عالقة جريمة
تهريب المُهاجرين
بالجرائم الواردة
في نظام روما األساسي

خالد زيو

محام أمام المحكمة العليا
وعضو أول مجلس وطني للحريات
العامة وحقوق اإلنسان في ليبيا

تمهيد
قبــل الحديــث عــن عالقــة جريمــة تهريــب المُهاجريــن بتلــك الجرائـم الــواردة بنظــام رومــا
األساســي ال بـأس مـن التذكيـر ببعـض التعريفــات األساسـية والمُتعلقــة بمفهـوم الهجـرة ً
أول
وبتعريــف جريمـة تهريــب المُهاجريـن ثانيًــا.

ً
أول :تعريف المُهاجر:
ال يوجــد تعريــف عالمــي مُتفــق عليــه لمصطلــح (مُهاجــر) غيــر أن هــذا المُصطلــح يشــمل
جميــع الحــاالت التــي يتخــذ فيهــا الفــرد قــرار الهجــرة بحُريــة دون تدخــل عامــل خارجي قهــري(.)1
علمًــا بــأن المنظمــة الدوليــة للهجــرة تتبنــى تعري ًفــا مفــاده أن الهجــرة هـي تنقــل شــخص
أو مجموعـة أشـخاص سـواء بيـن البلـدان أو داخـل نفــس البلـد بيـن مكانيــن فـوق ترابــه)2( .
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ثانيًا :تعريف تهريب المُهاجرين:
يُمكــن تعريــف تهريــب المُهاجريــن بأنــه تدبيــر الدخــول غيــر المشــروع لشــخص مــا إلــى
دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مـن رعاياهـا أو مــن المقيميـن الدائميــن فيهــا ،وذلــك مــن
أجــل الحصــول بصــورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى منفعـة ماليــة أو منفعـة ماديـة أخـرى)3( .

–

دور القضاء في التصدي لظاهرة تهريب المُهاجرين:

ُ
تبـذل الـدول وخاصـة دول المقصـد جهــودًا كبيـرة لمواجهـة تدفـق المُهاجريــن ،ومـع ذلـك
فــإن هــذه الظاهــرة مســتمرة وفــي ازديــاد ،وربمــا يرجــع عــدم تحقيــق النجــاح فــي مواجهــة
الظاهــرة إلــى تلــك التحديــات التــي تواجــه جهــود الــدول .تحديــات يمكــن أن نُجمــل أهمهــا ()4
بعُجالـة هنـا وهـي:
.1

انعدام الثقة المُتبادلة بين الدول والتمسك المُفرط بمفهوم السيادة.

.2

تنوع وتباين األنظمة القانونية.

انعــدام أو ضعــف قنــوات االتصــال المُباشــر بيــن األجهــزة المختصــة فــي الــدول
.3
ا لمختلفــة .
.4

تباين واختالف األولويات بين الدول.

.5

تحديات ثقافية ولغوية.

إضافــة إلــى هــذه التحديــات التــي تواجــه التعــاون الدولــي عمومًــا فــي مواجهة ظاهــرة تهريب
المُهاجريــن فــإن هــذه المكافحــة ظلــت تفتقــر إلــى أهــم أدواتهــا وهــو القضــاء .وهــو مــا يتعــذر
معــه القــول بوجــود مكافحــة قضائيــة فاعلــة فــي مواجهــة عصابــات تهريــب المُهاجريــن.

هــذا العجــز القضائــي يظهــر ســواء علــى صعيــد القضــاء الوطنــي أو القضــاء
الدولــي:
بالنسبة للقضاء الوطني:
تبــدو األنظمــة القضائيــة الوطنيــة فــي دول المصــدر وفــي دول الممــر أنظمــة مُترهلــة
عاجــزة تفتقــد للفاعليــة ،هــذا العجــز فاقمــت منــه الطبيعــة العابــرة للحــدود لجريمــة تهريــب
المُهاجريـن وانغـاق هـذه األنظمـة القضائيـة أمـام التعـاون القضائـي مـع األنظمـة القضائيـة
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األخــرى ألســباب عــدة مــن بينهــا التمسـك بمفهــوم كالســيكي قديـم لفكــرة الســيادة ،فضـ ً
ـا
عــن عــدم تفعيـل أنظمــة تدريــب وتكويـن حقيقيــة للقضــاة .وبالتالــي فـإن خُالصــة كل ذلـك
كانــت مُكافحــة هــذه الجريمــة.

