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لية  ل ئ  لج لجنائية لألف ع  لية    لمسئ

لع مع (  يمة  كي على تفعيل ج   سة تحليلية) لت

  ملخص البحث
  یمكن القول أن الحرب العالمیة األولى ، كانت النواة األولى و السبب الرئیس في 
بلورة فكرة القضاء الجنائي الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة التي تعتبر 

و أن الحرب العالمیة . ي اإلنساني انتھاكًا جسیمًا لمبادئ العدالة و القانون الدول
الثانیة تعد نقطة البدایة الحقیقیة لترسیخ فكرة المسئولیة الجنائیة الدولیة لألشخاص 

  . الطبیعیین ، و إنشاء قضاء جنائي دولي ، و إن كان مؤقتًا ، لتحدید ھذه المسئولیة 
طور المسئولیة و تأتي أھمیة ھذه الدراسة للتأكید ، من خالل منھج تحلیلي ، على ت

الجنائیة الدولیة لألفراد على المستوى الدولي وفقًا لالتجاھات الحدیثة و التي لم تعد 
تقصر ذلك على الدول ، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى المناداة بإقامة قضاء جنائي 
دولي دائم إلدانة الجریمة الدولیة بكافة أشكالھا و صورھا و معاقبة مرتكبیھا مھما 

و قد تبلور ذلك من خالل مؤتمر روما للمفوضین عام . فاتھم الرسمیة كانت ص
و قد تم تأكید .  و الذي تم من خاللھ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ١٩٩٨

 من نظام روما ٢٥المسئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد بشكل كبیر من خالل المادة 
خاص الطبیعیین الذین یرتكبون جریمة من األساسي ، حیث أقر النظام بمسئولیة األش

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، و محاسبتھم أمام ھذه 
المحكمة ، سواء أكانوا فاعلیین أصلیین أم معاونین و مساعدین أو محرضین على 

 منھ ، على مباديء ٣١كما أقر النظام من خالل المادة .  ارتكاب تلك الجرائم 
القانون الجنائي ، ومن أبرزھا مبدأ الشرعیة الجنائیة ، وعدم رجعیة القانون إال إذا 
كان أصلح للمتھم ،  وعدم خضوع الشخص الذي تقل عمره عن ثمانیة عشر عامًا 

  . لوالیة المحكمة ، وأسباب امتناع المسئولیة الجنائیة ، وغیر ذلك من القواعد
ان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بعد وتتناول الدراسة تفعیل جریمة العدو

أن كان معطًال منذ إنشائھا ،مما یعد تطورًا كبیرًا ومھمًا في نطاق المسئولیة الفردیة 
عن الجرائم الدولیة ، وقد تم ذلك من خالل مؤتمر كمباال االستعراضي بأوغندا عام 

لیة باإلجماع خالل  ، ثم موافقة الدول األطراف في المحكمة الجنائیة الدو٢٠١٠
   .٢٠١٧ دیسمبر ١٤ – ٤اجتماع نیویورك المنعقد في الفترة من 

 كما تتعرض الدراسة ألبرز اإلشكالیات التي تعترض قیام المسئولیة الجنائیة الدولیة 
لألفراد ، واإلجابة على العدید من التساؤالت المثارة ، والخلوص إلى أھم النتائج 

   .والتوصیات في ھذا المجال 
 المحكمة الجنائیة – الجرائم الدولیة –المسئولیة الجنائیة : الكلمات المفتاحیة 

   جریمة العدوان – األشخاص الطبیعیین –الدولیة 
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Criminal responsibility of individuals for international 
crimes   

(With a focus on activation of the crime of aggression)  
Analytical study  

Research summary: Arguably, the First World War was 
the first nucleus and reason to develop the idea of an 
international criminal court to prosecute international 
crimes that are considered a grave violation of the 
principles of Justice and international humanitarian 
law. In addition, the Second World War is the true 
starting point to establish the idea of international 
criminal liability of the natural persons and the 
establishment of an international criminal jurisdiction, if 
temporarily, to determine this responsibility. And this 
study is so important to emphasize, through an 
analytical approach to evolution international criminal 
responsibility of individuals at the international level 
according to new trends and that are no longer confine 
it to the States, which led the international community 
to call for the establishment of a permanent 
international criminal jurisdiction to condemn the 
crime. All international and manifestations and punish 
the perpetrators, regardless. Moreover, it has evolved 
through the Rome Conference of plenipotentiaries in 
١٩٩٨ and who was establishing the Permanent 
International Criminal Court. And international criminal 
responsibility was confirmed to individuals by article ٢٥ 
of the Rome Statute, so that the system recognized the 
liability of natural persons who commit a crime within 
the jurisdiction of the International Criminal Court, and 
held accountable before this Court, whether the ideals 
Original or associates and assistants or agitators to 
commit those crimes. The system also passed through 
article ٣١ thereof, the principles of criminal law, notably 
the principle of legality, non-retroactivity of criminal law 
only if the fix to the accused, and that a person under 
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the age of eighteen years to the jurisdiction of the 
Court, the grounds for excluding criminal 
responsibility, and other rules. The study deals with the 
activation of the crime of aggression within the 
jurisdiction of the International Criminal Court after it 
has been idle since its creation, which is a big and 
important in the scope of Individual responsibility for 
international crimes, this was done through review of 
Uganda in Kampala Conference ٢٠١٠, then the consent 
of States parties to the ICC unanimously at the New 
York meeting held from ١٤ – ٤ December ٢٠١٧. 
Highlights of the study are also problems encountered 
by the international criminal responsibility of 
individuals; answering many questions raised, and 
concluded the most important conclusions and 
recommendations in this area. 
Keywords: criminal responsibility – international crimes 
— International Criminal Court — natural persons — the 
crime of aggression 
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مــة    لمقــــ

 المسئولیة الجنائیة لألفراد على المستوى الدولي آخذة في التطور :أھمیة الموضوع 
ت في كثیر من جوانبھا منذ بدایة القرن العشرین ، وحتى یومنا ھذا ، وقد تخط

السلطان السیادي للدول التي تحاول بین الحین واآلخر عرقلة ھذا المسار بما یتفق 
  . ومصالحھا السیاسیة أو االقتصادیة 

ویمكن القول أن الحربین العالمیتین، األولى والثانیة ، بما خلفاه من مآس وویالت 
 كان لھما الدور األكبر في حث على شعوب العالم ، من قتل وتخریب وتدمیر وإبادة ،

المسئولین الدولیین على وضع نظام فعال لحمایة الحقوق والحریات والمبادئ 
والمصالح العامة في العالم ، األمر الذي انعكس بدوره على نظام مساءلة األفراد 
جنائیًا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة بغیة تطبیق العدالة الدولیة كي ال یبقى أي 

  . ب للجرائم الدولیة الخطرة دون مالحقة أو عقاب مرتك
وھذا التطور ساھم بشكل كبیر في اعتبار الفرد من أشخاص القانون الدولي العام، 

  . ولم یعد األمر قاصرًا على الدولة أو الھیئات والمنظمات الدولیة 
رائم ومن ھذا المنطلق تأتي أھمیة إقرار نظام المسئولیة الجنائیة لألفراد عن الج

الدولیة ومحاسبتھم أمام الجھات القضائیة الدولیة ، والذي مر بفترات ومراحل مھمة 
حتى وصل إلى إقرار تلك المسئولیة والمحاسبة علیھا أمام محكمة دائمة ، ھي 

  . المحكمة الجنائیة الدولیة 
وتأتي أھمیة دراسة ھذا الموضوع ، في ضوء ما نشاھده ونعایشھ الیوم من أحداث 

 ، سواء على مستوى المنطقة العربیة أو خارجھا ، ولعل ما یحدث في العراق جسام
وسوریا والیمن وغیرھا من الدول خیر شاھد على صدق ما نقول ، وعلى ضرورة 
إبراز دور المسئولیة الفردیة عن ھذه الجرائم الخطیرة التي أكلت األخضر والیابس ، 

    .وتحتاج إلى محاسبة ومالحقة من تسبب في ذلك
لعل اإلشكالیة الرئیس في ھذا الجانب تتمثل في تعارض : إشكالیة الموضوع  

المصالح الدولیة ، سواء على المستوى السیاسي أو االقتصادي أو العسكري لبعض 
الدول في العالم ، ونظام المسئولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الدولیة ، فتسعى 

 والعمل على تقییده من خالل الوسائل دول عدة لعرقلة ھذا التطور الحاصل ،
القانونیة التي تتاح لھا خوفًا من مساءلة كبار القادة واألشخاص الذین ینتمون إلیھا 

  ١.عن أفعال خطیرة تشكل جرائم دولیة تم ارتكابھا في العدید من الدول 
ویتضح ذلك من خالل بحثنا ، بإلقاء الضوء على موقف بعض الدول الكبرى ، وفي 

تھا الوالیات المتحدة األمریكیة ، التي حاولت وما زالت للتقلیل والتضییق من مقدم

                                                           

 نذكر على سبیل المثال ال الحصر ، جریمة اإلبادة الجماعیة التي ارتكبھا سالح الجو األمریكي - ١
ینة ھیروشیما وناكازاكي في الیابان مما أدى لقتل مئات اآلالف  ضد مد١٩٤٥بالقنابل الذریة عام 

 . من السكان المدنیین أو تشویھھم  ، وما فعلتھ إیطالیا في لیبیا وأثیوبیا من قتل وتدمیر 
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 على النظام – حتى اآلن –دور المحكمة الجنائیة الدولیة ، ولعل عدم تصدیقھا 
  ١.األساسي للمحكمة خیر دلیل على ذلك ، وھو ما سنتناولھ من خالل ھذا البحث 

مة الجنائیة الدولیة لمالحقة األشخاص ومما یزید اإلشكالیة صعوبة أن تدخل المحك
المسئولین عن الجرائم الدولیة ، حسب نظامھا األساسي ، یتأتى أغلبھ عن طریق 

