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انًهخض:
ضٍُُ ٘صٖ جٌسضجؼس مبىػىع غحَس يف جألمهُس وجتُد ػٓ جٌطؽحؤي جٌطتُؽٍ وُف َؽّح ضفؼًُ
ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ ذىػغ حس ٌإلفالش ِٓ جٌؼمحخ ،ووُف ديىٓ ٌٍسوي ِٓ جٌطؼحِٓ ِٓ أخً
ِىجخهس أذـط ججملطُِت جدلطضىرُت ٌٍدطجتُ جٌسوٌُس ذحطس ضٍه جٌيت ضـحي جألفطجز وجألػُحْ جدلسُٔس يف
جًٌتجػحش جدلؽٍحس جٌسوٌُس وغَت جٌسوٌُس .وضؼًّ جٌسوي ػًٍ ئؼٕحز جالذطظحص جٌؼحدلٍ ٌٍّححوُ ججلعجتُس
جٌسجذٍُس ،شلح َؽّح ٌٍمحػٍ جٌىؿٍت مبححوّس ِٕطهىٍ أحىحَ جٌمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحين.
انكهًاث انًفتاحٍت :جالذطظحص ججلٕحتٍ-جحملحوُ جٌىؿُٕس-جٌؽُحزز–جٌمؼحء جٌسويل.
Abstract:
This study deals with a very important topic and answers the main question: How
does the activation of the principle of universal jurisdiction allow putting an end to
impunity, and how countries can show solidarity in order to confront the most dangerous
criminals who commit international crimes, especially those that affect individuals and
civilian objects in international and non-international armed conflicts. States work to
entrust universal jurisdiction to internal criminal courts, which allows a national judge to
try violators of international humanitarian law.
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مكدمة:
ئْ ِرسأ جالذطظحص ججلٕحتٍ جٌؼحدلٍ ِرسأ حسَث جٌٕشأز ،فهى ػطف فمؾ ذؼس ظهىض
جٌمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحينَ .ؼطف ٘صج جدلرسأ ٌٍمؼحء جٌسجذٍٍ مبححوّس رلطُِت جضضىرىج خطجتُ
ذحضج ئلٍُُ جٌسوٌس زوْ جالذص ذؼُت جالػطرحض خٕؽُس جدلطهُ أو جٌؼحُس ،وال ضىىْ ٌٍسوٌس مبىخد
٘صج جدلرسأ ػاللس ذحجلطديس ال ِٓ ذالي خٕؽُس ججلحين أو خٕؽُس ججملٍت ػٍُٗ أو ِىحْ جضضىحخ
ججلطديس.
َؽّح ضفؼًُ ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ ذىػغ حس ٌإلفالش ِٓ جٌؼمحخ ،وديىٓ
جٌسوي ِٓ جٌطؼحِٓ ِٓ أخً ِىجخهس أذـط ججملطُِت جدلطضىرُت ٌٍدطجتُ جٌسوٌُس ذحطس ضٍه جٌيت
ضـحي جألفطجز وجألػُحْ جدلسُٔس يف جًٌتجػحش جدلؽٍحس جٌسوٌُس وغَت جٌسوٌُس.
وَىجخٗ ضـرُك ٘صج جدلرسأ ػسز طؼىذحش يف جدلُسجْ وٍ٘ ػمرحش ؼُحؼُس وأذطي ضمُٕس
ولحٔىُٔس شلح َإزٌ جىل جؼطححٌس جالؼطفحزز ِٓ ِعجَح ٘صج جدلرسأ يف زلحضذس ججلطجتُ جٌسوٌُس
جٌيت ضـحي حمىق جالٔؽحْ ،مبٕحؼرس جًٌتجػحش جدلؽٍحس .وِٓ ٘طح ضربظ جإلشىحٌُس جٌطحٌُسِ :ح ٘ى
ِف هىَ ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ؟ .ووُف ديىٓ ضـرُمٗ يف ظً جٌؽُحزز جٌىؿُٕس؟.
ضىّٓ أمهُس جٌسضجؼس؛ ذشىً خٍٍ ووجػح يف أْ جحلس ِٓ ججلطجتُ جٌسوٌُس وِؽحءٌس
ِطضىرُهح وػمحهبَُ ،شىً جذلسف جٌطتُؽٍ وجالمسٍ ٌالذطظحص ججلٕحتٍ جٌؼحدلٍ حىت ضؽىز
جٌؼسجٌس ػًٍ ِؽطىي جألٔظّس جٌىؿُٕس.
وهتسف جٌسضجؼس؛ ئىل ذُحْ جٌٕظحَ جٌمحٔىين وجٌمؼحتٍ ٌٍّحىّس ججلٕحتُس جٌسوٌُس
وػاللطٗ جٌمؼحء جٌىؿٍت ،وزلحوالش ضـرُمٗ يف جحملحوُ جٌىؿُٕس.
ِٕهح جٌسضجؼس؛ جػطّسٔح يف ٘صٖ جٌسضجؼس ػًٍ جدلٕهدُت جٌىطفٍ جٌطحٍٍٍُ وشٌه ٌرُحْ ِؼٌت
الذطظحص ججلٕحتٍ جٌؼحدلٍ ووُفُس ضـرُمٗ .وحىت ٔطىطً ٌإلخحذس ػًٍ جإلشىحٌُس وضؽحؤالهتح
جٌفطػُس ،جضضإَٔح ِؼحجلطهح يف جدلرحثُت جٌطحٌُت :جدلرحث جألوي حتص ػٕىجْ ِحُ٘س جالذطظحص
جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ؛ أِح جدلرحث جٌثحين فُؼحجل طؼىذحش ضـرُك ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ .مث ٔطٕحوي
ذحدتس ٌٍسضجؼس؛
املبخح األول :ماهية االختصاص اجلهائي العاملي
ػرب ِط جٌؼظىض وحٔص جحلطخ أُ٘ مسحش ججملطّؼحش جٌرشطَس ِٓ زوي وئِربجؿىضَحش ،وِغ
ِطوض جٌىلص ذسأش ذؼغ جٌرحزتً ذحٌظهىض ،وجٌيت ؼؼص ئىل ضمُُس ضظطفحش جدلمحضٍُت ذالي
جحلطوخ ولس حظطش جحلؼحضجش جٌمسديس الؼطرسجَ غَت جٌؼطوضٌ ٌٍمىز ػس فثحش ِؼُٕس ٌرؼغ
جألشرحص.1
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املطلب األول :مفهوم االختصاص اجلهائي العاملي
ضغُ وً جدلرحزب جٌيت ححوٌص جحلس ِٓ ججلطجتُ ػس جٌفثحش جدلشّىٌس ذححلّحَس ئال أْ
جٌمطْ جٌؼشطَٓ ( .)20جٔطهً ذفؼحتغ ضرمً ػحٌمس يف ش٘ٓ جٌرشطَس ،وحْ زذىي جٌٕظحَ جألؼحؼٍ
ٌٍّحىّس ججلٕحتُس حُع جٌٕفحش ػحَ  2002ذحزضز حؽٕس ئش ظهط ِؼٗ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ.
