أجل اخللوص إىل االس���تنتاج ال���ذي تطلبه الواليات املتحدة،
تالحظ املحكمة أهنا ينبغي أن تنظر يف األعمال اليت نفذهتا كل من إيران
والواليات املتحدة يف اخلليج الفارسي خالل الفترة املعنيّة ،وهو ما ينبغي
هلا أن تقوم به أيضًا من أجل إصدار حكمها بشأن طلب إيران والطلب
املضاد للواليات املتحدة .ولذلك ،فإن املحكمة ليس���ت ملزمة يف هذه
املرحلة من املحاكمة بتناول ذلك الطلب.

وقضت املحكمة ،يف حكمها الصادر يف  12كانون األول/ديسمرب
 1996بش���أن الدفع االبتدائي الذي قدمته الواليات املتحدة ،أن الفقرة
( 1د) ال تتي���ح الدفع بعدم املقبولية ،لك���ن “تقتصر على منح الطرفني
فرصة تقدمي دفع بشأن موضوع الدعوى” (تقارير حمكمة العدل الدولية
( 1996اجل���زء الثاين) ،الصفح���ة  ،811الفقرة  .)20ووفقًا للفقرة 2
من املادة احلادية والعشرين من املعاهدة ،يعود للمحكمة اآلن أن تفسر
وتطبق تل���ك الفقرة الفرعية ،بالنظر إىل أن الواليات املتحدة قد أقامت
دفعها على أساسها.
ولتأيـي���د طلب إيران ،جيب أن تك���ون املحكمة مقتنعة بأن أعمال
الوالي���ات املتحدة اليت اش���تكت منها إيران أعاق���ت حرية التجارة بـني
إقليم���ي الطرف�ي�ن ،املكفول���ة يف الفقرة  1من املادة العاش���رة ،وأن هذه
األعم���ال مل تك���ن م�ب�ررة حلماية املص���احل األمنية األساس���ية للواليات
املتحدة ،كما تقضي به الفقرة ( 1د) من املادة العش���رين من املعاهدة.
ويبدو أن املسألة املطروحة تتعلق بالترتيب الذي ينبغي أن تنظر املحكمة
وفقه يف هذه املسائل املتعلقة بتفسري املعاهدة وتطبيقها.

تطبيق أحكام الفقرة ( 1د) من املادة العشرين
من معاهدة عام 1955
(الفقرات )78-31
تذك����ر املحكمة بأن اخلالف يف ه����ذه القضية قد عرض عليها على
ّ
أساس اختصاصها املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة احلادية والعشرين
م����ن معاهدة عام  ،1955اليت تقضي ب����أن “يعرض على حمكمة العدل
أي نـزاع بـني الطرفني املتعاقدين الس����اميـني فيما يتعلق بتفس��ي�ر
الدولية ّ
����وى تس����وية مرضية بالطرق الدبلوماسية،
أو تطبيق هذه املعاهدة ،ال يس ّ
بسبل سلمية أخرى”.
ما مل يتفق الطرفان املتعاقدان الساميان على تسويته ُ
وتذك����ر املحكم����ة كذل����ك بأهنا خلُص����ت يف حكمه����ا الصادر يف
 12كانون األول/ديس����مرب  1996إىل أن هلا ،اس����تنادًا إىل هذه املادة،
االختص����اص للنظر يف “الطلبات اليت قدمتها مجهورية إيران اإلس��ل�امية
مبوجب الفقرة  1من املادة العاش����رة من تلك املعاهدة” (تقارير حمكمة
العدل الدولية ( 1996اجلزء الثاين) ،الصفحة  ،821الفقرة .))2( 55
البت يف انتهاك الواليات املتحدة ألحكام الفقرة
وبالتايل فإن مهمتها هي ّ
 1من املادة العاش����رة؛ حيث إن األحكام األخرى من املعاهدة ليس����ت
ذات صلة إ ّال بقدر تأثريها على تفسري أو تطبيق نص تلك الفقرة.
ويف هذا الصدد ،تالحظ املحكمة أن الواليات املتحدة قد استندت
للبت
إىل الفق���رة ( 1د) من املادة العش���رين من املعاهدة باعتبارها تفيد ّ
يف مس���ألة وجود انتهاك اللتزاماهتا مبوجب املادة العاش���رة .وتنص تلك
الفقرة على ما يلي:
“ال تستبعد هذه املعاهدة تنفيذ التدابـري:
...
(د) الضروري����ة للوف����اء بالتزام����ات كل م����ن الطرف��ي�ن املتعاقدين
الساميـني بصون السالم واألمن الدوليـني أو باستعادهتما ،أو الضرورية
حلماية مصاحلهما األمنية األساسية”.

ففي هذه القضية ،يب���دو للمحكمة أن هناك اعتبارات خاصة تدعم
النظر يف تطبيق الفقرة ( 1د) من املادة العشرين من املعاهدة ،قبل االنتقال
إىل تن���اول الفق���رة  1من املادة العاش���رة منها .ومن الواض���ح أن النـزاع
األصلي بـني الطرفني يتعلق مبشروعية األعمال اليت اضطلعت هبا الواليات
املتحدة ،يف ضوء قواعد القانون الدويل املتعلقة باس���تخدام القوة .فوقت
أي من الطرف�ي�ن إىل معاهدة عام .1955
القيام هبذه األعمال ،مل يش���ر ّ
وقد احتجت الواليات املتحدة آنذاك بالدفاع عن النفس لتربير هجماهتا
على منصات النفط ،مش�ي�رة إىل أهنا شنتها ر ّدًا على ما اعتربته هجمات
مسلحة من جانب إيران ،وقامت على هذا األساس بإخطار جملس األمن،
وفق���ًا للمادة  51من ميثاق األمم املتحدة .وم���ا فتئت الواليات املتحدة
تؤكد للمحكمة أن أعماهلا مربرة ألهنا نفذهتا ممارس ًة حلقها يف الدفاع عن
ّ
نفس���ها؛ وا ّدعت بأن أعماهلا مل تكن غري مش���روعة ألهنا كانت ضرورية
ومالئم���ة للدفاع عن نفس���ها ،وذلك بغض النظ���ر عن خلوص املحكمة
إىل أن هذه األعمال ال تندرج يف نطاق الفقرة ( 1د) من املادة العشرين
م���ن املعاه���دة .وعالوة على ذل���ك ،وكما تعترف ب���ه الواليات املتحدة
نفس���ها يف مذكرهتا التعقيبية ،فإن “مس���ائل الدفاع عن النفس املعروضة
يف ه���ذه القضي���ة تثري مش���كالت يف غاية األمهية بالنس���بة جلميع أعضاء
املجتمع الدويل” ،وكان الطرفان متفقني على أمهية تبعات هذه القضية يف
جمال استخدام القوة ،رغم أهنما توصال إىل استنتاجات متناقضة من هذه
وبناء عليه ،ترى املحكمة أهنا ينبغي أن تنظر يف هذه املس���ائل
املالحظةً .
وتصدر حكمها بشأهنا يف حدود االختصاص املح ّدد هلا يف الفقرة  2من
املادة احلادية والعشرين من معاهدة عام .1955
وكانت مس���ألة العالقة بـني الدف���اع عن النفس والفقرة ( 1د) من
املادة العشرين من املعاهدة موضع خالف بـني الطرفني ،وال سيما فيما
يتعل���ق باختصاص املحكمة .وترى املحكمة أن املس���ألة تتعلق بتفس�ي�ر
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هجمات  19تشرين األول/أكتوبر  1987على ريشادات
(الفقرات )64-46

املعاهدة ،وال سيما الفقرة ( 1د) من املادة العشرين منها .والسؤال هو
ما إذا كان الطرفان يف معاهدة عام  ،1955عندما أدرجا فيها الش���رط
ال���ذي ينص على أهنا “ال تس���تبعد تنفيذ التدابـ�ي�ر  ...ضرورية حلماية
[الـ] مصاحل األمنية األساس���ية” لكل طرف من الطرفني ،كانا يقصدان
أن يك���ون للمعاهدة هذا األثر حىت عندما تنط���وي التدابـري املعنيّة على
استخدام القوة املسلحة؛ وإذا كان اجلواب باإلجياب ،فالسؤال هو ما إذا
مفاده أن اللجوء إىل اس���تخدام
كان الطرف���ان قد ارتأيا أو افترضا قيدًا ُ
القوة جيب أن خيضع للشروط املنصوص عليها يف القانون الدويل .وتعترب
املحكمة أن اختصاصها مبوجب الفقرة  2من املادة احلادية والعشرين من
للبت يف أيّة مس���ألة تتعلق بتفسري أو تطبيق أحكام
معاهدة عام ّ 1955
الفقرة ( 1د) من املادة العش���رين من املعاهدة (يف مجلة أحكام أخرى)،
البت فيما إذا كان العمل ،امل ّدعى بأنه مربر
ميتد ليش���مل عند االقتضاء ّ
يشكل أو ال ّ
مبوجب تلك الفقرةّ ،
يشكل استخدامًا غري مشروع للقوة،
باالس���تناد إىل أح���كام القانون ال���دويل املنطبقة على هذه املس���ألة ،أي
أحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل العريف.

تذكر املحكمة بأن املنشأة األوىل اليت تعرضت للهجوم يف  19تشرين
ّ
األول/أكتوب���ر  1987كان���ت جمم���ع ريش���ادات ،ال���ذي يتصل خبط
أنابيب مغمور مبجمع آخر امسه رس���االت .ووقت اهلجمات اليت شنتها
الواليات املتحدة ،مل يكن املجمعان ينتجان النفط ألهنما كانا متضررين
وأكدت إي���ران أن أعمال إصالح
من هجمات س���ابقة ش���نها العراقّ .
املنصتني كانت على وش���ك اإلجناز يف تش���رين األول/أكتوبر .1987
بيد أن الواليات املتحدة طعنت يف هذا االدعاء .وقد أس���فر اهلجوم عن
التدمري ش���به الكامل إلحدى املنصتني وعن إحلاق أضرار فادحة باملنصة
األخرى ،وذكرت إيران أن إنتاج النفط يف جممعي ريشادات ورساالت
قد توقف لعدة سنوات.
وتركز املحكمة أوالً على الوقائع اليت تفيد يف إثبات أو نفي االدعاء
ّ
مبمارس���ة حق الدفاع ع���ن النفس .فقد اس���تندت الواليات املتحدة يف
رسالتها إىل جملس األمن وقت اهلجوم إىل وقوع “سلسلة من اهلجمات
املسلحة غري املشروعة اليت شنتها القوات اإليرانية ضد الواليات املتحدة،
مبا يف ذلك وضع األلغام يف املياه الدولية ألغراض إغراق السفن اليت ترفع
العلم األمريكي أو إحلاق أضرار هبا ،وإطالق النار على طائرات الواليات
أي اس���تفزاز”؛ وأش���ارت الواليات املتحدة على
املتحدة دون حصول ّ
وجه اخلصوص إىل اهلجوم بواسطة صاروخ على السفينة سي آيل سييت
باعتب���اره احلادث املح ّدد الذي أدى إىل اهلجوم على املنصات اإليرانية.
وأمام املحكمة ،اس���تندت الواليات املتح���دة على حنو أكثر حتديدًا إىل
اهلجوم على الس���فينة س���ي آيل سييت ،لكنها استمرت يف تأكيدها على
صلة اهلجمات األخرى باملوضوع.

وعليه ،تنظر املحكمة أوالً يف تطبيق الفقرة ( 1د) من املادة العشرين
م���ن معاهدة ع���ام  ،1955اليت تنطوي يف ظروف ه���ذه القضية ،على
النح���و املبيّن أعاله ،على مبدأ حظر اس���تخدام القوة يف القانون الدويل
وعلى قصر اس���تخدامها على ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس .وعلى
أس���اس هذه األحكام ،ميك���ن تربير جلوء أحد ط���ريف املعاهدة إىل اختاذ
بعض التدابـري اليت يعتربها “الزمة” حلماية مصاحله األمنية األساس���ية.
ويف هذه القضية تتداخل مسألة ما إذا كانت التدابـري املتخذة “الزمة”
مبسألة صحة وصفها بأهنا تدابـري دفاع عن النفس.
وتالح���ظ املحكمة يف هذا الصدد أنه ال خالف بـني الطرفني على
أن إحبار السفن املحايدة يف اخلليج الفارسي قد تعرض خالل احلرب بـني
إيران والعراق الضطرابات وخس���ائر كبرية وألضرار فادحة .وتالحظ
أيضًا أن السبب الرئيسي يف ذلك هو وجود األلغام وحقول األلغام اليت
وضعها الطرفان .وليس للمحكمة االختصاص للتحقيق يف مسألة مدى
امتثال إي���ران والعراق للقواعد القانونية الدولية للحرب البحرية .لكنها
ميكن أن حتيط علمًا هبذه الظروف ،اليت تعترب الواليات املتحدة أهنا ذات
صل���ة بقرارها اختاذ تدابـ�ي�ر ضد إيران ،باعتبار أن هذه التدابـري ضرورية
البت يف مشروعية التدابـري اليت
حلماية مصاحلها األمنية األساس���ية .لكن ّ
اختذهت���ا الوالي���ات املتحدة جيب أن يتم باالس���تناد إىل الفقرة ( 1د) من
املادة العشرين من معاهدة عام  ،1955ويف ضوء أحكام القانون الدويل
املتعلقة باستخدام القوة للدفاع عن النفس.

وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن الوالي���ات املتح���دة مل ت���دع بأهنا كانت
متارس حق الدفاع اجلماعي عن النفس باس���م الدول املحايدة اليت تبحر
وبناء عليه ،توجب على الواليات املتحدة،
س���فنها يف اخلليج الفارسيً .
كيما تثبت املربرات القانونية هلجومها على املنصات اإليرانية يف س���ياق
ممارس���تها حلقها الفردي يف الدفاع عن النف���س ،أن تثبت أهنا تعرضت
هلجمات وأن إيران هي املس���ؤولة عنها؛ وأن طبيعة هذه اهلجمات تتيح
وصفها بأهنا “هجمات مس���لحة” باملعىن املقص���ود من هذه العبارة يف
امل���ادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،وباملعىن املفهوم من أحكام القانون
العريف املتعلقة باس���تخدام القوة .وجيب على الواليات املتحدة أيضًا أن
تبـيّن أن األعمال اليت قامت هبا كانت ضرورية ومتناس���بة مع اهلجمات
املس���لحة اليت تعرضت هل���ا ،وأن املنصات كانت متثل هدفًا عس���كريًا
مشروعًا جتوز مهامجتها يف سياق ممارسة حق الدفاع عن النفس.

وتالح���ظ املحكمة أن الوالي���ات املتحدة مل تنكر على اإلطالق أن
التدابـ�ي�ر ال�ت�ي اختذهتا ضد املنصات اإليرانية تعترب مبثابة اس���تخدام للقوة
للبت فيما إذا
املسلحة .وتشري املحكمة إىل أهنا ستنظر يف هذه األعمال ّ
كان كل منه���ا يس���تويف الش���روط املح ّددة يف الفق���رة ( 1د) من املادة
العشرين ،وفقًا لتفسريها املستند إىل قواعد القانون الدويل ذات الصلة.

وبع���د النظ���ر بغاية الدقة يف القرائن واحلج���ج املقدمة من الطرفني،
خلُص���ت املحكمة إىل أن األدلة اليت تثبت مس���ؤولية إيران عن اهلجوم
الذي تعرضت له الس���فينة س���ي آيل س���ييت غري كافية لدعم ادعاءات
الواليات املتحدة .وخلُصت املحكمة بش���أن ه���ذا اجلانب من القضية
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قد هنضت بعبء إثبات أن سفينة يو إس إس صامويل ب .روبرتز كانت
ضحية لغم بثته إيران .وتالحظ املحكمة أن األلغام كانت توضع يف تلك
الفترة من جانب كال الطرفني املتحاربـني يف النـزاع بـني إيران والعراق،
حبي����ث إن الدليل املتمثل يف قيام إيران بعمليات أخرى لبث األلغام ليس
دلي��ل� ًا قاطعًا فيما يتعلق مبس����ؤولية إيران عن هذا اللغ����م بالذات .وكان
الدلي����ل األساس����ي على أن إيران هي من وضع اللغ����م الذي تعرضت له
سفينة يو إس إس صامويل ب .روبرتز هو اكتشاف ألغام راسية يف نفس
املنطقة ،حتمل أرقامًا تسلس����لية مطابقة أللغام إيرانية أخرى ،وال س����يما
تلك اليت ُوجدت على ظهر س����فينة إيران أج����ر ) .(Iran Ajrولئن كان
هذا الدليل ينطوي على إحياءات هامة ،فإنه ليس قاطعًا.

إىل أنه مل يُضطلع بعبء إثبات ش���ن إيران هلجوم مسلح على الواليات
املتحدة يف شكل إطالق صاروخ على السفينة سي آيل سييت.
أكدت أيضًا يف إش���عارها ملجلس األمن
بي���د أن الواليات املتحدة ّ
وأمام املحكمة أن حادث الس���فينة س���ي آيل سييت كان “آخر حادث
يف سلس���لة هجمات بالصواريخ شنت على سفن ترفع العلم األمريكي
وعلى س���فن أخ���رى غري تابعة ألط���راف حماربة كانت تبح���ر يف املياه
الكويتية ألغراض جتارية سلمية”.
وخلُصت املحكمة ،بصرف النظر عن مس���ألة مسؤولية إيران ،إىل
أهن���ا ال ترى أن هذه احلوادث ،حىت ول���و مت النظر فيها بصورة إمجالية،
ّ
تشكل هجومًا مسلحًا على الواليات املتحدة.

أي هجمات على
يوجه انتب���اه املحكمة إىل ّ
ع�ل�اوة على ذلك ،مل ّ
س���فن حتم���ل علم الوالي���ات املتحدة (عل���ى خالف الس���فن اململوكة
للواليات املتحدة) إىل جانب تلك املذكورة كتربير للهجمات الس���ابقة
على منصات ريش���ادات ،غري تلغيم س���فينة ي���و إس إس صامويل ب.
روبرتز ذاهتا .وبالتايل فإن السؤال املطروح هو ما إذا كان هذا احلادث
يكفي يف ح ّد ذاته لتربير اختاذ إجراء دفاعًا عن النفس ،يصل إىل درجة
“ اهلجوم املسلح” .واملحكمة ال تستبعد إمكانية أن يكون تلغيم سفينة
عسكرية واحدة كافيًا إلعمال “احلق األصيل يف الدفاع عن النفس”؛
لك���ن بالنظ���ر إىل مجيع الظروف ،مبا يف ذلك الطاب���ع غري الدامغ لألدلة
املقدمة إثباتًا ملس���ؤولية إيران عن تلغيم س���فينة يو إس إس صامويل ب.
روبرت���ز ،ال يس���ع املحكمة أن تقضي بأن هن���اك ما يثبت أن اهلجمات
اليت ُش���نت على منصيت نصر وس���لمان قد نُفذت بشكل مربر ر ّدًا على
“هجوم مس���لح” ش���نته إيران على الواليات املتحدة ،من خالل تلغيم
سفينة يو إس إس صامويل ب .روبرتز.

هجمات  18نيسان/أبريل  1988على نصر وسلمان
و“عملية السراعف”
(الفقرات )72-65
تشري املحكمة إىل أن املنشآت النفطية اإليرانية قد تعرضت للهجوم
للمرة الثانية يف  18نيسان/أبريل  ،1988إثر اهلجمات اليت ُشنت على
جممعي سلمان ونصر .وتفيد إيران بأن اهلجمات أحلقت ضررًا جسيمًا
ّ
جممع سلمان ظلت متوقفة متامًا
أنشطة
وأن
املنصتني؛
يف
اإلنتاج
مبرافق
ّ
ملدة أربع س���نوات ،ومل تُس���تأنف عملية اإلنتاج املنتظمة إ ّال يف أيلول/
سبتمرب  1992لتبلغ املستوى العادي يف عام 1993؛ وأن األنشطة يف
جممع نصر توقفت ومل تُستأنف إ ّال بعد حوايل أربع سنوات.
كافة مرافق ّ
وعرض���ت الواليات املتحدة على جملس األمن التابع لألمم املتحدة
طابع اهلجمات اليت ُشنت على جممعي سلمان ونصر ومربراهتا املزعومة
يف رسالة موجهة من املمثل الدائم للواليات املتحدة يف  18نيسان/أبريل
 1988أفادت ،يف مجلة أمور ،أن الواليات املتحدة “قد مارست حقها
األصي���ل يف الدفاع عن النفس مبوجب القان���ون الدويل باختاذ إجراءات
دفاعية ر ّدًا على هجوم ش���نته مجهورية إيران اإلسالمية على سفينة من
حبرية الواليات املتحدة يف املياه الدولية للخليج الفارس���ي” ،وال س���يما
تلغيم سفينة يو إس إس صامويل ب .روبرتز؛ ووفقًا للواليات املتحدة،
“مل تكن هذه العملية س���وى األخرية يف سلسلة من اهلجمات العدوانية
واالس���تفزازات الصادرة عن القوات البحرية اإليرانية ضد سفن حمايدة
يف املياه الدولية للخليج الفارسي”.
وتالحظ املحكمة أن اهلجمات اليت نُفذت على منصيت سلمان ونصر
مل تكن عملية منعزلة تستهدف املنشآت النفطية فقط ،كما كان احلال يف
اهلجمات اليت وقعت يف  19تشرين األول/أكتوبر 1987؛ وإمنا كانت
جزءا من عملية عسكرية أوسع نطاقًا بكثري تسمى “عملية السراعف”،
ً
ن ّفذهتا الواليات املتحدة ضد ما اعتربته “أهدافًا عس���كرية مشروعة”؛
حيث استُخدمت القوة وأُحلقت أضرار بعدد من األهداف ،مبا يف ذلك
تدمري فرقاطتني إيرانيتني وسفن حبرية وطائرات إيرانية أخرى.
وكما هو احلال يف اهلجوم الذي وقع على س����فينة س����ي آيل سييت،
فإن السؤال األول الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الواليات املتحدة

معيارا الضرورة والتناسب
(الفقرات )77-73
تش�ي�ر املحكم���ة إىل أن مس���ألة م���ا إذا كانت بع���ض اإلجراءات
“ضروري���ة” تُثار يف هذه القضية بوصفها عنص���رًا من عناصر القانون
وبناء على األحكام الفعلية للفقرة
الدويل ذات الصلة بالدفاع عن النفس ً
الفرعية ( 1د) من املادة  20من معاهدة  1955املذكورة سابقًا ،واليت
تن���ص على أن املعاهدة “ال تس���تبعد  ...التدابـ�ي�ر  ...ضرورية حلماية
[الـ] مصاحل األمنية األساسية” ألي من الطرفني .وبالتايل ،فإن املحكمة
تتناول معياري الضرورة والتناس���ب يف س���ياق القان���ون الدويل املتعلق
بالدف���اع ع���ن النفس .ويتمث���ل أحد جوانب هذي���ن املعيارين يف طبيعة
اهلدف الذي تُوجه إليه القوة املستخدمة علنًا دفاعًا عن النفس.

وتش�ي�ر املحكمة إىل أهنا غري مقتنعة اقتناعًا كافيًا بأن األدلة املتاحة
تدعم حجج الواليات املتحدة بشأن أمهية الوجود والنشاط العسكريـني
أي أدلة من ذلك
على منصات ريشادات النفطية؛ وتالحظ عدم تقدمي ّ
القبيل فيما يتعلق مبنصيت سلمان ونصر .غري أنه حىت وإن قبلت املحكمة
تل���ك احلجج ج���دالً ،يتعذر عليه���ا أن تقبل بأن اهلجمات اليت ُش���نت
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البت فيها هي
املالح���ة ،وبالتايل فإن املس���ألة الوحيدة اليت كان يتعيّ���ن ّ
“ما إذا كانت أعمال الواليات املتحدة اليت اش���تكت منها إيران ميكن
أن تؤث���ر يف “حرية التجارة” ال�ت�ي يضمنها ذلك النص (تقارير حمكمة
العدل الدولية ( 1996اجلزء الثاين) ،الصفحة  ،817الفقرة  .)38وبعد
دراس���ة احلج���ج املقدمة من الطرفني فيما يتعلق مبع�ن�ى كلمة “جتارة”،
قضت املحكمة بأن “التفس�ي�ر الطبيعي لكلمة ‘جتارة’ يف الفقرة  1من
املادة العاش���رة من معاهدة عام  1955يش���مل األنشطة التجارية بصفة
عامة  -أي ليس فقط العمل املباشر املتمثل يف الشراء والبيع ،وإمنا أيضًا
األنشطة التبعية املرتبطة ارتباطًا كليًا بالتجارة” (املرجع نفسه ،الصفحة
 ،819الفقرة .)49

على املنص���ات ميكن أن تكون مربرة بوصفها أعمال دفاع عن النفس.
واملحكمة غري مقتنعة س���واء يف قضية اهلجوم على سفينة سي آيل سييت
أو قضية تلغيم سفينة يو إس إس صامويل ب .روبرتز بأن اهلجمات على
املنصات كانت ضرورية للرد على هاتني احلادثتني.
أما فيما يتعلق بش���رط التناسب ،فقد كان باإلمكان اعتبار هجوم
 19تش���رين األول/أكتوبر  1987متناسبًا لو أن املحكمة خلُصت إىل
أنه كان ضروريًا للرد على حادثة سفينة سي آيل سييت بوصفها هجومًا
مسلحًا من جانب إيران .أما يف حالة اهلجمات اليت نُفدت يف  18نيسان/
أبري���ل  ،1988فقد أُعدت ونُفذت يف إطار عملية أوس���ع نطاقًا بكثري
تس���مى “عملية الس���راعف” .ويف ظل ظروف هذه القضية ،ال ميكن
اعتبار “عملية الس���راعف” ككل وال حىت ذلك اجلزء منها الذي دمر
منصيت س���لمان ونصر ،اس���تخدامًا متناس���بًا للقوة يف إطار الدفاع عن
النفس ر ّدًا على اللغم الذي زرعته جهة غري حم ّددة اهلوية لسفينة حربية
واحدة تابعة للواليات املتحدة وأحلقت هبا خسائر جسيمة لكن دون أن
تغرقها ،أو تلحق هبا خسائر يف األرواح.

والحظ����ت املحكم����ة أيضًا يف ذلك القرار أن����ه مل يكن يتعيّن عليها
وقتها حبث مسألة ما إذا كانت الفقرة  1من املادة العاشرة “تقتصر على
التج����ارة ‘بـني’ الطرفني” (تقارير حمكم����ة العدل الدولية ( 1996اجلزء
الث����اين) ،الصفحة  ،817الفقرة  .)44بيد أنه من املتفق عليه حاليًا بـني
الطرفني أن ذلك النص يقتصر يف أحكامه على محاية حرية التجارة “بـني
إقليمي الطرفني املتعاقدين الس����اميـني” .وتالحظ املحكمة أن صادرات
النف����ط من إيران إىل الواليات املتحدة هي املس����ألة ذات الصلة بالقضية،
وليس تلك الصادرات بشكل عام.

استنتاج
(الفقرة )78
بناء على ما سبق إىل أن األعمال اليت نفذهتا قوات
ختلُص املحكمة ً
الواليات املتحدة ضد منش���آت النفط اإليرانية يف  19تش���رين األول/
أكتوب���ر  1987و 18نيس���ان/أبريل  1988ال ميك���ن أن تربر مبوجب
الفق���رة الفرعي���ة ( 1د) من املادة العش���رين من معاه���دة عام ،1955
باعتباره���ا تدابـري ضروري���ة حلماية املصاحل األمنية األساس���ية للواليات
املتح���دة ،ألن تل���ك األعمال ّ
تش���كل جلوء إىل القوة املس���لحة ال يعترب
مبوج���ب القانون ال���دويل ذي الصلة من األعمال املضطلع هبا دفاعًا عن
النفس ،وال يندرج بالتايل ضمن فئة التدابـري املتوخاة يف التفسري الصحيح
لذلك احلكم من املعاهدة.

أك���دت املحكمة جمددًا أن
ويف احلك���م الصادر يف ع���ام ّ ،1996
“الفق���رة  1من املادة العاش���رة من معاهدة ع���ام  1955ال تنص على
محاي���ة ‘التجارة’ باملع�ن�ى الدقيق للكلمة وإمنا ‘حري���ة التجارة’ وتابعت
تق���ول“ :إذا أري��� َد هلذه احلري���ة أ ّال تصبح ضربًا م���ن الوهم ،فإنه جيب
ال نتيجة أعمال تس���فر عن تدمري سلع موجهة
تناول احتمال إعاقتها فع ً
للتصدي���ر ،أو ميك���ن أن تؤث���ر يف نقل تل���ك الس���لع وختزينها ألغراض
التصدي���ر” (املرجع نفس���ه ،الصفحة  ،819الفق���رة  .)50والحظت
املحكم���ة أيضًا أن “إنتاج النفط اإليراين ،وهو جزء حيوي من اقتصاد
البلدّ ،
يش���كل عنص���رًا هامًا من جتارهتا اخلارجية” وأنه “ليس بوس���ع
املحكم���ة يف ض���وء املواد املعروضة عليها حاليًا  ...أن حت ّدد ما إذا كان
تدم�ي�ر منصيت النفط اإليرانيتني قد أثر يف جتارة صادرات النفط اإليراين
ومدى نطاق ذلك التأثري ( ”...املرجع نفس���ه ،الصفحة  ،820الفقرة
 .)51وتنته���ي املحكمة إىل مالحظة أنه إذا تبيّن هلا يف هذه املرحلة من
اإلج���راءات أن إيران ق���د أثبتت حدوث ذلك ،فإن الطلب الذي قدمته
إيران يف إطار الفقرة  1من املادة العاشرة ميكن تأيـيده.

طلب إيران مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة
عام 1955
(الفقرات )99-79
بعد أن اقتنعت املحكمة بأنه ال ميكن للواليات املتحدة ،يف ظروف
هذه القضية ،أن تستند ،يف مواجهة طلب إيران ،إىل الدفع الذي تتيحه
الفق���رة الفرعي���ة ( 1د) من املادة العش���رين من معاه���دة عام ،1955
انتقل���ت املحكمة إىل النظر يف ذلك الطلب املقدم مبوجب الفقرة  1من
املادة العاش���رة من تلك املعاهدة اليت تنص على “أن تكون بـني إقليمي
الطرفني املتعاقدين الساميـني حرية جتارة ومالحة”.
تفس���ر يف حكمه���ا الصادر يف  12كانون
وقد تأتى للمحكمة أن ّ
األول/ديس���مرب  1996بش���أن الدف���ع االبتدائ���ي للوالي���ات املتحدة،
ألغ���راض تأكيد وحتدي���د نطاق اختصاصها ،تفس�ي�رًا لعدد من أحكام
معاه���دة عام  ،1955مبا فيها الفقرة  1من املادة العاش���رة .والحظت
ال عس���كريًا ما قد أث���ر يف متتعه حبرية
أن مق���دم الطل���ب مل ي ّدع أن عم ً

وقبل االنتقال إىل الوقائع وإىل تفاصيل طلب إيران ،تشري املحكمة
إىل أن الوالي���ات املتح���دة مل تُوفّق يف إقامة دليل يقنع املحكمة بإمكانية
اعتب���ار الوجود العس���كري املح���دود عل���ى املنصتني واألدل���ة املتعلقة
باالتص���االت الواردة إليهما والص���ادرة عنهما تربي���رًا ملعاملة املنصتني
بوصفهما من املنش���آت العسكرية (انظر أعاله) .ولنفس السبب ،ليس
بوسع املحكمة أن تعتربمها خارج نطاق احلماية اليت توفرها الفقرة  1من
املادة العاشرة من معاهدة عام  ،1955كما ت ّدعيه الواليات املتحدة.
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 29تش����رين األول/أكتوبر  ،1987وهو م����ا مل تنفه الواليات املتحدة.
وبالت����ايل ،فإن صادرات النفط اإليراين كانت تش ّ
����كل حىت ذلك الوقت
موضوع “جتارة بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين الساميـني” باملعىن املفهوم
يف الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة عام .1955
وتالحظ املحكمة أنه وقت وقوع هجوم  19تش����رين األول/أكتوبر
أي نفط على
 ،1987مل تكن منصات ريشادات ورساالت تنتج أو تعاجل ّ
اإلطــالق بالنظر إىل انقطاع تش����غيلهما بسبب اهلجمات العراقية السابقة.
وإذا كان صحيحًا أن اهلجمات تس����ببت يف نكس����ة كربى جلهود إعادة
إصالح املنصات لكي تس����تأنف عملية اإلنت����اج ،فإنه مل تكن هناك وقت
وقوع اهلجمات على هذه املنصات جتارة جارية بنفط تنتجه أو تعاجله.
وتالحظ املحكمة أيضًا أن احلظر املفروض مبوجب األمر التنفيذي
فع�ل�ا عند تنفيذ اهلجمات على منصيت س���لمان
 12613كان س���اريًا ً
ونصر؛ وأنه مل يثبت أن منصات ريشادات ورساالت كانت ستستأنف
عملي���ة اإلنتاج قبل فرض احلظر لوال وقوع هجوم  19تش���رين األول/
أكتوب���ر  .1987وبالت���ايل ،جيب على املحكم���ة أن تنظر يف صلة ذلك
األمر التنفيذي باملوضوع فيما يتعلق بتفسري وتطبيق الفقرة  1من املادة
العاشرة من معاهدة عام .1955

وحبث���ت املحكمة يف حكمها الصادر يف ع���ام  1996إمكانية إعاقة
حري���ة التجارة لي���س فقط من خالل “تدمري الس���لع املوجهة للتصدير”
وإمنا أيضًا من خالل أعمال “ميكن أن تؤثر يف نقل تلك السلع وختزينها
بغ���رض تصديرها” (تقارير حمكمة العدل الدولية (اجلزء الثاين) ،1996
الصفحة  ،819الفقرة  .)50وترى املحكمة أن أنشطة املنصتني ينبغي أن
أي
تعترب عمومًا ذات طابع جتاري؛ غري أن ذلك ال يستتبع بالضرورة أن ّ
تدخل يف تلك األنش���طة ينطوي على تأثري يف حرية التجارة بـني إقليمي
إيران والواليات املتحدة.
وترى املحكمة أنه مىت قامت دولة ما بتدمري وسائل إنتاج ونقل سلع
موجهة للتصدير أو وسائل تابعة لذلك اإلنتاج أو النقل أو متعلقة به يف
دولة أخرى ،يكون هناك ،من حيث املبدأ ،انتهاك حلرية التجارة الدولية.
وبتدمري املنصتني اللتني كانت مهمتهما حتديدًا ،بالنظر إليهما إمجاالً ،هي
إنتاج النفط ونقله ،تكون العمليات العسكرية قد جعلت التجارة بالنفط
يف ذلك الوقت ومن ذلك املصدر أمرًا مس����تحي ًال ،وانتهكت يف حدود
ذلك حرية التجارة .ويف حني أن النفط عند خروجه من جممعي املنصتني
مل يكن بعد يف حالة تس����مح بتصديره بش����كل آمن ،فإنه يف الواقع ميكن
أن يك����ون فع��ل� ًا موجهًا للتصدير يف تلك املرحل����ة ،وتدمري املنصة حال
دون مواصل����ة املعاجل����ة الضرورية للتصدير .وبالت����ايل ،ترى املحكمة أن
محاية حرية التجارة مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة عام
 1955ينطبق على املنصتني اللتني تعرضتا هلجوم من الواليات املتحدة،
وأن اهلجمات قد أعاقت بالتايل ممارس����ة إيران حلرية التجارة .ومع ذلك
يبقى السؤال املطروح هو ما إذا كانت هذه القضية تنطوي على انتهاك
حلرية التجارة “بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين الساميـني”.

وال ترى املحكمة داعيًا للتشكيك يف الرأي الذي تتمسك به إيران
ومف���اده أن���ه طيلة الفترة اليت كان فيها حظر الواليات املتحدة س���اريًا،
كان���ت تفد إىل الواليات املتحدة كميات كب�ي�رة من املنتجات النفطية
املش���تقة جزئي���ًا من النفط اإلي���راين اخلام .لكنها تش�ي�ر إىل أن ما يتعيّن
عل���ى املحكم���ة حتديده هو ما إذا كان هناك ش���يء ميكن أن ينعت بأنه
نفط “إيراين” قد دخل الواليات املتحدة ،بش���كل من األشكال ،أثناء
س���ريان احلظر؛ وما إذا كانت هناك “جتارة” بالنفط بـني إقليمي إيران
والوالي���ات املتح���دة أثناء تلك الفت���رة ،باملعىن املح ّدد هل���ذه الكلمة يف
معاهدة عام .1955

بأي حال من
والواقع أن الواليات املتحدة ت ّدعي أيضًا أنه مل حيدث ّ
أي خرق للفقرة  1من املادة العاشرة ألنه حىت على افتراض أن
األحوال ّ
اهلجمات تس����ببت إىل ح ّد ما يف عرقلة حرية التجارة ،إ ّال أهنا مل تعرقل
حري����ة التجارة “بـ��ي�ن إقليمي الطرف��ي�ن املتعاقدين الس����اميـني” .فأوالً،
فيما يتعل����ق باهلجوم الذي وق����ع يف  19تش����رين األول/أكتوبر 1987
على منصات ريشادات ،تالحظ أن املنصات كانت قيد اإلصالح نتيجة
هلجوم تعرضت له سابقًا من جانب العراق؛ وبالتايل ،فإهنا مل تكن تشتغل
بالتجارة أو تساهم فيها بـني إقليمي الطرفني .وثانيًا ،فيما يتعلق باهلجوم
الذي ُشن يف  18نيسان/أبريل  1988على منصيت سلمان ونصر ،تلفت
االنتباه إىل األمر التنفيذي للواليات املتحدة  12613الذي وقّعه الرئيس
ريغان يف  29تشرين األول/أكتوبر  ،1987والذي يقضي بفرض حظر
فوري على اس����ترياد معظم الس����لع (مبا فيها النف����ط) واخلدمات اإليرانية
املنشأ إىل الواليات املتحدة .ونتيجة للحظر املفروض مبوجب هذا األمر،
أي جتارة بـني إقليمي الطرفني ميكن أن تتأثر،
يشار إيل أنه مل تكن هناك ّ
أي خرق للمعاهدة اليت حتميها.
وبالتايل ،مل يكن هناك ّ

ويف هذا الصدد ،فإن ما تعتربه املحكمة حامسًا هو طابع املعامالت
التجارية املتعاقبة املتصلة بالنفط وليس العمليات التقنية املتتالية اليت خضع
هلا .وما تعتربه إيران جتارة “غري مباشرة” بالنفط بـينها وبـني الواليات
املتحدة تنطوي على سلسلة من املعامالت التجارية :قيام إيران ببيع نفط
خام إىل عميل يف أوروبا الغربية ،أو إىل بلد ثالث غري الواليات املتحدة؛
ورمبا سلس���لة من املعامالت الوس���يطة؛ ويف هناية املطاف بيع املنتجات
النفطية إىل عميل يف الواليات املتحدة .وهذا ال ميثل “جتارة” بـني إيران
والوالي���ات املتحدة ،وإمنا جتارة بـني إيران وأحد املش���ترين الوس���طاء؛
و“جتارة” بـني بائع وسيط والواليات املتحدة.
وبالتايل ،تس���تنتج املحكمة فيما يتعلق هبجوم  19تش���رين األول/
أكتوبر  1987على منصات ريش���ادات أنه مل تكن هناك وقت وقوع
أي جتارة بـ�ي�ن إقليمي إيران والوالي���ات املتحدة فيما يتعلق
اهلجم���ات ّ
بالنفط الذي تنتجه هذه املنصات ومنصات رس���االت ،ألهنا كانت قيد
اإلصالح وغري صاحلة للتشغيل؛ وأنه ال ميكن بالتايل ادعاء أن اهلجمات

وأكدت إيران أنه كانت هناك س����وق للنفط اخلام اإليراين املستورد
ّ
مباشرة إىل الواليات املتحدة حىت صدور األمر التنفيذي  12613املؤرخ

27

أي مسألة تتعلق باالختصاص
 .1998وتشري إىل أن هذا األمر ال يتناول ّ
واملقبولي���ة وال ترتبط مباش���رة باملادة  80من الئحة املحكمة .وتش�ي�ر
املحكمة إىل أهنا ستشرع بالتايل يف حبث الدفوع املقدمة حاليًا من إيران.

انتهكت حرية التجارة بالنفط بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين الس���اميـني
ال�ت�ي تكفله���ا الفقرة  1م���ن املادة العاش���رة من معاهدة ع���ام ،1955
وال س���يما بالنظ���ر إىل تاريخ ب���دء نفاذ احلظر املف���روض مبوجب األمر
التنفي���ذي  .12613وتالحظ املحكمة أيضًا أنه وقت وقوع اهلجمات
على منصيت س���لمان ونصر ،يف  18نيسان/أبريل  ،1988كانت مجيع
األنش���طة التجارية املتصل���ة بالنفط اخلام بـني إقليمي إي���ران والواليات
املتحدة معلّقة مبوجب ذلك األمر التنفيذي ،حبيث ال ميكن الدفع كذلك
بأن تلك اهلجمات قد انتهكت حقوق إيران مبوجب الفقرة  1من املادة
العاشرة من معاهدة عام .1955
وال يس����ع املحكمة بالتايل أن تؤيد اس����تنتاجات إيران بأن الواليات
املتحدة ،بتنفيذها تلك اهلجمات ،قد خرقت التزاماهتا إزاء إيران مبوجب
الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة  .1955ويف ضوء هذا االستنتاج،
فإنه ال ميكن قبول طلب اجلرب املق ّدم من إيران.

وترى املحكمة أنه ليس بوسعها تأيـيد الدفع األول املق ّدم من إيران
والذي يفيد بأن املحكمة ال ميكنها قبول الطلب املضاد املق ّدم من الواليات
املتح���دة ألنه قُ ّدم دون مفاوضات س���ابقة ،وبالتايل فإنه ال يتعلق بنـزاع
“مل تنجح الدبلوماس���ية يف تسويته بشكل مرض” على النحو املتوخى
يف الفقرة  2من املادة احلادية والعشرين من معاهدة عام  .1955وتشري
املحكم���ة إىل أن���ه من الثابت أن نـزاعًا قد نش���أ بـني إي���ران والواليات
املتحدة بش���أن مسائل أثريت يف الطلب املضاد؛ وأنه يكفي املحكمة أن
تقتنع بعدم تسوية النـزاع تسوية مرضية بالوسائل الدبلوماسية قبل عرضه
على املحكمة.
وت���رى املحكمة أن الدفع الثاين املق��� ّدم من إيران ،والذي يفيد بأن
الوالي���ات املتحدة تق���دم يف الواقع طلبًا باس���م دول ثالث���ة أو كيانات
أي
أي صفة للقيام بذلك ،إمن���ا هو دفع جمرد من ّ
أجنبي���ة وأن���ه ليس هلا ّ
وتذكر املحكمة بأن االس���تنتاج األول املق ّدم
موضوع وال ميكن قبولهّ .
من الواليات املتحدة فيما يتعلق بطلبها املضاد يطلب من املحكمة فقط
أن تقضي وتعلن أن األعمال املنسوبة إىل إيران ّ
تشكل انتهاكًا اللتزاماهتا
أي دول ثالثة.
إزاء الواليات املتحدة ،دون اإلشارة إىل ّ
وحتاج����ج إي����ران يف دفعه����ا الثالث ب����أن الطلب املض����اد املق ّدم من
الواليات املتحدة يتجاوز نطاق الفقرة  1من املادة العاش����رة من معاهدة
عام  ،1955وهو النص الوحيد الذي متلك املحكمة اختصاصًا بشأنه،
وأنه ال ميكن للمحكمة بالتايل تأيـيد استنتاجات تقع خارج نطاق أحكام
الفقرة  1من تلك املادة .وتالحظ املحكمة أن الواليات املتحدة ،بتقدميها
اس����تنتاجاهتا اخلتامية بش����أن الطلب املضاد ،مل تعد تستند كما يف البداية
إىل جممل املادة العاشرة من معاهدة عام  ،1955وإمنا إىل الفقرة  1فقط
من تلك املادة ،وهي تعترف عالوة على ذلك بالقيد اإلقليمي للفقرة 1
من املادة العاشرة اليت تشري حتديدًا إىل األعمال العسكرية اليت يُدعى أهنا
كانت “خطرية ومضرة بالتجارة واملالحة بـني إقليمي الواليات املتحدة
ومجهورية إيران اإلسالمية” بدالً من اإلشارة ،بصفة عامة ،إىل “أعمال
عس����كرية خطرية ومضرة بالتجارة البحري����ة” .وبتضيـيق نطاق الطلب
جردت الواليات املتحدة دفع إيران الثالث
املضاد يف استنتاجاهتا اخلتاميةّ ،
أي موضوع ،ومن مث ترى املحكمة أنه ال يسعها تأيـيده.
من ّ

*
وخلُصت املحكمة كذلك إىل أنه بالنظر إىل هذا االس���تنتاج بشأن
طلب إيران ،مل يعد من الضروري حبث حجة الواليات املتحدة (املشار
إليها أعاله) بأن إيران ميكن أن تُحرم من االنتصاف بشأن طلبها بسبب
السلوك الصادر عنها.

طلب الواليات املتحدة املضاد
(الفقرات )124-101
تش��ي�ر املحكمة إىل أن الواليات املتح����دة أودعت طلبًا مضادًا ضد
إيران وأهنا حتيل إىل االستنتاجات اخلتامية ذات الصلة املقدمة من الواليات
املتحدة يف املذكرة املضادة.
وتذك���ر املحكمة كذلك بأهنا قض���ت مبوجب أمر مؤرخ  10آذار/
ّ
مارس  1998بأن “الطلب املضاد املق ّدم من الواليات املتحدة يف مذكرهتا
املضادة مقبول يف ح ّد ذاته وأنه ّ
جزءا من الدعوى اجلارية”.
يشكل ً
دفوع إيران بشأن اختصاص املحكمة ومقبولية الطلب املضاد
املق ّدم من الواليات املتحدة
(الفقرات )116-103
ت ّدع���ي إي���ران أن أمر املحكمة امل���ؤرخ  10آذار/م���ارس 1998
األولية املش���مولة بالطلب املضاد املق ّدم من
مل يفصل يف مجيع املس���ائل ّ
تبت س���وى يف مقبولية الطلب املضاد
الوالي���ات املتحدة؛ فاملحكمة مل ّ
املق��� ّدم من الواليات املتحدة فيما يتعلق باملادة  80من الئحة املحكمة،
البت الحقًا يف
حيث أعلنت مقبوليته “يف ح ّد ذاته” ،مع االحتفاظ حبق ّ
اإلجراءات التالية .وت ّدعي إيران بأن املحكمة ينبغي أ ّال تنظر يف موضوع
الطلب املضاد وقدمت مخسة دفوع يف هذا الصدد.

البت فقط يف
ّ
وتؤكد إيران يف دفعها الرابع أن “للمحكمة اختصاص ّ
الطلبات املضادة اليت ت ّدعي انتهاك إيران حلرية التجارة على حنو ما تضمنه
الفقرة  1من املادة العاش����رة ،وليس يف الطلبات املضادة اليت ت ّدعي انتهاك
حري����ة املالحة على النحو املكفول يف نف����س الفقرة” .وتالحظ املحكمة
م����ع ذلك أن إيران قد غيّرت موقفها على ما يبدو ،واعترفت بأن الطلب
املضاد ميكن أن يستند إىل انتهاك حلرية املالحة .وتالحظ املحكمة كذلك
أهنا قضت أيضًا يف عام  1998بأن هلا اختصاص النظر يف الطلب املضاد

وتعت�ب�ر املحكمة أن املجال مفتوح أمام إي���ران يف هذه املرحلة من
اإلج���راءات إلثارة دفوع بش���أن اختصاص املحكم���ة بالنظر يف الطلب
املضاد أو مقبوليته ،غري تلك اليت يتناوهلا األمر الصادر يف  10آذار/مارس
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عامة .وكما س���لفت اإلش���ارة ،يتضمن نص هذه الفق���رة قيدًا إقليميًا
مهمًا .فمن أجل التمتع باحلماية اليت يوفرها هذا النص ،جيب أن تكون
التجارة أو املالحة قائمة بـني إقليمي الواليات املتحدة وإيران .وتتحمل
الواليات املتحدة عبء إثبات أن الس���فن اليت تعرضت للهجوم كانت
متارس التجارة أو املالحة بـني إقليمي الواليات املتحدة وإيران.
وتنتقل املحكمة بعدئذ إىل حبث كل هجوم من اهلجمات املنسوبة
إىل إي���ران ،حس���ب ترتيبها الزمين ،من منطلق هذا الش���رط يف معاهدة
ع���ام  ،1955وختلُص إىل أن أيًّا من الس���فن اليت تش�ي�ر إليها الواليات
املتحدة باعتبارها قد تضررت من اهلجمات املنس���وبة إىل إيران مل تكن
تشتغل بالتجارة أو املالحة “بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين الساميـني”.
أي انتهاك للفقرة  1من املادة
وبالتايل ،تس���تنتج املحكمة بأنه مل حيدث ّ
أي م���ن احلوادث املح ّددة املتعلقة
العاش���رة من معاهدة عام  1955يف ّ
بالسفن املشار إليها يف مرافعات الواليات املتحدة.
وحتي���ط املحكمة علمًا بأن الواليات املتحدة قدمت طلبها أيضًا يف
وأكدت أنه نتيجة لتراكم اهلجمات على س���فن الواليات
صيغة عامةّ .
املتحدة وس���فن أخرى ،وبث األلغام والضلوع بطرق أخرى يف أعمال
عسكرية يف اخلليج الفارسي ،جعلت إيران من اخلليج منطقة غري آمنة،
وانتهكت بذلك التزامها فيما يتعلق حبرية التجارة وحرية املالحة اللتني
كان من املفروض أن تتمتع هبما الواليات املتحدة مبوجب الفقرة  1من
املادة العاشرة من معاهدة عام .1955
وتالح���ظ املحكمة أن���ه إذا كان اجلميع يعل���م أن املالحة يف اخلليج
الفارسي كانت تنطوي على خماطر أكرب نتيجة احلرب بـني إيران والعراق،
تقرر املحكمة بأن إي���ران قد انتهكت
ف���إن ذل���ك وحده ال يكفي لك���ي ّ
الفقرة  1من املادة العاشرة .وتتحمل الواليات املتحدة مسؤولية إثبات أنه
كانت هناك إعاقة فعلية للتجارة أو املالحة بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين
الساميـني .بيد أن الواليات املتحدة مل تثبت أن األعمال املنسوبة إىل إيران
ق���د انتهكت فع ًال حرية التجارة أو املالحة بـني إقليمي الواليات املتحدة
وإي���ران .وتالحظ املحكمة أيضًا أن حب���ث احلوادث املح ّددة على النحو
الوارد أعاله يبـيّن أن أيًّا منها مل ينطو بشكل فردي على تدخل يف التجارة
وبناء على ذلك ،فإنه
واملالح���ة املكفولني مبوجب معاهدة ع���ام 1955؛ ً
ال ميكن تأيـيد الطلب العام املق ّدم من الواليات املتحدة.
ونتيج���ة لذلك قضت املحكم���ة برفض الطلب املض���اد املق ّدم من
الواليات املتحدة بش���أن انتهاك إي���ران اللتزاماهتا إزاء الواليات املتحدة
مبوجب الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة عام  ،1955سواء قُ ّدم
بن���اء على احلوادث املح ّددة املذك���ورة ،أو بوصفه طلبًا عامًا؛ وبالتايل،
ً
فإهنا ال حتتاج إىل أن تنظر ،ضمن هذا اإلطار ،يف املس���ائل املتنازع فيها
املتعلقة بإسناد تلك احلوادث إىل إيران .ويف ضوء ما تقدم ،فإنه ال ميكن
تأيـيد طلب اجلرب املق ّدم من الواليات املتحدة.

املق ّدم من الواليات املتحدة ما دام هناك احتمال أن تكون الوقائع املزعومة
قد انتهكت احلريتني اليت تضمنهما الفقرة  1من املادة العاشرة من معاهدة
ع����ام  ،1955أي حرية التج����ارة وحرية املالحة .وبالتايل ،فإنه ال يس����ع
املحكمة تأيـيد هذا الدفع املق ّدم من إيران.
وتق���دم إي���ران حجة أخرية ض���د مقبولية الطلب املض���اد املق ّدم من
الوالي���ات املتحدة ،وتس���لّم مع ذلك بأهنا ال تتعل���ق إ ّال جبزء من الطلب
وس���عت نطاق موضوع
املض���اد .فت ّدعي إيران بأن الواليات املتحدة قد ّ
طلبه���ا على حنو يتجاوز اس���تنتاجاهتا املعروضة يف طلبه���ا املضاد ،عندما
أضافت ،بشكل متأخر ،شكاوى تتعلق حبرية املالحة إىل شكاويها املتعلقة
حبري���ة التج���ارة ،وأضافت أمثلة جدي���دة على انته���اكات حرية التجارة
البحرية يف مذكرهتا التعقيبية عالوة على احلوادث املش���ار إليها سابقًا يف
الطلب املضاد املقدم مع املذكرة املضادة.
وتالح���ظ املحكمة أن املس���ألة ال�ت�ي تثريها إيران تتمث���ل يف ما إذا
كان���ت الواليات املتحدة بص���دد تقدمي طلب جدي���د .وبالتايل ،يتعيّن
عل���ى املحكم���ة أن حت ّدد ما ه���و “طلب جديد” وما ه���و جمرد “أدلة
إضافية تتعلق بالطلب األصلي” .ومن الراس���خ يف اجتهاد املحكمة أنه
ال جي���وز لألطراف يف قضية ما “حتوي���ل النـزاع املعروض أمام املحكمة
وتذكر املحكمة
إىل نـ���زاع ذي طابع خمتلف” أثناء س�ي�ر اإلج���راءاتّ .
بأهن���ا الحظت يف أمرها الص���ادر يف  10آذار/م���ارس  1998يف هذه
القضي���ة أن الطلب املضاد ي ّدعى “مهامجة الس���فن وبث األلغام والقيام
بأعمال عس���كرية أخرى من ش���أهنا ‘تعريض التجارة البحرية للمخاطر
واألض���رار”’ (تقارير حمكمة العدل الدولي���ة  ،1998الصفحة ،204
الفقرة  .)36ويف أعق���اب مذكرهتا املضادة وطلبها املضاد وذلك األمر
مفصلة عن
الص���ادر عن املحكمة ،قدمت الوالي���ات املتحدة معلومات ّ
ح���وادث أخرى تتضمن حججًا تدعم طلباهتا األصلية .وترى املحكمة
حتول ،بقيامها بذلك ،موضوع النـزاع املعروض
أن الواليات املتحدة مل ّ
أص�ل�ا على املحكمة ،كما مل تغيّر جوهر طلبها املضاد الذي يبقى على
ً
حاله .وبالتايل ،فإنه ال يسع املحكمة تأيـيد الدفع املق ّدم من إيران.

موضوع الطلب املضاد املق ّدم من الواليات املتحدة
(الفقرات )123-119
البت يف مجيع الدفوع املقدمة من إيران
بعد أن انتهت املحكمة من ّ
بش����أن اختصاصه����ا للنظر يف الطل����ب املضاد وبش����أن مقبوليته ،انتقلت
املحكمة إىل النظر يف الطلب املضاد من حيث موضوعه .وتش��ي�ر إىل أن
قبول الطلب املضاد املق ّدم من الواليات املتحدة يقتضي منها أن تثبت أن
(أ) ممارستها حلرية التجارة أو حرية املالحة بـني إقليمي الطرفني املتعاقدين
الس����اميـني يف معاهدة عام  1955قد أعيق����ت؛ وأن (ب) األعمال اليت
يُ ّدعى أهنا أعاقت التمتع بإحدى احلريتني أو بكليهما منسوبة إىل إيران.
وتذك���ر املحكمة بأن الفقرة  1من املادة العاش���رة من معاهدة عام
ّ
 1955ال تكف���ل حري���ة التجارة أو حرية املالحة بـ�ي�ن الطرفني بصفة
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اهلجمات أعاقت احلريةالتجارية إليران وفق مدلول تلك العبارة يف نص
املعاهدة ،لكنها مل ختل حبرية التجارة .واعترب القاضيكوروما بأن هذا
االستنتاج ال خيلو من داللة.

إعالن القاضي راجنيفا
يتفق القاضي راجنيفا مع االس���تنتاجات الواردة يف احلكم ،ويش�ي�ر
إىل التميـيز القائم فيما يتعلقمبجموعة الوقائع نفس���ها بـني انتهاك حرية
التجارة بـني الطرفني وعدم انتهاك حرية التجارة بـني إقليميالطرفني.
ويلفت القاضي راجنيفا االنتباه يف إعالنه إىل حقيقة أن احلكم قد نفذ
إىل صل���ب النـزاع :فاملحكمة قدس���عت إىل إعطاء األولوية إلنعام النظر
يف املس���ألة القانونية اليت يوليها الطرفان أمهي���ة قصوى :وهي ما إذاكان
اس���تخدام القوة مربرًا مبوجب الفقرة  1من املادة العش���رين من معاهدة
ع���ام1955 أو مبوجبمبدأ الدفاع عن النفس مبقتضى القانون الدويل.
والر ّد الس���ليب الوارد يف املنطوق نفسه يعكس قراراملحكمة باعتماد هنج
قائ���م على حتليل عناصر الدعوى :أس���باهبا وموضوعه���ا .ورمبا كان من
األنسب يفظل هذه الظروف النظر يف الفقرة  2من املادة  38من النظام
األساس���ي للمحكمة والرجوع مباش���رةإىل مفهوم س���بب الدعوى .أما
اتباع هنج آخر ،خيفي س���بب الدعوى ،فكان س���يؤثر يف موضوع القصد
احلقيق���ي للمتقاض�ي�ن ،ويرجح اعتب���ارات مصطنعة ُكليّ���ًا ،أو اعتبارات
منطقية حبتة ،بالنظر إىلاالستراتيجية املتبعة يف عرض الدعاوي واحلجج.
ويف إطار اإلجراءات احلالية ،ساعد موقف امل ّدعىعليه على وقف النقاش
النظ���ري املتعلق بالتجاذب بـني األس���اس التوافقي الختصاص املحكمة،
ومبدأاملحكمة أدرى بالقانون.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
صوت���ت القاضية هيغينـز لصاحل املنطوق ،ألهنا توافق على أن ادعاء
ّ
إيران بأن الواليات املتحدةقد انتهكت الفقرة  1من املادة العاش���رة من
معاهدة الصداقة ال ميكن تأيـيدها.
بي���د أهنا تعتق���د بأن هذا الق���رار جيعل من غري الضروري بالنس���بة
للمحكم���ة أن تتناول أيضًا يفحكمها مس���ألة م���ا إذا كانت الواليات
املتح���دة تس���تطيع أن تربر هجماهتا العس���كرية على املنص���اتالنفطية
مبوجب الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة العش���رين من املعاهدة نفس���ها.
وذلك ألن املحكمة نفسهاقد قالت يف حكمها بشأن الدفوع االبتدائية
يف عام  1996بأن الفقرة الفرعية( 1د) من املادة العشرين تتعلق بطبيعة
أي اس���تنتاج خبرق الواليات املتحدة للفقرة  1من
دفع .ويف ظل غياب ّ
املادةالعاشرة ،فإن مسألة الدفع املحتمل ليست مطروحة.
والحظ���ت القاضية هيغينـز أن مثة س���ببـني حم ّددي���ن يدعوان لعدم
أي اس���تنتاج مبينعلى الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة
تضمني املنطوق ّ
البت يف
العشرين .أوهلما أن املحكمة تتناول الدفع عادة يف إطار تعليل ّ
ما إذا كان م ّدعى عليه قد تصرف على حنو خمالف اللتزام قانوين دويل.
وما ّ
يشكل منطوق احلكم يف العادة هو استنتاج املحكمة وليس تعليلها
بش���أن دفع أو تربير ما .والس���بب الثاين هو كون املحكمة ،بالنظر إىل
األس���اس التوافقي الختصاصها ،مقيّدة يف املنطوق بتقدمي اس���تنتاجات
البت فيها .واالس���تنتاجات اخلتامية
بش���أن املس���ائل اليتطلب امل ّدعي ّ
بالبت على أساس الفقرة الفرعية ( 1د).
إليران ال تتضمن ّ
أي طلب ّ
وح�ت�ى لو ص���ح أن تنظ���ر املحكمة يف ذل���ك البند ،ف���إن القاضية
هيغينـ���ز تعتقد بأنه كان يلزم املحكمة أن تفس���ر األح���كام املح ّددة يف
ض���وء القواعد العامة للقانون الدويل لتحديد معانيها .وترى القاضية أن
املحكمة مل تفسر املعاين الفعلية للفقرة الفرعية ( 1د) من املادة العشرين،
بل عملت أساس���ًا علىاس���تبدال تلك املعاين ،حيث قيّمت اإلجراءات
العسكرية للواليات املتحدة باالستناد إىل القانون املتعلقباهلجوم املسلح
والدفاع عن النفس.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف اإلع�ل�ان الذي ذيّل ب���ه احلكم إنه يرى
ق���ررت بأن التدابـري اليت
ب���أن من اجلوه���ري والصحيحأن املحكمة قد ّ
تنطوي على اس���تخدام الق���وة ،ويُزعم أهنا اختذت مبوجب مادة معاهدة
عام 955 1املتعلقة بصون السلم واألمن الدوليـني أو إحالهلما ،أو اليت
كانت ضرورية حلمايةاملصاحل األمنية األساس���ية لدولة طرف ،يلزم أن
بت فيها على أساس مبدأ حظر استخدام القوة مبوجب القانون الدويل
يُ ّ
ال���ذي يرد عليه اس���تثناء حق الدفاع عن النفس .وبعب���ارة أخرى ،فإن
أي إجراء يُزعم أنه مربر مبوجب املادة املذكورة هو
حتدي���د م���ا إذاكان ّ
تدبري مش���روع أو غري مشروع ،يلزم أن يتم باالستناد إىل معايـري ميثاق
األمم املتحدة والقواعد العامة للقانون الدويل.
واتف����ق مع قرار املحكمة ،املبيّن يف احلك����م بأن اإلجراءات املتخذة
ضد املنشآت النفطية ليس����تمشروعة كتدابـري ضرورية حلماية املصاحل
األمنية األساس����ية للواليات املتحدة ،ألن تلك اإلجراءاتتش ّ
جلوءا
����كل ً
إىل القوة املس����لحة ال ميكن اعتباره ،وفقًا مليثاق األمم املتحدة والقواعد
العام����ة للقانون الدويل ،دفاعًاع����ن النفس ،وال يصنف بالتايل ضمن فئة
التدابـ��ي�ر املش����مولة مبعاهدة ع����ام  .1955ورأى القاض����ي كوروما بأن
االس����تنتاج يش ّ
����كل ر ّدًا على دعاوى الطرفني ،وعليه ،فال وجودملسألة
احلكم بأكثر من املطلوب.
ووافق أيضًا على استنتاج املحكمة بأن محاية حرية التجارة مبوجب
معاهدة عام1955 تس���ري على املنش���آت النفطية وبأن من الظاهر أن

وأخــ�ي�رًا ،ترى القاضية هيغينـز بأن املحكم���ة ،لدى تناوهلا لألدلة
اليت يلزم فحصها عند النظر يفالفقرة الفرعية ( 1د) من املادة العشرين،
مل حت ّدد معيار اإلثبات الذي يلزم أن تس���توفيه األدلة؛ ومل تتناول األدلة
مبا يكفي من التفصيل؛ ومل تنظر فيها بصورة متوازنة.
الرأي املستقل للقاضي بارا  -أرانغوري ن
أعل���ن القاضي بارا  -أرانغورين بأن تصويته لصاحل منطوق احلكم
ال على التعليل
ينبغ���ي أ ّال يفه���م على أنه تعبريعن موافقته مجل���ة وتفصي ً
الذي س���اقته املحكمة للتوصل إىل استنتاجاهتا .وأشار بوجه خاص إىل
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اختالف���ه م���ع اجلملة األوىل من الفق���رة  )1( 152ال�ت�ي تنص على أن
املحكمة“ :تقضي بأن أعمال الواليات املتحدة األمريكية ضد منصات
النفط اإليرانية يف  19تشرين األول/أكتوبر  1987و 18نيسان/أبريل
 1988ال ميك���ن تربيرها بأهن���ا تدابـري ضرورية حلماي���ة املصاحل األمنية
األساس���ية للواليات املتحدة األمريكي���ة مبوجب الفقرة ( 1د) من املادة
العاش���رة من معاهدة الصداقة والعالقاتاالقتصادية واحلقوق القنصلية
بـني الواليات املتحدة األمريكية وإيران لعام  ،1955حسبما تفسر على
ضوء القانون الدويل املتعلق باستخدام القوة”.
ودواعي عدم موافقته هي التالية:
أن املحكمة ّقررت يف حكمها املؤرخ 2 1كانون األول/ديس���مرب
 1996ب���أن“ :هل���ا الوالية،باالس���تناد إىل الفقرة  2م���ن املادة احلادية
والعش���رين من معاهدة ع���ام  ،1955للنظر يف الطلب���ات اليتتقدمت
هب���ا مجهورية إيران اإلس�ل�امية مبوجب الفقرة  1من املادة العاش���رة من
تلك املعاهدة” (منصاتالنفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات
املتح���دة األمريكية) ،الدفوع االبتدائية( ،تقاري���ر حمكمة العدل الدولية
( 1996اجلزء الثاين) ،الصفحة  ،821الفقرة .))2( 55
طلبت إيران يف مذكرهتا األوىل واألساسية بأن ترفض املحكمة مجيع
الطلبات واالس���تنتاجات املخالفة وأن تقضي وتعلن بأن “أن الواليات
املتحدة بقيامها بتاريخ  19تشرين األول/أكتوبر  1987و 18نيسان/
أبري���ل  1988مبهامجة وتدمري املنصات املش���ار إليها يف عريضة إيران،
ق���د خرق���ت التزاماهت���اإزاء اجلمهورية اإلس�ل�امية ،مبوج���ب الفقرة 1
من املادة العاش���رة من معاهدة الصداق���ة وأن الوالياتاملتحدة تتحمل
املسؤولية عن تلك اهلجمات”.

وأول هذه االعتبارات املعيّنة اليت تؤيد عكس ترتيب النظر يف مواد
معاه����دة عام ،1955علىحنو ما ه����و ُمبـيّن يف الفقرة  37من احلكم،
هي“ :أن من الواضح أن النـزاع األصلي بـني الطرفني يتعلقمبش����روعية
اإلجراءات اليت قامت هبا الواليات املتحدة ،يف ضوء القانون الدويل املتعلق
أي من الطرفني عند ارتكاب تلك األعمال
باستخدامالقوة”؛ “ومل يشر ّ
إىل معاه����دة ع����ام  ،”1955واعتربتالوالي����ات املتحدة أن “هجماهتا
عل����ى منصات النفط مربرة بكوهنا دفاعًا عن النفس ،ر ّدًا على ما تعتربه
هجمات مسلحة من إيران”؛ و“قد قامت ،على ذلك األساس ،بإشعار
جملس األمن مبوجب املادة  51من ميثاق األمم املتحدة”.
وبالنسبة لالعتبار املح ّدد الثاين ،فقد أشارت الفقرة  38من احلكم
إىل أن الوالي���ات املتح���دةنفس���ها اعترف���ت يف مذكرهت���ا التعقيبية بأن
“مس���ائل الدفاع عن النفس املعروضة يف هذه القضية تثريمسائل بالغة
األمهية بالنس���بة لكافة أعضاء املجتمع الدويل”؛ كما أشارت أيضًا إىل
تؤكداألمهية البالغة اليت تكتسيها تلك املسائل.
أن إيران ّ
ويف رأي القاض���ي بارا  -أرانغورين ،ما من ش���ك يف أن املس���ائل
املتصلة باستخدام القوة والدفاععن النفس تكتسي أمهية قصوى بالنسبة
لكافة أعضاء املجتمع الدويل .وقال أيضًا إن املحكمة رغم كوهنامطلعة
اطّالع�ا�ً جيدًا يف ذلك الوقت على االعتبارين املح ّددين املش���ار إليهما
أعاله ،فإهنا فسرت صراحةيف حكمها لعام  1996الفقرة الفرعية ( 1د)
من املادة العش���رين من معاهدة عام  1955بأهنا “التتيح س���وى دفع
متعلق باملوضوع” ،مستنتجة بأهنا “تقتصر على أن تتيح لألطراف دفعًا
ممكنًا بش���أن املوضوع يس���تخدم لو تس���نت الفرصة” (منصات النفط
(مجهورية إيران اإلس�ل�امية ضد الوالياتاملتح���دة األمريكية) الدفوع
االبتدائية( ،تقارير حمكمة العدل الدولية ( 1996اجلزء الثاين) ،الصفحة
 ،811الفقرة20).
ألي
وعلي���ه ،فإن القاض���ي بارا  -أرانغورين مقتن���ع بأنه ال وجود ّ
“اعتب���ارات خاصة تؤيد النظريف تطبيق الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة
العشرين قبل النظر يف الفقرة  1من املادة العاشرة” .بل علىالعكس من
ذل���ك ،هناك اعتبارات قوية تؤي���د عدم القيام بذلك .فاجلملة الثانية من
الفقرة 1( 125) مناحلكم ترفض طلب إيران ألن املحكمة استنتجت
أن الواليات املتحدة مل تنتهك الفقرة  1من املادةالعاش���رة من معاهدة
عام  .1955ويرى القاضي بارا  -أرانغورين أن ذلك كل ما يف األمر.
وعلي���ه،فق���د اس���تنتج أن املحكمة مل تكن خمتص���ة يف النظر يف الدفوع
ال�ت�ي قدمته���ا الواليات املتحدة اس���تنادًا إىلالفق���رة الفرعية ( 1د) من
املادة العشرين ،لتربير انتهاكها املفترض للفقرة 1من املادة العاشرة من
معاهدة عام .1955

وهك���ذا ،فإن القاضي بارا  -أرانغورين ي���رى أن موضوع النـزاع
الذي عرضته إيران على املحكمةهو ما إذا كانت األعمال العس���كرية
ال�ت�ي قامت هبا الوالي���ات املتحدة ّ
تش���كل خرقًا اللتزاماهت���ا جتاه إيران
مبوجب الفقرة  1من املادة العاش���رة من معاهدة عام  1955الس���ارية
بـ�ي�ن الطرفني .وعليه ،ف���إن مهمةاملحكمة هي أن تتخذ قرارًا بش���أن
وتق���رر ما إذا كانت الوالي���ات املتحدة قد
طل���ب إي���ران ،أي أن تنظر ّ
أخلّ���ت بالتزاماهتا مبوجب الفقرة  1من املادة العاش���رة من معاهدة عام
 .1955وحس���ب رأي بارا  -أرانغورين ،فإن املحكمة ،ما مل تستنتج
أن الوالي���ات املتحدة قد أخلّت بالتزاماهتا مبوج���ب الفقرة  1مناملادة
العاشرة من معاهدة عام ،1955فلن تكون خمتصة بالنظر يف دفوعات
الواليات املتحدة لتربيرأعماهلا العس���كرية ضد إيران ،وال س���يما ما إذا
كان���ت تل���ك األعمال مربرة مبوج���ب الفقرة الفرعي���ة ( 1د) من املادة
العش���رين من معاهدة عام  1955باعتبارها ضرورية حلماية “مصاحلها
األمنية األساسية”.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس

ومن وجهة نظر املحكمة ،مثة اعتبارات معيّنة تؤيد النظر يف تطبيق
الفقرة الفرعية ( 1د) مناملادة العشرين قبل النظر يف الفقرة  1من املادة
العاشرة.

ص���وت القاضي كوميانس لصاحل املنط���وق ألنه يتفق مع مضمونه.
ّ
بيد أنه يرى أن اس���تنتاجاملحكمة بأن اإلجراءات اليت اختذهتا الواليات
املتح���دة ضد منص���ات النفط ال ميكن تربيرها بصفته���ا تدابـريضرورية
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مع االس����تنتاج بأنالواليات املتحدة مل تنتهك التزاماهتا مبوجب الفقرة 1
من املادة العش����رين من معاهدة عام  1955بش����أن حرية التجارة .وقال
إن ذل����ك االس����تنتاج ق����د مت التوصل إلي����ه حبجة غري مقنع����ة أقامت متيـيزًا
مصطنعًا بـني التج����ارة املحميّة (التجارة املباش����رة) والتجارة غري املحميّة
(التج����ارة غري املباش����رة) .وأوضح أن عتب����اتالقانون التج����اري الدويل
غري مالئم����ة ألن تكون مقياس��ا�ً للتجارة املحميّة مبوج����ب معاهدة ،وأن
احلك����م،عالوة على ذل����ك ،كان مقيّدًا بصورة ال لزوم هلا لتعريف حرية
التجارة الذي ال يشمل التجارة الفعليةفحسب بل أيضًا التجارة املحتملة.
ورأى القاضي اخلصاونة أيضًا أن النهج الذي اتبع ال ميكن تأيـيدهباالستناد
إىل حتليل النصوص ،كما أنه ميثل خروجًا عن سوابق االجتهاد.

جزءا من القرار املتعلق بالطلب،
حلماية مصاحلها األمنية األساسية ،ليس ً
ال يف املنطوق ،ألن دلك خيلق
وكان ينبغي بالتايل أ ّاليكون قد أدرج أص ً
سابقة خطرية بإبداء رأي عارض يف منطوق احلكم.
واس���تهل القاضي كوميانس رأيه املس���تقل بإعطاء ملحة عن س���ياق
ال مما هومعروض يف احلكم .مث تطرق جلوهر النـزاع
الوقائع أكثر تفصي ً
املعروض على املحكمة الذي يتعلق مبسألة ما إذا كانتالواليات املتحدة
قد انتهكت التزامها مبوجب الفقرة1 من املادة العاشرة من معاهدة عام
1955املتعلقة حبرية التجارة ،وال يتعلق مبسألة ما إذا كان استخدامها
للقوة ّ
يشكل انتهاكًا مليثاق األمم املتحدة والقانونالعريف.
ويرى أن الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة العشرين من معاهدة عام
 1955اليت متكناألط���راف من اختاذ التدابـري الالزمة حلماية مصاحلها
ال قائمًا بذاته،
األمنية األساس���ية ،ليست ش���رط إعفاء بل حكمًامستق ً
أي من
وعليه ،فإن املحكمة مصيبة يف اس���تنتاجها بأن هلا حرية اختيا ر ّ
املادة العاش���رةأو الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة العش���رين س���تتناوهلا
أوالً .ولكن مىت استنتجت املحكمة أن الوالياتاملتحدة ال تستطيع أن
تبت يف القضية على األسس
تس���تظهر باملادة العش���رين ،حتتم عليها أن ّ
الوثيقة الصلة بالفقرة  1من املادة العاشرة نفسها .وبالتايل ،فقد أصبحت
استنتاجها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 1د)من املادة العشرين غري ذي
صلة باملوضوع بالنسبة للفصل يف الدعوى ،ومن مث ،فلم يكن من الالزم
أن تدرج تلكاالستنتاجات يف منطوق احلكم.

وفيما يتعلق بالطلب املضاد للواليات املتحدة اليت رفضته املحكمة،
رأى القاض���ي اخلصاون���ةأن ذلك وقع نتيجة لتفس�ي�ر املحكمة الضيق
للتج���ارة املحميّة وارتأى أنه م���ن األفضل لو أن املحكمة أيّدتالطلب
والطلب املضاد .ومع ذلك ،فإن الصعوبة األساس���ية اليت تعترض طلب
الواليات املتحدةهي مشكلة اإلسناد إىل إيران.
ورأى القاض���ي اخلصاونة أنه كان على املحكمة أن تس���تخدم لغة
أكث���ر وضوحًا فيما يتعل���ق برفض ادعاء الواليات املتحدة بأن ما قامت
ب���ه ضد منصات النفط تربره الفقرة الفرعية ( 1د) من املادةالعش���رين
م���ن معاهدة عام  1955باعتباره تدابـري ضرورية حلماية املصاحل األمنية
األساس���ية للوالياتاملتحدة .وقال إن استخدام القوة حيتم مناقشة هذه
املعايـري يف مفرديت الضرورة والتناس���باللتني ّ
جزءا من مفهوم
تشكالن ً
عدم استخدام القوة.

ونأى القاضي كوميانس بنفس���ه أيضًا عن الطريقة اليت وضعت هبا
املحكمة اإلج���راءات اليتتذرعت هبا الواليات املتحدة بأهنا “ضرورية
حلماية مصاحلها األمنية األساس���ية” ،مباش���رة على حمكالقواعد العامة
للقانون املتعلقة باستخدام القوة ،مبا يف ذلك احلق يف الدفاع عن النفس،
حيث أساءتبذلك تفسري نطاق واليتها القضائية.

الرأي املستقل للقاضي بويرغنتال
يتف���ق القاضي بويرغنتال مع حك���م املحكمة من حيث إقراره بأن
الوالي���ات املتحدة األمريكية ملتنتهك الفقرة1 من املادة العاش���رة من
معاهدة عام1995 بـينها وبني إيران .ويوافق أيضًا على قراراملحكمة
رف���ض الطلب املض���اد اليت تقدمت ب���ه الواليات املتحدة ض���د إيران.
وي���رى أن قرار املحكمةذل���ك تربره ،مع مراعاة م���ا يقتضيه اختالف
احلال ،األس���باب ذاهتا اليت دفعت باملحكمة إىل أن تستنتج أن الواليات
املتحدة مل تنتهك التزاماهتا جتاه إيران مبوجب الفقرة1 من املادة العاشرة
م���ن معاهدة عام  .1955لكن القاضي بويرغنتال خيتلف مع اس���تنتاج
املحكمة بأن إجراءات الواليات املتحدة املتمثلةيف ش���ن هجمات على
بع���ض منصات النفط اإليراني���ة ،ال ميكن تربيرها باالس���تناد إىل الفقرة
الفرعية ( 1د) من املادة العش���رين من املعاهدة “حسبما تفسر يف ضوء
القان���ون ال���دويل املتعلق باس���تخدام القوة” .واعتربأن هذا االس���تنتاج
ال مكان له يف احلكم ،ناهيك عن منطوقه.

وبيّن القاضي كوميانس يف اجلزء األخري من رأيه ما يعتقد أنه النهج
الس���ليم الذي كان منال�ل�ازم اتباعه لتناول اجلوان���ب القانونية للفقرة
الفرعية( 1د) من املادة العشرين .ويف هذا الصدد،أخذ بالتميـيز الذي
أقامته املحكمة يف حكمها الصادر يف عام1986 يف قضية نيكاراغوا،
بـ�ي�ن معياراملعقولية فيما يتعلق بتقيـيم ما يتهدد املصاحل األمنية ،ومعيار
الش���رعية فيما يتعل���ق بضرورة التدابـرياملتخ���ذة .وبتطبيق هذه الطريقة
وإعمال القواعد العامة للقانون الدويل املتعلقة باس���تخدام القوة كوسيلة
لتفسري معىن كلمة “ضرورية” ،استنتج القاضي كوميانس أن اإلجراءات
املتخذة ضد منصات النفط المتثل تدابـري ميكن اعتبارها ضرورية حلماية
املصاحل األمنية األساسية للواليات املتحدة.
الرأي املخالف للقاضي اخلصاونة
رأى القاض����ي اخلصاون����ة أن البني����ة الش����كلية ملنط����وق احلك����م اليت
خلطت بـني اس����تنتاجني خمتلفني يففقرة واحدة نش����از مؤسف .كما أهنا
وضع����ت القاضي اخلصاونة أمام خيار صع����ب إما أن يقبل الفقرة جبملتها
أو يرفضها .ووجد نفسه مكرهًا على التعبري عن رأي خمالف ألنه ال يتفق

ويعتق���د القاضي بويرغنتال أن حكم املحكم���ة ،فيما يتعلق بالفقرة
الفرعية ( 1د) من املادةالعش���رين ،معيب عيبًا جسيمًا لألسباب التالية.
أوالً ،ألنه يقدم استنتاجًا خبصوص الفقرة الفرعية1 (د)من املادة العشرين
من معاهدة عام  ،1955مما ميثل انتهاكًا لقاعدة عدم جواز احلكم بأكثر
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مما هومطلوب ،وهي قاعدة أساس���ية حتك���م العملية القضائية للمحكمة
ألي موضوع -
وال تس���مح للمحكم���ة بالتط���رق يفمنطوق حكمه���ا ّ
الفق���رة الفرعي���ة ( 1د) م���ن املادة العش���رين يف هذه احلال���ة  -مل تطلب
البت فيه يف استنتاجاهتا اخلتامية .وثانيًا ،ألن
أطراف القضية من املحكمة ّ
املحكمة بتّت يف موضوع ليستخمتصة بالنظر فيه مبوجب الشرط املتعلق
حب���ل املنازعات  -الفقرة2 من املادة احلادية والعش���رين من معاهدة عام
 - 1955وهو الش���رط الذي ميثل األساس الوحيد الختصاص املحكمة
يف ه���ذه القضي���ة بع���دأن خلُص���ت إىل أن الواليات املتح���دة مل تنتهك
الفقرة  1من املادة العاش���رة من املعاهدة .وثالثًا ،ألنه حىت لو س���لّمنا بأن
املحكمة هلا اختصاص لتقدمي اس���تنتاج فيما يتعلق بالفقرة الفرعية( 1د)
م���ن املادة العش���رين ،فإن تفس�ي�رها لتلك املادة يف ض���وء القانون الدويل
املتعلق باستخدام القوة يتجاوزواليتها القضائية .ويف اخلتام ،يرى القاضي
بويرغينتال أن الطريقة اليت حللت هبا املحكمة األدلة املتعلقةبتطبيق الفقرة
الفرعية1 (د) من املادة العشرين معيبة عيبًا جسيمًا.
الرأي املخالف للقاضي العريب

الرأي املستقل للقاضي أووادا
يتفق القاضي أووادا مع االس���تنتاج النهائي للمحكمة بأنه ال ميكن
أي م���ن طلبات امل ّدعيوال الطلبات املضادة للم ّدعى عليه ،لكن
تأيـيد ّ
ليس باستطاعته أن يوافق على مجيع النقاط الواردة يفاملنطوق ،وال يتفق
مع مجيع األسباب املفضية إىل االستنتاجات .وهلذا السبب ،فإن القاضي
أووادا يرفقرأيه املستقل الذي يركز على بعض النقاط البارزة.
أوالً ،بالنس���بة ملسألة س���ند قرار املحكمة ،يرى القاضي أووادا أنه
كان يتعيّ���ن على املحكمة أنتنظر يف الفقرة  1من املادة العاش���رة قبل
الفق���رة الفرعية1 (د) من املادة العش���رين .فالفق���رة الفرعية 1(د) من
املادة العش���رينّ ،
تشكل دفاعًا عن موضوع طلبات امل ّدعي بشأن الفقرة
1 من املادة العاشرة،وهلذا السبب ،ينبغي أ ّال تنظر فيها املحكمة إ ّال بعد
أن تس���تنتج وجود انتهاك للفقرة  1من املادة العاشرة.وليس للمحكمة
حرية اختيار األس���اس الذي تبين عليه حكمها عندما يكون اختصاصها
حمصورًايف النظر يف الفقرة  1من املادة العاشرة.
ثانيًا ،فيما يتعلق مبس���ألة نطاق الفقرة  1من املادة العاش���رة ،يتفق
القاض���ي أووادا عموم���ًا م���عاحلكم ،لكن���ه يُبيّ���ن أن مصطلح “حرية
التجارة” ،كما هو مستخدم يف معاهدة عام  ،1955يشري إىل “حرية
تدف���ق املعام�ل�ات التجارية يف الس���لع واخلدمات بـ�ي�ن إقليمي الطرفني
املتعاقدين” ،وال ميكن أنيشمل أنشطة منصات النفط .وبصرف النظر
عن األس���اس الوقائعي الذي يستند إليه احلكم ،ال ميكن للمحكمة هلذا
الس���بب أن تؤيد االدعاء بأن “حرية التجارة” الواردة يف الفقرة1 من
املادةالعاشرة قد انتهكت.

صوت القاضي العريب ضد الفقرة األوىل من املنطوق بس���بب رأيه
ّ
املخالف أساسًا يف ثالثنقاط.
للبت يف قانونية استخدام القوة .وال سيما
أوالً ،أن املحكمة خمتصة ّ
أن املحكمة رأت أن استخدامالقوة من جانب الواليات املتحدة ال ميكن
اعتباره دفاعًا مشروعًا عن النفس متاشيًا مع “املعايـري املطبقةعلى هذه
املسألة” اليت حت ّددها املحكمة يف “أحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون
ال���دويل العريف”.وقال إن إج���راءات الواليات املتح���دة تعادل أعماالً
انتقامية مسلحة وأنه كان ينبغي اإلشارة إىل عدم شرعيتها يف ح ّد ذاهتا.
وأض���اف أن املحكم���ة أضاعت فرصة إلعادة تأكي���د وتوضيح القانون
املتعلقباستخدام القوة بكافة مظاهرها.
وثانيًا ،إن رفض املحكمة قبول دعوى إيران بوقوع انتهاك للفقرة
 1من املادةالعاشرة يقوم على أسس غري سليمة يف الواقع ويف القانون.
فامله���م لي���س هو ما إذا كانت املنصاتاملس���تهدفة كان���ت تنتج النفط
عندم���ا مت���ت مهامجتها ،بل هو م���ا إذا كانت إيران إمج���االً تنتج النفط
وتص���دره إىل الواليات املتحدة .فاملعيار هو ما إذا كانت حرية التجارة
بـني إقليمي الطرفني قد تضررت .وعندما فرض احلصارُ ،سمح بالتجارة
غري املباش���رة اليت اس���تمرت يف واقع األمر .واملعين العاديللمعاهدة يف
س���ياقها يؤيد احلجة القائلة بأن نطاقها يش���مل التج���ارة باملفهوم العام.
كما أن الفقرة  1مناملادة العاش���رة ال تس���تبعد هذا النوع من التجارة
غري املباشرة .واأليام العشرة الفاصلة بـني اهلجوماألول وفرض احلصار
كانت كافية إلعالن تضرر حرية التجارة .ومن مث ،فإن االلتزام الناشئ
عنالفقرة  1من املادة العاشرة قد أُخل به.

وثالثًا ،بالنسبة ملسألة نطاق الفقرة الفرعية1 (د) من املادة العشرين،
اليت يرى القاضي أووادا أن املحكمةليس���ت مضطرة للنظر فيها بسبب
استنتاجها املتعلق بالفقرة  1من املادة العاشرة ،فإن تفسري الفقرة الفرعية
( 1د) من املادة العش���رين وتطبيقها ومسألة الدفاع عن النفس مبوجب
القانون الدويل بصفة عامة ،ليس���تا مس���ألتني مترادفتني يف نظره ،بل إن
املس���ألة األخرية ليس���ت هي اهلمة املنوطة باملحكمة .وينبغي أن يقتصر
نظر املحكمة يف املش���كلة األخرية على ما هو ضروري لتفسريوتطبيق
الفق���رة الفرعية ( 1د) من املادة العش���رين ،وذل���ك بالنظر إىل حمدودية
نطاق اختصاص املحكمة.
وأخريًا ،يثري القاضي أووادا مس����ألة ع����دم التوازن يف تقدمي األدلة يف
هذه القضية مما جعل املحكمةيف موقف يصعب عليها أن تتحقق فيه من
الوقائ����ع املعنيّة .ومع أن القاضي أووادا يقبل املبدأ األساس����يالذي حيكم
تعمقت املحكمة
القرائن وهو مبدأ “البيّــنة على امل ّدعي” فإنه كان يود لو ّ
يف دراسة مشكلة التحققمن وقائع القضية من تلقاء نفسها ،إذا لزم األمر.
الرأي املستقل للقاضي سيما

ثالثًا ،إن املحكمة ُمح ّقة يف النظر يف الفقرة الفرعية ( 1د) من املادة
العشرين قبلالفقرة  1من املادة العاشرة .وهلا اختصاص لتعزيز مسامهتها
بالبتيف استخدام القوة على حنو مستفيض.
يف التطوير التدرجيي للقانون ّ

استهل القاضي سيما رأيه املستقل بشرح سبب تصويته لصاحل اجلزء
األول م����ن منطوق احلكمعلى الرغم من أنه ال يتفق مع املحكمة إ ّال يف
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تناوهلا لواحدة فقط من املسألتني املذكورتني يف ذلكاجلزء من املنطوق،
وه����ي املصاحل األمنية املزعومة للواليات املتحدة اليت قيس����ت على ضوء
أحكام القانون الدويليف جمال الدفاع عن النفس .وفيما يتعلق باألجزاء
املتبقي����ة من املنطوق ،فليس بوس����ع القاضي س����يما أنيواف����ق على قرار
املحكمة بأن هجمات الواليات املتحدة على منصات النفط مل ّ
تشكل يف
هناية املطافانتهاكًا حلق إيران مبوجب املعاهدة يف احترام حرية التجارة
مع الواليات املتحدة ،وليس باستطاعته أنيعترب أن الطريقة اليت بتّت هبا
املحكمة يف ما يس����مى بالطلب املضاد “العام” للواليات املتحدة طريقة
صحيحة .بل إن القاضي سيما يرى أنه كان ينبغي تأيـيد الطلب املضاد.
املكرسهلذه الدعوى املض����ادة ،فإن القاضي
وخبص����وص جزء املنط����وق ّ
سيما ال خيار لديه سوى االختالف مع ما ذهبت إليه املحكمة.والسبب
ال����ذي جعل القاضي س����يما أيض����ًا ال خيتلف أيضًا مع اجل����زء األول من
(وفضل أنيس����مي رأيه رأيًا “مستق ًال” وليس رأيًا “خمالفًا”)
املنطوق ّ
عل����ى الرغم من أنه ال يتف����ق مع قرارات املحكمة إ ّالفيما يتعلق بواحدة
فقط من املسألتني اللتني بتّت فيهما املحكمة يف ذلك اجلزء من املنطوق،
سبب يتعلق باعتبارات السياسة القضائية :فالقاضي سيما يرحب بكون
املحكمة قد انتهزت الفرصة ،اليت أتاحتهاالواليات املتحدة باستنادها إىل
املادة العش����رين من معاهدة عام  ،1955للتعبري عن رأيها بشأن احلدود
القانونية الستخدام القوة يف الوقت الذي يشتد فيه التذرع هبذه احلدود.
ورغم أن القاضي سيما يرىبأن املحكمة مل تقم سوى بواجبها يف هذا
الصدد ،وإن كان ذلك بش����يء من االحتراز غرياملناس����ب ،فإنه ال يريد
أن ينأى بنفسه عما أسفر عنه ذلك يف هناية املطاف من تأكيد ،ولو كان
تأكيدًاشديد التردد ،لألحكام اآلمرة مليثاق األمم املتحدة.
وملّا كانت املس���ائل املتعلقة باس���تخدام الواليات املتحدة للقوة هي
صلب القضية ،فإن القاضيس���يما يرى أن النهج الذي اتبعه احلكم يف
تناول املادة العش���رين قبل املادة العاش���رة من معاهدة عام  1955هنج
مقب���ول .ومن جهة أخ���رى ،فإنه كان يتعيّن عل���ى املحكمة أن تتحلى
بالش���جاعة لتُبيّ���ن من جديد،وبالت���ايل تعيد تأكيد ،املبادئ األساس���ية
لقانون األمم املتحدة والقانون الدويل العريف بشأن استخدامالقوة على
حنو يتماش���ى مع مس���توى الصرامة والوضوح الذي أرسته املحكمة يف
الس���ابق يف قضي���ة قناةكورفو قبل نصف قرن خال .ومن املؤس���ف أن
املحكمة مل تقم بذلك.
ويرى القاضي سيما أنه كان يتعيّن على املحكمة أن توضح ما هي
التدابـري الدفاعية املضادة اليتكانت متاحة للواليات املتحدة :ويف رأي
القاضي س���يما ،فإن اإلجراءات العس���كرية املعادية اليت ال تصلدرجة
هجوم مسلح مبفهوم املادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،مثل اإلجراءات
اليت قامت هبا إيران يفالقضية املعروضة ،ميكن أن تواجه بتدابـري دفاعية
متناس���بة وفورية وذات طابع عس���كري أيضًا .بي���د أناإلجراءات اليت
قام���ت هب���ا الواليات املتحدة ض���د منصات النفط ليس���ت مبثابة تدابـري
مضادة متناسبة.

ويرى القاضي سيما أن تناول املحكمة للمادة العاشرة بشأن حرية
التجارة بـني إقليمي البلديناتّبع هنجًا تدرجييًا يعترب أنه ظل س���ليمًا إىل
ح���دود معيّنة قبل أن ينحرف يف اجتاه���ات خاطئة :فأوالً ،إناملنصات
اليت تعرضت للهجوم يف تشرين األول/أكتوبر  1987ال ميكن أن تفقد
محايتها مبوجب املادةالعاشرة ،رغم كوهنا قد تعطلت مؤقتًا ،ألن حرية
التجارة مبوجب املعاهدة تش���مل أيضًا ،من وجهة نظرالقاضي س���يما،
إمكانية التجارة يف املستقبل .وثانيًا ،إن استمرار التجارة غري املباشرة يف
النف���ط اإليراينأثناء فترة فرض الواليات املتحدة للحصار ،ميكن أيضًا،
من وجهة نظر القاضي سيما ،أن يعترب حمميًا مبوجب املعاهدة.
وفيما يتعلق بالطلب املضاد للواليات املتحدة ،فإن القاضي س���يما
يرى أن الطريقة اليتتناولته هبا املحكمة كانت غري مناسبة على حنو فج،
ال سيما فيما يتعلق مبا يسمى الطلب املضادالعام الذي يرى القاضي سيما
أنه كان ينبغي تأيـيده .مث يش���رع القاضي سيما يف تفصيل احلجج ،اليت
تذرعت هبا الواليات املتحدة بصورة غري مقنعة شيئًا ما ،لتأيـيد الطلب
املضاد العام .فكون دولتنييف هذه احلالة (خبالف قضية نيكاراغوا) مها
من تسببا يف احلالة املناوئة للمالحة املحايدة يف اخلليج ليسأمرًا حامسًا.
يهم يف األمر ،فيما يتعلق بالطلب
وحس���ب القاضي سيما ،فإن كل ما ّ
املضاد العام ،هوأن إيران كانت مسؤولة عن جزء كبري من اإلجراءات
ال�ت�ي أعاقت حرية التجارة واملالح���ة بـني البلدين؛وليس من الضروري
حتديد حجم مسؤولية إيران عن إعاقة ذينك النشاطني .كما أنه ال ميكن
الدف���عبأن كافة معوقات حرية التجارة واملالحة اليت كانت تعاين منها
الس���فن املحايدة يف اخلليج كانت بس���بب أعمال احلرب املشروعة اليت
قام هبا الطرفان املتحاربان ،وبالتايل فإن الس���فن املحايدة كانت تدخل
املناطقالبحرية املش���مولة حبرب اخلليج على مس���ؤوليتها اخلاصة .ويف
رأي القاضي س���يما ،فإن إجراءات إيران ّ
تشكل انتهاكًا للمادة العاشرة
من معاهدة عام 1955؛ والدليل على أن تلك اإلجراءات تس���ببت يف
إعاقة حرية التجارة واملالحة هو زيادة تكاليف العمل والتأمني وسواها
م���ن التكاليف اليت تكبدهتااجلهات املش���اركة يف التج���ارة بـني البلدين
خالل الفترة املذكورة.
مث ينتقل القاضي سيما إىل دحض احلجة بأن األفعال اليت يُزعم أهنا
ّ
شكلت إعاقة حلرية التجارة واملالحة مبوجب املعاهدة ال ميكن أن تنسب
إليران بشكل قاطع ،وبالتايل فإنه يستحيل إثبات مسؤوليةإيران عن تلك
األفعال .ويُبيّن القاضي س����يما أنه ميكن تطوير مبدأ املس����ؤولية التضامنية
يف النُ ُظ����م القانونيةاملحلية ،ليكون مبدأً قانونيًا عامًا ميكن االس����تعانة به
لتجاوز املعضلة يف القضية املعروضة.
وأخ�ي�رًا ،حياجج القاضي س���يما بأن ما يس���مى قاع���دة “الطرف
الثالث الضروري” اليت قبلت هبا املحكمة مث رفضتها تباعًا يف اجتهاداهتا
الس���ابقة ،مل تك���ن لتحول دون قبول الطلب املض���اد للوالياتاملتحدة
باعتباره طلبًا يستند إىل أساس.
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األوىل يبدوان غري متسقني :فثمة تعارض بـني احلكم بأناستخدام القوة
املسلحة ضد منصات النفط عمل غري مشروع وبـني رفض املطالبة جبرب
الضررالناجم عن العمل غري املشروع .بيد أن تأكيد املحكمة على مبدأ
حظر اس���تعمال القوة املسلحة ،إ ّال يفاحلاالت اليت ينص عليها القانون
الدويل ،بدا للقاضي ريغو على قدر كاف من األمهية جعله يشعر بأنمن
واجبه التصويت لصاحله ،بالرغم من رفض تأيـيد طلب إيران املشروع.
واحلجج املؤيدة لرفض كال اإلجراءين تشترك يف عنصرين مها تفسري
مفهومالتجارة “غري املباشرة” وفكرة أن التجارة “يف املستقبل” خارجة
ع���ن نطاق حرية التجارة .ويرىالقاض���ي ريغو أن هذين العنصرين حم ّل
أخذ ور ّد.

الرأي املستقل للقاضي ريغو
يش���مل منط���وق احلكم نقطتني :وي���رد يف النقطة الثانية اس���تنتاج
بوج���وب رفض الطلب املضادللوالي���ات املتحدة األمريكية؛ أما النقطة
الشق الثاين منهما طلبمجهورية إيران
فمجزأة إىل ش ّقني ،يرفض ّ
األوىل ّ
الش���ق األول إىل أن اهلجمات األمريكية
اإلس�ل�امية باجلرب ،بـينما يشري
ّ
على منصاتالنفط ال تستويف شروط أحكام املعاهدة السارية ،حسب
تفسريها يف ضوء القانون الدويل املتعلقباستخدام القوة.
صوت القاضي ريغو لصاحل النقطتني الواردتني يف املنطوق ،مع
وقد ّ
إبداء بعض التحفظاتعلى النقطة األوىل .فالش���رطان املكونان للنقطة

 - 146طل���ب إع���ادة النظر يف احلك���م الصادر يف  11أيلول/س���بتمرب  1992يف قضي���ة النـزاع املتعلق
باحلدود الربيّة واجلزرية والبحرية (الس���لفادور/هندوراس :نيكاراغوا طرف متدخل) (السلفادور
ضد هندوراس)
احلكم الصادر يف  18كانون األول/ديسمرب 2003
خلُصت الدائرة اليت ّ
ش���كلتها املحكمة للنظر يف قضية طلب إعادة
النظر يف احلكم الصادر يف  11أيلول/س���بتمرب  1992الصادر يف قضية
النـزاع املتعلق باحلدود الربيّة واجلزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس:
نيكاراغ���وا طرف متدخل) (الس���لفادور ضد هن���دوراس) ،إىل احلكم
بأغلبي���ة أربع���ة أصوات مقاب���ل صوت واحد ،بعد قب���ول الطلب الذي
قدمته مجهورية الس���لفادور إلعادة النظر مبوج���ب املادة  61من النظام
األساس���ي للمحكمة يف احلكم الصادر يف  11أيلول/س���بتمرب 1992
عن دائرة املحكمة ّ
املشكلة للنظر يف قضية النـزاع املتعلق باحلدود الربيّة
واجلزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس :نيكاراغوا طرف متدخل).

“...
فإن الدائرة،
بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد،
تقض���ي بأن الطلب املق ّدم من مجهورية الس���لفادور من أجل إعادة
النظر ،مبوجب املادة  61من النظام األساسي للمحكمة ،يف احلكم
الذي صدر يف  11أيلول/س���بتمرب  1992عن الدائرة اليت ّ
شكلتها
املحكم���ة للنظر يف قضي���ة النـزاع املتعلق باحل���دود الربيّـة واجلزرية
والبحري���ة (الس���لفادور/هندوراس :نيكاراغ���وا ط���رف متدخ���ل)
غري مقبول.
املؤي���دون :القاض���ي غيّ���وم ،رئيس الدائ���رة؛ والقاضي���ان ريزك
وبويرغنتال؛ والقاضي اخلاص توريس برنارديز؛
املعارضون :القاضي اخلاص باوليـيو”.

*
*   *
وكان���ت الدائرة مؤلفة من القض���اة التالية أمساؤهم :القاضي غيّوم،
رئيس���ًا للدائ���رة؛ والقاضيان ري���زك وبويرغنتال؛ والقاضي���ان اخلاصان
توريس برنارديز وباوليـيو؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.

*
*   *
وذيّل القاضي اخلاص باوليـيو حكم الدائرة برأي خمالف.

*
*   *
وي���رد فيما يل���ي نص الفقرة األخرية من احلك���م الصادر عن دائرة
املحكمة:
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*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )14-1
يف  10أيلول/سبتمرب  ،2002أودعت مجهورية السلفادور (املشار
إليها أدناه باس���م “الس���لفادور”) طلب���ًا لدى املحكمة إلع���ادة النظر
يف احلك���م الصادر يف  11أيلول/س���بتمرب  1992ع���ن دائرة املحكمة
ّ
املشكلة للنظر يف قضية النـزاع املتعلق باحلدود الربيّة واجلزرية والبحرية
(السلفادور/هندوراس :نيكاراغوا طرف متدخل) (تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1992الصفحة .)351
والتمس���ت الس���لفادور من املحكمة يف طلبها هذا أن “تشرع يف
تش���كيل الدائ���رة اليت س���تنظر يف طلب إعادة النظ���ر يف احلكم ،مراعية
املقتضيات اليت اتفقت عليها الس���لفادور وهندوراس يف االتفاق اخلاص
املؤرخ  24أيار/مايو .”1986
وبأمر مؤرخ  27تش���رين الثاين/نوفمرب ّ ،2002قررت املحكمة،
بعد استشارة الرئيس للطرفني على النحو الواجب ،أن تستجيب لطلب
الطرفني تشكيل دائرة خاصة للنظر يف القضية؛ وأعلنت املحكمة اختيار
 3م���ن أعضائها إىل جانب قاضيـني خاصني اختارمها الطرفان للنظر يف
القضية ،وهؤالء القض���اة هم :رئيس الدائرة ج .غيّوم؛ والقاضيان ف.
ريزك وت .بويرغنتال؛ والقاضيان اخلاصان س .توريس برنارديز (الذي
اختارته هندوراس) وف .هـ .باوليـيو (الذي اختارته السلفادور).
ويف  1نيس���ان/أبريل  ،2003أودع���ت هن���دوراس يف غض���ون
األج���ل الذي ح ّددته املحكمة ،مالحظاهتا اخلطيّة بش���أن مقبولية طلب
وعق���دت جلس���ات علنية أي���ام  8و 9و 10و 12أيلول/
الس���لفادورُ .
سبتمرب .2003

املكان املعروف باسم رومبيسيون دي لوس أماتيس الواقع على خط
الع���رض  °13 '26 ''29مشاالً وخط الطول  °87 '43 ''25غربًا
حيث غيّر هنر غواسكوران جمراه”.
باسم حكومة مجهورية هندوراس،
“بالنظر إىل الوقائع واحلجج الواردة أعاله ،تلتمس حكومة مجهورية
هن����دوراس من الدائرة اإلعالن ع����ن عدم مقبولية طلب إعادة النظر
الذي تقدمت به السلفادور بتاريخ  10أيلول/سبتمرب .”2002

أساس االختصاص وظروف القضية
(الفقرات )22-15
تذك���ر الدائرة ،بادئ ذي بدء ،أن املادة  61من النظام األساس���ي
تن���ص على أن إجراءات إعادة النظر تُفتتح حبكم من املحكمة يثبت أن
بناء على املس���وغات اليت ترد يف النظام األساس���ي ،وأن
الطلب مقبول ً
املادة  99من الئحة املحكمة تتضمن أحكامًا تنص صراحة على س�ي�ر
اإلج���راءات خبصوص موضوع الطل���ب إذا أعلنت املحكمة يف حكمها
األول مقبولية الطلب.
البت
وتالحظ الدائرة أن قرارها يف هذه املرحلة يقتصر بذلك على ّ
يف مس���ألة ما إذا كان طلب الس���لفادور مستوفيًا الش���روط الواردة يف
النظام األساس���ي للمحكمة .وترد فيما يلي الش���روط اليت تنص عليها
املادة  61من النظام األساسي:
(أ) ينبغي أن يستند الطلب إىل “تكشف واقعة”؛
تكشفها “واقعة حامسة”؛
(ب) جيب أن تكون الواقعة املستند إىل ُ
(ج) ينبغ���ي أن يكون كل من املحكم���ة والطرف الطالب إلعادة
النظر على “جهل” بالواقعة عند صدور احلكم؛
(د) جيب أ ّال يكون اجلهل هبذه الواقعة “ناشئًا عن إمهال”؛
(هـ) جي���ب أن يقدم طلب إعادة النظر “خالل س���تة أش���هر على
األكثر من تكش���ف الواقع���ة اجلديدة” وقبل انقضاء  10س���نوات من
تاريخ احلكم.
وتالح���ظ الدائرة أن “طلبات إع���ادة النظر ال تكون مقبولة إ ّال إذا
أي
استوفت كل الشروط املح ّددة يف املادة  .61ويف حال عدم استيفاء ّ
من هذه الشروط ،جيب رفض الطلب”.
بيد أن السلفادور تدفع منذ البداية على ما يبدو بانتفاء احلاجة إىل
أن تنظر الدائرة فيما إذا كانت ش���روط املادة  61من النظام األساس���ي
“أقرت ضمنيًا مبقبولية طلب
قد اس���توفيت ،ألن هندوراس مبوقفها قد ّ
السلفادور”.
أي حال
ويف هذا الصدد ،تالحظ الدائرة أن للمحكمة يعود ،على ّ
وبص���رف النظر عن وجهات نظر الطرفني بش���أن مقبولية طلب إعادة
النظ���ر ،أمر التثبت من اس���تيفاء طلب من هذا القبيل لش���روط املقبولية
املنصوص عليها يف املادة  61من النظام األساسي ،عندما يعرض عليها.

*
ويف املرافعات الشفوية ،ق ّدم الطرفان االستنتاجات النهائية التالية:
باسم حكومة مجهورية السلفادور،
“تلتمس مجهورية الس���لفادور من الدائرة ب���كل احترام أن ترفض
مجيع الطلبات واالستنتاجات املخالفة وأن تقضي وتعلن:
 - 1أن طلب مجهورية الس���لفادور مقبول لوجود وقائع جديدة
من شأهنا أن جتعل القضية قابلة إلعادة النظر مبوجب املادة  61من
النظام األساسي للمحكمة؛
 - 2وأن تشرع ،مبجرد قبول الطلب ،يف إعادة النظر يف احلكم
الصادر يف  11أيلول/سبتمرب  1992حىت يعيّن حكم جديد خط
احل���دود يف القطاع الس���ادس املتنازع عليه من احل���دود الربيّة بـني
السلفادور وهندوراس وذلك على النحو التايل:
‘انطالق�ا�ً م���ن املصب القدمي لنه���ر غواس���كوران يف اخلليج الصغري
املع���روف باس���م اس���تريو دي الكوت���و الواق���ع على خ���ط العرض
 °13 '22 ''00مش���االً وخط الط���ول  °87 '41 ''25غربًا ،تتبع
احلدود املجرى القدمي لنهر غواس���كوران ملس���افة  17 300متر إىل
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وت ّدعي هندوراس أيضًا بأن الوقائع اليت تس���تند إليها الس���لفادور،
حىت وإن افترضت جدهتا وثبوهتا ،ليست وقائع حامسة فيما يتعلق حبكم
عام .1992
وحتتج هندوراس أخريًا بأنه كان من املمكن أن جتري الس���لفادور
هذه الدراسات العلمية والتقنية والبحوث التارخيية اليت تستند إليها اآلن
قبل عام .1992
وتنتقل الدائرة إىل النظر يف االس���تنتاجات اليت قدمتها الس���لفادور
بشأن تغيّر جمرى هنر غواسكوران ،وتشري إىل أن قبول طلب إعادة النظر
رهني باستيفاء كل من الشروط املنصوص عليها يف املادة  ،61وأن عدم
أي ش���رط منها يس���توجب رفض الطلب؛ وتبدأ الدائرة ،فيما
اس���تيفاء ّ
يتعل���ق بالقضية احلالية ،بالتحقق من كون احلقائق املدعاة ،على افتراض
أهنا وقائع جديدة ،تعترب حامسة بالنسبة حلكم عام .1992
ويف ه���ذا الصدد ،تش�ي�ر الدائرة بداية إىل االعتب���ارات املبدئية اليت
اس���تندت إليها الدائرة اليت نظ���رت يف القضية األصلية إلصدار حكمها
بشأن النـزاعات القائمة بـني الدولتني حول ست قطاعات من حدودمها
الربيّ���ة .وذك���رت تلك الدائرة آن���ذاك أن تعيـني احل���دود ينبغي أن يتم
“بتطبي���ق مبدأ احليازة اجلاري���ة ) (uti possidetis jurisاملقبول عمومًا
يف أمريكا اإلس���بانية ،ومبوجبه تتبع احلدو ُد احلدو َد اإلدارية املوروثة عن
االس���تعمار” (الفقرة  28من احلكم الص���ادر يف عام  .)1992بيد أن
الدائ���رة املذكورة الحظت أن “املوقف القائم على مبدأ احليازة اجلارية
ميك���ن تعديله عن طريق التقاض���ي أو مبوجب معاهدة” .واس���تنتجت
بناء على ذلك ما يلي“ :ومن مثة يُطرح تساؤل عما إذا كان من
الدائرة ً
بس���بل أخرى مثل اإلقرار أو االعتراف”،
املمكن تعديل [هذا املوقف] ُ
وخلُص���ت الدائرة إىل أنه “ال يوجد على م���ا يبدو ما مينع انطباق هذه
العوام���ل من حيث املب���دأ مىت توافرت األدلة الكافية إلثبات أن الطرفني
قب�ل�ا بالفعل قبوالً واضح�ا�ً بتغيـري يف املوقف القائم عل���ى مبدأ احليازة
اجلارية ،أو بتفس�ي�ر له على أقل تقدير” (الفقرة  67من احلكم الصادر
يف عام .)1992
مث نظ���رت اللجن���ة يف “ادع���اء الس���لفادور أن جمرى س���ابقًا لنهر
غواسكوران ّ
يشكل احل ّد املقرر مبوجب مبدأ احليازة اجلارية ” .ويف هذا
الصدد ،الحظت الدائرة أن :
“[هذا االدعاء] باعتباره مس���ألة من مس���ائل الواقع ،يتوقف على
القول بأن هنر غواس���كوران كان يتبع ذلك املجرى يف السابق وأن
هذا املجرى حتول مس���اره يف وقت ما وبش���كل مفاجئ إىل موقعه
احلايل .وعلى هذا األس���اس ،تتمثل احلجة القانونية للس���لفادور يف
أنه إذا أنشأ جمرى هنر ح ّدًا مث حتول النهر بشكل مفاجئ عن جمراه
القدمي ليتبع جمرى جديدًا ،فإن عملية “تغيّر جمرى النهر” ال تستتبع
تغيـريًا للح ّد الذي يظل يقتفي مسار القناة القدمية”( ،الفقرة 308
من احلكم الصادر عام .)1992
وأضافت الدائرة أنه:

ف�ل�ا جتوز إعادة النظ���ر يف حكم ملجرد اتفاق الطرفني على ذلك بل هو
يرهتن حصرًا باستيفاء شروط املادة .61
وتتعل���ق الوقائ���ع اجلديدة ال�ت�ي ت ّدعيها الس���لفادور بتغيّر جمرى هنر
غواس���كوران من جهة ،وب���ـ “اخلريطة الكروي���ة” )(Carta Esférica
وتقرير بعثة إالكتيفو يف عام  1794من جهة أخرى.

تغيّر جمرى هنر غواسكوران
(الفقرات )40-23
“لفهم ادعاءات السلفادور احلالية فهمًا سليمًا” ،تعيد الدائرة أوالً
س���رد جزء من تعليل احلكم الصادر يف عام  1992فيما يتعلق بالقطاع
السادس من احلدود الربيّة.
مث تش�ي�ر الدائرة إىل أن الس���لفادور ت ّدعي يف القضية احلالية أوالً أن
لديها أدلة علمية وتقنية وتارخيية تثبت ،خالفًا لتفس�ي�رها للقرار الصادر
يف عام  ،1992أن هنر غواس���كوران تغيّر جمراه بالفعل يف املاضي وأن
ه���ذا التغيّ���ر كان مفاجئًا وكان عل���ى األرجح نتيج���ة إعصار وقع يف
عام  .1762وتدفع الس���لفادور بأن ه���ذه األدلة ميكن أن متثل “وقائع
جديدة” مبفهوم املادة  61من النظام األساسي.
وت ّدع����ي الس����لفادورأيضًا أن األدلة اليت تقدمه����ا اآلن تثبت وجود
جمرى قدمي للنهر ينتهي يف مصب ال كوتو ،وتغيّر هذا املجرى يف أواسط
القرن الثامن عش����ر ،أو أهنا تدعم على أق����ل تقدير احتمال حدوث هذا
التغيّ����ر .وتوصف هذه األدلة بأهن����ا “وقائع جديدة” على حنو ما يرد يف
املادة  .61واستنادًا إىل السلفادور ،تع ّد الوقائع املذكورة على هذا النحو
وقائع حامسة ألن االعتبارات واالس����تنتاجات املتعلقة باحلكم الصادر يف
عام  1992اس����تندت إىل رفض فكرة تغيّر جمرى النهر اليت رأت الدائرة
عدم ثبوهتا.
وت ّدعي السلفادور أخريًا أنه بالنظر إىل الظروف املحيطة بالقضية،
وال س���يما “احلرب األهلية املريرة [اليت] عصفت بالس���لفادور” “ملدة
ه���ي تقريب���ًا كامل الفترة املمتدة من ع���ام  1980وحىت النطق باحلكم
يف  11أيلول/س���بتمرب  ،”1992فإن جهلها بشىت الوقائع اجلديدة اليت
تقدمها اآلن عن جمرى هنر غاسكوران مل يكن ناشئًا عن إمهال منها.
وتذك���ر الدائرة أن هندوراس من جانبه���ا حتاجج بأنه ،فيما يتعلق
بتطبيق املادة  61من النظام األساسي“ ،يفيد االجتهاد القضائي الراسخ
عل���ى أن هناك فرقًا نوعيًا بـني الوقائع املدعاة واألدلة اليت يُس���تند إليها
يف إثباهت���ا وأن���ه ال يفتح الباب للحق يف إعادة النظر إ ّال بتكش���ف هذه
وبن���اء عل���ى ذلك ،ترى هن���دوراس أن األدل���ة اليت قدمتها
الوقائ���ع”.
ً
السلفادور ال ميكن أن تربر احلق يف إعادة النظر.
وتضيف هندوراس أن الس���لفادور مل تثب���ت وجود واقعة جديدة.
فالسلفادور تس���عى ،يف حقيقة األمر ،إىل “تفسري جديد لوقائع كانت
معروف���ة من قبل” وتطلب من الدائرة “نقضًا صرحيًا” للحكم الصادر
يف عام .1992
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إضافي���ة من “اخلريط���ة الكروية” وأخرى لتقري���ر بعثة إالكتيفو ضمن
جمموعة آير يف مكتبة نيوبري بشيكاغو .وتكمل هاتان النسختان النسخ
املحفوظة يف متحف البحرية مبدريد واليت أشارت إليها الدائرة ّ
املشكلة
يف عام  1992يف الفقرتني  314و 316من حكمها.
وتش�ي�ر الدائرة إىل أن هندوراس ترفض أن يكون تقدمي وثائق عثر
عليها يف ش���يكاغو أمرًا ميكن اعتباره واقعة جديدة .فهذه الوثائق ،من
وجهة نظرها ،ما هي إ ّال “نس���خة أخرى من الوثيقة نفسها الذي سبق
هلندوراس أن قدمتها أثناء مرحلة اإلجراءات اخلطيّة يف القضية اليت فصل
فيها يف عام  ،1992واليت قامت الدائرة بالفعل بتقيـيمها يف حكمها”.
وتش���رع الدائرة أوالً ،عل���ى غرار ما فعلت فيما يتص���ل مبوضوع تغيّر
جم���رى النهر ،يف التحقق مما إذا كانت الوقائع املدعاة بش���أن “اخلريطة
الكروية” وتقرير بعثة إالكتيفو هي وقائع حامسة بالنسبة للحكم الصادر
يف عام .1992
وتذك���ر الدائرة يف هذا الصدد بأن الدائرة اليت س���بقتها يف دراس���ة
القضية يف عام  ،1992بعد أن ّقررت أن ادعاءات الس���لفادور املتعلقة
باملجرى الس���ابق لنهر غواس���كوران ال تتسق مع تاريخ النـزاع ،نظرت
يف “األدل���ة ال�ت�ي جرى اطّالعها عليها بش���أن جمرى هنر غواس���كوران
يف ع���ام ( ”1821الفق���رة  313من احلكم الص���ادر يف عام ،)1992
ّ
املش���كلة يف ع���ام  1992اهتمامًا خاص���ًا إىل اخلريطة
وأول���ت الدائرة
البحرية املس���ماة “اخلريط���ة الكروية” اليت أع ّدها ح���وايل عام 1796
قبطان الس���فينة إالكتيف���و وملاّ حوها” ،وقد عث���رت عليها هندوراس
يف حمفوظات متحف البحرية مبدريد .واس���تنتجت الدائرة مما س���بق أن
“تقرير بعثة عام  1794و‘اخلريطة الكروية’ ال يدعان جماالً للش���ك يف
أن هنر غواسكوران كان يف عام  1821جيري بالفعل يف مساره احلايل”
(الفقرة  316من احلكم الصادر يف عام .)1992
ويف القضي���ة احلالي���ة ،تالح���ظ الدائرة يف هذا الصدد أن نس���خيت
“اخلريطة الكروية” املحفوظتني يف مدريد ونس���خة ش���يكاغو األخرى
ال ختتل���ف عن بعضه���ا البع���ض إ ّال يف تفاصيل معيّنة منها على س���بيل
املث���ال مواض���ع العناوين ،ومفاتيح اخلرائط ،وخ���ط اليد .وتعكس هذه
االختالف���ات الظروف ال�ت�ي كان يع ّد يف ظلها هذا النوع من الوثائق يف
أواخر القرن الثامن عشر؛ وهي ال ّ
تشكل أساسًا للتشكيك يف موثوقية
اخلرائ���ط البحري���ة اليت ُعرضت على الدائرة يف ع���ام  .1992وتالحظ
الدائ���رة أيضًا أن مصب الكوتو ومصب هنر غواس���كوران يظهران يف
نس���خة ش���يكاغو على غرار نس���خيت مدريد يف موقعهما احلايل اليوم.
وبذل���ك ،ال تدح���ض اخلريطة البحرية اجلديدة اليت قدمتها الس���لفادور
تؤكدها.
االستنتاجات اليت توصلت إليها الدائرة يف عام  1992بل إهنا ّ
أما الصيغة اجلديدة لتقرير بعثة إالكتيفو اليت ُعثر عليها يف شيكاغو،
فهي ال ختتلف عن صيغة مدريد إ ّال يف تفاصيل معيّنة من قبيل اإلشارات
االستهاللية واخلتامية والتهجئة ومواضع عالمات احلركة .كما أن نص
التقرير متطابق ،ال س���يما يف حتديده ملصب هنر غواس���كوران .ويف هذه

“مل جي����ر اطالع الدائرة على س����جالت تثبت ح����دوث هذا التغيّر
املفاج����ئ ملجرى النهر؛ ولكنها ل����و تبـيّن هلا أن جمرى النهر كان يف
وقت س����ابق خيتلف أش���� ّد االخت��ل�اف عن جمراه احل����ايل ،لكان من
املعقول أن تستنتج من ذلك حدوث تغيّر يف جمراه” (املرجع نفسه).
بي���د أن الدائرة ،إذ واصلت نظرها يف حجة الس���لفادور ،الحظت
أنه“ :ال توجد أدلة علمية تثبت أن املجرى الس���ابق لنهر غواس���كوران
أي م���ن املنافذ األخرى
كان يص���ب يف مصب الكوت���و  ...وليس يف ّ
املج���اورة الواقعة على اخلط الس���احلي ومنها على س���بيل املثال مصب
إلكويول” (الفقرة  309من احلكم الصادر يف عام .)1992
وانتقلت الدائرة إىل النظر من الناحية القانونية يف طرح الس���لفادور
املتعلق بتغيّر جمرى هنر غواس���كوران ،والحظت أن الس���لفادور “تفيد
بأن  ...التغيّر حدث يف الواقع يف القرن الس���ابع عش���ر” (الفقرة 311
“بناء على
م���ن احلكم الصادر يف عام  .)1992وانتهت الدائرة إىل أنه ً
حتول جماري األهنار
ذلك ،يصبح ما قد يرد يف القانون الدويل عن مسألة ّ
اليت ّ
تش���كل حدودًا غري ذي أمهية :حيث إن املش���كلة تع ّد يف األساس
من مش���اكل القانون االستعماري اإلسباين”( .الفقرة  311من احلكم
الصادر يف عام .)1992
مث انتقلت الدائرة ابتداء من الفقرة  312من احلكم الصادر يف عام
 1992إىل النظر يف س���بب آخر ،وأوردت الدائرة أوالً موجزًا مقتضبًا
لالس���تنتاجات ال�ت�ي توصلت إليها مث ح ّددت التعلي���ل املؤيد هلا .ورأت
“أي ادعاء من جانب الس���لفادور بأن احل ّد يتبع جمرى قدميًا
الدائرة أن ّ
للنه���ر أصبح مهجورًا يف وقت غري معروف قبل عام  1821هو ادعاء
جيب رفضه .وهو ادعاء جديد وال يتس���ق مع تاريخ النـزاع”( .الفقرة
 312من احلكم الصادر يف عام .)1992
ّ
املش���كلة يف
وتالح���ظ الدائ���رة يف القضية احلالية ،أن رفض الدائرة
عام  1992ادعاءات الس���لفادور القائلة ب���أن ح ّد عام  1821مل يكن
يتبع جمرى النهر يف ذلك الوقت يعزى إىل س���لوك تلك الدولة يف القرن
التاسع عشر.
وختلُص الدائرة إىل أنه ،باختصار ،ال يهم ما إذا كان هنر غواسكوران
ق���د تغيّر جمراه أم ال .فحىت إذا ثبت ذل���ك اآلن وكانت اآلثار القانونية
املترتبة عليه هي تلك اليت اس���تنتجتها الس���لفادور ،فإن األدلة على ذلك
ال ّ
تش���كل أساس�ا�ً يُس���تند إليه يف الطعن يف القرار الذي اختذته الدائرة
بناء على مس���وغات خمتلفة متام االخت�ل�اف .والوقائع
يف ع���ام ً 1992
أكدت الس���لفادور حدوثها يف هذا الصدد ليست “وقائع حامسة”
اليت ّ
بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه.

اكتشاف نسخة جديدة من “اخلريطة الكروية”
ومن تقرير بعثة إالكتيفو يف عام 1794
(الفقرات )55-41
تنظر الدائرة بعد ذلك يف “الواقعة اجلديدة” الثانية اليت تستند إليها
الس���لفادور دعمًا لطلبها إعادة النظر يف احلكم ،وهي اكتشاف نسخة
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تؤكد الوثيقة اجلديدة اليت قدمتها الس���لفادور االستنتاجات
احلالة أيضًا ّ
اليت توصلت إليها الدائرة يف عام .1992
وتس���تنج الدائرة مما سبق أن الوقائع اجلديدة اليت ت ّدعيها السلفادور
فيما يتصل بـ “اخلريطة الكروية” وتقرير بعثة إالكتيفو ال تعترب “وقائع
حامسة” بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه.

ويشري إىل أن سلوك هندوراس أثناء الدعوى احلالية يبـيّن أهنا ترى،
أن علّ���ة احلك���م الصادر يف عام  1992تتصل مبوض���وع النـزاع املتعلق
األولية من الدعوى،
بالقطاع الس���ادس ال تارخيه الس���ابق .ويف املرحلة ّ
عارضت هندوراس طلب السلفادور إعادة النظر يف احلكم على أساس
أن الوقائع اجلديدة اليت ت ّدعيها الس���لفادور ال تفي بالش���روط املنصوص
عليها يف املادة  61من النظام األساسي للمحكمة .ومل ت ّدع هندوراس
ب���أن االعتبارات التارخيية الواردة يف الفقرة  312من احلكم املنطوق به
يف الدعوى األصلية متثل علّة ذلك القرار إ ّال يف اجللس���ة العلنية األخرية،
وه���ي املرحل���ة اليت مل يع���د فيها بإمكان الس���لفادور ال���رد على حجة
هندوراس.
ويف احلك���م احل���ايل ،خلُصت الدائرة أن مس���ار اخلط احلدودي يف
ّ
املش���كلة يف عام  1992على أساس
القطاع الس���ادس بتّت فيه الدائرة
أي بتطبيق مبدأ
منطق مماثل لذلك الذي اعتمدته بالنسبة للقطاع األولّ ،
احليازة اجلارية على حنو ما يع ّدله الطرفان عن طريق اإلقرار أو االعتراف.
بيد أنه ال يوجد يف حكم عام  ،1992وفقًا ملا يذكر القاضي باوليـيو،
ما يش�ي�ر إىل أن الدائرة اعتمدت هذا النهج؛ فالدائرة مل تش���ر إىل ذلك
أي أدلة
صراح���ة كما فعلت فيما يتعلق بالقطاع األول وليس���ت هناك ّ
عل���ى أن الس���لفادور “قبلت قب���والً واضحًا” باإلق���رار أو االعتراف،
بتعديل للموقف املس���تند إىل مبدأ احليازة اجلارية يف القطاع الس���ادس.
أي إش���ارة صرحية تتعلق باملجرى القدمي لنهر غواس���كوران يف
وغياب ّ
بأي حال من األحوال تفسريه
املفاوضات السابقة لعام  1972ال ميكن ّ
على أنه تنازل من جانب السلفادور عن مطالبتها بأن ترسم احلدود على
طول املجرى القدمي للنهر.
والوقائع اجلديدة اليت تس���تند إليها الس���لفادور تأيـيدًا لطلبها إعادة
النظ���ر يف احلكم تتأل���ف من جمموعة م���ن الوثائق املتضمن���ة ملعلومات
علمي���ة وتقني���ة وتارخيية قُ ّدم���ت أو ُعثر عليها بعد ع���ام  ،1992وهي
معلومات تثبت حدوث تغيّر يف جمرى هنر غواس���كوران ووجود جمرى
ال مببدأ احليازة اجلارية ،أن ّ
يش���كل اخلط احلدودي
قدمي ل���ه ينبغي ،عم ً
بـني الطرفني يف القطاع الس���ادس .وبعد النظر يف هذه الوقائع اجلديدة،
توصل القاضي باوليـيو إىل اس���تنتاج مفاده أن الوقائع املذكورة تستويف
الشروط املنصوص عليها يف املادة  61من النظام األساسي مبا فيها شرط
أن تك���ون الوقائع حامس���ة .وبالنظر إىل أن أغلب أعض���اء الدائرة كان
رأيهم أن قرار عام  ،1992فيما يتعلق منه بالقطاع الس���ادس ،يس���تند
إىل اعتبارات تتصل بتاريخ النـزاع وليس موضوعه ،فإن الدائرة خلُصت
إىل أن الوقائع اجلديدة اليت تس���تند إليها السلفادور ليست وقائع حامسة
بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه .ومبا أن شروط املادة 61
من النظام األساس���ي للمحكمة جيب استيفاؤها جمتمعة ،فقد أحجمت
الدائرة عن النظر فيما إذا كانت الوقائع اجلديدة اليت ت ّدعيها السلفادور
تس���تويف الشروط األخرى املنصوص عليها .لكن القاضي باوليـيو يعتقد
أن الدائرة لو كانت قد نظرت يف الشروط األخرى ،لوجدت أن الوقائع
اجلديدة تستويف هذه الشروط.

املالحظات اخلتامية
(الفقرات )59-56
حتيط الدائرة علمًا بادعاء آخر للس���لفادور مفاده أن وضع الوقائع
اجلديدة املدعاة يف سياقها السليم “يستلزم النظر يف وقائع أخرى قيّمتها
الدائرة وتأثرت اآلن بالوقائع اجلديدة”.
البت
وتع���رب الدائرة ع���ن اتفاقها مع وجهة نظر الس���لفادور بأن ّ
فيما إذا كانت أحكام املادة  61من النظام األساس���ي للمحكمة تنطبق
على “الوقائع اجلديدة” املزعومة واملتعلقة بتغيّر جمرى هنر غواس���كوران
و“اخلريطة الكروية” وتقرير بعثة إالكتيفو يس���تلزم وضعها يف سياقها،
وه���و ما فعلته الدائرة .بيد أن الدائرة تش�ي�ر إىل أن باب إعادة النظر يف
حك���م ال يُفتح ،مبوجب املادة املذكورة ،إ ّال بس���بب “تكش���ف واقعة
حامسة كان جيهلها عند صدور احلكم كل من املحكمة والطرف الذي
يلتم���س إعادة النظر ،على أ ّال يكون جهل الطرف املذكور هلذه الواقعة
ناش���ئا عن إمهال منه” .وهكذا ،ال جيوز للدائرة أن تقضي بقبول طلب
إلعادة النظر على أس���اس الوقائع اليت ال ت ّدعي الس���لفادور نفسها بأهنا
وقائع جديدة باملعىن الذي تنص عليه املادة .61
*
*   *

الرأي املخالف للقاضي باوليـيو
يرى القاضي اخلاص باوليـيو أنه من الواضح أن على احلكم الصادر
يف عام  1992بشأن القطاع السادس من احلدود الربيّة بـني السلفادور
وهن���دوراس تنبع عن عدم قدرة الس���لفادور آنذاك على إثبات ادعاءاهتا
املتعلقة بتغيّر جمرى هنر غواس���كوران .ففي عام  ،1992بعد أن نظرت
الدائرة يف حجة الس���لفادور من املنظور القانوين ،ذكرت أن السلفادور
أي وثائ���ق تثبت التغيّر املفاجئ ملجرى هنر غواس���كوران وأنه
مل تق���دم ّ
ال توجد أدلة علمية تثبت أن النهر كان يصب يف جمراه السابق يف مصب
الكوت���و .ويف غياب أدلة تثبت صحة ادعاء الس���لفادور ،أيّدت الدائرة
بالتايل االستنتاجات اليت قدمتها هندوراس .وقد أشارت الدائرة احلالية،
ع���ن خط���أ يف رأي القاضي باوليـيو ،إىل أن أس���باب احلكم الصادر يف
عام  1992تتصل مبسألة “جدة” مزاعم السلفادور و“عدم اتساقها”
ّ
املش���كلة يف
مع تاريخ النـزاع .لكن القاضي باوليـيو يالحظ أن الدائرة
عام  1992مل تشر إىل تاريخ النـزاع إ ّال بعد النظر يف ادعاء السلفادور
واألدلة املقدمة تأيـيدًا له ،وقد اعتربته حجة تكميلية للمس���وغ الرئيسي
للحكم ال استنتاجًا حامسًا فيما يتعلق مبسار احلدود يف القطاع السادس.
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ويعتقد القاضي باوليـيو بأن صدور قرار جديد يف موضوع الطلب كان
من شأنه أن خيدم مصلحة العدالة أكثر من حكم عام  ،1992حيث إنه
كلما كانت املحكمة أحسن اطّالعًا كلما رجحت احتماالت اختاذها
قرارات عادلة.
ويعتقد القاضي باوليـيو أن الدائرة أهدرت بذلك فرصة تس���نح هلا
ألول مرة يف تارخيها وهي إعالن قبول طلب إلعادة النظر يستويف مجيع
الشروط اليت تنص عليها املادة  61من النظام األساسي للمحكمة.

ويالح���ظ أن قرار عدم قبول طلب إعادة النظر أدى إىل اس���تحالة
إقام���ة املرحل���ة الثانية من الدعوى ،وفيها كان س���يُطلب من الدائرة أن
تبت يف موضوع الطلب .وهو يعرب عن أس���فه لذلك حيث إن النظر
ّ
جم��� ّددًا يف موض���وع النـزاع كان من ش���أنه أن ّ
ميكن الدائ���رة من تأيـيد
حك���م ع���ام  1992املتعلق بالقطاع الس���ادس أو إع���ادة النظر فيه وأن
بناء على معلومات على قدر من االس���تفاضة واملوثوقية يفوق
يتم ذلك ً
بكثري ما اتسمت به املعلومات اليت توافرت للدائرة يف الدعوى األصلية.

 - 147القضية املتعلقة بأبـينا ومواطنني مكسيكيـني آخرين
(املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية)
احلكم الصادر يف  31آذار/مارس 2004
تقضي ،بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد ،بأن الواليات
املتحدة األمريكية ،بعدم إشعارها املركز القنصلي املكسيكي املالئم
دون تأخري باحتجاز املواطنني املكسيكيـني التسعة واألربعني املشار
إليهم يف الفقرة  )2( 106أعاله وحرماهنا بالتايل الواليات املتحدة
املكس���يكية من حق القيام ،يف الوقت املناس���ب ،بتقدمي املس���اعدة
املنص���وص عليه���ا يف اتفاقي���ة فيـينا لألف���راد املعنيـني ،ق���د أخلّت
بااللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من
املادة 36؛
تقضي ،بأغلبية أربعة عش���ر صوتًا مقابل صوت واحد ،فيما يتعلق
باملواطنني املكس���يكيـني التس���عة واألربعني املش���ار إليهم يف الفقرة
 )3( 106أع�ل�اه ،ب���أن الواليات املتح���دة األمريكية قد حرمت
الواليات املتحدة املكسيكية من حق االتصال ،يف الوقت املناسب،
بأولئ���ك املواطنني والوصول إليه���م وزيارهتم يف معتقلهم ،وبالتايل
فإهن���ا أخلّ���ت بااللتزامات الواقع���ة على عاتقها مبوج���ب الفقرتني
الفرعيتني ( 1أ) و(ج) من املادة  36من االتفاقية؛
تقضي ،بأغلبية أربعة عش���ر صوتًا مقابل صوت واحد ،فيما يتعلق
باملواطنني املكسيكيـني األربعة والثالثني املشار إليهم يف الفقرة 106
( )4أعاله ،بأن الوالي���ات املتحدة األمريكية قد حرمت الواليات
املتحدة املكس���يكية من ح���ق القيام ،يف الوقت املناس���ب ،بترتيب
التمثيل القانوين ألولئك الرعاي���ا ،وبالتايل فإهنا أخلّت بااللتزامات
الواقع���ة على عاتقها مبوجب الفق���رة الفرعية ( 1ج) من املادة 36
من االتفاقية؛

يف  31آذار/مارس  ،2004أصدرت حمكمة العدل الدولية حكمًا
يف القضية املتعلقة بأبـينا ومواطنني مكس���يكيـني آخرين (املكسيك ضد
الواليات املتحدة األمريكية).
*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ نائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص سيبولفيدا ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وفيما يلي نص الفقرات الفرعية  4إىل ( 11املتعلقة باملوضوع) من
الفقرة  153من منطوق احلكم:
“...
فإن املحكمة
تقضي ،بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد ،بأن الواليات
املتحدة األمريكية ،بعدم إبالغها دون تأخري املواطنني املكس����يكيـني
الواحد واخلمس��ي�ن املش����ار إليهم يف الفق����رة  )1( 106أعاله عند
احتجازهم حبقوقهم مبوجب الفقرة ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية
فيـين����ا للعالقات القنصلي����ة املؤرخة  24نيس����ان/أبريل  ،1963قد
أخلّت بااللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب تلك الفقرة الفرعية؛
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تقضي ،بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد ،بأن الواليات
املتح���دة األمريكي���ة ،بعدم مساحها ،على ض���وء احلقوق املنصوص
عليه���ا يف االتفاقي���ة ،بإعادة النظ���ر يف أحكام اإلدان���ة والعقوبات
الصادرة يف حق الس���يد سيزار روبريتو فيـريو رينا ،والسيد روبريتو
مورينو راموس والس���يد أوسبالدو توريس أغيلريا ،ومراجعتها بعد
ثبوت االنتهاكات املش���ار إليها يف الفق���رة الفرعية ( )4أعاله فيما
يتعل���ق بأولئك األفراد ،قد أخلّ���ت بااللتزامات الواقعة على عاتقها
مبوجب الفقرة  2من املادة  36من االتفاقية؛
تقضي ،بأغلبية أربعة عش���ر صوت���ًا مقابل صوت واحد ،بأن اجلرب
املالئ���م يف هذه احلالة يتمثل يف الت���زام الواليات املتحدة األمريكية
ب���أن تتيح ،بوس���يلة من اختياره���ا ،إعادة النظر يف أح���كام اإلدانة
والعقوبات الصادرة يف حق املواطنني املكس���يكيـني املشار إليهم يف
الفق���رات الفرعية ( )4و( )5و( )6و( )7أعاله ومراجعتها ،وذلك
مبراعاة كل من انتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف املادة  36من
االتفاقية ،والفقرات  138إىل  141من هذا احلكم؛
حتي����ط علم����ًا باإلمج����اع بالتعه����د الذي قطعت����ه الوالي����ات املتحدة
األمريكية على نفس����ها بضمان تنفيذ اإلج����راءات املح ّددة املتخذة
للوف����اء بالتزاماهتا مبوج����ب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36من
اتفاقي����ة فيـينا ،وتقضي بوجوب اعتبار هذا االلتزام اس����تجابة لطلب
الواليات املتحدة املكسيكية بتوفري ضمانات وتأكيدات بعدم العود؛
تقضي باإلمجاع بأنه إذا ُحكم مع ذلك على املواطنني املكسيكيـني
بعقوبات ش���ديدة ،دون احترام حقوقهم املنصوص عليها يف الفقرة
( 1ب) م���ن امل���ادة  36م���ن االتفاقية ،فإنه يتعيّ���ن على الواليات
املتحدة األمريكية أن تتيح ،بوس���يلة م���ن اختيارها ،إعادة النظر يف
أح���كام اإلدان���ة والعقوبات ومراجعتها ،حىت يتأت���ى إيالء االعتبار
الكام���ل النتهاك احلقوق املنصوص عليه���ا يف االتفاقية ،مع مراعاة
الفقرات  138إىل  141من هذا احلكم”.

املتحدة”) بدعوى ارتكاهبا “انتهاكات التفاقية فيـينا للعالقات القنصلية”
املؤرخة  24نيسان/أبريل ( 1963املشار إليها أدناه “باتفاقية فيـينا”).
واس���تندت املكس���يك يف عريضتها إلقامة اختصاص املحكمة إىل
الفقرة  1من املادة  36من النظام األساسي للمحكمة وإىل املادة األوىل
من الربوتوكول االختياري املتعلق بالتسوية اإللزامية للمنازعات امللحق
باتفاقية فيـينا (واملشار إليه أدناه “بالربوتوكول االختياري”).
ويف نفس اليوم ،ق ّدمت املكسيك أيضًا طلبًا لإلشارة بتدابـري حتفظية.
ومبوجب أمر صادر يف  5ش���باط/فرباير  ،2003أشارت املحكمة
بالتدابـري التحفظية التالية:
“(أ) تتخذ الواليات املتحدة كل التدابـري الضرورية لضمان عدم
إعدام الس���يد س���يزار روبريتو فيـريو رينا والس���يد روبريتو مورينو
راموس والس���يد أوسبالدو توريس أغيلريا ،وذلك يف انتظار صدور
احلكم النهائي يف هذه الدعوى؛
(ب) تبلّ���غ حكومة الوالي���ات املتحدة املحكمة جبمي���ع التدابـري
املتخذة تنفيذًا هلذا األمر”.
وقررت كذلك أن “تبقى املس���ائل اليت ّ
تشكل موضوع هذا األمر
ّ
قيد نظرها ،إىل أن تصدر حكمها النهائي”.
ويف رس���الة مؤرخة  2تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر  ،2003أبلغ وكيل
الواليات املتحدة املحكمة بأن الواليات املتحدة قد “أبلغت س���لطات
الوالية املعنيّة بطلب املكس���يك”؛ وأن الوالي���ات املتحدة ،منذ صدور
األمر الصادر يف  5ش���باط/فرباير “ ،2003تل ّقت من تلك الس���لطات
معلومات بش���أن حالة القضايا األربع واخلمس�ي�ن ،مبا يف ذلك القضايا
الثالث املش���ار إليه���ا يف الفقرة ( 59أوالً) (أ) م���ن ذلك األمر”؛ وأن
أي من األفراد
بوس���ع الواليات املتح���دة أن ّ
“تؤكد بأنه مل يتم إع���دام ّ
املذكورين” .وقدمت املكس���يك مذكرهتا والواليات املتحدة مذكرهتا
املضادة يف غضون األجل الذي مددته املحكمة.
وأش���ارت املحكمة كذلك إىل أهنا كانت قد ّقررت ،سعيًا لكفالة
املساواة اإلجرائية بـني الطرفني ،رفض طلب املكسيك الرامي إىل تعديل
اس���تنتاجها بغية إدراج مواطنني مكس���يكيـني اثن�ي�ن إضافيـني ،يف حني
أحاطت علمًا بعدم اعتراض الواليات املتحدة على س���حب املكس���يك
طلب اإلجراء التصحيحي الذي تقدمت به يف قضيتني أخريـني.
أي قاض من جنسية مكسيكية،
ومبا أن هيئة املحكمة مل تكن تشمل ّ
اختارت املكسيك السيد برناردو سيبولفيدا قاضيًا خاصًا يف القضية.
وعق���دت جلس���ات علنية من  15إىل  19كانون األول/ديس���مرب
ُ
.2003
وأثناء املرافعات الشفوية ،ق ّدم الطرفان االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم حكومة املكسيك،
“تلتمس حكومة املكس���يك إىل املحكمة ب���كل احترام أن تقضي
وتعلن:

*
*   *
وذيّل الرئيس ش���ي ونائب الرئيس راجنيفا حكم املحكمة بإعالن،
كما ذيّله القضاة فرييشتني وبارا  -أرانغورين وتومكا والقاضي اخلاص
سيبولبيدا بآراء مستقلة.
*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )14-1
تب����دأ املحكم����ة باإلش����ارة إىل أنه يف  9كان����ون الثاين/يناير 2003
أقامت الواليات املتحدة املكس����يكية (املش����ار إليها أدناه “باملكسيك”)
دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية (املش����ار إليها أدناه “بالواليات
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االثن�ي�ن واخلمس�ي�ن ،وأن هذا االلت���زام ال ميكن أن يُس���توىف
أي قاعدة أو مبدأ من قواعد
بإجراءات العفو اخلاص أو بتطبيق ّ
أو مبادئ القانون املحلي تتناىف مع الفقرة  3أعاله؛
( )8وأن تكف الواليات املتحدة األمريكية انتهاكاهتا للمادة
 36من اتفاقية فيـينا جتاه املكسيك ومواطنيها االثنني واخلمسني
وتوفر ضمانات وتأكيدات مالئمة بأهنا س���تتخذ تدابـري كافية
لزي���ادة امتثاهل���ا للم���ادة  )1( 36وضم���ان االمتث���ال للمادة
.”)2( 36
وباسم حكومة الواليات املتحدة:
“اس���تنادًا إىل الوقائع واحلجج اليت أدل���ت هبا الواليات املتحدة يف
مذكرهت���ا املضادة ويف هذه اإلج���راءات ،تلتمس حكومة الواليات
املتح���دة األمريكية من املحكمة ،أن تقض���ي وتعلن رفض طلبات
الواليات املتحدة املكس���يكية ،نظرًا ألن تصرف الواليات املتحدة
كان مطابق���ًا حلكم ه���ذه املحكمة يف قضية الغران���د (أملانيا ضد
الواليات املتحدة األمريكية) ال فيما تعلق بالرعايا األملان فحسب،
بل حىت فيما يتعلق جبميع الرعايا األجانب املحتجزين ،متش���يًا مع
إعالن رئيس املحكمة يف تلك القضية”.
وختام���ًا ،تقدم املحكمة وصفًا موجزًا للنـزاع وللوقائع األساس���ية
للقضية وتورد يف الفقرة  16قائمة بأمساء املواطنني املكس���يكيـني االثنني
واخلمسني املعنيـني.

( )1أن الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ،ل���دى إلقائها القبض
على املواطنني املكس���يكيـني االثنني واخلمسني املحكوم عليهم
باإلعدام حس���ب ما ورد وصفه يف مذكرة املكس���يك ،ولدى
قيامها باحتجازه���م وحماكمتهم وإدانتهم وإص���دار العقوبة يف
حقهم ،انتهكت التزاماهتا القانونية الدولية جتاه املكسيك ،فيما
يتعلق حبقها وممارستها حلقها يف احلماية القنصلية ملواطنيها ،بعدم
إبالغها ،دون تأخري ،املواطنني املكسيكيـني االثنني واخلمسني،
بع���د إلقاء القبض عليهم ،حبقهم يف إش���عار القنصلية واالتصال
هب���ا مبوجب الفق���رة الفرعية ( 1ب) من امل���ادة  36من اتفاقية
فيـينا للعالقات القنصلية ،وحبرماهنا املكسيك من حقها يف توفري
احلماية القنصلية وحرمان املواطنني االثنني واخلمسني من حقهم
يف تلقي تلك احلماية اليت كانت املكس���يك س���توفرها مبقتضى
الفقرتني الفرعيتني ( 1أ) و(ج) من املادة  36من االتفاقية؛
( )2أن االلت���زام املنصوص عليه يف املادة  )1( 36من اتفاقية
فيـينا يشترط اإلشعار باحلقوق القنصلية وإتاحة فرصة معقولة
لالتصال القنصلي قبل أن تتخذ الس���لطات املختصة يف الدولة
أي إجراء حيتمل أن يؤثر س���لبًا على حقوق الرعايا
املس���تقبلة ّ
األجانب؛
( )3أن الوالي���ات املتح���دة األمريكية قد أخلّ���ت بالتزاماهتا
مبوجب املادة  )2( 36من اتفاقية فيـينا بعدم توفريها إلعادة نظر
وفعالتني ألحكام اإلدانة والعقوبات املحكوم
ومراجعة كافيتني ّ
هب���ا املعيبة بانتهاك امل���ادة  ،)1( 36وباس���تعاضتها عن إعادة
النظر واملراجعة بإجراءات طلب العفو اخلاص ،وبتطبيقها ملبدأ
“ع���دم جواز تقدمي طلبات جديدة يف االس���تئناف” ومبادئ
أخ���رى يف القانون املحلي ال ت���ويل أمهية قانونية النتهاك املادة
 )1( 36يف ح ّد ذاته؛
( )4وأنه نظرًا لألضرار اليت تكبدهتا املكس���يك يف حقها ويف
ممارستها للحماية الدبلوماسية ملواطنيها ،فإن للمكسيك احلق
يف ج�ب�ر كامل عن تلك األضرار يف ش���كل إع���ادة احلالة إىل
ما كانت عليه؛
( )5وأن إع���ادة احلال���ة إىل ما كانت علي���ه يتمثل يف االلتزام
باس���تعادة احلالة القائمة سابقًا بإلغاء أو إبطال املفعول أو األثر
الكام���ل ألح���كام اإلدان���ة والعقوبات الص���ادرة يف حق كافة
املواطنني املكسيكيـني االثنني واخلمسني؛
( )6وأن إع���ادة احلالة هذه تش���مل أيضًا االلتزام باختاذ كافة
التدابـري الالزمة لضمان أ ّال يكون ألي انتهاك سابق للمادة 36
أثر على اإلجراءات الالحقة؛
أي من األحكام
( )7وأن���ه يف احلال���ة اليت ال يتم فيها إبط���ال ّ
االثنني واخلمسني القاضية باإلدانة أو العقوبة ،ستتيح الواليات
املتحدة ،بوس���يلة من اختيارها ،إع���ادة نظر ومراجعة كافيتني
وفعالتني ألحكام اإلدانة والعقوبات املحكوم هبا على املواطنني
ّ

اعتراض املكسيك على دفوع الواليات املتحدة
بشأن االختصاص واملقبولية
(الفقرات من )25-22
تالح���ظ املحكمة بادئ ذي بدء أن الواليات املتحدة قدمت عددًا
م���ن االعتراضات بش���أن اختص���اص املحكمة وكذلك بش���أن مقبولية
الطلبات اليت قدمتها املكسيك؛ وأن املكسيك حتاجج مع ذلك بأن مجيع
الدفوع اليت أثارهتا الواليات املتحدة غري مقبولة ألهنا قُدمت بعد انقضاء
األج���ل املح ّدد يف الفقرة  1من املادة  79من الئحة املحكمة ،بصيغتها
املع ّدلة يف عام .2000
وتش�ي�ر املحكم���ة مع ذل���ك إىل أن املادة  79م���ن الئحة املحكمة
تنطب���ق فقط على الدفوع االبتدائية .وتالح���ظ أن الدفع الذي ال يقدم
باعتب���اره دفع���ًا ابتدائيًا وفق���ًا للفقرة  1من امل���ادة  79ال يصبح بالتايل
غ�ي�ر مقبول؛ وأن هناك بطبيع���ة احلال ظروف ميكن فيها اعتبار الطرف
يقره؛ غري أنه باس���تثناء تلك
الذي مل يقدم دفعًا بش���أن االختصاص بأنه ّ
الظ���روف ،فإن كل طرف مل يس���تظهر باإلجراءات املنصوص عليها يف
امل���ادة  79ق���د يفقد احلق يف اس���تصدار أمر بتعليق إج���راءات النظر يف
موض���وع الدعوى ،وإن ظ���ل بإمكانه إثارة دفعه عن���د تناول موضوع
الدعوى .وترى املحكمة أن ذلك بالفعل ما قامت به الواليات املتحدة
يف هذه القضية؛ وأن العديد من دفوعها تكتسي ،لألسباب املبـيّنة أدناه،
طابعًا كان سيستلزم على أية حال إثارهتا عند تناول موضوع الدعوى.
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والذي يفيد حتديدًا بأن للمكسيك احلق يف اجلرب الكامل ،وأن الواليات
املتح���دة ملزمة بالت���ايل بإعادة احلال���ة إىل ما كانت علي���ه .واعترضت
ّ
تدخ�ل�ا عميقًا يف اس���تقالل
سيش���كل
الوالي���ات املتح���دة ب���أن ذلك
ً
حماكمه���ا؛ وأن املحكمة ،بإعالهنا أن الوالي���ات املتحدة تتحمل التزامًا
حم ّددًا بإبطال مفعول أحكام اإلدانة والعقوبات اليت أصدرهتا ،ستتجاوز
نطاق اختصاصها .وتشري املحكمة يف هذا الصدد ،كما فعلت يف قضية
الغران���د ،إىل أن قيام اختصاص املحكمة للنظر يف نـزاع يتعلق مبس���ألة
أي أس���اس منفصل إلقام���ة اختصاصها من أجل النظر
معيّنة يُغنيها عن ّ
يف وس���ائل االنتصاف اليت يطلبها أحد الطرفني بس���بب اإلخالل بأحد
االلتزام���ات (تقارير حمكمة الع���دل الدولي���ة  ،2001الصفحة ،485
الفقرة  .)48أما حتديد ما إذا كانت املحكمة ستأمر باجلرب الذي تطلبه
جزءا من
املكس���يك ونطاق هذا اجلرب ،فتلك مس���ائل ستتقرر باعتبارها ً
وبناء عليه ،فإنه ال ميكن تأيـيد الدفع الثالث للواليات
موضوع النـزاعً .
املتحدة بشأن االختصاص.
ويتمث���ل الدفع الرابع واألخري الذي تثريه الواليات املتحدة بش���أن
االختص���اص يف أن املحكم���ة ،خالفًا الدعاءات املكس���يك“ ،ليس هلا
اختصاص حتديد ما إذا كان اإلشعار القنصلي حقًا من ‘حقوق اإلنسان’
أو إع�ل�ان الش���روط األساس���ية للضمانات املوضوعي���ة أو اإلجرائية”.
وتالح���ظ املحكمة أن املكس���يك قدمت هذه احلجة باعتبارها مس���ألة
تدخ���ل يف إطار تفس�ي�ر الفقرة الفرعية ( 1ب) م���ن املادة  36وتندرج
ال مس���ألة تتعلق
بالتايل يف موضوع النـزاع .وترى املحكمة أن تلك فع ً
بتفس�ي�ر اتفاقية فيـينا وأن هلا اختصاصًا بش���أهنا؛ وبالتايل ،فإنه ال ميكن
تأيـيد الدفع الرابع للواليات املتحدة.

وختلُ���ص املحكمة إىل أنه ينبغي أ ّال تس���تبعد النظ���ر يف دفوع الواليات
املتحدة بش���أن اختصاص املحكمة ومقبولية الطلبات املكس���يكية على
أساس عدم تقدميها يف غضون أجل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع املذكرة.

دفوع الواليات املتحدة بشأن االختصاص
(الفقرات من )35-26
تفي���د الوالي���ات املتح���دة يف أول دفوعها بش���أن االختصاص بأن
املذكرة املكسيكية تتناول باألساس معاملة مواطنني مكسيكيـني يف نظم
العدالة اجلنائية للواليات املتحدة على املستوى االحتادي وعلى مستوى
الواليات ،وأس���اليب عمل نظام العدالة اجلنائية للواليات املتحدة بصفة
عامة؛ وأن املحكمة بنظرها يف هذه املسائل ستسيء ممارسة اختصاصها.
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل إقامة اختصاصه���ا يف هذه القضية باالس���تناد إىل
اتفاقية فيـين���ا وإىل الربوتوكول االختياري من أجل حتديد طابع ونطاق
االلتزامات اليت تتعهد هبا الواليات املتحدة جتاه املكسيك حبكم دخوهلا
طرف���ًا يف تلك االتفاقية .ومىت تبـيّن للمحكمة أن االلتزامات اليت قبلتها
األطراف يف اتفاقية فيـينا تشمل التزامات بشأن سلوك حماكمها املحلية
جتاه رعايا األطراف األخرى ،فإن حتققها من وقوع انتهاكات لالتفاقية
يس���توجب أهليتها لبحث اإلجراءات اليت اختذهتا تلك املحاكم يف ضوء
أي مدى سيتسىن هلا ذلك يف هذه القضية ،فتلك
القانون الدويل .أما إىل ّ
مس���ألة تن���درج ضمن موضوع الدعوى؛ وبالت���ايل ،فإنه ال ميكن تأيـيد
الدفع األول للواليات املتحدة بشأن االختصاص.
واستهدف الدفع الثاين للواليات املتحدة بشأن االختصاص استنتاج
املكس����يك الذي يفيد “بأن الواليات املتحدة ،لدى إلقائها القبض على
املواطنني املكس����يكيـني املحكوم عليهم [باإلعدام] وقيامها باحتجازهم
وحماكمته����م وإدانته����م وإصدار العقوب����ة يف حقهم ،انتهك����ت التزاماهتا
القانونية الدولية جتاه املكس����يك ،فيما يتعلق حبقها وممارس����تها حلقها يف
احلماية الدبلوماس����ية ملواطنيها ،على النحو املنصوص عليه يف املادة 36
م����ن اتفاقي����ة فيـينا” .وأش����ارت الواليات املتح����دة إىل أن املادة  36من
أي التزامات تقيّ����د حقوق الواليات املتحدة يف
اتفاقية فيـينا “ال تنش����ئ ّ
إلقاء القبض على مواطن أجنيب” ،كما أن إجراءات “احتجاز املواطنني
املكس����يكيـني وحماكمتهم وإدانتهم وإصدار العقوبة يف حقهم” ال ميكن
أن ّ
تشكل انتهاكات للمادة  36اليت تنص فقط على التزامات اإلشعار.
وتالح����ظ املحكمة مع ذلك أن املكس����يك حتاجج ب����أن حرمان مواطن
أجنـيب يواجه إجراءات جنائية من حقه يف إشعار القنصلية وتلقي املساعدة
جتع����ل تلك اإلجراءات غري منْ ِصفة من أساس����ها .ويف رأي املحكمة أن
يتأكد هذا التفس��ي�ر
ذلك مبثابة ترجيح لتفس��ي�ر معيّن التفاقية فيـينا .وقد ّ
يتأك����د عن����د النظر يف موضوع الدعوى ،لكنه ليس مس����تبعدًا من
أو ال ّ
املخول للمحكمة مبوج����ب الربوتوكول االختياري امللحق
االختص����اص ّ
باتفاقية فيـينا .وبالتايل ،فإنه ال ميكن تأيـيد الدفع الثاين للواليات املتحدة
بشأن االختصاص.
ويش�ي�ر الدفع الثالث الذي تثريه الواليات املتحدة بشأن اختصاص
املحكم���ة إىل االس���تنتاج األول املتعل���ق باجلرب يف املذكرة املكس���يكية،
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دفوع الواليات املتحدة بشأن املقبولية
(الفقرات من )48-36
تالح���ظ املحكمة أن الدف���ع األول للواليات املتحدة يف هذا الباب
يتمث���ل يف أنه “ينبغي إعالن عدم مقبولية اس���تنتاجات املكس���يك ألهنا
ترمي إىل جعل هذه املحكمة تؤدي عمل حماكم االس���تئناف اجلنائية”؛
“أي توصيف مالئم آخر
وأن���ه ال يوج���د ،يف رأي الواليات املتح���دةّ ،
بسبل االنتصاف” .وتالحظ املحكمة
الستنتاجي املكسيك فيما يتعلق ُ
أن هذا االدعاء ال يتناول إ ّال مسألة ُسبل االنتصاف .فالواليات املتحدة
ال ت ّدعي هنائيًا ،على هذا األس���اس ،ب���أن املحكمة ينبغي أن تعلن عدم
اختصاصها ببحث مس���ألة انتهاكات اتفاقية فيـينا ،وإمنا تدفع فقط بأن
املحكم���ة ينبغي ،يف حال���ة ثبوت تلك االنته���اكات ،أن تكتفي باألمر
بإج���راء “مراجعة وإعادة نظر” على غرار ما ورد يف احلكم الصادر يف
قضي���ة الغراند (تقارير حمكمة العدل الدولية  ،2001الصفحتان 513
و ،514الفق���رة  .)125وتالح���ظ املحكمة أن هذه املس���ألة تدخل يف
إطار املوضوع؛ وبالتايل ،فإنه ال ميكن تأيـيد دفع الواليات املتحدة األول
بشأن املقبولية.
وتنتقل املحكمة بعد ذلك إىل الدفع املق ّدم من الواليات املتحدة على
أس���اس قاعدة استنفاد ُس���بل االنتصاف املحلية .فالواليات املتحدة تزعم

انتهاك [التفاقية فيـينا] لكنها مل تسترع انتباه الواليات املتحدة إىل هذا
االنته���اك أو مل تفعل ذلك إ ّال بعد تأخري طويل” .وتش�ي�ر املحكمة إىل
أهن���ا الحظت يف قضية بعض أراضي الفوس���فات يف ناورو (ناورو ضد
أستراليا) بأن “التأخري من جانب الدولة امل ّدعية ميكن أن يؤدي إىل عدم
أي قيد زمين حم ّدد يف
مقبولية الطلب” غري أن “القانون الدويل ال يضع ّ
هذا الش���أن” (تقارير حمكمة الع���دل الدولية  ،1992الصفحتان 253
و ،254الفقرة  .)32وتشري إىل أهنا اعترفت يف تلك القضية بأن التأخري
أي إشارة إىل
ميكن أن يضر مبصاحل الدولة امل ّدعى عليها ،لكنها ال ترى ّ
احتم���ال وقوع مثل هذا الضرر يف ه���ذه القضية .وفيما يتعلق باحتمال
اس���تناد ع���دم املقبولية إىل تنازل ضمين عن احلق���وق ،ترى املحكمة أن
اس���تنتاج هذا التنازل الضمين يتطلب تقاعسًا من جانب املكسيك ملدة
أطول بكثري وبشكل أكثر اتساقًا مما ت ّدعيه الواليات املتحدة .وتالحظ
املحكمة كذلك بأن املكس���يك قد أش���ارت إىل عدد من الوس���ائل اليت
قامت من خالهلا بتوجيه انتباه الواليات املتحدة إىل ما اعتربته انتهاكات
التفاقية فيـينا .وبالتايل ،فإنه ال ميكن تأيـيد الدفع الرابع للواليات املتحدة
بشأن املقبولية.
وأخريًا ،تنظر املحكمة يف دفع الواليات املتحدة الذي يذهب إىل أن
مطالبة املكسيك غري مقبولة ألن املكسيك ينبغي أ ّال يسمح هلا أن حتتج
ضد الواليات املتحدة مبعايـري ال تتبعها هي نفسها يف ممارساهتا اخلاصة.
وتذك���ر املحكمة يف هذا الصدد بأنه من الضروري مراعاة طابع اتفاقية
ّ
فيـين���ا .ذلك أن تلك االتفاقية تض���ع معايـري معيّنة على الدول األطراف
فيه���ا مراعاهت���ا من أج���ل “إدارة العالقات القنصلي���ة دون معوقات”.
وبالتايل ،حىت لو ثبت أن ممارسة املكسيك فيما يتعلق بتطبيق املادة 36
ال ختلو من مآخذ ،فإن ذلك لن ّ
يش���كل أساس�ا�ً للدفع بش���أن مقبولية
وبناء عليه ،فإنه ال ميكن تأيـيد الدفع اخلامس للواليات
طلب املكسيك؛ ً
املتحدة بشأن املقبولية.
وتنتقل املحكمة بعد ذلك إىل األسس املوضوعية لطلبات املكسيك.

بأن املحكمة “ينبغي أن ترفض طلب املكس���يك الرامي إىل ممارسة حقها
يف توفري احلماية الدبلوماس���ية لكل مواطن مكس���يكي ال يستويف الشرط
القانوين العريف الذي يستوجب استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية” .وتشري
املحكم���ة إىل أن املكس���يك تطلب يف اس���تنتاجاهتا اخلتامية إىل املحكمة
أن تقض���ي وتعل���ن بأن الواليات املتحدة بع���دم امتثاهلا ألحكام الفقرة 1
م���ن املادة  36من اتفاقي���ة فيـينا تكون قد “انتهك���ت التزاماهتا القانونية
الدولية جتاه املكسيك فيما يتعلق حبقها وممارستها حلقها يف توفري احلماية
الدبلوماسية ملواطنيها” .وتالحظ املحكمة بأن احلقوق الفردية للمواطنني
املكسيكيـني مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية فيـينا
أي حال داخل النظام القانوين
إمن���ا هي حقوق يتعيّن إحقاقها أوالً عل���ى ّ
املحل���ي للواليات املتحدة .وال حي ّق للمكس���يك تب�ن�ي املطالبات الفردية
ملواطنيها من خالل إجراءات احلماية الدبلوماسية إ ّال بعد استكمال تلك
العملية واس���تنفاد ُس���بل االنتصاف املحلية .بيد أن املكسيك ال ت ّدعي يف
تؤكد أيضًا مطالباهتا
هذه القضية بأهنا تتصرف فقط من هذا املنطلق .بل ّ
بناء على الضرر الذي ت ّدعي أهنا تكبدته هي نفسها بصورة مباشرة
اخلاصة ً
وم���ن خالل مواطنيها نتيجة انته���اك الواليات املتحدة اللتزاماهتا مبوجب
الفق���رات الفرعي���ة ( 1أ) و(ب) و(ج) من املادة  .36وترى املحكمة أنه
جيوز للمكس���يك ،يف ظل هذه الظروف اخلاصة اليت تتداخل فيها حقوق
الدول���ة وحق���وق األف���راد ،أن تطلب إىل املحكمة ،بتق���دمي طلب بامسها
البت يف انته���اك احلقوق الذي ت ّدعي أهن���ا تعرضت له بصورة
اخل���اصّ ،
املخولة للمواطنني املكسيكيـني
مباشرة ومن خالل انتهاك احلقوق الفردية ّ
مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  .36وال ينطبق وجوب استنفاد
ُسبل االنتصاف املحلية على مثل هذا الطلب .وبالتايل ،ترى املحكمة أنه
ال ميكن تأيـيد الدفع الثاين للواليات املتحدة بشأن املقبولية.
مث تنتق���ل املحكمة إىل مس���ألة اجلنس���ية املزدوج���ة املزعومة لبعض
املواطنني املكسيكيـني الذين قدمت املكسيك مطالبات بشأهنم .وتزعم
الوالي���ات املتحدة بأن املكس���يك مل تثب���ت يف مذكرهتا بأنه جيوز هلا أن
مت���ارس حقها يف احلماية الدبلوماس���ية على أس���اس انته���اكات حقوق
املكس���يك مبوجب اتفاقية فيـين���ا فيما يتعلق مبواطنيه���ا الذين هم أيضًا
تذكر بأن املكسيك ،إضافة
مواطنو الواليات املتحدة .غري أن املحكمة ّ
إىل س���عيها إىل إثبات حقها يف ممارس���ة احلماية الدبلوماس���ية لرعاياها،
قدمت طلبًا بش���أن حقها اخلاص على أس���اس االنته���اكات اليت ت ّدعي
ارتكاهب���ا من جان���ب الواليات املتح���دة للمادة  36م���ن اتفاقية فيـينا.
ومن هذا املنطلق ،يتبـيّن أن مس���ألة اجلنسية املزدوجة ال تندرج يف إطار
املقبولي���ة وإمنا تندرج يف إطار موضوع الدعوى .وبالتايل ،فإنه ال ميكن
تأيـيد الدفع الثالث للواليات املتحدة بشأن املقبولية ،وذلك دون املساس
مبا ستخلص إليه املحكمة يف نظرها هلذه املسألة.
وتنتق���ل املحكم���ة بعد ذل���ك إىل الدف���ع الرابع ال���ذي تقدمت به
الواليات املتحدة بش���أن مقبولية الطلبات املكسيكية :ويتمثل يف القول
بأن “املحكمة ينبغي أ ّال تسمح للمكسيك بأن تطالب الواليات املتحدة
بأي قضية فردية كان للمكس���يك فيها عل���م فعلي بوقوع
فيم���ا يتعلق ّ

الفقرة  1من املادة  36من اتفاقية فيـينا
(الفقرات من )106-49
تالحظ املحكمة أن املكسيك تطلب إىل املحكمة يف أول التماساهتا
اخلتامية أن تقضي وتعلن أن:
“أن الواليات املتحدة ،لدى إلقائها القبض على املواطنني املكسيكيـني
االثنني واخلمسني املحكوم عليهم باإلعدام حسب ما ورد وصفه يف
مذكرة املكسيك ،وقيامها باحتجازهم وحماكمتهم وإدانتهم وإصدار
العقوبة يف حقهم ،انتهكت التزاماهتا القانونية الدولية جتاه املكسيك،
فيما يتعلق حبقها وممارستها حلقها يف توفري احلماية القنصلية ملواطنيها،
بعدم إبالغها ،دون تأخري ،املواطنني املكسيكيـني االثنني واخلمسني،
بع���د إلقاء القب���ض عليهم ،حبقهم يف إش���عار القنصلية واالتصال هبا
مبوج���ب الفقرة الفرعي���ة (( )1ب) من املادة  36م���ن اتفاقية فيـينا
للعالقات القنصلية ،وحبرماهنا املكس���يك من حقها يف توفري احلماية
الدبلوماس���ية وحرم���ان املواطن�ي�ن االثنني واخلمس�ي�ن من حقهم يف
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املتحدة مل توفّق يف الوفاء بعبء اإلثبات الذي يقع عليها يف سعيها ألن
تثبت بأن هناك أشخاصًا حيملون اجلنسية املكسيكية فيما هم أيضًا من
وبناء عليه ،ترى املحكمة أن الواليات املتحدة
رعايا الواليات املتحدةً .
تق���ع على عاتقها االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية ( 1ب)
من املادة  36جتاه األش���خاص االثنني واخلمس�ي�ن املذكورين يف الفقرة
 16من احلكم.

تلقي تلك احلماية اليت كانت املكس���يك ستوفرها مبقتضى الفقرتني
الفرعيتني (( )1أ) و(ج) من املادة  36من االتفاقية”.
وتش�ي�ر إىل أنه س���بق هلا يف حكمها الصادر يف قضي���ة الغراند أن
وصفت الفقرة  1من املادة  36باعتبارها “نظامًا مترابطًا يتوخى تيسري
تنفي���ذ نظام احلماية القنصلية” (تقارير حمكم���ة العدل الدولية ،2001
الصفحة  ،492الفقرة  .)74وبعد س���رد النص الكامل للفقرة ،تالحظ
املحكمة أن الواليات املتحدة ،بوصفها الدولة املستقبلة ،ال تنكر أن من
واجبها الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف تلك الفقرة .غري أهنا ت ّدعي
أن تل���ك االلتزامات تنطبق فقط على األف���راد الذين يتبـيّن أهنم حيملون
اجلنس���ية املكسيكية فقط ،وليس على أولئك الذين حيملون جنسية كل
من املكس���يك والواليات املتحدة .وت ّدعي الواليات املتحدة كذلك ،يف
أي انتهاك للفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة
مجلة أمور ،بأهنا مل ترتكب ّ
 36باالس���تناد إىل التفس�ي�ر الصحيح لعبارة “دون تأخري” كما ترد يف
تلك الفقرة الفرعية.

شرط اإلبالغ “دون تأخـري”
(الفقرات من )90-58
تتاب���ع املحكمة فتش�ي�ر إىل أن املكس���يك تطل���ب إىل املحكمة يف
تقرر:
استنتاجها اخلتامي الثاين أن ّ
“أن االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة  1من املادة  36من اتفاقية فيـينا
يش���ترط اإلشعار باحلقوق القنصلية وإتاحة فرصة معقولة لالتصال
أي
القنصلي قبل أن تتخذ الس���لطات املختصة يف الدولة املس���تقبلة ّ
إجراء ميكن أن يؤثر سلبًا على حقوق الرعايا األجانب”.
وتالح���ظ املحكمة أن املكس���يك حتاج���ج بأن الوالي���ات املتحدة
أي من
األمريكي���ة مل توفر “دون تأخري” لألش���خاص املحتجزي���ن يف ّ
القضاي���ا االثنني واخلمس�ي�ن املعروضة على املحكمة معلومات بش���أن
حقوقه���م املنصوص عليه���ا يف الفقرة الفرعية ( 1ب) م���ن املادة .36
وتش�ي�ر أيض���ًا إىل أن الوالي���ات املتحدة تنازع يف كل م���ن الوقائع اليت
تعرضها املكسيك والتحليل القانوين الذي تقدمه للفقرة الفرعية ( 1ب)
من املادة  36من اتفاقية فيـينا.
وتتناول املحكمة أوالً مس���ألة تفس�ي�ر الفق���رة الفرعية ( 1ب) من
املادة  36بعد أن تبـيّن هلا أهنا تنطبق على األشخاص االثنني واخلمسني
املذكوري���ن يف الفق���رة  16من احلك���م .وتبدأ باإلش���ارة إىل أن الفقرة
الفرعي���ة ( 1ب) من املادة  36تتضمن ثالثة عناصر مس���تقلة ومترابطة
يف آن واحد وهي حق الش���خص املعين يف أن يتم إبالغه ،دون تأخري،
بشأن حقوقه مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة 36؛ وحق املركز
القنصل���ي يف أن يتم إش���عاره دون تأخري باحتج���از الفرد ،إذا طلب هو
أي رسالة يوجهها
ذلك؛ والتزام الدولة املستقبلة بأن ترسل دون تأخري ّ
الش���خص املقبوض عليه إىل املركز القنصل���ي (مع العلم أن هذا العنصر
األخري مل يُطرح يف هذه القضية).
وب���دءا حبق الفرد املحتجز يف اإلعالم ،ت���رى املحكمة أن الواجب
ً
امللقى على عاتق الس���لطات القائمة باالعتق���ال بتقدمي املعلومات للفرد
مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36إمنا ينش���أ عندما يثبت أن
الش���خص املعين مواطن أجنـيب أو عندما تتوافر أس���باب تدعو للترجيح
بأن���ه مواطن أجن�ب�ي .وخيتلف التوقيت الذي ميك���ن أن حيدث فيه ذلك
باختالف الظروف.
ونظ���رًا للتعقي���دات ال�ت�ي ينطوي عليه���ا التحقق من ذل���ك ،وفقًا
ملا ش���رحته الواليات املتحدة األمريكية ،تبدأ املحكمة بالنظر يف انطباق
الفق���رة الفرعي���ة ( 1ب) من امل���ادة  36من اتفاقية فيـين���ا على القضايا

الفقرة الفرعية (1ب) من املادة 36
(الفقرات من )90-52
بناء على ما تقدم أن هناك مسألتني رئيسيتني موضع
ترى املحكمة ً
نـزاع بـني الطرفني يف إطار الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  :36أوالً،
مسألة جنس���ية األفراد املعنيـني؛ وثانيًا ،مسألة املعىن الذي ينبغي إسناده
لعبارة “دون تأخري”.
جنسية األفراد املعنيـني
(الفقرات من )57-53
تش�ي�ر املحكمة يف البداية إىل أن الطرفني ال يتفقان بش���أن ما ينبغي
لكل منهما إثباته بشأن اجلنسية فيما يتصل بانطباق أحكام الفقرة  1من
املادة  ،36وبشأن الطريقة اليت مت هبا استيفاء مبادئ اإلثبات فيما يتعلق
بوقائع القضايا.
وترى املحكمة أن على املكس���يك أن تثبت بأن األشخاص االثنني
واخلمس�ي�ن املذكورين يف الفقرة  16من احلكم كانوا حيملون اجلنسية
املكسيكية وقت إلقاء القبض عليهم .وتالحظ أن املكسيك قدمت هلذا
الغرض نسخًا من شهادات امليالد وبيانات اجلنسية مل تعترض الواليات
املتح���دة على مضموهنا .وتالحظ املحكمة كذلك أن الواليات املتحدة
تساءلت عما إذا كان بعض هؤالء األفراد من مواطين الواليات املتحدة
أيضًا .ويف رأي املحكمة أنه كان على الواليات املتحدة أن تثبت ذلك
وتقدم إىل املحكمة مجيع املعلومات املتوافرة لديها بش���أن هذه املسألة.
وفيما يتعلق بادعاء الواليات املتحدة بأن املكس���يك على علم بالبيانات
ذات الصلة هبذا املوضوع ،فقد كان على الواليات املتحدة نفس���ها أن
تلتمس تلك املعلومات من الس���لطات املكس���يكية .وترى املحكمة أن
أي مرحلة من مراحل الدعوى،
الواليات املتحدة مل تثبت للمحكمة ،يف ّ
بأهنا وجهت استفسارات حم ّددة إىل تلك السلطات بشأن حاالت معيّنة
وبأهن���ا مل تتل���ق ردودًا عليها .وبالتايل ،ختلُص املحكمة إىل أن الواليات
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بأي حال من
من حتريك عملية اإلشعار ذات الصلة  ...وال ميكن ّ
األحوال أن تكون جوهرية يف إجراءات العدالة اجلنائية”.
وتب���دأ املحكمة مبالحظ���ة أن االتفاقية ال حت ّدد املع�ن�ى الدقيق لعبارة
“دون تأخ�ي�ر” ،باملفه���وم ال���وارد يف الفقرة الفرعي���ة ( 1ب) من املادة
 .36وبالت���ايل ،ف���إن هذه العبارة تتطلب تفس�ي�رًا وفق���ًا للقواعد العرفية
لتفس�ي�ر املعاهدات الواردة يف املادت�ي�ن  31و 32من اتفاقية فيـينا لقانون
املعاهدات .وبعد النظر يف نص اتفاقية فيـينا للعالقات القنصلية وموضوعها
وغرضه���ا ،وكذلك أعماهلا التحضريي���ة ،خلُصت املحكمة إىل أن عبارة
“دون تأخري” ال تفسر بالضرورة بأهنا “فورًا” بعد القبض كما ال ميكن
أي استجواب،
تفسريها على أهنا تعين بأن تقدمي املعلومات ال بد أن يسبق ّ
حبيث يكون بدء االس���تجواب قبل تقدمي املعلومات انتهاكًا للمادة .36
وتالح���ظ املحكمة مع ذلك أن من واجب الس���لطات اليت تتوىل القبض
أن تقدم املعلومات الالزمة للش���خص املقبوض علي���ه مبجرد ما يتبـيّن هلا
أنه مواطن أجنـيب أو مىت توافرت األس���باب ال�ت�ي تدعو إىل الترجيح بأنه
مواطن أجنيب.
وبتطبي���ق تفس�ي�ر عبارة “دون تأخري” على وقائ���ع القضايا األربع
املتبقي���ة ،يتبـيّن للمحكم���ة أن الواليات املتحدة ق���د انتهكت التزاماهتا
مبوج���ب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36فيما يتعلق هبؤالء األفراد
وبن���اء عليه ،ختلُص املحكم���ة فيما خيص مجيع األف���راد االثنني
أيض���ًا.
ً
واخلمس�ي�ن املذكوري���ن يف الفقرة  16من منطوق احلك���م ،عدا واحد
منه���م ،إىل أن الواليات املتح���دة قد انتهكت التزامه���ا مبوجب الفقرة
الفرعية ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية فيـينا القاضي بتقدمي معلومات
إىل الشخص املقبوض عليه.

االثنتني واخلمس�ي�ن .وخلُصت املحكمة ،يف  45قضية ،إىل عدم وجود
أي أدل���ة تثبت أن األش���خاص املقبوض عليهم ق���د ا ّدعوا بأهنم حيملون
ّ
جنسية الواليات املتحدة ،أو تدعو إىل االعتقاد بصورة معقولة بأهنم من
مواطين الواليات املتحدة ،مع إجراء حتريات حم ّددة ويف الوقت املناسب
للتحقق من محلهم للجنسية املزدوجة .وتشري مع ذلك إىل أن الواليات
أكدت بأن سبعة أشخاص أفادوا عند اعتقاهلم بأهنم من مواطين
املتحدة ّ
الواليات املتحدة األمريكية.
وبعد النظر يف تلك القضايا السبع ،خلُصت املحكمة إىل أن املكسيك
مل تتمك���ن ،يف قضية واح���دة فقط من تلك القضايا ،م���ن إثبات انتهاك
الواليات املتحدة اللتزاماهتا مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة .36
وفيما يتعلق بباقي األفراد الذين يُزعم بأهنم ا ّدعوا محلهم جلنسية الواليات
املتح���دة األمريكية عند اعتقاهل���م ،ترى املحكمة أنه ال ميكن تأيـيد حجة
الواليات املتحدة يف هذا الصدد.
وتشري املحكمة إىل أن السؤال يظل مطروحًا مع ذلك بشأن ما إذا
كان���ت الوالي���ات املتحدة قد أتاح���ت يف كل قضية من ه���ذه القضايا
اإلحدى واخلمس�ي�ن املعلومات الالزمة للمعتقلني “دون تأخري” .وهذا
هو السؤال الذي تنتقل املحكمة إىل حبثه .وتالحظ املحكمة أن الواليات
املتحدة مل جتادل مطلقًا يف  47قضية يف االدعاء الذي يفيد بأن املواطنني
املخولة هلم مبوجب الفقرة الفرعية
املكس���يكيـني مل يبلغوا قط باحلقوق ّ
( 1ب) من املادة  ،36يف حني تظل بعض الشكوك يف أربع قضايا بشأن
ما إذا كانت املعلومات املقدمة قد أتيحت “دون تأخري”؛ وحلسم هذه
الشكوك ،يلزم حبث هذه العبارة.
وتالح����ظ املحكمة أن لألط����راف وجهات نظر ج����د خمتلفة يف هذا
املوجه إىل الشخص املحتجز
الش����أن .فاملكسيك ترى أن توقيت اإلشعار ّ
“يكتس����ي أمهي����ة حامسة ملمارس����ة احلقوق املنصوص عليه����ا يف املادة 36
وعبارة “دون تأخري” الواردة يف الفقرة الفرعية ( 1ب) تقتضي “التعجيل
غري املش����روط” .وحتاج����ج املكس����يك كذلك ب����أن موض����وع املادة 36
وغرضها هو تيس��ي�ر “املساعدة القنصلية اهلادفة” ومحاية الرعايا األجانب
املحتجزين من الضعف ،وبالتايل ،فإن “اإلشعار القنصلي  ...جيب أن يتم
أي استجواب للمحتجز األجنيب ،لكي
مباشرة بعد االحتجاز وقبل إجراء ّ
يتمكن القنصل من إس����داء املشورة املناسبة بشأن النظام القانوين األجنـيب
أي قرار
وتقدمي املساعدة يف االستعانة مبحام قبل أن يتخذ املواطن األجنـيب ّ
أي إجراء ينطوي على إضرار حمتمل حبقوقه”.
متسرع أو تتخذ الدولة ّ
ّ
ونازع���ت الواليات املتحدة يف هذا التفس�ي�ر لعبارة “دون تأخري”.
ففي رأيها أهنا ال تعين “فورًا وقبل االس���تجواب” وأن هذا الفهم ال جيد
ما يدعمه سواء يف السياق املصطلحي أو يف موضوع اتفاقية فيـينا وغرضها
أو يف أعماهل���ا التحضريية .وترى الواليات املتح���دة أن هدف املادة 36
هو تيسري ممارسة املهام القنصلية اليت يضطلع هبا املوظف القنصلي:
“وبالت���ايل ،فإن أمهية تقدمي معلوم���ات قنصلية إىل مواطن ما أمهية
حم���دودة  ...فهذه العملية مبثابة أداة إجرائية متكن املواطن األجنـيب
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الفقرتان الفرعيتان ( 1أ) و(ج) من املادة 36
(الفقرات من )106-91
تب���دأ املحكمة باإلش���ارة إىل مالحظتها أعاله ب���أن الفقرة الفرعية
( 1ب) م���ن املادة  36تتضمن ثالثة عناصر .وتالحظ أهنا ال تزال حىت
اآلن بصدد النظر يف حق الش���خص املقبوض عليه يف أن يتم إخباره بأن
بإمكانه طلب إش���عار مركزه القنصلي .مث تنتقل املحكمة بعد ذلك إىل
جانب آخر من الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  .36وترى أن الواليات
املتحدة على صواب يف مالحظة أن عدم إش���عار مركز قنصلي مبوجب
الفق���رة الفرعية ( 1ب) من املادة  36ال يُثبت بالضرورة أن الش���خص
املقب���وض عليه مل يُبلغ حبقوقه مبوجب ذل���ك النص .فقد يكون قد أُبلغ
هب���ا لكنه تنازل عن إش���عار مركزه القنصلي .وق���د تبـيّن للمحكمة أن
ال ما حدث يف إحدى القضيتني اللتني أشارت إليهما الواليات
ذلك فع ً
املتح���دة يف ه���ذا الصدد .ويف قضيتني من جمم���وع ثالث قضايا أخرى
ا ّدعت الواليات املتحدة بشأهنا أهنا أشعرت املركز القنصلي رمسيًا دون
إبالغ الفرد مسبقًا بذلك ،ترى املحكمة أن الواليات املتحدة قد أخلّت
ال بالتزاماهتا مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة .36
فع ً
وتالح���ظ املحكمة أن املكس���يك تطلب أيضًا يف أول اس���تنتاجاهتا
تقرر املحكمة بأن االنتهاكات املنس���وبة إىل الواليات املتحدة
اخلتامية أن ّ

تكون املعلومات املقدمة إىل الدولة املوفدة عن طريق قنوات أخرى كافية
لتمك��ي�ن موظفيها القنصليـني من املس����اعدة يف ترتي����ب التمثيل القانوين
لرعاياها .وترى املحكمة أن ذلك ينطبق يف  13قضية.
وختتت���م املحكمة نظرها يف هذا اجلانب من القضية يف الفقرة 106
من احلكم ،حيث توجز اس���تنتاجاهتا بش���أن انته���اك الواليات املتحدة
ملختلف االلتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب الفقرة  1من املادة 36
يف القضايا املعروضة عليها.