 دائمة –اإلحالة من قبل مجلس األمن الدولي ، وھو ما یجعل لبعض الدول الكبرى 
   سلطة في عرقلة إتمام ھذا الدور –العضویة 

لیة األخرى وھي اعتبار القضاء الجنائي الدولي وباإلضافة إلى ما سبق ، تأتى اإلشكا
قضاًء احتیاطیًا للقضاء الوطني ، وھذا یعني أنھ ال یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة 
أن تنظر في مسألة مثارة أمام القضاء الوطني ، وھو باب لتفویت المالحقة 

ب في والمحاسبة الدولیة لألشخاص الذین ینتمون إلى الدولة إذا كانت ال ترغ
مالحقتھم بأن تقوم بمساءلتھم أمام القضاء الوطني لھا وتبرئتھم أو إدانتھم 

  ٢.ومعاقبتھم بعقوبات بسیطة أو صوریة لتفویت الفرصة لمالحقتھم دولیًا 
 وتثیر ھذه الدراسة عدة تساؤالت ، سوف نقوم باإلجابة علیھا :تساؤالت الدراسة 

  : من خالل البحث ، ونجملھا فیما یلي 
  . ما موقع الشخص الطبیعي في نطاق المسئولیة الجنائیة الدولیة – ١
 ما أثر المحاكمات الجنائیة المؤقتة ، والتي قامت إبان الحرب العالمیة األولى – ٢

  . والثانیة في تقریر المسئولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم الدولیة 
لجنائیة الدولیة على  ھل أثرت المعوقات الدولیة التي وضعت أمام المحكمة ا– ٣

  . تمام المسئولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة 
 ھل یسھم تفعیل وإدراج جریمة العدوان ، ضمن االختصاص الموضوعي – ٤

للمحكمة الجنائیة الدولیة ، في نطاق المسئولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة ؟ وكیف 
  یتم ذلك ؟ 

اؤالت المطروحة من خالل البحث ، وتقدیم  لقد قمت باإلجابة على التس:منھج البحث 
رؤیة لمفھوم المسئولیة الجنائیة لألشخاص الطبیعیین عن الجرائم الدولیة ، من 

                                                           

 ، مشكلة بین الوالیات المتحدة األمریكیة والمحكمة ٢٠١٨ تثور في ھذه اآلونة ، سبتمبر -  ١
ول عرقلة عمل المحكمة وإبعادھا عن التحقیق في جرائم تم ارتكابھا في الجنائیة الدولیة ، حیث تحا

أفغانستان من قبل أشخاص وقادة عسكریین أمریكیین ، مما دعا بعض المسئولین األمریكان 
للتصریح بمنع قضاة المحكمة من دخول الوالیات المتحدة األمریكیة ، والرد علیھم من قبل 

للمزید .  یام بدورھا المنوط بالرغم من التھدیدات المشار إلیھا المحكمة بأنھا لن تتردد في الق
 .  م ٩/٢٠١٨راجع التصریحات الصادرة في ھذا الشأن بتاریخ 

 یشار في ھذا الصدد إلى أن الدول المنتصرة في الحرب العالمیة األولى قدمت الئحة إلى ألمانیا - ٢
ولكن السلطات األلمانیة لم )  شخص ٩٠٠بلغ عددھم ( بتسلیمھا كبار مجرمي الحرب لمحاكمتھم 

محكمة الرایخ ( تستجب لذلك ، وقدمت بدیًال عنھ محاكمتھم أمام القضاء األلماني وأحالتھم إلى 
عدد قلیل من األشخاص المتھمین الذین وردت أسماؤھم في القائمة ) العلیا و محكمة لیزج العلیا 

 ، وقد تمت محاكمتھم صوریًا ، حیث صدرت ١٩١٩األصلیة التي أعدتھا لجنة المسئولیات عام 
 . أحكام بحق ستة منھم وتبرئة الباقین 
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خالل منھج تحلیلي یعتمد على قراءة النصوص وتحلیلھا ، وخاصة المتعلقة 
بالمحاكمات الجنائیة الدولیة التي تمت على المستوى الدولي وكذلك المتعلقة بالنظام 
األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، والتأكید على أھمیة القواعد األساسیة التي 
تحكم موضوع الدراسة ، وذلك لبیان مدى التطور الحاصل في ھذا المجال وإمكانیة 
محاسبة ھؤالء األشخاص عن الجرائم الدولیة التي یرتكبونھا بجانب مسئولیة الدولة 

  . التي ینتمون إلیھا 
تعتمد دراسة الموضوع ، تقسیمھ إلى ثالثة مباحث ، على النحو التالي : خطة البحث 

 :  
  .تطور المسئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد : المبحث األول 

المسئولیة الجنائیة لألفراد  في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة : المبحث الثاني 
  . الدولیة 

  .عن جرائم العدوان تفعیل المسئولیة الشخصیة : المبحث الثالث 
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  املبحث األول 

  تطور املسئولية اجلنائية الدولية لألفراد 

  : تمهيــ 

تعد المسئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد عن انتھاكات الق�انون ال�دولي و اإلن�ساني أھ�م         
ما توصلت إلیھ الجھ�ود الدولی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن ، فق�د كان�ت الم�سئولیة قاص�رة عل�ى                      

دھا دون تحمی��ل األف��راد تبع��ات ارتك��ابھم لتل��ك األفع��ال المجرم��ة ، و كان��ت   ال��دول وح��
المسئولیة واقفة عند حدودھا المدنیة المتمثلة في التع�ویض و غی�ره م�ن االلتزام�ات                 

  . التي لم تكن كافیة ، كما أنھا لم تكن موجھة للمجرمین الذین قاموا بھذه األفعال 
لیة و شمولھا لألفراد و كذلك لجزاءات جنائی�ة  و لذا كان البحث في تطور تلك المسئو  

رادعة ، و من ھنا نشأت و تطورت مسئولیة األفراد الجنائیة أمام المجتمع ال�دولي ،                 
  : وھو ما سوف نتعرض لھ من خالل المطالب التالیة 

  اطب اول 

   إرت م او ا ادو راد

 لألش�خاص الطبیعی�ین ع�ن الج�رائم الدولی�ة أم�ر طبیع�ي ،        إن قیام المسئولیة الجنائی�ة   
وكان البد حاصًال على المستوى الدولي ، فمن غی�ر المقب�ول أن تبق�ى الدول�ة وح�دھا                  
ف��ي مواجھ��ة ت��صرفات أش��خاص طبیعی��ین ینتم��ون إلیھ��ا ، وتتحم��ل ھ��ي االلتزام��ات       

ي أن تتطور ھذه الدولیة بینما ھم بمنأى عن المحاسبة أو العقاب ، لذا كان من الطبیع
المسئولیة لتشمل الفاعلین الحقیقیین لھ�ذه الج�رائم ، وھ�و م�ا س�وف نع�رض ل�ھ م�ن                 

  : خالل الفروع التالیة 

ل أل لية:لف  ل ئ  لج لف ع  لية  إلق بمسئ    

النظ���ام الق���انوني ال���دولي ، ش���أنھ ش���أن األنظم���ة القانونی���ة األخ���رى ، یف���رض عل���ى  
ف�إذا وق�ع م�ن أح�د أش�خاص الق�انون         . ب لھ�م حق�وق أی�ضًا        أشخاصھ التزام�ات و یرت�     

الدولي فعل غیر مشروع مخالفًا اللتزام دولي ، أو فعل م�شروع ولكن�ھ یمث�ل خط�ورة           
اس��تثنائیة ن��تج عن��ھ ض��رر بأح��د أش��خاص الق��انون ال��دولي تق��وم م��سئولیتھ المدنی��ة      

یض و التوق�ف  الدولیة و یترتب على ذلك نت�ائج و آث�ار قانونی�ة ، و م�ن أھمھ�ا التع�و         
  .عن مخالفة االلتزام الدولي 

 وھناك نوع آخر من المسئولیة الدولیة وھي المسئولیة الجنائیة الدولیة و ھي تعني             
أن الفعل غیر المشروع قد وصل إلى ح�د یعتب�ره الق�انون ال�دولي جریم�ة دولی�ة تخ�ل                     

ه بالم��صالح األساس��یة للمجتم��ع ال��دولي و یقت��ضي توقی��ع العق��اب عل��ى مرتك��ب ھ��ذ        
  . الجریمة 

وقد أثارت ھذه المسئولیة الجنائیة الدولیة خالفًا فقھیًا حول من تن�سب إلی�ھ ، الدول�ة                
أم الفرد ، أم لكلیھما معًا ؟ إال أنھ أصبح مستقرًا اآلن أن الفاعل الذي یج�ب م�ساءلتھ          
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عن ارتكاب الجرائم الدولیة ھو الفرد ، فقد صار الف�رد م�ن أش�خاص الق�انون ال�دولي           
  . عد الدولة وحدھا المنفردة بنطاق ھذا القانون ولم ت

وقد تضمن القانون الدولي العدید من األحكام التي ترمي إلى تقری�ر حمای�ة الف�رد م�ن          
تعسف المجتمع ، وكذلك العدید من األحكام التي ترمي إلى حمایة المجتمع من بع�ض               

 الفرد أصبح یحت�ل  التصرفات التي یقوم بھا األفراد و تضر بمصالح المجتمع ، أي أن    
    ١. مكانًا بارزًا في الحیاة الدولیة و أصبحت الشئون الفردیة تھم القانون الدولي 

ویرج��ع ال��بعض ھ��ذا التط��ور ف��ي الم��سئولیة الجنائی��ة الدولی��ة لألف��راد الطبیعی��ین إل��ى   
م ، ویع�ده الت�اریخ   ١٩١٩ یونی�ھ  ٢٨تاریخ إبرام معاھدة فرس�اي لل�سالم ف�ي ب�اریس       

راج��ع الج��زاء ال��دولي التقلی��دي الح��صري ع��ن ال��دول وب��روز الج��زاء      الفاص��ل ب��ین ت 
الدولي الحدیث القائم على مبدأ ازدواجیة المسئولیة الجنائی�ة عل�ى ال�دول و األف�راد ،           
وأنھ في ضوء ھذه المعاھدة انطلق�ت الجھ�ود الدولی�ة و الفقھی�ة مبك�رًا لتط�ویر نظ�ام                    