الفزع األول :تعزيف االختصاص اجلهائي العاملي
َؼطف جالذطظحص جٌؼحدلٍ ػًٍ أٔٗ ِرسأ لحٔىين َؽّح ٌسوٌس أو َـحٌرهح ذالحِس زػىز
لؼ حتُس خٕحتُس ذغغ جٌٕظط ػٓ ِىحْ ولىع ججلطديس وخٕؽُس ِطضىرهح وخٕؽُس جٌؼحُس.
وخيطٍف ٘صج جدلرسأ ِغ جٌمىجػس جٌؼحزَس ٌالذطظحص ججلٕحتٍ جٌصٌ َطـٍد طٍس ئلٍُُّس أو
شرظُس ذحجلطديس أو ِطضىرهح أو جٌؼحُس .ئال أْ جألؼحغ جٌصٌ َمىَ ػٍُٗ ِرسأ جالذطظحص
جٌؼحدلٍ و٘ى أْ خطجتُ ِؼ ُٕس لس ضىىْ ِؼطز ذحدلظححل جٌسوٌُس ٌسضخس ضؽّح زوي أو ئخرحض٘ح
ػًٍ ئلحِس زػىي لؼحتُس ػًٍ ِطضىد ججلطديس ال َظطف جٌٕظط ػٓ ِىحْ ِطضىرهح أو خٕؽُس
وً ِٓ ججلحين وججملٍت ػٍُٗ.2
ال َمطظط ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ػًٍ جٌسػىي ججلٕحتُس فمؾ ،ذً ديىٓ أْ دتطس وصٌه
ئىل ئلحِس جٌسػىي جدلسُٔس جٌيت َىىْ ِىػىػهح جدلؽإوٌُس جدلسُٔس ،وؿٍد جٌطؼىَغ ػًٍ جألػطجض
جٌالحمس ذؼححَح ججلطجتُ جٌسوٌُس .ؤشَت ئىل أْ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ َطخغ ضحضخيُح ئىل
وطحذحش لسِحء جٌفمهحء وػًٍ ضأؼهُ  ،Hugo Grotiusوّح ضطؼد جدلرسأ يف جٌمحٔىْ جٌسويل جٌؼطيف،
ولس وخس ٘صج جدلرسأ ضـرُمحضٗ ذحطس يف لؼُس جٌطتُػ جالضخٕطٍُت جألؼرك .3Pinochet
الفزع الجاني :أساس االختصاص اجلهائي العاملي
ٔظص جالضفحلُحش جٌسوٌُس جدلشىٍس ٌٍمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحين ططجحس ػًٍ ػطوضز ضؼمد
وزلحوّس ِطضىيب ججلطجتُ جٌىٌُس ،وّح جؼطٕسش ٌٍسوي ِٓ ذالي جٌمؼحء جٌىؿٍتِ ،هّس ِؼحلرس
ججملطُِت جٌصَٓ جٔطهىىج جٌمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحين.
أوال  -األساس االتفاقي لالختصاص اجلهائي العاملي:
أٌعِص ذؼغ جضفحلُحش جٌمحٔىْ ججلٕحتٍ جٌسويل مبطحذؼس ججلطجتُ و٘صج مبىخد
جالذطظحص جٌؼحدلٍ ،و٘ى جٌطعجَ َمغ ػًٍ ػحضك جٌسوي مبىخد ٘صج جدلرسأ ،ومل َططن ذلح جٌؽٍـس
جٌطمسَطَس يف شٌه ِىت طحزلص ػًٍ ٘صٖ جالضفحلُحش.4
 -1أساس االختصاص اجلهائي العاملي يف اتفاقيات جهيف لعام :1949
ضٕض جٌفمطز جٌثحُٔس ِٓ جدلحزز  ِٓ 49جالضفحلُس جألوىل ،وجدلحزز  ِٓ 50جالضفحلُس
جٌثحُٔس ،وجدلحزز  ِٓ 129جالضفحلُس جٌطجذؼس ،وجدلحزز  ِٓ 146جالضفحلُس جٌطجذؼس ،ػًٍ وجخد
جٌسوي يف ِطحذؼس ِطضىيب ججلطجتُ جٌسوٌُس وضمسديهُ ٌٍّححوّس وفك ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ
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" ٍَطعَ وً ؿطف ِطؼحلس مبالحمس جدلطهُّت جٌصَٓ جلططفىج ِثً ٘صٖ جدلرحٌفحش ججلؽُّس أو جٌصَٓ
أِطوج ذحلططجفهح ،وضمسديهُ ئىل زلحوّهح أٌ وحٔص خٕؽُطهُ وٌٗ أَؼح ،ئشج فؼً شٌه وؿرمح
ألحىحَ ضشطَؼٗ جٌسجذٍٍ أْ َؽٍّهُ ئىل ؿطف ِطؼحلس ِؼٍت آذط حملحوّطهُ ِحزجِص ضطىفط ٌسي
جٌـطف جدلصوىض أزٌس جهتحَ وحفُس ػس ٘إالء جألشرحص" .ضىىْ جحملحوّس أو جٌطؽٍُُ ؿرمح دلرسأ
"جحملحوّس أو جٌطؽٍُُ" و٘ى جذطظحص أطٍٍ وٌُػ جحطُحؿٍ وفك جضفحلُحش خُٕف جألضذؼس.5
 -2اساس االختصاص اجلهائي العاملي يف االتفاقيات الدولية املهاهضة لالرهاب:
ضُؼس خطجتُ جإلض٘حخ ِٓ ججلطجتُ جٌسوٌُس جٌيت َإوس جٌمحٔىْ ججلٕحتٍ جٌسوي زلحضذطهح

مبىخد جالذطظحص جٌؼحدلٍ ،6وَشططؽ ٌطـرُمٗ ػسَ وخىز شطؽ ػسَ جٌطؽٍُُ أو ػسَ وخىز
ؿٍد جٌطؽٍُُ و٘صج وفك جضفحلُس ال٘حٌ ٌؼحَ  1970جخلحطس ذمّغ جالؼطُالء غَت جدلشطوع ػًٍ
جٌـحتطجش يف ِحزهتح جٌطجذؼس ،وجدلحزز جٌثُٕس ِٓ جضفحلُس ِىٔططَحي ٌؼحَ  1971جخلحطس ذمّغ
ججلطجتُ ػس ؼالِس جٌـحتطجش جدلسُٔس ،وجضفحلُس ُٔىَىضن ٌؼحَ  1973جخلحطس ذمّغ ججلطجتُ
ػس جألشرحص جدلطّطؼُت ذححلّحَس جٌسوٌُس ذحطس ِحزهتح جٌؽحذؼس.