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  36قد أ ّدت أيضًا إىل حرمان
“املكسيك من حقها يف توفري احلماية القنصلية وحرمان املواطنني االثنني
واخلمسني من حقهم يف تلقي تلك احلماية اليت كانت املكسيك ستوفرها
مبقتضى الفقرتني الفرعيتني ( 1أ) و(ج) من املادة  36من االتفاقية”.
وتشري املحكمة إىل أهنا وصفت العالقة بـني الفقرات الفرعية الثالث
من الفقرة  1من املادة  36يف حكمها الصادر يف قضية الغراند (تقارير
حمكمة العدل الدولية  ،2001الصفحة  ،492الفقرة  )74بأهنا “نظام
متراب���ط” .واالس���تنتاجات القانونية اليت يتعيّن اس���تخالصها من ذلك
التراب���ط تتوقف بالضرورة على وقائ���ع كل قضية .ففي قضية الغراند،
خلُص���ت املحكم���ة إىل أن االمتناع ملدة  16عام���ًا عن إبالغ األخوين
ال دون ممارسة أملانيا
حبقهما يف إشعار املركز القنصلي لبلدمها قد حال فع ً
حلقوق أخرى رمبا كانت س���تختار ممارستها مبوجب الفقرتني الفرعيتني
(أ) و(ج) .وترى املحكمة أنه من الضروري الرجوع إىل ترابط الفقرات
الفرعي���ة الثالث للفق���رة  1من املادة  36يف ضوء الوقائع واملالبس���ات
اخلاصة هبذه القضية.
وتش��ي�ر ب����ادئ ذي ب����دء إىل أن امل ّدعى عليه يف إح����دى القضايا قد
تن����ازل ،عند إبالغ����ه حبقوقه ،عن إخط����ار مركزه القنصل����ي .وبالتايل،
أي إخالل بالفق����رة الفرعية ( 1أ) أو ( 1ج)
ال يوج����د يف ه����ذه القضية ّ
من املادة .36
أم���ا يف القضاي���ا املتبقية ،ف���إن الواليات املتح���دة مل تتصرف وفقًا
ألحكام الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  ،36ممّا حال (كليًا يف بعض
مطولة يف أخرى) دون ممارسة املكسيك حلقها مبوجب
القضايا ولفترات ّ
الفقرة الفرعية ( 1أ) يف االتصال مبواطنيها والوصول إليهم .وكما سبق
للمحكمة توضيحه ،ال يهم ما إذا كانت املكس���يك ستعرض املساعدة
القانونية أم ال“ ،أو ما إذا كان ذلك س���يؤدي إىل إصدار حكم خمتلف
ختول تلك احلقوق” (تقارير
عن ذلك الذي صدر .إذ يكفي أن االتفاقية ّ
حمكم���ة العدل الدولي���ة  ،2001الصفحة  ،492الفق���رة  ،)74وكان
باإلمكان االستفادة منها.
وتالحظ املحكمة أن األمر نفسه ينطبق ،على قدم املساواة ،بالنسبة
لبعض احلق����وق املح ّددة يف الفقرة الفرعية (ج)“ :للموظفني القنصليـني
أي من رعايا الدولة املوفدة يكون حمبوس����ًا أو موضوعًا
احل����ق يف زيارة ّ
حتت التحفظ أو حمتجزًا ،ويف التحدث والتراس����ل معه  .”...وتشري إىل
رك����زت كثريًا يف هذه املنازعة عل����ى أمهية متكن املوظفني
أن املكس����يك ّ
القنصليـ��ي�ن من الترتيب هل����ذا التمثيل قبل املحاكمة وخالهلا ،وبش����كل
خاص يف جلس����ة النطق باحلكم ،يف القضايا ال��ت�ي قد تصدر فيها عقوبة
شديدة .وأشارت املكسيك كذلك إىل أمهية املساعدة املالية أو غريها من
أشكال املساعدة اليت ميكن للموظفني القنصليـني تقدميها ملحامي الدفاع
تقصي اخللفية األُسرية للم ّدعى عليه وحالته العقلية ،عندما
ألغراض منها ّ
تكون هلذه املعلومات أمهية يف القضية .وتالحظ املحكمة أن قدرة الدولة
املوفدة على ممارسة حقوقها مبوجب الفقرة الفرعية ( 1ج) من املادة 36
يتوقف على إش����عارها من جانب سلطات الدولة املستقبلة .غري أنه ،قد

الفقرة  2من املادة  36من اتفاقية فيـينا
(الفقرات من )114-107
تش�ي�ر املحكمة بعد ذلك إىل أن املكس���يك تطلب إىل املحكمة يف
اس���تنتاجها اخلتامي الثالث أن تقضي وتعلن بأن “الواليات املتحدة قد
أخلّ���ت بالتزاماهتا مبوجب املادة  )2( 36من اتفاقية فيـينا بعدم توفريها
وفعالة فيما يتعلق بأحكام اإلدانة
إلع���ادة النظر واملراجعة بصورة كافية ّ
والعقوب���ات املحكوم هبا املعيبة بانتهاك املادة  .”)1( 36وبصورة أكثر
حتديدًاً ،ت ّدعي املكسيك أن:
“الواليات املتحدة تقوم بإعمال عدة مبادئ قانونية حملية للحيلولة
أي أثر قانوين عن انتهاكات املادة  .36فأوالً ،وبالرغم
دون نشوء ّ
من التحليل الواضح الذي قدمته املحكمة يف قضية الغراند ،تواصل
حماك���م الواليات املتحدة ،على مس���توى الوالي���ات واالحتاد على
ح ٍد س���واء ،االس���تظهار مببدأ “عدم جواز تق���دمي طلبات جديدة
أي مراجع���ة النتهاكات امل���ادة  - 36حىت
يف االس���تئناف” ملن���ع ّ
يف احل���االت ال�ت�ي ال يكون فيها املواطن على علم حبقه يف إش���عار
القنصلية واالتصال هبا ،ومن مث ال يكون على علم بقدرته على إثارة
انتهاك ذلك احلق باعتباره مس���ألة جوهرية أثناء املحاكمة بس���بب
عدم امتثال السلطات املختصة ألحكام املادة .”36
ور ّدًا على هذا الدفع املق ّدم من املكسيك ،حتاجج الواليات املتحدة
مبا يلي:
“تعاجل نظم العدالة اجلنائية للواليات املتحدة مجيع األخطاء اإلجرائية
م���ن خالل إج���راءات العفو القضائي والتنفي���ذي ،حيث يلجأ إىل
العفو التنفيذي عندما تُسقط قواعد عدم جواز تقدمي طلبات جديدة
يف االس���تئناف إمكانية العفو القضائي .مبع�ن�ى أن ‘قوانني وأنظمة’
الوالي���ات املتحدة تنص على تصحيح األخط���اء اليت قد تكون هلا
أمهية بالنسبة للم ّدعى عليه يف قضية جنائية وذلك من خالل اجلمع
بـ�ي�ن إجراءات املراجعة القضائية وإج���راءات العفو اخلاص .فاتباع
هذه اإلج���راءات معًا ،بالتعاون مع الس���لطات املختصة األخرى،
يكف���ل اإلعمال التام لألغراض املتوخاة م���ن املادة  ،)1( 36وفقًا
ألح���كام املادة  .)2( 36ويف حالة وقوع انتهاك للمادة ،)1( 36
فإن هذه اإلجراءات تستويف الوظيفة التصحيحة املنصوص عليها يف
املادة  )2( 36بتمكني الواليات املتحدة من مراجعة أحكام اإلدانة
والعقوبات متشيًا مع قضية الغراند”.
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ال يف تطبيق ما يعرف
وتالحظ املحكمة بأنه سبق هلا أن نظرت فع ً
بقاع���دة “عدم جواز تق���دمي طلبات جديدة يف االس���تئناف” يف قضية
الغراند عندما تص ّدت املحكمة ملسألة آثارها على تطبيق الفقرة  2من
وأكدت املحكمة على “ضرورة التميـيز بـني
املادة  36من اتفاقية فيـيناّ .
هذه القاعدة يف ح ّد ذاهتا وبـني تطبيقها املح ّدد يف هذه القضية” حيث
أفادت بأن:
“القاعدة يف ح ّد ذاهتا ال تنتهك املادة  36من اتفاقية فيـينا .وتنشأ
املش���كلة عندم���ا حتول قاعدة عدم جواز تق���دمي طلبات جديدة يف
االستئناف دون السماح للشخص املحتجز بالطعن يف حكم اإلدانة
والعقوبة الصادرة يف حقه من خالل الدفع ،اس���تنادًا إىل الفقرة 1
من املادة  36من االتفاقية ،بأن السلطات الوطنية املختصة مل متتثل
اللتزامها بتوفري املعلومات القنصلية الالزمة ‘دون تأخري’ ،مما حال
دون جلوء الشخص إىل التماس املساعدة القنصلية من الدولة املوفدة
واحلص���ول عليها” (تقارير حمكمة العدل الدولية  ،2001الصفحة
 ،497الفقرة .)90
وعلى هذا األس���اس ،خلُصت املحكمة إىل أن قاعدة “عدم جواز
تقدمي طلبات جديدة يف االستئناف” قد حالت دون ّ
متكن هيئة الدفاع
ع���ن األخوي���ن الغراند من الطع���ن بفعالية يف أحكام اإلدان���ة والعقوبة
بناء على أس���س غري األس���س الدس���تورية للواليات
الص���ادرة حبقهما ً
املتحدة” (املرجع نفس���ه ،الفقرة  .”)91وتعترب املحكمة أن هذا القول
يس���ري أيضًا فيما يتعلق هبذه القضية ،حي���ث يوجد عدد من املواطنني
املكسيكيـني يف وضع مماثل متامًا.
وتالحظ املحكمة كذلك أن قاعدة عدم جواز تقدمي طلبات جديدة
أي نص على منع
يف االس���تئناف مل ختض���ع ألي تعدي���ل ،كما مل ي���رد ّ
تطبيقها يف احلاالت اليت يكون فيها عدم قيام الواليات املتحدة نفس���ها
باإلبالغ هو الس���بب الذي رمبا حال دون متكني هيئة الدفاع من إثارة
مسألة انتهاك اتفاقية فيـينا يف املحاكمة األوىل .وتالحظ املحكمة أيضًا
ال
أن قاعدة عدم جواز تقدمي طلبات جديدة يف االستئناف قد طُبقت فع ً
يف عدد من القضايا املش���ار إليها يف االس���تنتاجات اخلتامية للمكسيك،
فيم���ا ميكن أن تُطبق يف مراحل الحقة م���ن إجراءات القضايا األخرى.
بيد أهنا تش�ي�ر أيض���ًا إىل أن اإلجراءات اجلنائية املتخ���ذة ضد املواطنني
أي من القضايا ،عدا القضايا الثالث املشار إليها
املكسيكيـني مل تبلغ يف ّ
أدن���اه ،مرحلة تنتفي فيها إمكانية إجراء إع���ادة النظر القضائي يف تلك
القضاي���ا؛ مبعىن أن إمكانية “املراجعة وإعادة النظر” فيما يتعلق بأحكام
اإلدان���ة والعقوب���ة ال تزال قائمة على النحو املطل���وب يف قضية الغراند
وبناء عليه ،ترى املحكمة أنه
واملفس���ر يف الفقرات الالحقة من احلكمً .
ال يف
تقرر يف هذه املرحلة بأن هناك فع ً
س���يكون من الس���ابق ألوانه أن ّ
تلك القضايا إخالل بااللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة  2من املادة
 36من اتفاقية فيـينا.
وعل���ى صعيد آخر ،تالحظ املحكمة أن أح���كام اإلدانة والعقوبات
الصادرة يف قضية ثالثة من املواطنني املكسيكيـني املعيّنني ،قد أصبحت هنائية.

عالوة على ذلك ،ح ّددت حمكمة االس���تئناف اجلنائي بأوكالهوما تاريخ
وبناء عليه ،ترى املحكمة
تنفيذ احلكم الصادر يف قضية من تلك القضاياً .
أن عليه���ا أن تقض���ي فيما يتعلق هبؤالء األفراد الثالث���ة ،رهنًا مبالحظاهتا
الواردة أدناه بش���أن إج���راءات العفو اخلاص ،ب���أن الواليات املتحدة قد
أخلّت بالتزاماهتا مبوجب الفقرة  2من املادة  36من اتفاقية فيـينا.

اآلثار القانونية خلرق االلتزامات
(الفقرات )150-115
وبع���د أن خلُص���ت املحكم���ة إىل أن غالبية القضاي���ا اليت عرضتها
املكس���يك عليها بش���أن احلاالت االثنتني ومخس�ي�ن انطوت على عدم
ٍ
امتث���ال لاللتزام���ات املنص���وص عليها يف الفق���رة ( 1ب) من املادة 36
وس���بل
م���ن اتفاقية فيـينا ،تنتقل إىل النظر يف اآلثار القانونية هلذا اخلرق ُ
االنتصاف القانوين بشأنه.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن املكسيك طلبت إليها يف استنتاجاهتا الرابع
واخلامس والسادس أن تقضي وتعلن:
“( )4أن���ه نظ���رًا لألضرار ال�ت�ي تكبدهتا املكس���يك يف حقها ويف
حيق للمكسيك جرب كامل
ممارستها للحماية الدبلوماسية ملواطنيهاّ ،
عن تلك األضرار يف شكل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه؛
( )5وأن إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يتمثل يف االلتزام باستعادة
احلالة القائمة سابقًا بإلغاء أو إبطال مفعول أحكام اإلدانة والعقوبات
الصادرة يف حق كافة املواطنني املكسيكيـني االثنني واخلمسني؛
( )6وأن إع���ادة احلال���ة هذه تش���مل أيضًا االلت���زام باختاذ كافة
التدابـري الالزمة لضمان أ ّال يكون ألي انتهاك سابق للمادة  36أثر
على اإلجراءات الالحقة”.
وحاججت الواليات املتحدة من جانبها بأن:
“حكم الغراند يدعو إىل أن جتري الواليات املتحدة يف كل قضية
‘إع���ادة نظر ومراجعة يؤخذ يف احلس���بان فيهم���ا’ االنتهاك ،ال أن
جت���ري ‘إعادة نظر ور ّدًا للحالة إىل ما كانت عليه س���ابقًا’ وال أن
تقوم على وجه العموم باس���تبعاد أدلة أو إبطال أحكام إدانة ملجرد
وق���وع خ���رق للم���ادة  )1( 36ودون اعتبار ألثره���ا على أحكام
اإلدانة والعقوبات ،وال بلوغ ‘ ...نتيجة حم ّددة وملموس���ة ومقررة
هي :استعادة احلالة القائمة سابقًا ’”.
وتش��ي�ر املحكمة إىل أن املهمة الواقعة عل����ى عاتقها يف هذه القضية
هي حتديد ماهيّة اجلرب املناس����ب النته����اكات املادة  .36وترى املحكمة
أنه يتضح مما لوحظ أعاله أن األفعال غري املش����روعة دوليًا اليت ارتكبتها
الواليات املتحدة األمريكية تتمثل يف عدم قيام س����لطاهتا املختصة بإعالم
مواطين املكسيك املعنيـني حبقوقهم أو بإبالغ املراكز القنصلية املكسيكية
����اء على ذلك أن
وع����دم متكينها من توفري املس����اعدة القنصلية .وترى بن ً
س����بيل االنتصاف الكفيل جبرب هذه االنتهاكات ينبغي أن يتمثل يف إلزام
الواليات املتحدة بأن تسمح مبراجعة قضايا هؤالء املواطنني وإعادة النظر
فيها يف حماكم الواليات املتحدة هبدف التحقق ،يف كل قضية على حدة،
48

مما إذا كان انتهاك الس����لطات املختصة للمادة  36قد تس����بب يف ضرر
فعلي للم ّدعى عليهم يف سياق عملية إقامة العدالة اجلنائية.
تؤكد املكسيك،
وتعترب املحكمة أنه ال جيوز أن يُفترض ،على حنو ما ّ
أن إلغاء أحكام اإلدانة أو العقوبات جزئيًا أو كليًا هو سبيل االنتصاف
الالزم والوحيد .ففي هذه القضية ،ليس���ت أح���كام اإلدانة والعقوبات
الصادرة حبق مواطين املكس���يك هي ما ّ
يشكل انتهاكًا للقانون الدويل،
بل إن االنتهاك يقتصر على ما س���بقها م���ن خروقات معيّنة لاللتزامات
الناشئة عن املعاهدات .وتشري املحكمة إىل أن املكسيك تدفع أيضًا بأن
احلق يف اإلش���عار القنصلي واإلبالغ القنصل���ي مبوجب اتفاقية فيـينا هو
حق من حقوق اإلنسان ذو طابع أساسي حبيث إن خمالفته تؤدي تلقائيًا
إىل إبط���ال كامل عملية اإلجراءات اجلنائية اليت أجريت خرقًا هلذا احلق
األساسي .وتالحظ املحكمة أن مسألة ما إذا كانت احلقوق الواردة يف
تبت
اتفاقية فيـينا تندرج ضمن حقوق اإلنس���ان ليس���ت مسألة يلزم أن ّ
فيها .وتذكر مع ذلك أنه ليس مثة ما يؤيد االستنتاج الذي توصلت إليه
املكسيك يف ادعائها هبذا الشأن ،سواء يف نص املعاهدة أو يف موضوعها
أي إش���ارة يف أعماهلا التحضريية .وهلذه األس���باب،
أو غرضه���ا أو يف ّ
ختلُص املحكمة إىل أن اس���تنتاجي املكس���يك الراب���ع واخلامس ال ميكن
تأيـيدمها.
“حيق
وتس���هب املكس���يك يف اس���تنتاجها الس���ادس فت ّدعي أن���ه ّ
للمكسيك أيضًا ،كجانب من جوانب إعادة الوضع إىل ما كان عليه،
ٍ
إجراءات جنائية الحقة تُتخذ ضد
أي
أن يصدر أمر مبقتضاه تُستبعد يف ّ
أي أق���وال أو اعترافات يدلون هبا قبل إعالم األجنـيب حبقه يف
مواطنيه���ا ّ
احلصول على املساعدة القنصلية” .وترى املحكمة أن هذه املسألة يتعيّن
حماكم الواليات
أن تنظر فيها يف إطار املالبس���ات امللموس���ة لكل قضية ُ
املتحدة املعنيّة ،وذلك يف س���ياق عملية إعادة النظر واملراجعة اليت تقوم
هبا .وهلذا السبب ،ال ميكن تأيـيد االستنتاج السادس للمكسيك.
ورغ���م رفض املحكمة الس���تنتاجات املكس���يك الراب���ع واخلامس
بس���بل االنتصاف خلرق الواليات املتحدة اللتزاماهتا
والس���ادس املتعلقة ُ
تق���ر حبقيقة أن هذه
الدولي���ة مبوجب امل���ادة  36من اتفاقية فيـينا ،فإهنا ّ
بناء على ذلك بتحديد ُسبل
اخلروقات قد ارتكبت بالفعل ،وبأهنا مطالبة ً
االنتصاف الالزمة جلرب الضرر الواقع على املكسيك ومواطنيها من جراء
عدم التزام الواليات املتحدة بتلك االلتزامات الدولية.
ويف هذا الصدد ،تش�ي�ر املحكمة إىل أن املكس���يك ،يف استنتاجها
السابع ،تطلب إليها كذلك أن تقضي وتعلن:
أي من األح���كام االثنني
“أن���ه يف احلال���ة ال�ت�ي ال يتم فيه���ا إبطال ّ
واخلمس�ي�ن باإلدانة أو العقوبة ،س���تتيح الواليات املتحدة بوس���يلة
وفعالتني ألح���كام اإلدانة
ختتاره���ا إعادة نظ���ر ومراجعة كافيت�ي�ن ّ
وللعقوبات املحكوم هبا على املواطنني االثنني واخلمسني ،وأن هذا
أي قاعدة
االلت���زام ال يُس���توىف بإجراءات العفو اخل���اص أو بتطبيق ّ
أو مب���دأ من قواعد أو مبادئ القانون املحلي [ال يويل أمهية قانونية
النتهاك املادة .”])1( 36

وبالنس���بة ملس���ألة “إعادة النظ���ر واملراجعة” ،احتج���ت الواليات
املتح���دة بأهنا امتثلت يف س���لوكها للحكم الص���ادر يف قضية الغراند.
وتس���هب الوالي���ات املتح���دة يف تناوهلا هلذه النقطة ،فه���ي حتاجج بأن
الس���بل املتبعة للس���ماح
“املحكمة ذكرت يف حكم الغراند أن اختيار ُ
بإع���ادة النظر واملراجعة اللتني طلبت املحكمة إجراءمها ‘جيب أن يُترك’
للواليات املتحدة”.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أهنا حينما ذكرت يف حكمها الصادر بش���أن
قضية الغراند أن “الواليات املتحدة األمريكية س���تتيح بوسيلة ختتارها
إع���ادة النظر يف حك���م اإلدانة والعقوبة ومراجعتهم���ا” (تقارير حمكمة
العدل الدولية  ،2001الصفحة  ،516الفقرة 128؛ التوكيد مضاف)،
أق���رت أن الطرائق العملية إلعادة النظ���ر واملراجعة ينبغي أن تُترك
فإهن���ا ّ
أساس���ًا للواليات املتحدة .وينبغي مع ذل���ك التأكيد أن حرية االختيار
لسبل إعادة النظر واملراجعة ليست غري مقيّدة :فالفقرة اآلنفة الذكر
هذه ُ
م���ن احلكم تبـيّ���ن جبالء أن إعادة النظر واملراجع���ة جيب إجراؤمها “مع
األخذ يف االعتبار انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية” (تقارير
حمكمة العدل الدولية  ،2001الصفحة  ،514الفقرة  ،)125ويش���مل
ذل���ك بوجه خاص مس���ألة اآلث���ار القانونية لالنتهاك عل���ى اإلجراءات
اجلنائية اليت أعقبته.
وتالح���ظ املحكم���ة أن اإلج���راءات اجلنائية املعمول هب���ا حاليًا يف
الواليات املتحدة جتيز ،حس���بما ش���رحه الوكيل يف اجللس���ات ،رفض
الطلب���ات املس���تندة إىل انتهاك الفقرة  1من امل���ادة  36من اتفاقية فيـينا
أمام حماك���م الواليات املتحدة ،أيًّا كانت وجاهة الدعوى ذاهتا ،وذلك
من خالل تطبيق قاعدة عدم جواز تقدمي طلبات جديدة يف االستئناف.
وت���رى املحكمة أن النقط���ة احلامسة يف تلك احلالة تتمث���ل يف أن تطبيق
القاع���دة املذكورة عل���ى النحو املتبع اآلن حي ّد فعليًا من خيارات امل ّدعى
عليه حبيث ال يتس�ن�ى له طلب اس���تعادة حقوقه مبقتضى أحكام دستور
الواليات املتحدة.
وتالح���ظ املحكم���ة يف هذا الص���دد أن املكس���يك تذكر يف اجلزء
األخري من اس���تنتاجها الس���ابع أن “ه���ذا االلتزام [بإتاح���ة إعادة النظر
واملراجعة] ال يُس���توىف بإجراءات العفو اخلاص” .وحتتج املكسيك بأن
عملية العفو اخلاص هي يف ح ّد ذاهتا سبيل غري ّفعال لالنتصاف ال يكفل
الوفاء بااللتزامات الدولية للواليات املتحدة .وتستنتج أن“ :إعادة النظر
أي معايـري
ألغ���راض العفو اخلاص عملي���ة يلفها الكتمان وال تنظمه���ا ّ
وال ختضع للرقابة القضائية”.
ويف مواجه���ة ه���ذا اإلدعاء من جانب املكس���يك ،تزعم الواليات
املتح���دة أهن���ا “تويل ‘كامل االعتب���ار’ لألغراض املتوخ���اة من احلقوق
املخولة مبوجب [الفقرة  1من املادة  ]36وذلك عن طريق عملية العفو
ّ
التنفي���ذي” .وحتاجج بأن “إجراءات العفو اخلاص تتناس���ب مع املهمة
املتمثلة يف إتاحة إعادة النظر واملراجعة” .وتسهب الواليات املتحدة يف
ش���رحها قائلة إن “العفو اخل���اص  ...أكثر من جمرد منّة؛ فهو جزء من
املخطط الشامل املراد منه ضمان العدل والنـزاهة يف العملية القانونية”،
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وإن “إج���راءات العف���و اخلاص جزء ال يتجزأ م���ن ‘القوانني واللوائح’
القائمة يف الواليات املتحدة واليت جيري عن طريقها تصحيح األخطاء”.
وتش��� ّدد املحكمة على أن عملية “إعادة النظر واملراجعة” املوصى
هب���ا يف قضية الغراند ينبغي أن تكون ّفعال���ة .ولذلك ،يتعيّن أن “تضع
يف االعتبار انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية” (تقارير حمكمة
العدل الدولية  ،2001الصفحة  ،516الفقرة  ،))7( 128وأن تكفل
النظر يف االنتهاك ويف الضرر املحتمل الناش���ئ عن���ه ومراعاهتما مراعاة
ال من العقوبات
تامة .وأخريًا ،ينبغي أن تشمل إعادة النظر واملراجعة ك ً
وأحكام اإلدانة على ح ّد سواء.
����اء على ذلك ،فإنه يف حالة انته����اك احلقوق املنصوص عليها يف
وبن ً
الفقرة  1من املادة  36من اتفاقية فيـينا ،يقيم امل ّدعى عليه دعواه يف هذا
الصدد ال باعتبارها قضية “إخالل حبق معيّن يع ّد أساسيًا إلجراء حماكمة
عادل����ة”  -وهو مفه����وم ذو صلة بالتمتع حبق����وق الضمانات اإلجرائية
مبوجب دس����تور الوالي����ات املتحدة  -بل باعتباره����ا قضية تنطوي على
إخ��ل�ال حبقوق امل ّدعى عليه مبوجب الفقرة  1م����ن املادة  .36فاحلقوق
املكفولة مبقتضى اتفاقية فيـينا حقوق ناشئة عن معاهدة تعهدت الواليات
املتح����دة باالمتثال هلا فيم����ا يتصل باألفراد املعنيـ��ي�ن ،بصرف النظر عن
حقوق الضمانات اإلجرائية اليت ينص عليها القانون الدستوري للواليات
املتح����دة .وترى املحكمة أنه يف القضايا اليت أ ّدى فيها اإلخالل باحلقوق
الفردية املكفولة للمواطنني املكسيكيـني مبوجب الفقرة ( 1ب) من املادة
 36م����ن االتفاقية إىل تعرض األف����راد املعنيـني ،أثناء اإلجراءات القضائية
املتعاقب����ة اليت تلت االنتهاك ،لالحتجاز لفترات طويلة أو لصدور أحكام
بإدانتهم وتوقيع عقوبات شديدة عليهم ،ينبغي أن يُنظر يف اآلثار القانونية
هل����ذا اإلخالل وأن تؤخذ يف االعتبار لدى إعادة النظر واملراجعة .وتعترب
املحكمة أن اإلجراءات القضائية هي األنسب هلذه املهمة.
وفيما يتعلق بإجراء العفو اخلاص ،تش�ي�ر املحكمة إىل أن موضوع
القضية احلالية هو ما إذا كانت عملية العفو اخلاص بالشكل الذي تُطبَق
به يف أنظمة العدالة اجلنائية يف خمتلف الواليات بالواليات املتحدة ميكن
تصنيفها يف ح ّد ذاهتا على أهنا وسيلة مناسبة لالضطالع على حنو ّفعال
“[بـ] إعـادة النظ���ر يف أحكام اإلدانة والعقوبات ومراجعتها من خالل
مراعاة انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية” على حنو ما ّقررت
املحكم���ة يف حكمه���ا الصادر يف قضية الغران���د (تقارير حمكمة العدل
الدولي���ة  ،2001الصفحة  ،514الفقرة  .)125وتالحظ املحكمة أن
عملية العفو اخلاص بالش���كل الذي تُطبق به حاليًا يف إطار نظام العدالة
اجلنائية للواليات املتحدة ال تفي على ما يبدو بالشروط املذكورة أعاله،
وأهنا لذلك غري كافية يف ح ّد ذاهتا العتبارها وس���يلة مناس���بة لـ “إعادة
النظر واملراجعة” على النحو الذي تتوخاه املحكمة يف قضية الغراند.
وأخريًا ،تنظر املحكمة يف االس���تنتاج الثامن املق ّدم من املكس���يك
الذي يُطلب إىل املحكمة فيه أن تقضي وتعلن:

“أن تكف [الواليات املتحدة] عن انتهاكاهتا للمادة  36من اتفاقية
فيـينا جتاه املكس���يك ومواطنيها االثنني واخلمسني وتوفر ضمانات
وتأكيدات مالئمة بأهنا س���تتخذ تدابـري كافية لتحقيق امتثال واسع
النطاق للمادة  )1( 36وضمان االمتثال للمادة .”)2( 36
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن املكسيك ،رغم إقرارها باجلهود اليت تبذهلا
الواليات املتحدة لزيادة الوعي حبقوق املس���اعدة القنصلية ،تالحظ مع
األس���ف أن “برنامج الواليات املتحدة ،أيًّا كانت مكوناته ،أثبت عدم
فعاليته يف منع االنتهاك املنتظم واملس���تمر من جانب س���لطاهتا املختصة
حلق���ي اإلبالغ القنصلي واملس���اعدة القنصلية املكفول�ي�ن مبوجب املادة
 .”36وتش�ي�ر أيضًا إىل أن الواليات املتحدة تنفي إدعاء املكسيك هذا
زاعمة أن “جهودها لتحس�ي�ن نش���ر املعلومات ع���ن اإلبالغ القنصلي
مستمرة دون انقطاع وحتقق نتائج ملموسة” .وتذهب الواليات املتحدة
إىل أن املكس���يك “فش���لت يف إثبات وجود منط ‘منتظم ومستمر’ من
خروقات املادة  36يف أعقاب قضية الغراند”.
واملحكمة ،إذ تذكر أن طلب املكسيك تقدمي ضمانات بعدم تكرار
اخلروقات يس���تند إىل إدعائها وجود منط “منتظم ومستمر” خلروقات
الوالي���ات املتحدة للم���ادة  36يتج���اوز القضايا االثنتني واخلمس�ي�ن،
تالحظ يف هذا الصدد عدم وجود أدلة معروضة عليها على حنو س���ليم
تثب���ت وجود منط عام .ألن كان مدع���اة للقلق أن يكون مثة عدد كبري
من حاالت عدم تنفيذ االلتزام مبوافاة املواطنني املكس���يكيـني مبعلومات
ع���ن املراك���ز القنصلية ،حىت بعد صدور حك���م الغراند ،فإن املحكمة
تالح���ظ أن الواليات املتحدة تبذل جهودًا كبرية لكفالة قيام س���لطات
إنفاذ القوانني التابعة هلا بتقدمي املعلومات القنصلية إىل كل شخص تلقي
القبض عليه وتعلم أنه مواطنًا أجنبيًا أو يكون لديها ما يدعو إىل االعتقاد
بذلك .ويف هذا الصدد ،تالحظ املحكمة أيضًا أن أملانيا التمس���ت ،يف
قضي���ة الغران���د ،يف مجلة أمور أخرى“ ،تأكي���دًا صرحيًا بأن الواليات
املتح���دة لن تكرر أفعاهلا غري املش���روعة” (تقارير حمكمة العدل الدولية
 ،2001الصفح���ة  ،511الفقرة  .)120وخبصوص هذه املطالبة العامة
بضمان عدم العود ،قالت املحكمة ما يلي:
“إذا أشارت الدولة مرارًا ،يف إطار دعوى مرفوعة أمام املحكمة،
إىل أنشطة واسعة النطاق تقوم هبا من أجل االمتثال اللتزامات معيّنة
ناش���ئة مبوجب معاهدة ،فإن ه���ذا ينم عن التزام باملضي يف اجلهود
املؤكد أن الربنامج املشار إليه ال ميكن
املبذولة يف هذا الصدد .ومن ّ
أن يوف���ر ضمانًا بأن الواليات املتحدة لن تك���رر أبدًا عدم امتثاهلا
لاللتزام القاضي باإلبالغ مبوجب املادة  36من اتفاقية فيـينا .لكن
أي دولة تقدمي مثل هذا الضمان وأملانيا ال تطلبه .وترى
ليس بوسع ّ
املحكم���ة أن االلت���زام الذي أعربت عنه الوالي���ات املتحدة بكفالة
وف���اء اللتزاماهتا يف إطار الفقرة
تنفي���ذ التدابـري املح ّددة اليت تُعتمد ً
( 1ب) من املادة  36جيب أن يُعترب استجاب ًة لطلب أملانيا احلصول
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عل���ى ضمان عام بع���دم الع���ود”( .تقارير حمكمة الع���دل الدولية
 ،2001الصفحتان  512و ،513الفقرة .)124
وتعتقد املحكمة أن ما ذكرته يف هذه الفقرة من احلكم الصادر يف
قضية الغراند ينطبق أيضًا على طلب املكسيك احلصول على ضمانات
وتأكيدات بعدم التكرار ،وهو بذلك يلـيب الطلب املذكور.

جراء خرق الدولة املستقبلة اللتزاماهتا
كش���كل من أش���كال االنتصاف ّ
مبوجب املادة  36من االتفاقية.

إعالن نائب الرئيس راجنيفا
ذيّ����ل نائب الرئي����س ،راميوند راجنيفا ،إعالنًا يتعل����ق يف املقام األول
مبس����ألة األدل����ة وبطل����ب احلماي����ة الدبلوماس����ية املق ّدم من املكس����يك.
وقد دحض احلكم عن ٍ
حق التميـيز بـني عبء اإلثبات وعبء إقامة البـيّنة
لعدم تطرق القانون الدويل إليه حس����ب املعلوم؛ ويف غياب مبدأ ال يُجرب
أحد على تقدمي دليل ضد نفس����ه ،ف����إن قضية قناة كورفو متنح املحكمة
اختصاص حتديد النتائج الوقائعية النامجة عن عدم تقدمي مستندات يرجح
أن تدعم حجة ما.
وفيم���ا يتعلق بطلب املكس���يك املتعلق باحلماية الدبلوماس���ية ،فإن
كاتب هذا اإلعالن يعترب أن اتفاقية فيـينا للعالقات القنصلية ،وإن كانت
تقر صراحة باحلقوق الفردي���ة الواجبة للمواطنني األجانب املحتجزين،
ّ
ال تن���ص على توفري احلماية الدبلوماس���ية .ويش�ي�ر الترابط بـني احلقوق
املنص���وص عليه���ا يف املادة  36م���ن االتفاقية املذك���ورة إىل الصلة بـني
مب���ادرة الدولة املوفدة إىل صون احلق���وق الفردية ملواطنيها وعدم رفض
مواطنها املحتج���ز .ومتكن هذه الصلة املواطن األجنـيب الذي أُلقي عليه
القبض من االعتراض على إبالغ املركز القنصلي لدولته .وجيوز للدولة
املوف���دة من جانبها أن تطالب باحت���رام قوانينها هي عند ثبوت األصل
األجنـيب للشخص املقبوض عليه.

*
مث تعيد املحكمة التش���ديد على نقطة هامة .فتش�ي�ر إىل أهنا تتناول
يف هذه القضية املس���ائل املبدئية ال�ت�ي أُثريت أثناء الدعوى احلالية وذلك
انطالقًا من منظور االنطباق العام التفاقية فيـينا ،وأنه ال ميكن االستظهار
بأي من اس���تنتاجات املحكمة الواردة يف
بالقرينة املعاكس���ة فيما يتعلق ّ
ه���ذا احلكم .وبعبارة أخ���رى ،فإن قرار املحكمة يف ه���ذه القضية وإن
خص مواطنني مكس���يكيـني دون غريهم ال جيوز أن يُس���تدل منه ضمنًا
على أن االستنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة يف هذا احلكم ال تنطبق
عل���ى مواطن�ي�ن أجان���ب آخرين جيدون أنفس���هم يف وضع مش���ابه يف
الواليات املتحدة.
وختامًا ،تشري املحكمة إىل أن األمر الصادر عنها يف  5شباط/فرباير
 2003حم ّددًا التدابـري التحفظية املذكورة أعاله كان ،حسب ما ورد فيه
ووفقًا للمادة  41من النظام األساس����ي للمحكمة ،ساري املفعول حىت
ص����دور حكم هنائي ،وأن االلتزامات الواقع����ة على الواليات املتحدة يف
هذا الصدد يُس����تعاض عنها اعتبارًا من تاريخ النطق باحلكم بااللتزامات
املنصوص عليها يف احلكم نفس����ه .وتالح����ظ املحكمة أهنا وجدت فيما
يتعلق باألش����خاص الثالثة املعنيـني باألمر (ضم����ن آخرين) أن الواليات
املتحدة ارتكبت خروقات اللتزاماهتا مبوجب الفقرة  1من املادة  36من
اتفاقية فيـينا؛ وأهنا انتهكت عالوة على ذلك الفقرة  2من املادة  36فيما
يتعلق باألش����خاص الثالثة املذكورين دون سواهم .ومل جتر عملية إعادة
نظر أو مراجعة ألحكام اإلدانة والعقوبات على حنو ما تنص عليه الفقرة
 2من املادة  ،36وهي وس����يلة االنتصاف املناس����بة النتهاكات الفقرة 1
م����ن املادة  .36وترى املحكمة أن يُت����رك للواليات املتحدة ،فيما يتصل
هبذه القضايا الثالث ،التماس وس����يلة انتصاف مناسبة تكون مبثابة إعادة
نظر ومراجعة وفقًا للمعايـري املشار إليها يف احلكم.

الرأي املستقل للقاضي فرييشتني
يسجل القاضي فرييشتني يف رأيه املستقل اختالفه مع تعليل املحكمة
يف اجلزء الذي يتناول املسائل املرتبطة بقانون احلماية الدبلوماسية وقاعدة
اس���تنفاذ ُس���بل االنتصاف املحلية ذات الصلة هبذه املسائل (انظر الفقرة
 40من احلكم).
فاملحكم���ة عندما رفضت ادع���اء الواليات املتح���دة بعدم مقبولية
طلبات املكس���يك بش���أن منح احلماية الدبلوماسية ملواطنيها ،جلأت يف
رأي القاضي فرييشتني إىل تعليل يعترب طرحًا قانونيًا جديدًا يثري اجلدل
الش���ديد فيما يتصل بقانون احلماية الدبلوماسية .فاحلكم خيالف الشرط
العام املتمثل يف اس���تنفاذ ُسبل االنتصاف املحلية عند إقامة دعوى دولية
تتب�ن�ى فيها الدول���ة حقوق مواطنيه���ا ،وخيلُص إىل أن واجب اس���تنفاذ
ُس���بل االنتصاف املحلية ال ينطبق على طلب املكسيك بسبب الظروف
اخلاص���ة املتمثلة يف الترابط بـني حقوق الدولة واحلقوق الفردية يف إطار
املادة  36من اتفاقية فيـينا.
وبعد حتليل اجتهاد املحكمة الذي يتناول قانون احلماية الدبلوماسية
ومش���اريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماس���ية اليت صاغتها مؤخرًا جلنة
القانون الدويل ،خيلُص القاضي فرييشتني إىل عدم وجود ما يست ّدعي يف
ه���ذه القضية احليد عن معيار “الرجحان” املطبق يف االجتهاد القضائي
للمحكمة ويف مش���اريع املواد اليت أعدهت���ا اللجنة فيما يتعلق بالدعاوى

*
*   *

إعالن الرئيس شي
صوت الرئيس شي لصاحل الفقرة  153من منطوق احلكم موضحًا
ّ
جب�ل�اء أن���ه ال يزال على موقفه الذي أعرب عنه يف رأيه املس���تقل املرفق
حبكم الغراند (تقارير حمكمة العدل الدولية  ،2001الصفحات -518
 )524بشأن تفس�ي�ر املحكمة القائل بنشوء حقوق فردية عن الفقرتني
 1و 2من املادة  36من اتفاقية فيـينا للعالقات القنصلية ،وبش���أن قرار
املحكم���ة إجراء “إعادة نظ���ر ومراجعة ألحكام اإلدان���ة والعقوبات”
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)Nottebohm, Second Phase, Judgement, I.C.J. Reports 1955,

“املختلطة” اليت تقيمها دولة عن نفسها ويف ممارستها حلقها يف احلماية
الدبلوماسية ملواطنيها.
وقاعدة اس���تنفاذ ُس���بل االنتصاف املحلية ال تنطبق هنا ال بس���بب
الطاب���ع اخلاص للمادة  36من اتفاقية فيـينا للعالقات القنصلية اليت تُعترب
ضمن���ًا خمتلفة نوعيًا عن غريه���ا من أحكام املعاهدات املنش���ئة حلقوق
فردي���ة ،بل بس���بب الظروف اخلاص���ة للغاية للقضية حم���ل النظر .فعند
إيداع العريض���ة ،كان حكمًا باإلعدام قد صدر يف حق مجيع املواطنني
املكس���يكيـني املعنيـني .ويف ظل تلك الظروف ،فإن املطالبة باالس���تنفاذ
التام لكل ُس���بل االنتصاف املحلية قبل أن تلجأ املكس���يك إىل ممارس���ة
حقها يف احلماية الدبلوماس���ية ملواطنيها ميكن أن تؤدي إىل نتيجة عبثية
أي أثر عملي.
تتمثل يف إصدار املحكمة قرارًا لن يكون له ّ

وبناء على ذلك ،يعترب
ً .(dissenting opinion of Judge Read, p. 36
القاض���ي بارا  -أرانغورين أن املكس���يك مل تف بع���بء اإلثبات الواقع
عليه���ا لعدم تقدميها ن���ص املادة  30من دس���تورها .ويترتب على هذا
االمتناع عدم ّ
متكن املحكمة من االستدالل من خالل األدلة املقدمة من
املكس���يك على أن األشخاص االثنني ومخسني املشار إليهم يف مذكرهتا
اكتس���بوا اجلنسية املكسيكية تلقائيًا حبكم مسقط الرأس .وهلذا السبب،
وم���ا مل توضع يف احلس���بان اعتب���ارات خارجة عن إط���ار القانون كما
حدث بالنس���بة للحكم الصادر ،فإنه يرى أنه ال مناص من اس���تنتاج أن
طلبات املكس���يك املقدمة ضد الواليات املتحدة ال ميكن تأيـيدها لعدم
ثبوت متتع األشخاص االثنني ومخسني املعنيـني باجلنسية املكسيكية وهو
ما يعد يف هذه القضية ش���رطًا الزم�ا�ً لتطبيق املادة  36من اتفاقية فيـينا
ولتمكني املكس���يك من ممارسة حقها يف احلماية الدبلوماسية ملواطنيها.
وبن���اء على ذلك ،فإن عدم تقدمي املكس���يك ما يثبت متتع األش���خاص
ً
االثنني واخلمسني املح ّددين يف مذكرهتا باجلنسية املكسيكية هو السبب
األساس���ي لتصويته ضد الفقرات الفرعية ( )4و( )5و( )6و( )7و()8
و( )9من الفقرة .153
وتش�ي�ر الفقرة  40إىل أن قاعدة اس���تنفاذ ُس���بل االنتصاف املحلية
ال تنطبق على طلب املكس���يك الوارد يف اس���تنتاجها اخلتامي األول وفيه
طلب���ت إىل املحكم���ة أن تعل���ن أن الوالي���ات املتحدة خرق���ت التزاماهتا
القانوني���ة الدولي���ة جتاه املكس���يك فيما يتعلق حبقها وممارس���تها حلقها يف
احلماية الدبلوماس���ية ملواطنيها .وال يوافق القاضي بارا  -أرانغورين على
هذا االستنتاج ألنه يرى انطباق قاعدة استنفاذ ُسبل االنتصاف املحلية يف
احلاالت اليت تتعرض فيها الدولة املطالبة لضرر غري مباش���ر أي من خالل
تع���رض مواطنيها للض���رر ،وعدم انطباق القاع���دة املذكورة عند تعرض
الدولة لضرر مباشر عن طريق فعل غري مشروع من جانب دولة أخرى.
وكم���ا الحظت جلنة القان���ون الدويل أخريًا ،فإن���ه “يصعب من الناحية
العملية حتديد ما إذا كانت املطالبة ‘مباشرة’ أو ‘غري مباشرة’ يف احلاالت
ال�ت�ي تكون فيها ‘مزجي���ًا’ بـني االثنني ،مبعىن أهنا تتضم���ن عناصر الضرر
الالح���ق بالدولة والضرر الالحق مبواطنيها” .وينطبق ذلك على الدعوى
احلالي���ة على حنو م���ا تقره الفقرة  40يف إش���ارهتا إىل “الظروف اخلاصة
املتمثل���ة يف الترابط بـني حقوق الدولة واحلق���وق الفردية” ،ولذلك كان
أي
األح���رى باملحكمة أن تنظر يف العناص���ر املختلفة للمطالبة “لتحديد ّ
من العنصرين املباشر أو غري املباشر له الغلبة”؛ وميكن أيضًا تطبيق معيار
الش���رط الذي ال بد منه والذي يُس���أل مبقتض���اه إن كانت الدعوى اليت
تشمل عنصري الضرر املباش���ر والضرر غري املباشر ستقدم لوال الدعوى
ال�ت�ي قُدمت نيابة عن املواطن املضرور (األمم املتحدة ،تقرير جلنة القانون
الدويل ،الدورة اخلامس���ة واخلمس���ون ( 5أيار/ماي���و  6 -حزيران/يونيه
و 7متوز/يولي���ه  8 -آب/أغس���طس  ،)2003الوثائ���ق الرمسية للجمعية
العامة ،الدورة الثامنة واخلمسون ،امللحق رقم  ،(A/58/10) 10الصفحة
 .)67وي���رى القاض���ي ب���ارا  -أرانغوري���ن أن املكس���يك مل تكن لتقدم

الرأي املستقل للقاضي بارا  -أرانغورين
ي���رى القاضي ب���ارا  -أرانغورين أن الدف���وع االبتدائية اليت أثارهتا
الوالي���ات املتحدة كان من الواجب رفضها ألهنا قبلت أ ّال تقدم دفوعًا
ابتدائية عن���د موافقتها على إجراء جولة مرافعات واحدة وعدم تطرقها
صوت القاضي ضد الفقرة  )1( 153من
للدفوع االبتدائي���ة .ولذلكّ ،
احلكم.
ب���أي أفعال
“وق���د اخت���ارت [الوالي���ات املتحدة] إن���كار قيامها ّ
وأقرت
غري مش���روعة إنكارًا ش���ديدًا” على حنو ما ذكرت املكسيكّ .
املكس���يك بوق���وع التزام عليه���ا بإثبات أن كل واحد من األش���خاص
االثنني اخلمسني املح ّددين يف املذكرة حيمل اجلنسية املكسيكية .وحتقيقًا
يقرون فيها
هل���ذا الغرض ،قدمت املكس���يك تصرحيات من  42منه���م ّ
حبملهم اجلنس���ية املكسيكية و 52ش���هادة ميالد تثبت مولد كل منهم
يف املكسيك ،وأوضحت أهنم اكتسبوا اجلنسية املكسيكية تلقائيًا حبكم
مسقط الرأس وذلك وفقًا للمادة  30من الدستور املكسيكي.
ويرى القاضي بارا  -أرانغورين أن التصرحيات املقدمة هي مستندات
من جانب واحد ال ميكن أن تثبت جنس���ية األش���خاص االثنني وأربعني
ال من
املعنيـني؛ وأن شهادات امليالد تثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن ك ً
األشخاص االثنني ومخسني الواردة أمساؤهم يف مذكرة املكسيك ُولدوا
فيها ولكنها ال تثبت كوهنم من مواطين املكس���يك .ومل تقدم املكسيك
نص املادة  30من دس���تورها ،و“حمكم���ة العدل الدولية إذا طُلب إليها
أن تب���دي رأيًا بش���أن أثر قاعدة من قواعد القان���ون الوطين ،تتعامل مع
تب���ت فيها املحكمة”.
املس���ألة كواقعة ينبغي إثباهتا ال كمس���ألة قانون ّ
(Oppenheim‘s International Law, Ninth Edition, edited by
Sir Robert Jennings, Q.C., and Sir Arthur Watts, K.C.M.G.,

Q.C., Vol. 1, ”Peace“, Introduction and Part 1, 1996, p. 83,

 .)para. 21وهذه قاعدة مقبولة عمومًا كما يذكر القاضي جون إ .ريد
يف معرض إشارته إىل سلسلة طويلة من القرارات اليت اختذهتا حمكمة العدل
الدويل الدائمة وطبقت مبدأ أن “القوانني املحلية ليست إ ّال جمرد وقائع”
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بع����د من قب����ل املحاكم املحلية ،وال أن يُنظر يف طبيعة س����بيل االنتصاف
املناسب.

دعواها ضد الواليات املتحدة إ ّال للضرر الذي حلق مواطنيها ،وأن قاعدة
اس���تنفاذ ُس���بل االنتصاف املحلية تنطبق بذلك على الطلبات اليت قدمتها
وبناء على ذلك،
املكس���يك “عن نفسها” يف استنتاجها اخلتامي األولً .
للبت فيما إذا
كان ينبغ���ي للمحكم���ة أن تنظر يف كل قضية على ح���دة ّ
كانت ُس���بل االنتصاف املحلية قد استنفذت؛ وإن كان احلال غري ذلك،
بناء عليه للحماية الدبلوماسية ملواطنيها
فإن الطلب املق ّدم من املكس���يك ً
بأي من االس���تثناءات املتعارف
كان ينبغي رفضه ،ما مل يكن مش���مول ّ
عليها لقاعدة اس���تنفاذ ُس���بل االنتصاف املحلية مع مراعاة املادة  10من
مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل.
يؤكد أن ضيق املهلة الزمنية اليت
ويود القاضي بارا  -أرانغورين أن ّ
ح ّددهتا املحكمة لتقدمي رأيه املس���تقل مل يس���مح له بعرض شرح واف
ألس���باب عدم موافقت���ه على الفقرات الفرعي���ة ( )4و( )5و( )6و()7
و( )8و( )9من الفقرة .153

الرأي املستقل للقاضي سيبولفيدا
يذكر القاضي اخلاص سيبولفيدا أنه ،وإن كان يوافق بصورة أساسية
على أغلب استنتاجات املحكمة ،فإن لديه بعض الشكوك والتحفظات
بش���أن التعليل الذي توصلت املحكمة من خالله الس���تنتاجات معيّنة.
وفيما يلي أمهها:
( )1اخت���ارت املحكمة تفس�ي�رًا ضيقًا لقانون مس���ؤولية الدول،
مما ضيق نطاق طلبات اجلرب الذي تلتمسه املكسيك.
( )2قرار املحكمة غري واضح بالش���كل ال���كايف يف اجلواب على
طل���ب املكس���يك أن تقضي املحكم���ة بأن الوالي���ات املتحدة انتهكت
التزاماهتا القانونية الدولية جتاه املكس���يك ،فيما يتعلق حبقها وممارس���تها
حلقها يف احلماية الدبلوماسية ملواطنيها.

الرأي املستقل للقاضي تومكا

( )3حييد هذا احلكم جوهريًا عن االس���تنتاجات الواردة يف حكم
الغراند بش���أن مس���ائل تتعلق بالظروف الواجب فيها اس���تنفاذ ُس���بل
االنتص���اف املحلية ،وانطباق قاعدة عدم جواز تقدمي طلبات جديدة يف
االستئناف ،ومسألة إنكار العدالة.

أع���رب القاض���ي تومكا يف رأيه املس���تقل عن وجه���ة نظر مفادها
أن املحكم���ة ال ميكنها اخلل���وص إىل حدوث انته���اك للحقوق الفردية
للمواطنني املكسيكيـني إ ّال إذا قبلت استنتاج املكسيك املطالب حبقها يف
ممارسة احلماية الدبلوماسية.
ومن غري املناسب ،يف هذه احلالة ،إغفال دفع الواليات املتحدة بأن
املواطنني املكسيكيـني مل يستنفذوا ُسبل االنتصاف املحلية .لكن بالنظر
إىل ممارس���ة حماك���م الواليات املتحدة اليت مل تقم يف املاضي ،ألس���باب
الفعال���ة من انتهاكات احلق���وق الفردية
ع���دة ،بتوفري ُس���بل االنتصاف ّ
املنص���وص عليه���ا يف الفقرة ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية فيـينا ،فإن
القاضي تومكا خيلُص إىل أن اس���تنفاذ ُسبل االنتصاف املحلية ال ينطبق
يف هذه القضية.
ويعرب القاضي تومكا عن بعض الشكوك بشأن فكرة عدم انطباق
االلتزام بإعالم املواط���ن األجنـيب املحتجز حبقوقه مبوجب املادة  36من
اتفاقي���ة فيـينا إ ّال عندما تدرك الس���لطات املحتج���زة للمواطن أنه أجنيب
أو يك���ون لديها م���ا يدعو إىل اعتق���اد ذلك .وي���رى أن االلتزام بتوفري
معلومات قنصلية ينشأ عند احتجاز مواطن أجنيب.
ويتف����ق القاض����ي تومكا م����ع اس����تنتاج املحكمة ع����دم تأيـيد طلب
أي انتهاك اللتزاماهتا مبوجب
املكس����يك بأن تكف الواليات املتحدة عن ّ
املادة  36من اتفاقية فيـينا ،ألن املكس����يك مل تثبت الطابع املس����تمر هلذه
االنتهاكات .وال يستصوب القاضي ،فيما يتعلق بااللتزام بالكف ،مراعاة
ك����ون اإلجراءات اجلنائية ض����د األفراد االثنني واخلمس��ي�ن مل يُبت فيها

( )4من اخلطأ من حيث الوقائ���ع والقانون افتراض أن املعلومات
بسبل غري تلك املنصوص عليها يف املادة 36
اليت تواىف هبا الدولة املوفِدة ُ
من اتفاقية فيـينا من ش���أهنا هي أيضًا أن ِّ
متكن قس���م الش���ؤون القنصلية
من املساعدة يف الترتيب حلصول املحتجزين على التمثيل القانوين .ومن
استعراض القضايا املشار إليها يف احلكم الصادر ،تبـيّن أن امل ّدعى عليهم
كانوا ،يف معظم القضايا وإن مل يكن كلها ،يف أمس احلاجة إىل التمثيل
القانوين منذ البداية.
( )5هناك صلة وثيقة بـني إنذار مرياندا واملادة  36من اتفاقية فيـينا
من حيث تقامسهما هدفًا واحدًا هو إجياد نظام حلماية احلقوق اليت تؤثر
سلبًا وبشكل مباشر على عدالة املحاكمة .ورمبا تكون احلماية القنصلية
عنصرًا هامًا من عناصر قانون الضمانات اإلجرائية ،ال سيما فيما يتعلق
باجلرائم اليت يُعاقب عليها باإلعدام.
( )6من غري املرجح على ما يبدو أن يتيسر اجلرب الكامل للضرر يف
ظل اللبس املحيط مبفهوم “بوسيلة ختتارها” الوارد يف احلكم ،كما أن
إضافة بعض التدابـري املح ّددة ال يعزز اجلرب الكامل للضرر.
( )7كان حريّ���ًا باملحكمة أن ختلُ���ص إىل ضرورة كف الواليات
املتحدة عن انتهاك املادة  36من اتفاقية فيـينا.
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اآلثار القانونية الناشئة عن تشيـيد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة
الفتوى الصادرة  9متوز/يوليه 2004
باء  -بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
إس���رائيل ملزمة بوضع ح ّد النتهاكاهتا للقانون الدويل؛ وهي ملزمة
ب���أن توقف على الفور أعمال تش���يـيد اجل���دار الذي تقوم ببنائه يف
األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا ،وأن
ّ
تفكك على الفور اهليكل اإلنش���ائي القائ���م هناك ،وأن تلغي على
الفور أو تبطل مفعول مجيع القوانني التش���ريعية واللوائح التنظيمية
املتصلة به ،وفقًا للفقرة  151من هذه الفتوى”؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي بويرغنتال؛

بن���اء على طلب اجلمعي���ة العامة لألمم
أص���درت املحكم���ة فتواها ً
املتحدة بشأن املسألة املتعلقة باآلثار القانونية الناشئة عن تشيـيد جدار يف
األرض الفلسطينية املحتلة.
*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وسيما وتومكا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وج���اء نص الفقرة األخرية (الفق���رة  )163من الفتوى على النحو
التايل:
“...
فإن املحكمة،
( )1باإلمجاع،
تقرر أهنا ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى املطلوبة؛
ّ
( )2بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛
ّ
املؤيدون :الرئيس ش����ي؛ ونائب الرئيس راجنيف����ا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييش����تني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي بويرغنتال؛
( )3جتيب كما يلي على الس���ؤال املط���روح عليها من اجلمعية
العامة،

جيم  -بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
إس���رائيل ملزم���ة جبرب مجيع األض���رار الناجتة عن تش���يـيد اجلدار يف
األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي بويرغنتال؛
دال  -بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،
مجيع ال���دول ملزمة بعدم االعتراف بالوضع غ�ي�ر القانوين املترتب
على تش���يـيد اجلدار وعدم تقدمي العون أو املساعدة يف اإلبقاء على
الوضع الناشئ عن هذا التشيـيد؛ وتتحمل مجيع الدول األطراف يف
اتفاقي���ة جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيـني وقت احلرب املؤرخة
 12آب/أغس���طس  ،1949م���ع احترامه���ا مليث���اق األمم املتحدة
والقانون ال���دويل ،التزامًا إضافيًا ،بكفالة امتثال إس���رائيل للقانون
اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية.
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضيان كوميانس وبويرغنتال؛

ألف  -بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
إن تش���يـيد اجلدار الذي تقوم إس���رائيل ،الدولة القائمة باالحتالل،
ببنائه يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الش���رقية
وحوهلا ،والنظام املرتبط به ،يتعارض مع القانون الدويل؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي بويرغنتال؛

هاء  -بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
ينبغي لألمم املتحدة ،وال سيما اجلمعية العامة وجملس األمن ،النظر
يف ما يلزم من إجراءات أخرى إلهناء الوضع غري القانوين الناتج عن
تشيـيد اجلدار والنظام املرتبط به ،مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى.
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إىل حمكم����ة الع����دل الدولية إفتاءه يف أية مس����ألة قانونية” .وس��ي�رًا على
م����ا فتئت تقوم به أحيان����ًا يف املاضي ،تتناول املحكمة بعدئذ العالقة بـني
الس����ؤال موضوع طلب الفتوى وأنشطة اجلمعية .وتالحظ أن املادة 10
م����ن امليثاق منحت اجلمعية العامة اختصاصًا فيما يتعلق بـ “ أية مس����ألة
أو أم����ر” يدخل يف نط����اق امليثاق وأن الفقرة  2م����ن املادة  11منحتها
عل����ى وج����ه التحدي����د اختصاصًا فيما يتعل����ق بـ “ أية مس����ألة تكون هلا
أي عضو من أعضاء
صلة حبفظ الس����لم واألم����ن الدوليـني يرفعها إليه����ا ّ
األم����م املتحدة  ”...ووضع التوصيات يف ظ����روف معيّنة ح ّددهتا هاتان
املادتان .وتالحظ أن مسألة تشيـيد اجلدار يف األرض الفلسطينية املحتلة
قد عرضها على اجلمعية العامة عدد من الدول األعضاء يف سياق الدورة
االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة ،اليت عقدت للنظر فيما اعتربته
اجلمعي����ة العامة ،يف قراره����ا د إ ط  2/10 -املؤرخ  25نيس����ان/أبريل
 ،1997هتديدًا للسلم واألمن الدوليـني.
ذكرت املحكمة بتسلس���ل األحداث اليت أفضت إىل اختاذ
وبعد أن ّ
الق���رار د إ ط  ،14/10 -تتن���اول املس���ألة األوىل املتعلقة باالختصاص
اليت أثريت يف اإلجراءات احلالية .فقد زعمت إسرائيل أنه نظرًا الشتغال
جملس األمن الفعلي بتناول احلالة يف الشرق األوسط ،مبا يف ذلك قضية
فلسطني ،فقد تصرفت اجلمعية العامة متجاوزة سلطتها مبوجب امليثاق،
ألن طلبه���ا إص���دار فتوى يتناىف مع الفقرة  1م���ن املادة 12من امليثاق،
اليت تنص على أنه “ :عندما يباشر جملس األمن ،بصدد نـزاع أو موقف
م���ا ،الوظائ���ف اليت رمست يف امليث���اق ،فليس للجمعي���ة العامة أن تقدم
أي توصي���ة يف ش���أن ه���ذا النـ���زاع أو املوقف إ ّال إذا طل���ب ذلك منها
ّ
جملس األمن” .وتالحظ املحكمة أوالً أن طلب فتوى ليس يف ح ّد ذاته
“توصية” من اجلمعية العامة “بصدد نـزاع أو موقف ما” مبفهوم املادة
 12لكنها ترى أن من املناس���ب أن تبحث مدلول تلك املادة ،مع إيالء
االعتبار ملمارسة األمم املتحدة .وتالحظ أن جملس األمن ،مبوجب املادة
 24من امليثاق ،يضطلع “بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن
الدويل” .وفسر كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مبدئيًا املادة ،12
وطبقاها ،على أساس أهنا تعين أن اجلمعية العامة ال تستطيع أن تقدم أية
توصية بشأن مسألة تتعلق بصون السالم واألمن الدوليـني ما دامت تلك
املس���ألة مدرجة جبدول أعمال املجلس ،غري أن هذا التفسري للمادة 12
تطور فيما بعد .وحتيط املحكمة علمًا بالتفسري الذي أعطاه املستشار
قد ّ
القانوين لألمم املتحدة لذلك النص يف الدورة الثالثة والعشرين للجمعية،
ال متزايدًا مبرور الزمن ألن تتناول اجلمعية العامة وجملس
كما تالحظ مي ً
األم���ن يف نفس الوقت املس���ألة ذاهتا فيما يتعلق بصون الس�ل�ام واألمن
الدوليـني .وتعترب املحكمة أن املمارس���ة املقبول���ة للجمعية العامة ،على
وبناء عليه
تطورت إليه ،تتفق مع الفقرة  1من املادة ً :12
النح���و الذي ّ
ت���رى املحكم���ة أن اجلمعية العامة ،باختاذها الق���رار د إ ط ،14/10 -
ال���ذي تطلب فيه فت���وى من املحكمة ،مل ختالف أح���كام الفقرة  1من
املادة  12من امليثاق .وختلُص املحكمة إىل أن اجلمعية العامة مل تتجاوز
اختصاصها بتقدميها ذلك الطلب.

املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين كوميانس وريزك
واخلصاونة والعريب وأووادا وسيما وتومكا؛
املعارضون :القاضي بويرغنتال”.
*
*   *
وذيّل القضاة كوروما وهيغينـز وكوميانس واخلصاونة الفتوى بآراء
مس���تقلة .وذيّلها القاض���ي بويرغنتال بإعالن .وذيّله���ا القاضيان العريب
وأووادا برأيـني مستقلني.
*
*   *

اخللفية التارخيية لإلجراءات
(الفقرات )12-1
تذك���ر املحكمة أوالً بأن األم�ي�ن العام لألمم املتحدة أبلغ املحكمة
ّ
رمسي���ًا ،يف  10كان���ون األول/ديس���مرب  ،2003بالق���رار الذي اختذته
اجلمعية العامة بإحالة الس���ؤال الوارد يف القرار د إ ط  14/10 -الذي
اعتمدت���ه اجلمعي���ة العامة لألمم املتح���دة يف  8كانون األول/ديس���مرب
 2003يف دورهتا االس���تثنائية الطارئة العاش���رة من أجل فتوى .وكان
السؤال على النحو التايل:
“م���ا هي اآلثار القانونية الناش���ئة عن تش���يـيد اجل���دار الذي تقوم
إسرائيل ،الس���لطة القائمة باالحتالل بإقامته يف األرض الفلسطينية
املحتل���ة ،مبا يف ذلك القدس الش���رقية وحوهلا ،على النحو املبيّن يف
تقرير األمني العام ،وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدويل،
مب���ا يف ذلك اتفاقي���ة جنيف الرابعة لع���ام  ،1949وقرارات جملس
األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟”
مث تورد املحكمة ملحة موجزة عن اخللفية التارخيية لإلجراءات.
مسائل االختصاص
(الفقرات )42-13
ويف بداية تعليلها ،تالحظ املحكمة أهنا عندما تنظر يف طلب فتوى،
يك���ون عليه���ا أوالً أن تنظر فيم���ا إذا كان���ت ذات اختصاص إلصدار
الفت���وى املطلوبة وأن تنظ���ر ،إذا ما كانت اإلجاب���ة باإلجياب ،فيما إذا
أي سبب يدعوها إىل االمتناع عن ممارسة هذا االختصاص.
كان هناك ّ
وتتن����اول املحكمة أوالً مس����ألة ما إذا كان هل����ا اختصاص إلصدار
الفتوى .وتالحظ أوالً أن اختصاص املحكمة يف هذا الش����أن يس����تند إىل
الفق����رة  1من املادة  65من نظامها األساس����ي ،اليت تنص على أنه جيوز
بناء على طلب أية هيئة رخص
للمحكمة “أن تفيت يف أية مسألة قانونية ً
هلا ميثاق األمم املتحدة باستفتائها” ،وثانيًا أن اجلمعية العامة ،اليت تطلب
الفت����وى ،مرخ����ص هلا بذلك مبقتضى الفقرة  1من املادة  96من امليثاق،
ال��ت�ي تن����ص على أنه“ :ألي من اجلمعية العامة أو جملس األمن أن يطلب
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وإذ تنتق���ل املحكم���ة إىل املخالفات اإلجرائية األخ���رى اليت ا ّدعي
وقوعها يف الدورة االس���تثنائية الطارئة العاشرة ،فإهنا ال تعترب أن الطابع
أي كوهنا انعقدت يف نيسان/أبريل 1997
“التكراري” لتلك الدورةّ ،
أي صلة بصحة طلب
مث عادت إىل االنعقاد  11مرة منذ ذلك احلني ،له ّ
اجلمعية العامة .وجوابًا على ادعاء إسرائيل عدم سالمة استئناف الدورة
االس���تثنائية الطارئة العاشرة بـينما كانت الدورة العادية للجمعية العامة
منعق���دة ،تالحظ املحكمة أنه على الرغم م���ن أنه رمبا مل خيطر بالذهن
ال أنه س���يكون م���ن املالئم أن تعقد اجلمعية العام���ة دورة طارئة يف
أص ً
نفس الوقت الذي تعقد فيه دورة عادية ،مل يستدل على قاعدة للمنظمة
يعت�ب�ر ذلك انتهاكًا هلا حىت يعترب قرار اعتماد طلب الفتوى احلايل قرارًا
غري صحيح .وأخريًا ،فإن الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة قد عقدت،
فيم���ا يب���دو ،وفقًا للمادة ( 9ب) من النظ���ام الداخلي للجمعية العامة،
وعقدت اجللسات ذات الصلة وفقًا للمواد املنطبقة.
ُ
وتنتقل املحكمة إىل مسألة أخرى تتصل باالختصاص يف اإلجراءات
احلالية ،وهي االدعاء بأن طلب اجلمعية العامة إصدار فتوى ليس بشأن
“مس���ألة قانونية” مبفهوم الفقرة  1من املادة  96من امليثاق والفقرة 1
من املادة  65من النظام األساسي للمحكمة.
وبالنس����بة ملا ا ّدعي من عدم وضوح صيغة طلب اجلمعية العامة وأثر
ذل����ك على “الطبيعة القانونية” للس����ؤال املح����ال إىل املحكمة ،تالحظ
املحكمة أن هذا الس����ؤال يتعلق باآلثار القانونية املترتبة على حالة واقعية
معيّنة على ضوء قواعد ومبادئ القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية جنيف
املتعلقة حبماية املدنيـني وقت احلرب املؤرخة  12آب/أغسطس 1949
(ويش����ار إليها أدن����اه “باتفاقية جنيف الرابعة”) وق����رارات جملس األمن
واجلمعية العامة ذات الصلة .وهو يف نظر املحكمة فع ًال ،سؤال ذو طابع
قانوين وتود املحكمة أن تش��ي�ر إىل أن عدم الوضوح يف صياغة س����ؤال
م����ا ال جيرد املحكمة من االختصاص .بل إن عدم اليقني هذا س����يتطلب
توضيحًا يف التفس��ي�ر ،وكثريًا ما قدمت املحكمة مثل هذه التوضيحات
الالزمة للتفسري .وكذلك لن يكون على املحكمة إ ّال أن تقوم مبا قامت
به يف أحيان كثرية يف املاضي ،وهو “حتديد املبادئ والقواعد الس����ارية،
وتفس��ي�رها وتطبيقه����ا  ...وبذا تعط����ي اإلجابة على املس����ألة املعروضة،
استنادًا إىل قانون” (مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها،
(تقاري����ر حمكمة العدل الدولية ( 1996اجل����زء األول) ،الصفحة ،234
الفق����رة  .)13وتش��ي�ر املحكم����ة إىل أنه يف احلالة املعروض����ة ،إذا كانت
اجلمعية العامة تطلب من املحكمة أن تبـيّن “اآلثار القانونية” الناشئة عن
تشيـيد اجلدار ،فإن استخدام هذه الصيغة يتضمن بالضرورة إجراء تقيـيم
بش����أن ما إذا كان هذا التشيـيد يعترب أو ال يعترب انتهاكًا لقواعد ومبادئ
معيّنة من القانون الدويل.
وال ترى املحكمة أن ما يدعى من الطبيعة املجردة للسؤال املطروح
عليها يثري مس���ألة تتعلق باالختصاص .وحىت عندما طرح األمر على أنه
مسألة مالئمة ال مسألة اختصاص ،يف القضية املتعلقة مبشروعية التهديد
باألسلحة النووية أو استخدامها ،كان املوقف الذي اختذته املحكمة هو

وتذكر املحكمة أنه ا ّدعي مع ذلك بأن طلب اإلفتاء احلايل ال يفي
بالش���روط األساس���ية املح ّددة يف الق���رار  377أل���ف (د  ،)5 -الذي
عقدت يف إطاره الدورة االس���تثنائية الطارئة العاش���رة ،واس���تمرت يف
العمل ،وفقًا هلا.
فالقرار  377ألف (د  )5 -ينص على ما يلي:
“إذا مل يتمكن جملس األمن ،بسبب عدم إمجاع أعضائه الدائمني،
من مباشرة مس���ؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليـني
أي حالة يظهر فيها هتديد للس�ل�ام ،أو خرق للس�ل�ام ،أو عمل
يف ّ
ع���دواين ،تنظر اجلمعية العامة يف املس���ألة عل���ى الفور هبدف تقدمي
توصيات مناسبة إىل األعضاء من أجل اختاذ تدابـري مجاعية .”...
مث تش���رع املحكمة ،يف التحقق مما إذا كان هذا الشرطان متوافرين
فيم���ا يتعلق بعقد الدورة االس���تثنائية الطارئة العاش���رة للجمعية العامة،
وخباص���ة يف الوق���ت الذي ّقررت فيه اجلمعية العامة أن تطلب فتوى من
املحكمة.
وعلى ضوء تسلس����ل األح����داث الذي وصفت����ه ،تالحظ املحكمة
أن����ه يف الوقت الذي عقدت فيه الدورة االس����تثنائية الطارئة العاش����رة يف
ع����ام  ،1997مل يتمكن املجل����س من اختاذ قرار بش����أن القضية املتعلقة
مبستوطنات إسرائيلية معيّنة يف األرض الفلسطينية املحتلة ،نتيجة لتصويت
س����ليب م����ن جانب عضو دائم؛ وأنه كان هناك كم����ا هو مبـني يف القرار
د إ  -ط  2/10هتديد للسلم واألمن الدوليـني .وتشري املحكمة كذلك
إىل أنه يف  20تشرين األول/أكتوبر  ،2003استؤنفت الدورة االستثنائية
الطارئة العاشرة للجمعية العامة على نفس األساس الذي انعقدت عليه يف
عام  ،1997بعد أن رفض جملس األمن ،يف  14تش����رين األول/أكتوبر
 ،2003م����رة أخرى نتيجة للتصويت الس����ليب م����ن جانب عضو دائم،
اعتماد مش����روع قرار بشأن بناء إس����رائيل للجدار يف األرض الفلسطينية
املحتل����ة .وتعترب املحكمة أن جملس األم����ن قد أخفق مرة أخرى يف اختاذ
إج����راء على النحو املتوخ����ى يف القرار  377أل����ف (د  .)5 -وال يبدو
للمحكم����ة أن احلال����ة فيما يتعلق هبذا الش����أن قد تغيّ����رت يف الفترة بـني
 20تش����رين األول/أكتوبر  2003و 8كانون األول/ديس����مرب ،2003
أي قرار يف هذا
حي����ث إن املجلس مل يناقش تش����يـيد اجلدار ومل يتخ����ذ ّ
الصدد .ومن مت ترى املحكمة أن املجلس ،حىت  8كانون األول/ديسمرب
 ،2003مل يُعد النظر يف التصويت السليب الذي مت يف  14تشرين األول/
أكتوبر  .2003وتس����تنتج املحكمة أنه اس����تؤنفت ،خالل تلك الفترة،
الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة على النحو الواجب وأمكنها أن تنظر
عل����ى النحو الس����ليم ،مبوجب الق����رار  377ألف (د  ،)5 -يف املس����ألة
املعروضة اآلن على املحكمة.
وتؤك����د املحكمة أيضًا أنه ،خالل انعقاد الدورة االس����تثنائية الطارئة
ّ
أي قرار يدخل يف إطار املوضوع الذي
هذه ميكن للجمعية العامة أن تتخذ ّ
عقدت من أجله الدورة ،ومن سلطتها اختاذ إجراءات أخرى ،مبا يف ذلك
اخت����اذ قرار بطلب فتوى من املحكمة .أما مس����ألة ع����دم تقدمي اقتراح إىل
جملس األمن بطلب هذه الفتوى فال عالقة هلا باملوضوع يف هذا الشأن.
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أن اإلدع���اء القائل بأنه ال ينبغي هلا أن تتناول مس���ألة مصوغة بعبارات
أي م�ب�رر” وأن “للمحكمة أن تصدر
جم���ردة “إن هو تأكيد خلو من ّ
أي مس���ألة قانونية ،جمردة أو غري جمردة” (تقارير حمكمة
فتوى بش���أن ّ
العدل الدولية ( 1996اجلزء األول) ،الصفحة  ،236الفقرة .)15
وفض�ل�ا عن ذل���ك ،ترى املحكمة أهن���ا ال ميكن أن تقب���ل الرأي،
ً
ال���ذي أعرب عنه أيضًا ،والقائل بأنه ليس هلا اختصاص بس���بب الطابع
“السياس���ي” للس���ؤال املطروح .ورأي املحكمة ،كما هو واضح من
اجتهادها القدمي العهد يف هذه النقطة ،هو أن كون مسألة قانونية ما هلا
أيضًا جوانب سياسية“ ،شأهنا ،كما هي طبيعة األشياء ،شأن كثري من
املس���ائل اليت تثار يف احلياة الدولي���ة ،ليس كافيًا ألن جيردها من طابعها
بوصفها “مس���ألة قانونية” وألن “جيرد املحكمة من اختصاص أعطاها
إياه صراحة نظامها األساس���ي” وال تس���تطيع املحكمة رفض التس���ليم
بالطابع القانوين ملس���ألة تدعوها ألداء مهمة ه���ي قضائية يف جوهرها،
(مش���روعية التهديد باألس���لحة النووية أو اس���تخدامها ،تقارير حمكمة
العدل الدولية ( 1996اجلزء األول) ،الصفحة  ،234الفقرة .)13
وبناء عليه ،تس���تنتج املحكمة أن من اختصاصها أن تصدر الفتوى
ً
اليت طلبتها اجلمعية العامة يف القرار د إ ط .14/10 -

تذك����ر باجتهادها الذي يفيد بأن عدم القبول من
بإص����دار فتوى ،لكنها ّ
جان����ب دولة مهتمة باألمر قد جيعل إصدار فتوى منافيًا للطابع القضائي
للمحكمة ،واملثال على ذلك هو عندما يتضح من الظروف أن تقدمي ر ّد
سيكون مبثابة التحايل على املبدأ القائل بأن الدولة ليست ملزمة بالسماح
بطرح منازعاهتا للتسوية القضائية بدون موافقتها.
وفيم���ا يتعلق بطل���ب اإلفتاء املع���روض اآلن على املحكمة ،تس���لّم
املحكمة بأن إسرائيل وفلسطني قد أعربتا عن رأيـني متباينني تباينًا جذريًا
بشأن اآلثار القانونية املترتبة على تشيـيد إسرائيل للجدار ،واليت يطلب من
املحكمة أن تبدي رأيها فيها يف سياق الفتوى اليت ستصدرها .ومع ذلك،
فكما ذكرت املحكمة نفس���ها“ ،كانت هن���اك اختالفات يف اآلراء... 
بش���أن املس���ائل القانونية يف كل دعاوى اإلفتاء تقريب�ا�ً” .وعالوة على
ذل���ك ،ال ت���رى املحكمة أنه ميكن اعتبار موض���وع طلب اجلمعية العامة
جمرد قضية ثنائية بـني إس���رائيل وفلس���طني .ونظرًا مل���ا لألمم املتحدة من
سلطات ومسؤوليات إزاء املسائل املتصلة بالسلم واألمن الدوليـني ،ترى
املحكمة أن تشيـيد اجلدار جيب اعتباره من األمور اليت هتم األمم املتحدة
بعام���ة واجلمعي���ة العامة خباصة .كما أن مس���ؤولية األمم املتحدة يف هذه
املس���ألة ناش���ئة أيضًا عن االنتداب وعن قرار التقس���يم املتعلق بفلسطني.
وق���د وصفت اجلمعية العامة هذه املس���ؤولية بأهنا “مس���ؤولية دائمة إزاء
قضي���ة فلس���طني إىل أن حتل القضي���ة من مجيع جوانبه���ا على حنو مرض
وفقًا للشرعية الدولية” (قرار اجلمعية العامة  107/57املؤرخ  3كانون
األول/ديسمرب  .)2002واهلدف من الطلب املعروض على املحكمة هو
احلصول منها على فتوى تعترب اجلمعية العامة أهنا حباجة إليها ملس���اعدهتا
عل���ى أداء مهامه���ا على النحو الواجب .وقد طُلبت هذه الفتوى بش���أن
قضية ذات أمهية فائقة بالنس���بة لألم���م املتحدة ،قضية ذات إطار مرجعي
أوس���ع بكثري من جم���رد نـزاع ثنائ���ي .ويف ظل هذه الظ���روف ،ال تعترب
املحكمة أن إصدار فتوى هبذا الشأن ميكن أن ميثل التفافًا من حول مبدأ
القبول بالتسوية القضائية ،وبالتايل ال ميكن للمحكمة ،يف إطار ممارستها
لسلطتها التقديرية ،أن متتنع عن تقدمي الفتوى على هذا األساس.
وتنتق���ل املحكمة إىل حجة أخرى س���يقت دعمًا للرأي القائل بأن
متتنع املحكمة عن ممارسة اختصاصها ومفادها :أن فتوى املحكمة بشأن
ش���رعية اجلدار واآلثار القانونية الناش���ئة عن تشيـيده من شأهنا أن تعطل
التوصل إىل حل سياس���ي تفاوضي للنـزاع اإلس���رائيلي  -الفلس���طيين.
وعلى وجه اخلصوص ،زعم أن من شأن هذه الفتوى تقويض “خريطة
الطريق” اليت تقتضي من إس���رائيل وفلسطني الوفاء بالتزامات معيّنة يف
خمتلف املراحل املذكورة فيها .وتالحظ املحكمة أن “خريطة الطريق”،
ّ
تش���ـكل إطارًا
أقره���ا جملس األمن يف الق���رار ،)2003( 1515
ال�ت�ي ّ
تفاوضيًا لتسوية النـزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين ،ولكن ليس من الواضح
ما ميكن أن يكون لفتوى املحكمة من آثار على تلك املفاوضات :فقد
أعرب املشاركون يف هذه اإلجراءات عن آراء خمتلفة هبذا الشأن .وليس
بوس���ع املحكمة أن تعترب هذا العامل من األس���باب القاهرة اليت حتملها
على االمتناع عن ممارسة اختصاصها.

السلطة التقديرية للمحكمة يف ممارسة اختصاصها
(الفقرات )65-43
وتالح���ظ املحكمة مع ذلك ما ا ّدعي م���ن أنه ينبغي للمحكمة أن
ترفض ممارسة اختصاصها بسبب وجود جوانب حم ّددة يف طلب اجلمعية
العامة جتعل ممارس���ة املحكمة الختصاصها ممارسة غري صحيحة وتتناىف
مع الوظيفة القضائية للمحكمة.
وتش��ي�ر املحكم����ة أوالً إىل أن الفق����رة  1من امل����ادة  65من نظامها
األساسي ،اليت تنص على أنه جيوز “للمحكمة أن تفيت ( .”...التوكيد
مضاف) ،ينبغي تفسريها بأهنا تعين أن للمحكمة سلطة تقديرية يف رفض
إصدار فتوى حىت وإن توافرت شروط االختصاص .غري أنه ال خيفى على
املحكمة أن إجابتها على طلب إصدار فتوى “ميثل اشتراكها يف أنشطة
املنظمة ،وال جيب رفضه من حيث املبدأ” .ويستتبع ذلك أنه بالنظر إىل
مسؤوليات املحكمة بوصفها “األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة”
(املادة  92من امليثاق) ،فإنه ال ينبغي هلا من حيث املبدأ أن ترفض إصدار
فتوى وال حيملها على رفض تقدمي فتواها سوى “األسباب القاهرة”.
وأول ه����ذه احلج����ج أنه ال ينبغي للمحكم����ة أن متارس اختصاصها
يف احلال����ة املعروض����ة ألن الطلب يتعلق مبس����ألة حمل نـزاع بـني إس����رائيل
وفلسطني ،مل توافق فيها إسرائيل على ممارسة املحكمة لذلك االختصاص.
ووفق����ًا هلذا الرأي ،فإن موضوع الس����ؤال الذي طرحت����ه اجلمعية العامة
“هو جزء ال يتجزأ من النـزاع اإلس����رائيلي  -الفلس����طيين األوسع بشأن
مس����ائل اإلرهاب واألمن واحلدود واملستوطنات والقدس واملسائل ذات
الصل����ة األخرى” .وتالحظ املحكمة أن عدم قبول الدول املهتمة باألمر
لالختص����اص حمل اجلدال للمحكمة ال أثر ل����ه على اختصاص املحكمة
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الفت���وى .وتالح���ظ املحكمة أنه كما يتضح م���ن اجتهادها ،فإن الغرض
من الفتاوى هو أن توفر املحكمة للهيئات الطالبة لتلك الفتاوى العناصر
وتذكر مبا أعلنته يف فتواها
ذات الطابع القانوين الالزمة هلا يف أداء عملهاّ .
بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها ،من أن“ :ليس
للمحكمة أن ت ّدعي لنفسها قرار ما إذا كانت الفتوى الزمة أو غري الزمة
تقرر
للجمعي���ة العامة ألداء وظائفها .ذلك أن للجمعية العامة احلق يف أن ّ
وبناء على ذلك ،ال ميكن
لنفسها فائدة الفتوى يف ضوء احتياجاهتا هي”ً .
للمحكمة أن متتنع عن الرد على الس���ؤال املطروح عليها على أس���اس أنه
أي فائدة .فال ميكن للمحكمة أن تُ ِحل تقديرها ملدى
ل���ن يكون لفتواها ّ
فائ���دة الفتوى املطلوبة حمل تقدير اهليئة الطالبة لتلك الفتوى ،أي اجلمعية
أي حال ،فإن املحكمة ترى أن اجلمعية
العامة .وعالوة على ذلك ،وعلى ّ
العامة مل حت ّدد بعد مجيع اآلثار اليت ميكن أن تترتب على قرارها .وستتمثل
مهمة املحكمة يف حتديد جممل اآلثار القانونية الناشئة عن تشيـيد اجلدار،
يف حني ميكن للجمعية العامة  -وملجلس األمن  -أن يستخلصا بعد ذلك
نتائج من استنتاجات املحكمة.
وأخريًا ،دفعت إس���رائيل حبجة أخرى بش���أن م���دى مالئمة تقدمي
فتوى يف اإلجراءات املالية ومفادها أن فلس���طني ،نظرًا ملس���ؤوليتها عن
أعمال العنف املرتكبة ضد إس���رائيل وش���عبها واليت ُشيّد اجلدار هبدف
التص���دي هلا ،ال ميكنها أن تطلب م���ن املحكمة إجياد حل لوضع ناجم
عن أعماهلا غري املش���روعة .وبالتايل فإن إس���رائيل ختلُص إىل أن حس���ن
النية ومبدأ “األيدي النظيفة” يوفران س���ببًا قاهرًا يقتضي من املحكمة
أن ترف���ض طلب اجلمعية العامة .وال تعترب املحكمة هذا الدفع ذا عالقة
باملوض���وع .وكما مت التأكي���د عليه آنفًا ،فإن اجلمعي���ة العامة هي اليت
طلب���ت إصدار الفتوى ،والفتوى س���تصدر إىل اجلمعية العامة وليس إىل
دولة معيّنة أو كيان معيّن.
ويف ض����وء ما تقدم ،ختلُص املحكم����ة إىل أن هلا اختصاصًا يف إصدار
الفتوى بش����أن املس����ألة اليت طرحتها عليها اجلمعي����ة العامة ،وأنه ال توجد
أسباب قاهرة حتملها على ممارسة سلطتها التقديرية يف عدم إصدار الفتوى.

أكد بعض املش���اركني أمام املحكمة أن مسألة تشيـيد اجلدار
كما ّ
ال تتعدى كوهنا جانبًا من جوانب النـزاع اإلس���رائيلي  -الفلس���طيين،
وأنه لن يكون من املناس���ب النظر فيها خالل هذه اإلجراءات .غري أن
املحكم���ة ال ت���رى يف ذلك س���ببًا حيملها على االمتناع ع���ن الرد على
الس���ؤال املطروح :فاملحكمة مدركة بالطبع أن مس���ألة اجلدار ّ
تش���كل
جزءا من كل .ويف الوقت نفس���ه ،فإن الس���ؤال الذي اختارت اجلمعية
ً
العامة طرحه على املحكمة يقتصر على اآلثار القانونية لتش���يـيد اجلدار،
ولن تنظر املحكمة يف مسائل أخرى إ ّال بقدر ما ميكن أن يكون هلا من
ضرورة بالنسبة لنظرها يف السؤال املطروح عليها.
وقدم����ت حج����ة إضافية مفاده����ا أنه ينبغي للمحكم����ة أن متتنع عن
ممارس����ة اختصاصه����ا ألنه ال تتواف����ر لديها الوقائع واألدل����ة املطلوبة اليت
ّ
متـكنها من اخللوص إىل نتائج .ويف رأي إسرائيل أنه إذا ّقررت املحكمة
إصدار الفتوى املطلوبة فإهنا ستضطر إىل اللجوء إىل التخمني إزاء وقائع
أساس����ية وإىل وضع افتراضات بشأن حجج قانونية .وتشري املحكمة إىل
أنه يف احلالة املعروضة ،يوجد حتت تصرفها تقرير األمني العام ،إىل جانب
مفصلة
مل����ف ضخم قدمه األمني الع����ام إىل املحكمة ،يتضمن معلومات ّ
ال عن مس����ار اجلدار فحسب ،بل أيضًا عن تأثريه اإلنساين واالقتصادي
 االجتماعي على الش����عب الفلس����طيين .ويتضمن امللف تقارير عديدةاس����تندت إىل زيارات للموقع قام هبا مق����ررون خاصون وهيئات خمتصة
تابعة لألمم املتحدة .وعالوة على ذلك ،ق ّدم مشاركون آخرون عديدون
إىل املحكمة بيان����ات كتابية تتضمن معلومات تتعلق مبوضوع الرد على
الس����ؤال الذي طرحت����ه اجلمعية العام����ة .وتالحظ املحكم����ة على وجه
اخلصوص أن البيان الكتايب املق ّدم من إسرائيل ،مع أنه اقتصر على مسائل
تتعل����ق باالختص����اص واملالءمة القضائية ،فإنه تضمن مالحظات بش����أن
مس����ائل أخرى ،مبا يف ذلك ش����واغل إسرائيل األمنية ،وقد ضم مرفقات
تتناول تلك املس����ألة؛ وتوجد وثائق كثرية أخ����رى صادرة عن احلكومة
اإلسرائيلية تتعلق بتلك املسائل يف متناول العموم.
وت���رى املحكم���ة بالتايل أن لديها ما يكفي م���ن املعلومات واألدلة
ال عن
لتمكينه���ا من إصدار الفت���وى اليت طلبتها اجلمعي���ة العامة .وفض ً
ذلك ،فإن الدفع بأن آخرين قد يقيّمون هذه الوقائع ويفسروهنا تفسريًا
غري موضوعي أو سياسي ال ميكن اعتباره مسوغًا المتناع املحكمة عن
أداء مهامه���ا القضائي���ة .وبالتايل ال يوجد يف احلال���ة املعروضة نقص يف
املعلومات ميكن اعتباره من األس���باب القاهرة اليت حتمل املحكمة على
االمتناع عن إصدار الفتوى املطلوبة.
وقدمت حجة أخرى مفادها أنه ينبغي للمحكمة أن متتنع عن إصدار
الفتوى املطلوبة بش���أن اآلثار القانونية الناش���ئة عن تشيـيد اجلدار ألنه لن
أي فائدة :فاجلمعية العامة ال حتتاج إىل فتوى من
تكون ملثل هذه الفتوى ّ
املحكمة ألنه س���بق هلا أن أعلنت أن تش���يـيد اجلدار غري قانوين وح ّددت
مس���بقًا اآلثار القانونية بطلبها من إس���رائيل وقف وإلغاء تشيـيد اجلدار،
وكذلك ألن اجلمعية العامة مل توضح مطلقًا كيف تعتزم اس���تخدام هذه

نطاق السؤال املطروح على املحكمة
(الفقرات )69-66
مث تتناول املحكمة الس���ؤال الذي طرحت���ه عليها اجلمعية العامة يف
الق���رار د إ ( 14/10 -انظ���ر أعاله) .وتوض���ح املحكمة أهنا اختارت
اس���تخدام اللفظ الذي اس���تعملته اجلمعية العامة ،ألن اللفظني اآلخرين
املستعملني“( ،احلاجز”) أو (“السور”) ،ليسا أكثر دقة لو أخذا باملعىن
املادي .وعالوة على ذلك ،تالحظ أن طلب اجلمعية العامة يتعلق باآلثار
القانونية للجدار الذي جيري تش���يـيده “يف األرض الفلسطينية املحتلة،
مبا يف ذلك القدس الشرقية وحوهلا” ،وال تعترب املحكمة أنه طُلب منها
النظر يف اآلثار القانونية الناشئة عن بناء تلك األجزاء من اجلدار الواقعة
يف أراضي إسرائيل نفسها.
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اخللفية التارخيية
(الفقرات )78-70
ولكي تبـيّن املحكمة اآلثار القانونية الناشئة عن تشيـيد اجلدار على
األرض الفلس���طينية املحتلة ،عليها أوالً أن حت ّدد إن كان تش���يـيد اجلدار
ينتهك القانون الدويل أو ال ينتهكه .وللقيام بذلك ،س���تجري املحكمة
ال تارخييًا مقتضبًا للوضع القانوين لألرض حمل النظر منذ الفترة
أوالً حتلي ً
جزءا م���ن اإلمرباطورية العثمانية ،وكانت يف
اليت كانت فيها فلس���طني ً
هناية احلرب العاملية األوىل ،موضوع انتداب من الفئة (ألف) عهدت به
عصبة األمم إىل بريطانيا العظمى .وخالل هذا التحليل ،تذكر املحكمة
األعم���ال العدائية لعام���ي  ،1949-1948وخط اهلدن���ة بـني القوات
اإلسرائيلية والعربية املرسوم مبوجب اتفاق اهلدنة العام املؤرخ  3نيسان/
أبريل  1949بـني إسرائيل واألردن ،واملشار إليه بـ “اخلط األخضر”.
ويف هناية حتليلها ،تالحظ املحكمة أن إس���رائيل احتلت يف عام 1967
األراضي الواقعة بـني اخلط األخضر واحلدود الش���رقية السابقة لفلسطني
زمن االنتداب خالل النـزاع املس���لح بـني إس���رائيل واألردن .ومبوجب
بناء عل���ى ذلك أراض
القان���ون ال���دويل العريف ،كانت ه���ذه األراضي ً
حمتلة وكان إلس���رائيل فيها وضع السلطة القائمة باالحتالل .ومل تعمل
األح���داث الالحقة يف تلك األراضي على تغيـري هذا الوضع .وتس���تنتج
املحكم���ة أن مجيع هذه األراض���ي (مبا فيها القدس الش���رقية) ما زالت
أراض حمتلة وما زالت إسرائيل هلا وضع السلطة القائمة باالحتالل.

“ميتنع أعضاء اهليئة مجيعًا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو اس���تخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي
أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة”.
ألي دولة ،أو على ّ
ّ
كما تشري إىل قرار اجلمعية العامة ( 2625د  ،)25 -املعنون “إعالن
بشأن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بـني
أكدت
الدول” (املشار إليه أدناه “بالقرار ( 2625د  ،)”)25 -الذي ّ
أي اكتس����اب إقليمي ناتج
فيه اجلمعية أنه “ال جيوز االعتراف بش����رعية ّ
عن التهديد باس����تعمال القوة أو اس����تخدامها” .وكما ذكرت املحكمة
يف حكمها يف القضية املتعلقة باألنش����طة العس����كرية وشبه العسكرية يف
نيكاراغ����وا وضدها (نيكاراغوا ضد الوالي����ات املتحدة األمريكية) ،فإن
املبادئ املتعلقة باستعمال القوة واملدرجة يف امليثاق تعكس القانون الدويل
الع����ريف (انظر :تقارير حمكمة العدل الدولي����ة  ،1986الصفحات -98
 ،101الفق����رات )190-187؛ والحظت أن نفس الش����يء ينس����حب
على االستنتاج املترتب على ذلك من عدم مشروعية اكتساب األراضي
الناشئ عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا.
وفيم����ا يتعل����ق مببدأ تقرير املصري للش����عوب ،تالحظ املحكمة أيضًا
وكررت تأكي����ده اجلمعية العامة
أن����ه ق����د ورد يف ميثاق األمم املتح����دة ّ
يف الق����رار ( 2625د  )25 -املذك����ور أع��ل�اه ،وال����ذي وفق��ا�ً ملا جاء
أي عمل قس����ري حيرم
ب����ه “عل����ى كل دولة واج����ب االمتناع عن إتيان ّ
الش����عوب املش����ار إليها [يف ذلك القرار]  ...من حقها يف تقرير مصريها
بنفس����ها” .كما أن املادة  1املشتركة بـني العهد الدويل اخلاص باحلقوق
االقتصادي����ة واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية تكرر تأكيد حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري ،وتضع على
كاهل الدول األطراف االلتزام بتعزيز إعمال ذلك احلق واحترامه ،وفقًا
ألحكام ميثاق األمم املتحدة .وتذكر املحكمة باجتهادها الس����ابق الذي
التطورات الراهن����ة يف “القانون الدويل فيم����ا يتعلق باألقاليم
ّ
يؤك����د أن ّ
غ��ي�ر املتمتعة باحلكم الذايت ،على النح����و الوارد يف ميثاق األمم املتحدة،
جتع����ل مبدأ حتقيق املصري س����اريًا على مجيع [ه����ذه األقاليم]” ،وأن حق
الشعوب يف تقرير املصري هو يف الوقت الراهن حق ذو حجية جتاه الكافة.

وصف اجلدار
(الفقرات )85-79
بناء على املعلومات املتاحة يف تقرير
مث تتن���اول املحكمة بالوصفً ،
لألم�ي�ن الع���ام والبي���ان اخلطي الذي ق ّدم���ه األمني الع���ام إىل املحكمة،
ال أو يف مسار البناء يف تلك األراضي.
األشغال اليت أجنزت فع ً
قواعد ومبادئ القانون الدويل ذات الصلة
(الفقرات )113-86
مث تتن���اول املحكم���ة حتديد قواع���د ومبادئ القان���ون الدويل ذات
الصلة بتقدير مدى ش���رعية التدابـري اليت اختذهتا إس���رائيل .وتالحظ أن
باإلم���كان العثور على ه���ذه القواعد واملبادئ يف ميث���اق األمم املتحدة
وبع���ض املعاهدات األخرى ،ويف القانون ال���دويل العريف ويف القرارات
عم�ل�ا بامليثاق.
ذات الصل���ة اليت اختذهتا اجلمعي���ة العامة وجملس األمن
ً
وتدرك ،مع ذلك ،ما أعربت عنه إس���رائيل من ش���كوك بالنس���بة ملدى
انطباق بعض قواعد القانون اإلنس���اين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان
على األراضي الفلسطينية املحتلة.

القانون الدويل اإلنساين
(الفقرات )101-89
وفيم����ا يتعل����ق بالقانون اإلنس����اين الدويل ،تالح����ظ املحكمة أوالً أن
إسرائيل ليست طرفًا يف اتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،1907املرفق هبا لوائح
جزءا من
اله����اي .وترى املحكمة أن أحكام لوائح اله����اي قد أصبحت ً
القانون العريف ،وهو ما يعترف به يف الواقع مجيع املشتركني يف اإلجراءات
املعروضة على املحكمة .كما تالحظ املحكمة أنه ،عم ًال باملادة  154من
اتفاقي����ة جنيف الرابعة فإن تلك االتفاقية مكملة للبابـني الثاين والثالث من
لوائ����ح الهاي .والباب الثالث من هذه اللوائح ،الذي يتعلق بـ “الس����لطة
العسكرية على أراضي الدولة املعادية” ،له صلة وثيقة هبذه القضية.
وثاني���ًا ،فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابع���ة ،أُعرب عن آراء خمتلفة
م���ن جانب املش���تركني يف هذه اإلج���راءات .فإس���رائيل ،على النقيض

ميثاق األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 2625د )25 -
(الفقرات )88-87
تش�ي�ر املحكم���ة أوالً إىل الفق���رة  4من املادة  2م���ن ميثاق األمم
املتحدة اليت تنص على ما يلي:
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تس���ري على األراضي الفلسطينية املحتلة .وجاء يف املرفق األول لتقرير
األمني العام ما يلي:
“ - 4تنك���ر إس���رائيل أن العه���د الدويل اخلاص باحلق���وق املدنية
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ينطبق���ان على األراضي الفلس���طينية املحتلة .وتقول بأن
القانون اإلنساين هو احلماية اليت توفر يف حالة نـزاع كتلك القائمة
يف الضف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة ،بـينما يقص���د مبعاهدات حقوق
اإلنسان محاية املواطنني من حكوماهتم ذاهتا يف أوقات السلم”.
ويف  3تش���رين األول/أكتوبر  ،1991ص ّدقت إسرائيل على العهد
ال���دويل اخلاص باحلق���وق االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية املربم يف
 19كانون األول/ديسمرب  1966والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياس���ية املربم يف نفس التاريخ على ح ّد سواء ،وكذلك على اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل املربمة يف  20تشرين الثاين/نوفمرب .1989
وخبصوص مس���ألة العالقة بـني القانون اإلنس���اين ال���دويل وقانون
تذكر املحكمة باستنتاجها ،يف قضية سابقة ،ومفاده
حقوق اإلنس���انّ ،
أن احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوقف وقت احلرب
(تقارير حمكمة العدل الدولي���ة ( 1996اجلزء األول) ،الصفحة ،240
الفقرة  .)25وبصورة أعم ،ترى أن احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق
اإلنسان ال تتوقف يف حالة النـزاع املسلح ،إ ّال من خالل إعمال أحكام
استثناء من النوع املوجود يف املادة  4من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية .وتالحظ أن بعض احلقوق ميكن أن تقتصر متامًا على
القانون اإلنس���اين ال���دويل؛ وبعض احلقوق ميك���ن أن تقتصر متامًا على
قان���ون حقوق اإلنس���ان؛ غري أن هناك حقوقًا أخ���رى ميكن أن تدخل
ضمن هذين الفرعني من القانون الدويل على ح ّد سواء .ولإلجابة على
الس���ؤال املطروح على املحكمة ،س���يتعيّن عليه���ا أن تأخذ يف اعتبارها
أي قانون حقوق
هذي���ن الفرعني م���ن القانون الدويل على ح ّد س���واءّ ،
اإلنسان ،باعتباره القانون اخلاص ،والقانون اإلنساين الدويل.
وال يزال يتعيّن حتديد ما إذا كان العهدان الدوليان واتفاقية حقوق
الطفل ال تنطبق إ ّال على أراضي الدول األطراف فيها ،أو ما إذا كانت
تنطب���ق أيضًا خارج تل���ك األراضي ،وإذا م���ا كان األمر كذلك ،ففي
أي ظ���روف؟ وبعد فحصها لألحكام يف العهدين الدوليـني ،على ضوء
ّ
األعمال التحضريية ذات الصلة وموقف إس���رائيل يف البالغات املوجهة
إىل اللجنة املعنيّة حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،تس���تنتج املحكم���ة أن العهد الدويل اخل���اص باحلقوق املدنية
والسياسية ينطبق فيما يتعلق باألعمال اليت تقوم هبا الدولة عند ممارستها
لواليتها خارج إقليمها .وفيما يتعلق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية
أي عراقيل يف
واالجتماعية والثقافية ،فإن إس���رائيل ملزمة بع���دم وضع ّ
وجه ممارس���ة ه���ذه احلقوق يف امليادين اليت انتق���ل فيها االختصاص إىل
السلطات الفلسطينية .وتستنتج املحكمة كذلك أن هذه االتفاقية تنطبق
على األراضي الفلسطينية املحتلة.

من الغالبية العظمى للمش���اركني اآلخرين ،تن���ازع يف انطباق االتفاقية
وتذكر املحكمة أن
حبكم القانون على األراضي الفلس���طينية املحتل���ةّ .
اتفاقية جنيف الرابعة قد ص ّدقت عليها إسرائيل يف  6متوز/يوليه 1951
وأن إس���رائيل هي طرف يف تلك االتفاقي���ة؛ وما فتئت األردن طرفًا يف
أي من الدولتني
تل���ك االتفاقية من���ذ  29أيار/مايو  .1951ومل تق���دم ّ
أي حتفظ���ات متت بصلة إىل اإلج���راءات احلالية .وتالحظ املحكمة أن
ّ
الس���لطات اإلسرائيلية أوضحت يف وقت الحق ،يف عدد من املناسبات
أهن���ا يف الواقع تطبق بش���كل عام األحكام اإلنس���انية من اتفاقية جنيف
الرابعة يف األراضي املحتلة .ومع ذلك ،فوفقًا ملوقف إسرائيل ال تسري
تلك االتفاقية حبكم القانون يف تلك األراضي ألنه مبوجب الفقرة  2من
امل���ادة  ،2ال تنطبق االتفاقي���ة إ ّال يف حالة احتالل األراضي الواقعة حتت
س���يادة طرف متعاقد سام مشترك يف نـزاع مسلح .وتوضح إسرائيل أن
األراضي املحتلة من جانب إسرائيل يف وقت الحق لذلك النـزاع مل تقع
قبل ذلك حتت السيادة األردنية.
وتالح���ظ املحكم���ة أنه ،وفقًا للفق���رة األوىل من امل���ادة الثانية من
أي إقليم حيتله خالل
اتفاقية جنيف الرابعة ،تسري االتفاقية ،خباصة ،يف ّ
النـ���زاع طرف من األطراف املتعاقدة ،إذا حتقق ش���رطان مها :أن يكون
مثة نـزاع مس���لح (س���واء اعترف حبالة حرب أم ال)؛ وأن يكون النـزاع
قد نشأ بـني طرفني متعاقدين .واهلدف من الفقرة الثانية من املادة  2اليت
تشري إىل “احتالل  ...إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة” ليس هو
تقيـيد نطاق تطبيق االتفاقية ،حسب تعريفها مبقتضى الفقرة األوىل ،بأن
تستبعد منها األراضي اليت مل تندرج حتت سيادة أحد األطراف املتعاقدة،
وإمنا الغرض منها هو أن توضح أنه حىت إذا كان االحتالل الذي جرى
خالل النـزاع مل يقابل مبقاومة مسلحة ،تظل االتفاقية سارية.
ويعك���س هذا التفس�ي�ر نية واضع���ي اتفاقية جني���ف الرابعة حلماية
بأي شكل كان ،يف أيدي سلطة قائمة
املدنيـني الذين جيدون أنفس���همّ ،
أكدته
باالحت�ل�ال ،بصرف النظر عن وض���ع األراضي املحتلة ،وهذا ما ّ
األعم���ال التحضريية لالتفاقية .وقد وافق���ت الدول األطراف يف اتفاقية
جنيف الرابعة يف  15متوز/يوليه  1999على ذلك التفسري الذي اعتمدته
أيضًا جلنة الصليب األمحر الدولية واجلمعية العامة وجملس األمن .وتشري
املحكمة أخريًا إىل حكم للمحكمة العليا يف إس���رائيل مؤرخ  30أيار/
مايو  ،2004ينحو نفس املنحى.
ويف ضوء ما تقدم ،ترى املحكمة أن االتفاقية تسري على األراضي
الفلس���طينية اليت كانت تقع إىل الش���رق من اخلط األخضر قبل نشوب
النـزاع ،واليت احتلتها إس���رائيل أثناء ذلك النـزاع ،حيث إنه ليس هناك
أي داع للبحث يف الوضع الدقيق السابق لتلك األراضي.
ّ
قانون حقوق اإلنسان
(الفقرات )113-102
خيتلف املشاركون يف اإلجراءات املعروضة على املحكمة أيضًا فيما
إذا كانت اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية اليت تعد إسرائيل طرفًا فيها
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انتهاك القواعد ذات الصلة
(الفقرات )142-114
مث تنطلق املحكمة للتحقق مما إذا كان تشيـيد اجلدار ينتهك قواعد
ومبادئ القانون الدويل اليت تبـيّن أنه هلا صلة باجلواب على السؤال الذي
طرحته اجلمعية العامة.

مؤقتة ،فإهنا ترى أن تشيـيد اجلدار والنظام املرتبط به خيلقان “أمرًا واقعًا”
على األرض ميكن أن ّ
يش���كل وضعًا دائم�ا�ً .وهو ما يُعد من قبيل الضم
الفعلي ،بغض النظر عن الوصف الرمسي الذي ختلعه إسرائيل على اجلدار.
وعالوة على ذلك ترى املحكمة املسار املختار للجدار يعطي تعبريًا
يف عني املكان للتدابـري غري املش���روعة اليت تتخذها إس���رائيل فيما يتعلق
بالقدس واملستوطنات ،واليت ن ّدد هبا جملس األمن .كما أن مثة خطرًا من
إحداث املزيد من التغيـريات يف التكوين الدميغرايف لألراضي الفلسطينية
املحتلة نتيجة لتش���يـيد اجلدار ،من حيث إنه يس���هم يف رحيل الس���كان
الفلس���طينيـني م���ن مناط���ق بعينها ،وبالتايل ،فإن تش���يـيد ه���ذا اجلدار،
ال عن التدابـري اليت اختذت من قبل ،س���يعوق بش��� ّدة ممارسة الشعب
فض ً
الفلسطيين حقه يف تقرير مصريه ،ومن مث فإنه يُعد خرقًا اللتزام إسرائيل
باحترام هذا احلق.

األثر على حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري
(الفقرات )122-115
وتالحظ يف هذا الصدد أقوال فلس���طني واملش���اركني اآلخرين اليت
ّ
“يشكل حماولة لضم األراضي مبا يناقض القانون
تفيد بأن تشيـيد اجلدار
ّ
ال���دويل” ،وأنه “يش���كل انتهاكًا للمبدأ القانوين الذي حيظر اكتس���اب
األراضي بالقوة” وأن “ضم األراضي حبكم الواقع يتعارض مع الس���يادة
اإلقليمية ويتعارض من مث مع حق الفلسطينيـني يف تقرير املصري” .وتالحظ
كذلك أن إس���رائيل من جانبها حاججت بأن الغرض الوحيد من اجلدار
يتمثل يف متكينها من التصدي بصورة ّفعالة للهجمات اإلرهابية اليت تنطلق
من الضفة الغربية ،وذكرت إسرائيل مرارًا أن احلاجز جمرد إجراء مؤقت.
ال من اجلمعية العامة وجملس األمن يرجعان،
ّ
وتذكر املحكمة بأن ك ً
فيم���ا يتعلق بفلس���طني ،إىل القاعدة العرفية اليت تقض���ي بـ “عدم جواز
اكتساب األراضي باحلرب” .وفيما يتعلق مببدأ حق الشعوب يف تقرير
املصري ،تالحظ املحكمة أن مسألة وجود “شعب فلسطيين” أصبحت
مس���ألة حمس���ومة .بل إن إس���رائيل ،عالوة على ذلك ،قد اعترفت هبذا
الوجود إىل جانب “احلقوق املشروعة” لذلك الشعب .وترى املحكمة
أن هذه احلقوق تش���مل احلق يف تقرير املصري ،الذي سلّمت به اجلمعية
العامة عالوة على ذلك يف عدد من املناسبات.
وتالحظ املحكمة أن مسار اجلدار كما ح ّددته احلكومة اإلسرائيلية
يض���م داخ���ل “املنطقة املغلق���ة” (أي اجلزء الواقع بـ�ي�ن اخلط األخضر
واجل���دار من الضفة الغربية) حوايل  80يف املائة من املس���توطنني الذين
يعيش���ون يف األراضي الفلس���طينية املحتلة .وقد ُرسم هذا املسار حبيث
يضم داخل تلك املنطقة الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف
األراضي الفلسطينية املحتلة (مبا فيها القدس الشرقية) .وتبـيّن املعلومات
اليت تل ّقتها املحكمة أنه منذ عام  ،1977تتبع إسرائيل سياسة وممارسات
تتضمن إقامة مس���توطنات يف األراضي الفلس���طينية املحتلة ،مبا خيالف
أحكام الفقرة  6من املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على
جزءا من س���كاهنا
ما يلي“ :ال جيوز لدولة االحتالل أن ّ
ترحل أو تنقل ً
املدنيـ�ي�ن إىل األراضي اليت حتتلها” .وقد تبىن جملس األمن الرأي القائل
أي أساس قانوين” .وأهنا
بأن هذه السياسة واملمارسات “ال تستند إىل ّ
ّ
“تش���كل انته���اكًا صارخًا” لالتفاقية .وختلُص املحكم���ة إىل أن إقامة
املس���توطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية املحتلة (مبا فيها القدس
الشرقية) متثل خرقًا للقانون الدويل.
ويف حني تالحظ املحكمة التأكيدات اليت قدمتها حكومة إس���رائيل
بأن تش���يـيد اجلدار ال ّ
يش���كل ضمًا لألراضي وأن اجلدار يتس���م بطبيعة

صكوك القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان ذات الصلة
(الفقرات )137-123
ويثري تشيـيد اجلدار أيضًا عددًا من املسائل املتصلة باألحكام ذات
الصلة يف القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان.
وتقوم املحكمة أوالً بتعداد وسوق عدد من تلك األحكام السارية
على األراضي الفلس���طينية املحتلة ،مبا فيه���ا مواد من لوائح الهاي لعام
 1907واتفاقية جني���ف الرابعة ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياس���ية ،والعه���د الدويل اخلاص باحلق���وق االقتصادية واالجتماعية
والثقافي���ة واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل .وتش�ي�ر يف هذا الصدد
كذلك إىل االلتزامات املتعلقة بضمانات الوصول إىل األماكن املقدس���ة
املسيحية واليهودية واإلسالمية.
ويتبـيّن من املعلومات املقدمة إىل املحكمة ،وخباصة تقرير األمني العام
أن تشيـيد اجلدار تسبب يف تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها يف ظروف
ختال����ف مقتضيات املواد  46و 52من لوائ����ح الهاي لعام  1907واملادة
 53من اتفاقية جنيف الرابعة.
فتشيـيد اجلدار وإنشاء منطقة مغلقة بـني اخلط األخضر واجلدار ذاته
وتكوي���ن جيوب ،كلها أم���ور فرضت ،فض ًال عن ذلك ،قيودًا ش���ديدة
على حرية حركة س���كان األرض الفلسطينية املحتلة( ،باستثناء املواطنني
اإلسرائيليـني ممن مت استيعاهبم هناك) .وقد أفضى ذلك إىل تزايد الصعوبات
اليت يواجهها السكان املعنيّون فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات الصحية
والوصول إىل املنشآت التعليمية واملصادر الرئيسية للمياه.
وترى املحكمة أن من ش���أن تش���يـيد اجلدار أن حيرم أيضًا بالفعل
عددًا كبريًا من الفلس���طينيـني من “حرية اختي���ار أماكن [إقامتهم]”.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه بالنظر إىل اضطرار عدد كبري من الفلسطينيـني،
نتيجة لتشيـيد اجلدار وللنظام املرتبط به ،إىل النـزوح من بعض املناطق،
وهي عملية ستس���تمر مع بناء املزيد من أجزاء اجلدار ،س���يؤدي تشيـيد
ذلك اجلدار باالقتران مع إنش���اء املس���توطنات اإلس���رائيلية املشار إليها
أعاله ،إىل تغيـري التكوين الدميغرايف لألرض الفلسطينية املحتلة.
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وجمم���ل الق���ول ،أن من رأي املحكمة أن اجل���دار والنظام املرتبط به
يعوقان حرية تنقل س���كان األرض الفلسطينية املحتلة (باستثناء املواطنني
اإلسرائيليـني ومن مت استيعاهبم هناك) على النحو املكفول مبوجب الفقرة
 1من املادة  12من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .كما
أهنما يعوقان ممارسة األشخاص املعنيـني حلقهم يف العمل والصحة والتعليم
ويف مس���توى معيشة مالئم على غرار ما ينص عليه العهد الدويل اخلاص
باحلق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية األمم املتحدة حلقوق
الطفل .وأخريًا ،فإن تش���يـيد اجلدار والنظام املرتبط به ،أمر خيالف الفقرة
 6م���ن املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات جملس األمن املش���ار
إليها أعاله ،وذلك من حيث إنه يسهم يف التغيـريات الدميغرافية املذكورة.
مث تتن���اول املحكم���ة بالبحث أحكام���ًا معيّنة من القان���ون الدويل
اإلنس���اين الواجبة التطبيق اليت تتيح يف ظروف معيّنة مراعاة الضرورات
العس���كرية اليت جيوز يف نظرها االستظهار هبا يف األراضي املحتلة ،حىت
بعد أن تنتهي بشكل عام العمليات العسكرية اليت أفضت إىل احتالهلا.
غ�ي�ر أهنا تش�ي�ر إىل أن املادة  53من اتفاقية جني���ف الرابعة هي وحدها
بناء
ال�ت�ي تتضمن حكمًا ذا صلة من هذا النوع ،وترى أهنا غري مقتنعةً ،
على املادة املعروضة عليها ،بأن عمليات التدمري املضطلع هبا ،مبا يتناقض
م���ع احلظر املنص���وص عليه يف تلك املادة  53ه���ي أمر “تقتضيه حتمًا
العمليات العسكرية” ،لتندرج يف نطاق هذا االستثناء.
كما تبح���ث املحكمة أحكامًا من اتفاقيات حقوق اإلنس���ان اليت
جتي���ز احليد عنه���ا ،أو تقيّد احلقوق اليت تضمنها تلك االتفاقيات ،لكنها
بناء على املعلومات املتوافرة لديها أن هذه الشروط مل تستوف يف
ترى ً
احلالة املطروحة عليها.
وخالص���ة القول ،إن املحكمة غ�ي�ر مقتنعة من املواد املتاحة هلا ،بأن
املس���ار املح ّدد الذي اختارته إس���رائيل للجدار أمر يقتضيه حتقيق أهدافها
األمنية .فاجلدار ،على امتداد الطريق املختار ،والنظام املرتبط به ّ
يشكالن
انته���اكًا خطريًا لعدد من حقوق الفلس���طينيـني املقيمني يف األراضي اليت
حتتلها إس���رائيل ،واالنتهاكات الناش���ئة عن ذلك املسار ال ميكن تربيرها
بالضرورات العس���كرية أو بدواعي األم���ن القومي أو النظام العام .وتبعًا
لذلك ،فإن تشيـيد جدار من هذا القبيل ّ
يشكل إخالالً من جانب إسرائيل
بالتزامات ش�ت�ى واجبة عليها مبقتضى القانون اإلنس���اين الدويل الس���اري
وصكوك حقوق اإلنسان.

ال تزع���م أن اهلجمات ضدها تع���زى إىل دولة أجنبية .وتالحظ املحكمة
أيضًا أن إس���رائيل متارس الس���يطرة على األراضي الفلسطينية املحتلة وأن
التهديد ،كما ذكرت إس���رائيل نفسها ،الذي تعتربه مربرًا لتشيـيد اجلدار
ينب���ع من داخل ،وليس م���ن خارج تلك األراض���ي .واحلالة إذن ختتلف
ع���ن تلك اليت افترضها ق���رارا جملس األم���ن  )2001( 1368و1373
أي حال بتلك
( ،)2001وال ميك���ن إلس���رائيل لذل���ك أن حتت���ج عل���ى ّ
القرارات دعمًا لزعمها بأهنا متارس حقها يف الدفاع عن النفس .وتستنتج
املحكمة بالتايل أن املادة  51من امليثاق ليست ذات صلة هبذه القضية.
وتنظر املحكمة كذلك فيما إذا كان ميكن إلسرائيل االستناد إىل حالة
الضرورة اليت من شأهنا أن تنفي عن تشيـيد اجلدار صفة عدم املشروعية.
وتشري يف هذا الصدد ،إىل قرارها يف القضية املتعلقة مبشروع غابشيكوفو-
ناجيماروس (هنغاريا  -س���لوفاكيا) ،فتالحظ أن حالة الضرورة س���بب
معترف به يف القانون الدويل العريف و“ال ميكن االحتجاج هبا إ ّال مبوجب
ش���روط معيّنة حم ّددة بدقة جيب استيفاؤها جمتمعة” (تقارير حمكمة العدل
الدولي���ة  ،1997الصفح���ة  ،40الفق���رة  ،)51ومن هذه الش���روط أن
يكون العمل املعين هو السبيل الوحيد أمام الدولة لصون مصلحة أساسية
من خطر جس���يم ووش���يك يتهددها .ومل تقتنع املحكمة ،يف ضوء املادة
املعروضة عليها ،بأن تشيـيد اجلدار على امتداد املسار الذي مت اختياره هو
السبيل الوحيد لصون مصاحل إسرائيل من اخلطر الذي احتجت به تربيرًا
لبناء ذلك اجلدار .ولئن كان من حق إسرائيل بل والواقع أنه من واجبها
أن تتصدى لتلك األعم���ال حلماية أرواح مواطنيها ،فإن التدابـري املتخذة
جيب أن تظل متماش���ية مع القانون الدويل الس���اري .وال جيوز إلسرائيل
االستناد إىل حق الدفاع عن النفس أو إىل حالة الضرورة لنفي صفة عدم
املشروعية عن تشيـيد اجلدار .وتبعًا لذلك ختلُص املحكمة إىل أن تشيـيد
اجلدار والنظام املرتبط به أمران خيالفان القانون الدويل.

اآلثار القانونية لالنتهاكات
(الفقرات )160-143
مث تبح���ث املحكمة اآلثار القانونية النتهاكات إس���رائيل اللتزاماهتا
ذكرت بادعاءات شىت املشاركني يف هذه اإلجراءات
الدولية .وبعد أن ّ
هبذا الش���أن ،تالحظ املحكمة ثبوت مسؤولية إسرائيل مبقتضى القانون
ال���دويل .مث تتناول اآلثار القانونية بالتميـيز ،من جهة ،بـني اآلثار املترتبة
بالنس���بة إلس���رائيل ،وبـني اآلثار املترتبة من جهة أخرى بالنسبة للدول
األخرى ،وحسب االقتضاء ،بالنسبة لألمم املتحدة.

الدفاع عن النفس وحالة الضرورة
(الفقرات )141-138
تش�ي�ر املحكمة إىل أنه ،جاء يف املرفق األول من تقرير األمني العام
أن إسرائيل تعتقد“ :أن تشيـيد اجلدار يتماشى مع املادة  51من ميثاق
األم���م املتحدة ومع حقه���ا األصيل يف الدفاع عن النف���س ومع قراري
جملس األمن  )2001( 1368و.”)2001( 1373
تق���ر املادة  51من امليثاق بوجود حق طبيعي يف الدفاع عن
وهكذا ّ
اعتداء مسلحًا على دولة أخرى .غري أن إسرائيل
النفس يف حالة شن دولة ً

اآلثار القانونية لتلك االنتهاكات بالنسبة إلسرائيل
(الفقرات )154-149
تالحظ املحكمة أن إس���رائيل ملزم���ة ،أوالً ،باالمتثال لاللتزامات
الدولي���ة اليت أخلّت هبا بتش���يـيد اجلدار يف األرض الفلس���طينية املحتلة.
وبالتايل ،فإن على إس���رائيل االمتثال لاللتزام الذي يوجب عليها احترام
حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وااللتزامات املنوطة هبا مبقتضى
ال عن
القانون اإلنس���اين الدويل وقانون حقوق اإلنس���ان الدويل .وفض ً
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انتهاكها” (تقارير حمكمة العدل الدولية ( 1996اجلزء األول) ،الصفحة
 ،257الفقرة  )79وتالحظ أن هذه القواعد تنطوي على التزامات ذات
حجية جتاه الكافة .كما تالحظ التزام الدول األطراف يف اتفاقية جنيف
الرابعة بـ “كفالة احترام” أحكامها.
ونظرًا لطابع وأمهية احلقوق وااللتزامات املعنيّة ،فإن املحكمة ترى
أن مجي���ع الدول ملزمة بعدم االعت���راف بالوضع غري القانوين الناتج عن
تش���يـيد جدار يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،مبا فيها القدس الش���رقية
وما حوهلا .ومجيعها ملزمة أيضًا بعدم تقدمي العون أو املساعدة يف اإلبقاء
عل���ى الوضع الناتج عن هذا البن���اء .ويتعيّن أيضًا على مجيع الدول ،مع
أي
احترامه���ا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل ،أن تعمل على إزالة ّ
عائق ،ناتج عن إنش���اء اجلدار ،حيول دون ممارس���ة الش���عب الفلسطيين
حلقه يف تقرير املصري .وعالوة على ذلك ،تلتزم مجيع الدول األطراف يف
اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيـني وقت احلرب ،املؤرخة
 12آب/أغس���طس  ،1949مع احترامها مليثاق األمم املتحدة والقانون
الدويل ،بكفالة امتثال إس���رائيل للقانون اإلنس���اين ال���دويل على النحو
الوارد يف تلك االتفاقية.

ذل���ك ،يتوجب عليه���ا كفالة حرية الوصول إىل األماكن املقدس���ة اليت
وقعت حتت سيطرهتا يف أعقاب حرب .1967
وتالح����ظ املحكمة أن إس����رائيل ملزمة أيضًا بوض����ع ح ّد لإلخالل
اللتزاماهتا الدولية الناشئة عن تشيـيد اجلدار يف األرض الفلسطينية املحتلة.
وتبعًا لذلك يقع على إس����رائيل االلتزام بأن توقف فورًا أعمال تش����يـيد
اجل����دار اجلاري بن����اؤه يف األرض الفلس����طينية املحتلة ،مب����ا فيها القدس
الشرقية وما حوهلا .وترى املحكمة أن كف إسرائيل عن اإلخالل بتلك
االلتزامات يس����تتبع عمليًا القيام ف����ورًا بإزالة أجزاء ذل����ك البناء الواقعة
داخل األرض الفلس����طينية املحتلة ،مبا فيها القدس الش����رقية وما حوهلا.
وجيب القيام فورًا بإلغاء وإبطال القوانني واللوائح املعتمدة توطئة لتشيـيده
وإرس����اء النظام املرتبط به ،وذلك باس����تثناء ما يظل منها وجيهًا بالنسبة
المتثال إسرائيل اللتزامها باجلرب.
وتس����تنتج املحكمة أن إس����رائيل عليها التزام جبرب الضرر الذي حلق
وتذكر املحكمة
جبميع األش����خاص الطبيعيـ��ي�ن واالعتباريـني املعنيـ��ي�نّ .
باجتهادها املستقر والذي يفيد بأن “املبدأ األساسي املتضمن يف املفهوم
الفعل����ي ألي عم����ل غري مش����روع  ...هو وجوب أن ميح����و التعويض،
بأقص����ى ق����در ممكن ،مجيع اآلثار الناش����ئة عن العمل غري املش����روع وأن
يعي����د الوضع إىل س����ابق عهده أي إىل احلال ال��ت�ي يُرجح أن يكون عليها
ل����و مل يُرتكب ذلك العم����ل” .وتبعًا لذلك على إس����رائيل التزام بإعادة
األرض والبس����اتني وحدائق الزيتون والعقارات األخرى اليت انتُزعت من
أي أش����خاص طبيعيـ��ي�ن أو اعتباريـني بغرض تش����يـيد اجلدار يف األرض
ّ
الفلسطينية املحتلة .ويف حالة ثبوت تعذر رد تلك املمتلكات ذاهتا ،تكون
إس����رائيل ملزمة بتعويض األشخاص حمل الذكر عما حلق هبم من ضرر.
تعوض ،وفقًا لقواعد
وترى املحكمة أن على إسرائيل أيضًا ،التزامًا بأن ّ
أي شكل
أي شخص طبيعي أو اعتباري حلق به ّ
القانون الدويل الساريةّ ،
من أشكال الضرر املادي من جراء تشيـيد اجلدار.

األمم املتحدة
(الفقرة )160
وختام���ًا ،ت���رى املحكمة أنه ينبغي على األمم املتحدة ،وال س���يما
أي إجراء آخر مطلوب
اجلمعي���ة العام���ة وجملس األمن ،النظر يف اخت���اذ ّ
إلهناء الوضع غري القانوين الناتج عن إنشاء اجلدار والنظام املرتبط به ،مع
وضع هذه الفتوى يف االعتبار على النحو الواجب.
وترى املحكمة أن استنتاجها أن تشيـيد إسرائيل للجدار يف األرض
الفلس���طينية املحتلة يتعارض مع القانون الدويل يتعيّن وضعه يف س���ياق
أع���م .فمنذ عام  ،1947وهي الس���نة اليت اختذت فيه���ا اجلمعية العامة
الق���رار ( 181د  )2 -وانته���ى فيه���ا االنتداب على فلس���طني ،وقعت
سلس���لة متوالية م���ن النـزاعات املس���لحة ،وأعمال العنف العش���وائي،
والتدابـ�ي�ر القمعي���ة يف اإلقليم ال���ذي كان خاضعًا لالنت���داب من قبل.
وتؤكد املحكمة أن إس���رائيل وفلسطني ملزمتان بالتقيّد الدقيق بقواعد
ّ
القانون اإلنس���اين الدويل ،والذي متثل محاية احلياة املدنية أحد مقاصده
األساس���ية .وقد اختذت إجراءات غري مش���روعة وقرارات انفرادية على
كال اجلانبـ�ي�ن ،لذلك ترى املحكمة أنه ال ميكن وضع هناية هلذا الوضع
املأس���اوي إ ّال بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة حبس���ن نية،
وال س���يما قراري���ه  )1967( 242و .)1973( 338ومتثل “خريطة
أقرها قرار جملس األمن  )2003( 1515أحدث اجلهود
الطريق” اليت ّ
ال�ت�ي بذلت لبدء مفاوضات حتقيقًا هلذه الغاي���ة .وترى املحكمة أن من
توج���ه إليها هذه الفتوى ،إىل
واجبه���ا توجيه انتباه اجلمعية العامة ،اليت ّ
ضرورة تشجيع هذه اجلهود بغية التوصل يف أقرب وقت ممكن ،واستنادًا
إىل القانون الدويل ،إىل حل عن طريق التفاوض للمشاكل املعلقة ،وإقامة
دولة فلسطينية ،تعيش جنبًا إىل جنب مع إسرائيل وجرياهنا اآلخرين ،يف
سالم وأمن من أجل اجلميع يف املنطقة.

اآلثار القانونية بالنسبة للدول األخرى
(الفقرات )159-154
تالحظ املحكمة أن االلتزامات اليت أخلّت هبا إسرائيل تشمل بعض
االلتزام����ات ذات احلجية املطلقة جتاه الكاف����ة .فكما أفادت املحكمة يف
قضية برشلونة تراكشن ،تع ّد تلك االلتزامات حبكم طبيعتها شأنًا “يهم
ال����دول كافة” و“بالنظر إىل أمهية احلقوق املتصل����ة هبا ،ميكن اعتبار أن
ال����دول كافة هلا مصلحة قانونية يف محايتها”Barcelona Traction,( .
 ،Light and Power Company, Limited, Second Phaseاحلك����م،
تقاري����ر حمكمة الع����دل الدولي����ة  ،1970الصفح����ة  ،32الفقرة .)33
وااللتزام����ات ذات احلجية املطلق����ة جتاه الكافة اليت أخلّت هبا إس����رائيل
ه����ي االلتزام باحترام حق الش����عب الفلس����طيين يف تقري����ر املصري وبعض
االلتزامات الواجبة عليها مبقتضى القانون اإلنس����اين الدويل .وفيما يتعلق
بتقرير املصريّ ،
تذكر املحكمة باستنتاجاهتا يف قضية تيمور الشرقية ،وقرار
اجلمعية العامة ( 2625د  .)25 -وتذكر بعدد كبري من قواعد القانون
ّ
“تشكل مبادئ من مبادئ القانون الدويل العريف اليت ال جيوز
الدويل اليت
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وختام���ًا ،قال القاضي إن املحكمة ،خبلوصها إىل هذه النتائج ،يقع
اآلن على عاتق اجلمعية العامة أن تس���تخدم هذه االس���تنتاجات بطريقة
تؤدي إىل حتقيق حل عادل وس���لمي للنـزاع اإلس���رائيلي  -الفلسطيين،
وهو نـزاع مل يستمر فقط لفترة طويلة جدًا ولكنه تسبب يف معاناة هائلة
ألولئك املشاركني فيه مباشرة ويف تسميم العالقات الدولية بصفة عامة.

*
*   *
الرأي املستقل للقاضي كوروما
قال القاضي كوروما يف رأيه املستقل ،إنه وإن كان يتفق مع حكم
املحكمة بأن تش���يـيد اجلدار الذي أقامته إس���رائيل ،دولة االحتالل ،يف
األراضي الفلسطينية املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الشرقية واملنطقة املحيطة
هب���ا ،هو والنظام املرتب���ط به يتعارضان مع القانون الدويل ،فإنه يرى مع
ذلك من الضروري التشديد على النقاط التالية.
فف���ي رأيه ،انطوى تش���يـيد اجلدار على ضم أج���زاء من األراضي
املحتل���ة ،مم���ا يتعارض مع القانون الدويل (وال س���يما مب���دأ عدم جواز
اكتس���اب األراضي بالقوة) ،وقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
ال���دويل ،ومبقتضى هذه القوانني يكون حلقوق الدول القائمة باالحتالل
يف اإلقلي���م املحتل وعلى س���كانه طابع مقيّ���د؛ وال تكون هذه احلقوق
ختول لدولة االحتالل حق إح���داث تغيـريات يف مركز
حقوقًا س���يادية ّ
ذل���ك اإلقليم من قبيل تش���يـيد ج���دار .وبعبارة أخرى ،ف���إن قيام دولة
االحت�ل�ال انفراديًا بإحداث تغيـريات يف مرك���ز إقليم خاضع الحتالهلا
العسكرية أمر خيالف القانون القائم.
وخبصوص مس���ألة االختصاص قال القاض���ي كوروما إذا كان من
املفه���وم أنه قد يكون هناك تنوع يف اآلراء واملنظورات القانونية بش���أن
املس���ألة املطروح���ة على املحكمة ،فإنه ي���رى أن االعتراض القائل بعدم
اختصاص املحكمة بالنظر يف املسائل املطروحة يف السؤال ال يقوم على
أس���اس إذا نظر إليه على ضوء ميثاق األمم املتحدة ،والنظام األساس���ي
للمحكم���ة واجتهاده���ا؛ كما ال يقوم على أس���اس يف نظره االعتراض
املس���تند إىل املالءمة القضائية  -وهي مسألة تناولتها املحكمة بإسهاب
م���ن حيث اإلنص���اف يف إقامة العدل .ويف رأي القاضي ،فإن الس���ؤال
املطروح على املحكمة ليس فحس���ب س���ؤاالً قانوني�ا�ً بالدرجة األوىل
بأي حجة دامغة تقنع املحكمة
يس���توجب جوابًا قانونيًا بل إنه مل يدل ّ
بالعدول عن ممارسة اختصاصها يف اإلفتاء.
كما جيدر بالتأكيد اس���تنتاج املحكمة فيما يتعلق حبق تقرير مصري
الش���عب الفلس���طيين مبا فيه إقامة دولة خاصة هبا على النحو املتوخى يف
القرار ( 181د  )2 -واالس���تنتاج بأن بناء اجلدار من ش���أنه أن حيول
دون إحقاق هذا احلق.
وأك���د أيضًا حجية اس���تنتاجات املحكمة اليت يس���تند بعضها إىل
ّ
مبادئ القواعد اآلمرة واملبادئ ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة.
املوجه إىل طريف النـزاع باحترام مبادئ
ويتس���م بنفس األمهية النداء ّ
القانون اإلنس���اين ،وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة ،يف األعمال العدائية
اجلارية.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
صوتت لص����احل كل فقرة من
تع����رض بتفصيل القاضي����ة هيغينـز اليت ّ
البت
فقرات املنطوق ،رأيها بشن بعض املشاكل اليت واجهتها املحكمة يف ّ
فيما إذا كان ينبغي هلا أن متارس س����لطتها التقديرية فترفض اإلجابة على
فصلته املحكمة يف
الس����ؤال املطروح عليها .ويف رأيها ،مل يُستوف شرط ّ
فتوه����ا بش����أن الصحراء الغربية  -وهو أنه عندم����ا يتعلق األمر بنـزاع بـني
دولتني ،فإنه ال ينبغي أن تطلب اجلمعية العامة فتوى “كي ميكن هلا فيما
بعد ،على أساس رأي املحكمة ،أن متارس صالحياهتا ووظائفها فيما يتعلق
بالتسوية السلمية لذلك النـزاع أو اخلالف” (تقارير حمكمة العدل الدولية
 ،1975الصفح����ة  ،26الفق����رة  .)39وقد أوضح املش����اركون يف هذه
اإلجراءات نيتهم يف أن يستخدموا هذه الفتوى حتديدًا ملمارسة الضغط.
وترى القاضية هيغينـز كذلك أنه من غري املستصوب مبدئيًا أن يطرح
سؤال على املحكمة ،ومتنع من أن تنظر يف السياق الذي ينشأ فيه املشكل.
وأوضح����ت م����ا كان على املحكمة أن تقوم به ،لكي تضمن يف آن واحد
ت����وازن الفت����وى وجتردها وتس����تخدم اإلمكانيات اليت تتيحه����ا هلا الفتوى
لتذكري كل من فلسطني وإسرائيل مبسؤولياهتما مبوجب القانون الدويل.
تقر
وتس���تطرد القاضية هيغينـز يف ش���رحها قائلة إهن���ا وإن كانت ّ
أن املادت�ي�ن  46و 52م���ن لوائح الهاي وامل���ادة  53من اتفاقية جنيف
الرابعة قد انتهكت بتشيـيد اجلدار داخل األرض املحتلة ،فإهنا ال تشاطر
املحكم���ة كامل تعليله���ا يف التوصل إىل هذه النتيج���ة .وبصفة خاصة،
تس���اورها ش���كوك يف أن ّ
يش���كل اجلدار “عائقًا خطريًا” حيول دون
ممارسة احلق الفلسطيين يف تقرير املصري ،وترى أن العائق يكمن يف مكان
تقر أن إس���رائيل ال ميكنها أن تنفي عدم املش���روعية
آخر .ولئن كانت ّ
باالس���تظهار حب���ق الدفاع عن النفس ،فإن األس���باب اليت تس���تند إليها
القاضي���ة هيغينـز ختتلف عن األس���باب اليت تس���تند إليها املحكمة واليت
أعربت عن آراءها بش���أهنا يف الفقرة  139من هذه الفتوى ،وهي آراء
ال تشاطر املحكمة إياها.
أم���ا فيما يتعلق باآلث���ار القانونية الس���تنتاجات املحكمة ،فتالحظ
صوتت ،يف مجلة أمور ،لصاحل الفقرة الفرعية
القاضي���ة هينغنـز أهنا ،وإن ّ
(( )3دال) ،فإهن���ا ال تعتق���د أن االلتزامات الواقع���ة على كاهل أعضاء
األم���م املتحدة تنبع عن املفهوم القانوين لاللتزامات ذات احلجية املطلقة
جتاه الكافة أو تستند إليها.
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الرأي املستقل للقاضي كوميانس
يبدأ القاضي كوميانس بش���رح مقتضب لسبب تصويته ضد الفقرة
الفرعية (( )3دال) من املنطوق.
مث يرس���م خلفية طلب اجلمعية العامة وسياقه .ويرى أنه كان على
املحكمة أن تصف بقدر أكرب من التفصيل هذا السياق ،وكانت الفتوى
عندئ���ذ س���تعكس بطريقة مرضية بق���در أكرب املصاحل املش���روعة لكافة
الفئات واألشخاص املعنيـني ومسؤولياهتم.
مث يبدي القاضي كوميانس بعض التعليقات على مسائل االختصاص
ومسألة املالءمة القضائية .ويرى أن الطلب الذي يستند إىل فرضية عدم
مشروعية تشيـيد اجلدار ،قد صيغ بطريقة غري مالئمة؛ غري أن املسؤولية
القضائي���ة للمحكمة هي حتليل الطلب ،والقيام ،عند الضرورة ،بتحديد
غرضه.
وفيما يتعلق باملوضوع ،نأى القاضي كوميانس بنفسه عن االستنتاج
ال���ذي خلُص���ت إليه املحكمة والذي مفاده أن تش���يـيد اجلدار ّ
يش���كل
خرقًا اللتزام إس���رائيل باحترام حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري.
فإحقاق هذا احلق جزء من عملية سياس���ية أوس���ع نطاقًا ،رغم أنه يتفق
مع املحكمة على أن اجلدار يعوق إحقاقه.
ويأسف القاضي كوميانس كذلك ألن التدابـري اليت اختذهتا إسرائيل
مل تقس مبعيار التناس���ب بل اكتفي بقياس���ها مبعيار الضرورة العسكرية
ومقتضيات األمن الوطين؛ ففي القانون اإلنس���اين الدويل ،ترتبط معايـري
الضرورة العسكرية والتناسب ترابطًا وثيقًا.
وفيم���ا يتعلق بادعاء إس���رائيل تصرفها دفاعًا ع���ن النفس ،يالحظ
القاض���ي كوميان���س أن املحكمة فاهتا أن تالحظ أن قراري جملس األمن
 )2001( 1368و )2001( 1373اللذي���ن تس���تند إليهما إس���رائيل
ال يش�ي�ران إىل هجوم مسلح تشنه دولة أخرى لكنها تشري عن صواب
إىل أن هذين القرارين يش�ي�ران إىل أعمال اإلرهاب الدويل .ويف القضية
احلالية نشأت األعمال اإلرهابية يف اإلقليم اخلاضع للسيطرة اإلسرائيلية.
وختامًا يشرح القاضي كوميانس ملا يؤيد استنتاجات املحكمة بشأن
اآلثار القانونية بالنسبة لألمم املتحدة وبالنسبة إلسرائيل لكنه يشرح أيضًا
ملاذا خيتلف مع املحكمة يف استنتاجاهتا جتاه الدول األخرى باستثناء واجب
عدم تقدمي العون أو املساعدة إلبقاء احلالة الناشئة عن تشيـيد اجلدار.
وفيم���ا يتعلق بواجب عدم االعتراف وواجب ضمان احترام امتثال
إسرائيل للقانون الدويل اإلنساين ،يرى القاضي كوميانس أن استنتاجات
املحكمة ال ترتكز على أساس متني يف القانون الدويل الوضعي وأن هذه
أي جوهر حقيقي.
الواجبات ليس هلا زيادة على ذلك ّ

أوالً ،إن وصف تواجد إس����رائيل يف الضف����ة الغربية مبا فيها القدس
الشرقية وغزة بأنه احتالل عسكري يستند إىل طرح له قوة إلزامية متينة
تدعمه عدة قرارات منها ما له طابع ملزم ،كما يسنده موقف احلكومات
ف����رادى ومجاع����ات .وإقرارًا م����ن املحكمة هلذه الق����وة اإللزامية الطويلة
األمد ،خلُصت إىل استنتاجات مماثلة بصورة مستقلة عن تلك القرارات
وغريها من االستنتاجات .وقال القاضي اخلصاونة إن املحكمة قد حتلّت
باحلكم����ة بعدم البح����ث يف املركز الدقيق الذي كان لألراضي املحتلة يف
الس����ابق قبل عام  ،1967ألن االستنتاج القائل بأن هذه األراضي حمتلة
وأن النظام القانوين الدويل لالحتالل يسري عليها ميكن التوصل إليه دون
الرجوع إىل مركزها السابق .وعالوة على ذلك ،فإنه ال تكون ملركزها
أمهي����ة إ ّال يف حال����ة األطروحة املس����تحيلة اليت تقول ب����أن تلك األراضي
كان����ت أراضي ال مالك هلا .وال أحد ميك����ن أن جيادل جديًا بالقول إن
تلك األراضي كانت أراضي ال مالك هلا ألن ذلك مفهوم مفند ليس����ت
أي صلة باملوضوع يف العامل املعاصر .وعالوة على ذلك ،كانت تلك
له ّ
جزءا من إقليم مش����مول باالنتداب ومل يسقط حق سكاهنا يف
األراضي ً
تقرير املصري ولن يسقط إ ّال بنيل الفلسطينيـني لذلك احلق.
ثاني���ًا ،يتناول القاضي اخلصاونة مس���ألة اخلط األخضر مذكرًا بأن
حقوقيـني إس���رائيليـني بارزين كانوا يسعون قبل حرب عام  1967إىل
إثبات أنه أكثر من جمرد خط هدنة ،وهو يف الوقت الراهن خط البداية
الذي يقاس منه االحتالل اإلس���رائيلي .وإنكار أمهية ذلك اخلط س���يف
ذو ح ّدين يفتح الباب للتشكيك يف سند ملكية إسرائيل وتوسع إقليمها
إىل ما وراء ما هو متوخى يف خطة تقسيم فلسطني لعام .1947
ثالث���ًا ،يذكر القاضي اخلصاونة بأن اللج���وء إىل املفاوضات ممكن
لكنه���ا وس���يلة لتحقيق غاية وليس���ت غاية يف ح ّد ذاهت���ا .فمن األمهية
القصوى أ ّال تسفر هذه املفاوضات عن حلول ال تقوم على مبادئ ،وأن
تقوم على أس���اس القانون .وأن جترى حبس���ن نية وأن تكرس بامللموس
ال عن طريق خلق األمر الواقع.

إعالن القاضي بويرغنتال
يرى القاضي بويرغنتال أنه كان على املحكمة أن متارس س���لطتها
التقديري���ة وترف���ض إصدار الفت���وى املطلوبة ألهنا تفتق���ر إىل املعلومات
واألدلة الكافية إلصدار الفتوى .فغياب األس���اس الوقائعي املطلوب يف
هذه القضية يبطل اس���تنتاجات املحكمة الشاملة بشأن املوضوع ،وهلذا
السبب كان تصويته خمالفًا.
يقول القاضي بويرغنتال إنه على اس���تعداد لالفتراض ،أنه اس���تنادًا
إىل حتليل ش���امل جلمي���ع الوقائع ذات الصلة ،ميك���ن التوصل إىل نتيجة
ش���يدته إسرائيل على
مفادها أن بعض أو حىت مجيع أجزاء اجلدار الذي ّ
األراض���ي الفلس���طينية املحتلة ينته���ك القانون ال���دويل .لكنه يعتقد أن
التوص���ل إىل ذلك االس���تنتاج فيما يتعلق باجل���دار ككل دون احلصول
التأك���د منها واليت تتعلق
عل���ى مجيع الوقائع ذات الصلة أو الس���عي إىل ّ
مباشرة مبسائل حق إسرائيل املشروع يف الدفاع عن النفس ،والضرورة

الرأي املستقل للقاضي اخلصاونة
ال باحلكم أعرب فيه عن اتفاقه
ذيّ���ل القاضي اخلصاونة رأيًا مس���تق ً
مع اس���تنتاجات املحكمة وتعليلها لكنه أعرب عن رغبته يف أن يوضح
ثالث نقاط هي:
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الضروري أن يذيّل الفتوى برأي مستقل لكي يسهب يف بعض اجلوانب
التارخيية والقانونية.
وق���د تناول يف البداية طبيعة ونطاق مس���ؤولية األم���م املتحدة إزاء
فلسطني ،اليت تعود نشأهتا إىل قرار اجلمعية العامة ( 181د  )2 -املؤرخ
 29تش���رين الثاين/نوفمرب  .1947فهذا القرار املعروف بقرار التقسيم،
يدعو إىل إنش���اء دولتني مس���تقلتني ،إحدامها عربي���ة واألخرى يهودية،
ويؤكد أن الفترة السابقة لتحقيق هذا اهلدف “فترة انتقالية”.
ّ
مث تناول القاضي العريب الوضع القانوين الدويل لألرض الفلس���طينية
املحتلة ،واآلثار القانونية لالنتداب على فلسطني وإهناء اجلمعية العامة له.
كما ذك���ر القاضي العريب بأن املحكمة ،يف قضية جنوب غرب أفريقيا
وقضية ناميبيا ،قضت بأن األقاليم اخلاضعة لالنتداب “أمانة مقدسة يف
عنق املدنية” وأهنا “ال تُضم” .كما أش���ار إىل ش�ت�ى تعهدات إسرائيل
باالنسحاب من األرض الفلسطينية واحترام سالمتها اإلقليمية.
حتلي�ل�ا مقتضبًا آلثار
ويف اجل���زء الثال���ث من رأيه املس���تقل ،ق��� ّدم
ً
املطول وقي���ود قانون احلرب ال�ت�ي تكفل محاية
االحت�ل�ال اإلس���رائيلي ّ
غ�ي�ر املقاتلني .ويعتقد أنه كان ينبغي نعت خروقات إس���رائيل للقانون
الدويل اإلنساين باجلسيمة.
وعلق القاضي العريب أيضًا على اس���تنتاج املحكمة الذي مفاده أن
“تش���يـيد اجلدار يعوق بش ّدة ممارس���ة الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير
مصريه” .ويرى أنه كان ينبغي أن يدرج هذا االستنتاج اهلام يف منطوق
احلكم.

العس���كرية واالحتياجات األمنية ،وذلك يف ض���وء اهلجمات اإلرهابية
املميت���ة يف إس���رائيل األصلية وعليها والقادمة من األراضي الفلس���طينية
املحتلة واليت تعرضت هلا إسرائيل وال تزال تتعرض هلا ،ال ميكن تربيرها
كمس���ألة قانونية .ويف هذا الص���دد ،يوضح القاضي بويرغنتال أن احلق
يف الدفاع عن النفس ال يسري فقط على اهلجمات اليت تشنها اجلهات
الفاعلة من الدول وأن اهلجمات املسلحة على إسرائيل نفسها والقادمة
من األراضي الفلسطينية املحتلة ال بد وأن تعترب ،يف سياق هذه القضية،
هجمات تستويف شروط املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
ويستنتج القاضي بويرغنتال أيضًا أن االستنتاجات العامة للمحكمة
ال�ت�ي تفيد بأن اجلدار ينتهك القانون الدويل اإلنس���اين وصكوك حقوق
أي وقائ���ع أو أدلة تدحض حتديدًا
اإلنس���ان غري مقنعة ألهن���ا ال تتناول ّ
ادعاء إس���رائيل للضرورة العسكرية أو مقتضيات األمن الوطين .غري أن
القاض���ي بويرغنتال يعترف بأن بعض أحكام القانون اإلنس���اين الدويل
أي اس���تثناء يس���تند إىل الضرورة
اليت استش���هدت هبا املحكمة ال تقبل ّ
العسكرية ،أي املادة  46من لوائح الهاي والفقرة  6من املادة  49من
اتفاقي���ة جنيف الرابعة .ولئن كان القاض���ي يويرغنتال يعتقد بأن حتليل
املحكمة لصلة املادة  46هبذه القضية ال يس���تند إىل أس���اس متني ،فإنه
يس���تنتج أن الفقرة  6من املادة  49اليت تنص على أنه “ال تقوم الدولة
املحتل���ة بترحي���ل أو نقل أجزاء من س���كاهنا املدنيـ�ي�ن إىل األراضي اليت
حتتلها” ،تس���ري على املستوطنات اإلس���رائيلية يف الضفة الغربية ،وأهنا
تنتهك الفقرة  6من املادة  .49ومن مث ،فإن أجزاء اجلدار اليت ش���يدهتا
إسرائيل حلماية املستوطنات هي تلقائيًا انتهاك لذلك احلكم.
وختامًا ،يالحظ القاض���ي بويرغنتال أنه ميكن الزعم بأن املحكمة
كان ينقصها العديد من احلقائق ذات الصلة بتش���يـيد إس���رائيل للجدار
حيق للمحكمة عندئذ االعتماد
ألن إسرائيل مل تتقدم هبا إليها ،وأنه كان ّ
حصري���ًا تقريبًا على تقارير األمم املتحدة املقدمة إليها .وس���يكون هذا
الطرح صحيحًا لو كان معروضًا على املحكمة ،بدالً من طلب إصدار
فتوى ،قضية بشأن نـزاع يقع على كل طرف فيها عبء إثبات ادعاءاته.
ولكن هذه ليس���ت هي القاعدة املطبقة على إجراءات الفتوى .وال يقع
أي التزام باملش���اركة يف هذه اإلجراءات أو تقدمي
على عاتق إس���رائيل ّ
أدلة تؤيد ادعاءها بش���أن مش���روعية اجلدار .ولذلك ال جيوز للمحكمة
أي استنتاجات استداللية معاكسة من عدم تقدمي إسرائيل
أن تستخلص ّ
هلا أو أن تفترض ،دون أن تقوم هي نفسها بالتحقيق الكامل يف املسألة،
أن املعلومات واألدلة املعروضة عليها كافية لتأيـيد اس���تنتاجاهتا القانونية
الشاملة.

الرأي املستقل للقاضي أووادا
يتفق القاضي أووادا يف رأيه املستقل مع استنتاجات فتوى املحكمة،
األولية املتعلقة باالختصاص واملالءمة القضائية يف
س���واء بشأن املس���ائل ّ
ممارس���ة االختصاص ،أو بش���أن معظ���م النقط املندرج���ة يف املوضوع.
غ�ي�ر أن له حتفظات بش���أن الطريقة اليت انتهجتها املحكمة يف ممارس���ة
مالءمتها القضائية يف هذه القضية.
وعل���ى وجه التحديد ،ي���رى القاضي أووادا أنه كان على املحكمة
أن تتناول مسألة املالءمة القضائية ،ال من حيث مسألة ما إذا كان عليها
أن تس���تجيب لطلب الفتوى ،بل حىت من حيث مسألة كيفية ممارستها
تقرر ممارسته ،بغية ضمان اإلنصاف يف إقامة العدل
الختصاصها عندما ّ
يف القضي���ة ال�ت�ي تنطوي على نـزاع ثنائي .ويف ه���ذه احلالة ،فإن اعتبار
اإلنصاف يف إقامة العدل سيستلزم أيضًا املعاملة العادلة ملواقف األطراف
املعنيّ���ة باملوضوع فيما يتعل���ق بتقيـيم الوقائع والقان���ون .وختامًا ،كان
القاضي أووادا يود أن يرى يف الفتوى رفضًا قاطعًا من املحكمة للدائرة
املأس���وية للعنف العشوائي الذي ميارس���ه الطرفان ضد السكان املدنيـني
األبرياء ،وهو ما ّ
يشكل خلفية هامة هلذه القضية.

الرأي املستقل للقاضي العريب
أع���رب القاض���ي الع���ريب ع���ن تأيـي���ده الكام���ل وغري املش���روط
لالس���تنتاجات والنتائج اليت خلُصت إليها املحكمة .بيد أنه يرى أنه من
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004

اس���تنتجت املحكم���ة باإلمج���اع ،يف حكمها الص���ادر يف القضية
املتعلقة مبش���روعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي����س راجنيفا؛ والقض����اة غيّوم وكوروما وفرييش����تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري����ن وكوميانس وري����زك واخلصاونة وبويرغنتال والع����ريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.

“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دول���ة أخرى ،وااللت���زام بعدم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واس���تظهرت العريضة يف إقامة اختص���اص املحكمة بالفقرة  2من
امل���ادة  36م���ن النظام األساس���ي للمحكمة ،وكذا باملادة التاس���عة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”).
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
كندا ،واجلمهورية الفرنس���ية ،ومجهورية أملاني���ا االحتادية ،واجلمهورية
اإليطالي���ة ،ومملك���ة هولن���دا ،واجلمهوري���ة الربتغالية ،ومملكة إس���بانيا،
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من جنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
األط���راف ،ف���إن كل منها مارس حقه مبوجب الفق���رة  3من املادة 31
من النظام األساس���ي ،الختيار قاض خاص للنظر يف القضية :فاختارت
يوغوس�ل�افيا الس���يد ميلينكو كريتش���ا واختارت احلكوم���ة البلجيكية
السيد باتريك دوينسالغر .واعترضت احلكومة اليوغوسالفية على هذا
االختيار األخري ،مستندة إىل الفقرة  5من املادة  31من النظام األساسي.
وبع���د املداولة ،قضت املحكمة بأن تعيـني بلجيكا للقاضي اخلاص مربر
يف مرحلة التدابـري التحفظية من القضية.
ويف رس���الة مؤرخ���ة  12أيار/ماي���و  ،1999ق��� ّدم وكيل مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة “ملحقًا للعريضة” مس���تظهرًا كأس���اس إضايف
الختص���اص املحكمة “بامل���ادة  4من اتفاقية التوفيق والتس���وية القضائية
والتحكيم بـني مملكة يوغوسالفيا وبلجيكا ،املوقّعة يف بلغراد يف  25آذار/
مارس  1930والنافذة منذ  3أيلول/سبتمرب.”1930

*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )129احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأ ّال اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّله
القاض���ي كوروما بإعالن؛ وذيّل���ه القضاة هيغينـ���ز وكوميانس والعريب
والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )24-1
أودع���ت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة (صربيا واجلبل
األس���ود ،بأث���ر نافذ اعتبارًا م���ن  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيس���ان/أبريل  ،1999تقيم هبا دعوى ضد مملكة بلجيكا (املش���ار
إليه���ا أدن���اه بـ “بلجيكا”) فيم���ا يتصل بنـزاع متعل���ق بأفعال ا ّدعي أن
بلجيكا ارتكبتها.
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ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يولي���ه  ،2000قدم���ت بلجي���كا ،يف غض���ون األجل
املح��� ّدد إليداع مذكرهتا املضادة ،واس���تنادًا إىل الفقرة  1من املادة 79
من الئح���ة املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بش���أن اختصاص املحكمة بالنظر
يف القضية وبش���أن مقبولية العريض���ةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف
موضوع الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة البلجيكية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل:2004
“يف القضي���ة املتعلقة مبش���روعية اس���تعمال الق���وة (صربيا واجلبل
األسود ضد بلجيكا) ،لألسباب املبـيّنة يف الدفوع االبتدائية لبلجيكا
املؤرخ���ة  5متوز/يولي���ه  ،2000وكذلك لألس���باب املبـيّنة خالل
االستنتاجات الش���فوية يف  19و 22نيسان/أبريل  ،2004تطلب
بلجيكا إىل املحكمة:

(أ) أن تش���طب القضية اليت أقامتها صربيا واجلبل األسود ضد
بلجيكا من اجلدول،
(ب) وبصفة احتياطية ،أن حتكم بأن املحكمة ليس هلا اختصاص
النظ���ر يف القضية اليت أقامتها صربيا واجلبل األس���ود ضد بلجيكا،
و/أو أن القضي���ة ال�ت�ي أقامتها صربيا واجلبل األس���ود ضد بلجيكا
غري مقبولة”.
وباس���م حكوم���ة صربيا واجلبل األس���ود يف جلس���ة  23نيس���ان/
أبريل:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا وال س���يما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )25تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرة )44-26
تش���رع املحكم���ة مبالحظة أن م���ن املتعيّن عليها ب���ادئ ذي بدء أن
تتناول مس���ألة ّأولية أثريت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادعاء ،ق ّدمه
مثانية أطراف م ّدعى عليها بأش���كال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف
الط���رف امل ّدعي من مس���ألة اختصاص املحكمة عل���ى حنو ما أعرب عنه
تب���ت يف تلك الدفوع
يف مالحظات���ه ،ف���إن املحكمة مل تع���د ملزمة بأن ّ
املتعلق���ة باالختص���اص ،بل ميكنها أن تكتفي برفض القضايا يف مس���تهل
الدعوى وش���طبها من جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل
االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأهنا أن تدفع املحكمة إىل
اختاذ هذا املس����ار ،ومنها ،يف مجلة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا واجلبل
األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى أو أن
تنه����ي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حس����ن إقام����ة العدل؛ ‘ ’2وأن مثة
اتفاق����ًا بـني األطراف على “مس����ألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
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إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )91-45
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية تستظهر بالفقرة 2
من املادة  36من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية وكذلك املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها” .وتشري املحكمة
كذلك إىل أن صربيا واجلبل األسود تستند كأساس إضايف لالختصاص
إىل “املادة  4من اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم بـني مملكة
يوغوس�ل�افيا وبلجي���كا ،املوقّعة يف بلغ���راد يف  25آذار/مارس 1930
ودخلت حيز النفاذ منذ  3أيلول/سبتمرب .”1930
وتالح����ظ املحكمة أهنا ما فتئت تش��ي�ر يف اجتهاده����ا إىل “حريتها
يف اختيار األس����اس الذي س����تقيم علي����ه حكمها” ،وأن����ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش��ت�ى األس����باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على س����بب
أو أكثر من اختيارها ،وال س����يما على “الس����بب ال����ذي تراه أكثر صلة
باملوضوع وس����ببًا قاطع����ًا” .غري أنه يف تلك احل����االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش����ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس����ي .وتش��ي�ر املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع����وى احلالية ،اليت اعتُرض فيها على ح����ق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املس����ألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالحظ املحكمة أن مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود
طرف���ًا يف النظام األساس���ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس���ألة
أساس���ية؛ ألن���ه إن مل تك���ن طرفًا ،ف���إن املحكمة لن تك���ون متاحة هلا
مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ويف تلك احلالة،
بأي تطبيق للفق���رة  2من تلك املادة ،ل���ن يكون عرض صربيا
ورهن���ًا ّ
واجلبل األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي
حيق هلا املثول أمام املحكمة.
تس���تظهر به ،لسبب بسيط هو أنه مل يكن ّ
ومن مث ،يتعيّن على املحكمة أن تنظر أوالً يف مسألة ما إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساسي للجوء إىل املحكمة .ولن يتأتى للمحكمة تناول املسائل املتعلقة
بالش���روط املنص���وص عليها يف املادتني  36و 37من النظام األساس���ي
إ ّال إذا كان اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساسي.

مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُص ّد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت����رى املحكم����ة أنه يتع����ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ����ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل����ادة  89من الئحة املحكمة وتس����تنتج أن القضي����ة ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس����ها .وفيم����ا يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بعض األط����راف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش����أن االختص����اص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس����ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط����راف امل ّدعى عليها يف هذا الص����دد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس����ألة مس����ألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
فيه����ا .أما فيم����ا يتعلق بانتفاء النـ����زاع يف املوضوع ،فإنه م����ن الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس����ود مل تس����حب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
وفصلت بإسهاب يف جوهرها
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت ّ
خالل اجللسات املتعلقة باالختصاص ،يف سياق مسألة اختصاص املحكمة
مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه من الواضح
أن ه����ذه الطلب����ات ترفضها بقوة األطراف امل ّدع����ى عليها .بل إنه ال جيوز
القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه جوهر النـزاع
تبت املحكمة يف طلبها.
قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األسود تسعى إىل أن ّ
وصرحت بأهنا “تريد
فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى ّ
تبت يف اختصاصها  -وأن
م����ن املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص” .ولذلك فإنه يتعذر على
أي حق من
املحكمة أن تس����تنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد ختلّت عن ّ
حقوقه����ا املوضوعي����ة أو اإلجرائي����ة ،أو أهنا اختذت موقفًا يس����تفاد منه أن
النـزاع بـني األطراف مل يعد له وجود .أما فيما يتعلق باحلجة املستندة إىل
مب����دأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن صربيا واجلبل األس����ود،
تبت يف اختصاصها” استنادًا إىل ما ا ّدعي من
بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
“وقائع جديدة” معيّنة بش����أن مركزها القانوين إزاء األمم املتحدة ،ينبغي
اعتبارها كما لو أس����قطت أو ختلّت عن حقها يف إقامة دعوى وينبغي أن
تُص ّد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.
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داخ����ل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن الغموض الذي يلف املس����ألة يف
مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف مسائل امليزانية خالل السنوات اليت
أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000
ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجية ظلت األمانة العامة،
تناول هذا املشكل .ويف غياب ّ
بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم سابقًا
والذي كان سائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف .1992
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه اس���تنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها امل���ؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطل���ب إعادة النظر يف احلك���م الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر
يف القضي���ة املتعلق���ة بتطبيق اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها
(البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد
البوسنة واهلرسك) (ويشار إليها أدناه بـ “قضية طلب إعادة النظر” ) ،إىل
“الوضع اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوسالفيا االحتادية نفسها”
خ�ل�ال الفترة ذات الصلة؛ غري أنه مل ختلُ���ص املحكمة ،يف تلك القضية،
أي نتيج���ة هنائية من ه���ذه الصيغة الوصفية للوض���ع املائع جلمهورية
إىل ّ
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل هذه الفترة.
بتطور جديد حدث عام
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة ق���د انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تشرين الثاين/
نوفمرب ،قبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  12/55وهكذا أصبح لصربيا
واجلبل األس���ود مركز العضوي���ة يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن له ،وال ميكن أن
يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع اخلاص للطرف امل ّدعي
ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000مل تكن صربيا واجلبل األسود عضوًا يف

وهكذا حاججت بلجيكا ،يف مجلة أمور ،بقوهلا:
“إن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ليست يف الوقت الراهن عضوًا
يف األمم املتحدة ومل يس���بق هل���ا أن كانت كذلك .وملا كان األمر
كذل���ك ،فإنه ال أس���اس الدعائها بأهنا طرف يف النظام األساس���ي
ال باملادة  )1( 93من امليثاق .ولذلك فإن اللجوء إىل
للمحكمة عم ً
املحكمة غري متاح جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية وفقًا للمادة 35
( )1من النظام األساس���ي”( .الدفوع االبتدائية لبلجيكا ،الصفحة
 ،69الفقرة 206؛ (التوكيد يف النص األصلي).
مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلق����ة باملوقف القانوين
للطرف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتش��ي�ر ،يف
مجلة أمور ،إىل ما يليّ :
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف -1991
1992؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل  1992الصادر عن مجعية مجهورية
يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة االش����تراكية ،واجلمعية الوطني����ة جلمهورية صربيا
يؤكد أن مجهورية يوغوس��ل�افيا
ومجعي����ة مجهورية اجلبل األس����ود والذي ّ
االحتادية ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية والسياسية الدولية جلمهورية
يوغوس��ل�افيا االحتادية االش����تراكية؛ ومذك����رة موجهة يف نف����س التاريخ
تؤك����د فيها أن مجهورية
م����ن يوغوس��ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية س����تواصل عضوية مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية
االشتراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األمن  )1992( 777الذي يرى أن
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا عضوية مجهورية
االحتادية االشتراكية؛ وقرار اجلمعية العامة  1/47لعام  1992الذي ينص
على أ ّال تش����ارك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف أعمال اجلمعية العامة؛
ورس����الة مؤرخة  29أيلول/س����بتمرب  1992من املستشار القانوين لألمم
املتحدة بشأن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
املتحدة.
وتالح����ظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
ففي املقام األول ،كان مثة موقف اختذه جهازان سياس����يان معنيان .وتشري
املحكم����ة يف هذا الص����دد إىل قرار جملس األم����ن  )1992( 777املؤرخ
 19أيلول/سبتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ  22أيلول/
س����بتمرب  ،1992اللذي����ن مبقتضامه����ا “ال ميك����ن أن تواص����ل مجهوري����ة
يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة (صربيا واجلبل األس����ود) بص����ورة تلقائية عضوية
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“،وأنه ينبغي أن تتقدم
[ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتشري املحكمة إىل أنه ،إذا كان
من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين يعكس����ان موقفًا تؤيده
ينمان
أغلبية واسعة من أعضاء األمم املتحدة ،فإنه ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية
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اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل
بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفسري الفقرة  2من املادة 35
مبا يفيد تأويل تلك الفقرة بأهنا تش��ي�ر إىل املعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ
النظام األساس����ي ،هو تفسري يس����نده فحص األعمال التحضريية للنص؛
وترى املحكمة أن التاريخ التش����ريعي للفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس����ي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املشار إليها أدناه بـ “املحكمة

األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3شباط/فرباير  2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
القضية ،أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإن ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب الفقرة 2
من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )114-92
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”) ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعى يف
مرافعاته أن اإلش���ارة إىل “معاهدة معمول هب���ا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
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بناء على املادة  4من اتفاقية  1930املتعلقة بالتوفيق
االختصاص ً
والتسوية القضائية والتحكيم بـني مملكة يوغوسالفيا وبلجيكا
(الفقرات )126-115
وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله ،ق ّدم وكيل صربيا واجلبل األسود،
برس���الة مؤرخة  12أيار/مايو “ ،1999ملحقًا للعريضة” ضد مملكة
بلجي���كا .ويف ذل���ك امللحق ،تس���تظهر تل���ك الدولة كأس���اس إضايف
لالختصاص “باملادة  4من اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم
بـني مملكة يوغوس�ل�افيا وبلجيكا ،املوقّعة يف بلغراد يف  25آذار/مارس
 1930واليت دخلت حيز النفاذ منذ  3أيلول/سبتمرب ( ”1930ويشار
إليها أدناه بـ “اتفاقية .)”1930
وتشري املحكمة إىل استنتاجها الذي يفيد بأن صربيا واجلبل األسود
مل تكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف تاريخ إيداع عريضتها اليت أقامت
هبا الدعوى يف هذه القضية ،وبالتايل مل تكن املحكمة متاحة هلا يف ذلك
الوق���ت مبوج���ب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ولذلك
فإن مسألة ما إذا كانت اتفاقية  1930توفر أساسًا لالختصاص ال صلة
هلا باملوضوع ،مادامت قضية صربيا واجلبل األسود تستند إىل الفقرة 1
من املادة .35
غري أن املس���ألة املطروحة تظل مس���ألة ما إذا كانت اتفاقية 1930
اليت أبرمت قبل بدء نفاذ النظام األساسي ،ميكن اعتبارها مبثابة “معاهدة
معم���ول هبا” ألغراض الفق���رة  2من املادة  35من النظام األساس���ي،
وتوفر بالتايل إمكانية للجوء إىل املحكمة.
وتالح���ظ املحكم���ة أن املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة
تتعل���ق بإمكانية اللج���وء إىل املحكمة احلالية ال إىل س���الفتها ،املحكمة
الدائمة .وحتكم املادة  37من النظام األساسي شروط نقل االختصاص
من املحكمة الدائمة إىل املحكمة احلالية .غري أن هذا ال يعين أن إحالالً
مماث�ل�ا ميك���ن فهمه م���ن الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام األساس���ي
ً
اليت تتعلق ال باالختصاص الرضائي ،بل بش���روط اللجوء إىل املحكمة.
وتالحظ املحكمة أن املادة  37من النظام األساسي ال ميكن االستظهار
هب���ا إ ّال يف القضايا املعروضة عليها بـني األطراف يف النظام األساس���ي،
بناء عل���ى الفقرة  2من تلك
أي يف إط���ار الفق���رة  1م���ن املادة  ،35ال ً
املادة .مث تضيف ،فيما يتعلق باالختصاص ،إنه عندما يُس���تظهر مبعاهدة
تنص على اختصاص املحكمة الدائمة باالقتران مع املادة  ،37فإنه يتعيّن
ال من الطرف امل ّدعي
على املحكمة أن ّ
تتأكد ،يف مجلة أمور ،من أن ك ً
والطرف امل ّدعى عليه ،كانا وقت عرض النـزاع عليها ،طرفني يف النظام
األساسي .وكما الحظته املحكمة يف قضية برشلونة تراكشن،
“تنص املادة يف الواقع على ثالثة شروط .هي أن تكون مثة معاهدة
أو اتفاقي����ة نافذة؛ وأن تن����ص (أى يرد فيها حكم ينص) على إحالة
‘مس����ألة’ (أى املس����ألة موضوع النـزاع) إىل املحكمة الدائمة؛ وأن
يكون النـزاع بـني دولتني أو دول كلها أطراف يف النظام األساسي”.

الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة اس����تثناء على املبدأ
املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش����مل احلاالت املتوخاة يف االتفاقات
املربم����ة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل قبل بدء نفاذ النظام األساس����ي.
غ��ي�ر أن األعمال التحضريية للنظام األساس����ي للمحكمة احلالية ال تلقى
الض����وء ال����كايف .فقد كانت مناقش����ة املادة  35مؤقتة ب����ل وعارضة إىل
ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية املقبلة مل تس����و
فيها مس����ألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة س����يحتفظ هبا أو سيستعاض
أي مناقش����ة
عنه����ا مبحكم����ة جدي����دة .والواق����ع أن املحاضر ال تتضمن ّ
توحي بأن تفس����ر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس����ي تفس��ي�رًا
خمتلفًا عن احلكم املماثل الوارد يف النظام األساس����ي للمحكمة الدائمة.
بل إن النص استنس����خ فيما يبدو من النظام األساسي للمحكمة الدائمة؛
أي نية يف توسيع نطاق إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
وليس مثة ما يشري إىل ّ
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوج���ه انتباه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أنه مل ّ
القبيل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفسري البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي ش���رط
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
آخر غري ش���رط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما
معاهدة قد تعقد يف ّ
سبقت مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية
أي تنظيم إمكانية
إىل ح ّد ما ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
جل���وء الدول غري األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك
ترى املحكمة أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس���ي إىل “األح���كام اخلاصة الواردة يف املعاه���دات املعمول هبا”
ال تسري إ ّال على املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي،
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وال تسرى على ّ
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افتراض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكانية اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
م���ا دام االتفاقي���ة مل تدخل حيز النف���اذ إ ّال يف  12كان���ون الثاين/يناير
 ،1951بعد بدء نفاذ النظام األساس���ي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا
تبت يف مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود طرفًا أم ال يف
أن ّ
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف  29نيس���ان/أبريل  1999عندما أقامت
الدعوى احلالية.
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املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض���اة الس���بعة الذين أصدروا اإلعالن املش���ترك،
يتناقض ه���ذا احلل مع عدد من القرارات الس���ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوسالفيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفترة بـني  1992و 2000وأن هذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األم���م املتحدة عام  .2002ويالح���ظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه
يف الواق���ع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوس�ل�افيا مل تكن عضوًا
يف األمم املتحدة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس���فهم لكون احلكم قد
ترك بعض الشكوك حتوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسالفيا طرفًا يف
اتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي
 1992و ،2000وبالت���ايل فإهنم ّ
يش���ككون يف احلل���ول اليت اعتمدهتا
املحكمة يف القضية اليت أقامتها البوس���نة واهلرس���ك ضد صربيا واجلبل
األس���ود .وال يس���تويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـ�ي�ر الثالثة املبـيّنة يف
الفقرة  2أعاله.
 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

وبع���د أن ّقررت أن صربيا واجلبل األس���ود مل تكن طرفًا يف النظام
األساسي للمحكمة وقت إقامة الدعوى ضد بلجيكا ،تستنتج املحكمة
ختول صربيا واجلبل األس���ود إمكانية
بالت���ايل أن امل���ادة  37ال ميكن أن ّ
اللج���وء إىل ه���ذه املحكمة مبوج���ب الفقرة  2من املادة  ،35اس���تنادًا
إىل اتفاقي���ة  ،1930بصرف النظر عم���ا إذا كان ذلك الصك نافذًا يف
 29نيسان/أبريل  ،1999تاريخ إيداع العريضة.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )127
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )128بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *

اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم
وهيغينـز وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
للقضية
املوضوعية
املس���ائل
تتناول
أن
للمحكمة
حيق
كان
ّ
ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.
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الرأي املستقل للقاضية هيغينـز

على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أهنا ختتلف مع االستنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 33
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي العريب
صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل بسبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة مبوجب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغب يف أن يوضح ملاذا كان ينبغي للمحكمة ،يف نظره،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة غري متاحة
أ ّال ّ
لصربيا واجلبل األسود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف  ،1999عندما رفضت
املحكمة طلب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـري مؤقت���ة للحماية .ويف رأيه،
مل توض���ح املحكم���ة توضيحًا مقنعًا وبيِّنًا وضع مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة عام  .2000وحلكم
املحكم���ة أيض���ًا آثار ال تنكر عل���ى القضايا العالق���ة األخرى ،وخباصة
قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل
األس���ود) ،وهذا م���ا كان باإلمكان تفاديه بس���هولة باختيار هنج آخر.
يقوض مبدأ
وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات الس���ابقة للمحكمة ،مما ّ
اتس���اق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتس���اق مع االجتهاد السابق على
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع ذلك االتساق
ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ندين لالختصاص ختلى عنهما صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
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املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء
للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ

ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد كندا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم ّ
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واس���تظهرت العريضة يف إقامة اختص���اص املحكمة بالفقرة  2من
امل���ادة  36م���ن النظام األساس���ي للمحكمة ،وكذا باملادة التاس���عة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”).
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف الي���وم ذات���ه ،أودعت مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عرائض
تقي���م هبا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع،
ض���د مملكة بلجيكا ،واجلمهورية الفرنس���ية ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
واجلمهوري���ة اإليطالية ،ومملكة هولن���دا ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة
إسبانيا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات
املتحدة األمريكية ،وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من جنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
األط���راف ،ف���إن كل منها مارس حقه مبوجب الفق���رة  3من املادة 31
من النظام األساس���ي ،الختيار قاض خاص للنظر يف القضية :فاختارت
يوغوسالفيا السيد ميلينكو كريتش���ا واختارت احلكومة الكندية السيد
م���ارك اللوند .واعترضت احلكومة اليوغوس�ل�افية عل���ى هذا االختيار
األخ�ي�ر ،مس���تندة إىل الفق���رة  5من امل���ادة  31من النظام األساس���ي.
وبعد املداولة ،قضت املحكمة بأن تعيـني كندا للقاضي اخلاص مربر يف
مرحلة التدابـري التحفظية من القضية.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يولي����ه  ،2000قدمت كن����دا ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واس����تنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة بالنظر يف القضية وبشأن
مقبولية العريضةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف موضوع الدعوى.

اس���تنتجت املحكم���ة باإلمج���اع ،يف حكمها الص���ادر يف القضية
املتعلقة مبش���روعية اس���تعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد كندا)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد كندا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )116احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأ ّال اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّله
القاض���ي كوروما بإعالن؛ وذيّل���ه القضاة هيغينـ���ز وكوميانس والعريب
والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )23-1
أودع���ت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة (صربيا واجلبل
األس���ود ،بأث���ر ناف���ذ اعتب���ارًا م���ن  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة،
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999تقي���م هبا دعوى ضد حكومة كندا فيما
يتصل بنـزاع متعلّق بأفعال ا ّدعي أن كندا ارتكبتها
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
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(د) وأن الطلب���ات يف مجلتها غري مقبول���ة ألن موضوع القضية
يستلزم حضور أطراف ثالثة مل متثل أمام املحكمة”.
وباس���م حكومة صربيا واجلبل األسود يف جلسة  23نيسان/أبريل
:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )24تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
ُ
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
ل���ن ترد هن���ا)ّ ،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة الكندية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“ - 1تطل���ب حكومة كن���دا إىل املحكمة أن تقض���ي وتعلن بأن
املحكمة ليس هلا اختصاص ألن امل ّدعي قد ختلى عن كل األسباب
عم�ل�ا بالفقرة  2من امل���ادة  38من الئحة
أص�ل�ا يف طلبه
ً
املبـيّن���ة ً
أي أسباب بديلة لالختصاص.
املحكمة ومل حي ّدد ّ
 - 2وبصف���ة احتياطي���ة ،تطلب حكومة كن���دا إىل املحكمة أن
تقضي وتعلن أن:
(أ) املحكم���ة ليس هل���ا اختصاص النظر يف القضي���ة اليت أقامها
بناء على
الطرف امل ّدعي ضد كندا يف  29نيس���ان/أبريل ً ،1999
ما ا ّدعي من إعالن مؤرخ  25نيسان/أبريل 1999؛
(ب) وأن املحكم���ة لي���س هلا أيضًا اختصاص اس���تنادًا إىل املادة
التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية؛
(ج) وأن الطلبات اجلديدة املتعلقة بالفترة اليت تبدأ يف  10حزيران/
حتول موضوع النـزاع الذي عرض
يونيه  1999غري مقبولة لكوهنا ّ
أص ًال على املحكمة؛

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرة )43-25
تش���رع املحكم���ة مبالحظة أن من املتعيّن عليها ب���ادئ ذي بدء أن
تتناول مسألة ّأولية أثريت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادعاء ،ق ّدمه
مثانية أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف
الطرف امل ّدعي من مس���ألة اختص���اص املحكمة على حنو ما أعرب عنه
تب���ت يف تلك الدفوع
يف مالحظات���ه ،فإن املحكم���ة مل تعد ملزمة بأن ّ
املتعلق���ة باالختصاص ،بل ميكنها أن تكتفي برفض القضايا يف مس���تهل
الدعوى وشطبها من جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل
االختصاص.
مث تبح���ث املحكمة عددًا من احلج���ج اليت قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأهنا أن تدفع املحكمة إىل
اختاذ هذا املس���ار ،ومنها ،يف مجل���ة أمور ’1‘ :أن موقف صربيا واجلبل
األس���ود تتعيّن معاملته معامل���ة تفضي عمليًا إىل التن���ازل عن الدعوى
أو أن تنه���ي املحكم���ة تلقائي���ًا القضي���ة لصاحل حس���ن إقام���ة العدل؛
‘ ’2وأن مث���ة اتفاقًا بـني األطراف على “مس���ألة يف االختصاص حامسة
يف القضية” ،وأنه نتيجة لذلك مل يعد يف الوقت الراهن “نـزاع بش���أن
ما إذا كان للمحكمة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار
اتفاقي���ة منع اإلب���ادة اجلماعية قد انتفى وبالت���ايل انتفى كامل النـزاع يف
تل���ك القضايا اليت مل يق���م فيها االختصاص إ ّال على املادة التاس���عة من
تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت
حقه���ا يف إقامة دع���وى يف هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد
عن متابعة الدعوى.
77

من املادة  36من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية وكذلك املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها”.

ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت���رى املحكمة أنه يتع���ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ���ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل���ادة  89م���ن الئحة املحكمة وتس���تنتج أن القضية ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس���ها .وفيما يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بع���ض األطراف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط���راف امل ّدعى عليها يف هذا الصدد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس���ألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
فيه���ا .أم���ا فيما يتعلق بانتف���اء النـزاع يف املوضوع ،ف���إن من الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس���ود مل تسحب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
وفصلت بإسهاب يف جوهرها
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت ّ
خالل اجللسات املتعلقة باالختصاص ،يف سياق مسألة اختصاص املحكمة
مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه من الواضح
أن ه���ذه الطلبات ترفضها بقوة األطراف امل ّدع���ى عليها .بل إنه ال جيوز
القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه جوهر النـزاع
تبت املحكمة يف طلبها.
قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األسود تسعى إىل أن ّ
وصرحت بأهنا
فصربي���ا واجلبل األس���ود مل تطلب التنازل عن الدع���وى ّ
تبت يف اختصاصها -
“تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص” .ولذلك فإنه يتعذر
أي حق
على املحكمة أن تستنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد ختلّت عن ّ
من حقوقها املوضوعية أو اإلجرائية ،أو أهنا اختذت موقفا يستفاد منه أن
النـزاع بـني األطراف مل يعد له وجود .أما فيما يتعلق باحلجة املستندة إىل
مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن صربيا واجلبل األس���ود،
تبت يف اختصاصها” استنادًا إىل ما ا ّدعي من
بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
“وقائع جديدة” معيّنة بشأن مركزها القانوين إزاء األمم املتحدة ،ينبغي
اعتبارها كما لو أسقطت أو ختلّت عن حقها يف إقامة دعوى وينبغي أن
تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،اليت اعت���رض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالح����ظ املحكمة أن مس����ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس����ود
طرف����ًا يف النظام األساس����ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس����ألة
أساسية؛ ألنه إن مل تكن طرفًا ،فإن املحكمة لن تكون متاحة هلا مبوجب
الفق����رة  1من امل����ادة  35من النظام األساس����ي .ويف تلك احلالة ،ورهنًا
����أي تطبيق للفقرة  2م����ن تلك املادة ،لن يكون ع����رض صربيا واجلبل
ب ّ
األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي تستظهر
حيق هلا املثول أم����ام املحكمة .ومن
به ،لس����بب بس����يط هو أنه مل يك����ن ّ
مث ،يتعيّ����ن عل����ى املحكمة أن تنظر أوالً يف مس����ألة م����ا إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساسي للجوء إىل املحكمة .ولن يتأتى للمحكمة تناول املسائل املتعلقة
بالشروط املنصوص عليها يف املادتني  36من النظام األساسي إ ّال إذا كان
اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالحظ املحكمة يف هذا الصدد أنه ال شك أن صربيا واجلبل األسود
دولة ألغراض الفقرة  1من املادة  34من النظام األساس����ي .غري أن بعض
األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها يف  29نيس����ان/
أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس����تويف الش����روط املنصوص عليها يف
املادة  35من النظام األساسي.
وهكذا حاججت كندا ،يف مجلة أمور ،بأن:
“الط���رف امل ّدعي ليس عضوًا يف األمم املتحدة وبالتايل ليس طرفًا
يف النظام األساس���ي للمحكم���ة ( ”...الدف���وع االبتدائية لكندا،
الصفحة  ،9الفقرة .)32
“وللج���وء إىل املحكمة ،ال ب���د أن يكون الطرف امل ّدعي إما طرفًا
يف النظام األساسي للمحكمة ،أو يطلب تطبيق اآلليات االستثنائية
املنصوص عليها يف الفقرة  2من املادة  ،93من ميثاق األمم املتحدة
أو يف الفق���رة  2من املادة  35من النظام األساس���ي .وال يس���تويف
الطرف امل ّدعي أيًّا من هذين الش���رطني”( .املرجع نفس���ه ،الفقرة
35؛ التوكيد يف النص األصلي).

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من األساسي
(الفقرات )90-44
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية تستظهر بالفقرة 2
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املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000
ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه اس���تنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها امل���ؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر يف
القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة
واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة
واهلرسك) (ويشار إليها أدناه بـ “قضية طلب إعادة النظر”) ،إىل “الوضع
اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية نفسها” خالل
أي
الفت���رة ذات الصلة؛ غري أن���ه مل ختلُص املحكمة ،يف تلك القضية ،إىل ّ
نتيجة هنائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع املائع جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل هذه الفترة.
بتط���ور جديد حدث
وتعت�ب�ر املحكم���ة أن هذه احلال���ة قد انتهت ّ
ع���ام  .2000ففي  27تش���رين األول/أكتوبر من تلك الس���نة ،طلبت
مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة قبوهلا عضوًا يف األم���م املتحدة ،ويف
 1تش���رين الثاين/نوفمرب ،قبلت مبوجب ق���رار اجلمعية العامة .12/55
ابتداء من
وهكذا أصبح لصربيا واجلبل األسود مركز العضوية يف املنظمة ً
 1تشرين الثاين/نوفمرب  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن
ل���ه ،وال ميك���ن أن يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع
اخلاص للطرف امل ّدعي ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر  ،2000مل تك���ن أن صربيا واجلبل األس���ود
عضوًا يف األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام
األساسي ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3ش���باط/فرباير 2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا ّ

مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلقة باملوقف القانوين
للط����رف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتش��ي�ر،
يف مجل����ة أم����ور ،إىل ما يل����يّ :
تفكك مجهوري����ة يوغوس��ل�افيا االحتادية
االش����تراكية يف 1992-1991؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل 1992
الصادر عن مجعية مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية االشتراكية ،واجلمعية
يؤكد
الوطني����ة جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األس����ود والذي ّ
أن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
والسياسية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة
موجهة يف نفس التاريخ من يوغوس��ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة
تؤكد فيها أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية
ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية االش����تراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األمن 777
( )1992ال����ذي ي����رى أن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ال ميكنها أن
تواصل تلقائيًا عضوية مجهورية االحتادية االشتراكية؛ قرار اجلمعية العامة
 1/47املؤرخ  1992شباط/فرباير  1995ورسالة مؤرخة  29أيلول/
س����بتمرب  1992من املستش����ار القان����وين لألمم املتحدة بش����أن “اآلثار
العملية” لقرار اجلمعية العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
املتحدة.
وتالح����ظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
ففي املقام األول ،كان مثة موقف اختذه جهازان سياس����يان معنيّان .وتشري
املحكم����ة يف هذا الص����دد إىل قرار جملس األم����ن  )1992( 777املؤرخ
 19أيلول/سبتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ  22أيلول/
س����بتمرب  ،1992اللذي����ن مبقتضامه����ا “ال ميك����ن أن تواص����ل مجهوري����ة
يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة (صربيا واجلبل األس����ود) بص����ورة تلقائية عضوية
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي أن تتقدم
[ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتشري املحكمة إىل أنه ،إذا كان
من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين يعكس����ان موقفًا تؤيده
ينمان
أغلبية واسعة من أعضاء األمم املتحدة ،فإنه ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية
داخ����ل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن الغموض الذي يلف املس����ألة يف
مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف مسائل امليزانية خالل السنوات اليت
أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
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بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.

يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإن ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب الفقرة 2
من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )113-91
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعى يف
مرافعاته أن اإلش���ارة إىل “معاهدة معمول هب���ا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل

وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلـوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفس�ي�ر الفقرة  2من املادة
 35مب���ا يفي���د تأويل تلك الفقرة بأهنا تش�ي�ر إىل املعاه���دة النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي ،هو تفس�ي�ر يسنده يف الواقع فحص األعمال
التحضريي���ة للنص؛ وترى املحكمة أن التاريخ التش���ريعي للفقرة  2من
املادة  35من النظام األساسي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املشار إليها
أدناه بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة
اس���تثناء على املب���دأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش���مل احلاالت
املتوخاة يف االتفاقات املربمة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل قبل بدء نفاذ
النظام األساسي .غري أن األعمال التحضريية للنظام األساسي للمحكمة
احلالي���ة ال تلقي الضوء الكايف .فقد كانت مناقش���ة املادة  35مؤقتة بل
وعارض���ة إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية
املقبلة مل تس���و فيها مس���ألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ هبا
أي
أو سيستعاض عنها مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن ّ
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وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )115بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *
اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز
وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض����اة الس����بعة الذين أصدروا اإلعالن املش����ترك،
يتناق����ض هذا احلل م����ع عدد من القرارات الس����ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوسالفيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفت����رة بـني  1992و 2000وأن هذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األم����م املتحدة عام  .2002ويالحظ أصح����اب اإلعالن كذلك أنه
يف الواق����ع م����ن غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوس��ل�افيا مل تكن عضوًا
يف األم����م املتحدة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس����فهم لكون احلكم قد
ترك بعض الش����كوك حتوم حول مس����ألة ما إذا كانت يوغوسالفيا طرفًا
يف اتفاقي����ة األمم املتحدة ملن����ع اإلبادة اجلماعية ،يف الفت����رة الفاصلة بـني
عامي  1992و ،2000وبالتايل فإهنم ّ
يشككون يف احللول اليت اعتمدهتا
املحكم����ة يف القضية اليت أقامتها البوس����نة واهلرس����ك ضد صربيا واجلبل

مناقش���ة توحي بأن تفس���ر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
تفس�ي�رًا خمتلفًا عن احلكم املماثل الوارد يف النظام األساس���ي للمحكمة
الدائمة .بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام األساسي للمحكمة
أي نية يف توس���يع نطاق إمكانية اللجوء
الدائمة؛ وليس مثة ما يش�ي�ر إىل ّ
إىل املحكمة.
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوج���ه انتباه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أنه مل ّ
القبيل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفسري البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي ش���رط
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
آخر غري ش���رط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما
معاهدة قد تعقد يف ّ
سبقت مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية
أي تنظيم إمكانية
إىل ح ّد ما ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
جل���وء الدول غري األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك
ترى املحكمة أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس���ي إىل “األح���كام اخلاصة الواردة يف املعاه���دات املعمول هبا”
ال تسري إ ّال على املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي،
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وال تسرى على ّ
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افت���راض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكاني���ة اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساسي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقيمت الدعوى احلالية.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )114
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
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الرأي املستقل للقاضي كوميانس

األسود .وال يستويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـري الثالثة املبـيّنة يف الفقرة
 2أعاله.
 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغ���ب يف أن يوض���ح مل���اذا كان ينبغ���ي للمحكم���ة،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة
يف نظ���ره ،أ ّال ّ
غري متاحة لصربيا واجلبل األس���ود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف ،1999
عندم���ا رفض���ت املحكمة طل���ب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـ�ي�ر مؤقتة
للحماي���ة .ويف رأي���ه ،مل توض���ح املحكمة توضيحًا مقنع���ًا وبيّنًا وضع
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة
ع���ام  .2000وحلكم املحكمة أيض���ًا آثار ال تنكر على القضايا العالقة
األخرى ،وخباصة قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوس���نة واهلرسك
ض���د صربيا واجلبل األس���ود) ،وهذا ما كان باإلمكان تفاديه بس���هولة
باختيار هنج آخر .وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات السابقة للمحكمة،
يقوض مبدأ اتساق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتساق مع االجتهاد
مما ّ
الس���ابق على شكوك س���ابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع
ذلك االتساق ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي .إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
للقضية
املوضوعية
املس���ائل
تتناول
أن
للمحكمة
حيق
كان
ّ
ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أنه ختتلف مع االس����تنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي العريب
صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
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تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ
الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.

اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غ�ي�ر “إتاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوج���ب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء
للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد فرنسا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واستظهرت العريضة يف إقامة اختصاص املحكمة باملادة التاسعة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”) ،وكذا بالفقرة  5من املادة  38من الئحة للمحكمة.
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
مملكة بلجيكا ،وكندا ،ومجهورية أملانيا االحتادية ،واجلمهورية اإليطالية،
ومملكة هولندا ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة إسبانيا ،واململكة املتحدة
لربيطاني���ا العظمى وآيرلندا الش���مالية ،والواليات املتح���دة األمريكية،
وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من اجلنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
اليوغوسالفية ،فإن احلكومة اليوغوسالفية مارست حقها مبوجب املادة
 31من النظام األساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضيًا خاصًا
للنظر يف القضية.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يوليه  ،2000قدمت فرنسا ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واستنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بش���أن اختصاص املحكم���ة بالنظر يف القضية
وبش���أن مقبولي���ة العريضةُ .فعلّقت بالتايل إج���راءات النظر يف موضوع
الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً

اس����تنتجت املحكمة باإلمجاع ،يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة
مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد فرنسا) ،أ ّال اختصاص
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت أودعتها صربيا واجلبل األسود
هلا ّ
ضد فرنسا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )116احلكم كالتايل:

“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأ ّال اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّله
القاض���ي كوروما بإعالن؛ وذيّل���ه القضاة هيغينـ���ز وكوميانس والعريب
والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )23-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيس���ان/أبريل  ،1999تقي���م هبا دعوى ضد اجلمهورية الفرنس���ية
(املش���ار إليها أدناه بـ “فرنسا”) فيما يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي
أن فرنسا ارتكبتها.
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
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وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )24تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة الفرنسية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“ولألس���باب اليت بـينتها اجلمهورية الفرنسية شفويًا ويف مرافعاهتا
اخلطيّة ،فإهنا تطلب إىل حمكمة العدل الدولية:
 بصفة رئيسية ،أن تشطب القضية من اجلدول؛بالبت يف الدعوى
 وبصفة احتياطية ،أن تقضي بأهنا غري خمتصة ّاليت أقامتها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ضد فرنسا؛
 واحتياطيًا كذلك ،أن تقضي بعدم قبول الطلب”.وباس���م حكومة صربيا واجلبل األسود يف جلسة  23نيسان/أبريل
:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرة )43-25
تشرع املحكمة مبالحظة أن من املتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول
مس����ألة ّأولية أث��ي�رت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادع����اء ،ق ّدمه مثانية
أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف الطرف
امل ّدعي من مسألة اختصاص املحكمة على حنو ما أعرب عنه يف مالحظاته،
تبت يف تلك الدفوع املتعلقة باالختصاص،
فإن املحكمة مل تعد ملزمة بأن ّ
ب����ل ميكنه����ا أن تكتفي برفض القضايا يف مس����تهل الدعوى وش����طبها من
جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأهنا أن تدفع املحكمة إىل
اختاذ هذا املس����ار ،ومنها ،يف مجلة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا واجلبل
األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى أو أن
تنه����ي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حس����ن إقام����ة العدل؛ ‘ ’2وأن مثة
اتفاق����ًا بـني األطراف على “مس����ألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت����رى املحكم����ة أنه يتع����ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ����ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل����ادة  89من الئحة املحكمة وتس����تنتج أن القضي����ة ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس����ها .وفيم����ا يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بعض األط����راف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش����أن االختص����اص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس����ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط����راف امل ّدعى عليها يف هذا الص����دد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس����ألة مس����ألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
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أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،ال�ت�ي اعتُرض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.

فيه����ا .أما فيم����ا يتعلق بانتفاء النـ����زاع يف املوضوع ،فإن م����ن الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس����ود مل تس����حب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
وفصلت بإسهاب يف جوهرها
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت ّ
خالل اجللسات املتعلقة باالختصاص ،يف سياق مسألة اختصاص املحكمة
مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه من الواضح
أن ه����ذه الطلب����ات ترفضها بق����وة األطراف امل ّدعى عليه����ا بل إنه ال جيوز
القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه جوهر النـزاع
تبت املحكمة يف طلبها.
قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األسود تسعى إىل أن ّ
وصرحت بأهنا “تريد
فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى ّ
تبت يف اختصاصها  -وأن
م����ن املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص” .ولذلك فإنه يتعذر على
أي حق من
املحكمة أن تس����تنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد ختلّت عن ّ
حقوقه����ا املوضوعي����ة أو اإلجرائي����ة ،أو أهنا اختذت موقفًا يس����تفاد منه أن
النـزاع بـني األطراف مل يعد له وجود .أما فيما يتعلق باحلجة املستندة إىل
مب����دأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن صربيا واجلبل األس����ود،
تبت يف اختصاصها” استنادًا إىل ما ا ّدعي من
بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
“وقائع جديدة” معيّنة بش����أن مركزها القانوين إزاء األمم املتحدة ،ينبغي
اعتبارها كما لو أس����قطت أو ختلّت عن حقها يف إقامة دعوى وينبغي أن
تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

وتالحظ املحكمة أن مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود
طرف���ًا يف النظام األساس���ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس���ألة
أساس���ية؛ ألن���ه إن مل تك���ن طرفًا ،ف���إن املحكمة لن تك���ون متاحة هلا
مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ويف تلك احلالة،
بأي تطبيق للفق���رة  2من تلك املادة ،ل���ن يكون عرض صربيا
ورهن���ًا ّ
واجلبل األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي
حيق هلا املثول أمام املحكمة.
تس���تظهر به ،لسبب بسيط هو أنه مل يكن ّ
ومن مت ،يتعيّن على املحكمة أن تنظر أوالً يف مسألة ما إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساس���ي للج���وء إىل املحكمة .ول���ن يتأتى للمحكمة تناول املس���ائل
املتعلقة بالش���روط املنص���وص عليها يف املادة  36من النظام األساس���ي
إ ّال إذا كان اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساس���ي ألهنا مل تكن عضوًا
وبناء عليه مل تكن طرفًا يف النظام األساس���ي .وتذكر
يف األمم املتحدة ً
أكدت أهنا أساسي وال بد
املحكمة بأن فرنسا مل تثر هذه املسألة لكنها ّ
من النظر فيها بصرف النظر عن مواقف األطراف.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
لفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )90-44
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تستظهر املادة التاسعة
م���ن اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها وكذلك بالفقرة  5من
املادة  38من الئحة املحكمة” .وفيما يتعلق بالسبب الثاين لالختصاص
الذي استظهر به الطرف امل ّدعي ،تذكر املحكمة بأنه يف مرحلة التدابـري
التحفظي���ة ،قضت بأن���ه “من الواضح أن���ه ،يف غياب موافقة فرنس���ا،
ال بالفقرة  5من امل���ادة  38من الئحة املحكمة ،ال ميكن
املمنوح���ة عم ً
للمحكمة أن متارس اختصاصها  ...ولو ّأوليًا”( .تقارير حمكمة العدل
الدولي���ة ( 1999اجلزء األول) ،الصفحة  ،373الفقرة  .)31وتالحظ
املحكمة أن الطرفني مل يعودا إىل إثارة هذه املسألة.
وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب

مث تس���تعرض املحكمة سلس���لة األحداث املتعلق���ة باملوقف القانوين
للط���رف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفت���رة  .2000-1992وإعالن
 27نيسان/أبريل  1992الصادر عن مجعية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االش���تراكية ،واجلمعية الوطنية جلمهورية صربي���ا ومجعية مجهورية اجلبل
يؤكد أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ّ
تشكل استمرارًا
األس���ود والذي ّ
للش���خصية القانونية والسياس���ية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية؛ ومذكرة موجهة يف نفس التاريخ من يوغوسالفيا إىل األمني
تؤكد فيها أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ستواصل
العام لألمم املتحدة ّ
عضوي���ة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية يف املنظمة؛ وقرار
جملس األمن  )1992( 777الذي يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا عضوية مجهورية االحتادية االش���تراكية؛ قرار
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يف القضي���ة املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها
(البوس���نة واهلرسك ضد يوغوس�ل�افيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا
ضد البوس���نة واهلرس���ك) (ويش���ار إليه���ا أدناه بـ “قضي���ة طلب إعادة
النظر”) ،إىل “الوضع اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية نفسها” خالل الفترة ذات الصلة؛ غري أنه مل ختلُص املحكمة،
أي نتيجة هنائي���ة من هذه الصيغة الوصفية للوضع
يف تل���ك القضية ،إىل ّ
املائع جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل
هذه الفترة.

اجلمعي���ة العام���ة  1/47املؤرخ  1992ش���باط/فرباير  1995ورس���الة
مؤرخة  29أيلول/س���بتمرب  1992من املستش���ار القانوين لألمم املتحدة
بشأن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي��� ّدد بوض���وح املركز القان���وين جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية إزاء
األمم املتحدة.

بتط���ور جديد حدث
وتعت�ب�ر املحكم���ة أن هذه احلال���ة قد انتهت ّ
ع���ام  .2000ففي  27تش���رين األول/أكتوبر من تلك الس���نة ،طلبت
مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة قبوهلا عضوًا يف األم���م املتحدة ،ويف
 1تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر ،قبلت مبوجب قرار اجلمعي���ة العامة 12/55
ابتداء من
وهكذا أصبح لصربيا واجلبل األسود مركز العضوية يف املنظمة ً
 1تشرين الثاين/نوفمرب  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن
ل���ه ،وال ميك���ن أن يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع
اخلاص للطرف امل ّدعي ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.

وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
فف����ي املق����ام األول ،كان مثة موقف اخت����ذه جهازان سياس����يان معنيان.
وتش��ي�ر املحكم����ة يف هذا الصدد إىل قرار جمل����س األمن )1992( 777
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 22أيلول/س����بتمرب  ،1992اللذي����ن مبقتضامه����ا “ال ميك����ن أن تواصل
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األس����ود) بصورة تلقائية
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي
أن تتق����دم [ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة ” .وتش��ي�ر املحكمة
إىل أن����ه ،إذا كان م����ن الواضح م����ن أرقام التصوي����ت أن هذين القرارين
يعكس����ان موقفًا تؤيده أغلبية واس����عة م����ن أعضاء األم����م املتحدة ،فإنه
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن
الغموض الذي يلف املس����ألة يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف
مسائل امليزانية خالل السنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية.

وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000مل تكن صربيا واجلبل األسود عضوًا يف
األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.

وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000

وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3ش���باط/فرباير 2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.

ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992

وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه استنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها املؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر
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إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )113-91

 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفسري الفقرة  2من املادة 35
مب����ا يفيد تأويل تلك الفقرة بأهنا تش��ي�ر إىل املعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ
النظام األساس����ي ،هو تفسري يس����نده يف الواقع فحص األعمال التحضريية
للن����ص؛ وترى املحكم����ة أن التاريخ التش����ريعي للفقرة  2م����ن املادة 35
م����ن النظام األساس����ي ملحكمة الع����دل الدويل الدائمة (املش����ار إليها أدناه
بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة استثناء
على املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش����مل احلاالت املتوخاة يف
االتفاق����ات املربمة يف أعقاب احل����رب العاملية األوىل قبل ب����دء نفاذ النظام
األساس����ي .غري أن األعمال التحضريية للنظام األساسي للمحكمة احلالية
ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش����ة املادة  35مؤقتة بل وعارضة
إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية املقبلة مل تسو
فيها مسألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ هبا أو سيستعاض عنها
أي مناقش����ة توحي بأن
مبحكم����ة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن ّ
تفسر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي تفسريًا خمتلفًا عن احلكم
املماثل الوارد يف النظام األساسي للمحكمة الدائمة .بل إن النص استنسخ
فيما يبدو من النظام األساس����ي للمحكمة الدائمة؛ وليس مثة ما يش��ي�ر إىل
أي نية يف توسيع نطاق إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
ّ
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء

مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعى يف
مرافعاته أن اإلش���ارة إىل “معاهدة معمول هب���ا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي����ة منع اإلبادة اجلماعي����ة تتناول احلالة اليت أقيم����ت فيها دعوى ضد
دول����ة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس����ي غري واضح��ي�ن .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيس����ان/أبريل
بناء على دراس����ة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلش����ارة بالتدابـري التحفظية ،وتس����تنتج
أنه س����يكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل اس����تنتاج
هنائي بش����أن مس����ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء إىل
املحكم����ة يف ه����ذه القضية ،وأن تواص����ل النظر ،هلذا الغرض ،يف مس����ألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
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اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز
وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب

نفاذ النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوج���ه انتباه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أنه مل ّ
القبيل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفسري البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي ش���رط
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
آخر غري ش���رط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما
معاهدة قد تعقد يف ّ
سبقت مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية
أي تنظيم إمكانية
إىل ح ّد ما ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
جل���وء الدول غري األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك
ترى املحكمة أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس���ي إىل “األح���كام اخلاصة الواردة يف املعاه���دات املعمول هبا”
ال تسري إ ّال على املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي،
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وال تسرى على ّ
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افت���راض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكاني���ة اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساسي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقامت الدعوى احلالية.

صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاون���ة وبويرغنتال والعريب لفائدة منط���وق األحكام ألهنم يتفقون
الب���ت يف موضوعها .وأضافوا يف
عل���ى أن هذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
إعالهنم املش���ترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته
املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض���اة الس���بعة الذين أصدروا اإلعالن املش���ترك،
يتناقض ه���ذا احلل مع عدد من القرارات الس���ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوسالفيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفترة بـني  1992و 2000وأن هذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األم���م املتحدة عام  .2002ويالح���ظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه
يف الواق���ع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوس�ل�افيا مل تكن عضوًا
يف األمم املتحدة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس���فهم لكون احلكم قد
ترك بعض الشكوك حتوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسالفيا طرفًا يف
اتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي
 1992و ،2000وبالت���ايل فإهنم ّ
يش���ككون يف احلل���ول اليت اعتمدهتا
املحكمة يف القضية اليت أقامتها البوس���نة واهلرس���ك ضد صربيا واجلبل
األس���ود .وال يس���تويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـ�ي�ر الثالثة املبـيّنة يف
الفقرة  2أعاله.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )114
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )115بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *
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أوالً ،كان يرغ���ب يف أن يوض���ح مل���اذا كان ينبغ���ي للمحكم���ة،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة
يف نظ���ره ،أ ّال ّ
غري متاحة لصربيا واجلبل األس���ود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف ،1999
عندم���ا رفض���ت املحكمة طل���ب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـ�ي�ر مؤقتة
للحماي���ة .ويف رأي���ه ،مل توض���ح املحكمة توضيحًا مقنع���ًا وبيّنًا وضع
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة
ع���ام  .2000وحلكم املحكمة أيض���ًا آثار ال تنكر على القضايا العالقة
األخرى ،وخباصة قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوس���نة واهلرسك
ض���د صربيا واجلبل األس���ود) ،وهذا ما كان باإلمكان تفاديه بس���هولة
باختيار هنج آخر .وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات السابقة للمحكمة،
يقوض مبدأ اتساق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتساق مع االجتهاد
مما ّ
الس���ابق على شكوك س���ابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع
ذلك االتساق ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي .إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
للقضية
املوضوعية
املس���ائل
تتناول
أن
للمحكمة
حيق
كان
ّ
ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.
الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أنه ختتلف مع االس����تنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت����رى القاضي����ة هيغينـ����ز أنه كان ينبغي ش����طب ه����ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس����ه بس����لوكه يف موقف يتناىف مع
الفق����رة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من ش����أهنا أن تربر عدم املضي قُدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي العريب
صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش����رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس����تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي����ة العام����ة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس����تنتجته
املحكم����ة ،عض����وًا من فئة خاصة يف الفترة الفاصل����ة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش����ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
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الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ
الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.

أو تط����رد م����ن املنظم����ة مبوجب األح����كام ذات الصلة م����ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس����تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس��ل�افيا
املتح����دةً .
االحتادي����ة كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت����ايل ،فإن����ه خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء
للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد أملانيا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واستظهرت العريضة يف إقامة اختصاص املحكمة باملادة التاسعة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”) ،وكذا بالفقرة  5من املادة  38من الئحة للمحكمة.
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
مملك���ة بلجيكا ،وكندا ،واجلمهورية الفرنس���ية ،واجلمهورية اإليطالية،
ومملكة هولندا ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة إسبانيا ،واململكة املتحدة
لربيطاني���ا العظمى وآيرلندا الش���مالية ،والواليات املتح���دة األمريكية،
وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من اجلنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
اليوغوسالفية ،فإن احلكومة اليوغوسالفية مارست حقها مبوجب املادة
 31من النظام األساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضيًا خاصًا
للنظر يف القضية.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يوليه  ،2000قدمت أملانيا ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واستنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بش���أن اختصاص املحكم���ة بالنظر يف القضية
وبش���أن مقبولي���ة العريضةُ .فعلّقت بالتايل إج���راءات النظر يف موضوع
الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً

اس���تنتجت املحكم���ة باإلمج���اع ،يف حكمها الص���ادر يف القضية
املتعلقة مبش���روعية اس���تعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد أملانيا)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد أملانيا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس :شي؛ نائب
الرئي����س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش����تني وهيغينـز وبارا -
أرانغورين وكوميان����س وريزك واخلصاونة وبويرغنت����ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )115احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأ ّال اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّل
القاضي كوروما حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّله القضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )22-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيسان/أبريل  ،1999تقيم هبا دعوى ضد مجهورية أملانيا االحتادية
(املشار إليها أدناه بـ “أملانيا” فيما يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي أن
أملانيا ارتكبتها
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
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احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة األملانية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“تطل���ب أملانيا إىل املحكمة أن ترفض العريضة لعدم االختصاص،
إضاف���ة إىل أهنا غري مقبولة اس���تنادًا إىل األس���باب ال�ت�ي ذكرهتا يف
دفوعها االبتدائية وخالل املرافعات الشفوية”.
وباس���م حكومة صربيا واجلبل األسود يف جلسة  23نيسان/أبريل
:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )23تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرة )42-24
تشرع املحكمة مبالحظة أن من املتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول
مس����ألة ّأولية أث��ي�رت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادع����اء ،قدمه مثانية
أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف الطرف
امل ّدعي من مسألة اختصاص املحكمة على حنو ما أعرب عنه يف مالحظاته،
تبت يف تلك الدفوع املتعلقة باالختصاص،
فإن املحكمة مل تعد ملزمة بأن ّ
ب����ل ميكنه����ا أن تكتفي برفض القضايا يف مس����تهل الدعوى وش����طبها من
جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأهنا أن تدفع املحكمة إىل
اختاذ هذا املس����ار ،ومنها ،يف مجلة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا واجلبل
األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى أو أن
تنه����ي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حس����ن إقام����ة العدل؛ ‘ ’2وأن مثة
اتفاق����ًا بـني األطراف على “مس����ألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتع���ذر على املحكمة أن تؤيد ش�ت�ى ادعاءات األط���راف امل ّدعى
عليه���ا .وترى املحكمة أنه يتعذر عليه���ا أن تعترب أن ملالحظات صربيا
واجلبل األس���ود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب
امل���ادة  88أو امل���ادة  89م���ن الئح���ة املحكم���ة وتس���تنتج أن القضية
ال تن���درج يف فئة القضايا اليت جيوز هل���ا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية
م���ن القضايا من تلقاء نفس���ها .وفيما يتعلق باحلج���ة اليت أدىل هبا بعض
األط���راف امل ّدعى عليه���ا واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد
انتف���ى مبا أن األط���راف تتفق اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا
يف النظام األساسي يف الوقت ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا
واجلب���ل األس���ود مل ت���دع املحكم���ة إىل أن تقضي بع���دم اختصاصها؛
ولئ���ن كانت تتف���ق مع احلجج اليت أدىل هبا األط���راف امل ّدعى عليها يف
ه���ذا الصدد يف دفوعه���ا االبتدائية ،فإهنا طلبت حتديدًا يف اس���تنتاجاهتا
قرارًا من املحكمة بش���أن مس���ألة االختصاص .وترى املحكمة أن هذه
املس���ألة مس���ألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف فيها .أما فيما
يتعل���ق بانتف���اء النـزاع يف املوضوع ،فإن م���ن الواضح أن صربيا واجلبل
بأي شكل من األشكال.
األس���ود مل تس���حب طلباهتا بش���أن املوضوع ّ
بل إن تلك الطلبات قد نوقش���ت وفصلت بإسهاب يف جوهرها خالل
اجللس���ات املتعلقة باالختصاص ،يف س���ياق مس���ألة اختصاص املحكمة
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 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،اليت اعت���رض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.

مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعي���ة .كما أنه من
الواض���ح أن ه���ذه الطلب���ات ترفضه���ا بقوة األط���راف امل ّدع���ى عليها.
بل إنه ال جيوز القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال
تبت
فيه جوهر النـزاع قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األسود تسعى إىل أن ّ
املحكمة يف طلبها .فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى
تبت
وصرحت بأهنا “تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
ّ
يف اختصاصها  -وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص”.
ولذلك فإنه يتعذر على املحكمة أن تس���تنتج بأن صربيا واجلبل األسود
أي حق من حقوقه���ا املوضوعي���ة أو اإلجرائية ،أو أهنا
ق���د ختلّت ع���ن ّ
اخت���ذت موقفًا يس���تفاد منه أن النـزاع بـني األط���راف مل يعد له وجود.
أما فيما يتعلق باحلجة املستندة إىل مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة
تبت يف
ال ترى أن صربيا واجلبل األس���ود ،بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
اختصاصه���ا” اس���تنادًا إىل ما ا ّدعي من “وقائع جديدة” معيّنة بش���أن
مركزه���ا القانوين إزاء األمم املتحدة ،ينبغي اعتبارها كما لو أس���قطت
أو ختلّت عن حقها يف إقامة دعوى وينبغي أن تُصد عن مواصلة الدعوى
احلالية أمام املحكمة.

وتالح����ظ املحكمة أن مس����ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس����ود
طرف����ًا يف النظام األساس����ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس����ألة
أساسية؛ ألنه إن مل تكن طرفًا ،فإن املحكمة لن تكون متاحة هلا مبوجب
الفق����رة  1من امل����ادة  35من النظام األساس����ي .ويف تلك احلالة ،ورهنًا
����أي تطبيق للفقرة  2م����ن تلك املادة ،لن يكون ع����رض صربيا واجلبل
ب ّ
األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي تستظهر
حيق هلا املثول أم����ام املحكمة .ومن
به ،لس����بب بس����يط هو أنه مل يك����ن ّ
مت ،يتعيّ����ن عل����ى املحكمة أن تنظر أوالً يف مس����ألة م����ا إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساسي للجوء إىل املحكمة .ولن يتأتى للمحكمة تناول املسائل املتعلقة
بالشروط املنصوص عليها يف املادة  36من النظام األساسي إ ّال إذا كان
اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.

وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )89-43

وهك���ذا ارت���أت أملانيا ،يف مجلة أمور ،أن “مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية ال تس���تويف الش���روط املنصوص عليها يف املادة  93من امليثاق
وامل���ادة  35م���ن النظام األساس���ي .فبما أهنا ليس���ت عض���وًا يف األمم
املتحدة ،فإهنا ليس���ت طرفًا يف النظام األساس���ي” (الدف���وع االبتدائية
ألملانيا ،الصفحة  ،26الفقرة  )1-3واستنتجت أنه “لكي يكون لدولة
حق كامل يف صفة التقاضي من حيث األش���خاص أمام املحكمة ،على
حنو ما ت ّدعيه مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ،ال بد وأن تكون عضوًا يف
األمم املتحدة” (املرجع نفسه ،الصفحة  ،38الفقرة  25و.)3

تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تستظهر املادة التاسعة
م���ن اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها وكذلك بالفقرة  5من
املادة  38من الئحة املحكمة” .وفيما يتعلق بالسبب الثاين لالختصاص
الذي استظهر به الطرف امل ّدعي ،تذكر املحكمة بأنه يف مرحلة التدابـري
التحفظية ،قضت بأنه “من الواضح أنه ،يف غياب موافقة أملانيا ،املمنوحة
عم�ل�ا بالفقرة  5من املادة  38من الئحة املحكمة ،ال ميكن للمحكمة
ً
أن مت���ارس اختصاصها ... .ول���و ّأوليًا”( .تقارير حمكمة العدل الدولية
( 1999اجلزء األول) ،الصفحة  ،432الفقرة  .)31وتالحظ املحكمة
أن الطرفني مل يعودا إىل إثارة هذه املسألة.

مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلقة باملوقف القانوين
للطرف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتشري ،يف
مجلة أمور ،إىل ما يليّ :
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف 1992-1991؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل  1992الص����ادر عن
مجعي����ة مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة االش����تراكية ،واجلمعية الوطنية
يؤكد أن مجهورية
جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األسود والذي ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية ّ
تشكل استمرارًا للش����خصية القانونية والسياسية
الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة موجهة يف
تؤكد فيها
نفس التاريخ من يوغوس��ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة ّ
أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي����ة االش����تراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األم����ن )1992( 777

وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
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وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه اس���تنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها امل���ؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر يف
القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة
واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة
واهلرسك) (ويشار إليها أدناه بـ “قضية طلب إعادة النظر”) ،إىل “الوضع
اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية نفسها” خالل
أي
الفت���رة ذات الصلة؛ غري أن���ه مل ختلُص املحكمة ،يف تلك القضية ،إىل ّ
نتيجة هنائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع املائع جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل هذه الفترة.

الذي يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا
عضوية مجهورية االحتادية االشتراكية؛ وقرار اجلمعية العامة  1/47لعام
 1992الذي ينص على أ ّال تش����ارك مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية يف
أعمال اجلمعية العامة؛ ورس����الة مؤرخة  29أيلول/س����بتمرب  1992من
املستش����ار القانوين لألمم املتحدة بش����أن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية
العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
املتحدة.

بتطور جديد حدث عام
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة ق���د انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تشرين الثاين/
نوفمرب ،قُبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  .12/55وهكذا أصبح لصربيا
واجلبل األس���ود مركز العضوي���ة يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن له ،وال ميكن أن
يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع اخلاص للطرف امل ّدعي
ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.

وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
فف����ي املق����ام األول ،كان مثة موقف اخت����ذه جهازان سياس����يان معنيان.
وتش��ي�ر املحكم����ة يف هذا الصدد إىل قرار جمل����س األمن )1992( 777
املؤرخ  19أيلول/س����بتمرب  1992وق����رار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ
 22أيلول/س����بتمرب  ،1992اللذي����ن مبقتضامه����ا “ال ميك����ن أن تواصل
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األس����ود) بصورة تلقائية
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي
أن تتق����دم [ ]...بطل����ب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتش��ي�ر املحكمة
إىل أن����ه ،إذا كان م����ن الواضح م����ن أرقام التصوي����ت أن هذين القرارين
يعكس����ان موقفًا تؤيده أغلبية واس����عة م����ن أعضاء األم����م املتحدة ،فإنه
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن
الغموض الذي يلف املس����ألة يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف
مسائل امليزانية خالل السنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية.

التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000مل تكن صربيا واجلبل األسود عضوًا يف
األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.

وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000

وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3ش���باط/فرباير 2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.

ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992
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وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً

مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.

يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )112-90
مث تنظر املحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األسود مبوجب
الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعى يف
مرافعاته أن اإلش���ارة إىل “معاهدة معمول هب���ا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل
بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.

وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفس�ي�ر الفقرة  2من املادة
 35مب���ا يفي���د تأويل تلك الفقرة بأهنا تش�ي�ر إىل املعاه���دة النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي ،هو تفس�ي�ر يسنده يف الواقع فحص األعمال
التحضريي���ة للنص؛ وترى املحكمة أن التاريخ التش���ريعي للفقرة  2من
املادة  35من النظام األساسي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املشار إليها
أدناه بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة
اس���تثناء على املب���دأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش���مل احلاالت
املتوخ���اة يف االتفاقات املربمة يف أعق���اب احلرب العاملية األوىل قبل بدء
نف���اذ النظام األساس���ي .غ�ي�ر أن األعمال التحضريية للنظام األساس���ي
للمحكمة احلالية ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش���ة املادة 35
مؤقتة بل وعارضة إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة
الدولية املقبلة مل تسو فيها مسألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ
هبا أو سيستعاض عنها مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن
أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
ّ
تفس�ي�رًا خمتلفًا عن احلكم املماثل الوارد يف النظام األساس���ي للمحكمة
الدائمة .بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام األساسي للمحكمة
أي نية يف توس���يع نطاق إمكانية اللجوء
الدائمة؛ وليس مثة ما يش�ي�ر إىل ّ
إىل املحكمة.
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اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم
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وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظـام األساس����ي للمحكمة الدائم����ة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس��ي�رًا يفيد أهنا تش��ي�ر إىل املعاه����دات النافذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساس����ي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س����ابقة من هذا
يوجه انتب����اه املحكمة إىل ّ
والواق����ع أن����ه مل ّ
القبيل ،تش��ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالي����ة ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفس��ي�ر البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي شرط آخر
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساسي دون ّ
غري شرط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف معاهدة
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس����ي .وكما س����بقت
قد تعقد يف ّ
مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية إىل ح ّد ما
أي تنظيم إمكانية جلوء الدول
ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
غ��ي�ر األطراف يف النظام األساس����ي إىل املحكمة .ولذلك ترى املحكمة
أن اإلش����ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس����ي إىل
“األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمول هبا” ال تسري إ ّال على
املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساس����ي ،وال تس����رى على
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
ّ
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افت���راض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكاني���ة اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير ،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساسي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقامت الدعوى احلالية.

صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض���اة الس���بعة الذين أصدروا اإلعالن املش���ترك،
يتناقض ه���ذا احلل مع عدد من القرارات الس���ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوسالفيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفترة بـني  1992و 2000وأن هذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األم���م املتحدة عام  .2002ويالح���ظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه
يف الواق���ع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوس�ل�افيا مل تكن عضوًا
يف األمم املتحدة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس���فهم لكون احلكم قد
ترك بعض الشكوك حتوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسالفيا طرفًا يف
اتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي
 1992و ،2000وبالت���ايل فإهنم ّ
يش���ككون يف احلل���ول اليت اعتمدهتا
املحكمة يف القضية اليت أقامتها البوس���نة واهلرس���ك ضد صربيا واجلبل
األس���ود .وال يس���تويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـ�ي�ر الثالثة املبـيّنة يف
الفقرة  2أعاله.
 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )113
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.

*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )114بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *
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املحكم���ة طلب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـري مؤقتة للحماي���ة .ويف رأيه،
مل توض���ح املحكم���ة توضيحًا مقعن���ًا وبيّنًا وضع مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة جتاه األمم املتحدة قبل قبوهل���ا يف املنظمة عام  .2000وحلكم
املحكم���ة أيض���ًا آث���ار ال تنكر على القضاي���ا العالقة األخ���رى ،وخباصة
قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل
األس���ود) ،وه���ذا ما كان باإلمكان تفاديه بس���هولة باختي���ار هنج آخر.
يقوض مبدأ
وأخ�ي�رًا ،يتناىف احلكم مع القرارات الس���ابقة للمحكمة ،مما ّ
اتس���اق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتس���اق مع االجتهاد الس���ابق على
شكوك س���ابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع ذلك االتساق
ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
املؤرخة  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
للقضية
املوضوعية
املس���ائل
تتناول
أن
للمحكمة
حيق
كان
ّ
ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.
الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز بأن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أنه ختتلف مع االس����تنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 31
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي العريب
����وت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس����باب
ص ّ
اليت اس����تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصها أي الفقرة  1من املادة
 ،35والفق����رة  2م����ن املادة  35من النظام األساس����ي للمحكمة  -ومع
االس����تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش����أن كل س����بب من هذه
األس����باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا يعتقد
أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها .ويشرح
رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغب يف أن يوضح ملاذا كان ينبغي للمحكمة ،يف نظره،
تب���ت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل ك���ون املحكمة غري متاحة
أ ّال ّ
لصربيا واجلبل األسود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف  ،1999عندما رفضت
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الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ

 ،1999وبالتايل ،فإنه خيتلف مع املحكمة يف استنتاجها القائل بأهنا غري
“متاح���ة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء
للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها

الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الصدد ،ان���ه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإ ّال فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد إيطاليا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004

اس���تنتجت املحكم���ة باإلمج���اع ،يف حكمها الص���ادر يف القضية
املتعلقة مبشروعية اس���تعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد إيطاليا)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد إيطاليا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ نائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )116احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأ ّال اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّل
القاضي كوروما حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّله القضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )23-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيس���ان/أبريل  ،1999تقي���م هبا دعوى ض���د اجلمهورية اإليطالية
(املش���ار إليها أدناه بـ “إيطاليا” فيم���ا يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي
أن إيطاليا ارتكبتها
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة

أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واستظهرت العريضة يف إقامة اختصاص املحكمة باملادة التاسعة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”) ،وكذا بالفقرة  5من املادة  38من الئحة املحكمة.
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً

ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
مملكة بلجيكا ،وكندا ،واجلمهورية الفرنسية ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
ومملكة هولندا ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة إسبانيا ،واململكة املتحدة
لربيطاني���ا العظمى وآيرلندا الش���مالية ،والواليات املتح���دة األمريكية،
وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من جنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
األط���راف ،ف���إن كل منها مارس حقه مبوجب الفق���رة  3من املادة 31
من النظام األساس���ي ،الختيار قاض خاص للنظر يف القضية :فاختارت
يوغوس�ل�افيا السيد ميلينكو كريتشا واختارت احلكومة اإليطالية السيد
جورجيو غاي���ا .واعترضت احلكومة اليوغوس�ل�افية على هذا االختيار
األخري ،مس���تندة إىل الفقرة  5من املادة  31من النظام األساسي .وبعد
املداول���ة ،قضت املحكمة ب���أن تعيـني إيطاليا للقاض���ي اخلاص مربر يف
مرحلة التدابـري التحفظية من القضية.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.

ويف  4متوز/يولي����ه  ،2000قدمت إيطاليا ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واس����تنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة بالنظر يف القضية وبشأن
مقبولية العريضةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف موضوع الدعوى.
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ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة اإليطالية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“لألس���باب املبـيّنة يف دفوعه���ا االبتدائية وبياناهتا الش���فوية ،تدفع
احلكومة اإليطالية مبا يلي:
“تلتمس إىل املحكمة أن تقضي وتعلن،
البت يف الطلب الذي أودعته لدى
أوالً  -ليس مثة ما يدع���و إىل ّ
قلم املحكمة يف  29نيسان/أبريل  1999صربيا واجلبل األسود ضد
اجلمهورية اإليطالية ‘النتهاك االلتزام بعدم اس���تعمال القوة’ ،واملعزز
أي
باملذك���رة املودعة يف  5كانون الثاين/يناير  ،2000إذ مل يعد مثة ّ
نـ���زاع بـني صربيا واجلبل األس���ود واجلمهوري���ة اإليطالية أو لكون
موضوع النـزاع قد انتفى.
واحتياطيًا أن:
للب���ت يف القضية
ثانيًا  -املحكم���ة ليس هلا اختصاص ش���خصي ّ
الراهن���ة ما دام���ت صربيا واجلبل األس���ود مل تكن طرف�ا�ً يف النظام
األساس���ي عندما أودعت العريضة وألهنا أيضًا ال تعترب نفسها طرفًا

ختول االختصاص للمحكمة ،وفقًا للفقرة
يف “معاهدة معمول هبا” ّ
 2من املادة  35من النظام األساسي؛
للبت يف هذه
ثالثًا  -أن املحكمة ليس هل���ا اختصاص موضوعي ّ
القضية ،ما دامت صربيا واجلبل األسود ال تعترب نفسها ملزمة باملادة
التاس���عة م���ن اتفاقية اإلب���ادة اجلماعية اليت أب���دت عليها حتفظًا عند
تقدميها إش���عارًا باالنضمام يف آذار/م���ارس  2001وما دام النـزاع،
الناش���ئ مبقتضى العريضة اليت أقيمت هب���ا الدعوى ،املعززة باملذكرة
ليس ،يف مجيع األحوال ،نـزاعًا متعلقًا بـ “تفسري أو تطبيق أو إنفاذ”
اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،على حنو ما تنص عليه املادة التاسعة؛
رابعًا  -أن عريض���ة صربي���ا واجلبل األس���ود املش���فوعة باملذكرة
غري مقبولة يف مجلتها ،ما دامت صربيا واجلبل األس���ود تس���عى من
خالهلا إىل أن تس���تصدر من املحكمة قرارًا بشأن مشروعية اإلجراء
الذي اختذه أش���خاص للقانون الدويل غري حاضرين يف هذه الدعوى
أو ليسوا كلهم حاضرين فيها؛
خامسًا  -أن عريض���ة صربيا واجلبل األس���ود غري مقبولة فيما يتعلق
باالستنتاج احلادي عش���ر ،املذكور ألول مرة يف املذكرة ،ما دامت
صربيا واجلبل األسود تسعى بذلك إىل عرض نـزاع خمتلف متامًا عن
النـزاع األصلي الناشئ عن العريضة”.
وباس���م حكومة صربيا واجلبل األسود يف جلسة  23نيسان/أبريل
:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترفض بقي���ة الدفوع االبتدائية للدول امل ّدع���ى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوض���وع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )24تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرات )43-25
تشرع املحكمة مبالحظة أن من املتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول
مس����ألة ّأولية أث��ي�رت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادع����اء ،قدمه مثانية
أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف الطرف
امل ّدعي من مسألة اختصاص املحكمة على حنو ما أعرب عنه يف مالحظاته،
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تبت يف تلك الدفوع املتعلقة باالختصاص،
فإن املحكمة مل تعد ملزمة بأن ّ
ب����ل ميكنه����ا أن تكتفي برفض القضايا يف مس����تهل الدعوى وش����طبها من
جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مس����وغات قانونية من ش����أهنا أن تدفع املحكمة
إىل اخت����اذ ه����ذا املس����ار ،ومنها ،يف مجل����ة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا
واجلبل األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى
أو أن تنهي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حسن إقامة العدل؛ ‘ ’2وأن
مثة اتفاقًا بـني األطراف على “مسألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت���رى املحكمة أنه يتع���ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ���ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل���ادة  89م���ن الئحة املحكمة وتس���تنتج أن القضية ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس���ها .وفيما يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بع���ض األطراف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط���راف امل ّدعى عليها يف هذا الصدد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس���ألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
فيه���ا .أم���ا فيما يتعلق بانتف���اء النـزاع يف املوضوع ،ف���إن من الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس���ود مل تسحب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
وفصلت بإسهاب يف جوهرها
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت ّ
خ�ل�ال اجللس���ات املتعلق���ة باالختصاص ،يف س���ياق مس���ألة اختصاص
املحكمة مبوجب املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه
م���ن الواضح أن هذه الطلبات ترفضه���ا بقوة األطراف امل ّدعى عليها .بل
إن���ه ال جيوز القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه
تبت
جوه���ر النـزاع قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األس���ود تس���عى إىل أن ّ
املحكمة يف طلبها .فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى
تبت
وصرحت بأهنا “تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
ّ
يف اختصاصه���ا  -وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص”.
ولذلك فإنه يتعذر على املحكمة أن تستنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد
أي حق من حقوقها املوضوعي���ة أو اإلجرائية ،أو أهنا اختذت
ختلّ���ت عن ّ

موقفًا يس���تفاد من���ه أن النـزاع بـني األطراف مل يعد ل���ه وجود .أما فيما
يتعلق باحلجة املستندة إىل مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن
تبت يف اختصاصها”
صربيا واجلبل األسود ،بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
اس���تنادًا إىل ما ا ّدعي من “وقائع جديدة” معيّنة بش���أن مركزها القانوين
إزاء األمم املتحدة ،ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو ختلّت عن حقها يف
إقامة دعوى وينبغي أن تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.

وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )90-44
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تستظهر املادة التاسعة
م���ن اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها وكذلك بالفقرة  5من
املادة  38من الئحة املحكمة” .وفيما يتعلق بالسبب الثاين لالختصاص
الذي استظهر به الطرف امل ّدعي ،تذكر املحكمة بأنه يف مرحلة التدابـري
التحفظي���ة ،قض���ت بأنه “من الواض���ح أنه ،يف غياب موافق���ة إيطاليا،
ال بالفقرة  5من امل���ادة  38من الئحة املحكمة ،ال ميكن
املمنوح���ة عم ً
للمحكم���ة أن متارس اختصاصها ...ولو ّأوليًا”( .تقارير حمكمة العدل
الدولي���ة ( 1999اجلزء األول) ،الصفحة  ،492الفقرة  .)31وتالحظ
املحكمة أن الطرفني مل يعودا إىل إثارة هذه املسألة.
وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،ال�ت�ي اعتُرض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالح����ظ املحكمة أن مس����ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس����ود
طرف����ًا يف النظام األساس����ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس����ألة
أساسية؛ ألنه إن مل تكن طرفًا ،فإن املحكمة لن تكون متاحة هلا مبوجب
الفق����رة  1من امل����ادة  35من النظام األساس����ي .ويف تلك احلالة ،ورهنًا
����أي تطبيق للفقرة  2م����ن تلك املادة ،لن يكون ع����رض صربيا واجلبل
ب ّ
األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي تستظهر
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حيق هلا املثول أم����ام املحكمة .ومن
به ،لس����بب بس����يط هو أنه مل يك����ن ّ
مت ،يتعيّ����ن عل����ى املحكمة أن تنظر أوالً يف مس����ألة م����ا إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساسي للجوء إىل املحكمة .ولن يتأتى للمحكمة تناول املسائل املتعلقة
بالشروط املنصوص عليها يف املادة  36من النظام األساسي إ ّال إذا كان
اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساسي.
وهكذا حاججت إيطاليا ب���أن الطرف امل ّدعي ال ميكنه اللجوء إىل
املحكم���ة .وارتأت أن الط���رف امل ّدعي مل يكن عضوًا يف األمم املتحدة
واستنتجت ،يف مجلة أمور ،أنه:
“مبا أن يوغوس�ل�افيا ليس���ت عض���وًا يف األمم املتح���دة ،فإهنا يف
الوقت ذاته ليس���ت طرفًا يف النظام األساسي مبوجب الفقرة  1من
املادة  93من ميثاق [األمم املتحدة]” (الدفوع االبتدائية إليطاليا،
الصفحة .)27
مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلق����ة باملوقف القانوين
للطرف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتش��ي�ر ،يف
مجلة أمور ،إىل ما يليّ :
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف 1992-1991؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل  1992الص����ادر ع����ن
مجعي����ة مجهوري����ة يوغوس��ل�افيا االحتادية االش����تراكية ،واجلمعي����ة الوطنية
يؤكد أن مجهورية
جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األسود والذي ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية ّ
تشكل اس����تمرارًا للش����خصية القانونية والسياسية
الدولية جلمهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة موجهة يف
تؤكد فيها
نفس التاريخ من يوغوس��ل�افيا إىل األمني الع����ام لألمم املتحدة ّ
أن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األمن  )1992( 777الذي
يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا عضوية
مجهورية االحتادية االش����تراكية؛ وقرار اجلمعية العامة  1/47لعام 1992
ال����ذي ين����ص على أ ّال تش����ارك مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية يف أعمال
اجلمعية العامة؛ ورس����الة مؤرخة  29أيلول/س����بتمرب  1992من املستشار
القانوين لألمم املتحدة بشأن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية العامة .1/47
وتس���تنتج املحكمة أن الوضع القانوين ال���ذي كان قائمًا داخل األمم
املتح���دة يف الفت���رة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة ظل غامض�ا�ً ومفتوحًا لتقديرات خمتلف���ة .ويعزى ذلك يف مجلة
أمور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة حي ّدد
بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم املتحدة.
وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
فف���ي املق���ام األول ،كان مثة موق���ف اختذه جهازان سياس���يان معنيان.

وتش�ي�ر املحكمة يف هذا الصدد إىل ق���رار جملس األمن )1992( 777
املؤرخ  19أيلول/س���بتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ
 22أيلول/س���بتمرب  ،1992اللذي���ن مبقتضامها “ال ميك���ن أن تواصل
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) بصورة تلقائية
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي
أن تتق���دم [ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتش�ي�ر املحكمة
إىل أن���ه ،إذا كان م���ن الواضح من أرقام التصوي���ت أن هذين القرارين
يعكس���ان موقف���ًا تؤيده أغلبية واس���عة من أعضاء األم���م املتحدة ،فإنه
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن
الغموض الذي يلف املس���ألة يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف
مسائل امليزانية خالل السنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000

ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992

وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه اس���تنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها امل���ؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر يف
القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة
واهلرسك ضد يوغوسالفيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة
واهلرسك) (ويشار إليها أدناه بـ “قضية طلب إعادة النظر”) ،إىل “الوضع
اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية نفسها” خالل
أي
الفت���رة ذات الصلة؛ غري أن���ه مل ختلُص املحكمة ،يف تلك القضية ،إىل ّ
نتيجة هنائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع املائع جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل هذه الفترة.
بتطور جديد حدث عام
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة قد انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تش���رين
الثاين/نوفمرب قبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  .12/55وهكذا أصبح
لصربيا واجلبل األس���ود مركز العضوية يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين
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الثاين/نوفم�ب�ر  .2000غ�ي�ر أن قبوهل���ا يف األم���م املتح���دة مل يكن له،
وال ميك���ن أن يك���ون له ،أث���ر رجعي يعود إىل وقت ّ
تف���كك مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع
اخلاص للطرف امل ّدعي ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000مل تكن صربيا واجلبل األسود عضوًا يف
األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3شباط/فرباير  2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )113-91
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار

إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعى يف
مرافعاته أن اإلش���ارة إىل “معاهدة معمول هب���ا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل
بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
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فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفسري الفقرة  2من املادة 35
مبا يفيد تأويل تلك الفقرة بأهنا تش��ي�ر إىل املعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ
النظام األساسي ،هو تفسري يسنده يف الواقع فحص األعمال التحضريية
للن����ص؛ وترى املحكمة أن التاريخ التش����ريعي للفق����رة  2من املادة 35
م����ن النظام األساس����ي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املش����ار إليها أدناه
بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة استثناء
على املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تشمل احلاالت املتوخاة يف
االتفاق����ات املربمة يف أعقاب احلرب العاملي����ة األوىل قبل بدء نفاذ النظام
األساسي .غري أن األعمال التحضريية للنظام األساسي للمحكمة احلالية
ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش����ة املادة  35مؤقتة بل وعارضة
إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية املقبلة مل تسو
فيها مس����ألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة س����يحتفظ هبا أو سيستعاض
أي مناقشة توحي
عنها مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن ّ
بأن تفسر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي تفسريًا خمتلفًا عن
احلكم املماثل الوارد يف النظام األساسي للمحكمة الدائمة .بل إن النص
استنس����خ فيما يبدو من النظام األساس����ي للمحكم����ة الدائمة؛ وليس مثة
أي نية يف توسيع نطاق إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
ما يشري إىل ّ
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوج���ه انتباه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أنه مل ّ
القبيل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفسري البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي ش���رط
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
آخر غري ش���رط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما
معاهدة قد تعقد يف ّ
سبقت مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية
أي تنظيم إمكانية
إىل ح ّد ما ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
جل���وء الدول غري األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك
ترى املحكمة أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس���ي إىل “األح���كام اخلاصة الواردة يف املعاه���دات املعمول هبا”
ال تسري إ ّال على املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي،
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وال تسرى على ّ

وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افت���راض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي���ة يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكاني���ة اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير ،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساسي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقامت الدعوى احلالية.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )114
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )115بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *
اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم
وهيغينـز وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة

105

 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض����اة الس����بعة الذي����ن أصدروا اإلعالن املش����ترك،
يتناق����ض ه����ذا احلل مع عدد من الق����رارات الس����ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوس��ل�افيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفت����رة بـني  1992و 2000وأن ه����ذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األمم املتحدة ع����ام  .2002ويالحظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه يف
الواقع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوسالفيا مل تكن عضوًا يف األمم
املتح����دة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس����فهم لكون احلكم قد ترك بعض
الش����كوك حتوم حول مس����ألة ما إذا كانت يوغوس��ل�افيا طرفًا يف اتفاقية
األمم املتح����دة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي 1992
و ،2000وبالت����ايل فإهن����م يش ّ
����ككون يف احللول ال��ت�ي اعتمدهتا املحكمة
يف القضي����ة اليت أقامتها البوس����نة واهلرس����ك ضد صربيا واجلبل األس����ود.
وال يستويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـري الثالثة املبـيّنة يف الفقرة  2أعاله.

 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
للقضية
املوضوعية
املس���ائل
تتناول
أن
للمحكمة
حيق
كان
ّ
ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أهنا ختتلف مع االستنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظ���ر يف القضية .وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام الذي
أولت���ه املحكمة للفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،إذ تعتقد
أنه ليس هلا صلة باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغ���ب يف أن يوض���ح مل���اذا كان ينبغ���ي للمحكم���ة،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة
يف نظ���ره ،أ ّال ّ
غري متاحة لصربيا واجلبل األس���ود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف ،1999
عندم���ا رفض���ت املحكمة طل���ب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـ�ي�ر مؤقتة
للحماي���ة .ويف رأي���ه ،مل توض���ح املحكمة توضيحًا مقنع���ًا وبيّنًا وضع
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة
ع���ام  .2000وحلكم املحكمة أيض���ًا آثار ال تنكر على القضايا العالقة
األخرى ،وخباصة قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوس���نة واهلرسك
ض���د صربيا واجلبل األس���ود) ،وهذا ما كان باإلمكان تفاديه بس���هولة
باختيار هنج آخر .وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات السابقة للمحكمة،
يقوض مبدأ اتساق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتساق مع االجتهاد
مما ّ
الس���ابق على شكوك س���ابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع
ذلك االتساق ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
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هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

الرأي املستقل للقاضي العريب
صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة مبوجب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء

للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ
الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
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‘ ’2وانطالقًا من أساس قانوين جديد نوعيًا  -بصفتها دولة خلفًا -
قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.

وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيم���ا يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب  ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
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التاري���خ .ويبدو واضحًا أن���ه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختص���ة يف األمم املتحدة ،ال ميك���ن أن يكون هذا
املرك���ز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.

القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد هولندا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004

اس����تنتجت املحكم����ة باإلمج����اع ،يف حكمه����ا الص����ادر يف القضية
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد هولندا)،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت أودعتها صربيا
أ ّال اختصاص هلا ّ
واجلبل األسود ضد هولندا يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ نائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )128احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأالّ اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّل
القاضي كوروما حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّله القضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.

*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )23-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيس���ان/أبريل  ،1999تقيم هبا دعوى ضد مملكة هولندا (املش���ار
إليها أدناه بـ “هولندا”) فيما يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي أن هولندا
ارتكبتها.
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واس���تظهرت العريضة يف إقامة اختص���اص املحكمة بالفقرة  2من
امل���ادة  36م���ن النظام األساس���ي للمحكمة ،وكذا باملادة التاس���عة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”).
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ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف الي���وم ذات���ه ،أودعت مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عرائض
تقي���م هبا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع،
ض���د مملكة بلجيكا ،وكن���دا ،واجلمهورية الفرنس���ية ،ومجهورية أملانيا
االحتادية ،واجلمهورية اإليطالية ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة إسبانيا،
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من اجلنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
اليوغوسالفية ،فإن احلكومة اليوغوسالفية مارست حقها مبوجب املادة
 31من النظام األساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضيًا خاصًا
للنظر يف القضية.
ويف رس���الة مؤرخ���ة  12أيار/مايو  ،1999ق��� ّدم وكيل مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية “ملحقًا للعريضة” مس���تظهرًا كأس���اس إضايف
الختصاص املحكمة “باملادة  4من معاهدة التسوية القضائية والتحكيم
والتوفيق بـني مملكة يوغوسالفيا وهولندا ،املوقّعة يف الهاي يف  11آذار/
مارس  1931والنافذة منذ  2نيسان/أبريل .”1932
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يولي����ه  ،2000قدمت هولندا ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واس����تنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة بالنظر يف القضية وبشأن
مقبولية العريضةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف موضوع الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5

من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون ً
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة اهلولندية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“تلتمس إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
 أن املحكم���ة لي���س هل���ا اختص���اص أو حتج���م عن ممارس���ةاالختص���اص ألن األطراف تتف���ق يف الواقع على أن املحكمة
لي���س هلا اختصاص أو مل يعد مثة نـزاع بـني األطراف بش���أن
اختصاص املحكمة.
واحتياطيًا،
حيق لصربيا واجلبل األسود املثول أمام املحكمة؛
 أنه ال ّ وأن املحكم���ة ليس هلا اختصاص عل���ى الطلبات اليت قدمتهاصربيا واجلبل األسود ضد هولندا؛ و/أو
 أن الطلبات اليت قدمتها صربيا واجلبل األسود ضد هولندا هيطلبات غري مقبولة”.
وباس���م حكوم���ة صربيا واجلبل األس���ود يف جلس���ة  23نيس���ان/
أبريل:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛ وترفض بقي���ة الدفوع االبتدائية للدول امل ّدع���ى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوض���وع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )24تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.
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رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرات )43-25
تشرع املحكمة مبالحظة أن من املتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول
مس����ألة ّأولية أث��ي�رت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادع����اء ،قدمه مثانية
أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف الطرف
امل ّدعي من مسألة اختصاص املحكمة على حنو ما أعرب عنه يف مالحظاته،
تبت يف تلك الدفوع املتعلقة باالختصاص،
فإن املحكمة مل تعد ملزمة بأن ّ
ب����ل ميكنه����ا أن تكتفي برفض القضايا يف مس����تهل الدعوى وش����طبها من
جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مس����وغات قانونية من ش����أهنا أن تدفع املحكمة
إىل اخت����اذ ه����ذا املس����ار ،ومنها ،يف مجل����ة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا
واجلبل األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى
أو أن تنهي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حسن إقامة العدل؛ ‘ ’2وأن
مثة اتفاقًا بـني األطراف على “مسألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت���رى املحكمة أنه يتع���ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ���ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل���ادة  89م���ن الئحة املحكمة وتس���تنتج أن القضية ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس���ها .وفيما يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بع���ض األطراف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط���راف امل ّدعى عليها يف هذا الصدد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس���ألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
فيه���ا .أم���ا فيما يتعلق بانتف���اء النـزاع يف املوضوع ،ف���إن من الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس���ود مل تسحب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصلت بإسهاب يف جوهرها
خ�ل�ال اجللس���ات املتعلق���ة باالختصاص ،يف س���ياق مس���ألة اختصاص
املحكمة مبوجب املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه
م���ن الواضح أن هذه الطلبات ترفضه���ا بقوة األطراف امل ّدعى عليها .بل
إن���ه ال جيوز القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه

تبت
جوه���ر النـزاع قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األس���ود تس���عى إىل أن ّ
املحكمة يف طلبها .فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى
تبت
وصرحت بأهنا “تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
ّ
يف اختصاصه���ا  -وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص”.
ولذلك فإنه يتعذر على املحكمة أن تستنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد
أي حق من حقوقها املوضوعي���ة أو اإلجرائية ،أو أهنا اختذت
ختلّ���ت عن ّ
موقفًا يس���تفاد من���ه أن النـزاع بـني األطراف مل يعد ل���ه وجود .أما فيما
يتعلق باحلجة املستندة إىل مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن
تبت يف اختصاصها”
صربيا واجلبل األسود ،بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
اس���تنادًا إىل ما ا ّدعي من “وقائع جديدة” معيّنة بش���أن مركزها القانوين
إزاء األمم املتحدة ،ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو ختلّت عن حقها يف
إقامة دعوى وينبغي أن تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )90-44
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية تستظهر بالفقرة 2
من املادة  36من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية وكذلك املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها” .وتشري املحكمة
كذلك إىل أن صربيا واجلبل األسود تستند كأساس إضايف لالختصاص
إىل “امل���ادة  4من معاهدة التس���وية القضائية والتحكي���م والتوفيق بـني
مملكة يوغوسالفيا وهولندا ،املوقّعة يف بلغراد يف  11آذار/مارس 1931
والنافذة منذ  2نيسان/أبريل .”1932
وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،ال�ت�ي اعتُرِض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالحظ املحكمة أن مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود
طرف���ًا يف النظام األساس���ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس���ألة
أساس���ية؛ ألن���ه إن مل تك���ن طرفًا ،ف���إن املحكمة لن تك���ون متاحة هلا
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مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ويف تلك احلالة،
بأي تطبيق للفق���رة  2من تلك املادة ،ل���ن يكون عرض صربيا
ورهن���ًا ّ
واجلب���ل األس���ود للقضية على املحكمة س���ليمًا ،أيّ�ا�ً كان االختصاص
حيق هلا املثول أمام
الذي تس���تظهر به ،لس���بب بس���يط هو أنه مل يكن ّ
املحكم���ة .ومن مت ،يتعيّن على املحكمة أن تنظر أوالً يف مس���ألة ما إذا
كان الطرف امل ّدعي يس���تويف الش���روط املنصوص عليها يف املادتني 34
و 35من النظام األساس���ي للجوء إىل املحكم���ة .ولن يتأتى للمحكمة
تناول املس���ائل املتعلقة بالش���روط املنصوص عليها يف املادتني  36و37
من النظام األساسي إ ّال إذا كان اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساسي.
وهك���ذا حاججت هولندا ب���أن “مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
حيق هلا بأن متثل أمام املحكمة” وا ّدعت ،يف مجلة أمور ،أن
ال ّ
“مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية بصفتها دول���ة خلفًا من الدول
اخللف جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية السابقة ليست
يف الوقت الراهن عضوًا يف األمم املتحدة وبالتايل ليس���ت طرفًا يف
النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية مبقتضى الفقرة  1من املادة
 93من ميثاق األمم املتحدة” (الدفوع االبتدائية هلولندا ،الصفحة
 ،11الفقرتان  1-3و 2-3تباعًا).
مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلقة باملوقف القانوين
للطرف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتشري ،يف
مجلة أمور ،إىل ما يليّ :
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف 1992-1991؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل  1992الص����ادر عن
مجعي����ة مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة االش����تراكية ،واجلمعية الوطنية
يؤكد أن مجهورية
جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األسود والذي ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية ّ
تشكل استمرارًا للش����خصية القانونية والسياسية
الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة موجهة يف
تؤكد فيها
نفس التاريخ من يوغوس��ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة ّ
أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي����ة االش����تراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األم����ن )1992( 777
الذي يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا
عضوية مجهورية االحتادية االشتراكية؛ وقرار اجلمعية العامة  1/47لعام
 1992الذي ينص على أ ّال تش����ارك مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية يف
أعمال اجلمعية العامة؛ ورس����الة مؤرخة  29أيلول/س����بتمرب  1992من
املستش����ار القانوين لألمم املتحدة بش����أن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية
العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا

االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
املتحدة.
وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
فف���ي املق���ام األول ،كان مثة موق���ف اختذه جهازان سياس���يان معنيان.
وتش�ي�ر املحكمة يف هذا الصدد إىل ق���رار جملس األمن )1992( 777
املؤرخ  19أيلول/س���بتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ
 22أيلول/س���بتمرب  ،1992اللذي���ن مبقتضامها “ال ميك���ن أن تواصل
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) بصورة تلقائية
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي
أن تتق���دم [ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة ” .وتش�ي�ر املحكمة
إىل أن���ه ،إذا كان م���ن الواضح من أرقام التصوي���ت أن هذين القرارين
يعكس���ان موقف���ًا تؤيده أغلبية واس���عة من أعضاء األم���م املتحدة ،فإنه
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن
الغموض الذي يلف املس���ألة يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف
مسائل امليزانية خالل السنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000
ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه استنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها املؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر
يف القضي���ة املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها
(البوس���نة واهلرسك ضد يوغوس�ل�افيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا
ضد البوس���نة واهلرس���ك) (ويش���ار إليه���ا أدناه بـ “قضي���ة طلب إعادة
النظر”) ،إىل “الوضع اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية نفسها” خالل الفترة ذات الصلة؛ غري أنه مل ختلُص املحكمة،
أي نتيجة هنائي���ة من هذه الصيغة الوصفية للوضع
يف تل���ك القضية ،إىل ّ
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املائع جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل
هذه الفترة.
بتطور جديد حدث عام
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة ق���د انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تشرين الثاين/
نوفمرب ،قبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  12/55وهكذا أصبح لصربيا
واجلبل األس���ود مركز العضوي���ة يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن له ،وال ميكن أن
يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع اخلاص للطرف امل ّدعي
ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
للتط���ور اجلديد الذي حصل منذ
القان���وين ،وعلى ضوء اآلثار القانونية
ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000مل تكن صربيا واجلبل األسود عضوًا يف
األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة طرفًا يف النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3شباط/فرباير  2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إع���ادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مث���ة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر
يف قضية طلب إعادة النظر حكمًا يبت يف مسألة املركز القانوين لصربيا
يبت يف مركز
واجلبل األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
صربيا واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )113-91
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:

“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعت يف
مرافعاهتا أن اإلش���ارة إىل “معاه���دة معمول هبا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل
بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
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وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفسري الفقرة  2من املادة 35
مبا يفيد تأويل تلك الفقرة بأهنا تشري إىل املعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ
النظام األساسي ،هو تفسري يسنده يف الواقع فحص األعمال التحضريية
للن���ص؛ وترى املحكمة أن التاريخ التش���ريعي للفق���رة  2من املادة 35
من النظام األساس���ي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املش���ار إليها أدناه
ب���ـ “املحكم���ة الدائمة”) يثبت ب���أن القصد انص���رف إىل جعل الفقرة
اس���تثناء على املب���دأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش���مل احلاالت
املتوخ���اة يف االتفاقات املربمة يف أعق���اب احلرب العاملية األوىل قبل بدء
نف���اذ النظام األساس���ي .غ�ي�ر أن األعمال التحضريية للنظام األساس���ي
للمحكمة احلالية ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش���ة املادة 35
مؤقتة بل وعارضة إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة
الدولية املقبلة مل تسو فيها مسألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ
هبا أو سيستعاض عنها مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن
أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
ّ
تفس�ي�رًا خمتلفًا عن احلكم املماثل الوارد يف النظام األساس���ي للمحكمة
الدائمة .بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام األساسي للمحكمة
أي نية يف توس���يع نطاق إمكانية اللجوء
الدائمة؛ وليس مثة ما يش�ي�ر إىل ّ
إىل املحكمة.

وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظ���ام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراع���اة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفسريًا يفيد أهنا تشري إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ
النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة .والواقع
أي معاهدات سابقة من هذا القبيل ،تشري
يوجه انتباه املحكمة إىل ّ
أنه مل ّ
إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه املعاهدات .غري
أي فحص ملوضوع
أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يس���ند التفس�ي�ر البديل

القائ���ل ب���أن القصد من هذا النص هو إتاحة فرص���ة اللجوء إىل املحكمة
أي ش���رط آخر غري شرط
للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
وج���ود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف معاهدة قد تعقد
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما سبقت مالحظته،
يف ّ
فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية إىل ح ّد ما ملوضوع
أي تنظيم إمكانية جل���وء الدول غري
وغ���رض الفق���رة  2من امل���ادة ّ ،35
األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك ت���رى املحكمة أن
اإلش���ارة ال���واردة يف الفق���رة  2من امل���ادة  35من النظام األساس���ي إىل
“األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمول هبا” ال تس���ري إ ّال على
أي
املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي ،وال تسرى على ّ
معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افتراض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكانية اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
م���ا دام االتفاقي���ة مل تدخل حيز النف���اذ إ ّال يف  12كان���ون الثاين/يناير
 ،1951بعد بدء نفاذ النظام األساس���ي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا
تبت يف مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود طرفًا أم ال يف
أن ّ
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف  29نيس���ان/أبريل  1999عندما أقامت
الدعوى احلالية.

االختصاص بناءً على املادة  4من معاهدة  1931املتعلقة بالتسوية
القضائية والتحكيم والتوفيق بـني مملكة يوغوسالفيا وهولندا
(الفقرات )125-114
وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله ،ق ّدم وكيل صربيا واجلبل األسود،
برسالة مؤرخة  12أيار/مايو “ ،1999ملحقًا للعريضة” ضد هولندا.
ويف ذلك امللحق ،تستظهر كأساس إضافية لالختصاص “باملادة  4من
معاهدة التس���وية القضائية والتحكيم والتوفيق بـني مملكة يوغوس�ل�افيا
وهولن���دا ،املوقّعة يف بلغ���راد يف  11آذار/م���ارس  1931والنافذة منذ
 2نيسان/أبريل ( ”1932ويشار إليها أدناه بـ “معاهدة .)”1931
وتشري املحكمة إىل استنتاجها الذي يفيد بأن صربيا واجلبل األسود
مل تكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف تاريخ إيداع عريضتها اليت أقامت
هبا الدعوى يف هذه القضية ،وبالتايل مل تكن املحكمة متاحة هلا يف ذلك
الوقت مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساسي .ولذلك فإن
مس���ألة ما إذا كانت معاهدة  1931توفر أساس���ًا لالختصاص ال صلة
هلا باملوضوع ،ما دامت قضية صربيا واجلبل األس���ود تس���تند إىل الفقرة
 1من املادة .35
غري أن املس���ألة املطروحة تظل مسألة ما إذا كانت معاهدة 1931
اليت أبرمت قبل بدء نفاذ النظام األساسي ،ميكن اعتبارها مبثابة “معاهدة
معم���ول هبا” ألغراض الفق���رة  2من املادة  35من النظام األساس���ي،
وتوفر بالتايل إمكانية للجوء إىل املحكمة.
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وتالحظ املحكمة أن املادة  35من النظام األساسي للمحكمة تتعلق
بإمكاني����ة اللجوء إىل املحكمة احلالية ال إىل س����الفتها ،املحكمة الدائمة.
وحتك����م املادة  37من النظام األساس����ي ش����روط نق����ل االختصاص من
املحكمة الدائمة إىل املحكمة احلالية .غري أن هذا ال يعين أن إحالالً مماث ًال
ميك����ن فهمه من الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس����ي اليت تتعلق
ال باالختصاص الرضائي ،بل بش����روط اللج����وء إىل املحكمة .وتالحظ
املحكمة أن املادة  37من النظام األساسي ال ميكن االستظهار هبا إ ّال يف
القضايا املعروضة عليها بـني األطراف يف النظام األساس����ي ،أي يف إطار
بناء على الفقرة  2من تلك املادة .مث تضيف،
الفقرة  1من املادة  ،35ال ً
فيما يتعلق باالختصاص ،إنه عندما يُستظهر مبعاهدة تنص على اختصاص
املحكم����ة الدائمة باالقتران مع املادة  ،37فإن����ه يتعيّن على املحكمة أن
تتأك����د ،يف مجلة أمور ،من أنه ك ًال من الطرف امل ّدعي والطرف امل ّدعى
ّ
عليه ،كانا وقت عرض النـزاع عليها ،طرفني يف النظام األساسي .وكما
الحظته املحكمة يف قضية برشلونة تراكشن،
“تنص املادة يف الواقع على ثالثة شروط .هي أن تكون مثة معاهدة
(أي يرد فيها حكم ينص) على إحالة
أو اتفاقي���ة ناف���ذة؛ وأن تنص ّ
‘مس���ألة’ (أي املس���ألة موض���وع النـ���زاع) إىل املحكم���ة الدائمة؛
وأن يك���ون النـ���زاع بـ�ي�ن دولتني أو دول كلها أط���راف يف النظام
األساسي”.
وبع���د أن ّقررت أن صربيا واجلبل األس���ود مل تكن طرفًا يف النظام
األساسي وقت إقامة الدعوى ضد هولندا ،فإن املحكمة تستنتج بالتايل
ختول صربيا واجلبل األس���ود إمكانية اللجوء
أن امل���ادة  37ال ميكن أن ّ
إىل هذه املحكمة مبوجب الفقرة  2من املادة  ،35اس���تنادًا إىل معاهدة
 ،1931بصرف النظر عما إذا كان ذلك الصك نافذا يف  29نيس���ان/
أبريل  ،1999تاريخ إيداع العريضة.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )126
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )127بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *

اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز
وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض���اة الس���بعة الذين أصدروا اإلعالن املش���ترك،
يتناقض ه���ذا احلل مع عدد من القرارات الس���ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوسالفيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفترة بـني  1992و 2000وأن هذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األم���م املتحدة عام  .2002ويالح���ظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه
يف الواق���ع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوس�ل�افيا مل تكن عضوًا
يف األمم املتحدة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس���فهم لكون احلكم قد
ترك بعض الشكوك حتوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسالفيا طرفًا يف
اتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي
 1992و ،2000وبالت���ايل فإهنم ّ
يش���ككون يف احلل���ول اليت اعتمدهتا
املحكمة يف القضية اليت أقامتها البوس���نة واهلرس���ك ضد صربيا واجلبل
األس���ود .وال يس���تويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـ�ي�ر الثالثة املبـيّنة يف
الفقرة  2أعاله.
 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
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بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
كان ّ
حيق للمحكمة أن تتناول املس���ائل املوضوعية للقضية ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أهنا ختتلف مع االستنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغب يف أن يوضح ملاذا كان ينبغي للمحكمة ،يف نظره،
تب���ت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل ك���ون املحكمة غري متاحة
أ ّال ّ

لصربيا واجلبل األسود ،رغم أنه أيّد هذا النهج يف  ،1999عندما رفضت
املحكم���ة طلب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـري مؤقتة للحماي���ة .ويف رأيه،
مل توض���ح املحكم���ة توضيحًا مقعن���ًا وبيّنًا وضع مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادي���ة جتاه األمم املتحدة قبل قبوهل���ا يف املنظمة عام  .2000وحلكم
املحكم���ة أيض���ًا آث���ار ال تنكر على القضاي���ا العالقة األخ���رى ،وخباصة
قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل
األس���ود) ،وه���ذا ما كان باإلمكان تفاديه بس���هولة باختي���ار هنج آخر.
يقوض مبدأ
وأخ�ي�رًا ،يتناىف احلكم مع القرارات الس���ابقة للمحكمة ،مما ّ
اتس���اق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتس���اق مع االجتهاد الس���ابق على
شكوك س���ابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع ذلك االتساق
ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

الرأي املستقل للقاضي العريب
صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
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وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة مبوجب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.
كم���ا خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل إن���ه ،على افتراض
أن مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض���وًا يف األمم املتحدة،
فإن���ه لن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم���ة مبوجب الفقرة  2من املادة
 .35وبالنس���بة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعم���ول هب���ا” الواردة يف الفق���رة  2من امل���ادة  ،35مبعىن “املعاهدات
النافذة وقت بدء نفاذ النظام األساس���ي للمحكمة” تفسري ضيق بدون
مسوغ .وعلى غرار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعمال التحضريية
ذات الصل���ة ،لكنه ،خالفًا للمحكمة ،اس���تنتج أن عب���ارة “املعاهدات
أي معاهدات متصلة
املعم���ول هب���ا” ينبغي أن تفهم عل���ى أهنا تش���مل ّ
بتس���وية الس�ل�ام اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س���واء دخلت حيز
النفاذ قبل النظام األساس���ي للمحكمة أو بعده .وتش���مل ،اس���تنادًا إىل
القاض���ي الع���ريب ،اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية ،وه���ي معاهدة صيغت
حت���ت رعاية األمم املتحدة ر ّدًا على األحداث املأس���وية للحرب العاملية
الثاني���ة .واحتياطي���ًا ،يق���ول القاضي العريب ،إنه حىت ول���و كانت قراءة
املحكمة لعب���ارة “املعاهدات املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة،
فإن���ه ينبغ���ي أن يكون مثة اس���تثناء للمعاهدات اليت يك���ون القصد منها
معاجلة انتهاكات القواعد اآلمرة .وقال إنه ينبغي تفسريها تفسريًا واسعًا
أي دولة تس���عى إىل اللجوء إىل املحكمة اس���تنادًا إىل معاهدة
حبيث إن ّ
تتن���اول انتهاكًا للقواعد اآلمرة جيوز هلا ذلك م���ا دامت املعاهدة نافذة
عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع

اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ

الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.

116

- 155

القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد الربتغال)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004

اس���تنتجت املحكم���ة باإلمج���اع ،يف حكمها الص���ادر يف القضية
املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد الربتغال)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد الربتغال يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ نائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )119احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأالّ اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّل
القاضي كوروما حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّله القضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )23-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيس���ان/أبريل  ،1999تقي���م هبا دعوى ض���د اجلمهورية الربتغالية
(املشار إليها أدناه بـ “الربتغال”) فيما يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي
أن الربتغال ارتكبتها.
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة
أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية

الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واس���تظهرت العريضة يف إقامة اختص���اص املحكمة بالفقرة  2من
امل���ادة  36م���ن النظام األساس���ي للمحكمة ،وكذا باملادة التاس���عة من
اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف  9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويشار إليها أدناه بـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”).
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
مملكة بلجيكا ،وكندا ،واجلمهورية الفرنسية ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
واجلمهورية اإليطالية ،ومملكة هولندا ،ومملكة إسبانيا ،واململكة املتحدة
لربيطاني���ا العظمى وآيرلندا الش���مالية ،والواليات املتح���دة األمريكية،
وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري حتفظية.
أي قاض من اجلنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
اليوغوسالفية ،فإن احلكومة اليوغوسالفية مارست حقها مبوجب املادة
 31من النظام األساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضيًا خاصًا
للنظر يف القضية .وبرسالة مؤرخة  10أيار/مايو  ،1999أبلغت الربتغال
املحكمة بأهنا حتتفظ حبقها يف اختيار قاض خاص للنظر يف القضية ،وفقًا
للمادة  31من النظام األساسي للمحكمة.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  5متوز/يوليه  ،2000قدمت الربتغال ،يف غضون األجل املح ّدد
إليداع مذكرهتا املضادة ،واس����تنادًا إىل الفقرة  1من املادة  79من الئحة
املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة بالنظر يف القضية وبشأن
مقبولية العريضةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف موضوع الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
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بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديسمرب  ،2003أبلغ رئيــس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عـم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم احلكومة الربتغالية،
يف جلسة  22نيسان/أبريل :2004
“تلتمس إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
تبت املحكمة يف طلبات صربيا
‘ ’1أن���ه ليس مثة ما يدعو إىل أن ّ
واجلبل األسود.
واحتياطيًا،
‘ ’2أن املحكمة ليس اختصاص ،سواء
(أ) 		 مبوجب الفقرة  2من املادة  36من النظام األساسي؛
(ب) أو مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية؛
و
أن الطلبات غري مقبولة”.
وباسم حكومة صربيا واجلبل األسود
يف جلسة  23نيسان/أبريل:2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:

-

أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛

-

وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمر
باإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.

وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )24تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرات )43-25
تش���رع املحكم���ة مبالحظة أن من املتعيّن عليها ب���ادئ ذي بدء أن
تتناول مسألة ّأولية أثريت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادعاء ،قدمه
مثانية أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف
الطرف امل ّدعي من مس���ألة اختص���اص املحكمة على حنو ما أعرب عنه
تب���ت يف تلك الدفوع
يف مالحظات���ه ،فإن املحكم���ة مل تعد ملزمة بأن ّ
املتعلق���ة باالختصاص ،بل ميكنها أن تكتفي برفض القضايا يف مس���تهل
الدعوى وشطبها من جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل
االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مس����وغات قانونية من ش����أهنا أن تدفع املحكمة
إىل اخت����اذ ه����ذا املس����ار ،ومنها ،يف مجل����ة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا
واجلبل األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى
أو أن تنهي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حسن إقامة العدل؛ ‘ ’2وأن
مثة اتفاقًا بـني األطراف على “مسألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت���رى املحكمة أنه يتع���ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ���ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل���ادة  89م���ن الئحة املحكمة وتس���تنتج أن القضية ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس���ها .وفيما يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بع���ض األطراف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف الوقت
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ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل هبا
األط���راف امل ّدعى عليها يف هذا الصدد يف دفوعها االبتدائية ،فإهنا طلبت
حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسألة االختصاص .وترى
املحكمة أن هذه املس���ألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء األطراف
فيه���ا .أم���ا فيما يتعلق بانتف���اء النـزاع يف املوضوع ،ف���إن من الواضح أن
بأي شكل من
صربيا واجلبل األس���ود مل تسحب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
وفصلت بإسهاب يف جوهرها
األشكال .بل إن تلك الطلبات قد نوقشت ّ
خ�ل�ال اجللس���ات املتعلق���ة باالختصاص ،يف س���ياق مس���ألة اختصاص
املحكم���ة مبوجب املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية .كما
أن���ه من الواضح أن هذه الطلب���ات ترفضها بقوة األطراف امل ّدعى عليها.
ب���ل إن���ه ال جيوز القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال
تبت
فيه جوهر النـزاع قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األسود تسعى إىل أن ّ
املحكمة يف طلبها .فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى
تبت
وصرحت بأهنا “تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
ّ
يف اختصاصه���ا  -وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص”.
ولذلك فإنه يتعذر على املحكمة أن تستنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد
أي حق من حقوقها املوضوعي���ة أو اإلجرائية ،أو أهنا اختذت
ختلّ���ت عن ّ
موقفًا يس���تفاد من���ه أن النـزاع بـني األطراف مل يعد ل���ه وجود .أما فيما
يتعلق باحلجة املستندة إىل مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن
تبت يف اختصاصها”
صربيا واجلبل األسود ،بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
اس���تنادًا إىل ما ا ّدعي من “وقائع جديدة” معيّنة بش���أن مركزها القانوين
إزاء األمم املتحدة ،ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو ختلّت عن حقها يف
إقامة دعوى وينبغي أن تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )90-44
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية تستظهر بالفقرة 2
من املادة  36من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية وكذلك املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها”.
وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي

للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف
الدع���وى احلالية ،اليت اعت���رض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالحظ املحكمة أن مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود
طرف���ًا يف النظام األساس���ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس���ألة
أساس���ية؛ ألن���ه إن مل تك���ن طرفًا ،ف���إن املحكمة لن تك���ون متاحة هلا
مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ويف تلك احلالة،
بأي تطبيق للفق���رة  2من تلك املادة ،ل���ن يكون عرض صربيا
ورهن���ًا ّ
واجلبل األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي
حيق هلا املثول أمام املحكمة.
تس���تظهر به ،لسبب بسيط هو أنه مل يكن ّ
ومن مت ،يتعيّن على املحكمة أن تنظر أوالً يف مسألة ما إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساس���ي للج���وء إىل املحكمة .ول���ن يتأتى للمحكمة تناول املس���ائل
املتعلقة بالش���روط املنص���وص عليها يف املادة  36من النظام األساس���ي
إ ّال إذا كان اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك الدولة تس���تويف الش���روط
املنص���وص عليها يف املادة  35من النظام األساس���ي .وهكذا حاججت
الربتغال ،يف مجلة أمور ،بأن الطرف امل ّدعي ال ميكنه اللجوء إىل املحكمة،
مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي (الدفوع االبتدائية
للربتغ���ال ،الصفحات  .)17-5وارتأت أن الطرف امل ّدعي ليس عضوًا
يف األم���م املتحدة وبالتايل ليس طرفًا يف النظام األساس���ي ألن “الدول
األعض���اء [يف األمم املتحدة] هي وحدها ال�ت�ي تكون تلقائيًا أطرافًا يف
النظام األساس���ي للمحكمة (املادة  )1( 93من امليثاق)” وأن الطرف
ال باملادة [ )2( 93من
امل ّدعي “مل يسع إىل االلتزام بالنظام األساسي عم ً
ميثاق األمم املتحدة]” (الدفوع االبتدائية للربتغال ،الصفحتان  9و.16
الفقرتان  29و 56تباعًا).
مث تس����تعرض املحكمة سلس����لة األحداث املتعلقة باملوقف القانوين
للطرف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتشري ،يف
مجلة أمور ،إىل ما يليّ :
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف 1992-1991؛ وإع��ل�ان  27نيس����ان/أبريل  1992الص����ادر عن
مجعي����ة مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة االش����تراكية ،واجلمعية الوطنية
يؤكد أن مجهورية
جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األسود والذي ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادية ّ
تشكل استمرارًا للش����خصية القانونية والسياسية
الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة موجهة يف
تؤكد فيها
نفس التاريخ من يوغوس��ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة ّ
أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية يوغوسالفيا
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وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه استنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
االحتادي����ة االش����تراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األم����ن )1992( 777
الذي يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنها أن تواصل تلقائيًا نفس���ها ،يف حكمها املؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
عضوية مجهورية االحتادية االشتراكية؛ وقرار اجلمعية العامة  1/47لعام بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر
 1992الذي ينص على أ ّال تش����ارك مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية يف يف القضي���ة املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها
أعمال اجلمعية العامة؛ ورس����الة مؤرخة  29أيلول/س����بتمرب  1992من (البوس���نة واهلرسك ضد يوغوس�ل�افيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا
املستش����ار القانوين لألمم املتحدة بش����أن “اآلثار العملية” لقرار اجلمعية ضد البوس���نة واهلرس���ك) (ويش���ار إليه���ا أدناه بـ “قضي���ة طلب إعادة
العامة .1/47
النظر”) ،إىل “الوضع اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم االحتادية نفسها” خالل الفترة ذات الصلة؛ غري أنه مل ختلُص املحكمة،
أي نتيجة هنائي���ة من هذه الصيغة الوصفية للوضع
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا يف تل���ك القضية ،إىل ّ
االحتادي���ة ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك يف مجلة املائع جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل
أم���ور إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة هذه الفترة.
بتطور جديد حدث عام
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة ق���د انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
املتحدة.
وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة .يوغوسالفيا االحتادية قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تشرين الثاين/
فف���ي املق���ام األول ،كان مثة موق���ف اختذه جهازان سياس���يان معنيان .نوفمرب قبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  .12/55وهكذا أصبح لصربيا
وتش�ي�ر املحكمة يف هذا الصدد إىل ق���رار جملس األمن  )1992( 777واجلبل األس���ود مركز العضوي���ة يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين الثاين/
املؤرخ  19أيلول/س���بتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ نوفم�ب�ر  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن له ،وال ميكن أن
 22أيلول/س���بتمرب  ،1992اللذي���ن مبقتضامها “ال ميك���ن أن تواصل يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) بصورة تلقائية االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع اخلاص للطرف امل ّدعي
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
أن تتق���دم [ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتش�ي�ر املحكمة
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
إىل أن���ه ،إذا كان م���ن الواضح من أرقام التصوي���ت أن هذين القرارين  2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يعكس���ان موقف���ًا تؤيده أغلبية واس���عة من أعضاء األم���م املتحدة ،فإنه يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
وتس���تنتج املحكمة أنه من وجهة النظ���ر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
للتطور اجلدي���د الذي حصل منذ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن القان���وين ،وعلى ض���وء اآلثار القانونية ّ
الغموض الذي يلف املسألة ،يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000ختلُص إىل نتيجة مفادها أن صربيا واجلبل
مسائل امليزانية خالل لسنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا األس���ود مل تكن عضوًا يف األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة
االحتادية الشتراكية.
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا ّ
تشكل استمرارًا للشخصية القانونية طلب إعادة النظر واملؤرخ  3شباط/فرباير  2003هبذه القضية .وتشري
جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها يف إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
كافة املنظمات الدولية ومش���اركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليه���ا” .وورد هذا االدعاء بوضوح يف إعادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مثة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة قضية إعادة النظر حكمًا يبت يف مس���ألة املركز القانوين لصربيا واجلبل
يبت يف مركز صربيا
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة .األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000
واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة القضيةّ ،
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
االشتراكية يف .1992
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
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يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )116-91
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“ حي��� ّدد جملس األمن الش���روط ال�ت�ي جيوز مبوجبها لس���ائر الدول
األخرى [أي الدول غري األطراف يف النظام األساسي] أن تتقاضى
إىل املحكم���ة ،وذل���ك م���ع مراعاة األح���كام اخلاصة ال���واردة يف
املعاهدات املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الش���روط
بكيفية ختل باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتالحظ املحكمة يف البداية أن الربتغال ت ّدعي أهنا مل تكن طرفًا يف
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية ،يف تاريخ إيداع العريضة يف  29نيس���ان/
أبريل  .1999غري أن املحكمة ترى أن األولوية املنطقية ال بد وأن توىل
ملس���ألة ما إذا كان بإمكان صربيا واجلبل األسود أن تستظهر بالفقرة 2
من املادة  35من النظام األساس���ي ،أي ما إذا كانت املادة التاس���عة من
اتفاقية اإلبادة اجلماعية ميكن اعتبارها من قبيل “األحكام اخلاصة الواردة
يف املعاهدات املعمول هبا” على حنو ما توخاه ذلك النص.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعت يف
مرافعاهتا أن اإلش���ارة إىل “معاه���دة معمول هبا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل

بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي
يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعــلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفس�ي�ر الفقرة  2من املادة
 35مب���ا يفي���د تأويل تلك الفقرة بأهنا تش�ي�ر إىل املعاه���دة النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي ،هو تفس�ي�ر يسنده يف الواقع فحص األعمال
التحضريي���ة للنص؛ وترى املحكمة أن التاريخ التش���ريعي للفقرة  2من
املادة  35من النظام األساسي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (املشار إليها
أدناه بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة
اس���تثناء على املب���دأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش���مل احلاالت
املتوخ���اة يف االتفاقات املربمة يف أعق���اب احلرب العاملية األوىل قبل بدء
نف���اذ النظام األساس���ي .غ�ي�ر أن األعمال التحضريية للنظام األساس���ي
للمحكمة احلالية ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش���ة املادة 35
مؤقتة بل وعارضة إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة
الدولية املقبلة مل تسو فيها مسألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ
هبا أو سيستعاض عنها مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن
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أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
ّ
تفس�ي�رًا خمتلفًا عن احلكم املماثل الوارد يف النظام األساس���ي للمحكمة
الدائمة .بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام األساسي للمحكمة
أي نية يف توس���يع نطاق إمكانية اللجوء
الدائمة؛ وليس مثة ما يش�ي�ر إىل ّ
إىل املحكمة.
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساسي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوج���ه انتباه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أنه مل ّ
القبيل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّه ال وجود ملثل هذه
أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يسند
التفسري البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي ش���رط
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساس���ي دون ّ
آخر غري ش���رط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما
معاهدة قد تعقد يف ّ
سبقت مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية
أي تنظيم إمكانية
إىل ح ّد ما ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
جل���وء الدول غري األط���راف يف النظام األساس���ي إىل املحكمة .ولذلك
ترى املحكمة أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام
األساس���ي إىل “األح���كام اخلاصة الواردة يف املعاه���دات املعمول هبا”
ال تسري إ ّال على املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي،
أي معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وال تسرى على ّ
وهكذا تس���تنتج املحكمة أنه ،حىت على افتراض أن صربيا واجلبل
األس���ود طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ال توفر هلا أساس�ا�ً يتيح هلا
إمكانية اللجوء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس���عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير ،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساسي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقامت الدعوى احلالية.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )117
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*

وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )118بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *

اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم
وهيغينـز وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على
البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.
 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض����اة الس����بعة الذي����ن أصدروا اإلعالن املش����ترك،
يتناق����ض ه����ذا احلل مع عدد من الق����رارات الس����ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوس��ل�افيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفت����رة بـني  1992و 2000وأن ه����ذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األمم املتحدة ع����ام  .2002ويالحظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه يف
الواقع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوسالفيا مل تكن عضوًا يف األمم
املتح����دة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس����فهم لكون احلكم قد ترك بعض
الش����كوك حتوم حول مس����ألة ما إذا كانت يوغوس��ل�افيا طرفًا يف اتفاقية
األمم املتح����دة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي 1992
و ،2000وبالت����ايل فإهن����م يش ّ
����ككون يف احللول ال��ت�ي اعتمدهتا املحكمة
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يف القضي����ة اليت أقامتها البوس����نة واهلرس����ك ضد صربيا واجلبل األس����ود.
وال يستويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـري الثالثة املبـيّنة يف الفقرة  2أعاله.

 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.

إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
كان ّ
حيق للمحكمة أن تتناول املس���ائل املوضوعية للقضية ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أهنا ختتلف مع االستنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغب يف أن يوضح ملاذا كان ينبغي للمحكمة ،يف نظره،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة غري متاحة
أ ّال ّ
لصربي���ا واجلبل األس���ود ،رغم أن���ه أيّد هذا النه���ج يف  ،1999عندما
رفضت املحكمة طلب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـري مؤقتة للحماية .ويف
رأيه ،مل توضح املحكمة توضيحًا مقعنًا وبيّنًا وضع مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي���ة جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة عام  .2000وحلكم
املحكم���ة أيض���ًا آثار ال تنكر عل���ى القضايا العالق���ة األخرى ،وخباصة
قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل
األس���ود) ،وهذا م���ا كان باإلمكان تفاديه بس���هولة باختيار هنج آخر.
يقوض مبدأ
وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات الس���ابقة للمحكمة ،مما ّ
اتس���اق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتس���اق مع االجتهاد السابق على
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع ذلك االتساق
ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.

الرأي املستقل للقاضي العريب

صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
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اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة مبوجب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.
كما خيتلف مع املحكمة يف اس����تنتاجها القائل إنه ،على افتراض أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض����وًا يف األمم املتحدة ،فإنه
ل����ن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم����ة مبوجب الفقرة  2من املادة .35
وبالنسبة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات املعمول
هب����ا” الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،35مبعىن “املعاهدات النافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة” تفسري ضيق بدون مسوغ .وعلى
غ����رار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعم����ال التحضريية ذات الصلة،
لكن����ه ،خالفًا للمحكمة ،اس����تنتج أن عبارة “املعاه����دات املعمول هبا”
أي معاهدات متصلة بتس����وية الس��ل�ام
ينبغي أن تفهم على أهنا تش����مل ّ
اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س����واء دخل����ت حيز النفاذ قبل النظام
األساسي للمحكمة أو بعده .وتشمل ،استنادًا إىل القاضي العريب ،اتفاقية
من����ع اإلبادة اجلماعية ،وهي معاهدة صيغت حت����ت رعاية األمم املتحدة
ر ّدًا عل����ى األحداث املأس����وية للحرب العاملية الثاني����ة .واحتياطيًا ،يقول
القاض����ي العريب ،إنه حىت ولو كان����ت قراءة املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة ،فإنه ينبغي أن يكون مثة استثناء
للمعاه����دات اليت يكون القصد منها معاجلة انته����اكات القواعد اآلمرة.
أي دولة تسعى إىل
وقال إنه ينبغي تفس��ي�رها تفس��ي�رًا واس����عًا حبيث إن ّ
اللجوء إىل املحكمة اس����تنادًا إىل معاهدة تتناول انتهاكًا للقواعد اآلمرة
جيوز هلا ذلك ما دامت املعاهدة نافذة عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية

تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.
غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ
الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالقًا من أس���اس قان���وين جديد نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيما يتعلق بقبول يوغوس�ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش���رين
الثاين/نوفمرب ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.
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القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحدة)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  15كانون األول/ديسمرب 2004

استنتجت املحكمة باإلمجاع ،يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة
مبشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحدة)،
للب���ت يف الطلبات املقدمة يف العريض���ة اليت أودعتها
أ ّال اختص���اص هلا ّ
صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحدة يف  29نيسان/أبريل .1999
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ نائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )115احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
باإلمجاع،
للبت يف الطلبات املقدمة يف العريضة اليت
تقضي بأالّ اختصاص هلا ّ
أودعتها صربيا واجلبل األسود يف  29نيسان/أبريل .”1999
*
*   *
وذيّل نائ���ب الرئيس راجنيف���ا والقضاة غيّ���وم وهيغينـز وكوميانس
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب حكم املحكمة بإعالن مش���ترك؛ وذيّل
القاضي كوروما حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّله القضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب والقاضي اخلاص كريتشا بآراء مستقلة.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات األطراف
(الفقرات )22-1
أودعت حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (“صربيا واجلبل
األس���ود” ،بأثر نافذ اعتبارًا من  4ش���باط/فرباير  )2003عريضة ،يف
 29نيسان/أبريل  ،1999تقيم هبا دعوى ضد اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية (املشار إليها أدناه بـ “اململكة املتحدة” فيما
يتصل بنـزاع متعلق بأفعال ا ّدعي أن اململكة املتحدة ارتكبتها
“أخلّت هبا بالتزامها الدويل الذي حيظر عليها اس���تعمال القوة ضد
دولة أخ���رى وااللتزام بع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية لدولة

أخرى ،وااللتزام بعدم انتهاك س���يادة دولة أخرى ،وااللتزام حبماية
الس���كان املدنيـني واألعيان املدنية وقت احل���رب ،وااللتزام حبماية
البيئ���ة ،وااللتزام املتصل حبرية املالحة يف األهن���ار الدولية ،وااللتزام
املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وااللتزام بعدم استخدام
األسلحة املحظورة ،وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية
التسبب يف اهلالك املادي ملجموعة قومية”.
واس���تظهرت العريضة يف إقامة اختص���اص املحكمة بالفقرة  2من
امل���ادة  36م���ن النظام األساس���ي للمحكمة ،وكذا باملادة التاس���عة من
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف
 9كانون األول/ديس���مرب ( 1948ويش���ار إليها أدناه ب���ـ “اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية”).
ويف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مباش���رة بع���د إي���داع مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية لعريضته���ا ،قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري
ال باملادة  73من الئحة املحكمة.
حتفظية عم ً
ويف اليوم ذاته ،أودعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عرائض تقيم
هب���ا دعاوى فيما يتعلق مبنازعات أخرى ناش���ئة عن نفس الوقائع ،ضد
مملكة بلجيكا ،وكندا ،واجلمهورية الفرنسية ،ومجهورية أملانيا االحتادية،
واجلمهوري���ة اإليطالية ،ومملكة هولن���دا ،واجلمهورية الربتغالية ،ومملكة
إسبانيا ،والواليات املتحدة األمريكية ،وقدمت طلبات لإلشارة بتدابـري
حتفظية.
أي قاض من اجلنس���ية
ومب���ا أن املحكم���ة مل تكن تض���م يف هيئتها ّ
اليوغوسالفية ،فإن احلكومة اليوغوسالفية مارست حقها مبوجب املادة
 31من النظام األساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضيًا خاصًا
للنظر يف القضية.
ومبوجب عش���رة أوامر مؤرخ���ة  2حزيران/يونيه  ،1999رفضت
املحكمة ،بعد االستماع إىل األطراف ،طلب اإلشارة بالتدابـري التحفظية
يف كل القضاي���ا املعروض���ة عليها ،كما ّقررت أن تش���طب من اجلدول
القضيتني املرفوعتني ضد إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ويف  4متوز/يولي���ه  ،2000قدم���ت اململكة املتح���دة ،يف غضون
األجل املح ّدد إليداع مذكرهتا املضادة ،واستنادًا إىل الفقرة  1من املادة
 79من الئحة املحكمة ،دفوعًا ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة بالنظر
يف القضية وبش���أن مقبولية العريض���ةُ .فعلّقت بالتايل إجراءات النظر يف
موضوع الدعوى.
ويف  20كان���ون األول/ديس���مرب  ،2002أودع���ت مجهوري���ة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ،يف غضون األجل الذي ح ّددته املحكمة وم ّددته
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بناء على طلبها ،بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بشأن تلك
مرتني ً
الدف���وع االبتدائية (ويش���ار إليها أدن���اه بـ “املالحظات”) ،مش���فوعة
ببيانات خطيّة متطابقة يف القضايا السبع األخرى املعروضة عليها.
ال بالفقرة  1من املادة  24من النظام األساس���ي ،أبلغ القاضي
وعم ً
س���يما رئيس املحكمة ،يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  2003بأنه ينبغي
أي من تلك القضايا.
أ ّال يشارك يف ّ
ويف اجتم���اع عقده رئيس املحكمة يف  12كانون األول/ديس���مرب
 2003مع ممثلي األطراف يف القضايا الثماين املتعلقة مبشروعية استعمال
القوة ،نوقشت ،يف مجلة أمور أخرى ،مسائل وجود قضاة خاصني يف هيئة
املحكمة خالل مرحلة الدفوع االبتدائية ومس���ألة إمكانية ضم الدعاوى.
ويف رس���الة مؤرخة  23كانون األول/ديس���مرب  ،2003أبلغ رئيس قلم
املحكمة وكالء كافة األطراف بأن املحكمة قد ّقررت ،عم ًال بالفقرة 5
من املادة  31من النظام األساسي ،أنه اعتبارًا لوجود قضاة من جنسيات
بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة املحكمة ،فإن القضاة اخلاصني الذين
اختارهتم الدول امل ّدعى عليها لن جيلس���وا يف هيئة املحكمة خالل املرحلة
الراهنة من اإلجراءات يف هذه القضايا .كما أُبلغ الوكالء بأن املحكمة قد
ّقررت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراء مناسبًا يف تلك املرحلة.
وعقدت جلس���ات علنية يف الفترة الفاصلة بـني  19و 23نيسان/
أبريل .2004
وبع���د أن بـيّن احلكم طلبات األط���راف يف مرافعاهتا اخلطيّة (واليت
ل���ن ترد هن���ا) ،ذكر بأن األط���راف قدم���ت ،يف املرافعات الش���فوية،
االستنتاجات اخلتامية التالية:
باسم حكومة اململكة املتحدة،
يف جلسة  22نيسان/أبريل:2004
“ولألس���باب املبـيّن���ة يف الدفوع االبتدائية ويف اجللس���ة الش���فوية،
تلتمس اململكة املتحدة من املحكمة:
 أن تشطب القضية من اجلدول ،أو احتياطيًا، أن تقضي وتعلن: أهنا ليس هلا اختص���اص للنظر يف الطلبات اليت أقامتها صربياواجلبل األسود ضد اململكة املتحدة،
و/أو
 أن الطلب���ات اليت قدمتها صربيا واجلبل األس���ود ضد اململكةاملتحدة هي طلبات غري مقبولة”.
وباسم حكومة صربيا واجلبل األسود،
يف جلسة  23نيسان/أبريل :2004
“لألس���باب املدىل هبا يف مرافعاهتا ،وال سيما يف مالحظاهتا اخلطيّة
واملراس�ل�ات الالحقة مع املحكمة ،ويف اجللس���ة الشفوية ،تلتمس
صربيا واجلبل األسود من املحكمة:
 -أن تقضي وتعلن أن هلا اختصاصًا شخصيًا على هذه القضايا؛

 وترف���ض بقية الدفوع االبتدائية لل���دول امل ّدعى عليها ،وتأمرباإلج���راءات يف املوضوع إذا اس���تنتجت أن هل���ا اختصاصًا
شخصيًا ”.
وقبل أن تباش���ر املحكمة تعليلها ،تدرج فقرة (الفقرة  )23تتناول
تغيـري اس���م الطرف امل ّدعي يف  4ش���باط/فرباير  2003من “مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة” إىل “صربي���ا واجلب���ل األس���ود” .وتبـيّن أهنا
ستس���تخدم اس���م “صربيا واجلبل األسود” ،قدر املس���تطاع ،حىت يف
احلاالت اليت يشار فيها إىل خطوة إجرائية اختذت قبل تغيـري االسم ،عدا
يف احلاالت اليت قد يسبب فيها االسم لبسًا يف سياق تارخيي.

رفض القضية يف مستهل الدعوى
(الفقرات )42-24
تش���رع املحكم���ة مبالحظة أن من املتعيّن عليها ب���ادئ ذي بدء أن
تتناول مسألة ّأولية أثريت يف كل قضية من القضايا ،وهي ادعاء ،قدمه
مثانية أطراف م ّدعى عليها بأشكال شىت ،ومفاده أنه نتيجة لتغيّر موقف
الطرف امل ّدعي من مس���ألة اختص���اص املحكمة على حنو ما أعرب عنه
تب���ت يف تلك الدفوع
يف مالحظات���ه ،فإن املحكم���ة مل تعد ملزمة بأن ّ
املتعلق���ة باالختصاص ،بل ميكنها أن تكتفي برفض القضايا يف مس���تهل
الدعوى وشطبها من جدول املحكمة ،دون أن تواصل النظر يف مسائل
االختصاص.
مث تبح����ث املحكمة عددًا من احلجج ال��ت�ي قدمها خمتلف األطراف
امل ّدعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأهنا أن تدفع املحكمة إىل
اختاذ هذا املس����ار ،ومنها ،يف مجلة أم����ور ’1‘ :أن موقف صربيا واجلبل
األسود تتعيّن معاملته معاملة تفضي عمليًا إىل التنازل عن الدعوى أو أن
تنه����ي املحكمة تلقائيًا القضية لصاحل حس����ن إقام����ة العدل؛ ‘ ’2وأن مثة
اتفاق����ًا بـني األطراف على “مس����ألة يف االختصاص حامسة يف القضية”،
وأن����ه نتيج����ة لذلك مل يع����د يف الوقت الراهن “نـزاع بش����أن ما إذا كان
للمحكم����ة اختصاص”؛ ‘ ’3وأن النـزاع املوضوعي يف إطار اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية قد انتفى وبالتايل انتفى كامل النـزاع يف تلك القضايا اليت
مل يقم فيها االختصاص إ ّال على املادة التاسعة من تلك االتفاقية؛ ‘ ’4وأن
صربيا واجلبل األسود ،بسلوكها ،قد أسقطت حقها يف إقامة دعوى يف
هذه القضية أو ختلّت عنه وبالتايل فإهنا تُصد عن متابعة الدعوى.
ويتعذر على املحكمة أن تؤيد شىت ادعاءات األطراف امل ّدعى عليها.
وت���رى املحكمة أنه يتع���ذر عليها أن تعترب أن ملالحظ���ات صربيا واجلبل
األسود األثر القانوين املترتب على التنازل عن الدعوى مبوجب املادة 88
أو امل���ادة  89م���ن الئحة املحكمة وتس���تنتج أن القضية ال تندرج يف فئة
القضايا اليت جيوز هلا فيها أن تنهي الدعوى يف قضية من القضايا من تلقاء
نفس���ها .وفيما يتعلق باحلجة اليت أدىل هبا بع���ض األطراف امل ّدعى عليها
واليت تفيد بأن النـزاع بش���أن االختصاص قد انتفى مبا أن األطراف تتفق
اآلن على أن الطرف امل ّدعي مل يكن طرفًا يف النظام األساس���ي يف الوقت
ذي الصلة ،وتشري املحكمة إىل أن صربيا واجلبل األسود مل تدع املحكمة
إىل أن تقض���ي بعدم اختصاصه���ا؛ ولئن كانت تتفق مع احلجج اليت أدىل
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هب���ا األط���راف امل ّدعى عليها يف ه���ذا الصدد يف دفوعه���ا االبتدائية ،فإهنا
طلبت حتديدًا يف استنتاجاهتا قرارًا من املحكمة بشأن مسالة االختصاص.
وت���رى املحكمة أن هذه املس���ألة مس���ألة قانونية بص���رف النظر عن آراء
األطراف فيها .أما فيما يتعلق بانتفاء النـزاع يف املوضوع ،فإن من الواضح
بأي شكل
أن صربيا واجلبل األس���ود مل تس���حب طلباهتا بشأن املوضوع ّ
من األش���كال .بل إن تلك الطلبات قد نوقش���ت وفصلت بإس���هاب يف
جوهرها خالل اجللسات املتعلقة باالختصاص ،يف سياق مسألة اختصاص
املحكمة مبوجب املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية .كما أنه
م���ن الواضح أن هذه الطلبات ترفضه���ا بقوة األطراف امل ّدعى عليها .بل
إن���ه ال جيوز القول يف ظل هذه الظروف أنه ،يف الوقت الذي ال يزال فيه
تبت
جوه���ر النـزاع قائمًا ،مل تعد صربيا واجلبل األس���ود تس���عى إىل أن ّ
املحكمة يف طلبها .فصربيا واجلبل األسود مل تطلب التنازل عن الدعوى
تبت
وصرحت بأهنا “تريد من املحكمة أن تواصل النظر يف القضية وأن ّ
ّ
يف اختصاصه���ا  -وأن تبث يف املوضوع أيضًا ،إذا كان هلا اختصاص”.
ولذلك فإنه يتعذر على املحكمة أن تستنتج بأن صربيا واجلبل األسود قد
أي حق من حقوقها املوضوعي���ة أو اإلجرائية ،أو أهنا اختذت
ختلّ���ت عن ّ
موقفًا يس���تفاد من���ه أن النـزاع بـني األطراف مل يعد ل���ه وجود .أما فيما
يتعلق باحلجة املستندة إىل مبدأ اإلغالق احلكمي ،فإن املحكمة ال ترى أن
تبت يف اختصاصها”
صربيا واجلبل األسود ،بالتماسها إىل املحكمة “أن ّ
اس���تنادًا إىل ما ا ّدعي من “وقائع جديدة” معيّنة بش���أن مركزها القانوين
إزاء األمم املتحدة ،ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو ختلّت عن حقها يف
إقامة دعوى وينبغي أن تُصد عن مواصلة الدعوى احلالية أمام املحكمة.
وهلذه األسباب ،تستنتج املحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا
أي قرار ينهي
املتعلقة مبش����روعية اس����تعمال القوة من اجلدول ،أو تتخذ ّ
تلك القضايا يف مس����تهل الدع����وى .ويف املرحلة الراهنة من اإلجراءات،
يتعيّن الشروع يف فحص مسألة االختصاص بالنظر يف القضية.

إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  1من املادة  35من األساسي
(الفقرات )89-43
تشري املحكمة إىل أن العريضة املودعة يف  29نيسان/أبريل 1999
تذكر أن “حكومة مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية تستظهر بالفقرة 2
من املادة  36من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية وكذلك املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها”.
وتالح���ظ املحكم���ة أهنا ما فتئت تش�ي�ر يف اجتهادها إىل “حريتها
يف اختيار األس���اس الذي س���تقيم علي���ه حكمها” ،وأن���ه عندما يطعن
يف اختصاصها لش�ت�ى األس���باب ،فإهنا حرة يف إقامة قرارها على سبب
أو أكثر من اختيارها ،وال س���يما على “الس���بب الذي تراه أكثر صلة
باملوض���وع وس���ببًا قاطعًا” .غري أنه يف تلك احل���االت ،كانت أطراف
القضية املعروضة على املحكمة أطرافًا ،دون ش���ك ،يف النظام األساسي
للمحكمة وبالتايل كانت املحكمة متاحة هلا مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساس���ي .وتشري املحكمة إىل أن األمر ليس كذلك يف

الدع���وى احلالية ،اليت اعت���رض فيها على حق الطرف امل ّدعي يف اللجوء
إىل املحكمة .وإمكانية اللجوء إىل املحكمة هي بالذات املسألة اليت متيز
القضية احلالية عن تلك القضايا املذكورة يف اجتهادها املقصود.
وتالحظ املحكمة أن مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األس���ود
طرف���ًا يف النظام األساس���ي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مس���ألة
أساس���ية؛ ألن���ه إن مل تك���ن طرفًا ،ف���إن املحكمة لن تك���ون متاحة هلا
مبوجب الفقرة  1من املادة  35من النظام األساس���ي .ويف تلك احلالة،
بأي تطبيق للفق���رة  2من تلك املادة ،ل���ن يكون عرض صربيا
ورهن���ًا ّ
واجلبل األسود للقضية على املحكمة سليمًا ،أيًّا كان االختصاص الذي
حيق هلا املثول أمام املحكمة.
تس���تظهر به ،لسبب بسيط هو أنه مل يكن ّ
ومن مت ،يتعيّن على املحكمة أن تنظر أوالً يف مسألة ما إذا كان الطرف
امل ّدعي يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من النظام
األساس���ي للج���وء إىل املحكمة .ول���ن يتأتى للمحكمة تناول املس���ائل
املتعلقة بالش���روط املنص���وص عليها يف املادة  36من النظام األساس���ي
إ ّال إذا كان اجلواب على ذلك السؤال باإلجياب.
وتالح���ظ املحكمة يف ه���ذا الصدد أنه ال ش���ك أن صربيا واجلبل
األس���ود دولة ألغراض الفق���رة  1من املادة  34من النظام األساس���ي.
غري أن بع���ض األطراف امل ّدعى عليها تدفع ،بأنه وقت إيداع عريضتها
يف  29نيس���ان/أبريل  ،1999مل تكن تلك ا لدولة تس���تويف الش���روط
املنصوص عليها يف املادة  35من النظام األساسي.
وهك���ذا حاججت اململكة املتح���دة بأن “مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية ليست مؤهلة إلقامة هذه الدعوى” ألسباب منها أن
“مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ليست طرفًا يف النظام األساسي
للمحكم���ة ،ألهنا ليس���ت عض���وًا يف األمم املتحدة وليس���ت دولة
غري عضو أصبحت طرفًا يف النظام األساسي مبوجب املادة )2( 93
من ميثاق [األم���م املتحدة]” (الدفوع االبتدائية للمملكة املتحدة،
الصفحة  ،25الفقرة .)1-3
مث تس���تعرض املحكمة سلس���لة األحداث املتعلق���ة باملوقف القانوين
للط���رف امل ّدعي جتاه األمم املتحدة يف الفترة  .2000-1992وتش�ي�ر،
يف مجل���ة أم���ور ،إىل م���ا يليّ :
تف���كك مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية
االش���تراكية يف 1992-1991؛ وإع�ل�ان  27نيس���ان/أبريل 1992
الصادر عن مجعية مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية ،واجلمعية
يؤكد
الوطني���ة جلمهورية صربيا ومجعية مجهورية اجلبل األس���ود والذي ّ
أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ّ
تش���كل استمرارًا للشخصية القانونية
والسياس���ية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية؛ ومذكرة
موجه���ة يف نفس التاريخ من يوغوس�ل�افيا إىل األمني العام لألمم املتحدة
تؤكد فيها أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ستواصل عضوية مجهورية
ّ
يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية يف املنظمة؛ وقرار جملس األمن 777
( )1992ال���ذي يرى أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة ال ميكنها أن
تواصل تلقائيًا عضوية مجهورية االحتادية االشتراكية؛ وقرار اجلمعية العامة
 1/47لعام  1992الذي ينص على أ ّال تش���ارك مجهورية يوغوس�ل�افيا
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االحتادي���ة يف أعمال اجلمعية العامة؛ ورس���الة مؤرخة  29أيلول/س���بتمرب
 1992من املستشار القانوين لألمم املتحدة بشأن “اآلثار العملية” لقرار
اجلمعية العامة .1/47
وتستنتج املحكمة أن الوضع القانوين الذي كان قائمًا داخل األمم
املتحدة يف الفترة  2000-1992بش���أن مركز مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية ظل غامضًا ومفتوحًا لتقديرات خمتلفة .ويعزى ذلك ،يف مجلة
أمور ،إىل غياب قرار ذي حجية من األجهزة املختصة يف األمم املتحدة
حي ّدد بوضوح املركز القانوين جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إزاء األمم
املتحدة.
وتالحظ املحكمة أن مثة ثالثة مواقف اختذت داخل األمم املتحدة.
فف���ي املق���ام األول ،كان مثة موق���ف اختذه جهازان سياس���يان معنيان.
وتش�ي�ر املحكمة يف هذا الصدد إىل ق���رار جملس األمن )1992( 777
املؤرخ  19أيلول/س���بتمرب  1992وقرار اجلمعية العامة  1/47املؤرخ
 22أيلول/س���بتمرب  ،1992اللذي���ن مبقتضامها “ال ميك���ن أن تواصل
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) بصورة تلقائية
عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا”“ ،وأنه ينبغي
أن تتق���دم [ ]...بطلب للعضوية يف األمم املتحدة” .وتش�ي�ر املحكمة
إىل أن���ه ،إذا كان م���ن الواضح من أرقام التصوي���ت أن هذين القرارين
يعكس���ان موقف���ًا تؤيده أغلبية واس���عة من أعضاء األم���م املتحدة ،فإنه
ينمان عن قرار ذي حجية بشأن املركز القانوين
ال ميكن تأويلهما بأهنما ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية داخل األمم املتحدة ،أو جتاهها .ويتبـيّن
الغموض الذي يلف املس���ألة يف مجلة أمور ،يف ممارسة اجلمعية العامة يف
مسائل امليزانية خالل السنوات اليت أعقبت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية.
وتذك���ر املحكمة ،ثانيًا ،بأن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،من
ّ
ّ
جانبها ،قد متس���كت بادعائها أهنا تشكل استمرارًا للشخصية القانونية
جلمهورية يوغوس���ـالفيا االحتاديــــة االشتراكية“ ،مبا يف ذلك عضويتها
يف كافة املنظمات الدولية ومشاركتها يف املعاهدات الدولية اليت ص ّدقت
عليها يوغوس�ل�افيا أو انضمت إليها” .وورد هذا االدعــاء بوضـوح يف
املذك���رة الرمسية املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  1992واملوجهة من البعثة
الدائمة ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة.
ومتسك به الطرف امل ّدعي طيلة الفترة املمتدة من  1992إىل .2000
ثالثًا ،كان���ت األمانة العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز الثالث الذي
أي قرار ذي حجي���ة ،ظلت األمانة
تن���اول هذا املش���كل .ويف غي���اب ّ
العامة ،بصفتها اجلهاز اإلداري للمنظمة ،تركن إىل ممارسة الوضع القائم
س���ابقًا والذي كان س���ائدًا قبل ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية يف .1992
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه استنادًا إىل هذه اخللفية ،أشارت املحكمة
نفس���ها ،يف حكمها املؤرخ  3ش���باط/فرباير  2003يف القضية املتعلقة
بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  11متوز/يوليه  1996الصادر

يف القضي���ة املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها
(البوس���نة واهلرسك ضد يوغوس�ل�افيا) ،الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا
ضد البوس���نة واهلرس���ك) (ويش���ار إليه���ا أدناه بـ “قضي���ة طلب إعادة
النظر”) ،إىل “الوضع اخلاص الذي وجدت فيه مجهورية يوغوس�ل�افيا
االحتادية نفسها” خالل الفترة ذات الصلة؛ غري أنه مل ختلُص املحكمة،
أي نتيجة هنائي���ة من هذه الصيغة الوصفية للوضع
يف تل���ك القضية ،إىل ّ
املائع جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة وداخلها خالل
هذه الفترة.
بتطور جديد حدث عام
وتعت�ب�ر املحكمة أن هذه احلالة ق���د انتهت ّ
 .2000ففي  27تشرين األول/أكتوبر من تلك السنة ،طلبت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية قبوهلا عضوًا يف األمم املتحدة ،ويف  1تشرين الثاين/
نوفمرب قبلت مبوجب قرار اجلمعية العامة  .12/55وهكذا أصبح لصربيا
واجلبل األس���ود مركز العضوي���ة يف املنظمة ابتداء من  1تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  .2000غري أن قبوهلا يف األمم املتحدة مل يكن له ،وال ميكن أن
يكون له ،أثر رجعي يعود إىل وقت ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية واختفائها .وأصبح واضحًا أن الوضع اخلاص للطرف امل ّدعي
ال ميكن أن يكون مبثابة عضويته يف املنظمة.
التطور ال���ذي حصل يف عام
ويف رأي املحكم���ة ،ف���إن أمهي���ة هذا ّ
 2000هو أنه وضح الوضع القانوين املائع آنذاك بشأن مركز مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية جتاه األمم املتحدة.
وتس����تنتج املحكمة أنه من وجهة النظر اليت تنظر إليها اآلن للوضع
����ور اجلديد الذي حصل منذ
القان����وين ،وعل����ى ضوء اآلثار القانونية للتط ّ
 1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2000ختلُص إىل نتيجة مفادها أن صربيا واجلبل
األسود مل تكن عضوًا يف األمم املتحدة ،وأهنا بتلك الصفة مل تكن دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية ،وقت إيداع العريضة.
وتنظ���ر املحكمة يف نقط���ة أخرى هي صلة احلكم الصادر يف قضية
طلب إعادة النظر واملؤرخ  3شباط/فرباير  2003هبذه القضية .وتشري
إىل أن���ه ،نظرًا للخصائص املح ّددة لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساس���ي ،اليت ح ّددت فيه بدقة ش���روط االس���تجابة لطلب
إعادة النظر يف حكم ،فإنه ليس مثة ما يدعو إىل اعتبار احلكم الصادر يف
قضية إعادة النظر حكمًا يبت يف مس���ألة املركز القانوين لصربيا واجلبل
يبت يف مركز صربيا
األسود جتاه األمم املتحدة .كما أن هذا احلكم ال ّ
واجلبل األسود فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة.
وهلذه األس���باب ،تس���تنتج املحكم���ة أن الط���رف امل ّدعي يف هذه
أي صربيا واجلبل األس���ود ،مل يكن ،وقت إقامة هذه الدعوى،
القضيةّ ،
عض���وًا يف األم���م املتحدة ،وبالتايل ،مل يكن على ذلك األس���اس ،دولة
طرفًا يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية .ومبا أن الطرف امل ّدعي
أي أساس آخر ،فإنه ذلك
بناء على ّ
مل يصبح طرفًا يف النظام األساس���ي ً
يستتبع أن املحكمة مل تكن متاحة له آنذاك مبوجب الفقرة  1من املادة
 35من النظام األساسي.
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إمكانية جلوء صربيا واجلبل األسود إىل املحكمة مبوجب
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي
(الفقرات )112-90
مث تنظ���ر املحكم���ة فيم���ا إذا كانت متاحة لصربيا واجلبل األس���ود
مبوجب الفقرة  2من املادة  35اليت تنص على ما يلي:
“حي ّدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى
[أي ال���دول غ�ي�ر األط���راف يف النظام األساس���ي] أن تتقاضى إىل
املحكمة ،وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات
املعمول هبا .على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل
باملساواة بـني املتقاضني أمام املحكمة”.
ويف هذا الصدد ،تقتبس من أمرها املؤرخ  8نيس���ان/أبريل 1993
الص���ادر يف القضية املتعلق���ة بتطبيق اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) (ويشار
إليها أدناه بـ “قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية” ،حيث قالت ،يف مجلة
أمور ،إن “ش���رط التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية متعددة األطراف،
من قبيل املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،والذي تس���تند
إليه البوس���نة واهلرس���ك يف هذه القضية ،ميكن أن يعترب ظاهريًا ،يف نظر
املحكمة ،حكمًا خاصًا واردًا يف معاهدة نافذة” (التوكيد مضاف).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عددًا من األطراف امل ّدعى عليها ا ّدعت يف
مرافعاهتا أن اإلش���ارة إىل “معاه���دة معمول هبا” يف الفقرة  2من املادة
 35من النظام األساس���ي ال تتعل���ق إ ّال باملعاهدات النافذة وقت دخول
النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ ،أي يف  24تشرين األول/أكتوبر
 .1945وفيما يتعلق باألمر الصادر يف  8نيسان/أبريل  1993يف قضية
اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،أشارت األطراف امل ّدعى عليها إىل أن ذلك
تقدير مؤقت ،غري حاسم يف املسألة ،وارتأت أن “مثة أسبابًا مقنعة تدعو
إىل أن تعيد املحكمة النظر يف النهج املؤقت الذي اتبعته يف تفس�ي�ر هذا
الشرط يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ”.
وتالحظ املحكمة أن الفقرة الواردة يف أمر  1993الصادر يف قضية
اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية تتن���اول احلالة اليت أقيمت فيها دعوى ضد
دولة كانت عضويتها يف األمم املتحدة ومركزها بصفتها طرفًا يف النظام
األساس���ي غري واضحني .وتالحظ أن األمر الصادر يف  8نيسان/أبريل
بناء على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة يف سياق
 1993قد صدر ً
اإلجراءات العارضة بصدد طلب لإلشارة بالتدابـري التحفظية ،وتستنتج
أنه سيكون من املالئم يف الوقت الراهن أن ختلُص املحكمة إىل استنتاج
هنائي بش���أن مس���ألة ما إذا كانت الفقرة  2من املادة  35تتيح اللجوء
إىل املحكمة يف هذه القضية ،وأن تواصل النظر ،هلذا الغرض ،يف مسألة
التطبيق والتفسري.
مث تش���رع املحكمة يف تفس�ي�ر الفقرة  2من امل���ادة  35من النظام
األساسي ،وتقوم بذلك وفقًا للقانون الدويل العريف ،الذي تعكسه املادة
 31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات لعام  .1969فاستنادًا إىل الفقرة
 1من املادة  ،31تفس���ر املعاهدة حبس���ن نية وفقًا للمعىن العادي الذي

يعط���ى لتعاب�ي�ر املعاهدة يف الس���ياق الذي ترد في���ه ويف ضوء موضوع
املعاهدة وغرضها .وجيب أن يس���تند التفسري إىل نص املعاهدة قبل كل
شيء .وعلى سبيل التدبري التكميلي ،ميكن اللجوء إىل وسائل تفسري من
قبيل العمل التحضريي للمعاهدة والظروف اليت أبرمت فيها.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن عبارة “املعاهدات املعمول هبا” يف الفقرة
 2م���ن املادة  ،35ال تبـيّن ،يف معناه���ا الطبيعي والعادي ،الوقت الذي
تكون فيه املعاهدات املتوخاة نافذة ،وميكن أن تكون هذه العبارة موضع
تفسريات شىت .فيمكن تفسريها بأهنا تشري إما إىل معاهدات نافذة وقت
بدء نفاذ النظام األساس���ي نفسه ،أو إىل معاهدات نافذة يف تاريخ إقامة
الدعوى يف القضية اليت استظهر فيها بتلك املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أن موض���وع وغ���رض املادة  35م���ن النظام
األساس���ي هو حتديد شروط اللجوء إىل املحكمة .وإذا كانت الفقرة 1
من تلك املادة تتيح املحكمة لكافة الدول األطراف يف النظام األساسي،
فإن القصد من الفقرة  2هو تنظيم إمكانية جلوء الدول غري األطراف يف
التوجه الرئيسي للنص أن
النظام األساسي إىل املحكمة .ولعلّه يتناىف مع ّ
ال للدول غري األطراف يف النظام األساسي فرص اللجوء إىل
تتاح مستقب ً
املحكم���ة مبجرد إبرام معاهدة خاصة بـينها ،متعددة األطراف أو ثنائية،
تتضمن حكمًا هبذا املعىن.
وتالحظ املحكمة عالوة على ذلك أن تفسري الفقرة  2من املادة 35
مبا يفيد تأويل تلك الفقرة بأهنا تش�ي�ر إىل املعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ
النظام األساس���ي ،هو تفسري يسنده يف الواقع فحص األعمال التحضريية
للن���ص؛ وت���رى املحكمة أن التاريخ التش���ريعي للفق���رة  2من املادة 35
من النظام األساس���ي ملحكم���ة العدل الدويل الدائمة (املش���ار إليها أدناه
بـ “املحكمة الدائمة”) يثبت بأن القصد انصرف إىل جعل الفقرة استثناء
على املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة  ،1حىت تش���مل احلاالت املتوخاة يف
االتفاق���ات املربم���ة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل قب���ل بدء نفاذ النظام
األساس���ي .غري أن األعمال التحضريية للنظام األساسي للمحكمة احلالية
ال تلقى الضوء الكايف .فقد كانت مناقش���ة املادة  35مؤقتة بل وعارضة
إىل ح ّد ما؛ وجرت يف مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية املقبلة مل تسو
فيها مسألة ما إذا كانت املحكمة الدائمة سيحتفظ هبا أو سيستعاض عنها
أي مناقش���ة توحي بأن
مبحكمة جديدة .والواقع أن املحاضر ال تتضمن ّ
تفس���ر الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي تفس�ي�رًا خمتلفًا عن
احلكم املماثل الوارد يف النظام األساسي للمحكمة الدائمة .بل إن النص
استنس���خ فيما يبدو من النظام األساس���ي للمحكم���ة الدائمة؛ وليس مثة
أي نية يف توسيع نطاق إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
ما يشري إىل ّ
وبناء عليه ،يتعيّن تفسري الفقرة  2من املادة  35تفسري النص املماثل
ً
يف النظ���ام األساس���ي للمحكمة الدائمة ،مع مراع���اة ما يقتضيه اختالف
احلال ،أي تفس�ي�رًا يفيد أهنا تش�ي�ر إىل املعاهدات الناف���ذة يف تاريخ بدء
نفاذ النظام األساس���ي اجلديد ،وتنص على اختصاص املحكمة اجلديدة.
أي معاهدات س���ابقة من هذا
يوجه انتب���اه املحكمة إىل ّ
والواق���ع أن���ه مل ّ
القبي���ل ،تش�ي�ر إىل اختصاص املحكمة احلالية ،ولعلّ���ه ال وجود ملثل هذه
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أي
املعاهدات .غري أنه يف نظر املحكمة ،ال ترى يف هذا الظرف ،وال يف ّ
فحص ملوضوع ملعاهدة وغرضها ،وال يف األعمال التحضريية ،ما يس���ند
التفس�ي�ر البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء
أي شرط آخر
إىل املحكمة للدول غري األطراف يف النظام األساسي دون ّ
غري شرط وجود بند ينص على ختويل االختصاص للمحكمة ،يف معاهدة
أي وقت الحق لبدء نفاذ النظام األساس���ي .وكما س���بقت
قد تعقد يف ّ
مالحظته ،فإن هذا التفسري من شأنه أن يفضي إىل نتيجة منافية إىل ح ّد ما
أي تنظيم إمكانية جلوء الدول
ملوضوع وغرض الفقرة  2من املادة ّ ،35
غ�ي�ر األطراف يف النظام األساس���ي إىل املحكم���ة .ولذلك ترى املحكمة
أن اإلش���ارة الواردة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي إىل
“األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمول هبا” ال تس���ري إ ّال على
أي
املعاهدات النافذة يف تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي ،وال تسرى على ّ
معاهدات أخرى تربم بعد ذلك التاريخ.
وهك����ذا تس����تنتج املحكمة أنه ،حىت على افت����راض أن صربيا واجلبل
األس����ود ط����رف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعي����ة يف التاريخ املقصود ،فإن
الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس����ي ال توفر هلا أساس��ا�ً يتيح هلا
إمكاني����ة اللج����وء إىل املحكمة ،مبوجب املادة التاس����عة من تلك االتفاقية،
ما دام االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ إ ّال يف  12كانون الثاين/يناير ،1951
تبت يف
بعد بدء نفاذ النظام األساس����ي .ولذلك ال ترى املحكمة لزامًا أن ّ
مسألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود طرفًا أم ال يف اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية يف  29نيسان/أبريل  1999عندما أقامت الدعوى احلالية.

عدم ضرورة النظر يف الدفوع االبتدائية األخرى
(الفقرة )113
وبع���د أن اس���تنتجت املحكم���ة أن صربيا واجلبل األس���ود مل يكن
بإمكاهنا أن تلجأ ،وقت إقامة هذه الدعوى ،إىل املحكمة يف إطار الفقرة
 1أو الفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي ،فإهنا تقول إنه ليس
من الضروري أن تنظر يف الدفوع االبتدائية األخرى اليت قدمها األطراف
امل ّدعى عليهم بشأن االختصاص.
*
وتذكر املحكمة ختامًا (الفقرة  )114بأنه ،بصرف النظر عما إذا
كان هل���ا اختصاص للنظر يف نـزاع من النـزاعات ،فإن األطراف “تظل
يف كل القضايا مس���ؤولة عن األعمال املسندة إليها واليت تنتهك حقوق
الدول األخرى”.
*
*   *

اإلعالن املشترك لنائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم
وهيغينـز وكوميانس واخلصاونة وبويرغنتال والعريب
صوت نائب الرئيس راجنيفا والقضاة غيّوم وهيغينـز وكوميانس
ّ -1
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب لفائدة منطوق األحكام ألهنم يتفقون على

البت يف موضوعها .وأضافوا يف إعالهنم
أن ه���ذه القضايا ال ميكن قانونًا ّ
املشترك أهنم خيتلفون اختالفًا عميقًا مع التعليل الذي اعتمدته املحكمة.

 - 2ويالحظون أنه عندما تستنتج املحكمة يف قضية ،أن اختصاصها
الش���خصي أو املوضوعي أو الزمين ال يقوم على أس���اس متني ،لس���ببـني
أو أكثر ،فإنه ميكنها أن ختتار أنس���ب األس���باب لتب�ن�ي عليه قرارها بعدم
االختص���اص .ويش�ي�رون إىل أن ه���ذا االختيار ال ب���د وأن يهتدي بثالثة
معايـري هي :االتساق مع سالف االجتهاد؛ ودرجة اليقني يف السبب الذي
وقع عليه االختيار؛ واآلثار املحتملة بالنسبة للقضايا املعلّقة األخرى.
 - 3ويف احل����االت الراهنة ،اس����تنادًا إىل أحكام املحكمة ،مل تكن
صربيا واجلبل األس����ود عضوًا يف األمم املتحدة يف عام  ،1999وبالتايل
مل تكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة .وتستنتج املحكمة من ذلك
يف األح����كام أهنا مل تكن متاحة حينها للطرف امل ّدعي مبوجب الفقرة 1
من املادة  35من النظام األساسي .وتذهب األحكام إىل القول إن الفقرة
 2من تلك املادة ال تتيح للدول غري األطراف يف النظام األساسي إمكانية
املثول أمام املحكمة إالّ مبقتضى قرارات ملجلس األمن أو معاهدات مربمة
قب����ل بدء نفاذ النظام األساس����ي .ويالحظ يف األح����كام أن اتفاقية األمم
املتح����دة ملن����ع اإلبادة اجلماعية مل تدخل حيز النف����اذ إ ّال يف عام .1951
واستُنتج بالتايل أن الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي هي أيضًا
ال تتيح لصربيا واجلبل األسود إمكانية اللجوء إىل املحكمة.
 - 4ويف رأي القض����اة الس����بعة الذي����ن أصدروا اإلعالن املش����ترك،
يتناق����ض ه����ذا احلل مع عدد من الق����رارات الس����ابقة للمحكمة ،وخباصة
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير  2003يف قضية بـني البوسنة واهلرسك
ويوغوس��ل�افيا ،حيث قضي بأن يوغوسالفيا ميكنها أن متثل أمام املحكمة
يف الفت����رة بـني  1992و 2000وأن ه����ذا املوقف مل يتغيّر بقبوهلا عضوًا
يف األمم املتحدة ع����ام  .2002ويالحظ أصحاب اإلعالن كذلك أنه يف
الواقع من غري البديهي بتاتًا القول بأن يوغوسالفيا مل تكن عضوًا يف األمم
املتح����دة وقتئذ .وأخريًا ،يعربون عن أس����فهم لكون احلكم قد ترك بعض
الش����كوك حتوم حول مس����ألة ما إذا كانت يوغوس��ل�افيا طرفًا يف اتفاقية
األمم املتح����دة ملنع اإلبادة اجلماعية ،يف الفترة الفاصلة بـني عامي 1992
و ،2000وبالت����ايل فإهن����م يش ّ
����ككون يف احللول ال��ت�ي اعتمدهتا املحكمة
يف القضي����ة اليت أقامتها البوس����نة واهلرس����ك ضد صربيا واجلبل األس����ود.
وال يستويف حكم املحكمة أيًّا من املعايـري الثالثة املبـيّنة يف الفقرة  2أعاله.
 - 5وأخريًا يالحظ القضاة الس���بعة أن املحكمة كان بإمكاهنا أن
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم االختصاص على األسس اليت ارتكزت
عليها عام  1999عندما كانت تنظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقض���ت املحكمة عندئذ بعدم االختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق
بإع�ل�ان قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة ال���ذي أودعته صربيا واجلبل
األسود أس���ابيع قبل بدء العمليات العسكرية يف كوسوفو .كما قضت
بع���دم اختصاصها من حيث املوضوع فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة
أي نية يف اإلب���ادة اجلماعية .وكان
ملن���ع اإلب���ادة اجلماعية ،لعدم ثبوت ّ
باإلمكان تأكيد هذه احللول بكل سهولة.
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إعالن القاضي كوروما
ق���ال القاض���ي كوروما يف إعالنه إن���ه ،وإن كان يتفق مع ما قضي
ب���ه يف احلكم ،فإن���ه يرى من الضروري تأكيد ما يلي :إن املس���ألة اليت
ال يف هذه املرحلة من
البت فيها واليت فصلت فيها فع ً
طلب من املحكمة ّ
الدعوى هي مس���ألة االختصاص ،أي م���ا إذا كان بإمكان املحكمة أن
التأكد مما إذا
تبت يف موضوع القضية .والقصد من الوظيفة الوالئية هو ّ
ّ
وتبت فيها.
كان ّ
حيق للمحكمة أن تتناول املس���ائل املوضوعية للقضية ّ
وهذه الوظيفة ،يف نظره ،ال ميكن االس���تغناء عنها ألن القانون يقتضيها
ويش���ترطها النظام األساسي للمحكمة .وهذه الوظيفة هي ما قامت به
املحكم���ة يف حكمها ويف إطار هذا املعيار ينبغي فهم احلكم .وال ميكن
أي مسألة
تفسري احلكم تفسريًا يفيد بأن املحكمة قد اختذت موقفًا من ّ
من مسائل اجلوهر املعروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضية هيغينـز
تقر القاضية هيغينـز أن صربيا واجلبل األسود مل تتنازل عن الدعوى.
ّ
غري أنه ختتلف مع االس����تنتاج الظاهر الذي خلُصت إليه املحكمة والذي
مفاده أنه ال جيوز ش����طب قضي����ة من اجلدول إ ّال عندم����ا يتنازل امل ّدعي
بأي مس����وغ ثابت
أو الطرف����ان ع����ن الدعوى ،أو عندما ال يديل امل ّدعي ّ
لالختصاص ،أو عندما يتبـيّن عدم اختصاص املحكمة (انظر الفقرة 32
من احلكم) .ويف رأيها ،فإن حق املحكمة يف أن تش����طب اس����تثناء قضية
من اجلدول يستند إىل سلطاهتا األصيلة ،اليت ال تقتصر على فئات مسبقة.
وت���رى القاضي���ة هيغينـز أنه كان ينبغي ش���طب ه���ذه القضية من
اجلدول ،ألن الطرف امل ّدعي وضع نفس���ه بسلوكه يف موقف يتناىف مع
الفقرة  2من املادة  38من الئحة املحكمة .كما أن الطريقة اليت تناول
هبا الطرف امل ّدعي الدفوع االبتدائية من شأهنا أن تربر عدم املضي قدمًا
يف النظر يف القضية.
وختامًا ،تأس���ف القاضي���ة هيغينـز لالهتمام ال���ذي أولته املحكمة
للفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي ،إذ تعتقد أنه ليس هلا صلة
باملوضوع إ ّال يف قضية أخرى معروضة على املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
ال للحكم وإعالنًا مشتركًا مع
أضاف القاضي كوميانس رأيًا مستق ً
أعضاء املحكمة السبعة شارك يف توقيعه لسببـني.
أوالً ،كان يرغب يف أن يوضح ملاذا كان ينبغي للمحكمة ،يف نظره،
تبت يف مس���ألة االختصاص اس���تنادًا إىل كون املحكمة غري متاحة
أ ّال ّ
لصربي���ا واجلبل األس���ود ،رغم أن���ه أيّد هذا النه���ج يف  ،1999عندما
رفضت املحكمة طلب يوغوس�ل�افيا املتعلق بتدابـري مؤقتة للحماية .ويف
رأيه ،مل توضح املحكمة توضيحًا مقعنًا وبيّنًا وضع مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي���ة جتاه األمم املتحدة قبل قبوهلا يف املنظمة عام  .2000وحلكم
املحكم���ة أيض���ًا آثار ال تنكر عل���ى القضايا العالق���ة األخرى ،وخباصة

قضية اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية (البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل
األس���ود) ،وهذا م���ا كان باإلمكان تفاديه بس���هولة باختيار هنج آخر.
يقوض مبدأ
وأخريًا ،يتناىف احلكم مع القرارات الس���ابقة للمحكمة ،مما ّ
اتس���اق التعليل .وينبغي تغليب هذا االتس���اق مع االجتهاد السابق على
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج املتطابق مع ذلك االتساق
ال يفضي إىل نتائج غري سليمة قانونًا.
وثانيًا ،يبـيّن القاضي كوميانس ملاذا كان حيسن باملحكمة ،يف نظره،
أن ترفض القضية يف مس���تهل الدعوى .ففي  ،1999اس���تظهر الطرف
امل ّدعي بس���ببـني لالختصاص ختلى عنهم���ا صراحة يف مالحظاته اخلطيّة
امل���ؤرخ  20كانون األول/ديس���مرب  2002دون أن يس���تعيض عنهما
بأس���باب أخرى .غري أنه مل يتنازل عن الدعوى بل طلب إىل املحكمة
تب���ت فيم���ا إذا كانت خمتصة بالنظر فيها .وهك���ذا مل تعد العرائض
أن ّ
تس���تويف ش���رط الفقرة  2من املادة  38من الئح���ة املحكمة اليت تنص
على أن توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها
امل ّدعي قوله باختصاص املحكمة .ومبا أن للمحكمة س���لطة أصيلة تتيح
هلا ش���طب قضية من اجلدول العام حفاظًا على سالمة اإلجراءات ،فإنه
أي
كان عليها أن تفعل نظرًا ألن الطرف امل ّدعي مل يثبت ،بل مل يبذل ّ
جهد إلثبات وجود سبب صحيح لالختصاص.
الرأي املستقل للقاضي العريب

صوت القاضي العريب لصاحل املنطوق ،لكنه اختلف مع األس���باب
ّ
ال�ت�ي اس���تندت إليها املحكمة يف إقامة اختصاصه���ا  -أي الفقرة  1من
املادة  ،35والفقرة  2من املادة  35من النظام األساس���ي للمحكمة -
ومع االس���تنتاجات اليت توصلت إليها املحكمة بش���أن كل س���بب من
هذه األس���باب .ويبـيّن اإلعالن املشترك الذي وقّعه القاضي العريب ملاذا
يعتقد أن املحكمة كان عليها أن ختتار أسبابًا بديلة للتوصل إىل قرارها.
ويشرح رأيه املستقل سبب اختالفه مع االستنتاجات املتعلقة باملوضوع.
وبدءا مبسألة إمكانية اللجوء إىل املحكمة مبوجب الفقرة  1من املادة
ً
 ،35ش���رح القاضي العريب ملاذا يرى أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
وأكد
كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها عريضتها يف القضيةّ .
أنه ،رغم اس���تبعاد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من املشاركة يف عمل
اجلمعي���ة العامة وأجهزهتا الفرعية ،فإهنا ظلت ،على غرار ما اس���تنتجته
املحكم���ة ،عضوًا من فئة خاصة يف الفت���رة الفاصلة بـني عامي 1992
و .2000وهكذا أش���ار القاضي العريب إىل أنه خالل هذه الفترة ظلت
تظهر العديد من خصائص العضوية يف األمم املتحدة ومل تعلّق عضويتها
أو تط���رد م���ن املنظمة مبوجب األح���كام ذات الصلة م���ن ميثاق األمم
وبناء عليه ،اس���تنتج القاضي العريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا
املتحدةً .
االحتادية كانت عضوًا يف األمم املتحدة وقت إيداعها لعريضتها يف عام
 ،1999وبالت���ايل ،فإن���ه خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل بأهنا
غري “متاحة” جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة مبوجب الفقرة  1من
املادة  35من النظام األساسي للمحكمة.

131

كم���ا خيتلف مع املحكمة يف اس���تنتاجها القائل إن���ه ،على افتراض
أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية ،مل تكن عض���وًا يف األمم املتحدة،
فإن���ه لن تتاح إمكانية اللجوء إىل املحكم���ة مبوجب الفقرة  2من املادة
 .35وبالنس���بة للقاضي العريب ،فإن تفسري املحكمة لعبارة “املعاهدات
املعم���ول هب���ا” الواردة يف الفق���رة  2من امل���ادة  ،35مبعىن “املعاهدات
النافذة وقت بدء نفاذ النظام األساس���ي للمحكمة” تفسري ضيق بدون
مسوغ .وعلى غرار املحكمة ،حلّل القاضي العريب األعمال التحضريية
ذات الصل���ة ،لكنه ،خالفًا للمحكمة ،اس���تنتج أن عب���ارة “املعاهدات
أي معاهدات متصلة
املعم���ول هب���ا” ينبغي أن تفهم عل���ى أهنا تش���مل ّ
بتس���وية الس�ل�ام اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،س���واء دخلت حيز
النفاذ قبل النظام األساس���ي للمحكمة أو بعده .وتش���مل ،اس���تنادًا إىل
القاض���ي الع���ريب ،اتفاقية من���ع اإلبادة اجلماعية ،وه���ي معاهدة صيغت
حت���ت رعاية األمم املتحدة ر ّدًا على األحداث املأس���وية للحرب العاملية
الثاني���ة .واحتياطي���ًا ،يق���ول القاضي العريب ،إنه حىت ول���و كانت قراءة
املحكمة لعب���ارة “املعاهدات املعمول هبا” قد اعتمدت كقاعدة عامة،
فإن���ه ينبغ���ي أن يكون مثة اس���تثناء للمعاهدات اليت يك���ون القصد منها
معاجلة انتهاكات القواعد اآلمرة .وقال إنه ينبغي تفسريها تفسريًا واسعًا
أي دولة تس���عى إىل اللجوء إىل املحكمة اس���تنادًا إىل معاهدة
حبيث إن ّ
تتن���اول انتهاكًا للقواعد اآلمرة جيوز هلا ذلك م���ا دامت املعاهدة نافذة
عند إيداع العريضة.
وملا كان القاضي العريب قد استنتج أن املحكمة مفتوحة جلمهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية مبوجب امل���ادة  35عندما أودعت عريضتها عام
 ،1999فإن���ه مضى لتقيـيم ما إذا كان للمحكمة اختصاص ش���خصي
مبوج���ب املادة التاس���عة من اتفاقي���ة منع اإلبادة اجلماعية .واس���تنتج أن
هل���ا اختصاصًا ،ألن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة خلفت مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة يف التزاماهتا التعاهدية ،مبا فيها
معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وأوضح يف معرض اس���تنتاجه هذا أنه ،يف
احل���االت املتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتش���كيل دولة جديدة
أو أكث���ر ،جتس���د املادة  34م���ن اتفاقية فيـينا خلالفة ال���دول فيما يتعلق
باملعاه���دات قاعدة عرفية للخالفة التلقائية من جانب الدولة اجلديدة يف
املعاهدات النافذة يف إقليم الدولة السلف .وأشار إىل أنه من املهم للغاية
تقر املحكمة هذه القاعدة وتطبقها يف حالة معاهدة حلقوق اإلنسان
أن ّ
األساسية من قبيل معاهدة منع اإلبادة اجلماعية .وهكذا استنتج القاضي
الع���ريب أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت طرف�ا�ً يف اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية على سبيل اخلالفة  -ال على سبيل انضمامها وحتفظها
الالحقني حس���بما ا ّدعي  -وبالتايل فإن للمحكمة اختصاص شخصي.

غ�ي�ر أنه اس���تنتج أن املحكمة لي���س هلا اختص���اص موضوعي مبوجب
االتفاقي���ة ،وبالت���ايل فإن���ه يتفق يف هناية املطاف م���ع املحكمة على عدم
بالبت يف موضوع قضية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
اختصاصها ّ

الرأي املستقل للقاضي كريتشا
الح���ظ القاضي اخلاص كريتش���ا أن الطرف امل ّدع���ى عليه ،وكذا
الط���رف امل ّدعي ،أوليا أمهية قصوى ملس���ألة صف���ة التقاضي جلمهورية
صربيا واجلبل األسود أمام املحكمة.
ويف القضي���ة املعروضة على املحكمة ،ترتبط هذه املس���ألة ارتباطًا
وثيق���ًا ،بل وعضويًا مبس���ألة عضوي���ة صربيا واجلبل األس���ود يف األمم
املتحدة ،اعتبارًا حلقيقة أهنا ال ميكن اعتبارها طرفًا يف النظام األساس���ي
للمحكم���ة بص���رف النظر ع���ن كوهنا دول���ة عضوًا يف األم���م املتحدة
وكذل���ك حلقيق���ة أن صف���ة التقاضي ال ميكن أن ترتكز على الش���روط
املبـيّنة يف الفقرة  2من املادة  35من النظام األساسي.
ويس���تنتج يف ه���ذا الص���دد ،أنه يف هناية ع���ام  ،2000قام الطرف
امل ّدعي بشيئني مها:
‘ ’1التخلي عن مطلب االس���تمرارية وقبول مركز الدولة اخللف
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة؛
‘ ’2وانطالق�ا�ً من أس���اس قانوين جدي���د نوعي�ا�ً  -بصفتها دولة
خلفًا  -قدمت طلبًا لقبوهلا يف عضوية األمم املتحدة.
وتترتب على قبول مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية عضوًا يف األمم
املتحدة اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000نتيجتان رئيسيتان يف
مالبسات القضية املعروضة:
‘ ’1فيم����ا يتعلق بقبول يوغوس��ل�افيا عضوًا اعتبارًا من  1تش����رين
الثاين/نوفم��ب�ر ،2000ميكن القول إن األمر يتعلق بقبول عضو
جديد؛
‘ ’2وقبول يوغوسالفيا عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب
 2000يقيّد يف ح ّد ذاته مركزها جتاه األمم املتحدة قبل ذلك
التاري���خ .ويبدو واضحًا أنه ،على ضوء القرارات اليت اختذهتا
األجه���زة املختصة يف األمم املتح���دة ،ال ميكن أن يكون هذا
املركز مركز عضوية .وإلاّ فإنه ما كانت لتقبل يوغوس�ل�افيا
عضوًا اعتبارًا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000
ويرى أيضًا أن صيغة املنطوق املرتبطة صراحة بافتقار صربيا واجلبل
األس���ود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتبارًا لظروف القضية
وكذا لتعليل املحكمة.
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القضية املتعلقة مبمتلكات معيّنة (ليختنشتاين ضد أملانيا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  10شباط/فرباير 2005

يف القضي���ة املتعلق���ة مبمتلكات معيّنة (ليختنش���تاين ض���د أملانيا)،
خلُصت املحكمة يف  10شباط/فرباير  2005إىل أهنا ليس هلا اختصاص
للنظر يف الطلب املق ّدم من ليختنشتاين.
*
*   *
وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس شي؛ ونائب
الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وتومكا؛ والقاضيان اخلاصان فاليشهاور وسري فرانكلني برمان؛ ورئيس
قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ويرد فيما يلي نص الفقرة  54من منطوق احلكم:
“...
فإن املحكمة
(( )1أ) بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
ترفض الدفع االبتدائي بعدم وجود نـزاع بـني ليختنشتاين وأملانيا؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك
واخلصاونة وبويرغنتال والع���ريب وأووادا وتومكا والقاضي اخلاص
سري فرانكلني برمان؛
املعارضون :القاضي اخلاص فاليشهاور؛
(ب) بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،
تؤي���د الدفع االبتدائي برفض عريضة ليختنش���تاين لعدم اختصاص
البت يف النـزاع؛
املحكمة ،من حيث الزمان ،يف ّ
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال وتومكا؛ والقاضي اخلاص فاليشهاور؛
املعارضون :القضاة كوميانس والعريب وأووادا؛ والقاضي اخلاص
سري فرانكلني برمان؛
( )2بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،
للبت يف العريضة اليت أودعتها ليختنش���تاين يف
تقرر أهنا غري خمتصة ّ
ّ
 1حزيران/يونيه .2001

املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ ونائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة غيّوم
وكوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال وتومكا؛ والقاضي اخلاص فاليشهاور؛
املعارضون :القضاة كوميانس والعريب وأووادا؛ والقاضي اخلاص
سري فرانكلني برمان”.
*
*   *
وذيّل القضاة كوميانس والعريب وأووادا حكم املحكمة بآراء خمالفة،
وذيّله القاضي اخلاص فاليش���هاور بإعالن ،وذيّله القاضي اخلاص س�ي�ر
فرانكلني برمان برأي خمالف.
*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )12-1
تبدأ املحكمة بالتذكري بتاريخ الدعوى.
ففي  1حزيران/يونيه  ،2001قدمت إمارة ليختنشتاين (املشار إليها
أدناه باسم “ليختنش���تاين”) عريضة تقيم هبا دعوى ضد مجهورية أملانيا
االحتادية (املشار إليها أدناه باسم “أملانيا”) بشأن نـزاع يتعلق مبا يلي:
“ق���رارات اختذهت���ا أملانيا يف عام  1998وما بع���ده تُعامل مبوجبها
ممتل���كات معيّن���ة ملواطين ليختنش���تاين كأصول أملاني���ة ‘صودرت
أي كنتيجة
ألغراض اجلرب أو رد احلقوق ،أو كنتيجة حلالة احلرب’ ّ
أي تعويض ألصحاب هذه املمتلكات
للحرب العاملية الثانية  -دون ّ
عن خسارهتم هلا على حساب ليختنشتاين نفسها”.
وإلقام����ة اختصاص املحكمة ،اعتمدت العريض����ة على املادة  1من
االتفاقية األوروبية للتسوية السلمية للمنازعات املؤرخة  29نيسان/أبريل
 1957واليت دخلت حيز النفاذ بـني ليختنش����تاين وأملانيا يف  18شباط/
فرباير .1980
ويف  27حزيران/يوني���ه  ،2002قدمت أملانيا دفوعًا ابتدائية تتعلق
باختص���اص املحكم���ة بالنظر يف القضية ومقبولي���ة العريضة املقدمة من
ليختنشتاين .ووفقًا للفقرة  5من املادة  79من الئحة املحكمةُ ،علّقت
إجراءات النظر يف موضوع الدعوى.
وقدمت ليختنش���تاين بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واس���تنتاجاهتا بش���أن
الدفوع االبتدائية يف غضون األجل املح ّدد.
وعقدت جلس���ات علني���ة يف  14و 16و 17و 18حزيران/يونيه
ُ
 .2004ويف هذه اجللسات ،ق ّدم الطرفان االستنتاجات التالية:

133

باسم حكومة أملانيا،
يف اجللسة املعقودة يف  17حزيران/يونيه :2004
“تطلب أملانيا إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
للبت يف الطلبات اليت قدمتها
 أن املحكمة ليس هلا اختصاص ّإمارة ليختنش���تاين ضد أملانيا ،واملحالة إىل املحكمة مبوجب
العريضة املقدمة من ليختنشتاين يف  30أيار/مايو ،2001
وأن
 الطلبات اليت قدمتها إمارة ليختنش���تاين ضد أملانيا غري مقبولةحسبما هو مبـني يف دفوعها االبتدائية”.
باسم حكومة ليختنشتاين،
يف اجللسة املعقودة يف  18حزيران/يونيه :2004
“لألسباب املح ّددة يف مالحظاهتا اخلطيّة وأثناء املرافعات الشفوية،
تلتمس إمارة ليختنشتاين باحترام من املحكمة:
(أ) أن تقض���ي وتعل���ن أن املحكم���ة هل���ا اختص���اص للنظر يف
الطلبات املقدمة يف عريضتها وأن الطلبات مقبولة؛
وبالتايل
(ب) أن ترفض الدفوع االبتدائية ألملانيا يف جمملها”.

اخللفية التارخيية للقضية
(الفقرات )17-13
تبـيّن املحكمة أوالً اخللفية التارخيية للقضية.
فخالل احلرب العاملية الثانية ،كانت تشيكوس���لوفاكيا من احللفاء
وكان���ت طرف���ًا حماربًا يف احلرب الدائرة ضد أملاني���ا .ويف عام ،1945
اعتمدت تشيكوسلوفاكيا سلسلة من املراسيم (“مراسيم بنيس”) منها
املرس���وم رقم  12امل���ؤرخ  21حزيران/يوني���ه  1945الذي صودرت
مبوجبه ممتلكات معيّنة تعود ملواطنني من ليختنشتاين منهم فرانـز جوزيف
الثاين ،أمري ليختنشتاين.
ويف أعقاب تش���ريعات سابقة سنّها احللفاء بشأن نظام للتعويضات
عل���ى وجه العم���وم واألصول اخلارجية األملاني���ة وغريها من املمتلكات
املص���ادرة فيما يتصل باحلرب العاملي���ة الثانية على وجه اخلصوص ،أقيم
نظام خاص باملسألة األخرية مبوجب الفصل السادس من االتفاقية املتعلقة
بتس���وية القضايا الناش���ئة عن احلرب واالحتالل ال�ت�ي وقّعتها الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وفرنس���ا ومجهورية أملانيا االحتادية،
يف ب���ون يف  26أيار/ماي���و ( 1952بصيغته���ا املع ّدل���ة مبوجب اجلدول
الراب���ع امللحق بالربوتوك���ول املتعلق بإهناء نظ���ام االحتالل يف مجهورية
أملانيا االحتادية واملوقّع يف باريس يف  23تشرين األول/أكتوبر )1954
(املشار إليها أدناه باسم “اتفاقية التسوية”) .وقد دخلت هذه االتفاقية
حيز النفاذ يف  5أيار/مايو .1955
وتنص املادة  3من الفصل السادس من اتفاقية التسوية على ما يلي:

“ - 1لن تعترض اجلمهورية االحتادية يف املستقبل على التدابـري اليت
نُفذت أو ستنفذ فيما يتعلق باألصول اخلارجية األملانية أو غريها من
املمتل���كات املصادرة ألغراض اجلرب أو رد احلقوق ،أو كنتيجة حلالة
احلرب ،أو استنادًا إىل اتفاقات أبرمتها القوى الثالث أو ستربمها مع
بلدان أخرى من احللفاء أو بلدان حمايدة أو حلفاء سابقني ألملانيا.
...
 - 3ال تُقبل طلبات أو دعاوى تُقدم ضد أش���خاص يكتس���بون
بناء على التدابـري املشار إليها يف الفقرتني
حق ملكية أو ينقل إليهم ً
 1و 2م���ن ه���ذه امل���ادة ،أو ض���د منظمات دولي���ة ،أو حكومات
بناء على تعليمات من هذه املنظمات
أجنبية ،أو أش���خاص تصرفوا ً
أو احلكومات”.
وكان القصد من إنشاء نظام اتفاقية التسوية أن يكون نظامًا مؤقتًا
ريثما تتم التس���وية النهائية ملش���كلة اجلرب “مبوجب معاهدة السالم بـني
أملانيا وأعدائها السابقني أو مبوجب اتفاقات سابقة بشأن هذه املسألة”
(املادة  1من الفصل الس���ادس) .ومتت التس���وية النهائية يف عام 1990
ع���ن طري���ق إبرام املعاهدة املتعلقة بالتس���وية النهائية فيم���ا يتصل بأملانيا
(وقّعت يف موسكو يف  12أيلول/سبتمرب  1990ودخلت حيز النفاذ يف
ُ
 15آذار/مارس  .)1991ويف  27و 28أيلول/سبتمرب  ،1990جرى
تب���ادل للمذكرات بـني القوى الغربي���ة الثالث وحكومة مجهورية أملانيا
االحتادية (أطراف اتفاقية التس���وية) مبوجبها يتزامن انتهاء سريان اتفاقية
التسوية مع دخول املعاهدة حيز النفاذ .وحيث إن تبادل املذكرات هذا
أهنى نفاذ اتفاقية التسوية نفسها مبا يف ذلك املادة  5من الفصل السادس
(املتعلق���ة بالتعويض���ات اليت تدفعها أملانيا) ،فق���د نصت هذه املذكرات
أيضًا على أن الفقرتني  1و 3من املادة  3من الفصل السادس “تظالن
مع ذلك نافذتني”.
ويف ع���ام  ،1991قام متحف يف برنو (تشيكوس���لوفاكيا) بإعارة
لوحة ألحد الفنانني اهلولنديـني من القرن الس���ابع عش���ر ،بيتر فان الير،
إىل متح���ف يف كولونيا (أملانيا) لتُعرض يف أحد املعارض .وكانت هذه
اللوحة منذ القرن الثامن عشر ِملْكا ألسرة أمري ليختنشتاين احلاكم ،وقد
صادرهتا تشيكوسلوفاكيا يف عام  1945مبوجب مراسيم بنيس.
ويف التسعينيات ،قام أمري ليختنشتاين ،هانـز آدم الثاين ،برفع دعوى
بصفته الشخصية أمام املحاكم األملانية إلعادة اللوحة إليه باعتبارها ملكًا
له ،غري أن الدعوى رفضت لكون املادة  3من الفصل السادس من اتفاقية
أي طلب أو دعوى
التسوية تنص على عدم جواز قبول املحاكم األملانية ّ
هلم����ا عالقة بتدابـري اختذت ضد أصول خارجية أملانية يف أعقاب احلرب
العاملية الثانية (يُش����ار إىل هذه القضية فيما بعد باس����م قضية “لوحة بيتر
فان الير”).
طل���ب يتعلق بق���رارات املحاكم
ويف متوز/يولي���ه ُ ،2001رف���ض ٌ
األملانية قدمه أمري ليختنشتاين ،هانـز آدم الثاين ،أمام املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان.
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وتبدأ املحكمة تعليلها باإلشارة إىل أن ليختنشتاين أقامت اختصاص
املحكمة يف هذه الدعوى على املادة  1من االتفاقية األوروبية للتس���وية
السلمية للمنازعات اليت تنص على ما يلي:
“تلت���زم األطراف املتعاقدة الس���امية حبكم حمكمة العدل الدولية يف
مجيع املنازعات القانونية الدولية اليت قد تنش���أ بـينها ،ويشمل ذلك
على وجه اخلصوص املنازعات املتعلقة مبا يلي:
(أ) تفسري معاهدة؛
أي مسألة تتعلق بالقانون الدويل؛
(ب) ّ
(ج) واقعة ّ
تشكل يف حالة ثبوهتا خرقًا اللتزام دويل؛
(د) نوع أو درجة اجلرب الالزم خلرق التزام دويل”.
وتنص املادة ( 27أ) من االتفاقية على ما يلي:
“ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على:
(أ) املنازع���ات املتعلقة بوقائع أو أوضاع س���ابقة لدخول هذه
االتفاقية حيز النفاذ بـني أطراف املنازعة”.
وقدمت أملانيا ستة دفوع ابتدائية بشأن اختصاص املحكمة ومقبولية
العريضة.

الدفع االبتدائي األول املق ّدم من أملانيا
(الفقرات )27-20
تشري املحكمة إىل أن أملانيا احتجت يف دفعها االبتدائي األول بعدم
وجـود نــزاع بـني الطرفني .وتالحظ أملانيا بوجه خاص أنه رغم أن الوقائع
اليت ّ
تشكل صلب النـزاع نشأت عن اسـتيالء تشيكوسلوفاكيا مبوجــب
مراس����يم بنيس لع����ام  1945على ممتل����كات معيّنة تعود لليختنش����تاين،
فإن ليختنش����تاين تستند يف طلباهتا املعروضة على املحكمة على ما ا ّدعي
من “تغيـري موقف” أملانيا يف التس����عينيات بش����أن ضرورة تطبيق اتفاقية
التسوية على تلك املمتلكات ،يف حني أن أملانيا تدفع بعدم حدوث هذا
التغيـري قط .وترى أملانيا ضرورة التميـيز بـني مس����ألة مشروعية عمليات
املص����ادرة اليت قامت هبا تشيكوس����لوفاكيا ومس����ألة اختصاص املحاكم
األملاني����ة بالنظر يف ه����ذا األمر .وتذكر أملانيا بأهنا مل تغيّر موقفها بش����أن
أي من املسألتني ال قبل عام  1995وال بعده :فبالنسبة للمسألة األوىل،
ّ
مل تقبل أملانيا قط صحة التدابـري التشيكوسلوفاكية املتخذة ضد ممتلكات
ليختنش����تاين؛ أما بالنسبة للمس����ألة الثانية ،فإن املحاكم األملانية اعتربت
البت يف مش����روعية تدابـري املصادرة،
دومًا أن اتفاقية التس����وية متنعها من ّ
واعتمدت دومًا ،ألغراض تطبيق املادة  3من الفصل السادس من اتفاقية
التس����وية ،على تقيـيم الدولة املص����ادرة .وت ّدعي أملانيا أيضًا أن املوضوع
حم����ل النظر ليس األعمال األملاني����ة فيما يتصل باملصادرات اليت قامت هبا
تشيكوس����لوفاكيا بل هو مش����روعية التدابـري التشيكوسلوفاكية وما نتج
عنه����ا من الت����زام بالتعويض يقع على الدولتني اخللف لتشيكوس����لوفاكيا

وبناء على ذلك ،تس����تنتج أملانيا أن النـ����زاع الوحيد القائم هو
الس����ابقةً .
نـزاع بـني ليختنشتاين والدولتني اخللف لتشيكوسلوفاكيا السابقة.
وترى ليختنشتاين أن نـزاعها مع أملانيا يتعلق مبوقف أملانيا حيث إهنا
بدأت ألول مرة يف عام  1995يف معاملة أصول مملوكة لليختنش���تاين
على أهنا أصول خارجية أملانية ألغراض اتفاقية التس���وية ،مما خيرق حياد
وتقر ليختنشتاين بوجود نـزاع آخر بـينها وبـني
ليختنش���تاين وسيادهتاّ .
اجلمهوري���ة التش���يكية ،إ ّال أهنا تالحظ أن هذا ال ينف���ي وجود منازعة
مس���تقلة بـينها وبـني أملانيا اس���تنادًا إىل س���لوك أملانيا غري القانوين جتاه
أقرت بوجود
ليختنش���تاين .وتذكر ليختنش���تاين أيضًا بأن أملانيا نفسها ّ
منازعة بـينهما يف س���ياق مشاورات ثنائية ُعقدت يف متوز/يوليه 1998
وحزيران/يونيه  1999ويف رس���الة من وزي���ر خارجية أملانيا لنظريه يف
ليختنشتاين مؤرخة  20كانون الثاين/يناير .2000
وتنك���ر أملاني���ا م���ن جانبه���ا أن تكون مبش���اركتها يف مش���اورات
أقرت بوجود
دبلوماس���ية ُعقدت ً
بناء على طلب من ليختنش���تاين ق���د ّ
ال
نـزاع .وهي حتتج بأن مناقش���ة آراء قانونية متباينة ينبغي أ ّال يُعترب دلي ً
على وجود نـزاع باملعىن الوارد يف النظام األساسي للمحكمة “قبل أن
يصل النـزاع إىل ح ّد أدىن معيّن”.
وترجع املحكمة ،أثن���اء نظرها يف الدفع االبتدائي األول املق ّدم من
أملاني���ا ،إىل اجتهادها القضائي ذي الصلة واجتهاد حمكمة العدل الدويل
الدائمة .ووفقًا هلذا االجتهاد ،يعترب النـزاع خالفًا بش���أن مسألة قانونية
أو وقائعي���ة أو تع���ارض يف وجهات النظر القانوني���ة أو يف املصاحل بـني
األط���راف .مث تالحظ املحكمة عالوة على ذلك أهنا ،ألغراض التحقق
البت فيما إذا كان “الطلب
من وجود نـزاع قانوين ،فإنه يعود إليها أمر ّ
املق ّدم من أحد األطراف يعارضه الطرف اآلخر معارضة إجيابية”.
وترى املحكمة أن الش���كاوى املتعلقة بالقانون والوقائع املقدمة من
ليختنشتاين ضد أملانيا يف هذه الدعوى تنكرها هذه األخرية ،وختلُص إىل
أنه “مبقتضى هذا اإلنكار ،يقوم نـزاع قانوين” بـني ليختنشتاين وأملانيا.
وتالحظ املحكمة أيضًا أن موقف أملانيا يف املشاورات الثنائية ويف رسالة
وزير خارجيته���ا املؤرخة  20كانون الثاين/يناير  2000له قيمة ثبوتية
تدعم الطرح القائل بأن أملانيا تعارض طلبات ليختنشتاين معارضة إجيابية
تقر بذلك.
وأهنا ّ
وتنتقل املحكمة إىل حتديد موضوع النـزاع ،وختلُص عقب دراس���ة
ملف القضية إىل أن موضوع النـزاع هو مس���ألة ما إذا كانت أملانيا قد
خرقت التزاماهتا الدولية جتاه ليختنش���تاين بتطبيقها املادة  3من الفصل
الس���ادس من اتفاقية التسوية على ممتلكات تعود لليختنشتاين كانت قد
صودرت يف تشيكوس���لوفاكيا مبوجب مراسيم بنيس لعام  ،1945وإذا
كان األمر ذلك ،حتديد املسؤولية الدولية الواقعة على أملانيا.
وبعد أن أثبتت املحكمة وجود نـزاع بـني ليختنشتاين وأملانيا وح ّددت
موضوعها ،تقضي بوجوب رفض الدفع االبتدائي األول املق ّدم من أملانيا.
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الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم من أملانيا
(الفقرات )52-28
مث تنظر املحكم���ة يف الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم من أملانيا ومفاده
أن عريضة ليختنش���تاين ينبغي رفضها على أس���اس أن املحكمة ليس هلا
للبت يف هذا النـزاع.
اختصاص من حيث الزمان ّ
وتؤك���د أملانيا أنه يف حال���ة خلوص املحكمة إىل وجود نـزاع ،فإنه
ّ
ال ين���درج م���ع ذلك يف إطار واليتها وذلك مبوج���ب املادة ( 27أ) من
االتفاقية األوروبية للتس���وية السلمية للمنازعات .وترى أن هذا النـزاع
ذو صلة بوقائع أو أوضاع سابقة لتاريخ  18شباط/فرباير  ،1980وهو
تاريخ دخول االتفاقية األوروبية للتسوية السلمية للمنازعات حيز النفاذ
وبناء على ذلك ،ترى أملانيا أيضًا أن العريضة
بـني أملانيا وليختنش���تاينً .
ينبغي رفضها.
وت ّدع����ي أملانيا أن ممتلكات فرانـز جوزيف الثاين ،أمري ليختنش����تاين،
مب����ا فيها لوحة بيتر فان الير ،وغريها من املمتلكات اليت تعود آلخرين من
مواطين ليختنش����تاين ،صودرت يف تشيكوسلوفاكيا عم ًال مبراسيم بنيس؛
أي إج����راءات قانونية تُتخذ
وأن اتفاقية التس����وية تقتضي قي����ام أملانيا مبنع ّ
أمام حماكمها للطعن يف ش����رعية هذه املصادرات .وترى أملانيا أن الدعوى
القضائية اليت رفعها هانـز آدم الثاين ،أمري ليختنشتاين ،أمام املحاكم األملانية
ورفض
الس����تعادة لوح����ة بيتر فان الير ختض����ع ألحكام اتفاقية التس����ويةَ .
بدءا بقرار حمكم����ة منطقة كولونيا
الدع����وى من قبل حماكم أملاني����ة عدةً ،
يف ع����ام  1995الص����ادر امتث����االً ألحكام هذه االتفاقي����ة ،كان متفقًا مع
قرارات س����ابقة ص����درت عن حماكم أملانية .ووفق����ًا ألملانيا ،فإن حماكمها
كان رأيها دومًا عدم اختصاصها بتقيـيم مشروعية تلك املصادرات .وترى
أملانيا أيضًا أن النـزاع الذي نش����أ يف التسعينيات بشأن لوحة بيتر فان الير
ذو صلة مباش����رة باتفاقية التسوية ومراس����يم بنيس؛ وأن مصدره احلقيقي
وقائع وأوضاع كانت قائمة قبل ذلك التاريخ احلاسم يف عام .1980
وتالحظ املحكمة أن ليختنش���تاين ت ّدع���ي أنه حىت صدور قرارات
املحاك���م األملانية بش���أن قضية لوحة بيتر فان الي���ر ،كان مفهومًا بـني
ال مبراس���يم
أملانيا وليختنش���تاين أن ممتلكات ليختنش���تاين املصادرة عم ً
بنيس ال ميكن اعتبارها مشمولة باتفاقية التسوية نظرًا حلياد ليختنشتاين.
وبذلك ،ال تكون املحاكم األملانية ممنوعة مبوجب هذه االتفاقية من اختاذ
قرار بش���أن مش���روعية هذه املصادرات .وترى ليختنشتاين أن قرارات
املحاك���م األملانية الصادرة يف التس���عينيات بش���أن اللوحة أوضحت أن
أملانيا مل تعد ملتزمة بوجهة النظر الش���ائعة هذه ،وهو ما ّ
يش���كل تغيـريًا
وتؤكد ليختنش���تاين ،يف مجلة أمور أخرى ،أنه نظرًا لتغيـري
يف املوقفّ .
أملانيا موقفها ،فإن قرارات املحاكم األملانية يف قضية لوحة بيتر فان الير
و“مواقف احلكومة األملانية يف الفترة التالية لعام  ”1995أ ّدت إىل قيام
وبناء على ذلك ،ف���إن الوقائع اليت أفضت إىل قيام النـزاع
ه���ذا النـزاعً .
مل تكن اتفاقية التسوية وال مراسيم بنيس ،بل هي تتمثل يف قرار أملانيا يف
عام  1995تطبيق اتفاقية التسوية على ممتلكات ليختنشتاين.

ال من ليختنش���تاين وأملانيا يدعم حججه
وتالح���ظ املحكمة أن ك ً
بش���أن موضوع االختب���ار القان���وين لالختصاص الزمين باإلش���ارة إىل
االجتهاد القضائي ملحكمة العدل الدويل الدائمة (قضية الفوس���فات يف
املغرب وقضية شركة الكهرباء) وهلذه املحكمة (قضية حق املرور).
وتالح����ظ املحكمة أن الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم من أملانيا يقتضي
����ت املحكمة ،عن طريق تطبيق أح����كام املادة ( 27أ) من االتفاقية
أن تب ّ
األوروبية للتسوية السلمية للمنازعات ،فيما إذا كان هذا النـزاع ذا صلة
بوقائ����ع أو أوضاع نش����أت قبل التاريخ احلاس����م يف ع����ام  1980أم أهنا
نشأت بعده.
وخلُص���ت املحكم���ة إىل أن ن���ص امل���ادة ( 27أ) م���ن االتفاقي���ة
األوروبي���ة للتس���وية الس���لمية للمنازعات ال خيتلف م���ن حيث اجلوهر
ع���ن قيود االختصاص الزمين اليت جرى تناوهلا يف قضية الفوس���فات يف
املغرب وقضية ش���ركة الكهرباء يف صوفيا وبلغاريا وقضية حق املرور.
أي آثار مترتبة على اس���تعمال عباريت
وال ميكن على األخص اس���تنتاج ّ
“فيما يتعلق بـ” أو “يتصل بـ” اللتني اس���تخدمتا عشوائيًا يف النصوص
املختلف���ة ذات الصلة .وتالحظ املحكمة أيضًا أن حمكمة العدل الدويل
وحمكم���ة الع���دل الدولية طُلب إليهما يف تلك القضايا تفس�ي�ر إعالنات
انفرادية تقبل اختصاص املحكمة مبوجب نظامها األساسي ،يف حني أن
املحكمة مطلوب منها يف القضية احلالية تفسري اتفاقية متعددة األطراف.
ودون اختاذ قرار بش���كل أكثر عمومية بشأن مدى إمكانية معاملة هذه
الصكوك معاملة مماثلة ،فليس هناك على هذا األساس ما يدعو املحكمة
حمل النظر تفسريًا خمتلفًا .كما تالحظ املحكمة أن أيًّا
إىل تفسري العبارة ّ
وبناء على ذلك ،ختلُص املحكمة
م���ن الطرفني مل يقت���رح خالف ذلكً .
إىل أن اجتهادها الس���ابق املتعلق بقيود االختصاص الزمين له وجاهته يف
هذه القضية.
وتعترب املحكمة أنه مبا أن املطلوب منها هو حتديد الوقائع أو األوضاع
اليت يتعلق هبا النـزاع ،فإن االختبار الوارد يف االجتهاد القضائي املذكور
أعاله إلقامة اختصاص املحكمة من حيث الزمان واملتمثل يف التوصل إىل
مصدر النـزاع أو سببه احلقيقي ،ينطبق أيضًا على هذه القضية.
وتشري املحكمة إىل أنه ال جيادل أحد يف أن هذا النـزاع قام بسبب
ق���رارات املحاك���م األملانية يف قضي���ة لوحة بيتر فان الي���ر .بيد أن هذا
البت فيه حيث
االس���تنتاج ال جييب على السؤال املطلوب من املحكمة ّ
إن املادة ( 27أ) من االتفاقية األوروبية للتسوية السلمية للنـزاعات تنص
على أن املس���ألة احلامسة األمهية ليس���ت تاريخ قيام النـزاع بل هي تاريخ
حدوث الوقائع أو األوضاع اليت نشأ النـزاع من جرائها.
وترى املحكمة أن هذا النـزاع ال ميكن أن تكون له عالقة باألحداث
اليت وقعت يف التسعينيات إ ّال إذا كانت أملانيا ،كما حاجت ليختنشتاين
بذل���ك ،إما قد ختلّت يف تلك الفترة عن موقف مش���ترك س���ابق مفاده
أن اتفاقية التس���وية ال تنطبق على ممتلكات ليختنشتاين ،أو أن املحاكم
األملانية ،بتطبيقها ألول مرة اجتهادها القضائي السابق املتسق مع اتفاقية
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التس���وية على ممتلكات ليختنش���تاين ،قد طبقت االتفاقية على “وضع
جديد” بعد مرور التاريخ احلاسم.
وفيم���ا يتعلق باالفتراض األول ،ختلُص املحكمة إىل انتفاء األس���س
ال�ت�ي تدعوها إىل اس���تنتاج أن قرارات املحاك���م األملانية يف قضية لوحة
بيتر فان الير كان يس���بقها تفاهم أو اتفاق مش���ترك بـني ليختنش���تاين
وأملاني���ا مفاده أن اتفاقية التس���وية ال تنطبق على ممتلكات ليختنش���تاين
اليت ص���ودرت يف اخلارج بوصفها “أص���والً خارجية أملانية” ألغراض
اجلرب أو كنتيجة للحرب .فمس���ألة ما إذا كانت اتفاقية التس���وية تنطبق
على ممتلكات ليختنش���تاين مل تُطرح يف الس���ابق على املحاكم األملانية
وال ج���رى تناوهل���ا قبل ذلك يف حمادثات مش���تركة بـني حكوميت أملانيا
وليختنشتاين .وتالحظ املحكمة ،عالوة على ذلك ،أن املحاكم األملانية
كان رأيه���ا دوم���ًا أن اتفاقية التس���وية حترمها م���ن االختصاص الالزم
أي مصادرة ملمتلكات عاملتها الدولة املصادرة معاملة
للنظر يف ش���رعية ّ
املمتل���كات األملانية .ويف قضية لوحة بيت���ر فان الير ،اقتصرت املحاكم
األملانية على ذكر أن اتفاقية التسوية تنطبق على قضايا املصادرة مبوجب
املرسوم رقم  12على غرار مراسيم بنيس األخرى ،وأن االتفاقية تنطبق
بناء على ذلك ،أن ادعاء
بالتايل على مصادرة اللوحة .وترى املحكمةً ،
ليختنش���تاين بشأن وجود اتفاق سابق أو تفاهم مشترك وبشأن “تغيـري
املدعى ال ميكن تأيـيده.
املوقف” األملاين َّ
أم����ا فيم����ا يتعلق بادع����اء ليختنش����تاين أن النـزاع ذو صل����ة بتطبيق
االجتهاد القضائي األملاين السابق لعام  1990على ممتلكات ليختنشتاين
للمرة األوىل يف التس����عينيات ،فإن املحكمة تشري إىل أن املحاكم األملانية
أي “أوضاع جديدة” عند نظرها للمرة األوىل يف قضية تتعلق
مل تواجه ّ
مبصادرة ممتلكات تعود لليختنشتاين كنتيجة للحرب العاملية الثانية .وترى
املحكمة أن هذه القضية كسابقاهتا املتعلقة مبصادرة أصول خارجية أملانية
ترتب����ط ارتباطًا وثيقًا باتفاقية التس����وية .وترى أيضًا أن قرارات املحاكم
األملانية يف قضية لوحة بيتر فان الير ال ميكن فصلها عن اتفاقية التس����وية
ومراس����يم بني����س ،وأن هذه الق����رارات ال ميكن اعتباره����ا بالتايل مصدر
النـزاع القائم بـني ليختنشتاين وأملانيا وال السبب احلقيقي له.
بناء على ذلك ،إىل أنه رغم أن قرارات املحاكم
وختلُص املحكمةً ،
األملانية أ ّدت إىل قيام النـزاع بـني ليختنش���تاين وأملانيا ،فإن مصدر هذا
النـزاع أو س���ببه احلقيقي يكمن يف اتفاقية التسوية ومراسيم بنيس .ويف
ض���وء أح���كام املادة ( 27أ) من االتفاقية األوروبية للتس���وية الس���لمية
للمنازعات ،جيب لذلك تأيـيد الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم من أملانيا.
وبع���د أن رفضت املحكمة الدفع االبتدائ���ي األول املق ّدم من أملانيا
وأيّ���دت دفعها الث���اين ،ختلُص إىل أنه ليس من املطل���وب منها أن تنظر
يف دف���وع أملاني���ا األخرى وأن���ه ال ميكنها الفص���ل يف موضوع طلبات
ليختنشتاين.
*
*   *

الرأي املخالف للقاضي كوميانس
يوافق القاضي كوميانس على االستنتاج الذي توصلت إليه املحكمة
بشأن وجود نـزاع بـني ليختنشتاين وأملانيا وعلى حتديدها ملوضوع ذلك
النـزاع.
غري أنه ال يوافق على ما خلُصت إليه املحكمة من أن النـزاع يتعلق
بوقائع أو أوضاع س����ابقة لبدء نفاذ االتفاقية األوروبية لتسوية املنازعات
بـني األطراف يف  18شباط/فرباير  1980وأن املحكمة بالتايل ليس هلا
اختصاص يف هذا الشأن .وبعد حتليل االجتهاد القضائي للمحاكم األملانية
بش����أن تطبيق املادة  3من الفصل الس����ادس من اتفاقية تسوية املنازعات
تبت قبل التاريخ احلاسم
لعام  ،1952خيلُص إىل أن املحاكم األملانية مل ّ
يف مس����ألة س����ريان تل����ك املادة على أص����ول رعايا دولة م����ن الدول اليت
ظل����ت حمايدة خالل احلرب العاملية الثانية .وقد فعلت ذلك ألول مرة يف
قضية لوحة بييتر فان الير ،اليت رفعها األمري احلاكم لليختنشتاين وقتئذ،
وبالتايل أنشأت “وضعًا جديدًا” الحقًا للتاريخ احلاسم .ولذلك ،ينبغي
عدم تأيـيد الدفع االبتدائي املتعلقباالختصاص الزماين.
ومب���ا أن القاض���ي كوميانس يرى أن الدف���وع االبتدائية املتبقية اليت
مل تنظ���ر املحكمة فيها غ�ي�ر ذات موضوع ،فإنه خيلُص إىل أن املحكمة
متلك االختصاص وأن العريضة املقدمة من ليختنشتاين مقبولة.

الرأي املخالف للقاضي العريب
وافق القاضي العريب على اس���تنتاج املحكمة أنه ينبغي رفض الدفع
االبتدائي األول املق ّدم من أملانيا  -والقائل بأنه ليس هناك نـزاع  -إ ّال أنه
أع���رب عن عدم موافقته على االس���تنتاج ال���ذي توصلت إليه املحكمة
ومف���اده أنه ينبغ���ي تأيـيد الدفع االبتدائي الث���اين ،وعلى رفض املحكمة
للدعوى نتيجة لذلك على أساس أهنا تفتقر إىل االختصاص الزماين.
وبدأ القاضي العريب باإلش���ارة إىل أن ش���رط القيد الزمين املعروض
على املحكمة خيتلف عن القيود الزمنية اليت س���بق للمحكمة ،وس���لفها
حمكمة العدل الدويل الدائمة ،أن فسرهتا يف قضايا سابقة (أ) ألن أحكامه
أوسع نطاقًا و(ب) ألنه ورد يف معاهدة متعددة األطراف ،على عكس
قبول االختصاص من جانب واحد .ويرى أن هذه االختالفات رمبا تربر
احلي���د عن النهج املتبع يف قضايا س���ابقة  -وهو أن الوقائع أو األوضاع
املتصلة بتحليل متعل���ق باالختصاص الزماين هي الوقائع واألوضاع اليت
ّ
تش���كل “الس���بب احلقيقي” للنـزاع  -لكنه اقتص���ر يف رأيه على بيان
س���بب توصل املحكمة إىل نتيجة غري سليمة يف تطبيق اختبار “السبب
احلقيقي” على الوقائع اخلاصة بالقضية.
ويرى القاضي العريب أن الس���بب احلقيقي للنـزاع بـني ليختنشتاين
وأملانيا هو القرارات الصادرة عن املحاكم األملانية يف التسعينات  -بعد
فت���رة طويلة من التاريخ احلاس���م  -يف القضي���ة املتعلقة بلوحة بيـيتر فان
الير .وألن قرارات املحكمة هذه ا ّدعت ألول مرة أهنا تشمل املمتلكات
املحايدة لليختنشتاين باعتبارها “أصوالً أملانية خارجية” يف إطار اتفاقية
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أي وقائع أو حاالت
تسوية املنازعات ،فإن القاضي العريب خلُص إىل أن ّ
س���ابقة لصدور قرارات املحكم���ة هذه (مثل اتفاقية تس���وية املنازعات
ومراس���يم بنيس والقضايا الس���ابقة املتعلقة باالتفاقية) ال ّ
تش���كل سوى
خلفية تارخيية وال ميكن أن ّ
تشكل السبب احلقيقي للنـزاع بـني الطرفني.
وبالتوص���ل إىل هذا االس���تنتاج ،خلُص القاض���ي العريب إىل أنه من
املهم ،على خالف القضايا الثالث اليت اعتمدت عليها املحكمة (قضية
ح���ق املرور عرب اإلقليم اهلندي وقضية ش���ركة كهرب���اء صوفيا وبلغاريا
وقضي���ة الفوس���فات يف املغرب) ،أن���ه ال توجد أعمال س���ابقة للتاريخ
احلاس���م تعزى إىل امل ّدعى عليها وذات صلة مبطالبات الطرف امل ّدعي،
وقد وقعت األعمال الوحيدة اليت ميكن أن تسند إىل أملانيا واليت حيتمل أن
تترتب عليها مسؤوليتها القانونية جتاه ليختنشتاين بعد التاريخ احلاسم.
وكان اس���تنتاج القاض���ي الع���ريب هو أن���ه كان ينبغ���ي للمحكمة
أ ّال تقضي بأن ش���رط القيد الزمين مينعها من ممارس���ة اختصاصها وأشار
إىل أن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس���ان توصلت إىل نفس االستنتاج
ال���ذي توصل إليه عندم���ا قامت بتحليل مس���ألة اختصاصها الزماين يف
القضية اليت رفعها أمري ليختنش���تاين يف إطار االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان .وأضاف أنه بدل ذلك كان ينبغي للمحكمة أن تضم االعتراض
املتعل���ق باالختصاص الزماين إىل جوهر الدعوى وليس رفض القضية يف
مستهل الدعوى .وأخريًا ،أعرب القاضي العريب عن أسفه ألن املحكمة
بعد أن اعترفت بالنـزاع القائم بـني الطرفني وح ّددته ،اختارت بعد ذلك
رفضه دون عقد جلس���ة ،وذلك يف رأيه ال ّ
يش���كل إس���هامًا إجيابيًا يف
تسوية املنازعات الدولية.

الرأي املخالف للقاضي أووادا
يذيّل القاضي أووادا احلكم برأيه املخالف لالستنتاج الرئيسي الوارد
يف احلكم ومفاده أن املحكمة غري خمتصة بالنظر يف العريضة املقدمة من
إمارة ليختنشتاين.
ويق���ر القاضي أووادا يف النتيجة األوىل اليت توصلت إليها املحكمة
ّ
(الفقرة ( 1أ) من املنطوق) فيما يتعلق برفض الدفع االبتدائي جلمهورية
أملاني���ا االحتادي���ة بأنه ال يوج���د نـزاع بـني ليختنش���تاين وأملانيا .غري أنه
ال يوافق على النتيجة الثانية اليت توصلت إليها املحكمة (الفقرة ( 1ب)
من املنطوق) واليت تؤيد الدفع االبتدائي للم ّدعى عليها بأنه ينبغي رفض
العريضة الذي تقدمت هبا ليختنشتاين على أساس أن املحكمة تفتقر إىل
للبت يف النـزاع.
االختصاص الزماين ّ
ويرى القاضي أووادا أن املحكمة أصابت يف حتديد موضوع النـزاع
القائم بـني الطرفني يف مس����ألة تعامل أملانيا مع ممتلكات ليختنشتاين اليت
صودرت يف تشيكوسلوفاكيا مبوجب مراسيم بنيس ويف تطبيق أملانيا املادة
 3من الفصل السادس من اتفاقية تسوية املنازعات على هذه املمتلكات.
وعلى هذا األس����اس ينبغي أن حي ّدد التاريخ احلاسم املتعلق بتحديد نطاق
تقيـيد االختصاص الزماين الختصاص املحكمة يف إطار املادة ( 27أ) من
االتفاقية األوروبية للتس����وية الس����لمية للمنازعات بالرجوع إىل موضوع

النـزاع بشكله املح ّدد .وال ميكن يف هذا الصدد نكران أن “تغيّر موقف
أملانيا” املزعوم يف التعامل مع ممتلكات ليختنشتاين املعنيّة باألمر فيما يتعلق
بتطبيق اتفاقية تسوية املنازعات ،الذي جاء يف سياق سلسلة من القرارات
وأكدته الس����لطات األملانية ،أوجد وضعًا
الص����ادرة عن املحاكم األملانية ّ
أسفر عن نـزاع مل يكن موجودًا بـني الطرفني قبل وقوع تلك األحداث.
وبالت����ايل حيتج القاضي أووادا بأن ه����ذه األحداث بلغت يف الواقع مرتبة
إجياد “وضع جديد” ،وذلك ألغراض تطبيق قاعدة االختصاص الزماين
املكرس����ة عن طريق االجتهاد القضائ����ي للمحكمة ،من خالل
بصيغتها ّ
معاملة املحاكم األملانية ملمتلكات ليختنشتاين معاملة املمتلكات املحايدة
يف سياق تطبيق املادة  3من الفصل السادس من اتفاقية تسوية املنازعات.
ومن نافل القول إن املس����ألة املتعلقة مب����ا إذا كان هذا “الوضع اجلديد”
قد خلف أثرًا يتمثل يف قيام مسؤولية دولية تسند إىل أملانيا مسألة يتعيّن
التطور
النظ����ر فيه����ا خالل مرحلة موضوع م����ن الدعوى .ومبا أن ه����ذا ّ
اجلدي����د مل حيدث إ ّال يف أواخر التس����عينات ،فقد كان ينبغي للمحكمة،
إىل هذا احل ّد وألغراض حتديد اختصاصها حصرًا ،أن ختلص إىل أن هذا
التطور ميكن أن يش ّ
����كل “وقائع أو أوضاع ُمنش����ئة للنـزاع” القائم بـني
ّ
الطرفني بغرض تطبيق شرط التحكيم الوارد يف املادة ( 27أ) من االتفاقية
األوروبية لتس����وية املنازعات بالوسائل السلمية .ولذلك يتعيّن ضم هذه
املسألة اليت قد تتطلب مزيدًا من النظر إىل موضوع القضية.
وفيما يتعلق بالدفوع االبتدائية األخرى ألملانيا فيما يتصل باختصاص
املحكم���ة (الدفع االبتدائي الثال���ث) أو مقبولية مطالبات ليختنش���تاين
املعروض���ة على املحكمة (الدف���وع الرابع واخلامس والس���ادس) ،يرى
القاضي أووادا أنه يتعيّن إما رفضها على اعتبار أنه ال أساس هلا (الدفوع
الثال���ث والرابع والس���ادس) وإما ضمه���ا إىل موض���وع القضية (الدفع
اخلامس) باعتبارها ال تنطوي على طابع ّأويل حصرًا.