وبالنسبة للقضاء الدولي:
يعرف القانون الجنائي الدولي نوعين من المحاكم (محاكم خاصة ومحكمة دائمة (
بالنسـبة للمحاكـم الخاصـة( )5فهـي محاكــم تنشـأ بمناسـبة جريمــة مُعينـة مُحــددة وقعـت
وانتهـت وبالتالـي فـا عالقــة لهـذا النـوع مــن المحاكـم بجرائــم متجـددة تتكـرر فصولهـا مثـل
جريمــة تهريـب المُهاجريــن ،وهــو مــا يُحتِّــم اســتبعاد هــذا النــوع مــن المحاكــم مــن نطــاق
بحثنـا هــذا.
أمــا المحاكــم الجنائيــة الدائمــة فمثالهــا الوحيــد هــو محكمــة الجنايــات الدوليــة ،والتــي يُنظــم
اختصاصهــا وعملهــا نظــام رومــا األساســي ،وهــذه المحكمــة يَحُــول اختصاصهــا الموضوعـي
الضيــق بينهــا وبيــن النظــر فــي جرائــم تخــرج عــن نطــاق النمــاذج التجريميــة األربعــة التــي
تضمنهــا نظامهــا األساســي وتحديــدًا فــي المــادة الخامســة منــه والتــي جــرى نصهــا كمــا يلــي:
(يقتصــر اختصــاص المحكمــة علــى أشــد الجرائــم خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الدولــي
بأســره وللمحكمـة بموجـب هـذا النظــام األساســي اختصــاص النظـر فــي الجرائـم اآلتيــة:
أ.

جريمة اإلبادة الجماعية.

ب.

الجرائم ضد اإلنسانية.

ج.

جرائم الحرب.

د.

جريمة العدوان.

أركان جريمة تهريب المُهاجرين:
تقوم جريمة تهريب المُهاجرين شأنها شأن أي جريمة أخرى على رُكنين مادي ومعنوي.
َّ
ويتمثــل الرُكــن المــادي لهــذه الجريمــة فــي ســلوك إجرامــي يتخــذ صــورة مــن ثــاث ،تهريــب
المُهاجريـن أو تسـهيل تهريـب المُهاجريـن ،أو تمكيـن شـخص مـن البقـاء فـي دولـة مـا دون
وجــه حــق)6(.
أمــا الرُكــن المعنــوي فيتمثــل فـي القصـد الجنائــي باعتبــار أن جريمـة تهريــب المُهاجريــن
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هــي جريمــة عمديــة ال تقــوم بوصــف الخطــأ)7(.

مــع مالحظــة أنــه وف ًقــا لنــص المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن
فــإن قيـام جريمـة تهريــب المُهاجريــن يتطلـب قيــام قصــد جنائــي خــاص وال يكتفـي بالقصـد
الجنائـي العـام )8(.ويتمثـل القصـد الخــاص فــي اتجــاه إرادة الجانــي إلـى الحصـول علـى منفعـة
ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى.