 -3اساس االختصاص اجلهائي العاملي يف االتفاقية الدولية ملهاهضة التعذيب:
مت جٌطىلُغ ػًٍ ٘صٖ جالضفحلُس يف  ،1984/12/10وزذٍص حُع جٌٕفحش يف ،1987/06/26
وٍ٘ هتسف جىل ِٕح٘ؼس وً ِؼحٍِس ِهُٕس ٌإلٔؽحُٔس ،ولس ضؼّٕص جدلحزز جخلحِؽس يف فمطهتح
جٌثحُٔس ،وجٌفمطز جألوىل ِٓ جدلحزز جٌؽحذؼس ػًٍ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ جدلشطوؽ جملحهبس
ججلطجتُ جٌيت دتػ ذىطجِس جإلٔؽحُٔس وجٌطُُىىْ ِىػىػهح جٌطؼصَد .ولس مت جٌٕض ػًٍ ػطوضز
جالذالؽ ػٓ ججلطجتُ جدلشحض جٌُهح يف جالضفحلُس ،وِطحذؼس وِؼحلرس ِطضىرُهح ،وئال ضمىَ ذاححٌس
جٌمؼُس ػًٍ أَس زوٌس ػؼى حملحوّس ٘إالء ججملطُِت.7
ثانيا  -األساس العزيف لالختصاص اجلهائي العاملي:
ػطفص جحلطخ جٌؼحدلُس جٌثحُٔس طىض ذشؼس ِٓ ججلطجتُ جٌسوٌُس ،وأمههح خطديس جإلذحزز
وججلطجتُ ػس جإلٔؽحُٔس ،ودلح خحء ولص زلؽرس ذؼغ رلطٍِ جحلطخ ،مل ضىٓ ٕ٘حن لىجػس
لحٔىُٔس ططحيس يف جٌمحٔىْ جٌسوٌُسِ ،ح جػـط جٌسوي جدلٕطظطز يف جحلطخ ئىل ئلحِس زلحوُ
ذحطس ،فىح ٔص زلىّس ٔىضِرىضؽ وزلىّس ؿىوُى وجٌيت جؼطٕس ٔظحِهّح جألؼحؼُحْ ػًٍ جٌمىجػس
جٌمحٔىُٔس جٌؼطفُس جٌيت مت ضؼُّٕهح هبح.
 -1العزف يف األعنال الكانونية الدولية:
وحْ جدلرسأ جٌؼطيف جٌصٌ جضضىعش ػٍُٗ جحملحوُ جخلحطس مبدطٍِ جحلطخ غسجز جحلطخ
جٌؼحدلُس جٌثحُٔس ٘ى أْ َـحي جٌؼمحخ وً ِطضىيب ججلطجتُ جٌسوٌُس ذغغ جٌٕظط ػٓ خٕؽُحهتُ
وخٕؽُحش جٌؼححَح ،ووصج ِىحْ جضضىحخ ججلطديس .ولس وطغ جضفحق ٌٕسْ ٌؼحَ  .1945جٌصٌ أٔشأ
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جحملىّس جٌؼؽىطَس ٌٕىضِرىضؽ ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ يف جدلحزز جألوىل ٌٕظحِهح
جألؼحؼٍ" جحملىّس ضىىْ سلطظس يف زلحوّس رلطٍِ جحلطخ زوْ حتسَس خغطجيف دلىحْ ججلطديس،
ضجخغ يف شٌهٔ :ض جدلحزضُت  ِٓ ،07 ،05جضفحلُس جألُِ جدلطحسز دلٕح٘ؼس جٌطؼصَد ٌؼحَ .1984
ولس وطغ جٌٕظحَ جألؼحؼٍ حملىّس ؿىوُى جخلحطس مبححوّس رلطٍِ جحلطخ جٌؼحدلُس
جٌثحُٔس يف ِحزضٗ جخلحِؽس جٌمحٔىْ جٌسويل جٌؼطيف يف ضطمي ِطضىيب خطجتُ جحلطخ ،ػًٍ أؼحغ
جٔطهحن لىجُٔت وأػطجف جحلطخ ذحٌطغُ ِٓ أْ لحٔىْ ال٘حٌ ٌؼحَ  1907جخلحص ذطمُٕت جحلطخ
جٌربَس مل جيطَ الٔطهحوحش جٌيت ضـحي لىجػسٖ ،وضغُ شٌه ضىذغ رلطِىج جحلطخ وحىوّىج أِحَ
زلىّيت ٔىضِرىضؽ وؿىوُى ذطهّس جٔطهحن أحىحَ ػطفُس ضؼّٕهح لحٔىْ ال٘حٌ ٌؼحَ  ،1907ضجخغ
يف شٌه :جدلحزز جألوىل ِٓ ،جضفحق ٌٕسْ جدلٕشة ٌٍّحىّس جٌؼؽىطَس ٌٕىضِرىضؽ يف .1945/08/08
 -2اساس االختصاص اجلهائي العاملي يف العزف الدولي:
جػطّسش ػسز زلحوُ خٕحتُس وؿُٕس ػًٍ ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ جدلؽطّس ِٓ
جٌؼطف جٌسويل يف غُحخ وخىز ِؼح٘سجش ِسؤس ضٍعَ جألؿطجف ذمىجػس ِىطىذس ِطفك ػٍُهح.