إعالن القاضي فاليشهاور
يعرب القاضي اخلاص فاليشهاور عن موافقته على تأيـيد املحكمة
للدف���ع االبتدائي الثاين املق��� ّدم من أملانيا .أما فيما يتعلق بالدفع االبتدائي
األول ،فقد أعرب عن اختالفه يف الرأي مع املحكمة فيما يتعلق مبوقف
أملانيا املعرب عنه يف املشاورات الثنائية ويف رسالة وزير اخلارجية املؤرخة
 20كانون الثاين/يناير .2000

الرأي املخالف للقاضي بريمان
رغ���م أن القاضي بريمان يوافق عل���ى معظم ما قالته املحكمة ،فإنه
يبـيّن يف رأيه املخالف س���بب عدم موافقته على النتيجة املتمثلة يف تأيـيد
الدفع االبتدائي الثاين ألملانيا وعلى تعامل املحكمة مع املرحلة االبتدائية
من القضية بشكل أعم.
وبعد اإلشارة إىل أن الطلب املقـــدم من ليختنشتاين ،وإن مل يسبق
يوجه القاضي
له مثيل احتماالً ،يشــ ّكل مع ذلك طلبًا مباشرًا باألساسّ ،
بريم���ان االنتباه إىل أنه قوبل مبا ال يقل عن س���تة دف���وع ابتدائية مقدمة
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م���ن أملاني���ا ،ثالثة منها تطلب من املحكمة رفض النظر يف الدعوى وإن
خلُص���ت إىل أهنا متل���ك اختصاص للقيام بذلك .وقال إنه يتفق متامًا مع
املحكم���ة يف رف���ض الدفع االبتدائي األول ألملاني���ا (القائل إنه ال يوجد
نـزاع بـني الطرفني) وإنه كان على اس���تعداد للذهاب إىل أبعد من هذا،
والق���ول إنه ال ميكن ألملانيا أن تقدم ه���ذا االعتراض اآلن وقد اعترفت
س���ابقًا يف اتصاالهتا الدبلوماسية مع ليختنش���تاين بوجود خالفات بـني
بالسبل القضائية.
الدولتني قد يتعيّن تسويتها ُ
ويذكر القاضي بريمان أنه يرى أن االجتهاد القضائي السابق ينص
البت
عل���ى أن املحكمة متل���ك درجة من احلرية والس���لطة التقديرية يف ّ
يف األوض���اع أو الوقائ���ع اليت تكون حقًا “مصدرًا أو س���ببًا حقيقيًا”
لنـ���زاع معيّن ،ناهيك عن أنه قلما ينش���أ نـ���زاع دويل على نفس املنوال
الذي نش���أ به نـ���زاع آخر .وذلك رغم أنه ال اعت���راض لديه من حيث
اجلوه���ر على الطريقة اليت تقيّم هبا املحكمة اجتهادها القضائي الس���ابق
فيما يتعلق بالش���روط الزمنية اليت تقيّد املوافقة على اختصاص املحكمة
(الدف���ع االبتدائ���ي الثاين ألملاني���ا) .ويضيف أنه يف رأي���ه ميكن أن تتأثر
هذه الس���لطة التقديرية يف ظروف مناس���بة مبا إذا كانت موافقة الطرفني
على االختصاص تتم يف إطار معاهدة عامة متفق عليها بش���أن تس���وية
املنازعات ،باملقارنة مع اإلعالنات االنفرادية يف إطار الشرط االختياري.
غ�ي�ر أن خالفه الرئيس���ي مع املحكمة يتمث���ل يف قبوهلا دون انتقاد
حجة كامنة يف صلب املرافعة األملانية وأيضًا يف تعليل املحكمة نفسها،
وهو ادعاء أنه مل يكن لدى املحاكم األملانية خيار س���وى تطبيق اتفاقية
تسوية املنازعات لعامي  1955/1952على املمتلكات املحايدة عندما
أثريت املس���ألة ألول م���رة بعد مرور العديد من الس���نوات .ويبـيّن أنه،
بن���اء على قراءته لالجتهاد القضائي األمل���اين (الذي مل يقدم بأكمله إىل
ً
املحكمة أو مل يفسر هلا بتفصيل) ،من الواضح أن املحاكم العليا األملانية
مل تعترب نفس���ها يف األيام األوىل ممنوعة من النظر فيما إذا كانت اتفاقية
تسوية املنازعات (أو سلفها تشريع احللفاء) سارية ،أو ما إذا كان ينبغي
ال ،يف قضايا حم ّددة ،وأن املمارس���ة املتمثلة يف النظر فيما إذا
تطبيقها أص ً
كانت الشروط املس���بقة لتطبيق االتفاقية مستوفاة ظلت مستمرة طوال
معاجلة قضية لوحة بيـيتر الير نفس���ها يف التس���عينات ،مبا يف ذلك أمام
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
وعالوة على ذلك ،فإن تفسري اتفاقية تسوية املنازعات (اليت مل تكن
بأي حال من األحوال) بأهنا تش����مل املمتلكات
ليختنش����تاين طرفًا فيها ّ
املحايدة تفس��ي�ر خمالف لنص االتفاقية ،ومل تس����بق الربهنة قط على ذلك
أم����ام املحاكم األملاني����ة بدليل يفيد بأن األط����راف املتعاقدة كانت تنوي
ذلك .كما أن إس����ناد هذه الني����ة إىل القوى املتحالفة الثالث خيالف كل

منطق وكان س����ينطوي على انته����اك اللتزاماهتا جتاه ال����دول اليت لزمت
احلي����اد خالل احلرب العاملية الثانية .ولذلك مل يكن من املتوقع أن تتخذ
أملانيا هذا املوقف يف الوقت املناسب يف إطار عالقاهتا الثنائية ،وأن حتتج
أي احتمال لدفع تعويضات .غري أن اختاذ هذا املوقف ،يف
به الس����تبعاد ّ
رأي القاضي بريمان ،هو بالذات املصدر احلقيقي للنـزاع؛ حيث تسبب
يف قيام وضع جديد وحدث بعد فترة طويلة من مرور التاريخ احلاس����م.
ورغم أنه ال ميكن نكران صلة اتفاقية تس����وية املنازعات ومراسيم بنيس
بالنـ����زاع ،فإن ه����ذا يف ح ّد ذاته ال جيعلها “مصدر” النـزاع أو “س����ببه
احلقيقي”.
حتولت يف ظلها
وينتقل القاضي بريمان إىل مناقش����ة التفاصي����ل اليت ّ
إىل أج����زاء معيّنة من نظام س����لّم صراحة بأن����ه مؤقت إىل أجزاء دائمة يف
إطار اتفاقية تسوية املنازعات ،بـينما ألغيت أجزاء (التزام دفع تعويضات)
أخرى ،عند توحيد أملانيا يف عام  .1990ورغم أنه مل يكن لدى الطرفني
دليل ،أو على األقل مل يقدما دلي ًال إىل املحكمة يبـيّن سبب القيام بذلك،
بناء على طلب من أملانيا ،وهذا أيضًا
فإنه االستنتاج حتمًا هو أن األمر مت ً
عزز الرأي القائل إن مصدر النـزاع ظهر بعد التاريخ احلاسم.
وخيلُص القاضي بريمان إىل أنه بتأكيد ذلك ،إن بقي مثة أدىن شك
أي من هذه النقاط ،فإن اإلجراء الس���ليم سيكون هو ضم الدفع
بش���أن ّ
االبتدائي الثاين إىل املوضوع من أجل إتاحة الفرصة لتقدمي أدلة وحجج
كاملة.
وفيم���ا يتعلق بالدفوع االبتدائية املتبقي���ة ،يذكر القاضي بريمان أنه
كان س�ي�رفضها بأكملها .ويناقش الدفع اخلام���س (عدم وجود طرف
ثال���ث ضروري) بإجياز ،لكنه يس���تنتج أنه من الواضح أن النـزاع ،كما
يعرف���ه احلكم الص���ادر عن املحكمة اآلن ،مل يكن ليتطلب من املحكمة
بأي حال من األحوال يف ش���رعية مراس���يم بنيس يف ح ّد ذاهتا،
تبت ّ
أن ّ
أو عملي���ات املصادرة املح ّددة اليت نفذت وفقًا هلا .وخيلُص مرة أخرى
أي شك يف هذا الصدد بضم
إىل أنه كان سيكون من األنسب أن يعاجل ّ
االعتراض إىل املوضوع.
وأخريًا ،يش�ي�ر القاضي بريمان إىل أن حكم املحكمة الذي يرفض
االختص���اص ال يعت���رض على النـزاع يف ح ّد ذات���ه ،وهو نـزاع ح ّددت
املحكم���ة اآلن رمسي�ا�ً أنه قائ���م بـني الدولتني ،ويعرب عن أس���فه لعدم
توصلهما إىل اتفاق ،خاص إن اقتضى احلال ،على أن تس���وي املحكمة
الدولي���ة ذلك النـ���زاع ووفقًا لتقاليد كال الطرفني .ويعلّق على س�ل�امة
املطالبة باحلماية يف إطار اتفاقية تسوية املنازعات مع التنصل من التزامها
املقاب���ل املتمثل يف دفع تعويضات ،ويش�ي�ر إىل أن املطالبات املقدمة من
ليختنشتاين تستحق النظر فيها وإن كانت غري معتادة.
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النـزاع احلدودي (بنن/النيجر)

احلكم الصادر يف  12متوز/يوليه 2005
يف  12متوز/يوليه  ،2005أصدرت دائرة املحكمة ّ
املشكلة للنظر يف
القضية املتعلقة بالنـزاع احلدودي (بنن/النيجر) حكمها.
*
*   *
وكان���ت الدائرة مكونة على النحو الت���ايل :القاضي راجنيفا ،نائب
رئي���س املحكم���ة ،رئيس���ًا للدائ���رة؛ والقاضي���ان كوميان���س وأبراهام؛
والقاضيان اخلاصان البجاوي وبنونة؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق احلكم كالتايل:
“…
إن الدائرة،
( )1بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد،
تقضي بأن احلدود بـ�ي�ن مجهورية بنن ومجهورية النيجر ،يف قطاع
هنر النيجر ،تأخذ املسار التايل:
– خط الس�ب�ر األعمق لقناة املالحة الرئيس���ية لذلك النهر ،من
تقاطع اخلط املذكور مع اخلط الوسط لنهر ميكرو ،إىل النقطة
الواقع���ة عند اإلحداثيات  °11 '52 ''29مشال خط العرض
و °3 '25 ''34شرق خط الطول؛
– من تلك النقطة ،خط السرب األعمق لقناة املالحة اليسرى إىل
النقطة الواقعة عن���د اإلحداثيات  °11 '51 ''55مشال خط
العرض و °3 '27 ''41ش���رق خط الطول ،حيث تنحرف
احل���دود عن هذه القناة ومتر يس���ار جزيرة كات���ا غونغو ،مث
تلتقي بقناة املالحة الرئيسية يف النقطة الواقعة عند اإلحداثيات
 °11 '51 ''41مشال خط العرض ،و °3 '28 ''53ش���رق
خط الطول؛
– م���ن هذه النقطة األخرية ،خط الس�ب�ر األعم���ق لقناة املالحة
الرئيسية للنهر إىل غاية حدود الطرفني مع نيجرييا؛
وأن خط احلدود ،الذي يتقدم باجتاه املصب ،مير عرب النقاط املرقّمة
م���ن  1إىل  154ال�ت�ي ترد إحداثياهتا ُمبيّنة يف الفقرة  115من هذا
احلكم؛
املؤيدون :القاضي راجنيفا ،نائب رئيس املحكمة ،رئيس الدائرة،
والقاضيان كوميانس وأبراهام ،والقاضي اخلاص البجاوي؛
املعارضون :القاضي اخلاص بنونة؛

( )2بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد،
تقضي بأن اجلزر الواقعة يف هنر النيجر هي ،بالتايل ،ملك جلمهورية
بنن أو جلمهورية النيجر على النحو املُبيّن يف الفقرة  117من هذا
احلكم؛
املؤيدون :القاضي راجنيفا ،نائب رئيس املحكمة ،رئيس الدائرة،
والقاضيان كوميانس وأبراهام ،والقاضي اخلاص البجاوي؛
املعارضون :القاضي اخلاص بنونة؛
( )3بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد،
تقضي بأن احلدود بـني مجهورية بنن ومجهورية النيجر على اجلسور
بـني غايا وماالنفيل تتبع مسار احلدود يف النهر؛
املؤيدون :القاضي راجنيفا ،نائب رئيس املحكمة ،رئيس الدائرة،
والقاضيان كوميانس وأبراهام ،والقاضي اخلاص البجاوي؛
املعارضون :القاضي اخلاص بنونة؛
( )4باإلمجاع،
تقض���ي بأن احلدود بـني مجهورية بن���ن ومجهورية النيجر يف قطاع
ابتداء من تقاطع اخلط
هنر ميكرو تتبع اخلط الوس���ط لذلك النهرً ،
املذكور مع خط الس�ب�ر األعمق لقناة املالحة الرئيسية لنهر النيجر
إىل غاية حدود الطرفني مع بوركينا فاسو”.
*
*   *
وذيَّل القاضي اخلاص بنونة احلكم برأي خمالف.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )16-1
تش�ي�ر املحكمة يف البداية إىل أنه ،يف  3أيار/مايو  ،2002أحالت
مجهورية بنن (املش���ار إليها أدناه بـ “بنن”) ومجهورية النيجر (املش���ار
إليها أدناه بـ “النيجر”) إىل رئيس قلم املحكمة برسالة مشتركة مؤرخة
 11نيس���ان/أبريل  2002اتفاقًا خاصًا تتفق مبوجبه حكومتا الدولتني
عل���ى عرض نـزاع حول “التعيـني النهائي لكامل احلدود بـينهما” على
دائ���رة من دوائر املحكم���ة .وطُلب من املحكمة يف امل���ادة  2من ذلك
االتفاق اخلاص ما يلي:
“(أ) أن حت ّدد مس���ار خط احلدود بـ�ي�ن مجهورية بنن ومجهورية
النيجر يف قطاع هنر النيجر؛
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( )1أن احلدود بـني مجهوري���ة بنن ومجهورية النيجر من النقطة
 °12 '24 ''27مشال خط العرض والنقطة  °2 '49 ''36ش���رق
خط الطول ،إىل غاية النقطة  °11 '41 ''40.7مشال خط العرض،
والنقطة  °3 '36 ''44ش���رق خط الطول تتبع خط السرب األعمق
يف هنر النيجر ،حبسب ما ميكن حتديد ذلك اخلط على النحو الذي
كان عليه يف تاريخ احلصول على االستقالل.
( )2أن ذلك اخلط حي ّدد اجلزر اليت تعود ملكيتها لكل طرف.
 أن اجلزر الواقعة بـني خط السرب األعمق والضفة اليمىن للنهر،وهي بكينغا ،وتوندي كواريا بارو ،وكوكي بارو ،وساندى
تونغا ب���ارو ،وغانديغايب بارو كاين���ا ،ودان كوري كرياوا،
وب���ارو احلاج دان جودا ،وكوندو بارو ،واحلاج ش���يبو بارو
كاينا تابعة جلمهورية بنن؛
 أن اجل���زر الواقعة بـني خط الس�ب�ر األعمق والضفة اليس���رىللنهر ،وهي بومبا بارو بريي ،وبومبا بارو كاينا ،وكواس���ي
بارو ،وسانسان غونغو ،وليـيت غونغو ،ومونبوي تونغا بارو،
وس���يين غونغو ،والما بارو ،وكوتشا بارو ،وغاغنو غونغو،
وكاتا غونغو ،وغانديغايب بارو بريي ،وغويراوا بارو ،واحلاج
شيبو بارو بريي ،وغوسو بارو ،وبيو بارو ،ودويل بارو ،تابعة
جلمهورية النيجر.
( )3أن توزي���ع اجلزر بـني مجهوري���ة بنن ومجهورية النيجر وفقًا
خلط السرب األعمق حس���بما جرى حتديده يف تاريخ احلصول على
االستقالل ،يُعترب هنائيًا.
( )4وفيما يتعلق جبسور غايا  -مالنفيل ،متر احلدود وسط كل
من تلك اهلياكل.
( )5أن احلدود بـني مجهورية بنن ومجهورية النيجر يف قطاع هنر
ميكرو تتبع خطًا مؤلفًا من جزأين:
 اجلزء األول هو خط مستقيم يربط بـني نقطة التقاء هنر ميكروبنهر النيجر والنقطة اليت يلتقي فيها خط الوسط باريس بسلسلة
جبال آتاكورا ،وتتمثل إحداثياته االس���تداللية فيما يلي :خط
العرض °11 '41 ''50 :مشاالً وخط الطول °2 '20 ''14؛
 اجل���زء الثاين م���ن اخلط يربط ه���ذه النقطة األخ�ي�رة بالنقطةال�ت�ي تلتق���ي فيها احل���دود الس���ابقة بـني دائريت س���اي وفادا
باحلدود السابقة بـني دائريت فادا وأتاكورا ،وتتمثل إحداثياته
االس���تداللية فيما يلي :خط العرض °11 '44 ''37 :مشاالً؛
وخط الطول  °2 '18 ''55شرقًا.

(ب) أن حت ّدد الدولة اليت تعود إليها ملكية كل جزيرة من اجلزر
الواقعة يف النهر املذكور ،وال سيما جزيرة ليـيت؛
(ج) أن حت ّدد مس���ار خط احل���دود بـني الدولت�ي�ن يف قطاع هنر
ميكرو”.
وتش�ي�ر الدائرة بعد ذلك إىل تاري���خ الدعوى ،مبا يف ذلك ما يتعلق
بتش���كيل الدائ���رة وتكوينها .فبأمر م���ؤرخ  27تش���رين الثاين/نوفمرب
ّ ،2002
ش���كلت املحكم���ة دائرة للنظر يف القضي���ة تتألف من الرئيس
غيّوم ،والقاضيـ�ي�ن راجنيفا وكوميانس إىل جان���ب القاضيـني اخلاصني.
تقرر أن يترأس الدائرة
ووفقًا للفقرة  2من املادة  18من الئحة املحكمةّ ،
القاضي غيّوم الذي كان يتوىل رئاس���ة املحكمة عندما ُش ّكلت الدائرة.
غري أنه برسالة مؤرخة  11تشرين األول/أكتوبر  ،2004أبلغ القاضي
ال بالفقرة  4من املادة  13من النظام األساسي
غيّوم رئيس املحكمة ،عم ً
للمحكمة ،بأنه ّقرر االستقالة من املحكمة اعتبارًا من  11شباط/فرباير
 .2005ويف  16ش���باط/فرباير  ،2005انتخب���ت املحكم���ة القاضي
أبراهام عضوًا يف الدائرة لش���غل املقعد الذي أصبح ش���اغرًا باس���تقالة
القاضي غيّوم .وبأمر مؤرخ  16شباط/فرباير  ،2005أعلنت املحكمة
ّ
مش���كلة على النحو التايل:
أنه نتيجة لذلك االنتخاب ،أصبحت الدائرة
القاضي راجنيفا ،الذي أصبح رئيس الدائرة بصفته نائب رئيس املحكمة،
ال بالفقرة  2من املادة  18من الئحة املحكمة؛ والقاضيان كوميانس
عـم ً
وأبراهام؛ والقاضيان اخلاصان البجاوي وبنونة.
وأخريًا تورد الدائرة ،يف مجلة أمور ،االس���تنتاجات اخلتامية املقدمة
من الطرفني يف ختام اإلجراءات الشفوية:
باسم حكومة بنن:
“لألس���باب ال�ت�ي بـينته���ا يف مرافعاهت���ا اخلطيّة والش���فوية ،تطلب
تقرر:
مجهورية بنن إىل دائرة حمكمة العدل الدولية أن ّ

( )1أن احل���دود بـ�ي�ن مجهورية بن���ن ومجهوري���ة النيجر تأخذ
املسار التايل:
-

م���ن النقط���ة ذات اإلحداثي���ات  °11 '54 ''15مشال خط
الع���رض و °2 '25 ''10ش���رق خ���ط الط���ول ،تتبع اخلط
الوس���ط لنه���ر ميك���رو إىل غاي���ة النقط���ة ذات اإلحداثيات
و °12 '24 ''29مشال خط العرض و °2 '49 ''38ش���رق
خط الطول؛

-

من تلك النقطة ،تتبع احلدود الضفة اليس���رى للنهر [النيجر]
إىل غاي���ة النقط���ة ذات اإلحداثي���ات  °11 '41 ''44مشاالً
و °3 '36 ''44شرقًا؛

( )2أن الس���يادة على مجيع اجلزر الواقعة يف النهر [هنر النيجر]،
وال سيما جزيرة ليـيت ،تعود إىل مجهورية بنن”.
باسم حكومة النيجر:
تطلب مجهورية جيبويت إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:

اإلطار اجلغرايف واخللفية التارخيية للنـزاع
(الفقرات )22-17
تش�ي�ر الدائ���رة إىل أن امل���ادة  2من االتفاق اخلاص تقس���م احلدود
املتنازع عليها إىل قطاعني ،قطاع هنر ميكرو يف الغرب وقطاع هنر النيجر
يف الشرق .مث تورد املحكمة وصفًا موجزًا هلذين القطاعني.
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ويتبع اجلزء الغريب من احلدود مسارًا ميتد تقريبًا من اجلنوب الغريب
إىل الشمال الشرقي من نقطة متثل احلدود بـني الدولتني وبوركينا فاسو
حىت ملتقى هنر ميكرو وهنر النيجر.
وميتد اجلزء الشرقي للحدود من هنر النيجر يف اجتاه اجلنوب الشرقي
على مس���افة حوايل  150كيلومترًا من ذلك امللتقى وينتهي عند نقطة
ّ
تش���كل حدود الدولتني مع نيجرييا .وتوجد عدة جزر داخل الش���ريط
املقص���ود ،وعددها بالضبط وتبعيتها هلذا الطرف أو ذاك مس���ألتان حمل
نـزاع يف هذه القضية .وأكرب هذه اجلزر جزيرة ليـيت ،املشار إليها صراحة
يف املادة ( 2ب) من االتفاق اخلاص ،ومس���احتها حوايل  40كيلومترًا
مربعًا .وتتس���م هذه اجلزيرة خبصوبتها ووجود م���راع غنية فيها ،وهي
مأهولة بصفة دائمة ويبلغ عدد س���كاهنا حوايل  2 000نس���مة يف عام
 2000حسب املعلومات املقدمة من النيجر.
وجي���ري النـزاع احل���دودي بـني الطرفني يف س���ياق تارخيي ش���هد
جزءا من أفريقيا الغربية الفرنس���ية
اس���تقالل األقاليم اليت كانت س���ابقًا ً
)” .(“Afrique occidentale françaiseومتـث���ل بـن���ن الـ�ت�ي حــصلت
عـــلى استقالهلا يف  1آب/أغسطس  ،1960مستعمرة داهومي سابقًا،
أما النيجر اليت حصلت على اس���تقالهلا منذ  3آب/أغس���طس 1960
ّ
فتشكل إقليمًا خضع لتحوالت إدارية متعددة خالل الفترة االستعمارية.
وقد أش���ار الطرفان إىل األحداث ال�ت�ي وقعت يف جزيرة ليـيت قبيل
استقالهلما ،يف عامي  1959و .1960ووضعت الدولتان الحقًا عملية
للتسوية الودية لنـزاعهما احلدودي :ففي عامي  1961و 1963التقت
جلنتان مش���تركتان تابعتان للنيجر وداهومي ملناقشة املسألة .ويف تشرين
األول/أكتوبر  ،1963اشتدت األزمة بـني داهومي والنيجر بشأن جزيرة
ليـيت ونش���رت الحقًا كلتا الدولتني كتابًا أبي���ض يبـيّن ،يف مجلة أمور،
مواقفها بش���أن النـزاع احلدودي .وجرت حماوالت جديدة للتوصل إىل
تس���وية سلمية يف الس���نوات التالية .إ ّال أن املسألة املتعلقة بالسيادة على
جزي���رة ليـيت مل تس���و ووقعت أحداث أخرى يف الس���نوات التالية ،وال
سيما يف عامي  1993و .1998ويف  8نيسان/أبريل  ،1994أبرمت
بنن والنيجر اتفاقًا ينشئ جلنة مشتركة لترسيم حدودمها املشتركة .ومبا
أن اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل تفاوضي للنـزاع مل تفلح ،اقترحت
اللجن���ة أن تقوم حكومت���ا الدولتني بعرض النـزاع عل���ى حمكمة العدل
الدولية مبوجب اتفاق خاص.

القانون الساري ومبدأ احليازة اجلارية
(الفقرات )31-23
تشري الدائرة إىل أنه ،مبوجب املادة  6من االتفاق اخلاص (“القانون
الس���اري”) ،تشمل قواعد ومبادئ القانون الدويل السارية على النـزاع
أي ضرورة
احلايل “مبدأ خالفة الدولة للحدود املوروثة عن االستعمارّ ،
عدم املس���اس بتلك احل���دود” .وتالحظ الدائرة أن���ه يتبـيّن من صياغة
ه���ذا احلك���م ومن حجج الطرفني أهنما متفقان عل���ى أمهية مبدأ احليازة
اجلارية ألغراض تعيـني حدودمها املشتركة .وتشري إىل أنه أتيحت للدائرة
ّ
املش���كلة يف القضية املتعلقة بالنـزاع احلدودي (بوركينا فاسو/مجهورية

م���ايل) فرصة للتصريح بأنه ،وفق���ًا للمبدأ املذكور“ ،تُعطى األس���بقية
للس���ند القانوين على الس���لطات الفعلية كأساس للسيادة” وأن جوهره
يكم���ن “يف هدفه األويل املتمثل يف ضمان احترام احلدود اإلقليمية عند
احلصول على االس���تقالل” ،مبا يش���مل احلدود اإلدارية السابقة القائمة
خالل الفترة االستعمارية اليت صارت حدودًا دولية (النـزاع احلدودي،
(بوركينا فاس���و/مايل) ،احلكم ،تقارير حمكم���ة العدل الدولية ،1986
الصفحتان  586و ،587الفقرة  ،63والصفحة  ،566الفقرة .)23
بنـاء عل����ى مبدأ احليازة اجلارية ،جيب عليها
وختلُ����ص الدائرة إىل أنه ً
أن تس����عى يف القضي����ة املعروضة عليه����ا إىل تعيـني احل����دود املوروثة عن
اإلدارة الفرنس����ية .ويتفق الطرفان على أن التارخيني اللذين يتعيّن أخذمها
يف االعتبار هلذا الغرض مها تارخيا اس����تقالل كل منهما ،أي  1و 3آب/
أي تغيـري يف احلدود ما بـني
أغسطس  .1960وتالحظ الدائرة أنه مل يقع ّ
هذين التارخيني املتقاربـني للغاية.
ور ّدًا عل����ى اآلراء املتضاربة اليت أعرب عنها الطرفان بش����أن بعض
جوان����ب س����ريان مبدأ احلي����ازة اجلارية يف هذه القضي����ة ،تالحظ الدائرة
أوالً أن الطرفني متفقان على ضرورة تعيـني مس����ار حدودمها املشتركة،
وفق����ًا ملبدأ احليازة اجلارية ،بالرجوع إىل احلال����ة املادية اليت كان القانون
االس����تعماري الفرنس����ي ساريًا عليها ،بالش����كل الذي كانت عليه تلك
تؤكد أنه جيب تقيـيم آثار اتباع هذا
احلالة يف تارخيي االستقالل .غري أهنا ّ
املس����ار ،ال سيما فيما يتعلق مبسألة حتديد الطرف الذي تعود إليه ملكية
اجلزر الواقعة يف هنر النيجر ،من حيث عالقتها باحلقائق املادية الراهنة وأنه
ال ميكن للدائرة ،يف سياق أداء املهمة املوكولة إليها مبوجب املادة  2من
االتفاق اخلاص ،أن تتجاهل إمكانية ظهور جزر معيّنة يف الشريط املعين
باألمر أو اختفاءها منه.
وتش��ي�ر الدائرة ثانيًا إىل أنه ال ميكنها أن تس����تبعد مبدئيًا إمكانية أن
تكون اخلرائط أو البحوث أو الوثائق األخرى الالحقة لتارخيي االستقالل
مهم����ة إلثبات احلالة القائمة وقتئذ ،تطبيقًا ملب����دأ احليازة اجلارية .وعلى
أي ح����ال ،مبا أن أث����ر مبدأ احليازة اجلارية يكم����ن يف جتميد حق امللكية
ّ
اإلقليمية ،فإن فحص الوثائق الالحقة لالس����تقالل ال ميكن أن يؤدي إىل
أي تغيـري يف “صورة اإلقليم” يف التاريخ احلاسم ،طبعًا ما مل تعرب صراحة
ّ
هذه الوثائق عن موافقة الطرفني على هذا التغيـري.
وتش�ي�ر الدائرة ثالثًا إىل أنه ال ينبغ���ي بالضرورة إقصاء النهج الذي
اتبعه الطرفان اللذان س���عيا أحيانًا إىل تأكيد مطالبتهما بامللكية القانونية
باالس���تناد إىل قوانني يُزعم أن سلطاهتما مارست مبوجبها سيادهتا على
األقاليم املتنازع عليها بعد عام .1960
وتش�ي�ر الدائ���رة إىل أن الطرفني يعترف���ان بأنه ،وفقًا ملب���دأ احليازة
اجلارية ،جيب أن يُعيّن مسار احلدود وتسند اجلزر الواقعة يف هنر النيجر
أي منهما يف ضوء القانون االس���تعماري الفرنسي املعروف بـقانون
إىل ّ
ما وراء البح���ار ” .“droit d‘outre-merويواف���ق الطرفان أيضًا على
حتديد القواعد ذات الصلة من ذلك القانون لكنهما ال يتفقان على نفس
التفس�ي�ر هلا .وقبل االنتقال إىل تلك القواعد ،تش�ي�ر الدائرة إىل أنه عند
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اإلش���ارة إىل القانون املحلي يف هذا السياق ،يكون ذلك القانون ساريًا
“ال يف ح��� ّد ذاته (كما ل���و كان هناك نوع من االس���تمرارية القانونية
بـ�ي�ن هذا القانون والقانون الدويل) ،وإمنا فقط كعنصر وقائعي من بـني
عناصر أخرى ،أو كدليل يشري إىل اإلرث االستعماري” (املرجع نفسه،
الصفحة  ،568الفقرة .)30
وتالح����ظ الدائرة بعد ذلك أن����ه أضفي الطابع املركزي على اإلدارة
اإلقليمي����ة للممتل����كات الفرنس����ية يف أفريقيا الغربية مبرس����وم صادر عن
ووضعت حتت
رئيس اجلمهورية الفرنسية يف  16حزيران/يونيه ُ 1895
س����لطة احلاكم العام .وبالتايل قُ ّس����م كيان أفريقيا الغربية الفرنس����ية إىل
مس����تعمرات يترأسها نواب احلاكم وتتكون هذه املستعمرات نفسها من
قواد للدوائر؛
وحدات أساس����ية تسمى “الدوائر” يش����رف على إدارهتا ّ
وتتكون كل دائرة بدورها من أقس����ام فرعية يش����رف على إدارهتا رئيس
للقس����م الفرعي .وكانت األقس����ام الفرعية تتكون م����ن مقاطعات تضم
عددًا من القرى.
ق���ران بأن إنش���اء املس���تعمرات
وتالح���ظ الدائ���رة أن الطرف�ي�ن يُ ّ
وتفكيكها كان يندرج ضمن اختصاص س���لطات فرنسا املركزية :أي
رئيس اجلمهورية الفرنسية ،الذي يتصرف عن طريق املراسيم ،يف إطار
دستور اجلمهورية الثالثة ،والحقًا الربملان الفرنسي ،عقب اعتماد دستور
 27تش���رين األول/أكتوب���ر  .1946غري أنه من جه���ة أخرى ،كانت
خمولة ألفريقيا
س���لطة إنشاء أقسام فرعية إقليمية داخل مستعمرة واحدة ّ
الغربية الفرنس���ية إىل أن نقلت إىل املؤسس���ات التمثيلية املحلية يف عام
.1957

تطور املركز القانوين لألقاليم املعنيّة
ّ
(الفقرات )36-32
لتحس�ي�ن فهم الس���ياق التارخيي الذي جتري فيه مطالبات الطرفني
فيم���ا يتعلق بتعيـني احلدود ومبس���ألة اجلهة اليت تع���ود إليها ملكية اجلزر
تط���ور الوضع القانوين
الواقع���ة يف هنر النيجر ،تس���تعرض الدائرة بإجياز ّ
لألقاليم املعنيّة خالل الفترة االستعمارية.
الوثائق واملواد اخلرائطية ذات الصلة بتسوية النـزاع
(الفقرات )44-37
تنتقل الدائرة إىل بيان الوثائق الرئيس���ية ذات الصلة بتس���وية النـزاع
احل���دودي ،فتورد من جه���ة الوثائق املتعلقة بتحديد مس���ار احلدود يف
قطاع هنر النيجر واملس���ألة املتعلقة بالطرف الذي تعود إليه ملكية اجلزر
الواقعة يف ذلك النهر ،وتورد من جهة أخرى الوثائق ذات الصلة بتعيـني
ح���دود قطاع هنر ميكرو .كما تبـيّن الدائرة الكمية الكبرية من اخلرائط
والصور اليت قدمها الطرفان دعمًا حلجج كل منهما.
مسار احلدود يف قطاع هنر النيجر ومسألة الطرف الذي تعود إليه
ملكية كل جزيرة من اجلزر
(الفقرات )124-45

دليل امللكية
(الفقرات )74-45
مطالبات بنن بامللكية
تشري الدائرة إىل أنه طُلب أوالً ،وفقًا للفقرتني (أ) و(ب) من املادة
ومبقتض���ى املادة  5من مرس���وم رئيس اجلمهورية الفرنس���ية املؤرخ  2من االتفاق اخلاص ،تعيـني مسار احلدود يف قطاع هنر النيجر مث حتديد
 18تش���رين األول/أكتوب���ر  ،1904ال���ذي يعيد تنظي���م أفريقيا الغربية الطرف الذي تعود إليه ملكية كل جزيرة من اجلزر الواقعة يف النهر.
خولت للحاكم العام س���لطة “حتدي���د املقاطعات اإلدارية يف
الفرنس���يةّ ،
وتش�ي�ر الدائ���رة إىل أن احل���دود اإلقليمية يف هذه القضية ليس���ت
وبناء على اقتراح���ات نواب احلاكم
كل مس���تعمرة يف جملس حكوم���ي ً
املعنيـني باألمر” .ويف التعميم رقم 114ج املؤرخ  3تشرين الثاين/نوفمرب س���وى عالمات حدودية بـني خمتلف األقس���ام اإلدارية أو املستعمرات
 ،1912املتعلق بشكل وثائق تنظيم املقاطعات واألقسام الفرعية اإلدارية ،اخلاضعة لنفس الس���لطة االس���تعمارية .ومل تصبح هذه احلدود حدودًا
فس���ر احلاكم العام هذا النص على أنه خيول له “حق حتديد عدد ونطاق دولية إ ّال عند االس���تقالل املعروف أيضًا بـ “التاريخ احلاسم” .ومبا أن
ّ
تش���كل الوحدة اإلدارية احلقيقية داخل املستعمرات” ،لكنه الطرف�ي�ن حصال على االس���تقالل بصورة تكاد تك���ون متزامنة فإن من
الدوائر اليت ّ
أش���ار إىل أنه “من املعترف به أن نواب احلاكم حيتفظون بس���لطة حتديد املمكن اعتبار الفترة من  1إىل  3آب/أغس���طس  1960مبثابة التاريخ
األقس���ام الفرعية اإلقليمية املنش���أة داخل هذه الدوائ���ر عن طريق تدابـري احلاس���م .وتشري الدائرة إىل أنه وفقًا للنهج الذي اتبعته الدائرة يف قضية
تتخ���ذ حتت س���لطتهم” .ووفق ذل���ك التعميم“ ،ف���إن كل تدبري متعلق النـزاع احلدودي (بوركينا فاسو/مجهورية مايل) ،ستنظر أوالً يف خمتلف
باملقاطعة اإلدارية ،وهي الوحدة اإلقليمية باملعىن الصحيح ،أي كل تدبري النصوص التنظيمية أو اإلدارية اليت احتج هبا الطرفان.
ّ
يؤث���ر على الدائرة م���ن حيث وجودها (إنش���اؤها أو إلغاؤها) أو نطاقها
ويف ه���ذا الصدد ،تش�ي�ر الدائرة إىل أن الطرف�ي�ن متفقان على أنه،
أو امسه���ا أو موقع مركزها اإلداري” ال ب���د من إقراره بقرار إداري عام خالل الفترة قيد النظر ،كانت س���لطة إنش���اء املس���تعمرات أو األقاليم
خمول���ة لرئي���س اجلمهورية الفرنس���ية إىل غاية ع���ام  1946وبعد ذلك
خموالً لنواب احلاكم “تعيـني احلدود
ّ
يعتم���د يف املجلس احلكومي؛ وكان ّ
خولت هذه الس���لطة للربملان الفرنسي ،بـينما كان بإمكان احلاكم العام
الطوبوغرافية الدقيقة والتفصيلية هلذه املقاطعات ،عن طريق قرارات إدارية
ّ
يع���ود أمر املوافقة عليه���ا حصرًا إىل [احلاكم الع���ام] ،وكذلك “القيام ،ألفريقيا الغربية الفرنس���ية إنشاء أقسام فرعية استعمارية مبوجب أحكام
داخ���ل الدوائر ،بتعديل عدد األقس���ام الفرعية اإلقليمي���ة ونطاقها وموقع املرس���وم املؤرخ  18كانون األول/ديس���مرب  .1904ويف التعميم رقم
 114جيم املؤرخ  3تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر ّ ،1912قرر احلاكم العام
مركزها” عن طريق اختاذ قرارات حملية.
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ألفريقيا الغربية الفرنسية أن ينشئ احلاكم العام األقسام الفرعية الرئيسية
حيق لنواب احلاكم أن ينش���ئوا أقساما فرعية أخرى
(“الدوائر”) ،لكنه ّ
داخل الدوائر .وتالحظ الدائرة أنه يبدو أنه ال خالف بـني الطرفني على
أن اختصاص إنش���اء أو تأسيس الكيانات اإلقليمية يشمل سلطة حتديد
أي نص
نطاقه���ا وحدوده���ا ،مع أن هذا مل ينص عليه ق���ط صراحة يف ّ
تنظيمي أو إداري خالل الفترة االستعمارية.
األولية إلنشاء
وتشري الدائرة كذلك إىل أنه ال جدال يف أنه يف الفترة ّ
مستعمرة داهومي يف عام  ،1894كانت هذه املستعمرة تتألف من أقاليم
تقع على ضفيت هنر النيجر .وبالقرار املؤرخ  23متوز/يوليه  ،1990أنشأ
احلاكم العام ألفريقيا الغربية الفرنسية إقليمًا عسكريًا ثالثًا “يضم املناطق
الواقعة على الضفة اليس���رى لنهر النيجر ما بـني س���اي وحبرية تش���اد اليت
وضعتها داخل نطاق النفوذ الفرنسي االتفاقية [األجنلو  -فرنسية] املؤرخة
 14حزيران/يوني���ه  .”1898ويف  20كانون األول/ديس���مرب ،1900
صدر مرس���وم عن رئيس اجلمهورية الفرنسية ينشئ إقليمًا عسكريًا ثالثًا
“بـني النيجر وحبرية تش���اد” .ومل يش���ر هذا املرس���وم ،الذي حيتل درجة
أعل���ى من القرار يف اهليكل اهلرم���ي للصكوك القانونية ،إىل القرار املؤرخ
 23متوز/يوليه  .1990غري أن الدائرة ترى أنه ينبغي اعتبار هذا املرسوم
تأكيدًا للقرار الصادر عن احلاكم العام مبا أنه يشمل نفس املنطقة الواقعة
بـني (هنر) النيجر و(حبرية) تشاد.
وتشري الدائرة إىل أن بنن حتتج بأن القرار املؤرخ  23حزيران/يونيه
 1990عيّن احلدود بـني اإلقليم العس���كري الثالث ومستعمرة داهومي
عند الضفة اليسرى لنهر النيجر ،فجعل النهر يف ح ّد ذاته واجلزر الواقعة
جزءا من تلك املس���تعمرة .وحتتج بنن كذلك ب���أن احلاكم بالنيابة
في���ه ً
أكد احلدود املعيّنة على هذا النحو يف رس���الة مؤرخة  27آب/
للنيجر ّ
ّ
تتش���كل من خط
أغس���طس  1954ورد فيها “أن حدود إقليم النيجر
املي���اه العليا على الضفة اليس���رى للنهر ،من قري���ة باندوفاي إىل حدود
نيجرييا” وإنه “نتيجة لذلك ،كل اجلزر الواقعة يف هذا اجلزء من النهر
ّ
جزءا من إقليم داهومي” .وتنكر النيجر من جانبها أن يكون
[تشكل] ً
القرار املؤرخ  23متوز/يوليه  1900قد عني حدودًا؛ وترى أن القصد
من الصيغة املعنيّة هو جمرد اإلش���ارة إىل النطاق اإلقليمي لإلقليم املنش���أ
حديثًا .وتالحظ كذلك أن تفامهًا نش���أ بُعي���د ذلك ومفاده أن احلدود
ّ
تشكلت عن طريق “جمرى النهر” وأن هذا يعين شيئًا واحدًا فقط وهو
أن احلدود تقع داخل جمرى مياه النهر.
وترى الدائرة أن القرار املؤرخ  23حزيران/يونيه  1990باالقتران
مع املرس���وم الصادر عن رئيس اجلمهورية الفرنسية املؤرخ  20كانون
األول/ديس���مرب  ،1900الذي أنشأ اإلقليم العسكري الثالث ،ال ميكن
تفس�ي�ره بأنه يع�ي�ن حدود ذلك اإلقلي���م .وال ميكن النظ���ر إىل املراجع
اجلغرافية املس���تخدمة إ ّال من زاوية أهنا تبـيّن بعبارات عامة نطاق اإلقليم
املنشأ حديثًا؛ وتوضح عبارة “املناطق الواقعة على الضفة اليسرى لنهر
النيجر” الواردة يف القرار وكلمة “النيجر” الواردة يف املرسوم أن هذه
املناطق منفصلة عن مستعمرة داهومي اليت كانت تابعة إليها يف السابق.

وتؤكد الرس���الة املؤرخة  7أيلول/س���بتمرب  1901املوجهة إىل احلاكم
ّ
العام ألفريقيا الغربية الفرنسية من وزير املستعمرات الفرنسي ،اليت تشري
إىل “جم���رى هنر النيجر كأفضل خط للح���دود” ،النتيجة املتمثلة يف أن
الصكني القانونيـني املؤرخني  23متوز/يوليه و 20كانون األول/ديسمرب
أي حدود ،ومل يُعتربا وقتئذ أهنما يفعالن ذلك .ورغم
 1900مل يعيّن���ا ّ
ال كافيًا
أن هذه الرس���الة مل تعيّن احلدود ،فإن الدائرة ترى أهنا تقدم دلي ً
على أنه مل يقع يف الس���نة املاضية تعيـني للحدود .كما أن الدائرة مل جتد
أي وثيقة تبـيّن أن تعيـينًا للحدود وقع يف السنوات الالحقة.
ّ
ولذل���ك ،ختلُص الدائ���رة إىل أنه ال ميكن تأيـي���د احتجاج بنن بأن
القرار املؤرخ  23متوز/يوليه  1990وضع احلدود على الضفة اليسرى
لنهر النيجر ،وأن هذا التعيـني ظل ساريًا إىل تاريخ االستقالل.
وتنتقل الدائرة إىل رس���الة حاكم النيجر بالنيابة املؤرخة  27آب/
أغس���طس  ،1954وتقوم أوالً بتحليل الس���ياق ال���ذي كتبت فيه هذه
الرس���الة .وختلُ���ص إىل أن���ه بالنظر إىل توصله���ا إىل أن الق���رار املؤرخ
أي حدود ،فإن���ه ال ميكن اعتبار هذه
 23متوز/يولي���ه  1900مل ّ
يع�ي�ن ّ
الرسالة تأكيدًا رمسيًا هلذه احلدود كما تزعم بنن .وتشري الدائرة كذلك
إىل أنه يف ظل القانون االس���تعماري الفرنس���ي ،مل يكن لنائب احلاكم
أي اختصاص بتعيـني احلدود اخلارجية
يف مس���تعمرة من املس���تعمرات ّ
للمستعمرة على انفراد .ولذلك ،ال ميكن لبنن أن تستند إىل هذه الرسالة
يف ح��� ّد ذاهتا كس���ند قانوين يعيّ���ن احلدود على الضفة اليس���رى للنهر.
وبالت���ايل ،تقض���ي الدائرة بأهن���ا ال ميكن أن تؤيد مطالب���ة بنن القائلة إن
الرس���الة املؤرخة  27آب/أغسطس  1954باالقتران مع القرار املؤرخ
 23متوز/يوليه  1990متنحها ملكية قانونية حلدود على الضفة اليسرى.
مطالبات النيجر بامللكية
مث تنتق���ل الدائرة إىل النظر يف النصوص اليت اس���تندت إليها النيجر
ال يثبت س���ند ملكيته القانوني���ة ،أي القرارين الصادرين
باعتباره���ا دلي ً
عن احلاكم العام ألفريقيا الغربية الفرنس���ية يف  8كانون األول/ديسمرب
 1934و 27تشرين األول/أكتوبر  ،1938اللذين أعادا تنظيم اهليكل
اإلداري الداخل���ي ملس���تعمرة داهوم���ي وتضمنا وصف�ا�ً حلدود خمتلف
الدوائ���ر .ويف كال القراري���نُ ،وصفت احلدود الش���مالية الغربية لدائرة
كاندي بأهنا “جمرى هنر النيجر حىت ملتقاه مع هنر ميكرو”.
وتالح���ظ الدائ���رة أوالً أن كال القرارين صادر ع���ن احلاكم العام،
الذي كان الس���لطة املختصة بإنشاء دوائر املستعمرات وتعيـني حدودها
وتنظيمها .وهذان القراران ،من حيث إهنما يصفان حدود هذه الدوائر
مع املس���تعمرات املجاورة اليت كانت تقع أيضًا حتت سلطته ،ليس هلما
طابع داخلي حصرًا بل جيوز االس���تناد إليهم���ا يف حتديد العالقات بـني
املس���تعمرتني .وعليه ،ميكن االستنتاج اس���تنادًا إىل هذين القرارين بأن
جمرى هنر النيجر ّ
يش���كل احلدود بـني املس���تعمرتني .غري أن الدائرة جتد
نفسها عاجزة عن أن تستخلص من ذلك أن هذه احلدود تقع يف النهر،
س���واء عند احل ّد املائي أو عند خط الوس���ط .وتالح���ظ يف هذا الصدد
أن املصطلح���ات املس���تخدمة يف القرارين مطابقة لتلك املس���تخدمة يف
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رس���الة عام  1901وتتسم بنفس القدر من عدم الدقة .ويشمل مفهوم
أي من الضفتني،
“جمرى النهر” جمموعة من االحتماالت :حدود على ّ
أو حدود يف مكان ما ضمن النهر .من هنا تس���تنتج الدائرة بأ ّن قراري
عام���ي  1934و 1938مل يُنش���ئا ح���دودًا يف النهر؛ وأهنا ال تس���تطيع
بالتايل تأيـيد مطالبات النيجر فيما يتعلق حبيازة احلق.

السلطات الفعلية كأساس لتعيـني احلدود
(الفقرات )102-75
ملا كانت الدائرة قد استنتجت أن أيًّا من الطرفني مل يفلح يف إقامة
الدليل على سند امللكية استنادًا إىل النصوص التنظيمية أو اإلدارية خالل
الفت���رة االس���تعمارية ،فإهنا تنتقل إىل النظر فيم���ا إذا كانت القرائن اليت
قدمها الطرفان فيما يتعلق بالس���لطات الفعلية ميكن أن توفر هلا أساس���ًا
أي من
تستند إليه يف حتديد مسار احلدود يف قطاع هنر النيجر ويف حتديد ّ
الدولتني تعود إليها ملكية كل من اجلزر الواقعة يف النهر.
وتش��ي�ر الدائرة يف هذا الصدد إىل أن املحكمة سبق هلا أن أصدرت
أحكامًا يف عدد من القضايا بشأن العالقة القانونية بـني السلطات الفعلية
وس����ند امللكي����ة .وميكن العث����ور على أوثق املقاطع صل���� ًة هبذه القضية يف
احلكم الصادر يف قضية النـزاع احلدودي (بوركينا فاسو/مجهورية مايل)
حي����ث إن دائ����رة املحكمة بعد أن الحظت “ض����رورة التميـيز بـني عدة
احتم����االت” عند تقيـيم العالقة القانونية بـني الس����لطات الفعلية وس����ند
امللكية ،ذكرت يف مجلة أمور أنه“ :مىت ُوجدت السلطات الفعلية وانعدم
س����ند امللكية القانونية ،جيب أن تراعى الس����لطات الفعلية دون استثناء”
(تقارير حمكمة العدل الدولية  ،1986الصفحة  ،587الفقرة .)63
وتقوم الدائرة أوالً بتحليل خمتلف األنشطة السابقة لعام  ،1954اليت
قدمها الطرفان باعتبارها الس����لطات فعلية .وأش����ارت إىل الرسالة املؤرخة
وجهها قائد قطاع غايا (النيجر) ،املدير املساعد
 3متوز/يوليه  1914اليت ّ
س����ادو ،إىل قائد دائرة النيجر األوسط (داهومي) ،من أجل حتديد التاريخ
الذي ينبغي فيه إصدار تصاريح رعي املاشية ولتحديد نطاق والية حماكم
السكان األصليـني يف املس����تعمرتني .وأرفــق املدير املساعد سادو برسالته
قائمة باجلزر الواقعة يف املنطقة احلدوديـة ،أُعـــدت استنادًا إىل استكشاف
كام����ل امتداد جمرى النهر مع ذكر املس����تعمرة ال��ت�ي تعود إليها ملكية كل
وعرف
جزيرة وفقًا ملوقع تلك اجلزيرة من القناة الرئيسية الصاحلة للمالحةّ .
ه����ذه القناة بأهنا “قناة النهر الرئيس����ية ،ال أوس����ع قناة ب����ل القناة الوحيدة
الصاحلة للمالحة يف منس����وب منخفض من املي����اه” .وتالحظ الدائرة أن
اجتماعًا ُعقد على ما يبدو وأدى إىل اتفاق .ورغم قيام صعوبات يف عام
 1919فيما يتعلق بإدارة جزيرة ليـيت من قبل غايا ،األمر الذي اعترضت
عليه داهومي ،فإنه يبدو أن ترتيب عام  ،1914الذي بات يُعرف باس����م
أسلوب التعايش لعام  ،1914قد التُزم به يف السنوات الالحقة.
مث تنتق���ل الدائرة إىل النظر يف الس���لطات الفعلية أثناء الفترة املمتدة
من عام  1954إىل التاريخ احلاس���م يف عام  .1960وتش�ي�ر إىل أنه يف
 27آب/أغسطس  ،1954كتب حاكم النيجر بالنيابة رسالة ذكر فيها
أن احلدود تقع “عند خط أعلى منسوب من املياه ،على الضفة اليسرى

للنه���ر ،من قرية باندويف إىل حدود نيجرييا” ،وأ ّن “مجيع اجلزر الواقعة
ّ
جزءا من إقليم داهومي” .وأحاطت
يف هذا اجلزء من النهر
[تش���كل] ً
الدائ���رة علمًا بأن مطالبات داهومي ،خالل هذه الفترة ،حبقها يف إدارة
جزيرة ليـيت أصبحت أكثر تواترًا.
وتس���تنتج الدائرة ،استنادًا إىل القرائن املعروضة عليها ،بأ ّن شروط
أس���لوب التعايش ،اليت ح ّددهتا رسالة س���ادو لعام  ،1914قد التُزم هبا
عموم���ًا يف الفترة املمتدة بـني عام���ي  1914و ،1954وبأ ّن الطرفني،
خ�ل�ال ه���ذه الفترة ،اعتربا قناة هن���ر النيجر الرئيس���ية الصاحلة للمالحة
حدودًا .ونتيجة لذلك ،مارس النيجر سلطته اإلدارية على اجلزر الواقعة
إىل يس���ار القناة ذلك اخلط ومارس���ت داهومي س���لطتها اإلدارية على
اجلزر الواقعة إىل ميينه .وأما حق النيجر يف إدارة جزيرة ليـيت ،فقد ُوضع
موضع التساؤل من حني آلخر لدوافع عملية ،غري أنه مل يُنازع فيه قانونًا
وال حبكم الواقع.
بناء على
وفيم���ا يتعلق باجلزر الواقعة قبالة غايا ،تالحظ الدائرة أنه ً
أس���لوب التعايش الذي ح ّددته رس���الة سادو لعام  ،1914كانت هذه
أي معلومات تفيد بأن
اجلزر تعترب خاضعة لوالية داهومي ،وأهنا مل ّ
تتلق ّ
أي مكان آخر غري دائرة كاندي (داهومي).
هذه اجلزر كانت تدار من ّ
لذا ،ختلُص الدائرة إىل أن احلدود يف هذا القطاع من النهر كان يعترب أهنا
متر يسار تلك اجلزر الثالث.
وتس����تنتج الدائ����رة بأن احلالة كانت على ق����در أقل من الوضوح يف
الفترة املمتدة بـني عامي  1954و .1960ومن الواضح أن كال الطرفني
طالب دوريًا حبقوق يف اجلزر ،وخباصة جزيرة ليـيت ،واضطلع بـني احلني
واآلخر بأعمال إدارية إظهارا لسلطته عليها .غري أن الدائرة ،استنادًا إىل
األدلة املعروضة عليها ،ال تس����تطيع أن ختلُص إىل أن إدارة جزيرة ليـيت،
اليت كانت النيجر تضطلع هبا بدون شك قبل عام  ،1954قد نقلت فع ًال
إىل داهوم����ي أو أهنا تولتها .ويف هذا الص����دد ،تالحظ الدائرة أن تقريرًا
ص����ادرًا عن جهاز الدرك يف ماالنفي����ل يف  1متوز/يوليه  1960ذكر أن
جزيرة ليـيت “ختضع حاليًا إلدارة مقاطعة غايا”.
وجلميع هذه األس���باب ويف ظل ظروف القضية ،وخاصة يف ضوء
األدلة اليت قدمها الطرفان ،ختلُص الدائرة إىل أن احلدود بـني بنن والنيجر
تتبع جمرى قناة هنر النيجر الرئيسية الصاحلة للمالحة كما كانت عليه يف
تارخيي االستقالل ،مع العلم أنه يف جوار اجلزر الثالث قبالة بلدة غايا،
متر احلدود يس���ار هذه اجلزر .وعليه ،يكون لبنن احلق يف اجلزر الواقعة
بـني احلدود املعيّنة على هذا النحو وضفة النهر اليمىن ،وللنيجر احلق يف
اجلزر الواقعة بـني تلك احلدود وضفة النهر اليسرى.

املوقع الدقيق خلط احلدود يف القناة الرئيسية الصاحلة للمالحة
(الفقرات )115-103
مث تش���رع الدائ���رة يف حتدي���د املوقع الدقيق خلط احل���دود يف القناة
الرئيس���ية الصاحلة للمالحة ،أي خط السرب األعمق ،كما كان عليه يف
تارخيي االستقالل.
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وتالح���ظ الدائ���رة ب���ادئ ذي بدء أن ع���ددًا من عمليات املس���ح
اهليدروغرايف والطوبوغرايف قد أُجريت يف هنر النيجر على مر الزمن وأ ّن
موقع القناة الرئيس���ية الصاحلة للمالحة يف هذا النهر ،على النحو الذي
ح ّددته كل بعثة من البعثات ،متش���ابه جدًا .واعتربت الدائرة أن ذلك
أي تغرين جرى فيه نادرًا
دليل على أن جمرى النهر مس���تقر نس���بيًا وأ ّن ّ
م���ا أ ّدى إىل تغيـري ملحوظ يف موقع القناة الرئيس���ية الصاحلة للمالحة.
ويب���دو أن هذا م���ا كانت عليه احلال يف فترة االس���تعمار وفترة ما بعد
االستقالل على ح ّد سواء.

وملا كان على الدائرة أن حت ّدد مسار احلدود يف زمن االستقالل ،فإهنا
ترى أن التقرير املع ّد اس����تنادًا إىل دراس����ة أجرهتا شركة نيديكو اهلولندية
بش����أن قابلي����ة النيجر األوس����ط للمالح����ة يف الفترة بـ��ي�ن عامي 1967
و ،1970يوف����ر أكثر املعلوم����ات فائدة عن احلالة يف التاريخ احلاس����م.
ويف ضوء االس����تقرار الثابت ملجرى النهر ،ميكن االفتراض أن احلالة بـني
عامي  1967و 1970كانت مماثلة تقريبًا لنظريهتا يف عام  .1960ويف
ه����ذا الصدد ،ت����رى الدائرة أن من األمهية مبكان أن يكون املس����ح الذي
أجري يف الفترة  1970-1976قد أجرته ش����ركة مس����تقلة مش����هورة
خبربهت����ا وجتربتها ،وأن تكون نتائج هذا املس����ح قد وردت يف تقرير قُ ِّدم
إىل حكومات أربع دول مشاطئة ،منها الطرفان يف هذه القضية .وعالوة
على ذلك ،مل يُعترض على اس����تنتاجات دراس����ة ش����ركة نيديكو عندما
أكدهتا دراسات سابقة والحقة على ح ّد سواء.
نشرت يف حينه ،وقد ّ
والحظ����ت الدائ����رة أن اخلريطة رقم  36من تقرير ش����ركة نيديكو
تشري إىل أن النهر ،يف القطاع الواقع قبالة بلدة غايا ،يشتمل على قناتني
أي
صاحلتني للمالحة .وال ميكن ،باالستناد إىل البيانات املتوافرة ،معرفة ّ
منهما أعمق من األخرى بش����كل ثابت .لكن ال تبعات هلذا الواقع على
القضية احلالية نظرًا لالستنتاجات الواردة أعاله اليت خلُصت إليها الدائرة
اس����تنادًا إىل السلطات الفعلية خالل الفترة االستعمارية يف هذا القطاع.
وت����رى الدائرة أن����ه ،يف قطاع اجلزر الثالث قبالة غايا ،تتش ّ
����كل احلدود
من خط الس��ب�ر األعمق للقناة اليسرى الصاحلة للمالحة .لكن يف جوار
اجلزيرة األخرية من هذه اجلزر الثالث ،أي كاتا غونغو ،تنحرف احلدود
عن هذا اخلط ومتر يسار تلك اجلزيرة.

وبالتايل ،وفيما عدا االس���تثناء املش���ار إليه يف الفقرة السابقة ،تأخذ
احلدود بـني الطرفني مس���ار خط السرب األعمق لقناة هنر النيجر الرئيسية
الصاحلة للمالحة ،على النحو املبيّن يف تقرير شركة نيديكو لعام ،1970
من تقاطع اخلط املذكور مع خط الوس���ط لنهر ميكرو إىل غاية تقاطعه
مع حدود الطرفني مع نيجرييا.
وقبالة غايا ،تتش ّ
����كل احلدود من خط الس��ب�ر األعمق للقناة اليسرى
الصاحلة للمالحة ،من النقطة الواقعة عند اإلحداثيات  °11 '52 ''29مشال
خط العرض و °3 '25 ''34شرق خط الطول إىل غاية النقطة الواقعة عند
اإلحداثي����ات  °11 '51 ''55مشال خط العرض و °3 '27 ''41ش����رق
خط الطول ،حيث تنحرف احلدود عن هذه القناة ومتر يسار جزيرة كاتا
غونغو ،مث تلتقي بالقناة الرئيس����ية الصاحلة للمالحة يف النقطة الواقعة عند

اإلحداثيات  °11 '51 ''41مشال خط العرض ،و °3 '28 ''53ش����رق
خط الطول.
مث تقدم الدائرة جدوالً يتضمن إحداثيات النقاط املرقمة من  1إىل
 ،154اليت مير فيها خط احلدود بـني بنن والنيجر يف قطاع هنر النيجر،
باجت���اه املصب .كذل���ك ترد هذه النقاط ،اليت ّ
تش���كل خ���ط احلدود،
ألغراض داللية حبتة يف خريطة ختطيطية (رقم  )4مرفقة باحلكم.

أي من الطرفني تعود إليه ملكية كل من اجلزر
حتديد ّ
(الفقرات )118-116
أي من الطرفني تعود إليه ملكية كل من
وتش���رع الدائرة يف حتديد ّ
اجلزر الواقعة يف هنر النيجر ،متبع ًة جمرى النهر باجتاه املصب انطالقًا من
تقاطعه مع هنر ميكرو وإىل غاية احلدود مع نيجرييا.
تتلق معلومات موثوقًا هب���ا تفيد بأن جزرًا
وتالح���ظ الدائ���رة أهنا مل َّ
جديدة ّ
تش���كلت أو ج���زرًا اختفت يف الفترة بـني ع���ام  1960والفترة
 .1970-1967وفيما يتعلق بالس���نوات الالحق���ة ،تالحظ أن إحدى
اجل���زر اليت ح ّددهتا النيجر ،أي س���اندى تونغا ب���ارو ،واليت ال تظهر على
أي خريط���ة أُعـدت قبل عام  ،1973تظهر بالفعل يف صور جوية ش�ت�ى
ّ
مأخوذة بواس���طة النظ���ام التجرييب لرص���د األرض ) (SPOTاعتبارًا من
أي
ع���ام  .1973وتس���تنتج الدائرة بأنه يتعيّن عليه���ا بالتايل أن حت ّدد إىل ّ
م���ن الطرفني تعود ملكية ه���ذه اجلزيرة .وفيما خي���ص “جزيرة” بكينغا
اليت أس���ندهتا النيجر يف اس���تنتاجاته النهائية إىل بن���ن ،تالحظ الدائرة أهنا
مل ترد باعتبارها جزيرة مستقلة يف اخلرائط املرفقة بتقرير شركة نيديكو،
بل على العكس من ذلك ،ظهرت كجزء من ضفة النهر على جانب بنن.
مث يورد احلكم مجيع اجلزر الواقعة يف القطاع املعين من هنر النيجر ،مشريًا
إىل الطرف الذي تعود إليه ملكيتها وفقًا الس���تنتاجات الدائرة .وأخريًا،
أي حقوق
تالح���ظ الدائ���رة أن حتديد اجلزر ألغراض إس���نادها ال مي���س ّ
مبوجب القانون اخلاص ميكن أن تكون سارية فيما خيص تلك اجلزر.
احلدود على مستوى اجلسرين بـني غايا (النيجر)
وماالنفيل (بنن)
(الفقرات )124-119
وتالحظ الدائرة أخريًا أن النيجر طلبت إليها أيضًا أن تعيّن احلدود
على مستوى اجلسرين بـني غايا (النيجر) وماالنفيل (بنن) .وا ّدعت بنن
بأن هذه املس���ألة غري مش���مولة باالتفاق اخلاص وال اختصاص للدائرة،
بالتايل ،لتلبية طلب النيجر .ويف هذا الصدد ،تالحظ الدائرة أن االتفاق
اخل���اص نص على أن “يُطل���ب إىل املحكمة  ...أن حت ّدد مس���ار خط
احلدود  ...يف قطاع هنر النيجر” .ومبا أن اجلسرين بـني غايا وماالنفيل
يقع���ان يف ذلك القطاع ،ترى الدائرة أن هل���ا اختصاصًا لتحديد املكان
الذي تقع فيه احلدود على مستوى ذينك اجلسرين.
وتالحظ الدائرة أن النيجر ت ّدعي أن احلدود تقع عند منتصف كل
من اجلس���رين نظرًا ألن بناء هذين اهليكلني وصيانتهما ُم ّوال بالتس���اوي
من قبل الطرفني ،وأن اجلس���رين مها ملكية مش���تركة للطرفني .أما بنن
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فتستنتج من جهتها بأنه من غري املنطقي أن يكون هناك فرق بـني موقع
احلدود على مستوى اجلسرين وبـني موقعها يف النهر حتتهما.
وتالح���ظ الدائرة أن احلل ،يف غياب اتفاق بـني الطرفني ،يكمن يف
م ّد خط احلدود عموديًا فوق املجرى املائي .ويتفق هذا احلل مع النظرية
العامة القائلة إن احلدود متثل اخلط الفاصل بـني املناطق اليت متارس الدول
س���يادهتا عليها ،ليس على س���طح األرض فقط بل يف باطنها ويف احليز
اجلوي فوقها أيضًا .وباإلضافة إىل ذلك ،يؤدي احلل املتمثل يف م ّد خط
ح���دودي عموديًا فوق املجرى املائ���ي إىل تفادي الصعوبات اليت ميكن
أن تنجم عن وجود خطني حدوديـني خمتلفني على مسطحني هندسيـني
قريبـني أحدمها من اآلخر.
ويف ض���وء م���ا تقدم ،ختلُ���ص الدائرة إىل أن احلدود على مس���توى
اجلسرين بـني غايا وماالنفيل تتبع مسار احلدود يف النهر .وال ميس هذا
االس���تنتاج بالترتيبات السارية بـني بنن والنيجر بشأن استخدام وصيانة
املمولني بالتس���اوي من الدولت�ي�ن .والحظت الدائرة
ذين���ك اجلس���رين ّ
بش���كل خاص أن مسألة مس���ار احلدود على مستوى اجلسرين مستقلة
متامًا عن مسألة ملكيتهما ،العائدة للطرفني بشكل مشترك.

مسار احلدود يف قطاع هنر ميكرو
(الفقرات )145-125
مث حت��� ّدد الدائرة “مس���ار خط احل���دود بني الدولت�ي�ن يف قطاع هنر
ميك���رو” ،وه���ي مهمة أوكلت إليها مبوجب امل���ادة ( 2ج) من االتفاق
اخلاص.
وتالحظ ،اس���تنادًا إىل ما ذكرته بنن ،أن احلدود تتبع اخلط الوسط
لنهر ميكرو إىل غاية حدود الطرفني مع بوركينا فاس���و .وقيل إن ذلك
ناتج ،من جهة ،عن تطبيق مبدأ احليازة اجلارية نظرًا ألن إقليمي داهومي
ال بسنــدات
والنيجر كان يفصلهما جمرى ذلك النهر عند استقالهلما ،عم ً
امللكية القانونية الس���ارية وبالس���لطات الفعلية؛ وم���ن جهة أخرى ويف
أقرها على ما يق���ال اعتراف النيجر
مجي���ع األحوال ،ألن ه���ذه احلدود ّ
رمسي���ًا ،أثن���اء املفاوضات بـني الطرفني يف عام���ي  1973و 1974من
أجل تشيـيد سد ديوديونغا ،بأن هنر ميكرو ّ
يشكل بالفعل خط احلدود
بـني إقليميهما.
وتالحظ الدائرة ،استنادًا إىل ما ذكره النيجر ،أن احلدود يف القطاع
املذكور تتبع خطًا مؤلفًا من جزأين :اجلزء األول هو خط مستقيم باالجتاه
اجلن���ويب الغريب يربط بـني نقطة التقاء هنر ميكرو بنهر النيجر والنقطة اليت
يلتقي فيها خط الوس���ط باريس بسلسلة جبال أتاكورا؛ واجلزء الثاين هو
خط يربط هذه النقطة األخرية بالنقطة اليت تلتقي فيها احلدود السابقة بـني
دائريت س���اي وفادا باحلدود السابقة بـني دائريت فادا وأتاكورا .ويُزعم أن
ذلك ناجم عن األثر املركب للصكوك التنظيمية اليت ح ّددت ،خالل الفترة
االستعمارية ،احلدود بـني داهومي والنيجر يف القطاع املعين ،أي املرسوم
امل���ؤرخ  2آذار/مارس  1907الذي دمج دائريت فادا  -نغورما وس���اي
يف مس���تعمرة الس���نغال العليا والنيجر (اليت خلفها النيجر) ،واملرس���ومان

املؤرخان  12آب/أغس���طس  1909و 23نيسان/أبريل  1913اللذان
ع ّدال حدود هذه املستعمرة األخرية مع داهومي.

وتذك���ر الدائ���رة أهنا س���تحقق أوالً ،بتطبيق مبدأ احلي���ازة اجلارية،
مما كان عليه مسار خط احلدود بـني املستعمرتني يف تارخيي االستقالل
احلامس�ي�ن يف آب/أغس���طس  .1960وتالح���ظ أن م���ن الض���روري،
هلذا الغرض ،أن تنظر أوالً يف الصكوك القانونية اليت استند إليها الطرفان،
أي سلطات فعلية على أساس تأكيدي أو ثانوي فقط،
على أن يُنظر يف ّ
وفقًا للقواعد اليت أشارت إليها يف وقت سابق يف حكمها.
والنص األول الذي نظرت فيه الدائرة هو املرسوم املؤرخ يف  2آذار/
مارس  1907املتعلق بتغيـري مس����ار احلدود بـني مس����تعمرة السنغال العليا
والنيجر ومستعمرة داهومي من خالل دمج دائريت فادا  -نغورما وساي،
جزءا من داهومي ،يف املس����تعمرة املجاورة.
اللت��ي�ن كانتا حىت ذلك احلني ً
وتنص املادة  1من ذلك املرسوم على أن احلدود اجلديدة بـني املستعمرتني:
“تتألف ،انطالقًا من حدود توغو ،من احلدود احلالية لدائرة غورما
وص���والً إىل سلس���لة جبال أتاكورا ،مث تتبع قم���ة هذه اجلبال حىت
االلتقاء خبط الوس���ط باريس ،ومنه تستمر يف خط مستقيم باالجتاه
الشمايل الشرقي لتنتهي عند ملتقى هنري ميكرو والنيجر”.
وت���رى الدائ���رة أن تعيـ�ي�ن احلدود ه���ذا ،الذي يب���دو بوضوح أنه
ال يتطابق مع جمرى هنر ميكرو ،مييل إىل تأيـيد موقف النيجر.
وتستنتج الدائرة بأهنا ال تستطيع أن تقبل االقتراح الذي قدمته بنن
بأن املرسوم املؤرخ  1آذار/مارس  1919ألغى أو ع ّدل ضمنًا املرسوم
املؤرخ  2آذار/مارس  1907فيما يتعلق باحلدود بـني املس���تعمرتني يف
القطاع املذكور .وقد أنش���أ مرسوم عام  1919مستعمرة فولتا العليا،
تكونت عن طري���ق فصل عدد معيّن من الدوائ���ر ،مبا فيها فادا -
ال�ت�ي ّ
نغورما وس���اي ،من الس���نغال العلي���ا والنيجر .غري أن���ه ،ليس هناك يف
أحكام مرسوم عام  1919ما يوحي بأ ّن مع ّديه أرادوا وضع اخلط املعيّن
للحدود بـني املستعمرتني يف عام  1907موضع التساؤل.
بيد أن هذا ال يكفي لدحض حجة بنن فيما يتعلق مبس���ار احلدود
يف القطاع املعين.
وال ترى الدائرة مناصًا من أن تالحظ ،بادئ ذي بدء ،أن مرس���وم
ع���ام  1919ال يش�ي�ر يف مراجع���ه وال يف مواد منطوقه إىل مرس���وم عام
أي تعيـني دقيق للحدود بـني املس���تعمرتني على
 ،1907وأنه ال يتضمن ّ
غرار املرس���وم األس���بق .ويف الواقع ،حي ّدد مرسوم عام  1919إقليم فولتا
العلي���ا باإلش���ارة إىل الدوائر ال�ت�ي يتكون منها فقط ،وبالت���ايل ،فإنه هبذه
الطريقة أيضًا يعيّن بشكل غري مباشر احلدود بـني فولتا العليا واملستعمرات
املجاورة ،وخباص���ة داهومي .فبفضل التعيـني الدقيق للدوائر املذكورة يف
املادة  1من املرس���وم املؤرخ  1آذار/مارس  - 1919وهو تعيـني مل يتم
مبوجب املرسوم نفسه  -أصبح من املمكن رسم احلدود بـني املستعمرتني
اعتبارًا من هذا التاريخ .غري أن تعيـني الدوائر ،وهي التقسيمات اإلدارية
األساس���ية للمس���تعمرات ،كان يف ذل���ك الزمن مس���ألة م���ن اختصاص
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احلاك���م العام .لذا ،جيب اخللوص مما تقدم إىل أن مرس���وم عام ،1919
وإن مل يضع موضع التساؤل احلدود بـني املستعمرتني اليت رمست يف عام
 ،1907فإنه مل ميس س���لطة احلاكم العام لتعديل احلدود يف املستقبل عن
طريق تعيـني حدود الدوائر املعنيّة وفقًا الختصاصه املعتاد يف هذا الصدد.

وتالح���ظ الدائ���رة أن قرارًا صادرًا عن احلاك���م العام يف  31آب/
يع���رف هنر ميك���رو باعتباره حدود دائرة س���اي يف
أغس���طس ّ 1927
املنطقة املتامخة ملس���تعمرة داهوم���ي .واعتمد احلاكم العام هذا القرار يف
أعقاب املرس���وم الصادر يف  28كانون األول/ديسمرب  1926ونتيجة
له ،وهو املرسوم الذي دمج دائرة ساي يف مستعمرة النيجر (اليت أُنشئت
قب���ل بضعة أعوام من ذلك) .وهكذا كان يعود للحاكم العام ،يف إطار
ممارسته لسلطة تعيـني حدود الدوائر ،أمر تعيـني احلدود بـني مستعمريت
فولت���ا العلي���ا والنيجر :وهذا ه���و الغرض من القرار امل���ؤرخ  31آب/
عرف هذا الصك ،يف الفقرة الثانية من املادة ،1
أغسطس  .1927وقد ّ
احلدود بـني دائرة ساي وفولتا العليا على النحو التايل:
“يف اجلن���وب الغ���ريب [بـ] خط يب���دأ تقريبًا من [هنر] س�ي�ربا عند
متوازي ساي وينتهي عند هنر ميكرو؛
يف اجلنوب الش���رقي ،بنهر ميكرو م���ن تلك النقطة إىل غاية ملتقاه
مع هنر النيجر”.
وهك���ذا ،مبوجب ه���ذا القرار ،عيّن احلاكم الع���ام بوضوح حدود
دائرة ساي ،وعيّن بالتايل احلدود بـني املستعمرتني ،عند هنر ميكرو.

وتالحظ الدائرة أن القرار املؤرخ  31آب/أغسطس  1927أعقبه يف
 15تش���رين األول/أكتوبر تصويب ع ّدل نصه بأثر رجعي بإزالة اإلشارة
إىل جمرى هنر ميكرو باعتباره احلدود اجلنوبية الش���رقية بـني دائرة س���اي
وفولت���ا العليا .غري أن التصويب مل يع���زى فيما يبدو ال إىل كون احلاكم
العام مل يقصد تعيـني احلدود اجلنوبية الش���رقية لدائرة ساي على طول هنر
ميكرو ،بل يعزى إىل رغبته يف تعيـني احلدود بـني داهومي والنيجر يف قرار
غرضه ،كما يتبـيّن من عنوانه ،تعيـني احلدود بـني النيجر وفولتا العليا.

وع�ل�اوة عل���ى ذلك ،تأخذ الدائ���رة يف االعتبار الصك���وك املتعلقة
بإنش���اء حممي���ات الصيد واملنتزه���ات الوطنية يف املنطقة املعروفة باس���م
”“The Niger W؛ وتالحظ أن مجيع تلك الصكوك تستخدم هنر ميكرو
ألغ���راض تعيـ�ي�ن احلدود يف املناط���ق املعنيّة .وإذا مل يك���ن هنر ميكرو،
يف نظ���ر الس���لطات اإلداري���ة املختصة بإص���دار الق���رارات املعنيّة ،ميثل
احلدود بـني املس���تعمرتني ،فمن الصعب معرفة س���بب اختياره حدودًا
هلذه املنتزهات الوطنية واملحميات الطبيعية .وأخريًا ،تالحظ الدائرة أن
تؤكد بوضوح أن مجيع السلطات اإلدارية
مواد رسم اخلرائط يف امللف ّ
واملؤسس���ات التابعة للسلطة املس���تع ِمرة كانت تعترب عمومًا ،وبالتأكيد
يف الفترة  ،1927-1926أن هنر ميكرو هو احلدود بـني املستعمرتني.
وتؤكد مجيع االعتبارات السابقة املوقف القائل إن خط عام 1907
ّ
مل يعد هو احلدود بـني املس����تعمرتني يف التاريخ احلاس����م ،وإ ّن جمرى هنر
ميكرو ،على العكس من ذلك ،هو الذي كان ّ
يشكل يف التاريخ املذكور،

يف رأي مجيع الس����لطات املختصة يف اإلدارة االس����تعمارية ،احلدود بـني
املستعمرات املتامخة  -يف ذلك احلني مستعمرتا داهومي والنيجر.

وتالحظ الدائرة ،على غرار ما حاجج بذلك النيجر ،أن املرس���وم
املؤرخ  2آذار/مارس  1907الذي عيّن بشكل واضح حدودًا أخرى،
أي صك آخر ذي سلطة
مل يُلغ أو يُ َّ
عدل صراحة قط ،وال نَ َس َخ يف الواقع ّ
سواء أكان ذلك مرسومًا أو نظامًا أساسيًا  -يتضمن أحكامًا
مساوية ً -
تؤكد على أن مبدأ احليازة
تتعارض بوضوح مع أحكامه .غري أن الدائرة ّ
الفعلي���ة ال يقضي بأن يُس���تند إىل الصكوك القانونية القائمة فحس���ب،
بل بأن تؤخذ يف االعتبار أيضًا الطريقة اليت فسرت هبا السلطات العامة
املختصة التابعة للسلطة االستعمارية تلك الصكوك وطبقتها ،وخباصة يف
ممارسة سلطتها يف سن القوانني .وال ترى الدائرة مناصًا من أن تالحظ
أن الصك���وك اإلدارية الصادرة بعد عام  1927مل يُطعن فيها أبدًا أمام
أي دليل على أن اإلدارة املس���تع ِمرة
املحاك���م املختص���ة ،وأنه ال يوجد ّ
انتُقدت قط يف حينه خلروجها بشكل خمالف لألصول عن اخلط املح ّدد
مبوجب مرسوم عام .1907
وختلُص اإلدارة من كل ما تقدم إىل أن الس����لطات اإلدارية املختصة،
عل����ى األق����ل اعتبارًا من ع����ام  ،1927كانت تعت��ب�ر أن جمرى هنر ميكرو
هو احلدود اليت تفصل بـني مستعمريت داهومي والنيجر؛ وأ ّن تلك السلطات
استخدمت تلك احلدود يف الصكوك املتتالية اليت أصدرهتا بعد عام 1927
واليت أشار بعضها صراحة إىل تلك احلدود يف حني أشار إليها البعض اآلخر
ضمنًا بالضرورة؛ وأن تلك كانت حال القانون يف تارخيي االس����تقالل يف
آب/أغس����طس  .1960ويف ظل هذه الظروف ،تس����تنتج الدائرة بأن من
أي سلطات فعلية من أجل تطبيق مبدأ احليازة
غري الضروري البحث عن ّ
اجلاري����ة ،ألن الس����لطات الفعلية ال تفيد يف قضي����ة ما إ ّال لتكملة أو تعزيز
س����ندات ملكية قانونية مشكوك فيها أو غري موجودة ،لكن ال ميكن أبدًا
أن ترجح على سندات ملكية تتعارض معها .وباإلضافة إىل ذلك ،تالحظ
الدائرة ،من باب االستزادة ،أن السلطات الفعلية اليت استند إليها الطرفان
يف القطاع املعين ضعيفة نسبيًا.
ويف ض���وء هذا االس���تنتاج ،تالح���ظ الدائرة أن النـ���زاع القائم بـني
الطرفني بشأن مفاوضات سد ديوديونغا يف عامي  1973و 1974أصبح
تقرر الدائرة ما إذا
ع���دمي األمهية قانونًا .وبالتايل مل يعد من الضروري أن ّ
كانت الوثائق النامجة عن تلك املفاوضات ميكن أن ّ
تشكل التزامًا ملزمًا
قانونًا للنيجر ،وإذا كان األمر كذلك ،ما إذا كان وقوع غلط يف استيفاء
الشروط املح ّددة مبوجب القانون الدويل العريف قد أبطل هذا االلتزام.

موقع خط احلدود يف هنر ميكرو
(الفقرات )145-143
أخريًا ،حت ّدد الدائرة املوقع الدقيق ،يف هنر ميكرو ،للحدود بـني بنن
والنيجر.

وتشري الدائرة إىل أن املحكمة ،يف قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو
(بوتسوانا/ناميبيا) ،الحظت أن:
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“املعاهدات أو االتفاقي���ات اليت تعيّن احلدود يف املجاري املائية يف
يومنا هذا تش�ي�ر عادة إىل احل ّد املائي باعتباره احلدود عندما يكون
املج���رى املائي صاحل���ا للمالحة ،وإىل خط الوس���ط بـني الضفتني
عندما ال يكون صاحلا للمالحة ،مع أنه ال ميكن القول إن املمارسة
يف ه���ذا الصدد كانت ثابتة على ال���دوام”( .تقارير حمكمة العدل
الدولية ( 1999اجلزء الثاين) ،الصفحة  ،1062الفقرة .)24
بأي وثائق
ويف القضية الراهنة ،تالحظ الدائرة أن الطرفني مل يزوداها ّ
تتيح تبيان جمرى احل ّد املائي لنهر ميكرو بدقة .وتشري الدائرة إىل أن هناك
على األرجح فارقًا طفيفًا بـني جمرى احل ّد املائي ومسار خط الوسط لنهر
ميكرو ،لكنها ترى ،يف ضوء الظروف ،وال سيما أن النهر املذكور ليس
صاحلًا للمالحة ،أن حدودًا تتبع خط الوس���ط لنهر ميكرو ميكن أن تليب
بشكل أفضل شرط الوثوق القانوين املالزم لتعيـني احلدود الدولية.
ولذا ختلُص الدائرة إىل أن خط الوسط لنهر ميكرو ّ
يشكل احلدود
بـني بنن والنيجر يف قطاع ذلك النهر.
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*
*   *

الرأي املخالف للقاضي بنونة
ليس بوس���ع القاضي بنونة املوافقة على االستنتاجات الثالثة األوىل
للدائرة بش���أن مس���ار خط احلدود بـني بنن والنيجر يف قطاع هنر النيجر
وبشأن مسألة الدولة اليت تعود إليها ملكية اجلزر الواقعة يف النهر .بيد أنه
يتفق بالفعل مع االستنتاج الرابع للدائرة ،املتعلق مبسار خط احلدود بـني
بنن والنيجر يف قطاع هنر ميكرو.
ويرى القاضي بنونة أن احلدود يف قطاع هنر النيجر تقع على ضفة
النهر اليس���رى ،حبكم سند امللكية القانونية والسلطات الفعلية على ح ّد
سواء .وعليه ،خلُص إىل أن مجيع اجلزر الواقعة يف النهر تعود ملكيتها إىل
بن���ن .وأخريًا ،يرى القاضي بنونة أن الدائرة ليس هلا اختصاص لتحديد
مسار احلدود على مستوى اجلسرين فوق هنر النيجر.

األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا)
احلكم الصادر يف  19كانون األول/ديسمرب 2005

يف  19كانون األول/ديسمرب  ،2005أصدرت املحكمة حكمها
يف القضي���ة املتعلقة باألنش���طة املس���لحة يف أراض���ي الكونغو (مجهورية
الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا).
*
*   *
وكان���ت هيئ���ة املحكمة مؤلفة عل���ى النحو التايل :الرئيس ش���ي؛
نائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة كوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وسيما وتومكا وأبراهام ،والقاضيان اخلاصان فرهوفن وكاتيكا؛ ورئيس
قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق (الفقرة  )345احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
( )1بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
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تقضي بأن مجهورية أوغندا ،بقيامها بأنشطة عسكرية ضد مجهورية
الكونغ����و الدميقراطية يف أراضي هذه األخ��ي�رة ،واحتالهلا إليتوري
وتقدميها الدعم الفعلي العس����كري واللوجسيت واالقتصادي واملايل
إىل ق����وات غري نظامي����ة كانت تعمل يف أراض����ي مجهورية الكونغو
الدميقراطي����ة ،قد انتهكت مبدأ عدم اس����تخدام الق����وة يف العالقات
الدولية ومبدأ عدم التدخل؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة كوروما
وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال والعريب وأووادا وس���يما وتوم���كا وأبراهام؛ والقاضي
اخلاص فرهوفن؛
املعارضون :القاضي اخلاص كاتيكا؛
( )2باإلمجاع،
تقضي بقبول الطلب املق ّدم من مجهورية الكونغو الدميقراطية املتعلق
مب���ا ا ّدعي م���ن انتهاكات من جان���ب مجهورية أوغن���دا اللتزاماهتا
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنس���ان والقانون اإلنساين الدويل
أثناء األعمال العدائية بـني القوات العس���كرية األوغندية والرواندية
يف كيسانغاين؛

( )3بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقض���ي بأن مجهورية أوغندا قد انتهك���ت التزاماهتا مبوجب القانون
الدويل حلقوق اإلنس���ان والقانون اإلنس���اين الدويل ،بس���لوك قواهتا
املس���لحة اليت ارتكبت أعمال القتل والتعذيب وغريها من أش���كال
املعاملة الالإنس���انية للس���كان املدنيـني الكونغوليـني ،ودمرت القرى
واملب���اين املدني���ة ،ومل متيز بـني األهداف املدنية والعس���كرية ومل حتم
الس���كان املدنيـ�ي�ن يف قتاهل���ا للمحاربـني اآلخري���ن ،ودربت اجلنود
األطف���ال ،وحرضت على النـزاع العرقي ومل تتخذ تدابـري إلهناء هذا
النـزاع؛ وكذلك بعدم قيامها ،بصفتها سلطة قائمة باالحتالل ،باختاذ
تدابـ�ي�ر حلماية وضمان احترام حقوق اإلنس���ان والقانون اإلنس���اين
الدويل يف مقاطعة إيتوري؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة كوروما
وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال والعريب وأووادا وس���يما وتوم���كا وأبراهام؛ والقاضي
اخلاص فرهوفن؛
املعارضون :القاضي اخلاص كاتيكا؛
( )4بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقضي ب���أن مجهورية أوغندا ق���د أخلّت بالتزاماهت���ا جتاه مجهورية
الكونغو الدميقراطية مبوج���ب القانون الدويل ،بأعمال هنب املوارد
الطبيعية الكونغولية وس���لبها واس���تغالهلا اليت ارتكبها أفراد القوات
املس���لحة األوغندية يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية وعدم
امتثاهلا اللتزاماهتا بصفتها سلطة قائمة باالحتالل يف مقاطعة إيتوري
مبنع أعمال هنب املوارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغالهلا؛
املؤيدون :الرئيس ش���ي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة كوروما
وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك واخلصاونة
وبويرغنتال والعريب وأووادا وس���يما وتوم���كا وأبراهام؛ والقاضي
اخلاص فرهوفن؛
املعارضون :القاضي اخلاص كاتيكا؛
( )5باإلمجاع،
تقض���ي بأن مجهورية أوغندا يقع على عاتقه���ا التزام إزاء مجهورية
الكونغو الدميقراطية جبرب مجيع األضرار اليت أحلقتها هبا؛
( )6باإلمجاع،
تبت املحكمة يف مس���ألة اجلرب الواجب جلمهورية الكونغو
تقرر أن ّ
ّ
الدميقراطي���ة ،يف حال���ة عدم اتف���اق الطرفني ،وحتتفظ هل���ذه الغاية
باإلجراءات الالحقة يف القضية؛
( )7بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تقض���ي بأن مجهورية أوغندا مل متتثل ألمر املحكمة املتعلق بالتدابـري
التحفظية املؤرخ  1متوز/يوليه 2000؛
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املؤيدون :الرئيس شي؛ ونائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة كوروما
وفرييش����تني وهيغينـ����ز وب����ارا  -أرانغوري����ن وري����زك ،واخلصاون����ة
وبويرغنت����ال والعريب وأووادا وس����يما وتوم����كا وأبراهام؛ والقاضي
اخلاص فرهوفن؛
املعارضون :القاضي كوميانس؛ والقاضي اخلاص كاتيكا؛
( )8باإلمجاع،
ترف���ض دفوع مجهورية الكونغو الدميقراطية بش���أن مقبولية الطلب
املضاد األول املق ّدم من مجهورية أوغندا؛
( )9بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل ثالثة أصوات،
تقضي بأن الطلب املضاد األول املق ّدم من مجهورية أوغندا ال ميكن
تأيـيده؛
املؤيدون :الرئيس شي؛ ونائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة كوروما
وفرييش����تني وهيغينـ����ز وب����ارا  -أرانغوري����ن وري����زك ،واخلصاون����ة
وبويرغنت����ال والعريب وأووادا وس����يما وأبراه����ام؛ والقاضي اخلاص
فرهوفن؛
املعارضون :القاضيان كوميانس وتومكا؛ والقاضي اخلاص كاتيكا؛
( )10باإلمجاع،
ترفض دفع مجهورية الكونغو الدميقراطية بش���أن مقبولية اجلزء من
الطلب املضاد الثاين املق ّدم من مجهورية أوغندا ،املتعلق خبرق اتفاقية
فيـينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961؛
( )11بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تؤي���د دفع مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية بش���أن مقبولية اجلزء من
الطل���ب املضاد الثاين املق��� ّدم من مجهورية أوغندا ،املتعلق بإس���اءة
معامل���ة أفراد من غري الدبلوماس���يـني األوغنديـني يف مطار ندجيلي
الدويل يف  20آب/أغسطس 1998؛
املؤي���دون :الرئيس ش���ي؛ ونائ���ب الرئي���س راجنيف���ا؛ والقضاة
كوروما وفرييشتني وهيغينـز وبارا  -أرانغورين وكوميانس وريزك
واخلصاونة وبويرغنتال والعريب وأووادا وس���يما وتومكا وأبراهام؛
والقاضي اخلاص فرهوفن؛
املعارضون :القاضي اخلاص كاتيكا؛
( )12باإلمجاع؛
تقض���ي بأن مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة قد انتهكت االلتزامات
الواجب���ة عليها إزاء مجهورية أوغندا مبوجب اتفاقية فيـينا للعالقات
الدبلوماس���ية لعام  ،1961بس���لوك قواهتا املس���لحة ،اليت هامجت
الس���فارة األوغندية يف كينشاسا ،وأس���اءت معاملة الدبلوماسيـني
األوغنديـ�ي�ن وغريهم من األفراد مببىن الس���فارة ،وأس���اءت معاملة
الدبلوماس���يـني األوغنديـني يف مطار ندجيل���ي الدويل ،وكذا بعدم
توفري احلماية الفعلية للسفارة األوغندية والدبلوماسيـني األوغنديـني

وبع���دم منعها حج���ز املحفوظات واملمتل���كات األوغندية يف مبىن
السفارة األوغندية؛
( )13باإلمجاع،
تقضي بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية يقع على عاتقها التزام إزاء
مجهورية أوغندا جبرب مجيع األضرار اليت أحلقتها هبا؛
( )14باإلمجاع،
تبت املحكمة يف مس���ألة اجلرب الواجب جلمهورية أوغندا،
تقرر أن ّ
ّ
يف حال���ة عدم اتف���اق الطرفني ،وحتتف���ظ هلذه الغاي���ة باإلجراءات
الالحقة يف القضية”.
*
*   *
وق���د ذيّل القاض���ي كوروما احلكم بإعالن؛ وذيّل���ه القضاة بارا -
أرانغوري���ن وكوميان���س والعريب وس���يما بآراء مس���تقلة؛ وذيّله القاضي
تومكا والقاضي اخلاص فرهوفن بإعالنني؛ وذيّله القاضي اخلاص كاتيكا
برأي خمالف.
*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )25-1
تبدأ املحكمة بتلخيص خمتلف مراحل الدعوى.
يف  23حزيران/يونيه  ،1999أودعت مجهورية الكونغو الدميقراطية
(املشار إليها فيما يلي بـ “الكونغو”) عريضة تقيم مبوجبها دعوى ضد
مجهورية أوغندا (املشار إليها فيما يلي بـ “أوغندا”) ،بشأن نـزاع متعلق
بـ “أعمال عدوان مس���لح ارتكبتها أوغندا يف أراضي مجهورية الكونغو
الدميقراطية يف انتهاك س���افر مليثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة
األفريقية” (التوكيد يف األصل).
واستندت العريضة يف إقامة اختصاص املحكمة إىل اإلعالنني اللذين
قبل���ت الدولتان هبما الوالي���ة اإلجبارية للمحكمة مبوجب الفقرة  2من
املادة  36من النظام األساسي للمحكمة.
وح ّددت املحكمة بأمر مؤرخ  21تش���رين األول/أكتوبر ،1999
أج�ل�ا إليداع الكونغ���و مذكرهتا وإلي���داع أوغندا مذكرهت���ا املضادة.
ً
وأودع���ت الكونغ���و مذكرهتا ضمن األجل املح��� ّدد .ويف  19حزيران/
ال باملادة
يونيه  2000قدمت الكونغو طلبًا لإلشارة بتدابـري حتفظية عم ً
 41من النظام األساسي للمحكمة .وبأمر مؤرخ  1متوز/يوليه ،2000
وبعد مساع الطرفني ،أش���ارت املحكمة ببعض التدابـري التحفظية .وعلى
إث���ر ذل���ك ،أودعت أوغن���دا مذكرهتا املض���ادة ضمن األج���ل املح ّدد.
وتضمنت هذه املذكرة املضادة طلبات مضادة.
أي من
وملّ���ا مل يكن يف هيئ���ة املحكمة من قضاة حيملون جنس���ية ّ
الطرفني ،اس���تند كل من الطرفني إىل حقه مبوجب املادة  31من النظام

األساس���ي للمحكمة الختيار قاض خاص يشارك يف النظر يف القضية.
فاخت���ارت مجهورية الكونغو الدميقراطية الس���يد جو فرهوفن واختارت
أوغندا السيد جيمس ل .كاتيكا.
ويف اجتماع عقده رئيس املحكمة مع وكيلي الطرفني يف  11حزيران/
يونيه  ،2001قدمت الكونغو بعض الدفوع على مقبولية الطلبات املضادة
املقدمة من أوغندا ،مس����تندة يف ذل����ك إىل املادة  80من الئحة املحكمة.
واتف����ق الوكيالن عل����ى أن تقدم حكومة كل منهما مالحظات خطيّة عن
هذه املس����ألة؛ واتفقا أيض����ًا على أجل لذلك .وقُدم����ت تلك املالحظات
ضمن األجل املح ّدد.
وبأمر مؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب  ،2001قضت املحكمة بأن
اثنني من الطلبات املضادة الثالثة اليت قدمتها أوغندا مقبوالن بصفتهما تلك
ّ
جزءا من الدعوى اجلارية ،غري أن الطلب الثالث غري مقبول.
ويشكالن ً
وأعطت املحكم����ة أيضًا توجيهات بان ت����ودع الكونغو مذكرة جوابية
وت����ودع أوغندا مذكرة تعقيبية ،ليتناوال طلبات الطرفني ،وح ّددت أج ًال
إلي����داع كل من املذكرتني .وأخريًا قضت املحكمة بأن من الضروري،
“حرصًا على املساواة التامة بـني الطرفني ،للحفاظ على حق الكونغو يف
تقدمي آرائها خطيًا مرة ثانية بشأن الطلبات املضادة ألوغندا ،يف مذكرة
إضافي����ة [ميكن أن] تكون موضوع أمر الحق” .وعلى النحو الواجب،
أودع����ت مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية مذكرهت����ا اجلوابية ضمن األجل
املح ّدد ،يف حني أودعت أوغندا مذكرهتا التعقبية ضمن أجل إيداع ُم ّدد
بأم����ر آخر من املحكمة .وبأمر م����ؤرخ  29كانون الثاين/يناير ،2003
أذنت املحكمة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ،أخذًا يف االعتبار التفاق
الطرف��ي�ن ،بأن تقدم مذكرة إضافي����ة تتعلق حصرًا بالطلبات املضادة اليت
قدمتها أوغندا ،وح ّددت أج ًال إليداعها .وعلى النحو الواجب ،أودعت
الكونغو املذكرة اإلضافية يف غضون األجل املح ّدد.
ويف اجتم���اع عق���ده رئي���س املحكم���ة م���ع وكيل���ي الطرفني يف
 24نيسان/أبريل  ،2003عرض الوكيالن آراءمها بشأن تنظيم املرافعات
وعم�ل�ا بالفقرة  1من املادة 54
الش���فوية للنظر يف موضوع الدعوى.
ً
من الئحة املحكمة ،ح ّددت املحكمة  10تشرين الثاين/نوفمرب 2003
تارخيًا الفتتاح املرافعات الش���فوية .ويف رسالة مؤرخة  5تشرين الثاين/
نوفمرب  ،2003استفسر وكيل مجهورية الكونغو الدميقراطية عن إمكانية
تأجيل افتتاح املرافعات إىل تاريخ الحق من شهر نيسان/أبريل ،2004
“إلتاحة إجراء املفاوضات الدبلوماس���ية اليت يق���وم هبا الطرفان يف جو
من اهلدوء” .ويف رس���الة مؤرخة  6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2003أبلغ
وكيل أوغندا املحكمة ب���أن حكومته “تؤيد االقتراح وتقبل الطلب”.
ويف اليوم نفس���ه ،أبلغ رئيس قلم املحكمة الطرفني برسالة بأن املحكمة
“مراع���اة منها للمالحظ���ات اليت أبداها الطرفان[ ،ق���د] ّقررت تأجيل
افتت���اح املرافعات الش���فوية يف القضية” .ويف رس���الة مؤرخة  9أيلول/
س���بتمرب  ،2004طلب وكيل مجهورية الكونغ���و الدميقراطية رمسيًا أن
حت ّدد املحكمة تارخيًا جديدًا الفتتاح املرافعات الش���فوية .ويف رسالتني
مؤرختني  20تش���رين األول/أكتوبر  ،2004أبلغ رئيس قلم املحكمة
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الطرفني بأن املحكمة ّقررت حتديد يوم االثنني  11نيسان/أبريل 2005
تارخيًا الفتتاح املرافعات الشفوية يف القضية.
وعقدت جلسات علنية من  11إىل  29نيسان/أبريل  2005ق ّدم
ُ
الطرفان خالهلا االستنتاجات التالية:
باسم مجهورية الكونغو الدميقراطية،
يف جلس���ة  25نيسان/أبريل  ،2005فيما يتعلق بطلبات مجهورية
الكونغو الدميقراطية:
“تلتمس الكونغو إىل املحكمة بكل احترام أن تقضي وتعلن:
 - 1أن مجهوري���ة أوغن���دا ،بش���نها عمليات عس���كرية وش���به
عس���كرية ضد مجهورية الكونغ���و الدميقراطي���ة ،وقيامها باحتالل
أراضيها وعملها بنش���اط على تقدمي الدعم العسكري واللوجسيت
واالقتص���ادي واملايل إىل قوات غ�ي�ر نظامية قامت بعمليات هناك،
قد انتهكت املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف:
 مبدأ عدم اس���تخدام القوة يف العالق���ات الدولية ،مبا يف ذلكحظر العدوان؛
 االلتزام بتسوية النـزاعات الدولية بالوسائل السلمية دون غريها،لكفالة عدم تعريض السالم واألمن الدوليـني والعدل للخطر؛
 احترام س���يادة الدول وحقوق الش���عوب يف تقرير مصريها،ومن مث حقها يف أن ختتار نظامها السياسي واالقتصادي حبرية
أي تدخل خارجي؛
ودون ّ
 مب���دأ عدم التدخل يف الش���ؤون اليت تكون من صميم الواليةأي مس���اعدة
الداخلية للدول ،مبا يف ذلك االمتناع عن تقدمي ّ
إىل أطراف ضالعة يف حرب مدنية يف إقليم دولة أخرى.
 - 2أن مجهوري���ة أوغندا ،بارتكاهبا أعم���ال عنف ضد مواطين
مجهورية الكونغ���و الدميقراطية ،من قتل وجرح ،أو بتجريدهم من
ممتلكاهت���م ،وبعدم اختاذها للتدابـري الالزم���ة ملنع انتهاكات حقوق
اإلنس���ان يف الكونغو من جانب أش���خاص خيضعون لوالية أوغندا
أو سلطتها ،و/أو عدم قيامها مبعاقبة األشخاص اخلاضعني لواليتها
أو س���لطتها م���ن مرتكيب األعم���ال املذكورة أع�ل�اه ،قد انتهكت
املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف:
 مب���دأ القانون االتفاقي والعريف الذي يف���رض التزامًا باحتراموكفالة احترام حقوق اإلنس���ان األساسية ،مبا يف ذلك وقت
ال بأحكام القانون اإلنساين الدويل؛
النـزاع املسلح ،عم ً
 مبدأ القانون االتفاقي والعريف الذي يفرض التزامًا بالعمل يفأي نـزاع مسلح على التميـيز يف كل األوقات ،بـني األهداف
ّ
املدنية واألهداف العسكرية؛
 ح���ق املواطن�ي�ن الكونغوليـ�ي�ن يف التمت���ع بأبس���ط احلق���وقاألساس���ية ،املدني���ة منها والسياس���ية ،وكذل���ك االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
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 - 3أن مجهورية أوغندا ،بضلوعها يف االس���تغالل غري املشروع
للموارد الطبيعية الكونغولية ،وهنب األصول والثروات الكونغولية،
وبعدم اختاذها التدابـري الالزمة ملنع االس���تغالل غري املشروع ملوارد
الكونغ���و م���ن جانب أش���خاص خيضع���ون لواليتها أو س���لطتها،
و/أو بعدم قيامها مبعاقبة األش���خاص اخلاضعني لواليتها أو سلطتها
م���ن مرتكيب األعمال املذكورة ،قد انتهكت املبادئ التالية للقانون
االتفاقي والعريف:
 قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة؛ احت���رام س���يادة ال���دول ،مبا يف ذلك س���يادهتا عل���ى مواردهاالطبيعية؛
 واج���ب دعم حتقيق مبدأ املس���اواة بـني الش���عوب وحقها يفتقرير املصري ،وبالتايل االمتناع عن تعريض الشعوب إىل القهر
أو السيطرة أو االستغالل على يد أجانب؛
 مب���دأ عدم التدخل يف الش���ؤون اليت تكون من صميم الواليةالوطنية للدول ،مبا فيها الشؤون االقتصادية.
( - 4أ) أن انته���اكات القان���ون الدويل املبـيّنة يف االلتماس���ات
 1و 2وّ 3
حيملها
تشكل أعماالً غري مشروعة تعزى إىل أوغندا مما ّ
مسؤولية دولية بشأهنا؛
(ب) أن تك���ف مجهوري���ة أوغن���دا ف���ورًا ع���ن مجي���ع األعمال
املس���تمرة غري املش���روعة دوليًا ،ال سيما دعمها لقوات غري نظامية
تق���وم بعمليات يف الكونغو ،واس���تغالهلا للثروات واملوارد الطبيعية
الكونغولية؛
(ج) أن تقدم مجهوري���ة أوغندا ضمانات وتأكيدات حم ّددة بأهنا
لن تعود إىل ارتكاب األعمال غري املشروعة املتظلم منها؛
(د) أن مجهورية أوغندا ملزمة إزاء مجهورية الكونغو الدميقراطية
جبرب مجي���ع األضرار اليت أحلقتها هبا من جراء خرق االلتزامات اليت
يفرضها القانون الدويل واملبيّنة يف االلتماسات  1و 2و 3أعاله؛
(هـ) أن املحكمة هي اليت ستح ّدد نوع التعويض وشكله ومبلغه،
يف حال عدم توصل الطرفني إىل اتفاق يف هذا الشأن ،وأن املحكمة
ستحتفظ باإلجراء الالحق هلذا الغرض؛
 - 5أن مجهورية أوغندا قد انتهكت أمر املحكمة بشأن التدابـري
التحفظي���ة امل���ؤرخ يف  1متوز/يوليه  2000بس���بب ع���دم امتثاهلا
للتدابـري التحفظية التالية:
‘( )1عل����ى الطرف��ي�ن أن ميتنعا ويكفا على الف����ور عن كل عمل،
أي عمل مسلح ،قد ميس حبقوق الطرف اآلخر فيما يتعلق
وال سيما ّ
بأي حكم قد تصدره املحكمة يف القضية ،أو قد يتفاقم معه النـزاع
ّ
املعروض على املحكمة أو يطول أمده أو جيعل حلّه أكثر استعصاء؛
( )2عل���ى الطرفني أن يتخذا على الفور مجي���ع التدابـري الالزمة
لالمتث���ال جلمي���ع التزاماهتما مبوج���ب القانون الدويل ،وال س���يما

االلتزام���ات املعقودة مبوجب ميثاق األمم املتح���دة وميثاق منظمة
الوحدة األفريقية ،واالمتثال لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 ،)2000( 1304املؤرخ  16حزيران/يونيه 2000؛
( )3عل���ى الطرفني أن يتخذا على الفور مجي���ع التدابـري الالزمة
لكفالة االحترام التام داخل منطقة النـزاع حلقوق اإلنسان األساسية
وألحكام القانون اإلنساين املنطبقة”’؛
ويف جلسة  29نيس���ان/أبريل  ،2005فيما يتعلق بطلبات أوغندا
املضادة:
“تطلب الكونغو إىل حمكمة العدل الدولية أن تقضي وتعلن:
بشأن الطلب املضاد األول املق ّدم من أوغندا:
( )1فيما يتصل بالفترة اليت سبقت توىل لوران  -ديزيري كابيال
الس���لطة ،أن طلب أوغندا غري مقبول ألن أوغندا سبق أن تنازلت
عن حقها يف تقدمي هذا الطلب ،واحتياطيًا ،أن الطلب ال أساس له
من الصحة ألن أوغندا مل تتمكن من إثبات الوقائع اليت يستند إليها؛
( )2فيما يتصل بالفترة املمتدة من تاريخ تويل لوران  -ديزيري
كابيال السلطة إىل الوقت الذي شنت فيه أوغندا هجومها املسلح،
أن طل���ب أوغندا ال أس���اس ل���ه من الصحة يف الواق���ع ألن أوغندا
مل تتمكن من إثبات الوقائع اليت يستند إليها؛
( )3فيم���ا يتص���ل بالفت���رة اليت تلت قي���ام أوغندا بش���ن هجوم
مسلح ،أن طلب أوغندا ال أساس له من الصحة سواء حبكم الواقع
أو حبكم القانون ألن أوغندا مل تتمكن من إثبات الوقائع اليت يستند
إليها ،ويف مجيع األحوال ،فقد كانت الكونغو اعتبارًا من  2آب/
أغسطس يف حالة دفاع عن النفس.
بشأن الطلب املضاد الثاين املق ّدم من أوغندا:
( )1م���ن حي���ث إنه يتعل���ق اآلن بتفس�ي�ر وتطبيق اتفاقي���ة فيـينا
للعالقات الدبلوماس���ية لع���ام  ،1961أن الطلب املق ّدم من أوغندا
يُح���دث تغيـ�ي�رًا جذريًا يف موضوع النـ���زاع ،خالفًا ملا ينص عليه
النظ���ام األساس���ي للمحكمة والئحتها؛ وبالت���ايل جيب رفض هذا
اجلزء من الطلب يف الدعوى احلالية.
( )2أن جزء الطلب املتعلق بادعاء س���وء معاملة بعض املواطنني
األوغنديـ�ي�ن يظل غري مقب���ول ألن أوغندا مل تتمكن حىت اآلن من
إثبات اس���تيفاء الش���روط املنص���وص عليها يف القان���ون الدويل من
أجل ممارستها للحماية الدبلوماسية؛ واحتياطيًا ،أن ذلك اجلزء من
الطلب ال أساس له من الصحة ألن أوغندا مل تتمكن حىت اآلن من
إثبات األسس الفعلية والقانونية لطلباهتا.
( )3أن اجل���زء من الطلب املتعلق بادعاء اختالس ممتلكات عامة
ألوغندا ،ال أس���اس له من الصحة ألن أوغندا مل تتمكن حىت اآلن
من إثبات األسس الوقائعية والقانونية لطلباهتا”.

وباسم أوغندا،
يف جلس���ة  27نيس���ان/أبريل  2005فيما يتعلق بطلبات مجهورية
الكونغو الدميقراطية وطلبات أوغندا املضادة:
“تلتمس مجهورية أوغندا من املحكمة:
( )1أن تقضي وتعلن وفقًا للقانون الدويل:
(ألف) عدم مقبولية طلبات مجهورية الكونغو الدميقراطية خبصوص
األنشطة أو احلاالت املتعلقة جبمهورية رواندا أو بعمالئها لألسباب
املبـيّن���ة يف الفص���ل اخلامس عش���ر من املذكرة املض���ادة واليت أعيد
تأكيدها يف املرافعات الشفوية؛
(باء) رفض طلب���ات مجهورية الكونغ���و الدميقراطية اليت تلتمس
م���ن املحكمة أن تقض���ي وتعلن أن مجهورية رواندا مس���ؤولة عن
خروق���ات متع���ددة للقان���ون الدويل ،حس���بما ا ّدع���ي يف املذكرة
و/أو املذكرة اجلوابية و/أو املرافعات الشفوية؛
(جيم) تأيـيد الطلبات املضادة اليت قدمتها أوغندا يف الفصل الثامن
عشر من املذكرة املضادة ،وأعادت تأكيدها يف الفصل السادس من
املذكرة التعقيبية ويف املرافعات الشفوية.
( )2حفظ مسألة اجلرب فيما يتعلق بالطلبات املضادة املقدمة من
جانب أوغندا إىل مرحلة الحقة من الدعوى”.

احلالة يف منطقة البحريات الكربى ومهمة املحكمة
(الفقرة )26
تش�ي�ر املحكمة إىل أهنا مدركة للحالة املع ّقدة واملأس���وية الس���ائدة
من���ذ أمد بعيد يف منطقة البحريات الكربى وملعاناة الس���كان املحليـني.
وتالحظ أن حلالة عدم االستقرار يف الكونغو بشكل خاص انعكاسات
أمنية س���لبية على أوغندا وبعض الدول املجاورة األخرى .لكنها تذكر
أن مهمتها هي النظر ،باالس���تناد إىل القانون الدويل ،يف النـزاع القانوين
اخلاص املعروض عليها.
االستنتاج األول جلمهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرات )165-28
ادعاءات الطرفني
(الفقرات  29إىل )41
تعرض املحكمة ادعاءات الطرفني .فجمهورية الكونغو الدميقراطية
تؤك���د أنه على إثر تقلد الرئيس لوران  -ديزيري كابيال مقاليد احلكم
ّ
يف أيار/ماي���و ُ ،1997منح���ت أوغن���دا وروان���دا امتي���ازات كبرية يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املجالني العسكري واالقتصادي .ووفقًا
جلمهورية الكونغو الدميقراطية ،س���عى الرئي���س كابيال الحقًا إىل احل ّد
من نفوذ البلدين ،فأ ّدت “سياس���ة االس���تقالل والتحرر اجلديدة” هذه
م���ن رواندا وأوغندا إىل غزو القوات األوغندية لألراضي الكونغولية يف
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آب/أغسطس  .1998وت ّدعي مجهورية الكونغو الدميقراطية أن أوغندا
وروان���دا نظمتا يف  4آب/أغس���طس  1998عملي���ة جوية لنقل قواهتا
من غوما يف احلدود الش���رقية للجمهورية إىل كيتونا اليت تقع على بعد
حوايل  1 800كيلومتر يف اجلانب اآلخر من اجلمهورية على الساحل
األطلس���ي .وتقول كذلك إن قوات الدفاع الش���عبية األوغندية توغلت
يف غضون أش���هر يف املنطقة الش���مالية الشرقية من البلد وقامت تدرجييًا
باحتالل جزء كب�ي�ر من األراضي الكونغولية يف عدة مقاطعات .وتفيد
مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضًا أن أوغندا قدمت الدعم للجماعات
وتؤكد أوغندا
املس���لحة الكونغولية املعارضة حلكومة الرئي���س كابيالّ .
م���ن جهتها أنه مل يكن للقوات األوغندية يف  4آب/أغس���طس 1998
وجود يف غوما أو كيتونا ومل تنقل بالطائرات اليت أشارت إليها مجهورية
الكونغو الدميقراطي���ة .وت ّدعي أن الرئيس كابيال دعا أوغندا لدى توليه
السلطة إىل نشر قواهتا يف شرق الكونغو نظرًا ألن اجليش الكونغويل كان
يفتقر للموارد من أجل الس���يطرة على املقاطعات الش���رقية النائية ،ومن
أج���ل “القضاء” على حركات التم���رد املناوئة ألوغندا يف هذه املنطقة
وتؤكد أوغندا أنه فيما بـني أيار/مايو ومتوز/
وتأم�ي�ن املنطقة احلدوديةّ .
يولي���ه  ،1998وضع الرئيس كابيال ح ّدًا لتحالف���ه مع رواندا وأوغندا
وأقام حتالفات جديدة مع تش���اد والسودان ومع مجاعات متمردة خمتلفة
وتؤكد أوغندا أهنا مل توفد قوات إضافية إىل مجهورية
مناهضة ألوغنداّ .
الكونغ���و الدميقراطية خالل آب/أغس���طس  ،1998لكنها تصرح بأن
وضعها األمين أضحى غري حمتمل حبلول آب/أغسطس  -أيلول/سبتمرب
 ،1998حينما كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية والس���ودان يع ّدان
ملهامجة القوات األوغندية يف شرق الكونغو .وتفيد أوغندا أنه ر ّدًا على
هذا “التهديد اخلطري وممارس���ة حلقها السيادي املشروع يف الدفاع عن
النفس”ّ ،قررت يف  11أيلول/س���بتمرب  1998أن تعزز قواهتا يف شرق
الكونغو من أجل الس���يطرة على املطارات واملوانئ النهرية االستراتيجية
يف مشال وش���رق الكونغو .وتالحظ أوغندا أن عملية الس�ل�ام اإلقليمية
املتواصل���ة أفض���ت إىل التوقي���ع يف  10متوز/يولي���ه  1999على اتفاق
لوساكا لوقف إطالق النار ،مث خطيت كمباال وهراري لفض االشتباك.
وأخ�ي�رًا ،وافقت أوغندا مبوجب أحكام اتف���اق لواندا الثنائي املوقّع يف
 6أيلول/سبتمرب  2002على سحب مجيع قواهتا من مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،باستثناء املناطق اليت أذنت هلا مجهورية الكونغو الدميقراطية
صراحة بالبقاء فيها يف س���فوح جبال روانـ���زوري .وت ّدعي أوغندا أهنا
أمتت هذه االنس���حاب يف حزيران/يونيه  2003وأنه منذ ذلك التاريخ
“مل ينشرأي جندي أوغندي داخل الكونغو”.

مسألة املوافقة
(الفقرات )54-42
بع���د أن نظرت املحكم���ة يف املواد املعروضة عليها من قبل الطرفني،
يتبـيّ���ن هلا بوض���وح أنه خالل الفترة الس���ابقة آلب/أغس���طس ،1998
مل تعت���رض مجهورية الكونغو الدميقراطية على وجود القوات العس���كرية

األوغندية وعلى أنشطتها يف منطقتها احلدودية الشرقية .وحتيط املحكمة
علم���ًا بالربوتوكول املتعل���ق باألمن على امتداد احلدود املش���تركة املوقّع
يف  27نيس���ان/أبريل  1998بـ�ي�ن البلدي���ن ،والذي اتفق���ا فيه على أن
يتعاون جيش���امها “من أجل ضمان األمن والس�ل�ام على امتداد احلدود
املش���تركة” .لكن املحكمة ختلُص إىل أنه إذا كان يعقل أن يفهم التعاون
املتوخى يف الربوتوكول على أنه حيدث أثرًا يف شكل إذن متواصل بوجود
ّ
يش���ـكل الس���ند القانوين
القوات األوغندية يف املنطقة احلدودية ،لكنه ال
ال���ذي يقوم عليه هذا اإلذن أو تلك املوافق���ة .فمصدر اإلذن بعبور تلك
القوات األوغندية للحدود أو املوافقة عليها يسبق زمنيًا إبرام الربوتوكول؛
أي وقت من
وبالتايل ميكن سحب هذا اإلذن أو تلك املوافقة املسبقة يف ّ
قب���ل حكومة مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة ،دون احلاجة إىل إجراءات
شكلية إضافية.
وتالح���ظ املحكمة أنه حينما توىل الرئيس كابيال الس���لطة ،أصبح
نفوذ أوغندا ،وبش���كل خاص رواندا ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
هام���ًا .وتصرح بأن الرئيس كابيال س���عى منذ أواخر ربيع عام 1998
ألس���باب خمتلف���ة إىل احل ّد من هذا النفوذ األجن�ب�ي .ويف  28متوز/يوليه
 ،1998نشر بيان رمسي صادر عن الرئيس كابيال أعلن فيه أنه “وضع
لتوه اعتبارًا من يوم االثنني  27متوز/يوليه  1998ح ّدًا لوجود القوات
العس���كرية الرواندية اليت س���اعدتنا خالل فترة حترير البلد” وخلُص أن
“ذلك يأذن بنهاية وجود مجيع القوات العسكرية األجنبية يف الكونغو”.
وت ّدعي مجهورية الكونغو الدميقراطية بأنه على الرغم من عدم اإلش���ارة
بش���كل حم ّدد إىل القوات األوغندية يف البيان ،فإن اجلملة األخرية تفيد
سحب املوافقة فيما يتعلق بالقوات األوغندية والرواندية على ح ّد سواء.
وتؤك���د أوغندا م���ن جهتها أن القوات الرواندي���ة وحدها كانت معنيّة
ّ
ببيان الرئيس .وتالحظ املحكمة أن مضمون بيان الرئيس كابيال ش���ابه
الغموض من حيث البنية النصية البحتة.
وتوج���ه املحكمة النظر إىل أن املوافقة املع���رب عنها ألوغندا على
ّ
نش���ر قواهتا يف مجهورية الكونغ���و الدميقراطية وعلى مباش���رة عمليات
عسكرية مل تكن موافقة مفتوحة .وحىت لو امتدت املوافقة على الوجود
العس���كري األوغندي إىل ما بعد هناية متوز/يوليه  ،1998فإن مقايـيس
تلك املوافقة ،من حيث املوقع اجلغرايف واألهداف ،كانت ستظل بالتايل
مقيّدة.

واتض���ح م���ن األح���داث أن مس���ألة س���حب مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطية ملوافقتها تزامن مع توس���ع نطاق أنش���طة أوغندا وطبيعتها.
وتالح���ظ املحكم���ة أنه خ�ل�ال مؤمتر قمة رؤس���اء ال���دول املعقود يف
 7و 8آب/أغسطس  1998يف فكتوريا فولز ،اهتمت مجهورية الكونغو
الدميقراطية رواندا وأوغندا بغزو أراضيها .ومن مث يبدو جليًا للمحكمة
أي موافقة من قبل مجهورية الكونغو الدميقراطية على وجود القوات
أن ّ
األوغندي���ة يف أراضيه���ا قد ُس���حبت عل���ى أبعد تقدير حبل���ول  8آب/
أغسطس  ،1998أي يف تاريخ اختتام مؤمتر القمة.
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االستنتاجات الوقائعية فيما يتعلق باستعمال أوغندا
للقوة يف كيتونا
(الفقرات )71-55
تالح���ظ املحكم���ة أن املنازعة بش���أن تاري���خ بدء أوغن���دا للعمل
العس���كري الذي مل يكن مشموالً باملوافقة تتعلق يف معظمها بالتكيـيف
القانوين لألحداث وليس بوقوع أو عدم وقوع تلك األحداث .غري أنه
أي وقت
يف بع���ض احلاالت ،تنكر أوغندا أن قواهتا كانت موجودة يف ّ
يف مواقع معيّنة ،ومثال هام عن ذلك األعمال العس���كرية اليت نفذت يف
كيتونا.
وتن�ب�ري املحكمة لتح ّدد أس���لوهبا يف تقيـيم احلجم الكبري من مواد
اإلثب���ات املقدم���ة من الطرفني .وتش�ي�ر إىل أن مهمتها ال تتمثل فقط يف
أي امل���واد املذكورة جيب اعتبارها وجيهة ،بل أيضًا أيها يتس���م
حتدي���د ّ
بقيمة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع املزعومة .وتوضح املحكمة أهنا ستنظر
حب���ذر يف م���واد اإلثبات املع��� ّدة خصيصًا هلذه القضي���ة وأيضًا يف املواد
املقدمة من مصدر واحد .وستفضل األدلة املعاصرة املقدمة من أشخاص
هل���م معرفة مباش���رة باألمور؛ وس���تويل أمهية خاصة لألدل���ة املوثوق هبا
تقر بوقائ���ع أو تصرفات لبس���ت يف صاحل الدول���ة املمثلة من قبل
ال�ت�ي ّ
الش���خص الذي يقدمها؛ وس���تويل أمهية وازنة لألدل���ة اليت مل يطعن يف
صحتها أش���خاص حمايدون .وتش�ي�ر كذلك إىل أن األدلة املس���تخلصة
من اس���تجواب األشخاص املعنيـني بشكل مباش���ر والذين متت مقارنة
أقواهل���م الحق�ا�ً من قبل قض���اة خمتصني يف االس���تجواب وهلم خربة يف
تقيـيم حجم كبري من املعلومات الوقائعية ينبغي أن توىل هلا أمهية خاصة.
ولذلك ،ستنظر بشكل مناسب يف تقرير اللجنة القضائية لتقصي احلقائق
بشأن ادعاءات االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية وغري ذلك من
الثروات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت أنشأهتا احلكومة األوغندية
يف أيار/ماي���و  2001برئاس���ة القاضي دايفيد بورت���ر (“جلنة بورتر”)،
وهو التقرير الذي حظي بقبول الطرفني معًا.
وبعد أن نظرت املحكمة يف األدلة املتصلة بادعاء مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة فيما يتعلق بأحداث كيتونا ،ختلُ���ص إىل أنه مل يثبت لديها
ثبوت���ًا مقنعًا بأن أوغندا ش���اركت يف اهلجوم عل���ى كيتونا يف  4آب/
أغسطس .1998
االستنتاجات الوقائعية بشأن األعمال العسكرية
يف شرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
ويف مناطق أخرى منها
(الفقرات )91-72
تصرح املحكمة بأن الوقائع املتعلقة باألعمال العسكرية اليت قامت
هبا أوغندا يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما بـني آب/أغسطس
 1998ومتوز/يوليه  1999ليست نسبيًا حمل نـزاع كبري بـني الطرفني.
فبناء على األدلة املدرجة يف ملف القضية ،ح ّددت املواقع اليت استولت
ً
عليها أوغندا يف هذه الفترة و“تواريخ االستيالء عليها” املوازية.

غري أن املحكمة تقول إن مثة جدالً كبري بـني الطرفني بش���أن ادعاء
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية املتعلق بالبلدات اليت مت االس���تيالء عليها
بعد  10متوز/يوليه  .1999وتذكر املحكمة أن الطرفني كانا يف ذلك
التاريخ ق���د اتفقا على وقف إطالق النار وعلى مجيع األحكام األخرى
ال�ت�ي ينص عليها اتفاق لوس���اكا .ومل تتوصل إىل اس���تنتاجات بش���أن
مس���ؤولية كل م���ن الطرفني عن كل انتهاك التفاق لوس���اكا ،وتكتفي
بالق���ول إهنا مل تتلق أدلة مقنعة تش�ي�ر إىل وجود الق���وات األوغندية يف
املواقع اليت ا ّدعت مجهورية الكونغو الدميقراطية أنه وقع االستيالء عليها
بعد  10متوز/يوليه .1999

هل تضمنت اتفاقـات لوساكا وكمباال وهراري
أي موافقة من قبل مجهورية الكونغو الدميقراطية
ّ
على وجود القوات األوغندية؟
(الفقرات )105-92
توجه املحكمة نظرها إىل مسألة ما إذا كان اتفاق لوساكا وخطتا
ّ
كمباال وهراري لفض االش���تباك واتفاق لواندا صكوك ّ
تش���كل موافقة
على وجود القوات األوغندية يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية.
أي إش���ارة ميكن تفس�ي�رها
وتالحظ أن اتفاق لوس���اكا ال يتضمن ّ
ال وجود القوات
على أهنا تأكيد بأن املصاحل األمنية ألوغندا استدعت فع ً
ابت���داء من أيلول/
األوغندي���ة يف أراض���ي مجهورية الكونغو الدميقراطية
ً
سبتمرب  .1998وتستنتج أن اتفاق لوساكا ال ّ
يشكل سوى طريقة عمل
متفق عليها بـني األطراف تتيح إطارًا منظمًا النس���حاب مجيع القوات
األجنبية من مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت مل “توافق” بقبوهلا طريقة
العمل هذه على وجود القوات األوغندية .ومل يتغيّر هذا االس���تنتاج إثر
إجراء التعديالت على اجلدول الزمين لالنسحاب اليت أصبحت ضرورية
فيما بعد.
وختلُ����ص املحكمة ،بعد إمعان النظر يف خطيت كمباال وهراري لفض
االش����تباك واتفاق لواندا ،إىل أن خمتلف املعاهدات الرامية إىل حتقيق وقف
إطالق النار بش����كل دائم وانس����حاب القوات األجنبية وحتقيق االستقرار
يف العالق����ات بـني مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ال تش ّ
����كل (فيما
ع����دا االس����تثناء املحدود املتعل����ق باملنطقة احلدودية يف جب����ال روانـزوري
ال����وارد يف اتف����اق لواندا) موافقة م����ن قبل مجهورية الكونغ����و الدميقراطية
عل����ى وجود القوات األوغندية يف أراضيه����ا فيما بعد متوز/يوليه ،1999
مبا يفيد إضفاء الصحة على هذا الوجود مبوجب القانون.
الدفاع عن النفس يف ضوء الوقائع الثابتة
(الفقرات )147-106
تص���رح املحكم���ة بأن األعمال اليت قامت هب���ا أوغندا يف آرو وبين
وبونيا وواتسا يف آب/أغسطس  1998كانت خمتلفة من حيث طبيعتها
ع���ن العمليات الس���ابقة املنفذة على امتداد احلدود املش���تركة .وختلُص
املحكمة إىل أن هذه األعمال نفذت إىل ح ّد كبري خارج إطارأي تفاهم
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بـني الطرفني بش���أن وجود القوات األوغندي���ة يف األراضي الكونغولية
قرب احلدود .وال ميكن بالتايل تربير هذه األعمال ،إن كان من املمكن
تربيره���ا ،باعتباره���ا أعماالً منفذة دفاعًا عن النف���س .غري أن املحكمة
أي وقت م���ن األوقات إىل تربيرها على
تالح���ظ أن أوغندا مل تس���ع يف ّ
ه���ذا األس���اس .ومقابل ذلك ،كانت ج���ذور العملي���ة املعروفة بعملية
“املالذ اآلمن” ،أي األعمال العسكرية اليت قامت هبا أوغندا يف أراضي
مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد  7آب/أغس���طس  ،1998راس���خة
يف ادع���اء احلق يف “ضمان املصاحل األمنية املش���روعة ألوغندا” ،ووفقًا
للمحكمة ،كان أولئك الذين ش���اركوا عن ق���رب يف تنفيذها يعتربون
جزءا
األعمال العس���كرية املنفذة طوال ش���هر آب/أغس���طس ً 1998
ال يتجزأ من العملية املذكورة.
وتالح���ظ املحكمة أن أهداف عملية “امل�ل�اذ اآلمن” على النحو
ال���وارد يف وثيقة القيادة العليا األوغندية الصادرة يف  11أيلول/س���بتمرب
 1998مل تك���ن تتفق ومفه���وم الدفاع عن النفس بالش���كل املتعارف
وتؤكد أوغن���دا أن العملية نفذت بس���بب
علي���ه يف القان���ون ال���دويلّ .
“تصاعد اهلجمات العابرة للحدود اليت نفذها ضد أوغندا حتالف القوى
الدميقراطية الذي كان يتوىل توفري اإلمدادات واملعدات له من جديد كل
من الس���ودان وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية” .وت ّدعي أوغندا
وجود مؤامرة ثالثية األطراف بـني مجهورية الكونغو الدميقراطية وحتالف
القوى الدميقراطية والسودان ضد أوغندا هلذا الغرض .وبعد إمعان النظر
يف األدلة املقدمة من أوغندا ،تالحظ املحكمة أنه ال ميكن االعتماد عليها
اعتمادًا س���ليمًا إلثبات وجود اتفاق بـني مجهورية الكونغو الدميقراطية
والس���ودان للمش���اركة يف أعم���ال عس���كرية ضد أوغن���دا أو دعمها؛
أي عمل قام به الس���ودان ي�ب�رر بطبيعته ادعاء أوغندا بأهنا
أو إثب���ات أن ّ
كانت تتصرف دفاعًا عن النفس.
وتالحظ املحكمة كذلك أن أوغندا مل تبلغ جملس األمن باألحداث
اليت كانت قد اعتربت أهنا تستوجب الدفاع عن النفس .وتصرح كذلك
ب����أن أوغن����دا مل ت ّدع أبدًا أهنا تعرضت هلجوم مس����لح م����ن قبل القوات
املسلحة التابعة جلمهورية الكونغو الدميقراطية .أما “اهلجمات املسلحة”
اليت أش��ي�ر إليها فقد كان مصدرها باألحرى حتالف القوى الدميقراطية.
وفض ًال عن ذلك ،مل يرد ما يثبت بشكل كاف ضلوع حكومة مجهورية
الكونغو الدميقراطية ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،يف تلك اهلجمات.
وختلُ���ص املحكم���ة إىل أن الظ���روف القانونية والوقائعي���ة الالزمة
ملمارسة أوغندا حلق الدفاع عن النفس ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية
مل تكن قائمة.

االستنتاجات القانونية بشأن حظر استعمال القوة
(الفقرات )165-148
أم���ا فيما يتعلق بادع���اء مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة بأن أوغندا
قامت اعتبارًا من أيلول/س���بتمرب  1998بإنش���اء حركة حترير الكونغو
والتحك���م فيها ،وهي حركة متمردة بقيادة الس���يد بيمبا ،فإن املحكمة

تص���رح أن ليس مث���ة أدلة ذات مصداقي���ة تدعم هذا االدع���اء .غري أن
املحكمة تالحظ أن إتاحة أوغندا التدريب والدعم العسكريـني لتحالف
الق���وى الدميقراطية ،اجلناح العس���كري حلركة حترير الكونغوّ ،
يش���كل
انتهاكًا اللتزامات معيّنة من التزامات القانون الدويل.
وفيم���ا خيص أوىل االس���تنتاجات اخلتامي���ة اليت قدمته���ا مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية ،تس���تنتج املحكم���ة بأن أوغندا انتهكت س���يادة
ّ
وش���كلت
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية وكذلك س�ل�امتها اإلقليمية.
ال يف الش���ؤون الداخلية جلمهورية الكونغو
كذل���ك أعمال أوغندا تدخ ً
الدميقراطي���ة ويف احل���رب األهلي���ة الدائرة فيها .وقد بل���غ مدى التدخل
العسكري غري املشروع الذي أقدمت عليه أوغندا درجة وامتد على فترة
من الزمن تعترب املحكمة معهما أنه انتهاك جس���يم حلظر استعمال القوة
املنصوص عليه يف الفقرة  4من املادة  2من امليثاق.

مسألة االحتالل احلريب
(الفقرات )180-166
قب���ل التطرق إىل مذك���ريت مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة الثانية
والثالثة ،تنظر املحكمة يف مسألة ما إذا كانت أوغندا تعترب دولة احتالل
أم ال يف األراض���ي الكونغولي���ة اليت كانت قواهتا موجودة فيها يف الفترة
ذات الصلة.
وتالحظ أنه مبوجب القان���ون الدويل العريف ،على النحو الوارد يف
املادة  42من لوائح الهاي لعام  ،1907أن األراضي تعترب حمتلة حينما
توضع فعليًا حتت س���لطة اجليش املعادي ،وال يش���مل االحتالل س���وى
األراضي اليت تكون هذه السلطة قد أقيمت فيها وميكن أن متارس فيها.
وتصرح املحكمة بأن الطرفني ال خيتلفان بش���أن قيام الفريق األول
كازيـ�ن�ي ،قائ���د القوات األوغندي���ة يف مجهورية الكونغ���و الدميقراطية،
بإنش���اء مقاطعة جديدة هي “مقاطع���ة كيبايل  -إيتوري” يف حزيران/
يونيه  .1999وترى أنه بغض النظر عن كون الفريق األول كازيـين قد
خرق األوامر بتصرفه ذاك وأنـزل به العقاب نتيجة لذلك أم ال ،فتصرفه
دليل واضح على أن أوغندا أقامت سلطة يف إيتوري ومارستها باعتبارها
دولة احتالل .غري أن املحكمة تالحظ أن مجهورية الكونغو الدميقراطية
أي دليل حم ّدد على ممارس���ة القوات املسلحة األوغندية للسلطة
مل تقدم ّ
أي مناطق أخرى غري قطاع إيتوري.
يف ّ
وبع����د أن خلُصت املحكمة إىل أن أوغن����دا كانت دولة احتالل يف
إيت����وري يف الفت����رة املعنيّة ،تصرح بأنه كان يقع عليها بتلك الصفة التزام
مبوجب املادة  43من قواعد الهاي باختاذ كل ما يسعها من تدابـري كي
تس����تعيد وتضمن ،قدر اإلمكان ،النظام العام واألمن يف املنطقة املحتلة،
م����ع احت����رام القوانني الس����ارية يف مجهورية الكونغ����و الدميقراطية ،إ ّال يف
ح����االت الضرورة القصوى اليت حتول دون ذلك .ويش����مل هذا االلتزام
واج����ب ضمان احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنس����ان والقانون
اإلنساين الدويل املنطبقة ،ومحاية سكان اإلقليم املحتل من أعمال العنف،
أي طرف ثالث.
وعدم التسامح إزاء أعمال العنف هذه اليت يرتكبها ّ
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وختلُص املحكمة إىل أن مس���ؤولية أوغندا قائمة عن كل ما قامت
أي هتاون يف
به قواهتا املس���لحة من أعمال تنتهك التزاماته الدولية وعن ّ
منع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من قبل عناصر
فاعل���ة أخرى توجد يف اإلقليم املحتل ،مب���ا يف ذلك اجلماعات املتمردة
العاملة حلس���اهبا اخلاص .وتالحظ أن أوغندا تتحمل املس���ؤولية يف كل
وقت وحني عن مجيع أعمال قواهتا العس���كرية وعما هتمل القيام به يف
أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية يف انتهاك اللتزاماهتا مبوجب قواعد
القانون الدويل حلقوق اإلنس���ان والقانون اإلنس���اين الدويل ذات الصلة
واملنطبقة يف احلالة املح ّددة.

االستنتاج الثاين جلمهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرات )211-181
انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل :ادعاءات الطرفني
(الفقرات )195-181
تع���رض املحكمة ادعاء مجهورية الكونغ���و الدميقراطية بأن القوات
املس���لحة األوغندي���ة ارتكبت انته���اكات حلقوق اإلنس���ان على نطاق
واس���ع يف األراضي الكونغولية ،وال س���يما يف إيت���وري ،وادعاء أوغندا
أي سند إثبات ذي مصداقية
بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تقدم ّ
دعمًا الدعاءاهتا.
مقبولية املطالبات فيما يتعلق بأحداث كيسانغاين
(الفقرات )204-196
يتعلق ادعاء مجهورية الكونغو الدميقراطية جزئيًا بأحداث كيسانغاين
حي���ث اندلع القت���ال يف حزيران/يونيه  2000بـني الق���وات األوغندية
والرواندي���ة .وتزع���م أوغندا ب���أن ادعاء مجهورية الكونغ���و الدميقراطية
املتعلق مبسؤولية أوغندا عن هذه األحداث غري مقبول نظرًا ألن رواندا
ليست طرفًا يف اإلجراءات القضائية.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه س���بق هل���ا أن نظرت يف مس���ائل من هذا
القبيل يف مناسبات سابقة .ففي القضية املتعلقة ببعض أراضي الفوسفات
(ناورو ضد أس���تراليا) ،رأت املحكمة أن ليس مثة ما مينعها من الفصل
يف املطالب املقدمة إليها يف إطار قضية تكون فيها لدولة ثالثة “مصلحة
ذات طبيعة قانونية ميكن أن تتضرر بالقرار املتخذ بشأن القضية” شريطة
“أ ّال ّ
تشكل املصاحل القانونية للدولة الثالثة اليت ميكن أن تتضرر موضوع
القرار نفس���ه الذي قدمت بش���أنه الدعوى” .وت���رى املحكمة أن هذا
االجتهاد القضائي ينطبق على اإلجراءات القضائية الراهنة مبا أن مصاحل
رواندا ال ّ
تش���كل “موض���وع” القرار الذي س���تصدره .لذا ،ليس من
ال�ل�ازم أن تكون روان���دا طرفًا يف هذه القضية لك���ي تتمكن املحكمة
من الفصل بش���أن مسؤولية أوغندا عن انتهاك التزاماهتا مبوجب القانون
الدويل حلقوق اإلنس���ان والقانون اإلنس���اين الدويل خالل أعمال القتال
يف كيسانغاين.

انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل :استنتاجات املحكمة
(الفقرات )221-205
بع���د أن نظ���رت املحكمة يف مل���ف القضية ،فإهنا ت���رى أن لديها
أدل���ة ذات مصداقي���ة كافية لكي تس���تنتج ب���أن قوات الدفاع الش���عبية
األوغندية ارتكبت أعمال القتل والتعذيب وغري ذلك من أشكال املعاملة
غري اإلنس���انية يف حق الس���كان املدنيـني ،ودمرت ق���رى ومباين مدنية،
ومل متي���ز بـ�ي�ن األهداف املدنية والعس���كرية ،ومل تقم حبماية الس���كان
وحرض���ت على النـزاع
املدنيـ�ي�ن خالل القتال م���ع املقاتلني اآلخرينّ ،
أي خطوات لوضع ح ّد هلذه النـزاعات ،وش���اركت
العرقي ،ومل تتخذ ّ
يف تدري���ب األطف���ال اجلنود ،ومل تتخذ تدابـري لضم���ان احترام القانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف إيتوري.
غري أن املحكمة ال ترى أن ادعاء مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن
احلكومة األوغندية هنجت عن قصد سياسة إرهابية قد مت إثباته.
أما فيما خيص مسألة ما إذا كانت األعمال اليت قامت هبا أو امتنعت
عن القيام هبا قوات الدفاع الشعبية األوغندية وضباطها وجنودها تستند
تصرف قوات الدفاع الشعبية األوغندية
إىل أوغندا ،تقول املحكمة بأن ّ
ككل يستند بوضوح إىل أوغندا ،باعتباره تصرفًا صادرًا عن جهاز تابع
للدول���ة .وينبغي النظر يف تصرفات ف���رادى جنود وضباط تلك القوات
كتصرف صادر عن جهاز تابع للدولة .وترى املحكمة أن تصرفهم يسند
إىل أوغندا ،بالنظر إىل الوضع العسكري للجنود األوغنديـني ولوظيفتهم
ال عن ذلك ،ليس حتديد ما إذا
يف مجهورية الكونغ���و الدميقراطية .وفض ً
كان تص���رف أفراد قوات الدفاع الش���عبية األوغندية قد تصرفوا خالفًا
للتعليم���ات أو جت���اوزوا س���لطاهتم أم ال عنصرًا ميت بصلة إىل مس���ألة
إس���ناد تصرفهم إىل أوغندا .ووفقًا لقاعدة راس���خة م���ن القواعد ذات
الطاب���ع العريف ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  3من اتفاقية الهاي
الرابعة لعام  1907املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربيّة ويف املادة 91
م���ن الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف لعام  ،1949تتحمل
األطراف يف النـزاع املس���لح املس���ؤولية عن مجيع األعمال اليت يقوم هبا
األشخاص الذين ّ
جزءا من قواهتا املسلحة.
يشكلون ً
وتستنتج املحكمة بأن األعمال املرتكبة من قبل قوات الدفاع الشعبية
األوغندية وضباطها وجنودها متت يف انتهاك واضح لاللتزامات القائمة
ال عن
مبوجب املواد  25و 27و 28من لوائح الهاي لعام  1907فض ً
مواده���ا  43و 46و 47فيم���ا يتعلق بالتزام���ات دولة االحتالل .وهذه
االلتزام���ات ذات طبيعة ملزمة لألطراف باعتباره���ا من أحكام القانون
الدويل الع���ريف .وانتهكت أوغندا أيضًا األحكام التالية املنصوص عليها
يف صكوك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت
يعترب كل من أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية طرفًا فيها:
 املادت���ان  27و 32من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  53منهافيما يتعلق بالتزامات دولة االحتالل؛
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 الفق���رة  1م���ن امل���ادة  6واملادة  7من العه���د الدويل اخلاصباحلقوق املدنية والسياسية؛
 املواد  48و 51و 52و 57و 58والفقرتان  1و 2من املادة 75من الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة
 12آب/أغسطس 1949؛
 املادتان  4و 5من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ الفقرتان  2و 3من املادة  38من اتفاقية حقوق الطفل؛ املادت���ان  1و 2والفق���رة  3من املادة  3واملواد  4و 5و 6منالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل.
وختلُص املحكمة بالتايل إىل أن أوغندا مسؤولة دوليًا عن انتهاكات
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من قبل
قوات الدفاع الش����عبية األوغندي����ة وأفرادها يف أراضي مجهورية الكونغو
الدميقراطية وعن عدم تقيّدها بالتزاماهتا باعتبارها دولة احتالل يف إيتوري.
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أهنا رغم فصلها يف انته���اكات القانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من قبل القوات املسلحة
األوغندي���ة يف أراض���ي مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ف���إن األعمال اليت
ارتكبها خمتلف األطراف يف النـزاع املع ّقد يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
أسهمت يف معاناة السكان الكونغوليـني معاناة شديدة .واملحكمة تدرك
بش���كل يبعث على األمل أن العديد من الفظائ���ع ارتكبت خالل النـزاع.
وجي���ب على مجيع األط���راف املعنيّة بالنـزاع أن تدعم عملية الس�ل�ام يف
مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة وغريها من عمليات الس�ل�ام يف منطقة
البحريات الكربى ،من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان يف املنطقة.

االستنتاج الثالث جلمهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرات )250-222
االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية
(الفقرات )236-222
تع���رض املحكمة ادعاء مجهورية الكونغ���و الدميقراطية بأن القوات
األوغندية هنبت واس���تغلت بش���كل منظ���م ثروات مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطي���ة ومواردها الطبيعي���ة وادعاء أوغندا ب���أن مجهورية الكونغو
الدميقراطية مل تقدم أدلة موثوقا هبا دعمًا الدعاءاهتا.
استنتاجات املحكمة فيما يتعلق بأعمال استغالل
املوارد الطبيعية غري القانونية
(الفقرات )250-237
ختلُص املحكمة ،بعد أن نظرت يف ملف القضية ،إىل أنه ليس لديها
أدلة ذات مصداقية تثبت وجود سياس���ة حكومية متبعة من قبل أوغندا
اس���تهدفت استغالل موارد مجهورية الكونغو الدميقراطية الطبيعية أو أن
التدخ���ل العس���كري األوغن���دي نفذ من أجل احلص���ول على منفذ إىل
املوارد الكونغولية .ويف الوقت نفسه ،تعترب املحكمة أن لديها أدلة ضافية
ذات مصداقية ومقنعة لتس���تنتج أن ضباط وجنود قوات الدفاع الشعبية

األوغندي���ة ،مبن فيهم ضباط من أعلى الرتب ،ضلعوا يف هنب وس���لب
واستغالل موارد مجهورية الكونغو الدميقراطية الطبيعية ،وأن السلطات
أي تدابـري من أجل وضع ح ّد هلذه األعمال.
العسكرية مل تتخذ ّ
وعل���ى حنو ما س���بق للمحكمة أن أش���ارت إلي���ه ،تتحمل أوغندا
املس���ؤولية عن تصرف كل من قوات الدفاع الش���عبية األوغندية ككل
وتص���رف فرادى جنودها وضباطها يف مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية.
وتش�ي�ر املحكم���ة أيضًا إىل أن حتديد م���ا إذا كان ضباط وجنود قوات
الدف���اع الش���عبية األوغندية قد تصرف���وا خالفًا للتعليم���ات أو جتاوزوا
سلطاهتم أم ال عنصر ال ميت بصلة مبسألة إسناد تصرفهم إىل أوغندا.
وختلُ���ص املحكمة إىل أنه ليس بوس���عها أن تؤي���د ادعاء مجهورية
الكونغو الدميقراطية بانتهاك أوغندا ملبدأ سيادهتا على مواردها الطبيعية.
تقر بأمهية هذا املبدأ ،فإهنا ال تعتقد أنه ينطبق بالتحديد
ورغم أن املحكمة ّ
على حالة هنب موارد طبيعية حم ّددة وس���لبها واس���تغالهلا من قبل أفراد
جيش دولة تتدخل عسكريًا يف دولة أخرى.
وكما سبق أن أعلنت املحكمة ،فإنه تنشأ عن األعمال اليت قامت
هبا القوات العسكرية األوغندية أو اليت امتنعت عن القيام هبا يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية املس���ؤولية الدولية ألوغندا يف مجيع األحوال ،سواء
وبناء على ذلك ،مىت شارك
كانت دولة احتالل يف مناطق معيّنة أم الً .
أفراد قوات الدفاع الشعبية األوغندية يف هنب وسلب واستغالل املوارد
الطبيعي���ة يف أراضي مجهورية الكونغ���و الدميقراطية ،يعترب ذلك انتهاكًا
لقان���ون احلرب الذي حيظر ارتكاب مث���ل تلك األعمال من قبل جيش
أجنـيب يف األراضي اليت يوجد فيها .وتالحظ املحكمة يف هذا الصدد أن
ال من املادة  47من لوائح الهاي لعام  1907واملادة  33من اتفاقية
كً
جنيف الرابعة لعام  1949حتظر أعمال النهب.
ال من مجهورية الكونغو الدميقراطية
وتالحظ املحكمة كذلك أن ك ً
وأوغندا طرف يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنس���ان والش���عوب املؤرخ
 27حزيران/يوني���ه  1981ال���ذي تنص الفقرة  2م���ن مادته  21على
أنه “يف حالة االس���تيالء ،للشعب الذي مت االستيالء على ممتلكاته احلق
املشروع ىف استردادها وىف التعويض املالئم”.
وختلُص املحكمة إىل أن مثة أدلة كافية تدعم ادعاء مجهورية الكونغو
الدميقراطية بانتهاك أوغندا لواجب اليقظة بعدم اختاذها التدابـري املالئمة
لضمان عدم إقدام قواهتا العس���كرية على هنب وسلب واستغالل موارد
بناء على ذلك،
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية الطبيعية .وتكون أوغندا ً
بع���دم اختاذها ألي إج���راء ،قد انتهكت التزاماهتا الدولية ومن مث تنش���أ
مسؤوليتها الدولية عن ذلك .ويف مجيع األحوال ،ومهما كانت التدابـري
اليت اختذهتا س���لطاهتا ،فإن مس���ؤولية أوغندا قائمة مع ذلك اعتبارًا ألن
األعمال غري املشروعة قد ارتكبت من قبل أفراد قواهتا املسلحة.
أم���ا فيم���ا يتعلق بادع���اء أن أوغندا مل تقم أيضًا مبنع هنب وس���لب
واستغالل موارد مجهورية الكونغو الدميقراطية الطبيعية من قبل اجلماعات
املتمردة ،فقد سبق أن خلُصت املحكمة إىل أن تلك اجلماعات مل تكن
حتت س���يطرة أوغندا .ومن مث ،يتعذر على املحكمة أن تس���تنتج ،فيما
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خيص األنش���طة غري القانونية هلذه اجلماعات خارج إيتوري ،أن أوغندا
مل تتقيّد بواجب احليطة الذي يقع عليها.
وتالحظ املحكمة كذلك أن التزام أوغندا باختاذ تدابـري مالئمة ملنع
هنب وس���لب واستغالل املوارد الطبيعية يف األراضي املحتلة ميتد ليشمل
عام���ة الناس يف قطاع إيتوري وليس أفراد قواهتا العس���كرية فحس���ب،
وذلك بصفتها دولة االحتالل يف القطاع.
وختلُص املحكم���ة إىل أن لديها ما يكفي من األدلة ذات املصداقية
لتستنتج أن أوغندا مسؤولة دوليًا عما ارتكبه أفراد قوات الدفاع الشعبية
األوغندي���ة يف أراض���ي مجهورية الكونغو الدميقراطية من هنب وس���لب
واس���تغالل ملوارد مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة الطبيعية ،وعن خرق
الت���زام احليطة فيما يتعلق بتل���ك األعمال ،وعن ع���دم التقيّد بالتزاماهتا
مبوجب املادة  43من لوائح الهاي لعام  1907بصفتها دولة احتالل يف
إيتوري ،وذلك فيما يتعلق جبميع أعمال هنب وسلب واستغالل املوارد
الطبيعية يف األراضي املحتلة.

االستنتاج الرابع جلمهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرات )261-251
اآلثار القانونية النتهاك أوغندا لاللتزامات الدولية
تطل���ب مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة من املحكم���ة أن تقضي
وتعل���ن أنه جيب على أوغندا أن تكف فورًا عن مواصلة مجيع األعمال
غري املشروعة دوليًا.
أي أدلة من ش���أهنا
وتالح���ظ املحكمة أن ملف القضية ال يتضمن ّ
تأيـي���د ادعاء مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية بأن أوغن���دا تدعم حاليًا
الق���وات غري النظامية العامل���ة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وال تزال
تقدم على اس���تغالل املوارد الطبيعية الكونغولية .وال تس���تنتج املحكمة
بالتايل أن من الثابت أن أوغندا ال تزال ،بعد انسحاب قواهتا من أراضي
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حزيران/يونيه  ،2003ترتكب األعمال
غري املش���روعة دوليًا اليت ح ّددهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية .وختلُص
بناء على ذل���ك إىل أن طلب مجهورية الكونغ���و الدميقراطية
املحكم���ة ً
ال ميكن تأيـيده.
وتطلب مجهورية الكونغ���و الدميقراطية كذلك أن تقضي املحكمة
ب���أن تقدم أوغن���دا ضمانات وتأكي���دات حم ّددة بعدم تك���رار األعمال
غري املش���روعة املش���تكى منها .ويف هذا الصدد أحاطت املحكمة علمًا
قضائي���ًا باالتفاق الثالثي بش���أن األم���ن اإلقليمي يف منطق���ة البحريات
الك�ب�رى املوقّع يف  26تش���رين األول/أكتوبر  2004من قبل مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية ورواندا وأوغندا .وتش��� ّدد األط���راف يف ديباجة
االتف���اق على “ضرورة احترام مبادئ حس���ن اجلوار واحترام الس���يادة
والس�ل�امة اإلقليمية وعدم التدخل يف الش���ؤون الداخلي���ة للدول ذات
الس���يادة ،وال س���يما يف املنطقة” .وترى املحكم���ة أن االلتزامات اليت
أخذهت���ا أوغن���دا على عاتقه���ا مبوجب االتفاق جيب أن تعترب مس���توفية
لطلب مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية تقدمي ضمانات وتأكيدات حم ّددة

بع���دم تكرار األعمال املذكورة .وتتوقع املحكمة من األطراف وتطلب
منه���ا احترام التزاماهتا مبوجب االتف���اق والقواعد العامة للقانون الدويل
والتقيّد هبا.
وأخ�ي�رًا ،تطل���ب مجهورية الكونغ���و الدميقراطي���ة إىل املحكمة أن
تقض���ي وتعلن أنه يقع عل���ى أوغندا التزام بتعوي���ض مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة ع���ن كل الض���رر الذي حلق هب���ا من جراء انته���اك أوغندا
اللتزاماهت���ا مبوجب القانون الدويل .وتالحظ املحكمة أنه من الثابت يف
القواعد العامة للقانون الدويل أن الدولة اليت تتحمل املس���ؤولية عن فعل
غري مشروع دوليًا يقع عليها التزام بالتعويض الكامل عن الضرر الناتج
ع���ن ذلك الفعل .وبعد النظر يف ملف القضية ،واعتبارًا لطابع األعمال
غري املشروعة دوليًا اليت قضت املحكمة أن أوغندا مسؤولة عنها ،تعترب
املحكمة أن هذه األعمال س���ببت ضررًا جلمهورية الكونغو الدميقراطية
ولألفراد يف أراضيها .وبعد أن ثبت هلا أن ذلك الضرر الالحق جبمهورية
الكونغو الدميقراطية تس���ببت فيه أوغندا ،تس���تنتج بأنه يقع على أوغندا
بناء على ذلك.
التزام بالتعويض ً
ال ع���ن ذلك أن طل���ب مجهوري���ة الكونغو
وتعت�ب�ر املحكم���ة فض ً
الدميقراطي���ة بأن حت ّدد املحكمة طبيعة التعويض املس���تحق هلا وش���كله
ومبلغ���ه إذا مل يتفق الطرفان على ذلك يف مرحلة الحقة من اإلجراءات
القضائية طلب مناسب.

االستنتاج اخلامس جلمهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرات )265-262
االمتثال ألمر املحكمة املتعلق بالتدابـري املؤقتة
تنربي املحكمة بعد ذلك للنظر يف ما إذا كانت أوغندا قد امتثلت
أم ال ألم���ر املحكم���ة املتعلق بالتدابـري التحفظية الصادر يف  1متوز/يوليه
 .2000وبع���د أن الحظ���ت أن “أوامرها املتعلق���ة بالتدابـري التحفظية
الص���ادرة مبوج���ب املادة [ 41من نظامها األساس���ي] هل���ا أثر ملزم”،
بأي أدلة
تص���رح املحكمة بأن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية مل ت���دل ّ
حم��� ّددة تربه���ن على أن أوغندا ارتكبت بع���د متوز/يوليه  2000أعماالً
ال م���ن التدابـ�ي�ر التحفظية الثالثة اليت أش���ارت هبا املحكمة.
تنته���ك ك ً
غري أن املحكمة تالحظ أهنا اس���تنتجت يف حكمها بأن أوغندا مسؤولة
ع���ن ارتكاب أعمال انتهاكًا للقانون اإلنس���اين الدويل والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان .وتبـيّن األدلة أن هذه االنتهاكات ارتكبت طوال الفترة
ال�ت�ي كانت خالهلا الق���وات األوغندية موج���ودة يف مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة ،مب���ا يف ذلك الفترة املمتدة م���ن  1متوز/يوليه  2000حىت
انس���حاهبا تقريبًا بشكل هنائي يف  2حزيران/يونيه  .2003واستنتجت
بناء على ذلك أن أوغندا مل متتثل لألمر.
املحكمة ً
وتالح����ظ املحكمة كذل����ك أن التدابـري املؤقتة املش����ار هبا يف األمر
الصادر يف  1متوز/يوليه  2000كانت موجهة للطرفني معًا .واس����تنتاج
املحكمة ال خيل مبسألة ما إذا كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية مل متتثل
أيضًا للتدابـري التحفظية اليت أشارت هبا املحكمة.
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الطلبات املضادة
(الفقرات )344-266
مقبولية الدفوع
(الفقرات )275-266
ت ّدعي مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن ضم الطلبـني املضادين األول
والث���اين إىل اإلجراءات القضائية على إثر األمر الصادر يف  29تش���رين
الثاين/نوفمرب  2001الذي قضت مبوجبه املحكمة أن الطلبـني املضادين
املذكوري���ن مقبوالن بصفتهما تل���ك ال يعين أنه ال ميكن إثارة دفوعات
وتؤكد أوغندا من جانبها أن مجهورية الكونغو الدميقراطية
ّأولية بشأهنماّ .
حيق هل���ا يف هذه املرحلة م���ن اإلجراءات القضائي���ة الدفع بعدم
مل يع���د ّ
مقبولية الطلبـني املضادين ،نظرًا إىل أن أمر املحكمة قرار هنائي بش���أن
الطلبـني املضادين مبوجب املادة  80من الئحة املحكمة.
وتالح���ظ املحكمة أنه طلب منها يف قضية منصات النفط تس���وية
نفس املس���ألة وأهنا قضت بأنه جيوز إليران أن تطعن يف مقبولية الطلب
املض���اد العام املق ّدم م���ن الواليات املتحدة على وج���ه العموم ،رغم أن
املحكمة سبق هلا أن قضت مبقبولية الطلب املضاد مبوجب املادة  80من
الئحة املحكمة .وتشري املحكمة أيضًا إىل أن املادة  79من الئحتها اليت
أثارهتا أوغندا غري قابلة للتطبيق يف حالة دفع للطلبات املضادة اليت ضمت
بناء على ذلك أنه جيوز جلمهورية الكونغو
إىل الدعوى األصلية .وختلُص ً
الدميقراطية الطعن يف مقبولية الطلبـني املضادين املقدمني من أوغندا.
الطلب املضاد األول
(الفقرات )305-276
ت ّدعي أوغن���دا يف طلبها املضاد األول بأهنا كانت منذ عام 1994
ضحية لعمليات عس���كرية وأنش���طة أخرى ترمي إىل زعزعة استقرارها
تنفذها مجاعات مس���لحة مناوئة تتخذ من مجهورية الكونغو الدميقراطية
مقرا هلا وكانت تستحملها األنظمة الكونغولية املتتالية أو تتساهل معها.
ويف مع���رض دحض مجهورية الكونغ���و الدميقراطية للطلب املضاد
قس���م عرضها إىل ثالث فترات( :أ) فترة ما قبل تويل
األول ألوغندا ،تُ ّ
الرئي���س لوران  -ديزيري كابيال مقاليد احلك���م يف أيار/مايو 1997؛
(ب) الفترة املمتدة من تقلد الرئيس كابيال السلطة حىت  2آب/أغسطس
 ،1998وه���و التاريخ الذي ش���نت في���ه أوغندا هجومها العس���كري
األول؛ (ج) فت���رة ما بع���د  2آب/أغس���طس  .1998وتفيد بأنه فيما
يتعلق بادعاء تورط مجهورية الكونغو الدميقراطية يف هجمات مس���لحة
ض���د أوغندا الذي يدخل يف إط���ار الفترة األوىل ،فهو ادعاء غري مقبول
بالنظر إىل أن أوغندا تنازلت عن حقها يف االستظهار باملسؤولية الدولية
جلمهورية الكونغو الدميقراطية (زائري آنذاك) بشأن أعمال تعود إىل تلك
وتؤكد
الفترة؛ وحىت يف خالف ذلك ،فهو ادعاء ال يس���تند إىل أساسّ .
كذلك أن االدعاء ال يستند إىل أساس وقائعي فيما يتعلق بالفترة الثانية،
وأنه ال يس���تند إىل أس���اس ال حبكم الواقع وال حبكم القانون فيما يتعلق
بالفترة الثالثة.

أي مانع من النظر يف الطلب املضاد األول املق ّدم
وال ترى املحكمة ّ
من أوغندا فيما بعد الفترات الثالث املذكورة ،ورأت ألس���باب عملية
فائدة يف القيام بذلك.
وفيما يتعلق مبس����ألة مقبولية اجل����زء األول من الطلب املضاد ،تالحظ
املحكم����ة أن ال يستش����ف من تص����رف أوغندا يف فترة ما بع����د أيار/مايو
 1997ما يفيد بأهنا ختلّت بصريح العبارة عن حقها يف تقدمي طلب مضاد
يتعل����ق باألحداث اليت وقعت خالل فترة نظام موبوتو .وتضيف أن الفترة
الطويل����ة اليت تفصل التاريخ ال����ذي وقعت فيه األحداث إبان نظام موبوتو
عن تاريخ تقدمي أوغندا لطلبيها املضادين ال يضفي صبغة عدم املقبولية على
الطل����ب املضاد األول ألوغندا فيما خيص فت����رة ما قبل أيار/مايو .1997
لذا ال ميكن تأيـيد دفع مجهورية الكونغو الدميقراطية بعدم املقبولية.
وفيما خيص جوهر الطلب املضاد عن الفترة األوىل ،ختلُص املحكمة
إىل أن أوغن���دا مل تق���دم أدل���ة كافية تربه���ن على أن زائري ق��� ّدم الدعم
السياسي والعسكري إىل اجلماعات املتمردة املناوئة ألوغندا اليت كانت
تعمل يف أراضيه إبان نظام موبوتو.
وفيما يتعلق بالفترة الثانية ،تستنتج املحكمة أن أوغندا مل تقدم أدلة
دامغ���ة عن تقدمي مجهورية الكونغ���و الدميقراطية لدعم فعلي للجماعات
املتم���ردة املناوئ���ة ألوغندا .وتالح���ظ املحكمة أنه خ�ل�ال تلك الفترة،
كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية تعمل يف الواقع مع أوغندا من أجل
مواجهة املتمردين وليس دعمًا هلم.
وفيما خيص الفترة الثالثة ،واعتبارًا الس���تنتاج املحكمة بأن أوغندا
عم���دت إىل تنفيذ عملية عس���كرية غري قانونية ض���د مجهورية الكونغو
أي إجراء عس���كري اختذته مجهورية
الدميقراطي���ة ،ت���رى املحكم���ة أن ّ
الكونغ���و الدميقراطي���ة خالل ه���ذه الفترة ضد أوغن���دا ال ميكن اعتباره
غري مش���روع نظ���رًا إىل أنه مربر باعتب���اره دفاعًا ع���ن النفس مبوجب
ال عن ذلك ،س���بق للمحكمة
املادة  51من ميثاق األمم املتحدة .وفض ً
أن قضت بأن املش���اركة املزعومة للق���وات النظامية جلمهورية الكونغو
الدميقراطية يف هجمات نفذها املتمردون املناهضون ألوغندا ضد قوات
الدفاع الشعبية األوغندية والدعم املزعوم املقدم إىل املتمردين خالل هذه
الفترة ال ميكن اعتبار أنه أقيم الدليل عليهما.
وعليه ،يكون الطلب املضاد األول غري ذي أساس بالكامل.

الطلب املضاد الثاين
(الفقرات )344-306
ت ّدعي أوغندا يف طلبها املضاد الثاين بأن القوات املسلحة الكونغولية
هامجت مب���اين الس���فارة األوغندية وحجزت ممتل���كات تعود حلكومة
أوغندا ولدبلوماس���يـني ورعايا أوغنديـني؛ وأساءت معاملة دبلوماسيـني
ورعايا أوغنديـني آخرين كانوا يف مقر البعثة ويف املطار الدويل ندجيلي.
وحتاج���ج مجهورية الكونغو الدميقراطية يف معرض دحضها للطلب
بناء على أن أوغندا قد نس���بت
املض���اد الثاين بأن���ه غري مقبول جزئي���ًا ً
أسسًا قانونية جديدة يف مذكرهتا التعقيبية إىل مسؤولية مجهورية الكونغو
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بناء عل���ى انتهاك اتفاقي���ة فيـينا للعالقات
الدميقراطي���ة ب���إدراج مطالب ً
الدبلوماسية .فجمهورية الكونغو الدميقراطية ترى أن أوغندا تفك بذلك
وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضًا
الصلة مع الطلب الرئيس���يّ .
أن تغيـري موضوع هذا اجلزء من املنازعة غري متوافق بشكل جلي مع أمر
املحكمة الصادر يف  29تشرين الثاين/نوفمرب .2001
وحتاج���ج مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة كذلك بأن املطلب القائم
على املعاملة غري اإلنسانية لرعايا أوغنديـني ال ميكن قبوله ،نظرًا إىل أن
شروط مقبولية ادعاء احلماية الدبلوماسية غري مستوفاة.
أما فيما يتعلق جبوهر الطلب املضاد الثاين ،فتشري مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة إىل أن أوغن���دا مل تتمكن أبدًا من إثبات األس���س الوقائعية
والقانونية لطلباهتا.
وفيما خيص مس����ألة املقبولية ،تستنتج املحكمة بأن أمرها الصادر يف
 29تشرين الثاين/نوفمرب  2001ال حيول دون استظهار أوغندا باتفاقية
فيـين����ا للعالقات الدبلوماس����ية ،نظرًا إىل أن صياغة الق����رار كانت عامة
بناء عل����ى االتفاقية .وتالحظ كذلك
مبا يكفي لتش����مل املطالب املقدمة ً
أن موضوع جزء الطلب املضاد املتعلق بإس����اءة معاملة أشخاص آخرين
يف مقر الس����فارة يدخل ضمن إطار امل����ادة  22من االتفاقية وهو بالتايل
مقبول .غري أهنا تصرح بأن اجلزء اآلخر املتعلق بإساءة معاملة األشخاص
اآلخرين الذين ليس هلم وضع دبلوماس����ي يف مطار ندجيلي الدويل لدى
حماولتهم مغادرة البلد قائم على أساس احلماية الدبلوماسية وأنه يف غياب
أدلة عن أن األشخاص املعنيـني هلم جنسية أوغندية يكون ذلك اجلزء من
الطلب املضاد غري مقبول.
وفيما خيص جوهر الطلب املضاد الثاين املق ّدم من أوغندا ،تس���تنتج
املحكم���ة ب���أن مثة أدل���ة كافية تثبت اهلجمات على الس���فارة وإس���اءة
معاملة الدبلوماس���يـني األوغنديـني يف مقر الس���فارة ويف مطار ندجيلي
ال���دويل .وختلُص إىل أن مجهورية الكونغ���و الدميقراطية ،بارتكاهبا هذه
األعمال ،قد خرقت التزاماهتا مبوجب املادتني  22و 29من اتفاقية فيـينا
للعالقات الدبلوماس���ية .وتس���تنتج املحكمة كذلك بأن نقل املمتلكات
واملحفوظ���ات من الس���فارة األوغندي���ة انتهاك لقواع���د القانون الدويل
للعالقات الدبلوماسية.
وتشري املحكمة إىل أن املالبسات املح ّددة هلذه االنتهاكات والضرر
املح ّدد بتدقيق الذي حلق بأوغندا وحجم التعويض الذي تستحقه أمور
لن يتعيّن حتديدها إ ّال يف مرحلة الحقة يف غياب اتفاق بـني الطرفني.
*
*   *

املعان���اة ،جعلت من القضية إحدى أكثر القضايا املعروضة على املحكمة
مأساوية وإحلاحًا.
مؤك���دًا أن أوغندا
ويبيّ���ن القاضي كوروما اس���تنتاجات املحكمة ّ
انتهكت طائفة واسعة من الصكوك القانونية اليت هي طرف فيها ،وبأن
تلك االنتهاكات ،حسب األدلة املعروضة على املحكمة ،قد أفضت إىل
عواقب وخيمة هي األسوأ من نوعها .وش ّدد على أمهية تلك االلتزامات
م���ع اإلش���ارة بوجه خاص إىل املادتني  1و 2م���ن اتفاقية جنيف الرابعة
املتعلقة حبماية املدنيـني وقت احلرب املؤرخة  12آب/أغسطس 1949؛
وامل���ادة  51من الربوتوك���ول األول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة
يف  12آب/أغسطس 1949؛ واملواد  3و 19و 38من اتفاقية حقوق
الطفل املؤرخة  28تشرين الثاين/نوفمرب .1989
ويش��� ّدد القاضي كوروما على أن املحكمة قد رفضت ،ألس���باب
حامسة ومقنعة جدًا ،مزاعم أوغندا بأهنا تصرفت دفاعًا عن النفس عندما
استخدمت القوة العسكرية يف الكونغو .ويالحظ على وجه التحديد أن
املحكمة مصيبة يف رفض دعوى أوغندا بأن تصرفات القوى الدميقراطية
املتحالفة تُسند إىل الكونغو باملعىن املقصود يف الفقرة (ز) من املادة  3من
تعريف العدوان الوارد يف قرار اجلمعية العامة لعام ( 1974د .)29 -
ويالحظ القاضي كوروما أن استنتاج املحكمة هذا يتفق مع اجتهاداهتا
السابقة وأنه تفسري سليم للمادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
أقرت بأن قرار اجلمعية
ويالح���ظ القاضي كوروما أن املحكمة قد ّ
العامة ( 1803د  )17 -املؤرخ  14كانون األول/ديس���مرب ،1962
بشأن السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية له طابع القانون العريف ،مشريًا
أيضًا إىل أن الكونغو وأوغندا طرفان كالمها يف امليثاق األفريقي حلقوق
اإلنس���ان والش���عوب لعام  ،1981الذي يتضمن يف الفقرة  1من املادة
 21منه حكمًا بشأن السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية.
ويعلّق القاضي كوروما على أن اس���تنتاجات املحكمة ،وهي هيئة
قضائية ،تتفق يف أساسها مع ما ذهب إليه جملس األمن يف قراراته املتعلقة
هبذا النـزاع.
ويستنتج القاضي كوروما بأنه كان يتعيّن على أوغندا أن حتترم ،أوالً
وقبل كل شيء ،مبدأ أساسيًا ومتعارفًا عليه يف القانون الدويل ،وهو مبدأ
أي دولة بالتقيّد بالتزاماهتا املقطوعة
“العقد شريعة املتعاقدين” الذي يلزم ّ
مبوج���ب معاهدة .فاحترام االلتزامات التعاهدي���ة له دور مهم يف احلفاظ
على الس�ل�ام واألمن بـ�ي�ن الدول املتجاورة ،كم���ا أن مراعاة مبدأ العقد
شريعة املتعاقدين كان من شأنه أن حيول دون وقوع املأساة املعروضة يف
صورهتا احليّة أمام املحكمة.

الرأي املستقل للقاضي بارا  -أرانغورين

إعالن القاضي كوروما
يؤك���د القاضي كوروما يف إعالنه املذيّل باحلكم أن ظروف القضية
ّ
ونتائجها اليت تنطوي على خسائر مباليـني األرواح وخالفها من ضروب

ال يعين تصويت القاضي بارا  -أرانغورين لصاحل احلكم أنه يتفق مع
مجيع االستنتاجات الواردة يف منطوقه وال أنه يتفق مع كافة احلجج اليت
ساقتها هيئة املحكمة يف غالبيتها للتوصل إىل استنتاجاهتا.
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أو ًال
تستنتج املحكمة يف الفقرة الفرعية  )1( 345من منطوق حكمها أن:
“مجهورية أوغندا ،بقيامها بأنشطة عسكرية ضد مجهورية الكونغو
الدميقراطية  ...قد انتهكت مبدأ عدم اس���تخدام القوة يف العالقات
الدولية ومبدأ عدم التدخل”.
ويع���رب القاضي بارا  -أرانغورين ع���ن موافقته على أن مجهورية
أوغندا (املشار إليها فيما بعد “أوغندا”) قد انتهكت مبدأ عدم استخدام
الق���وة يف العالق���ات الدولية من خالل تنفيذها أنش���طة عس���كرية ضد
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة بـني  7و 8آب/أغسطس 1998
و 10متوز/يوليه  1999لألس���باب املبـيّن���ة يف احلكم؛ لكنه ال يتفق مع
االس���تنتاج بأن حالة االنتهاك استمرت من  10متوز/يوليه  1999حىت
 2حزيران/يوني���ه  2003عندما انس���حبت القوات األوغندية من إقليم
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ألن مجهورية الكونغو الدميقراطية ،برأيه،
قد وافقت خالل هذه الفترة على وجود تلك القوات يف أراضيها وفقًا
لألحكام والشروط املنصوص عليها يف اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار
امل���ؤرخ  10متوز/يوليه  1999وخطة كمباال لفض االش���تباك املؤرخة
 8نيسان/أبريل  2000وخطة هراري لفض االشتباك املؤرخة  6كانون
األول/ديسمرب  ،2000واتفاق لواندا املؤرخ  6أيلول/سبتمرب ،2002
بصيغته املع ّدلة يف اتفاق دار السالم املؤرخ  10شباط/فرباير .2003
ويدرك أغلبية أعضاء املحكمة أن اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار
مل يغيّر الوضع القانوين للوجود األوغندي ،وهو انتهاكه للقانون الدويل،
لكنه يف الوقت نفس���ه اعت�ب�ر أن أوغندا ملزمة باحت���رام اجلدول الزمين
املتف���ق علي���ه ،بصيغته املنقحة يف خطة كمباال لفض االش���تباك املؤرخة
 8نيسان/أبريل  2000وخطة هراري لفض االشتباك املؤرخة  6كانون
األول/ديس���مرب  2000واتفاق لواندا املؤرخ  6أيلول/سبتمرب 2002
(الفقرات  95و 97و 99و 101و 104من احلكم).
ويرى القاضي بارا  -أرانغورين ،أن هذا التفس�ي�ر التفاق لوساكا
إلط�ل�اق الن���ار ،وخطة كمباال لفض االش���تباك وخطة ه���راري لفض
االش���تباك واتف���اق لواندا يترتب عليه وضع قانوين مس���تحيل بالنس���بة
ألوغندا .فمن ناحية ،إذا ما امتثلت أوغندا اللتزاماهتا التعاهدية ،وأبقت
الـمهل
على وجودها يف إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية حىت انقضاء ُ
الزمنية املتفق عليها ،فإهنا ستكون قد انتهكت بذلك القانون الدويل ألن
الوضع القانوين لوجودها مل يتغيّر ،ووضع قواهتا العسكرية يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية ال يزال ّ
يش���كل خرقًا للقانون الدويل .ومن ناحية
ثاني���ة ،إذا اخت���ارت أوغندا أ ّال تنتهك القانون الدويل بس���بب وجودها
العس���كري يف مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية ،وقامت بالتايل بس���حب
قواهت���ا من إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة بطريقة خمالفة للجداول
الزمنية املتفق عليها ،فإهنا ستكون بذلك قد أخلّت بالتزاماهتا التعاهدية،
وانتهكت من مث القانون الدويل أيضًا.

وهذا املنطق مقنع مبا فيه الكفاية ،يف رأي القاضي بارا  -أرانغورين،
وهو عدم قبول تفس�ي�ر ش���اذ ج���دًا ورد يف احلكم الص���ادر عن اتفاق
لوساكا لوقف إطالق النار وخطة كمباال لفض االشتباك وخطة هراري
لفض االش���تباك واتفاق لواندا .وعالوة على ذلك ،فإن دراس���ة أحكام
هذه الصكوك تفضي إىل اس���تنتاج بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد
قبل���ت ،ملّا كانت األحكام س���ارية وليس بأثر رجع���ي ،بوجود القوات
العسكرية األوغندية يف إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية ،على النحو
املشروح بإسهاب يف الفقرات من  10إىل  20من رأيه املستقل.

ثانيًا
تستنتج املحكمة يف الفقرة الفرعية  )1( 345من منطوق حكمها أن:
“مجهورية أوغندا  ...بتقدميها الدعم الفعلي العسكري واللوجسيت
واالقتص���ادي واملايل إىل قوات غري نظامية كانت تعمل يف أراضي
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،قد انتهكت مبدأ عدم استعمال القوة
يف العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل”.
ويف ه���ذا الص���دد ،يالحظ القاضي ب���ارا  -أرانغوري���ن أن اتفاق
لوس���اكا لوقف إطالق النار ن���ص على أمهية حل النـ���زاع الداخلي يف
الكونغ���و عن طريق احلوار الداخلي بـني فصائل الكونغو .وقد ّقرر كل
من حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ،والتجمع من أجل الدميقراطية
الكونغولي���ة ،وحركة حتري���ر الكونغو ،واملعارضة السياس���ية واملجتمع
املدين ،والتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية/حركة التحرير الوطين،
والتجم���ع الكونغويل من أج���ل الدميقراطية/الوطني���ة واملايـي مايـي ،يف
 16كانون األول/ديس���مرب  2002يف بريتوريا تشكيل حكومة وحدة
ووضع جدول زمين لكن مل يتم
وطنية هبدف حتقي���ق املصاحلة الوطنيةُ .
التقيّ���د به ،ومل تتحقق املصاحلة الوطني���ة إ ّال من خالل تنصيب حكومة
وطنية جديدة ،ضمت قادة ثالث منظمات مس���لحة متمردة واملجتمع
املدين الكونغويل ،ومت إدماج القوات العسكرية هلذه اجلماعات املتمردة
وتقرر إجراء انتخابات دميقراطية يف
الثالث بالكامل يف اجليش الوطينّ ،
غضون عامني.
ويقبل القاضي ب���ارا  -أرانغورين مببادئ القانون الدويل املنصوص
عليه���ا يف قرار اجلمعية العامة ( 2625د ( )25 -املؤرخ  24تش���رين
األول/أكتوبر  )1970واملشار إليها يف الفقرة  162من احلكم ،لكنها
ال تنطب���ق ،حس���ب رأي���ه ،على القضي���ة الراهنة .ونتيج���ة للحوار بـني
األطرافّ ،
تش���كلت حكوم���ة وطنية جدي���دة يف  1متوز/يوليه 2003
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ش���ارك فيها قادة القوات املتمردة ،اليت
أدجم���ت يف اجليش الكونغويل؛ وه���ذه املصاحلة ،يف رأي القاضي بارا -
أي مسؤولية دولية حمتملة ناشئة عن املساعدة
أرانغورين تربئ أوغندا من ّ
اليت قدمتها يف الس���ابق للتجمع من أجل الدميقراطية الكونغولية وحركة
حترير الكونغو.
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ومثة حالة مشاهبة وقعت يف الكونغو منذ زمن ليس ببعيد ،عندما قام
حتال���ف القوات الدميقراطية لتحرير الكونغو ،بدعم من أوغندا ورواندا،
باإلطاح���ة ،يف أيار/مايو  ،1997بالرئيس القانوين لدولة زائري س���ابقًا،
املارشال موبوتو سيسي سيكو ،مع السيطرة على البالد بإدارة لوران -
ديزيري كابيال .ويتس���اءل القاضي بارا  -أرانغورين هل كانت أوغندا
س���تكون موض���ع إدانة على تقدمي هذه املس���اعدة ل���و كانت مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية قد طلبت إىل املحكمة أن تصدر هذا اإلعالن بعد
تويل لوران  -ديزيري كابيال رئاسة البالد بصورة قانونية.

ثالثًا
تس���تنتج املحكم���ة يف الفق���رة الفرعي���ة  )1( 345م���ن منط���وق
حكمها أن:
“مجهورية أوغندا  ...باحتالهلا إليتوري  ...قد انتهكت مبدأ عدم
استخدام القوة يف العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل”.
وترى أغلبي���ة أعضاء املحكمة بأن القانون الدويل العريف تعكس���ه
اللوائح املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة املؤرخة  18تشرين األول/أكتوبر
 1907املتعلق���ة بقوانني وأعراف احلرب الربيّة (املش���ار إليها فيما بعد
“بلوائح الهاي لعام ( )”1907احلكم ،الفقرة  .)172وحس���ب رأي
القاض���ي بارا  -أرانغورين ،فإن هذه املقولة جديرة بالتنويه ألن القوات
املحتلة مل حترص دائمًا على التقيّد بلوائح الهاي لعام .1907
وتنظر املحكمة يف ما إذا كانت الش���روط الواردة يف املادة  42من
مؤكدة على
“لوائح الهاي لعام  ”1907مس���توفاة يف ه���ذه القضيةّ ،
أهنا جيب أن تقتنع بأن القوات املس���لحة األوغندية يف مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة مل تك���ن متمركزة فقط يف مواقع معيّنة ،بل إهنا اس���تبدلت
سلطتها اخلاصة بسلطة احلكومة الكونغولية (احلكم ،الفقرة .)173
وتنص الفقرة  175من احلكم على ما يلي:
“ما من خالف بـني األطراف يف أن اجلنرال كازيـين ،قائد القوات
األوغندية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،قد اس���تحدث مقاطعة
جديدة ه���ي كيبايل  -إيت���وري” يف حزيران/يونيه  1999وعيّن
وتؤكد مص���ادر أدلة خمتلفة
الس���يدة آديل لوتس���ويف حاكمة هل���اّ .
ه���ذه احلقيق���ة ،وخاصة منها رس���الة من اجلن���رال كازيـين مؤرخة
 18حزيران/يونيه  ،1999عيّن مبوجبها الس���يدة آديل لوتس���ويف
“حاكمة مؤقتة” وأعطى فيها مقترحات تتعلق مبسائل إدارة املقاطعة
اجلديدة .وتؤيد هذه األدلة أيضًا مواد أوردهتا جلنة بورتر .وتالحظ
املحكم���ة كذلك أن التقرير الس���ادس لألمني العام عن بعثة منظمة
األم���م املتحدة يف مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة (S/2001/128
املؤرخ  12ش���باط/فرباير  )2001يش�ي�ر إىل أنه حس���ب املراقبـني
العس���كريـني التابعني للّجنة ،فإن قوات الدفاع الش���عبية األوغندية
كانت تسيطر فعليًا على بونيا (عاصمة مقاطعة إيتوري)”.
وهذه احلقائق ليس���ت حمل اعت���راض من أوغن���دا ،وأغلبية أعضاء
املحكمة تس���تنتج منها أن تصرف اجلن���رال كازيـين “دليل واضح على

حقيقة أن أوغندا قد بس���طت سلطتها ومارس���تها يف إيتوري ،بصفتها
سلطة قائمة باالحتالل” (احلكم ،الفقرة .)176
وحس���ب رأي القاض���ي ب���ارا  -أرانغورين ،فإن هذا االس���تنتاج
غري مقب���ول .صحيح أن اجلن���رال كازيـين ،قائد الق���وات األوغندية يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،قد عيّن السيدة آديل لوتسويف “حاكمة
مؤقتة” مسؤولة عن مقاطعة كيبايل  -إيتوري املنشأة حديثًا يف حزيران/
يونيه  ،1999وأعطاها اقتراحات فيما يتعلق بإدارة املقاطعة ،لكن هذه
احلقيق���ة ال تثبت أن أيًّا من اجلن���رال كازيـين أو احلاكمة املعيّنة كان يف
موقع يس���مح له مبمارسة الس���لطة ،أو أن أيًّا منهما مارس سلطة فعلية
على مقاطعة كيبايل  -إيتوري بأكملها .ومن الصحيح أيضًا أن قوات
الدفاع الش���عبية األوغندية كانت تس���يطر على بوني���ا (عاصمة مقاطعة
كيب���ايل  -إيتوري) ،لكن الس���يطرة على بونيا ال تعين وجود س���يطرة
فعلي���ة على مقاطعة كيبايل  -إيتوري بأكملها ،متامًا كما أن الس���يطرة
على عاصمة مجهورية الكونغو الدميقراطية (كينشاسا) من قبل احلكومة
ال يعين حتمًا أن احلكومة تسيطر يف الواقع على أراضي البالد بأكملها.
وعلي���ه ،فإن القاضي ب���ارا  -أرانغورين يعت�ب�ر أن العناصر اليت عرضها
احلكم ال تثبت أن أوغندا قد أقامت س���لطة فعلية ومارستها يف مقاطعة
كيبايل  -إيتوري بأكملها.
وع�ل�اوة عل���ى ذلك ،فإن القاض���ي بارا  -أرانغوري���ن يالحظ أن
عريضة مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت أقامت هبا الدعوى ضد رواندا
واملودع���ة يف قلم املحكمة يف  28أيار/مايو  ،2002وهي وثيقة متاحة
للعم���وم ،تنص يف الفقرة  5من الفرع املعنون “بيان الوقائع” حتت بند
‘العدوان املسلح” :على ما يلي:
جزءا
“ - 5منذ  2آب/أغسطس  ،1995احتلت القوات الرواندية ً
مهمًا من ش����رق مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ال سيما مقاطعات
كيفو  -الش����مالية وكيفو  -اجلنوبية ،وكاتانغا وكاس����اي الشرقية
وكاس����اي الغربية ،ومانيـيما يف املقاطعة الشرقية ،وقامت بارتكاب
كل أن����واع الفظائ����ع هنال����ك يف ظل إفالت كامل م����ن العقاب”.
(Armed Activities on the Territory of the Congo (New
Application: 2002), I. Statement of Facts; A. Armed
).Aggression, p.7

تؤك���د يف هذا البيان
وبالت���ايل ،ف���إن مجهورية الكونغو الدميقراطية ّ
“املناق���ض للمصلح���ة” أن رواندا احتل���ت املقاطعة الش���رقية منذ عام
 1995حىت هناية أيار/مايو  ،2002تاريخ عريضتها اجلديدة للمحكمة،
وأن املقاطعة الش���رقية تشمل أراضي ما أصبح يسمى مقاطعة كيبايل -
إيتوري يف عام  .1999وعليه ،فإن مجهورية الكونغو الدميقراطية تعترب
أن رواندا هي الس���لطة القائمة باالحتالل لتل���ك األراضي ،مبا يف ذلك
أراض���ي كيبايل  -إيتوري ،ومل تش���ر يف عريضته���ا إىل ما يدل على أن
احتالل رواندا قد انتهى بعد إنشاء مقاطعة كيبايل  -إيتوري.
وع��ل�اوة على ذلك ،فإن القاضي ب����ارا  -أرانغورين يعترب أن التقرير
اخلاص عن األحداث اليت وقعت يف إيتوري يف الفترة من كانون الثاين/يناير
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 2002إىل كانون األول/ديسمرب  ،2003الذي أع ّدته بعثة منظمة األمم
املتح����دة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،وج����رى تعميمه يف  16متوز/
يوليه  ،2004ال يؤيد االس����تنتاج بأن أوغندا مارس����ت س����لطة فعلية يف
كامل أراضي مقاطعة كيبايل  -إيتوري ،على حنو ما تشترطه لوائح الهاي
لعام  1907كيما تُعترب أوغندا س����لطة قائمة باالحتالل .بل على العكس
من ذلك ،فإهنا تعترف بأن رواندا ،ش����أهنا ش����أن العديد من املجموعات
املتمردة ،قد اضطلعت بدور مهم يف حمنة مقاطعة كيبايل  -إيتوري ،على
حنو ما يرد شرحه يف الفقرات من  36إىل  41من رأيه املستقل.
وتش�ي�ر االعتبارات أعاله حس���ب رأي القاضي بارا  -أرانغورين
إىل أن أوغندا مل تكن س���لطة حمتلة ملقاطعة كيبايل  -إيتوري بأكملها،
تقر به أوغندا
بل ألج���زاء منها ،ويف فترات زمنية متباين���ة ،على حنو ما ّ
نفس���ها .وعلي���ه ،فإنه يعترب أن عل���ى مجهورية الكونغ���و الدميقراطية يف
املرحل���ة الثانية من اإلج���راءات احلالية أن تثبت يف م���ا يتعلق بكل فعل
من األعمال غري املشروعة اليت ّ
تشكل خرقًا للحقوق اإلنسان والقانون
اإلنساين ،وكل فعل من األفعال غري املشروعة املتعلقة بالنهب والسلب،
واستغالل املوارد الطبيعية الكونغولية اليت تشكو منها ،أن أوغندا هي من
ارتك���ب تلك األفعال أو أن تلك األفعال قد ارتكبت يف ظل االحتالل
األوغندي وقتها.

رابعًا
وكم���ا هو مبـني أعاله ،فإن أغلبية أعضاء املحكمة خلُصت إىل أن
أوغندا هي الدولة القائمة باالحتالل يف مقاطعة كيبايل  -إيتوري ،وأهنا
هلذا السبب
“ملزم���ة ،مبوجب املادة  43من لوائح الهاي لعام  1907أن تتخذ
كل ما يسعها من تدابـري من أجل استعادة وضمان النظام والسالمة
العامني يف املنطقة املحتلة قدر اإلمكان ،مع احترام القوانني السارية يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،إ ّال يف حاالت الضرورة القصوى اليت
حتول دون ذلك .ويشمل هذا االلتزام واجب كفالة احترام القواعد
الس���ارية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
ومحاية سكان اإلقليم املحتل من أعمال العنف ،وعدم التغاضي عن
أي طرف ثالث”( .احلكم ،الفقرة .)178
العنف الذي يرتكبه ّ
وتنص املادة  43من لوائح الهاي لعام  1907على ما يلي:
“إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إىل يد اجلهة القائمة
باالحت�ل�ال ،يتعيّ���ن عليها أن تتخذ كل ما يس���عها من تدابـري كي
تس���تعيد ،وتضمن ،قدر اإلم���كان ،النظام العام واألمن ،مع احترام
القوانني الس���ارية يف الب�ل�اد ،إ ّال يف حاالت الضرورة القصوى اليت
حتول دون ذلك”.
وبناء عليه ،فإن تطبيق املادة  43يتوقف على شرط “انتقال سلطة
ً
القوة الش���رعية بصورة فعلية إىل يد اجله���ة القائمة باالحتالل” .وليس
من الواضح بالنس���بة للقاضي بارا  -أرانغورين كيف اس���تنتجت أغلبية

أي
أعضاء املحكمة أن هذا الشرط قد مت استيفاؤه ،ألن احلكم ال يقدم ّ
شرح يف هذا الشأن.
وع�ل�اوة على ذلك ،فإن االلتزام امللقى على عاتق الس���لطة القائمة
باالحتالل مبوجب املادة  43ليس التزامًا بتحقيق غاية .فالسلطة القائمة
باالحت�ل�ال ال تك���ون يف حالة انتهاك للمادة  43بإخفاقها يف اس���تعادة
النظ���ام العام واحلياة العامة يف اإلقلي���م املحتل ،ألهنا ملزمة فقط “باختاذ
كل ما يسعها من تدابـري الستعادة النظام العام واحلياة العامة وكفالتهما
قدر اإلمكان” .ويعترب القاضي بارا  -أرانغورين أن مسألة ما إذا كانت
طبيعة هذا االلتزام قد أخذت بعني االعتبار يف احلكم مسألة مفتوحة.
وعالوة على ذلك ،فإن أغلبية أعضاء املحكمة نادرًا ما أخذوا بعني
االعتب���ار ،لدى التعامل مع احتالل أوغن���دا ملقاطعة كيبايل  -إيتوري،
اخلصائ���ص اجلغرافي���ة من أجل حتدي���د ما إذا كانت أوغن���دا قد أوفت
بالتزامه���ا ببذل العناي���ة الواجبة مبوجب املادة  43من لوائح الهاي لعام
1907؛ لك���ن تلك اخلصائص اجلغرافية قد متت مراعاهتا من أجل تربئة
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية لفش���لها يف منع األعمال اليت تنفذها عرب
احلدود القوات املتمردة املناوئة ألوغندا ،على حنو ما ميكن مالحظته من
النظر يف الطلب املضاد األول ألوغندا.

