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�س�ؤال هان�س كوكلر العري�ض ..بلغة ال�ضاد

«العدالة اجلنائية الدولية يف مفرتق الطرق:
عدالة عاملية �أم انتقام �شامل؟»
توطئة ال بد منها

جهد م�ضاعف ذلك الذي بذله ال�صديق والزميل حممد
جليد وهو يقدم للمكتبة العربية هدية من نوع خا�ص :
كتاب «العدالة الدولية» لفيل�سوف القانون الدويل هان�س
كوكلر .هذا الأثر الرتجمي الهام ،ا�ستغرق منه ثالثة �أعوام
من اجلهد والكد واال�شتغال الليلي وهرق ماء العني لنقله من
الإجنليزية �إىل لغة ال�ضاد يف ال�صيغة التي حتافظ له على
حرارته التي كُ تب بها ،وت�صون معانيه ودالالت �ألفاظه من
�أي «حتريف» قد ينطوي عليه فعل الرتجمة.
نعم ،ثالث �سنوات من املثابرة ،وال�رصاع �أي�ضا ،على
واجهتني .يف النهار ،ا�ستغراق يف مهنة املتاعب وما
ت�ستوجبه من بذل كلياين للذات وذوبان يف التفا�صيل
�سفـر بني لغتني
وجريان وراء اخلرب .ويف هزيع من الليل
ٌ
و�إقامة م�ضنية يف «املابني» بحثا عن تلك اللحمة التي
ت�صل ل�سانني وجتعل باب املثاقفة م�رشعا بني ح�ضارتني
و�أ�صول ال�ضيافة بينهما مرعية كما ينبغي .فجليد ،خريج
«مدر�سة فهد العليا للرتجمة» ،والقادم من عامل الفكر
باجلامعة (حوار الثقافات) ،يعرف �أن الرتجمة �أبعد من
�أن تكون جمرد نقل من لغة �إىل لغة .هي يف العمق مبادلة
للقيم والرموز بني ثقافة و�أخرى وجت�سري للعالقة بينهما
يف �إطار من املغايرة واالختالف.
لذلك ،مل يكن تعريب هذا ال�سفر �سهال وهو م�صاحب
ب�أ�سئلة �إ�شكالية ال بد �أن القارىء �سيلم�س �أثرها على
ج�سد الن�ص� .أ�سئلة كان املرتجم يبوح بها لبع�ض خالنه
مبا يعني �أنه ظل لأعوام ثالثة منغمرا يف العمل بكل
جوارحه« ،على قلق ك�أن الريح حتته» بتعبري املتنبي .وهو
�أمر مفهوم �إذا ما عرفنا �أن حممد جليد مل تلهه الرتجمة
عن عمله اليومي الآخر وبقي خالل مدة ا�شتغاله على هذا
الكتاب دائم احل�ضور والعطاء على م�ستوى اجلريدة ،ودائم
االلتزام مع نف�سه ومع �أ�ساتذته و�أ�صدقائه ،موزعا �شخ�صه
على �أكرث من جهة بروح متوقدة وحيوية ال مي�سها كلل وال
يعرتيها ك�سل.

�إ�شادة خا�صة بالرتجمة

هان�س كوكلر

القانون الدويل ،ف�إن لغته �ستكون جافة ال حمالة .غري
�أن الربوفي�سور هان�س كوكلر �سلك يف �صياغة «مقالته»
م�سلكا مغايرا� .سيجد القارىء نف�سه �أمام تنويعات �أ�سلوبية
م�ستجلبة من حقول �أخرى مبا فيها الأدب .و�سيطالع قدرة
على املزج بني العر�ض والك�شف ،وبني التحليل والنقد
والت�أمل ،وامل�صطلح العقالين والعبارة الدافئة وبني
اخلطاب العلمي املو�ضوعي والنظرة الذاتية النا�ضحة
بعمق التجربة .وخلف جمموعة من املفاهيم التي نحتها
الكاتب يف جمال اخت�صا�صه يطل وجه املثقف امللتزم
بق�ضايا امل�ست�ضعفني بدل اخلبري القانوين امل�شغول مبا هو
تقني واملكتفي بذاته.

