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احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم التنزيل: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  
ىئ      یچ))). واأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد 

وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني، اأما بعد:
فمنذ فرتة طويلة من الزمن كان املجتمع الدويل، بل والإن�سانية جمعاء، يراوده حلم 
اإن�ساء اآلية جنائية دولية، وذلك عندما طلبت املنظمة الدولية من جلنة القانون الدويل باملنظمة 
املجتمع  بها  يهتم  جرائم  يف  بالنظر  تخت�ص  دولية  جنائية  اآلية  اإن�ساء  اإمكانية  درا�سة  ذاتها 
الدويل، ويق�ص م�سجعه، اأي املجتمع الدويل، لكن موازين تباين امل�سالح والقوى داخل 
املنظمة الدولية حال دون قبول الفكرة وتنفيذها على اأر�ص الواقع مما عمل على واأد الفكرة 

يف مهدها، وحال دون حتقيق الأمل املن�سود.
ولكن القائمني على الأمر واملهتمني باإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية، واملتمثل يف �سمري 
املجتمع الدويل احلر، مل يفقد الأمل يف اإن�ساء املحكمة اجلنائية، وكان دافعهم القوي يف 

ذلك هو التقليل من هول وفظاعة اجلرائم التي ارتكبت �سد الإن�سانية. 
وحريٌّ بالذكر اأن الإن�سانية عرب تاريخها الطويل �سهدت ارتكاب جرائم وح�سية ارتكبت 
ال�سيا�سية والع�سكرية  الآلة  العامل، حيث وقفت  اأماكن خمتلفة من  الإن�سانية يف  يف حق 
اأكرث من )250(  �سهد  العامل  اأن  املعلوم  ومن  الوح�سية،  اجلرائم  تلك  حيال  متاماً  عاجزة 
نزاعاً �سواء كان نزاعاً دولياً، اأم نزاعاً حملياً ل ياأخذ الطابع الدويل، تلك النزاعات خلفت 

�سورة الأنعام، الآية )5).  (((
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الكثري من القتلى، ف�ساًل عن اجلرحى، واملعاقني، وغري ذلك من نتائج احلروب.
وفى الوقت الراهن ي�سهد العامل ع�رشات النزاعات امل�سلحة اأكرثها اأهمية للعامل نزاع 
اإقليم دارفور، املنطقة الواقعة يف غرب ال�سودان التي تعانى من اأ�سواأ كارثة اإن�سانية على 
م�ستوى العامل يف الوقت الراهن على الإطالق، اإ�سافة اإلى ما ن�سهده يف الوقت احلا�رش 
من �سقوط بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية العربية مثل: تون�ض وم�رص وليبيا، والبع�ض الآخر املهدد 
بال�سقوط مثل اأنظمة احلكم يف اليمن و�سوريا وما ا�ستتبع ذلك من ارتكاب تلك الأنظمة 

جلرائم ب�سعة بحق املتظاهرين املطالبني باحلرية واحلياة الكرمية.
اجلنائية  ال�سيا�سات  واأف��رزت  التقليدية  حماوره  عرب  الدويل  التعاون  �سور  وتنوعت 
املعا�رشة ما عرف باجلرائم التفاقية من خالل التفاقيات واملعاهدات الدولية ولكن دون 

ال�ستجابة اإلى العقوبات التفاقية.
ن�سو�ص  جمرد  واملعاهدات  التفاقيات  تلك  اأ�سبحت  اأن  املوقف  هذا  عن  جنم  وقد   
الدقيق، وبالطبع  القانوين  باملعنى  التجرمي  التحرمي دون  القومي فوقفت عند حد  لل�سلوك 
القانون  بني  ال�سقاق  من  نوع  العقوبة  دولية  دون  اجلرمية  دولية  على  التفاق  على  ترتب 

الوطني والقانون الدويل. 
 وي�سكل القانون الدويل الإن�ساين جزءاً رئي�سياً من القانون الدويل العام، كما ي�سكل 
واحداً من اأقدم كيانات الأعراف الدولية. وحمكمة العدل الدولية، بو�سفها الهيئة الق�سائية 
الأ�سا�سية للقانون الدويل العام، ت�سهم يف فهم قيم املجتمع الدويل الأ�سا�سية املعرب عنها 

يف القانون الدويل الإن�ساين. 
العدل  اآراء حمكمة  للقانون، لكن  املحاكم م�سدًرا  اأحكام  تعد  النحو، ل  وعلى هذا 
لذلك،  املفعول.  ال�ساري  الدويل  القانون  مل�سمون  �سياغة  اأف�سل  بالإجماع  تُعدُّ  الدولية 
يف  ق�سوى  باأهمية  للدعاوى  الدويل  القانون  يت�سم  العام،  الدويل  القانون  منظور  ومن 

حتديد الإطار القانوين للقانون الإن�ساين.
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اخت�صا�ص املحاكم الدولية

الف�صل الأول:

املحاكم الع�صكرية ملجرمي احلرب العاملية الثانية نورمربج - طوكيو

املبحث الأول: جرائم احلرب يف حمكمتي نورمربج وطوكيو.

 لقد اأ�سفرت احلرب العاملية الثانية )1945م(، وما نتج عنها من جرائم وقتل وتدمري 
جمرمي  وحماكمة  للتحقيق  ع�سكريتني  حمكمتني  ت�سكيل  حول  الدول  اإ���رشاع  اإلى 
احلرب لنتهاكهما قوانني احلرب واأعرافها، فقد بداأت حماكمات نورمربج يف )20( 
بالطابع  متاأثرة  وكانت  )1946م(،  �سنة  اأكتوبر  يف  وانتهت  )1945م(،  �سنة  نوفمرب 
به  قام  الذي  الدور  اأهمية  اإلى  ذلك  ويرجع  التهامي،  النظام  اأي  الجنلو�سك�سوين، 

الإجنليز والأمريكان يف احلرب))).
وقد افتتح روبرت جاك�سون الذي كان يعمل قا�سياً باملحكمة العليا للوليات املتحدة 
�سنة  احلرب  جمرمي  موؤمتر  يف  بالده  لتمثيل  ترومان  الرئي�ص  انتدبه  وقد  الأمريكية، 
الفل�سفي  التاأ�سي�ص  فيها  اأو�سح  مبقدمة  اأعده  الذي  التقرير  افتتح  )حيث  )1943م(، 
مل�ساألة العقاب على جرائم احلرب التي ارتكبها الأملان، كما اأ�سار واأظهر املعاناة والآلم 
التي عانى منها العامل نتيجة لغرور الأملان، واأو�سح اأن العقاب على هذه اجلرائم هو اأمر 
م�ستقر عليه من قبل الأمم الكربى املنت�رشة، وذلك من اأجل مواجهة الغرور واجلنون 

النازي الذي اأحلق بالعامل ويالت األيمة())).

الفكر  دار  )املن�سورة:  الإن�ساين.  ال��دويل  اجلنائي  القانون  نطاق  يف  املالحقة  اآليات  لطفي.  حممد  اأ/   (((
والقانون، 006)م)، �ص4)).

املرجع ال�سابق، �ص4)).  (((
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بانتهاكات  املق�سود  الع�سكرية  املادة من ميثاق حمكمة نورمربج  وقد ف�سلت هذه 
قوانني احلرب واأعرافها يف قائمة من الأفعال من بينها: 

اأو  اأو مبا�رشة حرب  اإثارة  اأو  1- اجلرائم �سد ال�سالم: وت�سمل اأي تدبري اأو حت�سري 
واملواثيق  ال�سمانات  اأو  التفاقيات  اأو  الدولية  للمعاهدات  خمالفة  حرب  اأو  اعتداء 
بق�سد  موؤامرة  اأو  عامة  خطة  يف  امل�ساهمة  وكذلك  ال��دول،  من  املقدمة  والتاأكيدات 

ارتكاب الأفعال املذكورة. 
2- جرائم احلرب: وت�سمل الأفعال املنطوية على انتهاكات قوانني واأعراف احلرب 
وت�سمل على �سبيل املثال ل احل�رش، اأفعال القتل، �سوء املعاملة والإبعاد لالإكراه على 
الكربى  املدن  وتخريب  اخلا�سة،  اأو  العامة  املمتلكات  ونهب  الرهائن،  وقتل  العمل، 

والبلدان اأو القرى دون �رشورة ع�سكرية.
3- اجلرائم �سد الإن�سانية: وهي عبارة عن اأفعال القتل العمد والإبادة وال�سرتقاق 
وغريها من الأعمال غري الإن�سانية املرتكبة �سد اأي �سعب مدين قبل احلرب اأو اأثناءها، 

واأي�ساً ال�سطهاد ال�سيا�سي والعرقي والديني.
4- اإ�ساءة معاملة ال�سكان املدنيني لالأرا�سي املحتلة اأو املقيمني فيها اأو اغتيالهم اأو 

ترحيلهم...
5- قتل اأو اإ�ساءة معاملة اأ�رشى احلرب. 

6- قتل اأو اإ�ساءة معاملة املنكوبني يف البحار. 
7- قتل الرهائن.

8- نهب املمتلكات العامة اأو اخلا�سة.
9- التدمري الع�سوائي للمدن اأو القرى.
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10- التخريب الذي ل ت�ستلزمه �رشورة ع�سكرية)4).
 ويف عام )1950( اعتمدت جلنة القانون الدويل تقريراً �ساغت فيه حمتوى املبادئ 

القانونية التي اأر�ستها حمكمة نورمربج الع�سكرية على النحو التايل: 
الدويل  القانون  مبقت�سى  جرمية  ي�سكل  فعاًل  يرتكب  �سخ�ص  اأي  اأن  الأول:  املبداأ   

يكون م�سوؤوًل عنه وقاباًل للعقاب.
يعترب جرمية مبقت�سى  يكن  واإن مل  دولية حتى  يعترب جرمية  الفعل  اأن  الثاين:  املبداأ   

القانون املحلي.
اأو  دولة  رئي�ص  بو�سفه  ت�رشف  الذي  ال�سخ�ص  مب�سوؤولية  يق�سي  الثالث:  املبداأ   
حكومة، ول يقبل منها اأن يدفع التهام- يف جمال جرائم احلرب – باأنه كان يوؤدي 

واجبه اأو باأن له ح�سانة ما.
اأوامر من رئي�سه ل يعفى من  بناًء على  اأن ال�سخ�ص الذي يت�رشف  الرابع:  املبداأ   
امل�سوؤولية واإن كان ميكن للمحكمة اأن تخفف العقوبة بالن�سبة اإليه اإذا راأت اأن العدالة 

تقت�سي ذلك ب�رصط التاأكد من توافر حرية الختيار)5). 
الدويل،  اجلنائي  الق�ساء  لفكرة  الأول  التطبيق  نورمربج وطوكيو  وتعترب حمكمتا   
املنت�رشين  حماكمة  �سوى  تكن  مل  وطوكيو  نورمربج  حمكمتي  من  كاًل  اأن  والواقع 
اإلى  تتطرق  ومل  وحلفائها  الأملان  على  مبحاكماتها  اقت�رشت  فهي  وبهذا  للمهزومني، 
حماكمة القادة املنت�رشين بالرغم من اجلرائم التي ارتكبوها اأثناء احلرب، وهي بذلك 

تخلو من العدالة وامل�ساواة.