خامسًا
وحس���ب رأي القاض���ي ب���ارا  -أرانغورين ،فمن ال�ل�ازم ،ختامًا،
مالحظة وجود مجاعات متمردة يف مقاطعة كيبايل  -إيتوري ،قبل أيار/
مايو  ،1997عندما كان املارش���ال موبوتو سيس���ي س���يكو حيكم زائري
سابقًا؛ وقد اس���تمر وجود تلك اجلماعات بعد وصول الرئيس لوران -
ديزي���ري كابي�ل�ا إىل الس���لطة .وهلذا الس���بب ،فإن مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطي���ة وافق���ت صراحة على وجود الق���وات األوغندية يف إقليمها.
تقر بعجز مجهورية الكونغو الدميقراطية عن الس���يطرة
واملحكمة نفس���ها ّ
عل���ى األحداث على ط���ول حدودها (الفقرة  135من احلكم) .وكانت
اجلماعات املتمردة موجودة أيضًا أثناء العمليات العسكرية األوغندية يف
املنطقة واستمر وجودها حىت بعد انسحاب القوات األوغندية من أراضي
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  2حزيران/يونيه  ،2003على الرغم من
اجلهود املكثفة اليت بذلتها حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مبساعدة
قوية من بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث
جندت ما يزيد على  15 000جندي ،كما هو معروف لدى اجلميع.

الرأي املستقل للقاضي كوميانس
أعرب القاضي كوميانس أوالً عن أس���فه لكون املحكمة ،يف رأيه،
مل تأخذ يف االعتبار بالقدر الكايف ،الس���ياق العام للنـزاع بـني األطراف
وعدم االستقرار املتجذر يف املنطقة الذي دفع بأوغندا وغريها من البلدان
إىل اخت���اذ إجراءات عس���كرية .ونتيجة لذلك ،ميك���ن القول إن احلكم
ينقصه التوازن الالزم ألي حل حقيقي للنـزاع.
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وي���رى القاض���ي كوميانس كذلك أنه كان يتعيّ���ن على املحكمة أن
تأخذ يف االعتبار حقيقة أن األعمال املسلحة اليت نفذهتا حركات التمرد
األوغندية انطالقًا من األراضي الكونغولية خالل ش���هري حزيران/يونيه
ومتوز/يولي���ه  ،1998كانت بس���بب حجمها وآثاره���ا ،معادلة هلجوم
مس���لح ،لو كانت قد نفذت من قبل قوات مس���لحة نظامية .وحقيقة أن
هذه األعمال املسلحة ال ميكن أن تسند إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية،
أي تدخ���ل من جانبه���ا ،ال يعين أن أوغن���دا مل يكن من
ألن���ه مل يثب���ت ّ
حقها أن تتصرف دفاعًا عن النفس؛ فاملادة  51من ميثاق األمم املتحدة
ال تره���ن حق الدفاع عن النفس بوقوع هجوم مس���لح من قبل دولة ما.
ومع ذلك ،فإن أوغندا مل تس���توف ،يف القضي���ة الراهنة ،معيار الضرورة
والتناسب منذ  1أيلول/سبتمرب  1998فصاعدًا ،وبالتايل ،فقد انتهكت
مبدأ عدم استعمال القوة.
وي���رى القاضي كوميانس أيض���ًا أن املحكمة ضيقت دومنا ضرورة
للتأكد مما إذا كانت القوات
معيار تطبيق قانون االحتالل احلريب بسعيها ّ
املسلحة األوغندية مل تكتف بالتمركز يف مواقع معيّنة ،بل أملت أيضًا يف
الواقع سلطتها هي حمل سلطة احلكومة الكونغولية .وعلى هذا األساس،
استنتجت املحكمة أن األمر مل يكن كذلك إ ّال يف مقاطعة إيتوري دون
املناطق األخرى اليت مت اجتياحها.
وحس����ب القاضي كوميانس ،فقد كان من املستحس����ن احلكم بأن
القوات املسلحة األوغندية ،بسبب احتالهلا للمطارات والقواعد العسكرية
يف منطق����ة واس����عة ،قد جعلت حكوم����ة مجهورية الكونغ����و الدميقراطية
عاجزة عن بس����ط س����لطتها .وطاملا أن أوغندا تس����يطر فعليًا على هذه
املواقع ،ال��ت�ي كانت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية س����تحتاجها
إلعادة بس����ط سلطتها على حركات التمرد الكونغولية ،فيجب اعتبارها
السلطة القائمة باالحتالل يف مجيع املناطق اليت توجد هبا قواهتا.
وقد تغيّرت هذه احلالة عندما ارتقى وضع هذه احلركات املتمردة،
مبوجب اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار ،إىل وضع مشاركني رمسيـني
يف إع���ادة بناء الدولة الكونغولية .وبالنظ���ر إىل موقع تلك احلركات يف
املناطق املجتاحة ،مل يعد ممكنًا القول إن أوغندا قد حلّت حمل احلكومة
اإلقليمية ألن تلك احلركات أصبحت مشاركة يف احلكومة .وال حتتفظ
أوغندا مبركز الس���لطة القائمة باالحت�ل�ال إ ّال يف مقاطعة إيتوري حيث
كانت تسيطر سيطرة كاملة وفعلية.
وخيتلف القاضي كوميانس أيضًا مع اس���تنتاج املحكمة يف منطوق
احلك���م ب���أن أوغندا قد انتهك���ت باحتالهلا ملقاطعة إيت���وري مبدأ عدم
استخدام القوة .وحسب رأيه ،فإن العمل املسلح الذي قامت به أوغندا
هو الذي ّ
يش���كل استخدامًا غري مش���روع للقوة ،بـينما ينبغي أ ّال ينظر
إىل االحت�ل�ال ،بصفت���ه نتيجة لذلك الفعل غري املش���روع ،إ ّال يف ضوء
قانون احل���رب .فاملحكمة ،بإدراجها لالحتالل يف مفهوم االس���تخدام
غري املش���روع للقوة ،قد تكون سامهت يف تردد الدول يف إعمال قانون
االحتالل احلريب عندما يست ّدعي األمر ذلك.

صوت القاضي كوميانس ضد قرار املحكمة بأن أوغندا مل تتقيّد
وقد ّ
بأمره����ا املتعلق بتدابـري حتفظية يف  1متوز/يوليه  .2000وبرأيه ،فإن هذا
احلكم ليس مناسبًا ألن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تقدم أدلة حم ّددة
يف ه����ذا الصدد .وعالوة عل����ى ذلك ،فإن األم����ر كان موجهًا للطرفني
كليهما ،واملحكمة نفسها قد عبّرت عن علمها بأن األطراف مجيعها قد
ارتكبت انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان.
وصوت القاضي كوميانس أيضًا ضد فقرة املنطوق اليت اس����تنتجت
ّ
فيه����ا املحكمة ب����أن الطلب األول املضاد ألوغن����دا ال ميكن تأيـيده .فهو
ي����رى بأن أوغندا مل تكن مطالبة وحدها بإثبات أن حكومة زائري كانت
تقدم الدعم حلركات التمرد األوغندية يف الفترة من  1994إىل ،1997
ب����ل إن مجهوري����ة الكونغو الدميقراطي����ة أيضًا مطالبة بتق����دمي أدلة تثبت
احترامها لواجب احليطة .ومبا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد فشلت
يف ذلك ،فما كان للجزء املتعلق هبذه الفترة من الطلب املضاد أن يرفض.

الرأي املستقل للقاضي العريب
أع���رب القاضي العريب ع���ن تأيـيده الكامل الس���تنتاجات احلكم.
ويركز رأيه املس���تقل على اس���تنتاجات املحكمة فيما يتعلق باس���تخدام
ّ
القوة من أجل املعاجلة الصرحية الدعاء مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن
بعض أنش���طة أوغندا يف احلالة الراهنة تصل ح��� ّد انتهاك حظر العدوان
مبوجب القانون الدويل.
ويؤكد القاضي العريب على املكانة املركزية هلذه احلجة يف مرافعات
ّ
مجهورية الكونغو الدميقراطية أمام املحكمة .ومع أنه يتفق مع اس���تنتاج
املحكمة بوجود انتهاك حلظر استخدام القوة ،فإنه حياجج بأن املحكمة
كان عليها ،بالنظر إىل جسامة االنتهاك ،أن تبحث ما إذا كانت قد وقع
مثة انتهاك آخر حلظر العدوان يف القضية الراهنة.
ويق���دم القاضي العريب معلومات تارخيية أساس���ية موجزة عن قرار
اجلمعية العامة ( 3314د  )29 -ويش�ي�ر إىل أن املحكمة لديها سلطة
تقرير احلكم بوقوع عدوان .واستشهد بآراء املحكمة يف قضية نيكاراغوا
جزءا من القانون الدويل العريف،
ال�ت�ي تعترف بوضع هذا القرار باعتباره ً
مش��� ّددًا على أمهية اتس���اق اجتهادات املحكم���ة ،وخلُص إىل أنه كان
ينبغ���ي للمحكم���ة أن حتكم بأن اس���تخدام أوغندا غري املش���روع للقوة
هو مبثابة عدوان.

الرأي املستقل للقاضي سيما
يؤكد القاضي س���يما يف رأيه املستقل أنه يتفق عمومًا مع ما قالت
ّ
به املحكمة يف حكمها ،لكنه يعرب عن قلقه إزاء ثالث مسائل ّقررت
املحكمة أن تصرف نظرها عنها.
أوهل����ا أن القاضي س����يما يؤيد االنتقاد الذي تضمنه الرأي املس����تقل
تقر بأن أوغندا قد
للقاض����ي العريب ومف����اده أنه كان ينبغي للمحكمة أن ّ
ارتكبت عم ًال عدوانيًا .وأش����ار إىل أنه إذا كان من نش����اط عس����كري
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مع����روض على املحكمة ويس����تحق أن يوصف بأهنا عم����ل عدواين ،فإن
ذلك النشاط العسكري هو غزو أوغندا جلمهورية الكونغو الدميقراطية.
فاملغامرات العس����كرية اليت ُعرضت على املحكمة يف الس����ابق ،مثل قناة
كورفو ،نيكاراغوا ،أو منصات النفط ،تكاد ال متاثل شيئًا ،إذا ما قورنت
يف حجمها ومدى تأثريها باحلالة الراهنة.
ويف هذا الصدد ،ش��� ّدد القاضي س���يما على أنه رغم إحجام جملس
األم���ن التابع لألمم املتح���دة عن وصف الغزو األوغن���دي صراحة بأنه
ع���دوان ،ف���إن لدى املجلس دوافعه السياس���ية اخلاصة ال�ت�ي جتعله ميتنع
عن إصدار هذا احلكم .أما املحكمة اليت هي اجلهاز القضائي الرئيس���ي
لألم���م املتحدة ،فعلّة وجودها ه���ي واجب اختاذ قرارات وفقًا للقانون،
مع مراعاة السياق السياسي للقضايا املعروضة عليها بطبيعة احلال ،لكن
دون أن تدفعه���ا مراعاة تلك االعتبارات غ�ي�ر القانونية إىل التخلي عن
اجلهر بالواقع.
وثانيها أن القاضي سيما يالحظ أن املحكمة مل جتب على السؤال
املط���روح ،وه���و م���ا إذا كان باس���تطاعة أوغندا أن تدح���ر جمموعات
املتمردي���ن املناوئ�ي�ن ألوغن���دا ،ح�ت�ى وإن مل تكن مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطية مس���ؤولة عن أنشطتهم العس���كرية عرب احلدود ،شريطة أن
يكون حجم هجمات املتمردين كاف لبلوغها عتبة “اهلجوم املس���لح”
حسب مفهوم املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
ويف هذا الصدد ،يتفق القاضي س����يما م����ع احلجج املقدمة يف الرأي
املس����تقل للقاضي كوميان����س ومفادها أنه كان يتعيّ����ن على املحكمة أن
تغتن����م الفرصة اليت أتاحتها ه����ذه القضية من أجل توضيح حكم القانون
بش����أن هذه املسألة املثرية للجدل ،وهي مسألة تركتها املحكمة مفتوحة
يف حكمه����ا يف قضي����ة نيكاراغوا قب����ل عقدين من الزم����ن .مث إنه يعتقد
أن اهلجمات املس����لحة ،ولو كان����ت من تنفيذ عصابات غري نظامية ضد
دولة جماورة ،تش ّ
����كل هجمات مس����لحة ،حىت وإن مل يكن ممكنًا إسناد
ختول احلق يف الدفاع عن
املسؤولية عنها للدولة اإلقليمية ،وبالتايل ،فإهنا ّ
النفس وفق احلدود نفسها املرعية يف حالة العالقة بـني دولة ودولة.
وثالثها أن القاضي سيما يش ّدد على أنه رغم اعتقاده بأن املحكمة
قد استنتجت بصورة صحيحة أن أوغندا ال ميكن أن ترفع دعوى مبوجب
احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق حباالت سوء املعاملة اليت تعرض هلا أفراد
م���ن اخل���واص على يد جن���ود كونغوليـني يف مط���ار ندجيلي الدويل يف
كينشاسا يف آب/أغسطس  ،1998فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل ينطبقان على هذه احلالة .ويعترب القاضي سيما
أكدت بصورة ال لبس فيها أن هؤالء األشخاص
أن املحكمة لو كانت ّ
يتمتع���ون باحلماية مبوجب فروع القان���ون الدويل تلك لكان ذلك أمرًا
مهمًا يف مواجهة املحاوالت اجلارية حاليًا من أجل خلق ثغرات قانونية
خيتفي من خالهلا بشر لفترات زمنية غري حم ّددة.
وحياجج القاضي س����يما بأن القضية الرئيس����ية يف تقرير ما إذا كان
القانون اإلنس����اين الدويل ينبغي أن يُطبق أيضًا يف مناطق من إقليم الدولة
املحاربة غري متأثرة عمومًا بالنـزاع املسلح الفعلي ،هي ما إذا كانت تلك

املناط����ق هلا صلة ما بالنـزاع .وهذه الصلة قائمة يف القضية احلالية .وهي
موجودة حبكم الواقع ألن األفراد الذين تعرضوا لس����وء املعاملة يف مطار
ندجيلي الدويل وجدوا أنفس����هم يف حالة إجالء من نـزاع مسلح .وهي
موج����ودة حبكم القانون ألن املحكمة قد س����بق هل����ا أن ّقررت يف أمرها
املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب  2001يف إطار املادة  ،80أن األحداث
اليت وقعت يف املطار تش ّ
جزءا من “جمموعة الوقائع نفس����ها” اليت
����كل ً
يتكون منها النـزاع املس����لح الذي ّ
يشكل أساس الطلب الرئيسي .ويشري
القاضي سيما أيضًا إىل قرارات املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة اليت
ّقررت أن القانون اإلنساين الدويل يطبق أيضًا على كامل أراضي الدول
املتحاربة ،سواء وقعت عمليات قتالية فعلية هناك أم ال.
ويستنتج القاضي س���يما لدى مناقشته للقواعد املوضوعية للقانون
اإلنس���اين الدويل السارية على األش���خاص املعنيـني ،أنه على الرغم من
أن أولئك األشخاص قد ال تنطبق عليهم صفة “األشخاص املحميـني”
مبوج���ب امل���ادة  4من اتفاقية جنيف الرابعة ،فإهن���م على األقل يتمتعون
باحلماي���ة مبوجب املادة  75من الربوتوك���ول اإلضايف األول التفاقيات
أي ف���راغ قانوين يف القانون
جنيف .وش��� ّدد على أن���ه ال يوجد بالتايل ّ
اإلنساين الدويل.
ويالحظ القاضي سيما عند تطبيقه للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
عل���ى األش���خاص الذي���ن تعرضوا لس���وء املعاملة من جان���ب مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية يف مط���ار ندجيلي ال���دويل ،أن تصرف مجهورية
الكونغو الدميقراطية ّ
يشكل خرقًا ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياس���ية املؤرخ  19كانون األول/ديس���مرب  ،1966وامليثاق
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املؤرخ  27حزيران/يونيه ،1981
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنس���انية أو املهين���ة املؤرخة  10كانون األول/ديس���مرب ،1984
وكل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا طرف فيها.
مث ينتقل القاضي سيما ملناقشة مسألة الصفة إلثارة وقوع انتهاكات
للقان���ون اإلنس���اين الدويل وقانون حقوق اإلنس���ان يف حالة أش���خاص
قد ال يكونون من حاملي جنس���ية الدولة املطالبة .وفيما يتعلق بالقانون
بناء على فتوى املحكمة بشأن اجلدار وتعليق
اإلنساين الدويل ،استنتجً ،
جلنة الصليب األمحر الدولية على املادة  1املشتركة بـني اتفاقيات جنيف،
أن أوغن���دا ،بغ���ض النظر عما إذا كان األفراد الذين أس���يئت معاملتهم
أوغنديـني أم ال ،لديها احلق ،بل ومن واجبها ،أن تثري مس���ألة ارتكاب
انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل ضد أولئك األشخاص باعتبار ذلك
ج���زءا من واجبها يف جمال “كفالة احترام” القانون اإلنس���اين الدويل.
ً
واس���تنتج ،خبصوص قانون حقوق اإلنسان ،واستنادًا إىل املادة  48من
مش���اريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليًا
اليت وضعتها جلنة القانون الدويل يف عام  ،2001أن أوغندا هلا الصفة يف
إثارة مسألة انتهاكات معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة.
وخيتتم القاضي سيما مبالحظة عامة عن املصلحة العامة اليت ينطوي
عليها القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،مش ّددًا على أن
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االلتزامات األساس���ية على األقل الناش���ئة عن هذين القانونني التزامات
ذات حجية جتاه الناس كافة.

إعالن القاضي تومكا
صوت لصاحل مجيع الفقرات الواردة يف
يبيّن القاضي تومكا ،الذي ّ
منط���وق احلكم ،ما عدا فقرة واحدة ،كيف كان بوس���ع املحكمة ،يف
رأيه ،أن تؤيد الطلب املضاد ألوغندا بشأن ما يزعم من تسامح سلطات
مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية (زائ�ي�ر وقتها) مع هجم���ات مجاعات
املتمردي���ن ضد أوغن���دا انطالقًا من أراضيها يف الفت���رة ما بـني 1994
وأيار/مايو .1997
ويع���رب ع���ن رأيه بأن واج���ب احليطة يُحتم على زائ�ي�ر أن تبذل
جه���ودًا حس���نة ملنع اس���تعمال أراضيها يف أنش���طة مض���ادة ألوغندا.
وق���ال إن زائ�ي�ر على علم بأن هذه اجلماعات املتم���ردة املناوئة ألوغندا
موجودة وتعمل على أراضيها وتتس���بب يف األذى ألوغندا وس���كاهنا.
وحس���ب رأيه ،فقد كان يتعيّن على مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية أن
تثبت للمحكمة أن حكومة زائري بذلت كل اجلهود احلس���نة ملنع إساءة
أي
استخدام أراضيها لشن هجمات ضد أوغندا .ومل تقدم إىل املحكمة ّ
معلومات موثوق هبا عن بذل مثل هذه اجلهود حبسن نية .ومن مث ،فليس
بوس���عه أن يتفق مع رأي األغلبية بأن عدم قيام حكومة زائري بإجراءات
ض���د جمموعات املتمردي���ن يف املنطقة احلدودية ليس مبثابة تس���امح مع
أنشطة تلك املجموعات أو إقرارها.
ويع���رب القاض���ي تومكا كذل���ك يف إعالنه عن رأيه ب���أن أوغندا
ال تزال تتحمل املس���ؤولية عن املالحقة القضائية ألولئك الذين ارتكبوا
انتهاكات جسيمة حسبما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
والربوتوكول اإلضايف األول لعام .1977
ويف اخلتام ،يتناول بإجياز الترتيب الذي نظرت به املحكمة يف هذه
القضية يف مسأليت الدفاع عن النفس وحظر استعمال القوة.

إعالن القاضي فرهوفن
يق����دم القاضي اخل����اص ،فرهوفن ،يف إعالنه أف����كارًا عن الظروف
واحل����دود اليت ميك����ن يف إطارها للمحكمة أن تس����تنتج أن تصرف دولة
البت يف النتائج املترتبة على ذلك مبوجب القانون
ما غري مش����روع دون ّ
الدويل .ومن الس����هولة مبكان ،يف احلالة الراهنة ،أن نفهم أنه ،بالنظر إىل
الظروف املالبس����ة ،ينبغي تأجيل اختاذ قرار بشأن جرب الضرر إىل مرحلة
الحق����ة من اإلج����راءات إذا مل يتمك����ن الطرفان من االتف����اق على هذه

النقطة .ويصح ذلك على األقل بالنس����بة للطلب الرئيسي؛ بيد أن الشك
يلف النتيجة املترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطلب املضاد الثاين نظرًا لعدم
توافر العناصر اليت ميكن أن تربر تأجيل هذا القرار موضوعيًا .وكذلك،
فإن بن����ود املنطوق األخرى املتعلقة بالنتائ����ج املترتبة على ما حكمت به
املحكم����ة من وقوع انتهاكات من جانب امل ّدع����ى عليها ،ميكن أن تثري
بعض التس����اؤالت من وجه����ة النظر هذه ،على الرغ����م من أن املحكمة
مل تصدر حكمًا صرحيًا يف هذا الشأن.
مث يبيّن القاضي فرهوفن أن واجب احترام حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساين الدويل وضمان احترامهما ،املشار إليه يف النقطة  4من املنطوق،
ال ميك���ن أن يقتصر فقط عل���ى حالة االحتالل باملعىن املقصود يف قانون
احلرب؛ بل ينطبق عمومًا على مجيع القوات املسلحة املوجودة يف أراض
أجنبية ،وال س���يما عندما يكون وجودها هناك ناشئًا عن انتهاك قانون
مسوغات احلرب .ويشمل كذلك واجب جرب الضرر املترتب على هذا
االنته���اك مجيع اآلث���ار الضارة لالنتهاك ،حىت تلك الناجتة عن الس���لوك
أو األفعال اليت تتماشى يف ح ّد ذاهتا مع قانون احلرب.

رأي خمالف للقاضي كاتيكا
يقول القاض���ي اخلاص كاتيكا ،يف رأيه املخالف ،إنه ليس بإمكانه
أن يتف���ق مع اس���تنتاجات املحكمة بأن أوغندا ق���د خرقت مبدأي عدم
استعمال القوة يف العالقات الدولية ،وعدم التدخل؛ وبأن امل ّدعى عليها
ق���د أخلّت بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنس���ان والقانون
اإلنس���اين الدويل؛ وبأن امل ّدعى عليها أخلّت بااللتزامات جتاه مجهورية
الكونغو الدميقراطية مبوجب القانون الدويل من خالل أعمال االستغالل
غري املشروع للموارد الطبيعية لألخرية.
ويع���رب القاض���ي كاتيكا عن رأيه بأن���ه كان يتعيّن على املحكمة
أن تس���تعرض مالحظتها بشأن قضية نيكاراغوا يف عام  1986املتعلقة
بأنش���طة املتمردي���ن وما ميك���ن أن يعادل “هجومًا مس���لحًا” .ومبا أن
أنش���طة املتمردين هي صلب هذه القضية ،فقد كان من املعيّن توضيح
حكم القانون يف هذا الشأن.
وحياج���ج القاضي كاتيكا يف رأيه بأن القوات املس���لحة األوغندية
كان���ت موج���ودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة ،يف أوقات خمتلفة،
مبوافقة الطرف امل ّدعي ،وكذلك يف إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس.
وحسب رأي القاضي كاتيكا ،فإن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساين الدويل املزعومة مل يثبتها الطرف امل ّدعي ،الذي ليس هو نفسه
بريئ���ًا يف هذا اخلص���وص .ويرى القاضي كاتيكا ع���دم وجود ضرورة
إلصدار حكم فيما يتعلق بانتهاك التدابـري التحفظية.
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 - 160األنشطــة املسلحــة يف أراضـي الكونغــو (طلــب جــديد)2002 :
(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا) (اختصاص املحكمة ومقبولية الطلب)
احلكم الصادر يف  3شباط/فرباير 2006
قض���ت املحكمة ،بأغلبية مخس���ة عش���ر صوتًا مقاب���ل صوتني ،يف
حكمها بش���أن اختصاص املحكم���ة ومقبولية الطلب يف القضية املتعلقة
باألنش���طة املس���لحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية
ض���د رواندا) ب���أن املحكمة ليس هلا اختصاص النظ���ر يف الطلب الذي
أودعته مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  28أيار/مايو .2002
*
*   *
وكان���ت هيئ���ة املحكمة مؤلفة عل���ى النحو التايل :الرئيس ش���ي؛
نائب الرئي���س راجنيفا؛ والقضاة كوروما وفرييش���تني وهيغينـز وبارا -
أرانغوري���ن وكوميانس وريزك واخلصاونة وبويرغنت���ال والعريب وأووادا
وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضيان اخلاصان دوغار ومافونغو؛ ورئيس
قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وتنص فقرة منطوق احلكم (الفقرة  )128على ما يلي:
“ ...
إن املحكمة،
بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تقض���ي بأن���ه ليس هل���ا اختصاص النظ���ر يف الطلب ال���ذي أودعته
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  28أيار/مايو .2002
املؤيدون :الرئيس شي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة فرييشتني
وهيغينـ���ز وب���ارا  -أرانغوري���ن وكوميان���س وري���زك واخلصاون���ة
وبويرغنتال والعريب وأووادا وس���يما وتوم���كا وأبراهام؛ والقاضي
اخلاص دوغار؛
املعارضون :القاضي كوروما؛ والقاضي اخلاص مافونغو”.
*
*   *
وقد ذيّل القاضي كوروما حكم املحكمة برأي خمالف؛ وذيّل القضاة
هيغينـز وكوميانس والعريب وأووادا وس����يما حكم املحكمة برأي مستقل
مشترك؛ وذيّل القاضي كوميانس حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّل القاضي
اخلصاون����ة حكم املحكمة برأي مس����تقل؛ وذيّل القاض����ي العريب حكم
املحكم����ة بإعالن؛ وذيّ����ل القاضي اخلاص دوغار حك����م املحكمة برأي
مستقل؛ وذيّل القاضي اخلاص مافونغو حكم املحكمة برأي خمالف.

*
*   *
تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات من  1إىل )13
بدأت املحكمة بعرض موجز ملختلف مراحل اإلجراءات.
فف���ي  28أيار/مايو  ،2002أودعت حكوم���ة مجهورية الكونغو
الدميقراطية (املش���ار إليها أدناه “جبمهورية الكونغو الدميقراطية”) لدى
قل���م املحكمة طلبًا تقي���م به دعوى ضد مجهورية رواندا (املش���ار إليها
أدناه “برواندا”) بس���بب نـزاع يتعلق“ :بانتهاكات جس���يمة وخطرية
وفادحة حلقوق اإلنس���ان والقانون الدويل اإلنساين” يزعم أهنا ارتكبت
“خرقًا ‘للش���رعة الدولية حلقوق اإلنس���ان’ وس���ائر الصك���وك الدولية
ذات الصل���ة والق���رارات امللزمة الصادرة عن جمل���س األمن التابع لألمم
املتحدة” .وقالت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها إن “االنتهاك
الفادح واجلس���يم [حلقوق اإلنس���ان والقانون اإلنساين الدويل]” الذي
ترف���ع دعوى بش���أنه “ناجم عن أعمال العدوان املس���لح الذي ارتكبته
رواندا يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية يف انتهاك س���افر لسيادة
[هذه األخرية] وسالمتها اإلقليمية ،اللتني يضمنهما ميثاقا األمم املتحدة
ومنظمة الوحدة األفريقية”.
وإلقامة اختصاص املحكمة ،استندت مجهورية الكونغو الدميقراطية
إىل الفقرة  1من املادة  36من النظام األساس����ي للمحكمة واستظهرت
يف طلبه����ا مبا يل����ي :املادة  22م����ن االتفاقية الدولية للقض����اء على مجيع
أش����كال التميـيز العنصري ،املؤرخة  21كانون األول/ديس����مرب 1965
(ويش����ار إليها أدناه “باتفاقية القض����اء على التميـيز العنصري”؛ والفقرة
 1م����ن امل����ادة  29م����ن اتفاقية القض����اء على مجيع أش����كال التميـيز ضد
امل����رأة املؤرخة  18كانون األول/ديس����مرب ( 1979ويش����ار إليها أدناه
“باتفاقي����ة القضاء على التميـيز ضد املرأة”)؛ واملادة التاس����عة من اتفاقية
منع جرمي����ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها املؤرخة يف  9كانون األول/
ديسمرب ( 1948ويش����ار إليها أدناه “باتفاقية اإلبادة اجلماعية)؛ واملادة
 75م����ن دس����تور منظمة الصحة العاملية امل����ؤرخ  22متوز/يوليه 1946
(ويش����ار إليها أدناه “بدس����تور منظمة الصحة العاملية”)؛ والفقرة  2من
املادة الرابعة عش����رة من امليثاق التأسيس����ي ملنظمة األم����م املتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونس����كو) املؤرخ  16تش����رين الثاين/نوفمرب 1945
(ويشار إليها أدناه “بامليثاق التأسيسي لليونسكو”) واملادة  9من اتفاقية
امتي����ازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا املؤرخة  21تش����رين الثاين/
نوفمرب ( 1947ويش����ار إليها أدناه“باتفاقية االمتيازات واحلصانات”)؛
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باسم احلكومة الرواندية،
يف جلسة االستماع املعقودة يف  6متوز/يوليه :2005
“لألس���باب املبـيّن���ة يف دفوعن���ا االبتدائية اخلطيّة وأثناء اجللس���ات
الشفوية ،تطلب مجهورية رواندا إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
 - 1أهن���ا ليس هل���ا اختصاص للنظ���ر يف الدعاوى ال�ت�ي أقامتها
مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد مجهورية رواندا؛
 - 2واحتياطي���ًا ،أن الدع���اوى اليت أقامتها مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطية ضد مجهورية رواندا ،ليست مقبولة”.
باسم احلكومة الكونغولية،
يف جلسة االستماع املعقودة يف  8متوز/يوليه :2005
“تلتمس من املحكمة،
 - 1أن تقضي بأن الدفوع اليت أثارهتا رواندا بشأن االختصاص
أي أساس؛
واملقبولية ال تستند إىل ّ
الب���ت يف
 - 2وبالت���ايل ،أن تقض���ي باختص���اص املحكم���ة يف ّ
موضوع القضية وبأن طل���ب مجهورية الكونغو الدميقراطية مقبول
بالصيغة اليت ق ّدم هبا؛
البت يف القضية من حيث املوضوع”.
تقرر ّ
 - 3وأن ّ

والفقرة  1من املادة  30من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاس����ية أو الالإنس����انية أو املهينة املؤرخة  10كانون
األول/ديسمرب ( 1984ويشار إليها أدناه “باتفاقية مناهضة التعذيب”)؛
والفقرة  1من املادة  14من اتفاقية مونتريال لقمع األعمال غري املشروعة
املوجهة ضد س��ل�امة الطريان املدين املؤرخة  23أيلول/س����بتمرب 1971
(ويشار إليها أدناه “باتفاقية مونتريال”).
وا ّدعت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها كذلك أن املادة 66
من اتفاقية فيـين���ا لقانون املعاهدات املؤرخة  23أيار/مايو  1969تقيم
اختصاص املحكمة يف حل املنازعات الناشئة عن انتهاك القواعد اآلمرة
يف جمال حقوق اإلنسان ،حيث إن تلك القواعد منصوص عليها يف عدد
من الصكوك الدولية.
ويف  28أيار/ماي���و  ،2002قدم���ت أيض���ًا مجهوري���ة الكونغ���و
ال بامل���ادة  41من النظام
الدميقراطي���ة طلبًا لإلش���ارة بتدابـري حتفظية عم ً
األساس���ي للمحكمة واملادتني  73و 74م���ن الئحة املحكمة .ومبا أن
أي من طريف الدعوى،
أي قاض من جنسية ّ
هيئة املحكمة مل تكن تضم ّ
املخول إليه مبوجب املادة  31من النظام
فقد استفاد كل منهما من حقه ّ
األساس���ي للمحكمة يف اختيار قاض خاص للجلوس يف اهليئة اليت تنظر
يف القضية .واختارت مجهورية الكونغو الدميقراطية الس���يد جان  -بيـري
مافونغو ،واختارت رواندا السيد كريستوفر جون روبرت دوغار .ويف
اجللس���ات املعقودة يومي  13و 14حزيران/يونيه  2002بشأن طلب
اإلش���ارة بتدابـري وقائية ،طلبت رواندا إىل املحكمة أن تش���طب القضية
من اجلدول لعدم االختصاص الواضح .ومبوجب أمر صادر يف  10متوز/
يوليه  ،2002قضت املحكمة بأهنا تفتقر إىل اختصاص أ ّويل لإلش���ارة
بالتدابـ�ي�ر التحفظية اليت طلبتها مجهورية الكونغو الدميقراطية .ورفضت
املحكمة أيضًا طلب رواندا بشطب القضية من اجلدول.
ويف اجتماع عقده ،يف  4أيلول/س���بتمرب  ،2002رئيس املحكمة
م���ع وكالء الطرفني ،اقترحت رواندا اتباع اإلجراءات املنصوص عليها
يف الفقرت�ي�ن  2و 3م���ن املادة  79من الئحة املحكم���ة ،وأن يتم ،تبعًا
البت يف مس���أليت االختص���اص واملقبولية بص���ورة منفصلة ،قبل
لذل���ك ّ
أي إج���راءات تتعلق جبوه���ر الدعوى .وقال���ت مجهورية
الش���روع يف ّ
الكونغ���و الدميقراطية إهنا س���تترك القرار يف هذا الش���أن لنظر املحكمة.
وق���ررت املحكمة ،مبوج���ب أمر صادر يف  18أيلول/س���بتمرب 2002
ّ
أن تتن���اول املرافعات اخلطيّة أوالً مس���أليت اختصاص املحكمة ومقبولية
الطلب ،وح ّددت آجاالً زمني���ة إليداع مذكرة رواندا ومذكرة مضادة
من مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية .وقد أودع���ت املرافعات يف اآلجال
وأك���دت مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة يف مذكرهتا املضادة
املح ّددةّ .
(مث يف اجللس���ات) أساس�ي�ن إضافيـ�ي�ن لقيام االختص���اص :مبدأ امتداد
االختص���اص وأمر املحكم���ة الصادر يف  10متوز/يوليه  2002بش���أن
طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية اإلشارة بتدابـري حتفظية.
وعقدت جلسات علنية يف الفترة من  4إىل  8متوز/يوليه ،2005
ق ّدم خالهلا الطرفان االلتماسات التايل:

موضوع هذه الدعوى حمصور يف مسأليت اختصاص املحكمة
ومقبولية طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية
(الفقرة )14
تالحظ املحكمة أوالً أهنا ال تستطيع يف هذه املرحلة من اإلجراءات
أن تنظ���ر يف أية مس���ألة تتعلق مبوضوع النـزاع بـ�ي�ن مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة وروان���دا .ووفقًا مل���ا قررته املحكمة يف أمره���ا الصادر يف
 18أيلول/س���بتمرب  ،2002فإنه ليس مطلوبًا منها س���وى أن تنظر يف
املس���ألتني املتعلقتني باختصاص املحكمة يف النظر يف املنازعة ،ومقبولية
طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية.
النظر يف األسس اليت احتجت هبا مجهورية الكونغو الدميقراطية
إلقامة االختصاص
(الفقرات من  15إىل )125
تب���دأ املحكمة نظرها يف األس���س اإلحدى عش���ر اليت احتجت هبا
مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية إلقامة االختصاص .وتش�ي�ر إىل حجج
الطرفني فيما يتعلق بتلك األسس ،وختلُص إىل االستنتاج التايل:
( )1اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ( 1984الفقرة )16
تبـيّ���ن املحكمة أهنا ق���د الحظت بيان رواندا بأهنا “ليس���ت طرفًا
ومل تك���ن أبدًا طرفًا” يف هذه االتفاقية .وبعد أن الحظت املحكمة أن
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية مل تقدم أية حج���ة ر ّدًا على هذا الزعم،
استنتجت املحكمة بالتايل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ال ميكن أن
تستند إىل هذه االتفاقية كأساس إلقامة االختصاص.
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( )2اتفاقية االمتيازات واحلصانات
(الفقرة )17
تشري املحكمة إىل أهنا قد بـيّنت يف أمرها الصادر يف  10متوز/يوليه
 2002أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ال يبدو أهنا تؤسس اختصاص
املحكم���ة على هذه االتفاقية ،ومن مث فإن املحكمة غري ملزمة بأن تضع
هذه االتفاقية يف اعتبارها يف سياق طلب اإلشارة بتدابـري حتفظية .ومبا أن
مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تلتمس أيضًا االس���تظهار هبذه االتفاقية
يف ه���ذه املرحلة من اإلجراءات ،فإن املحكمة ال تأخذها يف احلس���بان
يف حكمها.
( )3امتداد االختصاص
(الفقرات من  19إىل )22
حتاجج مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلق هبذه النقطة بأن رغبة
دول����ة ما يف ع����رض منازعة أمام املحكمة ق����د ال تتجلى من خالل إعالن
أي فعل قطعي ،ال سيما من خالل تصرف
صريح فحسب ،بل أيضًا من ّ
الدولة امل ّدعى عليها بعد عرض القضية على املحكمة .وا ّدعت أن “موافقة
امل ّدع����ى عليها على الترافع أمام املحكمة تع��ن�ي ضمنًا أهنا تقبل اختصاص
املحكم����ة” .وا ّدع����ت رواندا م����ن جانبه����ا أن حجة مجهوري����ة الكونغو
أي أس����اس ،ألنه مل يكن هن����اك يف هذه احلالة
الدميقراطي����ة ال تق����وم على ّ
أي “قب����ول طوعي ال نـزاع فيه الختصاص املحكمة” .وتبـيّن رواندا أهنا
ّ
تؤكد أن املحكمة ليس����ت خمتصة ،وأهنا
ما فتئت ،على العكس من ذلكّ ،
مل متثل أمام املحكمة إ ّال بغرض وحيد هو الطعن يف ذلك االختصاص.
كررت اعتراضها
وتالح���ظ املحكمة يف هذه القضية أن رواندا قد ّ
الصريح على اختصاص املحكمة يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات.
وبالت���ايل ،ال ميكن أن ينظ���ر إىل موقف رواندا بأنه “دليل ال لبس فيه”
عل���ى رغبته���ا يف قبول اختصاص املحكمة على حن���و “طوعي ال نـزاع
في���ه” .أما كون رواندا على غرار ما أش���ارت إلي���ه مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة قد “ش���اركت مش���اركة كاملة وفق األص���ول يف خمتلف
إج���راءات ه���ذه القضية ،دون أن تُوكل من ين���وب عنها أو تتغيب عن
املحكم���ة” وبأهن���ا “مل ترفض املث���ول أمام املحكم���ة ومل ترفض تقدمي
اس���تنتاجات” ،فال ميكن أن تفسر على أهنا راضية باختصاص املحكمة
يف النظر يف جوهر الدعوى ،طاملا أن الغرض األصلي من هذه املشاركة
هو الطعن يف ذلك االختصاص.
( )4أمر املحكمة املؤرخ  10متوز/يوليه 2002
(الفقرات من  23إىل )25
تس���تند مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية أيضًا يف س���عيها إىل إقامة
اختص���اص املحكمة ،إىل أحد اس���تنتاجات املحكم���ة يف أمرها املؤرخ
 10متوز/يولي���ه  ،2002حي���ث بـيّن���ت أنه “يف غي���اب افتقار واضح
لالختصاص ،فإن املحكمة ال ميكن أن توافق على طلب رواندا بشطب
القضية من اجلدول” .ومن وجهة نظر مجهورية الكونغو الدميقراطية ،فإن
هذا االستنتاج الذي مفاده “غياب االفتقار الواضح لالختصاص” ميكن

أن يفس���ر بأنه إقرار من املحكمة بأن هل���ا اختصاص النظر يف الدعوى.
وخبصوص هذه النقطة ،تش�ي�ر رواندا من جانبها إىل أن املحكمة بـيّنت
بوضوح يف األمر نفس���ه بأن االس���تنتاجات اليت خلُصت إليها يف تلك
بأي حال من األحوال حكمًا مسبقًا على
املرحلة من اإلجراءات ال متثل ّ
مسألة اختصاصها يف النظر يف جوهر القضية.
وتالح����ظ املحكمة يف هذا املوضوع بأنه اعتبارًا لوجه االس����تعجال
الذي يطبع ،من باب االفتراض ،النظر يف طلبات اإلشارة بتدابـري حتفظية،
فإهن����ا ال تتخذ يف العادة قرارًا هنائيًا بش����أن اختصاصها يف هذه املرحلة.
ذلك أهنا ال تتخذ قرارًا على هذا النحو إ ّال عندما يكون باديا منذ الوهلة
أي أس����اس ميكن أن يس����تند إليه االختصاص ،وبأهنا
األوىل أنه ال يوجد ّ
بالت����ايل ،ال ميك����ن أن تنظر يف القضية .وحس����ب املحكم����ة ،فإن كوهنا
مل تستنتج يف أمرها الصادر يف  10متوز/يوليه  2002بأهنا تفتقر بوضوح
إىل االختصاص ،ال ميكن بالتايل أن يرقى إىل إقرار باالختصاص .بل على
العك����س م����ن ذلك ،تبـيّن املحكمة أن ش����كوكًا كب��ي�رة كانت تراودها
من����ذ البداي����ة بش����أن اختصاصها يف النظ����ر يف طلب مجهوري����ة الكونغو
الدميقراطية ،ولذلك فقد ّبررت يف األمر نفس����ه رفضها اإلش����ارة بتدابـري
حتفظية الفتقاره����ا إىل اختصاص وجيه .وبرفض املحكمة لطلب رواندا
شطب القضية من اجلدول ،فإن املحكمة مل تقم سوى حبفظ احلق كام ًال
يف النظر يف مسألة اختصاصها يف مرحلة الحقة.

( )5املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية
(الفقرات من  28إىل )70
تالحظ املحكم���ة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا طرفان
كالمه���ا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،حي���ث انضمت مجهورية الكونغو
الدميقراطية إىل االتفاقية يف  31أيار/مايو  1962وانضمت رواندا إليها
يف  16نيس���ان/أبريل  .1975وم���ع ذلك ،تالح���ظ املحكمة أن صك
انضم���ام روان���دا إىل االتفاقي���ة املودع لدى األمني الع���ام لألمم املتحدة
يتضم���ن التحفظ الت���ايل“ :ال تعترب اجلمهورية الرواندية نفس���ها ملزمة
باملادة التاس���عة من االتفاقية” .وتنص املادة التاس���عة من االتفاقية على
أي من
بناء على طلب ّ
م���ا يل���ي“ :تُعرض على حمكمة العدل الدولي���ةً ،
األطراف املتنازعة ،النـزاعات اليت تنش���أ بـني األطراف املتعاقدة بش���أن
تفس�ي�ر أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقي���ة ،مبا يف ذلك النـزاعات املتصلة
أي م���ن األفعال األخرى
مبس���ؤولية دول���ة ما عن إبادة مجاعي���ة أو عن ّ
املذكورة يف املادة الثالثة”.
وتالحظ املحكمة أيضًا أن وجهيت نظر الطرفني متعارضتان بش����أن
مسألتني مها :أوالً ،ما إذا كان اعتماد “مرسوم القانون رقم 01/014
امل����ؤرخ  15ش����باط/فرباير  1995القاضي بس����حب مجي����ع التحفظات
ال��ت�ي أبدهتا اجلمهوري����ة الرواندية لدى انضمامه����ا إىل الصكوك الدولية
أو موافقتها عليها أو تصديقها عليها” يعين أن رواندا قد سحبت بالفعل
حتفظها على املادة التاس����عة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية .وثانيًا ،ما يتعلق
مبس����ألة األثر القانوين املترتب على بيان وزيرة العدل الرواندية يف الدورة
احلادية والس����تني للجنة حقوق اإلنس����ان التابعة لألم����م املتحدة ،والذي
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م����ؤداه أن “صك����وك [حقوق اإلنس����ان] القليلة املتبقي����ة اليت مل تصادق
عليه����ا” رواندا يف ذل����ك التاريخ “س����تتم املصادقة عليه����ا قريبًا” وأن
التحفظات “اليت مل يتم سحبها ستسحب قريبًا”.

وفيما يتعلق باملس���ألة األوىل ،تالحظ املحكمة أن مرس���وم القانون
رقم  01/014قد اعتمده يف  15شباط/فرباير  1995رئيس اجلمهورية
الرواندية بعد استشارة جملس الوزراء ،ووقّع عليه بالعطف رئيس الوزراء
ووزير العدل يف اجلمهورية الرواندية .وتنص املادة  1من مرسوم القانون
املك���ون من ثالث مواد على “س���حب [مجيع] التحفظ���ات اليت أبدهتا
اجلمهوري���ة الرواندية فيما يتعلق باالنضمام إىل الصكوك الدولية وقبوهلا
والتصديق عليها”؛ وتنص املادة  2على “إلغاء مجيع األحكام الس���ابقة
املخالف���ة ملقتضيات مرس���وم القانون هذا”؛ بـينما تن���ص املادة  3على
“دخول مرس���وم القانون حيز النفاذ يف اليوم الذي يوافق تاريخ نش���ره
يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الرواندية” .وقد نشر مرسوم القانون يف
اجلريدة الرمسية للجمهورية الرواندية وأصبح ساري املفعول.
وق���د أنكرت رواندا صحة مرس���وم القانون ه���ذا مبوجب القوانني
الرواندية الداخلية .بيد أن املحكمة ترى أن مسألة صحة مرسوم القانون
وأثره القانوين ضمن النظام القانوين الداخلي لرواندا ختتلف عن أثره من
منظ���ور النظام القانوين الدويل .وعليه ،فمن الالزم التميـيز بوضوح بـني
قرار بسحب حت ّفظ على معاهدة مت اختاذه ضمن النظام القانوين الداخلي
لدولة ما وبـني تنفيذ ذلك القرار من جانب السلطات الوطنية املختصة،
يف إطار النظام القانوين الدويل ،الذي ال ميكن أن يتحقق إ ّال بعد إشعار
الدول األخرى األطراف يف املعاهدة املعنيّة بسحب التحفظ .ومثة قاعدة
من قواعد القانون الدويل ،مس���تمدة من مبدأ األمن القانوين ،وراس���خة
يف املمارس���ة ،تفيد بأنه ما مل يتم االتفاق على خالفه ،فإن سحب دولة
متعاقدة لتحفظ على معاهدة متعددة األطراف ال يسري مفعوله بالنسبة
لل���دول املتعاقدة األخرى إ ّال بعد اس���تالمها إش���عار بذل���ك .وترد هذه
القاع���دة يف ن���ص صريح بالفقرة الفرعية ( 3أ) من املادة  22من اتفاقية
فيـينا لقانون املعاهدات.
وتالح���ظ املحكم���ة أهن���ا مل تطلع ،يف ه���ذه القضية ،عل���ى ما يفيد
َ
ال���دول األخرى األطراف يف
بأن رواندا قد أش���عرت بس���حب حتفظاهتا
“الصك���وك الدولية” املش���ار إليها يف املادة  1من مرس���وم القانون رقم
 ،01/014وال س���يما ال���دول األط���راف يف اتفاقي���ة اإلب���ادة اجلماعية.
أي اتفاق ميكن أن يس���ري مبوجبه س���حب
كما أهنا مل تطلع على وجود ّ
التحفظات املذكور دون إشعار به .ومن وجهة نظر املحكمة ،فإن اعتماد
مرس���وم القانون ونشره يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الرواندية ال ميكن
أن يرقى يف ح ّد ذاته إىل مس���توى اإلش���عار املذكور .فلكي يترتب على
الس���حب أثر يف القانون الدويل ،من الالزم أن يكون موضوع إشعار يتم
استالمه على الصعيد الدويل.
وتالح���ظ املحكمة أن حكومة رواندا مل تتخذ ،فيما يتعلق باتفاقية
أي إجراء على الصعيد الدويل على أس���اس مرس���وم
اإلب���ادة اجلماعيةّ ،
القانون .وتش�ي�ر إىل أن ه���ذه االتفاقية معاهدة متعددة األطراف مودعة

ل���دى األمني العام لألمم املتحدة ،وتعترب أن العادة هي أن تكون رواندا
قد أبلغت سحب حتفظاهتا إىل األطراف عن طريق األمني العام .وتالحظ
أي إشعار من هذا
املحكمة أهنا ال دليل لديها على أن رواندا قد أرسلت ّ
القبيل إىل األمني العام.
وتستنتج املحكمة أن اعتماد رواندا مرسوم القانون رقم 01/014
املؤرخ  15ش���باط/فرباير  1995ونشرها إياه ،مل ينشأ عنه ،من وجهة
أي سحب من الدولة لتحفظاهتا على املادة التاسعة
نظر القانون الدويلّ ،
من اتفاقية اإلبادة اجلماعية.

وفيم���ا يتعلق باملس���ألة الثانية ،أي األثر القان���وين املترتب على البيان
ال���ذي أدلت به يف  17آذار/مارس  2005الس���يدة موكاباغويزا ،وزيرة
الع���دل يف رواندا ،تبدأ املحكمة بالنظ���ر يف حجة رواندا بأنه ال ميكن أن
تك���ون ملزمة قانونًا بالبي���ان املذكور ألن البيان مل يدل به وزير اخلارجية
وال رئيس احلكومة “اللذان لديهما سلطة تلقائية بتوقيع التزام على الدولة
يف مس���ائل العالقات الدولية ،لكن أدىل به وزير عدل ،ال ميكن أن يلزم
دولة برفع حت ّفظ بعينه” .ويف هذا الصدد ،فإن املحكمة ،وفقًا الجتهادها
املتسق ،تالحظ أن مثة قاعدة راسخة يف القانون الدويل تقضي بأن رئيس
الدول���ة ورئيس احلكومة ووزير الش���ؤون اخلارجية يعتربون ممثلني للدولة
حبكم ممارس���ة مهامهم ،مبا يف ذلك القيام نيابة عن الدولة املعنيّة ،بأعمال
انفرادي���ة حتوز قوة االلتزامات الدولية .بيد أن املحكمة تالحظ مع ذلك،
ختول الدولة
أن���ه قد بات حي���دث بكثرة يف العالقات الدولية احلديث���ة أن ِّ
حم���ددة صالحية إلزامها ،من خالل
أش���خاصًا آخرين ميثلوهنا يف جماالت ّ
تصرحياهتم ،يف جماالت مندرجة يف نطاق صالحياهتم .وقد يسري ذلك،
ختوهلم سلطات تندرج يف
مث ًال ،على من تُسنَد إليهم حقائب وزارية فنية ّ
نطاق اختصاصاهتم يف جمال العالقات اخلارجية ،بل وقد يسري أيضًا على
موظفني رمسيـني ُم َعيَّنني.
ويف ه����ذه احلالة ،تالحظ املحكمة أوالً أن الس����يدة موكاباغويزا قد
حتدث����ت أمام جلنة حقوق اإلنس����ان التابعة لألمم املتح����دة بصفتها وزيرة
العدل يف رواندا ،وبيّنت يف مجلة أمور بأهنا تلقي بياهنا “باس����م الش����عب
الرواندي” .وتالحظ املحكمة كذلك أن املس����ائل املتعلقة حبماية حقوق
اإلنس����ان اليت تناوهلا ذلك البيان تدخل ضم����ن اختصاصات وزير العدل.
ومن مث ترى املحكمة أنه ال ميكن من حيث املبدأ استبعاد إمكانية أن ينشأ،
يف ظروف معيّنة ،عن بيان وزير للعدل ،أو بياناته ما يُلزم الدولة اليت ميثلها.
ولكي حت ّدد املحكمة األثر القانوين لذلك البيان ،تنظر يف مضمونه
الفعل���ي ويف الظ���روف اليت أُديل به فيها .وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن بيانًا
م���ن ه���ذا النوع ال ميكن أن تنش���أ عنه التزامات قانوني���ة إ ّال إذا تضمن
عب���ارات واضحة وحم ّددة .وتالحظ املحكمة أن وزيرة العدل الرواندية
مل تش���ر صراحة يف بياهن���ا إىل التحفظات اليت أبدهت���ا رواندا على املادة
التاس���عة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية .واكتفى البيان مبجرد إثارة مس���ألة
حتفظات رواندا بعبارات عامة وأشار فقط إىل أن “التحفظات السابقة
أي أجل زمين
اليت مل تس���حب بع ُد س���يتم س���حبها قريبًا” ،دون وضع ّ
حم��� ّدد لعمليات س���حب التحفظات تلك .ومن مث ،ف���إن البيان مل يُصغ
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بعبارات حم ّددة مبا فيه الكفاية فيما يتعلق باملسألة املعيّنة املتصلة بسحب
التحفظ���ات .وبالنظر إىل عمومية صياغ���ة البيان ،فإنه ال ميكن أن يعترب
بالتايل تأكيدًا من رواندا لقرار سابق بسحب حتفظها على املادة التاسعة
أي ش���كل من أش���كال االلتزام
م���ن اتفاقي���ة اإلبادة اجلماعية ،أو مبثابة ّ
االنف���رادي م���ن جانبها تترتب عليه آث���ار قانونية فيما يتعلق بس���حب
التحفظ املذكور؛ ويف أحسن األحوال ،ميكن تفسريه على أنه إعالن نية
عام جدًا من حيث نطاقه.
وتتن���اول املحكمة يف األخ�ي�ر ادعاء رواندا بأن بي���ان وزيرة عدهلا
بأي حال من األحوال أن تترتب عليه آثار يف اختصاص املحكمة
ال ميكن ّ
يف هذه القضية ،ألن البيان أُديل به بعد ما يقارب ثالث س���نوات على
إقامة الدعوى .ويف هذا الشأن ،تشري املحكمة إىل أهنا دأبت على احلكم
بأن���ه رغم تأكيد وج���وب تقيـيم اختصاصها يف تاري���خ إيداع العريضة
املقيم���ة للدع���وى ،فإنه ينبغي ،م���ع ذلك ،للمحكم���ة أ ّال تعاقب على
عيب يف اإلجراءات باس���تطاعة امل ّدعي أن يصححه بس���هولة .وبالنسبة
للقضية املعروضة ،فلو كان بيان الوزيرة الرواندية قد ترتب عليه بطريقة
ما س���حب حت ّفظ رواندا على املادة التاس���عة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية
أثناء اإلجراءات ،لكان باستطاعة مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مببادرة
منه���ا ،أن تصح���ح اخللل اإلجرائي يف طلبها األصل���ي عن طريق إيداع
طلب جديد .وعليه ،جيب تبعًا لذلك رفض هذه احلجة الرواندية.
مث تنتقل املحكمة إىل حجة مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن حت ّفظ
روان���دا غ�ي�ر صحيح .فمن أجل إثبات عدم صح���ة حت ّفظ رواندا ،ترى
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية بأن اتفاقية اإلبادة اجلماعية حائزة “لقوة
القان���ون العام بالنس���بة جلميع ال���دول” مبا يف ذلك روان���دا ،ما دامت
تتضمن قواعد آمرة .وتالحظ رواندا ،يف مجلة أمور ،أنه بالرغم من أن
القواع���د اليت دونتها األحكام املوضوعية التفاقية اإلبادة اجلماعية حائزة
لصفة القواعد اآلمرة وتنش���أ عنها حقوق والتزامات بالنس���بة للجميع،
على حنو ما ا ّدعت مجهورية الكونغو الدميقراطية ،فإن ذلك ال يكفي يف
ح ّد ذاته “لتخويل املحكمة اختصاص النظر يف نـزاع يتعلق بتطبيق تلك
احلقوق وااللتزامات”.
ويف ه���ذا الص���دد ،تعي���د املحكمة التأكي���د عل���ى أن “املبادئ اليت
تق���ر األمم املتحضرة بأهنا
تق���وم عليها اتفاقي���ة [اإلبادة اجلماعية] مبادئ ّ
أي التزام تعاه���دي” وبأن النتيجة املترتبة
ملزم���ة للدول ،حىت يف غياب ّ
عل���ى ذلك التصور هي “الطابع العامل���ي إلدانة اإلبادة اجلماعية من جهة
والتع���اون الالزم ‘من أجل حترير البش���رية من مثل ه���ذه اآلفة البغيضة’،
م���ن جهة أخرى (ديباجة االتفاقية)” .ومن مث فإن “احلقوق وااللتزامات
املكرس���ة يف االتفاقية هي حقوق والتزام���ات ذات حجية جتاه الكافة”.
ّ
ش���ددت يف مناس���بة من قبل على
وتالحظ املحكمة ،مع ذلك ،بأهنا قد ّ
أن “طاب���ع احلجية جت���اه الكافة لقاعدة ما ،وقاع���دة الرضا باالختصاص
شيئان خمتلفان” ،وبأن جمرد إمكانية وجود حقوق والتزامات ذات حجية
خيول للمحكمة اختصاص النظر يف ذلك
جت���اه الكافة يف صلب نـزاع ال ّ
النـزاع .ويس���ري الشيء نفس���ه على العالقة بـني القواعد اآلمرة للقواعد

العامة للقان���ون الدويل وإقامة اختصاص املحكم���ة :فكون النـزاع يتعلق
باالمتثال لقاعدة هلا طابع مماثل ،وهو احلال بكل تأكيد فيما يتعلق حبظر
اإلب���ادة اجلماعي���ة ،ال ميكن أن ّ
يش���كل يف ح ّد ذاته أساس�ا�ً الختصاص
املحكم���ة يف النظر يف ذلك النـزاع .ووفقًا للنظام األساس���ي للمحكمة،
ف���إن ذل���ك االختصاص يق���وم دائمًا عل���ى تراضي األط���راف .وتضيف
املحكمة بأن حت ّفظ رواندا على املادة التاس���عة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية
يتص���ل باختصاص املحكمة وال يؤثر عل���ى االلتزامات املوضوعية املنبثقة
ع���ن هذه االتفاقية فيما يتعلق بأعمال اإلبادة اجلماعية ذاهتا .ويف س���ياق
ظروف القضية ،ال ميكن للمحكمة أنتستنتج أنه ينبغي النظر إىل التحفظ
الذي أبدته رواندا ،اهلادف إىل اس���تثناء وس���يلة معيّنة من وس���ائل تسوية
منازعة متعلقةبتفس�ي�ر االتفاقية وتطبيقها وتنفيذها ،على أنه غري متوافق
م���ع موضوع هذه االتفاقية وغرضها .وتالحظ املحكمة كذلك ،باعتبار
ذلك مس���ألة تتعل���ق بقانون املعاه���دات ،أنه عندما انضم���ت رواندا إىل
اتفاقية اإلب���ادة اجلماعية وأبدت التحفظ املذكور ،فإن مجهورية الكونغو
الدميقراطية مل تقدم اعتراضا على ذلك التحفظ.
وتس���تنتج املحكمة مما س���بق ،وبالنظر إىل حت ّفظ رواندا على املادة
التاس���عة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،بأن هذه املادة ال ميكن أن ّ
تش���كل
أساسًا إلقامة االختصاص يف هذه القضية.

( )6املادة  22من اتفاقية القضاء على التميـيز العنصري
(الفقرات من  71إىل )79
تالحظ املحكم���ة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا طرفان
كالمه���ا يف اتفاقية القضاء عل���ى التميـيز العنصري ،حيث انضمت إليها
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  21نيس���ان/أبريل  ،1976وانضمت
إليها رواندا يف  16نيسان/أبريل  .1975ومع ذلك ،فإن صك انضمام
روان���دا إىل االتفاقية ،املودع لدى األم�ي�ن العام لألمم املتحدة ،يتضمن
بالفعل التحفظ التايل“ :ال تعترب اجلمهورية الرواندية نفسها ملزمة باملادة
أي نـزاع
 22من االتفاقية” .وتنص تلك املادة على ما يلي“ :يف حالة ّ
ينشأ بـني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري هذه االتفاقية
أو تطبيقه���ا وتتعذر تس���ويته باملفاوضة أو اإلج���راءات املنصوص عليها
أي من
بن���اء على طلب ّ
صراح���ة يف هذه االتفاقي���ة ،حيال هذا النـزاعً ،
أطرافه ،إىل حمكمة العدل الدولية للفصل فيه ،ما مل يتفق املتنازعون على
طريقة أخرى لتسويته”.
وتتن���اول املحكمة أوالً حج���ة مجهورية الكونغ���و الدميقراطية بأن
التحفظ قد “انقضت صالحيته أو سقط بالتقادم نتيجة التعهد ،املنصوص
عليه يف القانون األساس���ي الرواندي‘ ،بس���حب مجي���ع التحفظات اليت
أبدهتا رواندا عند انضمامها إىل  ...الصكوك الدولية’” املتعلقة حبقوق
اإلنس���ان .ومع مراعاة أن اتفاقية القض���اء على التميـيز العنصري ينطبق
عليها ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال ،تعليل املحكمة واستنتاجها
املتعلق���ة بادعاء مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية بأن رواندا قد س���حبت
حتفظها على اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،فإن املحكمة تالحظ بأن إجراءات
سحب حت ّفظ على اتفاقية القضاء على التميـيز العنصري منصوص عليها
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بصراحة يف الفقرة  3من املادة  20من االتفاقية اليت تنص على ما يلي:
يوجه إىل األمني العام.
“جيوز س���حب التحفظات يف ّ
أي وقت بإخطار ّ
ويبدأ نفاذ هذا اإلخطار يف تاريخ استالمه” .بيد أن املحكمة مل يُعرض
أي إش���عار إىل األمني العام لألمم املتحدة
أي دليل بتقدمي رواندا ّ
عليها ّ
باعتزامها س���حب حت ّفظها .وعليه ،تس���تنتج املحكمة أن الدولة امل ّدعي
عليها قد أبقت على ذلك التحفظ.
وفيم���ا يتعلق حبج���ة مجهورية الكونغ���و الدميقراطية ب���أن التحفظ
غري صحي���ح ،تالحظ املحكمة أن اتفاقية القضاء على التميـيز العنصري
حتظر التحفظات اليت تتناىف مع موضوعها وغرضها .وتالحظ املحكمة
يف ه���ذا الص���دد ،أن الفقرة  2م���ن املادة  20م���ن االتفاقية تنص على
ما يل���ي“ :يعت�ب�ر التحفظ منافي���ًا  ...إذا اعترض عليه م���ا ال يقل عن
ثلث���ي الدول األط���راف يف االتفاقية” .وتالح���ظ املحكمة مع ذلك أن
األمر مل يكن كذلك بالنس���بة لتح ّفظ روان���دا ،فيما يتصل باختصاص
املحكم���ة .ومع مراعاة أن تعليل املحكمة واس���تنتاجها املتعلقة بتح ّفظ
رواندا على املادة التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ينطبق أيضًا،
مع مراع���اة ما يقتضيه اختالف احلال ،على التح ّفظ الذي أبدته رواندا
على املادة  22من اتفاقية القضاء على التميـيز العنصري ،ترى املحكمة
أن حت ّف���ظ رواندا على املادة  22املذكورة ال ميكن بالتايل اعتباره منافيًا
ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها .وتالحظ املحكمة ،عالوة على ذلك،
أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية نفس���ها مل تبد اعتراضًا على التحفظ
املذكور عندما انضمت إىل االتفاقية.
أم���ا فيما يتعل���ق حبجة مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة القائلة بأن
التحفظ ليس له أثر قانوين ألن حظر التميـيز العنصري ميثل قاعدة آمرة
من القواعد العامة للقانون الدويل ،من جهة ،وألن هذا التحفظ يتعارض
م���ع قاعدة آمرة ،من جهة أخ���رى ،فإن املحكمة حتيل إىل املربرات اليت
رفضت هبا حجة مماثل���ة قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية خبصوص
حت ّفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
وتس���تنتج املحكمة مما س���بق أنه بالنظر إىل حت ّفظ رواندا على املادة
 22م���ن اتفاقية القضاء على التميـيز العنصري ،ال ميكن هلذا الصك أن
ّ
يشكل أساسًا لالختصاص يف هذه القضية.

إذا مل تتمك���ن األطراف من االتفاق على تنظيم التحكيم ،أن تكون قد
انقضت فترة ستة أشهر على تاريخ طلب التحكيم.
ويف رأي املحكمة ،يتضح من نص املادة  29من االتفاقية أن هذه
الش���روط جيب أن جتتمع معًا .ولذل���ك جيب على املحكمة أن تنظر يف
ما إذا كانت الشروط املسبقة لرفع األمر إليها ،حسبما وردت يف املادة
 ،29قد استوفيت يف هذه القضية.
غري أن املحكمة تتطرق أوالً إىل حجة مجهورية الكونغو الدميقراطية
اليت مفادها أن االعتراض املس���تند إىل عدم اس���تيفاء الش���روط املس���بقة
املنص���وص عليها يف بن���ود التحكيم ،وخباصة يف املادة  29من االتفاقية،
وتذكر
هو اعتراض على مقبولية عريضتها ،ال على اختصاص املحكمةّ .
املحكم���ة يف هذا الص���دد بأن اختصاصها يس���تند إىل موافقة األطراف
وينحص���ر بالنطاق ال���ذي قبلوا ب���ه .وعندما يُعبّر عن ه���ذه املوافقة يف
أي ش���روط حتكم هذه
بن���د حتكيم منصوص عليه يف اتفاق دويل ،فإن ّ
وبناء على ذلك،
املوافق���ة جيب أن تعترب مبثابة احلدود اليت تقف عندهاً .
فحص هذه الش���روط يتعل���ق باختصاصها ال مبقبولية
تعترب املحكمة أن ّ
الطل���ب .ويترت���ب على ذلك يف هذه القضية أن ش���روط رفع األمر إىل
املحكم���ة ،املنصوص عليها يف املادة  29من اتفاقية القضاء على التميـيز
ضد املرأة ،جيب أن تدرس يف سياق مسألة اختصاص املحكمة .وينطبق
هذا االس���تنتاج مع مراعاة ما يقتضيه اخت�ل�اف احلال ،على مجيع بنود
التحكيم األخرى اليت استظهرت هبا مجهورية الكونغو الدميقراطية.
مث تنظ���ر املحكمة فيم���ا إذا كان هناك يف ه���ذه القضية نـزاع بـني
األطراف “بش���أن تفسري أو تطبيق [تلك] االتفاقية” ،وتعذرت تسويته
عن طريق التفاوض .وتالحظ املحكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية
قدمت العديد من االحتجاجات ضد تصرفات رواندا بزعم أهنا ّ
تشكل
انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنس���ان ،على كال الصعيدين الثنائي
ع�ب�ر االتصال املباش���ر بروان���دا واملتعدد األطراف يف إطار املؤسس���ات
الدولي���ة مثل جملس األم���ن التابع لألمم املتحدة واللجن���ة املعنيّة حبقوق
وتذكر املحكمة
اإلنسان والش���عوب ،التابعة ملنظمة الوحدة األفريقيةّ .
ب���أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية قد قدمت ه���ذه االحتجاجات ،يف
ال على “أن مجهورية
مذكرهتا املضادة وخالل اجللس���ات ،بوصفها دلي ً
الكونغو الدميقراطية قد اس���توفت ما ورد يف بنود التحكيم اليت تس���تند
إليها من شروط مسبقة لعرض األمر على املحكمة” .وأيًّا كان التكيـيف
القانوين ملثل هذه االحتجاجات فيما يتعلق باش���تراط وجود نـزاع بـني
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية ورواندا ألغراض املادة  29من االتفاقية،
أي
فإن تلك املادة تش���ترط أيضًا أن تكون املفاوضات قد جرت بشأن ّ
نـزاع من هذا القبيل .وتذكر املحكمة أن األدلة مل تقنعها بأن مجهورية
الكونغو الدميقراطية قد س���عت يف الواقع إىل البدء يف مفاوضات بش���أن
تفسري أو تطبيق االتفاقية.

( )7الفقرة  1من املادة  29من اتفاقية القضاء على
التميـيز ضد املرأة
(الفقرات )93-80
ال من مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا
تالحظ املحكمة أن ك ً
طرف يف اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة ،إذ أن مجهورية الكونغو
الدميقراطية ص ّدقت عليها يف  17تشرين األول/أكتوبر  ،1986ورواندا
يف  2آذار/م���ارس  .1981وتالحظ املحكمة أيض�ا�ً أن املادة  29من
أي نـزاع بـني الدول
ختول للمحكمة اختصاص النظر يف ّ
ه���ذه االتفاقية ّ
وتضي���ف املحكمة أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية قد فش���لت
األطراف فيما يتعلق بتفس�ي�رها أو تطبيقها ،بشرط :أن يكون قد تعذر
أي حماوالت بذلتها للشروع يف إجراءات حتكيم
تس���وية النـزاع عن طريق التف���اوض؛ وأن يكون النـزاع قد عرض على أيضًا يف إثبات وجود ّ
بناء على طلب دولة طرف يف أعقاب فش���ل املفاوضات؛ وأنه م���ع روان���دا ،وأن املحكمة ال ميكنها أن تقبل حج���ة مجهورية الكونغو
التحكيم ً
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الدميقراطية اليت مفادها أن استحالة بدء املفاوضات مع رواندا أو املضي
قُدمًا فيها قد منعتها من التفكري يف اللجوء إىل التحكيم؛ وألن هذا شرط
مذكور رمسيًا يف املادة  29من اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة فإن
عدم االتفاق بـني الطرفني بشأن تنظيم التحكيم هو أمر ال جيوز افتراضه.
فوجود مثل هذا اخلالف ميكن أن ينتج فقط عن اقتراح بإجراء التحكيم
يقدمه امل ّدعي وال يرد عليه امل ّدعى عليه أو يرد عليه بالتعبري عن نيته بعدم
أي ش���يء ّ
ميكنها من أن ختلُص إىل
القبول .ومل جتد املحكمة يف امللف ّ
أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قدمت اقتراحًا لرواندا بش���أن ضرورة
تنظيم إجراءات التحكيم ،وأن هذه األخرية مل جتب على هذا االقتراح.
ويُستنتج مما سبق أن الفقرة  1من املادة  29من اتفاقية القضاء على
التميـيز ضد املرأة ال ميكن أن تُستخدم أساسًا إلقامة اختصاص املحكمة
يف هذه القضية.
( )8املادة  75من دستور منظمة الصحة العاملية
(الفقرات )101-94
تالح���ظ املحكم���ة أن مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة طرف يف
دس���تور منظمة الصح���ة العاملية منذ  24ش���باط/فرباير  1961ورواندا
منذ  7تش���رين الثاين/نوفمرب  ،1962وبالتايل أن كالمها عضو يف تلك
املنظمة .وتالحظ املحكمة أيضًا أن املادة  75من دستور منظمة الصحة
العاملي���ة تنص على اختصاص املحكمة ،مبوجب الش���روط الواردة فيها،
“أي مس���ألة أو نـزاع بشأن تفسري أو تطبيق” ذلك الصك.
فيما خيص ّ
وتقتضي هذه املادة وجود مس���ألة أو نـزاع متعلق بشكل إلزامي وعلى
وجه التحديد بتفس�ي�ر الدس���تور أو تطبيقه .ويف رأي املحكمة ،مل تبيّن
مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية وجود مس���ألة تتعلق بتفس�ي�ر أو تطبيق
دس���تور منظمة الصحة العاملية تعارضت بش���أهنا وجه���ات النظر بـينها
وبـني رواندا ،أو حدث بشأهنا نـزاع بـينها وبـني تلك الدولة.
وتالح���ظ املحكم���ة أيضًا أن���ه حىت ل���و كانت مجهوري���ة الكونغو
الدميقراطي���ة قد أثبتت وجود مس���ألة أو نـزاع يندرج يف نطاق املادة 75
من دس���تور منظمة الصحة العاملية ،فإهنا مل تثبت اس���تيفاء ما هو مطلوب
لرفع األمر إىل املحكمة من شروط مسبقة أخرى نصت عليها تلك املادة،
وهي أن تكون قد حاولت تس���وية املسألة أو النـزاع عن طريق التفاوض
مع رواندا أو أن تكون مجعية الصحة العاملية قد تعذر عليها حلّه.
وتبعًا لذلك ،ختلُص املحكمة إىل أن املادة  75من دس���تور منظمة
الصحة العاملية ال ميكن أن تُس���تخدم أساس�ا�ً إلقامة اختصاص املحكمة
يف هذه القضية.
( )9الفقرة  2من املادة الرابعة عشرة
من امليثاق التأسيسي لليونسكو
(الفقرات )109-102
تالحظ املحكم���ة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا طرفان
يف امليثاق التأسيس���ي لليونس���كو ،وذلك منذ  25تشرين الثاين/نوفمرب
 1960فيم���ا خيص مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية و 7تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  1962فيم���ا خيص رواندا ،وبالت���ايل أن كالمها عضو يف تلك

املنظمة .كما تالحظ املحكمة أن الفقرة  2من املادة الرابعة عش���رة من
امليثاق التأسيسي لليونسكو تنص على أن حتال ،مبوجب الشروط الواردة
فيها ،كل مش���كلة أو نـزاع بش���أن امليثاق التأسيس���ي ،ولكن فقط يف
ما يتعلق بتفسريه .وترى املحكمة أن ذلك ليس موضوع الطلب الذي
قدمت���ه مجهورية الكونغو الدميقراطية .كم���ا ترى املحكمة أن مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية قد اس���تظهرت يف هذه احلالة بامليثاق التأسيس���ي
لليونس���كو ،وباملادة األوىل منه ،لغرض وحيد هو القول إهنا “بس���بب
احلرب” جتد اليوم نفسها “عاجزة عن أداء مهامها ضمن اليونسكو”.
وت���رى املحكمة أن األمر ليس مش���كلة أو نـزاعًا يتعلق بتفس�ي�ر امليثاق
التأسيسي لليونسكو .وبالتايل فإن عريضة مجهورية الكونغو الدميقراطية
ال تندرج ضمن نطاق املادة الرابعة عشرة من امليثاق التأسيسي.
وت���رى املحكم���ة أيضًا أنه ح�ت�ى لو ثبت وجود مش���كلة أو نـزاع
يندرج ضمن الش���روط املح ّددة يف البن���د املذكور أعاله ،فإن مجهورية
الكونغ���و الدميقراطي���ة قد فش���لت يف إثبات أهنا قد اتبع���ت اإلجراءات
السابقة لرفع األمر إىل املحكمة مبوجب ذلك البند واملادة  38من النظام
الداخلي للمؤمتر العام لليونسكو.
وتبع���ًا لذلك ،ختلُص املحكم���ة إىل أن الفقرة  2م���ن املادة الرابعة
عش���رة من امليثاق التأسيسي لليونسكو ال ميكن أن تكون أساسًا إلقامة
اختصاصها يف هذه القضية.

( )10الفقرة  1من املادة  14من اتفاقية مونتريال
(الفقرات )119-110
تالح���ظ املحكمة أن ك ًال من مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا
ط���رف يف اتفاقية مونتريال وذلك من���ذ  6متوز/يوليه  1977فيما خيص
مجهورية الكونغو الدميقراطية و 3تشرين الثاين/نوفمرب  1987فيما خيص
روان���دا ،وأن كالمها عضو يف منظمة الط�ي�ران املدين الدويل ،وأن اتفاقية
مونتريال كانت سارية بالفعل بـينهما حني دمرت طائرة خطوط الكونغو
اجلوية ،حس���بما هو مذكور ،يف مساء كيندو يف يوم  10تش���رين األول/
أكتوبر  ،1998وح�ي�ن ق ّدم الطلب يف  28أيار/مايو  .2002وتالحظ
ختول
املحكم���ة أيض���ًا أن الفقرة  1من امل���ادة  14من اتفاقي���ة مونتريال ّ
بأي نـزاع بـني الدول األطراف بشأن
االختصاص للمحكمة يف ما يتعلق ّ
تفس�ي�ر أو تطبيق االتفاقية ،على شرط :أن يكون قد تعذر تسوية النـزاع
بناء
ع���ن طري���ق التفاوض؛ وأن يك���ون النـزاع قد عرض عل���ى التحكيم ً
على طلب دولة طرف يف أعقاب فش���ل املفاوضات؛ وأنه إذا مل تتمكن
األطراف من االتفاق على تنظيم التحكيم ،أن تكون قد انقضت فترة ستة
أشهر على تاريخ طلب التحكيم .ولكي حت ّدد املحكمة ما إذا كان لديها
اختصاص مبوجب هذا البند ،جيب عليها أن تتحقق أوالً من وجود نـزاع
بـني الطرفني بش���أن تفسري اتفاقية مونتريال أو تطبيقها ومن تعذر تسويته
عن طريق التفاوض.
وتالح���ظ املحكمة يف هذا الصدد أن مجهورية الكونغو الدميقراطية
مل تذك���ر هلا ما هي األح���كام املح ّددة من اتفاقي���ة مونتريال اليت ميكن
أن تنطب���ق على طلباهتا بش���أن موضوع الدع���وى .فجمهورية الكونغو
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الدميقراطية اكتفت يف عريضتها باالس���تظهار بتلك االتفاقية فيما يتصل
بتدمري طائرة مدنية تابعة لش���ركة اخلطوط اجلوية الكونغولية بعد وقت
قصري من إقالعها من مطار كيندو .وحىت لو أمكن إثبات أن الوقائع اليت
ذكرهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية ميكن ،إذا ثبتت ،أن تندرج ضمن
نطاق أحكام االتفاقية وأهنا أثارت نـزاعًا بـني الطرفني بش���أن تفس�ي�رها
أو تطبيقها ،وحىت إذا أمكن اعتبار أن املناقشات اليت دارت داخل جملس
منظمة الطريان املدين الدويل ترقى إىل مستوى املفاوضات ،فإن املحكمة
جت���د أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد فش���لت يف مجيع األحوال يف
إثبات أهنا اس���توفت الش���روط املطلوبة للّجوء إىل التحكيم حسبما ورد
يف الفقرة  1من املادة  14من اتفاقية مونتريال :وعلى وجه اخلصوص،
فإهنا مل تبيّن أهنا قدمت إىل رواندا اقتراحًا لتنظيم إجراءات حتكيم ،وأن
هذه األخرية مل تستجب لذلك االقتراح.
وت���رى املحكمة أن الفق���رة  1من املادة  14م���ن اتفاقية مونتريال
ال ميكن أن تُستخدم أساسًا إلقامة اختصاصها يف هذه القضية.

( )11املادة  66من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات
(الفقرات )125-120
وتس���تند أخريًا مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة ،إلقامة اختصاص
املحكم���ة يف ه���ذه القضي���ة ،إىل امل���ادة  66م���ن اتفاقية فيـين���ا لقانون
املعاه���دات ،اليت تن���ص يف مجلة أمور على أنه “جي���وز ألي طرف من
أطراف نـزاع يتعلق بتطبيق أو تفسري املادة  53أو املادة  ”64املتصلتني
بالتع���ارض بـني املعاهدات والقواعد اآلمرة م���ن القواعد العامة للقانون
للبت
ال���دويل “أن يعرض���ه ،بطلب خطي ،على حمكمة الع���دل الدولية ّ
تقرر األطراف باالتفاق العام أن تعرض النـزاع للتحكيم”.
فيه ،ما مل ّ
وتذكر املحكمة بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أوضحت يف
ّ
اجللس���ات أن املادة  66من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات ،اليت رواندا
أي نـزاع يتعلق “بصحة معاهدة
بالبت يف ّ
طرف فيها ،تسمح للمحكمة ّ
تتع���ارض م���ع قاعدة من القواع���د اآلمرة” .ويف ه���ذا الصدد ،ذكرت
مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية أن التحفظات على معاهدة ما ّ
تش���كل
ج���زءا ال يتج���زأ منها ،وبالتايل فإهنا جيب “أن تتجنب س���واء التعارض
ً
مباش���رة م���ع قاعدة من القواعد اآلمرة ،أو من���ع تطبيق تلك القاعدة”.
واس���تنادًا إىل ما ذكرته مجهورية الكونغو الدميقراطية ،فإن حت ّفظ رواندا
على املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية“ ،وعلى أحكام وبنود
حتكيم مماثلة أخرى ،يسعى ملنع املحكمة من أداء رسالتها النبيلة املتمثلة
يف ص���ون القواعد اآلمرة ،مبا يف ذلك حظر اإلبادة اجلماعية” ،وبالتايل
ال”.
جيب اعتباره “الغيًا وباط ً
ور ّدًا على استظهار رواندا يف اجللسات باملادة  4من اتفاقية فيـينا،
ال�ت�ي تنص عل���ى أن االتفاقية ال تنطبق إ ّال عل���ى املعاهدات اليت تربمها
ال���دول بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنس���بة هل���ذه الدول ،زعمت
مجهورية الكونغو الدميقراطية أن “أرجحية القواعد املشار إليها يف هذه

االتفاقية (املادتان  53و )64وقوهتا اإللزامية تلزمان الدول بغض النظر
أي صلة تستند إىل املعاهدة”؛ لذا ،فإنه استنادًا
أي اعتبار زمين أو ّ
عن ّ
إىل ما ذكرته مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية ،ميكن لتلك القاعدة “أن
تعمل بأثر رجعي ضمانًا للمصلحة العليا للبشرية”.
وتذك���ر املحكمة بأن املادة  4من اتفاقية فيـين���ا لقانون املعاهدات
ّ
تنص على عدم س���ريان تل���ك االتفاقية بأثر رجعي مس���تخدمة التعابري
أي قواعد منص���وص عليها يف هذه
التالي���ة“ :دون اإلخ�ل�ال بتطبي���ق ّ
االتفاقي���ة ختض���ع هلا املعاهدات مبقتضى القان���ون الدويل مبعزل عن هذه
االتفاقي���ة ،ال تطبق هذه االتفاقية إ ّال على املعاهدات اليت تعقدها الدول
بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك الدول”.
ويف ه���ذا الص���دد ،تالحظ املحكم���ة أوالً أن اتفاقية من���ع اإلبادة
اجلماعية اعتمدت يف  9كانون األول/ديس���مرب  ،1948وأن مجهورية
الكونغ���و الدميقراطية وروان���دا انضمتا إليه���ا يف  31أيار/مايو 1962
و 16نيس���ان/أبريل  1975عل���ى الت���وايل؛ وأن اتفاقي���ة القض���اء على
التميـيز العنصري قد اعتمدت يف  21كانون األول/ديس���مرب ،1965
وأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا انضمتا إليها يف  21نيس���ان/
أبريل  1976و 16نيسان/أبريل  1975على التوايل .وتالحظ املحكمة
ثانيًا أن اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات مل تدخل حيز النفاذ بـني مجهورية
الكونغو الدميقراطية ورواندا إ ّال يف  3شباط/فرباير  ،1980وفقًا للفقرة
 2م���ن املادة  84من تلك االتفاقي���ة .وأن اتفاقييت منع اإلبادة اجلماعية
ومكافحة التميـيز العنصري أبرمتا قبل هذا التاريخ األخري .لذا ال تطبق
القواع���د الواردة يف اتفاقية فيـينا على هذه القضية ،إ ّال يف حدود النطاق
الذي تكون فيه معلنة للقانون الدويل العريف .وترى املحكمة أن القواعد
ال���واردة يف املادة  66من اتفاقية فيـينا ليس���ت من هذا النوع .ومل يتفق
بأي شكل آخر على تطبيق املادة  66فيما بـينهما.
الطرفان ّ
تذكر بأن جمرد كون
وأخريًا ،فإن املحكمة ترى أنه من الضروري أن ّ
نـزاع ما يتعلق حبقوق والتزامات ذات حجية جتاه الكافة ،أو بقواعد آمرة
من القواعد العامة للقانون الدويل ،ال ميكن أن ّ
يشكل يف ح ّد ذاته استثناء
من املبدأ الذي يقضي بأن اختصاصها يتوقف دائمًا على موافقة األطراف.
*

عدم االختصاص للنظر يف الطلب؛ ال حاجة ألن تصدر
املحكمة قرارًا بشأن املقبولية
(الفقرة )126
ختلُ���ص املحكمة من مجي���ع االعتبارات اليت س���بق ذكرها أن ليس
أي من أسس االختصاص اليت ذكرهتا مجهورية الكونغو
بوس���عها قبول ّ
الدميقراطية يف هذه القضية .ومبا أن املحكمة ال متلك اختصاص النظر يف
الطلب ،فإهنا ليست ملزمة بإصدار قرار بشأن املقبولية.
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*

الفارق األساسي بـني قبول الدول اختصاص املحكمة
وتوافق أعماهلا مع القانون الدويل
(الفقرة )127
لئ����ن كانت املحكمة قد توصلت إىل اس����تنتاج مفاده أنه ال ميكنها
أي من األس����باب اليت ذكرهتا مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية لقيام
قبول ّ
اختصاصها يف هذه القضية ،وأنه ال ميكنها إذن أن تنظر يف الطلب الذي
قدمت����ه هذه األخرية ،فإهنا تش���� ّدد على أهنا توصلت إىل هذا االس����تنتاج
يف الس����ياق احلصري للمس����ألة التمهيدية املتعلقة بتحديد ما إذا كان هلا
البت فيها يف هذه
اختص����اص يف هذه القضية  -وهي املس����ألة اليت جيب ّ
أي
املرحل����ة من اإلجراءات .ونظام املحكمة األساس����ي مينعها من اختاذ ّ
موقف بشأن موضوع الطلبات اليت قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية.
غري أنه ،كما ذكرت املحكمة يف مناس����بات س����ابقة عديدة ،هناك فارق
أساسي بـني مس����ألة قبول الدول اختصاص املحكمة وتوافق أعماهلا مع
القانون الدويل .وسواء قبلت الدول اختصاص املحكمة أم مل تقبلها فإهنا
ملزم����ة بالوفاء بالتزاماهتا املح ّددة يف ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون
الدويل األخرى ،مبا يف ذلك القانون اإلنس����اين ال����دويل والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،وهي تظل مسؤولة عما يُسند إليها من أعمال تتعارض
مع القانون الدويل.
*
*   *

الرأي املخالف للقاضي كوروما
حيلّل القاض���ي كوروما ،يف رأيه املخالف ،حت ّفظ رواندا على املادة
التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ،ويذكر أنه لو أجرت املحكمة
ه���ذا التحلي���ل لكانت قد وج���دت أن التحفظ يتع���ارض مع موضوع
االتفاقية وغرضها ،وبالتايل أن االختصاص قائم مبوجب املادة التاس���عة
من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية.
ويشري القاضي كوروما إىل أن بند تسوية املنازعات الوارد يف املادة
التاسعة ال يتعلق فقط بتفسري أو تطبيق االتفاقية ،وإمنا يتعلق أيضًا بتنفيذ
ويذكر القاضي كوروما باللغة املستخدمة يف املادة التاسعة اليت
االتفاقيةّ .
تق���ول “مبا ذلك النـزاعات املتصلة مبس���ؤولية الدولة عن إبادة مجاعية”
ويش��� ّدد على أن وظيفة الرصد اليت أوكلت إىل املحكمة متتد لتش���مل
اخلالفات املتعلقة مبسؤولية الدولة عن أعمال اإلبادة اجلماعية.
ويذك���ر القاض���ي كوروما خبط���ورة ادعاءات مجهوري���ة الكونغو
ّ
الدميقراطي���ة ال�ت�ي مفادها أن الق���وات الرواندية ارتكب���ت أعمال إبادة
مجاعي���ة ،إما مباش���رة أو عن طريق عمالئه���ا يف التجمع الكونغويل من
أج���ل الدميقراطي���ة (التجمع الكونغ���ويل من أج���ل الدميقراطية/غوما)،
حبق  3 500 000شخص من الكونغو ،وذلك بأن نفذت على نطاق
واس���ع مذابح واغتي���االت وعمليات قتل أخرى اس���تهدفت جمموعات
حم ّددة جيدًا.

ويالح���ظ أنه عل���ى الرغم من أن إب���داء حت ّفظ عل���ى بند تعاهدي
يتعلق بتس���وية املنازعات أو برصد تطبيق املعاهدة ال يتناىف يف ح ّد ذاته
م���ع موضوع املعاه���دة والغرض منها ،فإنه يتناىف معهم���ا إذا كان البند
الذي يس���تهدفه التحفظ ّ
يش���كل علّة وجود املعاهدة .ويف هذا الصدد
فإن موضوع وغرض اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية هو منع جرمية اإلبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها ،ويش���مل ذلك حتميل الدولة املس���ؤولية كلما
ثبت أهنا انتهكت التزاماهتا مبوجب االتفاقية.
ويالح���ظ القاضي كوروم���ا ،من خالل حتليل هي���كل اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية ،أنه خالفًا لكل من املادة الرابعة واخلامس���ة والسادسة
والس���ابعة ،فإن املادة التاس���عة هي احلكم الوحيد من اتفاقية منع اإلبادة
اجلماعية الذي يتضمن تعابري حم ّددة بش���أن مس���ؤولية الدولة عن اإلبادة
اجلماعي���ة .وألن س���لطة املحكمة للتحقيق فيما ينش���أ بـ�ي�ن األطراف
املتعاقدة من منازعات بشأن مسؤولية دولة عن اإلبادة اجلماعية مستمدة
من املادة التاسعة ،فإن للبند املذكور أمهية حامسة لتحقيق هدف االتفاقية
والغرض منها.
مث يوض���ح القاضي كوروم���ا أن عدم اعت���راض مجهورية الكونغو
الدميقراطية على حت ّفظ رواندا حني أبدته ال يكفي ملنع املحكمة من النظر
يف ذلك التحفظ ألن املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مثل اتفاقية منع
اإلبادة اجلماعية ،ال تقوم على أساس املعاملة باملثل بـني الدول بل هتدف
إىل محاية األفراد واملجتمع الدويل بأسره .كما أنه ينظر يف األمر بالقياس
على التعليق العام  24الصادر عن اللجنة املعنيّة حبقوق اإلنس���ان ،الذي
الحظ���ت فيه أن“ :وال ميكن أن يس���تدل من عدم وجود احتجاج من
قبل الدول أن التحفظ يتفق أو ال يتفق مع موضوع وغرض العهد”.
ويالح���ظ القاضي كوروما أنه رغم أن مس���ألة التحفظ على املادة
التاس���عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ظهرت يف سياق أوامر التدابـري
التحفظية ضد إس���بانيا والواليات املتحدة يف قضية مش���روعية استعمال
القوة ،فإن املحكمة مل جتر دراسة كاملة ملدى توافق حت ّفظ ما على املادة
التاس���عة مع موضوع االتفاقية والغرض منها ،ألن يوغوس�ل�افيا مل تكن
قد أثارت هذه املسألة .ويرى القاضي كوروما أن القضية احلالية ختتلف
 ألن الطرفني أثارا هذه املس���ألة وق ّدما احلجج بش���أهنا  -وخيلُص إىلحيق هلا النظر بتفصيل يف حت ّفظ رواندا على ضوء موضوع
أن املحكم���ة ّ
االتفاقية والغرض منها.
ويش ّدد القاضي كوروما على أنه كان ينبغي للمحكمة ،لدى النظر
يف موقف رواندا بش���أن املادة التاس���عة ،أن تتوخى املراعاة الواجبة ملبدأ
حسن النية .ويف هذا الصدد ،جتب مقابلة تصرحيات رواندا السابقة بشأن
أمهية معاهدات حقوق اإلنس���ان مبحاولتها احلالية للتهرب من التحقيق
يف س���لوكها .وباملثل ،فإنه ليس من الصواب وال من اإلنصاف أخالقيًا
أن تدرأ رواندا عن نفس���ها التحقيق القضائي مبوجب املادة التاسعة من
االتفاقية بش���أن نفس الس���لوك الذي حثت من أجله بنجاح على إنشاء
حمكمة دولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية
وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل.
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وي���رى القاضي كوروما ،انطالقًا من هذا الس���لوك الس���ابق ومبدأ
حسن النية ،أنه نظرًا إىل طبيعة االتفاقية وخطورة االدعاء املعروض على
املحكم���ة كان ينبغي لرواندا أن تقبل اختصاص املحكمة على أس���اس
بالبت يف اجلوانب املوضوعية
مبدأ امتداد االختصاص ،حبيث تسمح هلا ّ
للقضي���ة .ويالح���ظ أن اإلبادة اجلماعي���ة قد أعلن���ت بوصفها “جرمية
اجلرائ���م” وأن “املبادئ اليت تقوم عليه���ا اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية”
وصفت بأهنا “مبادئ تعترف هبا األمم املتحضرة بوصفها ملزمة للدول،
أي التزام تعاهدي” .ويف رأيه ،جيب احترام االتفاقية نصًا
حىت يف غياب ّ
وروحًا يف مجيع األوقات.
فاآلراء اليت نطقت هبا املحكمة عززت آماالً وتوقعات كبرية بتنفيذ
موض����وع االتفاقي����ة والغرض منها .وأتاحت ه����ذه القضية فرصة لتطبيق
االتفاقي����ة ومبادئها .ويرى القاضي كوروما أن����ه ،بغض النظر عن املادة
التاس����عة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعيةُ ،عرض أمام املحكمة ما يكفي
م����ن امل����واد ،مبا فيها بنود حتكي����م خمتلفة أخرى ،لتمكينه����ا من النظر يف
النـ����زاع .كما يالحظ أنه كان بوس����ع املحكمة أن مت����ارس اختصاصها
مبوجب اتفاقية مونتريال لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة
الطريان املدين ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيز ضد املرأة.

الرأي املستقل املشترك للقضاة هيغينـز وكوميانس
والعريب وأووادا وسيما
يش ّدد القضاة هيغينـز وكوميانس والعريب وأووادا وسيما ،يف رأيهم
املستقل املشترك ،على أن القراءة السليمة للفتوى اليت أصدرهتا املحكمة
التطورات يف
يف ع���ام  1951تبيّ���ن ع���دم وجود تع���ارض بـني بع���ض ّ
ممارسات املحاكم واهليئات املعنيّة حبقوق اإلنسان والقانون الذي ذكرته
حمكمة العدل الدولية يف تلك الفتوى.
ويتجلى تناس���ق املمارس���ة يف الفقرة  72من األم���ر الذي أصدرته
املحكمة الدولية يف  10متوز/يوليه  ،2002ومرة أخرى يف الفقرة 67
من هذا احلكم.
وم���ن وجهة نظرهم ،أخ���ذت املحكمة يف االعتب���ار عوامل معيّنة
حني ّقررت يف عدة مناس���بات مؤخرًا أن التحفظ على املادة التاس���عة
م���ن اتفاقية منع اإلب���ادة اجلماعية ال يتعارض مع موضوع تلك املعاهدة
والغرض منها .ورغم أن هذه العوامل مفهومة متامًا ،إ ّال أن هناك عناصر
أخرى يف املادة التاسعة جتعل احتمال أ ّال يكون حت ّفظ ما على تلك املادة
متعارض���ًا مع موضوع اتفاقية اإلبادة اجلماعية وغرضها أمرًا ليس على
قدر من البداهة.
ويقترح كاتبو الرأي املستقل املشترك أن تتطرق املحكمة جمددًا إىل
هذا املوضوع إلمعان النظر فيه.

إعالن القاضي كوميانس
حي ّدد القاضي كوميانس يف إعالنه سبب اعتقاده أن املحكمة اتبعت
هنج���ًا تقيـيديًا يتجاوز احل ّد الواجب وذل���ك حني خلُصت إىل أن أحد

الش���روط املطلوبة الختصاصها مل يتحقق .فالفقرة  1من املادة  29من
اتفاقية القضاء على مجيع أش���كال التميـي���ز ضد املرأة تنص على إمكان
عرض نـزاع على املحكمة وذلك ملجرد أن املفاوضات مل تكلل بالنجاح
ومل تثمر اجلهود املبذولة الحقًا لتسويته عن طريق التحكيم.
وتقر املحكمة بأنه ميكن القول إن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد
ّ
حاول���ت البدء يف مفاوضات يف إطار متعدد األطراف من خالل توجيه
أنظ���ار جملس األم���ن إىل النـزاع مع جرياهنا .غ�ي�ر أن مجهورية الكونغو
الدميقراطية مل تشر صراحة إىل اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة يف
الشكاوى اليت تقدمت هبا.
ويالح���ظ القاضي كوميانس أن مجهورية الكونغ���و الدميقراطية قد
أش���ارت يف احتجاجاهتا إىل االنتهاكات املزعومة لعدد كبري من قواعد
حقوق اإلنس���ان املس���تندة إىل معاهدات ،مبا يف ذلك القواعد اليت تنص
عل���ى محاية املرأة .ونظرًا إىل أن الش���كاوى قُدمت يف س���ياق عام وأن
رواندا جتاهلتها ،كان ينبغي للمحكمة أن ختلُص إىل أن حماولة مجهورية
الكونغو الدميقراطية الدخول يف مفاوضات قد باءت بالفشل.
وبسبب املوقف الذي اختذته املحكمة يف القضية احلالية فإهنا جعلت
تلبية ش���رط املفاوضات املس���بقة الذي تقتضيه العديد من بنود التحكيم
أش ّد صعوبة على الدول.

الرأي املستقل للقاضي اخلصاونة
رغ���م أن القاض���ي اخلصاون���ة واف���ق عل���ى أن املحكم���ة ال متلك
االختصاص ،فإنه ش���عر بأنه ملزم بإضافة رأي مستقل يف ضوء استمرار
الش���كوك اليت تراوده بش���أن تعليل املحكمة فيما يتعلق بالشرط (الوارد
يف املادة  29من اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة) الذي مفاده أنه
ينبغي السعي إىل إجراء مفاوضات مسبقة قبل اإلحالة إىل املحكمة.
وس���لّمت املحكمة بأن مث���ل هذه املفاوضات ق���د جرت ولكنها
وجدت أهنا غري ذات صلة نظرًا إىل أهنا مل تش���ر إىل تفس�ي�ر أو تطبيق
اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة.
وأعرب القاضي اخلصاونة عن اعتقاده بأن مثل هذا الشرط مل يكن
واقعيًا على صعيد املمارسة الدبلوماسية وال سيما يف النـزاعات املتعددة
األوجه اليت يكون السياق فيها مهمًا ،إذ أنه ليس من املعتاد أمام جملس
األمن ،على س���بيل املثال ،تصنيف الش���كاوى على أساس كل معاهدة
على حدة.
فاألمر املهم هو أن تكون املعاهدة ذات صلة جوهرية باملوضوع.
أي شك يف أن اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة
وال يراود ذهنه ّ
ذات صل���ة هبذا املوضــوع نظ���رًا إىل تعليق جلنة الرصد اليت خلُصت
ّ
يش���كل متيـيزًا .واألهم م���ن ذلك هو أن
إىل أن العن���ف ض���د املرأة
موسع لبنود
االجتهادات القضائية للمحكمة ّ
فضلت إعطاء تفس�ي�ر ّ
التحكيم ،وعلى س���بيل املث���ال ،يف قضية أمباتيـيل���وس (اليونان ضد
اململكة املتحدة) ،كان الش���رط واحدًا من احلجج اليت ميكن الدفاع
عنها بشأن ما هو ذات صلة .ويف قضايا أخرى استُنبط معيار الصلة
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املعقولة أو امللموس���ة .كما ارتئي أنه ال حاجة لإلش���ارة صراحة إىل
معاهدة معيّنة يف املفاوضات املسبقة ،وأن وجود إشارة عامة كما هو
األمر هنا إىل الشكاوى اليت قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل
اللجنة األفريقية املعنيّة حبقوق اإلنس���ان والشعوب وإىل جملس األمن
ّ
يش���كل مفاوضات مس���بقة .ومع ذلك ،أمكن ل���ه االتفاق مع رأي
األغلبي���ة الذي مفاده أن املحكم���ة تفتقر إىل االختصاص لعدم حتقق
شرط آخر تقتضيه املادة  ،29وهو التحكيم.

إعالن القاضي العريب
يتف���ق القاضي العريب م���ع النتائج اليت توصلت إليها املحكمة .وعلى
الرغم من سالمتها من الناحية القانونية ،فإنه يعتقد أن استنتاج املحكمة أهنا
ال متلك االختصاص يسلّط الضوء على بعض أوجه القصور اهلامة للنظام
القان���وين الدويل املعاصر .فخالفًا للحاالت ال�ت�ي تكون فيها الدولتان قد
اعترفتا بالوالية اإلجبارية للمحكمة ،فإن توفر أسس مستقلة لالختصاص
ض���روري يف القضية احلالية ليتاح للمحكمة النظر يف اجلوانب املوضوعية
للطلب .ومع ذلك ،فإن أيًّا من األس���س اليت عرضتها مجهورية الكونغو
الدميقراطية ال يكفي لتخويل االختصاص للمحكمة.
ويقر القاض���ي العريب خبطورة الوضع يف ه���ذه القضية وبالظروف
ّ
املع ّقدة الس���ائدة يف منطقة البحريات الكربى .ورغم أنه يوافق على أن
الطابع الرضائي لوالية املحكمة مينعها من النظر يف املس���ائل املوضوعية،
إ ّال أنه يش ّدد على أن من واجب الدول تسوية نـزاعاهتا بالوسائل السلمية
ووفق���ًا للقانون الدويل .ويف هذا الصدد ،يس���لّط القاضي العريب الضوء
على أمهية اعتراف الدول بالوالية اإلجبارية ملحكمة العدل الدولية وعلى
اجلهود اليت بذلت هلذا الغرض.
ويف اخلتام ،يعبّر القاضي العريب عن أمله يف أن تويل الدول األولوية
للقضاء الدويل كوسيلة حيوية لتسوية املنازعات بالوسائل السلمية وفقًا
ملبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة.
الرأي املستقل للقاضي دوغارد
يؤي���د القاض���ي اخلاص دوغارد يف رأيه املس���تقل م���ا توصلت إليه
املحكم���ة م���ن أهنا ال متل���ك اختصاص النظ���ر يف الطلب ال���ذي قدمته
مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية .ويعلّق القاضي على اثنتني من املس���ائل
اليت أثارها هذا احلكم.
أقرت املحكم���ة يف حكمها ألول مرة بوج���ود قواعد آمرة.
فق���د ّ
ويرح���ب القاضي دوغارد هبذا اإلقرار ،ويذكر أن للقواعد اآلمرة دورًا

هام���ًا يف العملي���ة القضائية .كما يقول إن هذه القواعد ستس���تخدم يف
معظم احلاالت لتوجيه املحكمة يف ممارسة خيارها القضائي بـني السوابق
القضائية املتنافس���ة ،واملمارس���ات املتنافرة اليت تتبعه���ا الدول ،واملبادئ
العام���ة القانونية املختلفة .ومن أجل توضيح هذه النقطة يدرس القاضي
دوغ���ارد عددًا من القرارات الس���ابقة اليت اختذهتا املحكمة واليت حيتمل
أن تك���ون بعض القواعد اآلمرة قد أثريت فيه���ا .إ ّال أن القواعد اآلمرة
ال ميكنها يف ح ّد ذاهتا منح اختصاص للمحكمة ألن مبدأ الرضى بوصفه
مكرس يف النظام األساسي للمحكمة (املادة
أساس اختصاص املحكمة ّ
 )36وميك���ن وصفه بأنه قاعدة من القواع���د العامة للقانون الدويل اليت
يقبلها ويعترف هبا املجتمع الدويل للدول ككل.
ويتفح���ص القاضي دوغ���ارد بعد ذلك حجة الط���رف امل ّدعي ،اليت
مفادها أنه ش���رع يف مفاوضات يف اهليئات الدولية بش���أن اتفاقية القضاء
على مجيع أشكال التميـيز ضد املرأة وأن هذه املفاوضات تبيّن أن النـزاع
يس���تعصي على التسوية ،وفقًا لشرط إقامة االختصاص الذي يقتضيه بند
التحكي���م ال���وارد يف االتفاقية .وخيلُص القاضي دوغ���ارد إىل أن الطرف
امل ّدع���ي مل ينج���ح يف إثبات أنه ح ّدد بوضـ���وح اتفاقية القضاء على مجيع
أش���كال التميـي���ز ضد املرأة بوصفها أساس���ًا لش���كواه يف “دبلوماس���ية
املؤمترات أو الدبلوماسية الربملانية” يف اهليئات الدولية .وبذلك يكون قد
فش���ل يف استيفاء الشرط الوارد يف املادة  29من االتفاقية الذي مفاده أنه
ال ميكن تس���وية النـزاع عن طري���ق التفاوض .ومييز القاضي دوغارد قرار
املحكم���ة يف هذه القضية والقضايا املتعلقة جبنوب غرب أفريقيا (جنوب
غ���رب أفريقي���ا (أثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليربي���ا ضد جنوب أفريقيا)،
األولية ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية.)1962 ،
االعتراضات ّ

الرأي املخالف للقاضي مافونغو
ذك����رت مجهوري����ة الكونغ����و الدميقراطي����ة عددًا من األس����س إلقامة
اختصاص املحكمة .ولئن كان صحيحًا أن ليس مجيع هذه األسس مناسبة
إلقامة هذا االختصاص ،إالّ أنه كان ميكن على األقل قبول ثالثة بنود هلذا
الغ����رض .وه����ذه البنود هي املادة  75من دس����تور منظمة الصحة العاملية،
واملادة  14من اتفاقية مونتريال لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد
سالمة الطريان املدين مع قراءهتا باالقتران مع اتفاقية شيكاغو بشأن الطريان
املدين ،واملادة  29من اتفاقية القضاء على التميـيز ضد املرأة.
وعدم مراعاة املحكمة للمس���ائل املذكورة أعاله يوفر أساس�ا�ً لرأي
خمالف.
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القضية املتعلقة مبركز مبعوث دبلوماسي لدى األمم املتحدة يف البلد املضيف
(كمنولث دومينيكا ضد سويسرا) (التنازل عن الدعوى)
األمر الصادر يف  9حزيران/يونيه 2006

يف القضية املتعلقة مبركز مبعوث دبلوماس���ي لدى األمم املتحدة يف
البلد املضيف (كمنولث دومينيكا ضد سويس���را) ،أصدرت املحكمة،
يف  9حزيران/يونيه  ،2006أمرًا بتس���جيل التنازل عن الدعوى واألمر
بشطبها من جدول املحكمة.
*
*   *
وكان���ت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس���ة هيغينـز؛
نائب الرئيسة اخلصاونة؛ القضاة كوروما وبارا  -أرانغورين وبويرغنتال
وأووادا وس���يما وأبراهام وكيث وس���يبولفيدا وبنونة وسكوتنيكوف؛
ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وفيما يلي نص األمر الصادر عن املحكمة:
“إذ تض���ع يف اعتبارها املادة  48من النظام األساس���ي للمحكمة،
والفقرة  1من املادة  89من الئحة املحكمة،
وإذ تض���ع يف اعتباره���ا العريض���ة املودع���ة لدى قل���م املحكمة يف
 26نيسان/أبريل  ،2006الذي أقام كمنولث دومينيكا مبقتضاها
دعوى ضد االحتاد السويس���ري بش���أن نـزاع يتعل���ق بـ ‘انتهاكات
التفاقية فيـينا للعالقات الدبلوماس���ية املربمة يف  18نيس���ان/أبريل
 ،... 1961واتف���اق املق���ر امل�ب�رم بـني سويس���را واألم���م املتحدة
يف  11حزيران/يوني���ه و 1متوز/يولي���ه  ،1946واتف���اق امتيازات
األم���م املتحدة وحصاناهت���ا املربم بـني سويس���را واألمم املتحدة يف
 11نيس���ان/أبريل  ،1946واتفاقي���ة امتي���ازات األم���م املتح���دة
وحصاناهتا املربمة يف  13ش���باط/فرباير  ،1946وكذلك القواعد
واملبادئ العامة الراسخة للقانون الدويل بشأن تعيـني الدبلوماسيـني
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وس���حبهم ،واحلصانة الدبلوماسية ،واملساواة بـني الدول ،وحقوق
األمم املتحدة يف استقبال مندويب الدول’؛
وحيث إن نسخة مص ّدقة من تلك العريضة قد أحيلت إىل حكومة
ال بالفقرة  4من املادة  38من الئحة
االحتاد السويسري فورًا ،عم ً
املحكمة؛
وحي���ث إن رئي���س وزراء كمنولث دومينيكا ،يف رس���الة مؤرخة
 15أيار/ماي���و  2006تلقاها قلم املحكمة بالفاكس يف  24أيار/
مايو  2006يف إطار رسالتني من املمثل الدائم لكمنولث دومينيكا
ل���دى األمم املتحدة وصل أصله���ا إىل قلم املحكمة يف  6حزيران/
يونيه  ،2006قد أبلغ املحكمة ،اس���تنادًا إىل املادة  89من الئحة
املحكم���ة ،بأن حكومة كمنولث دوميني���كا ال ترغب يف مواصلة
الدع���وى املقامة ضد سويس���را ،وطلب من املحكم���ة إصدار أمر
‘بالتسجيل الرمسي للتنازل غري املشروط’ عن تلك الدعوى و‘األمر
بشطب القضية من اجلدول العام’؛
وحيث إن نس���خة من تلك الرس���الة قد أحيلت فورًا إىل حكومة
االحتاد السويسري؛
وحيث إن س���فري سويس���را يف الهاي ،يف رسالة مؤرخة  24أيار/
مايو  2006تلقاها قلم املحكمة بالفاكس يف نفس اليوم ،قد أبلغ
املحكمة بأنه أخرب الس���لطات السويس���رية املختص���ة بالتنازل عن
الدعوى الذي أرسل رئيس وزراء دومينيكا إخطارًا به؛
أي إجراء يف
وحي���ث إن حكوم���ة االحتاد السويس���ري مل تتخ���ذ ّ
الدعوى؛
فإن املحكمة تس���جل رمسيًا تنازل كمنولث دومينيكا عن الدعوى
املقامة مبوجب العريضة املقدمة يف  26نيسان/أبريل 2006؛
وتأمر بشطب القضية من اجلدول”.
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قضية طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي (األرجنتني ضد أوروغواي)
(تدابـري حتفظية)
األمر الصادر يف  13متوز/يوليه 2006

يف القضي���ة املتعلقة بطاحونيت اللباب على هنر أوروغواي ،أصدرت
حمكم���ة العدل الدولية أمرًا يف  13متوز/يوليه  2006انتهت فيه إىل أن
الظ���روف ،كم���ا تبدو للمحكمة يف الوقت الراهن ،ال تس���تلزم يف ح ّد
ذاهتا ممارس���ة س���لطتها مبوجب املادة  41من النظام األساسي واإلشارة
بتدابـري حتفظية.
*
*   *
وكان���ت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس���ة هيغينـز؛
نائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ القضاة راجنيف���ا وكوروما وبارا  -أرانغورين
وبويرغنتال وأووادا وس���يما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان توريس برنارديز وفينويسا؛ ورئيس
قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وفيما يلي نص فقرة منطوق األمر (الفقرة :)87
“...
إن املحكمة،
بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
ختلُص إىل أن الظروف ،كما تبدو اآلن للمحكمة ،ال تس���تلزم يف
ح ّد ذاهتا ممارس���ة س���لطتها مبوجب املادة  41من النظام األساسي
واإلشارة بتدابـري حتفظية.
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـ���ز؛ نائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ القضاة
راجنيف���ا وكوروما وبارا  -أرانغورين وبويرغنتال وأووادا وس���يما
وأبراه���ام وكيث وس���يبولفيدا  -أم���ور وبنونة وس���كوتنيكوف؛
والقاضي اخلاص توريس برنارديز؛
املعارضون :القاضي اخلاص فينويسا”.
*
*   *
وذيّل القاضي راجنيفا أمر املحكمة بإعالن؛ وذيّل القاضيان أبراهام
وبنونة أمر املحكمة برأيـني مستقلني؛ وذيّل القاضي اخلاص فينويسا أمر
املحكمة برأي خمالف.
*
*   *

تش�ي�ر املحكمة إىل أنه ،مبوجب عريضة أودعت لدى قلم املحكمة
يف  4أيار/مايو  ،2006أقامت مجهورية األرجنتني (املش���ار إليها أدناه
بـ “األرجنتني”) دعوى ضد مجهورية أوروغواي الشرقية (املشار إليها
أدناه بـ “أوروغواي”) ملا يزعم من انتهاك أوروغواي اللتزاماهتا مبوجب
النظام األساسي لنهر أوروغواي ،الذي وقّعت عليه األرجنتني وأوروغواي
يف  26ش���باط/فرباير  1975ودخل حيز النفاذ يف  18أيلول/س���بتمرب
( 1976ويشار إليه أدناه بـ “النظام األساسي لعام  .)”1975وت ّدعي
األرجنتني يف عريضتها أن االنتهاك ناش���ئ ع���ن “الترخيص لطاحونيت
اللباب على ﻬﻧر أوروغواي ،وبنائهما ،واإلذن بتشغيلهما يف املستقبل”،
مع اإلش���ارة على وجه اخلصوص إىل “ما تتركه تلك األنشطة من آثار
على جودة املياه يف هنر أوروغواي وعلى املناطق اليت يؤثر النهر عليها”.
وتوضح األرجنتني أن النظام األساس���ي لعام  1975اعتُمد وفقًا للمادة
 7م���ن املعاهدة ال�ت�ي تعيّن احلدود على هنر أوروغ���واي بـني األرجنتني
وأوروغ���واي ،واملوقّعة يف مونتيفيديو يف  7نيس���ان/أبريل  1961واليت
دخلت حيز النفاذ يف  19شباط/فرباير  ،1966وتنص على إنشاء نظام
مشترك الستغالل النهر.
وتقيم األرجنت�ي�ن اختصاص املحكمة على الفقرة  1من املادة 36
من النظام األساس���ي للمحكمة والفقرة األوىل من املادة  60من النظام
األساسي لعام  ،1975اليت تنص على ما يلي“ :جيوز ألي من الطرفني
أي نـزاع يتعلق بتفس�ي�ر أو تطبيق
أن حيي���ل إىل حمكم���ة الع���دل الدولية ّ
معاه���دة عام  1961والنظام األساس���ي لعام  1975وتتعذر تس���ويته
باملفاوضات املباش���رة” .وتزعم األرجنتني أن املفاوضات املباش���رة بـني
الطرفني قد أخفقت.
وت ّدع���ي األرجنت�ي�ن أن الغرض من النظام األساس���ي لعام 1975
هو “إنش���اء اآللية املشتركة الالزمة لالستغالل األمثل والرشيد” لذلك
ّ
ويش���كل حدودمها
اجل���زء من هن���ر أوروغواي ال���ذي تتقامسه الدولتان
املشتركة .وباإلضافة إىل تنظيم “األنشطة من قبيل حفظ املوارد الطبيعية
األخرى واستغالهلا وتنميتها” ،فإن النظام األساسي لعام  1975يتناول
“التزام���ات الطرفني املتعلقة مبنع التلوث واملس���ؤولية النامجة عما يلحق
م���ن أضرار نتيجة للتلوث” ،وينش���ئ “جلنة إداري���ة لنهر أوروغواي”
(يشار إليها أدناه بـ “اللجنة”) يكون من بـني مهامها التنظيم والتنسيق.
وت ّدعي األرجنتني ،على وجه اخلصوص ،بأن املواد  7إىل  13من النظام
األساسي تنص على إجراء إلزامي باإلشعار والتشاور املسبقني من خالل
أي طرف خيطط إلجراء أعمال حيتمل أن تؤثر على
اللجن���ة من جانب ّ
املالحة ،أو نظام النهر ،أو جودة مياهه.
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وتقول األرجنتني أن حكومة أوروغواي ،يف تشرين األول/أكتوبر
“ ،2003رخصت بصورة انفرادية لش���ركة  ENCEاإلسبانية بإنشاء
طاحونة لباب بالقرب من مدينة فراي بنتوس” ،وهو مش���روع يعرف
باسم ”( “Celulosa de M'Bopicuáويشار إليه أدناه بـ “سي إم يب”)،
وتزعم أن ذلك قد أُجري من دون االمتثال إلجراء اإلش���عار والتشاور
وتؤكد أنه ،على الرغم م���ن احتجاجاهتا املتكررة إزاء
املذك���ور أعالهّ .
“األث���ر البيئي الناج���م عن الطاحون���ة املقترحة” ،املقدمة مباش���رة إىل
حكوم���ة أوروغواي وإىل اللجن���ة ،فإن “حكوم���ة أوروغواي أصرت
عل���ى رفضها اتب���اع اإلجراءات املنص���وص عليها يف النظام األساس���ي
لعام  ،”1975وأن أوروغواي يف حقيقة األمر قد تس���ببت يف “تفاقم
النـزاع” بترخيصها لش���ركة  Oy Metsä-Botnia ABالفنلندية (املشار
إليها أدناه بـ “ش���ركة بوتنيا”) يف شباط/فرباير  2005بإنشاء طاحونة
لباب ثانية ،باس���م “طاحونة أوريون” ،يف حميط طاحونة س���ي إم يب.
وت ّدعي األرجنتني أن “حكومة أوروغواي قد زادت من تفاقم النـزاع”
بإصدارها ترخيص لش���ركة بوتنيا يف متوز/يوليه “ 2005بإنش���اء ميناء
تستخدمه طاحونة أوريون حصريًا من دون اتباع اإلجراءات املنصوص
عليها يف النظام األساسي لعام .”1975
وختتتم األرجنتني عريضتها بتوجيه طلب إىل املحكمة بأن:
“تقضي وتعلن:
 - 1أن أوروغ���واي انتهك���ت االلتزامات اليت تق���ع على عاتقها
مبوج���ب النظام األساس���ي لعام  1975والقواع���د األخرى للقانون
الدويل اليت يشري إليها ذلك الصك ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
(أ) االلتزام باختاذ كافة التدابـري الالزمة لكفالة االستغالل األمثل
والرشيد لنهر أوروغواي؛
(ب) االلتزام بتقدمي إشعار مسبق للّجنة ولألرجنتني؛
(ج) االلت���زام باالمتثال لإلجراءات املنص���وص عليها يف الفصل
الثاين من النظام األساسي لعام 1975؛
(د) االلت���زام باختاذ كاف���ة التدابـري الالزمة للحف���اظ على البيئة
املائية ومن���ع التلوث ،وااللتزام حبماية التن���وع البيولوجي ومصائد
األمساك ،مبا يف ذلك االلتزام بإعداد دراس���ة كاملة وموضوعية عن
األثر البيئي؛
(هـ) االلت���زام بالتع���اون يف جم���ال من���ع التلوث ومحاي���ة التنوع
البيولوجي ومصائد األمساك؛
 - 2أن أوروغواي قد ترتبت على تصرفها مس���ؤوليتها الدولية
إزاء األرجنتني؛
 - 3أنه على أوروغواي أن توقف تصرفها غري املش���روع ومتتثل
بصرامة يف املستقبل لاللتزامات اليت تقع على عاتقها؛
 - 4أن���ه على أوروغواي القيام باجلرب الكامل عن الضرر الناجم
عن انتهاكها لاللتزامات اليت تقع على عاتقها”.

وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن األرجنتني ،بعد أن قدم���ت عريضتها يف
ال
 4أيار/مايو  ،2006قدمت أيضًا طلبًا لإلش���ارة بتدابـري حتفظية ،عم ً
باملادة  41من النظام األساسي للمحكمة واملادة  73من الئحة املحكمة،
تش�ي�ر فيه إىل أساس اختصاص املحكمة املس���تند إليه يف عريضتها وإىل
الوقائع املبـيّنة فيها .ويف ختام طلب األرجنتني اإلش���ارة بتدابـري حتفظية،
تطلب إىل املحكمة أن تشري إىل ما يلي:
“(أ) ريثم���ا تص���در املحكم���ة حكمه���ا النهائ���ي ،يتعيّ���ن على
أوروغواي:
‘ ’1أن تعلّ���ق على الفور مجيع التراخيص املمنوحة لبناء طاحونيت
سي إم يب وأوريون؛
‘ ’2أن تتخذ كافة التدابـري الالزمة لتعليق أعمال البناء يف طاحونة
أوريون؛
‘ ’3أن تتخذ كافة التدابـري الالزمة لكفالة اس���تمرار تعليق أعمال
البن���اء يف طاحونة س���ي إم يب بعد تاري���خ  28حزيران/يونيه
2006؛
(ب) يتعيّن على أوروغواي أن تتعاون حبس���ن نية مع األرجنتني
هبدف كفالة االس���تغالل األمثل والرشيد لنهر أوروغواي من أجل
محاية البيئة املائية واحلفاظ عليها ومنع تلوثها؛
(ج) ريثم���ا تص���در املحكم���ة حكمه���ا النهائ���ي ،يتعيّ���ن على
أي إج���راءات انفرادية أخرى فيما
أوروغ���واي االمتناع عن اختاذ ّ
يتعل���ق ببن���اء طاحونيت س���ي إم يب وأوريون ال���ذي ال ميتثل للنظام
األساسي لعام  1975وقواعد القانون الدويل الالزمة لتفسري النظام
األساسي املذكور وتطبيقه؛
أي إج���راء آخر قد
(د) يتعيّ���ن أن متتن���ع أوروغ���واي عن اختاذ ّ
يتسبب يف تفاقم أو إطالة أمد النـزاع موضوع هذه الدعوى أو يف
استعصاء تسويته”.

حجج الطرفني يف اجللسات
تالحظ املحكمة قيام األرجنتني يف اجللسات ،اليت عقدت يف  8و9
حزيران/يونيه  ،2006بتأكيد احلجج املبـيّنة يف عريضتها وطلبها اإلشارة
بتدابـري حتفظية ،وبادعائها استيفاء شروط اإلشارة بتدابـري حتفظية.
وحاجج���ت األرجنتني بأمور من بـينه���ا أن حقوقها مبوجب النظام
األساسي لعام  1975نشأت فيما يتصل بفئتني متداخلتني من االلتزامات:
“التزامات بتحقيق غاية ،تتسم بطابع موضوعي؛ والتزامات ببذل عناية،
ذات طاب���ع إجرائي” .أما خبصوص االلتزامات املوضوعية ،فقد الحظت
األرجنتني أن املادة ( 41أ) من النظام األساس���ي لعام  1975قد أنشأت
هلا ح ّقني على األقل ،كل منهما قائم بذاته :أوالً“ ،احلـق يف أنه يتعيّن على
أوروغ���واي منع التلوث” ،وثاني���ًا“ ،احلق يف كفالة أن تضع أوروغواي
تدابـ�ي�ر ‘تتفق واملعايـري الدولي���ة الواجبة التطبي���ق’” .وا ّدعت األرجنتني
وأك���دت األرجنتني
أن أوروغ���واي مل حتت���رم أيًّا م���ن هذين االلتزامنيّ .
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كذلك أن االلتزامات املوضوعية يف إطار النظام األساسي تشمل “التزام
أوروغ���واي بع���دم إحداث تلوث بيئي أو خس���ائر اقتصادية مترتبة عليه،
يف الس���ياحة مث ًال” .وأضافت أن املواد  7إىل  13واملادة  60من النظام
ختوهلا عددًا من احلقوق اإلجرائية“ :أوالً ،احلق
األساس���ي لعام ّ 1975
يف أن ختطرها أوروغواي قبل بدء األعمال؛ وثانيًا ،احلق يف اإلعراب عن
أي مشروع مقترح؛ وثالثًا ،احلق يف أن
آراء تؤخذ يف االعتبار يف تصميم ّ
وأكدت
أي خالفات قبل القيام بأعمال البناء”ّ .
تتوىل املحكمة تس���وية ّ
األرجنتني أنه ،وفقًا للمادتني  9و 12من النظام األساسي لعام ،1975
أي أعمال إالّ بعد
يق���ع عل���ى عاتق أوروغواي التزام بـ “كفال���ة أ ّال تُ َّنفذ ّ
أي اعتراض ،أو عدم رد األرجنتني على اإلش���عار
ع���دم إبداء األرجنتني ّ
املق ّدم من أوروغواي ،أو إش���ارة املحكمة بالش���روط اإلجيابية اليت ميكن
ألوروغواي يف إطارها أن متضي قدمًا يف تنفيذ األعمال” .وا ّدعت عدم
أي من تلك الشروط الثالثة بعد ،رغم كون اإلجراءات املذكورة
استيفاء ّ
وأكدت األرجنتني كذلك على
بأي استثناء”ّ .
أعاله إلزامية و“ال تسمح ّ
أن املادة  9من النظام األساسي لعام  ،1975يف رأيها“ ،أنشأت التزامًا
‘بعدم البناء’” ... ،يع ّد ذا أمهية حمورية يف هذه املرحلة من الدعوى.
وأك���دت األرجنت�ي�ن عل���ى أن حقوقه���ا ،النابعة م���ن االلتزامات
ّ
املوضوعية واإلجرائية على الس���واء ،يتهددها “خطر داهم بوقوع ضرر
خط�ي�ر وال ميكن ج�ب�ره” ،م ّدعية أن املوقع املختار لبناء الطاحونتني هو
“أسوأ ما ميكن ختيله من ناحية محاية النهر والبيئة العابرة للحدود” وأن
الضرر البيئي يعترب ،على أقل تقدير“ ،احتماالً بالغ اخلطورة” ولن ميكن
جربه .ودفعت بأنه سينتج أيضًا ضرر اقتصادي واجتماعي ،وسيكون من
املستحيل تقيـيمه ،وا ّدعت كذلك أن بناء الطاحونتني “يتسبب بالفعل
يف آثار س���لبية خطرية على السياحة واألنش���طة االقتصادية األخرى يف
املنطقة” ،مبا يف ذلك تعليق استثمارات يف جمال السياحة واخنفاض حاد
وأكدت األرجنتني على أن ش���رط االس���تعجال
يف املعامالت العقاريةّ .
الالزم لإلش���ارة بتدابـري حتفظية قد استويف“ ،فعند قيام احتمال معقول
لوق���وع اخلطر املذكور قبل صدور احلكم يف موضوع الدعوى ،يندمج
مطلب االس���تعجال على نطاق واسع مع شرط وجود هتديد خطري بأن
ال عن ذلك،
يلحق ض���رر ال ميكن جربه باحلقوق موضع النظر” .وفض ً
الحظ���ت األرجنتني أن بن���اء الطاحونتني كان “جاري�ا�ً ويتقدم مبع ّدل
س���ريع” وأن أعمال البناء نفس���ها تتسبب يف “ضرر حقيقي وداهم”،
وأشارت إىل أن الطاحونتني “ستكونا ،وبوضوح ،جاهزتني للعمل قبل
أن تتمك���ن [املحكمة] من إصدار احلك���م” حيث من املقرر أن تدخل
اخلدمة طاحونة أوريون يف آب/أغس���طس  2007وطاحونة سي إم يب
يف حزيران/يوني���ه  .2008وا ّدعت األرجنت�ي�ن أن تعليق تراخيص بناء
الطاحونت�ي�ن وأعمال البناء نفس���ها هو التدبري الوحي���د القمني بأن مينع
اختي���ار موقع���ي الطاحونتني من أن يصبح أمرًا واقعًا ،وس���يحول دون
تفاقم الضرر االقتصادي واالجتماعي الناجم عن بناء هاتني الطاحونتني.
ونظ���رت املحكمة بع���د ذلك يف احلجج اليت قدمته���ا أوروغواي.
وأشارت إىل أن أوروغواي ذكرت أهنا “امتثلت متامًا للنظام األساسي

تطورت فيها هذه القضية”
لعام  1975لنهر أوروغواي طوال الفترة اليت ّ
وا ّدعت أن طلب األرجنتني ال أس���اس له ،وأن الظروف الالزمة لطلب
اختاذ تدابـري حتفظية ال وجود هلا على اإلطالق.
وذك���رت أوروغواي أهنا ال تعترض عل���ى أن املادة  60من النظام
األساس���ي لعام ّ 1975
تشكل ألول وهلة أساسًا الختصاص املحكمة
يف االس���تماع إىل طلب األرجنتني اإلشارة بتدابـري حتفظية ،ولكن ذلك
البن���د ال يقي���م اختصاص املحكم���ة إ ّال فيما يتعلق بطلب���ات األرجنتني
بش���أن النظام األساس���ي لع���ام  ،1975ال يف املنازع���ات اخلارجة عن
نط���اق اختصاص املحكمة ،مث���ل تلك اخلاصة بـ “الس���ياحة ،أو قيمة
العقارات احلضرية والريفية ،أو األنش���طة املهنية ،أو مستويات البطالة،
إىل غ�ي�ر ذل���ك” يف األرجنتني ،أو اخلاص���ة باجلوانب األخرى للحماية
البيئي���ة يف العالق���ات عرب احلدود بـني الدولت�ي�ن .وت ّدعي أوروغواي أن
طل���ب األرجنتني اإلش���ارة بتدابـري حتفظية جيب رفض���ه ألن انتهاكات
النظ���ام األساس���ي اليت تُتهم أوروغ���واي بارتكاهبا “تفتق���ر ظاهريًا إىل
املضم���ون” ،وألن أوروغواي “أوفت بالتزاماهتا مبوجب املادة  41من
النظام األساس���ي” “بتطبيقها أعلى وأنس���ب املعايـ�ي�ر الدولية يف جمال
مكافحة التلوث على هاتني الطاحونتني” .وذكرت أوروغواي كذلك
أهنا “أوفت بااللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب املادة  7وما بعدها
[من النظام األساسي لعام  ]1975حبسن نية” .وعلى وجه اخلصوص،
أي طرف من الطرفني
ا ّدع���ت أوروغواي أن هاتني املادت�ي�ن ال تعطيان ّ
“ح���ق النقض” عل���ى تنفيذ الطرف اآلخر مش���اريع للتنمية الصناعية،
ولكنهم���ا تقتصران على فرض التزام عل���ى الطرفني بالدخول يف تبادل
كامل وحس���ن الني���ة للمعلومات يف إطار اإلج���راءات اليت ينص عليها
النظام األساس���ي أو املتفق عليها فيما بـينهما .وأشارت أوروغواي إىل
ال عن طريق “إشعار األرجنتني من
أهنا امتثلت لذلك االلتزام امتثاالً كام ً
خ�ل�ال اللجنة أو قنوات أخرى بوجود مش���روعي [طاحونيت اللباب]،
حيث قدمت وصفًا تفصيليًا للمشروعني مع قدر هائل من املعلومات”،
وع���ن طريق “توف�ي�ر كل البيانات الفنية الالزمة لت���درك األرجنتني أنه
أي خطر فيما يتعلق باألثر البيئي املحتمل للمشروعني على هنر
ال يوجد ّ
أوروغواي” .وش��� ّددت كذلك على أنه ألول مرة “يف فترة  31عامًا
ال�ت�ي مضت على وضع النظام األساس���ي [لع���ام  ”]1975ت ّدعي فيها
األرجنت�ي�ن بتمتعها “حبق إجرائي مبوجب النظام األساس���ي ،ليس فقط
يف تلقي إشعار ومعلومات واملشاركة يف مفاوضات تتسم حبسن النوايا،
بل أيضًا يف منع أوروغواي من إنش���اء مش���اريع أثناء املراحل اإلجرائية
ال عن ذلك أن
أي دعوى قد تتبعها” .وذكرت أوروغواي فض ً
وخالل ّ
النـ���زاع القائم بـينها وبـني األرجنتني بش���أن طاحونيت اللباب قد جرت
تسويته يف واقع األمر مبوجب اتفاق أبرم يف  2آذار/مارس  2004بـني
وزير خارجي���ة أوروغواي ونظريه األرجنتيين ،اتف���ق الوزيران مبوجبه،
أوالً ،عل���ى أن طاحونة س���ي إم يب ميكن بناؤه���ا وفقًا للمخطط الذي
وضعت���ه أوروغواي ،وثانيًا ،على أن تقوم أوروغواي بتزويد األرجنتني
باملعلومات املتعلقة مبواصفاته وتش���غيله ،وثالث���ًا ،على أن ترصد اللجنة
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جودة املياه يف النهر فور تشغيل الطاحونة من أجل كفالة االمتثال للنظام
تأكد مرات
األساس���ي .ووفقًا ألوروغواي ،فإن وجود هذا االتفاق قد ّ
عديدة ،من بـينها عن طريق وزير خارجية األرجنتني ورئيس���ها ،واتسع
نطاق أحكامه لينطبق أيضًا على طاحونة أوريون املتوقعة.
وفض ًال عن ذلك ،ذكرت أوروغواي أنه ما من خطر قائم أو وشيك
أي حق من حقوق األرجنتني ،ومن مث ال يُس���توفَى ش���رط خطر
يته���دد ّ
وق���وع ضرر ال ميكن جربه ،وال ش���رط االس���تعجال .ودعم�ا�ً ملوقفها،
شرحت أوروغواي أمورًا من بـينها أن تقيـيمات األثر البيئي اليت أجريت
حىت اآلن وتلك اليت ستجرى يف املستقبل ،والضوابط التنظيمية والشروط
الصارم���ة ملن���ح التراخي���ص ال�ت�ي يفرضها قان���ون أوروغواي عل���ى بناء
أي ضرر
الطاحونتني وتشغيلهما ،تضمن أن هاتني الطاحونتني لن تلحقا ّ
بنهر أوروغواي أو باألرجنتني ،وأهنما س���تلتزمان بالشروط الصارمة اليت
تفرضها “أحدث توصي���ات منع التلوث ومكافحته على الصعيد الدويل
الصادرة عن االحتاد األورويب عام  ،1999واليت يلزم االمتثال هلا من قبل
مجيع مصانع اللباب يف أوروبا حبلول عام  .”2007وأشارت أوروغواي
إىل أن الطاحونتني لن تدخ ًال مرحلة التش���غيل قبل آب/أغسطس 2007
وحزيران/يونيه  2008على التوايل ،وأنه سيتعيّن الوفاء بعدد من الشروط
األخ���رى قبل بلوغ تل���ك املرحلة .وخلُصت أوروغواي إىل أنه حىت وإن
اعتُرب أن تش���غيل الطاحونتني قد يس���فر عن “تلوث النهر” ،فإن جسامة
“اخلط���ر املزع���وم على األرجنت�ي�ن” ال يعد “أكي���دًا أو فوريًا مبا يكفي
الستيفاء شرط املحكمة بأن يكون اخلطر ‘وشيكًا’ أو عاج ًال”.
وأخ�ي�رًا ،حاجت أوروغ���واي بأن تعليق أعمال بن���اء الطاحونتني
سيلحق خسارة اقتصادية بالشركات املشاركة ومسامهيها مبا يزيد بش ّدة
من احتماالت هتديد املشروعني بالكامل .وا ّدعت أوروغواي أن التدابـري
التحفظية اليت تسعى إليها األرجنتني ستهدد بالتايل بوقوع ضرر ال ميكن
جربه يف حقها الس���يادي يف تنفيذ مشاريع للتنمية االقتصادية املستدامة
يف إقليمها .وأش���ارت يف هذا الصدد إىل أن مشروعي طاحونيت اللباب
ميثالن أكرب االس���تثمارات األجنبية يف تاري���خ أوروغواي ،وأن البناء يف
ح ّد ذاته س���يوفر آالفًا عديدة م���ن الوظائف اجلديدة ،وأن الطاحونتني،
عند تش���غيلهما ،س���يكون هلما “أثر اقتصادي تفوق قيمته  350مليون
دوالر يف الس���نة” ،مبا ميثل “زيادة نس���بتها نقطتني مئويتني كاملتني يف
الناتج املحلي اإلمجايل ألوروغواي”.
أكدت األرجنتني أمورًا
ويف جولتها الثانية من املالحظات الشفويةّ ،
من بـينها أنه ،وفقًا للمادة  42من النظام األساسي لعام  1975واملبادئ
الدولية الراس����خة ،فإن النظام األساس����ي املذكور ال يش����مل تلوث النهر
فحس����ب ،كما تزعم أوروغ����واي ،بل كافة أنواع التل����وث الناجم عن
اس����تغالل النهر ،وكذلك العواقب االقتصادية واالجتماعية للطاحونتني.
وعارضت األرجنتني بش���� ّدة تأكيد أوروغواي عل����ى أهنا أوفت بصورة
ّأولي����ة بالتزاماهت����ا يف إط����ار النظام األساس����ي لع����ام 1975؛ والحظت
أن أوروغواي مل يس����بق هلا أن أش����عرت اللجنة باملش����روعني ،ومل توفر
وأكدت األرجنتني كذلك
معلومات كافية فيما يتعلق بطاحونيت اللبابّ .

على عدم وجود اتفاق ثنائي بتاريخ  2آذار/مارس  2004يفيد بإمكانية
املضي يف بناء طاحونة سي إم يب على النحو املقرر .وا ّدعت أن الترتيب
ال����ذي جرى التوصل إليه يف االجتم����اع الذي عقد يف ذلك التاريخ بـني
وزيري خارجية الدولتني كان مفاده ببس����اطة أن حتيل أوروغواي مجيع
املعلومات عن طاحونة سي إم يب إىل اللجنة ،وأن تشرع اللجنة يف رصد
جودة املياه يف منطقة املوقع املقترح ،ولكن أوروغواي مل توفر ما وعدت
بتقدميه من معلومات.
وم���ن جانبها ،أش���ارت أوروغ���واي إىل أن “األرجنتني [مل] تنف
حصوهل���ا من أوروغواي على قدر كبري من املعلومات من خالل آليات
وقن���وات متنوعة” ،وأن التدابـري ال�ت�ي اختذهتا أوروغواي يف هذا الصدد
وكررت ادعاءها بأن النظام
“تدعمها حماضر اللجنة بش���كل كامل”ّ .
األساس���ي لعام  1975ال مينح الطرفني “ح���ق النقض” ،ودفعت بأنه
أي “صعوبات يف التفس�ي�ر بس���بب نص ناقص”،
من الضروري ،حلل ّ
الرجوع إىل الفقرة  3من املادة  31من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات،
“أي ممارسة الحقة يس���تقى منها استدالالت هامة،
وال س���يما مراعاة ّ
تتيح حتديد اتفاق الطرفني بش���أن كيفية تفسري املعاهدة موضع النظر”.
وحسبما أفادت أوروغواي ،فإن “االتفاق الشفوي الالحق بـني البلدين
بتاري���خ  2آذار/مارس  2004الذي أبرمه وزيرا خارجيتهما” ّ
يش���كل
يقر
مث���االً حم ّددًا عن تلك املمارس���ات الالحقة مبا يس���تثين ّ
أي تفس�ي�ر ّ
وك���ررت أوروغواي كذل���ك أن االتفاق الثنائي
بوج���ود حق النقضّ .
أقر بوجوده رئي���س مجهورية
امل���ؤرخ  2آذار/م���ارس  ،2004ال���ذي ّ
األرجنت�ي�ن ،قد أذن بوضوح ببناء الطاحونتني .ويف ختام جولتها الثانية
كررت أوروغ���واي اإلعراب صراحة “عن
من املالحظات الش���فويةّ ،
اعتزامه���ا االمتثال الكامل للنظام األساس���ي لع���ام  1975اخلاص بنهر
وكررت “كإعراب ملموس عن ذلك العزم ...
أوروغواي وتنفيذه”ّ ،
عرضها إجراء أعمال رصد مشتركة ومتواصلة مع مجهورية األرجنتني”
فيما يتعلق باآلثار البيئية املترتبة على تشغيل الطاحونتني يف املستقبل.

تعليل املحكمة
تب���دأ املحكمة باإلش���ارة إىل أهن���ا ال حتت���اج ،يف التعامل مع طلب
التدابـري التحفظية ،إىل االقتناع قطعًا بأن هلا اختصاصًا للنظر يف موضوع
القضية ،ولكنها لن تقوم باإلشارة بتلك التدابـري إ ّال عندما تبدو الشروط
اليت يس���تظهر هبا امل ّدعي قادرة بصورة أ ّولية على توفري أس���اس جيوز أن
يقوم عليه اختصاص املحكمة.
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن أوروغواي ال تنك���ر اختصاص املحكمة
مبوج���ب امل���ادة  60م���ن النظام األساس���ي لع���ام  .1975وتوضح أن
تؤكد أن ذلك االختصاص ال يقوم بصورة أ ّولية
أوروغواي ،مع ذلكّ ،
إ ّال فيما يتعلق باجلوانب الواردة يف طلب األرجنتني ،اليت ختص مباشرة
حي���ق لألرجنتني املطالبة هبا يف إطار النظام األساس���ي لعام
احلق���وق اليت ّ
 ،1975وأن أوروغ���واي تص���ر يف ه���ذا الصدد عل���ى أن احلقوق اليت
بأي أثر اقتصادي واجتماعي مزعوم ناتج
تطالب هبا األرجنتني واملتعلقة ّ
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أي أثر على الس���ياحة ،ليس���ت مش���مولة
عن الطاحونتني ،مبا يف ذلك ّ
بالنظام األساسي لعام .1975
وإذ تأخ���ذ املحكم���ة يف االعتب���ار أن الطرفني متفق���ان على أن هلا
اختصاص���ًا فيما يتعلق باحلقوق اليت تنطبق عليه���ا املادة  60من النظام
األساس���ي لعام  ،1975تعلن أهنا ال حتتاج يف هذه املرحلة من الدعوى
إىل النظ���ر يف تل���ك املس���ألة اإلضافية ال�ت�ي أثارهتا أوروغ���واي .ومن مث
ختلُص املحكمة إىل أن هلا اختصاصًا أ ّوليًا مبوجب املادة  60من النظام
األساسي لعام  1975يف النظر يف املوضوع ،وبالتايل ميكنها تناول طلب
التدابـري التحفظية هذا.
*
وتذكر املحكمة عالوة على ذلك أن اهلدف من سلطتها يف اإلشارة
بتدابـري حتفظية يكمن يف السماح هلا باحلفاظ على احلقوق اخلاصة بكل
أي قضية “إىل أن يصدر احلكم النهائي” يف الدعوى
طرف من أطراف ّ
أي ضرر ال ميكن
القضائي���ة ،على أن تك���ون تلك التدابـري ضرورية ملنع ّ
جربه من أن يلحق باحلقوق موضع النـزاع .وتشري املحكمة كذلك إىل
ملحة ملنع وقوع
أن تلك الس���لطة ال مت���ارس إ ّال إذا كانت هناك حاجة ّ
ض���رر ال ميك���ن جربه باحلقوق موضع النـزاع قبل أن تس���نح للمحكمة
الفرصة إلصدار حكمها.
وتبدأ املحكمة بالنظر يف طلبات األرجنتني املتعلقة بوقف الترخيص
ببناء طاحونيت اللباب وتعليق أعمال البناء نفسها .ففيما يتعلق باحلقوق
ذات الطابع اإلجرائي اليت تدفع هبا األرجنتني ،تترك املحكمة إىل مرحلة
النظر يف املوضوع مسألة ما إذا كانت أوروغواي مل تتقيّد متامًا بأحكام
الفص���ل الثاين من النظام األساس���ي لع���ام  1975عندما رخصت ببناء
الطاحونت�ي�ن .وتضيف املحكمة أهنا غري مقتنع���ة يف الوقت احلاضر بأنه
يف حال ما إذا ثبت الحقًا أن أوروغواي مل تتقيّد متامًا بتلك األحكام،
قبل هذه الدعوى أو يف مرحلة الحقة ،فإن تلك االنتهاكات س���تكون
غري قابلة للتصحيح يف مرحلة النظر يف املوضوع.
وحتيط املحكمة علمًا بتفس�ي�ر النظام األساسي لعام  1975الذي
قدمته األرجنتني مبا يفيد أنه ينص على التزام “بعدم البناء” ،أي يشترط
أي مشروع ال ميضي قدمًا إالّ إذا وافق عليه الطرفان ،أو أنه يف حال
أن ّ
عدم االتفاق ال ميضي املش���روع قدمًا ح�ت�ى حتكم املحكمة يف النـزاع.
إ ّال أن املحكم���ة ترى أهنا غري مضطرة للنظر يف تلك املس���ألة لألغراض
احلالية ،فهي غري مقتنعة يف الوقت احلاضر بأنه يف حال ما إذا ثبت الحقًا
أي
أن ذلك هو التفس�ي�ر الصحيح للنظام األساس���ي لعام  ،1975فإن ّ
انتهاكات الحقة للنظام يثبت أن أوروغواي ارتكبتها ستكون غري قابلة
للتصحيح يف مرحلة النظر يف املوضوع.
وفيم���ا يتعل���ق باحلق���وق ذات الطابع املوضوعي اليت متس���كت هبا
األرجنتني ،فإن املحكمة تدرك الش���واغل ال�ت�ي أعربت عنها األرجنتني
بالنس���بة للحاجة إىل محاية بيئتها الطبيعية وال س���يما جودة املياه يف هنر
أوروغواي .وتشري إىل أن املحكمة أتيحت هلا يف املاضي فرصة التشديد

عل���ى األمهية الكربى اليت تعلقها على احت���رام البيئة ،وحتديدًا يف فتواها
بش���أن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها ،ويف حكمها
الصادر يف القضية املتعلقة مبشروع غابشيكوفو  -ناغيماروس (هنغاريا/
سلوفاكيا).
أي ش����يء يف ملف الدعوى
وت����رى املحكمة أنه ال يوجد مع ذلك ّ
ّ
يبـيّن أن القرار الفعلي ألوروغواي بالترخيص ببناء الطاحونتني يش����كل
خطرًا وشيكًا بوقوع ضرر ال ميكن جربه يف البيئة املائية لنهر أوروغواي
أو للمص����احل االقتصادية واالجتماعية لس����كان ضف����ة النهر على اجلانب
األرجنتيين منه.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن األرجنتني مل تقنعها ب���أن بناء الطاحونتني
ّ
يش���كل خطرًا بوقوع ضرر ال ميكن ج�ب�ره يف البيئة؛ ومل يتبـيّن أن بناء
الطاحونت�ي�ن ّ
يش���كل خطرًا دامه���ًا بوقوع ضرر اقتص���ادي واجتماعي
ال ميك���ن جربه .وباإلضافة إىل ذلك ،مل تظهر األرجنتني أن جمرد تعليق
بن���اء الطاحونتني ،ريثم���ا يصدر احلكم النهائ���ي يف موضوع الدعوى،
سيعكس أو يصلح العواقب االقتصادية واالجتماعية املزعومة اليت تنسبها
األرجنتني إىل أعمال البناء.
وفض ًال عن ذلك ،مل تقدم األرجنتني يف الوقت احلاضر أدلة تشري إىل
أي تلوث ناجم عن تش����غيل الطاحونتني س����يكون من طابعه إحداث
أن ّ
أض����رار ال ميك����ن جربها يف هنر أوروغواي .وتش��ي�ر املحكمة إىل أن من
مهام اللجنة كفالة جودة املياه يف النهر عن طريق تنظيم مستويات التلوث
أي حال،
أي تلوث ،على ّ
وخفضها إىل احل ّد األدىن ،وأن خطر حدوث ّ
ليس وشيكًا ،حيث ال يتوقع أن تدخل الطاحونتان مرحلة التشغيل قبل
آب/أغسطس ( 2007أوريون) وحزيران/يونيه ( 2008سي إم يب).
وتضي���ف املحكمة أهن���ا غري مقتنعة حبجة أن احلق���وق اليت تطالب
هبا األرجنتني س���تفقد قابليتها للحماية يف ح���ال ما إذا ّقررت املحكمة
أ ّال تش�ي�ر يف هذه املرحلة من الدعوى بتعلي���ق الترخيص ببناء طاحونيت
اللباب وبتعليق أعمال البناء نفسها.
وختلُ���ص املحكمة ،يف ضوء ما س���بق ،إىل أن ظ���روف القضية يف
ح ّد ذاهتا ال تتطلب اإلش���ارة بتدابـ�ي�ر حتفظية تأمر بأن تعلق أوروغواي
الترخي���ص ببناء طاحونيت اللب���اب أو بتعليق أعمال البناء الفعلية .إ ّال أن
املحكم���ة توضح أنه مبض���ي أوروغواي قدمًا بالترخي���ص للطاحونتني
بأي قرار قد ختلُص
وبنائهما ،فإهنا تتحمل بالضرورة كل املخاطر املتعلقة ّ
إليه املحكمة الحقًا يف موضوع الدعوى .وتش�ي�ر إىل أن إنش���ائهما يف
املوقع احلايل ال ميكن اعتباره مسببًا ألمر واقع ألنه ،كما أتيح للمحكمة
تؤك���د“ ،يف حال ثبوت أن بناء املنش���آت ينطوي على انتهاك حلق
أن ّ
قانوين ،فال ميكن ،وال جيب ،أن يُس���تثىن مس���بقًا احتمال صدور قرار
قضائي بوجوب توقف تلك األشغال أو تعديلها أو تفكيكها”.
وانتقلت املحكمة بعد ذلك إىل بقية التدابـري التحفظية اليت تلتمس
األرجنتني يف طلبها اختاذها .وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن هذه القضية تربز
أمهية احلاجة إىل كفالة احلماية البيئية للموارد الطبيعية املشتركة مع إتاحة

184

التنمية االقتصادية املس���تدامة يف الوقت نفس���ه ،وإىل أنه من الضروري
بوج���ه خاص مراعاة اعتماد الطرفني على جودة املياه يف هنر أوروغواي
يف ُس���بل املعيش���ة والتنمية االقتصادية لديهما؛ ومن هذا املنطلق ،جيب
مراع���اة احلاجة إىل ضمان اس���تمرار املحافظة على بيئ���ة النهر وحقوق
الدول املشاطئة يف التنمية االقتصادية.
وتش��ي�ر املحكمة يف هذا الصدد إىل أن النظام األساسي لعام 1975
أُنش����ئ عم ًال مبعاهدة مونتيفيديو لعام  1961ال��ت�ي تعيّن احلدود على هنر
أوروغ����واي بـني األرجنتني وأوروغواي ،وأن الطرفني ال خيتلفان على أن
النظام األساسي لعام  1975يُنشئ آلية مشتركة الستغالل النهر واحلفاظ
علي����ه .وتالح����ظ املحكمة أن األح����كام التفصيلية للنظام األساس����ي لعام
 ،1975اليت تقضي بالتعاون بـني الطرفني يف األنشطة اليت تؤثر على بيئة
النهر ،قد وضعت نظامًا ش����ام ًال وتدرجييًا؛ ّ
ويشكل إنشاء اللجنة اإلدارية
لنهر أوروغواي أمهية يف هذا الصدد ،وهي متثل آلية مشتركة تضطلع مبهام
تنظيمي����ة وتنفيذي����ة وإدارية وتقنية وتوفيقية ،ويعهد إليها بالتنفيذ الس����ليم
للقواعد الواردة يف النظام األساس����ي لع����ام  1975واملنظمة إلدارة موارد
النهر املش����تركة ،وأن اآللية اإلجرائية املوضوعة يف إطار النظام األساس����ي
لعام ّ 1975
جزءا بالغ األمهية يف نظام املعاهدة املذكورة.
تشكل ً
وتقضي املحكمة بأنه يتعيّن على الطرفني الوفاء بالتزاماهتما مبوجب
القانون الدويل ،وتش��� ّدد على ض���رورة أن تنفذ األرجنتني وأوروغواي
حبس���ن نية إجراءات التشاور والتعاون اليت ينص عليها النظام األساسي
لع���ام  ،1975حيث ّ
تش���كل اللجنة املحفل املتوخ���ى يف هذا الصدد.
أي إجراء قد
وتشجع املحكمة الطرفني كذلك على االمتناع عن اختاذ ّ
استع َص ًاء.
جيعل تسوية هذا النـزاع أكثر ْ
وإذ تضع املحكمة يف اعتبارها مجيع االعتبارات الواردة أعاله وااللتزام
أكدته أوروغواي أمام املحكمة خالل املرافعات الشفوية بأن متتثل
الذي ّ
للنظام األساسي لعام  1975اخلاص بنهر أوروغواي امتثاالً كام ًال ،فإهنا
ال جتد مربرًا ألن تش�ي�ر بالتدابـري التحفظية املتبقية اليت طلبتها األرجنتني.
أي حكم مسبق
وختتتم املحكمة باإلش���ارة إىل أن قرارها ال ينطوي على ّ
أي مسائل تتعلق
بشأن اختصاص املحكمة بالنظر يف موضوع القضية أو ّ
مبقبولية العريضة ،أو تتعلق باملوضوع نفس���ه ،وأنه ال ميس حق األرجنتني
وأوروغواي يف تقدمي احلجج املتعلقة بتلك املس���ائل .وال ميس القرارأيضًا
ح���ق األرجنت�ي�ن يف أن تقدم يف املس���تقبل طلبًا جديدًا لإلش���ارة بتدابـري
حتفظية يف إطار الفقرة  3من املادة  75من الئحة املحكمة ،اس���تنادًا إىل
وقائع جديدة.
*
*   *
إعالن القاضي راجنيفا
يتف���ق القاض���ي راجنيف���ا مع ق���رار املحكم���ة برفض طل���ب التدابـري
ركز
التحفظية .ولكنه ليس راضيًا بش���كل ت���ام عن هنج املحكمة ،الذي ّ
على االستعجال وخطر وقوع ضرر ال ميكن جربه يف حالة عدم اإلشارة
بتلك التدابـري.

فااللت���زام الذي يقع على عاتق الطرفني باالمتثال للتدابـري التحفظية
عم�ل�ا بامل���ادة  94من ميثاق األمم املتحدة يتطل���ب أن تكفل املحكمة
ً
أ ّال يعترب قرارها حكمًا مؤقتًا ميكن أن ينطوي على حكم مس���بق على
تن���اول موضوع الدعوى بالتدقي���ق وعلى االس���تنتاجات املتعلقة به يف
املس���تقبل .ومن مث ،فإن دراس���ة آثار التدابـري ال تعد يف ح ّد ذاهتا كافية
ملنع ذلك االحتمال؛ فتلك الدراس���ة جيب أيضًا أن يدعمها حتليل لذات
الغرض من التدابـري املطلوبة.
ويرج���ع األمر للمحكمة يف أن تق���ارن يف البداية الغرض من تلك
التدابـ�ي�ر مع ما هو مطل���وب من خالل الدعوى األصيلة ومن مث ترفض
الطلبات ،املباش���رة أو غري املباش���رة يف بعض القضايا ،اليت ينتج عنها يف
واق���ع األمر حكم مؤقت .وسيس���اعد هذا النه���ج ،أوالً ،على توضيح
العالق���ة بـني اإلج���راءات العارضة واإلجراءات الرئيس���ية هبدف كفالة
أ ّال تك���ون املحكمة مقيّدة بالتدابـري التحفظية ،عند إصدارها حكمًا يف
موضوع الدعوى ،وثانيًا ،سيساعد على أن تقتصر اإلجراءات العارضة
على دراسة األجزاء العاجلة فقط من الطلب.

الرأي املستقل للقاضي أبراهام
بـينم����ا يعرب القاضي أبراهام ع����ن موافقته على منطوق األمر ،فإنه
يأسف ألن املحكمة مل تستغل الفرصة اليت أتاحتها هذه القضية لتوضح
مس����ألة املبدأ يف العالق����ة بـني موضوع ادعاءات امل ّدع����ي ،أو موضوعها
األويل ،فيما يتعلق باحلق الذي يطالب به ،واألمر باختاذ التدابـري العاجلة
ّ
اليت يطلبها .فوفقًا للعديد من الشراح ،يتعيّن على املحكمة عندما تصدر
للبت يف طلب باختاذ تدابـري حتفظي����ة أن متتنع عن النظر بتاتًا يف
حكم����ًا ّ
موضوع حجج األطراف بالنس����بة لوجود احلقوق حمل النـزاع ونطاقها،
وأن تقتص����ر على التحق����ق من مدى كون احلق الذي يطالب به امل ّدعي،
قر يف آخر املط����اف باحلكم النهائي ،مهددًا
بافتراض أن ذلك احلق س����يُ ّ
بض����رر ال ميكن جربه يف غضون ذلك .ويعت��ب�ر القاضي أبراهام أن ذلك
ال����رأي جيانب الصواب .ويش��ي�ر إىل أن تدبريًا حتفظي����ًا يأمر امل ّدعى عليه
بأن يتصرف أو ميتنع عن التصرف بأسلوب معيّن إمنا يتعارض بالضرورة
م����ع احلق األساس����ي املكفول لكل الدول ذات الس����يادة ب����أن تتصرف
مبا ت����راه األفضل ،على أن تكون تصرفاهت����ا ممتثلة للقانون الدويل .ويرى
أن����ه ال يُعقل أن يُصدر هذا األم����ر املانع قبل أن تقتنع املحكمة برجحان
ّأويل حلجة امل ّدعي .ويف هذا الصدد ،يربط القاضي أبراهام بـني املس����ألة
اليت يتناوهلا وتأكيد املحكمة يف حكمها الصادر يف قضية الغراند (أملانيا
ضد الواليات املتحدة األمريكية) (تقارير حمكمة العدل الدولية ،2001
الصفحة  )466على الطابع اإللزامي للتدابـري املش����ار إليها مبوجب املادة
يوجه
 41من النظام األساسي .وحيث إن أمر املحكمة يلزم الدولة اليت ّ
هلا التدبري املش����ار إلي����ه باالمتثال لذلك التدبري ،ف����إن املحكمة ال ميكنها
ف����رض ذل����ك التدبري من دون إجراء ح���� ّد أدىن من النظر يف مدى وجود
احلق����وق اليت يطال����ب هبا امل ّدعي ،ومن دون أن تلق����ي بالتايل نظرة على
موضوع النـزاع.
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وي���رى القاضي أبراه���ام أن يقتصر ذلك النظ���ر بالضرورة حمدودًا
ومياثل إىل ح ّد كبري معيار احلجة الظاهرة املعروف على نطاق واسع يف
املحاك���م الدولية األخرى والعديد من النظم القانونية املحلية .وبصرف
النظر عن املصطلح املستخدم ،فإن ذلك يرقى يف جوهره إىل التحقق من
اس���تيفاء ثالثة شروط لتمكني املحكمة من أن تأمر باختاذ تدبري لضمان
ح���ق يطالب به امل ّدعي :فيج���ب أن تكون هناك حجة مقنعة يف الظاهر
بوج���ود احلق؛ وجيب أن تكون هناك حجة معقولة بأن س���لوك امل ّدعى
عليه يس���بب ،أو حيتمل أن يسبب ،ضررًا وشيكًا باحلق؛ وأخريًا ،جيب
أن يربر االس���تعجال يف الظروف املح ّددة اختاذ تدبري وقائي حلماية احلق
من ضرر ال ميكن جربه.

الرأي املستقل للقاضي بنونة
يأسف القاضي بنونة ألن املحكمة مل تستغل الفرصة يف هذه القضية
لتوضح العالقة بـني اإلجراءات الرئيسية وطلب اإلشارة بتدابـري حتفظية.
فقد دخل الطرفان يف جدال واس���ع النطاق أمام املحكمة عن جمرد
وج���ود احل���ق الذي تطالب به األرجنتني ،وال���ذي مبوجبه ال ميكن منح
الترخي���ص ببناء طاحونيت اللباب وال بدء العمل يف املوقعني إ ّال باملوافقة
ال وبطبيعة
املسبقة من الدولتني .فلو كان هذا احلق موجودًا ،الستتبع فع ً
احلال اإلش���ارة بتدابـري حتفظية ،وحتديدًا سحب ذلك الترخيص وتعليق
أعمال البناء.
ملزمة ،يف
وكان األج���در باملحكم���ة أن تنظر فيم���ا إذا كانت غري َ
ظروف معيّنة ،بدراسة مدى وجود ظاهري للحق موضع النـزاع ،رغم
أنه جيب عليها أ ّال تصل إىل قرار هنائي يف تلك املرحلة ،وذلك عندما يظل
الشك قائمًا الحتمال تشعب النصوص املعنيّة أو غموضها أو سكوهتا.
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ويأسف القاضي بنونة لعدم تناول املحكمة لتلك املسألة ،ويرى أنه
توجد بالتايل حلقة مفقودة يف تعليل األمر.
ومع ذلك ،وحيث يعترب القاضي بنونة أن األدلة املقدمة إىل املحكمة
مل تك���ن كافية لتقرر املحكم���ة ألول وهلة وجود احلق الذي تطالب به
صوت
األرجنتني من عدمه ،وحيث يتفق مع بقية تعليل املحكمة ،فقد ّ
لصاحل األمر.

الرأي املخالف للقاضي اخلاص فينويسا
خيتلف القاضي اخلاص فينويس���ا مع ق���رار املحكمة بأن “الظروف
كما تبدو للمحكمة ،ال تستلزم يف ح ّد ذاهتا ممارسة سلطتها” لإلشارة
بتدابـري حتفظية.
يصر على ضرورة تطبيق اآللية املش���تركة املنصوص عليها يف
وهو ّ
النظام األساس���ي لعام  1975هبدف االس���تغالل األمثل والرش���يد لنهر
أوروغواي ،ويش�ي�ر إىل حالة الش���ك الراهنة بشأن احتمال وقوع ضرر
ال ميك���ن جربه بالبيئة يف هنر أوروغ���واي .ويرى أن احلقوق والواجبات
القائم���ة مبوج���ب النظام األساس���ي لع���ام  1975هي تعبري ع���ن املبدأ
التحوط���ي ال���ذي أدرجت���ه أوروغ���واي واألرجنتني بص���ورة تقليدية.
وإذ حيي���ط القاضي اخلاص فينويس���ا علمًا باآلث���ار القانونية لاللتزامات
ال�ت�ي تعهدت هبا أوروغ���واي أمام املحكم���ة باالمتث���ال الكامل للنظام
األساسي لعام  ،1975فإنه يري أن املحكمة ،حىت تضمن الوفاء بتلك
االلتزامات ،كان األجدر هبا أن تش�ي�ر بالتعليق املؤقت لبناء الطاحونتني
إىل أن ختطرها أوروغواي باس���تيفائها التزاماهت���ا القائمة مبوجب النظام
األساسي املذكور.

قضية طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي (األرجنتني ضد أوروغواي)
(تدابـري حتفظية)
األمر الصادر يف  23كانون الثاين/يناير 2007

يف أم���ر ص���ادر يف القضي���ة املتعلق���ة بطاحون�ت�ي اللب���اب على هنر
أوروغ���واي ،قضت املحكمة ،بأغلبية أربعة عش���ر صوتًا مقابل صوت
واح���د ،أن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقت الراهن ال تس���تلزم
يف ح ّد ذاهتا ممارس���ة س���لطتها مبوجب املادة  41من النظام األساس���ي
واإلشارة بتدابـري حتفظية.
*
*   *
وكان���ت هيئ���ة املحكم���ة مؤلف���ة عل���ى النح���و الت���ايل :الرئيس���ة
هيغينـ���ز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا وش���ي وكوروما

وبويرغنتال وأووادا وس���يما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
وس���كوتنيكوف؛ والقاضي���ان اخلاص���ان توريس برنارديز ،وفينويس���ا؛
ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
وفيما يلي نص فقرة املنطوق (الفقرة  )56من األمر:
“...
“إن املحكمة
بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
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ختلُ���ص إىل أن الظروف ،كما تبدو للمحكم���ة يف الوقت الراهن،
ال تستلزم يف ح ّد ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة  41من النظام
األساسي واإلشارة بتدابـري حتفظية.
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وأبراهام وكيث
وس���يبولفيدا  -أم���ور وبنون���ة وس���كوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص
فينويسا؛
املعارضون :القاضي اخلاص توريس برنارديز”.
*
*   *
وذيّ���ل القاضيان كوروما وبويرغنتال أمر املحكمة بإعالنني .وذيّل
القاضي اخلاص توريس برينارديز أمر املحكمة برأي خمالف.
*
*   *

العريضة وطلب اإلشارة بتدابـري حتفظية
تش��ي�ر املحكمة إىل أنه ،مبوجب عريض����ة اودعت إىل قلم املحكمة
يف  4أيار/ماي����و  ،2006أقامت مجهورية األرجنتني (املش����ار إليها أدناه
ب����ـ “األرجنتني”) دع����وى ضد مجهورية أوروغواي الش����رقية (املش����ار
إليه����ا أدناه بـ “أوروغواي”) ملا يزع����م من انتهاك أوروغواي اللتزاماهتا
مبوجب النظام األساس����ي لنهر أوروغواي ،الذي وقّعت عليه األرجنتني
وأوروغواي يف  26شباط/فرباير  1975ودخل حيز النفاذ يف  18أيلول/
س����بتمرب ( 1976ويشار إليه أدناه بـ “النظام األساسي لعام .)”1975
وت ّدع����ي األرجنتني يف عريضته����ا أن االنتهاك عن “الترخيض لطاحونيت
اللباب على هنر أوروغواي ،وبنائهما ،واإلذن بتشغيلهما يف املستقبل”،
مع اإلش����ارة على وجه اخلصوص إىل “ما تتركه تلك األنش����طة من آثار
على جودة املياه يف هنر أوروغواي وعلى املناطق اليت يؤثر النهر عليها”.
وتقي����م األرجنتني اختصاص املحكمة عل����ى الفقرة  1من املادة 36
من النظام األساس����ي للمحكمة والفقرة األوىل من املادة  60من النظام
األساس����ي لع����ام  ،1975اليت تن����ص يف مجلة أمور أن����ه “جيوز ألي من
أي نـزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق
الطرفني أن حييل إىل حمكمة العدل الدولية ّ
النظام األساسي لعام  1975وتتعذر تسويته باملفاوضات املباشرة”.
واس���تنادًا إىل بيان الوقائع واألس���س القانوني���ة املبـيّنة يف العريضة،
تلتمس األرجنتني من املحكمة أن تقضي وتعلن:
“ - 1أن أوروغ����واي انتهك����ت االلتزامات اليت تق����ع على عاتقها
مبوجب النظام األساس����ي لع����ام  1975والقواع����د األخرى للقانون
الدويل اليت يشري إليها ذلك الصك ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
(أ) االلتزام باختاذ كافة التدابـري الالزمة لكفالة االستغالل األمثل
والرشيد لنهر أوروغواي؛

(ب) االلتزام بتقدمي إشعار مسبق للّجنة اإلدارية لنهر أوروغواي
ولألرجنتني؛
(ج) االلت���زام باالمتثال لإلجراءات املنص���وص عليها يف الفصل
الثاين من النظام األساسي لعام 1975؛
(د) االلتزام باخت���اذ كافة التدابـري للحفاظ على البيئة املائة ومنع
التلوث ،وااللتزام حبماية التنوع البيولوجي ومصائد األمساك ،مبا يف
ذلك االلتزام بإعداد دراسة كاملة وموضوعية عن األثر البيئي؛
(هـ) االلت���زام بالتع���اون يف جم���ال من���ع التلوث ومحاي���ة التنوع
البيولوجي ومصائد األمساك؛
 - 2أن أوروغواي قد ترتبت على تصرفها املسؤولية الدولية جتاه
األرجنتني؛
 - 3أنه على أوروغواي أن توقف تصرفها غري املش���روع ومتتثل
بصرامة يف املستقبل لاللتزامات اليت تقع على عاتقها؛
 - 4أن���ه على أوروغواي القيام باجلرب الكامل عن الضرر الناجم
عن انتهاكها لاللتزامات اليت تقع على عاتقها”.
وتذك���ر املحكمة بأن األرجنتني ،فور إيداعها عريضتها يف  4أيار/
ّ
ماي���و  ،2006قدم���ت طلبًا لإلش���ارة بتدابـري حتفظية تس���توجب على
أوروغ���واي م���ا يلي :تعليق تراخي���ص بناء الطاحونت�ي�ن وتعليق أعمال
تشيـيدمها رهن صدور قرار املحكمة النهائي؛ والتعاون مع األرجنتني من
أي
أجل محاية وصون البيئة املائية لنهر أوروغواي ،واالمتناع عن اختاذ ّ
إجراء انفرادي آخر فيما يتعلق بتش���يـيد الطاحونتني على حنو ال يتوافق
مع النظام األساس���ي املوقّع يف ع���ام  ،1975واالمتناع أيضًا عن القيام
بأي عمل آخر قد يؤدي إىل تفاقم النـزاع أو جعله أكثر استعصاء على
ّ
التسوية .ويف األمر الصادر يف  13متوز/يوليه  ،2006وجدت املحكمة
“أن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقت الراهن ال تس���تلزم يف ح ّد
ذاهتا ممارس���ة س���لطتها مبوجب املادة  41من النظام األساسي واإلشارة
بتدابـري حتفظية” .ومبوجب أمر صادر يف نفس التاريخ ،ح ّددت املحكمة
األولية.
مه ً
ال زمنية إليداع املرافعات اخلطيّة ّ
ويف  29تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر  ،2006قدمت أوروغواي بدورها
طلبًا لإلش���ارة بتدابـري حتفظية ،مش�ي�رة إىل القضية اجلارية ومس���تندة إىل
املادة  41من النظام األساسي للمحكمة واملادة  73من الئحة املحكمة،
ملحة إليها حلماية حق���وق أوروغواي املتنازع
ّ
وأك���دت وجود “حاجة ّ
عليه���ا يف ه���ذه الدع���وى من ض���رر وش���يك ال ميكن ج�ب�ره ،واحليلولة
دون تفاق���م النـزاع احلايل” .وذكرت أوروغ���واي يف مجلة أمور أنه منذ
 20تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر “ ،2006حاصرت جمموع���ات منظمة من
املواطنني األرجنتينيـني جس���رًا دوليًا حيويًا على هنر أوروغواي ،ومنعت
العب���ور التجاري والس���ياحي من األرجنت�ي�ن إىل أوروغواي” ،وأن تلك
املجموعات ختطط لتوس���يع نطاق احلصار ليش���مل النهر نفسه .وا ّدعت
أوروغ���واي أهنا عانت من ضرر اقتصادي كبري بنتيجة هذه األعمال اليت
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أي إج���راءات .وزعمت أوروغواي
تزع���م أن األرجنتني مل تتخذ حياهلا ّ
أن الغ���رض املعلن من ه���ذه األعمال هو إجبارها عل���ى الرضوخ لطلب
األرجنت�ي�ن التخل���ي هنائيًا عن تش���يـيد طاحونة لباب بوتني���ا ،واليت هي
أي وقت من
موض���وع النـزاع ،ومن���ع الطاحونة من البدء يف العم���ل يف ّ
األوقات.
ويف ختام الطلب ،طلبت أوروغواي من املحكمة أن تشري بالتدابـري
التالية:
“يف انتظار احلكم النهائي للمحكمة ،على األرجنتني:
‘ ’1أن تتخ���ذ كل ما يف وس���عها من إج���راءات معقولة ومالئمة
ملن���ع أو إهناء تعطي���ل حركة امل���رور العابر بـ�ي�ن أوروغواي
واألرجنت�ي�ن ،مب���ا يف ذلك احلص���ار املفروض على اجلس���ور
والطرق بـني الدولتني؛
أي تدبري من ش���أنه أن ي���ؤدي إىل تفاقم
‘ ’2أن متتن���ع ع���ن اختاذ ّ
النـزاع ،أو توسيع نطاقه أو جعل تسويته أكثر استعصاء؛
تضر حبقوق أوروغواي
‘ ’3أن متتنع عن اختاذ ّ
أي تدابـري أخرى قد ّ
املتنازع عليها أمام املحكمة”.

اختصاص املحكمة
تالح���ظ املحكمة أنه يف اجللس���ات املعق���ودة يف  18و 19كانون
األول/ديس���مرب  ،2006طعن���ت األرجنت�ي�ن يف اختص���اص املحكمة
باإلش���ارة بالتدابـري التحفظية اليت التمس���تها أوروغواي وذلك استنادًا
بصف���ة خاص���ة إىل كون الطل���ب ال ميت بصل���ة إىل النظام األساس���ي
لنه���ر أوروغواي أو إىل العريضة اليت أقيم���ت مبوجبها الدعوى .وترى
األرجنت�ي�ن أن الغرض احلقيقي من الطلب ال���ذي قدمته أوروغواي هو
التوصل إىل إزالة حواجز الطرق بـينما احلقوق اليت حيتمل أن تتضرر من
حواج���ز الطرق ،أي احلق يف حرية النقل وحرية التجارة بـني الدولتني،
أي ج���زء منها خاضعة للنظام األساس���ي لنه���ر أوروغواي.
ليس���ت يف ّ
وذك���رت األرجنتني أن هذه احلقوق خاضعة ملعاهدة أسونس���يون ،اليت
أنش���أت السوق املش���تركة ألمريكا اجلنوبية (يُشار إليها فيما يلي باسم
“معاهدة مريكوس���ور”) ،وأش���ارت إىل أن أوروغواي قد س���بق وأن
رفعت دعوى بش���أن احلواجز على الطرق أمام حمكمة خاصة أنش���ئت
مبوج���ب املعاهدة املذك���ورة ،وأن تلك املحكمة قد أصدرت قرارها يف
القضية يف  6أيلول/سبتمرب املاضي ،وأن ذلك القرار هنائي وملزم وميلك
حجية األمر املقضي به بالنس���بة للطرفني .وا ّدع���ت األرجنتني أن نظام
تس���وية املنازعات مبوجب معاهدة مريكوس���ور تس���تبعد إمكانية تقدمي
أي حمفل آخر.
طلب إىل ّ
مث تبـيّ���ن املحكم���ة حجج أوروغواي .فلقد أنك���رت أوروغواي أن
يكون اهلدف من طلبها الرامي إىل اإلش���ارة بتدابـري حتفظية هو احلصول
على إدانة من املحكمة تعلن فيها عدم مشروعية إغالق الطرق واجلسور
اليت تربط األرجنت�ي�ن بأوروغواي مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل
أو مبوجب أحكام معاهدة أسونسيون .واستنادًا إىل ما ذكرت أوروغواي،

ّ
تشكل احلواجز أعماالً غري مشروعة تنتهك ذات احلقوق اليت تدافع عنها
أم���ام املحكمة وتتهددها بضرر ال ميكن ج�ب�ره .وذكرت أوروغواي أن
إغالق الطرق واجلسور الدولية مسألة مرتبطة مبوضوع القضية املعروضة
أم���ام املحكمة ارتبطًا مباش���رًا ووثيقًا وغري قاب���ل للفصل ،وأن املحكمة
أي ش���ك اختصاص النظر فيه���ا .كما أنكرت أوروغواي أن
متلك دون ّ
أي
تك���ون للتدابـري اليت اختذهتا يف إطار مؤسس���ات معاهدة مريكوس���ور ّ
صل���ة باختصاص املحكمة ،نظرًا إىل أن قرار املحكمة اخلاصة الصادر يف
 6أيلول/س���بتمرب  2006كان بش���أن حواجز خمتلفة  -أقيمت يف وقت
آخ���ر ولغرض آخر  -عن تلك املش���ار إليها يف طلب اإلش���ارة بالتدابـري
أي دعوى أخرى يف
التحفظية ،وأهنا مل ترفع بشأن احلواجز القائمة حاليًا ّ
إطار آليات تسوية املنازعات مبوجب معاهدة مريكوسور.
وتشري املحكمة أوالً إىل أهنا ال حتتاج يف التعامل مع طلب اإلشارة
بتدابـ�ي�ر حتفظية إىل أن تكون على قناعة باتة بأن هلا اختصاص النظر يف
اجلوانب املوضوعية للقضية ،إالّ أهنا لن تشري مبثل هذه التدابـري ما مل يكن
هناك ،بصورة أ ّولية ،أس���اس ميكن أن يقوم عليه اختصاصها .وتالحظ
املحكمة أن هذا األمر يسري سواء كان الطلب واردًا من امل ّدعي أو من
امل ّدعى عليه يف اإلجراءات املتعلقة باجلوانب املوضوعية للقضية.

وبعد أن الحظت املحكمة أهنا خلُصت س���ابقًا ،يف قرارها الصادر
يف  13متوز/يولي���ه  ،2006إىل أهنا متلك بصورة ّأولية اختصاص النظر
يف اجلوانب املوضوعية للقضية ،مبوجب املادة  60من النظام األساس���ي
املوقّ���ع يف عام  ،1975فإهنا تدرس الصلة بـني احلقوق اليت يُس���عى إىل
محايتها باإلش���ارة بالتدابـري التحفظية وموضوع اإلجراءات اجلارية أمام
املحكم���ة من حيث موضوع القضية .وتالحظ أن املادة  41من النظام
األساس���ي للمحكمة جتي���ز هلا أن تفرض “التدابـ�ي�ر [املؤقتة] اليت جيب
اختاذه���ا حلفظ حق كل من الطرف�ي�ن” ،وتذكر أن حقوق امل ّدعى عليه
(أوروغ���واي) ال تتوقف فقط على األس���لوب الذي يتبعه مقدم الطلب
(األرجنتني) يف صياغة طلبه.
أي حق متلكه أوروغواي ملواصلة تش���يـيد
وتس���تنتج املحكم���ة أن ّ
طاحونة بوتنيا وبدء تشغيلها وفقًا ألحكام النظام األساسي لعام ،1975
بانتظار صدور قرار هنائي من املحكمةّ ،
يشكل بالفعل حقًا مطالبًا به يف
القضية احلالية ،وميكن محايته من حيث املبدأ باإلش���ارة بتدابـري حتفظية.
وتضيف أن احلق الذي تطالب به أوروغواي يف أن حتس���م املحكمة يف
موضوع القضية مبوجب املادة  60من النظام األساسي لعام  1975أمر
متصل أيض���ًا مبوضوع الدعوى اليت أقامتها األرجنتني بش���أن موضوع
القضية وجيوز من حيث املبدأ محايته عن طريق اإلشارة بتدابـري حتفظية.
وختلُص املحكمة إىل أن احلقوق اليت حتتج هبا أوروغواي وتس���عى
إىل محايته���ا عن طريق طلبها تنط���وي على صلة كافية مبوضوع القضية
وأن���ه ميكن بالت���ايل أن تطبق على تل���ك احلقوق امل���ادة  60من النظام
األساس���ي لعام  .1975وتش�ي�ر املحكمة إىل أن احلقوق اليت احتجت
هبا أوروغواي أمام املحكمة اخلاصة يف إطار معاهدة مريكوسور ختتلف
عن تلك اليت تس���عى إىل محايتها يف هذه القضية ،ويترتب على ذلك أن
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للمحكمة اختصاص النظر يف الطلب الذي قدمته أوروغواي لإلش���ارة
بتدابـري حتفظية.

التدابـري التحفظية :تعليل املحكمة
تالحظ املحكمة أن موضوع الس���لطة اليت متلكها لإلشارة بتدابـري
حتفظي���ة هو احلفاظ على حقوق كل طرف يف الدعوى “إىل أن يصدر
احلكم النهائي” ،شريطة أن يكون مسوغ هذه التدابـري منع وقوع ضرر
ال جيرب على احلقوق اليت هي موضوع النـزاع .وتضيف أن هذه السلطة
ملحة ملنع تعرض هذه
ال ميك���ن أن متارس إ ّال إذا كانت هن���اك ضرورة ّ
احلقوق إىل ضرر ال ميكن جربه قبل أن تصدر املحكمة قرارها النهائي.
وفيم���ا يتعلق بالتدبري التحفظي األول الذي تطلبه أوروغواي ،وهو
أن يُف���رض على األرجنتني “أن تتخذ كل ما يف وس���عها من إجراءات
معقولة ومالئمة ملنع أو إهناء تعطيل حركة املرور العابر بـني أوروغواي
واألرجنت�ي�ن ،مبا يف ذلك احلصار املفروض على اجلس���ور والطرق بـني
الدولت�ي�ن” ،تالحظ املحكمة أنه اس���تنادًا إىل ما ذك���رت أوروغواي:
أقيمت حواجز على مجيع اجلس���ور اليت ترب���ط أوروغواي باألرجنتني،
وضرب على جس���ر فراي بـينتوس ،الذي تع�ب�ر عليه عادة  91يف املائة
ُ
من صادرات أوروغواي إىل األرجنتني ،حصار ش���امل ومتواصل؛ وأن
اجلس���رين اآلخرين اللذين يصالن البلدين “أغلق���ا يف بعض األحيان”
وأن هن���اك خط���رًا حقيقي���ًا يف أن يغلقا إغالقًا دائمًا .واس���تنادًا إىل ما
ذك���رت أوروغواي أيض���ًا ،تؤثر هذه احلواجز تأث�ي�رًا بالغ الضرر على
اقتص���اد أوروغواي وعلى قطاع الس���ياحة فيه���ا ،واألكثر من ذلك هو
أهنا تس���تهدف إرغام أوروغواي على وقف تشيـيد طاحونة بوتنيا الذي
ال عن ذلك،
س���يضيع برمته ،ويؤدي بالتايل إىل ضرر يتعذر جربه .وفض ً
ا ّدع���ت أوروغواي أن األرجنتني ش���رعت عن طريق تش���جيع احلصار
يف انته���اج خط يه���دف إىل إحلاق ض���رر ال جيرب جبوه���ر احلقوق اليت
ه���ي موضوع النـزاع ،وبالتايل ،فإن “احلصار هو الذي ّ
يش���كل اخلطر
الوش���يك ،ال  ...األث���ر الذي قد حيدثه يف هناية املط���اف على طاحونة
بوتني���ا” .وتالحظ املحكمة أن األرجنتني اعترضت على صيغة الوقائع
اليت ذكرهتا أوروغواي ،وذكرت أن املس���ألة تتعلق بفرض احلصار على
طرق تقع يف األراضي األرجنتينية ،وليس على جسر دويل .ويف رأيها،
كانت حواجز الطرق “متفرقة وجزئية وحم ّددة النطاق جغرافيا” ،وأهنا
ال عن ذلك ليست بذات تأثري ال على السياحة وال على التجارة بـني
فض ً
البلدين ،وال حىت على أعمال تش���يـيد طاحونيت اللباب ،اليت تواصلت.
وذك���رت األرجنتني يف هذا الصدد أن طاحونة اللباب أوريون “أُجنزت
بنس���بة  70يف املائة من خمطط التش���يـيد” .وأضافت أهنا مل تشجع أبدًا
أي دعم للقائمني باحلصار ،وذكرت أن
على وضع احلواجز ،ومل تقدم ّ
سد الطرق جزئيًا يف األرجنتني ال ميكن أن يلحق ضررًا ال جيرب باحلقوق
اليت ستكون خاضعة لقرار املحكمة بشأن موضوع القضية ،وأنه ليست
ملحة لإلشارة بالتدابـري التحفظية اليت طلبتها أوروغواي.
هناك ضرورة ّ
ويف إشارة إىل حجج الطرفني ،أعربت املحكمة عن رأيها بأنه على
الرغم من احلصار ،شهد تشيـيد طاحونة بوتنيا تقدمًا كبريًا منذ صيف

ع���ام  2006بع���د منح ترخيصني إضافيـني ،وه���ي اآلن يف طور متقدم
من التشيـيد الذي ما زال مستمرًا .وتذكر املحكمة أهنا غري مقتنعة بأن
احلصار يتهدد بإحلاق ضرر ال يُجرب باحلقوق اليت تطالب هبا أوروغواي
يف القضية احلالية استنادًا إىل النظام األساسي لعام  1975يف ح ّد ذاته،
ال ،خطر وشيك الوقوع.
وتضيف أنه مل يثبت أن هذا اخلطر ،لو ثبت فع ً
وت���رى املحكمة بالتايل أن ظروف القضية ال تقتضي اإلش���ارة بالتدبري
التحفظ���ي األول الذي طلبته أوروغ���واي“ ،ملنع أو إهناء تعطيل حركة
امل���رور العابر” بـ�ي�ن الدولتني ،ويف مجلة أمور أخ���رى ،إهناء “احلصار
املفروض على اجلسور والطرق” اليت تربط بـينهما.
مث تلتفت املحكمة إىل التدبريين التحفظيـني اآلخرين اللذين طلبتهما
أي تدبري من
أوروغ����واي ،ومها أن على األرجنت��ي�ن “أن متتنع عن اختاذ ّ
ش����أنه أن يؤدي إىل تفاقم النـزاع ،أو توسيع نطاقه أو جعل تسويته أكثر
أي تدبري آخر قد يضر حبقوق أوروغواي
استعصاء؛ وأن متتنع عن اختاذ ّ
املتن����ازع عليها أمام املحكمة” .وتش��ي�ر املحكم����ة إىل حجة أوروغواي
ال��ت�ي مفاده����ا أنه ميكن إصدار أم����ر ملنع تفاقم النـ����زاع حىت يف احلاالت
اليت تس����تنتج فيها املحكمة أنه ال يوجد خطر وقوع ضرر ال يُجرب على
احلقوق اليت هي حمل النـزاع ،وتالحظ أن أوروغواي ذكرت أن احلصار
املفروض على اجلسور القائمة على هنر أوروغواي يع ّد مبثابة تفاقم للنـزاع
يته����دد إقامة العدل على النحو الواج����ب .وذكرت أوروغواي أيضًا أنه
نظرًا لس����لوك األرجنتني اهل����ادف إىل إجبار أوروغ����واي على اخلضوع
للمطالب اليت رفعتها إىل املحكمة دون انتظار صدور احلكم يف موضوع
أي إجراء آخر
القضية ،ينبغي أن تأمر املحكمة األرجنتني باالمتناع عن ّ
قد يلحق ضررًا حبقوق أوروغواي املتنازع عليها .وتالحظ املحكمة أن
رأي األرجنت��ي�ن هو أن خطر تفاقم النـزاع أو امتداده معدوم ،وأن ليس
يف س����لوكها ما ينتهك حق����وق أوروغواي اإلجرائي����ة أو يتهدد حقوق
أوروغ����واي يف متابعة الدع����وى ،وعرض كل ما لديها من حجج دفاع،
واحلصول من املحكمة على قرار ملزم .وأضافت األرجنتني أنه إذا ّقررت
املحكمة عدم فرض التدبري التحفظ����ي األول ،فإن التدبريين التحفظيـني
الثاين والثالث اللذين طلبتهما أوروغواي ال ميكن اإلش����ارة هبما بش����كل
أي صلة هلما مبوضوع الدعوى.
مستقل عن التدبري األول نظرًا النعدام ّ
وتشري املحكمة إىل أهنا أشارت يف عدة مناسبات ،يف قضايا سابقة
س���اقتها على س���بيل املثال ،بتدابـري حتفظية تعط���ي توجيهات لألطراف
أي إجراءات من ش���أهنا أن تؤدي إىل تفاقم النـزاع
باالمتن���اع عن اختاذ ّ
أو توسيع نطاقه أو جعل تسويته أكثر استعصاء .وتالحظ املحكمة أهنا
أشارت أيضًا يف تلك القضايا بتدابـري حتفظية أخرى ،غري تلك اليت تعطي
توجيه���ات لألطراف باالمتناع عن اختاذ تدابـري تؤدي إىل تفاقم النـزاع
أو توس���يع نطاقه أو جعل تس���ويته أكثر اس���تعصاء .ويف هذه القضية،
ال جتد املحكمة أن هناك يف الوقت احلاضر خطرًا وشيكًا بوقوع ضرر
ال جي�ب�ر على حقوق أوروغ���واي املتنازع عليها أمام املحكمة بس���بب
احلصار املفروض على اجلسور والطرق اليت تربط بـني الدولتني .ولذلك
ترى املحكمة أن احلصار يف ح ّد ذاته ال يربر اإلشارة بالتدبري التحفظي

189

الث���اين الذي طلبته أوروغواي يف غياب الش���روط الضرورية لإلش���ارة
بالتدبري التحفظي األول .وللسبب املذكور آنفًا ،ال ميكن للمحكمة أن
تشري كذلك بالتدبري التحفظي الثالث الذي طلبته أوروغواي.
وبع����د أن رفضت املحكم����ة طلب أوروغواي الرامي إىل اإلش����ارة
بتدابـري حتفظية يف جممله ،تكرر املحكمة الدعوة اليت وجهتها إىل الطرفني
يف األم����ر الذي أصدرت����ه يف  13متوز/يولي����ه “ 2006من أجل أن يفيا
بالتزاماهتم����ا مبوجب القانون الدويل”“ ،وأن ينفذا حبس����ن نية إجراءات
التشاور والتعاون اليت ينص عليها النظام األساسي املوقّع يف عام ،1975
م����ع اإلش����ارة إىل أن اللجن����ة اإلدارية لنه����ر أوروغواي تش ّ
����كل املنتدى
أي أعمال قد تزيد من
املس����تهدف يف ه����ذا الصدد” ،و“أن ميتنعا ع����ن ّ
بأي
صعوبة حل النـزاع احلايل” .وتشري املحكمة إىل أن قرارها ال ميس ّ
شكل مسألة اختصاصها يف النظر يف اجلوانب املوضوعية للقضية ،أو يف
أي مسائل تتعلق مبقبولية الطلب أو مبوضوع الدعوى يف ح ّد ذاهتا ،وأن
ّ
الق����رار ال ميس حبق األرجنتني وأوروغ����واي يف تقدمي احلجج فيما يتعلق
بتلك املسائل .كما ال ميس القرار حق أوروغواي يف أن تقدم يف املستقبل
طلبًا جديدًا لإلشارة بتدابـري حتفظية مبوجب الفقرة  3من املادة  75من
الئحة املحكمة ،استنادًا إىل وقائع جديدة.
*
*   *

إعالن القاضي كوروما
أش����ار القاضي كوروما يف إعالن مرفق باألم����ر إىل أن القرار الذي
اختذت����ه املحكمة يف هذه القضية كان صائبًا .وبيّن أن املحكمة خلُصت
إىل أن هل����ا اختصاص����ًا أ ّوليًا ،ولكن تعذر عليه����ا أن تؤيد الطلب برمته،
بالنظر إىل عدم إثبات وجود هتديد وشيك بإحلاق أذى أو ضرر ال ميكن
جربه حبقوق أوروغواي ،ولكنه اعترب أنه كان من املناسب دعوة الطرفني
أي إجراء من ش����أنه أن جيعل تس����وية النـزاع أكثر
إىل االمتناع عن اختاذ ّ
اس����تعصاء .وهو يعتقد أن توجيه هذه الدعوة يندرج ضمن نطاق املادة
 41م����ن النظام األساس����ي  -حفظ حق كل من األط����راف  -وأن من
شأهنا أيضًا تشجيع الطرفني على تسوية نـزاعهما سلميًا .ويرى القاضي
كوروما أن الوظيفة القضائية ال تقتصر على تسوية املنازعات والتشجيع
على تطوير القانون ،بل تشمل أيضًا تشجيع أطراف النـزاع على التوصل
إىل حل س����لمي للنـ����زاع القائم فيما بـينها اس����تنادًا إىل القانون بدالً من
اللجوء إىل وسائل أخرى.