ٌمس أزجْ جٌمؼحء جالؼرحين جدلسػى"ؼٍُٕدى"ذطهّس ئضضىحذٗ خطجتُ ػس جإلٔؽحُٔس ِٓ ػحَ
 1976ئىل ػحَ  1983يف زوٌس جالضخٕطُت ووحْ شٌه يف  2005/04/16جؼطٕحزج ػًٍ ِرسأ
جالذطظحص جٌؼحدلٍ .وضغُ أْ ججلطجتُ ػس جإلٔؽحُٔس جدلطحذغ هبح جدلطهُ مل ضمغ ػًٍ جٌططجخ
جإلؼرحين ،ئال أْ جٌمؼحء جالؼرحين وُفهح ػًٍ أهنح وحٔص ِٓ ججلطجتُ جٌسوٌُس جٌيت ػًٍ جٌسوي
وٍهح جٌؼًّ ػًٍ ِطحذؼس ِطضىرُهح أَح وحٔص خٕؽُس جٌؼححَح أو جدلطهُّت أو ِىحْ ولىع ججلطديس.8
وهبصج فاْ جحملىّس جالؼرحُٔس جػطّسش يف حىّهح؛ جٌؼطف جٌسويل يف ئلطجض٘ح جالذطظحص ججلٕحتٍ
جٌؼحيل يف ِطحذؼس ججلطجتُ جٌسوٌُس ػس جإلٔؽحُٔس ضغُ ػسَ وخىز جضفحق زويل آٔصجن ضمط
ذىخىز جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ أٌ يف فططز ولىع ضٍه ججلطجتُ.
ئْ جٌمحػٍ جٌىؿٍت ٍِعَ ذٕظىص جٌمحٔىُٔس إلػّحي ِرسأ جٌشطػٍ ججلعجتُسٌ ،9صٌه فاْ
جؼطٕحزٖ ػًٍ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ ٌطدطمي أفؼحي ضىطف ذحجلطجتُ جٌسوٌُس زوْ جٌٕظط
ئىل خٕؽُس جدلطهُّت أو جٌؼححَح أو ِىحْ ولىػهح ،الذس ِٓ ئزِحج جٌٕظىص جٌمحٔىُٔس مبىخد
لحٔىْ جٌؼمىذحش جٌىؿٓ.
املطلب الجاني :تطبيل االختصاص اجلهائي العاملي
ئْ ضـرُك جالذطظحص َؼطّس ػًٍ جؼطؼسجز جٌسوي إلػّحي جالضفحلُحش جٌسوٌُس وضؼُّٕهح
يف لىجُٕٔهح جٌىؿُٕس ،وديىٓ أْ َىىْ شٌه؛ وفك ؿطَمطُت:
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الفزع األول :اإلدراج املباشز لكواعد االختصاص اجلهائي العاملي
َىىْ جٌطـرُك جدلرحشط ٌمىجػس جٌمحٔىْ جٌسويل يف جٌمحٔىْ جٌىؿٍت َىىْ وفمح ٌٕظحَ وحسز
جٌمحٔىْ ،10و٘صج َؼٍت أْ جٌمحػسز جٌمحٔىُٔس ضىىْ لحذٍس ٌٍطـرُك ذظفس ِرحشطز زوْ ضسذً
ٌٍؽٍـحش جٌسجذٍُس و٘صج ئػّحالً ٌمحػسز جدلؼح٘سز ؼطّٕى ػًٍ جٌمحٔىْ جٌسجذٍٍ.
ٕ٘حن جضفحلُحش زوٌُس ضشَت يف ٔظىطهح ِرحشطز ئىل ئػّحي ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ،
وٍ٘ ئشج ِح مت جٌطظسَك ػٍُهح ال حتطحج ئىل ٔظىص ضشطَؼُس وؿُٕس ٌطدطمي جألفؼحي جدلظٕفس
وأفؼحي ضؽطىخد جدلالحمس وجٌؼمحخ.