اأ. حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين.مرجع �سابق، �ص5))-6)).  (4(
اأ/ حممد لطفي. املرجع ال�سابق نف�سه، �ص6))-7)).  (5(
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املبحث الثاين: جرائم اإبادة اجلن�س الب�صري يف حمكمتي نورمربج وطوكيو.

 بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وهزمية الأملان قرر احللفاء اإن�ساء حمكمة ع�سكرية 
دولية ملحاكمة قادة النازية عن جرائم احلرب التي ارتكبوها اأثناء العمليات الع�سكرية، 
وقد مت ت�سكيل املحكمة الدولية مبوجب اتفاق لندن يف )8 اأغ�سط�ص 1945()6). وحددت 
اخت�سا�ص  يف  تدخل  التي  اجلرائم  املحكمة  لهذه  الأ�سا�سي  النظام  من   )6( املادة  يف 

املحكمة، حيث ن�ست على انعقاد اخت�سا�ص املحكمة بالنظر يف اجلرائم التالية: 
1- اجلرائم �سد الإن�سانية.

2- جرائم احلرب.
3- جرائم الإبادة)7).

 واأثناء هذه املحاكمات مت ولأول مرة ا�ستخدام م�سطلح جرمية الإبادة كاتهام موجه 
اإلى القادة النازيني، وذلك على املذابح التي ُزعم اأنها ارتكبت بحق الغجر واليهود اأثناء 
حكم النازي، وعلى الرغم من اأن املادة ال�ساد�سة من النظام الأ�سا�سي ملحكمة جمرمي 
اأن هذه اجلرمية  اإل  النازيني حددت اجلرائم الداخلية يف اخت�سا�ص املحكمة،  احلرب 
املادة  من  الثالثة  الفقرة  �سياق  من  ذلك  ويت�سح  الإن�سانية،  �سد  اجلرائم  �سمن  دخلت 
ال�ساد�سة من النظام الأ�سا�سي التي ن�ست على: )ال�سطهاد القائم على اأ�سا�ص �سيا�سة 

اأو عن�رشية اأو دينية اأي�ساً())).
لأمر  تنفيذاً  لفعل جمرم  اأن )ارتكاب �سخ�ص  نورمربج   وقد جاء يف حماكمات 
رئي�ص جتب طاعته اأو لأوامر احلكومة ل يعفيه من امل�سوؤولية اجلنائية، دون اأن مينع ذلك 
من اعتباره ظرفاً خمففاً للعقاب. وقد جاء يف املادة )8( من لئحة نورمربج واملادة )6( 

املرجع ال�سابق، �ص54).  (6(
اأ/ حممد لطفي. املرجع ال�سابق نف�سه، �ص55).  (7(

املرجع ال�سابق، �ص55).  (((
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من لئحة املحكمة الع�سكرية لل�رشق الأق�سى بطوكيو »ل يعد �سبباً معفياً من امل�سوؤولية 
دفاع املتهم باأنه كان يعمل بناًء على تعليمات حكومته اأو بناًء على اأوامر رئي�ص اأعلى، 

واإمنا قد يعترب هذا �سبباً خمففاً للعقوبة اإذا راأت املحكمة اأن العدالة تقت�سي ذلك())).
 وعند �سياغة جلنة القانون الدويل ملبادئ حمكمة نورمربج ظهر اجتاهان يف م�ساألة 
اأمر الرئي�ص: الجتاه الأول يوؤيد ما ذهبت اإليه حمكمة نورمربج واجتاه اآخر يعار�سه. اإل 
اأنه مت تغليب املوؤيد وجاء الن�ص كالآتي: )ل يعفى من امل�سوؤولية من يرتكب اجلرمية بناًء 
على اأمر �سدر اإليه من حكومته اأو رئي�سه الأعلى اإل يف احلالة التي ل يكون فيها مرتكب 

اجلرمية حمتفظاً بحرية الختيار()0)).
 ففي حماكمة قادة النازي عن جرائم احلرب مت�سك دفاعهم باأنهم اأثناء اإتيانهم لالأفعال 
للقانون الأملاين الع�سكري ل  الإجرامية كانوا خا�سعني لإكراه مادي ومعنوي، فوفقاً 
ميكن للمروؤو�ص اأن يرف�ص طاعة الأوامر اأو يتاأخر يف تنفيذها، واإل عر�ص نف�سه للعديد 
من املخاطر اجل�سيمة، اإل اأن املحكمة ا�ستبعدت دفاع املتهمني املبني على طاعة الأوامر 
بالإرادة، ولي�ص  يتمتع  اإن�سان عاقل  الع�سكري على  اإلى  بالنظر  الإكراه، وذلك  وعلى 

عليه طاعة رئي�سه اإل بالأوامر امل�رشوعة.

املرجع ال�سابق، �ص))).  (((
اأ/ حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين.مرجع �سابق، �ص))).  ((0(
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الف�صل الثاين:

املحاكم الدولية اخلا�صة يوغ�صالفيا- رواندا

املبحث الأول: جرائم احلرب يف حمكمتي يوغ�صالفيا ال�صابقة ورواندا.

املن�سلخة عن الحتاد  البلدان  ارتكبت يف حق  التي  الوح�سية  اأعادت اجلرائم  لقد   
املجازر والأعمال  اإلى  الذاكرة  البو�سنة والهر�سك،  ال�سابق، وخا�سة يف  اليوغ�ساليف 

الوح�سية التي اقرتفها النازيون اإبان احلرب العاملية الثانية.
لهذه  املنكرة  فعلها  ردود  فتوالت  الدولية،  اجلماعة  ثائرة  اجلرائم  هذه  اأثارت  لقد   
اجلرائم والداعية يف الوقت ذاته اإلى �رشورة و�سع نهاية لتلك املمار�سات القمعية، ومل 
تقت�رش ردود الفعل على الدول املختلفة، واإمنا �ساركتها يف ذلك كافة املنظمات الدولية 
به  ما �رشح  نذكر  اجلرائم  الفعل جتاه هذه  ردود  احلكومية. ومن  منها وغري  احلكومية 
مندوب الوليات املتحدة الأمريكية اأمام جمل�ص الأمن، يف )22( فرباير )1993م(، 
يف  ترتكب  التي  الوح�سية  الأعمال  جتاه  �سلبياً  الوقوف  من  ي�سمئز  )�سمرينا  اأن  من 
البو�سنة والهر�سك، وبدوره اأ�ساف مندوب فرن�سا يف ذات اجلل�سة ملجل�ص الأمن القول 
باأن اأعمال الغت�ساب التي �ساحبت الن�زاع اليوغ�ساليف يف �سائر الأرجاء قد اأوجدت 

و�سعاً ل يطاق واأججت ال�رشاع وباتت ت�سكل تهديداً لل�سلم والأمن الدوليني()))).
 من ناحيتها، �ساهمت اجلهود التي بذلتها املنظمات الدولية الإن�سانية، وخا�سة الهيئة 
تعبئة  ل�سوؤون الالجئني يف  املتحدة  الأمم  لل�سليب الأحمر، ومفو�سية  الدولية  العامة 
الراأي العام العاملي �سد اجلرائم واملجازر التي اقرتفها ال�رشب �سد م�سلمي البو�سنة 

ح�سام حممد هنداوي. املحكمة الدولية اخلا�سة مبحاكمة الأ�سخا�ص امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة   ((((
)الريا�ص:  العدد )).  الدبلوما�سية.  الدرا�سات  ال�سابقة. جملة  يوغ�سالفيا  الإن�ساين يف  الدويل  للقانون 

معهد الدرا�سات الدبلوما�سية. ))))م)، �ص)6).
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الأثر  بالغ  املختلفة  وتقاريرها  لقراراتها  كان  فقد  الإن�سان  جلن�ة حقوق  اأما  والهر�سك. 
يف ت�سليط الأ�سواء على املعاملة الوح�سية، والنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف 
يوغ�سالفيا ال�سابقة، وخا�سة يف البو�سنة والهر�سك، مع املطالبة ب�رشورة اإنزال العقاب 

املنا�سب بامل�سوؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم)))).
جنائيتني  حمكمتني  املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  اأوائل  يف  الأمن  جمل�ص  �سّكل   
دوليتني ملحاكمة جمرمي احلرب يف كل من يوغ�سالفيا ال�سابقة ورواندا، حيث اأقيمت 
 )827  ،808( رقمي  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  بقراري  يوغ�سالفيا  حمكمة 
والقرار  )1993م(  اأي��ار   / مايو   )25( �سباط،   / فرباير   )22( يف  اعتمدا  اللذين 
احلرب  جمرمي  ملحاكمة  جنائية  حمكمة  بت�سكيل   )1994 نوفمرب   8( يف   )955( رقم 
امل�سوؤولني عن انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين يف رواندا، وتعد هاتان املحكمتان 
املَثَلني الوحيدين للق�ساء اجلنائي الذي اأقامه املجتمع الدويل يف جمموعه، ومل يفر�سه 
الغالبون على املغلوبني يف نزاع دويل)))). وبهذا فاإن املحكمتني يف كل من يوغ�سالفيا 
ال�سابقة ورواندا تختلف عن حمكمتي نورمربج وطوكيو اللتني فر�ستهما قوى التحالف 

على قادة النازي املهزومني.
يربره  ما  له  وروان��دا  ال�سابقة  بيوغ�سالفيا  اخلا�ستني  املحكمتني  اإن�ساء  �رشورة  اإن   
ال�سلم  اإعادة  من  الأمن  جمل�ص  لتمكني  �رشورياً  اإن�ساوؤهما  كان  طاملا  �رشعياً  ويجعله 
املتحدة  الأمم  ميثاق  املادة )41( من  ت�ساهم  ن�سابهما. وبدورها  اإلى  الدوليني  والأمن 
اأ�سا�ص قانوين لإن�ساء املحكمة املذكورة، مبوجب قرار ملجل�ص الأمن ي�ستند  يف تقدمي 
على اأحكام الف�سل ال�سابع من امليثاق. فوفقاً لهذه املادة يكون )ملجل�ص الأمن اأن يقرر 

الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((((
الدبلوما�سية. مرجع �سابق. �ص)6).