إعالن القاضي بويرغنتال
يؤي����د القاضي بويرغنتال قرار املحكمة رف����ض الطلب الذي قدمته
أوروغواي لإلش����ارة بتدابـري حتفظية ،ولكنه يذهب إىل القول يف إعالنه
بأن للمحكمة صالحية اإلش����ارة بنوعني متميزين من التدابـري التحفظية.
ملحة هلذه التدابـري بسبب
ويستند أحد النوعني إىل استنتاج وجود حاجة ّ
خطر إحلاق أذى أو ضرر ال ميكن جربه باحلقوق املنازع فيها واليت يكون

للمحكمة االختص����اص األ ّويل للنظر فيها .ويعترب القاضي بويرغنتال أنه
ميكن اإلش����ارة بالنوع اآلخر م����ن التدابـري التحفظية للحيلولة دون تفاقم
النـزاع أو توس����يعه ،باللجوء إىل وس����ائل قسرية غري قضائية ال عالقة هلا
مبوض����وع النـ����زاع .ويرى أن املحكمة ،من خ��ل�ال تركيزها على النوع
األول م����ن التدابـ��ي�ر دون اآلخر ،مل تغتنم فرصة اس����تغالل كامل نطاق
صالحيتها مبوجب املادة  41من نظامها األساس����ي ،يف ظروف تنطوي
على ادعاءات باختاذ تدابـري قسرية غري قضائية.
ويس���تنتج القاضي بويرغنتال أنه رغم الضرر االقتصادي املؤس���ف
الذي حلق بأوروغواي بسبب احلواجز املوضوعة على اجلسور ،ال يبدو
قوضت تقويضًا فادحًا قدرة أوروغواي على محاية
أن هذه األعمال قد ّ
حقوقها بصورة ّفعالة عمومًا يف سياق الدعوى القضائية اجلارية.

الرأي املخالف للقاضي توريس برنارديز
 - 1ينظ���ر القاضي اخلاص توريس برنارديز يف رأيه املخالف أوالً
يف مس���ألة االختص���اص األويل للمحكمة ومقبولية طل���ب أوروغواي
اإلشارة بتدابـري حتفظية ،مث يف مسألة وجود أو عدم وجود خطر تعرض
احلق���وق املنازع فيها اليت تطالب هبا أوروغ���واي لضرر ال ميكن جربه،
ملحة الختاذ إجراء تصحيحي.
ومسألة وجود أو عدم وجود حاجة ّ
 - 2وفيما يتعلق بالسؤال األول ،خيلُص القاضي توريس برنارديز
إىل أن ادع���اء األرجنت�ي�ن بع���دم االختصاص وع���دم املقبولية غري ثابت
ال بوقائ���ع الدع���وى وال بالقانون الس���اري .وبالتايل ،يع���رب القاضي
توري���س برنارديز عن تأيـيده لرفض املحكمة لدفوع األرجنتني (الفقرة
 30م���ن األمر) .ويرى يف هذا الرفض أيضًا تأكيدًا ملس���ألة عدم كون
احلق���وق اليت تطالب هبا أوروغواي ،بصفتها طرفًا يف النظام األساس���ي
لنه���ر أوروغواي لعام  ،1975واليت تس���عى حلمايتها من خالل طلب
اإلش���ارة بتدابـ�ي�ر حتفظية ،حقوقًا غري موجودة أو غ�ي�ر متصلة بالنـزاع
بصف���ة أ ّولية .فه���ذه احلقوق مقبولة متامًا يف إط���ار النـزاع القائم ،وهي
على قدر من األمهية والرس���وخ يكفي لتربير إمكانية اختاذ تدابـري وقائية
ر ّدًا على س���لوك الط���رف الذي يهدد بانتهاكه���ا .وبالتايل ،فإن طلب
أوروغواي يس���تويف معيار “الدعوى الظاهرة الوجاهة ” أو “الدعوى
غري الظاهرة عدم الوجاهة ”.
 - 3وفيم���ا يتعل���ق مبس���ألة وج���ود أو عدم وج���ود خطر تعرض
احلق���وق املنازع فيها اليت تطالب هبا أوروغ���واي لضرر ال ميكن جربه،
ملحة إلج���راء تصحيحي ،يبدأ
ومس���ألة وجود أو ع���دم وجود حاجة ّ
القاض���ي توري���س برنارديز بالتذكري بأنه مبوجب امل���ادة  41من النظام
األساس���ي للمحكمة يُفترض مسبقًا ،عند اإلشارة بتدابـري حتفظية ،عدم
تعريض احلقوق املنازع فيها لـ “ضرر ال ميكن جربه” يف سياق الدعوى
القضائي���ة ،وأن���ه جيب بالتايل على املحكمة أن تس���عى ،عن طريق هذه
تبت املحكمة يف وقت الحق بأهنا
التدابـ�ي�ر ،إىل صون احلق���وق اليت قد ّ
حق���وق تعود للمدعى أو للم ّدعى عليه (انظر على س���بيل املثال القضية
املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة
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واهلرسك ضد يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود)) ،التدابـري التحفظية،
األمر الصادر يف  8نيس���ان/أبريل ( 1993تقارير حمكمة العدل الدولية
 ،1993الصفحة  ،19الفقرة  .)34لكن األمر الواضح هو أنه ليس من
الضروري أن يقع “الضرر” بالفعل لإلشارة بتدابـري حتفظية .فيكفي أن
تكون احلقوق املنازع فيها معرضة بصورة جدية لـ “خطر” وقوع ضرر
ال ميكن جربه .وهو األمر الذي يفس���ر وجود مبدأ راس���خ يف االجتهاد
القضائي للمحكمة ،مف���اده أن التدابـري التحفظية ال ترمي إىل التصدي
“للضرر الذي ال ميكن جربه” يف ح ّد ذاته ،بل ترمي للتصدي “خلطر
إحل���اق ضرر ال ميكن جربه” باحلقوق املنازع فيها .فيتعيّن بالفعل إبراز
امللح”.
معياري “خطر التعرض للضرر” و“الطابع ّ
 - 4ويش��ي�ر القاضي توريس برنارديز إىل أنه يس����تند أساس����ًا إىل
العناصر الوقائعية عند تناوله ملس����ألة التعرض للخطر وطابعه الوش����يك.
ويالحظ أن ملصطلح “الضرر” ،كما هو مستخدم يف االجتهاد القضائي
للمحكمة ،مدلوالً أوسع نطاقًا وأكثر مرونة من مدلول الضرر أو اخلسارة
االقتصاديـني فحسب .أما فيما يتعلق بـ “عدم إمكانية جرب” الضرر ،فهو
يوافق على أن املقياس الرئيسي املعتمد يف االجتهاد القضائي يتعلق بصون
سالمة وفعالية احلكم الصادر على أساس موضوع الدعوى.
 - 5وك���ون احلقوق اليت تطالب هب���ا أوروغواي يف هذه القضية،
وال�ت�ي تس���تهدفها “اجلماع���ات املنظم���ة” يف مقاطعة غواليغوايتش���و
بأي
وما حوهل���ا ،هي “احلقوق املن���ازع فيها” لدى املحكم���ة ال يغري ّ
ش���كل من األش���كال االلتزامات الواقعة على عاتق األرجنتني باعتبارها
دول���ة ذات س���يادة .كما يتعيّن على األرجنت�ي�ن ،بصفتها طرفًا يف هذه
القضية ،أن ال تس���تبق القرار النهائي للمحكمة بشأن احلقوق “املنازع
فيه���ا” يف القضي���ة ال�ت�ي أحالتها هي بنفس���ها إىل املحكم���ة .وعالوة
عل���ى ذلك ،تده���ور الوضع منذ أواخر تش���رين الثاين/نوفمرب .2006
وكان ينبغ���ي أن يدفع ذلك املحكمة إىل ممارس���ة صالحيتها لإلش���ارة
بذل���ك النوع من التدابـري لص���ون حقوق أوروغواي املنازع فيها وكبح
التوجه امللحوظ حنو تصعيد النـزاع وتوسيعه.
ّ
 - 6وي���رى القاض���ي توري���س برنارديز أن ظروف ه���ذه القضية
تس���ت ّدعي اإلش���ارة بتدابـ�ي�ر حتفظية حم��� ّددة جدًا .فمن الن���ادر أن جتد
الدولة امل ّدعى عليها نفسها ،باعتبارها “طرفًا متقاضيًا” ،عرضة لضرر
اقتصادي واجتماعي وسياس���ي بسبب إجراءات قسرية يتخذها مواطنو
الدول���ة امل ّدعية يف تلك الدولة امل ّدعي���ة .واهلدف املعلن هلذه اإلجراءات
اجلربية هو وقف تشيـيد طاحونة اللباب “أوريون” أو اإلكراه على نقل
موقعه���ا ،أي إحلاق ضرر حبق أوروغواي الرئيس���ي املنازع فيه يف هذه
القضية .كما أنه ليس من املتواتر أن تكون الدولة امل ّدعية “متس���اهلة”
إزاء مثل هذا الوضع ،من خالل انتهاج سياسة داخلية قائمة على إقناع
احل���ركات االجتماعية بدالً م���ن قمعها ،وأالّ تتمكن هلذا الس���بب من
بذل “العناية الواجبة” املطلوب توفرها يف الدولة ذات السيادة مبوجب
القواع���د العام���ة للقانون الدويل يف املنطقة ،مب���ا يف ذلك يف املقام األول
الوفاء بالتزامها بعدم الس���ماح عن معرفة باس���تخدام أراضيها يف أعمال

منافي���ة حلقوق ال���دول األخرى (القضية املتعلقة بقن���اة كورفو (اململكة
املتحدة ضد ألباني���ا) ،موضوع الدعوى ،احلكم( ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1949الصفحة .))22
 - 7وعلى الرغم من النقاط الس���الفة الذك���ر ،خلُصت املحكمة
إىل أن ظروف القضية ال تقتضي اإلشارة بالتدبري التحفظي األول الذي
طلبت���ه أوروغواي ،وهو “من���ع أو إهناء عرقلة امل���رور” بـني الدولتني،
واالمتناع عن القيام بأمور أخرى منها “حماصرة اجلسور والطرق” اليت
تربط بـينهما (الفقرة  43من األمر) .واالستنتاج الوارد يف األمر مدعوم
بتعليل ال ّ
أي وجود حواجز على الطرق
يشكك يف الوقائع يف ح ّد ذاهتاّ ،
األرجنتينية للوصول إىل اجلسور الدولية .ولكن املحكمة رأت أنه ليس
أي “خطر وش���يك” يه ّدد بتعريض حق أوروغواي يف
يف تلك الوقائع ّ
تش���يـيد طاحونة “أوريون” يف فراي بـينتوس لـ “ضرر ال ميكن جربه”
ريثما يتم الفصل يف النـزاع.
 - 8وال يؤيد القاضي توريس برنارديز هذا االس���تنتاج الوارد يف
األم���ر ألنه قائم على هنج “اختزايل” ملفهوم “خطر التعرض الوش���يك
لض���رر ال ميكن جربه” ولنطاق “حق���وق أوروغواي املنازع فيها” يف
ه���ذه القضية .والدليل على هذه “االختزالية” أن املحكمة امتنعت عن
النظر فيما إذا كانت احلواجز قد تسببت و/أو ال تزال تتسبب يف إحلاق
ض���رر اقتصادي واجتماعي بأوروغواي .غري أن تلك علّة وجود طلب
أوروغ���واي .وقد س���عت أوروغواي إىل محاية نفس���ها من الضرر ذي
الش���أن الذي تتعرض له على صعيد التجارة والسياحة من جراء الوضع
الناج���م عن احلواجز .والواقع أن تلك احلواجز قد ُوضعت هبدف جعل
أوروغواي تدفع مثنًا ،أو “رمسًا” للتمكن من مواصلة تش���يـيد طاحونة
“أوريون” يف فراي بـينتوس.
 - 9ويف هذا الصدد ،يشري القاضي يف رأيه إىل أن عمليات احلصار
اليت تتساهل إزاءها األرجنتني قد وضعت أوروغواي أمام خيار صعب:
فإم���ا أن توقف بناء طاحون���ة “أوريون” أو أن تدفع “رمسًا” اقتصاديًا
واجتماعي���ًا للتمكن من مواصلة أعمال التش���يـيد .وبالتايل ،فإن الواقع
املتمثل يف االستمرار يف تشيـيد الطاحونة ال يزيل “خطر إحلاق ضرر”
حبق���وق أوروغواي املنتهكة بفعل احلواجز .فخالف�ا�ً لذلك ،يزداد هذا
“الرسم” يومًا بعد يوم ،ومثة عالقة معترف هبا بـني الوقائع اليت فرضت
هذا “الرس���م” ومطالب���ة أوروغواي بـ “حقها” يف تش���يـيد الطاحونة
يف ف���راي بـينت���وس يف انتظار الق���رار النهائي للمحكم���ة .كما أن هذا
“الرس���م” ينشئ مشكلة أمنية ،ألن األعمال اليت تقوم هبا “اجلماعات
املنظمة” تس���بب قلقًا وتوت���رًا اجتماعيًا قد تنج���م عنهما حوادث يف
املناطق احلدودية وعربها.
 - 10وي���رى القاض���ي توري���س برنارديز أن “الرس���م” ميكن
أن يعترب جوهريًا كس���بًا ضائعًا ألوروغ���واي ،وأن ينطوي على “خطر
إحل���اق ض���رر” باحلقوق اليت يداف���ع عنها البلد يف هذه القضية اس���تنادًا
إىل النظ���ام األساس���ي لنهر أوروغ���واي ،ومنها احلق يف مواصلة تش���يـيد
البت يف النـزاع القانوين بـني
طاحونة أوريون يف فراي بـينتوس ،واحلق يف ّ
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األرجنتني وأوروغواي على طاحونيت اللباب وفقًا للمادة  60من النظام
جت���رد الطلب [فعليًا] من
األساس���ي للنه���ر ،ألن “األحداث الالحقة قد ّ
موضوعها” (القضية املتعلقة باألعمال املسلحة على احلدود وعرب احلدود
(نيكاراغ���وا ضد هن���دوراس) ،االختص���اص واملقبولية ،احلك���م (تقارير
حمكمة العدل الدولية  ،1988الصفحة  ،95الفقرة  .))66فعلى س���بيل
املثال ،مت مع مرور الوقت جتريد بعض االس���تنتاجات الواردة يف عريضة
األرجنت�ي�ن املؤرخة  4أيار/مايو  2006من أمهيتها بعد نقل املوقع املزمع
لطاحونة تش���غلها شركة س���ي إم يب ) (CMBالتابعة ملؤسسة إي إن سي
إي ) (ENCEإىل بونت���ا برييرا على اجلان���ب األوروغوايـي من هنر بالتا.
وهذا ما ميثل “خطر إحلاق ضرر” حبقوق أوروغواي املنازع فيها يف هذه
القضية .فالواقع أن الش���ركات الصناعية تقدر كثريًا الس���لم االجتماعي.
واملتظاهرون األرجنتينيون يدركون هذه احلقيقة إدراكًا جيدًا ،كما يدل
على ذلك ش���روعهم يف وضع احلواجز على الطرق واجلس���ور بعد برهة
وجيزة من إقرار البنك الدويل ومؤسسات اإلقراض ملشروع أوريون.
 - 11وه����ذا الضرر املعين ،بطبيعته“ ،غ��ي�ر قابل للجرب” ،ألن
حك����م املحكم����ة لن يعيد مش����روع “أوري����ون” إىل ف����راي بـينتوس إذا
ما ّقررت شركة بوتنيا ) (Botniaاملغادرة .وليس املهم أن الوضع الراهن
مل يبل����غ بع����د هذه املرحلة .فم����ا يهم يف رأي القاض����ي توريس برنارديز
ه����و “خطر إحلاق الضرر” ،وهذا اخلط����ر حقيقي وقائم ألن األرجنتني
مل تتخ����ذ التدابـ��ي�ر الالزم����ة إلهناء الوض����ع املتأيت عن احلواج����ز وال ملنع
تك����راره .وينبغي أيضًا إزالة “الضرر غري القابل للجرب” على حنو عاجل
ألنه ّ
يشكل “خطرًا قائمًا ”.
 - 12وقد تفاقم اخلطر احلايل باطّراد منذ هناية تش���رين الثاين/
نوفمرب  ،2006وترتبت عليه نتائج مؤسفة ميكن بسهولة تصور عواقبها
بالنس���بة للتنمية االقتصادية املس���تدامة يف البلد .كما أن هذا اخلطر ينال
م���ن احلق يف تس���وية النـزاع لدى املحكمة وفق���ًا للمادة  60من النظام
األساسي لنهر أوروغواي .فال جيوز أن تبقى احلاجة إىل محاية هذا احلق
حىت اآلن موضع ش���ك ألن اس���تمرار وجود خطر التعرض لضرر ناجم
عن ذلك “الرسم” يه ّدد سالمة التسوية القضائية يف ح ّد ذاهتا.
 - 13وع��ل�اوة على ذلك ،ف����إن الضرر الذي يلح����ق باقتصاد
بأي حال م����ن األحوال ضررًا من
����راء احلواجز ليس ّ
أوروغ����واي من ج ّ
املفت����رض أن تعاين من����ه أوروغواي يف ظل القانون املوضوعي الس����اري
عل����ى النـزاع القان����وين املعروض عل����ى املحكمة ،أي النظام األساس����ي
لنه����ر أوروغواي لعام  ،1975وال مبوجب النظام األساس����ي للمحكمة
وحيق ألوروغواي
أو الئحتها أو األمر الصادر يف  13متوز/يوليه ّ .2006
تضر باقتصادها،
املطالبة برفع احلواجز ووضع ح ّد ألعمال املتظاهرين اليت ّ
وتنشئ بالتايل “خطرًا قائمًا” يه ّدد احلقوق املطالب هبا يف هذه القضية.
وتق����ع عل����ى عاتق األرجنتني ،بدوره����ا ،واجبات معيّن����ة يف هذا الصدد
باعتبارها دولة هلا س����لطة على األراضي ال��ت�ي جتري األفعال املعنيّة فيها،
وأيض����ًا باعتباره����ا طرفًا يف هذه القضية .ومما يثري الدهش����ة هنا أيضًا أن

أيّ����ًا من هذي����ن الواجبـني مل يدفع بالس����لطات األرجنتينية إىل وضع ح ّد
حلواجز الطرق.
 - 14وأخ�ي�رًا ،ي���رى القاضي توري���س برناردي���ز فيما خيص
اإلش���ارة بتدابـري حتفظية أن هناك صلة قانوني���ة ّأولية بـني )1( :الوقائع
املتصل���ة باحلواجز اليت وضعه���ا املتظاهرون األرجنتيني���ون على الطرق
واجلسور ،واليت تساهلت بشأهنا سلطات ذلك البلد؛ ( )2واخلطر احلايل
املتمث���ل يف إحلاق ضرر ال ميكن جربه حبق���وق أوروغواي املنازع فيها؛
( )3ومبدأ االستخدام األمثل والرشيد لنهر أوروغواي ومياهه ،ألغراض
منها األغراض الصناعية وفقًا للنظام الس���اري على النهر وجودة مياهه
(املادة  27من النظام األساس���ي لعام )1975؛ ( )4والفصل القضائي
يف املنازعات مبوجب النظام األساسي .وعريضة األرجنتني اليت ترفع هبا
تؤكد على ما يبدو هذه الصالت.
الدعوى ّ
 - 15ويف ضوء هذه االعتبارات ،ومع مراعاة احلجج والوثائق
ال�ت�ي قدمها الطرفان ،يعترب القاضي توريس برنارديز أن ظروف القضية
ترجح كفة اإلشارة بالتدبري التحفظي األول الذي طلبته أوروغواي ،أي
أن األرجنتني جيب أن تتخذ “كل ما يف وس���عها من إجراءات معقولة
ومالئم���ة ملنع أو إهناء تعطيل حركة املرور بـني أوروغواي واألرجنتني،
مبا يف ذلك احلصار املفروض على اجلسور والطرق بـني الدولتني”.
 - 16وال يتف���ق القاضي توريس برناردي���ز أيضًا مع األمر فيما
يتعل���ق بعدم اإلش���ارة يف منطوقه بتدبري حتفظي لتجنب تفاقم أو توس���يع
نطاق النـزاع أو جعل تسويته أكثر استعصاء ،وهي املسألة املثارة يف التدبري
التحفظي الثاين الذي طلبته أوروغواي .ويرى القاضي توريس برنارديز أن
الظروف اخلاصة للقضية ،مبا فيها الظروف اليت أعقبت اجللسات العلنية،
تقتضي اإلشارة العاجلة على الطرفني بتدابـري حتفظية للحيلولة دون تفاقم
النـزاع واتس���اعه .وفيما يتعلق هبذا اجلانب األخري ،حييد القاضي توريس
برناردي���ز ع���ن صيغة التدبري الثاين الذي طلبت���ه أوروغواي (الفقرة  2من
املادة  75من الئحة املحكمة).
 - 17ويش��� ّدد القاضي يف رأيه عل���ى األمهية الكاملة لصالحية
املحكم���ة يف اإلش���ارة بالتدابـري املذكورة أعاله بصفة “مس���تقلة” عن
طلبات اإلش���ارة بتدابـري حتفظية اليت قدمه���ا الطرفان بغية صون حقوق
معيّنة .وقد أُدرجت هذه اإلعالنات يف تعليل األمرين الصادرين بش���أن
التدابـري التحفظية قبل قضية الغراند وبعدها.
 - 18ويعرب القاضي توريس برنارديز عن أسفه ألن املحكمة
أي من الطرفني باختاذ تدابـري حتفظية لتفادي تفاقم النـزاع
مل تش���ر على ّ
أو توس���يعه .وكان ينبغي للمحكمة أن تفعل ذلك اس���تنادًا إىل القانون
الدويل ،أي
“املبدأ املقبول عامليًا لدى املحاكم الدولية والذي ُوضع يف اتفاقيات
أي إجراء
كثرية  ...ومفاده أن على الطرفني يف قضية أن ميتنعا عن ّ
ميكن أن يترك أثرًا ضارًا فيما يتعلق بتنفيذ القرار الذي س���يصدر،
أي خط���وة ،أيًّا كان نوعها ،من
وألاّ يس���محا ،بوجه عام ،باختاذ ّ
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تصعد النـزاع أو توسعه” (شركة كهرباء صوفيا وبلغاريا،
شأهنا أن ّ
املحكم���ة العدل ال���دويل الدائم���ة (،P.C.I.J., Series A/B No. 79
الصفح���ة )199؛ وقضية الغراند (أملاني���ا ضد الواليات املتحدة)،
احلك���م (تقارير حمكمة الع���دل الدولي���ة  ،2001الصفحة ،503
الفقرة .))103
 - 19وأخ�ي�رًا ،يؤيد القاضي توريس برنارديز رفض املحكمة
يف أمره���ا للتدبري التحفظ���ي الثالث الذي طلبته أوروغواي ،ولكن ليس
للس���بب املبيّن يف األمر (الفق���رة  .)51فهو ي���رى أن التدبري التحفظي

الثالث يفتقر إىل الدقة والتحديد الكايف ،وأن ظروف القضية يف الوقت
الراهن ال تست ّدعي اإلشارة بتدبري واسع النطاق على هذا النحو.

 - 20وباختص���ار ،يؤيد القاضي توريس برنارديز االس���تنتاج
الوارد يف األمر فيما يتعلق باالختصاص األويل للمحكمة للنظر يف طلب
أوروغ���واي وبرف���ض التدبري الثالث املطلوب .وه���و ال يؤيد ،من جهة
أخ���رى ،رفض املحكمة يف األمر للتدبري األول املطلوب ،والتدبري الثاين
املعادة صياغته حبيث يُش���ار به على كل من الطرفني .وقد حالت نقطتا
اخلالف هاتان دون تصويته تأيـيدًا ألمر املحكمة.

 - 164تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
(البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود)
احلكم الصادر يف  26شباط/فرباير 2007

ّأكدت املحكمة يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضد صربيا
����اء على املادة
واجلب����ل األس����ود) ،أن هلا اختص����اص الفصل يف النـزاع بن ً
التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .واستنتجت
ب����أن صربيا مل ترتكب جرمية اإلبادة اجلماعية ومل تتآمر الرتكاب جرمية
اإلبادة اجلماعية ومل حترض على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية ومل تكن
شريكة يف ارتكاب اإلبادة اجلماعية انتهاكًا اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية.
واستنتجت املحكمة كذلك بأن صربيا انتهكت االلتزام مبنع اإلبادة
اجلماعي����ة فيما يتعلق باإلب����ادة اجلماعية اليت ارتكبت يف سريربينيتش����ا،
والتزاماهتا مبوجب االتفاقية لعدم تسليمها راتكو مالديتش الذي صدر يف
حقه قرار اهتام بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية واملش����اركة يف ارتكاب
جرمية اإلبادة اجلماعية ملحاكمته أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،وبالتايل فإهنا مل تتعاون تعاونًا تامًا مع تلك املحكمة.
واس����تنتجت املحكمة أيضًا بأن صربيا انتهك����ت التزامها باالمتثال
للتدابـري التحفظية اليت أمرت هبا املحكمة يف  8نيسان/أبريل و 13أيلول/
س����بتمرب  1993يف ه����ذه القضية ،ما دامت قد امتنع����ت عن اختاذ كافة
التدابـري املندرجة يف إطار صالحيتها ملنع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا
يف متوز/يوليه .1995
وقض���ت املحكمة ب���أن تتخذ صربيا فورًا إج���راءات فعلية لضمان
االمتث���ال التام اللتزامه���ا مبوجب االتفاقية باملعاقبة عل���ى أعمال اإلبادة
أي أعمال أخرى حتظرها املادة الثالثة من االتفاقية ،وتسليم
اجلماعية أو ّ
بأي عم���ل من األعمال األخرى
األف���راد املتهم�ي�ن باإلبادة اجلماعية أو ّ
ملحاكمته���م أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا الس���ابقة ،وأن
تتعاون تعاونًا تامًا مع تلك املحكمة .وأخريًا ،خلُصت املحكمة إىل أن

اس���تنتاجاهتا يف احلكم املتعلقة بإخالل صربيا بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
ّ
تش���كل ترضية مالئمة ،وأنه ليس من املالئم يف هذه القضية األمر بدفع
تعوي���ض ،أو إص���دار توجيه ،فيما يتعل���ق بانتهاك االلت���زام مبنع اإلبادة
اجلماعية ،بتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار.
وكان���ت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس���ة هيغينـز؛
ونائب الرئيس اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما
وتومكا وأبراهام وكيث وس���يبولفيدا  -أمور وبنونة وس���كوتنيكوف؛
والقاضيان اخلاصان ماحيو وكريتشا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
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*
*   *
ونص فقرة منطوق احلكم (الفقرة  )471كالتايل:
“ ...
فإن املحكمة،
( )1بأغلبية عشرة أصوات مقابل مخسة،
ترفض الدفوع الواردة يف االستنتاجات اخلتامية للم ّدعى عليه واليت
تفيد بأن املحكمة ليس هلا اختصاص؛ ّ
وتؤكد أن هلا مبوجب املادة
التاس���عة م���ن اتفاقية منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها،
للبت يف النـزاع الذي عرضته عليها يف  20آذار/مارس
اختصاص���ًا ّ
 1993مجهورية البوسنة واهلرسك؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
أووادا وس���يما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
والقاضي اخلاص ماحيو؛

املعارضون :القضاة راجنيفا وش���ي وكوروما وس���كوتنيكوف؛
والقاضي اخلاص كريتشا؛
( )2بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تس���تنتج بأن صربيا مل ترتكب جرمية اإلب���ادة اجلماعية ،عن طريق
أجهزهتا أو عن طريق أش���خاص تترتب عن تصرفاهتم مس���ؤوليتها
مبوج���ب القانون الدويل الع���ريف ،انتهاكًا اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـ���ز؛ والقضاة راجنيفا وش���ي وكوروما
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
املعارضون :نائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
( )3بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تس���تنتج أن صربي���ا مل تتآم���ر الرت���كاب جرمي���ة اإلب���ادة اجلماعية
ومل حت���رض على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية ،انتهاكًا اللتزاماهتا
مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـ���ز؛ والقضاة راجنيفا وش���ي وكوروما
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
املعارضون :نائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
( )4بأغلبية أحد عشر أصوات مقابل أربعة أصوات،
تس���تنتج أن صربي���ا مل تك���ن ش���ريكة يف ارتكاب جرمي���ة اإلبادة
اجلماعي���ة ،انتهاكًا اللتزاماهت���ا مبوجب اتفاقية من���ع جرمية اإلبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـ���ز؛ والقضاة راجنيفا وش���ي وكوروما
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وسيبولفيدا  -أمور وسكوتنيكوف؛
والقاضي اخلاص كريتشا؛
املعارضون :نائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقاضيان كيث وبنونة؛
والقاضي اخلاص ماحيو؛
( )5بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل ثالث أصوات،
تس���تنتج أن صربيا انتهكت االلت���زام مبنع اإلبادة اجلماعية ،مبوجب
اتفاقي���ة منع جرمي���ة اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليه���ا ،فيما يتعلق
باإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف سريربينيتشا يف متوز/يوليه 1995؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيف���ا وش���ي وكوروم���ا وأووادا وس���يما وأبراه���ام وكي���ث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القاضيان تومكا وس���كوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص
كريتشا؛
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( )6بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تس���تنتج أن صربيا قد انتهكت التزاماهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية
اإلبادة اجلماعي���ة واملعاقبة عليها بعدم تس���ليمها راتكو مالديتش،
الذي صدر يف حقه قرار اهتام باإلبادة اجلماعية واملشاركة يف اإلبادة
اجلماعي���ة ،للمحاكمة أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا
السابقة ،وبالتايل فإهنا مل تتعاون تعاونًا تامًا مع تلك املحكمة؛
املؤيدون :الرئيس����ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس����ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وش����ي وكوروما وأووادا وس����يما وتومكا وأبراهام وكيث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القاضي اخلاص كريتشا؛
( )7بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تستنتج بأن صربيا قد انتهكت التزامها باالمتثال للتدابـري التحفظية
ال�ت�ي أمرت هبا املحكمة يف  8نيس���ان/أبريل و 13أيلول/س���بتمرب
 1993يف هذه القضية ،ما دامت قد امتنعت عن اختاذ كافة التدابـري
املندرجة يف إطار صالحيتها ملنع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا يف
متوز/يوليه 1995؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وش���ي وكوروما وأووادا وس���يما وتومكا وأبراهام وكيث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
( )8بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقض���ي بأن تتخذ صربيا فورًا إجراءات فعلية لضمان االمتثال التام
اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
باملعاقب���ة على أعمال اإلبادة اجلماعية املح��� ّددة يف املادة الثانية من
أي عمل من األعمال األخرى اليت حتظرها املادة الثالثة
االتفاقية ،أو ّ
بأي
م���ن االتفاقية ،وتس���ليم األفراد املتهمني باإلب���ادة اجلماعية أو ّ
عمل من األعمال األخرى للمحاكمة أمام املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،وأن تتعاون تعاونًا تامًا مع تلك املحكمة؛
املؤيدون :الرئيس����ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس����ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وش����ي وكوروما وأووادا وس����يما وتومكا وأبراهام وكيث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القاضي اخلاص كريتشا؛
( )9بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،
تستنتج أنه فيما يتعلق بإخالل صربيا بالتزاماهتا املشار إليها يف الفقرتني
الفرعيتني ( )5و( )7أعالهّ ،
تش���كل اس���تنتاجات املحكمة يف تلك
الفقرات ترضية مالئم���ة ،وأنه ليس من املالئم يف هذه القضية األمر
بدف���ع تعويض ،أو إصدار توجيه ،فيما يتعلق باالنتهاك املش���ار إليها
يف الفقرة الفرعية ( ،)5بتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار.

املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـ���ز؛ والقضاة راجنيفا وش���ي وكوروما
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة
وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
املعارضون :نائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقاضي اخلاص ماحيو”.
*
*   *
وذيّل نائب الرئيس���ة اخلصاونة حكم املحكمة برأي خمالف؛ وذيّل
القضاة راجنيفا وش���ي وكوروما حكم املحكمة برأي خمالف مش���ترك؛
وذيّ���ل القاضي راجنيف���ا حكم املحكمة برأي مس���تقل؛ وذيّل القاضيان
ش���ي وكوروما حكم املحكمة بإعالن مشترك؛ وذيّل القاضيان أووادا
وتومكا حكم املحكمة برأيـني مس���تقلني؛ وذيّ���ل القضاة كيث وبنونة
وسكوتنيكوف حكم املحكمة بإعالنات؛ وذيّل القاضي اخلاص ماحيو
حك���م املحكم���ة برأي خمالف؛ وذيّ���ل القاضي اخلاص كريتش���ا حكم
املحكمة برأي مستقل.
*
*   *

مراحل الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )66-1
تب���دأ املحكم���ة بإجي���از خمتلف مراح���ل الدعوى (ميك���ن االطالع
عل���ى املراحل املذكورة يف النش���رة الصحفية رق���م  9/2006املؤرخة
 27ش���باط/فرباير  .)2006وتذكر أيضًا باالس���تنتاجات اخلتامية اليت
قدمها الطرفان خالل املرافعات الش���فوية (انظر النش���رة الصحفية رقم
 18/2006املؤرخة  9أيار/مايو .)2006
حتديد الطرف امل ّدعى عليه
(الفقرات )79-67
تب���دأ املحكم���ة أوالً بتحديد الطرف امل ّدعى علي���ه املاثل أمامها يف
الدع���وى .وتالحظ أنه على إثر اختتام املرافعات الش���فوية ،أبلغ رئيس
مجهورية صربيا األمني العام لألمم املتحدة برس���الة مؤرخة  3حزيران/
يونيه  2006بأنه عقب إعالن االستقالل الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية
للجبل األسود يف  3حزيران/يونيه “ 2006ستواصل مجهورية صربيا،
بناء على املادة  60من امليثاق الدستوري لصربيا واجلبل األسود ،عضوية
ً
احت���اد الدولتني صربيا واجلبل األس���ود يف األمم املتح���دة ،مبا فيها كافة
أجهزة ومؤسس���ات منظومة األمم املتحدة” .وقبلت اجلمعية العامة يف
 38حزيران/يوني���ه  2006مبوجب قراره���ا  264/60مجهورية اجلبل
األسود عضوًا جديدًا يف األمم املتحدة.
وبعد النظر يف اآلراء اليت عبّر عنها يف هذه املس���ألة وكيل البوس���نة
واهلرس���ك ووكيل صربيا واجلبل األس���ود ورئيس هيئة االدعاء العام يف
اجلبل األس���ود ،تالحظ املحكمة أن الوقائ���ع واألحداث اليت تقوم على

أساس���ها االس���تنتاجات اخلتامية املقدمة من البوسنة واهلرسك تعود إىل
فترة كانت فيها صربيا واجلبل األسود ّ
تشكالن دولة واحدة.
وتالح���ظ أن صربيا قبلت مبدأ “االس���تمرارية بـني صربيا واجلبل
األس���ود ومجهورية صربيا” وحتملت املس���ؤولية عن “التزاماهتا الناشئة
ع���ن املعاهدات الدولية اليت أبرمتها صربيا واجلبل األس���ود” ،أي مبا يف
ذل���ك التزاماهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلب���ادة اجلماعية .وال ت ّدعي
مجهورية اجلبل األس���ود من جهة أخرى أهنا ّ
تش���كل استمرارية لصربيا
واجلبل األسود.
أي دولة
وتذكر املحكمة مببدأ أساس���ي مفاده أنه ال جيوز إخضاع ّ
لوالية املحكمة دون رضاها .وتصرح بأن األحداث ذات الصلة تش�ي�ر
بوضوح إىل أن مجهورية اجلبل األس���ود ال ّ
تش���كل اس���تمرارية لصربيا
بناء
واجلبل األسود يف شخصيتها القانونية؛ وال ميكن بالتايل أن يكون هلا ً
عل���ى ذلك وضع امل ّدعى علي���ه يف القضية .ومن الواضح أيضًا أن اجلبل
األس���ود ال يبدي موافقته على والية املحكمة ألغراض النـزاع .وعالوة
يؤكد امل ّدعي بأن اجلبل األس���ود ال يزال طرفًا يف هذه
عل���ى ذل���ك ،مل ّ
القضية؛ بل اكتفى مبجرد تأكيد آرائه بشأن املسؤولية التضامنية والفردية
لصربيا واجلبل األسود.
وعلي����ه ،تالحظ املحكمة أن مجهورية صربي����ا تظل الطرف امل ّدعى
عليه يف القضية ،وهي فع ًال الطرف الوحيد امل ّدعى عليه يف تاريخ صدور
أي اس����تنتاجات ميكن أن ختلُص إليها
وبناء على ذلك ،فإن ّ
هذا احلكمً .
املحكمة يف منطوق احلكم هي استنتاجات موجهة إىل صربيا .ومع ذلك
أي مس����ؤولية عن أحداث س����ابقة يثبتها هذا
فإن املحكمة تش��ي�ر إىل أن ّ
احلك����م تتحمله����ا دول����ة صربيا واجلبل األس����ود يف الفت����رة ذات الصلة.
وتالحظ كذلك أن مجهورية اجلبل األس����ود طرف يف اتفاقية منع جرمية
اإلب����ادة اجلماعي����ة وأن األطراف يف هذه االتفاقي����ة يتحملون االلتزامات
الناش����ئة عنها ،وال س����يما التزام التعاون من أج����ل معاقبة مرتكيب جرمية
اإلبادة اجلماعية.

اختصاص املحكمة
(الفقرات )141-80
دفع امل ّدعى عليه املتعلق باالختصاص
توجه املحكمة نظرها إىل مسألة هامة ذات طابع يتعلق باالختصاص
ّ
أثارهتا “مبادرة إعادة النظر يف الوالية التلقائية على يوغوسالفيا” املقدمة
من امل ّدعى عليه يف عام ( 2001املشار إليها فيما يلي باسم “املبادرة”).
وتوضح أن الس���ؤال املحوري الذي أثاره امل ّدع���ى عليه هو ما إذا كان
امل ّدعى عليه إبان تقدمي الدعوى ّ
يشكل استمرارية جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية االش���تراكية أم ال .ويدفع امل ّدع���ى عليه اآلن بأنه مل يكن دولة
االس���تمرارية ،وأن���ه بالت���ايل مل يكن طرفًا يف اتفاقية من���ع جرمية اإلبادة
اجلماعية إبان رفع الدعوى ،بل مل يكن طرفًا آنذاك يف النظام األساسي
للمحكمة حبكم العضوية يف األمم املتحدة؛ ولكونه ليس طرفًا يف النظام
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األساس���ي ،ال ميكن أن ميثل أمام املحكمة نتيج���ة لذلك ،وبالتايل ليس
للمحكمة اختصاص شخصي عليه.
وتشري املحكمة إىل الظروف الكامنة وراء هذه املبادرة .وبإجياز ،متثل
الوضع يف أن امل ّدعى عليه ،بعد االدعاء بأنه شكل استمرارية جلمهورية
وحل
يوغوس�ل�افيا االحتادية االش���تراكية بعد تفككها يف عام ّ ،1992
هبذه الصفة حمل مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية االشتراكية يف العضوية
يف األمم املتحدة ،وجه يف  27تش���رين األول/أكتوبر  2000طلبًا “يف
ضوء تنفيذ قرار جملس األمن  ”)1992( 777لقبوله عضوًا جديدًا يف
ال عن ادعائه السابق.
املنظمة ،فتنازل فع ً
وس���عيًا إىل إيضاح خلفية هذه املس���ائل ،تستعرض املحكمة وضع
امل ّدعى عليه فيما يتعلق باألمم املتحدة منذ ّ
تفكك مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشتراكية حىت قبول صربيا واجلبل األسود عضوًا جديدًا فيها
يف  1تشرين الثاين/نوفمرب .2000

ر ّد البوسنة واهلرسك
تالح���ظ املحكم���ة أن امل ّدعي يدفع بأن املحكم���ة ينبغي أ ّال تنظر يف
املسألة اليت أثارها امل ّدعى عليه يف مبادرته .وحتاجج البوسنة واهلرسك أوالً
ب���أن امل ّدعى عليه كان عليه أن يثري ،إبان إجراءات الدفوع االبتدائية ،أي
يف عام  ،1996مسألة ما إذا كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عضوًا
يف األم���م املتح���دة أم ال .وحيث إنه مل يفعل ذلك ،فإن مبدأ حجية األمر
املقضي به املترتب عن حكم املحكمة لعام  1996بشأن تلك الدفوعات
وتؤكد البوسنة واهلرسك ثانيًا
حيول دون إعادة فتح باب النظر يف املسألةّ .
ق���ررت يف عام  1996أن لديها اختصاص
أن املحكمة نفس���ها ،بعد أن ّ
النظر يف القضية ،ستتصرف خرقًا ملبدأ حجية األمر املقضي به إذا ّقررت
اآلن م���ا خيال���ف ذل���ك ،وأن املحكمة ال ميكنها أن تضع س���لطة قراراهتا
موضع التساؤل باعتبار أهنا تكتسي حجية األمر املقضي به.
وفيما يتعلق بالدفع األول للبوس���نة واهلرسك ،تالحظ املحكمة أنه
إذا ارت���أى طرف يف اإلجراءات القضائية أمام املحكمة أ ّال يثري مس���ألة
االختص���اص من خالل إج���راء الدفع االبتدائي مبوج���ب املادة  79من
الئح���ة املحكم���ة ،فال مينع الط���رف املذكور بالضرورة م���ن إثارة هذه
املسألة خالل اإلجراءات القضائية املتعلقة جبوهر القضية.
وال ت���رى املحكمة أنه من الضروري النظ���ر فيما إذا كان تصرف
امل ّدعى علي���ه يعترب مبثابة إقرار باختصاص املحكم���ة .وهذا اإلقرار ،إن
ثبت ،ميكن أن يتعلق مبسائل االختصاص الرضائي ،وليس مبسألة ما إذا
كانت للدولة املعنيّة الصفة مبوجب النظام األساسي لكي تكون طرفًا يف
اإلجراءات القضائية أمامها .وتالحظ املحكمة أن هذه املس���ألة األخرية
ميكن أن تعترب مس���ألة سابقة ملسألة االختصاص الشخصي أو باعتبارها
مكونًا ملفهوم االختصاص الشخصي .ويف كلتا احلالتني ،وخالفًا
عنصرًا ّ
ملعظم املس���ائل املتعلقة باالختصاص ،ال يتعل���ق األمر مبوافقة األطراف.
أقر باختصاص
وعلي���ه ،فس���واء كان ينبغي اعتب���ار أن امل ّدعى عليه ق���د ّ
بأي شكل من
املحكمة يف النظر يف القضية أم ال ،فهذا اإلقرار ال حيول ّ

األش���كال دون أن تنظر املحكمة وتفصل يف املس���ألة املطروحة .ونفس
التعليل ينطبق على احلجة اليت تفيد أنه ال جيوز للم ّدعى عليه إثارة املسألة
يف هذه املرحلة أو مينع عليه القيام بذلك العتبارات تتعلق حبس���ن النية.
وتنربي املحكمة بالتايل للنظر يف الدفع الثاين املق ّدم من البوسنة واهلرسك
املتمث���ل يف أن مس���ألة أهلية امل ّدع���ى عليه ليكون طرف���ًا يف اإلجراءات
القضائية أمام املحكمة سبق تسويتها تسوية تكتسي حجية األمر املقضي
به بصدور احلكم املتعلق باالختصاص يف عام .1996

مبدأ حجية األمر املقضي به
بعد استعراض املحكمة لقراراهتا السابقة ،وال سيما حكمها بشأن
القضية املتعلقة بالدفوع االبتدائية لعام  1996وحكمها الصادر يف عام
 2003فيما يتعلق بدعوى إعادة النظر يف القضية ،تنظر يف مبدأ حجية
األمر املقضي به وانطباقه على احلكم الصادر يف عام .1996
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن مبدأ حجية األمر املقضي به مس���تمد من
أحكام النظام األساس���ي للمحكمة وميثاق األم���م املتحدة .ويعين هذا
املبدأ أن قرارات املحكمة ليس���ت ملزمة فقط لألطراف ،بل هي هنائية،
أي أن���ه ال ميك���ن لألطراف إعادة فتحه���ا فيما يتعلق باملس���ائل اليت مت
البت فيها سوى بواسطة إجراءات ذات طابع استثنائي منصوص عليها
ّ
خصيص���ًا هلذا الغرض (إجراء إع���ادة النظر املنصوص عليه يف املادة 61
من النظام األساسي) .ويف رأي املحكمة ،يُتوخى هدفان من مبدأ حجية
األمر املقضي به :أوالً ،أن اس���تقرار العالقات القانونية يقتضي أن تصل
إج���راءات اخلصومة القضائية إىل نقط���ة النهاية؛ وثانيًا ،أنه من مصلحة
كل األطراف أ ّال يعاد فتح باب اجلدال بش���أن مسألة سبق الفصل فيها
لفائدة طرف معيّن.

وتالحظ املحكمة أن امل ّدعى عليه أشار إىل مجلة أمور منها إمكانية
التميـي����ز بـني تطبيق مبدأ حجي����ة األمر املقضي به على األحكام الصادرة
تقرر اختصاص املحكمة ،وذلك
بش����أن جوهر قضية ما واألحكام ال��ت�ي ّ
يف مع����رض الرد على الدفوعات االبتدائي����ة .وحياج امل ّدعى عليه أن هذه
األحكام األخرية “ليس هلا وال ميكن أن يكون هلا نفس نتائج القرارات
بشأن اجلوهر” .وترفض املحكمة هذا الدفع ،موضحة أن القرار املتعلق
مبس����ائل االختصاص يصدر مبوجب حك����م ،وتنص املادة  60من النظام
األساس����ي على أن����ه “يكون احلكم هنائيًا غري قابل لالس����تئناف” ،دون
التميـي����ز بـني األحكام املتعلقة باالختص����اص واملقبولية واألحكام املتعلقة
باجلوه����ر .وال تؤي����د املحكمة احلجج األخرى املقدم����ة من امل ّدعى عليه
فيم����ا يتعل����ق مببدأ حجية األمر املقضي به .وتص����رح بأنه إذا كان طرف
من األطراف يعتقد أن مثة عناصر اس����تجدت بعد صدور قرار املحكمة
من ش����أهنا أن تبـيّن أن استنتاجات املحكمة قد تكون مستندة إىل وقائع
غري صحيح����ة أو غ��ي�ر كافية ،فال ينص النظام األساس����ي إ ّال على إجراء
واح����د ،وهو اإلج����راء املنصوص عليه يف املادة  61ال����ذي يتيح إمكانية
إع����ادة النظر يف األح����كام رهنًا بقيود حم ّددة يف املادة املذكورة .ويف هذا
الصدد ،تشري إىل أن طلب إعادة النظر املقدمة من امل ّدعى عليه يف احلكم
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الصادر بشأن القضية يف عام  1996قد قوبل بالرفض باعتباره ال يستويف
الشروط املنصوص عليها يف املادة .61

ال احلكم
من ش���أن دفوعات امل ّدعى عليه يف ه���ذه القضية أن تنقض فع ً
الصادر يف عام  1996إذا مت تأيـيدها.

تطبيق مبدأ حجية األمر املقضي به على احلكم الصادر
يف عام 1996
تشري املحكمة إىل أن منطوق حكم املحكمة له حجية األمر املقضي
“بناء
ب����ه .وجاء يف منطوق احلكم الص����ادر يف عام  1996أن املحكمة ً
على املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،
لديها اختصاص الفصل يف النـزاع” .وعليه ترى املحكمة أن االختصاص
يؤكد
قد ثبت بشكل يكسبه كامل وزن السلطة القضائية للمحكمة .فإن ّ
ط����رف اليوم ب����أن املحكمة مل تكن هلا ،يف تاريخ إصدار حكمها يف عام
أي س����لطة إلص����داره ألن أح����د الطرفني ميك����ن أن يعترب اآلن
ّ ،1996
مفتق����رًا آنذاك ألهلي����ة املثول أمام املحكمة أمر يع��ن�ي وضع قوة منطوق
احلكم باعتباره يكتسي حجية األمر املقضي به موضع التساؤل .وعليه،
بناء
فال حاجة ألن تنظر املحكمة يف دفع امل ّدعى عليه بشأن االختصاص ً
على ادعائه عدم أهليته للمثول أمام املحكمة يف عام .1993
غ��ي�ر أن امل ّدعى عليه ق ّدم عددًا من احلجج ترمي إىل بيان أن احلكم
الصادر يف عام  1996مل يكن حامسًا فيما يتعلق هبذه املسألة .فقد أشري
يف مجل����ة أمور إىل أنه ،ألغراض تطبيق مبدأ حجية األمر املقضي به على
حكم صادر بش����أن دف����وع ابتدائية ،يعترب املنطوق ال����ذي ينبغي مراعاته
وإس����باغ حجي����ة األمر املقضي به عليه هو الق����رار القاضي برفض دفوع
ابتدائية حم ّددة ،وليس القرار العام املؤيد لالختصاص .وال تؤيد املحكمة
ه����ذا الدف����ع ،وتوضح أهنا ال تعترب أن اهل����دف املتوخى من املادة  79من
الئح����ة املحكمة هو حصر نطاق قوة حجية األمر املقضي به املترتبة عن
حك����م ما بش����أن الدفوع االبتدائية ،وال قصر ه����ذه القوة بالضرورة ،يف
حالة حكم من هذا القبيل ،على بنود املنطوق اليت ترفض بالتحديد دفوع
أي مس����ألة بشأن نطاق مبدأ حجية األمر املقضي
معيّنة .ففي حالة إثارة ّ
البت فيها يف كل قضية مع مراعاة السياق
به املترتبة عن حكم ما ،ينبغي ّ
ال����ذي صدر فيه احلكم .وقد يكون من الضروري التميـيز من جهة أوىل
بـني املس����ائل اليت بُت فيها بتًا مش����فوعًا حبجية األمر املقضي به أو اليت
يستتبعها بالضرورة القرار الصادر بشأن تلك املسائل؛ والتميـيز من جهة
أي مس����ائل هامشية أو ثانوية أو عرضية؛ وأخريًا املسائل اليت
ثانية ،بـني ّ
مل يتم الفصل فيها بتاتًا.
وتالح���ظ املحكمة أن كوهنا عاجلت يف عدد من القضايا الس���ابقة
املس���ائل املتعلق���ة باالختصاص بعد صدور حكمها بش���أن االختصاص
أي
ال يؤي���د الدف���ع الذي يفيد بأن مثل هذا احلكم ميكن إعادة فتحه يف ّ
وقت وحني ،حىت يتس�ن�ى إعادة النظر يف املس���ائل اليت سبق أن سويت
تس���وية تكتس���ي حجية األمر املقضي به .ومثة فارق أساس���ي بـني تلك
القضايا املشار إليها يف الفقرة  127من احلكم والقضية الراهنة :فاملسائل
املتعلق���ة باالختصاص ال�ت�ي نظر فيها يف مرحلة متأخرة من تلك القضايا
كان���ت تكتس���ي طابعًا من ش���أنه أن جيع���ل القرار املتعلق هب���ا ال يتناىف
وما قضت به املحكمة فيما يتعلق باالختصاص يف احلكم السابق .بـينما

ويف معرض نظر املحكمة يف حجة امل ّدعى عليه بأن مس����ألة إمكانية
مثول مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية أمام املحكمة مل حتس����م يف احلكم
الص����ادر يف عام  ،1996تالحظ أن بياناهتا يف األحكام الصادرة يف عام
 2004بش����أن مش����روعية اس����تخدام القوة ال تعين أن املحكمة مل تكن
ت����درك يف عام  1996أن احلل املعتمد يف األمم املتحدة بش����أن مس����ألة
اس����تمرارية عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية “مل يكن
خل����وًا م����ن املصاعب القانونية” .وعلى حنو م����ا اعترفت به املحكمة يف
بأي ش����كل
األح����كام الص����ادرة يف ع����ام  ،2004مل يكن واضحًا متامًا ّ
م����ن األش����كال يف عام  1999ناهيك عن ع����ام  1996أن امل ّدعى عليه
لي����س عض����وًا يف األمم املتحدة ،وذلك خالفًا ملا اس����تنتجته املحكمة يف
ع����ام  .2004ورغم أن التعقي����دات القانونية املتعلقة بوضع امل ّدعى عليه
فيم����ا خيص األمم املتحدة مل يش����ر إليها بالتحدي����د يف احلكم الصادر يف
أكدت املحكمة اختصاصه����ا يف الفصل يف النـزاع،
ع����ام  ،1996فق����د ّ
ومبا أنه جيب على املحكمة أن تثري مسألة أهلية الدولة يف أن تكون طرفًا
يف اإلجراءات القضائية بشكل تلقائي عند الضرورة ،فإن هذا االستنتاج
جيب من حيث املبىن أن يفهم منه أن املحكمة اعتربت امل ّدعى عليه آنذاك
أه ًال ألن يكون طرفًا يف القضايا املعروضة عليها .وعلى هذا األس����اس،
مضت املحكمة تس����تخلص استنتاجها بشأن االختصاص الذي سيكون
له حجية األمر املقضي به .وال حاجة ألن تتناول املحكمة هذا االستنتاج
أي أساس متكنت املحكمة من أن تصل إىل استنتاج يرضيها
وتنظر على ّ
بشأن هذه املسألة .وسواء صنف الطرفان املسألة على أهنا مسألة “مثول
أم����ام املحكمة” أو “والية ش����خصية” ،فاحلقيقة اليت ال تزال قائمة هي
تبت يف جوهر القضية إ ّال إذا كانت للم ّدعى
أن املحكمة ما كان هلا أن ّ
عليه األهلية ،مبوجب النظام األساس����ي ،ألن يكون طرفًا يف اإلجراءات
القضائي����ة أم����ام املحكمة .فكون مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية كانت
هل����ا أهلي����ة املثول أمام املحكم����ة وفقًا للنظام األساس����ي كان عنصرًا يف
االس����تدالل املتضم����ن يف احلكم الصادر يف ع����ام  1996الذي ميكن بل
جيب أن يستخلص من قراءة احلكم اعتبارًا ملبناه املنطقي.

خالصة :تأكيد االختصاص
ختلُص املحكمة ،فيما خيص دفع امل ّدعى عليه بأنه مل يكن يف تاريخ
رفع الدعوى دولة هلا أهلية املثول أمام املحكمة مبوجب النظام األساسي،
إىل أن مب����دأ حجي����ة األمر املقضي به حيول دون إعادة فتح باب النظر يف
القرار املتجس����د يف احلكم الصادر يف ع����ام  .1996غري أن امل ّدعى عليه
دفع أيضًا بأن ذلك احلكم ال يكتسي حجية األمر املقضي به فيما يتعلق
باملس����ألة األخرى املتعلقة مبا إذا كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف
تاريخ رفع الدعوى طرفًا يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية ،وس����عى
إىل أن يبـيّ����ن بأهنا مل تكن طرفًا يف االتفاقية وقتئذ وما كان هلا أن تكون
كذلك .غري أن املحكمة تعترب بأن األسباب اليت سيقت للجزم بأن حكم
عام  1996حيس����م مس����ألة اختصاص النظر يف القضية بش����كل يكتسي
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حجية األمر املقضي به تنطبق من باب أوىل فيما يتعلق هبذا الدفع ،مبا أن
حكم عام  1996كان حم ّددًا بدرجة كبرية بشأن هذه املسألة ومل يكن
متعلق����ًا مبس����ألة أهلية املثول أمام املحكمة .وختلُ����ص املحكمة بالتايل إىل
أن����ه لديه����ا اختصاص الفصل يف النـزاع ،على النحو الوارد يف حكم عام
 ،1996مبوجب املادة التاس����عة م����ن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية.
ويس����تتبع ذل����ك أن املحكمة ال ترى ضرورة يف النظر يف مس����ائل وضع
امل ّدع����ي عليه مبوجب ميثاق األمم املتحدة والنظام األساس����ي للمحكمة
ووضع����ه فيما يتعل����ق باتفاقية منع جرمية اإلب����ادة اجلماعية يف تاريخ رفع
الدعوى ،وهي املسائل اليت تطرق إليها الطرفان بشكل مستفيض.

القانون املنطبق
(الفقرات )201-142
تذكر املحكمة أوالً بأن مس���ألة اختصاص النظر يف القضية تس���تند
حصرًا إىل املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة
عليها ،نظرًا إىل أن مجيع أسس االختصاص األخرى اليت أثارها امل ّدعي
رفضت يف حكم عام  1996بش���أن االختصاص .وتنص املادة التاسعة
على ما يلي:
أي من
بناء على طل���ب ّ
“تع���رض عل���ى حمكمة الع���دل الدولي���ةً ،
األط���راف املتنازعة ،النـزاعات اليت تنش���أ بـني األط���راف املتعاقدة
بشأن تفسري أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك النـزاعات
أي من األفعال
املتصلة مبس���ؤولية دولة ما عن إبادة مجاعية أو عن ّ
األخرى املذكورة يف املادة الثالثة”.
وبن���اء عل���ى ذلك ،ال ميكن للمحكمة أن تفص���ل إ ّال يف املنازعات
ً
الناش���ئة بـني الدول األطراف بش���أن تفسري أو تطبيق أو تنفيذ االتفاقية،
وال تتمتع بسلطة الفصل يف ادعاءات خرقها لاللتزامات األخرى مبوجب
القان���ون ال���دويل اليت ال تعترب مبثابة إبادة مجاعية ،وال س���يما االلتزامات
املتعلق���ة حبماية حقوق اإلنس���ان يف النـزاعات املس���لحة .وينطبق ذلك
حىت وإن كانت االدع���اءات تتعلق خبرق التزامات مبوجب قواعد آمرة
أو التزامات تتعلق حبماية القيم اإلنسانية األساسية ،واليت قد يكون التقيّد
هبا ساريًا إزاء الكافة.
االلتزامات املفروضة على األطراف املتعاقدة
مبوجب االتفاقية
تش�ي�ر املحكم���ة إىل أن مثة منازعة فيما بـ�ي�ن األطراف يف االتفاقية
بش���أن معىن املادة التاس���عة من االتفاقية ونطاقها القانوين ،وخاصة فيما
يتعلق مبا إذا كانت االلتزامات املفروضة عل األطراف مبوجب االتفاقية
تقتص���ر على التش���ريع واملقاض���اة أو التس���ليم ،أو أن التزامات الدول
األطراف متتد لتش���مل االلت���زام بعدم ارتكاب جرمية اإلب���ادة اجلماعية
وغريها من األعمال املع ّددة يف املادة الثالثة.
وتالحظ املحكم����ة أن طبيعة االلتزامات اليت تفرضها االتفاقية على
األطراف تتوقف على املدلول املعتاد ألحكام االتفاقية باملعىن املفهوم من
س����ياقها ويف ضوء أهدافها ومقاصدها .وتس����تعرض صياغة املادة األوىل

ال��ت�ي تن����ص يف مجلة أمور على أنه “تصادق األط����راف املتعاقدة على أن
اإلب����ادة اجلماعية ،س����واء ارتكبت يف أيام الس����لم أو أثن����اء احلرب ،هي
جرمي����ة مبقتضى القانون الدويل ،وتتعهد مبنعها واملعاقبة عليها” .وختلُص
املحكم����ة إىل أن املادة األوىل ،وال س����يما التعه����د الوارد فيها مبنع جرمية
وتؤكد هذا
اإلبادة اجلماعية ،تنشأ عنها التزامات مبـيّنة يف املواد الالحقةّ .
االستنتاج األعمال التحضريية لالتفاقية والظروف اليت أحاطت بإبرامها.
مث تنظر املحكمة فيما إذا كان يقع على األطراف نفسها التزام بعدم
ارت����كاب جرمية اإلب����ادة اجلماعية ،نظرًا إىل أن ه����ذا االلتزام ال تفرضه
بصريح العبارة أحكام االتفاقية الفعلية .وترى املحكمة ،مع مراعاة اهلدف
الثابت الذي تتوخاه االتفاقية ،أن املادة األوىل ينش����أ عنها أثر منع الدول
نفس����ها من ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية .ويس����تخلص هذا املنع أوالً
من كون املادة األوىل تعترب جرمية اإلبادة اجلماعية مبثابة “جرمية مبقتضى
القان����ون الدويل” ،وتعترب الدول األطراف م����ن حيث املنطق ،باعتبارها
وافقت على هذا التصنيف ،متعهدة بعدم ارتكاب العمل املنصوص عليه.
ويستخلص ثانيًا من االلتزام املنصوص عليه بصريح العبارة مبنع ارتكاب
أعم����ال اإلب����ادة اجلماعية .فمن قبيل التناقض أن يق����ع على الدول التزام
منع ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية دون أن متنع من ارتكاب مثل هذه
األعمال من خالل األجهزة التابعة هلا أو األش����خاص الذين خيضعون هلا
خضوعًا جيعل تصرفاهتم تسند مبوجب القانون الدويل إىل الدولة املعنيّة.
وبإجياز ،يس����تتبع التزام األطراف مبن����ع أعمال اإلبادة اجلماعية بالضرورة
تؤكده صياغة
حظر ارتكاهب����ا عليها .وتالحظ املحكمة أن اس����تنتاجها ّ
جزء من املادة التاس����عة بش����كل غري معتاد وهو “مبا يف ذلك النـزاعات
أي من األفعال األخرى
املتصلة مبسؤولية دولة ما عن إبادة مجاعية أو عن ّ
املذكورة يف املادة الثالثة” .ووفقًا للصيغة اإلنكليزية لالتفاقية ،فاملسؤولية
املتوخاة هي املسؤولية عن “اإلبادة اجلماعية” وليس جمرد املسؤولية عن
وتؤكد العبارات
“ع����دم منع اإلبادة اجلماعية أو عدم املعاقبة عليه����ا”ّ .
املح���� ّددة الواردة يف اجلمل����ة ككل بأن األطراف املتعاقدة ميكن أن حتمل
املسؤولية عن أعمال اإلبادة اجلماعية واألعمال األخرى املنصوص عليها
يف املادة الثالثة من االتفاقية.
وتناقش املحكمة بعد ذلك ثالث حجج أخرى ميكن أن تعترب متناقضة
م����ع مقولة فرض االتفاقية لواجب عدم ارت����كاب أعمال اإلبادة اجلماعية
وغريها من األعمال املنصوص عليها يف املادة الثالثة على الدول املتعاقدة.
وأوىل احلج���ج ه���ي أن القانون الدويل من حي���ث املبدأ ال يعترف
باملس���ؤولية اجلنائية لل���دول ،وأن اتفاقي���ة منع جرمية اإلب���ادة اجلماعية
ال تنص على وس���يلة تفرض مبوجبها هذه املس���ؤولية اجلنائية .وتالحظ
املحكمة أن االلتزام الذي ميكن أن يسأل عنه امل ّدعى عليه يف حالة خرقه
يف اإلجراءات القضائية املستندة إىل املادة التاسعة هو ببساطة التزام قائم
مبوج���ب القانون ال���دويل ،ومبوجب أحكام االتفاقي���ة يف هذه القضية،
وأن االلتزام���ات املعنيّة ومس���ؤوليات الدول الناش���ئة ع���ن خرق تلك
االلتزامات هي التزامات ومس���ؤوليات قائم���ة مبوجب القانون الدويل.
وهي ال تكتسي طابعًا جنائيًا.
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وثاين احلجج هي أن االتفاقية بطبيعتها تس���تثين من نطاقها مسؤولية
الدول عن اإلبادة اجلماعية واألعمال األخرى املنصوص عليها .فاالتفاقية
حس���ب ما أفيد هي اتفاقية منوذجية م���ن اتفاقات القانون اجلنائي الدويل
تركز
تركز أساس���ًا عل���ى املالحقة القضائية اجلنائية ومعاقب���ة األفراد وال ّ
ّ
أي ش���يء يف صياغة
على مس���ؤولية ال���دول .غري أن املحكم���ة ال ترى ّ
أحكام االتفاقية أو بنيتها يتعلق باملس���ؤولية اجلنائية الفردية من ش���أنه أن
يغري مدلول املادة األوىل ،حينما تقرأ باقتران مع الفقرات (أ) إىل (هـ) من
املادة الثالثة ،باعتبار أن تلك األحكام تفرض على الدول التزامات مستقلة
عن االلتزامات اليت تطلب االتفاقية من الدول وضعها على عاتق األفراد.
وفيم���ا يتعلق باحلجة الثالث���ة واألخرية ،تنظ���ر املحكمة يف مراحل
صياغة مشروع االتفاقية يف اللجنة السادسة للجمعية العامة اليت قيل عنها
أهنا تبـيّن أن األمر ال يتعلق “باملسؤولية املباشرة للدولة عن أعمال اإلبادة
اجلماعية” .لكن بعد استعراض املراحل املذكورة ،تستنتج املحكمة أنه
ميكن اعتبارها مؤيدة لالستنتاج القائل إن األطراف املتعاقدة ملزمة بعدم
ارت���كاب أعمال اإلبادة اجلماعية من خ�ل�ال أعمال أجهزهتا أو أعمال
اجلهات التابعة هلا من األش���خاص أو اجلماعات اليت تس���ند أعماهلا إىل
تلك األطراف.

مسألة ما إذا كان جيوز للمحكمة أن تستنتج ارتكاب دولة
ألعمال اإلبادة اجلماعية دون إدانة سابقة لفرد عن ارتكاب
أعمال اإلبادة اجلماعية من قبل حمكمة خمتصة؟
تالحظ املحكمة أنه إلثبات مسؤولية دولة ما عن خرق التزام عدم
ارت���كاب أعمال اإلبادة اجلماعية ،جيب إثب���ات ارتكاب أعمال اإلبادة
اجلماعي���ة على النحو املع���رف يف االتفاقية .واألمر نفس���ه ينطبق أيضًا
فيم���ا يتعلق بالتآمر الرتكاب اإلب���ادة اجلماعية مبوجب الفقرة (ب) من
املادة الثالثة وباالشتراك يف ارتكاهبا مبوجب الفقرة (هـ) من املادة الثالثة،
وألغراض االلتزام مبنع اإلبادة اجلماعية.
ووفقًا للم ّدعى عليه ،يتمثل الشرط الالزم إلثبات مسؤولية الدولة
يف اإلثبات املسبق للمسؤولية الفردية ملرتكب اإلبادة اجلماعية اليت تنشأ
عنها مسؤولية الدولة ،وذلك وفقًا لقواعد القانون اجلنائي.
وت���رى املحكم���ة أن خمتلف اإلج���راءات املتبعة م���ن قبل املحكمة
واملحاكم اليت حتاكم أشخاصًا بتهمة ارتكاب جرائم جنائية والسلطات
اليت تتمتع هبا ال تشري يف ح ّد ذاهتا إىل وجود مانع قانوين حيول دون أن
ختلُ���ص املحكمة إىل أن اإلبادة اجلماعي���ة أو غريها من األعمال املع ّددة
يف امل���ادة الثالثة قد ارتكبت .إذ للمحكمة أهلية االضطالع هبذه املهمة
مبوجب نظامها األساسي ،مع التقيّد مبعيار اإلثبات املناسب لتهم تكتسي
طابعًا جس���يمًا للغاية .أما فيما خيص أحكام االتفاقية نفسها ،فقد سبق
أن قضت املحكمة بأن لديها االختصاص مبوجب املادة التاسعة إلثبات
أي أعمال
مس���ؤولية دول���ة ما عن ارتكاب أعمال اإلب���ادة اجلماعية أو ّ
أخ���رى منصوص عليها يف امل���ادة الثالثة من قبل أجهزهتا أو اجلهات من
األشخاص أو اجلماعات اليت تسند أفعاهلا إىل الدولة املعنيّة.

وبناء على ذلك ،ختلُص املحكمة إىل أن مسؤولية الدول عن ارتكاب
ً
اإلبادة اجلماعية أو االشتراك يف ارتكاهبا ميكن أن تنشأ مبوجب االتفاقية
أي شخص بارتكاب اجلرمية أو االشتراك يف ارتكاهبا.
دون أن يدان ّ
إمكانية خضوع االلتزامات لقيود إقليمية
تالحظ املحكمة أن االلتزامات املوضوعية الناشئة عن املادتني األوىل
والثالثة ليس���ت حمصورة يف ح ّد ذاهت���ا بالعامل اإلقليمي .فهي تقع على
أي دولة مىت كانت تتصرف أو ميكن أن تكون قادرة على التصرف مبا
ّ
يناسب الوفاء بااللتزامات املعنيّة.
ويف املقابل ،خيضع التزام املحاكمة املفروض مبوجب املادة السادسة
لقي���د إقليمي صريح .إذ حياكم األش���خاص املتهم���ون بارتكاب اإلبادة
اجلماعي���ة أمام حمكمة خمتصة م���ن حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على
أراضيها ،أو أمام حمكمة جنائية دولية خمتصة.

مسألة القصد يف ارتكاب اإلبادة اجلماعية
املعرف يف املادة
تالح���ظ املحكمة أن اإلبادة اجلماعي���ة على النحو ّ
الثانية من االتفاقية تشمل “أفعال” اإلبادة اجلماعية و“حماولة” ارتكاهبا.
فمن الثابت أن األفعال التالية:
“(أ) قتل أعضاء من اجلماعة؛
(ب) إحلاق أذى جسدي أو نفسي خطري بأعضاء من اجلماعة؛
(ج) إخضاع اجلماعة ،عمدًا لظروف معيش���ية يراد هبا تدمريها
املادي كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابـري تستهدف احلؤول دون اإلجناب داخل اجلماعة؛
(هـ) نقل أطفال من اجلماعة ،عنوة ،إىل مجاعة أخرى”.
تؤكد أنه إضافة
أفعال تش���مل نفس���ها أركانًا معنوية .فاملحكم���ة ّ
هل���ذه األركان املعنوية ،تقتضي املادة الثانية ركنًا معنويًا آخر هو إثبات
“قص���د التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية [حمميّة] [ ،]...بصفتها
ه���ذه” .ويش���ار إليه يف أحيان كثرية باعتباره قص���دًا خاصًا أو حم ّددًا.
فال يكفي أن يُستهدف أعضاء اجلماعة بسبب انتمائهم لتلك اجلماعة.
فاألمر يس���تلزم ش���يئًا آخر .إذ جيب أن ترتكب األفعال املبـيّنة يف املادة
الثانية بقصد تدمري اجلماعة بصفتها تلك كليًا أو جزئيًا .وتش ّدد عبارة
“بصفتها تلك” على قصد تدمري اجلماعة املحميّة.
القصد و“التطهري العرقي”
ال
تفيد املحكمة بأن “التطهري العرقي” ال ميكن أن يكون إ ّال ش���ك ً
من أشكال اإلبادة اجلماعية يف مدلول االتفاقية ،إذا طابق أحد أصناف
األعم���ال املحظورة مبوج���ب املادة الثانية من االتفاقية أو إذا كان ضمن
األعم���ال املصنفة فيها .ولي���س قصد حتويل منطقة ما ،بفعل السياس���ة
املتبعة ،إىل منطقة “متجانسة إثنيًا” وال العمليات اليت ميكن أن يضطلع
هبا من أجل تنفيذ تلك السياسة أمرين ميكن أن يعتربا بتلك الصفة إبادة
مجاعي���ة .ولكن ال يعين ذل���ك أن األفعال اليت تعت�ب�ر “تطهريًا عرقيًا”
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ال ميك���ن أب���دًا أن تعترب إب���ادة مجاعية ،إذا كان مداها يس���مح بوصفها
مث�ل�ا بأهنا ختضع “اجلماعة ،عمدًا ،لظروف معيش���ية يراد هبا تدمريها
ً
امل���ادي كلي���ًا أو جزئيًا” ،خالفًا ألحكام الفق���رة (ج) من املادة الثانية
أي
من االتفاقية ،ش���ريطة أن تنفذ هذه األعمال بقصد حم ّدد ضروريّ ،
بغرض تدمري اجلماعة ،بشكل مستقل عن ترحيل أفرادها من املنطقة.

املحمية
تعريف اجلماعة ّ
يتعيّ����ن على املحكم����ة أن حت ّدد اجلماعة اليت ميك����ن أن تعترب مجاعة
ارتكبت اإلبادة اجلماعية يف حقها .وتالحظ أن الطرفني خيتلفان بش����أن
جوانب معيّنة من تعريف “اجلماعة” ،فامل ّدعي يشري إىل “الطائفة القومية
أو اإلثنية أو الدينية غري الصربية داخل إقليم البوسنة واهلرسك أو خارجه،
مبا يف ذلك على اخلصوص السكان املسلمون” .واتبع بالتايل ما يصطلح
عليه بالنهج السلـيب يف تعريف اجلماعة املحميّة مبوجب االتفاقية.
وتذك���ر املحكمة بأن جوهر عنصر القصد هو تدمري اجلماعة كليًا
أو جزئي���ًا بصفتها تلك .وهي مجاعة جي���ب أن تعرف خبصائص إجيابية
خاصة  -قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية  -ال أن تعرف بافتقارها لتلك
ويؤكد هذا التفسري تاريخ صياغة مشروع االتفاقية.
اخلصائصّ .
وبناء على ذلك ،ختلُص املحكمة إىل أنه ينبغي هلا النظر يف األمر على
ً
أساس أن اجلماعة املستهدفة جيب أن حت ّدد مبوجب القانون حتديدًا إجيابيًا،
وليس س���لبيًا مثل “غري الصربيـني” .ومل يش���ر امل ّدعي إ ّال إشارة حمدودة
جدًا إىل الس���كان غري الصربيـني يف البوسنة واهلرسك فيما عدا املسلمني
البوسنيـني ،مث ًال الكروات .وستنظر املحكمة بالتايل يف وقائع القضية على
أساس إمكانية استنتاج وقوع اإلبادة اجلماعية إذا أمكن إثبات قصد تدمري
املسلمني البوسنيـني باعتبارهم مجاعة تدمريًا كليًا أو جزئيًا.
وتوضح املحكمة أوالً كذلك بأن القصد ينبغي أن يكون ،ألغراض
امل���ادة الثاني���ة ،هو تدمري طائفة كبرية من الس���كان املعنيـني على األقل.
فذلك تقتضيه طبيعة جرمية اإلبادة اجلماعية نفسها :مبا أن هدف ومقصد
االتفاقية ككل هو منع تدمري اجلماعات عمدًا ،فالطائفة املستهدفة منها
جي���ب أن تكون عريضة مبا في���ه الكفاية حبيث يترتب عن ذلك أثر على
اجلماعة ككل .وتالحظ املحكمة ثانيًا أن إمكانية استنتاج وقوع اإلبادة
اجلماعي���ة واردة جدًا مىت كان القصد ه���و تدمري اجلماعة داخل نطاق
جغرايف حمدود.
مسائل اإلثبات
(الفقرات )230-202
تنظر املحكمة أوالً يف عبء اإلثبات ومعيار اإلثبات وطرائق اإلثبات.
عبء اإلثبات
تفيد املحكمة أنه من الثابت على وجه العموم أنه جيب على امل ّدعي
يؤكد
إقامة األسس اليت تستند إليها قضيته وأنه جيب على الطرف الذي ّ
واقعة ما أن يثبتها.

وفيما يتعلق برفض امل ّدعى عليه اإلدالء بالنص الكامل لبعض الوثائق،
تالح���ظ املحكمة أنه أتيح للمدعي قدر كبري من الوثائق وغري ذلك من
األدلة ،وال س���يما من س���جالت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
الس���ابقة املمكن احلصول عليها ،وأنه اس���تعان هب���ا إىل ح ّد كبري جدًا.
أي من طليب امل ّدعي
وتالحظ املحكمة أخريًا أنه رغم عدم موافقتها على ّ
مبوافاته بنس���خ غري حمررة من بعض الوثائق ،فقد أحاطت علمًا باقتراح
امل ّدعي بأن للمحكمة أن تستخلص استنتاجاهتا اخلاصة هبا.

معيار اإلثبات
خيتلف الطرفان أيضًا بشأن معيار اإلثبات.
أق���رت املحكمة منذ فت���رة طويلة بأنه جيب إثب���ات ادعاءات
وق���د ّ
االهتامات ذات اخلطورة االس���تثنائية املوجهة ضد دولة ما بأدلة قاطعة.
ويتطلب إقناعها بش���كل تام بأن االدعاءات اليت وردت خالل الدعوى
بأن جرمية اإلب���ادة اجلماعية أو األعمال األخرى الواردة يف املادة الثالثة
ق���د ارتكبت هي ادعاءات ثابتة بش���كل بـني .وينطبق نفس املعيار على
إثبات إسناد هذه األفعال.
وفيم����ا يتعل����ق بادعاء امل ّدعي ب����أن امل ّدعى عليه خ����رق التزاماته مبنع
اإلبادة اجلماعية ومعاقبة األشخاص املتهمني بارتكاهبا وتسليمهم ،تطلب
املحكمة اإلدالء مبا يثبت ذلك بقدر كبري من اجلزم يالئم جسامة االدعاء.
طرائق اإلثبات
تشري املحكمة إىل أن الطرفني قدما طائفة عريضة من املواد املستمدة
من مصادر خمتلفة .ومشلت تقارير وقرارات واستنتاجات خاصة بأجهزة
خمتلف���ة من أجهزة األمم املتح���دة؛ ووثائق من منظمات حكومية دولية
أخ���رى؛ ووثائق وأدل���ة وقرارات صادرة عن املحكم���ة اجلنائية الدولية
ليوغوس�ل�افيا الس���ابقة؛ ومنش���ورات حكومي���ة؛ ووثائق ص���ادرة عن
منظمات غري حكومية؛ وتقارير إعالمية ومقاالت وكتب .وطلبا أيضًا
االستعانة بالشهود واخلرباء والشهود اخلرباء.
وجيب على املحكمة أن تتخذ قرارها بنفس���ها بش���أن الوقائع ذات
الصلة بالقانون اليت يزعم امل ّدعي خرق امل ّدعى عليه له .غري أهنا تعترف
ال صبغة غري عادية نظرًا إىل أن العديد من االدعاءات
بأن هلذه القضية فع ً
املعروضة عليها س���بق أن كانت موض���وع إجراءات وقرارات املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا السابقة .لذا يتعيّن على املحكمة أن تنظر
فيما هلا من داللة.
صرحت على اخلصوص يف القضية املتعلقة باألنش���طة
ّ
وتذكر بأهنا ّ
املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا)
بأن “األدلة املستخلصة من استجواب األشخاص املعنيـني بشكل مباشر
والذين متت مقارنة أقواهلم الحقًا من قبل قضاة خمتصني يف االستجواب
وهل���م خ�ب�رة يف تقيـيم حجم كبري من املعلوم���ات الوقائعية ذات الطابع
التقين يف بعض األحوال ،ينبغي أن توىل هلا أمهية خاصة”.
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وتصرح املحكمة بأن عملية تقصي احلقائق اليت قامت هبا املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تدخل يف إطار هذه الصياغة ،باعتبار
أن “األدلة املستخلصة من استجواب أشخاص معنيـني بشكل مباشر”
اليت أخضعت ملحك مقارنة األقوال مل يطعن الحقًا يف مصداقيتها.
وبعد أن قامت املحكمة ببسط حجج الطرفني بشأن الوزن الواجب
أن يس����ند مل����واد املحكم����ة اجلنائية الدولية ليوغوس��ل�افيا الس����ابقة وبعد
اس����تعراض خمتلف عمليات املحكمة اجلنائي����ة ،خلُصت إىل أنه ينبغي هلا
أن تقبل من حيث املبدأ االستنتاجات الوقائعية ذات الصلة اليت توصلت
إليه����ا املحكمة اجلنائية خالل املحاكمة باعتباره����ا مقنعة إىل ح ّد كبري،
ما مل يطعن فيها يف مرحلة االس����تئناف .ولنفس األس����باب ،يتعيّن إسناد
بناء على الوقائع املستخلصة
الوزن الواجب ّ
ألي تقيـيم قامت به املحكمة ً
مث ًال فيما خيص وجود عنصر القصد الضروري.
وأخ�ي�رًا ،تعم���د املحكم���ة إىل التعليق على بع���ض األدلة األخرى
املعروض���ة عليها .فلدى التطرق إىل مجلة مس���ائل منه���ا التقرير املعنون
“سقوط سريربينيتشا” الذي ق ّدمه األمني العام لألمم املتحدة يف تشرين
الثاين/نوفم�ب�ر  1999إىل اجلمعي���ة العامة ،تالحظ أن العناية املبذولة يف
إعداد التقرير املذكور ومشولية املصادر املستعان هبا يف وضعه واستقاللية
وتؤكد
املسؤولني عن إعداده عناصر تضفي عليه مجيعها مصداقية كبريةّ .
املحكمة بأن هذا التقرير ساعدها يف أعماهلا بقدر كبري.

الوقائع
(الفقرات )376-231
ال عن
تس���تعرض املحكم���ة خلفية الوقائع اليت أثاره���ا امل ّدعي ،فض ً
الكيانات اليت ش���اركت يف األحداث املش���تكى بشأهنا .وتالحظ أنه يف
 9كانون الثاين/يناير  ،1992أعلنت مجهورية ش���عب صرب البوس���نة
واهلرسك ،اليت سيطلق عليها الحقًا اسم مجهورية صربسكا ،استقالهلا.
وت���رى املحكمة أن هذا الكيان مل حيظ أبدًا باالعتراف الدويل باعتباره
دولة ذات سيادة ،ولكن كان يسيطر فعليًا على جزء كبري من األراضي
ويدين له بالوالء عدد كبري من الصرب البوسنيـني.
وتالح����ظ املحكمة بأن امل ّدعي ّأكد وجود روابط وثيقة بـني حكومة
امل ّدعى عليه وس����لطات مجهورية صربس����كا ذات طبيعة سياس����ية ومالية،
وكذل����ك فيم����ا يتعلق ب����إدارة جيش مجهوري����ة صربس����كا والتحكم فيه.
وتس����تنتج املحكمة أنه من الثابت أن امل ّدعى عليه أتاح دعمه العس����كري
واملادي الكبري جلمهورية صربس����كا ،وأن اخليارات املتاحة أمام س����لطات
مجهورية صربسكا كانت ستقيّد إىل ح ّد كبري يف حالة سحب هذا الدعم.
مث تن�ب�ري املحكمة للنظر يف الوقائع املزعومة من قبل امل ّدعي ،حىت
فع�ل�ا؛ وتعرف ثانيًا ما إذا
ّ
يتأك���د هلا أوالً بأن الفظائع املزعومة وقعت ً
كان���ت تلك الفظائع ،إن ثبتت ،تدخل يف نطاق املادة الثانية من اتفاقية
من���ع جرمية اإلبادة اجلماعية .وبعبارة أخ���رى ،هل تثبت الوقائع وجود
عنص���ر قص���د تدمري مجاعة معيّنة ،كليًا أو جزئيًا ،هي طائفة املس���لمني
البوسنة ،لدى مرتكيب تلك الفظائع؟

املحمية
املادة الثانية (أ) :قتل أفراد اجلماعة ّ
تس���تعرض املحكم���ة األدلة على وق���وع حاالت قت���ل أعضاء من
اجلماعة املحميّة (الفقرة (أ) من املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة
اجلماعية) يف املناطق الرئيسية يف البوسنة :سارايـيفو ،ووادي هنر درينا،
وبريـيدور ،وبانيا لوكا ،وبريتشكو ،ويف معسكرات احتجاز خمتلفة.
وتس���تنتج بأنه من الثابت بأدلة دامغة بأن عمليات قتل على نطاق
واسع قد وقعت خالل النـزاع يف مناطق معيّنة ومعسكرات احتجاز يف
ال عن ذلك ،تبـيّن األدلة املعروضة أن
أراضي البوسنة واهلرس���ك .وفض ً
الضحايا كانوا يف معظمهم أعضاء يف اجلماعة املحميّة ،مما يوحي بأهنم
رمبا استهدفتهم عمليات القتل بشكل منهجي.
بناء على األدل���ة املعروضة عليها ،بأنه
غ�ي�ر أن املحكم���ة مل تقتنعً ،
م���ن الثابت ثبوت���ًا قاطعًا بأن أعمال قتل أعض���اء اجلماعة املحميّة على
نطاق واس���ع اقترن ارتكاهبا بقصد حم ّدد لدى مرتكبيها يتمثل يف تدمري
اجلماع���ة بصفته���ا تلك تدمريًا كليًا أو جزئيًا .وميك���ن أن تعترب أعمال
القتل املذكورة أعاله جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ،لكنه ليس
للمحكمة اختصاص تقرير ما إذا كانت تعترب كذلك أم ال.
مذحبة سريربينيتشا
بعد إجياز األحداث املحيطة باالس����تيالء على سريربينيتشا ،تالحظ
املحكم����ة أن الدائرتني االبتدائيتني يف قضييت كريس����تيش وبالغويـيفيتش
) (Krstić and Blagojevićاستنتجتا معًا أن قوات صرب البوسنة قتلت
ما يزيد عن  7 000رجل مس����لم بوسين عقب االستيالء على “املنطقة
بناء على ذلك بثبوت ش����روط
اآلمن����ة” يف متوز/يولي����ه  .1995وقضتا ً
الفع����ل اجلرمي املتمث����ل يف أعمال القتل على النح����و املنصوص عليها يف
الفقرة (أ) من املادة الثانية من االتفاقية .واستنتجتا معًا بأن أعمال قوات
صرب البوسنة استوفت كذلك شروط الفعل اجلرمي املتمثل يف التسبب
يف إحلاق أذى جس����دي أو نفس����ي خطري ،على النحو املح ّدد يف الفقرة
(ب) من املادة الثانية من االتفاقية ،بكل من األشخاص الذين كانوا على
وشك أن يعدموا وغريهم من األشخاص الذين أبعدوا عنهم ،وذلك فيما
يتعلق باختفائهم القس����ري واخلسارة الالحقة بالناجني منهم .فاملحكمة
مقتنع����ة اقتناع����ًا تامًا ب����أن ك ًال من أعم����ال القتل وفقًا ألح����كام الفقرة
(أ) من املادة الثانية من االتفاقية وإحلاق أذى جس����دي أو نفس����ي خطري
وفقًا للفقرة (ب) من املادة الثانية منها وقائع شهدهتا مذحبة سريربينيتشا.
مث تنكب املحكمة على استعراض مسألة استيفاء عنصر القصد املح ّدد
لدى مرتكيب األعمال املذكورة أم ال .فتستنتج ،مدعومة حبكمي الدائرتني
االبتدائيتني للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس��ل�افيا السابقة بشأن قضييت
كريس����تيش وبالغويـيفيتش ،أن عنصر القص����د الضروري مل يثبت إىل أن
تغيّر اهلدف العسكري (من “تقليص املنطقة املحصورة لتقتصر على املنطقة
احلضرية” إىل االس����تيالء على بلدة سريربينيتشا واملنطقة املحصورة كلها)
وبعد االس����تيالء على سريربينيتش����ا يف  12أو  13متوز/يوليه .وقد يكون
هلذه العناصر أمهية فيما يتعلق بتقيّد امل ّدعى عليه بالتزاماته مبوجب االتفاقية.
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أي سبب يدعوها إىل احليد عما قررته املحكمة اجلنائية
وال ترى املحكمة ّ
من أن القصد املح ّدد الضروري ثبت وأنه مل يثبت حىت ذلك التاريخ.

وتوجه املحكمة نظرها إىل استنتاجات قضية كريستيش اليت أيّدت
ّ
فيها دائرة االستئناف استنتاجات الدائرة االبتدائية بالصيغة التالية:
“بع���د أن ح ّددت الدائرة االبتدائية يف هذه القضية الطائفة القومية
للمس���لمني البوس���نيـني باعتبارها اجلماعة املحميّة ،خلُصت إىل أن
اجلهة اليت اس���تهدفها األفراد الرئيس���يون وراديس�ل�اف كريستيش
التابعني جليش مجهورية صربس���كا هي طائفة املس���لمني البوسنيـني
يف سريربينيتش���ا أو املس���لمني البوسنيـني يف ش���رق البوسنة .ويتفق
هذا االستنتاج مع املبادئ التوجيهية املبـيّنة أعاله .وبلغ عدد سكان
املس���لمني البوس���نيـني يف سريربينيتش���ا قبل اس���تيالء قوات جيش
مجهورية صربسكا عليها يف عام  1995حوايل أربعني ألف نسمة.
ومل ميثل هذا العدد سكان بلدية سريربينيتشا املسلمني فقط بل أيضًا
عددًا كبريًا من الالجئني املس���لمني من املنطقة املجاورة .ورغم أن
هؤالء السكان مل ّ
يشكلوا إ ّال نسبة مئوية ضئيلة من جمموع مسلمي
البوس���نة واهلرس���ك وقتئذ ،فإن حجم طائفة مسلمي سريربينيتشا
ال يكفي وحده لإلحاطة بأمهيتها”.

أي س���بب لعدم االتفاق مع اس���تنتاجات الدائرة
وال ترى املحكمة ّ
االبتدائية ودائرة االستئناف املتطابقة.
وتس���تنتج املحكمة أن األعمال املرتكبة يف سريربينيتش���ا باعتبارها
تدخ���ل يف إطار أحكام الفقرتني (أ) و(ب) من املادة الثانية من االتفاقية
ارتكبت بقصد حم ّدد هو تدمري جزء من مجاعة مسلمي البوسنة واهلرسك
بناء على ذل���ك تعترب تلك األعم���ال إبادة مجاعية
بصفته���ا تل���ك؛ وأنه ً
ارتكبها أفراد من جيش مجهورية صربس���كا يف سريربينيتش���ا وحواليها
ابتداء من  13متوز/يوليه  1995تقريبًا.

الفقرة (ب) من املادة الثانية :إحلاق ضرر جسدي
أو عقلي خطري بأفراد اجلماعة
بعد أن نظرت املحكم���ة يف االدعاءات املح ّددة اليت قدمها امل ّدعي
حت���ت هذا العنوان وأحاطت علمًا باألدل���ة املقدمة إىل املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوس�ل�افيا السابقة ،تعترب أنه ثبت بأدلة دامغة متامًا بأن أفراد
اجلماعة املحميّة راحوا بش���كل منهجي وعلى نطاق واسع ضحية سوء
املعاملة والضرب واالغتصاب والتعذيب املفضي إىل إحلاق ضرر جسدي
وعقلي خطري خالل النـزاع ،وال سيما يف معسكرات االحتجاز .غري أن
املحكمة تستنتج أنه مل يثبت بشكل قاطع أن تلك الفظائع ،وإن كان من
املمكن أن تعتربأيضًا مبثابة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،ارتكبت
بقصد حم ّدد هو تدمري اجلماعة املحميّة ،كليًا أو جزئيًا.
الفقرة (ج) من املادة الثانية :إخضاع اجلماعة عمدًا ألحوال
معيشية يقصد هبا إهالكها الفعلي كليًا أو جزئيًا
توجه املحكمة نظرها إىل األدلة املتعلقة مبجموعة االدعاءات الثالثة
ّ
ال�ت�ي قدمها امل ّدعي كل منها على ح���دة :احلصار والقصف والتجويع؛

واإلبعاد والطرد؛ وتدمري املمتلكات التارخيية والدينية والثقافية .وتنظر يف
األدلة املقدمة بشأن ظروف احلياة يف معسكرات االحتجاز اليت سبقت
اإلشارة إليها أعاله.
وبن���اء على دراس���ة متأنية لألدل���ة املقدمة م���ن الطرفني فيما خيص
ً
احلصار والقصف والتجويع من جهة ،واإلبعاد والطرد من جهة أخرى،
ال ميكن للمحكمة أن تثبت بأن األفعال املزعومة اقترنت بالقصد املح ّدد
املتمثل يف تدمري اجلماعة املحميّة كليًا أو جزئيًا.
وفيم���ا يتعلق بتدمري املمتلكات التارخيي���ة والدينية والثقافية ،ختلُص
املحكم���ة أن مثة أدلة دامغة عن التدم�ي�ر املتعمد لتراث اجلماعة املحميّة
التارخي���ي والثقايف والدي�ن�ي .غري أن هذا التدم�ي�ر ال يدخل يف ح ّد ذاته
ضم���ن أصناف أعمال اإلبادة اجلماعي���ة املنصوص عليها يف املادة الثانية
من االتفاقية.
وبناء على العناصر املقدمة إىل املحكمة فيما خيص املعسكرات ،تعترب
ً
مروعة على املحتجزين يف
عيش
ظروف
فرض
على
مقنعة
أدلة
أن هناك
ّ
املعسكرات .غري أن األدلة املقدمة مل متكن املحكمة من أن ختلُص إىل أن
تل���ك األفعال اقترنت بالقصد املح ّدد املتمثل يف تدمري اجلماعة املحميّة،
كلي���ًا أو جزئيًا .ويف هذا الصدد ،تالحظ املحكمة أن املحكمة اجلنائية
أي م���ن القضيتني املتعلقتني
الدولية ليوغوس�ل�افيا الس���ابقة مل ختلُص يف ّ
باملعسكرات املذكورتني أعاله إىل أن املتهمني تصرفا بقصد حم ّدد.
الفقرة (د) من املادة الثانية :فرض تدابـري تستهدف منع اإلجناب
داخل اجلماعة املحميّة؛
الفقرة (هـ) من املادة الثانية :نقل أطفال اجلماعة عنوة
إىل مجاعة أخرى
بعد إمعان النظر يف احلجج املقدمة من قبل الطرفني يف إطار هذين
العنوانني ،تس���تنتج املحكمة أن األدلة اليت قدمها إليها امل ّدعي ال متكنها
من أن ختلُص إىل أن قوات صرب البوسنة ارتكبت تلك األعمال.
ادعاء وقوع اإلبادة اجلماعية خارج البوسنة واهلرسك
ختلُ���ص املحكم���ة إىل أن امل ّدعي مل يثبت مبا يقنعه���ا أيًّا من الوقائع
املثارة دعمًا لالدعاء الذي يفيد بأن أعمال اإلبادة اجلماعية اليت يتحمل
امل ّدع���ى عليه املس���ؤولية عنه���ا ارتكبت أيضًا خ���ارج أراضي مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية.

مسألة منط األفعال الذي يزعم أنه ّ
يشكل قصد ارتكاب
اإلبادة اجلماعية
يعتم���د امل ّدعي عل���ى ادعاء وج���ود خطة عامة الرت���كاب اإلبادة
اجلماعية يف ش�ت�ى أحناء اإلقليم ضد أش���خاص حم ّددين أينما كانوا ،ويف
كل حالة ،بسبب انتمائهم جلماعة معيّنة.
وتالحظ املحكمة أن هذه احلجة تنتقل بعنصر القصد من مستوى
أفراد ارتكبوا أفعال اإلبادة اجلماعية املزعومة املشتكى منها إىل مستوى
س���لطة أعلى ،س���واء داخ���ل جيش مجهوري���ة صربس���كا أو مجهورية
صربس���كا ،أو على مس���توى حكومة امل ّدعى عليه نفس���ها .وبعد نظر
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املحكمة يف القرار املتعلق باألهداف االس���تراتيجية الصادر يف أيار/مايو
 1992عن مومتش���يلو كرايـيس���نيك ) (Momčilo Krajišnikبصفته
رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية صربس���كا يف سياقه ،وهو القرار الذي
يعتقد امل ّدعي أنه يكاد يكون بيانًا رمسيًا خلطة عامة ،ال ترى املحكمة أن
األهداف االستراتيجية لعام  1992تثبت وجود القصد املح ّدد.
وتوجه املحكمة نظرها إىل ادعاء امل ّدعي بأن منط الفظائع نفسه اليت
ّ
ارتكبت يف حق العديد من الطوائف على امتداد فترة طولية من الزمن،
استهدفت بشكل خاص املس���لمني البوسنيـني والكروات أيضًا ،يربهن
على وجود عنصر القصد الالزم ،ولكن ليس بوس���ع املحكمة أن تتفق
مع طرح على هذا القدر من العمومية .فالقصد املح ّدد املتمثل يف تدمري
اجلماعة كليًا أو جزئيًا ،ينبغي تبيانه بشكل مقنع باإلشارة إىل مالبسات
حم ّددة ،ما عدا إذا ثبت بالربهان وجود خطة عامة تتوخى ذلك اهلدف
ال على وجود القصد،
ثبوت���ًا مقنعًا؛ وحىت يُقبل منط تصرفات معيّنة دلي ً
ينبغي أن يكون منطًا ليس من شأنه إ ّال أن يدل على وجود ذلك القصد.
وختلُ���ص املحكمة إىل أن امل ّدع���ي مل يثبت وجود هذا القصد لدى
بناء على
بناء على أس���اس اخلطة املتفق عليه���ا أو ً
امل ّدع���ى عليه ،س���واء ً
أن األحداث املس���تعرضة أعاله تكش���ف عن منط متسق من التصرفات
لي���س من ش���أنه إ ّال أن يدل على وجود ذل���ك القصد .غري أن املحكمة
وق���د خلُص���ت إىل أن أعمال اإلبادة اجلماعي���ة ارتكبت يف حالة مذابح
سريربينيتشا املح ّددة املرتكبة يف متوز/يوليه  ،1995تنربي إىل النظر يف
مسألة ما إذا كانت تلك األعمال تسند للم ّدعى عليه أم ال.

املسؤولية عن أحداث سريربينيتشا
(الفقرات )415-377
ادعاء االعتراف
تالح���ظ املحكمة أوالً أن امل ّدعي يزعم بأن امل ّدعى عليه اعترف يف
الواقع بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا وقبل مسؤوليته
القانوني���ة عنه���ا .ومن أج���ل حتديد م���ا إذا كان امل ّدع���ى عليه اعترف
مبسؤوليته أم ال ،ميكن أن تأخذ املحكمة يف االعتبارأي بيانات أدىل هبا
وو ِّجه إليها نظرها،
ّ
أي من الطرفني يبدو أن هلا عالقة باملسائل املطروحة ُ
وميكن أن تس���تنتج منها اآلثار القانونية املناس���بة .غري أنه يف هذه احلالة،
يبدو للمحكمة أن اإلعالن الصادر عن جملس وزراء الطرف امل ّدعى عليه
يف  15حزيران/يوني���ه  2005عل���ى إثر عرض تس���جيل مصور يف قناة
تلفزي���ون بلغراد يف  2حزيران/يونيه  2005الغتيال أفراد وحدة ش���به
عسكرية لستة سجناء من املسلمني البوسنيـني قرب سريربينيتشا كان له
طابع سياسي؛ ومل يكن يراد به بوضوح اإلقرار باملسؤولية.
اختبار املسؤولية
للتأكد من إمكانية قيام املسؤولية الدولية للم ّدعى عليه أو عدم
وسعيًا ّ
أي أساس كان ،فيما يتعلق باملذابح املرتكبة يف
إىل
استنادًا
إمكانية ذلك،
ّ
سريربينيتش����ا خالل الفترة املعنيّة ،جيب عل����ى املحكمة أن تنظر يف ثالث
مس����ائل كل على حدة .وينبغي هلا أوالً تقرير ما إذا كانت أعمال اإلبادة

اجلماعية منس����وبة إىل امل ّدع����ى عليه أم ال ،على أس����اس أن تلك األعمال
ارتكبت من قبل أجهزته أو من قبل أفراد تسند إليه أفعاهلم مبوجب القواعد
تتأكد مما إذا ارتكبت أفعال من
العرفية ملسؤولية الدول .وينبغي هلا ثانيًا أن ّ
فئة األعمال املنصوص عليها يف الفقرات من (ب) إىل (هـ) من املادة الثالثة
من االتفاقية ،غري اإلبادة اجلماعية نفس����ها ،من قبل أش����خاص أو أجهزة
تس����ند أفعاهلم إىل امل ّدعى عليه .وأخريًا ،يتعيّن على املحكمة أن تفصل يف
مس����ألة امتثال امل ّدعى عليه أم ال اللتزامه املزدوج الناشئ عن أحكام املادة
األوىل من االتفاقية املتمثل يف منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

مسألة إسناد مذحبة سريربينيتشا إىل امل ّدعى عليه
بناءً على تصرف أجهزته
تتعلق أوىل هاتني املسألتني بالقاعدة الثابتة اليت ّ
تشكل أحد األركان
أي جهاز
األساس���ية لقانون مسؤولية الدول ،والقاضية باعتبار تصرف ّ
تاب���ع للدولة تصرفًا صادرًا عن الدولة مبوجب القانون الدويل ،وتنش���أ
عن ذلك بالتايل مسؤولية الدولة إذا كان التصرف ّ
يشكل خرقًا اللتزام
دويل من التزاماهتا.
وتطبي���ق ه���ذه القاعدة على القضي���ة الراهنة يس���ت ّدعي أوالً حتديد
م���ا إذا ارتكبت أفعال اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا من قبل جهات
من “األشخاص أو الكيانات” تعترب أجهزة تابعة جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية (وهي تسمية امل ّدعى عليه وقتئذ) مبوجب قانوهنا الداخلي النافذ
آنذاك .وترى املحكمة أنه يتحتم عليها القول إن ال شيء من شأنه تربير
اجل���واب باإلجياب على هذا الس���ؤال .إذ مل يثب���ت أن جيش مجهورية
يوغوس�ل�افيا االحتادية ش���ارك يف املذابح أو أن قادهتا السياسيـني ضلعوا
بأي شكل من األشكال.
يف اإلعداد والتخطيط للمذابح أو يف تنفيذها ّ
ومن املحقق أن مثة أدلة كثرية عن املش���اركة املباش���رة أو غري املباش���رة
للجيش النظامي جلمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة ،إىل جانب القوات
املسلحة للصرب البوسنيـني ،يف عمليات عسكرية يف البوسنة واهلرسك
يف السنوات السابقة ألحداث سريربينيتشا.
وقد أدينت هذه املش���اركة مرارًا من قبل اهليئات السياس���ية التابعة
لألم���م املتح���دة ،ال�ت�ي طالبت مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية بوضع
أي مشاركة فيما يتعلق باملذابح املرتكبة يف
ح ّد هلا .لكن مل يثبت وجود ّ
ال عن ذلك ،مل تكن مجهورية صربسكا وال جيشها
سريربينيتشا .وفض ً
جهازين تابعني جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية حبكم القانون ،مبا أن أيًّا
منهما مل تكن له صفة جهاز تابع لتلك الدولة مبوجب قانوهنا الداخلي.
وفيما يتعلق باحلالة اخلاصة باجلنرال مالديتش ،تالحظ املحكمة أوالً
أي دليل على أن اجلنرال مالديتش أو أيًّا من الضباط اآلخرين
أنه مل يقدم ّ
الذين كان مركز األفراد العسكريـني  30يف بلغراد يتوىل إدارة شؤوهنم
كانوا وفقًا للقانون الداخلي للم ّدعى عليه ضباطًا يف صفوف جيش امل ّدعى
علي���ه ،وهو جهاز تابع للم ّدعى علي���ه حبكم القانون .ومل يثبت كذلك
مبا ال يدع جماالً للش���ك أن اجلنرال مالديتش كان أحد هؤالء الضباط؛
وح�ت�ى لو كان م���ن الوارد أن يكون ذلك صحيح���ًا ،ال ترى املحكمة
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أنه يتعيّن هلذا السبب وحده اعتباره جهازًا تابعًا جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية ألغراض تطبيق قواعد مس���ؤولية الدول .ومما ال ش���ك فيه أن
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت تقدم دعم�ا�ً كبريًا ،مبا يف ذلك
الدع���م امل���ايل ،إىل مجهورية صربس���كا ،وأن أحد أش���كال الدعم اختذ
شكل دفع مرتبات بعض ضباط جيش مجهورية صربسكا واستحقاقاهتم
األخ���رى ،غري أن املحكمة تعترب أن ذل���ك ال جيعل منهم تلقائيًا أجهزة
تابعة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية .واحلالة اخلاصة باجلنرال مالديتش
أي م���ن ضب���اط جيش مجهورية صربس���كا اآلخري���ن املوجودين يف
أو ّ
سريربينيتش���ا والذي���ن كانت تدار ش���ؤوهنم انطالقًا من بلغراد ليس���ت
باألمهية اليت تفضي إىل تغيـري استنتاجها الوارد يف الفقرة السابقة.
وتط���رح أيضًا مس���ألة م���ا إذا كان امل ّدعى عليه يتحمل مس���ؤولية
األعمال املرتكبة من قبل املليشيا شبه العسكرية املسماة “العقارب” يف
منطقة سريربينيتشا .وال ميكن للمحكمة ،استنادًا إىل املواد املقدمة ،أن
تس���تخلص بأن مليشيا “العقارب” املشار إليها بتسمية “وحدة وزارة
الداخلية يف صربيا” يف تلك املستندات ،كانت يف منتصف عام 1995
وفض�ل�ا عن ذلك ،تالحظ
أجه���زة تابع���ة حبكم القانون للم ّدعى عليه.
ً
املحكم���ة بأن���ه يف مجيع األحوال ،ال ميكن اعتبار أفعال جهاز وضع من
قب���ل دولة ما حتت تصرف س���لطة عامة أخ���رى أفعاالً صادرة عن تلك
الدولة إذا كان اجلهاز يتصرف باس���م الس���لطة العامة اليت وضع اجلهاز
حتت تصرفها.
وتالح���ظ املحكمة أنه وفقًا الجتهاده���ا القضائي (خاصة حكمها
الص���ادر يف عام  1986بش���أن القضية املتعلقة باألنش���طة العس���كرية
وش���به العس���كرية يف نيكاراغ���وا وضده���ا (نيكاراغوا ض���د الواليات
املتح���دة األمريكية) ،ميكن اعتبار األش���خاص أو مجاعات األش���خاص
أو الكيانات ،ألغراض إثبات املسؤولية الدولية ،مبثابة أجهزة للدولة حىت
وإن مل يكن وضع جهاز الدولة يستنتج من القانون الداخلي ،شريطة أن
يتصرف األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات يف الواقع “يف إطار تبعية
تامة” للدولة ،باعتبارهم ّ
يش���كلون يف هناية املطاف جمرد أداة يف يدها.
غري أنه ليس بوس���ع املحكمة يف هذه القضية أن تستنتج بأن األشخاص
أو الكيانات الذين ارتكبوا أعمال اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا كانت
تربطهم جبمهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية روابط من ش���أهنا أن تس���وغ
اعتبارهم تابعني بشكل كامل هلا.
فف���ي الفترة قيد النظ���ر ،وهي متوز/يولي���ه  ،1995ترى املحكمة
أنه ما كان جلمهورية صربس���كا وجليش���ها أن يعتربا جمرد أداة تتصرف
من خالهلا مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية وجهة تفتقر ألي اس���تقاللية
أي مواد تشري
حقيقية .وتصرح املحكمة فض ً
ال عن ذلك بأنه مل تقدم هلا ّ
إىل أن مليش���يا “العقارب” كانت تتصرف يف إطار من التبعية الكاملة
للم ّدعى عليه.
وتس���تنتج املحكمة ب���أن أفعال اإلب���ادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا
ال ميك���ن إس���نادها إىل امل ّدعى عليه باعتبارها أعم���االً ارتكبت من قبل

أجهزته أو اجلهات من األشخاص أو الكيانات التابعة له بشكل كامل،
بناء على ذلك ثبوت املسؤولية الدولية للم ّدعى عليه.
وأهنا ال تستتبع ً

مس���ألة إس���ناد اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا إىل الطرف امل ّدعى
عليه على أساس التوجيه أو السيطرة
تق���رر املحكم���ة بعد ذلك فيم���ا إذا كانت املذاب���ح اليت وقعت يف
ّ
بناء على تعليمات الطرف
تصرفوا
أش���خاص
ارتكبتها
قد
سريربينيتش���ا
ً
امل ّدع���ى علي���ه أو بتوجيه منها أو حتت س���يطرته وإن مل يكن هلم مركز
أجهزة تابعة هلا.
وتش��ي�ر املحكمة إىل أن القاعدة الس����ارية ،وه����ي قاعدة من قواعد
القانون العريف للمسؤولية الدولية ،تكمن يف أن سلوك شخص أو جمموعة
من األش����خاص يعترب س����لوكًا للدولة يف إطار القانون ال����دويل إذا كان
بناء على تعليمات
هذا الش����خص أو جمموعة األشخاص يتصرف بالفعل ً
صادرة عن الدولة اليت تقوم بالس����لوك أو بتوجيه منها أو حتت سيطرهتا.
وجي����ب أن يفهم ه����ذا احلكم يف ضوء االجته����اد القضائي للمحكمة يف
املوضوع ،ال سيما اجتهادها يف حكم  1986الصادر يف القضية املتعلقة
باألنش����طة العسكرية وشبه العس����كرية يف نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا
ضد الواليات املتحدة األمريكية).
ويف إط���ار االختب���ار املح ّدد أعاله ،جيب بيان أن هذه “الس���يطرة
الفعلية” قد مورست ،أو أن تعليمات الدولة صدرت ،فيما يتعلق بكل
عملي���ة من العمليات اليت وقعت فيه���ا االدعاءات املزعومة ،وليس على
العموم فيما يتعلق مبجمل األعمال اليت قام هبا األشخاص أو جمموعات
األشخاص الذين ارتكبوا االنتهاكات.
وترى املحكمة أنه يف ضوء املعلومات املتاحة هلا ،مل يثبت أن املذابح
اليت وقعت يف سريربينيتش���ا ارتُكبت من جانب أش���خاص أو كيانات يف
مرتبة أجهزة تابعة للطرف امل ّدعى عليه .وترى أيضًا أنه مل يثبت أن تلك
بناء على تعليمات أجهزة الدولة امل ّدعى عليها أو بتوجيه
املذابح ارتكبت ً
منه���ا ،أو أن امل ّدعى عليها مارس���ت س���يطرة فعلية عل���ى العمليات اليت
ارتكبت خالهلا تلك املذابح ،اليت ّ
تشكل جرمية اإلبادة اجلماعية.
ويف رأي املحكم���ة ،مل يثبت الط���رف امل ّدعي صدور تعليمات من
أي جهاز آخ���ر تابع جلمهورية
الس���لطات االحتادي���ة يف بلغ���راد أو من ّ
يوغوس�ل�افيا االحتادية بارتكاب املذابح ،وال أن هذه التعليمات أعطيت
بالقصد املح ّدد الذي يطبع جرمية اإلبادة اجلماعية .وكل اإلشارات تدل
على العكس :أي أن قرار قتل فئة الذكور البالغني من الطائفة املس���لمة
يف سريربينيتشا اختذ من جانب بعض أفراد هيئة األركان الرئيسية جليش
مجهورية صربس���كا ،دون تعليمات من مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
أو سيطرة فعلية من جانبها.
وختلُ���ص املحكمة مما س���بق إىل أن أفعال مرتك�ب�ي اإلبادة اجلماعية
يف سريربينيتش���ا ال ميك���ن أن تس���ند إىل الطرف امل ّدع���ى عليه يف إطار
قواعد القانون الدويل ملسؤولية الدول .وبالتايل ،ال يتحمل امل ّدعى عليه
مسؤولية دولية على هذا األساس.
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املبينــة يف
املسؤوليــة ،فيــما يتعــلق بسريــربينيتشا ،عــن األفعــال ّ
الفقرتني (ب) و(هـ) من املادة الثالثة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية
(الفقرات )424-416
تتناول املحكمة املس���ألة الثانية من املس���ائل املح��� ّددة أعاله ،وهي
املس���ألة املتعلقة باملس���ؤولية املحتملة للطرف امل ّدعى عليه على أس���اس
ارتكاب فعل من األفعال املتصلة باإلبادة اجلماعية املبـيّنة يف املادة الثالثة
م���ن االتفاقية .وتش�ي�ر إىل أنه يتضح م���ن النظر يف الوقائ���ع أن األفعال
املزعومة املتعلقة باالش���تراك يف اإلبادة اجلماعية ،يف حدود معىن الفقرة
(هـ) من املادة الثالثة ،هي وحدها اليت هلا صلة باملوضوع يف هذه القضية.
وتكمن املس���ألة يف إمكانية إس���ناد هذه األفعال إىل أجهزة الطرف
بناء عل���ى تعليماته أو حتت
امل ّدع���ى عليه أو إىل األش���خاص املتصرفني ً
سيطرته الفعلية.
وتذكر املحكمة أنه للتيقن مما إذا كان الطرف امل ّدعى عليه مسؤوالً
عن “االش����تراك يف اإلبادة اجلماعية” ،جيب على املحكمة أن تنظر فيما
إذا كانت تلك األجهزة أو األش����خاص قد قدموا “العون أو املساعدة”
يف ارت����كاب اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش����ا ،مبع��ن�ى ال خيتلف إىل ح ّد
كب��ي�ر عن مع��ن�ى املفاهيم ال����واردة يف القانون العام للمس����ؤولية الدولية.
ويلزمها أيضًا أن تنظر فيما إذا كان اجلهاز أو الشخص الذي قدم العون
أو املس����اعدة إىل مرتكب جرمية اإلبادة اجلماعي����ة قد تصرف عن علم،
أي كان بوجه خاص مدركًا أو كان ينبغي له أن يكون مدركًا للقصد
ّ
املح ّدد ملرتكب اجلرمية الرئيسي.
وليس���ت املحكمة مقتنعة بالدليل املق ّدم من الطرف امل ّدعي ومفاده
أن الشروط الواردة أعاله استُوفيت .وبوجه خاص ،مل يثبت مبا ال يترك
جماالً ألي ش���ك يف احلجج اليت أدىل هبا الطرفان ما إذا كانت س���لطات
مجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادي���ة ق���د زودت  -وواصل���ت تزويد -
ق���ادة جي���ش مجهورية صربس���كا الذين ق���رروا القيام بأعم���ال اإلبادة
اجلماعي���ة املذكورة ونفذوها بعوهنا ومس���اعدهتا ،يف وقت أدركت فيه
هذه الس���لطات بوضوح أن اإلبادة اجلماعية على وشك الوقوع أو هي
جارية.
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن إحدى النقاط احلامسة بش���كل واضح يف
هذا الصدد هي أنه مل يثبت بشكل قاطع أن قرار التصفية اجلسدية لفئة
الذكور البالغني من الطائفة املسلمة يف سريربينيتشا بلغ إىل علم سلطات
بلغراد عندما اختذ.
وختلُص املحكمة مما تقدم إىل أن املس���ؤولية الدولية للطرف امل ّدعى
عليه غري قائمة فيما يتعلق باملش���اركة يف اإلب���ادة اجلماعية املذكورة يف
الفقرة (هـ) من املادة الثالثة من االتفاقية .ويف ضوء هذه النتيجة والنتائج
ال���واردة أعاله فيما يتعلق بالفقرات األخرى من املادة الثالثة ،ال يتحمل
الطرف امل ّدعى عليه مسؤولية دولية يف إطار املادة الثالثة ككل.

املسؤولية عن انتهاك التزامات منع اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة على ارتكاهبا
(الفقرات )450-425
تش��ي�ر املحكمة إىل أنه يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،يش ّ
����كل واجب
منع اإلبادة اجلماعية وواجب معاقبة مرتكبيها التزامني مستقلني وإن كانا
وبناء على ذلك ،جيب النظر يف كل منهما على حدة.
مرتبطنيً .
التزام منع اإلبادة اجلماعية
(الفقرات )438-428
تبدي املحكمة بضع مالحظات اس���تهاللية .فأوالً ،ليس���ت اتفاقية
اإلب���ادة اجلماعي���ة الصك الدويل الوحيد الذي ين���ص على التزام الدول
األط���راف باخت���اذ إجراءات معيّنة ملن���ع األفعال اليت يس���عى الصك إىل
حظره���ا .وثانيًا ،من الواض���ح أن االلتزام املعين باألمر التزام ببذل عناية
ولي���س التزامًا بتحقيق غاية ،مبعىن أن���ه ال ميكن إخضاع دولة ما اللتزام
بالنجاح ،أيًّا كانت الظروف ،يف منع ارتكاب اإلبادة اجلماعية :بل إن
يكمن يف اس���تخدام الوس���ائل اليت
الت���زام ال���دول األط���راف باألحرى ُ
يُعق���ل أهنا متاحة هلا هبدف منع اإلب���ادة اجلماعية إىل أقصى ح ّد ممكن.
وال تتحمل الدولة املسؤولية ملجرد أن النتيجة املنشودة مل تتحقق؛ إ ّال أن
املسؤولية تكون قائمة إذا تقاعست الدولة بوضوح عن اختاذ كل التدابـري
الالزمة ملنع اإلبادة اجلماعية اليت كان يف اس���تطاعتها أن تتخذها ،واليت
كان م���ن املحتمل أن تس���اهم يف منع وقوع اإلب���ادة اجلماعية .وثالثًا،
ال ميك���ن مس���اءلة دولة عن انتهاك الت���زام منع اإلب���ادة اجلماعية إ ّال إذا
ارتُكب���ت اإلبادة اجلماعية بالفع���ل .ورابعًا وأخريًا ،تعتقد املحكمة بأنه
من املهم بشكل خاص التشديد على االختالفات املوجودة بـني الشروط
اليت يتعيّن أن تُس���توىف قبل اعتب���ار دولة يف حكم الدولة املنتهكة اللتزام
من���ع اإلبادة اجلماعية  -مبفهوم املادة األوىل من االتفاقية  -والش���روط
اليت يتعيّن أن تس���توىف كي تعترب دولة ما أهنا مس���ؤولة عن “االش���تراك
يف اإلب���ادة اجلماعي���ة”  -مبفه���وم الفقرة (هـ) من امل���ادة الثالثة  -على
حنو ما نوقش سابقًا.
مث تنظ���ر املحكمة يف وقائع القضية ،وتقتصر على النظر يف س���لوك
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية جتاه املجازر اليت وقعت يف سريربينيتشا.
وتالحظ أوالً أنه ،خالل الفترة قيد االستعراض ،كان يف مقدور مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية أن متارس نفوذها على صرب البوسنة الذين دبروا
أي دولة من الدول
ونف���ذوا اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا ،خب�ل�اف ّ
األط���راف األخرى يف اتفاقية اإلبادة اجلماعي���ة بالنظر إىل قوة الصالت
السياسية والعسكرية واملالية بـني مجهورية يوغوسالفيا االحتادية من جهة
ومجهورية صربس���كا وجيش مجهورية صربسكا من جهة أخرى ،واليت
وإن كان���ت أضعف مما كانت عليه يف الفترة الس���ابقة ،ظلت مع ذلك
وثيقة للغاية.
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وثانيًا ،ال يس���ع املحكمة إ ّال أن تالحظ أنه ،يف التاريخ ذي الصلة
باملوضوع ،كان���ت مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية مقيّ���دة بالتزامات
جد حم��� ّددة مبوجب األمري���ن الصادرين عن املحكم���ة يف عام 1993
اللذي���ن يش�ي�ران بتدابـري حتفظي���ة .فبوجه خاص ،ذك���رت املحكمة يف
أمره���ا امل���ؤرخ  8نيس���ان/أبريل  ،1993يف مجلة أم���ور ،أن مجهورية
أي وحدات مسلحة
يوغوس�ل�افيا االحتادية ملزمة بأن “تكفل أ ّال تقوم ّ
عس���كرية أو شبه عسكرية أو نظامية قد توجهها أو تدعمها ،وكذلك
أي منظمات أو أشخاص قد خيضعون لتحكمها أو توجيهها أو نفوذها،
ّ
ب���أي عمل م���ن أعمال اإلبادة اجلماعية أو التآم���ر على ارتكاب اإلبادة
ّ
اجلماعي���ة ،أو التحريض املباش���ر والعام على ارت���كاب اإلبادة اجلماعية
أو االش���تراك فيه���ا  .”...واس���تخدام املحكمة ملصطل���ح “نفوذ” يف
املقتطف أعاله ،يدل بش���كل خاص عل���ى أن األمر مل يكن يتعلق فقط
باألش���خاص أو الكيان���ات الذين كان س���لوكهم ينس���ب إىل مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية ،بل كان يشمل أيضًا األشخاص والكيانات الذين
كانت تربطهم بالط���رف امل ّدعى عليه عالقات وثيقة وكان بإمكانه أن
ميارس عليهم بعض النفوذ.
وثالثًا ،تشري املحكمة إىل أنه رغم عدم استنتاجها أن املعلومات املتاحة
مؤكدة على أن اإلبادة اجلماعية
لس���لطات بلغراد ،كانت تدل بصورة ّ
وش���يكة الوقوع (وهذا س���بب ع���دم تأيـيد ادعاء االش���تراك يف اإلبادة
اجلماعي���ة أعاله) ،فإنه ال ميكنها أ ّال تكون على وعي خبطرها اجلس���يم
عندما ّقررت قوات جيش مجهورية صربسكا احتالل جيب سريربينيتشا.

وبالنظ����ر إىل نفوذ الس����لطات االحتادية اليوغس��ل�افية واملعلومات،
املنذرة خبطر جس����يم ،اليت كانت حبوزهتا ،ترى املحكمة أنه كان ينبغي
هلذه الس����لطات أن تبذل كل ما يف وسعها ملحاولة منع وقوع األحداث
املأساوية اليت كانت يف طور ّ
التشكل وقتئذ واليت كان من املحتمل على
مؤكدة.
األقل التكهن بنطاقها ،وإن مل يكن من املمكن التنبؤ هبا بصورة ّ
وكانت قيادة مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،والرئيس ميلوسيفيتش يف
املق����ام األول ،عل����ى وعي تام مبن����اخ احلقد املتجذر الس����ائد بـني صرب
البوس����نة واملسلمني يف منطقة سريربينيتش����ا .إ ّال أن الطرف امل ّدعى عليه
أي إجراء من جانبه لتاليف
أي إجراء ملنع ما وق����ع ،أو ّ
مل يثب����ت أنه اختذ ّ
الفظائع اليت ارتكبت .ولذلك جيب أن يُقضى بأن أجهزة الطرف امل ّدعى
أي شيء ملنع وقوع جمازر سريربينيتشا ،وا ّدعت أهنا مل تكن
عليه مل تفعل ّ
قادرة على فعل ذلك ،وهو ما ال يتطابق مع نفوذها املعروف على جيش
مجهورية صربسكا .وكما ُذكر أعاله ،لتحميل دولة ما مسؤولية انتهاك
التزامها مبنع اإلبادة اجلماعية ،ليس من الضروري الربهنة على أن الدولة
املعنيّة كانت قطعًا متلك القدرة على فعل ذلك؛ بل تكفي الربهنة على أنه
كان لديها ُسبل القيام بذلك وأهنا امتنعت بشكل واضح عن استخدامها.
وه���ذا ه���و احلال هنا .وبالنظر إىل ما تقدم ،تس���تنتج املحكمة بأن
الطرف امل ّدعى عليه انتهك التزامه مبنع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا
مما حيمله مسؤولية دولية عن ذلك.

التزام املعاقبة على ارتكاب اإلبادة اجلماعية
(الفقرات )450-439
تش�ي�ر املحكمة أوالً إىل أن اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا ،اليت
ثب���ت ارتكاهبا أعاله ،مل تُنف���ذ يف أراضي الطرف امل ّدعى عليه .وتقضي
بأنه ال ميكن توجيه هتمة إىل الطرف امل ّدعى عليه بعدم حماكمة املتهمني
باملش���اركة يف اإلب���ادة اجلماعية يف سريربينيتش���ا أمام حماكمه ،س���واء
باعتبارهم مرتكيب اجلرمية الرئيسيـني أو باعتبارهم شركاء فيها ،أو بتهمة
ارتكاب فعل من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة من االتفاقية
فيما يتصل باإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا.
ويل���زم إذن أن تنظر املحكمة فيما إذا كان الطرف امل ّدعى عليه قد
وىف بالتزام���ه بالتعاون مع “املحكمة اجلزائية الدولية” املش���ار إليها يف
ّ
املؤكد أنه مبجرد إنش���اء
املادة السادس���ة م���ن االتفاقية .وذلك إلنه من ّ
هذه املحكمة ،جترب املادة السادسة “من يكون من األطراف املتعاقدة قد
اعترف بواليتها” على التعاون معها ،مما يعين ضمنيًا أن هذه األطراف
ستقوم بإلقاء القبض على األشخاص املتهمني بارتكاب اإلبادة اجلماعية
املوجودي���ن على أراضيها  -حىت وإن ارتكبت اجلرمية اليت هم متهمون
بارتكاهب���ا خارج ه���ذه األراضي  -وأهنا ،يف حالة ع���دم حماكمتهم يف
حماكمها ،ستسلمهم من أجل حماكمتهم أمام املحكمة الدولية املختصة.
وتثبت املحكمة أن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا السابقة
ّ
تش���كل “حمكمة جزائية دولية” مبفهوم املادة السادسة وأنه جيب اعتبار
أن امل ّدع���ى عليها قد “وافقت عل���ى اختصاص” املحكمة مبفهوم ذلك
احلكم اعتبارًا من  14كانون األول/ديس���مرب  1995على أقل تقدير،
وهو تاريخ توقيع وسريان اتفاق دايتون بـني البوسنة واهلرسك وكرواتيا
ومجهوري���ة يوغوس�ل�افيا االحتادية .وينص بوجه خ���اص املرفق  1ألف
لتلك املعاهدة ،الذي أُلزمت به األطراف مبوجب املادة الثانية منه ،على
أنه جيب على األطراف أن تبدي التعاون التام ،وال س���يما مع املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ويف ه���ذا الص���دد ،تالحظ املحكم���ة أوالً أنه ،خ�ل�ال اإلجراءات
أك���د الطرف امل ّدعى علي���ه أنه جرى االمتث���ال لواجب إبداء
الش���فويةّ ،
التع���اون عق���ب تغيّر النظ���ام يف بلغراد يف ع���ام  ،2000وبالتايل اعترف
ضمني���ًا أن األم���ر مل يكن كذلك خالل الفترة الس���ابقة .إ ّال أن س���لوك
األجهزة التابعة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية قبل تغيّر النظام يؤدي إىل
املسؤولية الدولية للطرف امل ّدعى عليه متامًا بقدر ما يؤدي إىل ذلك سلوك
سلطاته احلكومية اعتبارًا من ذلك التاريخ .وعالوة على ذلك ،ال مناص
للمحكم���ة من أن تقيم قدرًا معيّن���ًا من الوزن للمعلومات الكثرية ،واليت
يؤكد بعضها بعضًا ،اليت تفيد بأن اجلنرال مالديتش ،الذي أدانته املحكمة
ّ
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بتهمة اإلبادة اجلماعية ،باعتباره أحد
املس���ؤولني الرئيسيـني عن مذابح سريربينيتش���ا ،كان يف أراضي الطرف
امل ّدع���ى عليه على األقل يف عدة مناس���بات ولفت���رات طويلة خالل بضع
س���نوات على أقل تقدير وما زال هناك يف الوقت الراهن ،دون أن تفعل
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الس���لطات الصربية ما ميكنها أن تفعله وما يُعق���ل أن مبقدروها أن تفعله
للتحقق بشكل دقيق من املكان الذي يعيش فيه وإلقاء القبض عليه.
����اء على ذل����ك ،يب����دو أن املحكمة أثبتت على حن����و كاف بأن
وبن ً
الط����رف امل ّدعى عليه تقاع����س عن أداء واجبه املتمثل يف التعاون التام مع
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس��ل�افيا الس����ابقةّ .
ويشكل هذا التقاعس
انته����اكًا لواجبات الطرف امل ّدعى علي����ه باعتباره طرفًا يف اتفاق دايتون،
وباعتب����اره عض����وًا يف األمم املتحدة ،وبالتايل يش ّ
����كل انتهاكًا اللتزاماته
مبوجب املادة السادس����ة م����ن اتفاقية اإلبادة اجلماعية .ويف هذا الش����أن،
بناء على ذلك تأيـيد استنتاجات الطرف امل ّدعي فيما يتعلق بانتهاك
جيب ً
الطرف امل ّدعى عليه للمواد من األوىل إىل السادسة من االتفاقية.

املسؤولية عن انتهاك األمرين الصادرين عن املحكمة
اللذين يشريان بتدابـري حتفظية
(الفقرات )458-451
بعد اإلش���ارة إىل أن “األمرين املتعلقني بالتدابـري التحفظية يف إطار
املادة [ 41من النظام األساس���ي] هلما أثر ملزم” ،تقضي املحكمة بأنه
من الواضح فيما يتعلق باملذابح اليت وقعت يف سريربينيتشا يف متوز/يوليه
 1995أن الط���رف امل ّدع���ى عليه مل يف بالتزامه املش���ار إليه يف الفقرة
 52ألف ( )1من األمر الصادر يف  8نيس���ان/أبريل  1993الذي أعيد
تأكي���ده يف األم���ر الصادر يف  13أيلول/س���بتمرب  1993بـ “اختاذ كل
ما بوس���عها من تدابـري ملنع ارت���كاب جرمية اإلبادة اجلماعية” .كما أنه
مل ميتث���ل للتدبري املش���ار إليه يف الفقرة  52أل���ف ( )2من األمر الصادر
يف  8نيس���ان/أبريل  ،1993ال���ذي أُكد من جديد يف األمر الصادر يف
 13أيلول/س���بتمرب  ،1993من حيث إن هذا التدبري يلزمه بـ “كفالة
أي عمل من
أي منظمات أو أشخاص قد خيضعون لنفوذه ّ
أ ّال ترتكب ّ
أعمال اإلبادة اجلماعية”.
مسألة اجلرب
(الفقرات )470-459
يقر بذلك الطرف
ليس من املناسب يف ظروف هذه القضية ،كما ّ
امل ّدع���ي ،أن يُطلب م���ن املحكمة أن تقضي بأن الط���رف امل ّدعى عليه
مل���زم بإعادة الوضع إىل س���ابق عه���ده .وحيث إنه يتع���ذر ذلك ،كما
ذكرت املحكمة يف قضية مشروع غابشيكوفو  -ناجيماروس (هنغاريا/
حيق للدولة
سلوفاكيا) ،فإنه “من بـني قواعد القانون الدويل الراسخة أنه ّ
ال غري مشروع
املتضررة احلصول على تعويض من الدولة اليت ارتكبت فع ً
دوليًا عن األضرار اليت تسببت فيها”.
تبت املحكمة يف املطالبة باجلرب ،جيب عليها أن تتحقق مما إذا
وكي ّ
أكده الطرف امل ّدعي ناتج عن الس����لوك غري املشروع
كان الضرر الذي ّ
الذي ارتكبه الطرف امل ّدعى عليه ،وأن تتحقق من نطاق هذا الضرر ،مع
الضرورة الناشئة املتمثلة يف إلزام امل ّدعى عليه بأن جيربه ،وفقًا ملبدأ القانون
الدويل العريف املذكور أعاله .ويف هذا الصدد ،فإن مس����ألة ما إذا كانت
اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش����ا س����تقع ح��ت�ى وإن كان الطرف امل ّدعى

عليه قد حاول منعها باس����تخدام مجيع ما حبوزته من ُس����بل تصبح مسألة
ذات صلة مباش����رة باملوض����وع .غري أنه ال ميكن للمحكمة أن تس����تنتج
بش����كل واضح م����ن القضية ككل وبدرجة كافية م����ن اليقني أنه بالفعل
كان س����يتم تاليف اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش����ا لو أن الطرف امل ّدعى
عليه تقيّد بالتزاماته القانونية .ومبا أنه ال ميكن للمحكمة أن تعترب أن صلة
السببية ثابتة بـني انتهاك الطرف امل ّدعى عليه اللتزامه مبنع اإلبادة اجلماعية
واإلبادة اجلماعية يف سريربينيتش����ا ،فإن التعويض املايل ليس هو الش����كل
املناسب للجرب املتعلق بانتهاك التزام منع اإلبادة اجلماعية.
حيق للطرف امل ّدع���ي أن حيصل على جرب
غ�ي�ر أنه م���ن الواضح أنه ّ
يف ش���كل ترضية ،وقد يتخذ هذا أنسب األشكال ،على حنو ما اقترحه
الطرف امل ّدعي بنفسه ،بإصدار إعالن يف هذا احلكم بأن الطرف امل ّدعى
عليه مل يف بالتزام منع جرمية اإلبادة اجلماعية املفروض مبوجب االتفاقية.
وانتقلت املحكمة إىل مس���ألة اجلرب املناس���ب ع���ن انتهاك الطرف
امل ّدع���ى عليه اللتزامه يف إط���ار االتفاقية باملعاقبة عل���ى ارتكاب أعمال
اإلبادة اجلماعية ،فأش���ارت إىل أنه م���ن الثابت أنه على الطرف امل ّدعى
عليه التزامات مل تنفذ بعد فيما يتعلق بنقل األش���خاص املتهمني باإلبادة
اجلماعي���ة إىل املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا الس���ابقة كي يفي
بالتزامات���ه يف إط���ار امل���واد من األوىل إىل السادس���ة م���ن اتفاقية اإلبادة
اجلماعية ،وال سيما فيما يتعلق باجلنرال راتكو مالديتش.
وال ترى املحكمة أنه من املالئم املوافقة على طلب الطرف امل ّدعي
إص���دار أمر بتعويض رمزي فيما يتعلق بعدم امتثال الطرف امل ّدعى عليه
ألمر املحكمة املؤرخ  8نيسان/أبريل  1993بشأن التدابـري التحفظية.
*
*   *

الرأي املخالف لنائب الرئيس اخلصاونة
ارت���أى نائ���ب الرئيس ،اخلصاون���ة ،أنه ينبغي أن يبـيّ���ن طبيعة رأيه
املخالف قبل تفس�ي�ر أس���بابه .فقال إنه يعتقد بأن خالف���ه مع األغلبية،
ال فيم���ا يتعل���ق يف الواقع بالنتائج اليت توصلت إليها فحس���ب ،بل حىت
يف تعليله���ا وافتراضاهتا ومنهجيته���ا ،خالف عميق مبا يكفي لتربير رأيه
املخال���ف رغم موافقته على أج���زاء معيّنة أخرى من احلكم وهي بوجه
خ���اص :االختص���اص  -تقاعس صربيا ع���ن منع اإلب���ادة اجلماعية يف
سريربينيتش���ا  -وعدم التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة  -وعدم االمتثال للتدابـري التحفظية السابقة.
ويف م����ا يتعل����ق باالختصاص ،أش����ار نائ����ب الرئي����س إىل أن العدد
غري املس����بوق من اجلوالت املتعلقة باالختصاص تسبب جزئيًا يف التأخري
الكب��ي�ر يف إقام����ة الع����دل يف هذه القضي����ة .ومتح����ور االختصاص حول
الوض����ع ال����دويل جلمهورية يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة وعضوبتها يف األمم
املتحدة وبالتايل طُرحت مسألة “املثول أمام املحكمة” واستأثرت بدور
حموري  -وهي مس����ألة ُض ّخمت إىل ح���� ّد مبالغ فيه ،يف حماولة لتقويض
اختص����اص املحكمة الثابت بوض����وح يف احلكم الصادر يف عام .1996
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وقام بتحليل السياق الذي أثريت فيه مسألة عضوية مجهورية يوغوسالفيا
االحتادي����ة يف األمم املتح����دة ومطالبتها بأن تكون اس����تمرارًا جلمهورية
يوغوس��ل�افيا االحتادية االش����تراكية وخلُص إىل اس����تنتاجات مفادها أن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة كانت دائمًا عض����وًا يف األمم املتحدة
وم����ا كان باإلمكان أن تكون خ��ل�اف ذلك وأن األثر الوحيد للقرارات
ذات الصل����ة باملوضوع الص����ادرة عن جملس األم����ن واجلمعية العامة هو
عدم مش����اركة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف أعمال اجلمعية العامة.
وقد اس����تند هذا االس����تنتاج إىل املعيار القابل للتحقق بشكل موضوعي
الذي يفيد بأن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية االشتراكية كانت عضوًا
أصليًا يف األمم املتحدة وأن عضويتها مل تسقط قط وأن هناك قرينة عامة
ضد فقدان العضوية يف األمم املتحدة.
وأش����ار نائ����ب الرئيس أيضًا إىل أن مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية
حيق هلا ،بإرادهتا ،أن تتنازل عن عضويتها كاس����تمرار
لوحده����ا هي اليت ّ
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية وتقدمي طلب كعضو جديد،
أي على سبيل اخلالفة .ولذلك ،عندما فعلت ذلك يف عام  2000كان
هذا يعين أهنا كانت استمرارًا جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
يف الفت����رة م����ن  1992إىل  2000وخلف����ًا هلا اعتب����ارًا من عام 2000
ولي����س أهنا مل تكن عضوًا قبل ع����ام  2000كما قضت بذلك األحكام
املتعلقة مبشروعية استخدام القوة الصادرة يف عام  .2004وألنه ال ميكن
أي اس����تنتاج ،بالنسبة للماضي ،من واقعة انضمام مجهورية
اخللوص إىل ّ
يوغوس��ل�افيا االحتادي����ة إىل األمم املتحدة يف ع����ام  ،2000وألن حتلي ًال
مستق ًال لوضع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف الفترة 2000-1992
(حتليل مستقل عن واقعة االنضمام) ال ميكن أن يسفر سوى عن استنتاج
واح����د ،أي إق����رار عضويتها يف الفت����رة  ،2000-1992فقد ارتأى أن
منط����ق األحكام الصادرة يف عام  2004منطق معيب .وارتأى أيضًا أنه
يتناقض مع ما سبق من اجتهاد قضائي ،أي األمر الصادر يف عام 1993
واحلكم الصادر يف عام  1996وبوجه خاص احلكم املتعلق بطلب إعادة
النظ����ر الصادر يف عام  2003الذي قض����ى عن صواب بأنه ال ميكن أن
أي آثار رجعية متعلقة بعضوية مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية يف
تنش����أ ّ
األمم املتحدة عن انضماها إىل املنظمة يف عام .2000
وارتأى نائب الرئيس أيضًا أن مبادرة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
املتمثل���ة يف طلبها إىل املحكمة إعادة النظر تلقائي���ًا مبادرة غري قانونية،
وارتأى أنه من املؤسف أن املحكمة قبلت تلك املبادرة يف عام ،2003
وذلك ألن تل���ك املبادرة تتعارض مع اختصاصها .وأعرب عن اعتقاده
بأن املبادرة أ ّدت بالتايل إىل تضارب يف اجتهاد املحكمة وأنه ال حمل هلا
يف إطار النظام األساسي للمحكمة .وارتأى أن السوابق املذكورة دعمًا
متأكدة
للطروحات اليت تفيد بأنه “جيب على املحكمة أن تكون دائمًا ّ
من اختصاصها” سوابق ال تسري على هذه احلالة.
وم���ع ترديد كل هذه التناقضات ع���ن املحكمة  -وهي تناقضات
كانت املحكمة بنفس���ها مس���وؤلة رئيس���ية عنها  -وانتش���ار َع ْد َواها،

اضط���رت املحكمة إىل االس���تناد دون وجه ح���ق إىل مبدأ حجية األمر
املقضي به الذي كان مبدأ صحيحًا لكنه مل يكن مرضيًا .ومن الواضح
أن املحكم���ة جل���أت إىل آخر خط من خطوط الدفاع وذلك جزئيًا من
جراء صنيعها.
ّ
وفيم���ا يتعل���ق باملوض���وع ،ارتأى نائ���ب الرئي���س ،اخلصاونة ،أن
الس���بل واالفتراضات ،غري املربرة
املحكمة قامت من خالل جمموعة من ُ
قانون���ًا وغري املناس���بة لوقائع القضية ،بعمل اس���تثنائي متثل يف إبراء ذمة
صربيا من املس���ؤولية عن اإلبادة اجلماعية يف البوس���نة واهلرسك ما عدا
مس���ؤوليتها عن عدم منع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا اليت ارتأى أن
املسؤولية الصربية قائمة فيها بشكل أش ّد من جمرد التقاعس عن املنع.
ف����أوالً ،مبا أن القصد عادة ما يتعذر التحقق منه ،فض ًال عن إمكانية
إسناده ،وكثريًا ما يُخفى بعناية ،فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تسعى إىل
االطالع على أوراق “جملس الدفاع الصريب” اليت كان من املحتمل أن
جتعل مهمة املحكمة أيس����ر بكث��ي�ر .وكان ينبغي أن يؤدي رفض صربيا
الكش����ف عن وثائقها على أقل تقدير إىل التحرر بشكل أكرب يف التماس
األدل����ة .وباإلصرار على اعتماد “معيار” إثبات عال للغاية وعدم حتويل
“ع����بء اإلثب����ات”ُ ،وضع الط����رف امل ّدعي يف موقف ضعف ش����ديد.
وثانيًا ،طبقت املحكمة أيضًا معيارًا صارمًا من معايـري السيطرة الفعلية:
وهو معيار نيكاراغوا حلالة خمتلفة ال يتطلب فيها األصل اإلثين املش����ترك
والغرض املشترك الرتكاب اجلرائم الدولية ،مث ًال التطهري العرقي ،من بـني
أمور أخرى ،سوى معيار السيطرة العامة .وثالثًا ،رفضت املحكمة أيضًا
أن تس����تنتج وقوع اإلبادة اجلماعية من “منط سلوكي ثابت” فتجاهلت
يف ه����ذا الص����دد اجته����ادًا قضائيًا ملحاك����م أخرى يتس����م بثرائه وصلته
باملوضوع .ورابعًا ،أخفقت املحكمة يف تقدير اإلبادة اجلماعية باعتبارها
وبناء على ذلك ،جرى النظر
جرمية مع ّقدة وليس����ت جرمية قتل واحدةً .
بص����ورة غري مترابطة إىل األح����داث اليت تترتب عليها مس����ؤولية صربيا
عندما ينظر إليها بش����كل شامل ،من قبيل مشاركة اجلنرال مالديتش يف
سريربينيتش����ا ودور جمموعة “العقارب” .وخامس����ًا ،حىت عندما ُوجد
اعت����راف واضح بالذنب ،م����ن قبيل البيان الذي أدىل ب����ه جملس الوزراء
الصريب كرد فعل على شريط الفيديو الذي يبـيّن إعدام األسرى املسلمني
على يد جمموعة “العقارب” ،فقد نُحي جانبًا باعتباره بيانًا سياسيًا رغم
إعطاء وزن قانوين هلذه البيانات يف االجتهاد القضائي السابق للمحكمة
الذي مل تستظهر املحكمة ولو ببعضه.
وخلُص نائب الرئيس إىل أن املحكمة لو حاولت أن تتحقق بنفسها
ل���كان من األرجح أن تقضي بأن صربيا مس���ؤولة إما كفاعل رئيس���ي
أو كشريك يف اإلبادة اجلماعية يف البوسنة .وكان من املمكن أن تفعل
ه���ذا دون أن تتخلى ع���ن الدقة يف تعليلها أو معايـري اإلثبات العالية اليت
اش���ترطتها .وفيما يتعلق بسريربينيتش���ا ،أعرب عن اقتناعه بأنه ثبت أن
املش���اركة الصربية اإلجيابية مس���توفية للمعايـري من حي���ث الوقائع ومن
حيث القانون.
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الرأي املخالف املشترك للقضاة رانيجفا
وشي وكوروما
أع���رب القضاة رانيجفا وش���ي وكوروما يف رأي خمالف مش���ترك
مرفق باحلكم (املوضوع) عن مآخذهم اجل ّدية بشأن تطبيق احلكم ملبدأ
حجية األمر املقضي به على احلكم املتعلق بالدفوع االبتدائية الصادر يف
عام  1996كي يستنتج بـ “املؤدى الضروري” أن مسألة االختصاص
الش���خصي قد بُت فيها .ولدى اختاذ هذا املوقف ،أش���ار القضاة إىل أن
أي حكم سياس���ي أو أخالقي
موقفه���م قانوين حم���ض ،ال ينطوي على ّ
فيم���ا يتعلق مبوضوع القضية .ويرون أن اعتماد احلكم على مبدأ حجية
األمر املقضي به بش���كل كب�ي�ر يتجاهل مس���ألتني جوهريتني ومهمتني
معروضتني على املحكمة هلما أثر على وجود اختصاص املحكمة وقت
إيداع العريضة :ومها مس���ألة ما إذا كانت صربيا واجلبل األسود عضوًا
يف األمم املتحدة ومس���ألة ما إذا كانت طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية
و/أو ملزمة هبا.
ويرى القضاة أن نطاق مبدأ حجية األمر املقضي به وأثره يستمدان
بالش���كل املناسب من الشروط الدس���تورية والقانونية ومن استنتاجات
األطراف يف نـزاع معيّن .وعالوة على ذلك ،تنص املادة  56من النظام
بين عليها” .ويف هذه
األساسي على ما يلي“ :يبـيّن احلكم األسباب اليت ّ
القضي���ة ،يوحي احلكم ضمنيًا بأن مس���ألة االنضمام قد نُظر فيها وبُ ّت
فيها ،لكن مس���ألة االنضمام مل جير تناوهلا من جانب الطرفني  -اللذين
تبت
يعترف احلكم بأنه “ال مصلحة” هلما يف إثارة املسألة وقتئذ  -أو مل ّ
املحكمة فيه���ا يف حكمها الصادر يف عام  .1996وعالوة على ذلك،
أش���ار القضاة إىل أن احلكم الصادر يف عام  2004يف قضية مش���روعية
اس���تخدام القوة (صربيا واجلبل االس���ود ضد بلجيكا) قضى بأن صربيا
واجلبل األس���ود مل تك���ن عضوًا يف األمم املتح���دة يف عام  1999وأن
أي “أحكام خاص���ة واردة يف
اتفاقي���ة اإلب���ادة اجلماعي���ة ال تتضم���ن ّ
ختول للدول األطراف ح���ق اللجوء إىل املحكمة.
املعاه���دات النافذة” ّ
وبن���اء على ذلك ،يرى القضاة ،من املنظوري���ن الوقائعي والقانوين ،أنه
ً
س���يبدو واضحًا أنه إذا مل تكن صربيا واجلبل األس���ود عضوًا يف األمم
املتح���دة يف عام  ،1999فإهنا إذن مل تكن حتمًا عضوًا عندما أودعت
العريض���ة يف هذه القضي���ة يف  28آذار/مارس  ،1993وبالتايل مل يكن
ال لالنضمام إىل اتفاقية اإلبادة اجلماعية بوسيلة
الطرف امل ّدعى عليه مؤه ً
من الوسيلتني املح ّددتني يف مادهتا احلادية عشرة .ويرى القضاة أن مبدأ
حجية األمر املقضي به خيدم غرضًا ال ميكن أن حيل حمل ش���روط ميثاق
األم���م املتحدة أو النظام األساس���ي للمحكمة .وأش���اروا إىل أنه ينبغي
للمحكمة دائمًا أن تواجه التحديات املتصلة باالختصاص عندما تطرح،
كما هي يف الوقت الراهن ،وأن املحكمة نظرت أوالً يف مس���ألة املثول
أمامها يف قضية مش���روعية استخدام القوة يف استثناء للقاعدة العامة اليت
تترك للمحكمة حرية حتديد أس���اس االختصاص الذي سنتظر فيه أوالً.
أي حال ،فقد أش���اروا إىل أن تطبيق املحكمة ملبدأ حجية األمر
وعل���ى ّ
املقض���ي به ال يتس���ق مع ه���ذا احلكم يف ح ّد ذات���ه ،ألن النتائج املتصلة

باالختص���اص اليت مت التوص���ل إليها يف احلكم الص���ادر يف عام 1996
واعتُمد عليها يف هذا احلكم موجهة إىل صربيا واجلبل األسود ،يف حني
أن أثر مبدأ حجية األمر املقضي به املتعلق باحلكم الصادر يف عام 1996
يسري على صربيا لوحدها يف هذا احلكم.
وبالتايل ،خلُص القضاة راجنيفا وشي وكوروما إىل أن احلكم أمهل
تن���اول أح���د االس���تنتاجات املوضوعية املعروضة بصورة مباش���رة على
نظ���ر املحكم���ة يف هذا املنعطف وأن���ه كان من املمك���ن للمحكمة أن
تتوصل إىل استنتاج صحيح من الناحية القانونية لو أهنا تناولت كل تلك
االستنتاجات.

الرأي املستقل للقاضي راجنيفا
ّ
تشكل املسؤولية الدولية لدولة ما عن االمتناع اجلزاء املرتبط بالتزام
منع جرمية اإلبادة اجلماعية ،وهو التزام ذو حجية جتاه الكافة .ولتحقيق
التضام���ن الدويل الذي يقوم على أساس���ه ،يلزم التحلي بيقظة دائمة يف
سياق قائم على التعاون املتعدد األطراف .وهذا االلتزام ،الواجب الوفاء
به بتميـيز ،ملقى على عاتق مجيع الدول األطراف .وتقيِّم املحكمة هذا
االلتزام تقيـيمًا ملموس�ا�ً ،وتلك مهمة ال ختلو من صعوبة ،وذلك ألهنا
تتعلق أساسًا بدول ذات سيادة تتصرف تصرفًا وقائيًا من خالل العمل
الدبلوماسي املتضافر.

اإلعالن املشترك للقاضيـني شي وكوروما
أعرب القاضيان ش���ي وكوروما يف إعالن مش���ترك مرفق باحلكم
(املوضوع) عن ش���كوكهما اجل ّدية بِشأن التفسري الذي أُعطي التفاقية
اإلب���ادة اجلماعية باحلكم الذي يفيد بأنه ميكن اعتبار أن الدولة نفس���ها
قد ارتكبت جرمية اإلبادة اجلماعية وأنه ميكن حتميلها مس���ؤولية عنها.
ويف رأيهما ،ال يتس���ق هذا التفس�ي�ر املستمد “من مؤدى” املادة األوىل
م���ن االتفاقية م���ع موضوع االتفاقية وغرضه���ا ككل ،مبعناها الواضح،
ومع ما انصرفت إليه نية األطراف يف الوقت الذي أبرمت فيه املعاهدة.
ويؤكد القاضي���ان أن ما تتوخاه االتفاقية هو حماكمة األفراد ومعقابتهم
ّ
على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وأن مس���ؤولية الدولة تتح ّدد على
أساس شىت االلتزامات املح ّددة املتعلقة بالتعهد مبنع هذه اجلرمية ومعاقبة
مرتكبيها وأنه سيكون من العبث أن تقوم دولة طرف يف االتفاقية مبعاقبة
نفسها كدولة .ويف رأي القاضيـني ،لو أنه كان القصد من االتفاقية أن
تتضمن التزامًا هبذه األمهية اليت جتعله يتوخى املس���ؤولية اجلنائية للدول،
فإن هذا كان سيُنص عليه صراحة يف االتفاقية ،لكن مل يُنص على شيء
من هذا القبيل .وأش���ارا إىل رفض املقترح���ات املقدمة خالل التفاوض
على االتفاقية اليت كانت س���تنص على مس���ؤولية الدولة على ارتكاب
جرمية اإلبادة اجلماعية بنفس���ها .كما أشار القاضيان إىل أن الغرض من
تفس�ي�ر معاهدة من املعاهدات هو الكش���ف عن معناها ونية األطراف
وقت التفاوض على املعاهدة وليس حتقيق هدف منشود.
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إ ّال أن���ه رغم عدم موافقتهما على التفس�ي�ر ال���ذي أُعطي يف احلكم
صوت القاضيان ش���ي وكوروما
لالتفاقي���ة ،مب���ا يف ذلك مادهتا األوىلّ ،
لصاحل االستنتاجات املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا يف متوز/
يوليه  1995ألهنما يؤمنان بالقيمة اإلنسانية املتأصلة يف االستنتاج الذي
توصلت إليه املحكمة وكذل���ك بالواجب القانوين املطلق الذي تفرضه
املادة األوىل من االتفاقية وهو :واجب أن تقوم الدولة بكل ما بوسعها،
يف حدود وسائلها والقانون ،ملحاولة منع اإلبادة اجلماعية عند قيام خطر
ج��� ّدي لوقوعها تكون الدولة واعية ب���ه أو يفترض أن تكون واعية به.
إ ّال أن القاضيـني شي وكوروما يعتقدان أن االستنتاج الذي توصلت إليه
املحكمة يف هذا الصدد كان س���يكون أكثر سالمة من الناحية القانونية
لو ارتكز على قرارات جملس األمن ذات الصلة الصادرة يف إطار الفصل
السابع اليت ح ّددت عدة حلظات ضيعت فيها قيادة مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية بوضوح فرصة التدخل فيما يتعلق باخلطر اإلنس���اين الوش���يك
واجلس���يم الذي ّ
أي زحف للوحدات ش���به العسكرية لصرب
يش���كله ّ
البوس���نة على سريربينيتشا واملناطق املحيطة هبا .وقد كان مبقدور السيد
ميلوس���يفتش أن ميارس ما بوس���عه من ضغط على قيادة صرب البوسنة
ملحاولة منع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا وكان عليه فعل ذلك.

الرأي املستقل للقاضي أووادا
ذيّ���ل القاض���ي أووادا حكم املحكمة برأيه املس���تقل .ويذهب إىل
الق���ول بأنه رغم موافقته عمومًا على االس���تنتاجات اليت توصلت إليها
املحكم���ة يف منطوقها ،فإنه يرى أن بع���ض تعليالت احلكم ختتلف عن
تعليالته أو هي يف حاجة إىل مزيد من التفصيل يف بعض اجلوانب املهمة.
بت املحكمة يف مسألة صفة التقاضي
أوالً ،يستنتج القاضي أووادا أن ّ
بناء على تطبيق
يفهم
ال
أ
ينبغي
القضية
لدى الطرف امل ّدعى عليه يف هذه
ّ
ً
مفرط يف التبسيط ملبدأ حجية األمر املقضي به .وقد احتج الطرف امل ّدعي
بالفعل بأن النقطة اليت أثريت يف التماس الطرف امل ّدعى عليه يف ش����كل
“املبادرة” املؤرخ����ة  4أيار/مايو  2001تتخذ طابع دفع لالختصاص،
األولية الصادر يف عام  1996يف هذه القضية
وأن احلكم املتعلق بالدفوع ّ
قد س����وى مجيع املس����ائل املتصلة باالختصاص وبالتايل ّ
يشكل أمرًا سبق
البت فيه فيما يتعلق مبسألة االختصاص يف هذه القضية ،وأنه بالتايل ذلك
ّ
كل م����ا يف األمر وينبغي رفض الدفع الذي تقدم به الطرف امل ّدعى عليه
من جديد .ويرى القاضي أووادا أن األمر ال يتعلق مبجرد حالة بس����يطة
م����ن حاالت تطبيق مبدأ حجية األمر املقض����ي به ،ويعرب عن رغبته يف
االس����تفاضة بعض الشيء يف تعليالت احلكم فيما يتعلق هبذه النقطة وفق
وجهة نظره .ولئن كان القاضي أووادا يؤيد متامًا األساس القانوين الذي
ترتكز عليه أحكام عام  2004يف قضايا مش����روعية استخدام القوة فيما
يتعلق بنفس مس����ألة صفة التقاضي لدى مجهورية يوغوسالفيا االحتادية،
يؤكد أنه يتعيّن متيـيز احلكم الصادر عام  1996عن احلكم الصادر
فإنه ّ
عام  2004يف جانب واحد مهم .واالس����تنتاج الذي توصل إليه هو أنه
إذا كان احلك����م الصادر عام  1996مل يتناول حتديدًا يف الواقع مس����ألة
صف����ة التقاضي ،فإنه مع ذلك جيب أن يفهم حبكم القانون على أنه اختذ

القرار النهائي بش����أن هذه املس����ألة املتعلقة بصفة التقاضي لدى الطرف
امل ّدعى عليه ،وهي مسألة تُركت مفتوحة يف احلكم الصادر عام 1993
املتصل بطلب اإلشارة للتدابـري التحفظية يف هذه القضية.
وثاني���ًا ،ال يؤيد القاضي أووادا موقف احلكم الذي يفيد بأن الدول
األط���راف يف االتفاقية ،مبوجب املادة األوىل من اتفاقية اإلبادة اجلماعية،
مل تلتزم فحسب مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية اليت يرتكبها األفراد ومبعاقبتهم
عليها ،بل التزمت أيضًا بعدم ارتكاب اإلبادة اجلماعية بنفسها حتت طائلة
حتمل مس���ؤولية دولية مباش���رة يف إطار االتفاقية بنفسها يف حالة انتهاك
ه���ذا االلتزام .ويرى القاضي أووادا أن���ه إذا كان موضوع اتفاقية اإلبادة
اجلماعي���ة وغرضها هو حظر جرمية اإلب���ادة اجلماعية النكراء ،فإن النهج
الذي اتبعته االتفاقية هنج حم ّدد :فكي حتقق االتفاقية هذا الغرض ،تتوخى
االتفاقي���ة اس���تخدام القناة املتمثلة يف حماكمة األف���راد يف املحاكم الوطنية
واملحاكم الدولية مبساءلتهم عن جرمية اإلبادة اجلماعية .ويف رأي القاضي
أووادا ،ال ش���ك يف أن االفتراض الذي تس���تند إليه االتفاقية هو أنه جيب
أ ّال يُسمح ألي أحد ،مبا يف ذلك الدول ،بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية
النك���راء ،لك���ن ه���ذا ال يعين ،يف غي���اب دليل على العك���س ،أن الدول
األطراف التزمت قانونًا بقبول مسؤوليتها القانونية يف إطار االتفاقية حبيث
جي���وز يف حال���ة عدم تنفيذ هذا االلتزام مس���اءلتها عن هذا الفعل يف إطار
نظام االتفاقية .ورغم أن القاضي أووادا خيلُص إىل نفس االس���تنتاج مثل
احلكم مبا يفيد بأنه حي ّق للمحكمة مبوجب املادة التاس���عة من االتفاقية أن
تتناول املس���ألة املتصلة مبس���ؤولية الدولة يف إط���ار القواعد العامة للقانون
الدويل عن فعل قام به أفراد يس���ند فعلهم إىل الدولة  -وهي مس���ألة يف
رأي���ه مل تتناوهلا األح���كام املوضوعية لالتفاقية  -فإنه حياول بيان أنه على
املحكمة أن ختلُص إىل نفس النتيجة على أساس أقل إثارة للجدل.

الرأي املستقل للقاضي تومكا
خيتلف القاضي تومكا يف رأيه املس����تقل م����ع أغلبية اآلراء اليت تعترب
أن مبدأ حجية األمر املقضي به متنع نظر املحكمة من جديد يف مس����ألة
“املكرس” يف حكمها املؤرخ  11متوز/يوليه
اختصاصها ،على النح����و
ّ
 .1996وتتعارض هذه النتيجة مع موقف املحكمة السابق الذي أطلعت
الطرفني عليه يف عام  2003برس����الة موجه����ة من رئيس قلم املحكمة،
ويفي����د بأنه ميكن جلمهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية أن تق����دم مزيدًا من
احلجج بش����أن االختصاص يف مرحلة النظر يف املوضوع .وال مينع النظام
األساس����ي للمحكمة وال الئحتها تقدمي دفوع بشأن االختصاص خالل
إج����راءات النظ����ر يف املوض����وع ،وجيب على املحكم����ة أن تنظر يف هذه
أي حال ،مل يتناول قرار
املس����ائل من تلقاء نفسها عند الضرورة .وعلى ّ
املحكم����ة املؤرخ  11متوز/يوليه  1996مس����ألة االختص����اص املح ّددة
املثارة حاليًا  -وهي ما إذا كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طرفًا يف
النظام األساسي للمحكمة حبكم العضوية يف األمم املتحدة عندما قُدمت
����اء على ذلك ،ليس قرار املحكمة
العريض����ة يف آذار/مارس  .1993وبن ً
الس����ابق قرارًا مانعًا ،وكان يتعيّن على املحكمة أن تقوم من جديد هبذا
التحقيق املتصل باالختصاص.
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وباس����تعراض االختصاص من جديد ،خيلُص القاضي تومكا إىل أن
املحكمة متلك االختصاص .وتتطلب ممارسة اختصاص املحكمة إمكانية
املث����ول أمام املحكمة يف إطار املادة  35من النظام األساس����ي للمحكمة
كم����ا يتطلب االختصاص الش����خصي .ويبـيّن القاضي تومكا أن ش����رط
إمكانية املثول اس����تُويف اآلن ألن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية أصبحت
عض����وًا يف األمم املتحدة يف  1تش����رين الثاين/نوفمرب  ،2002وانضمت
بالتايل إىل املحكمة منذ ذلك التاريخ .واالختصاص الشخصي ثابت ألن
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية كانت طرف��ا�ً يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية
منذ نيسان/أبريل  1992مبوجب القاعدة العرفية املتمثلة يف اخلالفة حبكم
القانون ،على النحو الس����اري يف حاالت احنالل الدول .وكانت حماولة
مجهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية ،يف آذار/م����ارس  ،2001االنضمام إىل
اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،مع إبداء حت ّفظ على املادة التاسعة ،حماولة ال تتسق
متام����ًا مع انضمامها املتزام����ن إىل اتفاقيات أخرى بوصفها الدولة اخللف
جلمهورية يوغوس��ل�افيا االحتادية االش����تراكية ،مبا يف ذل����ك اتفاقية فيـينا
املتعلقة خبالفة الدول يف املعاهدات ،اليت تنص على أنه يف حاالت احنالل
الدولة ،تظل معاهدات الدولة الس����لف سارية بالنسبة لكل دولة خلف.
وعالوة على ذلك ،أبدت البوسنة واهلرسك يف الوقت املناسب اعتراضًا
على اإلخطار الذي قدمته مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بانضمامها إىل
اتفاقية اإلبادة اجلماعية .وعليه ،ينبغي اعتبار حماولة مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية االنضمام إىل اتفاقية اإلبادة اجلماعية مع إبداء حت ّفظ على املادة
التاس����عة حماولة غري ذات مفعول .وكون مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
مل تكن هلا إمكانية املثول أمام املحكمة عندما قدمت البوس����نة واهلرسك
عريضته����ا عي����ب قابل لإلص��ل�اح ال مينع ممارس����ة االختص����اص مبجرد
إصالحه .ولذلك ،خيلُص القاضي تومكا إىل أنه ( )1كان من غري الالئق
للمحكمة أن ترفض النظر يف دفوع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بشأن
اختصاص املحكمة يف مرحلة النظر يف املوضوع على أساس مبدأ حجية
األم����ر املقضي به؛ ( )2وأن املحكمة متلك االختصاص ،بعد اس����تعراض
الدفوع غري املستبعدة املقدمة من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
وينتقل القاضي تومكا بعد ذلك إىل آرائه املخالفة فيما يتعلق بغرض
اتفاقية اإلبادة اجلماعية وتفس�ي�ر بعض أحكامها يف ضوء ذلك الغرض.
واالتفاقي���ة يف املق���ام األول صك م���ن صكوك القان���ون اجلنائي الدويل
جي�ب�ر الدول على منع اإلب���ادة اجلماعية ومعاقبة مرتكبيه���ا من األفراد.
وال يؤي���د تاريخ صياغة االتفاقية الرأي القائل إهنا تعترب اإلبادة اجلماعية
مبثاب���ة فعل إجرامي من أفعال الدول���ة .وخيتلف القاضي تومكا مع رأي
األغلبي���ة الذي يفيد بأن ش���رط التحكي���م الوارد يف املادة التاس���عة من
البت فيما إذا كانت دولة قد ارتكبت إبادة
االتفاقية يش���مل اختصاص ّ
خيول للمحكمة
مجاعية .ويعرب عن اعتقاده بأن هذا الش���رط ال حمالة ّ
البت فيما إذا كانت الدولة قد التزمت بواجباهتا املتصلة مبنع
اختصاص ّ
ال عن
اإلب���ادة اجلماعية ومعاقبة األفراد عل���ى ارتكاب هذه اجلرمية ،فض ً
املس���ؤولية اليت تتحملها الدولة عن إمهال تلك الواجبات .وعالوة على
ذل���ك ،يرى أن اختص���اص املحكمة ،نتيجة إلضافة عبارة “مبا يف ذلك

أي من
النـزاع���ات املتصلة مبس���ؤولية دولة ما عن إبادة مجاعي���ة أو عن ّ
األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة” إىل شرط التحكيم الوارد يف
للبت يف “املسؤولية الدولية
املادة التاسعة ،يشمل أيضًا سلطة املحكمة ّ
لدولة عن اإلبادة اجلماعية” على أس���اس إس���ناد فع���ل اإلبادة اجلماعية
اإلجرام���ي ال���ذي يرتكبه فرد م���ن األفراد إىل الدول���ة .إ ّال أن املحكمة
ال ّ
تش���كل املحفل املناس���ب إلصدار حكم ملزم قانونًا بأن جرمية إبادة
مجاعي���ة قد ارتكبت .ويتعيّ���ن اخلروج هبذا االس���تنتاج يف إطار دعوى
جنائية تنص أيضًا على احلق يف االستئناف .فليس للمحكمة اختصاص
جنائي وليست إجراءاهتا إجراءات جنائية.
ويرى القاضي تومكا كذلك أن استنتاجات املحكمة بشأن انتهاك
امل ّدع���ى عليها اللتزامها مبنع اإلبادة اجلماعية غري مدعومة بأدلة بش���كل
واضح وهي قاصرة عن معاجلة حجج الطرفني معاجلة كاملة .وفيما يتعلق
بالنطاق اإلقليمي اللتزام الدول األطراف مبنع اإلبادة اجلماعية ،يرى أن
الدولة يف إطار املادة األوىل من اتفاقية اإلبادة اجلماعية ملزمة مبنع اإلبادة
اجلماعية خارج أراضيها بقدر ممارس���تها الختصاصها خارج أراضيها،
أو ممارس���تها لسيطرهتا على أشخاص معيّنني فيما يقومون به من أنشطة
يف اخلارج .وهذا االلتزام قائم باإلضافة إىل الواجب الصريح املتمثل يف
منع ارت���كاب اإلبادة اجلماعية داخل أراضيه���ا .ومل يثبت أن مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية مارست اختصاصًا يف املناطق املحيطة بسريربينيتشا
حيث وقعت املذابح اجلماعية الوحش���ية .ومل يثبت للمحكمة أيضًا أهنا
كانت متارس سيطرة على مرتكيب هذه املذابح الوحشية خارج أراضي
مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية .وقد ُوضع خمطط قتل أكرب عدد ممكن
من مس���لمي البوس���نة الذكور البالغني العسكريـني املوجودين يف جيب
سريربينيتش���ا ونفذ على يد صرب البوس���نة عقب س���قوط سريربينيتشا
يف متوز/يولي���ه  .1995وكان���ت تلك هي احلقيقة ال�ت�ي توصلت إليها
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا السابقة .ومل يثبت يف الواقع أمام
هذه املحكمة أن س���لطات مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية كانت على
علم مسبق هبذ املخطط .ويف هذه احلالة ال ميكنها أن تكون قادرة على
منع املذابح الوحشية اليت وقعت يف سريربينيتشا.
وأخريًا ،يبـيّ���ن القاضي تومكا أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية
زعم���ت أهنا عضو يف األمم املتحدة عندما أص���درت املحكمة أوامرها
املتعلق���ة بالتدابـري التحفظية يف عام  ،1993رغم أهنا مل تصبح طرفًا يف
النظام األساسي للمحكمة إ ّال يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2000عندما
قُبلت عضوًا يف األمم املتحدة ،وبالتايل كان يتعيّن عليها أن تعترب نفسها
أي حال تُنش���يء األوامر املتعلقة بالتدابـري
ملزم���ة بتلك األوامر .وعلى ّ
التحفظي���ة أثره���ا من وقت إخطار األطراف هبا وتظل س���ارية إىل حني
صدور احلك���م النهائي للمحكمة يف القضية ،حىت ولو قضت املحكمة
وبناء عل���ى ذلك ،يوافق
يف آخ���ر املط���اف بأهنا ال متل���ك االختصاصً .
القاض���ي تومكا على أن مجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية مل تلتزم ببعض
التدابـ�ي�ر التحفظية اليت أمرت هبا املحكمة يف عام  1993عندما كانت
تلك التدابـري سارية.
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إعالن القاضي كيث
بيّن القاضي كيث األسباب اليت دعته إىل استنتاج أن صربيا واجلبل
األسود كانت شريكًا يف اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت يف سريربينيتشا يف
متوز/يوليه  ،1995مبفهوم املادة الثالثة (هـ) من اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
وباختص���ار ،كان موقفه من القانون هو أنه يتعيّن إثبات أن صربيا
واجلبل األس���ود ،باعتبارها شريكًا مزعومًا يف اجلرمية ،كانت على علم
بقصد الفاعل الرئيسي ارتكاب إبادة مجاعية (ولكن ليس بالضرورة أهنا
تش���اطره ذلك القصد) ،وأهنا مع تلك املعرفة قدمت العون واملس���اعدة
إىل مرتكب اجلرمية .وكان موقفه بش���أن الوقائع أنه جرى إثبات هذين
العنصرين باحل ّد الضروري.

إعالن القاضي بنونة
واف���ق القاضي بنونة على تأكي���د اختصاص املحكمة من جديد يف
هذه القضية ،إ ّال أنه أعرب عن رغبته يف اإلش���ارة إىل أن انضمام صربيا
واجلب���ل األس���ود إىل األمم املتحدة يف  1تش���رين الثاين/نوفمرب 2000
ال وال يلغي وضعها السابق أو وضع مجهورية
ال يكون له أثر إ ّال مستقب ً
يوغوسالفيا االحتادية داخل املنظمة؛ وعلى ذلك األساس متكنت الدولة
من املثول أمام املحكمة يف عام  1993ومن أن تُساءل عن أعماهلا أمام
جملس األمن.
صوت ضد النقطة
وباإلضافة إىل ذلك ،يعترب القاضي بنونة ،الذي ّ
 4من املنطوق املتعلقة بعدم اش���تراك صربيا يف اإلبادة اجلماعية ،أن كل
العناصر توافرت لتربير اس���تنتاج املحكمة أن س���لطات بلغراد اشتركت
يف اجلرمية :وال يقتصر األمر على خمتلف أش���كال املس���اعدة اليت قدمتها
إىل مجهورية صربسكا وجيشها بل يشمل أيضًا املعرفة اليت كات لديها
أو اليت كان ينبغي أن تكون لديها بأن الفاعل الرئيسي ملذحبة سريربينيتشا
كان ينوي ارتكاب إبادة مجاعية.

إعالن القاضي سكوتنيكوف
يرى القاضي س���كوتنيكوف أنه ليس للمحكمة اختصاص يف هذه
القضية .ويش�ي�ر إىل أنه يف قضايا مشروعية استخدام القوة لعام 2004
اليت رفعتها امل ّدعى عليها ضد دول منظمة حلف مشال األطلسيّ ،قررت
املحكمة أن صربيا واجلبل مل تكن عضوًا يف األمم املتحدة قبل  1تشرين
الثاين/نوفم�ب�ر  .2001وقضت املحكمة بأن العضوية يف األمم املتحدة
وقت تقدمي طلب ش���رط من ش���روط النظام األساسي للمحكمة لكي
تنظ���ر يف ادعاءات صربيا واجلبل االس���ود ،وبالت���ايل ليس هلا اختصاص
بالنظر يف هذه القضايا.
إ ّال أن املحكمة يف هذه القضية تفادت اخلروج بنفس االس���تنتاج،
رغم أهنا كانت ملزمة بذلك يف رأي القاضي س���كوتنيكوف (ألن هذه
القضية ُرفعت أيضًا قبل أن تصبح صربيا واجلبل األسود عضوًا يف األمم
املتحدة) ،بتأكيد أن االستنتاج الذي توصلت إليه بشأن االختصاص يف
اإلجراءات العارضة لعام  1996هنائي وغري قابل للطعن.

ويشري القاضي س���كوتنيكوف إىل أن مسألة مثول الطرف امل ّدعى
علي���ه أمام املحكمة مبوجب عضويت���ه يف األمم املتحدة مل يتم تناوهلا يف
وبناء على ذلك ،يرى أن
احلكم املتعلق بالدفوع االبتدائية لعام ً .1996
مسألة االختصاص يف هذه القضية مل يبت فيها إذن بشكل قاطع .وبتطبيق
مبدأ حجية األمر املقضي به اآلن على اس���تنتاجها بشأن االختصاص يف
إجراءات عام  ،1966أحدث���ت املحكمة “واقعني متوازيـني” :الواقع
املتمثل يف أن املحكمة متلك اختصاصًا فيما يتعلق بصربيا واجلبل األسود
يف القضايا املرفوعة قبل  1تشرين الثاين/نوفمرب ( 2001يف هذه القضية)
والواقع اآلخر املتمثل يف أهنا ال متلك االختصاص (يف قضايا مش���روعية
استخدام القوة لعام .)2004
وال يوافق القاضي سكوتنيكوف على تفسري املحكمة التفاقية اإلبادة
اجلماعية باعتبارها تتضمن التزامًا ضمنيًا مفروضًا على الدول بأالّ ترتكب
هي نفسها اإلبادة اجلماعية أو غريها من األفعال املبـيّنة يف املادة الثالثة من
تل���ك االتفاقي���ة .ويرى أن فكرة االلتزام غري املعلن يف ح ّد ذاهتا فكرة تثري
اعتراضًا بوجه ع���ام .ويضيف أهنا تتعارض ،يف هذه القضية بالذات ،مع
أحكام االتفاقية ،وهي صك يتناول املسؤولية اجلنائية لألفراد.
غري أن القاضي س���كوتنيكوف ال يعتقد بأن هذا االلتزام غري املعلن
ضروري على اإلطالق لتحميل دولة ما املس���ؤولية عن اإلبادة اجلماعية
يف إط���ار اتفاقية اإلبادة اجلماعية .ويذكر أنه ،بصفة عامة ،مبدئيًا كلما
ال من األفعال ،إذا ارتكب ذلك الفعل ش���خص
جرم القانون الدويل فع ً
َّ
تترتب عليه مس���ؤولية الدولة ،فإنه من املمكن حتميل الدولة مس���ؤولية
ذلك .ويرى أن هذا هو احلال قطعًا يف حالة اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
ويرى القاضي س����كوتنيكوف أن اتفاقية اإلب����ادة اجلماعية ال متكن
املحكم����ة من جتاوز حدود تس����وية املنازعات املتعلقة مبس����ؤولية الدول
والبت فيما إذا كانت جرمية اإلبادة
عن اإلبادة اجلماعي����ة وإجراء حتقيق ّ
اجلماعي����ة ق����د ارتكبت أو مل ترتكب .وال ميكن للمحكمة أن تقوم هبذه
املهم����ة ألهنا تفتقر إىل االختصاص اجلنائي .وبوجه خاص ،نظرًا الفتقار
املحكم����ة لالختصاص اجلنائي ،فإنه ال ميكنها إثبات وجود أو غياب نية
اإلب����ادة اجلماعية ،اليت تش ّ
����كل عام ًال مطلوبًا ،وه����و الركن املعنوي ،يف
جرمية اإلبادة اجلماعية.
وبناء على ذلك ،ال يوافق القاضي سكوتنيكوف على أن املحكمة
ً
البت يف فيم���ا إذا كانت جرمية اإلب���ادة اجلماعية قد
اختص���اص
متل���ك
ّ
ارتكبت أو مل ترتكب .ويرى أن هذا النهج ال يتسق مع اتفاقية اإلبادة
اجلماعية أو مع النظام األساسي للمحكمة.
ويعتقد القاضي سكوتنيكوف بأنه كان يكفي أن تركن املحكمة يف
هذه القضية إىل استنتاجات املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
����ت فيما إذا كانت جرمية اإلبادة اجلماعية قد ارتكبت أو مل ترتكب.
للب ّ
إ ّال أنه يضع تنبيهًا مهمًا بشأن هذا البيان :وهو أنه ال ميكن االعتماد على
تلك االستنتاجات إ ّال بقدر توافقها مع اتفاقية اإلبادة اجلماعية.
ويرى القاضي سكوتنيكوف أن استنتاجات املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة املتعلقة بارتكاب جرائم متصلة باإلبادة اجلماعية يف
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يوغوس��ل�افيا السابقة ،يف قضييت كرس����تيتش وبالغويفيتش ،مل تتم وفقًا
التفاقي����ة اإلب����ادة اجلماعية .ففي كلت����ا القضيتني ،أدي����ن امل ّدعى عليهما
بارت����كاب جرمي����ة غري معترف هب����ا يف اتفاقية اإلب����ادة اجلماعية ،ولكنها
باألح����رى جرمية منصوص عليها يف النظام األساس����ي للمحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وهي “املساعدة والتحريض” على اإلبادة
اجلماعية دون وجود نية ارتكاب اإلبادة اجلماعية .وباإلضافة إىل ذلك،
قضي يف هاتني القضيتني بوقوع إبادة مجاعية يف سريربينيتش����ا باخللوص
إىل استنتاجات بش����أن نية اإلبادة اجلماعية ألشخاص غري حم ّددي اهلوية
غ��ي�ر ماثلني أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس��ل�افيا الس����ابقة .وهلذه
األسباب ،يعترب القاضي سكوتنيكوف أنه كان على املحكمة أن تتجاهل
تلك االس����تنتاجات وأن تقضي بأنه مل يثبت لديها ثبوتًا كافيًا أن املذحبة
اليت وقعت يف سريربينيتشا ميكن أن تعترب إبادة مجاعية.
وبناء على ذلك ،ال يوافق القاضي سكوتنيكوف أيضًا على استنتاج
ً
املحكمة أن الطرف امل ّدعى عليه انتهك التدابـري التحفظية اليت صدر أمر
هبا يف عام .1993
ويستنتج القاضي سكوتنيكوف أن املحكمة أدخلت مفهوم واجب
املنع الذي قد يكون جذابًا من الناحية السياسية ،لكنه غري قابل للقياس
على اإلطالق من الناحية القانونية .ويرى أن التزام املنع يس����ري فقط يف
األراض����ي اليت مت����ارس الدولة فيها اختصاصها أو اليت ختضع لس����يطرهتا.
ويعترب أن الواجب واجبًا لتحقيق غاية ال واجبًا لبذل غاية :أي إذا وقعت
إبادة مجاعية يف تلك األراضي ،فإن الدولة تكون مسؤولة عن ذلك.
وأخريًا ،يش�ي�ر القاضي س���كوتنيكوف إىل أن الطرف امل ّدعى عليه
مل يقدم بيانًا قاطعًا أمام هذه املحكمة بأنه قام بكل ما يف وسعه العتقال
راتكو مالديتش ونقله إىل املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ويتفق مع املحكمة يف أن صربيا ملزمة بالتعاون مع املحكمة.

الرأي املخالف للقاضي ماحيو
تبت يف اهتام
ه���ذه هي املرة األوىل ال�ت�ي يطلب فيها من املحكمة أن ّ
بارتكاب اإلبادة اجلماعية وعواقبها ،على اعتبار أن اإلبادة اجلماعية أبشع
اجلرائ���م ال�ت�ي ميكن أن تنس���ب إىل فرد أو دولة ،كما ه���و احلال يف هذه
الدع���وى .وتتيح هذه القضية للمحكمة فرص���ة إلنفاذ اتفاقية منع جرمية
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها وتفس�ي�ر اجل���زء األكرب من أحكامها اليت
أث���ار بعضها جدالً كبريًا بش���أن معناها ونطاقها .وتكم���ن أمهية القضية
وتعقدها وصعوبتها يف كل من اجلانب اإلجرائي  -ويتمثل يف أن القضية
اآلن معروض���ة على املحكمة منذ  14عامًا وتعرضت اإلجراءات املتعلقة
باجلوهر لتأخريات متكررة بسبب سلوك الطرف امل ّدعى عليه ،وهو سلوك
ال ينبغي جتاهله  -واجلانب املوضوعي ،ويتمثل يف أن هذه املأساة الفظيعة
ّ
تش���كلت م���ن حوايل  100 000حالة وفاة ج���رى معظمها يف ظروف
رهيبة ،وخلفت آثارا جسدية ونفسية على نطاق واسع ال يوصف.
ويوافق القاضي اخلاص ماحيو على مجيع استنتاجات املحكمة بشأن
مس����ألة االختصاص ،رغ����م أن النهج الذي اتبعه خيتل����ف أحيانًا إىل ح ّد

ما من حيث الس����بيل الذي سلكه للتوصل إىل تلك االستنتاجات .ومن
املهم أن املحكمة مل تقتصر على تأكيد اختصاصها وحكمها الصادر يف
عام  ،1996بل بـيّنت أيضًا كيفية تفس��ي�ر مسؤولية الدولة ،على النحو
املعترف به يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
وم����ن جهة أخرى ،يرى القاضي ماحيو أنه ال ميكن أن يؤيد معظم
االستنتاجات املوضوعية اليت توصلت إليها املحكمة عن طريق ما يعتقد
أنه :رأي مستكني ومشكوك يف صحته بشأن دورها يف عملية اإلثبات،
وفحص معيب لألدلة اليت قدمها الطرف امل ّدعي ،وتفسري غريب إىل ح ّد
ما للوقائ����ع الواردة يف القضية وللقواعد ال��ت�ي تنظمها ،وأخريًا ،منهجية
تعليل ال تزال غري مقنعة فيما يتعلق بعدد من النقاط املهمة للغاية .ومما يثري
شديد القلق أن املحكمة ما كانت لتنجز مهمتها املتمثلة يف إثبات الوقائع
واس����تخالص النتائج منها فيما يتعلق باملس����ؤولية لوال مساعدة املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوس��ل�افيا الس����ابقة .وهذا يثري مشكلة إن مل تكن يف
فعالية الئحة املحكمة ،فإهنا تكمن على أقل تقدير يف تطبيقها من جانب
املحكمة اليت مل تس����ع يف الواقع إىل تأمني ما يلزمها من وس����ائل إلجناز
مهمته����ا .ويرى القاض����ي ماحيو أيضًا أن الط����رف امل ّدعى عليه يتحمل
املس����ؤولية يف هذه القضية باعتباره مرتكبًا مباش����رًا لبعض اجلرائم ،رغم
يقر بأن حاالت معيّنة قد تكون قابلة لألخذ والرد ،أو قابلة للتأويل،
أنه ّ
أو مس����ائل متروكة لالعتقاد الراس����خ هليئة التحكيم .ويرى أن مسؤولية
الط����رف امل ّدعى عليه تب����دو ثابتة بوضوح فيما يتعل����ق بأعمال مجهورية
صربسكا ،إما بسبب الصالت القوية القائمة بـني ذلك الكيان والطرف
امل ّدعى عليه ،مما أس����فر عن تورط الطرف امل ّدعى عليه يف خمطط التطهري
العرقي الذي نفذ بـني عامي  1992و ،1995أو بس����بب عالقة التبعية
أو الس����يطرة القائمة بـني الطرف امل ّدعى عليه ومن قاموا بدور حاسم يف
التطهري العرقي الذي اتسع نطاقه فشمل ارتكاب إبادة مجاعية يف البوسنة
واهلرس����ك .وحىت بافتراض أن االس����تنتاجات املتعلق����ة هبذه التهم تطرح
إش����كاالً ،فإن األدلة املقدم����ة إىل املحكمة تبدو قوي����ة ومقنعة مبا يكفي
على األقل لتربير استنتاج االشتراك يف اإلبادة اجلماعية؛ وتظهر بوضوح
جوان����ب قصور وتناقضات ج ّدية يف تعلي����ل املحكمة ،مما يعفي الطرف
امل ّدعى عليه من هذه املسؤولية.

الرأي املستقل للقاضي كريتشا
ال ،فإنه ّ
يشكل
رغم تسمية رأي القاضي اخلاص كريتشا رأيًا مستق ً
من الناحية املوضوعية ،رأيًا خمالفًا يف معظمه.
وه���و رأي مس���تقل فيما يتعل���ق باالدعاء الرئيس���ي ،املرفوض من
املحكم���ة ،وهو أن الطرف امل ّدعى عليه انته���ك التزامه مبوجب اتفاقية
اإلبادة اجلماعية بارتكاب إبادة مجاعية والتآمر على ارتكاهبا والتحريض
على ارتكاهبا واالشتراك يف اإلبادة اجلماعية املزعومة.
وفيما يتعلق باألجزاء املتبقية من املنطوق وكذلك جزء التعليل من
احلكم ،فإن رأي القاضي كريتشا خيتلف اختالفًا بيّنًا .ويستنتج القاضي
كريتش���ا أن تعليل األغلبية واس���تنتاجاهتا ال تقوم على أساس فحسب،

213

بل تتعارض يف أكثر من عنصر مع االعتبارات القانونية املقنعة ،بل ومع
املنطق السليم ،وبالتايل تتخذ طابع الربهان القائم على حالة بعينها.
ورأي األغلبي���ة فيم���ا يتعلق بقاعدة حجية األم���ر املقضي به ،على
سبيل املثال ،شبيه بقصيدة تتغىن بعصمة القضاة من اخلطأ وليس بتعليل
قانوين صحيح بشأن مسات تلك القاعدة وآثارها يف جمال القانون الذي
على املحكمة التزام بتطبيقه .وقد أدى حتمًا تفسري قاعدة حجية األمر
املقض���ي به يف الظروف املحيطة بالقضي���ة إىل إلغاء أمهية صفة التقاضي
أي قرار تتخذه
لدى الطرف امل ّدعى عليه وهو ش���رط أساس���ي لصحة ّ
املحكمة يف القضية.
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ويبدو أن اعتبار املذحبة املأس���اوية اليت وقعت يف سريربينيتش���ا إبادة
مجاعية ،باملعنيـني الش���كلي واملوضوعي ،خي���رج كثريًا عن نطاق املعىن
احلقيق���ي ألح���كام اتفاقية اإلب���ادة اجلماعية باعتبارها قانونًا س���اريًا يف
هذه القضية .ومل يس���توف يف األحكام ذات الصلة باملوضوع الصادرة
ع���ن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس�ل�افيا الس���ابقة فيما يتعلق مبذحبة
أي عنصر من عناصر القصد املح ّدد باعتباره شرطًا الزمًا
سريربينيتش���ا ّ
جلرمية اإلبادة اجلماعية على حنو ما نصت عليه االتفاقية .ويرى القاضي
كريتش���ا أن املذحبة اليت وقعت يف سريربينيتش���ا ،حبك���م مساهتا ،تندرج
باألحرى يف إطار اجلرائم ضد اإلنس���انية وجرائم احلرب املرتكبة خالل
حرب األشقاء يف البوسنة واهلرسك.