ِٓ جالضفحلُحش جٌيت زتٍص زلطىج٘ح ضرٍت ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ ،جضفحلُحش
خُٕف جألضذؼس ٌؼحَ  ، 1949وجٌيت ٔظص ػًٍ أٔٗ َمغ ػًٍ ػحضك جألؿطجف جدلطؼحلسز ئٌطعجَ
ِطحذؼس جألشرحص جدلشطرٗ فُهُ الضضىحهبُ أفؼحي ذـَتز أو جِطوج ذحٌمُحَ هبح ِٓ جخً زلحوّطهُ
جِحَ جحملحوُ جٌىؿُٕس ِهّح وحٔص خٕؽُس ٘إالء جألشرحص.11
وَرمً جٌطـرُك جدلرحشط ٌفحىي ٘صٖ جالضفحلُحش خيؼغ الػطرحضجش وثَتز ،وجلطٕحع وضفؽَت
جٌمحػٍ جٌىؿٍت ،ففٍ شٌه ضفؼص جحملىّس جٌؼٍُح جألِطَىُس جٌـؼىْ جدلمسِس ػس لطجض٘ح جٌظحزض
ػحَ  2003وجٌمحػٍ ذطفغ ضـُك جضفحلُس خُٕف جٌثحٌثس جخلحطس ذحألؼطي ػًٍ ِؼطمٍٍ
"غىجٔطحٔحِى" زوْ جْ ضربض أو حتسز ئشج ِح وحْ ذلصٖ جالضفحلُس لحذٍس ٌٍطٕفُص ذشىً ِرحشط أَ ال،
ضجخغ يف شٌه :جدلحزز  ِٓ 49جالضفحلُس جألوىل ،وجدلحزز  ِٓ 146جالضفحلُس جٌثحُٔس ،وجدلحزز ِٓ129
جالضفحلُس جٌطجذؼس ،وجدلحزز  ِٓ 146جالضفحلُس جٌطجذؼس ،جضفحلُحش خُٕف جألضذؼس ٌؼحَ .1949
ولس ضرٌت جدلشطوع جٌرٍدُىٍ أػّحي جالذطظحص جٌؼحدلٍ ػٓ ؿطَك جٌطـرُك جدلرحشط،
فّدطز ضظسَك ذٍدُىح ػًٍ جالضفحلُس جٌسوٌُس ٌُظرح جٌمحػٍ جٌرٍدُىٍ سلطظح يف جٌٕظط يف
ججلطجتُ جٌيت ضٕض ػٍُهح .ولس حصج حصوٖ جدلشطوع جٌفطٔؽٍ ،فمس ضرٕص جدلحزز  ِٓ 689لحٔىْ
جإلخطجءجش ججلعجتُ س جٌفطٔؽٍ جالذطظحص جٌؼحدلٍ جٌصٌ َٕشأ وفك جالضفحلُس جٌسوٌُس جٌيت َطُ
جٌطظسَك ػٍُهح .و٘ى جدلٕحً جٌصٌ ش٘د ئٌُٗ ِشطوع جالؼرحين مبىخد جدلحزز  ِٓ 23لحٔىْ
جإلخطجءجش ججلعجتُس جٌيت ِٕحص جٌمحػٍ جالؼرحين ؼٍـس ِالحمس وِؼحلرس ِطضىيب ججلطجتُ
جٌسوٌُس ِىت ِٕحطٗ ئَحٖ جالضفحلُس جٌسوٌُس جدلظحزلس ػٍُهح.12
الفزع الجاني :االدراج غري املباشز لكواعد االختصاص اجلهائي العاملي
ئْ جالضفحلُحش جٌسوٌُس ٌُؽص لحذٍس ٌٍطٕفُص ذشىً ِرحشط وأطٍؼحَ ِٓ ؿطف جٌمحػٍ
جٌىؿٍت ،فهٍ حتطحج ئىل ؼٓ ٔظىص وؿُٕس ضطؼّٓ جٌمىجػس جٌسوٌُس جدلٕظىص ػٍُهح يف
جالضفحلُحش جٌسوٌُس و٘صج ذؼُس ػٓ ػٍُّس جٌطظسَك؛ ذؼس جٌطىلُغ ػًٍ ػحضك جٌسوي يف جالضفحلُس
جٌسوٌُس جٌؼًّ ػًٍ ؼٓ ضشطَؼحش وؿُٕس ضطؼّٓ فحىي ضٍه جالضفحلُس أو جٌؼطف جٌسويل ،فمس
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ٔظص جدلحزز جخلحِؽس ِٓ جضفحلُس ِٕح٘ؼس جٌطؼصَد ٌؼحَ  1984ػًٍ ئٌطعجَ جٌسوي ذاختحش
جإلخطجءجش جٌالظِس ِٓ أخً ختظض جحملحوُ جٌىؿُٕس مبطحذؼس جٌطؼصَد ئْ وخس جدلشطرٗ فُٗ ػًٍ
ئلٍُّهح جخلحػغ ٌؽٍـطهح جٌمؼحتُس ،ضجخغ ٔض جدلحزز  ِٓ 5جضفحلُس ِٕح٘ؼس جٌطؼصَد ٌؼحَ
.1984
ٌمس ؼؼص ذؼغ جٌسوي جىل ئزضجج فحىي جالضفحلُحش جٌسوٌُس وجٌؼطف جٌسويل يف لىجُٕٔهح
جٌسجذٍُس ،وِٕهح ػًٍ جخلظىص زوٌس جؼرحُٔح جٌيت ضؼّٓ لحٔىْ جٌؼمىذحش جخلحص هبح وجدلإضخ يف
 2003/11/25حتص ضلُ  606و ،607وججلطجتُ ػس جإلٔؽحُٔس يف جدلىجز571و ،580وخطجتُ
جإلض٘حخ وخطجتُ جٌطؼصَد يف جدلحزز .13174
وّح ضؼّٓ لحٔىْ جٌؼمىذحش جٌفطٔؽٍ ضؼطَفح جلطجتُ جإلذحزز وججلطجتُ ػس جإلٔؽحُٔس يف
جدلحزز  ،ِٕٗ 212ووصٌه جٌمحٔىْ جإلصلٍُعٌ جيطَ خطجتُ جإلذحزز مبىخد لحٔىْ  2001جٌصٌ
َسضج ٔظحَ ضوِح يف جٌمحٔىْ جٌىؿٍت جإلصلٍُعٌ ،وجتطمي خطجتُ جحلطخ ػحَ 1995؛ فمس ضرٌت
جدلشطوع جٌفطٔؽٍ جالزضجج غَت جدلرحشط ٌمىجػس جٌمحٔىْ جٌسويل وِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ذحطس
جدلحزز  ِٓ ، 689لحٔىْ جإلخطجءجش ججلعجتُس جٌيت ضٕض ططجحس ػًٍ ضـرُك جالذطظحص جٌؼحدلٍ.
ولس أػًّ جدلشطع جإلصلٍُعٌ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ يف خطجتُ جٌطؼصَد يف جٌمحٔىْ ضلُ
ٌ 134ؼحَ  ،1988وأطسضش ذٍدُىح جٌمحٔىْ ضلُ  16ػحَ  1993ضرٌت ِرسج جالذطظحص جٌؼحدلٍ
وجٌصٌ حً زلٍٗ لحٔىْ ػحَ  .2003ووصٌه فؼً جدلشطع جٌؽىَؽطٌ فُّح خيض ئػّحي ِرسأ
جالذطظحص جٌؼحدلٍ يف ِىجخهس ججلطجتُ جدلرٍس ذمىجػس جٌمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحين.14
املبخح الجاني :صعوبات تطبيل مبدأ االختصاص اجلهائي العاملي
َىجخٗ ضـرُك ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ طؼىذحش يف ضـرُمٗ ،وٕ٘حن أِثٍس ػسَسز ذحطس
يف جؼرحُٔح وذؼغ جٌسوي ذحطس حُّٕح ضفؼص أِحَ زلحوّهح لؼحَح ػس رلطٍِ حطخ جؼطجتٍُُُت
و٘صج ذؼس جٌؼغىؿحش جٌؽُحؼُس ِٓ ئؼطجتًُ وجٌىالَحش جدلطحسز جالِطَىُس شلح أزي جىل ضؼسًَ
جٌطشطَغ وطسوض لحٔىْ  2003جٌصٌ ذؼسٖ طحض ضـرُك جالذطظحص جٌؼحدلٍ أِطجً طؼرحً خسجً.