هل تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة تهريب المُهاجرين:
كمــا أشــرنا فــإن نظــام رومــا األساســي حــدد أربــع جرائــم علــى ســبيل الحصــر تختــص المحكمة
بنظرهــا وهــي جرائــم الحــرب ،والجرائــم ضــد اإلنســانية ،وجرائــم اإلبــادة ،وجريمــة العدوان.
وعلــى ذلـك فــإن القـول باختصـاص هـذه المحكمـة بالنظـر فــي جريمـة تهريـب المُهاجريـن
إنمـا هـو رهــن بإدخـال هـذه الجريمـة ضمـن عبـاءة إحـدى الجرائـم األربـع المذكـورة أعــاه.
ولعــل أقــرب النمــاذج األربعــة إلــى جريمــة تهريــب المُهاجريــن هــو نمــوذج الجرائــم ضــد
اإلنســانية ولــذا ســنُركز بحثنــا فيمــا يلــي علــى تتبــع أركان وشــروط وتفاصيــل هــذه الجرائــم
مُقارنــة مــع جريمــة تهريــب المُهاجريــن لبيــان مــدى التطابــق واالختــاف بيــن النموذجيــن.
يُعــرِّف الفقــه الجرائــم ضــد اإلنســانية بأنهــا جرائــم يرتكبهــا أفــراد مــن دولــة مــا ضــد أفــراد
آخريــن مــن دولتهــم أو مــن غيــر دولتهــم بشــكل منهجــي وضمــن خطــة لالضطهــاد أو التمييــز
فــي المعاملــة بقصــد اإلضــرار المُتعمَّــد بالطــرف اآلخـر (نضـار) غيــر أن نظـام رومــا ذاتــه تبنــى
تحديــدًا واضحًــا للجريمــة ضــد اإلنســانية ،ووف ًقــا لنــص المــادة الســابعة مــن نظــام رومــا
األساســي فــإن الســلوك يُشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية إذا كان يتضمــن أحــد األفعــال التــي
عددتهــا المـادة المذكـورة (كشـرط أول) وأن يُرتكـب الفعـل فـي إطـار هجـوم واســع النطــاق أو
منهجــي مُوجَّــه ضــد أي مجموعــة مــن السـكان المدنييــن وعــن علــم بالهجــوم (كشــرط ثــان).
ووف ًقــا للفقــرة /1ك مــن المــادة الســابعة فــإن أحــد صــور الســلوك المُشـ ِّ
ـكلة لجريمــة ضــد
اإلنســانية هــو (األفعــال الالإنســانية األخــرى ذات الطابــع المُماثــل التــي تتســبب عمــدًا فــي
معانــاة شــديدة أو فــي أذى خطيــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة).
بتحليـل هــذا النـص يُمكـن أن نُالحـظ أن بـه مـن السِّــعة مــا يسـمح بإدخـال أفعـال كثيــرة
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ضمــن نطاقـه ولعـل مـن بينهـا جريمـة تهريـب المُهاجريـن.
غيــر أن مــا قــد يُصعِّــب مــن هــذا األمــر هــو الشــرط الثانــي الــوارد بنــص المــادة الســابعة وهو
أن يُرتكــب الفعــل ضمــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي مُوجَّــه ضــد مجموعــة مــن الســكان
المدنييــن وعــن علــم بالهجــوم.
ال شــك أن التعريــف ُّ
اللغــوي لكلمــة (هجــوم) يَحُــول دون إدخــال جريمــة تهريــب المُهاجريــن
ضمــن هــذا النــص ،ألن الواقــع يُفيــد أن المُهاجــر هــو الـذي يتقــدم إلــى المُهـرِّب ويلتمـس
منــه أن يقبلــه بــل ويدفــع لــه مقابــل لقــاء ذلــك ،ممــا يطــرح وبحــق التســاؤل أيــن هــو الهجــوم؟؟
غيــر أن هــذه الصعوبــة تبــدو صعوبــة ( ُلغويــة) فقــط ذلــك أن نظــام رومــا ذاتــه عــرَّف
(الهجـوم) تعري ًفــا أكثــر سِــعَة وبشــكل يمكــن معـه اعتبـار (عمليـة) تهريــب المُهاجريـن هـي
هجــوم بالمعنــي القانونــي  -وهــو مــا يُهمنــا هنــا  -وإن لــم تكــن كذلــك ُلغويًــا.
وبيــان ذلــك أن الفقــرة /2أ عرَّفــت الهجــوم بأنــه نهجًــا ســلوكيًا يتضمــن االرتــكاب المُتكــرر
لألفعــال المُشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )1ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن عمـ ً
ـا بسياســة
دولــة أو َّ
مُنظمــة تقضــي بارتــكاب هــذا الهجــوم.
وبعبــارة أكثــر مُباشــرة فإنــه إذا كان مــا تقــوم بــه عصابــات تهريــب المُهاجريــن هـو ً
(أول)
ارتـكاب مُتكــرر (ثانيًــا) فعــل ال إنســاني يتســبب عمـدًا فــي معانــاة شــديدة أو فــي أذى يلحــق
بالصحــة الجســمية أو العقليــة ويتــم (ثال ًثــا) اســتنادًا وتطبي ًقــا لسياســة منظمــة أو عصابــة
مختصــة بالتهريــب يقضــي بارتــكاب هــذا الفعــل فإننــا  -والحــال كذلــك  -نكــون أمــام حالــة
واضحــة ومُتكاملــة األركان والشــروط بمــا يؤهلهــا لتدخــل ضمــن الحــاالت الــواردة بالمــادة
الســابعة مــن نظــام رومــا األساســي.