أمحد صاديو ديالو (مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية)
(دفوع ابتدائية)
احلكم الصادر يف  24أيار/مايو 2007

خلُصت املحكمة يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة بأمحد صاديو
ديال����و (مجهورية غينيا ضد مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية) إىل أن طلب
غينيا مقبول فيما يتعلق حبماية حقوق الس����يد ديالو بصفته فردًا وحقوقه
املباش����رة بصفته ش����ريكًا يف ش����ركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز -
زائري .وأشارت املحكمة أيضًا إىل أن آجال اإلجراءات األخرى ستح ّدد
الحقًا مبوجب أمر من املحكمة ،وذلك وفقًا للفقرة  7من املادة  79من
الئحة املحكمة بصيغتها املعتمدة يف  14نيسان/أبريل ( 1978الفقرتان
 96و.)97
*
*   *
وكان���ت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس���ة هيغينـز؛
ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال
وأووادا وس���يما وتوم���كا وأبراه���ام وكي���ث وبنونة وس���كوتنيكوف؛
والقاضيان اخلاصان ماحيو ومامبويا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
ونص فقرة منطوق احلكم (الفقرة  )98كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
( )1فيما يتعلق مبا قدمته مجهورية الكونغو الدميقراطية من دفوع
ابتدائية بش���أن املقبولية واليت تفيد افتقار مجهورية غينيا للصفة اليت
ختوهلا ممارسة احلماية الدبلوماسية يف هذه القضية:
ّ
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(أ) باإلمجاع،
ترفض الدفع فيما يتعلق حبماية احلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته
شريكًا يف شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري؛
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تؤيد الدفع فيما يتعلق حبماية الس���يد ديالو فيما يتصل باالنتهاكات
املزعومة حلقوق شركيت أفريكوم  -زائري وأفركونتينرز  -زائري؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون :القاضي اخلاص ماحيو؛
( )2فيما يتعلق مبا قدمته مجهورية الكونغو الدميقراطية من دفوع
لسبل
ابتدائية بش���أن املقبولية بدعوى عدم اس���تنفاد الس���يد ديالو ُ
االنتصاف املحلية:
(أ) باإلمجاع،
ترفض الدفع فيما يتعلق حبماية حقوق السيد ديالو بصفته فردًا؛
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
ترفض الدفع فيما يتعلق حبماية احلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته
شريكًا يف شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛

املعارضون :القاضي اخلاص مامبويا؛
وبناء عليه،
()3
ً
(أ) باإلمجاع،
تعلن أن طلب مجهورية غينيا مقبول فيما يتعلق حبماية حقوق السيد
ديالو بصفته فردًا؛
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تعل���ن أن طلب مجهوري���ة غينيا مقبول فيما يتعل���ق حبماية احلقوق
املباش���رة للس���يد ديالو بصفته شريكًا يف ش���ركيت أفريكوم  -زائري
وأفريكونتينرز  -زائري؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛
املعارضون :القاضي اخلاص مامبويا؛
(ج) بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تعلن أن طلب مجهورية غينيا غري مقبول فيما يتعلق حبماية الس���يد
ديالو فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة حلقوق شركيت أفريكوم -
زائري وأفريكونتينرز  -زائري؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون :القاضي اخلاص ماحيو”.
*
*   *
وذيّل القاضي اخلاص ماحيو حكم املحكمة بإعالن؛ وذيّل القاضي
اخلاص مامبويا حكم املحكمة برأي مستقل.
*
*   *

تاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات من  1إىل )12
تب���دأ املحكم���ة بإجياز خمتل���ف مراحل الدع���وى (وميكن االطالع
على هذا الس���رد التارخيي يف النشرة الصحفية رقم  36/2006املؤرخة
وتذكر أيضًا باالستنتاجات اخلتامية
 9تش���رين الثاين/نوفمرب ّ .)2006
اليت قدمها الطرفان خالل املرافعات الشفوية (انظر النشرة الصحفية رقم
 41/2006املؤرخة  1كانون األول/ديسمرب .)2006

معلومات أساسية عن القضية
(الفقرات من  13إىل )25
تش��ي�ر املحكمة إىل وجود اتفاق بـ��ي�ن الطرفني يف مرافعاهتما اخلطيّة
بش����أن الوقائع التالية .يف عام  ،1964انتقل السيد أمحدو صاديو ديالو،
وه����و مواطن غيين ،لإلقامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (اليت كانت
تس����مى “الكونغو” بـني عام����ي  1960و 1971و“زائري” بـني عامي
 1971و .)1997هن����اك ،وحتدي����دًا يف ع����ام  ،1974أنش����أ ش����ركة
لالس����ترياد والتصدير امسها أفريكوم  -زائري ،وهي ش����ركة خاصة ذات
مس����ؤولية حمدودة( ،يش����ار إليها أدناه بالش����ركة اخلاصة ذات املسؤولية
املحدودة) أُسست يف إطار القانون الزائريي وقُيدت يف السجل التجاري
ملدينة كينشاس����ا ،وتوىل منصب املدير فيها .ويف عام  ،1979قام السيد
ديالو بتوس����يع أنش����طته حيث ش����ارك ،بصفته مدير ش����ركة أفريكوم -
زائري وبدعم من ش����ريكني خاصني ،يف تأسيس شركة زائريية أخرى من
الش����ركات اخلاصة ذات املسؤولية املحدودة ،متخصصة يف نقل البضائع
بواس����طة احلاوي����ات .وكانت ملكية رأمسال الش����ركة اجلديدة املس����ماة
أفريكونتين����رز  -زائري موزعة كما يلي 40 :يف املائة للس����يد زاال ،وهو
مواطن زائريي؛ و 30يف املائة للس����يدة دوواست ،وهي مواطنة فرنسية؛
و 30يف املائة لش����ركة أفريكوم  -زائري .وقُيدت هذه الش����ركة اجلديدة
بدورها يف السجل التجاري ملدينة كينشاسا .ويف عام  ،1980انسحب
الش����ريكان املسامهان يف شركة أفريكوم  -زائري من شركة أفريكونتينرز
 زائري .وبالتايل ،أصبحت ملكية حصص ش����ركة أفريكونتينرز  -زائريموزعة كما يلي 60 :يف املائة لش����ركة أفريك����وم  -زائري و 40يف املائة
للس����يد ديال����و .ويف الوقت نفس����ه ،أصبح الس����يد ديالو مديرًا لش����ركة
أفريكونتينرز  -زائري .ويف أواخر مثانينات القرن املاضي ،بدأت عالقات
ش����ركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري مع عمالئهما تتدهور.
مث اخت����ذت الش����ركتان ،م����ن خالل مديرمها الس����يد ديالو ،سلس����لة من
اإلجراءات ،منها إجراءات قضائية ،يف حماولة الس����ترداد ديون مزعومة.
واس����تمرت خمتل����ف املنازعات بـني ش����ركة أفريكوم  -زائري أو ش����ركة
أفريكونتين����رز  -زائري من جهة ،وش����ركائهما التجاريـني من جهة ثانية
طوال فترة التس����عينات من القرن املاضي ،وال تزال معظمها دون تسوية
إىل اليوم .وهكذا ،تطالب شركة أفريكوم  -زائري بدين مستحق هلا من
مجهورية الكونغو الدميقراطية (تعترف به هذه اجلمهورية) ناجم عن عدم
تسديد مبالغ متعلقة بعمليات تسليم طلبيات ورق جدولة إىل دولة زائري
بـني عامي  1983و .1986وتدخل شركة أفريكوم  -زائري طرف يف
منازعة أخرى تتعلق مبتأخرات أو مدفوعات زائدة يف اإلجيار مع شركة
بالنتايش����ن ليفر أو زائري ) .(PLZوختوض ش����ركة أفريكونتينرز  -زائري
منازع����ات مع ش����ركات زائري  -فينا وزائري ش����يل وزائ��ي�ر موبيل أويل،
فض ًال عن املكتب الوطين للنقل ) (ONATRAوالشركة العامة للمحاجر
واملناج����م ) .(Gécaminesوتتعل����ق معظ����م هذه اخلالف����ات بانتهاكات
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مزعوم����ة لبنود االمتياز احلصري التعاقدي وتعطيل احلاويات عن اخلدمة
أو استخدامها بصورة غري مناسبة أو إتالفها أو فقداهنا.
وترى املحكمة أن الوقائع التالية ثابتة أيضًا .ففي  31تشرين األول/
أكتوبر  ،1995أصدر رئيس وزراء زائري أمر طرد يف حق الس���يد ديالو.
وتضمن األمر الس���بب التايل للطرد :لقد ّ
ش���كل السيد ديالو “وال يزال
ّ
يشكل ،من خالل إقامته وتصرفاته ،إخالالً بالنظام العام يف زائري ،وخباصة
يف املج���االت االقتصادية واملالية والنقدي���ة” .ويف  31كانون الثاين/يناير
 ،1996مت إبعاد السيد ديالو ،وهو رهن االعتقال ،من زائري إىل غينيا عن
وسلّم إىل السيد
طريق اجلو .وقد أُعد أمر الترحيل من زائري يف صيغة رمسية ُ
ديالو يف شكل إشعار باملنع من الدخول بسبب “اإلقامة غري القانونية”،
وهو إشعار جرى حتريره يف مطار كينشاسا يف اليوم نفسه.
بيد أن غينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ظلتا طيلة سري اإلجراءات
القضائية ختتلفان بشأن عدد من الوقائع األخرى ،منها الظروف املح ّددة
ال�ت�ي اكتنفت القبض على الس���يد ديال���و واحتجازه وط���رده والدوافع
وأكدت غينيا أن إجراءات القبض على
الكامن���ة وراء تلك اإلجراءاتّ .
السيد ديالو واحتجازه وطرده كانت تتوجيًا لسياسة انتهجتها مجهورية
الكونغو الدميقراطية هبدف منعه من استرداد الديون املستحقة لشركتيه.
ونفت مجهورية الكونغو الدميقراطية هذا االدعاء وحاججت بأن سبب
ط���رده راج���ع إىل أن إقامته وتصرفاته أصبحت ّ
تش���كل إخالالً بالنظام
العام يف زائري.

انتهاكات احلقوق اليت حتتج هبا غينيا يف مطالبتها
مبمارسة احلماية الدبلوماسية
(الفقرات من  26إىل )31
ال ع���ن املطالبة بتس���ديد الديون
تالح���ظ املحكم���ة أن غينيا ،فض ً
املس���تحقة للس���يد ديالو وش���ركتيه ،تسعى إىل ممارس���ة حقها يف توفري
احلماية الدبلوماس���ية للسيد ديالو بس���بب االنتهاك الذي يُدعى ارتكابه
وقت القبض عليه واحتجازه وطرده ،أو الناشئ نتيجة هلذه اإلجراءات،
لث�ل�اث فئات من احلق���وق :حقوقه الش���خصية بصفته ف���ردًا وحقوقه
املباش���رة بصفته شريكًا يف ش���ركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز -
زائري وحقوق هاتني الشركتني ،عن طريق “اإلنابة”.
اختصاص املحكمة
(الفقرة )32
تس����تند غينيا إلقام����ة اختصاص املحكمة إىل البيان����ات اليت أدىل هبا
الطرفان مبوجب الفقرة  2من املادة  36من النظام األساس����ي .وتعترف
مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية بأن تلك البيانات تكفي إلقامة اختصاص
املحكمة يف هذه القضية .ومع ذلك ،تطعن مجهورية الكونغو الدميقراطية
يف مقبولي����ة عريض����ة غينيا وتثري دفع��ي�ن ابتدائيـني يف هذا الش����أن .أوالً،
ختوهلا
ت����رى مجهورية الكونغ����و الدميقراطية أن غينيا تفتقر إىل الصفة اليت ّ
التقاض����ي يف ه����ذه الدعوى ألن احلق����وق اليت تس����عى إىل محايتها تعود
إىل ش����ركيت أفريك����وم  -زائ��ي�ر وأفريكونتينرز  -زائري ،ومها ش����ركتان

كونغوليتان ،وال تعود إىل السيد ديالو .ويُحتج بأن هناك مانع آخر حيول
دون ممارس����ة غينيا حلمايتها الدبلوماس����ية ويتمثل يف عدم استنفاد السيد
لسبل االنتصاف اليت يتيحها النظام القانوين الكونغويل
ديالو والشركتني ُ
للحصول على اجلرب املالئم لألضرار اليت ت ّدعيها غينيا أمام املحكمة.

مقبولية العريضة فيما يتعلق حبماية حقوق
السيد ديالو بصفته فردًا
(الفقرات من  33إىل )48
تش�ي�ر املحكمة إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ترى أن طلبات
غينيا فيما يتعلق حبقوق الس���يد ديالو بصفته فردًا غري مقبولة ألنه “[مل]
الفعالة املتاحة يف زائري ،مث يف مجهورية
يس���تنفد وسائل االنتصاف املحلية ّ
الكونغ���و الدميقراطي���ة” .بيد أن املحكمة تالح���ظ أن مجهورية الكونغو
تركز يف سياق اإلجراءات احلالية سوى على جانب واحد
الدميقراطية مل ّ
فق���ط من ذلك الدفع :وهو اجلانب املتعلق بطرده من اإلقليم الكونغويل.
أك���دت يف هذا الصدد أن
وتش�ي�ر إىل أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية ّ
نظامها القانوين املحلي يتيح ُسبل انتصاف ّفعالة كان على السيد ديالو أن
يستنفدها ،وأن طرده من اإلقليم جرى بصورة قانونية .وتعترف مجهورية
الكونغو الدميقراطية بأن اإلش���عار الذي وقّعه موظف اهلجرة يشري “دون
قصد” إىل “املنع من الدخول” بدالً من “الطرد” .وال تنازع يف ادعاء
غينيا بأن القانون الكونغويل ينص على أن أوامر املنع من الدخول ال تقبل
وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية مع ذلك أنه “رغم هذا
االستئنافّ .
اخلطأ ،ال جدال يف  ...أن ذلك اإلجراء كان بالفعل طردًا وليس منعًا من
الدخول” .وترى مجهورية الكونغ���و الدميقراطية أن وصف اإلجراء بأنه
منع من الدخول مل يكن بغرض حرمان السيد ديالو من ُسبل االنتصاف.
وتر ّد غينيا فيما يتعلق بطرد الس����يد ديالو من اإلقليم الكونغويل بأنه
أي ُسبل انتصاف ّفعالة ضد ذلك اإلجراء ميكن استنفادها
مل تكن هناك ّ
يف زائ��ي�ر أوالً ،أو يف مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية الحقًا .وتش��ي�ر إىل
أن أمر الطرد الصادر حبق الس����يد ديالو قد نُفذ بواس����طة إجراء يس����مى
“املنع من الدخ����ول” ،مما حال دون إمكانية االنتصاف .وتضيف غينيا
عالوة على ذلك بأن “قاعدة اس����تنفاد ُسبل االنتصاف املحلية ال تشمل
االنتص����اف اإلداري أو أوجه االنتصاف األخرى اليت ال تكتس����ي طابعًا
قضائيًا أو شبه قضائي وتتسم بطابع تقديري” .وت ّدعي غينيا كذلك بأنه
ح��ت�ى على فرض وجود أوجه انتصاف يتيحها النظام القانوين الكونغويل
نظريًا للسيد ديالو ،فإهنا مل تكن لتنطوي يف أية حال على إمكانية معقولة
للحصول على احلماية يف ذلك الوقت ألن القصد من طرد الس����يد ديالو
هو منعه حتديدًا من متابعة اإلجراءات القانونية.
وتشري املحكمة إىل أن القانون الدويل العريف ينص على أن احلماية
الدبلوماسية تعين “قيام دولة عرب إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من
وسائل التسوية الس���لمية ،بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ
عن فعل غري مش���روع دوليًا حلق ش���خص طبيعي أو اعتباري من رعايا
الدولة األوىل ،وذلك بغية إعمال تلك املسؤولية” (املادة  1من مشاريع
امل���واد املتعلقة باحلماية الدبلوماس���ية اليت اعتمدهتا جلن���ة القانون الدويل
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يف دورهت���ا الثامنة واخلمس�ي�ن ( .))2006ويف ه���ذه القضية ،تقع على
عاتق املحكمة مهمة التحقق مما إذا كان الطرف امل ّدعي يستويف شروط
ممارسة احلماية الدبلوماسية ،أي ما إذا كان السيد ديالو من رعايا غينيا
وما إذا كان قد استنفد وسائل االنتصاف املحلية املتاحة له يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية.
وفيما يتعلق بالنقطة األوىل ،تالحظ املحكمة أن مجهورية الكونغو
الدميقراطية ال تنكر أن اجلنس���ية الوحيدة اليت حيملها الس���يد ديالو هي
تعرضه
اجلنسية الغينية وأنه ظل حيمل تلك اجلنسية باستمرار منذ تاريخ ّ
للضرر املزعوم وحىت تاريخ بدء إجراءات الدعوى.

وتالح���ظ املحكمة أيضًا أنه حىت عل���ى فرض أن هذه القضية تتعلق
بالطرد وليس باملنع من الدخول ،فقد أخفقت مجهورية الكونغو الدميقراطية
أيض���ًا يف أن تثبت أن نظامها القانوين املحلي يتيح ُس���بل االنتصاف ضد
ق���رارات الطرد .صحيح أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ذكرت إمكانية
طلب إعادة النظر من جانب السلطة اإلدارية املختصة .ومع ذلك ،تشري
املحكمة إىل أنه بالرغم من أن ُسبل االنتصاف املحلية اليت جيب استنفادها
تش���مل مجيع ُسبل االنتصاف ذات الطابع القانوين واالنتصاف القضائي،
فض ًال عن االنتصاف لدى اهليئات اإلدارية ،فإن ُسبل االنتصاف اإلدارية
ال ميكن أن تؤخذ يف االعتبار ألغراض قاعدة اس���تنفاد ُس���بل االنتصاف
املحلية إ ّال إذا كان اهلدف املتوخى منها هو إثبات حق وليس اس���تجداء
ِمنَّة ،ما مل ّ
تشكل شرطًا أساسيًا لقبول منازعات قضائية الحقة .وبالتايل،
فإن اإلمكانية املتاحة للسيد ديالو من أجل تقدمي طلب إعادة النظر يف قرار
الطرد إىل السلطة اإلدارية اليت أصدرته ،أي إىل رئيس الوزراء ،على أمل
أن يتراجع عن قراره هو من باب التظلم االس���تعطايف وال ميكن أن يعترب
وسيلة انتصاف حملية يتعيّن استنفادها.

وفيم���ا يتعل���ق بالنقطة الثاني���ة ،تالحظ املحكمة عل���ى حنو ما أفيد
يف قضي���ة إنترهان���دل (سويس���را ضد الوالي���ات املتح���دة األمريكية)،
أن “القاعدة اليت تقضي بوجوب اس���تنفاد ُسبل االنتصاف املحلية قبل
ج���واز بدء اإلجراءات الدولية هي قاعدة راس���خة م���ن قواعد القانون
ال���دويل العريف” وق���د “روعيت هذه القاعدة عموم���ًا يف احلاالت اليت
تبنّت فيها الدولة قضية أحد رعاياها الذي ت ّدعي أن حقوقه مل تُحترم يف
وبع���د أن تبـيّن للمحكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تثبت
دولة أخرى انتهاكًا للقانون الدويل”.
بأن نظامها القانوين املحلي يتيح ُس���بل انتصاف ّفعالة تس���مح للس���يد
وتالحظ املحكمة أن الطرفني ال ّ
يشككان يف قاعدة وجوب استنفاد
ديال���و بالطع���ن يف قرار طرده ،فإهنا ختلُص إىل أن دفع مجهورية الكونغو
ُسبل االنتصاف املحلية؛ بيد أهنما خيتلفان بشأن ما إذا كان النظام القانوين
الدميقراطية بش���أن املقبولية على أس���اس عدم اس���تنفاد ُسبل االنتصاف
الكونغويل يتيح فع ًال ُسبل انتصاف حملية كان ينبغي للسيد ديالو استنفادها
املحلية ال ميكن تأيـيده فيما يتعلق هبذا الطرد.
قب���ل أن تتبىن غينيا قضيته أمام املحكمة .وبش���كل أكثر حتديدًا ،تالحظ
املحكمة أنه يف مسائل احلماية الدبلوماسية ،يتعيّن على الطرف امل ّدعي أن مقبولية العريضة فيما يتعلق حبماية احلقوق املباشرة
يثبت بأن ُس���بل االنتصاف املحلية قد استُنفدت فع ًال أو يقيم الدليل على للسيد ديالو بصفته “شريكًا ” يف شركيت
أن هناك ظروفًا اس���تثنائية تعفي الشخص الذي يُ ّدعى بأنه تعرض للضرر أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري
والذي يسعى الطرف امل ّدعي إىل محايته من التزام استنفاد ُسبل االنتصاف (الفقرات من  49إىل )75
املحلي���ة املتاحة .ويتعيّن على الطرف امل ّدع���ى عليه أن يقنع املحكمة بأن
تش�ي�ر املحكمة إىل أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة تثري دفعني
نظامه القانوين املحلي يتيح ُسبل انتصاف ّفعالة مل تُستنفد.
بش���أن املقبولية فيما يتعلق هبذا اجلانب م���ن الطلب :إذ تطعن مجهورية
وبالنظ����ر إىل احلجج اليت أدىل هبا الطرفان ،تتناول املحكمة مس����ألة الكونغو الدميقراطية يف صفة غينيا ،وترى أن السيد ديالو مل يستنفد ُسبل
ُس����بل االنتصاف املحلي����ة فقط فيما يتعلق بطرد الس����يد ديالو .وتالحظ االنتصاف املحلية اليت كانت متاحة له يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
أن أم����ر الطرد قد ُكيّف بوصف����ه “منعًا من الدخول” عند تنفيذه ،على للمطالبة حبقوقه .وتتناول املحكمة هذين الدفعني تباعًا.
وتأكد من اإلش����عار املح����رر يف  31كانون الثاين/
أقره الطرفان ّ
حن����و ما ّ
 1996من جانب دائرة اهلجرة الوطنية يفّ زائري .ومن الواضح أن صفة غينيا
يناي����ر
أوامر املنع من الدخول ال تقبل االس����تئناف مبوجب القانون الكونغويل( .الفقرات من  50إىل )67
إذ تنص املادة  13من األمر التشريعي رقم  033-83املؤرخ  12أيلول/
تق���ر مجهورية الكونغ���و الدميقراطية بأن القان���ون الدويل ينص على
ّ
س����بتمرب  1983بشأن مراقبة اهلجرة نصًا صرحيًا على أن “إجراء [املنع حق دولة اجلنسية يف ممارسة محايتها الدبلوماسية لفائدة الشركاء أو محلة
من الدخول] يكون غري قابل لالستئناف” .وترى املحكمة أنه ال ميكن األس���هم إذا وقع إضرار حبقوقهم املباش���رة بصفتهم تلك .لكنها حتاجج
جلمهورية الكونغو الدميقراطية اآلن أن تس����تظهر خبطأ تزعم أن وكاالهتا بأن “القانون الدويل ال جييز هذه احلماية  ...إ ّال يف ظل ش���روط حمدودة
وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية
اإلدارية قد ارتكبته وقت تنفيذ “املنع من الدخول” يف حق السيد ديالو جدًا ال تُس���توىف يف هذه القضية”ّ .
لت ّدع����ي أنه كان عليه أن يعترب اإلجراء مبثابة طرد .وكان الس����يد ديالو ،أوالً وقبل كل شيء بأن غينيا ال تسعى يف هذه القضية إىل محاية احلقوق
باعتب����اره موضوع املنع من الدخول ،حمقًا يف متس����كه باآلثار املترتبة عن املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكًا ،وإمنا متاثل بـني انتهاك حقوق شركيت
التكيـيف القانوين الذي ح ّددته السلطات الزائريية ،مبا يف ذلك ألغراض أفريك���وم  -زائ�ي�ر وأفريكونتينرز  -زائري وانتهاك حقوق الس���يد ديالو.
قاعدة استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية.
وتؤك���د مجهورية الكونغ���و الدميقراطية كذلك أن إج���راء محاية احلقوق
ّ
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املباشرة حلملة األسهم بصفتهم تلك ال ينطبق إ ّال يف عدد حمدود جدًا من
احلاالت ،وحتاجج استنادًا إىل حكم املحكمة يف قضية برشلونة تراكشن
بأن األعمال الوحيدة اليت من ش���أهنا أن ّ
تش���كل انته���اكًا لتلك احلقوق
ه���ي بالتايل “أعمال التدخ���ل يف العالقات القائمة بـني الش���ركة ومحلة
وبناء على ذلك ،ترى مجهورية الكونغو الدميقراطية أن القبض
أسهمها”ً .
على الس���يد ديال���و واحتجازه وطرده ال ميكن أن ّ
تش���كل أعمال تدخل
من جانبها يف العالقات القائمة بـني الش���ريك ،الس���يد ديالو ،وش���ركيت
أفريك���وم  -زائ�ي�ر وأفريكونتينرز  -زائري .ونتيج���ة لذلك ،فإهنا مل تكن
وبناء على ذلك ،تشري
تنطوي على إضرار باحلقوق املباشرة للسيد ديالوً .
مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن الس���يد ديالو كان يف وضع يس���مح
له مبمارسة حقوقه من إقليم أجنـيب وتفويض مهامه إىل مديرين حمليـني.
وتش�ي�ر غينيا أيضًا إىل احلكم الصادر يف قضية برش���لونة تراكش���ن،
والذي قضت فيه املحكمة بأن “الفعل الذي ّ
يش���كل تع ّديًا على حقوق
الشركة فقط ويلحق الضرر هبا ال تترتب عليه مسؤولية جتاه محلة األسهم
ح�ت�ى ولو تأثرت مصلحتهم بذل���ك” ،مث أضافت بأن “احلالة ختتلف إذا
كان الفعل املشتكى منه ّ
اعتداء على احلقوق املباشرة حلملة األسهم
يشكل ً
بصفتهم تلك” .وت ّدعي غينيا كذلك أن موقف املحكمة هذا يرد يف املادة
 12من مش���اريع مواد جلنة القانون الدويل املتعلقة باحلماية الدبلوماسية.
وتشري غينيا إىل أن احلصص يف الشركات اخلاصة ذات املسؤولية املحدودة
“ال تك���ون قابلة للتحوي���ل بدون قيود” ،مما “يعزز بدرجة كبرية الطابع
وتؤكد أن هذا الطابع يتجلى بصورة أوضح
الشخصي هلاتني الشركتنيّ ،
يف قضية شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري ألن السيد ديالو
كان “مديرمها الوحيد والش���ريك الوحيد فيهما (س���واء بصورة مباشرة
أو غري مباشرة)” .ويف رأي غينيا ،فإنه “يستحيل حبكم الواقع والقانون
التميـيز بـني السيد ديالو وشركتيه” كما أن إجراءات القبض على السيد
ديالو ،مث احتجازه وطرده ،مل تسفر فقط عن “منعه من مواصلة تصريف
أعمال ش���ركتيه وإدارهتما ومراقبتهما” ،وإمنا كانت مدفوعة حتديدًا بنية
منعه من ممارس���ة تلك احلقوق ومن مواصلة اإلجراءات القانونية املتخذة
باسم الشركتني ،ومن مث منعه من حتصيل الديون املستحقة هلما .وأخريًا،
تؤك���د غينيا أنه مل يكن بإمكان الس���يد ديال���و ،خالفًا ملا ت ّدعيه مجهورية
ّ
الكونغ���و الدميقراطي���ة ،أن مي���ارس بصورة مش���روعة ،انطالق�ا�ً من بلده
األصلي ،حقوقه املباشرة بصفته مسامهًا.
وإذ تالحظ املحكمة إش���ارة الطرفني إىل قضية برش���لونة تراكشن،
تذكر بأن تلك القضية كانت تتعلق بشركة عامة ذات مسؤولية حمدودة
ّ
يتمثل رأمساهلا يف أسهم ،يف حني تتعلق القضية الراهنة بشركة خاصة ذات
مس���ؤولية حمدودة يتكون رأمساهلا من حصص يف الشركة .ولكي تتمكن
املحكم���ة م���ن حتديد الطابع القان���وين الدقيق لش���ركيت أفريكوم  -زائري
وأفريكونتينرز  -زائري ،يتعيّن عليها الرجوع إىل القانون املحلي جلمهورية
الكونغ���و الدميقراطية .وتش�ي�ر يف هذا الص���دد إىل أن القانون الكونغويل
خيول الشركة اخلاصة ذات املسؤولية املحدودة شخصية اعتبارية مستقلة
ّ
عن ش���خصية الش���ركاء فيها ،وخباصة من حيث الفصل التام بـني ملكية

الشركاء وملكية الشركة وعدم مساءلة الشركاء عن ديون الشركة إ ّال يف
حدود احلصص اليت اكتتبوا فيها .وبالتايل ،فإن ديون الش���ركة املستحقة
من األطراف الثالثة وإليها تتصل حبقوقها والتزاماهتا اخلاصة.
وتش��ي�ر املحكمة إىل أن ممارس����ة الدولة للحماية الدبلوماسية لفائدة
شخص طبيعي أو اعتباري حيمل جنسيتها ،سواء كان شريكًا أو مسامهًا،
ترمي إىل إثبات مسؤولية دولة أخرى عن ضرر تكبده ذلك الشخص من
جراء فعل غري مش����روع دوليًا ارتكبته تلك الدولة األخرى .ويع ّد عم ًال
ّ
غري مش����روع دوليًا ،يف حالة الشركاء أو املسامهني ،كل انتهاك ترتكبه
الدولة امل ّدعى عليها للحقوق املباش����رة فيما يتعلق بالشخص االعتباري،
وهي احلقوق املباشرة املح ّددة يف القانون املحلي لتلك الدولة .وعلى هذا
األس����اس ،فإنه ال ميكن النظر إىل احلماية الدبلوماس����ية للحقوق املباشرة
للش����ركاء يف شركة خاصة ذات مس����ؤولية حمدودة أو حلملة األسهم يف
ش����ركة عامة ذات مس����ؤولية حمدودة على أهنا استثناء من النظام القانوين
املخولة لألشخاص الطبيعيـني أو االعتباريـني،
العام للحماية الدبلوماسية ّ
على النحو املستمد من القانون الدويل العريف.
وبع���د النظ���ر يف احلجج املقدمة من الطرفني ،تس���تخلص املحكمة
ال ذات صفة يف ه���ذه القضية ألن اإلج���راء الذي اختذته
ب���أن غيني���ا فع ً
يتعلق بأحد رعاياها ،الس���يد ديالو ،ويس���تهدف األفعال غري املشروعة
اليت يُ ّدعى أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد ارتكبتها انتهاكًا حلقوقه،
وخباصة حقوقه املباش���رة بصفته ش���ريكًا يف الشركتني أفريكوم  -زائري
وأفريكونتينرز  -زائري .وتالحظ املحكمة أن الس���يد ديالو ،الذي كان
ش���ريكًا يف كلتا الش���ركتني كان يشغل أيضًا منصب املدير فيهما .ويف
حني ميلك الش���ريك يف الش���ركة اخلاصة املحدودة حصصا يف رأمساهلا،
ميثل مديرها جهازًا يف الشركة يتصرف بامسها.
ويف ضوء ما تقدم ،ختلُص املحكمة إىل أن الدفع الذي أثارته مجهورية
الكونغو الدميقراطية بش����أن عدم املقبولية بس����بب افتقار غينيا للصفة من
أجل محاية السيد ديالو ال ميكن تأيـيده فيما يتعلق حبقوقه املباشرة بصفته
شريكًا يف شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري.

عدم استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية
(الفقرات من  68إىل )75
ت ّدع���ي مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية أيضًا ب���أن غينيا ال ميكن أن
متارس محايتها الدبلوماس���ية بسبب انتهاك احلقوق املباشرة للسيد ديالو
بصفته ش���ريكًا يف شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري ألنه
مل حياول استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية اليت يتيحها القانون الكونغويل
ض���د االنته���اك املزعوم لتل���ك احلقوق املح ّددة .وتش�ي�ر يف هذا الصدد
إىل أن “غي���اب الس���يد ديالو عن اإلقليم الكونغ���ويل مل يكن عائقًا [يف
القانون الكونغويل) أمام مواصلة اإلجراءات اليت كانت قد بدأها السيد
ديالو عندما كان مقيمًا يف الكونغو” وال س���ببًا مينعه من إقامة دعاوى
وتؤكد
أخرى ،وأنه كان بوسع السيد ديالو تعيـني ممثلني له هلذا الغرضّ .
مجهورية الكونغو الدميقراطية أيضًا أن ُس���بل االنتصاف القائمة واملتاحة
يف ظل النظام القانوين الكونغويل تتسم بالفعالية.
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وت ّدعي غينيا من جهتها أن “الدولة الكونغولية اختارت عمدًا منع
الس���يد ديالو من دخول أراضيها بس���بب اإلجراءات القانونية اليت كان
وتؤكد أن “اهتام السيد ديالو ،يف ظل هذه
قد اختذها باس���م شركتيه” ّ
الظروف ،بعدم استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية لن يكون “غري معقول”
و“غري عادل” فحس���ب ،وإمن���ا أيضًا خرقًا للقاع���دة املتعلقة بوجوب
استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية” .وترى غينيا أن الظروف اليت اكتنفت
طرد السيد ديالو منعته أيضًا من اللجوء إىل ُسبل االنتصاف املحلية بامسه
اخلاص وباسم ش���ركتيه .وتش ّدد غينيا كذلك على أن ُسبل االنتصاف
القائمة يف النظام القانوين الكونغويل غري ّفعالة بالنظر إىل عدة أمور منها
التأخ�ي�رات املفرطة ،و“املمارس���ات اإلدارية غري القانونية” وحقيقة أن
“إنف���اذ القرارات القانونية ،وقت وق���وع األحداث ،كان يتوقف فقط
على مدى حسن نية احلكومة”.
وتالح���ظ املحكمة أن غينيا تعاملت مع االنته���اك املزعوم للحقوق
املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكًا على أنه نتيجة مباشرة لطرده .وقد تبـيّن
فع�ل�ا أن مجهورية الكونغو الدميقراطي���ة مل تثبت بأن القانون
للمحكم���ة ً
الكونغويل يتيح ُس���بل انتصاف ّفعالة ض���د أمر الطرد .وتالحظ املحكمة
أي وقت من األوقات
أيضًا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل حتاجج يف ّ
بأن النظام القانوين الكونغويل يتيح ُس���بل انتصاف غري تلك املتاحة فيما
يتعلق بطرد السيد ديالو وذلك ضد االنتهاكات املزعومة حلقوقه املباشرة
بصفته ش���ريكًا وأنه كان عليه اس���تنفادها .وت���رى املحكمة أن الطرفني
جزءا من املناقشة ملسألة فعالية ُسبل االنتصاف املحلية
قد كرس���ا بالفعل ً
املتاحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لكنهما اقتصرا على النظر يف ُسبل
االنتصاف املتاحة لشركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري ،دون
أن ينظرا يف تلك اليت رمبا كانت متاحة للس���يد ديالو بصفته ش���ريكًا يف
الش���ركتني .وطاملا أنه مل يُحتج بوجود ُس���بل انتصاف كان ينبغي للسيد
ديالو اس���تنفادها فيما يتعلق حبقوقه املباش���رة بصفته ش���ريكًا ،فإن مسألة
السبل ليست مطروحة يف أية حال.
فعالية هذه ُ
وبن���اء عل���ى ذلك ،ختلُص املحكم���ة إىل أنه ال ميك���ن تأيـيد الدفع
ً
ال���ذي أثارت���ه مجهورية الكونغو الدميقراطية بش���أن ع���دم املقبولية على
أس���اس عدم استنفاد ُس���بل االنتصاف املحلية ضد االنتهاكات املزعومة
للحقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكًا يف شركيت أفريكوم  -زائري
وأفريكونتينرز  -زائري.

مقبولية العريضة فيما يتعلق مبمارسة احلماية الدبلوماسية
جتاه السيد ديالو “باإلنابة” عن شركيت أفريكوم  -زائري
وأفريكونتينرز  -زائري
(الفقرات من  76إىل )95
تالح���ظ املحكم���ة أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة تثري يف هذا
الصدد أيضًا دفعني بش���أن مقبولية عريضة غينيا ،يس���تندان على التوايل
إىل افتقار غينيا للصفة وعدم اس���تنفاد ُسبل االنتصاف املحلية .وتتناول
املحكمة مرة أخرى هاتني املسألتني تباعًا.

صفة التقاضي لدى غينيا
(الفقرات من  77إىل )94
حتاج���ج مجهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية ب���أن غيني���ا ال ميكنها أن
تث�ي�ر “‘اعتبارات اإلنص���اف’ من أجل تربير ‘احلق يف ممارس���ة محايتها
الدبلوماس���ية [جتاه الس���يد ديالو وباإلنابة عن شركيت أفريكوم  -زائري
وأفريكونتين���رز  -زائ�ي�ر] مبعزل عن انتهاك احلقوق املباش���رة [للس���يد
ديالو]’ ” على أس���اس أن الدولة اليت يتعلق األمر مبس���ؤوليتها هي أيضًا
دولة جنسية الشركتني املعنيتني .وترى مجهورية الكونغو الدميقراطية أن
احلماية الدبلوماسية “باإلنابة” تتجاوز “إىل ح ّد بعيد ما هو منصوص
علي���ه يف القانون ال���دويل الوضعي” وأن هذه اإلمكانية غري واردة ال يف
اجتهاد املحكمة وال يف ممارس���ات ال���دول .وتذهب مجهورية الكونغو
الدميقراطي���ة إىل ح ّد التأكيد بأن غينيا إمنا تطلب إىل املحكمة يف الواقع
أن تس���مح هلا مبمارسة محايتها الدبلوماسية بطريقة تتعارض مع القانون
أي
ال���دويل .ويف هذا الصدد ،تش�ي�ر إىل أن املحكمة ينبغ���ي أن ترفض ّ
إمكانية للّجوء إىل ُس���بل اإلنصاف املخالفة للقانون .وتش�ي�ر مجهورية
الكونغو الدميقراطية أيضًا إىل أن غينيا مل تثبت أن محاية حامل األس���هم
“باإلنابة” عن الش���ركة اليت حتمل جنسية الدولة امل ّدعى عليها سيكون
م�ب�ررًا يف هذه القضية .وت���رى أن توفري احلماية باإلنابة على هذا النحو
س���يؤدي يف الواق���ع إىل نظ���ام محاية متيـي���زي ،مما س���يفضي إىل معاملة
غري متساوية حلملة األسهم.
تؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تطبيق مبدأ احلماية
وأخ�ي�رًاّ ،
ِ
“باإلنابة” يف قضية السيد ديالو سيكون “غري منْصف من حيث اجلوهر”
بالنظر إىل شخصيته وتصرفاته اليت “تنطوي على الكثري من املآخذ”.
وم���ن جهتها ،تالحظ غينيا أهن���ا ال تطلب إىل املحكمة اللجوء إىل
تؤكد بأن املحكمة أشارت يف
ُس���بل اإلنصاف املخالفة للقانون ،لكنها ّ
رأي عارض أبدته يف قضية برشلونة تراكشن إىل إمكانية ورود استثناء،
بناء على أسباب تتعلق باإلنصاف ،من القاعدة العامة حلماية شركة من
ً
جانب دولة جنس���يتها“ ،عندما تكون الدولة اليت تقع عليها مس���ؤولية
وتؤكد غينيا أن وجود قاعدة احلماية
الضرر هي دولة جنسية الشركة”ّ .
باإلناب���ة وطابعها العريف ثابتان يف العدي���د من قرارات التحكيم .عالوة
على ذلك ،ترى غينيا أن “املمارسة املتبعة يف الفترة الالحقة [بعد قضية
برشلونة تراكشن] ،سواء منها على مستوى االتفاقيات أو على مستوى
االجته���اد القضائ���ي  ...قد ب ّددت مجيع الش���كوك  ...بش���أن الطابع
اإلجيايب هلذا ‘االس���تثناء’ ” .وأخريًا ،ت ّدعي غينيا أن تطبيق مبدأ احلماية
باإلنابة مناس���ب بش���كل خاص يف هذه القضية ألن شركيت أفريكوم -
زائري وأفريكونتينرز  -زائري كلتيهما ش���ركتان خاصتان ذاتا مس���ؤولية
حمدودة تتس���مان بطابع شخصي واضح ،عالوة على أهنما ختضعان من
الناحية القانونية إىل نفس الش���خص الذي يت���وىل مراقبتهما وإدارهتما.
إضافة إىل ذلك ،تش�ي�ر بصورة خاصة إىل أن الس���يد ديالو كان ملزمًا
مبقتضى القانون الزائريي بتأسيس الشركتني يف زائري.
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املؤكد
وتشري املحكمة فيما يتعلق باحلماية الدبلوماسية إىل أن املبدأ ّ
يف قضية برشلونة تراكشن يفيد بأن “املسؤولية ال تترتب مبجرد التأثري يف
مصلحة ما ،وإمنا فقط يف حالة انتهاك حق من احلقوق ،حبيث إن الفعل
الذي ّ
يشكل تع ّديًا على حقوق الشركة فقط ويلحق الضرر هبا ال تترتب
عليه مس����ؤولية جتاه محلة األس����هم حىت ولو تأث����رت مصلحتهم بذلك”
(تقاري����ر حمكم����ة العدل الدولي����ة  ،1970الصفح����ة  ،36الفقرة .)46
وتالحظ املحكمة أهنا مل تصادف ،منذ الرأي العارض الذي أصدرته يف
البت فيما إذا كان القانون
القضية املذكورة أعاله ،مناس����بة تقتضي منها ّ
الدويل يتضمن فع ًال اس����تثناء من القاع����دة العامة اليت تفيد بأن “احلق يف
توفري احلماية الدبلوماس����ية للش����ركة يعود إىل دولة اجلنسية” ،مما يسمح
البت
حبماية محلة األس����هم م����ن جانب دولة جنس����يتهم “باإلنابة” ،أو ّ
بش����أن نط����اق هذا االس����تثناء .وتالحظ أن دائرة املحكم����ة قد قبلت يف
القضية املتعلقة بشركة إليترونيكا سيكوال ش.خ.م( (ELSI) .الواليات
املتحدة األمريكية ضد إيطاليا) دعوى أقامتها الواليات املتحدة األمريكية
باس����م ش����ركتني تابعتني للواليات املتحدة (حت����وزان  100يف املائة من
أس����هم ش����ركة إيطالية) ،فيما يتعلق بأفعال يُ ّدعى أن السلطات اإليطالية
قد ارتكبتها انتهاكًا حلقوق هذه الش����ركة .بيد أن املحكمة تشري إىل أن
الدائ����رة مل تس����تند يف قبول الدعوى إىل القانون ال����دويل العريف وإمنا إىل
معاه����دة الصداقة والتج����ارة واملالحة املربمة بـني البلدين مباش����رة واليت
متنح مواطين البلدين وش����ركاهتما ومؤسساهتما بعض احلقوق فيما يتعلق
مبشاركتهم يف شركات ومؤسسات حتمل جنسية الدولة األخرى.

ال�ت�ي أوردهتا جلنة القانون الدويل يف مش���اريع مواده���ا املتعلقة باحلماية
الدبلوماسية ،حبيث ال تنطبق إ ّال عندما يكون تأسيس الشركة يف الدولة
اليت ارتكبت االنتهاك املزعوم للقانون الدويل “ش���رطًا مس���بقًا تفرضه
الدولة ملمارس���ة األعم���ال التجارية فيها” (امل���ادة  ،11الفقرة (ب)).
بيد أن هذه احلالة اخلاصة جدًا ال تنطبق فيما يبدو على القضية املعروضة
حالي���ًا على املحكمة .وتالح���ظ املحكمة أنه يبدو من الطبيعي أن يقوم
السيد ديالو بتأسيس شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري يف
زائري وتقيـيدمها يف السجل التجاري لكنشاسا ،وذلك بالنظر إىل إقامته
يف ه���ذا البلد منذ عام  .1964عالوة عل���ى ذلك ،مل يثبُت للمحكمة
بدرجة كافية أن تأسيس���هما يف ذلك البلد ،بوصفهما كيانني قانونيـني
ذوي جنس���ية كونغولية كان ش���رطًا مطلوبًا من مؤسس���يهما للسماح
هل���م بالعم���ل يف القطاعات االقتصادية املعنيّ���ة .وختلُص املحكمة بذلك
إىل أن تأس���يس الش���ركتني مل يتم على حنو يربر تصنيفهما ضمن نطاق
احلماي���ة باإلنابة مبفهوم الفق���رة (ب) من املادة  11من مش���اريع مواد
جلنة القانون الدويل املتعلقة باحلماية الدبلوماس���ية .وبالتايل ،فإن مسألة
م���ا إذا كان���ت هذه الفقرة من املادة  11تعك���س القانون الدويل العريف
أم ال غري مطروحة يف هذه القضية .وال ميكن للمحكمة أن تقبل مطالبة
غينيا مبمارسة احلماية الدبلوماسية باإلنابة .وبالتايل ،فإن القاعدة العادية
جلنس���ية املطالبات هي اليت تنظم مس���ألة احلماية الدبلوماس���ية لشركيت
أفريك���وم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري .والش���ركتان املعنيتان حتمالن
اجلنسية الكونغولية.
وبن���اء عليه ،فإن الدفع الذي أثارته مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية
ً
ختوهلا حق توفري
ال�ت�ي
للصفة
غينيا
افتقار
بس���بب
املقبولية
ع���دم
بش���أن
ّ
احلماية الدبلوماس���ية للسيد ديالو فيما يتعلق باألفعال غري املشروعة اليت
يُ ّدع���ى أن مجهوري���ة الكونغو الدميقراطية قد ارتكبته���ا انتهاكًا حلقوق
ش���ركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري دفع يس���تند إىل أسس
وجيهة ويتعيّن بالتايل تأيـيده.

وتنظ���ر املحكمة فيما إذا كان االس���تثناء ال���ذي احتجت به غينيا
ّ
جزءا من القانون الدويل العريف .وتالحظ يف هذا الصدد أن دور
يشكل ً
احلماية الدبلوماس���ية قد تالش���ى نوعًا ما ألن اللجوء إليها يف املمارسة
ال يت���م إ ّال يف حاالت نادرة تكون فيها األنظمة التعاهدية غري موجودة
أو غري ّفعالة .واس���تنادًا إىل املحكمة ،فإن نظرية احلماية باإلنابة تتوخى
توفري احلماية حلملة األس���هم األجانب يف شركة ممن ال ميكنهم التعويل
على معاهدة دولية وال تتوافر لديهم ُس���بل انتصاف أخرى ،على اعتبار
أن األفعال غري املش���روعة املزعومة قد ارتُكبت ضد الشركة من جانب
دولة جنس���يتها .وبالتايل ،فإن احلماية “باإلنابة” ّ
تش���كل على ما يبدو
املالذ األخري حلماية االستثمارات األجنبية .وبعد النظر بإمعان يف ممارسة
ال���دول وقرارات املحاكم واهليئات القضائية الدولية ،ترى املحكمة أهنا
ال تتضمن  -على األقل يف الوقت الراهن  -اس���تثناء يف القانون الدويل
الع���ريف جيي���ز احلماية باإلنابة ،كتلك اليت تس���تند إليه���ا غينيا .وتضيف
املحكمة أن ما تستظهر به غينيا من أن العديد من االتفاقات الدولية قد
وضعت أنظمة قانونية خاصة تنظم محاية االس���تثمارات أو أن األحكام
املتعلق���ة هبذا اجلانب تكون عادة مدرجة يف العقود املربمة مباش���رة بـني
الدول واملستثمرين األجانب ،ال يكفي إلثبات حدوث تغيّر يف القواعد
العرفية للحماية الدبلوماسية؛ بل ميكن أن يفيد العكس بنفس القدر.

إعالن القاضي ماحيو

وتنتق���ل املحكمة بعد ذلك إىل مس���ألة م���ا إذا كان القانون الدويل
الع���ريف يتضمن قاع���دة أضيق نطاق���ًا للحماية باإلنابة ،م���ن قبيل تلك

بع���د إع�ل�ان مقبولي���ة عريضة غيني���ا فيم���ا يتعلق حبماي���ة حقوق
الس���يد ديالو بصفته فردًا من جهة ،وحقوقه املباش���رة بصفته ش���ريكًا

عدم استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية
(الفقرة )95
إن املحكم���ة ،وق���د خلُص���ت إىل أن غيني���ا تفتق���ر إىل الصفة اليت
ختوهلا حق منح الس���يد ديالو احلماية الدبلوماس���ية فيما يتعلق باألفعال
ّ
غري املش���روعة اليت يُ ّدعى أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد ارتكبتها
انتهاكًا حلقوق شركيت أفريكوم  -زائري وأفريكونتينرز  -زائري ،ال ترى
داعي���ًا ملواصلة النظر يف دفع مجهورية الكونغو الدميقراطية اس���تنادًا إىل
عدم استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية.
*
*   *

220

يف ش���ركيت أفريك���وم  -زائ�ي�ر وأفريكونتينرز  -زائري م���ن جهة ثانية،
تعلن املحكمة عدم مقبولية العريضة الرامية إىل محاية الس���يد ديالو فيما
يتعلق باالنتهاكات اليت يُ ّدعى ارتكاهبا حلقوق هاتني الشركتني .وتستند
املحكم���ة يف رفضها هل���ذا الطلب األخري إىل النهج ال���ذي ح ّددته جلنة
القانون الدويل يف مشاريع موادها املتعلقة باحلماية الدبلوماسية ،والذي
تتناول���ه يف الفقرت�ي�ن  88و 91من نص احلكم .بيد أن املحكمة ،وبعد
تفس�ي�ر هذا النهج إزاء احلماية الدبلوماسية وقبوله فيما يبدو ،ارتأت أنه
ال ينطبق يف هذه القضية.
وبعد اإلش���ارة إىل استيفاء الشرط األول  -بالنظر إىل أن الشركتني
املعنيتني حتمالن بالفعل جنس���ية الدول���ة الكونغولية اليت ارتكبت األفعال
غري املشروعة ،اعتربت أن الشرط الثاين مل يُستوىف ألن هذه اجلنسية نامجة
عن االختيار الذي صدر عن مالكهما بكل حرية ،ومل تكن نتيجة شرط
من شروط القانون املحلي ميكن االستظهار به للدفع باحلماية الدبلوماسية.
املؤكد أن الس���يد ديالو هو الذي اختار اجلنس���ية الكونغولية ،لكن
ومن ّ
اس���تنتاج أن ه���ذا االختيار كان اختيارًا ح���رًا ،على حنو ما خلُصت إليه
املحكمة يف الفقرة  92من احلكم ،يبدو أمرًا مشكوكًا فيه.
ويتبـيّن من دراسة القانون الكونغويل أن حرية االختيار ظاهرية أكثر
مما هي واقعية ،ذلك أنه يقتضي أن يكون كل من املكتب املسجل واملقر
اإلداري للش����ركة موجودين يف مجهورية الكونغ����و الدميقراطية إذا كان
مركز التش����غيل الرئيسي موجودًا يف ذلك البلد ،وإ ّال تُشطب الشركتان
بأي أنشطة
مباشرة من السجل التجاري ،مما مينع قيامهما أو اضطالعهما ّ
يف مجهوري����ة الكونغو الدميقراطية .ونظرًا هل����ذه احلالة القانونية والفعلية،
تندرج هذه القضية ضمن نطاق الفقرة (ب) من املادة  11من مش����اريع
م����واد جلنة القانون ال����دويل باعتبارها من القضايا اليت جي����وز فيها لدولة
جنس����ية محلة األس����هم أن متارس احلماية الدبلوماس����ية إذا اختذت دولة
تضر بالشركة .عالوة على ذلك ،جتدر باإلشارة
جنسية الشركة تدابـري ّ
أن إحدى الش����ركتني ،وهي ش����ركة أفريكوم  -زائري ،قيل إهنا اختفت
نتيجة إجراء اختذته السلطات الكونغولية .وإذا ثبتت ذلك ،فإنه سيؤدي
إىل نشوء حالة جديدة يستحيل فيها على هذه الشركة أن تطالب حبقوقها
بصورة مباشرة ،وقد يُحرم املساهم الوحيد فيها ،وهو السيد ديالو ،من
مجيع ُسبل االنتصاف يف حالة رفض منحه احلق يف االستفادة من احلماية
الدبلوماسية .وبالتايل ،فإن القاضي اخلاص ماحيو يرى أن املحكمة كان
ينبغ����ي أن تراعي هذه احلالة بدرجة أكرب من أجل محاية حقوق ومصاحل
املساهم الوحيد يف هذه الشركة.

الرأي املستقل للقاضي مامبويا
يؤيد القاضي اخلاص مامبويا بصفة عامة االس���تنتاجات اليت خلُصت
إليه���ا املحكمة يف هذه القضية بـني غيني���ا ومجهورية الكونغو الدميقراطية

بشأن مقبولية عريضة غينيا ،لكنه يود أن يعرب عن حتفظاته بشأن بعض
جوانب النهج الذي اتبعته املحكمة يف احلكم وبشأن بعض املسائل املتصلة
مبقبولي���ة الطل���ب فيما يتعلق حبماية احلقوق املباش���رة ملواطن غيين بصفته
شريكًا يف شركتني كونغوليـتني .ويؤيد القاضي مامبويا اجلزء الرئيسي من
منطوق احلكم الذي يعلن مقبولية عريضة غينيا فيما يتعلق باحلقوق املباشرة
ملواطنها بصفته فردًا وعدم مقبوليتها فيما يتعلق أيضًا حبقوق الش���ركتني
غري الغينيتني .ومع ذلك ،فقد بدا له يف الواقع أنه يف حني تش�ي�ر دراس���ة
اجتهاد املحكمة إىل ضرورة أن تبـيّن غينيا طابع مطالبتها “بالقدر الكايف
من الدقة والوضوح الالزمني إلقامة العدل” ،مل تكن الصيغة اليت قُ ّدم هبا
طلبها بالدرجة الكافية من الوضوح الذي يسمح بتحديد موضوعه ،فيما
تفس���ر مالبسات تقدميه السبب وراء تأرجح غينيا ،منذ بداية اإلجراءات
وحىت هنايتها ،بـني محاية الش���ركتني اللتني يديرمها مواطنها الس���يد ديالو
لكنهما حتمالن اجلنسية الكونغولية ويبدو من الواضح أن املطالبات املالية
املتعلقة هبما ّ
تش���كل املوضوع احلقيقي للطلب من جهة ،ومحاية احلقوق
املباشرة للسيد ديالو بصفته فردًا وشريكًا من جهة ثانية .ويعتقد القاضي
مامبوي���ا أن أق���ل ما ميكن أن يقال ع���ن مقبولية عريضة غيني���ا أهنا مثرية
للجدل ،وذلك بس���بب الغموض الذي يعت���ري صياغة مذكرة الدعوى،
إن مل يكن بس���بب افتقار غينيا للصفة .عالوة على ذلك ،فإن املحكمة،
بتأيـيدها للحقوق املباشرة للسيد ديالو بوصفها موضوع العريضة ،واختيار
ه���ذه املنازعة املصطنعة بدالً م���ن املنازعة احلقيقية ،تقبل مطالبات خاصة
جديدة متامًا مل تكن معروفة قبل اآلن للسلطات الكونغولية وال ّ
تشكل يف
ح ّد ذاهتا منازعة ناشئة مباشرة عن العالقات بـني غينيا ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،دون التحقق ،خالفًا لكل اجتهادها القضائي ،مما إذا كانت
املنازعة اخلاصة املتعلقة بالسيد ديالو قد أ ّدت إىل نشوء منازعة دولية بـني
الدولتني ميكن عرضها على املحكمة ،على أساس أن هذه املحكمة تنظر
فق���ط يف املنازعات الدولية ولي���س يف جمرد أعمال ،حىت وإن كانت هذه
األعمال غري مشروعة دوليًا.
وأخريًا ،لئن مل يكن مثة جدال بشأن حق غينيا يف التدخل دفاعًا عن
احلقوق املباش���رة ملواطنها بصفته ش���ريكًا ،فإن القاضي مامبويا ال يؤيد
االس���تنتاج الذي يفيد بأن ع���دم إثبات مجهورية الكونغ���و الدميقراطية
لوجود ُس���بل االنتصاف ضد أمر الطرد يعين أن ُس���بل االنتصاف هذه
غري موجودة أيضًا فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم لتلك احلقوق املباش���رة
القائمة بصفة ش���ريك ،والذي يعترب نتيجة مباش���رة لذلك الطرد .وهذا
هو السبب وراء عدم انضمام القاضي مامبويا ،الذي قبل صفة التقاضي
لدى غينيا ،وال سيما للتدخل فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة حلقوق
بناء على
اإلنس���ان ،إىل األغلبي���ة اليت أيّدت نص احلكم ال���ذي يرفضً ،
األسس املبـيّنة هنا ،الدفع االبتدائي جلمهورية الكونغو الدميقراطية بشأن
عدم استنفاد ُسبل االنتصاف املحلية فيما يتعلق باحلقوق املباشرة القائمة
بصفة شريك.
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النـزاع اإلقليمي والبحري بـني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريـيب
(نيكاراغوا ضد هندوراس)
احلكم الصادر يف  8تشرين األول/أكتوبر 2007

أص���درت املحكمة حكمه���ا يف القضية املتعلق���ة بالنـزاع اإلقليمي
والبحري بـني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريـيب (نيكاراغوا ضد
هندوراس) يف  8تشرين األول/أكتوبر .2007
*
*   *
وكانت هيئ����ة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيس����ة هيغينـز؛
ونائب الرئيس����ة اخلصاون����ة؛ والقضاة راجنيفا وش����ي وكوروما وبارا -
أرانغوري����ن وبويرغنت����ال وأووادا وس����يما وتوم����كا وأبراه����ام وكي����ث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان توريس
برنارديز وغايا؛ ورئيس قلم املحكمة كوفرور.
*
*   *
نص الفقرة  321من احلكم كالتايل:
“...
فإن املحكمة،
( )1باإلمجاع،
تقضي بأن جلمهورية هندوراس سيادة على بوبل كي وسافانا كي
وبورت رويال كي وساوث كي؛
( )2بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوتني،
يقسم حبري
تقرر أن تكون نقطة انطالق احل ّد البحري الوحيد الذي ّ
ّ
مجهوري���ة هن���دوراس ومجهورية نيكاراغ���وا اإلقليميـني وجرفيهما
القاريـني ومنطقتيهما االقتصاديتني اخلالصتني عند نقطة اإلحداثيتني
 °15 '00 ''52مشاالً و °83 '05 ''58غربًا؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكي���ث وس���يبولفيدا  -أم���ور وبنونة وس���كوتنيكوف؛ والقاضي
اخلاص غايا؛
املعارضون :القاضي بارا  -أرانغورين؛ والقاضي اخلاص توريس
برينارديز؛
( )3بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل ثالث أصوات،
تق���رر أن���ه انطالقًا من نقط���ة اإلحداثيت�ي�ن  °15 '00 ''52مشاالً
ّ
و °83 '05 ''58غربًا سيتبع خط احل ّد البحري الوحيد مستًا مبقياس
ال
 °70 '14 ''41.25إىل أن يتقاط���ع م���ع قوس االثين عش���ر مي ً
حبريًا للبحر اإلقليم���ي لبوبل كي يف النقطة ألف (عند اإلحداثيتني
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 °15 '05 ''25مش���االً و  °82 '52 ''54غرب���ًا) .وم���ن النقط���ة
ال حبريًا للبحر اإلقليمي
ألف يتبع خط احلدود قوس االثين عشر مي ً
ال
لبوبل كي يف اجتاه جنويب إىل أن يتقاطع مع قوس االثين عشر مي ً
حبريًا للبحر اإلقليمي إليدنربغ كي يف النقطة باء (عند اإلحداثيتني
 °14 '57 ''13مش���االً و  °82 '50 ''03غرب���ًا) .ومن النقطة باء
يتواصل خط احلدود على طول خط الوس���ط الذي ّ
تش���كله نقاط
تس���اوي املس���افة بـني بوبل كي وبورت رويال كي وساوث كي
(هن���دوراس) وإيدن�ب�رغ كي (نيكاراغوا) ،ع�ب�ر النقطة جيم (عند
اإلحداثيتني  °14 '56 ''45مشاالً و °82 '33 '56غربًا) والنقطة
دال (عن���د اإلحداثيت�ي�ن  °14 '56 ''35مش���االً و°82 '33 ''20
ال حبريًا
غربًا) ،إىل أن يلتقي بنقطة التقاطع مع قوسي االثين عشر مي ً
للبحر اإلقليمي لكل من س���اوث ك���ي (هندوراس) وإيدنربغ كي
(نيكاراغوا) يف النقطة هـاء (عند اإلحداثيتني  °14 '53 ''15مشاالً
و °82 '29 ''24غربًا) .ومن النقطة هاء سيتبع خط احلدود قوس
ال حبريًا للبحر اإلقليمي لساوث كي يف اجتاه مشايل
االثين عش���ر مي ً
إىل أن يلتقي خبط السمت يف النقطة ( Eعند اإلحداثيتني '16 ''08
 °51مش���االً و °82 '21 ''56غربًا) .ومن النقطة  ،Eس���يتواصل
على طول اخلط بسمت مقياسه  °70 '14 ''41.25إىل أن يصل
إىل املنطقة اليت ميكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
شي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث
وسيبولفيدا  -أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص غايا؛
املعارض���ون :القاضيان راجنيف���ا وبارا  -أرانغوري���ن ،والقاضي
اخلاص توريس برينارديز؛
( )4بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقرر وجوب تفاوض الطرفني حبس��ي�ن نية لالتفاق على مسار خط
ّ
تعيـ��ي�ن احلدود يف ذلك اجلزء من البح����ر اإلقليمي الواقع بـني نقطة
هناي����ة احلدود الربيّة املرس����ومة مبوجب قرار التحكي����م لعام 1906
ونقط����ة انطالق احل ّد البح����ري الوحيد الذي ّقررت املحكمة موقعه
عند نقطة إحداثييت  °15 '00 ''52مشاالً و °83 '05 ''58غربًا.
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ ونائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام
وكي���ث وس���يبولفيدا  -أمور وبنونة وس���كوتنيكوف؛ والقاضيان
اخلاصان توريس برنارديز ،وغايا؛
املعارضون :القاضي بارا  -أرانغورين”.

تلتمس إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
أن ُمنَ ِّصف خطي اجلبهتني الساحليـتني للطرفني ،املبيَّن يف املذكرات،
واملرس���وم من نقطة ثابتة تقع عل���ى بعد  3أميال تقريبًا من مصب
النه���ر ،إحداثياهتا  °15 '02 ''00مش���االً و °83 '05 ''26غربًا،
ميث���ل احل ّد البحري الوحيد ألغراض تعيـ�ي�ن حدود املنطقة البحرية
اإلقليمي���ة واملنطقة االقتصادية اخلالصة واجل���رف القاري لكل من
نيكاراغوا وهندوراس يف املنطقة املنازع فيها من عتبة نيكاراغوا.
ونقطة االنطالق يف تعيـني احلدود هي احل ّد املائي للمصب الرئيسي
أي وقت معيّن وفقًا ملا ح ّدده
لنهر كوكو حسبما قد يكون عليه يف ّ
قرار حتكيم ملك إسبانيا يف عام .1906
تبت يف مس���ألة
ودومن���ا إخالل مبا س���بق ،يُطل���ب إىل املحكمة أن ّ
السيادة على اجلزر واحلشفات داخل املنطقة املتنازع عليها”.
وباسم حكومة هندوراس:
“نظرًا للمرافعات اخلطيّة والشفوية ولألدلة املقدمة من الطرفني،
تلتمس إىل املحكمة أن تقضي وتعلن:
 - 1أن ج���زر بوب���ل كي وس���اوث كي وس���افانا كي وبورت
رويال كي ،إىل جانب كافة اجلزر واحلشفات والصخور والضفاف
والش���عاب األخرى اليت تطالب هبا نيكاراغ���وا واليت تقع إىل مشال
خط العرض  15ختضع لسيادة مجهورية هندوراس.
 - 2أن نقطة انطالق احلدود البحرية اليت س����ترمسها املحكمة هي
النقط����ة الواقع����ة عند خط الع����رض  °14 '59.8مشاالً وخط الطول
 °83 '05.8غربًا .وأن يتفق الطرفان يف القضية ،اس����تنادًا إىل قرار
التحكي����م الصادر عن ملك إس����بانيا يف  23كانون األول/ديس����مرب
 1906واملل����زم للطرف��ي�ن ،ومع مراعاة اخلصائ����ص اجلغرافية املتغيّرة
ملص����ب هنر كوكو (املعروف أيضًا بنهر س����يغوفيا أو وانكس) ،على
احلدود اليت تبدأ من النقطة اليت ح ّددهتا اللجنة املختلطة يف عام 1962
عن����د خط الع����رض  °14 '59.8مشاالً وخ����ط الطول °83 '08.9
غربًا وصوالً إىل نقطة بداية احلدود البحرية اليت سترمسها املحكمة.
يقس���م حب���ري هندوراس
 - 3أن احل��� ّد البح���ري الوحيد الذي ّ
ونيكاراغ���وا اإلقليميـ�ي�ن ومنطقتيهم���ا االقتصاديت�ي�ن اخلالصت�ي�ن
وجرفيهم���ا القاريـني ،ميتد ،عند اجلهة الش���رقية للنقطة الواقعة عند
خط العرض  °14 '59.8مشاالً وخط الطول  °83 '05.8غربًا،
على خط العرض  °14 '59.8مشاالً ،باعتباره احل ّد البحري القائم،
املعدل ،حىت بلوغ الوالية الوطنية
أو ميتد على خط تساوي املسافة َّ
لدولة ثالثة”.

*
*   *
وذيّل القاضيان راجنيفا وكوروما حكم املحكمة برأيـني مستقلني؛
وذيّل���ه القاضي بارا  -أرانغورين بإعالن؛ وذيّله القاضي اخلاص توريس
برنارديز برأي خمالف؛ وذيّله القاضي اخلاص غايا بإعالن.
*
*   *

التسلسل الزمين لإلجراءات واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )19-1
يف  8كان���ون األول/ديس���مرب  ،1999أودعت نيكاراغوا عريضة
تقي���م هبا دعوى ضد هندوراس بش���أن النـزاع املتعل���ق بتحديد املنطقة
البحرية لكل من الدولتني يف البحر الكاريـيب.
وس���عت نيكاراغوا يف عريضتها إىل إقامة اختصاص املحكمة على
أحكام املادة احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية للتس���وية الس���لمية
(املعروفة رمسيًا باسم “ميثاق بوغوتا”) ،وكذلك على اإلعالن الصادر
عن الدولتني بشأن قبوهلما لوالية املحكمة ،حسبما تقضي به الفقرة 2
من املادة  36من النظام األساسي للمحكمة.
أي
وحيث إن املحكمة مل تكن تضم يف هيئتها قضاة من جنس���ية ّ
من الطرفني ،مارس كل منهما حقه ،مبوجب الفقرة  3من املادة  31من
النظام األساس���ي ،يف اختيار قاض خاص للجلوس يف اهليئة اليت تنظر يف
القضية .واختارت نيكاراغوا السيد جورجيو غايا واختارت هندوراس
أوالً الس���يد خولي���و غونـزاليس كامبوس ،الذي اس���تقال يف  17آب/
أغسطس  ،2006مث اختارت السيد سانتياغو توريس برنارديز.
وبأم���ر م���ؤرخ  21آذار/م���ارس  ،2000ح ّدد رئي���س املحكمة
ال إليداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ
تاري���خ  21آذار/مارس  2001أج ً
أج�ل�ا إليداع مذكرة هندوراس املضادة .وقد
 21آذار/مارس ً 2002
أودعت املذكرتان يف األجلني املح ّددين.
وبأمر مؤرخ  13حزيران/يونيه  ،2002أذنت املحكمة لنيكاراغوا
بتقدمي مذكرة جوابية وهلندوراس بتقدمي مذكرة تعقيبية ،وح ّددت تاريخ
 13كانون الثاين/يناير  2003وتاريخ  13آب/أغسطس  ،2003على
الت���وايل ،أجلني لتقدمي هاتني املذكرتني .وأودع���ت نيكاراغوا مذكرهتا
اجلوابية وهندوراس مذكرهتا التعقيبية يف األجلني املح ّددين.
وعقدت جلسات علنية يف الفترة املمتدة من  5إىل  23آذار/مارس
 .2007ويف ختام املرافعات الشفوية ق ّدم الطرفان استنتاجاهتما اخلتامية
التالية إىل املحكمة:
باسم حكومة نيكاراغوا،
“نظرًا لالعتبارات املبـيّنة يف املذكرة واملذكرة اجلوابية واجللسات،
واألدلة املتصلة بالعالقات بـني الطرفني،

ملحة جغرافية
(الفقرات )32-20
تالح���ظ املحكمة أن املنطقة اليت يُس���عى إىل تعيـني احلدود ضمنها
توجد يف حوض املحيط األطلسي بـني خطي العرض  °9و °22مشاالً،
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وبـني خطي الطول  °89و °60غربًا ،وهي تُعرف بامسها الشائع البحر
ال طفيفًا باجت���اه اجلنوب الغريب
الكاريـ�ب�ي .ومييل ش���اطئ نيكاراغوا مي ً
بعد رأس غراس���ياس أديوس ،حىت احلدود بـني نيكاراغوا وكوستاريكا
باس���تثناء النتوء الذي يرمسه باجتاه الش���رق يف بونتا غوردا .أما س���احل
هندوراس فيمتد عمومًا من الشرق إىل الغرب بـني خطي العرض °15
و °16مشاالً .وميتد س���احل أمريكا الوسطى على البحر الكاريـيب ،عند
ابتداء من كيب غراس���ياس
اجلزء الذي يعود هلندوراس ،باجتاه الش���مال ً
أدي���وس إىل رأس فالس���و مث ميي���ل باجتاه الغ���رب .ويف كيب كامارون،
ينحرف اجتاه الس���احل بصورة أكثر حدة ويكاد يتجه متامًا إىل الغرب
ّ
ويش���كل اخلطان
ح�ت�ى يص���ل إىل احلدود بـني هن���دوراس وغواتيماال.
الساحليان تقريبًا زاوية قائمة ناتئة إىل البحر .ويزيد من حتدب الساحل
الرأس املتكون يف مصب هنر كوكو ،الذي جيري عمومًا باجتاه الش���رق
عند اقترابه من الساحل ويصب يف البحر عند الطرف الشرقي من كيب
غراس���ياس أديوس .وميثل كيب غراس���ياس أديوس نقط���ة التقاء خطي
مقعر اجلانبـني ،وله رأسان على ضفيت هنر
س���احلي الدولتني .وهو رأس ّ
كوكو تفصل بـينهما بضع مئات من األمتار.
وتس���مى احلافة القارية على امتداد الس���احل الش���رقي لنيكاراغوا
وهندوراس عمومًا “مرتفع نيكاراغوا” .وهي متثل منصة مثلثية الشكل
مس���توية نس���بيًا ،على عمق يبل���غ حنو  20مترًا .ويف منتصف املس���افة
تقريبًا بـني س���احلي البلدين وس���احل جامايكا ينتهي مرتفع نيكاراغوا
باحن���دار مفاج���ئ جياوز عمق���ه  1 500متر .وينقس���م املرتفع ،قبل أن
تبل���غ هذه األعم���اق ،إىل عدة ضفاف عريضة ،مث���ل ثَندر كنول بانك
وروزالين���د بانك (املعروفة أيضًا باس���م روزالين���دا بانك) ،تنفصل عن
املنصة الرئيسية بقنوات يزيد عمقها على  200متر .ويف املنطقة الضحلة
للمرتفع القريب من الرب الرئيس���ي لنيكاراغوا وهندوراس ،يوجد العديد
من الشعاب الظاهرة فوق سطح املاء يف شكل حشفات.
واحلش���فات هي جزر ش���عابية منخفضة مكونة بصفة أساسية من
الرمال الناجتة عن تفتت الش���عاب املرجانية بفعل األمواج وتنقلها بفعل
الرياح .وميكن يف أكرب هذه احلش���فات أن تتراكم الترس���بات مبا يكفي
ّ
املتش���كلة على اجلرف القاري
لنمو النباتات واس���تيطاهنا .وتضم اجلزر
مقابل كاب غراسياس أديوس ،إىل الشمال من خط العرض  ،15بوبل
كي وس���افانا كي وبورت رويال كي وساوث كي ،وتقع على مسافة
ال حبريًا إىل شرق مصب هنر كوكو.
 30إىل  40مي ً
وفيما يتعلق بشكل التضاريس عند مصب هنر كوكو ،وهو أطول
هن���ر يف برزخ أمريكا الوس���طى ،تالحظ املحكم���ة أن املصب ميثل دلتا
منوذجية هلا نتوء على الساحل ّ
يشكل رأسًا هو كيب غراسياس أديوس.
والدلتا هي ،حبكم تعريفها ،حادث جغرايف ذو طابع غري مستقر .ويظهر
أن لدلت���ا هنر كوكو وكذلك للس���احلني الذين حيداهن���ا مشاالً وجنوبًا،
مورفولوجيا دينامية نشطة للغاية .ونتيجة لذلك فإن شكل مصب النهر
يتغيّر باستمرار ،وتتكون عند هذا املصب ،حيث يودع النهر الكثري من
الرواسب ،جزر ومرتفعات غري مستقرة.

اخللفية التارخيية
(الفقرات )71-33
تقدم املحكمة ملحة وجيزة عن اخللفية التارخيية للنـزاع بـني الطرفني
(ال يُشار أدناه إ ّال إىل أجزاء منها).

وتشري املحكمة إىل أن نيكاراغوا وهندوراس حصلتا ،بعد اكتساب
استقالهلما عن إسبانيا يف عام  ،1821على السيادة على مجيع أراضيهما
مب���ا يف ذل���ك اجلزر املج���اورة على طول س���واحلهما ،دون حتديد هذه
اجلزر باالس���م .ويف  7تشرين األول/أكتوبر  ،1894جنحت نيكاراغوا
وهندوراس يف إبرام معاهدة عامة بش���أن احلدود معروفة باس���م معاهدة
غامي���ز  -بونيال ،ودخلت حي���ز النفاذ يف  26كانون األول/ديس���مرب
 .1896وتنص املادة الثانية من املعاهدة ،وفقًا ملبدأ احليازة اجلارية ،على
ال م���ن مجهورية نيكاراغوا ومجهورية هندوراس متتلك األراضي
أن “ك ً
اليت كانت ّ
تش���كل يف تاريخ االس���تقالل مقاطع���ة نيكاراغوا ومقاطعة
هن���دوراس ،عل���ى التوايل” .وتن���ص املادة األوىل م���ن املعاهدة كذلك
على إنش���اء اللجنة املختلطة لتعيـني احلدود بـني نيكاراغوا وهندوراس.
ابتداء من خليج فونس���يكا على املحيط
وح��� ّددت ه���ذه اللجنة احلدود ً
اهلادئ إىل منطقة بورتيلو دي تيوتيكاس���ينيت ،اليت تقع يف ثلث مس���افة
الطريق الربيّة املمتدة بـني الساحلني ،لكنها مل تتمكن من تعيـني احلدود
انطالقًا من تلك النقطة حىت ساحل املحيط األطلسي.
ووفق���ًا ألحكام املادة الثالثة م���ن معاهدة غاميز  -بونيال ،عرضت
نيكاراغوا وهندوراس يف وقت الحق نـزاعهما بش���أن اجلزء املتبقي من
احلدود على ملك إسبانيا بوصفه املحكم الوحيد .وأصدر ملك إسبانيا،
ألفونس���و الثالث عش���ر ،يف  23كانون األول/ديس���مرب  ،1906قرار
التحكيم الذي رس���م احلدود من مصب هنر كوكو يف كيب غراسياس
أديوس إىل بورتيلو دي تيوتيكاسينيت .وطعنت نيكاراغوا الحقًا يف صحة
قرار التحكيم وطابعه امللزم يف مذكرة مؤرخة  19آذار/مارس .1912
وبعد عدة حماوالت فاشلة لتسوية هذا النـزاع ووقوع عدد من احلوادث
احلدودي���ة يف عام ّ ،1957قرر جملس منظمة الدول األمريكية النظر يف
املس���ألة يف السنة نفسها .ومن خالل جهود الوساطة اليت اضطلعت هبا
جلنة خمصصة أنش���أها جملس منظمة الدول األمريكية ،وافقت نيكاراغوا
وهندوراس على عرض نـزاعهما على حمكمة العدل الدولية.
وقد خلُصت حمكمة العدل الدولية يف حكمها املؤرخ  18تش���رين
الثاين/نوفمرب  1960إىل أن قرار التحكيم الصادر عن ملك إس���بانيا يف
 23كانون األول/ديس���مرب عام  1906صحيح وملزم ،وأن نيكاراغوا
ملزمة بتنفيذه.
وبالنظ���ر إىل أن نيكاراغ���وا وهن���دوراس مل تتمكن���ا بعد ذلك من
االتف���اق عل���ى كيفية تنفيذ قرار التحكيم الص���ادر عام  ،1906طلبت
نيكاراغوا تدخل جلنة الس���لم للبلدان األمريكية .وأنش���أت جلنة السلم
عقب ذلك جلنة خمتلطة أكملت ترسيم خط احلدود مع وضع عالمات
احلدود يف عام  .1962وح ّددت اللجنة املختلطة أن احلدود الربيّة تبدأ
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يف مصب هنر كوكو ،عند خط العرض  °14 '59.8مشاالً وخط الطول
 °83 '08.9غربًا.
ويف الفترة املمتدة من عام  1963إىل عام  ،1979أقامت نيكاراغوا
وهن���دوراس عالقات وديّ���ة بـينهما .وبدأت نيكاراغ���وا يف عام 1977
مفاوضات بش���أن املس���ائل املتعلقة باحلدود البحرية يف البحر الكاريـيب.
أي تقدم .ويف الفترة اليت تلتها ،تدهورت
لك���ن هذه املفاوضات مل حترز ّ
العالق���ات بـ�ي�ن البلدين .ووقع العديد من احل���وادث مشلت قيام كل من
الدولتني حبجز و/أو مهامجة سفن الصيد التابعة للدولة األخرى يف املنطقة
املجاورة خلط العرض  ،15وهي حوادث م ّدونة يف سلسلة من املراسالت
الدبلوماس���ية .وأُنش���ئت ع ّدة جلان خمتلطة هبدف إجي���اد حل هلذا الوضع
ولكن حماوالهتا باءت بالفشل.
ويف  29تش����رين الثاين/نوفم��ب�ر  ،1999أودع����ت نيكاراغوا لدى
حمكمة العدل ألمريكا الوسطى عريضة ترفع فيها دعوى ضد هندوراس،
وكذلك طلبًا لإلش����ارة بتدابـري حتفظية .وج����اء ذلك يف أعقاب إعراب
هن����دوراس ع����ن اعتزامه����ا التصديق عل����ى معاهدة عام  1986بش����أن
حدد فيه����ا خط العرض
ترس����يم احل����دود البحري����ة مع كولومبي����ا ،اليت يُ َّ
 °14 '59 ''08إىل الش����رق من خط الطول  82باعتباره خط احلدود
بـ��ي�ن هندوراس وكولومبيا .وطلب����ت نيكاراغوا يف عريضتها إىل حمكمة
الع����دل ألمريكا الوس����طى أن تعلن أن هندوراس ،بش����روعها يف املوافقة
والتصدي����ق على معاه����دة  ،1986قد تصرفت مبا ميثل انتهاكًا لصكوك
قانونية معيّنة تتعلق بالتكامل اإلقليمي ،مبا يف ذلك بروتوكول تيغوسيغالبا
امللحق مبيثاق منظمة دول أمريكا الوس����طى .والتمس����ت نيكاراغوا ،يف
طلبها اإلشارة بتدابـري حتفظية ،إىل حمكمة العدل ألمريكا الوسطى أن تأمر
هندوراس باالمتناع عن املوافقة والتصديق على معاهدة عام  ،1986إىل
أن يتم “صون” املصاحل السيادية لنيكاراغوا يف جماهلا البحري ،واملصاحل
احل ْ
َك����ر ملنطقة أمريكا الوس����طى واملصاحل العليا للمؤسس����ات اإلقليمية.
ومبوج����ب األمر الصادر يف  30تش����رين الثاين/نوفم��ب�ر  ،1999قضت
حمكمة العدل ألمريكا الوسطى بأن تعلق هندوراس إجراء التصديق على
البت يف موضوع هذه القضية.
معاهدة  1986حىت يتم ّ
وواصلت هن���دوراس وكولومبي���ا عملية التصدي���ق وتبادلتا وثائق
التصديق يف  20كانون األول/ديس���مرب  .1999ويف  7كانون الثاين/
يناي���ر  ،2000قدم���ت نيكاراغوا طلبًا آخر لإلش���ارة بتدابـري حتفظية،
تطل���ب في���ه إىل حمكمة العدل ألمريكا الوس���طى أن تعلن بطالن عملية
تصديق هندوراس على معاهدة عام  .1986ومبوجب األمر الصادر يف
 17كانون الثاين/يناير  ،2000قضت حمكمة العدل ألمريكا الوس���طى
ب���أن هندوراس مل متتثل ألمر املحكمة املتعلق بالتدابـري التحفظية املؤرخ
 30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1999لكنها اعتربت أنه ليس هلا االختصاص
للب���ت يف الطل���ب الذي تقدمت ب���ه نيكاراغوا إلع�ل�ان بطالن عملية
ّ
وأكدت حمكمة العدل ألمريكا
تصدي���ق هندوراس على املعاهدة املعنيّةّ .
الوسطى ،يف حكمها الصادر يف موضوع الدعوى يف  27تشرين الثاين/
نوفم�ب�ر  ،2001وجود “ذمة إقليمية ألمريكا الوس���طى” .كما رأت

أن هن���دوراس ،بتصديقها على معاهدة عام  ،1986قد انتهكت عددًا
من أحكام بروتوكول تيغوس���يغالبا امللحق مبيث���اق منظمة دول أمريكا
الوس���طى ،الذي حي��� ّدد أمورًا منها األهداف واملبادئ األساس���ية لنظام
التكام���ل يف أمري���كا الوس���طى ،مبا يف ذل���ك مفهوم “الذم���ة اإلقليمية
ألمريكا الوسطى”.
ومت خالل التسعينيات تبادل عدة مذكرات دبلوماسية بشأن إصدار
الطرفني خلرائط تتعلق باملنطقة املنازع فيها.

موقفا الطرفني
(الفقرات )103-72
موضوع النـزاع
طلبت نيكاراغوا يف عريضتها ومرافعاهتا اخلطيّة إىل املحكمة أن حت ّدد
مسار اخلط احلدودي البحري الوحيد بـني البحرين اإلقليميـني واجلرفني
القاريـني واملنطقتني االقتصاديت�ي�ن اخلالصتني لنيكاراغوا وهندوراس يف
البحر الكاريـيب .وتقول نيكاراغوا إهنا متسكت على الدوام مبوقف مفاده
أن حدوده���ا البحرية مع هندوراس يف البحر الكاريـيب مل حت ّدد .وخالل
املرافعات الشفوية ،قدمت نيكاراغوا أيضًا طلبًا حم ّددًا ،وتلتمس فيه إىل
املحكمة أن تبّت يف مسألة السيادة على اجلزر الواقعة يف املنطقة املتنازع
عليه���ا إىل الش���مال من خط احل���دود الذي تطالب ب���ه هندوراس على
امتداد خط العرض  °14 '59.08( 15مشاالً).
وت���رى هن���دوراس أن���ه يوجد بالفع���ل يف البح���ر الكاريـيب حدود
معت���رف هبا تقليدي���ًا بـني البحري���ن اإلقليميـني هلن���دوراس ونيكاراغوا
وأن ه���ذه احلدود “حم ّددة باالس���تناد إىل مبدأ احلي���ازة اجلارية ،وبالغة
ومؤكدة يف ممارسة
الرس���وخ يف ممارسة كل من هندوراس ونيكاراغواّ ،
الدول الثالث���ة” .وتوافق هندوراس على أنه ينبغي للمحكمة أن “حت ّدد
موقع اخلط احلدودي البحري الوحيد” ،وتطلب إىل املحكمة أن حت ّدد
مس���اره على أس���اس “احلدود البحرية التقليدية” ،أي على امتداد خط
العرض “ 15حىت بلوغ الوالية الوطنية لدولة ثالثة” .وخالل املرافعات
تقرر “أن جزر بوبل
الش���فوية ،طلبت هندوراس أيضًا إىل املحكمة أن ّ
كي وس���اوث كي وس���افانا كي وبورت رويال كي ،إىل جانب كافة
اجلزر واحلش���فات والصخور والضفاف والشعاب األخرى اليت تطالب
هبا نيكاراغوا واليت تقع مشال خط العرض  15ختضع لس���يادة مجهورية
هن���دوراس” .ولالطالع عل���ى طلبات الطرفني ،انظ���ر اخلريطة البيانية
رقم  2املدرجة يف احلكم.
السيادة على اجلزر يف املنطقة املتنازع عليها
ت ّدعي نيكاراغوا السيادة على اجلزر واحلشفات املوجودة يف املنطقة
املنازع فيها يف البحر الكاريـيب إىل الشمال من خط العرض  ،15مبا يف
ذلك بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي .وت ّدعي
هن���دوراس الس���يادة على بوبل كي وس���افانا كي وب���ورت رويال كي
وس���اوث كي ،كما تطالب مبلكية جزر صغرية وحش���فات أخرى تقع
يف املنطقة نفسها.
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وتواف���ق الدولتان على أن أيًّا من اجلزر واحلش���فات املتنازع عليها
مل تك���ن أرض���ًا ال مالك هلا عند االس���تقالل يف ع���ام  .1821بيد أن
وتؤك���د نيكاراغوا أن ملكية
الطرف�ي�ن اختلفا على الوض���ع بعد ذلكّ .
أي م���ن اجلمهوريتني وأنه من املس���تحيل
ه���ذه األراضي مل تس���ند إىل ّ
إثبات الوضع الذي كان قائمًا يف عام  1821على أس���اس مبدأ احليازة
اجلاري���ة فيما يتعلق باحلش���فات .وختلُص إىل أنه ال ب���د من اللجوء إىل
“س���ندات أخرى للملكي���ة” وتدفع على وجه اخلص���وص بأهنا املالكة
األصلية لتلك احلش���فات مبوجب مبدأ املتامخ���ة .أما هندوراس ،فت ّدعي
أهن���ا املالكة األصلية للجزر املنازع فيها وفق�ا�ً ملبدأ احليازة اجلارية وبأن
مؤكدة بالعديد من السلطات الفعلية.
ملكيتها ّ

تعيـني احلدود البحرية فيما وراء البحر اإلقليمي
خط نيكاراغوا :طريقة اخلط املُنَ ِّصف
تالحظ املحكمة أن نيكاراغوا تقترح طريقة لترس���يم احلدود على
ّ
املتش���كلة من خالل رس���م خطني على طول
أس���اس “تنصيف الزاوية
اجلبهتني الس���احليـتني للطرف�ي�ن ومد هذين اخلطني” .ويُحس���ب هذا
املُنَ ِّص���ف اعتبارًا من االجتاه العام لكل من س���احل نيكاراغوا وس���احل
هندوراس .وتنت���ج هاتان اجلبهتان الس���احليتان ُمنَ ِّصفًا ميتد من مصب
هنر كوكو ،كخط ثابت االحنناء (بس���مت مقياس���ه ،)°52 '45 ''21
حىت يتقاطع مع حدود دولة ثالثة على مقربة من روزاليند بانك.
خط هندوراس“ :احلدود التقليدية” على امتداد
خط العرض 15
تلتمس هندوراس ،من جانبها ،إىل املحكمة تأكيد احلدود البحرية
التقليدي���ة اليت تقول بأهنا حم ّددة اس���تنادًا إىل مبدأ احلي���ازة اجلارية على
امت���داد خط العرض  15بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريـيب،
وم��� ّد هذا اخلط حىت بل���وغ الوالية الوطنية لدولة ثالثة .ويف حالة ما إذا
مل تقبل املحكمة أقوال هندوراس بش���أن تعيني احلدود على امتداد خط
العرض  ،15تطلب هندوراس عوضًا عن ذلك أن ترسم املحكمة خطًا
مع ّدالً لتساوي املسافة ،حىت بلوغ الوالية الوطنية لدولة ثالثة.
نقطة انطالق احلدود البحرية
يتف���ق الطرفان عل���ى أن نقطة هناي���ة احلدود الربيّة ب�ي�ن نيكاراغوا
وهن���دوراس قد ُح��� ّددت يف قرار التحكيم الص���ادر عام  ،1906وهي
مصب املجرى الرئيسي لنهر كوكو .وقد عيَّنت اللجنة املختلطة لتعيني
احل���دود يف عام  1962نقطة بداية احلدود الربيّة يف مصب هنر كوكو،
عن���د خط العرض  °14 '59.8مشاالً وخط الطول °83 '08.9غربًا.
ويتف���ق الطرفان أيضًا على أن ه���ذه النقطة قد انتقلت منذ عام 1962
نتيجة لتراكم الرواسب.
وتقت����رح نيكاراغ����وا ،يف مرافعاهت����ا اخلطيّة ،أن تعيَّ����ن نقطة انطالق
احلدود البحرية “على مسافة معقولة” ،أي على مسافة  3أميال حبرية يف
عرض البحر انطالقًا من املصب الفعلي لنهر كوكو على اخلط املُنَ ِّصف.
وأشارت نيكاراغوا يف البداية إىل أن على الطرفني التفاوض على “خط

ميث����ل احلدود بني نقط����ة انطالق احلدود عند مصب هن����ر كوكو ونقطة
البداية اليت س����تعيِّن املحكمة انطالق��ا�ً منها اخلط احلدودي [البحري]”.
ولئن تركت نيكاراغوا هذا االقتراح مفتوحًا ،فإهنا طلبت يف استنتاجاهتا
تؤكد أن “نقطة االنطالق يف ترسيم احلدود هي
اخلتامية إىل املحكمة أن ّ
أي
احل ّد املائي للمصب الرئيس����ي لنهر كوكو حسبما قد يكون عليه يف ّ
وق����ت معيّن وفقًا ملا ح ّدده قرار حتكيم ملك إس����بانيا يف عام .”1906
وتقبل هندوراس أن تكون نقطة االنطالق يف ترسيم احلدود “على بعد
 3أميال من نقطة هناية احلدود املعتمدة يف عام  ،”1962ولكنها تذهب
إىل القول بأن النقطة املح ّددة يف عرض البحر ينبغي أن تُقاس انطالقًا من
النقط����ة اليت ح ّددهتا اللجن����ة املختلطة يف عام  ،1962والواقعة عند خط
العرض .15

تعيني حدود البحر اإلقليمي
تذك���ر نيكاراغوا أن تعيني ح���دود البحر اإلقليمي بني الدول ذات
الس���واحل املتامخة جيب أن يتم على أس���اس املبادئ املنصوص عليها يف
امل���ادة  15م���ن اتفاقية األمم املتح���دة لقانون البح���ار .ومع ذلك ترى
نيكاراغوا يف هذه احلالة أنه من املستحيل تقنيًا رسم خط تساوي املسافة
ألنه جيب أن يُرس���م بكامله اس���تنادًا إىل النقطتني الواقعتني على أقصى
طريف مص���ب النهر ،ومها نقطتان يف غاية عدم االس���تقرار وموضعهما
يتغيّر باستمرار .وبالتايل ،ترى نيكاراغوا أنه ينبغي أيضًا استخدام طريقة
اخلط املُنَ ِّصف لتعيني حدود البحر اإلقليمي.
وتتفق هندوراس مع نيكاراغوا بش���أن وج���ود “ظروف خاصة”
من ش���أهنا مبوجب امل���ادة  15من اتفاقي���ة قانون البح���ار أن “تتطلب
تعيني احلدود بطريقة أخرى غري طريقة خط الوس���ط بشكله الدقيق”.
ومع ذلك ،ترى هندوراس أن تضاريس كتلة اليابس���ة القارية ميكن أن
يعت�ب�ر “ظرفًا خاصًا” ،لكن العامل األكثر أمهية بكثري “هو املمارس���ة
الراس���خة لدى الطرفني بشأن اعتبار خط العرض  15خط احلدود فيما
ال
ابتداء م���ن مصب هنر كوكو” .وحت ّدد هن���دوراس أيضًا عام ً
بينهم���ا ً
آخر بوصفه يتسم بـ “أمهية قصوى  ...وهو انتقال املصب الفعلي لنهر
كوكو تدرجييًا حنو الش���رق” .وعليه ،تقت���رح هندوراس تعيني احلدود
ابتداء من نقط���ة االنطالق الثابتة يف عرض
البحري���ة يف البح���ر اإلقليمي ً
البحر يف اجتاه الشرق على امتداد خط العرض .15
مقبولية الطلب اجلديد املتعلق بالسيادة على اجلزر الواقعة
يف املنطقة املتنازع عليها
(الفقرات )116-104
تالح���ظ املحكمة فيم���ا يتعلق باجلانب الش���كلي أن الطلب الذي
يتعل���ق بالس���يادة على اجلزر يف املنطقة البحرية املن���ازع فيها ،كما ورد
يف االس���تنتاجات اخلتامية لنيكاراغوا ،هو طلب جديد بالنسبة للطلبات
املقدمة يف العريضة واملرافعات اخلطيّة.
وم���ع ذل���ك ،فإن جمرد ك���ون الطلب جديدًا ال يعت�ب�ر يف ح ّد ذاته
تبت املحكمة يف مقبولية
للبت يف مسألة مقبوليته .فلكي ّ
ذا أمهية حامسة ّ
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طل���ب جديد مقدم يف س���ياق الدعوى ،يكون عليه���ا أن تنظر فيما إذا
كان “ميك���ن اعتبار الطل���ب املعين ،وإن كان طلب���ًا جديدًا من حيث
الش���كل ،مش���موالً يف الطلب األصل���ي من حيث املوض���وع” (بعض
أراضي الفوس���فات يف ناورو (ناورو ضد أستراليا) ،الدفوع االبتدائية،
احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية  ،1992الصفحتان  265و،266
الفقرة  .)65وهلذا الغرض ،وللخلوص إىل أن الطلب اجلديد مش���مول
يف الطل���ب األصلي من حي���ث املوضوع ،ال يكفي وجود صالت ذات
طابع عام بني الطلبني .وعالوة على ذلك،
“جيب أن يكون الطلب اإلضايف مدرجًا ضمنيًا يف العريضة (قضية
معبد برياه فيهيار ،موضوع الدعوى ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1962الصفحة  )36أو أن يُستشف ‘مباشرة من املسألة
اليت ّ
تش���كل موضوع تلك العريضة’ (القضية املتعلقة بالوالية على
مصائد األمساك (مجهورية أملانيا االحتادية ضد آيس���لندا) ،موضوع
الدع���وى ،تقارير حمكمة العدل الدولي���ة  ،1974الصفحة ،203
الفقرة  ”)72و(القضية املتعلقة ببعض أراضي الفوسفات يف ناورو
(ناورو ضد أس���تراليا) ،الدفوع االبتدائي���ة ،احلكم ،تقارير حمكمة
العدل الدولية  ،1992الصفحة  ،266الفقرة .)67
أكدت يف عدد من املناس���بات على أن
وإذ تش�ي�ر املحكمة إىل أهنا ّ
“للرب األس���بقية عل���ى البحر” ،فإهنا تالحظ أنه من أجل حتديد مس���ار
اخل���ط احلدود البحري الوحي���د يف منطقة البحر الكاريـيب ،حيث يوجد
ع���دد من اجلزر والصخ���ور ،ينبغي عليها أن تقوم أوالً بدراس���ة التأثري
املحتم���ل هلذه املع���امل البحرية على مس���ار اخلط .ولرس���م هذا اخلط،
سيكون على املحكمة أوالً حتديد الدولة اليت تتمتع بالسيادة على اجلزر
بالبت يف مس���ألة
والصخور يف املنطقة املتنازع عليها .واملحكمة ملزمة ّ
السيادة سواء قُ ّدم بشأهنا طلب رمسي أم ال .وبالتايل ،فإن الطلب املتعلق
بتحديد الس���يادة هو طلب ضمين ويُستش���ف مباش���رة من املسألة اليت
ّ
تشكل موضوع عريضة نيكاراغوا ،أي تعيني مناطق البحرين اإلقليميني،
واجلرفني القاريني ،واملنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني املتنازع عليها.
وعلي���ه ،ختلُ���ص املحكمة إىل أن طلب نيكاراغوا املتعلق بالس���يادة
عل���ى اجلزر املوجودة يف املنطقة البحري���ة املتنازع فيها مقبول ألنه وارد
ضمن���ًا يف الطلب األصلي املتعلق بتعي�ي�ن احلدود البحرية بني نيكاراغوا
وهندوراس يف البحر الكاريـيب.

التاريخ احلاسم
(الفقرات )131-117
تذكر املحكمة بأن أمهية التاريخ احلاسم يف سياق نـزاع بشأن تعيني
ّ
احلدود البحرية أو نـزاع بش���أن الس���يادة على أرض تكمن يف أنه يتيح
التمييز بني األعمال اليت يؤديها الفاعل بوصفه صاحب سيادة وهي ،من
حيث املبدأ ،ذات صلة بغرض تقييم ممارس���ة الس���لطات الفعلية وإثبات
صحتها ،واألعمال اجلارية بعد ذلك التاريخ احلاسم واليت تكون بصورة
ال مطالبات
عام���ة بال أمهية لذلك الغرض ألهنا م���ن فعل دولة لديها أص ً
تري���د تأكيدها يف نـزاع قانوين ،وميكن بالتايل أن تكون قد قامت بتلك

األعم���ال هبدف دعم تل���ك املطالبات ال غري .لذا فإن التاريخ احلاس���م
سيكون اخلط الفاصل الذي تصبح بعده أعمال األطراف غري ذات صلة
يف أغراض تقدير قيمة ممارسة السلطات الفعلية.
وت ّدع���ي هندوراس وج���ود نـزاعني رغم كوهنم���ا متصلني :األول
بشأن ما إذا كانت ملكية اجلزر املتنازع عليها تعود إىل نيكاراغوا أم إىل
هندوراس ،واآلخر بش���أن ما إذا كان خط العرض اخلامس عش���ر ميثل
احلدود البحرية احلالية بني الطرفني .وترى نيكاراغوا أن النـزاع واحد.
وتالح���ظ هندوراس أنه “قد يوجد أكثر من تاريخ حاس���م” فيما
خي���ص النـزاع املتعلق بالس���يادة على املعامل البحري���ة يف املنطقة املتنازع
عليه���ا .وبالتايل ،فإنه “ما دامت مس���ألة حق امللكية تدور حول تطبيق
مب���دأ احلي���ازة اجلاري���ة ” ،ف���إن التاريخ احلاس���م جيب أن يك���ون عام
 - 1821تاريخ استقالل هندوراس ونيكاراغوا عن إسبانيا .وألغراض
حتديد ممارس���ة الس���لطات الفعلية يف مرحلة ما بعد االس���تعمار ،تقول
هندوراس إن التاريخ احلاسم ال ميكن “أن يسبق تاريخ تقدمي املذكرة -
 21آذار/م���ارس  - 2001ما دامت هذه ه���ي املرة األوىل اليت ت ّدعي
فيه���ا نيكاراغوا أن حق ملكية اجلزر يع���ود إليها” .وفيما خيص النـزاع
تؤكد هندوراس أن عام  ،1979الذي استلمت
بشأن احلدود البحريةّ ،
فيه احلكومة الساندينية السلطةّ ،
يشكل التاريخ احلاسم ،ألنه حىت ذلك
التاري���خ “مل تظهر نيكاراغوا أدىن اهتمام باحلش���فات واجلزر األخرى
الواقعة مشال خط العرض اخلامس عشر”.
وترى نيكاراغوا أن التاريخ احلاس���م هو عام  ،1977عندما شرع
الطرفان يف مفاوضات بشأن تعيـني احلدود البحرية عقب تبادل رسائل
وتؤك���د نيكاراغوا أن النـزاع بش���أن احلدود البحرية
ب�ي�ن احلكومتنيّ .
يش���مل بش���كل ضمين النـزاع بش���أن اجلزر الواقعة داخل املنطقة ذات
الصلة ،وبالتايل أن التاريخ احلاسم للنـزاعني واحد.
وترى املحكمة ،بعد أن درس���ت حج���ج الطرفني ،أنه يف احلاالت
ال�ت�ي يوجد فيها نـزاعان مترابط���ان ،على غرار القضية احلالية ،ال يوجد
بالضرورة تاريخ حاس���م واحد ،وأن ذل���ك التاريخ قد يكون خمتلفًا يف
النـزاع�ي�ن .هلذه األس���باب ،جتد املحكمة أن م���ن الضروري التمييز بني
تارخي�ي�ن حامسني خمتلف�ي�ن يتعيّن تطبيقهما على ظرف�ي�ن خمتلفني .فأحد
التارخيني احلامسني يتعلق بإس���ناد الس���يادة على اجل���زر إلحدى الدولتني
املتنازعتني .والتاريخ احلاسم اآلخر يتعلق مبسألة تعيـني احلدود يف املنطقة
البحرية املتنازع عليها.
وفيم���ا خيص النـزاع عل���ى اجلزر ،تعترب املحكم���ة أن عام 2001
هو التاريخ احلاس���م ألن نيكاراغوا مل تتحف���ظ صراحة على “حقوقها
الس���يادية خبصوص مجيع اجلزر والصخور اليت تطالب هبا نيكاراغوا يف
املنطقة املتنازع عليها” إال يف املذكرة اليت أرسلتها يف عام .2001
وفيم���ا يتعلق باخلالف على خط تعي�ي�ن احلدود ،ترى املحكمة أنه
ميكن القول بوجود نـزاع بشأن تعيـني احلدود البحرية منذ وقت وقوع
احلادثتني املتعلقتني حبجز س���فن صيد يف آذار/مارس  ،1982وأدتا إىل
تبادل الرسائل الدبلوماسية بني الطرفني.
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السيادة على اجلزر
(الفقرات )227-132
املعامل البحرية يف املنطقة املتنازع عليها
تالحظ املحكمة حني تقييم الطبيعة القانونية للمعامل الربيّة يف املنطقة
املتنازع عليها أن الطرفني ال جيادالن يف حقيقة أن حش���فات بوبل كي
وس���افانا كي وبورت رويال كي وس���اوث كي تبقى بارزة فوق املياه
حني امل ّد .ولذا يسري عليها تعريف اجلزر ونظامها مبوجب املادة 121
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (وكل من نيكاراغوا وهندوراس
طرف فيها).
وباس����تثناء هذه اجلزر األربع ،تذكر املحكمة أن هناك على ما يبدو
نقص����ًا يف املعلوم����ات اليت حتتاج إليه����ا من أجل حتديد ع����دد من املعامل
البحرية األخرى يف املنطقة املتنازع عليها .ومل تقدم اإلجراءات الكتابية
والشفوية للمحكمة مساعدة ذات شأن يف هذا الصدد تتيح هلا أن حت ّدد
تبت
بالدقة الالزمة “املعامل األخرى” اليت طلب الطرفان من املحكمة أن ّ
يف مسألة السيادة اإلقليمية عليها.
وتالح���ظ املحكم���ة أنه قد أش�ي�ر خالل اإلجراءات إىل حش���فتني
أخريني مها لوغوود كي (وتس���مى أيضا بالو دي كامبيتش���ي) وميديا
لونا كي .ور ّدًا على سؤال طرحه قاض خاص ،ذكر الطرفان أن ميديا
لونا كي مغمورة اآلن باملياه وأهنا مل تعد جزيرة .ويسود الغموض حالة
لوغ���وود كي الراهنة :فهندوراس تذكر أهن���ا تظل بارزة فوق املاء حني
املد (وإن كان ذلك بقدر قليل فقط)؛ فيما تش�ي�ر نيكاراغوا إىل أن امل ّد
يغمرها كليًا.
وبالنظ���ر إىل مجي���ع هذه الظروف ،ترى املحكمة أن من املناس���ب
تبت فقط يف مس���ألة الس���يادة على حشفات بوبل كي وسافانا كي
أن ّ
وبورت رويال كي وساوث كي.
وق ّدم كل من الطرفني خالل املرافعات الشفوية طلبًا بشأن جزيرة
يف مكان خمتلف متامًا ،وهي اجلزيرة الواقعة يف مصب هنر كوكو .وخالل
الق���رن املاضي ،بيّنت طبيعة مصب النهر املتقلب���ة أن األرجح أن تلحق
اجل���زر الكبرية بأق���رب ضفة إليها ،وأن مس���تقبل اجلزر األصغر حجمًا
تبت املحكمة يف
غري ّ
مؤكد .وبس���بب الظروف املتغيّ���رة يف املنطقة ،مل ّ
مسألة حق السيادة على اجلزر يف مصب هنر كوكو.
مبدأ احليازة اجلارية والسيادة على اجلزر املتنازع عليها
تالحظ املحكمة أن هندوراس اس���تندت إىل مب���دأ احليازة اجلارية
بوصفه أساسًا لس���يادهتا على اجلزر املتنازع عليها .وتعارض نيكاراغوا
مؤكدة أنه ال ميكن إسناد السيادة على تلك اجلزر لطرف أو آلخر
ذلك ّ
على أساس هذا املبدأ.
وتالحظ املحكمة أهنا اعترفت بأن “مبدأ احليازة اجلارية قد حافظ
على مكانته بني أهم املبادئ القانونية” فيما يتعلق حبق امللكية على إقليم ما
وبتعيـني احلدود حني إهناء االستعمار (النـزاع احلدودي (بوركينا فاسو/
مجهورية م���ايل) احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية  ،1986الصفحة

 ،567الفقرة  .)26وتذكر املحكمة أن ما من ش���ك يف أن ذلك املبدأ
ينطبق على مس���ألة تعيـني احلدود اإلقليمي���ة بني نيكاراغوا وهندوراس،
وكالمها كان يف السابق مقاطعة استعمارية إسبانية .وخالل القرن التاسع
عش���ر ،جرت مفاوضات هبدف حتديد احلدود اإلقليمية بني نيكاراغوا
وهندوراس وانتهت إىل إبرام معاهدة غاميز  -بونيال املؤرخة  7تشرين
األول/أكتوب���ر  1894اليت اتفقت فيها الدولتان ،مبوجب الفقرة الثالثة
من املادة الثانية منها ،على أن “كل مجهورية [تع ّد] مالكة لإلقليم الذي
كان ّ
ال من مقاطعيت هندوراس ونيكاراغوا
يشكل يف تاريخ االستقالل ك ً
عل���ى التوايل” .وبنود قرار التحكيم الذي أصدره يف عام  1906ملك
إس���بانيا ،والذي اس���تند بالتحديد إىل مبدأ احلي���ازة اجلارية على النحو
املح ّدد يف الفقرة  3من املادة الثانية من معاهدة غاميز  -بونيال ،ح ّددت
احل���دود اإلقليمية ب�ي�ن البلدين فيما خيص املس���احات األرضية املتنازع
عليها ،أي من بورتيلو دي تيوتيكاثنيت إىل س���احل املحيط األطلس���ي.
أكدت حمكم���ة العدل الدولي���ة يف احلكم ال���ذي أصدرته يف عام
وق���د ّ
 1960صح���ة ق���رار التحكيم الص���ادر يف ع���ام  1906وقوته امللزمة،
ويقبل طرفا النـزاع ذلك القرار بوصفه قرارًا ملزمًا قانونًا.
وتتناول املحكمة مسألة السيادة على اجلزر ،فتبدأ مبالحظة أن قاعدة
احلي����ازة اجلارية جيوز أن تطبق ،من حيث املبدأ ،على األمالك الواقعة يف
عرض البحر وعلى احليز البحري .وتالحظ املحكمة أن جمرد االستظهار
باملبدأ ال يقدم يف ح ّد ذاته جوابًا واضحًا على مسألة السيادة على اجلزر
املتنازع عليها .وإذا كانت هذه اجلزر ليست أرضًا ال مالك هلا ،حسبما
يق����ر به الطرفان وعلى النحو املعترف به عمومًا ،فال بد من افتراض أهنا
كان����ت حتت حكم التاج اإلس����باين .ولكن ال يس����تتبع ذلك بالضرورة
أن اخلل����ف على اجل����زر املتنازع عليها ال ميك����ن إالّ أن يكون هندوراس
وتذكر املحكمة
لكوهنا الدولة الوحيدة اليت طالبت رمسيًا بذلك املركزّ .
بأن مبدأ احليازة اجلارية يفترض على حنو مس����بق وجود تقسيم للحدود
أجرته السلطات االستعمارية املركزية بني املقاطعات االستعمارية املعنيّة.
وبالتايل ،ومن أجل تطبيق مبدأ احليازة اجلارية على اجلزر املتنازع عليها،
جيب إثبات أن التاج اإلسباين قد خصصها إما هلذه املقاطعة االستعمارية
أو لألخرى.
وتبحث املحكمة عن أدلة مقنعة ميكن أن تس���مح هلا مبعرفة ما إذا
أي مقاطعة من املقاطعات االس���تعمارية
كان���ت اجلزر قد أس���ندت إىل ّ
التابعة ألمريكا اإلسبانية السابقة ،وبتحديد تلك املقاطعة.
وتذكر املحكمة أن الطرفني مل يدليا بأدلة مستندية أو أدلة أخرى من
حقبة ما قبل االس���تقالل تشري صراحة إىل هذه اجلزر .وتالحظ املحكمة
أيضًا أن القرب اجلغرايف ليس بالضرورة عام ًال حامسًا يف ح ّد ذاته لتحديد
سند امللكية القانوين .واملعلومات اليت قدمها الطرفان عن اإلدارة اإلسبانية
االس���تعمارية ألمريكا الوس���طى ال تس���مح بالتيقن مما إذا كان الس���لطة
اليت مارس���ت اإلدارة على أقاليم اجلزر التابعة هلن���دوراس ونيكاراغوا يف
ذل���ك الوقت هي كي���ان واحد (القبطانية العامة لغواتيم���اال) ،أو كيانان
تبعيّ���ان (حكومة هندوراس والقي���ادة العامة لنيكاراغوا) .وخالفًا لإلقليم
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ال�ب�ري ،حيث كانت احل���دود اإلدارية بني املقاطعات املختلفة معيّنة على
حن���و واض���ح بصورة أو بأخرى ،فإنه من الواض���ح أنه مل يكن مثة عمومًا
تعي�ي�ن دقي���ق للحدود فيما يتعل���ق باجلزر .ويب���دو أن األمر كان كذلك
من باب أوىل بالنس���بة للجزر املذكورة ،ألهنا قلما كانت مأهولة قطعًا،
إن مل تك���ن غري مأهولة كلي���ًا ،وال متتلك ما يس���تحق الذكر من موارد
طبيعية ميكن اس���تغالهلا ،باستثناء صيد األمساك يف املنطقة البحرية املحيطة
هب���ا .وتالحظ املحكم���ة أيضًا أن القبطانية العام���ة لغواتيماال رمبا كانت
بالفعل قد سيطرت على األقاليم الربيّة واجلزر املتامخة للسواحل من أجل
توف�ي�ر األمن ،ومنع عمليات التهريب ،واختاذ تدابري أخرى لضمان محاية
أي دليل يش�ي�ر إىل أن اجلزر
مصاحل التاج اإلس���باين .ومع ذلك ال يوجد ّ
أي من هذه األهداف االستراتيجية.
أي دور يف حتقيق ّ
املذكورة قد أ ّدت ّ
وعل����ى الرغم من األمهية التارخيية واملس����تمرة ملب����دأ احليازة اجلارية،
الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإهناء االس����تعمار يف أمريكا الالتينية ،ال ميكن
القول يف هذه القضية إن تطبيق هذا املبدأ على هذه اجلزر الصغرية ،اليت
تقع على مسافة بعيدة يف عرض البحر ومن الواضح أهنا ال تتاخم ساحل
أرض نيكاراغوا أو هندوراس ،ميكن أن يتيح تسوية مسألة السيادة عليها.
وخبصوص حجة املتامخة اليت طرحتها نيكاراغوا ،تالحظ املحكمة
أن معاهدات االس���تقالل اليت أبرمتها نيكاراغوا وهندوراس مع إسبانيا
يف  1850و 1866على الترتيب تش�ي�ر إىل مس���ألة املتامخة فيما خيص
س���واحل اإلقليم الرئيسي ،ال فيما خيص اجلزر الواقعة يف عرض البحر.
وال ميك���ن بالت���ايل قبول حجة نيكاراغوا اليت مفاده���ا أن اجلزر املتنازع
عليها هي أقرب إىل أدنربغ كي اليت متلكها نيكاراغوا .ومع أن املحكمة
ال تعتمد على مس���ألة املتامخة من أجل حتديد النتائج اليت توصلت إليها
أي حال ،أن اجلزر املتنازع عليها تبدو يف واقع األمر
فإهنا تالحظ ،على ّ
أقرب إىل ساحل هندوراس منها إىل ساحل نيكاراغوا.
وتسعى املحكمة ،بعد أن خلُصت إىل أن مسألة السيادة على اجلزر
للتأكد مما إذا
املتنازع عليها ال ميكن أن حتل على األساس املذكور أعالهّ ،
كانت هناك ممارسة للسلطات الفعلية خالل الفترة االستعمارية على حنو
ذي صل���ة .وقد ُع ّرف معيار “ممارس���ة الس���لطات الفعلية خالل الفترة
ال على
االس���تعمارية” على أنه “سلوك الس���لطات اإلدارية بوصفه دلي ً
املمارس���ة الفعلية للوالية اإلقليمية يف املنطقة خالل الفترة االستعمارية”
(النـزاع احلدودي (بوركينا فاسو/مجهورية مايل) احلكم ،تقارير حمكمة
الع���دل الدولية  ،1986الصفح���ة  ،586الفقرة 63؛ النـزاع احلدودي
(بنني/نيج���ر) ،احلكم ،تقارير حمكمة الع���دل الدولية  ،2005الصفحة
 ،120الفقرة .)47
وتالحظ املحكمة أنه ال توجد يف هذه القضية معلومات تش�ي�ر إىل
انتهاج الس���لطات اإلدارية االس���تعمارية مثل هذا الس���لوك .ونظرًا إىل
أي أمهية اقتصادية أو استراتيجية
موقع اجلزر املتنازع عليها وافتقارها إىل ّ
خاصة يف ذلك الوقت ،ترى املحكمة أنه مل متارس بشأهنا سلطات فعلية
تؤكد وجود
اس���تعمارية .وبالتايل ليس بوسع املحكمة أن تس���تنتج أو ّ
سند ملكية تلك اجلزر على ذلك األساس.

ويف ضوء االعتبارات املذكورة أعاله ،ختلُص املحكمة إىل أن مبدأ
احليازة اجلارية ال يس���اعد بالش���كل املناس���ب على حتديد السيادة على
أي ش���يء يش�ي�ر بوض���وح إىل ما إذا
اجلزر وذلك بس���بب عدم وجود ّ
كانت تلك اجلزر قد أسندت إىل مقاطعة هندوراس االستعمارية أو إىل
مقاطعة نيكاراغوا االس���تعمارية قبل االستقالل أو بعده .وال ميكن متييز
مثل هذا اإلس���ناد يف قرار التحكيم الذي أصدره ملك إس���بانيا يف عام
أي دليل على ممارس���ة
 .1906وعل���ى حنو مماثل ،مل يُقدم إىل املحكمة ّ
ألي
س���لطات فعلية اس���تعمارية خبصوص هذه اجلزر .وبالتايل مل يثبت ّ
من نيكاراغوا وهندوراس حق ملكية هذه اجلزر حبكم احليازة اجلارية.

ممارسة السلطات الفعلية بعد العهد االستعماري
والسيادة على اجلزر املتنازع عليها
تالحظ املحكمة أوالً أنه وفقًا الجتهادها الس���ابق (وال س���يما يف
قضية إندونيس���يا/ماليزيا) وألحكام حمكمة الع���دل الدويل الدائمة ،فإن
الس���يادة عل���ى املعامل البحرية البس���يطة ،مثل اجلزر املتن���ازع عليها بني
هندوراس ونيكاراغوا ،ميكن أن تبىن على أس���اس إبراز متواضع نس���بيًا
لسلطات الدولة من حيث النوعية والكمية.
وتنظ���ر املحكمة بعد ذل���ك فيما عرضه عليه���ا الطرفان من فئات
خمتلفة من ممارسة السلطات الفعلية.
ففيم���ا خيص فئة الرقابة التش���ريعية واإلداري���ة ،تالحظ املحكمة أنه
أي إش���ارة إىل
مل ت���رد يف دس���اتري هندوراس املختلف���ة وقانوهنا الزراعي ّ
أي دليل
اجل���زر األربع املتن���ازع عليها ،كما تالحظ أيضًا أن���ه ال يوجد ّ
بأي
عل���ى أن هندوراس ق���د طبقت هذه الصكوك القانوني���ة على اجلزر ّ
طريقة حم ّددة .ولذلك ترى املحكمة أن ادعاء هندوراس بأهنا متارس رقابة
تشريعية وإدارية على هذه اجلزر ليس مقنعًا.
وفيما خيص تطبيق القانون اجلنائي واملدين وإنفاذمها ،ترى املحكمة
أن لألدل���ة اليت قدمتها هندوراس داللة قانونية .فكون عدد من األعمال
املذكورة (اليت تش���مل يف مجلة أمور ش���كاوى جنائية خبصوص جرائم
ال عن عملية
س���رقة واعتداء جس���دي يف س���افانا كي وبوبل كي ،فض ً
إنفاذ قوانني املخدرات اليت نفذهتا يف املنطقة يف عام  1993الس���لطات
اهلندوراس���ية وإدارة إنفاذ قوانني مراقبة املخدرات يف الواليات املتحدة)
قد جرى يف التس���عينات ال حيول دون اعتبارها ذات صلة ألن املحكمة
وج���دت أن التاري���خ احلاس���م بالنس���بة هل���ذه اجلزر هو ع���ام .2001
فالش���كاوى اجلنائية مس���ألة ذات صلة ألن األعم���ال اإلجرامية وقعت
عل���ى اجلزر املتنازع عليها .وعملية إنف���اذ قوانني املخدرات اليت نفذت
يف عام  ،1993مع أهنا ليست بالضرورة منوذجًا لتطبيق وإنفاذ القانون
اجلنائي اهلندوراس���ي ،ميكن أن تعترب بالفعل إذنًا من هندوراس إىل إدارة
إنف���اذ قوانني مراقبة املخدرات يف الواليات املتحدة مينحها حق التحليق
فوق اجلزر املذكورة يف الوثيقة ،واليت تقع ضمن املنطقة املتنازع عليها.
والتصري���ح الذي منحته هندوراس إلدارة إنفاذ قوانني مراقبة املخدرات
بالتحليق يف أجواء “املجال اجلوي الوطين” ،مع اإلشارة على حنو حم ّدد
ال
إىل اجلزر األربع واجلزر الصغرية املنخفضة ،ميكن أن يفهم بوصفه عم ً
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سياديًا تزاوله دولة ذات سيادة ،ويرقى إىل مرتبة ممارسة سلطات فعلية البحرية غري مقنعة فيما يتعلق حبقيقة ممارسة السلطات الفعلية خبصوص
هذه اجلزر.
ذات صلة يف املنطقة.
وفيم���ا خيص االمتي���ازات النفطية ،جتد املحكم���ة أن األدلة املتعلقة
وفيم����ا خيص تنظيم اهلجرة ،تالحظ املحكمة أنه يبدو أن هندوراس
قد مارس����ت يف عامي  1999و 2000نش����اطًا كبريًا يف جمال األنظمة بأنش���طة الطرف�ي�ن يف جمال التنقيب عن النف���ط يف عرض البحر ليس هلا
أي عالقة باجلزر املتنازع عليها .لذا فإهنا ستركز على األعمال املرتبطة
ّ
املتعلقة باهلجرة وبرخص عمل األش����خاص يف اجلزر .ففي عام ،1999
زارت الس����لطات اهلندوراس����ية اجلزر األربع وسجلت بيانات األجانب باالمتياز النفطي يف اجلزر حتت فئة األشغال العامة.
الذين يعيش����ون يف ساوث كي وبورت رويال كي وسافانا كي (كانت
وفيما خيص األش����غال العام����ة ،تالحظ املحكم����ة أن اهلوائي البالغ
بوبل كي غري مأهولة يف ذلك الوقت ،رغم أهنا كانت مأهولة س����ابقًا) .طول����ه  10أمت����ار الذي نصبته عل����ى بوبل كي يف عام  1975ش����ركة
وتق����دم هن����دوراس إفادة من ضابط هجرة هندوراس����ي زار اجلزر ثالث جيوفيزيكال سرفيسز إنكوربوريشن حلساب شركة أونيون أويل ،كان
أو أرب����ع م����رات يف الفترة م����ن  1997إىل  .1999وجت����د املحكمة أنه
جزءا من ش����بكة جيوديس����ية حملية للمس����اعدة يف أنشطة احلفر يف سياق
ً
جزءا
يتعيّن إيالء أمهية قانونية لألدلة اليت قدمتها هندوراس بشأن تنظيم اهلجرة االمتيازات النفطية املمنوحة .وت ّدعي هندوراس أن بناء اهلوائي كان ً
بوصف����ه دلي ًال على ممارس����ة الس����لطات الفعلية ،رغم أهن����ا مل تبدأ إل يف ال يتج����زأ من “نش����اط التنقيب عن النفط ال����ذي أذنت به هندوراس”.
أواخر التسعينات .فإصدار تصاريح عمل وتأشريات ملواطنني جامايكيـني وقدمت ش����ركة النفط إىل السلطات اهلندوراسية تقارير دورية عن هذه
ونيكاراغويـني يُثبت ممارسة هندوراس السلطة التنظيمية .وتستبع زيارات األنش����طة ،وذكرت فيها مبالغ الضرائب املدفوعة .وت ّدعي نيكاراغوا أن
موظف اهلجرة اهلندوراسي اجلزر ممارسة السلطة الوالئية ،حىت ولو كان وضع اهلوائي على بوبل كي كان عم ًال ذا طابع خاص مل يُمنح بش����أنه
أي إذن حكومي حم ّدد .وترى املحكمة أن اهلوائي قد نُصب يف س����ياق
يغلب على الغرض منها رصد حالة اهلجرة يف اجلزر ال تنظيمها .والفترة
ّ
الزمنية اليت اس����تغرقتها أعمال السيادة هذه قصرية نسبيًا ،ومع ذلك فإن أنش����طة التنقيب عن النفط اليت مشله����ا اإلذن .وعالوة على ذلك ،ميكن
هندوراس هي الوحيدة اليت اختذت يف تلك املنطقة تدابري ميكن اعتبارها بصفة عامة اعتبار دفع الضرائب عن هذه األنشطة دلي ًال إضافيًا على أن
مبثاب����ة أعمال نفذهتا بوصفها صاحبة س����يادة .وال ت ّدعي نيكاراغوا بأهنا نصب اهلوائي مت بإذن حكومي .وبالتايل ترى املحكمة أن األشغال العامة
اليت أش����ارت إليها هندوراس تش ّ
����كل ممارسة سلطات فعلية تدعم سيادة
نظمت مسائل اهلجرة يف اجلزر سواء قبل التسعينات أو بعدها.
وفيما خيص تنظيم أنشطة صيد األمساك ،ترى املحكمة أن السلطات هندوراس على اجلزر املتنازع عليها.
ووج����دت املحكم����ة ،بعد النظ����ر يف احلجج والرباه��ي�ن اليت قدمها
اهلندوراس���ية أصدرت تراخيص الصيد معتقدة بأن هلا حقًا قانونيًا على
املناطق البحرية املحيطة باجلزر ،وأن ذلك احلق مس���تمد من حق ملكية الطرف����ان ،أن ممارس����ة الس����لطات الفعلية اليت حتتج هبا هن����دوراس ،تدل
هندوراس على تلك اجلزر .واألدلة املستمدة من خضوع قوارب الصيد على “نية وإرادة يف التصرف بوصفها صاحبة س����يادة” وتش ّ
����كل إبرازًا
وأعم���ال البناء يف تل���ك اجلزر ألنظمة هندوراس ه���ي أيضًا ذات أمهية متواضعًا وإمنا حقيقيًا للس����لطة على اجلزر األربع .ورغم أنه مل يثبت أن
قانونية يف نظر املحكمة لكوهنا تقع يف فئة الرقابة اإلدارية والتش���ريعية .للج����زر األربع أمهية اقتصادية أو اس����تراتيجية ،ورغم ندرة األعمال اليت
وترى املحكمة أنه ميكن أيضًا النظر إىل التصاريح اليت منحتها احلكومة تعكس س����لطة الدولة ،فإن هندوراس أظهرت منطًا من السلوك اإلمجايل
اهلندوراسية للسماح ببناء منازل يف سافانا كي ،والترخيص الذي منحته العام يكفي للداللة على نيتها التصرف بوصفها صاحبة سيادة على بوبل
بلدي���ة بويرتو ملب�ي�را ملعدات ختزين األمساك يف تلك احلش���فة ،باعتبارها كي وس����افانا كي وبورت رويال كي وساوث كي .وتالحظ املحكمة
إبرازًا ملمارسة السلطة وإن كان متواضعًا ،ودلي ًال على ممارسة السلطات أيضًا أن األنش����طة اهلندوراس����ية اليت ترقى إىل ممارس����ة السلطات الفعلية
أي احتجاج من جانب نيكاراغوا اليت ميكن أن يُفترض أهنا كانت
الفعلي���ة فيما يتعل���ق باجلزر املتن���ازع عليها .واملحكمة ليس���ت مقتنعة مل تثر ّ
أي دليل على
حبج���ة نيكاراغوا اليت مفادها أن املفاوضات اليت جرت يف اخلمس���ينات عل����ى علم هبا .وفيم����ا خيص نيكاراغوا ،مل جتد املحكم����ة ّ
بني نيكاراغوا واململكة املتحدة بش���أن جتديد حقوق صيد الس�ل�احف وجود نية أو إرادة لديها للتصرف بوصفها صاحبة س����يادة ،كما مل جتد
أي ممارسة فعلية أو إبراز للسلطة على تلك اجلزر.
أي دليل على ّ
ّ
قبالة ش���واطئ نيكاراغوا تشهد أن نيكاراغوا صاحبة سيادة على اجلزر
املتنازع عليها.
القيمة الثبوتية للخرائط يف تأكيد السيادة
على اجلزر املتنازع عليها
تذكر املحكمة بأنه س���بق هلا أن
وفيما خي���ص الدوريات البحريةّ ،
أش���ارت إىل أن التاريخ احلاس���م ألغراض مسألة حق امللكية على اجلزر
تالحظ املحكمة أن الطرفني ق ّدما عددًا كبريًا من اخلرائط لتوضيح
لي���س عام  1977وإمنا عام  .2001واألدل���ة اليت قدمها الطرفان على حجج كل منهما ،ولكن ال يوجد بني اخلرائط اليت تشمل بعض اجلزر
أي خريطة حت ّدد بوضوح الدولة اليت متارس السيادة على
القيام بدوريات حبرية هي أدلة متناثرة وال تستبع بوضوح وجود عالقة املتنازع عليها ّ
أي خريطة تع ّد
مباش���رة ب�ي�ن ّ
أي من نيكاراغ���وا أو هندوراس واجل���زر املتنازع عليها .تل���ك اجلزر .وع�ل�اوة على ذلك ،ال يوجد بني اخلرائط ّ
لذا جتد املحكمة أن األدلة اليت قدمها كل من الطرفني بشأن الدوريات
جزءا
ج���زءا من صك قان���وين نافذ ،أو تع��� ّد ،على حنو أكثر حتدي���دًاً ،
ً
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م���ن معاهدة حدود موقّعة بني نيكاراغوا وهندوراس ،وبالتايل تس���تنتج
املحكمة أن هذه املواد اخلرائطية اليت قدمها الطرفان عاجزة يف ح ّد ذاهتا
عن دعم مطالب كل منهما بشأن السيادة على اجلزر الواقعة مشال خط
العرض اخلامس عشر.

اعتراف الدول الثالثة واملعاهدات الثنائية،
واتفاق التجارة احلرة لعام 1998
أي دليل يدعم أيًّا من حجج الطرفني
ترى املحكمة أنه ليس هناك ّ
فيم���ا يتعلق باعتراف دول ثالثة بأن الس���يادة عل���ى اجلزر املتنازع عليها
تع���ود إىل هن���دوراس أو إىل نيكاراغوا .وتبيّن بع���ض األدلة اليت قدمها
الطرف���ان وقوع حوادث عرضية غري متس���قة وال متعاقبة .ومن الواضح
أي إقرار ضمين.
أهنا ال تعين إقرارًا صرحيًا بالسيادة ،كما مل يقصد منها ّ
وتالحظ املحكمة أن هندوراس احتجت مبعاهدتني ثنائيتني أبرمتهما
ال
كولومبيا ،إحدامها مع هندوراس واألخرى مع جامايكا ،بوصفهما دلي ً
على االعتراف بالس���يادة على اجل���زر املتنازع عليها .وتالحظ املحكمة
أي تفاهم يش�ي�ر
تقر نيكاراغوا أبدًا ّ
أنه فيما خيص هاتني املعاهدتني ،مل ّ
إىل كون هندوراس صاحبة س���يادة على اجلزر املتنازع عليها .وال ترى
أي صل���ة فيما يتعلق باعتراف
املحكم���ة أن هلات�ي�ن املعاهدتني الثنائيتني ّ
طرف ثالث حبق ملكية على اجلزر املتنازع عليها.
وتذكر املحكمة أهنا أحيطت علمًا خالل املرافعات الشفوية بتاريخ
املفاوض���ات على اتفاق التجارة احلرة يف أمريكا الوس���طى واجلمهورية
الدومينيكي���ة الذي وقّعت علي���ه نيكاراغوا وهندوراس وكوس���تاريكا
وغواتيماال والس���لفادور واجلمهورية الدومينيكية يف  16نيس���ان/أبريل
 1998يف س���انتو دومينغو .وتذكر هندوراس أن نص االتفاق األصلي
يتضم���ن مرفقا للم���ادة ّ 01-2يعرف إقليم هندوراس ويش�ي�ر يف مجلة
أمور إىل جزر بالو دي كامبيتش���ي وميدي���ا لونا .وت ّدعي هندوراس أن
اس���م “ميديا لونا” كان “يس���تخدم يف كثري من األحيان لإلشارة إىل
املجموع���ة الكاملة من اجلزر واحلش���فات” الواقع���ة يف املنطقة املتنازع
عليها .وتش�ي�ر نيكاراغوا إىل أنه خ�ل�ال عملية التصديق على االتفاقية،
أق���رت اجلمعية الوطنية النيكاراغوية نص���ًا منقحًا التفاق التجارة احلرة
ّ
مل يتضم���ن مرفق املادة  .01-2وتالحظ املحكمة ،بعد دراس���ة املرفق
املذك���ور ،أن اجلزر األربع املتنازع عليها ليس���ت مذكورة باالس���م يف
ذل���ك املرفق .وعالوة على ذل���ك ،تالحظ املحكمة أنه مل يُعرض عليها
أي دليل مقنع يشري إىل أن اسم “ميديا لونا” حيمل املعىن الذي تذكره
ّ
هن���دوراس .وترى املحكم���ة يف هذه الظروف أهنا ال حتتاج إىل مواصلة
النظر يف احلجج املتعلقة هبذه املعاهدة أو مبركزها ألغراض هذه الدعوى.
القرار بشأن السيادة على اجلزر
بعد النظر يف مجيع األدلة املتعلقة مبطالبات الطرفني خبصوص السيادة
على جزر بوبل كي وس���افانا كي وبورت رويال كي وس���اوث كي،
مبا يف ذلك مس���ألة القيمة الثبوتية للخرائط ،ومسألة اعتراف دول ثالثة،

بناء
ختلُص املحكمة إىل أن السيادة على هذه اجلزر تعود إىل هندوراس ً
على ممارسة السلطات الفعلية يف مرحلة ما بعد االستعمار.

تعيـني حدود املناطق البحرية
الفقرات ()320-228
خط احلدود البحرية التقليدية الذي تطالب به هندوراس
مبدأ احليازة اجلارية
تالحظ املحكمة أن مبدأ احليازة اجلارية قد يؤدي يف ظروف معيّنة
ال فيما يتعل���ق باخللجان واألقاليم
دورًا يف تعي�ي�ن احلدود البحري���ة ،مث ً
البحرية التارخيية .إالّ أنه يف هذه القضية ،وعلى افتراض موافقة املحكمة
على ادعاء هندوراس بأن كيب غراسياس أديوس ّ
يشكل النقطة الفاصلة
ب�ي�ن كل م���ن الوالية البحري���ة للمناطق االس���تعمارية التابعة هلندوراس
ال مقنعًا على ضرورة أن متتد احلدود
ونيكاراغوا ،مل تقدم هندوراس دلي ً
البحري���ة من الكيب عل���ى طول خط العرض اخلامس عش���ر .وتقتصر
على تأكيد أن التاج اإلس���باين كان مييل إىل اس���تخدام خطوط العرض
أي دليل على أن
وخطوط الطول لرس���م حدود الوالي���ات ،دون تقدمي ّ
ال يف هذه احلالة بالذات.
السلطة االستعمارية قامت بذلك فع ً
وبالتايل ال ميكن للمحكمة أن تؤيد زعم هندوراس بأن مبدأ احليازة
اجلارية يوفر تقس���يمًا حبريًا على طول خط العرض اخلامس عشر “إىل
ما يبعد مبس���افة  6أميال حبرية على األقل عن كيب غراسياس أديوس”
وال أن الس���يادة اإلقليمية على اجلزر الواقعة مشال خط العرض اخلامس
عش���ر على أس���اس مبدأ احليازة اجلارية “توفر اخل���ط التقليدي الفاصل
ب�ي�ن هذه اجلزر التابعة هلندوراس عن اجلزر التابعة لنيكاراغوا الواقعة يف
اجلنوب” مع وجود “أساس تارخيي زاخر يسهم يف سندها القانوين”.
حيق لنيكاراغوا وهندوراس بوصفهما
وتالحظ املحكمة كذلك أنه ّ
دولتني مس���تقلتني جديدتني أن تضما مبوجب مبدأ احليازة اجلارية هذه
األقالي���م القارية واجلزرية واألقاليم البحرية اليت ّ
ش���كلت مقاطعاهتا عند
البت
االستقالل .إالّ أنه سبق للمحكمة أن قضت بأنه ليس من املمكن ّ
يف السيادة على اجلزر املعنيّة على أساس مبدأ احليازة اجلارية .ومل يثبت
أيضًا أن التاج اإلسباين قسم واليته البحرية بني املقاطعات االستعمارية
لنيكاراغ���وا وهن���دوراس ولو ضمن حدود البح���ر اإلقليمي .ورغم أنه
ميكن القول إن مجيع الدول حصلت على استقالهلا مشفوعًا حبق يف حبر
إقليمي ،فإن هذه احلقيقة القانونية ال حت ّدد املكان الذي متتد منه احلدود
البحري���ة بني البح���ار املتالصقة للدول املتج���اورة .ويف ظروف القضية
احلالية ،ال ميكن القول إن مبدأ احليازة اجلارية يوفر أساسًا إلجراء تقسيم
حبري على طول خط العرض اخلامس عشر.
وتالح���ظ املحكمة أيضًا أن قرار التحكيم الصادر يف عام ،1906
ال���ذي اس���تند بالفعل إىل مبدأ احليازة اجلاري���ة ،مل يتناول تعيـني احلدود
البحرية بني نيكاراغ���وا وهندوراس وأنه ال يكرس حدودًا حبرية بينهما
على طول خط العرض اخلامس عشر.
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وبالتايل تقضي املحكمة بأنه ال ميكن تأييد احتجاج هندوراس بأن
مبدأ احليازة اجلارية يضع أساس���ًا حلدود حبرية “تقليدية” مزعومة على
طول خط العرض اخلامس عشر.

االتفاق الضمين
بعد اإلشارة بالفعل إىل أنه مل تعيّن حدود على أساس مبدأ احليازة
تبت فيما إذا كانت هناك ،كما تزعم
اجلاري���ة ،جيب على املحكمة أن ّ
هندوراس ،اتفاق ضمين كاف إلثبات احلدود .وجيب أن يكون الدليل
ال مقنعًا .فتعيـني حدود حبرية دائمة
على وجود اتفاق قانوين ضمين دلي ً
مسألة بالغة األمهية وال ينبغي أن يُفترض االتفاق ببساطة .وقد ينطبق يف
بع���ض الظروف خط األم���ر الواقع مع وجود حدود قانونية متفق عليها
أو ق���د يتخذ طابع خط مؤقت عل���ى األرجح أو خط يقام هلدف معيّن
وحمدود ،مثل تقاس���م مورد من املوارد النادرة .وحىت لو وجد أن خطًا
مؤقتًا يناسب فترة معيّنة من الزمن ،فيجب متييز هذا عن احلدود الدولية.
وفيما يتعلق بامتيازات النفط املعروضة من هندوراس لدعم حجتها،
ترى املحكمة أن نيكاراغوا حتفظت يف موقفها بش���أن حدودها البحرية
مع هندوراس بترك احلدود الش���مالية ملناطق االمتياز التابعة هلا مفتوحة
أو باالمتن���اع عن ذكر احلدود مع هن���دوراس يف ذلك الصدد .وعالوة
عل���ى ذلك ،تالحظ املحكمة أن مناط���ق االمتياز التابعة لنيكاراغوا اليت
متتد مؤقتًا إىل خط العرض اخلامس عشر قدمت مجيعها بعد أن منحت
هندوراس مناطق امتيازها اليت متتد جنوبًا إىل خط العرض اخلامس عشر.
وفيم����ا يتعلق مبعاهدة عام  1986بني كولومبيا وهندوراس ومعاهدة
ع����ام  1993ب��ي�ن كولومبيا وجاماي����كا اللتني احتجت هبم����ا هندوراس،
تش��ي�ر املحكمة إىل نيكاراغوا أبقت على اعتراضاهتا املس����تمرة على هاتني
املعاهدتني .ففي معاهدة عام ّ ،1986
يشكل خط العرض °14 '59 ''08
شرق خط الطول الثاين والثمانني خط احلدود بني هندوراس وكولومبيا.
وكما ذكر س����ابقًا ،ت����رى هندوراس أن معاهدة ع����ام  1993تنطلق من
اعت����راف بصحة معاهدة ع����ام  1986املربمة ب��ي�ن كولومبيا وهندوراس،
وبالت����ايل تعت����رف بوالية هن����دوراس على املياه واجل����زر الواقعة مشال خط
العرض اخلامس عشر.
وتالح����ظ املحكم����ة أن����ه يف فترات م����ن الزمن ،على حنو م����ا تبينه
األدلة ،كان خلط العرض اخلامس عش����ر على ما يبدو صلة ما بس����لوك
الطرفني .وتتعلق هذه األدلة بالفترة اليت تعقب عام  1961عندما تركت
نيكاراغوا املناطق الواقعة مشال كيب غراسياس أديوس بعد صدور حكم
املحكمة بش����أن صحة ق����رار التحكيم لع����ام  1906وحىت عام 1977
عندم����ا اقترحت نيكاراغوا إجراء مفاوضات مع هندوراس هبدف تعيـني
ح����دود املناطق البحرية يف البحر الكاريـيب .وتالحظ املحكمة أنه خالل
هذه الفترة ،منحت عدة امتيازات متعلقة بالنفط من الطرفني مما يبـيّن أن
حدودمها الش����مالية واجلنوبية تقع عل����ى اإلحداثيات  °14 '59.8على
التوايل .وعالوة على ذلك ،بدا أحيانًا أن تنظيم صيد األمساك يف املنطقة
كان يوحي بفهم مفاده أن خط العرض اخلامس عشر يقسم مناطق صيد
األمساك اخلاصة بكلتا الدولتني؛ هذا فض ًال عن أن بعض الصيادين كانوا

يقسم املناطق البحرية اخلاضعة
يعتربون خط العرض اخلامس عشر خطًا ّ
لوالي����ة نيكاراغوا وهندوراس .إالّ أن هذه األحداث اليت متتد على مدى
فترة قصرية من الزمن ال تكفي لكي تقضي املحكمة بوجود حدود حبرية
دولية ثابتة قانونًا بني الدولتني.
وتالح���ظ املحكم���ة أن مذكرة وزير خارجية هن���دوراس املؤرخة
 3أيار/ماي���و  1982ال�ت�ي ذكره���ا الطرفان (واليت اتف���ق فيها يف الرأي
مع وزارة خارجي���ة نيكاراغوا على أن “احلدود البحرية بني هندوراس
ونيكاراغ���وا مل تعيّن بصورة قانوني���ة” واقترح أن يتوصل الطرفان على
األق���ل إىل ترتيب “مؤقت” بش���أن احل���دود هبدف تف���ادي املزيد من
احلوادث احلدودية) غامضة إىل ح ّد ما فيما يتعلق بوجود حدود معترف
هبا على طول خط العرض اخلامس عشر .واالعتراف بأنه مل يكن هناك
تعيـني قانوين للحدود “مل يكن مقترحًا أو تنازالً مت خالل املفاوضات،
ب���ل كان بيانًا لوقائع أحيلت إىل [وزارة] اخلارجية [اليت] مل تعرب عن
ال على املوقف الرمسي
أي حت ّفظ بش���أهنا” وبالتايل ينبغي أن يعترب “دلي ً
ّ
[هلندوراس] وقتئذ”.
وبع���د اس���تعراض كل ه���ذه املمارس���ة ،مب���ا يف ذلك املراس�ل�ات
أي اتفاق ضمين س���ار بني
الدبلوماس���ية ،قضت املحكمة بعدم وجود ّ
أي تاريخ الح���ق من باب أوىل -
الطرف�ي�ن يف ع���ام  - 1982وال يف ّ
له طابع يثبت وجود حدود حبرية ملزمة قانونًا.

تعيـني احلدود البحرية
تنتقل املحكمة إىل تعيـني احلدود البحرية بني نيكاراغوا وهندوراس
بعد أن قضت بعدم وجود خط حدودي تقليدي على طول خط العرض
اخلامس عشر.
القانون الواجب التطبيق
طلب الطرفان من املحكمة يف مرافعتيهما النهائيتني رس���م “حدود
حبرية وحيدة” تعيّن البحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرف
القاري لكل منهما يف املنطقة املتنازع عليها .ومع أن نيكاراغوا مل تكن
طرف���ًا يف اتفاقية األم���م املتحدة لقانون البح���ار يف الوقت الذي قدمت
في���ه العريضة يف هذه القضية ،فإن الطرفني يتفقان على أن اتفاقية األمم
املتح���دة لقانون البحار تس���ري حاليًا بينهما وأن مواده���ا ذات الصلة
باملوضوع تنطبق عليهما يف هذا النـزاع.
املناطق املراد تعيـني حدودها ومنهجية ذلك
س���تكون “احلدود البحرية الوحيدة” يف هذه القضية نتيجة لتعيـني
ح���دود خمتلف مناطق الوالية املمتدة على املنطقة البحرية من نيكاراغوا
وهن���دوراس القاريتني إىل خط الط���ول الثاين والثمانني على أقل تقدير،
حيث تصبح مصاحل دول ثالثة مصاحل ذات صلة باملوضوع .والسواحل
القاري���ة للطرفني متجاورة يف األطراف الغربية م���ن املنطقة املراد تعيـني
حدودها؛ وبالتايل س���تعيّن احلدود البح���ر اإلقليمي لكل منهما بصورة
حصرية على مس���افة ما (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،الفقرة 1
من املادة  .)2ويوافق الطرفان أيضًا على أن اجلزر األربع املتنازع عليها
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والواقعة مشال خط العرض اخلامس عشر (بوبل كي وسفانا كي وبورت
روي���ال كي وكي اجلنوبية) اليت أحلقت هبندوراس ،وكذلك إدنربه كي
التابع���ة لنيكاراغوا والواقعة جنوب خط العرض اخلامس عش���ر ،ترتب
احلق يف حبار إقليمية لصاحل الدولة الساحلية .وتشري املحكمة إىل أنه فيما
أي م���ن الطرفني مطالبات مبناطق
يتعل���ق باجلزر املتنازع عليها مل يقدم ّ
حبرية أخرى خالف البحر اإلقليمي.
وتالحظ املحكمة أنه يف حني أن الطرفني غري متفقني على العرض
املناس���ب للبح���ار اإلقليمية هل���ذه اجلزر ،فإن املادة  3م���ن اتفاقية األمم
املتح���دة لقانون البحار تن���ص على أن البحر اإلقليمي لدولة ما ال ميكن
ال حبريًا .وال خ�ل�اف على أن مجيع هذه اجلزر تقع
أن يتج���اوز  12مي ً
ال من بعضها بعضًا ولكن على مسافة تزيد عن 24
على مسافة  24مي ً
ال من الرب الواقع غربًا .وبالتايل ،ميكن أيضًا أن تشمل احلدود البحرية
مي ً
الوحي���دة أجزاء تعيّن حدود املناط���ق املتداخلة للبحور اإلقليمية املتقابلة
التابع���ة للج���زر وكذلك أجزاء تعيّ���ن حدود اجلرف الق���اري واملناطق
االقتصادية اخلالصة املحيطة هبا.
وألغراض تعيـني حدود البحور اإلقليمية ،تنص املادة  15من اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار ،وهي معاهدة ملزمة للطرفني ،على ما يلي:
حيق ألي من
“حيث تكون سواحل دولتني متقابلة أو متالصقة ،ال ّ
الدولت�ي�ن يف حال عدم وجود اتفاق بينهما على خالف ذلك ،أن
متد حبرها اإلقليمي إىل أبعد من اخلط الوسط الذي تكون كل نقطة
عليه متس���اوية يف بعدها عن أقرب النقاط على خط األساس الذي
يقاس منه عرض البحر اإلقليمي لكل من الدولتني .غري أن أحكام
هذه الفقرة ال تنطبق حني يكون من الضروري بسبب سند تارخيي
أو ظروف خاصة أخرى تعيـني حدود البحرين اإلقليميني للدولتني
بطريقة ختالف هذا احلكم”.
وكما جرت اإلشارة إليه سابقًا ،قضت املحكمة بعدم وجود خط
“تارخيي” أو تقليدي على طول خط العرض اخلامس عشر.
وكم���ا الحظت املحكمة فيما يتعلق بتنفي���ذ أحكام املادة  15من
اتفاقي���ة األم���م املتحدة لقانون البح���ار“ :يتمثل النه���ج األكثر منطقية
وتطبيقا على نطاق واسع يف القيام أوالً برسم خط تساوي أبعاد بصورة
مؤقت���ة مث النظر فيم���ا إذا كان جيب تعديل اخل���ط أم ال يف ضوء وجود
ظ���روف خاصة”( .تعيـني احلدود البحرية واملس���ائل اإلقليمية بني قطر
والبحرين (قطر ضد البحرين) ،املوضوع ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،2001الفقرة  ،94الصفحة .)176
ويبـيّن االجتهاد القضائي للمحكمة أسباب استخدام طريقة تساوي
البُعد على نطاق واسع يف املمارسة املتعلقة بتعيـني احلدود البحرية وهي:
أهنا حتمل قيمة جوهرية معيّنة بفضل طابعها العلمي والس���هولة النس���بية
ال�ت�ي ميكن أن تطبق هبا .إال أن قاعدة تس���اوي البُعد ال حتظى باألولوية
تلقائي���ًا على غريها من ط���رق تعيـني احلدود ورمب���ا توجد ،يف ظروف
خاصة ،عوامل جتعل تطبيق طريقة تساوي البُعد غري مناسب.

وتالحظ املحكمة أنه ال أحد من الطرفني دعا يف حجته الرئيسية إىل
رسم خط مؤقت لتساوي البُعد باعتباره أنسب طريقة لتعيـني احلدود.
وتالحظ املحكمة منذ البداية أن الطرفني أثارا عددًا من االعتبارات
اجلغرافية والقانونية فيما يتعلق بالطريقة اليت س���تتبعها املحكمة من أجل
ّ
ويش���كل كيب غراسياس أديوس ،حيث تنتهي
تعيـني احلدود البحرية.
نتوءا إقليميًا حمدبًا حادًا جماورًا
احلدود الربيّة بني نيكاراغوا وهندوراس ً
مقعر عل���ى كال اجلانبني إىل الش���مال واجلنوب الغريب.
خلط س���احلي ّ
ومبراعاة امل���ادة  15من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وبالنظر إىل
التضاريس اجلغرافية املبيّنة أعاله ،س���تحتل نقطتا األس���اس اللتني يتعيّن
حتديدمه���ا على كال ضفيت هنر كوك���و على طرف الكيب مكانة كبرية
يف إقامة خط تس���اوي البُعد ،وال س���يما يف سياق امتداده من الساحل.
وبالنظر إىل ش��� ّدة قرب نقطيت األساس املذكورتني من بعضهما بعضًا،
أي تغيري أو خطأ يف حتديدمها مضخمًا بشكل غري متناسب يف
سيصبح ّ
خط تساوي البُعد الناشئ .ويتفق الطرفان أيضًا على أن الرواسب اليت
ينقلها هنر كوكو ويضعها يف قاع البحر جعلت دلتا النهر وكذلك خط
الس���احل الواقع على مشال الكيب وجنوبه يشهدان دينامية مورفولوجية
أي
نش���طة .وبالتايل قد يؤدي اس���تمرار التراكم يف الكيب إىل أن يصري ّ
خط لتس���اوي البُعد يقام اليوم خطًا اعتباطيًا وغري معقول يف املس���تقبل
القري���ب .ويزيد تفاقم هذه الصعوبات اجلغرافية واجليولوجية بفعل عدم
وجود نقاط أس���اس هل���ا مقومات بقاء مزعوم���ة أو مقبولة من الطرفني
نفسهما يف كيب غراسياس أديوس.
وتتزاي���د ه���ذه الصعوبة يف حتديد نقاط أس���اس موث���وق هبا بفعل
االختالف���ات ،اليت جي���ري تناوهلا بص���ورة أمشل أدناه ،وال�ت�ي ما زالت
على ما يبدو بني الطرفني فيما يتعلق بتفس�ي�ر وتطبيق قرار حتكيم ملك
إس���بانيا لعام  1906بشأن السيادة على اجلزيرات املشكلة قرب مصب
هن���ر كوكو وحتدي���د “نقطة احلدود املش���تركة القصوى على س���احل
املحيط األطلسي” (قرار التحكيم الصادر يف  23كانون األول/ديسمرب
 1906عن ملك إسبانيا ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية ،1960
الصفحة .)202
وبالنظر إىل طائفة من املالبسات يف هذه القضية ،يتعذر على املحكمة
أن حت ّدد نقاط األساس وإقامة خط تساوي أبعاد مؤقت للحدود البحرية
الوحيدة يعيّن حدود املناطق البحرية املقابلة للسواحل القارية للطرفني.
ورغم أن املعامل اخلاصة اليت س���بقت اإلش���ارة إليها جتعل من املستحيل
رسم خط تساوي أبعاد كحدود حبرية وحيدة ،فإنه جيب على املحكمة
مع ذلك أن تنظر يف إمكانية انطالق خط احلدود عرب البحرين اإلقليميني
كخط تساوي أبعاد ،على النحو املتوخى يف املادة  15من اتفاقية األمم
بالتشوه
املتحدة لقانون البحار .وقد جيادل البعض بإن املشاكل املرتبطة
ّ
أقل أمهية قرب الساحل ،يف حالة استخدام النتوءات املوجودة على كال
جانـيب كيب غراس���ياس أديوس كنقاط أساس .إلاّ أن املحكمة تالحظ
أوالً أن هناك خالفًا بني الطرفني بش���أن ملكية اجلزر غري املس���تقرة اليت
ّ
تش���كلت يف مصب هنر كوكو ،وهي اجل���زر اليت اقترح الطرفان خالل
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اإلجراءات الش���فوية استخدامها كنقاط أس���اس .ويشار إىل أنه بسبب
بأي ش���يء فيما يتعلق بالسيادة
تغيّر أوضاع املنطقة ،مل تقض املحكمة ّ
على هذه اجلزر .وعالوة على ذلك ،بصرف النظر عن نقاط األس���اس
اليت ستستخدم لرسم خط تساوي أبعاد ،ستتسبب تضاريس السواحل
ذات الصلة باملوضوع وطابعها غري املس���تقر ،مبا يف ذلك اجلزر املتنازع
عليها الناش���ئة يف مصب هنر كوكو ،يف جعل نقاط األس���اس املذكورة
(سواء يف كيب غراسياس أديوس أو يف مكان آخر) غري ثابتة يف غضون
فترة قصرية.
وتتوخى املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار نفس���ها
استثناء لرسم اخلط الوسط ،أي “حني يكون من الضروري بسبب سند
تارخيي أو ظروف خاصة  .”...وال يرد يف صياغة املادة  15ما يوحي
بأن املشاكل املورفولوجية مستبعدة يف ح ّد ذاهتا من أن تكون “ظروفًا
خاصة” يف حدود معىن االستثناء ،وال أن “الظروف اخلاصة” تستخدم
فقط كعنصر تصحيحي خلط سبق رمسه .ويف الواقع ،يبدو بوضوح عدم
اتس���اق االقتراح األخري مع صياغة االستثناء املبيّن يف املادة  .15ويشار
إىل أن املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،اليت اعتمدت
دون مناقش���ة فيما يتعل���ق بطريقة تعيـني حدود البح���ر اإلقليمي ،تكاد
تتطابق (باستثناء تغيريات حتريرية طفيفة) مع نص الفقرة  1من املادة 12
من اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة لعام .1958
ويبـيّن نش���وء نص امل���ادة  12من اتفاقية البح���ر اإلقليمي واملنطقة
املتامخ���ة لع���ام  1958أنه بالفعل ج���رى توخي أن تتطل���ب تضاريس
خاصة للساحل طريقة خمتلفة لتعيـني احلدود (انظرYearbook of the :
 ،International Law Commission (YILC), 1952املجل���د الث���اين،
الصفحة  ،38الشرح ،الفقرة  .)4وعالوة على ذلك ،ال يدل النظر يف
هذه املسألة يف عام  1956على خالف ذلك .وظلت أحكام االستثناء
من القاع���دة العامة على حاهلا ( ،YILC, 1956املجلد األول ،الصفحة
284؛ واملجل���د الثاين ،الصفحات  271و 272و 300حيث يالحظ
يف ش���رح مش���روع اتفاقية اجل���رف القاري أنه “كم���ا يف حالة حدود
البح���ر اإلقليمي ،جيب أن توضع أحكام حل���االت اخلروج عن القاعدة
أي تضاريس اس���تثنائية للس���احل”) .وباإلضافة إىل ذلك،
اليت تتطلبها ّ
ال يكش���ف اجتهاد املحكمة عن تفس�ي�ر خيالف املعىن العادي ألحكام
املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
ول����كل األس����باب املذكورة أعاله ،جت����د املحكمة نفس����ها يف نطاق
االس����تثناء املنصوص علي����ه يف املادة  15من اتفاقية األم����م املتحدة لقانون
البح����ار ،أي يف مواجهة ظروف خاصة ال ميكنها فيها أن تطبق مبدأ خط
تساوي البُعد .ويف نفس الوقت ،يظل تساوي البُعد هو القاعدة العامة.

رسم خط ُمنَ ِّصف
بعد أن توصلت املحكمة إىل اس���تنتاج أن رسم خط تساوي أبعاد
من الرب أمر غري ممكن ،يتعيّن عليها أن تنظر يف قابلية تطبيق الطرق البديلة
املعروضة من الطرفني.

األولي���ة لنيكاراغوا يف أنه ينبغي “اس���تخدام خط
وتتمث���ل احلجة ّ
ُمنَ ِّصف خلطني ميثالن الواجهة البحرية بأكملها لكلتا الدولتني” لتفعيل
تعيـني احلدود من الرب ،يف حني أن السيادة على املعامل البحرية يف املنطقة
املتنازع عليها “ميكن أن تسند ألي من الطرفني على أساس موقع املعلمة
املعنيّة بالنسبة للخط املُنَ ِّصف”.
وهن����دوراس “ال تنك����ر أن الطرق اهلندس����ية لتعيـ��ي�ن احلدود ،مثل
اخلطوط العمودية واخلطوط املُنَ ِّصفة ،تشّ����كل طرقًا ميكن أن تس����فر عن
عملي����ات تعيـني حدود منْ ِصفة يف بعض األحيان” ،لكنها ال توافق على
الرسم الذي وضعته نيكاراغوا للزاوية املراد تنصيفها .وتدعو هندوراس،
كما فس����ر م����ن قبل ،إىل إقامة خ����ط على امتداد خ����ط العرض اخلامس
عشر ،لن يكون من الضروري إدخال أي تعديل عليه فيما يتعلق باجلزر.
وتالح����ظ املحكمة أن هندوراس طلبت يف االس����تنتاجات اخلتامية على
املحكمة أن تعلن أن احلدود البحرية الوحيدة بني هندوراس ونيكاراغوا
“تتبع خ����ط العرض  °14 '59.8مشاالً باعتب����اره احل ّد البحري القائم،
أو خط تساوي أبعاد مع ّدل ،حىت بلوغ والية دولة ثالثة’’.
وتش�ي�ر املحكمة إىل أهن���ا مل توافق عل���ى كال مقترحي هندوراس
(املقترح الرئيس���ي القائم عل���ى االتفاق الضمين عل���ى أن خط العرض
اخلامس عش���ر ميثل احل ّد البحري واملقترح اآلخر املتعلق باستخدام خط
تساوي أبعاد مع ّدل).
وتذكر أنه ثبت أن اس����تخدام خط ُمنَ ِّصف  -أي اخلط الذي ّ
يشكل
بتنصيف الزاوية الناش����ئة عن طريق التقدي����رات اخلطيّة التقريبية للخطوط
الس����احلية ّ -
يشكل طريقة بديلة جمدية يف بعض الظروف اليت يكون فيها
ويكمن تربير تطبيق طريقة
خط تس����اوي البُعد غري ممكن أو غري مناسبُ .
اخل����ط املُنَ ِّصف يف تعيـني احل����دود البحرية يف تضاريس الواجهات البحرية
املعنيّ����ة واملناطق البحرية املراد تعيـني حدودها والعالقة بينها .ويف احلاالت
أي نقطة من نقاط األساس اليت ميكن للمحكمة أن حت ّددها
اليت تكون فيها ّ
غري مس����تقرة أص ًال ،كم����ا يف هذه القضية ،ميكن النظ����ر إىل طريقة اخلط
املُنَ ِّصف كتقريب لطريقة خط تس����اوي البُعد .ومثل خط تس����اوي البُعد،
طريقة اخلط املُنَ ِّصف هنج هندسي ميكن استخدامه إلعطاء األثر القانوين
“للمعي���ار الذي يعت�ب�ر منذ مدة طويل���ة أنه منْ ِص���ف بقدر ما هو
بسيط ،أي أنه من حيث املبدأ ،ومع إيالء االعتبار للظروف اخلاصة
للقضي���ة ،ينبغي للم���رء أن يهدف إىل توزيع متس���او للمناطق ...
حيث تتداخل وتتشابك النتوءات البحرية لسواحل الدول” (تعيـني
احلدود البحرية يف منطقة خليج مني ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1984الصفحة  ،327الفقرة .)195
وإذا كان امل����راد ه����و “الوفاء للحال����ة اجلغرافي����ة الفعلية” (اجلرف
الق����اري (اجلماهريية العربية الليبية/مالط����ة ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولي����ة  ،1985الصفح����ة  ،45الفقرة  ،)57ينبغي أن تس����عى طريقة
تعيـني احلدود إىل إجياد حل فيما يتعلق أوالً بـ “الس����واحل ذات الصلة”
التابعة للدول (انظر :تعيـني احلدود البحرية واملس����ائل اإلقليمية بني قطر
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والبحري����ن (قطر ض����د البحرين) ،احلكم ،تقارير حمكم����ة العدل الدولية
 ،2001الصفحة  ،94الفقرة 178؛ وانظر أيضًا :احلدود الربيّة واحلدود
البحرية بني الكامريون ونيجرييا (الكامرين ضد نيجرييا :غينيا االستوائية
ط����رف متدخل) ،تقارير حمكمة العدل الدولية  ،2002الصفحة ،442
الفقرة  .)90ويتطلب حتديد اجلغرافيا الس����احلية ذات الصلة باملوضوع
وتقرب طريقة
التحلي بنفاذ الرأي يف تقييم اجلغرافيا الس����احلية احلقيقيةّ .
تساوي البُعد العالقة بني االسواحل ذات الصلة التابعة للطرفني عن طريق
مراعاة العالقات بني أزواج نقاط األساس املح ّددة .وتسعى طريقة اخلط
املُنَ ِّصف باملثل إىل تقريب العالقات الس����احلية ذات الصلة ،لكنها تفعل
ذلك على أس����اس اجلغرافيا الكلية خلط س����احلي على حنو ما ميثله خط
مرس����وم بني نقطتني على الس����احل .وبالتايل ،يف حالة اس����تخدام طريقة
اخل����ط املُنَ ِّص����ف ،ينبغي احلرص عل����ى عدم “إعادة رس����م معامل الطبيعة
بالكامل” (اجلرف القاري لبحر الش����مال ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1969الصفحة  ،49الفقرة .)91
وتالح���ظ املحكمة أنه يف هذه القضية ،ما يربر تطبيق طريقة اخلط
املُنَ ِّصف هو التضاريس اجلغرافية للس���احل ،واملع���امل اجليومورفولوجية
للمنطقة اليت تقع فيها نقطة هناية احلدود الربيّة.
ولألغراض احلالية ،تعترب املحكمة أنه سيكون من األنسب استخدام
اخلط الذي ح ّددته يف عام  1962اللجنة املش���تركة يف كيب غراسياس
أديوس مبثاب���ة النقطة اليت تلتقي عندها الواجهت���ان البحريتان للطرفني.
وتضيف املحكمة أنه ال ضرورة يف هذه املرحلة لتحديد إحداثيات نقاط
هناي���ة الواجهتني البحريتني املختارتني بدقة لألغ���راض احلالية .وإحدى
املزايا العملية لطريقة اخلط املُنَ ِّصف هي أن احنرافًا بسيطًا يف املوقع الدقيق
لنقاط النهاية ،اليت تكون على بعد مس���افة معقولة من النقطة املشتركة،
لن يتس���بب إالّ يف أثر بسيط على مسار خط الواجهة البحرية بأكمله.
وإذا دع���ت الظروف إىل ذلك ،ميكن للمحكمة أن تعدل اخلط لتحقيق
نتيجة منْ ِصفة (انظر :اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،الفقرة  1من
املادة  ،74والفقرة  1من املادة .)83
وتنظر املحكمة بعد ذلك يف خمتلف االحتماالت املتعلقة بالواجهتني
البحريتني اليت ميكن استخدامها لتحديد هذه التقديرات التقريبية اخلطيّة
األويل املق ّدم من
للجغرافيا ذات الصلة باملوضوع .وس���يقتطع املقت���رح ّ
نيكاراغوا فيما يتعلق بالواجهتني البحريتني ،باالمتداد من كيب غراسياس
أديوس إىل حدود غواتيماال مع هندوراس وإىل حدود كوس���تاريكا مع
جزءا كبريًا من أراضي هن���دوراس الواقعة مشال هذا اخلط
نيكاراغ���واً ،
وبالتايل س���يعطي وزنًا كبريًا ألراضي هن���دوراس البعيدة كل البعد عن
ّ
سيش���كل زاوية حادة
املنطق���ة املراد تعيـني حدودها .وس���يبدو أن هذا
بصورة مفرطة يستعصي تنصيفها.
ويف اختي����ار الواجه����ات البحرية ذات الصل����ة ،نظرت املحكمة إىل
س����احل كيب فالس����و  -بونت����ا غوردا (ال����ذي يولد خط����ًا ُمنَ ِّصفًا مسته
املؤكد أنه يقابل املنطقة املتنازع عليها ،لكنه يش ّ
����كل
 )°70 '54وم����ن ّ
واجه����ة قصرية إىل ح ّد م����ا (حوايل  100كيلومتر) لتعكس منها واجهة

حبري����ة ممت����دة يف البحر إىل أكثر من  100ميل حبري ،وال س����يما مبراعاة
حتول ساحل هندوراس حنو الشمال الغريب بعيدًا عن املنطقة املراد
سرعة ّ
تعيـني حدودها بعد كيب فالس����و ،يف س����ياق استمراره إىل ما وراء بونتا
باتوكا وإىل أن يصل إىل كيب كامريون .وبالفعل ،حت ّدد هندوراس كيب
فالسو كأهم “منعرج” يف اخلط الساحلي القاري.
واعتم���اد واجهة حبرية ممتدة من كيب كام�ي�رون إىل ريو غراندي
(تولد خطًا ُمنَ ِّصفًا مسته  )°64 '02سيفرط أيضًا ،مثل املقترح األصلي
املق��� ّدم م���ن نيكاراغوا ،يف التعويض يف هذا الصدد مبا أن اخلط س���يمتد
بالكامل على بر هندوراس وبالتايل سيحرم الكتلة الربيّة الكبرية هلندوراس
أي أثر على تعيـني احلدود.
اليت تقع بني البحر واخلط من ّ
وس���تتفادى الواجه���ة املمتدة م���ن بونتا باتوكا إىل وونتا مش���كلة
اقتطاع أراضي هندوراس وس���توفر يف نفس الوقت واجهة حبرية طويلة
مب���ا يكفي حلصر التضاريس الس���احلية على النح���و الصحيح يف املنطقة
املتنازع عليها .وبالتايل ،ترى املحكمة أن واجهة حبرية هلندوراس ممتدة
إىل بونت���ا بات���وكا وواجهة حبري���ة لنيكاراغوا ممتدة إىل وونتا ّ
تش���كالن
الساحلني املهمني ألغراض رسم اخلط املُنَ ِّصف .وخلط التنصيف الناشئ
مست هو .°70 '14 ''41.25

تعيـني احلدود حول اجلزر
تالح���ظ املحكمة أن هلندوراس احل���ق ،مبقتضى املادة  3من اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار ،يف أن حت ّدد عرض حبرها اإلقليمي مبس���افة
ال حبريًا ،س���واء كانت تلك املسافة من برها الرئيسي
ال تتجاوز  12مي ً
أو من اجلزر الواقعة حتت سيادهتا .ويف الدعوى احلالية ،تطالب هندوراس
وبناء على
للجزر األربع حمل النظر ببحر إقليمي عرضه  12مي ً
ال حبريًاً .
بأي تداخل بني البحر اإلقليمي
ذل���ك ،خلُصت املحكمة إىل أنه ،رهنًا ّ
ح���ول اجلزر التابعة هلن���دوراس والبحر اإلقليمي ح���ول اجلزر املجاورة
التابع���ة لنيكاراغوا ،تُمنح بوبل كي وس���افانا ك���ي وبورت رويال كي
ال حبريًا.
وساوث كي حبرًا إقليميًا عرضه  12مي ً
وحي����ث إن حب����رًا إقليميًا عرضه  12مي ًال ق����د ُمنح هلذه اجلزر ،فإنه
يصب����ح م����ن الواض����ح أن البحار اإلقليمية املس����نَدة إىل ج����زر بوبل كي
وس����افانا كي وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) وإدنربه كي
(نيكاراغوا) ستؤدي إىل تداخل يف البحر اإلقليمي لنيكاراغوا وهندوراس
يف هذه املنطقة ،إىل اجلنوب من خط العرض اخلامس عشر وإىل الشمال
منه على السواء.
ورسم خط مؤقت لتساوي البُعد لتعيـني حدود هذا البحر اإلقليمي
بني اجلزر املتقابلة ال يطرح املش����اكل اليت تصاحب رس����م خط لتساوي
زود الطرفان املحكمة بإحداثيات اجلزر األربع املتنازع
البُعد من الرب .فقد ّ
عليها والواقعة إىل الش����مال من خط العرض اخلامس عشر ،وإدنربه كي
الواقعة إىل اجلنوب منه .وميكن تعيـني حدود هذه املنطقة الصغرية نسبيًا
تعيـينًا ُمرضيًا برسم خط مؤقت لتساوي البُعد باستعمال إحداثيات اجلزر
املذكورة أعاله كخطوط األس����اس لبحارها اإلقليمية ،وذلك يف املناطق
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املتداخل����ة ب��ي�ن البحار اإلقليمية لكل من بوبل ك����ي وبورت رويال كي
وس����اوث كي (هندوراس) ،والبحر اإلقليمي إلدنربه كي (نيكاراغوا).
وال يتداخل البحر اإلقليمي لسافانا كي (هندوراس) مع البحر اإلقليمي
إلدن��ب�ره ك����ي .وال تعترب املحكمة أن هناك أي����ة “ظروف خاصة” ذات
أمهية قانونية يف هذه املنطقة ميكن أن تست ّدعي تعديل هذا اخلط املؤقت.

وهكذا ،سيتبع احل ّد البحري بني نيكاراغوا وهندوراس بالقرب من
بوبل كي وس���افانا كي وبورت رويال كي وس���اوث كي (هندوراس)
وإدنربه كي (نيكاراغوا) اخلط الذي يرد وصفه أدناه.

مي�ل�ا للبحر
م���ن نقط���ة تالقي اخل���ط املُنَ ِّص���ف مع ق���وس الـ ً 12
اإلقليمي لبوبل كي عند النقطة ( Aباإلحداثيات  °15 '05 ''25مشاالً
ال للبحر
و °82 '52 ''54غربًا) ،يتبع اخلط احلدودي قوس الـ  12مي ً
ال
اإلقليم���ي لبوبل كي يف اجتاه اجلن���وب حىت تالقيه مع قوس الـ  12مي ً
للبحر اإلقليمي إلدنربه كي عند النقطة ( Bباإلحداثيات °14 '57 ''13
مشاالً و °82 '50 ''03غربًا) .ومن النقطة  ،Bيس���تمر اخلط احلدودي
على طول اخلط الوسط الذي تشكله نقاط تساوي البُعد بني بوبل كي
وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) وإدنربه كي (نيكاراغوا)،
مث عرب النقطة ( Cباإلحداثيات  °14 '56 ''45مشاالً و°56 '33 ''82
غربًا) والنقطة ( Dباإلحداثيات  °14 '56 ''35مشاالً و °82 '33 ''20
ال للبحرين اإلقليميني
غربًا) ،حىت يصل إىل نقطة متاس قوسي الـ  12مي ً
لس���اوث كي (هن���دوراس) وإدنربه ك���ي (نيكاراغوا) عن���د النقطة E
(باإلحداثي���ات  °14 '53 ''15مش���االً و °82 '29 ''24غربًا) .ومن
ال للبح���ر اإلقليمي
النقط���ة  ،Eيتب���ع اخلط احل���دودي قوس ال���ـ  12مي ً
صف عند النقطة F
لس���اوث كي يف اجتاه الشمال حىت يلتقي باخلط املُنَ ِّ
(باإلحداثيات  °15 '16 ''08مشاالً و °56 '21 ''56غربًا).

نقطتا البداية والنهاية للح ّد البحري

وبعد أن اس���تعرضت املحكمة مقترحات الطرفني ،فإهنا تستصوب
حتدي���د نقطة البداية على بعد  3أميال يف البحر ( °15 '00 ''52مشاالً
و °83 '05 ''58غرب���ًا) م���ن النقط���ة اليت كانت اللجن���ة املختلطة قد
ح ّددهتا يف عام  1962على طول مست اخلط املُنَ ِّصف على النحو الوارد
أع�ل�اه .ويتعيّن على الطرفني االتفاق على خ���ط يربط هناية احل ّد الربي
املح��� ّدد مبوجب قرار التحكيم لعام  1906بنقطة انطالق احل ّد البحري
وفقا هلذا احلكم.
أم����ا بالنس����بة لنقط����ة النهاية ،ف����إن أيًّا م����ن نيكاراغ����وا أو هندوراس
مل حي ّدد يف استنتاجاته نقطة هناية دقيقة للح ّد الفاصل بينهما يف اجتاه البحر.

وتالح���ظ املحكم���ة أن هناك ثالثة احتم���االت متاحة هلا هي كما
يل���ي :ميكن للمحكم���ة أالّ تتطرق لنقطة هناية اخل���ط احلدودي مكتفية
بالقول إن اخلط يستمر حىت الوصول إىل منطقة والية دولة ثالثة؛ أو أن
خط الطول الث���اين والثمانني؛ أو أن تذكر
تق���رر أالّ يتجاوز هذا اخلط َ
ّ
أن احلق���وق املزعوم���ة للدولة الثالثة واملفترض وجودها إىل الش���رق من
خط الطول الثاين والثمانني غري قائمة يف املنطقة اجلاري تعيـني حدودها

وال ّ
تش���كل بالتايل عائقًا حيول دون اختاذ قرار باستمرار اخلط متجاوزًا
خط الطول املذكور.
وتنظ���ر املحكم���ة يف مص���احل معيّنة ل���دول ثالثة ناش���ئة عن بعض
املعاه���دات الثنائية بني بل���دان املنطقة وجيوز أن تكون ذات صلة حمتملة
حب���دود احل ّد البحري املرس���وم ب�ي�ن نيكاراغوا وهن���دوراس .وتضيف
املحكمة أن نظرها يف هذه املصاحل ال خيل بغريها من املصاحل املش���روعة
ألطراف ثالثة قد تكون قائمة هي األخرى يف املنطقة.
بناء على ذلك ودومنا حتديد لنقطة هناية دقيقة،
وجي���وز للمحكمةً ،
أن تعيّ���ن احل��� ّد البح���ري وتذكر أن احل��� ّد يتجاوز خط الط���ول الثاين
والثمانني دون أن تتأث���ر بذلك حقوق الدول الثالثة .وجدير باملالحظة
بأي حال من األحوال تفس�ي�ر ذلك
أيض���ًا يف هذا الص���دد أنه ال جيوز ّ
مبا يفيد جتاوز اخلط ملسافة  200ميل حبري من نقاط األساس اليت يُقاس
وأي مطالبة حبقوق تتعلق باجلرف
انطالق�ا�ً منها عرض البحر اإلقليمي؛ ّ
القاري فيما بعد مسافة  200ميل جيب أن تتفق مع املادة  76من اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار وأن تستعرضها جلنة حدود اجلرف القاري
املنشأة مبقتضى االتفاقية.
مسار احل ّد البحري (اخلريطتان البيانيتان  7و 8املتضمنتان يف احلكم)

ينبغ���ي أن يبدأ خط تعيـني احلدود عند نقط���ة البداية على بعد ثالثة
أميال حبرية من الساحل وعلى اخلط املُنَ ِّصف .ومن هناك يستمر اخلط يف
اتب���اع اخلط املُنَ ِّصف ح�ت�ى يصل إىل احل ّد اخلارجي للبحر اإلقليمي لبوبل
كي البالغ عرضه  12مي ًال حبريًا .مث يس���تمر اخلط على امتداد هذا البحر
اإلقليم���ي ملتف�ا�ً إىل اجلنوب حىت يبلغ اخلط الوس���ط يف البحار اإلقليمية
املتداخلة لبوبِل كي وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) وإدنربه
ك���ي (نيكاراغ���وا) .ويتواصل خط تعيـني احلدود عل���ى طول هذا اخلط
الوسط حىت يبلغ البحر اإلقليمي لساوث كي ،الذي ال يتداخل يف معظمه
م���ع البحر اإلقليمي إلدنربه كي .مث يتبع اخلط قوس احل ّد اخلارجي للبحر
اإلقليمي لس���اوث كي البالغ عرضه  12مي ًال حبريًا ،ملتفًا إىل الش���مال
حىت يتصل مرة أخرى باخلط املُنَ ِّصف ،حيث يستمر اخلط بعد ذلك على
امتداد السمت حىت يبلغ املنطقة اليت قد تتأثر فيها حقوق دول ثالثة معيّنة.
*

*   *

الرأي املستقل للقاضي راجنيفا
يعلّل القاضي راجنيفا تصويته ضد الفقرة الثالثة من املنطوق يف رأي
مس���تقل أرفقه باحلكم .فيما يتعلق خب���ط ذاك اجلزء من احل ّد الذي يبدأ
عند نقطة اإلحداثيات  °15 '00 ''52مشاالً و  °83 '05 ''58غربًا،
ويتبع خط الس���مت وإحداثياته  °70 '14 ''25حىت التقائه يف النقطة
( Aباإلحداثي���ات  °15 '05 ''25مش���االً و  °82 '52 ''54غرب���ًا)
ال حبريًا للبحر اإلقليمي لبوب���ل كي ،يتعارض احلكم
بق���وس ال���ـ  12مي ً
مع القانون ومع االجتهاد القضائي املتس���ق بش���أن طريقة تعيـني حدود
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البحار اإلقليمية .فبالنظر إىل عدم استقرار السواحل ،يتخلى احلكم عن
الطريقة املرحلية لتعيـني احلدود ليس���ند وظيفة تنظيمية مباشرة للظروف
اجليومورفولوجي���ة للس���احل .وال يقبل القاضي راجنيف���ا النهج املتبع يف
احلك���م ،حيث إن هذه الظروف هل���ا ،يف قانون تعيـني احلدود البحرية،
وظيف���ة تصحيحي���ة إزاء اآلث���ار اجلامدة الناجتة ع���ن تطبيق خط مؤقت
لتساوي البُعد .وبإسناد وظيفة تنظيمية هلذه الظروف ،ينشئ احلكم أوالً
فئ���ة جديدة من الظروف إىل جانب الفئت�ي�ن التقليديتني األخريني ومها
الظروف اخلاصة والظروف ذات الصلة؛ وكذلك يعيد فتح باب مناقشة
كانت قد ُحس���مت بني مناصري طريقة تس���اوي البُعد ومناصري مبدأ
اإلنص���اف .وأخريًا ،فإن طريقة اخلط املُنَ ِّصف جتعل من موضوع القرار
القضائي عملية تقسيم قطاع عوضًا عن عملية تعيـني للحدود .وبالنسبة
ملسألة استحالة رسم خط مؤقت لتساوي البُعد ،فإن احلجج اليت سيقت
تب���دو غري موضوعية إىل ح ّد بعيد ألن مفهوم الس���واحل غري املس���تقرة
مل يكن مبجهول يف اتفاقية خليج مونتيغو لعام .1982

جتس����د بالتقريب الرابط بني السواحل املعنيّة ألي طرفني مبقارنة الروابط
الدقيقة بني األزواج املقبولة من نقاط األساس ،فإن طريقة اخلط املُنَ ِّصف
تس����عى على غرار ذلك إىل جتس����يد الروابط الس����احلية ذات الصلة على
وأقر بوجوب توخي احلرص دومًا
أس����اس اجلغرافيا الكلية لس����احل ماّ .
لتفادي إعادة تشكيل الطبيعة متامًا .وأشار إىل أن استعمال طريقة اخلط
املُنَ ِّصف هلا س����وابق عدة ،واملحكمة يف تطبيقه����ا هذا النهج هنا مل تَ ِحد
عن اجتهادها الراسخ بل أعادت تأكيد ذاك االجتهاد وطبقته ونفذته.
وم���ن ناحية أخرى ،كانت للقاض���ي كوروما حتفظات فيما يتعلق
بقرار منح هندوراس مناطق حبر إقليمي تقع إىل اجلنوب من خط العرض
 °14 '59.8مشاالً .فهندوراس يف استنتاجاهتا ذكرت أن حبرها اإلقليمي
ل���ن ميتد إىل اجلنوب م���ن خط العرض  °14 '59.8مشاالً ،وليس هناك
من األس���باب ما يربر عدم تأييد هذا االس���تنتاج إذا كان من شأن ذلك
منع مصدر حمتمل للنـزاع يف املستقبل وحتاشي إضفاء قيمة غري متناسبة
على اجلزر الصغرية املتنازع على احلق فيها يف هذه القضية.

الرأي املستقل للقاضي كوروما
وافق القاضي كوروما ،يف رأي مس���تقل ،على اس���تنتاج املحكمة
يشري القاضي بارا  -أرانغورين إىل املذكرة املؤرخة  19آذار/مارس
فيم���ا يتعلق بطريقة تعيـني احلدود املطبقة يف هذه القضية ،لكنه اعترب أن
جوانب هامة معينة من احلكم تست ّدعي التشديد عليها وتوضيحها .فهو  1912اليت أرس���لها وزير خارجية نيكاراغ���وا إىل نظريه يف هندوراس
ّ
اس���تعمال اخلط املُنصف لتعيـني احلدود أمر يتسق مع االجتهاد ذاك���را بالتحديد اخل�ل�اف الذي كان على امل ّ
ُحك���م الفصل فيه تطبيقًا
يرى أن
َ ِّ
أي “من
البلدين،
ب�ي�ن
املربمة
1894
ع���ام
معاهدة
من
الثالث���ة
للم���ادة
ّ
القضائي املتعلق بتعيـني احلدود البحرية وجيسده ،ال حييد عنه .ومبوجب
هذا االجتهاد ،تبدأ عملية تعيـني احلدود بتحديد السياق اجلغرايف للنـزاع النقط���ة الواقعة يف كور ِديريا واملس���ماة تيوتِكاس���ينْ ِت حىت نقطة هنايتها
مث تطبق ما يتصل هبا من قواعد القانون الدويل وقواعد اإلنصاف لتحديد على س���احل األطلس���ي وحىت احل ّد الواقع يف البح���ر الذي تنتهي عنده
أمهي���ة املعامل اجلغرافية وقيمتها .وهكذا ،ف���إن خيار الطريقة يتوقف إىل والية الدولتني” (التوكيد مضاف) ،وطاعنًا للمرة األوىل يف صحة قرار
التحكي���م لعام  1906ويف طابعه امللزم .وأش���ارت نيكاراغوا إىل عدة
ح ّد بعيد على الظروف اخلاصة باملنطقة.
أسباب تبيح بطالن قرار ملك إسبانيا وأحدها هو أن “هناك عدم اتساق
وعل���ى ضوء ما س���بق ،اعتربت املحكمة اس���تعمال اخلط املُنَ ِّصف
واض���ح يف هذا القرار عند تناوله ذل���ك اجلزء من اخلط احلدودي الذي
الطريق���ة األكثر مالئم���ة لعملية تعيـني احلدود يف هذه القضية .وأش���ار
القاض���ي كوروما إىل أن تس���اوي البعد ال ميكن تطبيقه تطبيقًا ش���امال ينبغي أن يفصل بني والية البلدين يف البحر اإلقليمي” (مرافعات حمكمة
ً
ُ
بصرف النظر ع���ن املنطقة اليت ينبغي الع���دل الدولية ،قرار التحكيم الصادر عن ملك إس���بانيا يف  23كانون
وتلقائي���ًا كطريقة لتعي�ي�ن احلدود
األول/ديس���مرب ( 1906هن���دوراس ضد نيكاراغ���وا) ،املجلد األول،
أي من الطرفني ،على وجه
القيام بذلك فيها ،ويف هذه القضية مل حياجج ّ
الصفحة 249؛ التوكيد مضاف)[ .ترمجة قلم املحكمة].
العموم ،بضرورة اس���تعمال هذه الطريقة لتعيـني حدود البحر اإلقليمي
وتشري الفقرة  39من احلكم إىل مذكرة نيكاراغوا املؤرخة  19آذار/
لكل منهما نظرًا لألحوال اجلغرافية غري املس���تقرة للس���واحل .وهكذا،
فإن املحكمة ،وقد درس���ت بعناية حجج الطرفني وإحجامهما عن حق م���ارس  .1912بيد أن املحكمة تذكر فق���ط أن نيكاراغوا “طعنت يف
عن اعتماد طريقة تس���اوي البُعد ،قررت اعتم���اد طريقة اخلط املُنَ ِّصف صحة قرار التحكيم وطابعه امللزم” ،وال تشري إىل البيانات املقتبسة أعاله
ّ
رغ���م أهنا تربهن عل���ى رأي نيكاراغوا املتمثل يف أن ق���رار التحكيم لعام
كطريقة مناسبة لتعيـني احلدود يف هذه القضية.
وض���ع “اخلط احلدودي الذي ينبغي أن يفصل بني والية البلدين
وأشار إىل أن استعمال خط منَ ِّصف  -وهو اخلط الناتج عن تنصيف َ 1906
ُ
الزاوية الناش����ئة ع����ن اخلطني اللذين ميث��ل�ان بالتقريب اجلبهة الس����احلية يف البحر اإلقليمي”.
للدولتني  -هو طريقة هندس����ية ميكن اس����تخدامها لإلنفاذ القانوين ملعيار
ويتف���ق القاضي ب���ارا  -أرانغورين مع ما جاء يف مذكرة نيكاراغوا
بت يف مس���ألة
طاملا اعتُرب على قدر متس����او من اإلنصاف والبس����اطة يتمثل ،من حيث لعام  1912اليت تعترف بأن قرار التحكيم لعام ّ 1906
اهلدف من تعيـني السيادة على األقاليم الربيّة واجلزرية وكذلك السيادة على املياه اإلقليمية
املبدأ ومع مراعاة الظروف اخلاصة للقضية ،يف أن يكون ُ
����يم املتس����اوي للمناطق حيث تتق����ارب وتتداخل النتوءات القارية واجلزرية التابعة لكل من هندوراس ونيكاراغوا .لكنه ال يستطيع
احلدود التقس َ
البحرية لسواحل الدول؛ وأشار أيضًا إىل أنه رغم أن طريقة تساوي البُعد قب���ول إدع���اء نيكاراغوا بأن قرار ملك إس���بانيا باطل والغ بس���بب ما
240
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يش���وبه م���ن “إغف���ال وتناقض���ات ومواط���ن غموض” .وق���د قدمت
نيكاراغوا هذا اإلدعاء إىل املحكمة غري أهنا مل تؤيده يف حكمها املؤرخ
 18تش���رين الثاين/نوفمرب  1960والذي يتمتع حبجية األمر املقضي به
(قرار التحكيم الصادر عن ملك إس���بانيا يف  23كانون األول/ديسمرب
( 1906هن���دوراس ض���د نيكاراغ���وا) ،احلكم ،تقاري���ر حمكمة العدل
الدولية  ،1960الصفحات .)217-205
صوت القاضي ب���ارا  -أرانغورين لصاحل الفقرة
وهلذه األس���بابّ ،
 )1( 321م���ن احلكم وضد الفق���رات  )2( 321و )3( 321و321
( )4منه.

الرأي املخالف للقاضي توريس برنارديز
صوت القاضي اخلاص توريس برنارديز ،على النحو املشروح
ّ -1
يف مقدمة هذا الرأي ،مؤيدًا للقرار الوارد يف احلكم فيما يتعلق بإس���ناد
الس���يادة على بوبل كي وس���افانا كي وبورت رويال كي إىل مجهورية
هن���دوراس (الفقرة الفرعي���ة ( )1من منطوق احلك���م) ،حيث إنه يرى
أن ه���ذه اجل���زر ،ومجيعها يقع إىل الش���مال من خ���ط العرض اخلامس
عشر ،تعود إىل هندوراس لثالثة أسباب هي( :أ) متتلك هندوراس حقًا
ال مبوقف احليازة اجلارية يف عام  1821املطبق بني
قانونيًا يف اجلزر عم ً
الطرفني؛ (ب) السلطات الفعلية اليت مارستها هندوراس فيما بعد احلقبة
االس���تعمارية كصاحبة الس���يادة على اجل���زر ويف البحر اإلقليمي حوهلا
وغياب أي س���لطات فعلي���ة لنيكاراغوا؛ (ج) إقرار نيكاراغوا بس���يادة
هن���دوراس على اجلزر ح�ت�ى مطالبتها املتأخرة ال���واردة يف املذكرة اليت
أودعها امل ّدعي يف الدعوى احلالية يف  21آذار/مارس .2001

 - 2وهك����ذا ،يرى القاضي توريس برنارديز أن األس����اس القانوين
لس����يادة هندوراس على اجلزر ثالثي اجلوانب ،مبا فيها السلطات الفعلية
فيما بعد احلقبة االستعمارية .بيد أنه يف التعليل الوارد يف احلكم ،ال تستند
س����يادة هن����دوراس على اجلزر إالّ إىل الس����لطات الفعلية فيما بعد احلقبة
أي من الطرفني َورث
االستعمارية ،حيث اعتُربت األدلة غري كافية لتبيان ّ
احلق اإلسباين يف اجلزر عن طريق إعمال مبدأ احليازة اجلارية وألنه ما من
أي إقرار من جانب نيكاراغوا لسيادة هندوراس على اجلزر.
دليل على ّ
وبناء على ذلك ،فإن املناقشة الواردة يف الرأي بشأن “النـزاع
ً -3
اإلقليمي” هي إيراد لرأي مس���تقل ال خمالف .أما الس���بب يف كون هذا
ال���رأي “رأيّ���ًا خمالفًا” فهو يكم���ن يف “تعيـني احل���دود البحرية” اليت
أرس���اها احلك���م حيث إن القاض���ي توريس برناردي���ز على خالف تام
م���ع قرارات األغلبية فيما يتعلق هبذا املوضوع ومع التعليل املس���اند هلا،
وذلك فيما عدا نقطة واحدة .ويوضح ذلك سبب تصويته ضد الفقرتني
الفرعيتني ( )2و( )3من منطوق احلكم.