نوني عموم��ًا ، وتوس��یع نطاق��ھ لیط��ال الق��انون ال��دولي الجن��ائي واس��تكمال بنیان��ھ الق��ا
   ٢.األشخاص الطبیعیین تحدیدًا 

ویح��اول ال��بعض إرج��اع ت��اریخ االعت��راف بالم��سئولیة الدولی��ة الجنائی��ة لألف��راد ف��ي      
 ، تاریخ نف�ي ن�ابلیون بون�ابرت إل�ى     ١٨١٥القانون الدولي العرفي االتفاقي على عام       

 المنت��صرة علی��ھ اس��تنادًا إل��ى   جزی��رة ھیالن��ة بق��رار ص��ادر ع��ن الق��وى المتحالف��ة و    
أن ن�ابلیون بون�ابرت مح�روم م�ن حمای�ة الق�انون عل�ى              : " تصریحھم الذي ج�اء فی�ھ       

أساس أنھ رفض العیش في سالم و طمأنینة ، ولذا فھو خارج ع�ن العالق�ات المدنی�ة                 
و االجتماعیة ، بل إنھ عدو للعالم ، وسیعھد بھ للقصاص العام لمعاقبتھ على جریمتھ     

    ٣." جتمع الدولي و إلحاقھ الضرر البالغ بأوروبا كلھا ضد الم
وبالرغم من اعتبار سابقة نفي نابلیون من أھ�م ال�سوابق الدولی�ة للم�ساءلة الجنائی�ة                 
الفردیة ، إال أنھا تشكل سابقة قانونی�ة ناق�صة ب�المعنى الجن�ائي ال�دقیق ، وذل�ك لع�دم               

ك�ان سیاس�یًا معب�رًا ع�ن إرادة     إجراء محاكمتھ وص�دور حك�م ق�ضائي بنفی�ھ ، ف�القرار         
  ٤. المنتصر 

                                                           

 – دار النھضة العربیة – القانون الدولي العام –عبد الواحد محمد الفار . د :   للمزید في ذلك -  ١
 الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام –غازي حسین صباریني .  ، د ٨١ ص – ١٩٩٤القاھرة 

  .١٣٥ ص – ١٩٩٢ األردن  –لتوزیع  الثقافة للنشر و ا دار–
 منشورات – ١ ج– نظریة الجزاء الدولي المعاصر –علي جمیل حرب . د :  للمزید في ذلك - ٢

  .٣٥١ ص – ٢٠١٣ الطبعة األولى -  بیروت –الحلبي الحقوقیة 
 الدار الجامعیة –ئي  دراسات في القانون الدولي الجنا–محمد محیي الدین عوض . د :  للمزید - ٣
  . ٣١٦ ص – ١٩٨٧ بیروت –
  . ٣١٨ المرجع السابق ص –محمد محیي الدین عوض . د:  وممن یرى ذلك أیضًا - ٤
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بینما حاول البعض إرجاعھا إل�ى وق�ائع س�ابقة عل�ى ذل�ك بكثی�ر ویرج�ع تاریخھ�ا إل�ى           
 م عندما تم�ت محاكم�ة   ١٤٧٤ ، أو إلى العام     ١القرن الخامس قبل المیالد في صقلیة       

أم��ام محكم��ة ذات ص��بغة  " ال��راین "  أح��د أم��راء Pierre Hergenuchاألمی��ر 
   ٢.یة حكمت علیھ باإلعدام دول

لثاني  لية لألف: لف  ل لجنائية  لية  لمسئ ي  لية لت ل   لجه 

شھد العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ن�شاطًا دولی�ًا ملحوظ�ًا ومح�اوالت لتنظ�یم                
العالق��ات الدولی��ة عل��ى أس��س قاعدی��ة وموض��وعیة ، وال��تخلص م��ن األح��الف الدینی��ة 

 وال��سماح بان��ضمام جمی��ع ال��دول إل��ى تجمع��ات تخ��دم م��صالحھا وت��نظم    والجغرافی��ة ،
  . العالقات الدولیة بما یخدم مصلحة اإلنسان وحمایتھ 

وق�د أدى ذل�ك إل��ى ظھ�ور االتفاقی��ات الدولی�ة الت��ي تھ�تم بالجان��ب اإلن�ساني ، وتواج��ھ       
ل الج�زاء  مشكلة الحروب ، باعتبارھا المكونة للقواعد الجنائیة الدولی�ة الداعی�ة إلن�زا      

  : ومن ذلك . باألشخاص الذین ینتھكون القانون الدولي 
   . ١٨٦٤ اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى الحرب لعام -أوًال

 ، وال��ذي ك��ان ی��ستھدف تج��ریم المق��ذوفات     ١٨٦٨ ت��صریح بطرس��برج لع��ام   -ثانی��ًا
أن تق�ف   أن للح�روب ح�دودًا یج�ب        " المتفجرة ، إال أن مقدمت�ھ أش�ارت بوض�وح إل�ى             

   ٣" عندھا الدول حتى ال تخرج عن المبادئ اإلنسانیة 
 دول�ة، ال�ذي انبث�ق من�ھ أرب�ع           ٢٦ ، بح�ضور     ١٨٩٩مؤتمر الھاي األول لع�ام       - ثالثًا

اتفاقیات والذي یعتبر المؤسس لتدوین بعض قواعد القانون الدولي العرفي ، ووض�ع      
. و المعاقب�ة علیھ�ا دولی�ًا       المبادئ األساس�یة للج�رائم الدولی�ة وخاص�ة ج�رائم الح�رب              

 . ١٩٤٥وكان أول تطبیق دولي عملي لھذه المبادئ أمام محاكم نورمبرج الحقًا عام   
٤  

وفي مطلع القرن العشرین تدھورت األوضاع اإلنسانیة بسبب الحرب العالمیة األول�ى        
 وما تالھا ، وأفضت االعتداءات و االنتھاكات لألعراف والقواعد الحربیة ١٩١٤عام 

والتنكی�ل بحق��وق اإلن�سان بھمجی��ة أثن��اء الح�رب إل��ى انط�الق ال��دعوات والت��صاریح     ، 

                                                           

 القاھرة – دار النھضة العربیة – القضاء الدولي الجنائي –حسنین إبراھیم صالح عبید .  د - ١
 منشورات الحلبي –دولي الجنائي  القانون ال–علي عبدالقادر القھوجي .  ، د ١٠ ص – ١٩٩٧

  . ١٦٩ ص - ٢٠٠١ بیروت –الحقوقیة 
 ، وفي ٣٦٠ ص – مرجع سابق – نظریة الجزاء الدولي المعاصر –علي جمیل حرب .  د - ٢

  : الفقھ الغربي 
B . Brbant : codification of customary international law in the 

Genocide co vention , A . J.I.L . ١٩٧٦ , Vol . ١٦ . No٣ . p ٦٨٦ .          
                                                    

 بغداد – مطبعة المعارف – مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي –حمید السعدي .  د - ٣
  . ٧٩ ص – ١٩٧١

  . ٣٦٣ ص – المرجع السابق – نظریة الجزاء –علي جمیل حرب .  د - ٤
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" الدولی���ة الداعی���ة إل���ى ع���دم االكتف���اء ب���إنزال الج���زاء الم���دني بالدول���ة األلمانی���ة         
ب���ل المطالب���ة ب���الجزاء الم��زدوج عل���ى الدول���ة و األف���راد الطبیعی���ین ،  " التعوی��ضات  

ي الدولة األلمانیة لم�سئولیتھم ع�ن ارتك�اب    وخاصة إنزال العقاب بالمسئولین الكبار ف     
  . جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة 

وكان من الطبیعي ، وبفضل تضافر كل الجھود الدولیة والفقھیة والرأي العام ال�دولي     
، واإلصرار على معاقبة األشخاص الطبیعیین كمجرم�ي ح�رب مھم�ا تك�ن مراك�زھم ،                  

وات ، وتت���ضمن مب���دأ الم���سئولیة الجنائی���ة   أن تت���رجم معاھ���دات ال���سالم تل���ك ال���دع   
المزدوجة على ال�دول و األش�خاص الطبیعی�ین ، وھ�و م�ا یع�د تط�ورًا ھام�ًا ف�ي مج�ال                

  . المسئولیة الجنائیة الدولیة الفردیة 
 ، بع��د انھ��زام ١٩١٩ ین��ایر ٢٥ ، والت��ي عق��دت ف��ي  ١٩١٩ معاھ��دة فرس��اي -رابع��ًا

ل�ى ، فق�د عق�د الحلف�اء أول م�ؤتمر تمھی�دي       ألمانیا وحلفائھا ف�ي الح�رب العالمی�ة األو      
تحدید المسئولیات لمبتدئي الحرب وتنفیذ " للسالم في باریس انبثق منھ تشكیل لجنة 

وتألفت اللجنة م�ن ممثل�ي ال�دول الع�شر الحلف�اء وخم�سة ع�شر ع�ضوًا ،              " العقوبات  
ولیة ، التي وتعتبر ھذه اللجنة في نظام القانون الدولي الجنائي أول لجان التحقیق الد          

  . أسست تمھیدًا إلنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة 
 لم�ؤتمر ال�سالم     ١٩١٩ م�ارس    ٢٩تقریرھا األول ف�ي     " لجنة المسئولیات   " وقدمت  

  : متضمنًا أربعة أبواب ، یتلخص مضمونھا في اآلتي 
  .  حددت مسئولیة األلمان و حلفائھم بشن الحرب العدوانیة – ١
لق��وانین الح��رب و عاداتھ��ا " ألمانی��ا وحلفائھ��ا " اع��د الع��دو  ح��ددت انتھاك��ات قو– ٢