املطلب األول :الصعوبات التكهية لتطبيل مبدأ االختصاص اجلهائي العاملي
ئْ جٌؼحًِ ججلغطجيف َإزٌ زوضج ؼٍرُح يف ئِىحُٔس ئػّحي ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ،فرؼس
جدلىحْ جٌصٌ جضضىرص فُٗ ججلطديس جٌسوٌُس ػًٍ جٌمحػٍ َظؼد ِهّس جٌرحث وجٌطحطٌ ورتغ
جألزٌس جٌالظِس حىي ٘صٖ ججلطديس ،ووصٌه ػٍُّس ٔمً جٌشهىز وجٌؼححَح ضؼس ِٓ جٌظؼىذحش
جٌطمُٕس جٌيت ضؼُك ضـرُك ٘صج جدلرسأ ٘صج فؼال ػٓ جٌظؼىذحش جدلحٌُس وجٌثمحفس .فؽىَؽطج ِثال
لحِص ذٕمً زلحوّهح جىل ِىحْ ولىع ججلطديس و٘صج يف لؼُس ِىجؿٓ ضؤسٌ ِطهُ ذحضضىحخ خطجتُ
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حطخ ذالي جحلطخ جالٍُ٘س يف ضوجٔسج ػحَ  ،1994وجٔطمً جٌمؼحز جىل ٕ٘حن ٌالؼطّحع جىل
جٌشهىز.15
وديىٓ أْ ضىجخٗ زوٌس جالزػحء ذطفغ ٌٍسوٌس جٌيت ولؼص ػًٍ أضجػُهح ججلطديس جٌسوٌُس
جٌطؼحوْ ِؼهح أو ضمسمي جدلؽحػسجش جٌطمُٕس ،وحٌرحث ػٓ جألزٌس أو مسحع جٌشهىز أو ضمسمي وثحتك
حىي ٘ىَس جدلطهُّت أو جٌؼححَح.
ٌصج وخ د ػًٍ جٌسوي جٌطؼحوْ فُّح ذُٕهح ٌطرـٍ ٘صٖ جٌظؼىذحش .وذحٌطحيل ئؼمحؽ ذؼغ
جٌشطوؽ وجٌيت أمههح شطؽ وخىز جدلطهُ ػًٍ أضجػٍ زوٌس جالزػحء ٌفطح حتمُك يف ججلطديس
وِالحمس ججلٕحز.
وّح ال ٕٔؽً جٌطأثَت جٌؽُحؼٍ ػًٍ ئخطجءجش زلحوّس رلطٍِ جحلطخ وِٕطهىٍ لىجػس
جٌمحٔىْ جٌسويل جإل ٔؽحين ذظفس ػحِس ،فمس ضأثط جٌمؼحء جٌرٍدُىٍ ديثً ٘صٖ جٌؼغىؿحش ػًٍ
ئثط جٌسػىي ججلٕحتُس جدلطفىػس ػس ضتُػ وظضجء ئؼطجتًُ جألؼرك" آضًَُ شحضوْ" ،وجهتحِٗ
ذحضضىحخ خطجتُ حطخ ذؼس جٌغعو جالؼطجتٍٍُ ٌٍرٕحْ ػحَ  1982وجضضىحذٗ جملحظض سلٍُّ"طربج"
و"شطُال" .فمس جػطّس جٌؼححَح ػًٍ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ .مبمطؼً جٌمحٔىْ جٌرٍدُىٍ ٌؼحَ
 1993وذحطس جدلحزز جٌؽحذؼس ِٕٗ.16
ولس لطضش جٌغطفس جٌطّهُسَس يف زلىّس جالؼطثٕحف ذربووؽً ضز جٌسػىي جػطّحزجً ػًٍ
جدلحزز  ِٓ 12لحٔىْ جٌطحمُمحش ججلٕحتُس وشٌه ذطّؽىهح ذؼطوضز وخىز ججلٕحز ػًٍ أضجػٍ
ذٍدُىح وٍ خت طض جحملىّس يف جٌسػىي ججلٕحتُسِ ،غ جٌؼٍُ أْ جحملىّس يف جٌسػىي ججلٕحتُسِ ،غ
جٌؼٍُ أْ جحملىّس مل ضطحدح ذححلظحٔس جٌسَرٍىِحؼُس جٌيت وحْ َطّطغ ذُهح ضتُػ وظضجء ئؼطجتًُ

آٔصجن.17

وضىجٌص جٌؼغىؿحش جٌؽُحؼُس ػًٍ زوٌس ذٍدُىح ِٓ ؿطف ئؼطجتًُ وجٌىالَحش جدلطحسز
جالِطَىُس وشٌه ذؽرد جٌسػىي جٌيت ضفؼص ػس جٌطتُػ جألِطَىٍ جألؼرك خىضج ذىؾ جالخ
ذؽرد جحلطخ ػًٍ جٌؼطجق ،وأزش ٘صٖ جٌؼغىؿحش جىل ضؼسًَ جٌمحٔىْ جٌرٍدُىٍ ػحَ  2003جدلطؼٍك
ذمّغ جالٔطهحوحش ججلؽُّس ٌٍمحٔىْ جٌسويل جإلٔؽحين ،وجدلحزز  ِٓ 144لحٔىْ جإلخطجءجش
جٌمؼحتُس.18
املطلب الجاني :الصعوبات الكانونية لتطبيل مبدأ االختصاص اجلهائي العاملي
َىجخٗ ضـرُك ِرسأ جالذطظحص جٌمؼحتٍ جٌؼحدلٍ طؼىذحش لحٔىُٔس ضؼطلً ضـرُمٗ،
وضطّثً يف ِؽأٌس جٌؽُحزز جٌىؿُٕس ٌٍسوي ،ووصٌه ِشىٍس جحلظحٔس جٌسذٍىِحؼُس جٌيت َطّطغ هبح
جدلطهّىْ جدلالحمىْ يف ججلطجتُ جٌسوٌُس ،ومهح ػحتمحْ َطؼٍمحْ ذحٌسوٌس جٌيت ضمغ ػًٍ أضجػُهح
ججلطديس وال خيض زوٌس جالزػحء.