يق���ر القاضي توريس برنارديز
 - 4والنقط���ة املذكورة ،وهي اليت ّ
بأمهيتها ،تتصل بتعيـني حدود البحر اإلقليمي املحيط باجلزر؛ فهو يعتقد
أن عملية تعيـني احلدود هذه تتفق متام االتفاق مع اتفاقية األمم املتحدة

لقانون البحار لعام  1982النافذة بني الطرفني .وجيب أن يُفهم تصويته
ض���د الفقرة الفرعية ( )3م���ن منطوق احلكم هبذا التكييف ألنه لو كان
هناك تصويت مس���تقل على اجلزء املتعلق باحل��� ّد البحري الواحد حول
صوت مؤيدًا له.
اجلزر ،لكان القاضي توريس برنارديز قد ّ

أو ًال  -النـزاع اإلقليمي

للبت يف السيادة على اجلزر املتنازع عليها
ألف  -القانون املنطبق ّ
 - 5يب����دأ هذا اجلزء من ال����رأي الذي يتناول “النـ����زاع اإلقليمي”
للبت يف الس����يادة على اجلزر املتنازع
بالتأكي����د جم����ددًا أن القانون املنطبق ّ
عليها هو القانون الذي ينظم اكتس����اب األقالي����م الربيّة :ويف ظل ظروف
هذه القضية ،يش����مل ذلك حتديدًا موقف احليازة اجلارية يف عام ،1821
والس����لطات الفعلية فيما بعد احلقبة االستعمارية ،واإلقرار .وقد احتجت
“املتاخمة” دون مزيد من التكييف أي
نيكاراغوا يف املرافعات الشفوية بـ
َ
املتامخة وحدها ،غري أن املتامخة اجلغرافية وحدها ،كما يرد يف الرأي ،دون
إعم����ال ملبدأ احليازة اجلارية أو غريه م����ن قواعد القانون الدويل اليت تدمج
املعيار ال ّ
تشكل حقًا يف إقليم يف إطار القانون الدويل (قضية جزر باملاس).
املتض َمن يف احلكم والسلطات الفعلية
باء  -القرار َ
فيما بعد احلقبة االستعمارية
املتض َمن يف احلكم بشأن سيادة مجهورية هندوراس
 - 6إن القرار َ
بناء على الس���لطات الفعلية فيما بعد احلقبة
عل���ى اجل���زر املتنازع عليها ً
االستعمارية يستند إىل مبادئ مقبولة عمومًا ترد يف قرار املحكمة الدائمة
يف قضية املركز القانوين لغرينالند الشرقية ،وإىل االجتهاد احلديث العهد
ملحكمة العدل الدولية فيما يتعلق مبوضوع اجلزر الصغرية املأهولة بشكل
متقطع أو غري املأهولة أو ذات األمهية االقتصادية الضئيلة (قطعة جرادة؛
وبوالو ليجيتان وبوالو سيبادان).
 - 7ويواف���ق القاض���ي توريس برناردي���ز موافقة تام���ة على هذه
االس���تنتاجات ال�ت�ي خلُص إليها احلكم حي���ث إن األدلة املعروضة على
املحكمة ترجح إىل ح ّد بعيد كفة هندوراس .ولئن كانت األدلة املتنوعة
ال
املقدمة تتباين من حيث عددها وقيمتها الثبوتية ،فإهنا ككل تقدم دلي ً
قويًا على نية هندوراس وعزمها على التصرف بوصفها صاحبة السيادة،
وعلى ممارس���تها الفعلية لس���لطتها على اجلزر ويف املياه املتامخة واملظاهر
الفعلية لتلك السلطة .ويف مواجهة السلطات الفعلية للم ّدعى عليه فيما
بعد احلقبة االستعمارية ،مل تتمكن نيكاراغوا من إثبات وجود ولو سلطة
فعلية واحدة هلا فيما بعد احلقبة االس���تعمارية فيما يتعلق باجلزر املتنازع
عليه���ا .إضافة إىل ذلك ،ف���إن حصول هندوراس عل���ى احلق يف اجلزر
عن طريق عملية اكتس���اب تستند إىل السلطات الفعلية فيما بعد احلقبة
االس���تعمارية ليس بأمر من شأنه أن يثري نـزاعًا مع صاحب حق مستند
إىل مب���دأ احليازة اجلارية ،ألن نيكاراغوا إذ تفتقر إىل الس���لطات الفعلية
املمارسة يف اجلزر فيما بعد احلقبة االستعمارية فإهنا تفتقر أيضًا إىل حق
َ
فيها بناء على مبدأ احليازة اجلارية.
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جيم  -حيازة هندوراس اجلارية
يف اجلزر املتنازع عليها
 - 8مث ينتقل الرأي إىل دراس����ة م����دى انطباق مبدأ القانون الدويل
املتعلق باحليازة اجلارية على النـزاع املتعلق بالس����يادة على اجلزر ،مشريًا،
الحظ يف ق����رار التحكيم الصادر يف  23كانون األول/ديس����مرب
كم����ا يُ َ
 1906عن ألفونس����و الثالث عش����ر ،ملك إسبانيا ،إىل ما يلي“ :كانت
التطور
املقاطعتان اإلسبانيتان هندوراس ونيكاراغوا تنموان تدرجييًا بفعل ّ
التارخيي حبيث ّ
تشكلتا بصفة هنائية يف إدارتني خمتلفتني ختضعان لقبطانية
غواتيم����اال الكربى مبوج����ب األحكام الواردة يف اللوائ����ح امللكية حلكام
مقاطع����ات إس����بانيا اجلديدة لع����ام  1786واليت طُبق����ت على غواتيماال
ومبقتضاها أصبحت املقاطعتان مقاطعتني إداريتني حىت حتررمها من إسبانيا
يف ع����ام United Nations, Reports of InternationaL) ”1821
.(Arbitral Awards (RIAA), Vol.XI, p.112
 - 9ويف عام  ،1821عند حصول مجهورية هندوراس ومجهورية
نيكاراغ����وا على االس����تقالل ،قبلتا مبحض إرادهتما مب����دأ احليازة اجلارية
الذي كان حينئد قد صيغ منذ س����نوات قالئل كمعيار موضوعي لتيسري
التس����وية السلمية للمشاكل املحتمل أن تنش����أ بشأن األقاليم فيما يتصل
باجلمهوري����ات اإلس����بانية  -األمريكي����ة اجلديدة .وأُدمج ه����ذا املبدأ يف
دستور كل من مجهورية هندوراس ومجهورية نيكاراغوا ويف معاهداهتما.
فالفقرة  3من املادة الثانية من معاهدة غاميز  -بونِييا املؤرخة  7تشرين
األول/أكتوبر  ،1894على س����بيل املثال ،تع��ب�ر باقتضاب بليغ عن لب
مبدأ احليازة اجلارية حيث يرد فيها ما يلي“ :ينبغي أن يكون من املفهوم
أن كل مجهورية متلك اإلقليم الذي كان يش ّ
����كل يف تاريخ االس����تقالل
مقاطعيت هندوراس ونيكاراغوا على التوايل” .وكان هذا احلكم أس����اس
عملية تعيـني احلدود اليت اضطلعت هبا بني عامي  1900و 1904اللجنة
املختلطة املش����كلة مبوجب املعاهدة وما تالها م����ن تعيـني للحدود مت يف
إطار قرار التحكيم لعام .1906
 - 10ويُش�ي�ر الرأي إىل املعارضة الش���ديدة اليت طاملا واجه هبا
فقهاء القانون األوروبيون التطبيق الش���امل ملبدأ احليازة اجلارية كقاعدة
وضعي���ة من القواعد العامة للقانون ال���دويل .بيد أنه عندما لقيت حرمة
احل���دود املوروث���ة إب���ان انتهاء االس���تعمار قبوالً عامًا فيم���ا بني الدول
األفريقية ،ش���اع االعتراف مببدأ احليازة اجلارية إىل ح ّد أن إحدى دوائر
حمكم���ة العدل الدولية ب���ات مبقدورها القول يف عام  1986إن“ :مبدأ
بن���اء على ذلك مبدأ ذو طاب���ع عمومي يرتبط
احلي���ازة اجلارية  ...هو ً
منطقيًا هبذا الشكل من أشكال إهناء االستعمار أينما حدث”( .النـزاع
احلدودي (بوركينا فاسو/مجهورية مايل) ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل
الدولية  ،1986الصفحة  ،566الفقرة  .)23ويف عام  ،1992اقتضي
األم���ر أن تطبق دائرة أخرى من دوائر املحكمة هذا املبدأ (النـزاع على
احلدود الربيّ���ة واجلزرية والبحري���ة (الس���لفادور/هندوراس :نيكاراغوا
ط���رف متدخل)) .ويف اآلونة األخ�ي�رة ،طبقت هذا املبدأ دائرة ثالثة يف
عام  2005وذلك يف القضية املتعلقة بالنـزاع احلدودي (بنن/النيجر).

 - 11كذل����ك جاء ذكر ه����ذا املبدأ من حني آلخ����ر يف قضايا
ُعرضت على املحكمة بكامل هيئتها ،وال س����يما القضية املتعلقة بتعيـني
احل����دود البحرية ومس����ائل إقليمية بني قط����ر والبحرين ،غري أن املحكمة
مل حتتَ����ج لتطبيقه ألن القضية ال تنطوي عل����ى خالفة للدول .ومل تُطرح
هذه املش����كلة يف القضية احلالية حي����ث إهنا تتعلق بالفعل حبالة بعينها من
وبناء عل����ى ذلك ،مل يكن من العس��ي�ر على
ح����االت إهناء االس����تعمارً .
تؤكد انطباق مبدأ احليازة اجلارية كمبدأ من
املحكمة يف هذا احلكم أن ّ
مبادئ القواعد العامة للقانون الدويل على اجلزر اليت تتناوهلا هذه القضية،
ألن املبدأ يشمل املنازعات بشأن تعيـني احلدود باملعىن الضيق إضافة إىل
تل����ك املتعلق����ة بتحديد صاحب احلق يف منطقة بري����ة أو جزرية أو حبرية
معيّنة (املنازعات املتعلقة باإلسناد).

 - 12وفيما يتعلق مبسألة انطباق مبدأ احليازة اجلارية يف ح ّد ذاته
عل���ى اجلزر املتنازع عليها ومبفهوم احليازة يف صلته هبذا املبدأ ،فإن أغلب
القضاة والقاض���ي توريس برنارديز متفقون يف الرأي .أما ما خيتلفون فيه
الس���بل لتقييم األدلة يف ضوء
فهو ما يتصل بتقييم األدلة ،وحتديدًا أفضل ُ
طبيع���ة احل���ق األصلي للتاج اإلس���باين يف أقاليمه الس���ابقة يف األمريكتني
وخصائ���ص التش���ريع األمريك���ي ومقاص���ده .ويعتقد القاض���ي توريس
يؤكد الصعوبات اليت ال تزال تعترض تطبيق مبدأ
برنارديز أن هذا احلكم ّ
احليازة اجلارية يف منطقة معيّنة حينما يكون القانون الداخلي الذي يش�ي�ر
إلي���ه املضاف إليه الالتيين  jurisهو قانون له داللة تارخيية كحال القانون
الذي طبقه التاج اإلسباين يف أمريكا ملا يزيد على ثالثة قرون.

 - 13وترى األغلبية أنه ال ميكن القول بأن تطبيق مبدأ احليازة
اجلارية على بوبل كي وسافانا كي وساوث كي وبورت رويال كي -
وهي جزر ذات أمهية تكاد ال تُذكر تقع بعيدًا عن الرب  -من شأنه تسوية
مسألة السيادة عليها (الفقرة  163من احلكم) .فطبقًا ملا جاء يف احلكم،
مل يك����ن هناك تعي��ي�ن واضح للح����دود اإلدارية بني خمتل����ف املقاطعات
اخلاضع����ة لوالية غواتيماال الكربى فيما يتعلق باجل����زر؛ ومن املرجح أن
توفري األمن ومنع التهريب واختاذ اخلطوات األخرى الالزمة للحفاظ على
مصاحل التاج يف اجلزر كانت كلها مسؤولية الوالية الكربى نفسها.
 - 14وال يواف���ق القاضي توري���س برنارديز على االس���تنتاج
االفتراضي الذي خلُصت إليه األغلبية بشأن هذه النقطة إلغفاله حقيقة
أي
أي ممارسة من جانب والية غواتيماال الكربى لسلطة مباشرة يف ّ
أن ّ
بأي حال من األحوال تغيريًا
م���كان أو منطقة يف مقاطعة ما ال يُح ِدث ّ
يف إقلي���م املقاطعة (انظ���رArbitral Awards of 1906, RIAA, Vol. :
 .)XI, p.113وي���رى أن���ه حيثما كان من املحت���م إثبات موقف احليازة
اجلارية بأثر رجعي ،ليس باإلمكان دومًا احلصول على الوثائق التشريعية
وما شاهبها من وثائق حت ّدد ملكية أو مساحة األقاليم املعنيّة أو تبيان املوقع
الدقي���ق للحدود ب�ي�ن املقاطعات .وبذلك ،يصبح م���ن الضروري ،عند
حماولة بناء هذا املوقف جمددًا ،األخذ يف احلسبان كل األدلة واملعلومات
اإلضافية املتوافرة من خالل التفسري التارخيي واملنطقي .إضافة إىل ذلك،
جي���ب أالّ يغيب عن الذهن أن األدلة املتعلقة باجلانب اإلقليمي من مبدأ
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احلي���ازة اجلاري���ة كثريًا ما تكون مفيدة للغاي���ة يف توضيح جانب تعيـني
احلدود ،والعكس صحيح.
 - 15ويف رأى القاض���ي توري���س برناردي���ز أن حتديد احلق يف
اجلزر املتنازع عليها يف هذه القضية وإثباته عم ًال مببدأ احليازة اجلارية أمر
قيام ملك إسبانيا بتحديد أقاليم مقاطعيت نيكاراغوا
يس���هله إىل ح ّد بعيد ُ
وهندوراس عشية االستقالل يف التعليل الداعم لقرار التحكيم الصادر عنه
يف عام  1906واملس���تند إىل مبدأ احلي���ازة اجلارية على النحو املنصوص
عليه يف معاهدة غاميز  -بونِييا لعام  .1894ويف هذا الشأن ،يذكر قرار
التحكيم يف مجلة أمور أخرى( :أ) أن جلنة التحقيق مل ختلُص إىل أن النفوذ
املتزايد لنيكاراغوا امتد إىل الش���مال من رأس غراس���ياس أديوس وبالتايل
مل يص���ل إىل رأس كامارون ،فال م�ب�رر إذن الختيار الرأس األخري كح ّد
فاصل مع هندوراس على ساحل األطلسي على حنو ما طلبت نيكاراغوا؛
(ب) أن جلن���ة التحقيق خلُصت إىل أن م��� ّد والية هندوراس إىل اجلنوب
أي حال
من رأس غراسياس أديوس مل يُ َّ
حدد بوضوح قط وأنه كان على ّ
عارضًا ،يف حني أن نيكاراغوا مارست نفوذها بشكل حقيقي ودائم حىت
ه���ذا الرأس ،وبذلك يصبح من غري املالئم أن يكون احل ّد املش���ترك على
ساحل األطلسي هو خليج ساندي على حنو ما طلبت هندوراس.

وبن���اء على ه���ذا التقييم ملوقف احلي���ازة اجلارية يف عام
- 16
ً
 1821املدع���م بكام���ل الوثائق ،قضى امل ِّ
ُحكم يف ق���رار التحكيم لعام
 1906بأن النقطة احلدودية املشتركة القصوى بني مجهورية هندوراس
ومجهورية نيكاراغوا على س���احل األطلس���ي هي مص���ب هنر كوكو،
املعروف أيضًا باس���م سيغوفيا أو وانكس ،حيث يصب النهر يف البحر
على مقربة من رأس غراس���ياس أديوس واعترب أن مصب هذا النهر هو
مصب رافده الرئيس���ي بني هارا وجزيرة س���ان بي���و حيث يقع الرأس.
ويؤكد حكم املحكمة الصادر يف  18تش���رين الثاين/نوفمرب  1960أن
ّ
قرار امل ّ
ُحكم استند إىل مبدأ احليازة اجلارية ،وذلك على حنو ما يلي:
“ت ّدعي نيكاراغوا أن امل ّ
ُحكم ح ّدد ما اعتربه خطًا حدوديًا طبيعيًا
دون أن يأخذ يف احلسبان القوانني واألوامر امللكية للدولة اإلسبانية
اليت أرس���ت التقسيمات اإلدارية اإلس���بانية قبل تاريخ االستقالل.
وت���رى املحكمة أن هذه الش���كوى ال أس���اس هلا حي���ث إن قرار
املُحكم يس���تند إىل اعتبارات تارخيية وقانونية (قانون تارخيي) وفقًا
للفقرت�ي�ن  3و 4من املادة الثانية [م���ن معاهدة غاميز  -بونييا]”.
(ق���رار التحكيم الص���ادر عن ملك إس���بانيا يف  23كانون األول/
ديسمرب ( 1906هندوراس ضد نيكاراغوا) ،احلكم ،تقارير حمكمة
العدل الدولية  ،1960الصفحة 215؛ التوكيد مضاف).

 - 17وي����رى القاضي توريس برنارديز أن جوهر األدلة وغريها
م����ن املعلومات الداعمة لقرار التحكيم الص����ادر يف عام  1906وحكم
املحكمة يف عام  ،1960واألدلة واملعلومات كالمها كثري كمًا وال جمال
أمر حيتم الفصل القضائي يف
للطعن فيه ال من حيث النوعية وال احلجيةٌ ،
موقف احلي����ازة اجلارية للجزر املتنازع عليها .إضافة إىل ذلك ،فإن هذه
القرارات ملزِمة ألنه كما الحظت إحدى دوائر املحكمة“ :الرأي الوارد

يف قرار التحكيم بش����أن موقف احليازة اجلاري����ة له الرجحان ،وال ميكن
الطعن فيه اآلن من الناحية القانونية حىت وإن أمكن الطعن فيه من الناحية
التارخيية”( .النـزاع على احلدود الربيّة واجلزرية والبحرية (الس����لفادور/
هن����دوراس :نيكاراغوا ط����رف متدخل) ،احلكم ،تقاري����ر حمكمة العدل
الدولية  ،1992الصفحة  ،401الفقرة .)67
����اء على ذلك ،أن
 - 18وم����ن الواضح لكاتب ه����ذا الرأي ،بن ً
موقف احليازة اجلارية يف عام  1821شهد امتداد ساحل هندوراس حنو
الشمال من النقطة املشتركة القصوى للح ّد الربي على ساحل األطلسي
الواقعة عند مصب الرافد الرئيس����ي لنه����ر كوكو حيث يصب يف البحر
قرب رأس غراسياس أديوس وحىت احلدود مع غواتيماال ،وكذلك امتداد
س����احل نيكاراغوا حنو اجلنوب من النقطة احلدودية املش����تركة القصوى
ذاهتا وحىت احلدود مع كوس����تاريكا .وبذلك ،نقف بدقة على ما كانت
عليه سواحل الطرفني يف عام  ،1821ونقف بالتايل على النقطة املرجعية
اليت مسحت بتطبيق خال من املشاكل ملفهوم “اجلزيرة املتامخة” يف إطار
القانون اإلس����باين القدمي كمعيار عام إلس����ناد اجلزر إىل كيانات إدارية؛
وهذا املفهوم ،باملناس����بة ،أعم بكثري من مفهوم “اجلزيرة الساحلية” يف
املعرفة بأهنا “جزيرة متامخة”
القان����ون الدويل املعاصر حي����ث إن اجلزيرة ّ
أو اليت تعامل كذلك ميكن أن تكون بعيدة عن الرب.
 - 19وعلى س���بيل املث���ال ،تعترب جزر مثل أفي���س وكليربتون
وس���وان وس���ان أندريس وغريها “جزرًا متامخة” رغ���م أهنا تقع على
مس���افة بعيدة من الرب .وهكذا ،ف���إن كون اجلزر املتنازع عليها يف هذه
ال من ساحل هندوراس
القضية تقع على مسافة تتراوح بني  27و 32مي ً
إىل الش���مال م���ن رأس غراس���ياس أديوس ال مينع وصفه���ا بأهنا “جزر
متامخة” ملقاطعة هندوراس يف ظل القانون اإلسباين القدمي .بل إن مفهوم
“اجلزي���رة املتامخ���ة” يف إطار هذا القانون كان يتس���م بقدر من املرونة
يف���وق بكثري احلال يف إطار القانون الدويل املعاصر .ومل يكن هذا األمر
أي وقت
إلاّ قاعدة تكميلية حيث كان من املمكن االس���تغناء عنها يف ّ
حمدد يقضي بعكس ذل���ك ويصدر عن امللك،
مبوجب حك���م تنظيمي َّ
مثل األمر امللكي لعام  1786املتعلق جبزيرة أفيس أو األمر امللكي لعام
 1803املتعلق جبزر سان أندريس.
 - 20لكن نيكاراغوا مل تقدم أدلة على وجود قرار بعينه صدر
ع���ن امللك لصاحل مقاطعة نيكاراغوا فيما يتعلق باجلزر موضوع القضية
وبناء على ذلك ،يرى القاضي توريس برنارديز أن تعيـني احل ّد
احلالي���ةً .
الربي الذي مت مبوجب قرار التحكيم لعام  1906يفسح املجال لفصل
قضائ���ي مبوجب مبدأ احليازة اجلارية فيما يتعلق مبس���ألة الس���يادة على
اجل���زر ،ألن هذه احلش���فات األربع تقع إىل الش���مال من خط العرض
اخلامس عش���ر قبالة ش���واطئ هندوراس وبالقرب منها ،وهي أقرب إىل
هن���دوراس من قرهبا لش���واطئ نيكاراغوا الواقع���ة إىل اجلنوب من خط
العرض املذكور.
 - 21ويف ظل هذه الظروف ،إذا أُخذ يف احلسبان املعيار العام
لإلس����ناد يف إطار القانون اإلسباين القدمي وهو مفهوم “اجلزر املتامخة”،
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فإن السيادة على احلشفات عم ًال مببدأ احليازة اجلارية تعود قطعًا ،يف رأي
القاضي توريس برنارديز ،إىل مجهورية هندوراس ألن س����لطات مقاطعة
نيكاراغوا ،على حنو ما خلُص إليه قرار التحكيم ،مل تكن هلا ومل متارس
أي والية يف املناطق الربيّ����ة وال اجلزرية وال البحرية إىل
يف ع����ام ّ 1821
الشمال من رأس غراسياس أديوس.
يؤكد سلوك الطرفني فيما بعد عام  1821هذا
 - 22وكذلك ّ
االس���تنتاج :واملثال على ذلك املذكرة الدبلوماسية املؤرخة  23تشرين
الثاين/نوفم�ب�ر  1844املوجهة إىل صاحب���ة اجلاللة الربيطانية من الوزير
املمث���ل هلندوراس ونيكاراغوا على الس���واء واليت تعترف حبق نيكاراغوا
الس���يادي على طول س���احل األطلس���ي ممتدًا فقط من رأس غراسياس
أدي���وس يف الش���مال وحىت اخل���ط احل���دودي الفاصل ب�ي�ن نيكاراغوا
وكوستاريكا .إضافة إىل ذلك ،فإنه يف املعاهدتني اللتني أُبرمتا يف القرن
التاسع عش���ر بني إس���بانيا ومجهورية نيكاراغوا ( )1856وبني إسبانيا
ومجهوري���ة هندوراس ( ،)1860تنازلت الدولة الس���لف عن حقها يف
األقاليم الربيّة واجلزرية للمس���تعمرتني .ويتضمن دس���تورا اجلمهوريتني
أيضًا تعبري “اجلزر املتامخة” يف تعريف كل منهما لإلقليم الوطين.
 - 23ويُشار أيضًا يف هذا الرأي إىل أن نيكاراغوا سعت أثناء
إج���راءات التحكيم إىل احلصول عل���ى اعتراف خبط حدودي ميتد على
ط���ول خط الطول اخلامس والثمانني غربًا املار برأس كامارون ،مث يتبع
خط الطول هذا إىل البحر حبيث تُس���ند إىل نيكاراغوا جزيرة
بعد ذلك َ
سوان .ومع ذلك ،مل يقبل امل ّ
ال
ُحكم ،كما رأينا ،حجة نيكاراغوا  -عم ً
باملبدأ الذي يعتد مبوقف احليازة اجلارية يف عام  - 1821وح ّدد النقطة
احلدودية املش���تركة القصوى بني اجلمهوريت�ي�ن عند مصب هنر كوكو
قرب رأس غراس���ياس أديوس ألن “الوثائق” ،على حنو ما يُشار إليه يف
قرار التحكيم لعام  ،1906وصفت رأس غراس���ياس أديوس بأنه النقطة
احلدودية الفاصلة بني “الواليتني” اللتني أس���ندهتما املراسيم امللكية لعام
 1745إىل حاكم مقاطعة هندوراس (خوان دي فريا) وحاكم مقاطعة
نيكاراغوا (ألونسو فرنانديز دي إريديا) .ولنضف إىل ذلك األمر امللكي
املؤرخ  30تش���رين الثاين/نوفمرب  1803بش���أن جزر س���ان أندريس
وذاك اجلزء من س���احل موسكيتو من رأس غراسياس أديوس وحىت هنر
يؤكد دور ه���ذا الرأس كح ّد للوالية بني
تش���اغريس ،وهو األمر الذي ّ
مقاطعيت هندوراس ونيكاراغوا.

دال  -إقرار نيكاراغوا
ْ - 24إن كان����ت نيكاراغوا ق����د ظلت ،بعد حكم املحكمة لعام
 1960بشأن قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا ،على اعتقادها أن هلا
احلق يف اجلزر املتنازع عليها الواقعة إىل الشمال من خط العرض اخلامس
عشر ،كان ينبغي هلا أن تذكر ذلك من قبل .بيد أن نيكاراغوا مل توضح
ذل����ك ال قبل نش����وب النـزاع على تعيـني احل����دود البحرية يف عام 1982
وال بعده .وعلى س����بيل املثال ،عندما وقّع رئيس نيكاراغوا النص األصلي
التف����اق التجارة احلرة لع����ام  ،1998مل تكن نيكاراغ����وا قد أعربت بعد

أي مطالبة باجلزر املتنازع عليها يف الدعوى احلالية (الفقرة  226من
عن ّ
احلكم) .ومل تطالب نيكاراغوا هبذه اجلزر إالّ يف  21آذار/مارس .2001
 - 25وسلكت نيكاراغوا ،بصمتها على مر السنوات ،سلوكًا
م���ن ش���أنه أن يدفع هن���دوراس إىل االعتقاد بأهنا قبل���ت مبوقف احليازة
اجلارية فيما يتعلق باجلزر املتنازع عليها حيث إن هذا املوقف كان ،يف
رأي القاض���ي توريس برنارديز ،ملزِمًا للطرفني منذ ح ّدد قرار التحكيم
لع���ام  1906نقطة النهاية للح ّد الربي عند مصب هنر كوكو يف البحر
بالقرب من رأس غراسياس أديوس .ويُضاف إىل ذلك أنه ،وفقا ألحكام
القانون الدويل ،كان ينبغي لنيكاراغوا ،إذا أرادت محاية احلقوق امل َُطالَب
هبا يف هذه الدعوى ،أن تتوخى قدرًا أكرب من اليقظة وأن تعرب بشكل
أكثر جالء عن معارضتها فيما يتعلق بالس���لطات الفعلية اليت مارس���تها
هندوراس يف اجلزر فيما بعد احلقبة االستعمارية.

هاء  -االستنتاج
بناء على االعتبارات الس���ابقة الذكر ،يرى القاضي
 - 26إن���ه ً
توريس برنارديز أن األس���اس القانوين لسيادة هندوراس على بوبل كي
وس���افانا كي وبورت رويال كي وس���اوث كي يرتكز إىل ثالثة أركان
هي الس���لطات الفعلية فيما بعد احلقبة االس���تعمارية ،وإقرار نيكاراغوا
املع���زِز للحق القانوين يف اجلزر الذي حتوزه مجهورية هندوراس منذ عام
 1821مبقتضى مبدأ احليازة اجلارية.
ثانيًا  -ترسيم حدود املناطق البحرية بواسطة
ح ّد حبري واحد
ألف  -رفض “احل ّد البحري التقليدي” الذي ت ّدعيه هندوراس
 - 27دافع���ت هن���دوراس عن وج���ود ما يُس���مى حبد حبري
“تقليدي” ميتد على طول خط العرض اخلامس عشر مشاالً عابرًا البحر
اإلقليمي ومتجاوزًا له ،وذلك استنادًا يف األصل إىل مبدأ احليازة اجلارية
(فيم���ا يتعل���ق باألميال البحرية الس���تة من املياه اإلقليمي���ة اليت تعود إىل
احلقبة االس���تعمارية) وبالتايل إىل اتفاق ضمين بني الطرفني بش���أن مجيع
املناط���ق اليت يتعيّن على املحكمة ترس���يم حدودها يف هذه القضية .بيد
أن املحكم���ة ،بعد النظر يف احلجج واألدل���ة الكثرية املقدمة من جانب
هندوراس ويف احلج���ج واألدلة املضادة املقدمة من نيكاراغوا ،خلُصت
إىل أنه “مل يكن هناك اتفاق ضمين سار بني الطرفني يف عام - 1982
أي تاريخ الحق بداه ًة  -من ش���أنه أن يرس���ي ح ّدًا حبريًا ُملزِمًا
وال يف ّ
قانونًا” (الفقرة  258من احلكم).
 - 28وبالنس���بة لألغلبي���ة ،فإن خط العرض اخلامس عش���ر يف
فترات معيّنة (“ )1977-1961اتس���م على م���ا يبدو بقدر من األمهية
فيما يتصل بسلوك الطرفني” غري أن األحداث ذات الصلة استغرقت فترة
قصرية من الوقت .لكن القاضي توريس برنارديز يش��� ّدد يف رأيه على أن
الفترة املذكورة أطول بكثري من نظريهتا يف قضية خليج ماين .وهو يعتقد،
أي حال ،أن األدلة املقدمة من هندوراس ،وال س���يما تلك املتعلقة
عل���ى ّ
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بامتيازات النفط والغاز وتنظيم مصائد األمساك وما يتصل هبا من أنشطة،
تؤي���د بص���ورة دامغة فكرة وج���ود اتفاق ضمين ب�ي�ن الطرفني على احل ّد
بناء على ذلك ،على االس���تنتاج النايف
البحري “التقليدي” .وال يوافقً ،
يقر بأن للقاضي
الذي خلُصت إليه األغلبية بشأن هذه املسألة ،وإن كان ّ
صالحية تقييم األدلة املقدمة من األطراف واختاذ موقف بشأهنا.
 - 29ويف ه���ذا الص���دد ،يتضمن الرأي تعليق�ي�ن خاصني .يف
أوهلما يعلن القاضي عدم موافقته على التفسري الوارد يف احلكم للمذكرة
الصادرة عن الوزير د .باز بارنيكا يف  3أيار/مايو  .1982أما ثانيهما،
فيتعل���ق برد فعل نيكاراغوا عل���ى مذكرة هندوراس املؤرخة  21أيلول/
س���بتمرب  1979اليت ذكرت أن قيام حبرية نيكاراغوا بضبط س���فينة من
هندوراس يف البحر يف  18أيلول/سبتمرب  1979وقع “على بعد مثانية
أميال إىل الشمال من خط العرض اخلامس عشر الذي هو احل ّد الفاصل
بني هن���دوراس ونيكاراغوا” (املذكرة املض���ادة املقدمة من هندوراس،
الصفحة  ،48الفقرة 38-3؛ التوكيد مضاف) .بيد أن احلكم ال يسند
أي أث���ر قان���وين لعدم قي���ام نيكاراغ���وا يف جواهبا ال بالطع���ن يف إدعاء
ّ
هندوراس وال بتقييده.

باء  -عدم تطبيق احلكم ملبدأ اخلالفـة يف امليـاه اإلقليمية
من الفترة االستعمارية عم ًال مببدأ احليازة اجلارية
 - 30أث���ارت هن���دوراس بدورها ،س���واء يف مرافعاهت���ا اخلطيّة
أو خالل اجللس���ات ،مس���ألة خالفة الطرفني يف املناطق البحرية املوروثة
من الفترة االستعمارية عم ًال مببدأ احليازة اجلارية .ويف هذا الصدد ،يعلن
احلك���م أن مبدأ احلي���ازة اجلارية ميكن أن ي���ؤدي دورًا يف تعيـني احلدود
البحرية يف ظروف معيّنة ،مثل احلاالت املتعلقة باخللجان التارخيية والبحار
مؤكدًا بذلك االجتهاد ذي الصلة الوارد يف
اإلقليمية ،يف (الفقرة ّ ،)232
حك���م الصادر عام  1992يف القضية املتعلقة بالنـزاع على احلدود الربيّة
واجلزري���ة والبحرية (الس���لفادور/هندوراس ،نيكاراغوا طرف متدخل).
ويؤي���د القاضي توريس برناردي���ز يف رأيه هذه النقطة القانونية الواردة يف
احلكم تأيـيدًا كام ًال .ومن املؤسف أن أغلبية أعضاء املحكمة مل تستخلص
االستنتاجات الالزمة من هذا اإلعالن ألغراض هذه القضية.
 - 31ويوجز الرأي موقف هندوراس بشأن املسألة املعنيّة على
النح���و الت���ايل )1( :ينطبق مب���دأ احليازة اجلارية املش���ار إليه يف معاهدة
غاميز  -بونييا ويف قرار حتكيم ملك إس���بانيا لعام  1906على املنطقة
البحرية الواقعة قبالة س���واحل هن���دوراس ونيكاراغوا؛ ( )2وميثل خط
العرض اخلامس عشر خط تعيـني احلدود البحرية الناجم عن تطبيق هذا
املبدأ؛ ( )3واكتس���بت هندوراس ونيكاراغوا يف عام  1821اخلالفة يف
منطقة حبرية تتمثل يف حبر إقليمي مس���افته  6أميال؛ ( )4ويترتب على
مب���دأ احليازة اجلارية افتراض حق هندوراس يف اجلرف القاري واملنطقة
االقتصادية اخلالصة مشال خط العرض اخلامس عشر.
 - 32وفيم���ا يلي ردود فعل القاضي توريس برنارديز إزاء كل
عنصر من هذه العناصر املكونة ملوقف هندوراس:

ر ّد الفع����ل إزء النقطة ( :)1دون أدىن ش����ك .فف����ي الوقت الراهن،
ينطب����ق مبدأ احليازة اجلارية ،باعتباره م����ن مبادئ القواعد العامة للقانون
ال����دويل ،على كل م����ن عمليات تعيـ��ي�ن احلدود الربيّ����ة والبحرية ،على
أكده احلكم .عالوة على ذل����ك ،كانت معاهدة غاميز  -بونييا
حن����و ما ّ
تش ّ
����كل تسوية ودية ‘‘جلميع الش����كوك واالختالفات العالقة’’ من أجل
ّ
سيشكل احلدود بني
‘‘الشروع على الفور يف تعليم اخلط الفاصل الذي
اجلمهوريتني’’ (املادة  1من االتفاقية) .وهكذا ترد كلمة ‘‘احلدود’’ غري
تؤكد ممارسة الطرفني هذا
مشفوعة بصفة ‘‘الربيّة’’ .عالوة على ذلكّ ،
التفسري بالنظر إىل أن املحضر الثاين للّجنة املختلطة املؤرخ  12حزيران/
تضمن تعليما للح����دود بني اجلمهوريتني يف اجلزء اخلاص
يوني����ه ّ 1900
خبليج فونسيكا ‘‘املحاذي للشريط الساحلي لكلتا الدولتني دون وجود
مسافة  33كيلومترًا بني سواحلهما’’( .مرافعات حمكمة العدل الدولية،
قرار التحكيم الصادر عن ملك إس����بانيا يف  23كانون األول/ديس����مرب
( 1906هن����دوراس ضد نيكاراغوا) ،املجل����د األول ،الصفحة .)235
انظ����ر أيضًا املذكرة املؤرخة  19آذار/مارس  ،1912الصادرة عن وزير
خارجية نيكاراغوا واليت يبـيّن فيها األسباب اليت استندت إليها نيكاراغوا
إلعالن قرار حتكيم ملك إسبانيا الغيًا وباط ًال (املرجع نفسه ،الصفحتان
 292و.)293
ر ّد الفع���ل إزاء النقط���ة ( :)2نع���م ،إذا كان املفه���وم من البيان أنه
ينطبق على املنطقة البحرية املتمثلة يف البحر اإلقليمي املح ّدد يف مس���افة
 6أمي���ال حبرية وامل���وروث من الفترة االس���تعمارية؛ لك���ن الرد يكون
بال فيما يتعلق مبجمل ‘‘احلدود البحرية التقليدية’’ حيث يتفق القاضي
توريس مع نيكاراغوا بأن احلق يف املنطقة االقتصادية اخلالصة أو اجلرف
الق���اري إمنا هو بطبيعة احلال مفهوم قانوين معاصر مل يكن له وجود يف
عام .1821
ر ّد الفعل إزاء النقطة ( :)3ال ش���ك يف ذلك ،مبوجب مبدأ احليازة
اجلارية.
ر ّد الفع���ل إزاء النقط���ة ( :)4يفهم القاضي توري���س برنانديز هذه
النقطة بأهنا تعين أن مبدأ احليازة اجلارية قد استُخدم لتحديد سواحل كل
طرف ،اليت ّ
تش���كل بدورها أس���اس احلق الذي ينظم تعيـني احلدود بني
طريف هذه القضية يف املناطق البحرية الش���املة للجرف القاري واملناطق
االقتصادية اخلالصة.
*
 - 33وترد اإلش���ارة يف ال���رأي إىل أن حكم املحكمة يعترف
 كم���ا يعترف الطرفان  -ب���أن قرار التحكيم لع���ام  1906قد ح ّددالنقطة املش���تركة القصوى للحدود الربيّة على الس���احل األطلسي .ويف
هذه احلالة ،كيف ميكن القول بأن قرار التحكيم لعام  1906ال يتضمن
أي إش���ارة إىل أن خط العرض الش���مايل اخلامس عش���ر قد اعترب على
ّ
أنه ّ
يش���كل اخلط احلدودي؟ مثة نقطة واح���دة على األقل ،وهي النقطة
احلدودية املش���تركة القصوى على الساحل األطلس���ي النامجة عن قرار
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التحكي���م ،متثل ‘‘نقطة بداية احلي���ازة اجلارية’’ خلط تعيـني حدود املياه
اإلقليمي���ة الفاصلة بني الطرفني ،وميكن االس���تظهار هب���ا يف هذا الصدد
كدلي���ل على اخلالفة يف اخلط البحري الفاصل على امتداد اخلط األفقي
خلط العرض الشمايل اخلامس عشر لألميال البحرية الستة قيد النظر هنا،
ما دام القانون اإلسباين التارخيي يستخدم خطوط العرض والطول لتعيـني
حدود املناطق البحرية.
 - 34ووجود هذه النقطة يف حميط خط العرض الشمايل اخلامس
مث�ل�ا على خط
عش���ر عل���ى مقربة م���ن كيب غراس���ياس أديوس وليس ً
عرض أو طول مير قرب كاب كامارون أو بونتا باتوكا أو كاب فالس���و
أو ساندي باي ميثل دون شك ،يف رأي القاضي توريس برنارديز ،إشارة
أو دلي ًال مهمًا جدًا للقاضي أو امل ّ
ُحكم املعين بتطبيق مبدأ احليازة اجلارية.
وق���د فهمت الدائرة املش���كلة للنظر يف قضية النـزاع عل���ى احلدود الربيّة
واجلزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس؛ نيكاراغوا طرف متدخل) هذه
النقطة فهمًا جيدًا عندما اعتمدت منهجيات لتقييم وتفس�ي�ر األدلة على
حنو يتماشى مع الطابع التارخيي أساسًا هلذا املبدأ يف أمريكا الالتينية.
 - 35ووفقًا للرأي ،من الصواب القول أن قرار التحكيم لعام
أي تعي�ي�ن للحدود البحرية يف املحيط األطلس���ي،
 1906مل يتضم���ن ّ
لكن الق���ول بأنه ‘‘ال ينطبق’’ على عملية تعيـ�ي�ن هذه احلدود البحرية
بني الطرفني سيكون جمانبًا للصواب .وال بد من متحيص تعليالت قرار
التحكيم لتكوين رؤية مناسبة عن موقف احليازة اجلارية يف عام 1821
عل���ى امتداد س���واحل الطرفني ويف مناطقهما البحري���ة املتامخة ألن الرب
يغل���ب على البحر .وقد ُوضعت احلدود الربيّة  -اجلبهتان الس���احليتان
للطرفني  -اس���تنادًا إىل ق���رار التحكيم لع���ام  1906وليس إىل موارد
املنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني الواقعتني خارج نطاق املياه اإلقليمية.
 - 36أما فيما يتعلق مبس���ألة نطاق حجية األمر املقضي به لقرار
التحكي���م لع���ام  ،1906وهي مس���ألة خمتلفة متامًا ،ف���إن املطلوب وفقًا
ملا يرتئي���ه القاضي توريس برنارديز ،ه���و تطبيق اجتهاد املحكمة ،حيثما
كان مناس���بًا ،فيما يتعلق بالعالقة بني منط���وق احلكم وتعليله ،ألن مبدأ
حجية األمر املقضي به ال ينطبق إالّ على ما هو مشار إليه ماديًا يف منطوق
الق���رار أو احلكم (انظ���ر مث ًال :القضية املتعلقة بتطبي���ق اتفاقية منع جرمية
اإلب���ادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوس���نة واهلرس���ك ضد صربيا واجلبل
األسود) ،احلكم الصادر يف  26شباط/فرباير  ،2007الفقرة .)26
*
 - 37وال يسـع القاضي توريس برنارديز أن حيذو حذو األغلبية
واحلك���م يتجاهل كليًا الوقائع التارخييــة واجلغرافية والقانونية الواردة يف
ويؤكد على أمهية التوثيق يف قضية
تعلي���ل قرار التحكيم لع���ام ّ .1906
التحكي���م تل���ك من أجل تطبيق مبدأ احلي���ازة اجلارية على عملية تعيـني
ح���دود املي���اه اإلقليمية يف هذه القضية .ومن وجهة نظره ،فإن دراس���ة
تعليل قرار التحكيم والوثائق ذات الصلة تساعد يف الفهم الكامل ألمهية
الدور التارخيي ملنطقة كيب غراس���ياس أديوس باعتبارها النتوء الفاصل
بني س���احل إقليم هندوراس وس���احل إقليم نيكاراغوا ،ومن مث التوصل

إىل صورة ملنطقة البحر اإلقليمي املمتد على مس���افة ستة أميال ،والذي
كان تابعًا هلذا الطرف أو ذلك من هذين اإلقليمني االس���تعماريني قبل
 15أيلول/سبتمرب .1821
 - 38ويرى أن هذه الصورة تتس���م ،عالوة على ذلك ،بالقدر
الكايف من الدقة  -ألغراض تطبيق مبدأ احليازة اجلارية لعام  - 1821من
أجل االعتراف والتأكيد بأن خط العرض الذي مير عرب كيب غراس���ياس
أديوس (أي خط العرض الش���مايل اخلامس عش���ر) هو بالفعل احل ّد الذي
كان ّ
يش���كل وق���ت احلصول على االس���تقالل نقطة هناي���ة منطقة البحر
اإلقليمي للرب الرئيسي جلمهورية هندوراس إىل الشمال ونقطة بداية منطقة
البحر اإلقليمي للرب الرئيسي جلمهورية نيكاراغوا إىل جلنوب .وهذا بطبيعة
احلال ‘‘تعيـني’’ يعود إىل عام  1821وليس ‘‘تعليمًا’’ يف البحر يف عام
 .2007مل���اذا؟ ألنه اس���تنادًا إىل قرار التحكيم لع���ام  1906القائم على
الوثائق التارخيية اليت قدمها الطرفان ،كانت منطقة كيب غراسياس أديوس
ه���ي اليت ‘‘حت ّدد ما كان ّ
يش���كل حدود أو امت���داد أو زحف نيكاراغوا
صوب الش���مال من جهة ،وحدود أو امتداد أو زحف هندوراس صوب
اجلنوب’’ ).(RIAA, Vol. XI, p. 115
 - 39ويُخيّ���ل للقاض���ي توري���س برنارديز أحيانًا عن���د قراءة
احلك���م أن أغلبي���ة أعضاء املحكم���ة تطالب بقدر مبالغ في���ه من األدلة
إلثب���ات احلي���ازة اجلارية لعام  1821وحتديد ما كان ّ
يش���كل يف مطلع
القرن التاسع عشر تعيـينًا للحدود البحرية للمياه اإلقليمية بني الساحلني
املتالصق�ي�ن للدولت�ي�ن .وال مناص من التس���اؤل عم���ا إذا كان العرف
اجل���اري يف ذلك الوقت ،ح�ت�ى يف أوروبا ،يقضي بتعي�ي�ن حدود املياه
اإلقليمي���ة على حنو متطابق مع خط���وط حم ّددة بدقة يف معاهدات مربمة
وفقا للش���روط الشكلية املح ّددة .إن مثة بعض الشكوك يف هذا الصدد.
عالوة على ذلك ،تتسم األدلة واملعلومات والبيانات اجلغرافية مبا يكفي
من الوضوح لتطبيق مبدأ احليازة اجلارية يف عملية تعيـني حدود األميال
الس���تة األوىل من املياه اإلقليمية الفاصلة بني سواحل الرب الرئيسي املعنيّة
التابعة للطرفني ،على امتداد خط العرض اخلامس عشر.
*
 - 40ويش�ي�ر ال���رأي إىل تأكي���د هندوراس ب���أن خط العرض
اخلامس عش���ر هو اخلط الفاصل بني الطرفني يف املنطقة البحرية املتمثلة
يف املياه اإلقليمية املمتدة على مس���افة س���تة أميال واملوروثة عن إسبانيا
على أساس قرار التحكيم لعام  1906والوثائق ذات الصلة ،إىل جانب
األدلة األخرى من قبيل املرسوم امللكي املؤرخ  30تشرين الثاين/نوفمرب
 1803بش���أن جزر س���ان أندريس وساحل موسكيتو املمتد من كيب
غراسياس أديوس إىل هنر شاغريس ،واملخطط اجلغرايف هليئة النيابة امللكية
يف س���انتا يف دي بوغوتا ،اململكة اجلدي���دة لغرناطة (( )1774املذكرة
التعقيبية هلندوراس ،املجلد الثاين ،املرفق  ،)232واملذكرة الدبلوماس���ية
املؤرخ���ة  23تش���رين الثاين/نوفم�ب�ر  1844املوجه���ة إىل جاللة ملكة
بريطاني���ا من الوزي���ر املمثل لكل من هن���دوراس ونيكاراغوا ،باإلضافة
إىل رأيني خلبريين بش���أن الوالية القضائية العامة هليئات القباطنة العامني
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واحلكوم���ات على الرب والبح���ر يف القوانني التارخيية اإلس���بانية ملا وراء
البحار (املرجع نفسه ،املرفق  )266ومسألة احلقوق اهلندوراسية يف مياه
املحيط األطلسي (املرجع نفسه ،املرفق .)267
 - 41وأثناء مرحلة املرافعات الشفوية ،طعنت نيكاراغوا يف أول
الرأيني املذكورين ،وذلك اس����تنادًا إىل األمر امللكي املتعلق خبفر السواحل
( ،)1802واألم����ر التوجيه����ي لتنظيم س����فن خفر الس����واحل يف جنوب
وجنوب ش����رق آس����يا ( ،)1803واألمر املتعلق بالس����فن احلربية اخلاصة
( ،1796املع���� ّدل يف عام  )1801واألمر املتعلق بنظام تس����جيل البحارة
وإدارهت����م العس����كرية ) .(matrícula de mar, 1802وال ي����رى القاض����ي
توريس برنارديز كيف ميكن لنصوص هذه الصكوك أن تغيّر االستنتاجات
العامة النامجة عن الرأيني اللذين أعرب عنهما اخلبريان اهلندوراسيان.
*
 - 42بيد أن نيكاراغوا مل تقتصر على مناقش���ة عناصر األدلة.
وقدمت أيضًا حججًا يف ش���كل اقتراح بعنوان ‘‘البحر ،منطقة واحدة
حت���ت والية واحدة يف ظل النظام امللكي اإلس���باين’’ مفاده أن ‘‘البحر
ككل’’ كان ّ
يشكل منطقة واحدة ختضع لوالية خاصة واحدة مركزها
وأكدت يف اخلتام أن مطالبة سلطة
يف مدريد  -وهي والية البحرية’’ّ .
التاج اإلس���باين مبياه إقليمية على امتداد س���تة أمي���ال ‘‘ال توضح [لنا]
أي ش���يء فيما يتعلق حبدود هذه املي���اه اإلقليمية بني إقليمي هندوراس
ّ
وبناء
األصل).
يف
التوكي���د
احلكم؛
م���ن
231
(الفقرة
ونيكاراغ���وا’’
ً
علي���ه ،فإن نيكاراغوا ترفض حق اجلمهوريتني الناش���ئتني عن اإلقليمني
االس���تعماريني الس���ابقني هلندوراس ونيكاراغوا يف هذه املنطقة البحرية
جزءا م���ن اإلرث اإلقليمي الذي
املمتدة ذات الس���تة أمي���ال باعتبارها ً
خلّفته هلما إسبانيا ،الدولة السلف.
 - 43ويتخذ ال���رأي موقفًا حم ّددًا إزاء ه���ذه حجة نيكاراغوا
ه���ذه ،ذل���ك أن القاضي توريس برنارديز ال يؤيدها .فهو يرى أهنا تعين
القبول بأن اجلمهوريتني القائمتني يف إقليم ‘‘املقاطعتني االستعماريني’’
الس���ابقتني يف األمريكت�ي�ن مل حتصال على أكثر من ‘‘س���واحل جافة’’
مبوج���ب مبدأ احليازة اجلارية ،رمبا على غ���رار ‘‘هيئات النيابة امللكية’’
و‘‘هيئات القباطن���ة العامني’’ ،ألن االقتراح الذي يفيد بأن البحر كان
منطقة واحدة ختضع إلدارة والية مركزية يف مدريد ال يتيح التمييز بني
‘‘املقاطعات االس���تعمارية’’ والكيان���ات اإلقليمية اإلدارية األخرى اليت
أنشأهتا سلطة التاج اإلسباين يف األمريكتني.
 - 44ويش�ي�ر القاضي توريس برنارديز إىل أن حجة نيكاراغوا
تستند إىل القياس املنطقي ،لكن األسس املستند إليها غري صحيحة .أوالً،
ليس من الصواب اال ّدعاء بأن البحر ككل ّ
يش���كل ‘‘منطقة واحدة’’ يف
حني أن القانون اإلسباين التارخيي  -وعلى أيه حال يف القرن الثامن عشر
(املرس���وم امللكي املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب  - )1760كان مييز
بني املياه اخلاضعة للوالية القضائية اإلسبانية املحاذية للساحل (يف حدود
مس���افة الستة أميال) وباقي املس���احة البحرية ،دون اإلخالل بوجود مياه
أو خلج���ان تارخيية من قبيل مياه خليج فونس���يكا حيث متلك نيكاراغوا

جبهة س���احلية .ع�ل�اوة على ذلك ،فإن امللوك اإلس���بان يف عصر التنوير
كان���وا ،كما يف باقي أوروبا ،على رأس ملكي���ة مطلّقة تكون فيها إرادة
امللك وحده منطلق كل والية ومنتهاها .وبالتايل ،فقد كانت الوالية على
مجيع املناطق تتركز يف ش���خص امللك ،وميارسها من له احلق يف حيازهتا،
سواء يف إسبانيا أو يف األمريكتني ،يف شكل وفد ميثل سلطة امللك.
 - 45ويف كل منطقة معيّنة ،برًا كانت أم حبرًا ،يف األمريكتني
أو يف إس���بانيا ،كان���ت تقوم والي���ات عديدة جنب�ا�ً إىل جنب ،حيث
متارس كل جهة حائزة للوالية املهام أو األنشطة املوكولة إليها مبوجب
التشريعات العامة أو التوجيهات امللكية املح ّددة .ومل تكن الوالية اخلاصة
اليت كانت متارس���ها البحرية لتحول دون ممارس���ة السلطات احلكومية
أو العس���كرية أو البحرية داخل البحر اإلقليمي املمتد على مس���افة ستة
أمي���ال ،س���واء من جانب قبط���ان عام أو حاك���م ،ألن واليته يف البحر
مل تكن تتأثر بوالية البحرية امللكية اإلسبانية.
 - 46ويالحظ القاضي توريس برنارديز يف رأيه أن احلجة قيد
النظر تس����تند ،يف هناية املطاف ،إىل خلط مفاهيمي بني دور مبدأ احليازة
اجلارية يف القانون الدويل والقانون اإلسباين التارخيي لألمريكتني .فوجود
حبر إقليمي على امتداد س����تة أميال قبالة س����واحل األقاليم اخلاضعة للتاج
اإلس����باين يف األمريكتني هي مسألة تندرج ضمن إطار القانون اإلسباين
التارخيي .بيد أن إدارة البحر من جانب س����لطة التاج اإلس����باين ،س����واء
كانت إدارة مركزية أم ال ،مسألة ال صلة هلا باملوضوع ألن حتديد الدول
اليت خلَفت س����لطة التاج اإلسباين وتستفيد منذ نيلها االستقالل من هذا
البحر اإلقليمي املمتد على مسافة ستة أميال كجزء من اإلرث اإلقليمي
الذي خلّفته هلا الدولة السلف ،إمنا تندرج ضمن إطار القانون الدويل.
*
 - 47وبع���د حماول���ة زرع بذور الش���ك بش���أن احلجة أعاله،
أي تقس���يم للبحر اإلقليمي املتمثل
التفت���ت نيكاراغ���و أخريًا إىل غياب ّ
يف املنطقة البحرية ذات الس���تة أميال املوروثة عن الفترة االس���تعمارية.
وأوردت ذل���ك بالعب���ارات التالية‘‘ :كل ما ميك���ن قوله يف هذا الصدد
هو أنه يف تاريخ احلصول على االس���تقالل ،نش���أت س���يادة مش���تركة
للجمهوريتني املش���اطئتني على مياه س���لطة التاج اإلسباين  ...وال تزال
هذه الس���يادة املش���تركة قائمة إىل أن يتم تعيـني حدود املناطق اليت تعود
لكل منهما’’ ( ،CR 2007/3الصفحة  ،35الفقرة .)82
 - 48وي���رى القاضي توريس برنارديز أن معىن ذلك االعتراف
ب���أن مجهوري���ة نيكاراغوا ومجهورية هندوراس قد ورثت���ا فع ًال من الفترة
االس���تعمارية املياه اإلقليمية املمتدة على مس���افة س���تة أميال قبالة كيب
غراس���ياس أديوس مبوجب مبدأ احليازة اجلاري���ة .ومبا أن الطرفان يتفقان
على حدوث خالفة يف عام  1821يف هذه املنطقة البحرية ،فإن ما تبقى
ه���و حتديد اخلط الفاصل بني املياه اإلقليمية .ويف هذا الصدد ،يفيد الرأي
بأن‘‘عدم التقس���يم’’ ،باملفهوم املحض ،ال يعين أننا بصدد حالة س���يادة
املقس���مة يف حالة أو مركز
مش���تركة .فذلك يقتضي أن تكون املياه غري ّ
ملكية ُمشاعة ،وهو ما ال يتوافر يف هذه القضية (احلكم الصادر يف قضية
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النـ���زاع على احلدود الربيّ���ة واجلزرية والبحرية (الس���لفادور/هندوراس،
نيكاراغوا طرف متدخل) ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية ،1992
الصفحة  ،599الفقرة .)401
 - 49وفيم���ا يتعل���ق مبوقع واجت���اه هذا اخل���ط الفاصل يف عام
 ،1821يرى القاضي توريس برنارديز أن دراسة مجيع النقاط القانونية
يف هذه القضية تفضي منطقيًا إىل االستنتاج بأن خط التوازي الذي يعرب
كيب غراس���ياس أديوس ،أي خط العرض اخلامس عش���ر تقريبًا ،كان
ّ
يشكل مبوجب مبدأ احليازة اجلارية يف القانون الدويل اخلط الفاصل بني
الطرفني يف منطقة األميال الس���تة من املي���اه اإلقليمية يف البحر الكاريـيب جيم  -تعيـني احلدود اجلديدة للمناطق البحرية مبوجب للحكم
أثناء الفترة االس���تعمارية ،ذلك أن الس���لطات االس���تعمارية يف مقاطعة
أي والية قضائية إىل اجلنوب من خط العرض  - 1طلبات الطرفني ومسألة حتديد “منطقة النـزاع”
هندوراس مل تكن متارس ّ
أي
 - 54اعتم���د الطرف���ان يف هذه القضية نُ ُهج���ًا ختتلف اختالفًا
املذكور ومل تكن السلطات االستعمارية يف مقاطعة نيكاراغوا متارس ّ
والية إىل الشمال من ذلك اخلط.
جوهري���ًا إزاء تعي�ي�ن “احلدود البحرية الوحي���دة” يف البحر الكاريـيب.
األولية املترتبة على هذا االختالف ،يف رأي القاضي توريس
 - 50وق���د كان الطرف���ان ي���دركان ه���ذه احلقيق���ة منذ أوىل ومن اآلثار ّ
أيام االس���تقالل (انظر على س���بيل املثال املذكرة الدبلوماس���ية املؤرخة برناردي���ز ،أن “منطقة النـزاع” املح ّددة يف طلب���ات الطرفني ال تطابق
أك���ده قرار التحكيم لعام “املنطق���ة” اليت يتعيّن فيها إج���راء عملية تعيـني احلدود البحرية ،بالنظر
 23تش���رين الثاين/نوفمرب  ،)1844وهو ما ّ
 1906عندما ح ّدد ،حبجية األمر املقضي به ،النقطة املشتركة القصوى إىل اخلصائص اجلغرافية املعنيّة.
للح���دود الربيّ���ة يف مصب هنر كوكو على مقربة من كيب غراس���ياس
 - 55ويف رأي القاض���ي ،ف���إن اخلط املُنَ ِّصف ال���ذي طالبت
أدي���وس .وبالت���ايل ،مل يكن مثة ما يدعو إىل مزيد من االس���تقصاء ،ألن ب���ه نيكاراغوا على أس���اس مجيع الواجهات الس���احلية للطرفني ،وخط
أكده قرار التحكيم أصبح ّ
سلوك الطرفني الذي ّ
يشكل منذ ذلك الوقت العرض الش���مايل اخلامس عش���ر الذي طالبت به هندوراس ،وألغراض
تعب�ي�رًا حقيقيًا عن مبدأ احليازة اجلارية لعام ( 1821انظر على س���بيل هذه احلجة ،خط الطول الغريب الثمانني ّ
تشكل مجيعها “منطقة نـزاع”
املثال ،قضية النـزاع على احلدود الربيّة واجلزرية والبحرية (الس���لفادور /يف ش���كل مثلث يتس���م بطابع مصطنع متامًا من حيث إنه منفصل عن
هن���دوراس ،نيكاراغوا طرف متدخل) ،احلك���م ،تقارير حمكمة العدل واقع الظروف اجلغرافية والقانونية والتارخيية لقضية تتعلق بتعيـني حدود
الدولية  ،1992الصفحة  ،41الفقرة  .)67عالوة على ذلك ،وعقب املنطقتني البحريتني الواقعتني إىل الشمال واجلنوب من مصب هنر كوكو
صدور حكم املحكمة يف عام  1960بش���أن صحة قرار التحكيم لعام قرب كيب غراسياس أديوس.
ال لس���لوكهما عقب
 1906وطابع���ه املل���زم ،ظل س���لوك الطرفني مماث ً
 - 56ويرى القاضي توريس برنارديز أن أغلبية أعضاء املحكمة
االس���تقالل ،أي أهنما ظال يتصرفان على أس���اس أن اخلط الفاصل هو تفترض على ما يبدو أن تقاس���م املثلث املشار إليه أعاله بصورة متساوية
بالفعل خط العرض اخلامس عشر (وهو سلوك تنشأ عنه احلدود البحرية أو شبه متساوية ميثل يف ظل الظروف الراهنة نتيجة منْ ِصفة .وهو ال يتفق
“التقليدي���ة”) .وعلى أية حال ،م���ا دام مبدأ احليازة اجلارية من املبادئ معها على الرغم من أن النسبة بني مناطق املثلث اليت أُسندت إىل نيكاراغوا
اليت تطبق تلقائيًا ،فإن التقس���يمات اإلدارية االس���تعمارية يف الرب أو يف وتلك اليت أُسندت إىل هندوراس تناهز  )1.3:1( 4:3لصاحل هندوراس
البحر تتحول إىل حدود دولية “مبفعول القانون” .وال حاجة إىل عمل (مبا يف ذلك امتداد كبري من حيث البحر اإلقليمي بسبب وجود اجلزر).
إرادي آخر (املرجع نفسه ،الصفحة  ،565الفقرة .)345
وم���ع ذلك ،جيب األخ���ذ بعني االعتبار أن الغرض الذي كان يُتوخى من
 - 51ونتيجة لذلك ،يرى القاضي توريس برنارديز أنه ال أساس اخلط املُنَ ِّصف الذي طالبت به نيكاراغوا هو تعزيز الطموحات السياسية
مل���ا خلُ���ص إليه احلكم من أن هن���دوراس كان ينبغي أن تثبت بقدر أكرب احلديثة العهد ( ،)1995/1994لكنه كان يفتقر إىل املصداقية القانونية
أن احل���دود البحرية ينبغي أن متتد على طول خط العرض اخلامس عش���ر ألنه كان يس���تند إىل مجيع اجلبهات الساحلية للدولتني بصرف النظر عن
م���ن منطقة كيب غراس���ياس أدي���وس ،وأن تقدم األدلة ال�ت�ي تربهن بأن عالقتها مبنطقة تعيـني احلدود ،فض ًال عن اس���تبدال تلك اجلبهات خبطوط
السلطة االستعمارية قد استخدمت خطوط العرض والطول يف هذه احلالة مستقيمة ال متت بصلة إىل اجلغرافيا املادية للساحل.
اخلاصة ،مما كان ميثل ممارستها العامة يف البحر.
 - 57ويف سياق تعريف “منطقة النـزاع” ،ميثل اخلط املُنَ ِّصف
 - 52ووفق����ًا للقاضي توريس برنارديز ،ف����إن هذا املعيار مفرط الذي يطالب به الطرف امل ّدعي أداة تفضي إىل حتريف الواقع وإىل نتيجة
يصحح هذا األثر .ومل يس���اعد
فيما يشترطه من حيث تقييم حالة احليازة اجلارية لدولتني كانتا تتفقان يف غري منْ ِصفة يف هذه القضية .واحلكم ال ّ
عام  1821على نفس الفهم هلذا املبدأ فيما يتعلق باملنطقة البحرية املعنيّة .املوقف الرئيس���ي الذي اختذه الطرف امل ّدعى عليه يف البداية على العودة
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وهذا يعزز انتقاده للحكم بسبب اتباعه هنجًا آليًا حبتًا ال يراعي االعتبارات
التارخيية يف تقييمه لألدلة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ احليازة اجلارية.
 - 53واملؤس���ف أن اتباع ه���ذا النهج يف هذه القضية أدى إىل
حرمان هندوراس من ‘‘حق تارخيي’’ كان ميكن أن يُستظهر به يف هذه
القضية فيما يتعلق بتفس�ي�ر وتطبيق امل���ادة  15من اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار لعام  .1982وهذا هو الس���بب الرئيس���ي وراء تصويت
القاضي توريس برنارديز ضد الفقرتني الفرعيتني ( )2و( )3من منطوق
احلكم.

إىل تعري���ف أكثر توازن���ًا “ملنطقة النـزاع” فيما يتعلق حبدودها اجلنوبية
(حيث قدمت هندوراس طلبها البديل املتعلق خبط مع ّدل متساوي البُعد
أثناء اجللس���ات) .وبالتايل ،يالحظ القاضي توريس برنارديز أن املنطقة
اليت تتداخل فيها املطالبات الرئيس���ية للطرفني تقع إىل الشمال من خط
العرض اخلامس عش���ر ،يف حني متتد منطقة تعيـني احلدود إىل الش���مال
واجلنوب من خط العرض املذكور.

 - 2القانون املنطبق على تعيـني احلدود البحرية
 - 58حيث إن هندوراس ونيكاراغوا أصبحتا طرفني يف اتفاقية
األم���م املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982فإن االتفاقية أضحت نافذة
فيم���ا بني الطرفني .وتنطبق بالتايل م���واد االتفاقية ذات الصلة باعتبارها
القانون التعاهدي الس���اري على هذه املنازع���ة .ويؤيد القاضي توريس
بريناردي���ز البي���ان الوارد يف احلكم هبذا الص���دد (الفقرة  .)261غري أنه
يش�ي�ر إىل أن���ه اعتبارًا لوزن التقاليد ،يس���تند احلك���م يف بنيته العامة إىل
االجتهاد القضائي أكثر مما يس���تند إىل ن���ص االتفاقية ،وذلك يف أحيان
كثرية على حساب ما يكتسيه تعيـني احلدود البحرية من طابع خاص.
 - 3املناطق اخلاضعة لتعيـني احلدود واملنهجية املتبعة يف احلكم:
التخلي عن مبدأ تساوي البُعد وتعيـني احلدود على مراحل
واالستعاضة عنه بطريقة املُنَ ِّصف
 - 59ال يتف���ق القاضي توريس برينارديز مع احلكم فيما يتعلق
باملنهجية املتبعة يف حتديد مس���ار خط احل���دود البحرية الوحيد .ويعترب
أن على املحكمة أن تطبق أوالً وقبل كل ش���يء القواعد املتعلقة بتعيـني
حدود البحر اإلقليمي ،دون أن تغفل بأن املهمة النهائية هي رسم خط
ح���دود حبري���ة وحيد بني إقليمي الطرفني يك���ون أيضًا صاحلًا ألغراض
أخ���رى (تعيـني احلدود البحرية واملس���ائل اإلقليمي���ة بني قطر والبحرين
(قطر ض���د البحرين) ،تقارير حمكمة الع���دل الدولية  ،2001الصفحة
 ،93الفقرة  .)174غري أن احلكم ال يفعل ذلك.
 - 60وينتقد القاضي توريس برينارديز أيضًا احلكم لرفضه دون
ترو طريقة تساوي البُعد املشار إليها بشكل حم ّدد وبصريح العبارة يف املادة
( 15تعيـني حدود البحر اإلقليمي) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982
مس���تندًا يف املقام األول إىل وجود ‘‘ظروف خاصة’’ لينظر يف املس���ألة
الحق�ا�ً يف إطار قواع���د االتفاقية املتعلقة بتعيـني حدود املنطقة االقتصادية
اخلالص���ة (املادة  )74واجلرف القاري (املادة  ،)83وينظر فيها يف الواقع
يف إط���ار القاع���دة العرفية اليت يش�ي�ر إليها احلكم بأهن���ا ‘‘طريقة املبادئ
املنْ ِصفة/الظروف اخلاصة’’ (الفقرة  271من احلكم).
 - 61وهك���ذا ،مل تراع اجلهود املبذولة يف الس���نوات األخرية
من أجل إضفاء طاب���ع أكثر موضوعية على األحكام القضائية الصادرة
يف هذا املجال برس���م خط مؤقت متس���اوي البُعد أوالً ،حىت وإن تعيّن
تعديله الحقًا يف ضوء الظروف ‘‘اخلاصة’’ أو ‘‘ذات الصلة’’ّ .
ويشكل
ذل���ك نكوصًا جدي���دًا يف اجتاه األخ���ذ باحللول اخلاص���ة ،أي يف اجتاه
النـزع���ة الرباغماتية والذاتية .وأقل م���ا ميكن قوله هو أن احلكم ال يضع

طريقة تساوي البُعد يف صلب النهج الالزم اتباعه ،معت ّدًا يف هذا الصدد
‘‘بالصعوبات’’ اليت ي ّدعى بأنه يتعذر على املحكمة معها أن حت ّدد نقاط
األساس ورسم خط مؤقت متساوي البُعد (الفقرة  280من احلكم).
أي منهما يف حجته الرئيسية
 - 62وحقيقة أن الطرفني ال يدعو ّ
إىل رس����م خط مؤقت متس����اوي البُع����د باعتباره أنس����ب طريقة لتعيـني
بأي ش����كل من األش����كال بأن مواقف
احل����دود .غ��ي�ر أن ذلك ال يعين ّ
الطرفني فيما يتعلق بطريقة تساوي البُعد مواقف واحدة.
 - 63فأحد الطرفني ،وهو هندوراس ،اقترح رسم خط مؤقت
متساوي البُعد انطالقًا من نقطيت أساس اثنتني تقعان يف سواحل بر الطرفني
على التوايل مشال وجنوب مصب هنر كوكو ،وعرض على املحكمة أيضًا
يف اس���تنتاجاته اخلتامية رمسًا خلط مع ّدل متساوي البُعد (بسمت مقياسه
 °78 '48تقريب���ًا) كبديل عن خط العرض اخلامس عش���ر .ومن ناحية
أكدت نيكاراغ���وا طوال اإلجراءات القضائية ويف اس���تنتاجاهتا
أخ���رىّ ،
اخلتامية أن طريقة تس���اوي البُعد/الظروف اخلاصة أو ذات الصلة ليست
مناس���بة ألغراض تعيـني احلدود يف هذه القضية نظرًا ملا يتس���م به مصب
هنر كوكو من عدم اس���تقرار .فنيكاراغ���وا اعتربت بأن على املحكمة أن
ترسم خط احلدود البحرية الوحيد بكامله على أساس ُمنَ ِّصف الزاوية اليت
يش���كلها خطان مس���تقيمان يعترب أهنما ّ
ّ
يشكالن جمموع اجلبهة الساحلية
للطرفني معا (بسمت مقياسه  °52 '45 ''21تقريبًا).
 - 64ويش�ي�ر احلكم ،تربيرًا لقرار املحكم���ة بعدم اتباع طريقة
تس���اوي البُع���د يف هذه القضية ،ح�ت�ى باعتبارها تدبريا ّأولي���ًا مؤقتًا ،إىل
التش���كيل اجلغرايف للس���احل يف كل من واجهيت رأس غراسياس أديوس
وإىل ما تتس���م به دلتا هنر كوكو من عدم استقرار على مستوى املصب.
ويواف���ق القاضي توري���س برينارديز على أن هذين الظرفني املاديـني ينبغي
مراعاهتما يف عملية تعيـني احلدود ،ولكنه ال يرى أن أيًّا منهما يربر التخلي
عن طريقة تساوي البُعد واألخذ بدل ذلك بطريقة من قبيل املُنَ ِّصف اليت
تنش���أ عنها يف هذه القضية مش���اكل قانونية وذات صلة باإلنصاف أكثر
جسامة بكثري من املشاكل النامجة عن طريقة تساوي البُعد.
 - 65ويف هذا الس���ياق ،يش�ي�ر القاضي توريس برينارديز إىل
أن���ه يف حال���ة وجود ظروف مادية من هذا الن���وع ،تدعو اتفاقية قانون
البحار لعام  1982إىل حل يتمثل يف استخدام طريقة ‘‘خطوط األساس
املستقيمة’’ من أجل حتديد نقاط األساس (املادتان  7و 9من االتفاقية)،
بدالً من طريقة املُنَ ِّصف القائمة على أساس اجلغرافيا الكلية ،وهي طريقة
قاص���رة يف الظ���روف الراهنة ع���ن ضمان مبدأ عدم التع���دي يف املناطق
الواقعة يف عرض بر اجلبهة الساحلية هلندوراس.
 - 66وكم����ا أوضح يف الرأي ،فإن خط احلدود البحرية الوحيد
املنص����وص عليه يف احلكم الذي يقتص����ر بداية على تعيـني حدود البحرين
اإلقليميني لكل من الدولتني على مسافة معيّنة ،قريب جدًا من بر ساحل
هندوراس بس����بب استعمال طريقة املُنَ ِّصف .وبالتايل يرى القاضي توريس
برينارديز أن هذا اخلط غري منْ ِصف ،وال سيما يف منطقة حبرية ال مناص من
أن تعلو فيها مصاحل األم����ن والدفاع على االعتبارات االقتصادية .وفض ًال
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عن ذلك ،فهو غري مقتنع البتة بأن “رسم خط متساوي البُعد انطالقًا من
ال��ب�ر أمر غ��ي�ر ممكن” (الفقرة  ،)283وال حبجة أن وجود نقطيت أس����اس
فقط يش ّ
����كل ظرفًا حيول دون استخدام طريقة تساوي البُعد (انظر :قضية
احلدود البحرية والربيّة بني الكامريون ونيجرييا (الكامريون ضد نيجرييا)،
تقارير حمكمة العدل الدولية  ،2002الصفحة  ،443الفقرة .)292

 - 4اخلط املُنَ ِّصف الوارد يف احلكم ورمسه
(اجلبهتان الساحليتان)
 - 67مل يعتمد احلكم أيًّا من خطي تعيـني احلدود اللذين طلبهما
الطرف���ان .ففيم���ا يتعلق هبن���دوراس ،يرفض احلكم األخ���ذ خبط العرض
اخلامس عش���ر واخلط املع ّدل املتس���اوي البُعد معًا .غري أن احلكم يرفض
أيضًا األخذ بطريقة رسم ُمنَ ِّصف السمت مبقياس  °52 '45 ''21الذي
بناء على خطوط متثل جمموع اجلبهة الس���احلية
طلبته نيكاراغوا واملح ّدد ً
لكال البلدين رمسها الطرف امل ّدعي يف شكل خطوط مستقيمة من خالل
عملية ‘‘تسطيح’’ أو ‘‘بسط’’ التعاريج اجلغرافية لساحل هندوراس.
 - 68غ�ي�ر أن احلكم اختار اس���تخدام طريقة املُنَ ِّصف لتحديد
مس���ار خط احلدود البحري���ة الوحيد الذي وضعته املحكمة بنفس���ها،
مبا أهنا اعتربت باألغلبية أن هذه الطريقة ثبتت جدواها يف ظروف يتعذر
فيها تطبيق طريقة تس���اوي البُعد أو يكون غري مناس���ب (الفقرة 287
من احلك���م) .ويالحظ القاضي توريس برينارديز مع ذلك أن االجتهاد
القضائي للمحكمة املش���ار إليه يف احلكم دعمًا هلذا االستنتاج ال يتعلق
بقضايا كانت مسألة تعيـني حدود البحر اإلقليمي مطروحة فيها.
 - 69ويشري القاضي توريس برينارديز يف رأيه إىل أن مثة تطابقًا
تامًا على مستوى احلكم فيما بني االستدالل املنطقي الذي أدى باألغلبية
إىل اإلعراض عن تطبيق طريقة تس����اوي البُعد واالستدالل املنطقي الذي
أي عالقة س����ببية
أقنعه����ا باعتماد طريقة املُنَ ِّصف .غري أنه ال يرى أن مثة ّ
بني هاتني الطريقتني .فطريقة املُنَ ِّصف ليس����ت الوس����يلة الوحيدة املمكنة
للتوص����ل إىل حل منْ ِصف يف هذه القضية .بل إهنا تفرز يف الواقع عكس
ذل����ك ،مبا أهنا تلقي ،فيم����ا يتعلق باملناطق البحري����ة ،على طرف واحد،
ه����و هن����دوراس ،عبء وضع جغ����رايف وبنيوي (التضاريس الس����احلية؛
وعدم اس����تقرار مصب هنر كوكو) (الفقرة  292من احلكم) يشترك فيه
كال الطرفان ،كالوضع الذي يوجد عليه اخلط الساحلي بكامله يف مشال
يقر احلكم نفسه ذلك.
وجنوب مصب هنر كوكو معًا ،كما ّ
بأي تعديل منْ ِصف للخط املُنَ ِّصف
 - 70غري أن احلكم ال يقوم ّ
لص����احل هندوراس من أجل التعويض ع����ن ذلك العبء الذي يتعيّن على
هندوراس أن تتحمله وحدها .فاإلعراض عن رسم اخلط املستقيم املقترح
من قبل نيكاراغوا من رأس غراس����ياس أديوس إىل احلدود مع غواتيماال
أمر ال ميت بصلة لإلنصاف .وكل ما عمد إليه احلكم يف هذا الصدد هو
إعادة اجلغرافيا الساحلية احلقيقية هلندوراس إىل حالتها بعد أن قام امل ّدعي
‘‘بتس����طيحها’’ يف مقترحه .وفض ًال عن ذلك ،نش����أ عن اختيار طريقة
املُنَ ِّصف أثر امتداد السواحل ذات الصلة ملا وراء السواحل املعنيّة مباشرة
مبنطقة تعيـني احلدود .وبالتايل ،رفض مقترح هندوراس املتمثل يف امتداد

الس����احل من رأس فالصو إىل الغونا وانو ،وفضل احلكم حتديد جبهتني
ساحليـتني أكثر طوالً.
 - 71ويف هذا الس����ياق ،يرفض احلكم إقامة جبهة ساحلية متتد
من رأس كامارون إىل ريو غراندي (نتج عنه ُمنَ ِّصف بس����مت مقياس����ه
 ،)°64 '02نظرًا إىل أن اخلط سيمر بالكامل على بر هندوراس .غري أن
احلك����م يرف����ض أيضًا إقامة جبهة متتد م����ن رأس فالصو إىل بونتا غوردا،
نظ����رًا إىل أن����ه ليس بالطول الكايف (ح����وايل  100كيلومتر) لكي تقابله
جبه����ة س����احلية متتد على أكث����ر من  100ميل حب����ري يف عرض البحر،
رغ����م أن مس����ت زاوية املُنَ ِّصف هو مع ذل����ك  .°70 '54ومل تر األغلبية
أن هذه املسافة كافية ورسا اختيارها يف النهاية على رسم جبهة ساحلية
هلن����دوراس متت����د من رأس غراس����ياس أديوس إىل بونتا بات����وكا (رغم أن
الساحل بني رأس فالصو وبونتا باتوكا ليس متامخًا ملنطقة تعيني احلدود)،
وجبهة س����احلية لنيكاراغوا متتد من رأس غراس����ياس أديوس إىل وونتا،
وذل����ك م����ا يعتربه احلكم طوالً كافيًا يفي بالش����كل املناس����ب مبتطلبات
التضاريس الساحلية يف املنطقة املتنازع عليها .ويبلغ مست زاوية املُنَ ِّصف
الناشئ عن هاتني اجلبهتني الساحليـتني  .°70 '14 ''41.25وهذا هو
مقياس مست املُنَ ِّصف كما يرد يف احلكم.
 - 72ويق����ارن القاض����ي توري����س بريناردي����ز ه����ذا الس����مت
املنصوص عليه يف احلكم بس����مت اخلط املؤقت املتس����اوي البُعد (حوايل
 )°78 '48املرس����وم من نقطيت أس����اس تقعان مشال وجنوب مصب هنر
كوكو ،ويالحظ أن الفرق بني الس����متني يزي����د عن  8درجات .ويعترب
القاضي أن ذلك ّ
يشكل تفاوتًا ضخمًا وال يستسيغه باعتباره ح ًال منْ ِصفًا
تدع����و إليه اتفاقية قانون البح����ار لعام  .1982فاختي����ار طريقة لتجاوز
املش����اكل املادية اليت تش����ترك فيه����ا اجلبهتان الس����احليتان لكال الطرفني
ال ميكن أن يربر تعيـني احلدود بشكل غري منْ ِصف ألحد الطرفني.
 - 5تطبيق طريقة تساوي البُعد
على تعيـني احلدود حول اجلزر
 - 73بعد أن رفضت املحكمة طلب نيكاراغوا الذي ينشأ عنه
حصر اجلزر اليت أسندت ملكيتها إىل هندوراس يف حبر إقليمي ميتد على
مسافة  3أميال حبرية ،تنربي املحكمة إىل تعيـني حدود البحر اإلقليمي
املحي���ط باجل���زر وفقًا للم���واد  3و 15و 21من اتفاقي���ة األمم املتحدة
لقانون البحار لعام  1982اليت ّ
تش���كل القانون الس���اري بني الطرفني.
ويتفق القاضي توري���س برينارديز بالكامل مع قرارات املحكمة يف هذا
الش���أن ،وبالتايل مع مس���ار هذا اجلزء من احلدود البحرية الذي جيس���د
تعيـني احلدود حول هذه اجلزر.
 - 74وخيص���ص لكل م���ن اجلزر املعنيّة ،وه���ي جزر بوبل كي
وس���افانا كي وبورت رويال كي وس���اوث كي فيم���ا خيص هندوراس،
وجزي���رة إدنربه كي فيما خيص نيكاراغوا ،حبر إقليمي مبس���افة  12مي ًال
وتعيـ�ي�ن حدود املناطق املتداخلة بني هذي���ن البحرين اإلقليميني اخلاصني
هبن���دوراس ونيكاراغوا ،مشال وجنوب خط العرض اخلامس عش���ر معًا،
باستخدام طريقة تساوي البُعد .وقامت املحكمة أوالً برسم خط مؤقت
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متس���اوي البُعد باس���تعمال إحداثيات هذه اجلزر كنقط أساس لبحارها
اإلقليمية ،مث رمست اخلط الوسيط يف املناطق املتداخلة .وأخريًا ،وبعد أن
أثبتت عدم وجود ظروف خاصة تربر إجراء تعديل على اخلط ،اعتمدت
ذلك اخلط املؤقت باعتباره خط تعيـني احلدود (الفقرة  304من احلكم).
 - 75ونتيج���ة لتطبيق طريقة تس���اوي البُعد ،يقع مس���ار خط
ترس���يم احلدود حول اجلزر جزئيًا جنوب خط العرض اخلامس عش���ر.
وال غرابة يف ذلك ،إذ أنه س���بق للمحكم���ة أن رفضت باألغلبية (انظر
بناء على
أعاله) تعيـني ّ
أي حدود حبرية على امتداد خط العرض املذكور ً
اتفاق ضمين بني الطرفني.

 - 6تعليم احلدود من قبل اللجنة املشتركة لعام 1962
ومنطلق خط احلدود البحرية الوحيد
 - 76أسند الطرفان للمحكمة مهمة حتديد منطلق خط احلدود
البحرية الوحيد ،وحي ّدده احلكم يف  3أميال يف اجتاه عرض البحر انطالقًا
من النقطة املح ّددة يف هنر كوكو من قبل اللجنة املشتركة يف عام ،1962
كم����ا رغب����ت يف ذلك هندوراس ،غ��ي�ر أن األغلبية ح ّددت����ه على امتداد
مست املُنَ ِّصف ،كما اقترحت ذلك نيكاراغوا (الفقرة  311من احلكم).
وتكون بذل����ك إحداثيات نقطة االنطالق كم����ا ح ّددهتما املحكمة هي
النقطة  °15 '00 ''52من خط العرض مشاالً والنقطة °83 '05 ''58
من خط الطول غربًا (الفقرة الفرعية ( )2من منطوق احلكم).
 - 77وال يتف���ق القاض���ي توريس برينارديز بش���أن موقع هذه
النقط���ة املح ّددة يف احلكم ،ألنه يرى أنه ينبغي أن تكون نقطة على بعد
متس���او من نقطيت األس���اس الواقعتني مشال وجنوب مصب هنر كوكو.
والنقطة اليت وقع اختيار األغلبية عليها ليس���ت حم ّددة حبياد عن مطالب
الطرفني األساس���ية ،ولذلك السبب صوت ضد الفقرة الفرعية ( )2من
منطوق احلكم.
 - 78وم���ن ناحي���ة أخرى ،يؤي���د القاضي توري���س برينارديز
اس���تنتاج املحكمة القاضي بأنه جيب على الطرفني التفاوض حبس���ن نية
لالتفاق على مسار خط تعيـني احلدود يف ذلك اجلزء من البحر اإلقليمي
الواقع بني نقطة هناية احلدود الربيّة املرسومة مبوجب قرار التحكيم لعام
 1906ومنطلق تعيـني احلدود البحرية املقرر يف هذا احلكم.
 - 7نقطة هناية خط احلدود البحرية الوحيد
واملعاهدات الثنائية والدول الثالثة
 - 79تعترب املحكمة يف الفقرات من  314إىل  319من احلكم
أن كل اخلي���ارات مفتوح���ة أمامها فيما يتعلق مبس���ألة نقطة هناية اخلط
وحتلّل املصاحل املحتملة اليت ميكن أن تكون للدول الثالثة فيما وراء خط
الطول  ،82أي مصاحل كولومبيا وجامايكا .وبعد عملية التحليل هذه،
توصلت إىل اس���تنتاج مفاده أنه يتعذر عليها رس���م خط تعيـني للحدود
يكون متقاطعًا مع اخلط املرسوم مبوجب معاهدة عام  1993املربمة بني
كولومبيا وجامايكا ،ولكنه ميكنها أن تصرح بأن تعيـني احلدود البحرية
بني هندوراس ونيكاراغوا ميتد إىل ما وراء خط الطول  82دون املساس

مب���ا لكولومبيا من حقوق مبوج���ب معاهدهتا مع نيكاراغوا لعام 1928
ومع هندوراس لعام .1986
 - 80وعلي���ه ،يصرح احلكم بأنه ميكن للمحكمة ،دون حتديد
نقطة هناية معيّنة ،تعيـني احلدود البحرية فيما وراء خط الطول  82دون
اإلضرار حبقوق دول ثالثة (الفقرة  319من احلكم واخلريطة التخطيطية
رق���م  .)7وال يش���اطر القاضي توريس برينارديز لألس���ف نفس اليقني
ال���ذي يطبع احلكم فيم���ا خيص هذا االس���تنتاج .وحقيقة أن احلكم يف
ال ذا أمهية ه���و أن “املحكمة تنظر يف
اس���تدالله املنطق���ي يضيف تفصي ً
بأي مصاحل مش���روعة أخرى قد تكون أيضًا
هذه املصاحل دون مس���اس ّ
ل���دول ثالثة يف املنطقة” (الفقرة  .)318وعليه تبدو املصاحل املش���روعة
لل���دول الثالثة يف “املنطقة” اليت عيّن احلكم حدودها حمميّة على النحو
الواجب .غري أن مس���ألة حقوق الدول الثالثة ومصاحلها املش���روعة يف
املناطق البحرية املتامخة للمنطقة اليت عينت حدودها ال تزال مطروحة.
 - 81ويرى القاضي توريس برينارديز أن امتداد إقليم نيكاراغوا
إىل مشال خط العرض اخلامس عش���ر وإىل ش���رق خط الطول  82ليس
من ش���أنه إلاّ املس���اس حبقوق ومصاحل كولومبيا ،نظ���رًا ألن هذا البلد
يفقد احلماية الناش���ئة عن خط تعيـني احلدود املنصوص عليه يف معاهدة
توجه إليها مطالب
ع���ام  1986املربمة مع هندوراس ،وميكن بالتايل أن ّ
م���ن قب���ل نيكاراغوا فيما يتعل���ق باملناطق الواقعة جنوب وش���رق ذلك
اخلط .وذلك هو السبب األول الذي دعا القاضي توريس برينارديز إىل
االعتراض على تعيـني احلدود شرق خط الطول  82املح ّدد يف احلكم.
 - 82غ�ي�ر أن مثة س���بب آخر ويكم���ن يف أن تعي�ي�ن احلدود
املنص���وص عليه يف هذا احلك���م ال يراعي معاهدة تعيـني احلدود البحرية
املربمة يف عام  1986بني هندوراس وكولومبيا ،رغم أهنا معاهدة نافذة
بني الدولتني ومسجلة لدى األمانة العامة لألمم املتحدة واستظهرت هبا
هن���دوراس يف ه���ذه القضية .ويرى القاضي توري���س برينارديز يف ذلك
ما يثري االس���تغراب .وما وجه الغرابة يف ذلك؟ ألن املنازعة القائمة بني
الطرف�ي�ن فيم���ا يتعلق هبذه املعاهدة يف هذه القضي���ة مل يدرجها امل ّدعي،
وهو نيكاراغوا ،يف نطاق موضوع املنازعة على النحو املح ّدد يف طلب
البت يف
رف���ع الدعوى ،ومل يطلب إىل املحكمة يف اس���تنتاجاته اخلتامية ّ
أي جانب قانوين من املنازعة بني الطرفني بش���أن هذه املعاهدة .ولكن
ّ
ذلك يطرح مسألة اختصاص تستحق نظر املحكمة فيها بشكل خاص،
وذلك ما ال يفعله احلكم.
 - 83وبعب���ارة أخرى ،كان من املفت���رض أن حي ّدد وضع صك
املعاهدة املعين مسبقًا ،نظرًا إىل أن رسم خط تعيـني للحدود البحرية ليس
من ش���أنه تسوية منازعة تتعلق بسلطة الدول فيما يتعلق بإبرام املعاهدات
و/أو صحة تلك املعاهدات ،كما عجز ذلك يف هذه القضية عن تس���وية
املنازعة بني الطرفني فيما يتعلق بالس���يادة على اجلزر املتنازع عليها .ويف
هذا الصدد ،يذكر القاضي توريس برينارديز بأنه وفقًا للمادتني  74و83
م���ن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982جيب تعيـني حدود
املنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرف القاري “على أساس القانون الدويل،

251

كما أش�ي�ر إليه يف املادة  38من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية،
من أجل التوصل إىل حل منْ ِصف”.
 - 8خامتة
صوت القاضي توريس برينارديز ضد الفقرتني الفرعيتني
- 84
ّ
( )2و( )3من منطوق احلكم ألنه يعتقد بأن خط تعيـني احلدود البحرية
الوحيد املح ّدد يف احلكم ال ميتثل بشكل تام لألحكام ذات الصلة الواردة
يف اتفاقي���ة األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982ما عدا فيما يتعلق
باجلزء املحيط باجلزر منه (اجلزء الثاين من اخلط).
 - 85وفيم���ا خي���ص اجل���زء األول ال���ذي يبدأ بتعي�ي�ن حدود
البحرين اإلقليميني لرب كل من الطرفني على مسافة معيّنة ،يبدو واضحًا
أن القاع���دة العام���ة املتمثلة يف تس���اوي البُعد ال���واردة يف املادة  15من
اتفاقي���ة ع���ام  1982مل تطب���ق .فقد أعرض عن تطبيقه���ا ألول مرة يف
تاري���خ االجتهاد القضائي للمحكمة فيم���ا يتعلق بالبحر اإلقليمي ومنذ
بدء عملية تعيـني احلدود ،ليس���تعاض عنها مبُنَ ِّصف ال يفي بضمان مبدأ
ع���دم التعدي فيما يتعلق بس���واحل بر هن���دوراس .ويربر احلكم اختيار
طريقة املُنَ ِّصف ألن تضاريس س���واحل الرب املعنيّة وعدم استقرار مصب
هنر كوكو ّ
يش���كالن زعمًا “ظروفا خاص���ة” مبدلول اجلملة الثانية من
املادة  15املش���ار إليها أعاله .وال ميكن للقاض���ي توريس برينارديز أن
يقبل هذا التربير ،نظرًا إىل أن البديل املطروح يف هذه احلاالت يف اتفاقية
عام  1982ليس طريقة املُنَ ِّصف بل طريقة خطوط األس���اس املستقيمة
وبناء على ذلك ،وحيث
(الفقرة  2من املادة  7واملادة  9من االتفاقية)ً .
إن احلك���م رفض احلقوق التارخيية (مبدأ احليازة اجلارية) اليت اعتدت هبا
بأي ش���كل من
هندوراس ،فال يرى القاضي توريس برينارديز أنه يلزم ّ
األشكال تعيـني حدود البحر اإلقليمي بطريقة غري اخلط الوسيط (طريقة
تساوي البُعد) اليت تنص عليها املادة  15من اتفاقية عام .1982
 - 86أم����ا فيما يتعلق باجل����زء الثالث الذي يعيّ����ن فقط حدود
املنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرف القاري ،فطريقة املُنَ ِّصف هي أيضًا،
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يف رأي القاضي توريس برينارديز ،غري كفيلة بإجياد حل منْ ِصف .أوالً،
فمسار اخلط املُنَ ِّصف يفضي لزامًا إىل جعل ساحل هندوراس (من رأس
فالصو إىل بونتا باتوكا) غري متاخم ملنطقة تعيـني احلدود .وثانيًا وقبل كل
شيء ،فسمت الزاوية اليت يقيمها اخلط املُنَ ِّصف الوارد يف احلكم غري مربر
بالعالقة بني الساحلني املعنيني بشكل مباشر بتعيـني احلدود وال بالظروف
التارخيية للمنازعة .فتحديد مست زاوية اخلط املُنَ ِّصف بشكل حيايب أحد
الطرفني بفارق  8درجات مقارنة بس����مت زاوية اخلط املؤقت املتساوي
البُعد املرس����وم انطالقًا من نقطيت أساس تقعان مشال وجنوب هنر كوكو
لي����س باحل����ل املنْ ِصف ،نظ����رًا إىل أن احلكم الصادر بش����أن هذه القضية
أي “ظروف خاص����ة” قد تربر تعديل اخلط املؤقت املتس����اوي
ال يث��ي�ر ّ
البُعد مبثل ذلك احلجم .ويصح هذا األمر بشكل خاص حينما يضع املرء
يف اعتباره أن أحوال الس����احلني ومصب النهر املشار إليها أعاله تشترك
فيها اجلبهتان الساحليتان لكال الدولتني .وأخريًا ،يثري امتداد اخلط الذي
يعني حدود اجلزء الثالث إىل ما وراء خط الطول  82مسائل اختصاص
تتعلق باملعاهدة املربمة يف عام  1986بني هندوراس وكولومبيا ،وحبقوق
كولومبيا ومصاحلها القانونية يف املناطق البحرية الواقعة جنوب وش����رق
خط تعيـني احلدود املنصوص عليه يف املعاهدة املذكورة.

إعالن القاضي غايا
أعل���ن القاضي اخلاص غايا أنه يف ح�ي�ن يتفق مع ما تبقى من جزء
املنطوق من احلكم ومع معظم احلجج اليت سيقت ،فهو ال يشاطر احلكم
الرأي بش���أن إس���ناد ملكية املناطق البحرية الواقعة جنوب خط العرض
 °14 '59.8مشاالً إىل هندوراس كجزء من حبرها اإلقليمي .فبموجب
امل���ادة  3من اتفاقي���ة األمم املتحدة لقانون البح���ار ،لكل دولة احلق يف
ال حبريًا .واعتربت
حتديد عرض حبرها اإلقليمي مبسافة ال تتجاوز  12مي ً
هن���دوراس دائما أن البحر اإلقليمي اخلاص جبزر كي يف جمموعة اهلالل
ال ميت���د يف اجتاه اجلنوب إىل م���ا وراء خط العرض  °14 '59.8مشاالً،
كما ذهبت نفس املذهب يف التماساهتا اخلتامية.

النـزاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
(الدفوع االبتدائية)
احلكم الصادر يف  13كانون األول/ديسمرب 2007

يف القضي���ة املتعلق���ة بالنـزاع اإلقليمي والبح���ري (نيكاراغوا ضد
كولومبي���ا) ،أصدرت املحكمة حكمها فيما يتعل���ق بالدفوع االبتدائية
بش���أن اختصاصه���ا يف  13كانون األول/ديس���مرب  .2007وخلُصت
املحكمة إىل أن هلا اختصاص بالنظر يف القضية.

*
*   *

وكانت هيئة املحكمة مؤلفة على النحو التايل :الرئيسة هيغينـز؛ نائب
الرئيس���ة اخلصاونة؛ القضاة راجنيفا وش���ي وكوروما وبارا  -أرانغورين
وبويرغنتال وأوادا وس���يما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور
وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان فورتييه وغايا؛ ورئيس قلم
املحكمة كوفرور.
*
*   *

252

وفيما يلي نص الفقرة  142من احلكم:
“...
إن املحكمة،
( )1فيم���ا يتعلق بالدف���ع االبتدائ���ي األول الختصاص املحكمة
وال���ذي قدمت���ه مجهورية كولومبيا اس���تنادًا إىل املادتني السادس���ة
والرابعة والثالثني من ميثاق بوغوتا:
(أ) بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،
تؤيد الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل بالسيادة على جزر سان
أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛
املؤي���دون :الرئيس���ة هيغينـز؛ والقضاة ش���ي وكوروم���ا وبارا -
أرانغورين وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وكيث وسيبولفيدا -
أمور وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان فورتييه وغايا؛
املعارضون :نائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا وأبراهام
وبنونة؛
(ب) باإلمجاع،
ترف���ض الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل بالس���يادة على املعامل
البحرية األخرى اليت يتنازع عليها الطرفان؛
(ج) باإلمجاع،
ترفض الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل بتعيـني احلدود البحرية
بني الطرفني؛
( )2وفيما يتعل���ق بالدفع االبتدائي الث���اين الختصاص املحكمة
ال���ذي أدلت به مجهورية كولومبيا املتعل���ق باإلعالنني اللذين أدىل
هبما الطرفان ،اعترفا فيهما بالوالية اإلجبارية للمحكمة:
(أ) بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل ثالثة أصوات،
تؤيد الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل بالسيادة على جزر سان
أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛
املؤيدون :الرئيسة هيغينـز؛ والقضاة شي وكوروما وبارا  -أرانغورين
وبويرغنتال وأووادا وس����يما وتومكا وأبراهام وكيث وس����يبولفيدا -
أمور وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان فورتييه وغايا؛
املعارضون :نائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقاضيان راجنيفا وبنونة؛
(ب) بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقضي بعدم ضرورة النظر يف الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل
بالس���يادة على املعامل البحرية األخرى اليت يتن���ازع عليها الطرفان
وتعيـني احلدود البحرية بني الطرفني؛
املؤيدون :الرئيس���ة هيغينـز؛ نائب الرئيس���ة اخلصاونة؛ والقضاة
راجنيفا وش���ي وكوروما وب���ارا  -أرانغوري���ن وبويرغنتال وأووادا
وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا  -أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛
والقاضيان اخلاصان فورتييه وغايا؛

املعارضون :القاضي سيما؛
( )3فيما يتعلق باختصاص املحكمة،
(أ) باإلمجاع،
تقضي بأن هلا اختصاصًا ،بناءً على املادة احلادية والثالثني من ميثاق
للبت يف النـزاع املتعلق بالس���يادة على املعامل البحرية اليت
بوغوت���اّ ،
يطالب هبا الطرفان غري جزر س���ان أندريس وبروفيدنس���يا وسانتا
كاتالينا؛
(ب) باإلمجاع،
بناء على املادة احلادية والثالثني من ميثاق
تقضي بأن هلا اختصاصًاً ،
بوغوتا ،للنظر يف النـزاع املتعلق بتعيـني احلدود البحرية بني الطرفني.

*
*   *
وذيّل نائب الرئيس����ة اخلصاونة حكم املحكمة برأي خمالف؛ وذيّل
القاض����ي راجنيف����ا حكم املحكمة برأي مس����تقل؛ وذيّل القض����اة بارا -
أرانغورين وس����يما وتومكا حك����م املحكمة بإعالن����ات؛ وذيّل القاضي
أبراهام حكم املحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي كيث حكم املحكمة
بإعالن؛ وذيّل القاضي بنونة حكم املحكمة برأي خمالف؛ وذيّل القاضي
اخلاص غايا حكم املحكمة بإعالن.
*
*   *

التسلسل الزمين للدعوى واستنتاجات الطرفني
(الفقرات )14-1
يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2001أودعت نيكاراغوا طلبًا لدى
قلم املحكمة تقيم مبوجبه دعوى ضد كولومبيا فيما يتعلق بنـزاع يتألف
من “جمموعة من املسائل القانونية املترابطة العالقة” بني الدولتني “بشأن
حقوق إقليمية وتعيـني احلدود البحرية” يف غريب البحر الكاريـيب.
وسعت نيكاراغوا يف طلبها إىل إقامة اختصاص املحكمة على أحكام
املادة احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية للتس���وية السلمية ،املعروفة
رمسيًا باس���م “ميثاق بوغوتا” ،وعلى اإلعالن�ي�ن الصادرين عن الطرفني
مبوجب املادة  36من النظام األساس���ي ملحكمة الع���دل الدويل الدائمة،
اللذين يع ّدان ،لفترة س���رياهنما ،قبوالً بالوالي���ة اإلجبارية هلذه املحكمة،
عم ًال بالفقرة  5من املادة  36من نظامها األساسي.
أي من الطرفني،
وحيث مل يكن يف هيئة املحكمة قاض من جنسية ّ
مضى كل من الطرفني يف ممارس���ة حق���ه املكفول مبوجب الفقرة  3من
املادة  31من النظام األساسي يف اختيار قاض خاص للمشاركة يف النظر
يف القضية .واختارت نيكاراغوا يف البداية السيد حممد البجاوي ،الذي
اس���تقال يف  2أيار/مايو  ،2006واختارت بعد ذلك الس���يد جورجيو
غايا .واختارت كولومبيا السيد إيف فورتييه.
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 - 3وباإلضاف���ة إىل ذل���ك ،تلتم���س مجهوري���ة نيكاراغ���وا من
املحكم���ة أن ترفض طلب مجهورية كولومبيا إعالن اخلالف الذي
عرضته عليه���ا نيكاراغوا مبوجب املادة احلادية والثالثني من ميثاق
بوغوتا خالفًا “منتهيًا” ،وفقًا للمادتني السادسة والرابعة والثالثني
من الصك ذاته.
أي مسائل أخرى مل يتم تناوهلا صراحة يف البيان اخلطي
 - 4وأن ّ
واملرافعات الشفوية اآلنفة الذكر ،حيتفظ هبا صراحة ملرحلة النظر يف
املوضوع هلذه الدعوى”.

ومبوج����ب أمر مؤرخ  26ش����باط/فرباير  ،2002ح ّددت املحكمة
 28نيسان/أبريل  2003أج ًال إليداع مذكرة نيكاراغوا ،و 28حزيران/
يوني����ه  2004أج��ل� ًا إلي����داع كولومبي����ا ملذكرهتا املض����ادة .وأودعت
نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل املح ّدد.

ويف  21متوز/يوليه  ،2003أودعت كولومبيا دفوعًا ابتدائية بشأن
اختص���اص املحكم���ة ،يف غضون األجل املح ّدد مبوج���ب الفقرة  1من
امل���ادة  79من الئح���ة املحكمة ،بصيغتها املع ّدل���ة يف  5كانون األول/
وبن���اء على ذل���ك ،ومبوجب أمر م���ؤرخ  24أيلول
ديس���مرب .2000
ً
س���بتمرب  ،2003ح ّددت املحكمة يوم  26كانون الثاين/يناير 2004
ال لتقدمي نيكاراغوا بيانًا خطيًا مبالحظاهتا واستنتاجاهتا بشأن الدفوع
أج ً
االبتدائي���ة املقدمة م���ن كولومبيا ،وذلك مع مالحظ���ة توقف إجراءات
الس�ي�ر يف النظر يف املوضوع مبقتضى الفقرة  5من املادة  79من الئحة
املحكم���ة .وأودعت نيكاراغوا ذلك البي���ان يف غضون األجل املح ّدد،
ومن مث أصبحت القضية جاهزة للنظر يف الدفوع االبتدائية.

وعقدت جلسات علنية يف الفترة بني  4و 8حزيران/يونيه .2007
ويف ختام املرافعات الش���فوية ،ق ّدم الطرفان االستنتاجات اخلتامية التالية
إىل املحكمة:
باسم حكومة كولومبيا،
ال باملادة  60من الئحة املحكمة ،واعتبارًا للمرافعات اخلطيّة
“عم ً
والش���فوية لكولومبيا ،تلتم���س كولومبيا من املحكم���ة املوقّرة أن
تقضي وتعلن:
ال باملادتني السادسة
( )1أنه مبوجب ميثاق بوغوتا ،وال سيما عم ً
والرابعة والثالثني ،تعلن املحكمة أهنا غري خمتصة بالنظر يف اخلالف
ال���ذي عرضته عليها نيكاراغ���وا مبوجب امل���ادة احلادية والثالثني،
وتعلن هناية اخلالف؛
( )2وأن���ه مبوجب الفقرة  2من املادة  36من النظام األساس���ي
للمحكمة ،ليس للمحكمة اختصاص بالنظر يف طلب نيكاراغوا؛
( )3وأن طلب نيكاراغوا مرفوض”.
باسم حكومة نيكاراغوا،
“وفقًا للمادة  60من الئحة املحكمة واعتبارًا للمذكرات اخلطيّة
والش���فوية ،تلتمس مجهوري���ة نيكاراغوا من املحكم���ة املوقّرة أن
تقضي وتعلن:
 - 1أن الدفوع االبتدائية اليت قدمتها مجهورية كولومبيا ،س���واء
بشأن االختصاص املرتكز على ميثاق بوغوتا ،أو بشأن االختصاص
املرتكز على الفقرة  2من املادة  36من النظام األساسي للمحكمة،
دفوع غري صحيحة.
 - 2واحتياطي���ًا ،يُطل���ب من املحكمة أن تقض���ي وتعلن ،وفقًا
ألحكام الفقرة  9من املادة  79من الئحة املحكمة أن الدفوع اليت
قدمتها مجهورية كولومبيا ال تتسم بطابع ابتدائي حمض.

معلومات أساسية
(الفقرات )32-15
تق���دم املحكمة بيانًا موجزًا للمعلومات األساس���ية عن النـزاع بني
الطرفني (يشار أدناه إىل أجزاء منه فحسب).
وتش�ي�ر املحكمة إىل أن���ه يف  24آذار/م���ارس ُ ،1928وقّعت يف
ماناغوا “معاهدة بش���أن مس���ائل إقليمية موضع خ�ل�اف بني كولومبيا
ونيكاراغوا” (يش���ار إليه���ا أدناه بـ “معاه���دة  ،)”1928أعرب فيها
البل���دان عن رغبتيهما يف “وضع ح ّد للنـزاع اإلقليمي بينهما” .وتنص
املادة األوىل من تلك املعاهدة على ما يلي:
“تعترف مجهورية كولومبيا بالس���يادة الكامل���ة والتامة جلمهورية
نيكاراغوا على ساحل موسكيتو الواقع بني كيب غراسياس أديوس
وهنر س���ان خوان ،وعلى جزيريت مانغل غراند ومانغل ش���يكو يف
املحيط األطلس���ي (جزيريت كورن الك�ب�رى والصغرى) .وتعترف
مجهورية نيكاراغوا بالس���يادة الكامل���ة والتامة جلمهورية كولومبيا
على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا ،وعلى اجلزر
واجلزر الصغرية والش���عاب األخرى اليت ّ
جزءا من أرخبيل
تش���كل ً
سان أندريس.
وال تس���ري هذه املعاهدة على ش���عاب رونكادور وكويتاس���وينيو
وسريانا ،اليت تتنازع كولومبيا والواليات املتحدة األمريكية السيادة
عليها[ .النص اإلنكليزي ترمجته أمانة عصبة األمم ،للعلم].
وجرى تبادل صكوك التصديق على معاهدة  1928يف ماناغوا يوم
 5أيار/ماي���و  .1930ووقّع الطرفان يف تلك املناس���بة على بروتوكول
تب���ادل صكوك التصديق (يش���ار إليه أدناه ب���ـ “بروتوكول .)”1930
وأش���ار الربوتوك���ول إىل أن معاه���دة  1928أُبرم���ت ب�ي�ن كولومبيا
ونيكاراغوا “هبدف وضع ح ّد للنـزاع بني اجلمهوريتني بش���أن أرخبيل
س���ان أندريس وساحل موس���كيتو النيكاراغوي” .وينص الربوتوكول
على ما يلي:
“إن املوقّع�ي�ن أدناه ،مبقتضى وثيقيت التفويض التام املمنوحتني هلما،
وبن���اء على تعليم���ات من حكومة كل منهم���ا ،يعلنان مبوجب هذا
ً
الص���ك أن أرخبيل س���ان أندريس وبروفيدنس���يا املذك���ور يف املادة
األوىل من املعاهدة املذكورة ال ميتد إىل غرب خط الطول  82درجة
غريب غرينيتش[ .النص اإلنكليزي ترمجته أمانة عصبة األمم ،للعلم].
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ويف مذكرة دبلوماس���ية مؤرخة  4حزيران/يونيه  ،1969احتجت
كولومبيا على قيام نيكاراغوا مبنح امتيازات ورخص معيّنة للتنقيب عن
النفط واستكشافهُ ،زعم مشوهلا كويتاسوينيو واملياه املحيطة هبا وكذلك
املناطق البحرية اليت تتجاوز خط الطول  82درجة إىل الش���رق .وفيما
يتعلق بكويتاسوينيو ،أش���ارت كولومبيا إىل أن معاهدة  1928أعلنت
صراحة أن اجلزر الصغرية املنخفضة رونكادور وكويتاس���وينيو وسريانا
هي حمل نـزاع بني كولومبيا والواليات املتحدة .وأبدت كولومبيا أيضًا
“حتفظًا رمسيًا  ...فيما يتعلق حبقوقها يف األراضي املشار إليها ،وكذلك
حقوقه���ا يف املنطقة البحرية املتامخة” .وفيما يتعلق باملناطق البحرية اليت
منحت فيها امتيازات للتنقيب عن النفط ،أشارت كولومبيا إىل أن خط
الطول  82قد ُذكر يف بروتوكول  1930باعتباره احل ّد الغريب ألرخبيل
سان أندريس وبروفيدنسيا.
أكدت
ويف مذكرة دبلوماس���ية مؤرخة  12حزيران/يونيه ّ ،1969
نيكاراغ���وا ،فيما يتعلق بامتيازات التنقيب عن النف���ط ،أن املناطق املعنيّة
جزء من جرفها القاري ،وأنه بذلك تكون االمتيازات قد ُمنحت “إعماالً
وفعال وفقًا
للحقوق الس���يادية اليت متارسها [نيكاراغوا] بش���كل كامل ّ
لقواعد القانون الدويل” .وفيما يتعلق باإلش���ارة الواردة عن خط الطول
أك���دت نيكاراغوا أن “قراءة بس���يطة ...
 82يف بروتوك���ول ّ ،1930
للنص���وص ،توض���ح أن اهلدف من ه���ذا البند هو القيام بش���كل واضح
وحم ّدد بتحديد امتداد أرخبيل سان أندريس على حنو حصري ،وال ميكن
بأي هنج سليم على أنه حم ّدد حلقوق نيكاراغوا أو منشئ حلدود
تفس�ي�ره ّ
ب�ي�ن البلدي���ن .بل على العكس ،فإنه يعترف بالس���يادة والس���يطرة التامة
ويؤكدمها”.
لنيكاراغوا على إقليم وطين يف تلك املنطقة ّ
ويف مذكرة للرد بتاريخ  22أيلول/سبتمرب  ،1969قامت كولومبيا
بأم���ور من بينها إصدار “إعالن رمسي بالس���يادة عل���ى املناطق البحرية
الواقعة ش���رق خط الطول  82غرينيتش” ،استنادًا إىل معاهدة 1928
وبروتوكول  .1930وأش���ارت كولومبيا أيضًا إىل االستثناء الوارد يف
معاه���دة  1928للج���زر الصغرية املنخفضة رونكادور وكويتاس���وينيو
أي مفاوضات بني كولومبيا ونيكاراغوا”.
وسريانا “من ّ
ويف  23حزيران/يوني���ه  ،1971أرس���لت نيكاراغ���وا مذكرة إىل
وزارة خارجي���ة الوالي���ات املتح���دة قام���ت فيها رمسي�ا�ً باإلعراب عن
احتفاظه���ا حبقوقها يف جرفه���ا القاري يف املنطقة املحيط���ة برونكادور
جزءا
وكويتاسوينيو وسريانا واإلشارة إىل أهنا تعترب تلك اجلزر املغمورة ً
من جرفها القاري .وأش���ارت أيضًا إىل أهنا ال تقبل ادعاء كولومبيا بأن
خط الطول  82املش���ار إليه يف بروتوكول  1930حي ّدد اخلط الفاصل
بني املنطقتني البحريتني لكل من الدولتني ،حيث ال ّ
يشكل اخلط سوى
ح ّد أرخبيل سان أندريس.
ويف  8أيلول/س����بتمرب  ،1972وقّعت كولومبيا والواليات املتحدة
املعاهدة املتعلقة بوضع كويتاسوينيو ورونكادور وسريانا (املعروفة أيضًا
باس����م معاهدة فاس����كيز  -ساتش����يو) .وتنص املادة  1من املعاهدة على
أن “تتخل����ى حكوم����ة الواليات املتحدة مبوجب ه����ذه املعاهدة عن كل

املطالبات بالس����يادة على كويتاسوينيو ورونكادور وسريانا” .ويف نفس
الي����وم ،تبادلت كولومبيا والواليات املتحدة مذكرات تتعلق “مبواقفهما
وأكدت الوالي����ات املتحدة أن
القانوني����ة إزاء امل����ادة  1من املعاه����دة”ّ .
موقفها القانوين يتمثل يف أمور من بينها “أن كويتاسوينيو ال ختضع حاليًا
ملمارس����ة السيادة ،حيث يغطيها املد بصفة دائمة” وأن معاهدة 1928
ال تس����ري على رونكادور وكويتاسوينيو وسريانا .ومن جانبها ،ذكرت
كولومبيا أن موقفها يتمثل يف أن “احلالة املادية لكويتاسوينيو ال تتعارض
مع ممارسة السيادة” ،وأنه “مع ختلي الواليات املتحدة عن السيادة على
كويتاس����وينيو ورونكادور وس��ي�رانا ،فإن مجهورية كولومبيا هي املالك
الش����رعي الوحيد لتلك اجلزر املغمورة أو اجلزر الصغرية املنخفضة ،وفقًا
لـ [معاهدة  1928وبروتوكول  ]1930والقانون الدويل”.
ويف  4تشرين األول/أكتوبر  ،1972اعتمدت اجلمعية الوطنية يف
نيكاراغوا إعالنًا رمسيًا بسيادة نيكاراغوا على رونكادور وكويتاسوينيو
وس�ي�رانا .ويف  7تش���رين األول/أكتوبر  ،1972احتج���ت نيكاراغوا
رمسي���ًا ،يف مذكرتني دبلوماس���يتني موجهت�ي�ن إىل كولومبيا والواليات
وأصرت على أن
املتح���دة ،على توقيع معاهدة فاس���كيز  -ساتش���يوّ ،
ّ
جزءا من إقليم
“اجل���زر املغمورة الواقعة يف تلك املنطقة ...
[تش���كل] ً
[نيكاراغ���وا] وم���ن مث ختضع لس���يادهتا” .وأضافت أهن���ا ال تقبل ادعاء
كولومبيا بأن خط الطول  82املشار إليه يف بروتوكول ّ 1930
يشكل
خط احلدود بني املنطقتني البحريتني لكل من الدولتني ،حيث ال تتطابق
م���ع نص أو روح الربوتوكول ال���ذي كان هدفه الواضح هو حتديد أن
أرخبيل سان أندريس ال ميتد غربًا ملا هو أبعد من خط الطول .82
ويف متوز/يولي���ه  ،1979تولّ���ت احلكومة الس���اندينية الس���لطة يف
نيكاراغوا .ويف  4ش���باط/فرباير  ،1980نشر وزير خارجية نيكاراغوا
إعالنًا رمسيًا و”( “Libro Blancoيش���ار إليه أدن���اه بالكتاب األبيض)
أعلنت فيه نيكاراغوا
“بطالن وعدم ش���رعية معاهدة بارسيناس  -مينيسيس  -إسغويرا
[معاه���دة [ ... ]1928املربم���ة] يف س���ياق تارخي���ي أبط���ل أهلية
الرؤس���اء ،الذين فرضتهم قوات االحتالل األمريكية يف نيكاراغوا،
كحكام ،وخرق  ...مبادئ الدستور الوطين الساري .”...
ويف مذكرة دبلوماس���ية أُرس���لت إىل نيكاراغوا يف  5شباط/فرباير
 ،1980رفض���ت كولومبيا إع�ل�ان  4ش���باط/فرباير  1980باعتباره
“زعم���ًا ال أس���اس ل���ه ،خيالف الواق���ع التارخيي وخيرق أبس���ط مبادئ
القانون الدويل الع���ام” .وترى احلكومة الكولومبية أن معاهدة 1928
ّ
“[ش���كلت] ص���كًا صحيحًا ودائمًا وس���اريًا بش���كل كامل يف ضوء
القواعد القانونية املعترف هبا عامليًا”.
وأبقت احلكومة اجلديدة اليت تولت زمام السلطة يف نيكاراغوا عام
 1990واحلكومات الالحقة على املوقف املتعلق بتفس�ي�ر أحكام معيّنة
يف معاه���دة  1928وبروتوكول  ،1930الذي أُعلن منذ عام 1969
وم���ا بعده ،واملوقف املتعلق بعدم ش���رعية معاه���دة  1928املذكور يف
الكتاب األبيض لعام .1980
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موضوع النـزاع
(الفقرات )42-33
تش�ي�ر املحكمة بادئ ذي بدء إىل أن الطرفني عرضًا رأيـني خمتلفني
بش���أن وجود نـزاع قائم بينهما من عدمه ،وبش���أن موضوع النـزاع إن
وبناء على ذلك ،حتتاج املحكمة إىل دراس���ة هاتني املسألتني قبل
ُوجدً .
تناول الدفوع االبتدائية املقدمة من كولومبيا.
وتشري املحكمة إىل أنه وفقًا لنيكاراغوا ،فإن النـزاع املعروض عليها
يتعل���ق مبا يلي ’1‘ :ش���رعية معاهدة  ،1928وإهناؤها بس���بب وجود
خ���رق جوهري؛ ‘ ’2تفس�ي�ر معاه���دة  ،1928وال س���يما فيما يتعلق
بالنطاق اجلغرايف ألرخبيل س���ان أندريس؛ ‘ ’3اآلثار القانونية الستثناء
رونكادور وكويتاسوينيو وسريانا من نطاق معاهدة 1928؛ ‘ ’4تعيـني
احلدود البحرية بني الطرفني مبا يف ذلك األمهية القانونية لإلشارة إىل خط
الط���ول  82يف بروتوكول  .1930وت���رى نيكاراغوا أن العنصر الرابع
“ينطوي على العناصر األخرى ويشملها” .ويف هذا الصدد ،حاججت الدفع االبتدائي األول
مكملة وممهدة لتعيـني (الفقرات )120-43
نيكاراغوا بأن مسألة السيادة على املعامل البحرية ّ
احلدود البحرية .وأخريًا ،ا ّدعت نيكاراغوا أيضًا أن مسألة ما إذا كانت
نظرة عامة على حجج الطرفني
معاهدة  1928قد حسمت كل املسائل القائمة بني الطرفني “هي عني
تش�ي�ر املحكمة إىل أن كولومبيا ت ّدعي ،يف دفعها االبتدائي األول،
موضوع النـزاع” و“جوهر القضية”.
أنه عمال باملادتني السادس���ة والرابع���ة والثالثني من ميثاق بوغوتا ،ليس
ونف���ت كولومبي���ا من جانبه���ا وجود نـزاع قائ���م يدخل يف نطاق
للمحكمة اختص���اص مبوجب املادة احلادية والثالث�ي�ن من ذلك امليثاق
حمل النظر قد حس���متها بالفعل
اختصاص املحكمة ،م ّدعية أن املس���ائل ّ
للنظ���ر يف اخلالف الذي عرضت���ه عليها نيكاراغوا ،ويتعيّن أن تعلن هذا
معاهدة  .1928وا ّدعت كذلك أن الغرض احلقيقي من طلب نيكاراغوا
اخل�ل�اف منتهي�ا�ً .ويف هذا اخلص���وص ،حتاجج كولومبيا ،مش�ي�رة إىل
هو تعيـني احلدود البحرية ال حتديد السيادة على املعامل البحرية.
املادة السادس���ة من ميثاق بوغوتا ،بأن املس���ائل ال�ت�ي أثارهتا نيكاراغوا
وتش�ي�ر املحكمة إىل أنه بينما جي���ب على امل ّدعي عرض وجهة نظره قد حس���متها معاهدة س���ارية يف تاريخ إبرام ذلك امليثاق ،وهي معاهدة
يف “موض���وع النـزاع” عم ًال بأحكام الفقرة  1من املادة  40من النظام  1928وبروتوكول  .1930وتضيف كولومبيا أن تلك املسألة ميكن،
األساس���ي للمحكمة ،فإن املحكمة نفسها هي من حي ّدد موضوع النـزاع وجيب ،النظر فيها يف مرحلة الدفوع االبتدائية.
املع���روض عليها ،آخذة يف االعتبار دفوع األطراف .وباعتبار ذلك نقطة
وت ّدع���ي نيكاراغوا أن للمحكمة اختصاص���ًا مبوجب املادة احلادية
ابتدائية ،تشري املحكمة إىل أن الطرفني خمتلفني على ما إذا كانت معاهدة والثالث�ي�ن من ميثاق بوغوتا .ويف هذا اخلصوص ،حتاجج نيكاراغوا بأن
 1928قد “حسمت” النـزاع القائم بينهما يف إطار املعىن املقصود للمادة معاهدة  1928وبروتوكوهلا لعام  1930مل حيسما النـزاع القائم بينها
السادسة من ميثاق بوغوتا .وتشري املحكمة أوالً إىل أن املادة السادسة من وبني كولومبيا يف إطار املعىن املقصود للمادة السادسة من ميثاق بوغوتا،
ذلك امليثاق تنص على أن إجراءات تس���وية النـزاع يف امليثاق “ال تسري ألن معاهدة  1928غري صحيحة أو منتهية ،وأنه حىت لو مل يكن األمر
على املس���ائل اليت حس���متها بالفع���ل ترتيبات بني األط���راف أو قرارات كذلك ،فإن معاهدة  1928مل تشمل كل املسائل موضع النـزاع حاليًا
للتحكي���م أو أحكام ص���ادرة عن حمكمة دولية ،أو املس���ائل اليت تنظمها
ال عن ذلك ،ت ّدعي نيكاراغوا بأنه ال جيوز للمحكمة
بني الطرفني .وفض ً
اتفاق���ات أو معاهدات س���ارية يف تاريخ إبرام هذه املعاه���دة” (التوكيد
تبت يف تلك املس���ائل يف هذه املرحلة من الدعوى ،حيث س���يتطلب
مضاف) .وتش�ي�ر املحكمة أيضًا إىل أنه وفقًا للمادة الرابعة والثالثني من أن ّ
ذلك دراسة موضوع القضية.
ميثاق بوغوتا ،يُعلَن “انتهاء” اخلالفات يف املس���ائل اليت تنظمها اتفاقات
املرحلة املالئمة من الدعوى لدراسة الدفع االبتدائي
أو معاهدات بنفس الطريقة املتبعة مع اخلالفات يف املس���ائل اليت حتسمها
ترتيب���ات بني األطراف أو قرارات التحكيم أو أحكام صادرة عن حمكمة
تش�ي�ر املحكمة إىل أنه مبوجب الفق���رة  9من املادة  79من الئحة
للبت يف الدف���ع االبتدائي :إم���ا أن تقوم
دولية .وترى املحكمة أنه ،يف الظروف اخلاصة بالقضية وألغراض تطبيق املحكم���ة ،هن���اك ثالثة ُس���بل ّ
املادة السادس���ة من ميثاق بوغوتا ،ليس هن���اك فرق يف األثر القانوين بني املحكمة “بإقرار الدفع أو برفضه أو باعتباره ،يف ظروف الدعوى ،دفعًا
“حس���م” مسألة ما و“تنظيمها” مبوجب معاهدة  .1928وعلى ضوء ال يتس���م بطابع ابتدائي حمض” .وتش�ي�ر املحكمة أيضًا إىل أهنا ش ّددت
ما سبقّ ،قررت املحكمة استخدام كلمة “حسم” يف حكمها.
ال) على أنه مع
يف قضييت التجارب النووية (ولو أن الظروف ختتلف قلي ً
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وبع���د دراس���ة حجج نيكاراغ���وا ،ترى املحكمة أن مس���ألة ما إذا
كانت معاهدة  1928وبروتوكول  1930قد حس���ما املسائل موضع
النـزاع بني الطرفني بش���أن الس���يادة على اجلزر واملعامل البحرية ومسار
احلدود البحرية ،ال ّ
تش���كل موضوع النـزاع بني الطرفني ،وأن املس���ألة
تعترب ابتدائية يف ظروف هذه القضية.
وفيم���ا يتعلق بادعاء كولومبيا بأن املصلحة اليت تس���عى نيكاراغوا
ال تكمن يف تعيـني احلدود البحرية ال يف السيادة على املعامل
لتحقيقها فع ً
البحرية ،تشري املحكمة إىل أنه مع ذلك ،فإن “ادعاء أحد الطرفني يقابله
ادعاء الطرف اآلخر باإلجياب” فيما يتعلق بالسيادة على املعامل البحرية.
وم���ن مث ختلُص املحكمة إىل أن املس���ائل اليت يتألف منها موضوع
النـزاع بني الطرفني هي أوالً ،السيادة على األراضي (حتديدًا على اجلزر
واملعامل البحرية األخرى اليت يطالب هبا الطرفان) ،وثانيًا ،مسار احلدود
البحرية بني الطرفني.

حيق هل���ا ،بل وجيب عليها يف
دراس���تها مس���ائل االختصاص واملقبوليةّ ،
بعض الظروف ،أن تنظر يف مسائل أخرى قد ال ميكن تصنيفها حصرًا
على أهنا من مسائل االختصاص أو املقبولية ولكنها تتسم بطابع يستلزم
الدراسة قبل تلك املسائل.
وترى املحكمة أنه ليس يف مصلحة حسن إقامة العدل أن تكتفي يف
الظرف احلايل مبجرد اإلعالن عن وجود عدم اتفاق بني الطرفني بش���أن
م���ا إذا كانت معاهدة  1928وبروتوكول  1930قد حس���ما املس���ائل
موضوع اخلالف باملعىن املقصود للمادة السادسة من ميثاق بوغوتا ،وتترك
كل جوانب اخلالف للتسوية يف مرحلة النظر يف موضوع الدعوى.
حيق للطرف املق ّدم لدفوع ابتدائية أن يتلقى ر ّدًا
ومن حيث املبدأّ ،
عليه���ا يف املرحلة التمهيدية م���ن النظر يف الدعوى إلاّ إذا كانت الوقائع
للبت يف املس���ائل املثارة ليس���ت مجيعها معروضة أمام املحكمة
الالزمة ّ
أو إذا كان الر ّد على الدفع االبتدائي هو الذي سيح ّدد موضوع النـزاع
أو موضوع بعض عناصره .وقد خلُصت املحكمة إىل أهنا ليس���ت أمام
أي م���ن احلالت�ي�ن يف هذه القضية .فنظر املحكم���ة يف تقرير اختصاصها
ّ
ال عن ذلك،
وفض
القضية.
موضوع
من
نة
معي
جلوانب
يتطرق
أن
جي���وز
ً
ّ
ف���إن املحكمة قد خلُصت بالفعل إىل أن مس���ألة م���ا إذا كانت معاهدة
 1928وبروتوكول  1930قد حسما املسائل موضع اخلالف ،ليست
هي ما ّ
البت فيها
يش���كل موضوع النـزاع .ولكنها مسألة ابتدائية يتعيّن ّ
التأكد من أن للمحكمة اختصاصًا أم ال.
من أجل ّ
وعلى ضوء ما سبق ،ختلُص املحكمة إىل عدم تأييد ادعاء نيكاراغوا
ب���أن املحكم���ة غري خمتصة بالنظ���ر يف الدفع االبتدائ���ي األول املق ّدم من
كولومبيا يف هذه املرحلة من الدعوى.

نظام االختصاص القضائي يف ميثاق بوغوتا
بدءا
تش�ي�ر املحكمة إىل أحكام ميثاق بوغوتا ذات الصلة بالقضيةً ،
باملادة احلادية والثالثني ،ونصها كالتايل:
“وفق���ًا للفق���رة الثانية من املادة  36من النظام األساس���ي ملحكمة
الع���دل الدولية ،تعلن األطراف الس���امية املتعاقدة أهنا تعترف ،إزاء
أي دولة أمريكية أخرى ،وبدون حاجة إىل اتفاق خاص ما دامت
ّ
هذه املعاهدة سارية املفعول ،للمحكمة املذكورة بالوالية اإلجبارية
التلقائية يف مجيع املنازعات ذات الطابع القانوين اليت تنشأ فيما بينها
خبصوص ما يلي:
(أ) تفسري معاهدة من املعاهدات؛
أي مسألة من مسائل القانون الدويل؛
(ب) ّ
(ج) وج���ود واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانت خرقًا اللتزام
دويل؛
(د) ن���وع التعويض املترتب على خ���رق التزام دويل ومدى هذا
التعويض”.
وت���رد األحكام األخرى ذات الصلة يف املادتني السادس���ة والرابعة
والثالثني من ميثاق بوغوتا.

تنص املادة السادسة على ما يلي:
“وباإلضاف���ة إىل ذلك ،ال تس���ري اإلجراءات اآلنف���ة الذكر على
املس���ائل اليت حس���متها بالفعل ترتيبات بني األط���راف أو قرارات
للتحكي���م أو أح���كام صادرة ع���ن حمكمة دولية ،أو املس���ائل اليت
تنظمها اتفاقات أو معاهدات سارية يف تاريخ إبرام هذه املعاهدة”.
وتنص املادة الرابعة والثالثون على ما يلي:
“وإذا أعلنت املحكمة ،لألسباب املبيّنة يف املواد اخلامسة والسادسة
والسابعة من هذه املعاهدة ،أهنا غري خمتصة بالنظر يف اخلالف ،يُعلَن
أن هذا اخلالف منته”.
وتش�ي�ر تلك األحكام إىل أنه إذا خلُصت املحكمة إىل أن املس���ائل
عم�ل�ا باملادة احلادي���ة والثالثني من ميثاق
املحال���ة إليه���ا من نيكاراغوا
ً
بوغوتا قد حسمتها يف السابق إحدى الوسائل املنصوص عليها يف املادة
السادس���ة من امليثاق املذكور ،فإن املحكم���ة لن يكون هلا االختصاص
للبت يف القضية ،مبوجب ذلك امليثاق.
الالزم ّ

مسألة ما إذا كانت معاهدة عام  1928وبروتوكول عام 1930
قد حسما األمور املتنازع عليها بني الطرفني
تنظ���ر املحكم���ة يف ُحجج الطرفني وت���درس الوقائع اليت جرى على
خلفيته���ا إب���رام معاهدة ع���ام  1928وتوقيع بروتوك���ول عام .1930
تبت يف
وتذكر أنه للتحقق مما إذا كان للمحكمة اختصاص ،ينبغي هلا أن ّ
مسألة ما إذا كانت املسائل اليت تطرحها نيكاراغوا اليوم كانت ،يف تاريخ
إب���رام ميثاق بوغوت���ا يف عام “ ،1948خاضع���ة التفاقات أو معاهدات
ناف���ذة” وذلك عم ًال بأحكام املادة السادس���ة من امليثاق .وهلذا الغرض،
ف���إن النقطة األوىل اليت يتعيّن على املحكمة النظر فيها هي مس���ألة ما إذا
كانت املعاهدة ،اليت ت ّدعي كولومبيا أهنا حس���مت املس���ائل حم ّل النـزاع،
نافذ ًة يف عام .1948
وتالحظ املحكمة أنه ،فيما يتعلق بصحة معاهدة عام  ،1928ت ّدعي
نيكاراغوا أوالً أن املعاهدة “أُبرمت يف انتهاك س���افر لدس���تور نيكاراغوا
لع���ام  1911ال���ذي كان نافذًا يف ع���ام  ،”1928وثاني���ًا أهنا كانت،
وق���ت إبرام املعاهدة ،واقعة حتت االحتالل العس���كري للواليات املتحدة
ومل يكن بوسعها أن تربم معاهدات تتعارض مع مصاحل الواليات املتحدة
أو أن ترفض إبرام معاهدات تطالبها الواليات املتحدة بإبرامها .وتستنتج
نيكاراغ���وا يف ه���ذا الص���دد أن كولومبيا كانت على دراي���ة هبذا الوضع
وأهنا “اس���تغلت احتالل الواليات املتحدة لنيكاراغوا حلملها قسرًا على
إب���رام معاهدة عام  .”1928وت ّدعي نيكاراغوا أهنا ظلت خاضعة لنفوذ
الواليات املتحدة حىت بعد انسحاب آخر قواهتا يف أوائل عام .1933
فتؤكد من جانبها أن ادعاء نيكاراغوا بش����أن عدم
أم����ا كولومبي����اّ ،
صح����ة معاهدة عام  1928ال أس����اس له .وتالح����ظ أنه حىت إذا افتُرض
أن معاهدة عام  1928غري متوافقة مع دس����تور نيكاراغوا لعام 1911
أو أن نيكاراغوا مل تكن هلا أهلية إبرام املعاهدات حبرية الحتالل الواليات
املتحدة هلا ،فإن هذه االدعاءات مل تُطرح أثناء عملية التصديق اليت جرت
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يف كونغرس نيكاراغوا يف عام  1930وال فيما يقرب من مخسني عامًا
أعقبت ذلك .وتشري إىل أن هذه احلجج مل تُثر للمرة األوىل ،يف الواقع،
إلاّ يف ع����ام  .1980وتالح����ظ كولومبيا أيض��ا�ً أن نيكاراغوا مل تبد يف
أي حتفظات تتعلق مبعاهدة عام
ع����ام  ،1948إبان إبرام ميث����اق بوغوتاّ ،
 1928رغم أهنا كانت على علم بأن هلا احلق يف اإلعراب عن مثل هذه
التحفظات وأهنا أبدت حتفظًا يتصل بصحة قرار حتكيم .وأخريًا ،ت ّدعي
بناء على ذلك ،أن تثري اآلن مسألة
كولومبيا أنه ليس بإمكان نيكاراغواً ،
صحة معاهدة عام  1928وبروتوكوهلا لعام .1930
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن الغ���رض الواضح من املادة السادس���ة من
ميثاق بوغوتا هو اس���تبعاد إمكانية استعمال اإلجراءات املنصوص عليها
يف امليثاق ،وال سيما ُسبل االنتصاف القضائي ،إلعادة النظر يف مسائل
ُحسمت بني أطرافه حبكم كوهنا يف السابق موضوعًا لقرار قضائي دويل
أو ملعاهدة .وعند التصديق على امليثاق ،توخت الدول إخضاع املسائل
غري املحسومة بعد إلجراءات امليثاق.
وللدول األطراف يف امليثاق أن تعترب أن املسائل املحسومة مبوجــب
معاه���دة أو قرار قضائي دويل قد ُس���ويت تس���وية هنائي���ة إالّ إذا أُبدي
حت ّفظ حم ّدد يتعلق بذلك مبوجب املادتني الرابعة واخلمس�ي�ن واخلامس���ة
أي حت ّفظ بشأن معاهدة عام
واخلمسني من امليثاق .ومل تودع نيكاراغوا ّ
 1928عندما أصبحت دولة طرفًا يف ميثاق بوغوتا ،وهي املعاهدة اليت
تس���تظهر هبا اآلن كأساس لالختصاص ،رغم أهنا أودعت حتفظًا يتعلق
بقرارات حتكيم طعنت يف صحتها .وتالحظ املحكمة انتفاء الدليل على
أن الدول األط���راف يف ميثاق بوغوتا لعام  ،1948مبا فيها نيكاراغوا،
اعتربت معاهدة عام  1928غري صحيحة .ويف  25أيار/مايو ،1932
سجلت نيكاراغوا املعاهدة والربوتوكول لدى عصبة األمم كاتفاق ُملزِم
ال بامل���ادة  18من عهد العصبة ،وكانت كولومبيا قد قامت
وذل���ك عم ً
بتسجيل املعاهدة يف  16آب/أغسطس .1930
وتش�ي�ر املحكم���ة إىل أن نيكاراغوا طرحت للم���رة األوىل موضوع
“بطالن وعدم صحة” معاهدة عام  1928يف إعالن رمسي وكتاب أبيض
صدرا يف  4شباط/فرباير  .1980وهكذا ،تالحظ املحكمة أن نيكاراغوا
اعتربت معاه���دة عام  ،1928ملا يزيد على  50عامًا ،معاهدة صحيحة
ومل حتتج قط بأهنا غري ُمل َْزمة هبا حىت بعد انسحاب آخر قوات للواليات
املتحدة يف أوائل عام  .1933ومل حيدث طوال األعوام اخلمس�ي�ن هذه،
ح�ت�ى بعد أن أصبحت نيكاراغوا عضوًا يف األمم املتحدة يف عام 1945
مث انضمامه���ا ملنظمة الدول األمريكية يف عام  ،1948أن احتجت بعدم
صحة املعاهدة ألي س���بب من األسباب ،مبا يف ذلك أن املعاهدة أُبرمت
يف انتهاك لدس���تورها أو بإكراه من طرف أجنيب .بل إن نيكاراغوا ،على
النقيض من ذلك ،تصرفت على حنو ملحوظ كما لو كانت معاهدة عام
 1928صحيح���ة .ففي ر ّدها يف عام  1969عل���ى ادعاء كولومبيا بأن
خط الطول الثاين والثمانني املش���ار إلي���ه يف بروتوكول عام  1930ميثل
احل��� ّد البحري بني الدولتني ،مل تس���تظهر نيكاراغوا بعدم صحة املعاهدة
ب���ل احتجت عوضًا عن ذل���ك بأن معاهدة عام  1928وبروتوكول عام

 1930ال ينص���ان على تعيـني للحدود البحري���ة .وباملثل ،عندما قدمت
نيكاراغ���وا إىل الواليات املتحدة يف عام  1971بيانات أوضاع حتفظ هبا
حقوقها يف رونكادور وكيتاسوينيو وسريَّانا ،مل تثر مسألة صحة معاهدة
تقرر املحكمة عدم قبول ادعاء نيكاراغوا اليوم أن
عام  .1928وهكذاّ ،
معاهدة عام  1928مل تكن نافذة يف عام .1948
وبناء على ذلك ،ختلُص املحكمة إىل أن معاهدة عام  1928كانت
ً
صحيحة ونافذة يف تاريخ إبرام ميثاق بوغوتا يف عام  ،1948وهو التاريخ
البت فيما إذا كانت أحكام
ال���ذي جيب على املحكمة الرجوع إليه عند ّ
استثناء الختصاصها مبوجب
املادة السادس���ة من ميثاق بوغوتا ،اليت حت ّدد
ً
املادة احلادية والثالثني من امليثاق ،منطبقة أم ال.
وتشري املحكمة إىل أن نيكاراغوا حتتج بأنه ،حىت ولو كانت معاهدة
ع���ام  1928صحيحة ،فقد أُهنيت بس���بب تفس�ي�ر كولومبيا للمعاهدة
يف ع���ام  1969الذي وصفته نيكاراغ���وا بأنه خرق جوهري للمعاهدة
املذكورة .وتنفي كولومبيا هذا االدعاء .وتعترب املحكمة أن مسألة ما إذا
كان���ت املعاهدة أُهنيت يف عام  1969أم ال أمر ال صلة له باختصاصها
املحدد مبوجب املادة السادس���ة من ميثاق بوغوتا هو
نظ���رًا ألن العامل ِّ
م���ا إذا كانت معاهدة ع���ام  1928نافذة يف تاريخ إبرام امليثاق ،أي يف
وبناء على ذلك ،ال حاجة ألن تتناول
ع���ام  1948ال يف عام ً .1969
املحكم���ة مس���ألة اإلهناء املزع���وم ملعاهدة ع���ام  1928يف عام 1969
ألغراض التحقق من ثبوت اختصاصها.
مث تنتق���ل املحكمة إىل مس���ألة ما إذا كان���ت املعاهدة وبروتوكوهلا
لعام  1930حس���ما األمور املتنازع عليها بني الطرفني ،وما إذا كانت
املحكمة ،من مث ،خمتصة بالنظر يف القضية مبوجب املادة احلادية والثالثني
حمل
من امليثاق .وتش�ي�ر إىل أهنا كانت قد توصلت إىل وجود مس���ألتني ّ
نـزاع بني الطرفني يف موضوع الدعوى :أوالمها الس���يادة اإلقليمية على
اجل���زر واملع���امل البحرية األخرى ،وثانيتهما مس���ار احل��� ّد البحري بني
الطرف�ي�ن .وتالح���ظ املحكم���ة أن الطرفني خيتلفان على م���ا إذا كانت
معاهدة عام  1928قد حسمت عدة مسائل تتصل بالسيادة اإلقليمية،
وهي حتديدًا السيادة على اجلزر الثالث ألرخبيل سان أندريس املسماة
صراح���ة يف املعاه���دة ،ونطاق وتش���كيل بقية أرخبيل س���ان أندريس،
والس���يادة على رونكادور وكيتاسوينيو وسريَّانا .وخيتلف الطرفان أيضًا
على ما إذا كان بروتوكول عام  1930قد نص على ح ّد حبري بينهما.
وبالنس���بة ملس���ألة اختصاص املحكمة فيما يتعلق بالسيادة على جزر
أرخبي���ل س���ان أندريس الواردة امسًا ،تعترب املحكم���ة أنه من الواضح من
صري���ح نص املادة األوىل أن مس���ألة الس���يادة على جزر س���ان أندريس
وبروفيدنسيا وس���انتا كاتالينا حسمتها معاهدة عام  1928مبفهوم املادة
السادس���ة من ميثاق بوغوتا .وترى املحكم���ة انتفاء احلاجة إىل مزيد من
اخلوض يف تفسري املعاهدة للتوصل إىل هذا االستنتاج ،وأنه ليس هناك مما
يتصل هبذه املسألة ما ال ميكن التحقق منه إلاّ بالنظر يف موضوع الدعوى.
وسبق أن تناولت املحكمة ادعاء نيكاراغوا عدم صحة معاهدة عام
 .1928وفيم���ا يتعلق بادعاء نيكاراغوا أيض���ًا أن معاهدة عام 1928
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ابتداء من
أُهنيت خلرق جوهري نظرًا للتفس�ي�ر الذي اعتمدته كولومبيا ً
عام  ،1969مل تنظر املحكمة يف هذه املسألة يف املرحلة الراهنة النعدام
الصل���ة بينها وبني مس���ألة اختصاصها باإلحالة إىل املادة السادس���ة من
ميثاق بوغوتا .وحىت إن استنتجت املحكمة أن معاهدة عام  1928قد
أُهنيت ،كما ت ّدعي نيكاراغوا ،فليس هلذا أثر على سيادة كولومبيا على
جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا .وتشري املحكمة إىل أنه
من مبادئ القانون الدويل أن النظام اإلقليمي املنشأ مبعاهدة “يتحقق له
دوام ال تتمتع به بالضرورة املعاهد ُة نفس���ها” وأن اس���تمرار وجود هذا
ٌ
النظام ليس رهنًا باستمرار نفاذ املعاهدة اليت اتُفق عليه يف إطارها.

ويف ضوء ما س����بق ،ختلُ����ص املحكمة إىل أنه بإمكاهن����ا أن تفصل يف
املرحلة الراهنة من اإلجراءات يف مسألة جزر أرخبيل سان أندريس الثالث
املسماة صراحة يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من معاهدة عام .1928
فهذه املسألة حسمتها املعاهدة .وبالتايل ،تنطبق أحكام املادة السادسة من
امليثاق على هذه النقطة ،وينتفي بذلك اختصاص املحكمة املستند إىل املادة
احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا بالنظر يف مس����ألة الس����يادة على اجلزر
وبناء على هذا ،تؤيد املحكمة الدفع االبتدائي األول
الثالث الواردة امسًاً .
املق ّدم من كولومبيا فيما يتعلق منه باختصاص املحكمة مبسألة السيادة على
جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا.

وبالنسبة ملسألة نطاق وتش���كيل بقية أرخبيل سان أندريس ،تشري
املحكمة إىل أن هناك اتفاقًا بني الطرفني على أن أرخبيل سان أندريس
يش���مل جزر س���ان أندريس وبروفيدنسيا وس���انتا كاتالينا عالوة على
ما يتامخها من جزر صغرية وحش���فات .بيد أن الطرفني خيتلفان بش���أن
أي من املعامل البحرية غري تلك اجلزر الواردة باالس���م ّ
جزءا من
ّ
يش���كل ً
األرخبيل.
وت���رى املحكمة أنه من الواض���ح من صريح نص الفقرة األوىل من
امل���ادة األوىل من معاه���دة عام  1928أن أحكامها ال تقدم جوابًا على
أي من املعامل البحرية غري جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا
مسألة ّ
كاتالينا ّ
جزءا من أرخبيل سان أندريس اخلاضع لسيادة كولومبيا.
يشكل ً
وملا كان احلال كذلك ،فإن هذه املسألة مل تُحسم مبفهوم املادة السادسة
م���ن ميثاق بوغوتا ،ويكون للمحكم���ة اختصاص مبوجب املادة احلادية
وبناء عليه ،ترفض املحكمة الدفع االبتدائي األول
والثالثني من امليثاقً .
املق ّدم من كولومبيا فيما يتعلق منه باختصاص املحكمة مبس���ألة السيادة
على املعامل البحرية اليت ّ
جزءا من أرخبيل سان أندريس ،فيما عدا
تشكل ً
جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا.
وفيم���ا يتصل مبس���ألة اختصاص املحكم���ة مبوضوع الس���يادة على
وس�ي�رانا ،تالح���ظ املحكمة أن الفق���رة الثانية
رونكادور وكيتاس���وينيو
َّ
م���ن املادة األوىل من معاهدة ع���ام  1928معناها واضح :فهذه املعاهدة
وبناء على ذلك ،ال تنطبق
ال تنطبق على املعامل البحرية الثالثة حمل النظرً .
القيود الواردة يف املادة السادسة من ميثاق بوغوتا على مسألة السيادة على
وس�ي�رانا .وهكذا ،يكون للمحكمة اختصاص
رونكادور وكيتاس���وينيو
َّ
بالنظر يف هذه املس���ألة مبوجب املادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا،

وترف���ض الدف���ع االبتدائ���ي األول املق ّدم م���ن كولومبيا فيم���ا يتعلق منه
باختصاص املحكمة مبسألة السيادة على رونكادور وكيتاسوينيو وسريَّانا.
وبالنسبة ملسألة اختصاص املحكمة مبوضوع تعيـني احلدود البحرية،
فإهن���ا ،بع���د أن نظرت يف احلج���ج املقدمة من الطرفني وامل���واد املعروضة
عليه���ا ،ختلُص إىل أن معاهدة ع���ام  1928وبروتوكول  1930مل ينصا
عل���ى تعيـني عام للح ّد البحري بني كولومبيا ونيكاراغوا .ومبا أن النـزاع
أي من معاه���دة عام 1928
املتعل���ق بتعي�ي�ن احلدود البحرية مل حيس���مه ّ
وبروتوكول عام  1930مبفهوم املادة السادسة من ميثاق بوغوتا ،يكون
وبناء على
للمحكمة اختصاص مبوجب املادة احلادية والثالثني من امليثاقً .
ذل���ك ،ترفض املحكمة الدفع االبتدائ���ي األول لكولومبيا فيما يتعلق منه
باختصاص املحكمة مبوضوع تعيـني احلدود البحرية بني الطرفني.

الدفع االبتدائي الثاين
(الفقرات )140-121
إضاف���ة إىل امل���ادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا ،اس���تظهرت
نيكاراغوا أساسًا الختصاص املحكمة باإلعالنات الصادرة عن الطرفني
مبقتضى املادة  36من النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل،
وهي اإلعالنات اليت تُعترب يف الفترة الباقية من مدة س���رياهنا مبثابة قبول
ال بالفقرة  5من
بالوالي���ة اإلجباري���ة ملحكمة العدل الدولية وذل���ك عم ً
املادة  36من النظام األساسي للمحكمة األخرية.
وتؤكد كولومبيا ،يف دفعها االبتدائي الثاين ،بأن املحكمة ال اختصاص
ّ
هلا على هذا األساس .وت ّدعي أن االختصاص مبوجب ميثاق بوغوتا سار
ومن مث فإنه اختصاص حصري .ويف رأيها أن املحكمة ،حبكم اختصاصها
مبوجب املادة الرابعة والثالثني من امليثاق بإعالن انتهاء اخلالف ووجوب
إعالهنا ذلك يف هذه القضية ،ال جيوز هلا أن تشرع يف النظر فيما إذا كان
هل���ا اختصاص مبوجب البن���د االختياري .وتعتمد كولومبي���ا ،تأييدًا هلذا
االدع���اء ،على حك���م املحكمة يف قضية األعمال املس���لحة على احلدود
وعرب احلدود (نيكاراغوا ضد هندوراس) اليت ا ّدعت نيكاراغوا فيها أيضًا
اختصاص املحكمة على أس���اس املادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا
وعلى أس���اس إعالنات البند االختياري .وتالحظ كولومبيا أن املحكمة
أعلنت ،يف قضية األعمال املسلحة ،أن “ميثاق بوغوتا سار يف العالقات
بني الدول األطراف يف امليثاق” وأن
“االلت���زام ال���وارد يف امل���ادة احلادية والثالثني  ...الت���زام قائم بذاته،
أي التزام آخر قطعته األطراف أو قد تقطعه بأن تودع
مس���تقل عن ّ
ل���دى األمني الع���ام لألمم املتح���دة إعالنًا بقبول الوالي���ة اإلجبارية
مبوجب الفقرتني  2و 4من املادة  36من النظام األساسي” (األعمال
املس���لحة على احلدود وع�ب�ر احلدود (نيكاراغوا ض���د هندوراس)،
االختصاص واملقبولية ،احلكم ،تقارير حمكمة العدل الدولية ،1988
الصفحة  ،82الفقرة  27والصفحة  ،85الفقرة .)36
وتعت�ب�ر كولومبيا أن املحكمة أرس���ت بذلك مبدأ أرجحية س���ند
االختصاص املس���تمد من ميثاق بوغوتا .وتس���تنتج أنه عندما يس���تظهر
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امل ّدعي مبيثاق بوغوتا وإعالنات البند االختياري على السواء ،فإن ميثاق
بوغوت���ا بوصفه ن���ص ختصيص هو الذي يس���ري ،أو بعبارة أخرى هو
املحدد والفاصل.
النص ِّ

وت ّدع���ي كولومبي���ا أن املحكم���ة ،يف قضي���ة األعمال املس���لحة،
أقرت بأن س���ند االختصاص املس���تمد من ميث���اق بوغوتا له األرجحية
ّ
على إعالنات البند االختياري الالحقة .وتش�ي�ر كولومبيا إىل أن حجة
أرجحية ميثاق بوغوتا تصبح أقوى يف القضية احلالية ،حيث إن إعالنات
نيكاراغوا وكولومبيا بش���أن البند االختياري صدرت قبل نفاذ امليثاق.
وبناء على ذلك ،فإن ميثاق بوغوتا ليس نص ختصيص فحس���ب بل هو
ً
أيضًا نص الحق.
ويف رأي كولومبي���ا ف���إن “ميث���اق بوغوتا هو الذي ّ
يش���كل س���ند
اختص���اص املحكمة بالنظر يف قضيتن���ا” ،وأن املحكمة ،إذا خلُصت إىل
عدم اختصاصها بالفصل يف النـزاع ،مطالب ٌة حبكم تطبيق امليثاق بأن تعلن
انتهاء اخلالف عم ًال باملادة الرابعة والثالثني منه“ ،ليس ألغراض اختصاص
املحكمة مبوجب امليثاق فحسب ،بل لألغراض كافة” .ويف هذا الصدد،
ت ّدعي كولومبيا أنه ليس من املمكن تسوية نـزاع وإهناؤه ،مث اإلبقاء عليه
مع ذلك ويف الوقت نفس���ه لتفصل فيه املحكمة عم ًال باختصاص يستند
وبناء على ذلك ،فإنه م���ا أن تعلن املحكمة انتهاء
إىل البن���د االختي���اريً .
أي خالف
اخلالف بني الطرفني مبقتضى ميثاق بوغوتا حىت ينتفي وجود ّ
أي سند آخر ،مبا يف ذلك إعالنات
ميكن أن يرد عليه اختصاص مبوجب ّ
البند االختياري الصادرة عن الطرفني.

أي حال ،ال اختصاص
وحتت���ج كولومبيا أيضًا بأن املحكمة ،على ّ
هلا على أساس إعالنات البند االختياري الصادرة عن الطرفني حيث إن
إعالن كولومبيا كان قد جرى س���حبه (كانون األول/ديسمرب )2001
قب���ل إيداع نيكاراغوا عريضتها .وت ّدع���ي كولومبيا أخريًا أنه حىت وإن
ُوجد أن إعالهنا كان نافذًا عند إيداع نيكاراغوا عريضتها ،فإن النـزاع
املزع���وم س���يكون خ���ارج نطاق اإلع�ل�ان نظرًا لوجود حت ّفظ يس���تثين
املنازعات الناشئة عن وقائع سابقة لتاريخ  6كانون الثاين/يناير .1932
وتستنتج نيكاراغوا ،من جانبها ،أن ذكر املحكمة يف حكمها الصادر
يف قضية األعمال املسلحة أن “ميثاق بوغوتا سا ٍر يف العالقات بني الدول
األط���راف يف امليثاق” ال ميكن أن “يهدم قيمة إعالنات البند االختياري
كأس���اس مس���تقل لالختصاص” ألن “هلا يف ح ّد ذاهتا قيمة أصيلة فيها،
وإعماهلا ال حت ّدده مس���بقًا سندات أخرى لالختصاص” .وتعترب أيضًا أن
أرجحي���ة امليثاق ال تعين كونه حصري�ا�ً .وت ّدعي نيكاراغوا أن هذا األمر
أقرته املحكمة نفسها يف قضية األعمال املسلحة عندما ذكرت أن االلتزام
ّ
أي التزام آخر قطعته األطراف
الناش���ئ عن ميثاق بوغوتا “مس���تقل عن ّ
 ...بأن ت���ودع  ...إعالنًا بقبول الوالية اإلجبارية” (التوكيد مضاف).
وتشري إىل أن املحكمة مل تستبعد ،يف قضية األعمال املسلحة ،احتمال أن
يكون هلا اختصاص أيضًا مبوجب إعالنات البند االختياري الصادرة عن
الطرفني ،لكنها خلُصت ببس���اطة إىل أهنا “ليست حباجة للنظر يف” هذه
املسألة ألهنا استنتجت بالفعل اختصاصها مبوجب ميثاق بوغوتا.

ويف رأي نيكاراغوا أنه يف حالة إعالن املحكمة انتهاء اخلالف عم ًال
بامل����ادة الرابعة والثالثني من امليثاق ،ينبغي أن يُفهم هذا القرار يف حدود
امليث����اق نفس����ه .أي أن اخلالف ال يكون منتهيًا إالّ مبع��ن�ى انتفاء إمكانية
االس����تظهار بامليثاق بعد ذلك كأس����اس لالختصاص .وتش���� ّدد على أن
التوص����ل هلذا القرار عم ًال باملادة الرابعة والثالثني من امليثاق ال يس����تبعد
وجود أسس أخرى لالختصاص مثل إعالنات البند االختياري الصادرة
عن الطرفني.
أساس���ي االختصاص ،ومها امل���ادة الرابعة
وحتت���ج نيكاراغوا ب���أن َّ
والثالث���ون من ميث���اق بوغوتا وإعالنات البند االختي���اري الصادرة عن
تقرر ما إذا كانت
الطرفني ،أساس���ان تكميليان ،وبأن املحكم���ة هلا أن ّ
س���تعتمد على أحدمها دون اآلخر أم أهنا س���تجمع بينهما .وتش�ي�ر إىل
أن ال���دول األطراف يف ميثاق بوغوتا توخت توس���يع نطاق اختصاص
املحكم���ة ال احل ّد م���ن االلتزامات القائمة الناش���ئة عن صكوك أخرى.
ويف هذا الس���ياق ،حتيل نيكاراغوا إىل ما ذكرت���ه حمكمة العدل الدويل
الدائمة يف قضية شركة كهرباء صوفيا وبلغاريا فيما يتعلق بتعدد اتفاقات
قبول االختصاص اجلربي.
وتنف����ي نيكاراغوا عدم نفاذ إعالن كولومبي����ا وقت إيداع العريضة.
وت ّدعي أنه يُش����ترط لس����حب اإلعالنات إرس����ا ُل إش����عار قبل ذلك مبدة
معقولة ،وأن كولومبيا مل تس����توف هذا الش����رط .وال جتادل نيكاراغوا يف
كون إعالن كولومبيا ال ينطبق إلاّ على املنازعات الناشئة عن وقائع الحقة
لتاري����خ  6كان����ون الثاين/يناير 1932؛ غري أهنا حتتج بأن الواقعة املنش����ئة
����داء من عام 1969
للنـزاع ،وهي التفس��ي�ر ال����ذي اعتمدته كولومبيا ابت ً
ملعاه����دة ع����ام  1928وبروتوكول عام  ،1930حدث����ت بعد  6كانون
تؤكد نيكاراغوا ،مشرية إىل أحكام الفقرة 9
الثاين/يناير  .1932وأخريًاّ ،
من املادة  79من الئحة املحكمة ،أن الدفع املق ّدم من كولومبيا ال يتسم،
أي حال ،بطابع ابتدائي حمض.
على ّ
وتالح���ظ املحكمة مبدئيًا أن مس���ألة ما إذا كان���ت إعالنات البند
ال وكافيًا لالختصاص
االختياري الصادرة عن الطرفني توفر أساسًا مستق ً
يف هذه القضية هي مس���ألة ال تُثار اآلن إلاّ فيما يتعلق بذلك اجلزء من
النـزاع املتصل بالس���يادة عل���ى اجلزر الثالث املس���ماة صراحة يف املادة
األوىل من معاهدة عام  1928وهي :سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا
كاتالين���ا .واملحكم���ة ،وقد درس���ت أوالً الدفع االبتدائ���ي الذي قدمته
كولومبيا بش���أن االختصاص يف إطار ميث���اق بوغوتا ،خلُصت إىل قيام
اختصاصها على أساس املادة احلادية والثالثني من امليثاق بالنظر يف مجيع
وبناء على ذلك ،ال داعي إىل النظر فيما
اجلوان���ب األخرى من النـزاعً .
إذا كانت إعالنات البند االختياري الصادرة عن الطرفني ميكن أن توفر
هي األخرى ،فيما يتصل بتلك اجلوانب ،أساسًا الختصاص املحكمة.
وتشري املحكمة إىل أهنا ذكرت يف قضية األعمال املسلحة أنه “مبا أن
ميثاق بوغوتا سار يف العالقات بني الدول األطراف يف امليثاق ،فستشرع
املحكمة أوالً يف دراس����ة مس����ألة ما إذا كان هلا اختصاص مبوجب املادة
احلادية والثالثني من امليثاق” (التوكيد مضاف) .لكن هذا األمر ال ميكن
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تفس��ي�ره إالّ بأن املحكمة ،وقد ُعرض عليها سندًا االختصاص املستظهر
هبما ،مل يكن بوسعها تناوهلما يف آن واحد ومن مث ّقررت املضي قدمًا يف
القضية من دائرة األخص إىل األعم ،دون أن يعين ذلك ضمنًا أن ميثاق
بوغوتا له األرجحية على الس����ند الثاين لالختصاص ،وهو إعالنات البند
االختياري ،أو أنه يستبعده.

*
*   *

الرأي املخالف لنائب الرئيس اخلصاونة
ال يسع نائب الرئيس اخلصاونة املوافقة على احلجج واالستنتاجات
وهك���ذا ،تعترب املحكم���ة أن أح���كام ميثاق بوغوت���ا واإلعالنات ال���واردة يف احلكم املؤيد لدفوع كولومبي���ا االبتدائية على االختصاص،
الصادرة يف إطار البند االختياري متثالن أساس�ي�ن متمايزين الختصاص من حيث إهنا تتعلق بالس���يادة على جزر س���ان أندريس وبروفيدنس���يا
املحكمة ال يس���تبعد أحدمها اآلخر .وتالح���ظ أن اختصاصها ميكن أن وس���انتا كاتالين���ا .ويف ح�ي�ن أن نائب الرئيس اخلصاونة يس���لّم بأنه قد
للتأكد
يك���ون أوس���ع نطاقًا يف إط���ار البند االختياري عما ه���و احلال يف إطار يك���ون من الضروري أن تتطرق املحكمة إىل موضوع قضية ما ّ
تقدم فيها الدفوع االبتدائية،
م���ن اختصاصها يف مرحلة اإلجراءات اليت َّ
ميثاق بوغوتا.
وتالح���ظ املحكم���ة أن أيًا من كولومبيا ونيكاراغوا مل يبد بش���أن إلاّ أنه يعترب أن ظروف هذه القضية جتعل أن قرارًا بش���أن االختصاص
ّ
االختياري حتفظًا مطابقًا أو مش���اهبا للقيد مبوجب ميثاق بوغوتا ومبوجب املادة  ،36الفقرة  ،2من النظام األساسي
إعالنه الصادر يف إطار البند
ُ
الوارد يف املادة السادس���ة من ميثاق بوغوتا .وبناء على ذلك ،فإن القيد للمحكمة ،ال يتسم بطابع ابتدائي حمض (انظر املادة  ،79الفقرة .)9
ً
والظ���روف اخلاصة للقضية اليت أ ّدت إىل ه���ذه النتيجة هي التالية:
املفروض مبوجب املادة السادس���ة من امليثاق ال ينطبق على االختصاص
لتحدي���د م���ا إذا كان للمحكمة اختصاص مبوج���ب ميثاق بوغوتا فيما
مبقتضى البند االختياري.
يتعلق بالنـزاع املتصل باجلزر الثالث املذكورة أعاله ،جيب على املحكمة
وتالحظ املحكمة أن إقــرارها بكون السيادة على جزر سان أندريس
تب���ت يف صحة معاهدة عام  1928وبروتوكول عام ( 1930وهي
وبروفيدنس���يا وسانتا كاتالينا أُسندت إىل كولومبيا مبوجب معاهدة عام أن ّ
صح���ة تعترض عليها نيكاراغ���وا) .وهذا التحليل ض���روري ألن املادة
 1928كان لغرض التحقق مما إذا كان للمحكمة اختصاص باملس���ألة
السادسة من ميثاق بوغوتا تستبعد اختصاص حمكمة العدل الدولية فيما
مبوجب ميثاق بوغوتا أم ال .بيد أن هذا اإلقرار يتس���م بالدرجة نفس���ها
يتعلق باملسائل “اليت حتكمها اتفاقات أو معاهدات نافذة يف تاريخ إبرام
البت فيما إذا كان للمحكمة اختصاص على أساس
من األمهية ألغراض ّ
ه���ذه املعاه���دة” .غري أن صحة معاهدة ع���ام  1928وبروتوكول عام
إعالنات البند االختياري .ويف هذا الصدد ،تالحظ املحكمة أن الفقرة
 1930هي أيضًا عنصر أساس���ي لتس���وية النـزاع ،من حيث موضوع
 2م���ن املادة  36من نظامها األساس���ي تش���ترط صراحة ،لكي يكون
الدعوى ،فيما يتعلق بالس���يادة على جزر أرخبيل سان أندريس الثالث
للمحكمة اختصاص على أس���اس إعالنات البن���د االختياري ،وجوب
املذك���ورة .وعليه ،فإن االس���تنتاج الوارد يف احلك���م بأن ال اختصاص
وجود “منازعة قانونية” بني األطراف.
للمحكمة مبوجب ميثاق بوغوتا ،ألن معاهدة عام  1928وبروتوكول
وبالنظر إىل استنتاج املحكمة عدم وجود منازعة قانونية قائمة بني ع���ام  1930صحيحان ،هو مبثابة حكم مس���بق عل���ى جانب هام من
الطرفني بشأن مسألة السيادة على اجلزر الثالث ،فإنه ال ميكن أن يكون موضوع النـزاع قبل أن يُستوىف تقدمي احلجج بشأنه.
للمحكم���ة اختصاص هبذه املس���ألة ال مبوجب ميث���اق بوغوتا وال على
ويسفر االس���تنتاج أيضًا عن صرف النظر عن جمموعة من املسائل
أساس إعالنات البند االختياري.
الوقائعي���ة والقانونية املع ّقدة اليت أثارهتا نيكاراغ���وا بادعائها أن معاهدة
ويف ضوء ما سبق ،ختلُص املحكمة إىل أنه ال فائدة عملية تُجىن من عام  1928وبروتوكول عام  1930باطالن ألهنما أُبرما حتت اإلكراه،
مواصلة النظر يف املسائل األخرى املثارة يف الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم بدون إتاحة الفرصة للطرفني الس���تيفاء مناقش���ة القضية أمام املحكمة،
من كولومبيا .وبذلك ،تؤي���د املحكمة الدفع االبتدائي الثاين املق ّدم من وب���دون أن تبيَّن بالش���كل ال���كايف األس���باب املؤدية إىل الق���رار الذي
كولومبيا بش���أن االختصاص مبوجب إعالنات البند االختياري ،وذلك مت التوصل إليه.
فيما يتصل منه باختصاص املحكمة مبس���ألة الس���يادة على جزر س���ان
وال يواف���ق نائب الرئي���س اخلصاونة املحكمة الرأي بأ ّن املادة ،79
أندريس وبروفيدنس���يا وس���انتا كاتالينا ،وتقضى بعدم ضرورة دراس���ة
الفق���رة  ،9من الئحة املحكمة تتضمن قرينة لصاحل الطرف الذي يق ّدم
الدفع فيما يتصل منه بالسيادة على املعامل البحرية األخرى املتنازع عليها
دفعًا ابتدائيًا.
بني الطرفني وتعيـني احلدود البحرية بينهما.
وأخ�ي�رًا ،يعترب نائب الرئيس اخلصاون���ة أن املحكمة مل تتمكن من
اإلجراء التايل
البت يف مسألة صحة معاهدة عام 1928
التوصل إىل املوقف القائل بأن ّ
(الفقرة )141
وبروتوك���ول ع���ام “ 1930لن حي��� ّدد النـزاع من حي���ث املوضوع”
وفق���ًا للفق���رة  9من املادة  79من الئحة املحكمة ،جيري يف وقت إالّ بتحدي���د النـزاع حتدي���دًا ضيقًا وبافتعال متييز ب�ي�ن موضوع النـزاع
يقر بأ ّن املحكمة
الحق ،مبوجب أمر من املحكمة ،حتديد آجال ملواصلة الدعوى.
واملس���ائل املتنا َزع عليها .ويف حني أن نائ���ب الرئيس ّ
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حتتفظ لنفس���ها حبرية حتديد موضوع النـزاع على أس���اس اس���تنتاجات
الطرف�ي�ن ،إالّ أن���ه يعترب أهنا ،يف هذه احلالة ،تصرفت خارج حدود هذه
الصالحية ،اليت تفرضها اعتبارات املشروعية واحلس السليم.

الرأي املستقل للقاضي راجنيفا
يذك���ر القاضي راجنيف���ا يف الرأي الذي يق ّدم���ه أن الدفع االبتدائي
وتؤكد احلجج اليت
ال���ذي أبدته كولومبيا ليس ذا طاب���ع ابتدائي حمضّ .
قدمه���ا الطرفان الروابط الوثيقة بني املس���ائل اإلجرائية .وإن املحكمة،
بإعالهنا يف احلكم الذي أصدرته أن معاهدة عام  1928أهنت النـزاع بني
نيكاراغوا وكولومبيا عندما أسندت ملكية اجلزر الثالث ،سان أندريس
وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا ،قد بتّت يف الواقع يف اثنني من استنتاجات
امل ّدع���ي من حيث موضوع الدعوى ،ومها املطالبة بالس���يادة على تلك
اجلزر وبطالن املعاهدة بس���بب العي���وب املوضوعية النامجة عن اإلكراه
وع���ن انتهاك األحكام الدس���تورية الداخلية .وي���رى القاضي راجنيفا أن
احلكم خيلط بني نفاذ املعاهدة بالنسبة لنيكاراغوا ،وبني البطالن كجزاء
ال ع���ن عدم احترامه ملبدأ تقابل
لع���دم صحة املعاهدة .وإن احلكم ،فض ً
اخلصوم ،تش���وبه ثغرة ،وهي بيان األسباب اليت دفعت إىل اختيار املادة
السادسة من ميثاق بوغوتا ،ال البند االختياري ،أساسًا لالختصاص.

إعالن القاضي بارا  -أرانغورين
 - 1ال يوافق القاضي ب���ارا  -أرانغورين ،على الرغم من تصويته
املؤيّ���د للجزء املتعلق باملنط���وق من احلكم ،على الفقرة  136اليت تنص
عل���ى ما يلي“ :تعترب املحكم���ة أن أحكام ميث���اق بوغوتا واإلعالنات
املقدمة مبقتض���ى البند االختياري متثالن أساس�ي�ن متميزين الختصاص
املحكمة ال يستبعد أحدمها اآلخر”.
 - 2واالس���تنتاج ال���ذي مت التوصل إليه يف الفق���رة  136قد ُدعم
باإلشارة إىل احلكم يف قضية األعمال املسلحة على احلدود وعرب احلدود
(نيكاراغوا ضد كوس���تاريكا) ،االختص���اص واملقبولية (تقارير حمكمة
الع���دل الدولي���ة  ،1988الصفحة  ،85الفق���رة  ،)36وإىل اقتباس من
احلكم الذي أصدرته املحكمة الدائمة يف عام  1939يف قضية ش���ركة
كهرباء صوفيا وبلغاريا (بلجيكا ضد بلغاريا) (،P.C.I.J., Series A/B
العدد  ،77الصفحة .)76
 - 3بي���د أن القاض���ي ب���ارا  -أرانغورين يعترب أن الق���رار املتعلق
باألعمال املسلحة ال يدعم هذا االستنتاج يف هذا احلكم ألن املحكمة،
كم���ا هو مبني يف الفقرة “ ،134كان���ت ترد على احلجج اليت قدمتها
هن���دوراس وترفضها ال غ�ي�ر”؛ وأن االقتباس من احلكم الصادر يف عام
 1939يف قضية ش���ركة كهرباء صوفيا وبلغاريا (بلجيكا ضد بلغاريا)
ال ينطب���ق ،ألنه يف هذه احلال���ة ليس هناك “تعددية يف االتفاقات املربمة
اليت تقبل الوالية اإلجبارية” للمحكمة.
 - 4ويالح���ظ القاضي بارا  -أرانغورين ،كما هو مبني يف الفقرة
 122من احلكم ،أن نيكاراغوا وكولومبيا قدمتا إعالنني يف  24أيلول/

سبتمرب  1929و 30تشرين األول/أكتوبر  1937على التوايل ،مبوجب
املادة  36من النظام األساس���ي ملحكمة الع���دل الدويل الدائمة ،يُعتربان
مبثاب���ة قبول للوالية اإلجبارية هلذه املحكم���ة مبوجب املادة  ،36الفقرة
 ،5من نظامها األساسي؛ مث قدمتا إعالنني جديدين مبوجب املادة ،36
الفقرة  ،2من النظام األساسي للمحكمة على النحو املنصوص عليه يف
املادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا عندما ص ّدقا على هذا امليثاق يف
عام  1950و 1968على التوايل .ويرى القاضي أنه ال ميكن إلعالنني
خمتلفني أن يظال س���اريني يف وق���ت واحد على العالقات بني نيكاراغوا
وكولومبيا ،وذلك ألن اإلعالن الثاين حيل بالضرورة حمل اإلعالن األول
يف عالقاهتما املتبادلة.
 - 5ول���ذا ،يعت�ب�ر القاض���ي ب���ارا  -أرانغورين أن إع�ل�اين البند
االختي���اري اللذي���ن قدمتهم���ا نيكاراغ���وا وكولومبيا يف ع���ام 1929
و 1937على التوايل مل يعودا نافذين ،وأنه هلذا السبب ال ميكن االستناد
إليهما كأساس الختصاص املحكمة.

إعالن القاضي سيما
يعترب القاضي س���يما هذا احلكم مرضيًا بش���كل ع���ام إالّ أنه يبدي
ش���كوكًا حول ما إذا كان���ت املحكمة قد طبقت املادة السادس���ة من
ميثاق بوغوتا على معاهدة عام  1928بني نيكاراغوا وكولومبيا تطبيقًا
صحيحًا .ويف الس���ياق نفس���ه ،يواجه القاضي سيما صعوبات مجة إزاء
رؤي���ة املحكمة للعالقة ،من جهة ،بني مفهوم مس���ألة كانت ‘‘حتكمها
 ...املعاهدات الس���ارية” عند إبرام امليثاق يف عام  1948وبني مفهوم
اس���تمرار وجود “نـزاع قانوين” كشرط مس���بق الختصاص املحكمة
على أساس إعالن بالقبول مبوجب البند االختياري ،من جهة أخرى.
وتتعلق املسألة بالسيادة على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا
كاتالين���ا .فقد خلُصت املحكم���ة إىل أن معاهدة عام  1928حلّت هذه
املسألة هنائيًا ،يف حني دفعت نيكاراغوا ،يف مجلة أمور ،بعدم صحة هذه
املعاهدة من أساس���ها .غري أنه وفقًا للحكم ،فق���دت نيكاراغوا احلق يف
االحتجاج بعدم صحة هذه املعاهدة بس���بب س���لوكها إزاءها على مدى
 50عامًا؛ وعليه ،جيب اعتبار أن املعاهدة كانت “صحيحة ونافذة” يف
ع���ام  ،1948مع ما يترتب على ذلك من أنه ليس للمحكمة اختصاص
مبوج���ب ميثاق بوغوتا .ويرى القاضي س���يما أن فق���دان احلق يف ادعاء
ع���دم صحة املعاهدة وفقًا لش���روط ميثاق بوغوت���ا ال ميكن إالّ أن يكون
هناية هلذه املسألة يف إطار امليثاق املذكور؛ ولو توفر أساس ثان ،مستقل،
لالختص���اص يثبت فع ًال اختصاص املحكمة ،لبقيت مس���ألة عدم صحة
معاهدة عام  1928مفتوحة وألمكن نيكاراغوا القيام جمددًا ،وهذه املرة
بشكل كامل ،بتقدمي احلجج بشأهنا .ويف احلالة الراهنة ،كان من املمكن
إلعالين القبول اللذين قدمهما الطرفان أن ّ
يشكال ذلك األساس ،يف ضوء
الفق���رة  2م���ن املادة  .36لكن اس���تنتاج املحكمة ب���أن ال اختصاص هلا
يبت أيضًا ،يف الوقت نفسه وباالستناد إىل املحكمة،
مبوجب ميثاق بوغوتا ّ
يف مس���ألة االختص���اص يف إطار نظام البند االختياري ،حىت لو س���لّمت
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املحكمة بأننا نواجه أساس�ي�ن مس���تقلني لالختصاص ال يستبعد أحدمها
اآلخ���ر .لذا ،يعترب القاضي س���يما أنه كان ينبغ���ي للمحكمة أن تواصل
حبث اختصاصها عن طريق النظر يف إعالين البند االختياري املق ّدمني من
الطرفني والتدقيق يف أثر التحفظ من حيث االختصاص الزمين الذي أُبدي
على إع�ل�ان كولومبيا وكذلك أثر نقض كولومبيا هلذا اإلعالن .ولو أن
املحكمة اتبعت هذا املس���ار ،لكانت مسألة االختصاص إما تقررت سلبًا
وبصورة هنائية ،أو كانت احلجج املستندة إىل قانون املعاهدات لنيكاراغوا
قد القت مصريها املحتوم يف مرحلة النظر يف موضوع الدعوى.

إعالن القاضي تومكا
يواف���ق القاضي تومكا املحكمة الرأي ب���أن نيكاراغوا تعاملت مع
معاه���دة ع���ام  1928كمعاهدة نافذة على م���دى أكثر من  50عامًا،
أقرت صحتها .وعليه ،ال ميكن قبول احلجة األوىل لنيكاراغوا
وبالت���ايل ّ
ال�ت�ي ا ّدعت فيها أن معاهدة عام  1928الغي���ة ألهنا أبرمت يف انتهاك
للدستور الذي كان ساريًا يف حينه.
ودفع���ت نيكاراغ���وا أيضًا بأهنا ُحرمت من أهليته���ا الدولية خالل
الفترة املعنيّة ألهنا مل تكن تستطيع التعبري حبرية عن موافقتها على االلتزام
باملعاه���دات الدولي���ة .ويبدو أن األغلبية قد عامل���ت هذه احلجة الثانية
معاملة األوىل ،ولكن القاضي تومكا يعترب أهنا تستلزم ر ّدًا متميزًا.
وال ختلو احلجة الثانية اليت استندت إليها نيكاراغوا للقول بعدم صحة
فهم من منظور واسع ،فإهنا
املعاهدة من صعوبة .فإذا أريد هلذه احلجة أن تُ َ
ستتعارض مع األس���اس اآلخر الختصاص املحكمة الذي استندت إليه
نيكاراغوا ،ألاّ وهو إعالن البند االختياري مبوجب املادة  ،36الفقرة ،2
من نظام املحكمة األساسي .ويف الواقع ،ق ّدمت نيكاراغوا ذلك اإلعالن
يف ع���ام  ،1929وبالضبط يف الفترة املعنيّة اليت ا ّدعي فيها أن حكومتها
تقر بأنه مل يكن
كان���ت حمروم���ة من أهليتها الدولية .ولكن نيكاراغ���وا ّ
حمظورًا عليها إبرام املعاهدات الدولية بصورة عامة .لذا فإن من الصعب
قب���ول ادعائها بأن حكومة نيكاراغوا كانت حمرومة من أهليتها الدولية
خالل الفترة املعنيّة .وبالت���ايل أوضحت نيكاراغوا حتديدًا أهنا يف الفترة
اليت كانت فيها خاضعة لالحتالل من قبل الواليات املتحدةُ ،منعت من
إب���رام املعاهدات اليت تتعارض مع مصلحة الواليات املتحدة ومن رفض
إب���رام املعاهدات اليت كان���ت الواليات املتحدة تطالبها بإبرامها .غري أن
مص���احل أو مطالب دولة ثالثة ال ّ
تش���كل م�ب�ررات كافية جلعل معاهدة
باطل���ة والغية من أساس���ها .وعالوة على ذل���ك ،فإن املحكمة مل يكن
بإمكاهنا التوصل إىل قرار بشأن اإلكراه املزعوم دون النظر يف مشروعية
سلوك الواليات املتحدة اليت ليست طرفًا يف هذه الدعوى.
البت يف
ل���ذا ،يتفق القاضي تومكا مع اس���تنتاجات املحكمة بعدم ّ
مس���ألة السيادة على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا يف
مرحلة النظر يف موضوع الدعوى.

الرأي املستقل للقاضي أبراهام
يع����رب القاض����ي أبراهام ع����ن اتفاقه مع جوهر احلل����ول املعتمدة يف
احلك����م فيم����ا يتعلق جبميع جوانب النـ����زاع ما عدا الس����يادة على اجلزر
الثالث املذكورة يف املادة األوىل من معاهدة عام ( 1928سان أندريس
وبروفيدنس����يا وسانتا كاتالينا) .وفيما يتعلق جبميع هذه اجلوانب ،يوافق
����و
على قرار املحكمة بأن املس����ائل اليت أثارهتا نيكاراغوا يف طلبها مل تس َّ
مبعاهدة عام  ،1928وبأن للمحكمة بالتايل اختصاصًا بش����أهنا مبوجب
تقرر
أحكام املادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا ،وبأنه ال حاجة ألن ّ
املحكمة ما إذا كان ميكن أيضًا أن يكون هلا اختصاص عم ًال باإلعالنني
االختياريني للطرفني ،اللذين يسلّمان بالوالية اإلجبارية للمحكمة.
وم���ن جهة أخ���رى ،ينأى القاضي أبراهام بنفس���ه عن الطريقة اليت
عاجلت هبا املحكمة مسألة السيادة على اجلزر الثالث املشار إليها أعاله.
ففي املقام األول ،يعترب أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقضي بأن دفع
كولومبي���ا االبتدائي  -الذي طعن يف اختصاص املحكمة مبوجب ميثاق
بوغوت���ا  -مل يكن ،يف هذا الصدد ،ذا طابع ابتدائي حمض ،وبأنه ينبغي
إرج���اء النظر في���ه إىل مرحلة الحقة من مراحل الدعوى ،بعد مناقش���ة
الب���ت بدقة يف هذا الدفع،
موضوعه���ا .والواق���ع أن املحكمة ،من أجل ّ
اضطرت إىل اختاذ موقف بش���أن حجة نيكاراغوا املس���تندة إىل ما ادعته
م���ن عدم صحة معاهدة ع���ام  ،1928وذلك حتديدًا ألهنا أُبرمت حتت
اإلكراه .واس���تنادًا إىل القاضي أبراهام ،مل تكن مجيع املعلومات الالزمة
للبت يف هذه املس���ألة معروضة على املحكمة يف هذه املرحلة ،والطريقة
ّ
���ويت هبا املش���كلة خلقت من الصعوبات ما مل حتله .وعلى وجه
اليت ُس ّ
التحديد ،يعرب القاضي أبراهام عن أس���فه ألن املحكمة تناولت ،منذ
املرحلة التمهيدية وبدون داع وال شرح واف ملربراهتا ،املسألة احلساسة
املتمثل���ة يف معرفة ما إذا كان ميكن لدولة ما تزعم أهنا تعرضت لإلكراه
باالستخدام غري املش���روع للقوة أو التهديد باستخدامها ،أن تتخذ من
ذلك اإلكراه سببًا لبطالن معاهدة ما ،يف حني أهنا ،بسلوكها بعد إبرام
املعاهدة ،أبدت إقرارها على مدى فترة من الزمن بصحة تلك املعاهدة.
وثاني���ًا ،فيم���ا يتعلق بدفع كولومبيا االبتدائ���ي الثاين  -الذي طعن
يف اختص���اص املحكمة مبوج���ب اإلعالنني االختياريني  -يؤيد القاضي
أبراهام قرار املحكمة بأن ال اختصاص هلا على هذا األساس فيما يتعلق
هبذا اجلزء من النـزاع بش���أن اجلزر الثالث ،ولكن ليس لألس���باب اليت
بررت هبا املحكمة قرارها.
وميث���اق بوغوت���ا ،وفق���ًا للقاضي أبراه���ام ،هو األس���اس الوحيد
لالختصاص الساري على العالقات بني الدول األطراف فيه ،واإلعالنات
االختياري���ة عدمية الفعالية .ومن جهة أخرى ،ال يصح يف رأيه أن يقال،
أي نـزاع قائم بني الطرفني حول اجلزر
كما قيل يف احلكم ،إنه ال يوجد ّ
���وي مبوجب معاهدة عام .1928
الثالث ألن كل نـزاع بش���أهنا قد ُس ّ
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ويرى القاضي أبراهام أن منش���أ هذا التعليل هو خلط مقلق بني املسائل
املوضوعية  -احتمال أن تؤدي معاهدة عام  1928إىل اختاذ قرار لصاحل
كولومبيا  -ومس���أليت االختصاص واملقبولية  -واملالحظة الس���ابقة ،يف
ح ّد ذاهتا ،ال ينبغي أن متنع املحكمة من ممارسة اختصاصها بشأن نـزاع
حقيقي للغاية.

إعالن القاضي كيث
يؤك����د القاض����ي كيث أنه ،وفقًا ملبدأ حس����ن إقام����ة العدل ،ينبغي
ّ
تبت يف مس����ألة متن����ازع عليها يف مرحل����ة ّأولية إذا كان
للمحكم����ة أن ّ
البت يف تلك املسألة بتًّا سليمًا يف تلك املرحلة وكان من شأن
باإلمكان ّ
البت فيها تيسري تسوية القضية .وجيب أن يكون معروضًا على املحكمة،
ّ
للبت
مواد
من
إليه
حتتاج
ما
املسؤولية،
وتلك
السلطة
لتلك
ممارستها
عند
ّ
يف املسألة ويتعيّن عليها أن متنح كل طرف حقوقًا متساوية لعرض قضيته
ودحض احلجة املقدمة ضده.
ويف ظروف هذه القضي����ة ،يرى القاضي كيث أنه ميكن للمحكمة
تقرر بشكل سليم ،كما فعلت ،أن مسألة السيادة على اجلزر الثالث
أن ّ
أي نـزاع فيما يتعلق
املذكورة ُس ّويت لصاحل كولومبيا .وليس هناك اآلن ّ
هبذه املسألة ،وعليه ،ليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق هبا.

الرأي املخالف للقاضي بنونة
ص���وت القاضي بنونة ضد القرار األول للمحكمة الذي أيّدت فيه
ّ
الدفع االبتدائي بشأن اختصاصها ،الذي أبدته كولومبيا على أساس ميثاق
بوغوتا ،من حيث إنه يتعلق بالسيادة على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا
وس���انتا كاتالينا (اجل���زء املتعلق باملنط���وق ،الفقرة الفرعي���ة (( )1أ)).
ويرى أن هذا االعتراض ،يف ظروف القضية ،ليس ذا طابع ابتدائي حمض
مبفهوم الفقرة  9من املادة  79من الئحة املحكمة .ويف حني أن ميثاق
بوغوتا يس���تبعد من اختصاص املحكمة املسائل “اليت حتكمها اتفاقات
أو معاه���دات نافذة” ،ف���إن نيكاراغوا اعترضت على صالحية املعاهدة
املوقّع���ة مع كولومبيا يف عام  1928واملص��� ّدق عليها يف عام ،1930
واليت استندت إليها كولومبيا كأساس لسيادهتا على اجلزر الثالث.

ومب���ا أن نيكاراغوا تس���تند إىل اإلكراه الذي قي���ل إهنا تعرضت له
عندما كانت خاضعة الحتالل الواليات املتحدة يف ادعائها أن معاهدة
ع���ام  1928الغي���ة من أساس���ها ،يعت�ب�ر القاضي بنون���ة أن املحكمة
ال تستطيع ،يف هذه املرحلة ،التحقيق يف إكراه الدولة هذا ونتائجه على
أهلية نيكاراغوا إلبرام معاهدة ،دون معاجلة موضوع النـزاع.
وص���وت القاضي بنونة أيضًا ضد الفقرة الفرعية (( )2أ) من اجلزء
ّ
املتعلق باملنطوق ،اليت تنص على أن املحكمة ،أيضًا ،ليس هلا اختصاص
على أس���اس اإلعالن�ي�ن االختياريني للطرفني ،اللذين يس���لّمان بالوالية
اإلجبارية للمحكمة (النظام األساسي ،الفقرة  2من املادة  .)36ورفضت
املحكم���ة مرة أخرى ،يف تأييدها هلذا الدفع ،أن متارس اختصاصها فيما
يتعل���ق باجل���زر الثالث .ويالح���ظ القاضي بنون���ة أن املحكمة ،بعد أن
رأت أهنا تواجه “أساس�ي�ن متميزين  ...لالختصاص ال يستبعد أحدمها
اآلخ���ر” ،متكنت رغم ذلك من رفض ثانيهما ،اس���تنادًا إىل اإلعالنات
االختيارية وباإلشارة إىل النظر يف أول هذين اإلعالنني املستند إىل ميثاق
بوغوتا ،وذلك من خالل استنتاجها بأنه ال يوجد نـزاع بني الطرفني.
ويعت�ب�ر القاضي بنونة أن اإلعالنني االختياري�ي�ن جيب أن يقيَّما يف
ح ّد ذاهتما ،وأنه ال ميكن أن يقيّدمها إالّ التحفظات املح ّددة اليت يقدمها
الطرفان .وعلى هذا األساس ،هناك يف الواقع ،برأيه ،نـزاع وخالف على
صعيد احلجج القانونية بني الطرفني بشأن صحة معاهدة عام .1928

إعالن القاضي غايا
ينتق���د القاض���ي اخل���اص غاي���ا يف إعالن���ه اس���تنتاج املحكمة بأن
ال اختصاص هلا مبوجب إعالنات البند االختياري ألنه ال يوجد “نـزاع
قائم” على مس���ألة السيادة على اجلزر اليت أسندهتا معاهدة عام 1928
إىل كولومبيا صراحة .ولكنه يتفق مع اس���تنتاجات املحكمة بشأن هذه
النقط���ة أيضًا يف ضوء حتفظ كولومبي���ا الذي مفاده أن إعالهنا ال ينطبق
“إالّ على املنازعات الناش���ئة عن وقائع الحقة لتاريخ  6كانون الثاين/
يناي���ر  .”1932ويعت�ب�ر أن مجيع الوقائع املتعلق���ة مبحتوى معاهدة عام
 1928وصحتها سابقة لعام .1932
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