اأ/ حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين. مرجع �سابق، �ص))).  ((((
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ما يجب اتخاذه من التدابري التي ل تتطلب ا�ستخدام القوات امل�سلحة لتنفيذ قراراته، 
وله اأن يطلب من اأع�ساء الأمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، ويجوز اأن يكون من بينها 
وقف ال�سالت القت�سادية واملوا�سالت احلديدية والبحرية()4)). وبهذا فاإن هذه املادة 
قد �سمحت ملجل�ص الأمن باأن يتخذ ما يراه منا�سباً من التدابري التي ل تتطلب ا�ستخدام 

القوة امل�سلحة لتنفيذ قراراته. 
 وقد اأو�سحت املحكمتان يف ميثاقهما واأحكامهما عدة مبادئ مهمة منها:

اأن جرائم احلرب ت�سمل كل انتهاك خطري لتفاقيات جنيف وت�سمل انتهاكات   -1
قوانني احلرب واأعرافها. 

الذين يرتكبون  امل�سوؤولية عند حماكمة جمرمي احلرب ت�سمل الأ�سخا�ص  اأن   -2
النتهاكات اخلطرية والذين ياأمرون بارتكابها والذين خططوا اأو حر�سوا اأو �ساعدوا يف 

الإعداد اأو التنفيذ.
3- اأن امل�ساءلة ت�سمل الأ�سخا�ص الذين ي�سغلون منا�سب ر�سمية )�سواء رئي�ص دولة 

اأو حكومة(.
�سواء  حرب  جرائم  تُعدُّ  املدنيني  �سد  ترتكب  التي  اجل�سيمة  النتهاكات  اأن   -4

ارتكبت يف نزاعات م�سلحة دولية اأو غري دولية. 
5- اأمر الرئي�ص الأعلى لي�ص �سبباً لالإعفاء من العقاب اأو دفع امل�سوؤولية، واإن كان 
من املمكن اأن تُعّده املحكمة ظرفاً يخفف العقوبة اإذا قرت املحكمة اأن العدالة تقت�سي 

ذلك)5)).
 لقد كانت كٌل من املحكمتني تخت�ص بق�سايا النتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبت ب�ساأن 

الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((4(
الدبلوما�سية.مرجع �سابق. �ص)7)-)7).

اأ. حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين. مرجع �سابق، �ص)))-))).  ((5(
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القانون الدويل الإن�ساين على اأرا�سي جميع الدول التي ارتكبت فيها هذه النتهاكات. 
حيث اقت�رش اخت�سا�ص املحكمتني على النظر يف النتهاكات اجل�سيمة لقواعد القانون 
الدويل الإن�ساين التي ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من القانون الدويل العريف، اأي اتفاقيات 
جنيف املوؤرخة يف )12( اأغ�سط�ص )1949م(، وقوانني واأعراف احلرب، واتفاقية منع 
اإبادة الأجنا�ص واملعاقبة عليها، واملوؤرخة يف )9( دي�سمرب )1948م(، واجلرائم  جرمية 

املناه�سة لالإن�سانية)6)).
 ويالحظ اأن قواعد القانون الدويل الإن�ساين قد امتد نطاقها -وبالتحديد يف اجلانب 
غري  امل�سلح  النزاع  و�سف  عليها  ينطبق  التي  الداخلية  ال�رشاعات  اإلى  منه-  اجلنائي 
الدويل، والذي اأ�سبح واقعاً ملمو�ساً عندما مت اإقرار ت�سكيل املحكمتني الدوليتني ملحاكمة 

جمرمي احلرب يف كل من يوغ�سالفيا ال�سابقة )1993م(، ورواندا )1994م()7)).
اأما الأ�سا�ص القانوين لإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية. فلم يو�سح قرار جمل�ص الأمن 
رقم 808 ل�سنة )1993م( كيفية اإن�ساء حمكمة جرائم احلرب اأو الأ�سا�ص القانوين لهذا 
الإن�ساء واإذا كان النهج الطبيعي املتبع يف مثل هذه احلالت، هو اإبرام معاهدة دولية 
اأنها حتتاج لوقت  اأن هذه الطريقة يعيبها  اإل  تن�سئ املحكمة وتعتمد نظامها الأ�سا�سي، 
طويل للح�سول على موافقة الدول وت�سديقاتها، واإزاء احلاجة اإلى تنفيذ قرار اإن�ساء 
املحكمة الدولية تنفيذاً فعاًل �رشيعاً  كما هو وارد يف القرار )808 ل�سنة 1993م(. فاإن 
الأمني العام يرى )اأن تُن�ساأ املحكمة مبوجب قرار من جمل�ص الأمن على اأ�سا�ص الف�سل 
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة، ومن �ساأن هذا القرار اأن يكون تدبرياً من تدابري حفظ 
ال�سلم والأمن الدوليني اأو ا�ستعادته يف اأعقاب الإقرار بوجود تهديد لل�سلم اأو انتهاك 

الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((6(
الدبلوما�سية. مرجع �سابق. �ص))).

اأ.حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين.مرجع �سابق، �ص))).  ((7(
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له اأو وقوع عمل عدواين()))).
�ستكون  الدول  جميع  اإن  حيث  والفعالية،  والفورية  بال�رشعة  يتميز  النهج  وهذا   
خا�سعة للتزام جربي باتخاذ اأّي اإجراءات �رشورية لتنفيذ قرار متخذ بو�سفه تدبرياً 

لالإنفاذ مبوجب الف�سل ال�سابع)))).
املحكمة  اإن�ساء  اأن  العام  الأمني  يعتقد  بالذات،  ال�سابقة  بيوغ�سالفيا  يتعلق  وفيما   
القانوين،  ال�سعيد  على  يربره  ما  له  ال�سابع  الف�سل  اإلى  ي�ستند  قرار  مبقت�سى  الدولية 
�سواء من حيث مو�سوع القرار وهدفه اأو من حيث املمار�سة ال�سابقة ملجل�ص الأمن، 
اأن يقوم جمل�ص الأمن  العام  الذكر، يقرتح الأمني  ال�سابقة  اإلى العتبارات  وا�ستناداً 
الذي  والقرار  الدولية،  املحكمة  )باإن�ساء  امليثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  مت�رشفاً 

يتخذ على هذا النحو ينبغي اأن يرفق به نظام اأ�سا�سي للمحكمة()0)).

املبحث الثاين: جرائم اإبادة اجلن�س يف حمكمتي يوغ�صالفيا ال�صابقة ورواندا.

يوغ�سالفيا  يف  احلرب  جمرمي  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأن�سئت 
ال�سابقة مبوجب القرار )827( ال�سادر عن جمل�ص الأمن، واكت�سبت وجودها القانوين 
يف )25 مايو 1993م( بالهاي، كما اأن�سئت املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة مبحاكمة 
جمرمي احلرب يف رواندا مبوجب قرار جمل�ص الأمن رقم )955( والذي ن�ص على 

النظام الأ�سا�سي لهذه املحكمة)))).
 وقد ت�سمن النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة يف املادة 

د. ح�سام علي عبد اخلالق ال�سيخة. امل�سئولية والعقاب على جرائم احلرب. )الإ�سكندرية: دار اجلامعة   ((((
للن�سر، 004)م)، �ص 476.

املرجع ال�سابق نف�سه، �ص 476.  ((((
د. ح�سام علي عبد اخلالق ال�سيخة. امل�سئولية والعقاب على جرائم احلرب. مرجع �سابق، �ص 476.  ((0(
اأ/ حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين.مرجع �سابق، �ص55).  ((((
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الثانية حتى اخلام�سة اجلرائم التي تخت�ص بها املحكمة والتي تتمثل يف:
1- النتهاكات اجل�سيمة لتفاقيات جنيف )1949م(.

الأ�س�ص  من  واحدة  )1949م(  اأغ�سط�ص   )12( يف  املوؤرخة  جنيف  اتفاقية  ت�سكل   
املهمة التي يتاأ�س�ص عليها القانون الدويل الإن�ساين، اأي القانون الذي ي�ستهدف حماية 
الكائن الإن�ساين اأثناء املنازعات امل�سلحة انطالقاً من ال�سعور بالإن�سانية. وت�ستهدف هذه 
اأفراد  القتال كامل�سابني واملر�سى من  العاجزين عن  املقاتلني  اأ�سا�ساً، حماية  التفاقيات 

القوات امل�سلحة، واأ�رشى احلرب، واملدنيني الذين ل ي�ساركون يف العمليات احلربية. 
 وتقديراً خلطورة النتهاكات اجل�سيمة لأحكام اتفاقيات جنيف لعام )1949م(، فقد 
جاء التاأكيد على �رشورة حماكمة امل�سوؤولني عن ارتكابها، لي�ص فقط من قبل النظام 

الأ�سا�سي للمحكمة الدولية، واإمنا اأي�ساً بوا�سطة الكثري من قرارات جمل�ص الأمن. 
 وقد ح�رشت املادة الثانية من النظام الأ�سا�سي للمحكمة النتهاكات اخلطرية لهذه 
التفاقيات فيما يلي: القتل العمد، التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية، الت�سبب عمداً يف 
التعري�ص لآلم �سديدة اأو اإ�سابة خطرية للج�سم اأو ال�سحة، تدمري وم�سادرة املمتلكات 
دولة  قوات  يف  اخلدمة  على  مدين  �سخ�ص  اأو  حرب  اأ�سري  اإكراه  وا�سع،  نطاق  على 
معادية اأو حرمانهما من احلق يف حماكمة عادلة وعادية، نفي اأو نقل �سخ�ص مدين على 

نحو غري م�رشوع اأو حب�سه دون مربر قانوين، اأخذ املدنيني ورهنهم)))).
2- انتهاكات قوانني واأعراف احلرب. 