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الفزع األول :عائل السيادة الوطهية يف تطبيل مبدأ االختصاص اجلهائي العاملي
ٌمس أوػح جٌفمُٗ  Brownlieأْ جٌؽُحزز جٌىؿُٕس ضٕرغ ِٓ ِرسأ جالؼطمالٌُس وجدلؽحوجز ذُت
جٌسوي ،وٍ٘ فحىي جدلحزز جٌثحُٔس ِٓ ُِثحق جألُِ جدلطحسز ،حُث ضؼًّ ِٕظّس جألُِ جدلطحسز
وجٌسوي جألػؼحء ػًٍ ئضؼحء ِرحزب زوٌُس ِٕهح :أْ ضمىَ جدلٕظّس ػًٍ ِرسأ جدلؽحوجز يف جٌؽُحزز
ذُت رتُغ أػؼحتهح ،ضجخغ ٔض جدلحزز جٌثحُٔس ِٓ ُِثحق جألُِ جدلطحسز ٌؼحَ  1945وضؼٍت جٌؽُحزز
ؼُـطز جٌسوٌس ػًٍ وحًِ جلٍُّهح حبطَس ِـٍمس ،وٍ٘ وصٌه ضؼٍت أْ جٌسٌس ذلح جحلك يف أْ
ضؽطثٍت أَس ئخطجءجش دتحضؼهح ؼٍـس ِؼُٕس ػًٍ جلٍُّهح ضجخغ يف شٌه جٌمحٔىْ جٌرٍدُىٍ ٌؼحَ
 1993جدلؼسي مبىخد لحٔىْ  ،192003جػطّحزجً ػًٍ جٌؽُحزز جدلـٍمس ٌٍسوي ،جحطدص ذؼغ جٌسوي
ػًٍ زوي أذطي الؼطؼّحذلح ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ِطهّس ئَح٘ح ذحٌطسذً شإوهنح جٌسجذٍُس ،فمس
جٔطمسش زوٌس جٌطشٍٍُ زوٌس ذطَـحُٔح يف لؼُس ضتُػ ضشٍٍُ جألؼرك "ذُٕىشٍ" جٌصٌ ضىذغ
ذحضضىحخ خطجتُ حطخ.
ئْ شلحضؼس جٌؽٍـس جٌمؼحتُس ٌسوٌس جالزػحء مبٕحؼرس ِالحس جألشرحص جدلطهُّت
ذحضضىحخ خطجتُ حطخ ػًٍ أضجػٍ زوٌس أذطي ،ال َؼس ضؼسٍ ػًٍ جٌؽُحزز جٌىؿُٕس ٌٍيت جٌيت
ولؼص أضجػُهح ضٍه ججلطديس جدلىطىفس ذحٌسوٌُس .20فسوٌس جالزػحء مل ضطؼً ؼٍـحهتح جٌطٕفُصَس
دلّحضؼس طالحُحش ػًٍ فىق ئلٍُُ زوٌس أذطيٌ ،صٌه فاْ شلحضؼس زوٌس جالزػحء ٌظالحُحش
لؼحتُس جػطّحزجً ػًٍ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ضىىْ فمؾ ِٓ أخً ِالحمس جدلطهُّت ذحضضىحخ
خطجتُ زوٌُس .ئْ ٘صٖ جٌطظطفحش يف زلٍّهح ال ضشىً يف وً جألحىجي ِؽحؼحً ذؽُحزز جٌسوٌس

جالذطي.21

الفزع الجاني :عائل احلصانة الدبلوماسية يف تطبيل مبدأ االختصاص اجلهائي العاملي
دتٕح جٌسوي ٌٍؽُحؼُُت وجٌسذٍىِحؼُُت حظحٔس زَرٍىِحؼُس وٍ دتىٕهُ ِٓ شلحضؼس ِهحِهُ
جخلحطس ذحخلحضج ودتثٍُهح ٕ٘حن وضػحَس ِظححلهح ػًٍ جألضجػٍ جالحطي ،وَططضد ػٓ ضٍه
جحلظحٔس حطَس جٌؽفط وجٌطٕمً وزتحَطهُ ِظححلهح ػًٍ أضجػٍ جٌسوي جألذطي ،وَططضد ػٓ ضٍه
جحلظحٔس حطَس جٌؽفط وجٌطٕمً وزتحَطهُ ِٓ جدلطحذؼس جٌمؼحتُس يف جٌسوي جالخٕرُس .وضؼطرب
جحلظحٔس جٌسذٍىِحؼُس ِرسأ ِٓ ِرحزب جٌمحٔىْ جٌسويل جٌؼطيف ججلسَط ذحالحططجَ ِٓ ؿطف رتُغ
جٌسوي ،ولس مت جٌٕض ػٍُٗ يف جدلؼح٘سجش وجٌسؼحضَت .وضٕطهٍ جحلظحٔس ئشج لحَ جٌشرض ذأػّحي
رلطِس ال ديىٓ جؼٕحز٘ح ٌسوٌس ،ووصٌه حُّٕح ضٕطهٍ والَس ٌشرض وؼٍـطٗ ،وٕ٘ح حيحفظ
جٌشرض ػًٍ جحلظحٔس يف جٌفططز جٌيت ديحضغ فُهح أػّحٌٗ.22
ٌمس وطؼص ججملهىزجش جٌسوٌُس هنحَس جٌمطْ جٌؼشطَٓ جٌطىخٗ ضلى ػسَ جالػطسجز
ذححلظحٔس جٌسَرٍىِحؼُس ٌألشرحص جدلشّىٌُت هبح ئشج ضؼٍك جألِط ذحضضىحخ خطجتُ زوٌُس خؽُّس.