  . التي تقع تحت طائلة القانون الدولي الجنائي 
  .  قالت بمسئولیة قوات العدو عن جرائم الحرب المرتكبة – ٣
  .  أكدت ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب – ٤

على اعتبار جریم�ة الع�دوان   " المسئولیات تقریر لجنة " وإضافة إلى ما تقدم ، نص     
ج�رائم الح�رب والج�رائم     " جریمة دولیة وأقر المسئولیة الدولیة الجنائیة لألفراد عن         

  .التي ترتكب أثناء الحرب" ضد السالم 
وقد أثار ھذا التقریر اعتراضات ال�دول ، خاص�ة الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة ، لجھ�ة             

م��ام مح��اكم دولی��ة ، وك��ذلك الیاب��ان لجھ��ة محاكم��ة  محاكم��ة األف��راد كمجرم��ي ح��رب أ 
  . ١) اإلمبراطور ( الرؤساء 

 ، ك�ان  ٢وقد انبثق عن مؤتمر السالم في باریس خمس معاھدات مع الدول المنھزمة    
أھمھا معاھدة فرساي مع ألمانیا ، وقد أقرت جمعیھا مبدأ المسئولیة المزدوج�ة عل�ى           

  .الدولة واألفراد الطبیعیین 

                                                           

  . ٣٢٣ ص – المرجع السابق –محمد محیي الدین عوض . د : للمزید  - ١
معاھدة فرساي مع ألمانیا ، معاھدة سان جرمان مع النمسا ، معاھدة :  ھذه المعاھدات ھي - ٢

 التي استبدلت ١٩٢٠نوبي مع بلغاریا ، معاھدة تریاتون مع المجر ، معاھدة سیفر مع تركیا 
  . ١٩٢٣بمعاھدة لوزان 
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نت معاھدة فرساي مبدأ المسئولیة القانونیة للدول�ة األلمانی�ة ، والم�سئولیة      فقد تضم 
الجنائی��ة والمدنی��ة لإلمبراط��ور غلی��وم الث��اني ، وأی��ضًا لكب��ار ال��ضباط ، ع��ن ج��رائم       

  . الحرب 
 ھ�و ت�اریخ الم�یالد    ١٩١٩ یونی�ھ  ٢٨ویمكن القول أن ت�اریخ توقی�ع معاھ�دة فرس�اي           

وبالرغم م�ن أن المعاھ�دة ل�م        . للجزاء الدولي الحدیث    الفعلي لمسیرة النظام القانوني     
یكتب لھا النجاح بشكل كامل فیما بعد ، إال أنھا قد حققت ع�دة أم�ور ف�ي تطبی�ق مب�دأ                    

  : المسئولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة 
األمر األول أنھا أقامت مسئولیة رئیس الدولة أو الملك أو الح�اكم دولی�ًا وجنائی�ًا ع�ن                   

 منھ�ا ،   ٢٢٧رب أو الج�رائم ض�د اإلن�سانیة ، وھ�و م�ا أش�ارت إلی�ھ الم�ادة                    جرائم الح 
أن السلطات المتحالفة والمتحدة ت�تھم علن�ًا غلی�وم الث�اني ،     : " والتي نصت على أنھ   

اإلمبراط��ور ال��سابق ، ع��ن الجریم��ة العظم��ى ض��د األخ��الق الدولی��ة وقدس��یة س��لطة       
  ... " .المعاھدات ، وتنشأ محكمة علیا خاصة لمحاكمتھ 

األم��ر الث��اني أنھ��ا ن��صت عل��ى م��سئولیة األش��خاص الطبیعی��ین م��ن كب��ار الم��سئولین     
وال��ضباط أو األف��راد الم��رتكبین لج��رائم الح��رب و الج��رائم ض��د ال��سالم و اإلن��سانیة ،   

م ( وعل�ى الحكوم�ة األلمانی��ة االلت�زام بت�سلیم المطل��وبین لمح�اكم الحلف�اء لمقاض��اتھم       
ك الوثیق��ة الدولی�ة األول�ى الم��سقطة لمب�دأ الح��صانة    فأص�بحت ب�ذل  . ١ ) ٢٣٠ – ٢٢٨

الق���ضائیة الوطنی���ة الت���ي توفرھ���ا الدس���اتیر أو الق���وانین الوطنی���ة للحك���ام أو لكب���ار     
  . المسئولین 

األمر الثالث أن معاھدة فرساي قد سجلت سابقة قانونیة دولیة من خ�الل ال�دعوة إل�ى       
.  بعض الدول علیھ بعد ذلك ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي ، بالرغم من اعتراض

إال أنھا كان لھا الفضل في التنبیھ ألھمیة وجود مثل ھذا النوع م�ن الق�ضاء لمحاكم�ة          
  . األشخاص المجرمین دولیًا 

  

ب اطا  

دوا ا رم ام اراد أ ا وا   

  : تمهي 

سعي نح��و محاس��بة األف��راد الطبیعی��ین ع��ن    كان��ت الجھ��ود الدولی��ة ال تتوق��ف ع��ن ال��   
الج�رائم الدولی��ة الت��ي ارتكبوھ��ا ، وال�دفع بك��ل ق��وة ف��ي ھ�ذا االتج��اه ، وم��ن أج��ل ذل��ك    

 لمحاكم��ة ١٩٤٥عق��دت ع��دة م��ؤتمرات أس��فرت ع��ن قی��ام محكمت��ي ن��ورمبرغ ع��ام      
 لمحاكم�ة مجرم�ي الح�رب      ١٩٤٦مجرمي الحرب من األلم�ان و محكم�ة طوكی�و ع�ام             

                                                           

محمد . ، راجع د " جریمة العدوان " ن االعتراض األمریكي وراء عدم تضمین المواد  كا- ١
 –حمید السعدي .  ، و أیضًا د ٣٥٧ ، ٣٣٣ ، ٣٣١ المرجع السابق ص –محیي الدین عوض 

 .  وما یلیھا ١٠٥ ص –المرجع السابق 
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 مم��ا ی��شكل أث��رًا مھم��ًا ف��ي إق��رار تل��ك الم��سئولیة الفردی��ة ، وھ��و م��ا  م��ن الیاب��انیین ،
  : سنتعرض لھ من خالل الفروع التالیة 

ل أل لية لألف : لف  ل لجنائية  لية  لمسئ لية إلق  ل لجه     

سبق لنا الق�ول بأھمی�ة معاھ�دة فرس�اي ف�ي تحقی�ق مب�دأ الم�سئولیة الجنائی�ة الدولی�ة              
النظام القانوني الدولي ، بالرغم من كون ھذا األمر ظل بعیدًا عن التطبیق          لألفراد في   

وف�ي جمی�ع األح�وال تبق�ى      . ١٩٤٥الفعلي إال بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ع�ام   
المحاكم العسكریة الجنائیة الدولیة التي تشكلت خالل تلك الفترة ھ�ي ال�سابقة الدولی�ة       

لجنائیة الدولیة ومقاضاتھم دولیًا ، وإن�زال العق�اب بھ�م           في تحمیل األفراد المسئولیة ا    
طبقًا لمسئولیتھم عن األعمال اإلجرامیة المصنفة دولی�ًا كج�رائم ح�رب أو ج�رائم ض�د            

  .اإلنسانیة
وقد مھد لقیام ھذه المحاكمات ، عقد عدة مؤتمرات إلقرار ھذه المسئولیة والمحاسبة 

 لحكوم�ات   ١٩٤٢نعق�د ف�ي لن�دن ع�ام         الم" سان جیمس ب�االس     " علیھا منھا مؤتمر    
وقد أقر المؤتمرون باعتم�اد الم�سئولیة الشخ�صیة ع�ن الج�رائم الدولی�ة ،            ١تسع دول   

كما صنف المؤتمرون جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانیة كجرائم البد م�ن معاقب�ة             
ول وبذلك یعد إعالن الم�ؤتمر أ . مرتكبیھا ، ومعاقبة الذین أمروا بھا أو شاركوا فیھا         

وثیقة دولیة تعتبر الجرائم ضد اإلنسانیة ، المرتكبة ضد المدنیین ، جریمة دولیة ت�تم    
   .المحاسبة عنھا

سك عا  تم م لص ، م لمهمة في ه  تم  لم ل ض ١٩٤٣م   ٢٣ 

لى ع ق  نتهى  ق  لحلفا ،  ل    : لة م 

للتحقی�ق ف�ي ج�رائم الح�رب ، ومھمتھ�ا جم�ع          إعالن إنشاء لجنة األمم المتح�دة        :أوًال  
الحق��ائق والمعلوم��ات ع��ن الج��رائم المرتكب��ة م��ن قب��ل أف��راد دول المح��ور ف��ي دول         
الحلفاء تمھیدًا لمحاكمتھم أمام القضاء الجنائي الوطني أو الدولي الذي سیتم إن�شاؤه             

  ٢.لھذه الغایة 
ع��ن  ) م��ن دول المح��ور   (  إق��رار مب��دأ الم��سئولیة الدولی��ة الجنائی��ة لألف��راد     :ثانی��ًا 

ج��رائمھم ومح��اكمتھم وفق��ًا إلج��راء جم��اعي تتخ��ذه حكوم��ات ال��دول الحلیف��ة ، بمعن��ى  
  . إنشاء محاكم دولیة 

                                                           

 – لوكسمبورغ –دا  ھولن– الیونان – بلجیكا – تشیكوسلوفاكیا –فرنسا :  الدول التسع ھي - ١
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) من مواطني دول المحور     (  إقرار مبدأ عدم األخذ بالعفو العام عن األشخاص          :ثالثًا  
 تفادی�ًا لتك�رار     المرتكبین لجرائم عند توقیع معاھدات الصلح في نھایة الحرب ، وذل�ك           

 ع�ن األش�خاص األت�راك ال�ذین     ١٩٢٣العفو الع�ام ال�ذي ت�ضمنتھ معاھ�دة ل�وزان ع�ام              
  ١.ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة أثناء الحرب العالمیة األولى 