ت�أمالت يف جتربة خا�صة (ق�ضية لوكربي)

مل ُيـوطىء حممد جليد لرتجمته بتقدمة ي�ضيء فيها
بع�ضا من م�شاق رحلته يف ثنايا الن�ص املرتجم ،وال لتبيان
قيمة امل�ؤلف وو�ضعه االعتباري يف ميدان اخت�صا�صه على
امل�ستوى الدويل .و�إمنا ف�ضل ترك هذا الأمــر للدكتور حميد
ل�شهب ،الذي راجع العمل و�أ�رشف عليه .وللعمل عينه لكي
يتحدث عن نف�سه بنف�سه ،ويف�صح عن جمهود �صاحبه .رمبا
�آثر املرتجم �أي�ضا �أن يحتفظ ل�شخ�صه بدور الو�سيط املجرد
دون �أن يقحم �صوته املبا�رش ويفر�ض ذاته على القارىء
مرافعة فكرية و�أخالقية
يف م�ستهل الكتاب .ورمبا ارت�أى �أال يثقل هذا امل�ؤلف الكبري
وتنويع يف اخلطاب
�أ�صال (� 400صفحة) بعنوان �آخر هو املت�ضمن ملقدمتني
ومالحق مكونة من تقارير ومذكرات وبالغات.
قد يكون امل�ستفيد الكبري من هذا الكتاب هم طلبة العلوم
مهما يكن ،ففي كلمة الأ�ستاذ ل�شهب ،ما يكفي
ال�سيا�سية و�أ�ساتذة االخت�صا�ص باملغرب والعامل
املرتجم م�ؤونة و�ضع عبارة االبتداء كما
العربي .فالعمل بجدته وحداثة املوا�ضيع التي
لقد
جرت بذلك العادة .فماذا يقول فيها؟
يعاجلها وبجهازه املفاهيمي املخ�صو�ص،
� َّألف «هان�س كوكلر» هذا
ي�ضعنا ل�شهب على بينة من
ينتمي �إىل حقل القانون والفكر النقدي
الكتاب التحليلي خالل �سنتي 2001
الربوفي�سور هان�س كوكلر حني
املوازي له ويغطي نق�صا ت�شكو منه
يقدمه لنا كواحد «من اخلرباء
املكتبة العربية على م�ستوى القانون
و .2002وهو يعالج مفهوم الق�ضاء
القالئل على امل�ستوى العاملي
اجلنائي الدويل واملحاكم اخلا�صة،
العاملي ،الذي ن�ش�أ حديثا ،وكذا مبادئ
الذين لهم دراية وافرة ووا�سعة
التي �شكلتها الأمم املتحدة يف �أعقاب
بقوانني الأمم املتحدة ،وبالأ�س�س و�ضوابط القانون الإن�ساين الدويل ،ف�ضال عدد من احلروب التي ارتكبت فيها
الفل�سفية لهذه القوانني ،وبالأخطار
عن الرهانات التي تواجهها النظرية
جرائم �ضد الإن�سانية� .إال �أن القارىء
تطبق
التي حتملها يف طياتها �إذا مل
العادي مب�ستطاعه �أن يجد فيه ف�سحات
القانونية
طبقا للأهداف التي قامت من �أجلها».
لتعميق وعيه بال�سيا�سة الدولية وتالعبات
ت�صدير يفتح �شهية القراءة ويتجاوز
البلدان الكربى مبقت�ضيات هذا القانون
�شخ�ص امل�ؤلف لي�ستجلي قيمة الكتاب ككل
وحتريفاتها لروحه املكتنزة جلوهر العدالة
وهو ي�صفه بلغة الباحث العارف « :يعري هذا
الدولية .ولعل قارىء كتاب «العدالة اجلنائية
الفح�ص الفل�سفي «لقانون العقوبات الدولية» عن
الدولية يف مفرتق الطرق :عدالة جنائية �أم
امل�سكوت عنه يف هذا القانون بطريقة �إب�ستيمولوجية نقدية انتقام �شامل» �سيخرج بانطباع مفاده �أن الكتاب يف العمق
عميقة ،ت�ستلهم جذورها من نظرة �إن�سية و�إن�سانية».
وباللغة املحرر بها عبارة عن مرافعة فكرية وقانونية