احلرب  واأع��راف  قوانني  ب�ساأن  )1907م(  لعام  )الرابعة(  لهاي  اتفاقية  ت�سكل   
القانون الدويل الإن�ساين، والذي بات  والقواعد املرفقة بها جماًل مهماً من جمالت 

جزءاً من القانون الدويل العريف. 
الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((((

الدبلوما�سية. مرجع �سابق. �ص)))-0)).
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 وقد اأقرت حمكمة نورمربج كثرياً من اأحكام وقواعد اتفاقية لهاي، واإن اعتربت 
وقت اإبرامها اأحكاماً مبتكرة، فاإنها �سارت بحلول عام )1939م( حماًل لعرتاف كافة 
الدول املتمدنة، واأ�سبح ينظر اإليها باعتبارها بياناً لقوانني واأعراف احلرب. كما اأقرت 
الع�سكرية  املحكمة  نظام  من  )ب(   6 املادة  يف  ال��واردة  احلرب  )جرائم  باأن  املحكمة 
القانون  اإطار  تندرج يف  بها كجرائم حرب  اأ�سبح يعرتف  الدولية )ميثاق نورمربج( 

الدويل،واإن من يقرتفها يعر�ص نف�سه للم�ساءلة اجلنائية()))).
 اأما املادة )3( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية، فقد جاءت حمددة لقوانني 
الدويل  القانون  من  جزءاً  �سارت  والتي  دولية،  باتفاقيات  امل�سمولة  احلرب  واأعراف 
العريف، وذلك على النحو التايل: للمحكمة الدولية �سلطة مقا�ساة الأ�سخا�ص الذين 

ينتهكون قوانني واأعراف احلرب، وهذه النتهاكات تت�سمن دون ح�رش ما يلي: 
غري  معاناة  يف  الت�سبب  بها  يق�سد  اأخرى  اأ�سلحة  اأو  �سامة  اأ�سلحة  ا�ستخدام    اأ- 

�رشورية.
تقت�سيه  اأو تخريبها دون مربر  ا�ستهتار  القرى عن  اأو  البلدان  اأو  املدن  تدمري    ب- 

ال�رشورات الع�سكرية. 
  ج- القيام باأي طريقة من الطرق مبهاجمة اأو ق�سف البلدان اأو القرى اأو امل�ساكن اأو 

املباين التي تفتقر اإلى و�سائل دفاعية.
  د- امل�سادرة اأو التدمري اأو الإ�رشار املتعمد فيما يت�سل باملوؤ�س�سات املكّر�سة لالأن�سطة 
الدينية والأعمال اخلريية والفنون والعلوم، والآثار التاريخية والأعمال الفنية والعملية.

 ه�- نهب املمتلكات العامة واخلا�سة)4)).
3- اإبادة الأجنا�ص.

املرجع ال�سابق. �ص))).  ((((
ح�سام حممد هنداوي. املرجع ال�سابق نف�سه. �ص))).  ((4(
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باتفاقية دولية  الإبادة اجلماعية، وخ�سها منذ عام )1948(  اإن �سدة خطورة جرمية   
النظام  يف  اجلرمية  هذه  اإدراج  من  جعل  قد  ارتكابها  على  واملعاقبة  منعها  ت�ستهدف 
الأ�سا�سي للمحكمة الدولية اأمراً �رشورياً و�سهاًل يف الوقت ذاته. فتعريف املادة )4( من 
النظام الأ�سا�سي جلرمية الإبادة اجلماعية ي�ستند متاماً اإلى التعريف الوارد يف املادة )2( 
من اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، والتي اعتمدتها اجلمعية العامة يف 
)9 دي�سمرب 1948م(. وقد لقت التفاقية قبوًل عاملياً وا�سع النطاق للحد الذي حدا 
بالتحفظات  اخلا�ص-  ال�ست�ساري  راأيها  – يف  العرتاف  اإلى  الدولية  العدل  مبحكمة 
على اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها عام 1951م باأن التفاقية ت�سكل 

يف الوقت احلا�رش جزءاً من القانون الدويل العريف)5)).
 وقد اأ�سار النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية ليوغ�سالفيا ال�سابقة اإلى جرمية الإبادة 
اأو  اجلزئي  التدمري  على  تنطوي  التي  الأفعال  باأنها  وعرفها  الرابعة  املادة  يف  اجلماعية 

الكلي ملجموعة قومية اأو اأثنية اأو عرقية اأو دينية. وتت�سمن الأفعال الآتية:
  اأ- قتل اأفراد اجلماعة.

  ب- اإحلاق �رشر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد اجلماعة.
  ج- اإخ�ساع اجلماعة عمداً لأحوال معي�سية بق�سد اإهالكها كلياً اأو جزئياً.

  د- فر�ص تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة. 
  ه- نقل اأطفال عنوة اإلى جماعة اأخرى)6)).

 ومل تقت�رش املادة املذكورة يف فقرتها الثالثة، العقاب على من يرتكب جرمية الإبادة 
اجلماعية بالفعل واإمنا مدت من نطاق تطبيقه ليطول كل من ي�سهم يف ارتكاب اجلرمية 

الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((5(
الدبلوما�سية.مرجع �سابق. �ص))).

اأ- حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين. مرجع �سابق، �ص56)-57).  ((6(
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للمحكمة  ذلك  وي�سمح  التواطوؤ  اأو  ال�رشوع  اأو  التحري�ص  اأو  كالتاآمر  باآخر  اأو  ب�سكل 
الدولية مبالحقة كل من ي�سارك يف ارتكاب هذه اجلرمية، حتى ولو مل َيْرَق فعله اإلى 

حد ارتكاب اجلرمية فعلياً)7)).
 مبعنى اآخر فاإن ال�سخ�ص يعاقب على الأفعال التالية:

 1( الإبادة اجلماعية. 
 2( التاآمر لرتكاب الإبادة اجلماعية. 

 3( احلث العام املبا�رش لرتكاب جرمية الإبادة اجلماعية.
 4( ال�رشوع يف ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية. 

 5( التواطوؤ)))).
4- اجلرائم املناه�سة لالإن�سانية.

حمكمة  باإن�ساء  اخلا�ص  لندن  اتفاق  يف  مرة  لأول  اجلرائم  بهذه  الع��رتاف  جاء   
نورمربج يف )8 اأغ�سط�ص 1945(، ثم اأُعيد الن�ص عليها يف القانون رقم )10( واملوقع 
جلرائم  املرتكبني  الأ�سخا�ص  معاقبة  ب�ساأن  )1945م(  دي�سمرب   )20( يف  بربلني  عليه 
احلرب واجلرائم �سد ال�سالم و�سالمة الإن�سانية، اأما ت�رشيح بوت�سدام- قرب برلني- 
يف )26( متوز )1945م( واخلا�ص باإن�ساء حمكمة ع�سكرية دولية يف طوكيو، فقد اأغفل 

الإ�سارة اإلى هذه اجلرائم)))).
 ونظراً ملا اأثاره حمامو املتهمني يف نورمربج وطوكيو من اأن موكليهم يحا�سبون عن 
اأفعال مل يكن القانون املكتوب اأو العريف يجرمها حال ارتكابها، فقد بادرت اجلمعية 

الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((7(
الدبلوما�سية.مرجع �سابق. �ص))).

اأ-حممد لطفي. اآليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل الإن�ساين. مرجع �سابق، �ص57).  ((((
الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((((

الدبلوما�سية.مرجع �سابق. �ص))).
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العامة عام )1947( اإلى تكليف جلنة القانون الدويل باإعداد مدونة للجرائم املخلة ب�سلم 
اأعمالها  فاإن  الآن،  بالنجاح حتى  تكلل  اللجنة مل  كانت جهود  واإذا  واأمنها.  الإن�سانية 
كانت دائماً خلف اإعداد املواثيق املن�سئة للمحاكم الدولية اخلا�سة بيوغ�سالفيا ال�سابقة 
 .)1994( عام  برواندا  اخلا�سة  الدولية  للمحكمة  الأ�سا�سي  والنظام   ،)1993( عام 
وعلى ذلك فاإن الرجوع اإلى اأعمال جلنة القانون الدويل لن تكون خالية من الفائدة، 

عند احلديث عن هذه اجلرائم)0)).
 وفقاً للمادة )5( من النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية اخلا�سة بيوغ�سالفيا ال�سابقة، 
وهي  املدنيني،  ال�سكان  ت�ستهدف  التي  اجلرائم  هي  لالإن�سانية  املناه�سة  )اجلرائم  فاإن 
حمظورة بغ�ص النظر عما اإذا كان ارتكابها قد مت اأثناء نزاع م�سلح له طابع دويل اأو طابع 
داخلي. وت�ستمل هذه اجلرائم على الأفعال التالية: القتل، الإبادة، ال�سرتقاق، النفي، 
ال�سجن، التعذيب، الغت�ساب، ال�سطهاد لأ�سباب �سيا�سية اأو عرقية اأو بدنية، و�سائر 

الأفعال غري الإن�سانية()))).
الإن�سان  حلقوق  خطرية  انتهاكات  ت�سكل  باأنها  لالإن�سانية  املناه�سة  اجلرائم  وتتميز   
وتتم ممار�ستها ب�سكل منظم وجماعي. وتتحقق �سفة النتظام، وعندما يتم ارتكاب هذه 
اجلرائم ب�سكل دائم اأو مبخطط منهجي. وتتوافر �سفة اجلماعية عندما يتم ارتكاب هذه 
الأفعال على اأنها جزء من اعتداء وا�سع النطاق على املدنيني امل�ستهدفني بها. ويكفي اأن 
تتوافر اإحدى هاتني ال�سفتني – النتظام اأو الطابع اجلماعي- يف اأي فعل من الأفعال 
وقوع  يتحقق  لكي  الدولية،  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من   )5( املادة  يف  املذكورة 
اجلرمية، اأما الأفعال الفردية التي ل تتوافر لها اأي من ال�سفتني ال�سابقتني، فاإنها تندرج 

ح�سام حممد هنداوي. املرجع ال�سابق نف�سه. �ص))).  ((0(
الدرا�سات  جملة  امل�سوؤولني..  الأ�سخا�ص  مبحاكمة  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  هنداوي.  حممد  ح�سام   ((((

الدبلوما�سية.مرجع �سابق. �ص))).
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يف اإطار اجلرائم املناه�سة لالإن�سانية، مهما بلغ حجم انتهاكاتها حلقوق الإن�سان)))).
ال�سابقة  يوغ�سالفيا  �سهدته  الذي  النزاع  يف  لالإن�سان  املناه�سة  اجلرائم  واتخذت   
اأ�سكاًل متعددة، لعل من اأهمها: جرائم التطهري العرقي وجرائم الغت�ساب على نطاق 
وا�سع وب�سكل منتظم وكافة اأ�سكال العتداء اجلن�سي، مبا يف ذلك الإكراه على ممار�سة 

البغاء)))).