وقد أكدت ھذه الدول على ما تم التوصل إلیھ سابقًا ، م�ن خ�الل م�ؤتمر یالط�ا المنعق�د         
، والذي عقد ب�ین الزعم�اء المنت�صرین الثالث�ة روزفل�ت       ١٩٤٥ فبرایر   ١١ – ٣من  

وتشرشل وستالین ، وتم اإلعالن بصفة رسمیة عن محاكم�ة الم�سئولین ع�ن ارتك�اب       
  . جرائم الحرب أمام القضاء الدولي 

 ٢ یولی��و لغای��ة ١٧وع��ادت ال��دول ال��ثالث وك��ررت ف��ي م��ؤتمر بوت��سدام المنعق��د م��ن  
   ٢.طا  تأكید مقررات مؤتمر یال١٩٤٥أغسطس 

وقد اجتمع مندوبو الدول الثالث المذكورین في لندن إلقرار صیغة تنفیذ تلك القرارات 
األول�ى لمحاكم�ة مجرم�ي الح�رب     :  ع�ن اتف�اقیتین    ١٩٤٥ أغ�سطس    ٨وقد أعلن ف�ي     

التابعین لدول المحور ، والثانیة إلقرار نظام المحكمة الجنائیة الدولیة التي ستضطلع            
  . بالمحاكمات 

یتان وضعتا موضع التنفیذ بقیام محكمة نورمبرغ ، والتي باشرت عملھ�ا ف�ي              واالتفاق
 ، وقی��ام محكم��ة طوكی��و  ١٩٤٦ اغ��سطس ٣١ واس��تمرت حت��ى ١٩٤٥ ن��وفمبر ٢٠

 . ١٩٤٨ ن��وفمبر ١٢ واس��تمرت حت��ى  ١٩٤٦ ین��ایر ١٩الت��ي باش��رت عملھ��ا ف��ي    
ی�ق العمل�ي بع�د     وبذلك تكون المسئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد قد دخلت مرحلة التطب         

  . أن بقیت مجمدة في قالبھا النظري منذ معاھدة فرساي 

لثاني  أللما : لف  لح م  مي  لية لمحاكمة مج ل ية  لعسك   لمحكمة 

مب (     )١٩٤٥محكمة ن

لقد شكلت المحاكم العسكریة الجنائیة الدولیة التي أنشئت لمحاكمة مجرمي الح�رب و        
اإلن�سانیة بع�د الح�رب العالمی�ة الثانی�ة ، الركی�زة األساس�یة ف�ي           الجرائم ضد السالم و     

عملیة تطویر نظام المسئولیة الفردی�ة ع�ن ھ�ذه الج�رائم الدولی�ة الخطی�رة ، ومعاقب�ة                   
  . األشخاص المرتكبون لھذه األفعال بعقوبات رادعة وصلت إلى حد اإلعدام 

قررتھ الم�ادة ال�سادسة م�ن    ومن األمثلة الدالة على قیام ھذه المسئولیة الشخصیة ما         
 ١٩٤٦ أكت��وبر ١٨نظ��ام محكم��ة ن��ورمبرغ ، الت��ي ب��دأت أعمالھ��ا ومرافعاتھ��ا ف��ي       

 ، وبمحاكم�ة  LoLa  T.Nikitchenkoبرئاسة قاض من االتحاد السوفیتي وھ�و  
  : ، كالتالي ٣ منظمات ٦و )  متھم ٢٢مثل منھم (  متھم في جرائم النازیة ٢٤
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ین ارتكب�وا لح�ساب دول المح�ور ب�صفتھم الشخ�صیة      محاكمة كبار مجرمي الحرب الذ   
أو بصفتھم أعضاء في إحدى المنظم�ات ، أی�ًا م�ن الج�رائم المن�صوص علیھ�ا أدن�اه ،                 
علم��ًا أن األفع��ال اآلت��ي ذكرھ��ا أو أي فع��ل منھ��ا تك��ون ج��رائم خاض��عة الخت��صاص          

  : المحكمة وتترتب علیھا المسئولیة الجنائیة الفردیة وھي 
  .  الجرائم ضد اإلنسانیة  – ٣ جرائم الحرب     -٢لسالم       الجرائم ضد ا– ١

وبذلك تكون المادة السادسة قد أقرت بصورة غیر مباشرة المسئولیة الجنائی�ة للق�ادة          
والمسئولین الذین ینظمون أو یشاركون أو یتعاونون في إع�داد وتنفی�ذ خط�ة ارتك�اب              

ولین ع�ن كاف�ة الت�صرفات الت�ي     جریمة من الجرائم التي عرفت أعاله واعتبرتھم مسئ   
  . ارتكبھا األشخاص الذین قاموا بتنفیذ الخطة 

أما المادة السابعة م�ن ق�انون المحكم�ة فق�د ن�صت ص�راحة عل�ى أن الموق�ع الرس�مي                      
للشخص المتھم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعاله كونھ رئ�یس دول�ة أو حكوم�ة          

  . م المحكمة أو تخفیف العقوبات ضده أو منصب آخر ال یكون مبررًا لعدم مثولھ أما
وقد نصت المادة الثامنة على مسئولیة التابع أو المنفذ ألوامر رئیسھ ، فھ�ذه العالق�ة             

  . ال تخفف عنھ العقوبة وال تعفیھ من مسئولیتھ المباشرة 
 ش��اھد ، وراجع��ت ٣٦٠وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن محكم��ة ن��ورمبرغ ق��د اس��تمعت إل��ى   

 سواء ب�صورة مباش�رة أو م�ن خ�الل مح�اكم فرعی�ة محلف�ة             ألف شھادة مكتوبة   ٢٠٠
وق��د أقام��ت المحكم��ة الم��سئولیة الجنائی��ة للمتھم��ین ع��ن ال��تھم  . ومعتم��دة م��ن قبلھ��ا 

  :التالیة 
 ح�رب ض�د ال��سالم الع�المي  ، ح��رب اعت�داء ، مخالف�ات لق��وانین وع�ادات الح��روب ،       

   ١.حرب ضد اإلنسانیة 
 ٣ حك�م إع�دام ش�نقًا ،        ١٢:  ال�صورة التالی�ة      وقد صدرت األحكام بحقھم ، وھي عل�ى       

 س�نة ، وش�خص    ١٥ بالسجن لع�شرین عام�ًا ، ش�خص بال�سجن            ٢حكم سجن مؤبد ،     
  .  أشخاص ٣عشر سنوات ، وبراءة 

ویالحظ أنھ حین بدأت المحاكمة ، صرح جمی�ع المتھم�ین ب�أنھم غی�ر م�ذنبین وطال�ب        
أن القانون في ھ�ذه الحال�ة ی�ستند       الدفاع عنھم بعدم مسئولیتھم جنائیًا ، تأسیسًا على         

على مبدأ مقرر ھو أن الدولة صاحبة السیادة ھي وحدھا الم�سئولة ، أم�ا الف�رد فإن�ھ                  
  ٢. ال یمكن أن یكون مسئوًال ، حسب قواعد القانون الدولي 

وقد حاول المحامي عن المتھمین تبریر ذلك بقول�ھ أن رج�ال الدول�ة مكلف�ون برعای�ة              
ت سیاس��تھم ف��إن البل��د ال��ذي یعمل��ون م��ن أجل��ھ ھ��و ال��ذي     م��صالح ش��عبھم ف��إذا ف��شل  

سیتحمل نتائج ھذا الفشل ، وأن التاریخ ھو ال�ذي یق�رر حكم�ھ عل�ى ھ�ؤالء الرج�ال ،            
وھ���م م���ن الناحی���ة القانونی���ة غی���ر م���سئولین إال ف���ي مواجھ���ة بالدھ���م ع���ن األعم���ال 

ذا فل�یس للدول�ة   المتھمین بھا وھي األفعال التي اعتبرت انتھاكًا للق�انون ال�دولي ، ول�           
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 لك��ن ١.األجنبی��ة المت��ضررة م��ن ھ��ذه األفع��ال أن تجع��ل الف��رد ال��ذي ارتكبھ��ا م��سئوًال    
المدعي العام البریطاني قد رد على ھذا ال�دفع ب�أن مب�دأ ح�صر الم�سئولیة ف�ي الدول�ة                 
وعدم مسئولیة األفراد لم یكن مقبوًال في القانون الدولي ، إذ توجد جرائم یسأل عنھا           

اشرة بحسب ھذا القانون مثل جرائم القرصنة والحصار والتجسس وج�رائم           األفراد مب 
وأن الجرائم الواردة في الئحة محكمة نورمبرغ ال تخرج عن ذلك ، ألنھ في . الحرب 

نطاق القانون الدولي فإن حقوق الدول وواجباتھا ھي في نفس الوقت حق�وق األف�راد          
د ، فإنھ�ا ال یمك�ن أن تل�زم أح�د ، إذ ال       وواجباتھم ، وأن ھذه الحقوق إذا لم تلزم الف�ر         

وفي نطاق الجرائم الدولیة الموجھة إلى المتھمین فإن        . یمكن أن تسأل الدولة جنائیًا      
ك��ل واح��د م��نھم ی��سأل شخ��صیًا ع��ن ھ��ذه الج��رائم ، وال یقب��ل م��نھم ارتك��اب الج��رائم      

 یؤكد ذلك ٢. وتخریب قواعد المجاملة التي تقوم مبادئ القانون الدولي على أساسھا        
أن الدول لم تصبح ھي فقط أشخاص الق�انون ال�دولي ، ب�ل أص�بح اإلن�سان الف�رد م�ن            

ومن ثم . أشخاص ھذا القانون ، یستمد منھ الحقوق ویفرض علیھ الواجبات مباشرة 
فإن األف�راد یمك�ن أن ی�سألوا ع�ن الج�رائم الدولی�ة ویع�اقبوا علیھ�ا ، ألنھ�م ھ�م ال�ذین                  

س المخلوق��ات المج��ردة ، ال��دول ، وأن مع��اقبتھم ت��صبح    یرتكب��ون ھ��ذه الج��رائم ول��ی  
  . واجبة وفق ھذا القانون الدولي 