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وأطرح شلىٕح ِؽحءٌس جٌؽحؼس وجٌسَرٍىِحؼُُت ػٓ ججلطجتُ جٌسوٌُس حىت ٌى وحْ شٌه َسذً يف
طُُّ ِهحِهُ وجالػّحي جدلؽٕسز ئٌُهُ ِٓ ؿطف زوذلُ.23
ومبٕحؼرس ػمس جدلؼح٘سجش وجالضفحلُحش جٌسوٌُس ،ؼحض ججتحٖ جٌسوي ضلى جػطرحض جحلظحٔس
ٌُؽص ِٓ ِىجٔغ جٌؼمحخٌُ ،ؽص شضَؼس ٌالفالش ِٓ جدلؽحءٌس ججلٕحتُس .فحدلحزز  ِٓ 27جٌمحٔىْ
جألؼحؼٍ ٌٍّحىّس ججلٕحتُس ٌُىغؽالفُح جٌؽحذمس ،وجدلحزز جٌؽحزؼس ِٓ جٌٕظحَ جألؼحؼٍ ٌٍّحىّس
ججلٕحتُس جٌسوٌُس ٌطوجٔسج ،وجدلحزز  ِٓ 27جٌمحٔىْ جألؼحؼٍ ٌٍّحىّس ججلٕحتُس جٌسوٌُس وٍهح ضرٕص
ذشىً وجػح وططَح ػسَ جالػطسجء ذحٌظفس جٌطمسُس ٌٍشرض مبٕحؼرس جدلطحذؼس يف خطجتُ زوٌُس
خؽُّس( ،ضٕض جدلحزز  ِٓ 27جٌمحٔىْ جألؼحؼٍ ٌٍّحىّس ججلٕحتُس ػًٍ"َـرك ٘صج جٌٕظحَ
جٌؽحؼٍ ػًٍ رتُغ جألشرحص ذظىضز ِطؽحوَس ذسوْ دتُُع ذؽرد جٌظفس جٌطمسُس").
ٌمس وجخٗ ضـرُك ِرسأ ػسَ جالػطسجء ذححلظحْ جٌسَرٍىِحؼُس طؼىذحش يف ضـرُمٗ أِحَ
جحملحوُ جٌىؿُٕس ٌٍّؼحلرس ػًٍ جضضىحخ خطجتُ زوٌُس .وِٓ جالِثٍس ػٓ شٌه فشً جدلطحذؼس
ججلٕ حتُس ٌٍطتُػ جٌٍُيب جٌطجحً ِؼّط جٌمصجيف أِحَ زلىّس جالؼطثٕحف ذرحضَػ وجٌيت لؼص
ذاِىحُٔس جدلطحذؼسٌ ،ىٓ زلىّس جٌٕمغ لؼص ذؼسَ لرىي جٌسػىي وجْ جحلظحٔس جٌسَرٍىِحؼُس ال
ديىٓ أْ ضشٍّهح جؼطثٕحءجش .ؤفػ جدلشىٍس ظهطش ِغ جٌمؼحء جٌربَـحين ،وآذط٘ح لؼُس ضتُػ
وظضجء ئؼطجتًُ جألؼرك حُث ؿحٌرص جٌمحػُس ِٓ جحلىىِس جٌربَـحُٔس جؼطفؽحضج حىي ظَحضضٗ جْ
وحٔص شجش ؿحذغ ضمسٍ أَ شرظٍ حُث لحٌص جٌمحػُس أْ جٌُحضز جٌطمسُس دتٕح جٌشرض
جحلظحٔس جٌسَرٍىِحؼُس.24
خامتة:
وِٓ ذالي زلحوٌس حً جإلشىحٌُس جدلـطوحس يف ٘صٖ جٌسضجؼس ،ححوٌٕح جؼطرالص جٌٕطحتح
جٌطحٌُس:
 لس َطرحزض ئىل جألش٘حْ أْ ذتس ضسجذً يف جالذطظحص لس َٕشأ ذُت جٌمؼحء جٌىؿٍت وجٌمؼحءجٌسويل ،ئال أْ ٘صج جٌطظىض ؼىف خيطفٍ ػٕس جٌمطجءز جدلطأُٔس ألحىحَ جٌٕظحَ جألؼحؼٍ .و٘صج ال
َٕفٍ وخىز لسض ِٓ جٌطالظَ ذُت جالذطظحطُتِ ،غ ِح لس َؼططع ِرسأ ِٓ ػمرحش لس حتس
فحػٍُطٗ.
 ِرسأ لحٔىين َؽّح ٌسوٌس أو َـحٌرهح ذالحِس زػىز لؼحتُس خٕحتُس ذغغ جٌٕظط ػٓ ِىحْولىع ججلطديس وخٕؽُس ِطضىرهح وخٕؽُس جٌؼحُس .وخيطٍف ٘صج جدلرسأ ِغ جٌمىجػس جٌؼحزَس
ٌالذطظحص ججلٕحتٍ جٌصٌ َطـٍد طٍس ئلٍُُّس أو شرظُس ذحجلطديس أو ِطضىرهح أو جٌؼحُس.
ئال أْ جألؼحغ جٌصٌ َمىَ ػٍُٗ ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ و٘ى أْ خطجتُ ِؼُٕس لس ضىىْ ِؼطز
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ذحدلظححل جٌسوٌُس ٌسضخس ضؽّح زوي أو ئخرحض٘ح ػًٍ ئلحِس زػىي لؼحتُس ػًٍ ِطضىد ججلطديس
ال َظطف جٌٕظط ػٓ ِىحْ ِطضىرهح أو خٕؽُس وً ِٓ ججلحين وججملٍت ػٍُٗ.
 ال َمطظط ِرسأ جالذطظحص جٌؼحدلٍ ػًٍ جٌسػىي ججلٕحتُس فمؾ ،ذً ديىٓ أْ دتطس وصٌه ئىلئلحِس جٌسػىي جدلسُٔس جٌيت َىىْ ِىػىػهح جدلؽإوٌُس جدلسُٔس ،وؿٍد جٌطؼىَغ ػًٍ جألػطجض
جٌالحمس ذؼححَح ججلطجتُ جٌسوٌُس.
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