املرجع ال�سابق نف�سه. �ص)4.  ((((
املرجع ال�سابق نف�سه. �ص4)).  ((((
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الف�صل الثالث: املحكمة اجلنائية الدولية

املبحث الأول: احلاجة اإلى حمكمة جنائية دولية:

 اإن قيام العدالة اجلنائية الدولية، وحماكمة كل من يقوم بارتكاب اجلرائم والأعمال 
الإرهابية اأمر ي�ستلزم وجود حمكمة يقع على عاتقها التحقيق يف اجلرائم ذات الطابع 
كانت  لذلك  الأعمال،  هذه  مبثل  يقوم  من  كل  ومالحقة  الإن�ساين،  وغري  الإرهابي 
املحكمة اجلنائية بقوانينها حاجة ملحة لتحقيق القانون الدويل والعدالة اجلنائية، وو�سع 
القوانني والعقوبات الرادعة التي من �ساأنها منع حدوث الأعمال الإرهابية. ففي كلمة 
الأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة كويف اأنان، قال: اأدركت الأمانة العامة منذ حوايل 
ن�سف قرن اأي منذ وقت اإن�ساء الأمم املتحدة مدى الحتياج لإن�ساء حمكمة من اأجل 
حماكمة ومعاقبة الأ�سخا�ص امل�سوؤولني عن ارتكاب جرائم الإبادة الب�رشية، فقد اعتقد 
مع�سكرات ووح�سية  عنه من  اأ�سفرت  وما  الثانية،  العاملية  اأهوال احلرب  اأن  الكثريون 
والبو�سنة  كمبوديا  يف  يتكرر  قد  هذا  كل  لكن  ثانية،  مرة  يتكرر  لن  واإب��ادة  وحمارق 
والهر�سك ورواندا، يف وقتنا هذا اأظهر هذا العقد اأن قدرة الإن�سان على فعل ال�رش لي�ص 
اأ�سبحت الإبادة الب�رشية كلمة الوقت الذي نعي�ص فيه، فتلك احلقيقة  لها حدود. لقد 

ال�سائنة تتطلب ا�ستجابة تاريخية)4)).
 اإن املجازر املرتكبة يف احلرب العاملية مل متنع من قيام حروب وجمازر جديدة، ومن 
ثم قيام حرب عاملية ثانية اأ�سد ق�سوة وعنفاً، اأدت اإلى العديد من ال�سحايا، وذلك ب�سبب 
عدم وجود الرادع القوي الذي يحول دون ارتكاب اجلرائم الإرهابية وجمازر الإبادة 
اجلماعية، لذلك كان ل بّد من العمل على اإن�ساء املحكمة اجلنائية ذات الطابع الدويل 

حممود �سريف ب�سيوين. املحكمة اجلنائية الدولية. ط). )القاهرة: دار ال�سروق، 004)م)، �ص6.  ((4(
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للقيام مبهامها املوكلة اإليها وحتديد امل�سوؤولية اجلنائية عن جرائم احلرب والأعمال غري 
الإن�سانية الإرهابية. 

معظم  يف  احلكومات  داأب��ت  نورمربج  يف  النازي  ق��ادة  حماكمات  انتهاء  فمنذ   
الأحوال على تطبيق �سيا�سة واقعية مالئمة يتم من خاللها التفاو�ص بامل�سوؤولية اجلنائية 
على تطبيق �سيا�سة واقعية مالئمة يتم من خاللها التفاو�ص بامل�سوؤولية اجلنائية والعدالة 
يف مقابل الو�سول اإلى حل �سيا�سي. ونتاجاً لهذه ال�سيا�سة فاإن اجلرائم املن�سو�ص عليها 
يف قوانني ال�سعوب، مثل العدوان، والإبادة اجلماعية، وجرائم �سد الإن�سانية، جرائم 
اأرجاء  جميع  يف  انت�رشت  قد  والتعذيب  بها  املرتبطة  واملمار�سات  العبودية  احلرب، 
املعمورة، وبدًل من اأن تقوم احلكومات مبنع تلك اجلرائم املاأ�ساوية واحلد منها، ومتابعة 
تنفيذ العدالة، فاإنها ولالأ�سف ا�ستمرت �سلبية وبال تغيري يف معظم الأحوال، بل ويف 

اأحوال اأخرى �ساندة لتلك النتهاكات)5)).
لعهده  ونكثه  الدويل،  املجتمع  ل�سلبية  �سارخاً  مثاًل  برواندا  اجلماعية  الإبادة  تُعدُّ   
لعدم تكرار ذلك مرة اأخرى، وبرغم انعقاد املحكمة يف بدايات الإبادة التي ظهرت يف 

عام 1964م، فاإن العامل قد �ساهد املجزرة كاملة على مدار عام كامل. 
 ومبنا�سبة النزاع امل�سلح يف يوغ�سالفيا ال�سابقة، والإبادة اجلماعية برواندا، فاإن ذات 
النزاع يف  اأثناء  ارتكبت يف  التي  الفظائع  انتهاء  بعد  اتخاذه  يتم  الدويل مل  الإجراء 
الدويل  اجلنائي  الق�ساء  فاإن  اخلا�سة  العدالة  ثغرات  ولتفادي  كمبوديا،  اأو  �سرياليون 

يقت�سي وبو�سوح اإن�ساء قاعدة تطبق دائماً من خالل حمكمة جنائية)6)). 
اأحد ما ترتب على جرائم الإبادة اجلماعية على مر الع�سور من  لي�ص بخاٍف على 
خ�سائر فادحة لالإن�سانية، ومذابح رّوعت الب�رشية يف كافة اأنحاء املعمورة، فما �سهدته 

حممود �سريف ب�سيوين. املحكمة اجلنائية الدولية، مرجع �سابق، �ص7-)  ((5(
املرجع ال�سابق، �ص))-)).  ((6(
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احلروب من جرائم جعلت العامل باأ�رشه يبحث عن العقاب ملن يقوم بارتكاب املجازر 
والأعمال العدوانية، فمن يوغ�سالفيا ال�سابقة اإلى رواندا، ومن كمبوديا اإلى ال�سي�سان، 

و�سوًل اإلى فل�سطني ولبنان، واأخرياً العراق.

موقف الدول العربية من املحكمة اجلنائية الدولية حتى 2010/7/10م

الت�صديق على نظام روماالتوقيع على نظام روماالدولة
توقيع االتفاق 

ب�صاأن امتيازات 
وح�صانات

28 حزيران 11 ني�سان 72002 اأكتوبر 1998الأردن
2004

مل توقعمل ت�سادق29 ت�رشين ثاين 2000�سوريا
مل توقعمل ت�سادقمل توقعلبنان

مل توقعمل ت�سادقمل توقعفل�سطني

العراق

ان�سم العراق اإلى نظام روما 
الأ�سا�سي يف 15 فرباير 2005، 

لكنه �سحب ان�سمامه بعد 
اأ�سبوعني من دون اأي تف�سري

مل توقعمل ت�سادق

مل توقعمل ت�سادق26 كانون اأول 2000م�رش
مل توقعمل ت�سادق8 اأيلول 2000ال�سودان
مل توقعمل ت�سادق8 اأيلول 2000الكويت

مل توقعمل ت�سادقمل توقعقطر
مل توقعمل ت�سادق11 كانون اأول 2000البحرين
مل توقعمل ت�سادقمل توقعال�سعودية
مل توقعمل ت�سادق27 ت�رشين ثاين 2000الإمارات

مل توقعمل ت�سادق20 كانون اأول 2000ُعمان
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الت�صديق على نظام روماالتوقيع على نظام روماالدولة
توقيع االتفاق 

ب�صاأن امتيازات 
وح�صانات

28 كانون اأول 2000 اليمن

�سوت جمل�ص النواب اليمني 
ل�سالح امل�سادقة على نظام 

روما الأ�سا�سي يف 24 مار�ص 
2007. بعد ذلك بوقت ق�سري، 
األغي الت�سويت. وكانت هناك 
تكهنات عدة حول الأ�سباب 

التي اأدت لقرار عك�سي، 
واحدة منها خماوف احلرب 

الأهلية يف �سعدة، �سمال 
اليمن.

مل توقع

مل توقعمل ت�سادقمل توقعليبيا
مل توقعمل ت�سادقمل توقعتون�ص
مل توقعمل ت�سادق8 اأيلول 2000املغرب
مل توقعمل ت�سادق28 كانون اأول 2000اجلزائر

موريتانيا

موريتانيا مل توقع على نظام 
روما الأ�سا�سي. يبدو اأن 

هناك املزيد من النفتاح جتاه 
ال�سكوك الدولية حلقوق 

الإن�سان مبا يوؤدي اإلى النظر 
يف الت�سديق من قبل احلكومة 

احلالية.

مل توقعمل ت�سادق

مل توقعمل ت�سادقمل توقعال�سومال
مل توقع5 ت�رشين ثاين 72002 ت�رشين اأول 1998جيبوتي

مل توقع18 اآب 222006 اأيلول 2000جزر القمر
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املبحث الثاين: اخت�صا�س املحكمة اجلنائية الدولية: 

اأواًل: االخت�صا�ص املو�صوعي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
 فاخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ي�سمل من حيث املو�سوع على ثالث جرائم 
الإبادة اجلماعية، جرائم احلرب، اجلرائم �سد  ب�سكل دقيق وهي: جرمية  دولية حمددة 

الإن�سانية)7)).
املحكمة  تخ�سع لخت�سا�ص  والتي  العدوان  جرمية  اأي�ساً  الأ�سا�سي  النظام  ويدرج 
اجلنائية الدولية. وعالوة على ذلك فاإن للمحكمة اأي�ساً اخت�سا�ساً باجلرائم التي ترتكب 

�سد اإقامة العدالة، ولها اأن تق�سي بعقوبات يف هذا اخل�سو�ص)))).
اجلرائم  اأ�سد  على  يقت�رش  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ص  اأن  جند  فاإننا  وبهذا 

خطورة مو�سع اهتمام املجتمع الدويل باأ�رشه كاجلرائم التالية)))):
1- جرمية الإبادة اجلماعية:

تعني اأي فعل يرتكب بق�سد اإهالك جماعة قومية اأو اأثنية اأو عرقية اأو دينية اإهالكاً  
قتل  اأي  وال�سيا�سية(،  العتبار اجلماعات الجتماعية  بعني  الأخذ  )دون  اأو جزئياً  كلياً 
معي�سية  لأحوال  اإخ�ساعهم عمداً  بهم،  اأو عقلي  اإحلاق �رشر ج�سدي  اجلماعة،  اأفراد 

مزرية، فر�ص تدابري ملنع الإجناب، اأو نقل الأطفال جلماعات اأخرى.
2- اجلرائم �سد الإن�سانية:

تعني اأي فعل ارتكب �سمن اإطار هجوم وا�سع النطاق موجه �سد اأّي جمموعة من 
ال�سكان املدنيني كالقتل عمداً، الإبادة، ال�سرتقاق، الإبعاد الق�رشي لل�سكان، ال�سجن 
واحلرمان ال�سديد من احلرية البدنية، التعذيب، الغت�ساب اأو ال�ستعباد اجلن�سي، اأو 