ولقد أیدت محكمة نورمبرغ وجھة نظر االتھام ھذه ورفضت الدفع المبدى من الدفاع             
مقررة أن المسئولیة عن الجرائم التي تنظرھا تق�ع عل�ى ع�اتق كب�ار مجرم�ي الح�رب              

وق�د  . سیة التي یقوم علیھا النظام القانوني الجنائي        وأنھا ال تخرج عن المبادئ األسا     
لقد ورد على لسان الدفاع أن الق�انون ال�دولي ال یط�ال     : " ذكرت المحكمة في حكمھا     

إال أعمال الدول المستقلة ، وأنھ ال یعاقب األفراد الطبیعیون ، وورد على لسانھ أیضًا      
إن المنف�ذین ال ی�سألون شخ�صیًا    أنھ حین یرتكب الفعل المعاقب علیھ باسم الدول�ة ، ف�          

وھذه المحكمة ال یمكنھا أن تقبل ال�دفع األول وال  . عنھ ألنھم محمیون بسیادة الدولة     
  " الثاني 

وقالت أن القانون الدولي یفرض ، منذ زمن طویل ، واجبات ومسئولیات على األفراد 
 أفع�ال ارتكبوھ�ا   الطبیعیین وعلى الدول ، لذلك فإن األف�راد یمك�ن أن یع�اقبوا م�ن أج�ل           

خرقًا للقانون الدولي ، ألنھم ھم الذین یرتكبون الجنایات ضد القانون الدولي ، ولیس  
  ٣. المخلوقات المجردة ، وأن معاقبتھم تصبح واجبة وفق ھذا القانون الدولي 

إن االلتزام��ات : " وق��د انتھ��ت المحكم��ة إل��ى إدان��ة المتھم��ین ، وعلل��ت ذل��ك بقولھ��ا     
تزم األفراد بالنزول علیھ�ا واتباعھ�ا إنم�ا تعل�و عل�ى واج�ب الطاع�ة ــ�ـ                   الدولیة التي یل  

بالن��سبة لل��دول الت��ي ینتم��ون إلیھ��ا ــ��ـ وم��ن ھن��ا فإن��ھ ال یقب��ل م��ن الف��رد ال��ذي یخ��رق  
قوانین الحرب أن یتذرع بأنھ كان ینفذ األمر الصادر إلیھ من دولتھ ، طالم�ا أن األم�ر         

                                                           

 المرجع السابق ص –ي  القانون الدولي الجنائ–علي عبد القادر القھوجي . د :  للمزید راجع - ١
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 - ٣٣٨٨ -

انون الدولي ، ومن ثم فإنھ یتعین على الف�رد       الصادر إلیھ یكون على خالف قواعد الق      
  ١"أن یرفض تنفیذه التزامًا منھ بأحكام القانون الدولي 

ویالحظ أن المحكمة قد أقرت في قضائھا اعتبار الف�رد شخ�صًا م�ن أش�خاص الق�انون               
ال���دولي ، وأن علی���ھ االلت���زام بالقواع���د الت���ي یقرھ���ا ، حت���ى ول���و خالف���ت التعلیم���ات  

كم��ا أق��رت مب��دأ الم��سئولیة الجنائی��ة الدولی��ة لألش��خاص    . دولت��ھ ال��صادرة إلی��ھ م��ن  
الطبیعی��ین ع��ن الج��رائم الت��ي ترتك��ب انتھاك��ًا لقواع��د الق��انون ال��دولي و اإلن���سانیة          

  .  والسالم 

لثال  ية : لف  لعسك لمحكمة  لشخصية م خالل  لجنائية  لية  لمسئ تأكي مب 

ليابا لح  مي  لية لمحاكمة مج    )١٩٤٦كي ( نيي ل

تم إنشاء ھذه المحكمة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من الیابانیین ، بعد ھزیمتھم في 
باعتب�اره  " م�ارك آرث�ر     " الحرب العالمیة األول�ى ، بق�رار أص�دره الجن�رال األمریك�ي              

   . ١٩٤٦ ینایر ١٩القائد األعلى لقوات الحلفاء في الشرق األقصى في 
ن سیر العمل ف�ي المحكم�ة الع�سكریة الدولی�ة لل�شرق األق�صى ،                وتجدر اإلشارة إلى أ   

وكذلك المبادئ التي قامت علیھا ھي ذات المبادئ التي قامت علیھا واتبعتھا المحكمة  
ف��ال یوج��د إذن اخ��تالف ج��وھري ب��ین الئح��ة طوكی��و    . الع��سكریة الدولی��ة بن��ورمبرغ  

سیر المحاكمة ، وال والئحة محكمة نورمبرغ ال من حیث االختصاص ن وال من حیث 
  ٢. من حیث المبادئ التي قامت علیھا ، وال من حیث التھم الموجھة إلى المتھمین 

وق��د ن��صت الم��ادة األول��ى م��ن الئح��ة محكم��ة طوكی��و عل��ى أن تن��شأ محكم��ة ع��سكریة  
دولیة للشرق األقصى لتوقیع جزاء عادل وسریع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق     

  . األقصى 
مة قد تشكلت م�ن أح�د ع�شر قاض�یًا یمثل�ون إح�دى ع�شرة دول�ة ، منھ�ا             كما أن المحك  

وت�م اختی�ار ق�ضاة ھ�ذه     . عشر دول حاربت الیابان ، ودولة واحدة حیادی�ة ھ�ي الھن�د         
المحكمة بمعرفة القائد األعلى للسلطات المتحالفة من واقع قائمة األسماء التي قدمت       

  . إلیھ من الدول المشار إلیھا 
 الخامسة من الئحة طوكیو على أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص وقد نصت المادة

 –الج�رائم ض�د ال�سالم    : المحكمة ، والتي توجب المسئولیة الشخ�صیة لألف�راد وھ�ي        
وی��سأل الزعم��اء  .  الج��رائم ض��د اإلن��سانیة  –الج��رائم المرتكب��ة ض��د ع��ادات الح��رب   

نفی�ذ خط�ة عام�ة أو    والمنظمون والمحرضون وال�شركاء الم�ساھمون ف�ي تجھی�ز أو ت           
مؤامرة ــ بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة آنفًا ـــ�ـ ع�ن جمی�ع األفع�ال المرتكب�ة         

  . من أي شخص تنفیذًا لتلك الخطة 

                                                           

 دار – دراسة في القانون الدولي الجنائي – الجرائم الدولیة –محمد عبد المنعم عبد الغني .  د - ١
  . ٤٠٥ ص – ٢٠١١ اإلسكندریة –الجامعة الجدیدة 

 .  وما بعدھا ٤٠٨ ص – المرجع السابق –محمد عبد المنعم عبد الغني . د :  راجع في ذلك - ٢
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وبالرغم من أن اختصاص محكمة طوكیو یماثل اختصاص محكمة نورمبرغ ، إال أن�ھ      
 المرك�ز الرس�مي   األول أن محكم�ة طوكی�و اعتب�رت      : یالحظ أن ھناك أمرین مختلف�ین       

للمتھمین ظرفًا من ظروف تخفیف العقوبة من خالل المادة السابعة من النظام ، بینما 
   )  . ٧م ( لم تكن لھذه الصفة أي أثر على العقاب في الئحة نورمبرغ 

الث��اني تخ��تص محكم��ة طوكی��و بمحاكم��ة األش��خاص الطبیعی��ین ال��ذین یرتكب��ون تل��ك      
ل�یس بوص�فھم أع�ضاء ف�ي منظم�ات أو ھیئ�ات ،       الجرائم بصفتھم الشخ�صیة فق�ط ، و       

 م��ن الئح��ة محكم��ة   ٩حی��ث ل��م ی��رد ف��ي الئح��ة محكم��ة طوكی��و ن��ص مماث��ل للم��ادة       
  ١.نورمبرغ والذي یجیز للمحكمة إلصاق الصفة اإلجرامیة بالھیئات والمنظمات 

 ، واستمرت المحاكم�ة حت�ى   ١٩٤٦ أبریل ٢٦وقد عقدت المحكمة أولى جلساتھا في   
 متھمًا ، بعد أن استمعت إل�ى    ٢٦وأصدرت أحكامًا باإلدانة ضد      . ١٩٤٨ نوفمبر   ١٢

  .  وثیقة ١٠٠٠ شاھد ، وفحص وقراءة ٤٠٠
وقد جاءت الئحة االتھام مت�ضمنة قی�ام المتھم�ون بإع�داد خط�ة اح�تالل ، مبنی�ة عل�ى                     
تحقیق برنامج دمار وقت�ل ش�امل حت�ى لل�سجناء ، وتنفی�ذ تج�ارب علمی�ة عل�ى الب�شر               

س��لب لألم��وال العام��ة والخاص��ة دون تبری��رات ع��سكریة كم��ا یالح��ظ    وأعم��ال نھ��ب و
وجود حدثین مھم�ین ذو دالالت معب�رة ع�ن طبیع�ة األعم�ال الت�ي ارتكبھ�ا الم�سلحون                    

  : أمام المحكمة 
 حی��ث دخ��ل الج��یش ١٩٣٧ ف��ي ش��ھر دی��سمبر  Nankinالح��دث األول ھ��و م��ذابح 

خص ، وت�م اغت�صاب وقت�ل        أل�ف ش�    ٣٠٠الیاباني العاصمة الصینیة وبلغ عدد القتلى       
  .  ألف امرأة ٢٠

الح��دث الث��اني ھ��و التج��ارب الطبی��ة الت��ي أجری��ت عل��ى األس��رى ال��صینیین وال��روس     
   ٢ . Harbinوالتي تقع حول مدینة   ) ٧٣١( واألمریكیین من قبل الفرقة 

ی�رون ــ�ـ ونح�ن نؤی�دھم ـــ�ـ أن محكم�ة طوكی�و               ٣وبالرغم من أن العدید من الب�احثین        
عة كلیًا بإجراءاتھا وأحكامھا لمزاجیة الجنرال األمریكي مارك آرثر ، وذلك كانت خاض