�صورة عن الكاتب ون�صه تليها يف التقدمي �شهادة و�أخالقية عالية النربة.
غري قابلة للتجريح عن الرتجمة من �شخ�ص �أ�رشف على ك�شف وف�ضح وتعرية بال�شواهد والوقائع لأالعيب
ف�صولها مدة ثالث �سنوات ..وهـي م�ساحة زمنية �أثثها
نقا�ش م�سرت�سل ،ت�سا�ؤالت ،بحث يف املعاجم واملدونات
يقع كتاب «العدالة اجلنائية الدولية يف مفرتق
و�إ�ضاءات قبل �أن ي�ستوي الن�ص خمتلجا باحلياة يف لغة
ال�ضاد .يقول ل�شهب ،الأكادميي و�أ�ستاذ علم النف�س الرتبوي الطرق  :عدالة عاملية �أم انتقام �شامل؟» ،الذي �أ�صدره
بالنم�سا حيث يقيم منذ �سنوات طوال « :تعترب هذه الرتجمة الربوفي�سور وفيل�سوف القانون النم�ساوي املعروف
مبثابة هدية ثمينة للخزانة العربية .وهي �إثبات جديد «هان�س كوكلر» يف � 432صفحة من احلجم املتو�سط.
لت�ضامن هذا املفكر العاملي الفذ مع العرب ومع ق�ضاياهم وقد �صدر عن دار الن�رش املغربية «طوب �إدي�سيون»،
العادلة ،ودفاعه غري امل�رشوط عن امل�سلمني يف كل بقاع بتمهيد للم�رشف على الرتجمة حميد ل�شهب ،الدكتور
املغربي املقيم يف النم�سا.
العامل».
لقد �ألَّف «هان�س كوكلر» هذا الكتاب التحليلي خالل
�شهادة يغنيها ويختمها حميد ل�شهب بتقريظ �صادق
ودال يف حق املرتجم جاء فيه «ال ي�سعني يف النهاية �إال �سنتي  2001و .2002وهو يعالج مفهوم الق�ضاء
�أن �أنوه باملجهود اجلبار لل�سيد حممد جليد يف ترجمة هذا العاملي ،الذي ن�ش�أ حديثا ،وكذا مبادئ و�ضوابط
امل�ؤلف ال�ضخم �إىل العربية ،فقد ا�شتغل على هذه الرتجمة القانون الإن�ساين الدويل ،ف�ضال عن الرهانات التي
ما يناهز ثالث �سنوات ،وكان توا�صلنا ب�ش�أنها بانتظام .تواجهها النظرية القانونية يف معاجلتها ق�ضايا
فقد ا�ستمتعت وا�ستفدت �شخ�صيا من هذه الرتجمة و�أنا الإرهاب الدويل .فمنهجه يقت�ضي يف هذا الكتاب ،كما
�أراجعها .و�أعرتف �أنني قر�أت م�سودة الرتجمة مرات عديدة هو ال�ش�أن يف كتاباته كلها� ،أن تن�سجم �إجراءات فر�ض
و�شغلتني ليال كثرية لغنى م�ضامينها ،وفتحت يل عامل القانون الدويل� -سواء فيما يتعلق بالدول �أو بالأفراد-
�أفكار كنت �أجهله كل اجلهل ،بل زودتني ب�أدوات و�أفكار مع الأعراف التي حتكم التعاي�ش ال�سلمي عموما ،ومع
حتليل جديدة ميكنني ا�ستثمارها يف امل�ستقبل ب�صفتي قوانني الأمم املتحدة ،و�إجراءاتها املرتبطة بالأمن
باحثا .فهنيئا لل�سيد جليد على هذه الرتجمة املهمة جدا» .اجلماعي.
�أما �صاحب الكتاب الربوفي�سور هان�س كوكلر ،فلم ميلك
�إال �أن ي�ضع يده بحرارة على هذا املجهود �شاكرا دفء
ال�ضيافة وهو يقول يف مقدمة ق�صرية خ�ص بها الرتجمة
العربية الأوىل من نوعها ل�سفره الهام «�أعترب ترجمة كتابي
هذا �إىل اللغة العربية ،نوعا من التقدير املخل�ص لل�سنوات
الع�رش املن�رصمة».