حممود �سريف ب�سيوين. املرجع ال�سابق نف�سه، �ص)).  ((7(
املرجع �سابق، �ص)).  ((((

نقابة املحامني يف بريوت، ق�سايا معهد حقوق الإن�سان، عدد 4 – ني�س�ان )00).  ((((
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الإكراه على البغاء، اأو احلمل الق�رشي، اأو التعقيم الق�رشي، اأو اأي �سكل من اأ�سكال 
اأو  اأثنية  اأو  قومية  اأو  عرقية  اأو  �سيا�سية  لأ�سباب  جماعة  اأّي  ا�سطهاد  اجلن�سي،  العنف 
الف�سل  لالأ�سخا�ص، جرمية  الق�رشي  بنوع اجلن�ص، الختفاء  اأو متعلقة  دينية  اأو  ثقافية 

العن�رشي...
3- جرائم احلرب:

)1949م(:  اآب   )12( يف  املوؤرخة  جنيف  لتفاقيات  اجل�سيمة  النتهاكات  تعني 
التعذيب اأو املعاملة غري الإن�سانية مبا يف ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باإحداث 
معاناة �سديدة اأو اإ�سابات خطرية باجل�سم اأو ال�سحة، تدمري املمتلكات وال�ستيالء عليها، 
اإرغام اأ�سري حرب للخدمة يف �سفوف معادية، حرمانه من املحاكمة العادلة، الإبعاد اأو 
النقل اأو احلب�ص غري امل�رشوع، اأخذ الرهائن، توجيه هجمات �سد ال�سكان، اأو من�ساآت 
اأو املن�ساآت الإن�سانية، ق�سف املدن والقرى  مدنية، تعمد �سن هجمات �سد املوظفني 
املجردة من الأهداف الع�سكرية، قتل اأو جرح مقاتل األقى �سالحه اأو ا�ست�سلم خمتاراً، 
تعمد توجيه الهجمات �سد املباين املخت�سة لالأغرا�ص الدينية اأو التعليمية اأو اخلريية اأو 
امل�ست�سفيات واأماكن جتمع املر�سى واجلرحى... جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من 

العمر اإلزامياً اأو طوعياً للم�ساركة يف احلروب...
4- جرمية العدوان:

مل ينجح املوؤمتر يف ا�ستخال�ص تعريف لها. اأما التقرير املذكور يف موؤمتر لندن )�سنة 
1933م(، والذي ا�سرتكت به �ستون دولة فاإنه ُيعدُّ من قبيل الأعمال العدوانية ما يلي:

  اأ- اإعالن دولة احلرب على اأخرى. 
  ب- غزو دولة لإقليم دولة اأخرى بقواتها امل�سلحة ولو مل تكن احلرب معلنة.

دولة  اإقليم  جوية-  اأو  بحرية  اأو  كانت  برية  امل�سلحة-  بقواتها  دولة  مهاجمة    ج- 
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اأخرى اأو قواتها ولو مل تعلن عليها احلرب.
  د- حما�رشة الدولة موانئ اأو �سواطئ دولة اأخرى. 

  ه- مد الدولة يد امل�ساعدة اإلى هيئات م�سلحة تتكون على اأر�سها يف غزوها لدولة 
اأخرى، اأو امتناعها عن اأن جتيب طلب الدولة الأخرى باتخاذ الإجراءات الالزمة حلرمان 

هذه القوات من امل�ساعدة اأو احلماية)40).
ثانيًا: االخت�صا�ص الزماين واملكاين للمحكمة اجلنائية الدولية))4).

1- من حيث الزمان.
اإن اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الدولية م�ستقبلي فقط، ولذلك ل ي�رشي اخت�سا�سها 
اإلى  تن�سم  التي  بالدول  يتعلق  وفيما  املعاهدة  �رشيان  قبل  ارتكبت  التي  اجلرائم  على 
املعاهدة فاإن اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ينطبق فقط على اجلرائم التي ترتكب 

بعد ان�سمام الدولة. 
على  الت�سديق  يتم  عندما  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  ي�رشي   
الأول من  اليوم  – يف  التحديد  للمعاهدة مبعرفة )60( دولة- وعلى وجه  الن�سمام 

ال�سهر بعد اليوم ال�ستني التايل لإيداع وثيقة الت�سديق ال�ستني.
بالن�سبة للدول التي تن�سم بعد �رشيان املعاهدة، فاإن التاريخ الفعلي لل�رشيان بالن�سبة 
اإيداع تلك الدول  لتلك الدول هو اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي )60( يوماً من 
وثائق الت�سديق، ين�ص النظام الأ�سا�سي على اأنه يجوز للدولة عندما ت�سبح طرفاً – اأن 
تختار تاأجيل تطبيق اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم احلرب ملدة 

�سبع �سنوات. 

د. حم��مد عبد املنع��م عبد الغني. اجلرائ�����م الدولي����ة يف القان����ون الدويل اجلنائي، مرجع �سابق،   (40(
�ص 706-705.

انظر: حممود �سريف ب�سيوين. املحكمة اجلنائية الدولية، مرجع �سابق، �ص7)-)).  (4((
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2- من حيث الأ�سخا�ص. 
اإن امل�سوؤولية اجلنائية املرتتبة على املخالفات والنتهاكات اجل�سيمة لقواعد وقوانني 
الأ�سخا�ص  ا�ستبعاد  مع  الطبيعيني  الأ�سخا�ص  اإلى  تعود  ال��دويل  الإن�ساين  القانون 
الذين  الدولية فقط على الأفراد  العتباريني. حيث يطبق اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية 

يرتكبون جرمية بعد بلوغ �سن )18( �سنة. 
العتبارية،  الهيئات  اأو  ال��دول  على  اخت�سا�ص  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  لي�ص 
وعالوة على ذلك ل ي�ستثنى �سخ�ص من امل�سوؤولية اجلنائية ب�سبب �سفته الر�سمية مثلما 
قد يكون وارداً يف القانون الداخلي. وهنا جند اأنف�سنا اأمام احلديث عما يجري على 
ال�ساحة العربية يف عدة دول من اإ�سقاط لبع�ض الأنظمة، بينما هناك اأنظمة اأخرى مهددة 
القائمة  الحتجاجات  العرب على  احلكام  بع�ص  العنيفة من  الأفعال  بالزوال، وردود 
يف الوقت احلا�رش، ومن ا�ستخدام للقوة الع�سكرية والأمنية املفرطة لجتثاث مثل تلك 

الحتجاجات كما يحدث الآن يف �سوريا على وجه اخل�سو�ص. 
من هنا ميكن القول باأن حمكمة اجلنايات الدولية هي منظمة دولية دائمة، ت�سعى اإلى 
و�سع حد للثقافة العاملية املتمثلة يف الإفالت من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها 
اأ�سهل من تقدميه لها لقتله مائة األف  تقدمي �سخ�ص ما اإلى العدالة لقتله �سخ�ساً واحداً 
�سخ�ص مثاًل، فاملحكمة اجلنائية الدولية هي اأول هيئة ق�سائية دولية حتظى بولية عاملية، 
وبزمن غري حمدد، ملحاكمة جمرمي احلرب ومرتكبي الفظائع بحق الإن�سانية وجرائم 

اإبادة اجلن�ص الب�رشي.
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املبحث الثالث: حماكمات الروؤ�صاء من منظور حمكمة اجلنايات الدولية: 

ببع�ص  يخت�ص  فيما  ومداها  الروؤ�ساء  ح�سانات  �سمول  حول  قانوين  لغط  هناك   
اجلرائم. فهل ميكن حماكمة الروؤ�ساء عن اجلرائم التي حدثت يف بلدانهم، مثل ليبيا يف 
حال ظل الرئي�ص الليبي معمر القذايف على قيد احلياة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية؟ وهل 

ميكن العتداد باحل�سانة الرئا�سية؟ اأو بعدم ان�سمام ليبيا مليثاق روما املوؤ�س�ص للمحكمة؟
ل توجد اتفاقية دولية تنظم م�ساألة ح�سانة الروؤ�ساء واحلكام من امل�سوؤولية، غري اأن 
ثّمة عرفاً دولياً مينح الروؤ�ساء اأثناء قيامهم بوظائفهم ح�سانة من امل�سوؤولية وتو�ّسع الأمر 
لي�سمل م�سوؤولني اآخرين ميثلون الدولة التي يتبعونها احرتاماً ل�سيادتها. وتطبيقاً لذلك 
رف�ست حمكمة العدل الدولية رفع احل�سانة عن وزير اخلارجية الكونغويل يف قرارها 
يف الق�سية املرفوعة من الكونغو �سد بلجيكا بتاريخ )2002/2/14م())4). وكذلك 
رف�ست فرن�سا وبلجيكا الطلبات التي تقّدمت بها املنظمات احلقوقية عام 1998 ملحاكمة 

لوران كابال رئي�ص جمهورية الكونغو الدميقراطية اأثناء زيارته لتلك الدولتني. 
املادة )27(: عدم العتداد بال�سفة الر�سمية:

1- يطبق هذا النظام الأ�سا�سي على جميع الأ�سخا�ص ب�سورة مت�ساوية دون اأي متييز 
ب�سبب ال�سفة الر�سمية. وبوجه خا�ص، فاإن ال�سفة الر�سمية لل�سخ�ص، �سواء كان رئي�ساً 
اأو موظفاً حكومياً، ل  لدولة اأو حكومة اأو ع�سواً يف حكومة اأو برملان اأو ممثاًل منتخباً 
تعفيه باأي حال من الأحوال من امل�سوؤولية اجلنائية مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي، كما 

اإنها ل ت�سكل، يف حد ذاتها �سبباً لتخفيف العقوبة.
2- ل حتول احل�سانات اأو القواعد الإجرائية اخلا�سة التي قد ترتبط بال�سفة الر�سمية 
املحكمة  ممار�سة  دون  الدولية،  اأو  الوطنية  القوانني  اإطار  يف  كانت  �سواء  لل�سخ�ص، 
ماج�ستري،  ر�سالة  اجلنائية،  الدولية  املحكمة  اأم��ام  القادة  اأو  الروؤ�ساء  م�سوؤولية  خالد،  حممد  خالد   (4((

الدمنارك، )00)م، �ص60.
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اخت�سا�سها على هذا ال�سخ�ص.
املادة )28( م�سوؤولية القادة والروؤ�ساء الآخرين: 

اأخرى  اأ�سباب  من  الأ�سا�سي  النظام  هذا  عليه يف  من�سو�ص  ما هو  اإلى  وبالإ�سافة 
للم�سوؤولية اجلنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�ص املحكمة))4):

 اأ - يكون القائد الع�سكري اأو ال�سخ�ص القائم فعاًل باأعمال القائد الع�سكري م�سوؤوًل 
م�سوؤولية جنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�ص املحكمة واملرتكبة من جانب قوات 
تخ�سع لإمرته و�سيطرته الفعليتني، اأو تخ�سع ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني، ح�سب احلالة، 
نتيجة لعدم ممار�سة القائد الع�سكري اأو ال�سخ�ص �سيطرته على هذه القوات ممار�سة �سليمة:
اأن يكون قد  اأو يفرت�ص  اأو ال�سخ�ص قد علم،  اإذا كان ذلك القائد الع�سكري   )1(
علم، ب�سبب الظروف ال�سائدة يف ذلك احلني، باأن القوات ترتكب اأو تكون على و�سك 