هــل تُتيــح اإلحالــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا كانــت مــن مجلــس األمــن
المجــال للقــول باختصــاص المحكمــة بنظــر جريمـة تهريــب المُهاجريــن بصـرف
النظــر عــن انطبــاق شــروط المــادة الســابعة مــن عدمــه؟
حاولنــا فــي األســطر السـابقة تلمُـس مــدى التطابــق بيــن جريمـة تهريــب المُهاجريــن مـع
النمــوذج الــوارد بنظــام رومــا األساســي .وســنحاول فيمــا يلــي أن نلتمــس طري ًقــا آخــر لبحــث
مــدى إمكانيــة القــول باختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة بنظــر جريمــة تهريــب المُهاجريــن.
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نُطــل هُنــا مــن ســؤال أساســي مفــاده مــاذا لــو أحــال مجلــس األمــن إلــى
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــا ليــس مــن اختصاصهــا؟
لإلجابــة ِّ
نذكــر ً
أول بنــص المــادة  13مــن نظــام رومــا األساســي والــذي نــص علــى أنــه
(للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار إليهــا فــي المــادة الخامســة وف ًقــا
ألحـكام هـذا النظـام األساسـي فـي األحـوال التاليـة :إذا أحالـت دولـة طـرف إلـى المدعـي العـام
وف ًقـا للمــادة  14حالـة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبـت.
ب /إذا أحــال مجلــس األمــن متصر ًفــا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
حالــة إلــى المدعــي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت.
ج /إذا كان المدعــي العـام قـد بـدأ بمباشـرة تحقيـق فيمـا يتعلـق بجريمـة مـن هــذه الجرائـم
وفقـا للمـادة .14
ومــؤدى النــص الســابق أن اإلحالــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تكــون إمــا بنــاء علــى طلب
مــن الدولــة العضــو أو بطلــب مــن المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة أو بقــرار إحالــة
مـن مجلـس األمـن .اســتنادًا إلـى الفصــل السـابع مـن ميثــاق األمـم المتحـدة)8(.
نعود إلى سؤالنا أعاله.
بــا شــك إذا أحــال المدعـي العــام للمحكمــة أو طلبـت دولــة طــرف مــن المحكمــة النظـر فـي
واقعــة ليســت مــن اختصاصهــا فــإن المحكمــة ســتقرر عــدم اختصاصهــا وذلــك اســتنادًا إلــى
اختصاصهــا الموضوعــي المُقيــد وف ًقــا للمــادة الســابعة ســابقة الذكـر.
أمــا إذا كانــت اإلحالــة مــن مجلــس األمــن وتبيــن للمحكمــة أن مــا أحالــه إليهــا المجلــس ال
يدخــل ضمـن اختصاصهــا فـإن االتجــاه الراجــح هــو انطبـاق ذات الحكـم وهــو أن للمحكمـة أن
تحكـم بعــدم اختصاصهــا.
غيــر أن بعــض الفقــه هنــا يذهــب مذهبًــا آخــر .ويــرى أنــه إذا كانــت اإلحالــة مــن مجلــس
األمـن الدولــي فإنـه ال يعــود للمحكمـة أن تحكــم بعــدم االختصـاص .وسـند هـؤالء أن مجلــس
األمــن عندمــا يُحيــل األمــر إلــى المحكمــة فهــو ال يتصــرف اســتنادًا إلــى نظــام رومــا بــل اســتنادًا
إلــى ميثــاق األمــم المتحــدة .وحيــث أن الميثــاق أعطــى لمجلــس األمــن الســلطة العليــا فــي
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حفــظ األمـن والسـلم الدولييـن فإنـه ال يعـود باإلمـكان االسـتناد إلـى اتفاقيـة مـا لعرقلــة هـذه
الصالحيــات المخولــة للمجلــس واســتنادًا إلــى نــص المــادة  103مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
التــي تنـص علــى أنــه (إذا تعارضـت االلتزامـات التــي يرتبـط بهـا أعضـاء األمـم المتحـدة وف ًقـا
ألحــكام هــذا الميثــاق مــع أي التــزام آخــر يرتبطــون بــه فالعبــرة بالتزاماتهــم المترتبــة علــى هــذا
الميثـاق)
فـإن المحكمــة الجنائيـة الدوليــة ال يعــود بإمكانهـا الحكــم بعـدم االختصـاص اسـتنادًا إلـى
أحــكام نظــام رومــا األساســي بتعارضـه مــع ميثـاق األمـم المتحــدة ()9