يبدو الكتاب يف «�شكله العام» ،ت�أمال يف جتارب عا�شها
امل�ؤلف وهو منتدب خلدمة القانون الدويل يف عدد من
املحطات والنوازل .يقول كوكلر عن م�صنفه «يعترب هذا
الكتاب ثمرة �سنوات من االنخراط يف معاجلة ق�ضايا ت�سوية
النزاعات ،ومن ممار�سة القانون الدويل ،ويف �إطار م�شاريع
البحث وحما�رضات منظمة التقدم العاملي» قبل �أن ي�ضيف
�أن هذا «التحليل مييل �إىل التفكري الفل�سفي يف الق�ضايا
الأ�سا�سية التي تطرحها العدالة اجلنائية الدولية ،و�إىل
تقدمي و�صف واقعي وتاريخي وقانوين» .لذلك جنده يغلّب
النزعة الت�أملية امل�سائلة للأ�س�س التي قام عليها الق�ضاء
العاملي من الناحية القانونية والفل�سفية .ويعود بقارئه يف
م�سح تاريخي ممتع �إىل �أول حمكمة دولية خا�صة �أن�شئت
عام  1474با�سم حماكمة بريزاك (ا�سم النم�سا قدميا)،
وكانت قد ت�شكلت من  28قا�ضيا ينتمون �إىل ما ا�صطلح
عليه بـ«الدول احلليفة» .وكان الهدف منها حماكمة بيرت
فون هاغنباخ بتهمة ارتكاب جرائم �أثناء �سيادة احلكم
البورغوندي على �إقليم بريزاك (جزء من �أملانيا).
هذا الت�أ�صيل التاريخي �سيطعمه كوكلر مب�سح
كرونولوجي بدءا من  ،1872موعد �أول اقرتاح لت�أ�سي�س
حمكمة جنائية دولية على يد غو�ستاف موانيي رئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،الذي ارتبطت مبادرته
هاته مبعاهدة جنيف عام  1864املراجعة عامي 1906
الدول الكربى ،ويف طليعتها الواليات املتحدة الأمريكية ،و ...1929و�صوال �إىل و�ضع قانون روما عام 1998
وجتاوزاتها لن�صو�ص القانون الدويل يف �سبيل م�صاحلها و�إن�شاء حمكمة دولية للعمل مبقت�ضيات هذا القانون �سنة
وت�أبيد هيمنتها� .إن ما يتح�س�سه القارىء من نب�ض حار  .2002وهنا ينربي الكاتب لتبيان الأ�سباب احلقيقية وراء
يختلج عرب طوايا خطاب امل�ؤلف ،لهو ذلك ال�ضمري الإن�ساين عدم ان�ضمام الواليات املتحدة الأمريكية �إىل هذا الإطار
احلي ،ل�سان العدالة غري املفروق و�صوت املثقف امللتزم القانوين الدويل اجلديد ،بل م�ساعيها الدائمة �إىل تقوي�ض
بحق والآخذ على نف�سه اجلهر باحلقيقة مهما كان الثمن� .سلطة املحكمة اجلنائية الدولية من خالل «معاهدات عدم
والربوفي�سور النم�ساوي هان�س كوكلر ،يفعل ذلك من موقع ت�سليم املجرمني» التي تربمها مع عدد من الدول ب�شكل
فيل�سوف القانون الدويل ،و�أ�سا�سا من جهة عمله كمن�سق ثنائي.
للجنة اخلرباء القانونيني التابعة ملنظمة التقدم العاملي
ومن ميزات الكتاب وقوفه بالنقد واالفتحا�ص عند كل
يف «حماكمة لوكربي» ،ثم من ناحية و�ضعه كمالحظ فيما منوذج من املحاكم اجلنائية اخلا�صة التي انبثقت يف
بعد يف نف�س املحاكمة التي عينتها الأمم املتحدة.
القرن الع�رشين بدعوى حتقيق العدالة الدولية .حماكمات
املو�سوم
املحور الذي يدور عليه نقد كوكلر
نورنبورغ وطوكيو التي همت �أملانيا واليابان
«العدالة
باجلذرية يف الكتاب يكمن يف كون
لعل
يف �أعقاب هزميتهما يف احلرب العاملية
عادلة».
اجلنائية الدولية لي�ست يف الأغلب
الثانية .حماكمات يوغو�سالفيا
قارىء كتاب
معي�شة
وهو يدلل على ذلك بحاالت
ورواندا .وهي مناذج حم�صها
«العدالة اجلنائية الدولية يف
من
أبعد
وجتارب �سابقة .بل يذهب �
الربوفي�سور كوكلر وك�شف عن
التي
إواليات
هذا وهو يفكك كل ال
أم
�
جنائية
عدالة
:
الطرق
مفرتق
خفايا تالعبها مبقت�ضيات القانون
مرهونة
معطلة..
جتعل العدالة الدولية
الدويل القائم على مواثيق حقوق
انتقام �شامل» �سيخرج بانطباع مفاده