وب��الرغم م��ن أن بع��ض ق��ضاة المحكم��ة أنف��سھم . تنفی��ذًا ألھ��داف ال��سیاسة األمریكی��ة 
انتقدوا بشدة إجراءاتھا وانتھاكھا للمبادئ والقواعد الجنائیة ، وذلك ف�ي ت�صریحاتھم     

سوابق التاریخی��ة القانونی��ة الت��ي أرس��ت مب��دأ     بع��د المحاكم��ة ، إال أنھ��ا تع��د م��ن ال��     
الم��سئولیة الجنائی��ة الدولی��ة لألف��راد ع��ن الج��رائم الت��ي تع��د انتھاك��ًا واض��حًا للق��انون     

  . اإلنساني و الدولي 

                                                           

  . ٢٦٣ ص – المرجع السابق –علي عبد القادر القھوجي .  د - ١
  . ٤٩ – ٤٨ ص – المرجع السابق –یوسف حسن یوسف .  راجع في ذلك د - ٢
 نشأتھا ونظامھا األساسي مع دراسة –مة الجنائیة الدولیة  المحك–محمود شریف بسیوني .  د - ٣

 القاھرة – طبعة نادي القضاة –لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة 
عبد .  ، د ٣٨٢ ص – المرجع السابق –علي جمیل حرب .  وما بعدھا ، د ٤٢ ص – ٢٠٠١

 المرجع –علي عبد القادر القھوجي . وما بعدھا ، د  ١٧٨ ص – المرجع السابق –الوھاب حومد 
 .  ، وغیرھم آخرون ٢٦٤ ص –السابق 
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  اطب اث

 ا ور اظ  

ؤا دوا م ا م اظا  

  : تمهيـــ 

ئع والمذابح المروع�ة الت�ي اقترن�ت بال�صراعات الم�سلحة الت�ي ان�دلعت                لقد أدت الفظا  
ب��ین جمھوری��ات یوغ��سالفیا ال��سابقة ف��ي أوائ��ل الت��سعینیات م��ن الق��رن الماض��ي إل��ى   
تحرك مجلس األمن الدولي ومبادرتھ إلنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتھمین           

ارخًا لحق�وق اإلن�سان ف�ي إقل��یم    بارتك�اب تل�ك الج�رائم الخطی�رة والت�ي تع�د انتھاك�ًا ص�        
  . م ١٩٩١یوغسالفیا السابقة منذ عام 

كما دفعت األحداث الدامیة و المذابح التي دارت في رواندا إل�ى مب�ادرة مجل�س األم�ن         
ال��دولي بإن��شاء محكم��ة جنائی��ة دولی��ة لمحاكم��ة األش��خاص المتھم��ین بارتك��اب تل��ك       

  . السابع من میثاق األمم المتحدة  م ، وذلك استنادًا إلى الفصل ١٩٩٤المجازر عام 
وقد اكدت ھاتان المحكمتان ، بع�د انتھ�اء التحقیق�ات ، عل�ى مب�دأ الم�سئولیة الجنائی�ة               
الشخصیة لألفراد المدانین بارتكاب تل�ك المج�ازر والم�ذابح الت�ي وقع�ت ف�ي ال�دولتین                   

وھ��و م��ا س�وف نتع��رض ل��ھ ب��شيء م�ن التف��صیل م��ن خ��الل الف��روع   . الم�شار إلیھم��ا  
  :تیة اآل

ل  أل   لف 

ألساسي ا  لن لشخصية في  لجنائية  لية    لمسئ

لسابقة  غسالفيا  لية لي ل   )١٩٩٣(  للمحكمة 

تعتبر الحرب التي اندلعت في یوغسالفیا ال�سابقة م�ن أس�وأ الح�روب الت�ي وقع�ت ف�ي          
 أورب��ا من��ذ انتھ��اء الح��رب العالمی��ة الثانی��ة ، حی��ث أدى الن��زاع الحاص��ل إل��ى ارتك��اب    

ج��رائم ض��د اإلن��سانیة ، وج��رائم اإلب��ادة الجماعی��ة ، وج��رائم الح��رب ض��د م��سلمي          
البوسنة ، وكان النزاع یتسم باستھداف مجموعات معین�ة عل�ى أس�اس ال�دین ، حی�ث               

أكث��ر م��ن ع��شرة أالف ش��خص م��دني م��ن م��سلمي     ) سیربیرنت��شا ( قت��ل ف��ي مدین��ة  
. ١القوات الصربیة الغازیة البوسنة معظمھم من األطفال والنساء والشیوخ ، على ید    

 بإنشاء ١٩٩٣ فبرایر ٢٢ بتاریخ ٨٠٨مما دفع مجلس األمن إلى إصدار القرار رقم 
محكم��ة جنائی��ة دولی��ة لیوغ��سالفیا ال��سابقة لمحاكم��ة المتھم��ین بارتك��اب انتھاك��ات         

 ، ث�م أص�در الق�رار    ١٩٩١خطیرة لحقوق اإلنسان في یوغسالفیا ال�سابقة  من�ذ س�نة           

                                                           

 تطور مفھوم جرائم اإلبادة –حامد سید محمد . معمر رتیب عبد الحافظ ، د .  للمزید راجع د -    ١
ة  الطبع– المركز القومي لإلصدارات القانونیة –الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .٢٠١٦ القاھرة - الثانیة 
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 بالموافق�ة عل��ى النظ�ام الخ�اص بتل�ك المحكم��ة ،     ١٩٩٣ م�ایو  ٢٥خ  بت�اری ٨٢٧رق�م  
   ١. مادة ٣٤والذي یضم 

المحكم�ة الدولی�ة    :" وقد نصت المادة األولى م�ن النظ�ام األساس�ي للمحكم�ة عل�ى أن                
الجنائی�ة تخ�تص بمحاكم�ة المتھم�ین بارتك�اب الج�رائم ض�د الق�انون ال�دولي اإلن��ساني          

   ." ١٩٩١نذ سنة على إقلیم یوغسالفیا السابقة م
ویجب أن یفھم القانون ال�دولي اإلن�ساني ال�ذي أش�ارت إلی�ھ الم�ادة ال�سابقة عل�ى أن�ھ                 
یضم كما جاء في تقریر األمین العام لألمم المتحدة القانون الدولي اإلن�ساني االتف�اقي                
و القانون الدولي اإلنساني العرفي الذي یتضمن القواعد العرفیة التي ال یوجد حولھ�ا        

   ٢. ك أي ش
وتخ��تص ھ��ذه المحكم��ة بمحاكم��ة األش��خاص الطبیعی��ین المت��ورطین بارتك��اب ج��رائم     
حرب خالل تلك الفترة ، ولیس الدول أو المؤس�سات أو األح�زاب والمنظم�ات ، وذل�ك             
طبقًا للمادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة كما تم النص في المادة الثانیة من              

 تمل���ك المحكم���ة س���لطة مقاض���اة األش���خاص ال���ذین : "النظ���ام األساس���ي ، عل���ى أن  
 ١٢یرتكبون أو یأمرون بارتك�اب ، انتھاك�ات ج�سیمة التفاقی�ات جنی�ف المؤرخ�ة ف�ي          

 ، أي األفع���ال التالی���ة ض���د األش���خاص أو الممتلك���ات الت���ي تتمت���ع    ١٩٤٩أغ���سطس 
 التع�ذیب  – القت�ل العم�د    ب       –أ  : بالحمایة بموجب أحكام اتفاقیة جنیف ذات ال�صلة         

  .  أو المعاملة غیر اإلنسانیة ، بما في ذلك التجارب البیولوجیة 
  .  التسبب عمدًا في التعریض آلالم شدیدة أو إصابة خطیرة للجسم أو الصحة –ج 
 تدمیر و مصادرة الممتلكات على نط�اق واس�ع ، دون مب�رر تقت�ضیھ ال�ضرورات        –د  

  .ار العسكریة ، والقیام بذلك على نحو غیر مشروع وعن استھت
  .  إكراه أسیر حرب أو شخص مدني على الخدمة في قوات دولة معادیة –ه 
  .  تعمد حرمان أسیر حرب أو شخص مدني من الحق في محاكمة عادلة وعادیة –و 
  .  نفي أو نقل شخص مدني على نحو غیر مشروع أو حبسھ دون مبرر قانوني -ز
   "٣.  أخذ المدنیین كرھائن -ح

ینعق���د لھ���ا  " یوغ���سالفیا ال���سابقة  " ن المحكم���ة الم���ذكورة  وتج���در اإلش���ارة إل���ى أ  
االخت��صاص بمحاكم��ة األش��خاص الطبیعی��ین أی��ًا كان��ت درج��ة م��ساھمتھم ف��ي إح��دى       
الجرائم التي تختص بھا المحكمة ، فیقدم للمحاكمة فاعل الجریمة الذي ارتكبھ�ا فع�ًال                

بھ�ا ، وك�ذلك ك�ل    ، ومن أمر بارتكابھا ، ومن خطط الرتكابھا ، ومن ش�جع عل�ى ارتكا    
من ساعد بأیة طریقة او شجع على التخطیط أو اإلعداد او التنفیذ عل�ى ارتكابھ�ا ، إذ               

 م�ن  ٧/١یسأل كل ھؤالء بصفة شخصیة وعلى انفراد عن ھذه الجرائم ، طبقًا للمادة       
  .النظام األساسي

                                                           

 اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء النظام األساسي –محمد صافي یوسف .  د -  ١
 ٤٧ ص – دار النھضة العربیة القاھرة –للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .٥٦ المرجع السابق ص –محمود شریف بسیوني .  د -  ٢
  .١٠٤لمرجع السابق ص  ا–معمر رتیب عبد الحافظ .  د -    ٣
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 كان فال یعفى أحد من ھؤالء من المسئولیة الجنائیة أیًا كانت صفتھ الرسمیة ، سواء             
رئیسًا للدولة أم للحكومة أم موظفًا كبیرًا ، كم�ا أن ھ�ذه ال�صفة الرس�میة ال تع�د س�ببًا        