الخالصة:
القــول إن مواجهــة جريمــة تهريــب المُهاجريــن ال يمكــن أن تتــم بشــكل فعــال بواســطة
القضــاء الوطنــي وحــده ،وأن اآلليــات القضائيــة الدوليــة يمكــن أن تكــون أكثــر نجاعــة فــي
مواجهتهــا والتصــدي لهــا ،وإلــى أن يتمكــن الفكــر القانونــي الدولــي مــن تبنــي إلــزام صريــح
للمؤسسـات القضائيـة الدوليـة بتبنـي صريـح وواضـح الختصــاص قضائـي جنائـي دولـي للنظــر
فــي هــذه الجريمــة فإنــه ينبغــي العمــل علــي إعــادة تفســير النصــوص المتاحــة بمــا يســمح
للقضــاء الدولــي بتولــي مهمــة التصــدي لهــذه الظاهــرة مــا أمكنــه ذلــك .وبالطبــع دون اإلخــال
بالتفســير القانونــي الســليم للنصــوص خاصــة وف ًقــا لمذهــب اإلرادة المحتملــة للمشــرع.

الهوامش
 /1أبــو غانــم ،محمــد محمــود مســاعد ،جريمــة التهريــب المنظــم للهجــرة غيــر الشــرعيَّة .مــع
دراســة تطبيقيــة علــى الجمهوريــة اليمنيــة ،ص 14
 /2أبو غانم ،المرجع السابق ،ص 13
 /3الفقــرة أ مــن المــادة  3مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البــر
والبحــر والجــو المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة.
 /4أبو غانم ،المرجع السابق.
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 /5ومثالها المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري.
 /6عبـد العظيـم ،عمـرو مســعد ،الموجهـة الجنائيـة واألمنيـة لجرائـم الهجـرة غيـر الشـرعيَّة،
ص.156 151-
 /7عبد العظيم ،عمرو مسعد ،المرجع السابق ص159-160
 /8المدحجي وائل ،صوراألحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ص109
 /9لمزيــد مــن التفاصيــل حــول العالقــة بيــن مجلــس األمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
انظــر يوبــي عبــداهلل ،عالقــة مجلــس األمــن بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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