ما
وفق
الكربى
الدول
بخدمة م�صالح
الإن�سان .وبني كيف �أن �س�ؤال
�أن الكتاب يف العمق وباللغة املحرر بها
بـ«�سيا�سة
الربوفي�سور
ي�صطلح عليه
العدالة الدولية ينطرح بقوة بعد كل
وقانونية
فكرية
مرافعة
عن
عبارة
القوي
فر�ض
غري
تعني
ال
القوى» التي
حرب �أو نزاع دويل .وهو ما يجعل �أمر
القانون
عنق
لــي
إىل
�
يعمد
ملنطقه وهو
و�أخالقية عالية النربة.
ّ
هذه العدالة مهددا على اعتبار �أن من
م�صاحله
أجندة
�
يخدم
مبا
وتوظيفه
الدويل
ي�ضع �رشوط املحاكمة اجلنائية يكون
اجلرائم
عن
متابعة
كل
من
ويعفيه
وحلفائه
با�ستمرار الطرف املنت�رص .ومن هنا نحته
التي تكون قواته وموظفوه قد اقرتفوها يف
مفهوم «عدالة املنت�رصين» الذي ال يخلو
يف
تدخالته
النزاعات الدولية ويف احلروب و�أثناء
من نفحة �ساخرة ،وكذا �إ�شارة �إىل م�أزق
املثلى
مقا�صده
يفقد
مناطق التوتر عرب العامل .فالقانون
العدالة الدولية حني تنفرط فيها املقدمات
عن
توجيه،
ثمة
يكون،
حني تقتحم ملعبه ال�سيا�سة .وحيثما
القانونية ال�سليمة ،وتتحكم يف �سريها ما ي�صطلح عليه
ما
�ضد
ؤول
�
وي
أخالقية
�سوء نية ،لدفته تنتهي ر�سالته ال
الكاتب بـ«العواطف ال�سيا�سية» و«ال�سلوكات النف�سية» مبا
يرمي �إليه من �إحقاق للعدالة.
يقو�ض يف العمق مبد�أي الالمتييز والعدالة الكونية.
فل�سفة
إىل
�
ينتمي
مادام
الكتاب
قد يظن البع�ض �أن
عروة الكتاب ،بدون �شك ،وقوفه الطويل عند ق�ضية
لوكربي التي كان �أحد �شهودها الكبار .و�أجنز تقارير عنها
قدمها �إىل اجلهات التي انتدبته مراقبا دوليا وقد عرى فيها
يقع الكتاب يف �أربعة �أجزاء ،حيث يعرف الكاتب ،يف
كيف ُي�ستباح القانون و ُت�سفح العدالة الدولية على مذبح
اجلزء الأول ،فكرة العدالة اجلنائية الدولية ،كما يعرف
«�سيا�سة القوى» وامل�صالح وت�ستحيل �إىل انتقام مبطن
بتطور ممار�ستها يف �سياق �سيادة الدولة وامل�س�ؤولية
ملبو�س بقانون القوة �أحادي القطبية.
الفردية .ويعر�ض لأ�س�سها وبناها ،وم�ساعيها وغاياتها،
ومع�ضالتها وعوائقها ،الخ دون �أن يغفل عن ب�سط
النماذج العاملية املعروفة يف هذا املجال .ويف اجلزء
على �سبيل اخلتم
الثاين ،يعرف الكاتب مفهوم التدخل الإن�ساين ،حملال
يف نهاية هذا العر�ض املختزل جدا ،ال بد من الإ�شارة
خلفياته التاريخية ،عار�ضا ملمار�سته يف �سياق ميزان
�إىل متيز هذه الرتجمة بالو�ضوح على مدار �صفحات
القوى الدويل ،وكذا حلاالت تواريه وبروزه على ال�ساحة
الكتاب ،التي تربو على الأربعمائة �صفحة .فالربغم من
الدولية .ويف اجلزء الثالث ،يتناول الكاتب العوائق التي
طول جمل الربوفي�سور هان�س كوكلر وتراكيبها يف كثري
حتول دون فر�ض �سيادة القانون على ال�صعيد الدويل،
من الأحيان ،لدرجة �أن جملة واحدة ت�شغل فقرة بكاملها،
خا�صة يف �سياق دويل يت�سم بالأحادية القطبية وبروز
�إال �أن املرتجم حافظ للمعنى على و�ضوحه وللعبارة على
ظاهرة الإرهاب .كما يعر�ض البدائل وال�رشوط الكفيلة
نب�ضها احلي و�أوجد �صيغا للتخفيف من الكثافة التي
بتطبيق القانون على ال�صعيد الدويل� .أما اجلزء الأخري،
يتميز بها �أ�سلوب امل�ؤلف .كما عمد �إىل و�ضع الهوام�ش يف
فهو عبارة عن مذكرات وتقارير �أ�صدرها الكاتب،
�أ�سفل ال�صفحات ،وهو ما ي�سهل على القارىء الو�صول �إىل
باعتباره مالحظا دوليا يف عدد من املحاكمات الدولية
ال�رشوح والإ�ضاءات التي و�ضعها الكاتب واملرتجم لهذا
الأخرية ،ويف مقدمتها حماكمة «لوكربي».
العمل الكبري.

عبد العايل دمياين