ارتكاب هذه اجلرائم.
واملعقولة  الالزمة  التدابري  ال�سخ�ص جميع  اأو  الع�سكري  القائد  يتخذ  اإذا مل   )2(  
ال�سلطات  امل�ساألة على  اأو لعر�ص  اأو قمع ارتكاب هذه اجلرائم  يف حدود �سلطته ملنع 

املخت�سة للتحقيق واملقا�ساة.
ب- فيما يت�سل بعالقة الرئي�ص واملروؤو�ص غري الوارد و�سفها يف الفقرة )اأ(، ي�ساأل 
جانب  من  واملرتكبة  املحكمة  اخت�سا�ص  يف  تدخل  التي  اجلرائم  عن  جنائياً  الرئي�ص 
على  �سيطرته  ممار�سة  لعدم  نتيجة  الفعليتني،  و�سيطرته  ل�سلطته  يخ�سعون  مروؤو�سني 

هوؤلء املروؤو�سني ممار�سة �سليمة)44):
اأن  بو�سوح  تبني  معلومات  اأّي  وعي  عن  جتاهل  اأو  علم  قد  الرئي�ص  كان  اإذا   )1(  

مروؤو�سيه يرتكبون اأو على و�سك اأن يرتكبوا هذه اجلرائم.
خالد حممد خالد، م�سوؤولية الروؤ�ساء اأو القادة اأمام املحكمة الدولية اجلنائية، مرجع �سابق، �ص65.  (4((
خالد حممد خالد، م�سوؤولية الروؤ�ساء اأو القادة اأمام املحكمة الدولية اجلنائية، مرجع �سابق، �ص67.  (44(
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 )2( اإذا تعلقت اجلرائم باأن�سطة تندرج يف اإطار امل�سوؤولية وال�سيطرة الفعليتني للرئي�ص.
 )3( اإذا مل يتخذ الرئي�ص جميع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود �سلطته ملنع اأو قمع 
ارتكاب هذه اجلرائم اأو لعر�ص امل�ساألة على ال�سلطات املخت�سة للتحقيق واملقا�ساة.

وبالنظر اإلى الوقائع اجلارية حالياً يف ليبيا يتبنّي ما يلي)45): 
ليبيا، ويف معر�ص حماولتها  القائمة يف  ال�سلطات  قيام  ما يحدث حالياً من  اإن   .1

ال�ستمرار يف اغت�ساب ال�سلطة التي قام ال�سعب الليبي �سدها. 
2. وحيث اإن الت�رشيحات العلنية والوا�سحة وغري القابلة للتاأويل، تفيد باأن الرئي�ص 

د با�ستعمال القوة �سد ال�سعب.  الليبي الراحل معمر القذايف قد هدَّ
اأثبتت الوقائع بالأدلة والبّينات املنقولة على الف�سائيات،ا�ستعمال القوة  3. وحيث 
ب�سكل مفرط، والقيام باأعمال ت�سكل عنا�رص وا�سحة للإبادة اجلماعية اإ�سافة اإلى 

جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية.
 4. وحيث اإن جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة قد و�سع يده على الق�سية، واأ�سدر 

قراره حتت الرقم 1970م، وفقاً للف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة. 
5. وحيث اإن القرار قد اأ�سار اإلى اأن اجلرائم املرتكبة بحق ال�سعب الليبي »ترقى اإلى 

اجلرائم �سد الإن�سانية«. 
 )15( امل��ادة  من  )ب(  للفقرة  وفقاً  جرى  قد  الأم��ن  جمل�ص  حت��ّرك  اإن  وحيث   .6

للمحكمة اجلنائية الدولية وطلب اإحالة الق�سية اإليها. 
7. وحيث اإن املدعي العام للمحكمة قد حتّرك هو بدوره وفقاً للمادة )5( من نظام املحكمة. 

باأوامر  الليبي،  الرئي�ص  قيام  اأثبتت  من وقائع مادية  �سابقاً  ما ورد  اإلى  8. وبال�ستناد 
اإبادة  بتنفيذ جرائم  بامل�سي  والتهديد  الإن�سانية،  ارتكاب جرائم �سد  اإلى  اأّدت 
الدولية  ال�سبكة  الدولية؟،  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  الليبي  الزعيم  حماكمة  ميكن  هل  ح�سن،  خليل  د.   (45(

http://www.barasy.com/news-print-6326.html ،(للمعلومات )الإنرتنت
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جماعية عرب الق�سف بالطريان احلربي جتمعات املدنيني العّزل. 
9. ونظراً لعدم قدرة اأو نية ال�سلطات الليبية القائمة حالياً بال�سيطرة ملحاكمة َمْن خّطط 

واأََمر ونّفذ للقيام مبثل هذه اجلرائم.
10. وحيث اإنه مل يكن باإمكان الرئي�ص الليبي التذّرع بح�سانته الرئا�سية، وبخا�سة 
القرار  واتخاذه  الأمن  جمل�ص  اأمام  الق�سية  عر�ص  مبجرد  منه  �ُسحبت  بعدما 
)1970(، عالوة على بدء العديد من دول العامل �سحب هذه احل�سانة، ومن 

بينها اململكة املتحدة.
 11. وحيث اإنه مل يكن ممكناً للرئي�ص الليبي الراحل التذّرع اأي�ساً بعدم ان�سمام ليبيا للمحكمة 
اجلنائية الدولية بفعل حترك املجتمع الدويل وفقاً للف�سل ال�سابع مليثاق الأمم املتحدة. 
اأم  خا�سة  كانت  اإن  الدولية  اجلنائية  املحاكم  جتاه  اخلا�ص،  موقفنا  عن  النظر  وب�رشف 
خمتلطة اأو دائمة، والتحّول ال�سيا�سي الذي متتاز بها هذه املحاكم يف التعاطي مع الق�سايا 
املت�سابهة، كجرائم اإ�رشائيل �سد العرب مثاًل؛ ميكن لهذه املحكمة النظر مبا نُ�سب للرئي�ص 
الليبي الراحل معمر القذايف ومن حوله من اتهامات بارتكاب جرائم �سد الإن�سانية)46).
اجلنائي  القانون  نطاق  يف  به  الحتجاج  ميكن  كان  واإن  باحل�سانة  الدفع  اأن  غري 
خا�سعة  دولية  بجرائم  يتعلق  عندما  يختلف  بداأ  الو�سع  فاإن  الآن،  حتى  الداخلي 
لأحكام القانون الدويل اجلنائي، فقد بات من املعروف اأنه ل يعتد باحل�سانة ول ميكن 
اأن تكون و�سيلة لالإفالت من العقاب. والدليل على ذلك اأن املحكمة اجلنائية الدولية 
اأ�سدرت مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف قبل موته وجنله �سيف 
الأخرية  الآونة  يف  اعتقالهما  مت  اللذين  ال�سنو�سي  اهلل  عبد  املخابرات  ومدير  الإ�سالم 
الليبية يف منت�سف فرباير  النتفا�سة  اندلع  الإن�سانية منذ  ارتكاب جرائم �سد  بتهمة 

د. خليل ح�سن، هل ميكن حماكمة الزعيم الليبي اأمام املحكمة اجلنائية الدولية؟ مرجع �سابق.  (46(
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دولة  رئي�ص  ثاين  القذايف  معمر  الراحل  الرئي�ص  ي�سبح  وبذلك  )2011م(.  املا�سي 
اأثناء وجوده يف ال�سلطة بعد  ت�سدر بحقه مذكرة اعتقال عن املحكمة اجلنائية الدولية 

الرئي�ص ال�سوداين عمر الب�سري. 
للنظام  وقد �سدرت مذكرة العتقال بعد الو�سف والتكييف القانوين للوقائع وفقاً 
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك ببيان الن�سو�ص التجرميية املنطبقة على الوقائع 

وحتديد الأركان والعنا�رش التي يجب توافرها لتطبيق هذه الن�سو�ص على الوقائع.

جرائم  ملرتكبي  الدولية  اجلنائية  املحاكمة  م�صتقبل  نحو  نظرة  الثالث:  املبحث 

اإرهاب الدولة. 

 مع تزايد انت�سار جرائم اإرهاب الدولة وغريها من اجلرائم الدولية وما تنتجه هذه 
اجلرائم اأ�سبح من ال�رشوري اأن ت�سمل املحكمة اجلنائية الدولية اجلرائم التي تقوم بها 
الدول وتكون لها ال�سالحية يف حما�سبة ومعاقبة اأي دولة ترتكب جرائم اإرهابية دولية 

اأو اأي نوع من اجلرائم الدولية. 
اإرهاب  جلرائم  الوخيمة  العواقب  من  اخلال�ص  نحو  الدويل  املجتمع  تطلع  وقد   
الدولة، وعقد الآمال على اأن يجد خال�سه يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 
اأن الآمال قد  اإل  النفاذ يف )الأول من يوليو عام 2002م(،  الدولية الذي دخل حيز 
املتعلقة  الدولية  والطموحات  املطالب  من  للعديد  روما  نظام  لإغفال  نظراً  تبددت 
باملحاكمة اجلنائية الدولية ملرتكبي جرائم اإرهاب الدولة، وذلك على النحو التايل)47): 

اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ص  نطاق  �سمن  الدولة  اإرهاب  جرائم  اإدراج  عدم  اأوًل:   
الأ�سا�سي  النظام  م�رشوع  باإعداد  املكلفة  التح�سريية  اللجنة  راأت  حيث  الدولية، 

د. �سامي جاد عبد الرحمن وا�سل. اإرهاب الدولة يف اإطار القانون الدويل العام، مرجع �سابق. �ص ))4.  (47(
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للمحكمة اأنه من املنا�سب اإرجاء اإدراج هذه اجلرائم حلني التو�سل اإلى تعريف موحد 
ومتفق عليه لالإرهاب. 

 ثانياً: اأن املحكمة قد اأخذت مببداأ امل�سوؤولية اجلنائية الفردية )م1، م25 من النظام 
حالة  يف  اأنه  اأي  العتبارية،  الهيئات  اأو  الدول  اإلى  اخت�سا�سها  ميتد  ومل  الأ�سا�سي(، 
اإدراج جرائم اإرهاب الدولة �سمن اخت�سا�ص املحكمة، فاإن امل�سوؤولية اجلنائية �سوف 
تقت�رش فقط على الأ�سخا�ص الطبيعيني امل�سوؤولني عن تدبري وتنفيذ هذه اجلرائم ولن 

متتد لت�سمل الدولة التي تقف وراء هذه اجلرائم. 
 ثالثاً: اأ�سار النظام الأ�سا�سي للمحكمة اإلى اأنه ل يكون للمحكمة �سلطة اإ�سدار اأمر 
بتعوي�سات من اأي �سخ�ص اآخر �سوى ال�سخ�ص املذنب. وبالتايل، فحتى لو كان من 
املمكن اإ�سناد الأعمال الإرهابية التي ارتكبها �سخ�ص ما اإلى الدولة، فاإنه ل ميكن فر�ص 

اأمر بالتعوي�ص على هذه الدولة. 
اإمكانية واحتماًل  كبرياً  اأن هناك  الدولية جند  للمحكمة اجلنائية  الأ�سا�سي  النظام   ومبراجعة 
للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  اإن  الدولة، حيث  اإرهاب  املحكمة ملحاكمة مرتكبي جرائم  لت�سدي 
ي�سمح باإجراء تعديالت على ن�سو�سه، ميكن من خاللها اإدراج ن�سو�ص تكفل حماكمة الدولة 
اأطراف  من  طرف  دولة  لأي  يجوز  حيث  الدول.  من  غريها  �سد  اإرهابية  اأعماًل  ترتكب  التي 
القرتاحات  هذه  ن�ص  ويقدم  عليه،  وتعديالت  باقرتاحات  تتقدم  اأن  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
والتعديالت اإلى الأمني العام لالأمم املتحدة للت�سويت عليه، ويتم تناول القرتاح اإذا مت الت�سويت 
عليه باأغلبية احلا�رصين على �رصط اأن يكون عدد احلا�رصين ثلثي الدول الأطراف على الأقل))4).
 بالرغم من ذلك فاإن هناك بع�ص العقبات التي قد تعوق اأو تُرجي ت�سدي املحكمة 

جلرائم اإرهاب الدولة، وتتمثل هذه العقبات فيما يلي))4):
انظر: النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية، املادة ))).  (4((

د. �سامي جاد عبد الرحمن وا�سل. اإرهاب الدولة يف اإطار القانون الدويل العام. مرجع �سابق. �ص)50-)50.  (4((
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1- املحكمة اجلنائية الدولية ما زالت تخطو خطواتها الأولى نحو اإر�ساء قواعد ق�ساء 
اأن تالحق وحتاكم  جنائي دويل، ومن ال�سعب على هذه املحكمة يف الوقت الراهن 
ذاتها  الدولة  مبحاكمة  الأمر  تعلق  اإذا  خا�سة  اخلطورة،  ذات  الدولية  اجلرائم  مرتكبي 
عن جرائمها الدولية، وهذا ما دعا اللجنة التح�سريية املنوط بها اإعداد م�رصوع النظام 
الأ�سا�سي للمحكمة اإلى ق�رش اخت�سا�ص املحكمة على حماكمة الأفراد امل�سوؤولني عن 
ارتكاب بع�ص اجلرائم الدولية ذات اخلطورة واإرجاء النظر يف م�ساألة حماكمة الدول 
عن تلك اجلرائم، كما قامت باإدراج بع�ص اجلرائم الدولية مع اإرجاء نظرها اأمام املحكمة 
)جرمية العدوان(، يف الوقت الذي اأرجاأت فيه كلية اإدراج البع�ص الآخر من اجلرائم 
الدولية )جرمية الإرهاب( حلني التو�سل اإلى تعريف مقبول ومتفق عليه لهذه اجلرائم. 
اإلى و�سع تعريف مقبول ومتفق عليه لالإرهاب ب�سفة عامة،  2- �سعوبة التو�سل 
الدولية يف هذا  النظر  لتباين واختالف وجهات  نظراً  ب�سفة خا�سة،  الدولة  واإرهاب 

ال�ساأن، وخ�سية كل دولة من اأن يكون يف تعريف الإرهاب ما ي�رش مب�ساحلها. 
3- تردد العديد من الدول يف الت�سديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة، خل�سيتها 
من اأن تت�سبب هذه املحكمة يف امل�سا�ص ب�سيادتها، اإذ اإنه بالرغم من دخول هذا النظام 
التي �سدقت عليه ل يتجاوز  الدول  فاإن  النفاذ منذ )الأول من يوليو 2002م(،  حليز 
للمحكمة  املكاين  النطاق  من  يحد  الذي  الأمر  الدويل،  املجتمع  اأع�ساء  ثلث  عددها 

ويجعلها قا�رشة عن حماكمة العديد من مرتكبي اجلرائم الدولية. 
التي عانت وما زالت تعاين من ويالت  اأن العديد من الدول  ومن املثري للتعجب 
جرائم اإرهاب الدولة مل ت�سادق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة حتى الآن، على الرغم 
من اأن هذه املحكمة �سوف تعمل ل�سالح مثل هذه الدول، وبالتايل فاإن عدم ان�سمام 
الأ�سا�سي  النظام  اإجراء تعديالت على  املحكمة �سوف يعوق م�ساألة  اإلى  الدول  هذه 
للمحكمة تتعلق باإدراج جرائم اإرهاب الدولة وغريها من اجلرائم الدولية ذات اخلطورة، 
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واأن  الأطراف،  الدول  على  فقط  قا�رش  ومناق�ستها  التعديالت  هذه  اقرتاح  لأن  نظراً 
ن�سبة غري قليلة من الدول الكربى التي �سادقت بالفعل على النظام الأ�سا�سي للمحكمة 

قد ل حتبذ م�ساألة اإدراج جرائم اإرهاب الدولة �سمن نطاق اخت�سا�ص املحكمة. 
4- قيام بع�ص الدول الكربى بو�سع العراقيل اأمام املحكمة اجلنائية الدولية بهدف حما�رشتها 
وتقوي�ص دعائمها، واأبرز مثال على ذلك ما تقوم به الوليات املتحدة الأمريكية من ممار�سات 
النظام الأ�سا�سي للمحكمة يف  حممومة يف هذا الجتاه، حيث قامت ب�سحب توقيعها على 
)6 مايو 2002(، ومار�ست العديد من ال�سغوط على جمل�ض الأمن حتى ا�ست�سدرت قراراً 
من املجل�ص يف )13 يوليو 2002( بعدم بدء املحكمة يف اإجراءات التحقيق اأو التهام �سد 
رعايا الدول غري الأع�ساء يف املحكمة امل�ساركني يف عمليات حفظ �سالم تابعة لالأمم املتحدة 
واجلنود  امل�سوؤولني  وحماكمة  مالحقة  عدم  �سمان  بهدف  وذلك  للتجديد،  قابلة  �سنة  ملدة 
الأمريكيني امل�ساركني يف هذه العمليات. كما قامت اأي�ساً بعقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من 
الدول تت�سمن اللتزام بعدم اللجوء اإلى املحكمة اجلنائية الدولية واخل�سوع لوليتها يف حالة 

ارتكاب رعايا الدول املوقعة جلرائم دولية تدخل يف نطاق اخت�سا�ص املحكمة. 
 ومن املمكن تخطي العقبات ال�سابقة دخول اأطراف جدد وخ�سو�ساً الدول النامية 
التي بان�سمامها اإلى املحكمة ميكنها من اقرتاح تعديالت على النظام الأ�سا�سي للمحكمة 
وخ�سو�ساً فيما يتعلق بجرائم اإرهاب الدولة واإدخالها �سمن نطاق اخت�سا�ص املحكمة، 

ومن ثم حماكمة الدول جنائياً عن اجلرائم الدولية املرتكبة. 
 كما يتعني على الدول ال�سري بطريق خمالف للوليات املتحدة التي تقوم بتوقيع 
اتفاقيات ثنائية بعدم اللجوء اإلى املحكمة اأو اخل�سوع لوليتها، الأمر الذي يقيد عمل 
هذه  من  التقليل  اإلى  �سيوؤدي  الدولة  اإرهاب  جلرائم  املحكمة  ت�سدي  واإن  املحكمة، 

اجلرائم التي اأ�سبحت ت�ستوجب العقوبة واملحا�سبة. 
 وعلى العموم فهناك خم�سة �رصوط مهمة ل�سمان فعالية املحكمة اجلنائية الدولية.
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 اأوًل: نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ي�سف التعاون الكامل والفعال 
للدول الأطراف، ك�رصط م�سبق لإجناز اأهداف املحكمة اجلنائية الدولية، وهما لو�سع 
حد لظاهرة الإفالت من العقاب، ملعاجلة حقوق ال�سحايا وامل�ساهمة يف ال�سلم والأمن.
 واملحكمة تعتمد اعتماداً كبرياً على التعاون بني الدول؛ لأنه لي�ص لديها �رشطة خا�سة 
اإنفاذ القوانني  اإمنا تعتمد اعتماداً كلياً على  اإنفاذ القانون حتت ت�رشفها،  اأو هياكل  بها، 
وت�سليم  اعتقال  على  احل�سول  طلبات  ذلك  يف  مبا  اأوامرها،  لتنفيذ  الوطنية  والنظم 
الأ�سخا�ص املتهمني بارتكاب الإبادة اجلماعية واجلرائم �سد الإن�سانية اأو جرائم احلرب.
اأن توفر الدعم احليوي للمحكمة   وعلى جانب كبري من الأهمية الربملانات، ميكن 
من خالل الت�سديق على التفاق ب�ساأن امتيازات املحكمة وح�سانتها، الذي يهدف اإلى 

اإعطاء م�سوؤويل املحكمة القانون الالزم لإجراء التحقيقات بكفاءة.
 ثانياً: يجب اأن يكون للمحكمة اجلنائية الدولية حقاً مكماًل للمحاكم املحلية.

ثالثاً: اإن املحكمة حتتاج اإلى املوارد املالية للعمل يف احلا�رش وحتديات �سياق اجلرائم 
اجلماعية يف ال�رشاع الدائر.

يعمل  والذي  م�ستقلة،  موؤ�س�سة  تبقى  اأن  يجب  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإن  رابعاً: 
فقط على اأ�سا�ص اأدلة ومعايري مو�سوعية لتطبيق القانون، ولي�ص ا�ستجابة ملطلب �سعبي، 

اأو طموحات �سيا�سية.
 خام�ساً: ل�سمان عدم وجود فرد حقاً فوق القانون، ونظام روما الأ�سا�سي يجب اأن 

يتم الت�سديق عليه عاملياً)50).
و�سلىاهلل على نبيا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

رواء بهلول، حمكمة اجلنايات الدولية، ال�سبكة الدولية للمعلومات )الإنرتنت)،  (50(
http://hr.sch.unrwa.ps/ar/news-det-2056.html             