كما ال یعفى المرؤوس�ون وال الرؤس�اء م�ن الم�سئولیة الجنائی�ة إذا      . لتخفیف العقوبة  
ارتكب إحدى الجرائم السابقة أحد المرؤوسین ، وذلك متى كان یعلم رؤس�اؤھم بھ�ا ،           

علم بإق�دام مرؤوس�یھ عل�ى ارتكابھ�ا أو بارتكابھ�ا بالفع�ل ول�م یتخ�ذ                  أو كان یمكنھ أن ی    
وال یع��د أم��ر . اإلج��راءات ال��ضروریة والمناس��بة لمن��ع وقوعھ��ا أو معاقب��ة مرتكبیھ��ا   

الحكوم��ة أو أم��ر ال��رئیس س��ببًا لإلعف��اء م��ن الم��سئولیة الجنائی��ة بالن��سبة للم��رؤوس  
فی��ف العقوب��ة إذا رأت المحكم��ة ال��ذي نف��ذ األم��ر ، وإن ك��ان یمك��ن أن یك��ون س��ببًا لتخ 

   ١. الدولیة أن ذلك أكثر تحقیقًا للعدالة 
  وق��د اس��تند االدع��اء الع���ام ف��ي محكم��ة یوغ��سالفیا ال���سابقة إل��ى ن��صوص النظ���ام         

 ویع�د  ٢).سلوبودان میلوس�وفیتش ( األساسي للمحكمة في اتھام الرئیس الیوغسالفي  
م الجنائیة الدولیة ، إذ أن�ھ بمقت�ضاه   قرار االتھام الصادر ضده األول في تاریخ المحاك    

تم اتھام رئیس دولة إبان صراع م�سلح بارتك�اب انتھاك�ات خطی�رة للق�انون اإلن�ساني                 
 شخصًا بارتكاب جرائم ٢٩ كما تمت إدانة     ٣.الدولي ، وكذلك القانون الدولي الجنائي       

 عل�ى  دولیة أمام المحكمة ، وبلغ المعدل ثالث محاكم�ات ف�ي ك�ل س�نة ف�ي فت�رة ترب�و                  
وقد استمرت المحاكمات إلى  . ٢٠٠٣نحو عشر سنوات منذ نشأة المحكمة حتى عام 

  .  بموجب القرار الصادر من مجلس األمن الدولي في ھذا الشأن ٢٠١٢عام 

لثاني    لف 

بيعيي  ل لجنائية لألشخا  لية  لمسئ اه      م

ن  ألساسي لمحكمة  ا  لن    )١٩٩٤( في 

ألم��ن ال��دولي یعل��ن ع��ن إجراءات��ھ الجزائی��ة الدولی��ة المزدوج��ة عل��ى  ل��م یك��د مجل��س ا
الدولة واألفراد في یوغسالفیا السابقة ، حتى انفجرت أزمة إنسانیة أخرى في رواندا   
ن��تج عنھ��ا اآلالف م��ن الالجئ��ین والم��شردین وال��ضحایا ب��سبب األعم��ال القتالی��ة ب��ین     

قطاع��ات المجتم��ع الروان��دي  قبیلت��ي الھوت��و والتوت��سي ، الت��ي ش��اركت فیھ��ا جمی��ع     
 وحت���ى ١٩٩٣المدعوم���ة م���ن الخ���ارج ، وارتكب���ت خ���الل تل���ك الفت���رة من���ذ ص���یف    

 مذابح مروعة ومجازر بدأھا مسلحو الھوتو بحملة كان معدًا لھا مسبقًا            ٦/٤/١٩٩٤
  . للقضاء على التوتسي 

                                                           

.  ،  د ٢٨٢ – ٢٨١ المرجع السابق ص –علي عبد القادر القھوجي . د :  للمزید راجع -    ١
 ص – ٢٠٠٢ اإلسكندریة  – دار المطبوعات الجامعیة – القانون الدولي الجنائي –فتوح الشاذلي 

١٣٦ – ١٣٥.  
 ، وقد قبض علیھ في ٢٠٠١ وحتى أبریل ١٩٨٩ كان یحكم ویرأس الدولة منذ عام -    ٢
 بعد أن مثل عدة ٢٠٠٦ ونقل إلى مقر المحكمة في الھاي ، وانتحر في زنزانتھ عام ١/٧/٢٠٠٠

 .مرات أمام المحكمة 
   .٤١٣- ٤١٢ المرجع السابق ص –محمد عبدالمنعم عبدالغني .  د -    ٣
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 أل��ف إل��ى ملی��ون ٨٠٠وف��ي أس��رع عملی��ة إب��ادة جماعی��ة ف��ي الت��اریخ ، قت��ل م��ا ب��ین  
   ١. ، معظمھم من التوتسي ، خالل ثالثة أشھر فقط شخص

 ، إنھ�اء ھ�ذا   ١٩٩٣وقد حاولت منظم�ة الوح�دة األفریقی�ة ، آن�ذاك ، من�ذ ص�یف ع�ام           
ونجح�ت جھودھ�ا ف�ي إب�رام اتفاقی�ة          . النزاع والحد من تداعیاتھ على األمن األفریق�ي         

 االتفاقیة ، وأصدر بین األطراف المتحاربة ، ودعمت األمم المتحدة      ) تنزانیا  ( أروشا  
 یطل��ب فی��ھ ت��أمین ١٩٩٣ س��بتمبر ٢٩ ف��ي ٨٦٨األول رق��م : مجل��س األم��ن ق��رارین 

 ق�رر فی�ھ إرس�ال    ١٩٩٣ أكت�وبر  ٥ ف�ي  ٨٧٢المساعدات اإلنسانیة لرواندا ، والث�اني   
 لكن القتال لم یتوقف طوال ھذه الفترة ، حتى ٢.بعثة أممیة لرواندا لمراقبة األوضاع      

 أل�ف ض�حیة ف�ي روان�دا تح�ت أع�ین       ٥٠٠ س�قط أكث�ر م�ن    ١٩٩٤أن�ھ ف�ي ربی�ع ع�ام     
  . مراقبي األمم المتحدة وعلى مسمع من مجلس األمن 

وبن��اًء عل��ى إلح��اح المنظم��ة األفریقی��ة وطل��ب روان��دا بإن��شاء محكم��ة دولی��ة جنائی��ة      
لمقاض��اة مرتكب��ي ج��رائم اإلب��ادة الجماعی��ة والج��رائم ض��د اإلن��سانیة ، أص��در مجل��س    

 ن�وفمبر   ٨ ف�ي    ٩٥٥ء المحكمة المؤقتة والحصریة في رواندا ، رقم         األمن قرار إنشا  
١٩٩٤ .   

ویمك��ن الق��ول ب��أن إن��شاء محكم��ة روان��دا یع��د ش��ھادة الم��یالد الثانی��ة إلق��رار الج��زاء     
كما یالحظ أن إنشاء ھذه المحكمة لم یكن للمحاسبة على          . الدولي المستھدف لألفراد    

 ب���ل ش���مل ذل���ك الج���رائم الت���ي ارتكبھ���ا الج���رائم الت���ي ارتكب���ت ف���ي روان���دا وح���دھا ،
 ١٩٩٤ ین�ایر  ١المواطنون الرواندیون على إقل�یم ال�دول المج�اورة خ�الل الفت�رة م�ن              

 وھ���ذا م���ا ن���صت علی���ھ الم���ادة ال���سابعة م���ن النظ���ام  ٣ ،١٩٩٤ دی���سمبر ٣١وحت���ى 
  .األساسي للمحكمة 

ت��صاص كم�ا ح�ددت المادت�ان الخام�سة وال��سادسة م�ن النظ�ام األساس�ي ، أن ھ�ذا االخ        
للمحكمة یقتصر على األشخاص الطبیعیین فقط أیًا كانت درجة مساھمتھم في األفع�ال          

   ٤.المرتكبة ، وأیًا كان وضعھم الوظیفي 
لق�د أص�بح م�ن    : " وھذا ما أكد علیھ رئ�یس المحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة لروان�دا ق�ائًال        
ي الق�انون ال�دولي ،   المعترف بھ الیوم مبدأ المسئولیة الجنائیة الشخصیة المباش�رة ف�   

                                                           

  .١٠٦ ص - المرجع السابق –معمر رتیب عبد الحافظ .  د - ١ 
  . ٤٠١ ص – المرجع السابق – جمیل حرب علي.  د -    ٢
ومدد ) تنزانیا (  في مقرھا في مدینة أروشا ١٩٩٥ باشرت المحكمة عملھا في سبتمبر  -   ٣ 

وقد تم التوسع في اختصاص المحكمة المكاني طبقًا . م ٢٠١٢مجلس األمن والیتھا حتى عام 
 جرمیة ضد اإلنسانیة ارتكبت بحق أ لیشمل أراضي الدول المجاورة ألن ھناك أفعال / ٧للمادة 

 الالجئین في الدول المجاورة لرواندا
 ٣٠٣ – ٣٠١ ص – المرجع السابق –علي عبد القادر القھوجي .  د -   ٤ 
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وبناًء علیھ أصبح بإمكان المح�اكم الدولی�ة أن تالح�ق أي ف�رد بتھم�ة انتھ�اك الق�انون                    
   ١." الدولي حتى إذا اقترفت ھذه االنتھاكات داخل أراضي الدولة 

 مثل  ١٩٩٤وتجدر اإلشارة إلى أن محكمة رواندا الجنائیة الدولیة منذ انطالقتھا عام            
مشتبھ بھم و المتھمین ، حی�ث بل�غ الع�دد مائ�ة أل�ف ش�خص ،              أمامھا عدد كبیر من ال    

م�ن ب�ین ال�ذین حك�م عل�یھم أمامھ�ا ع�ن          ) ج�ان كامبان�دا     ( وكان رئیس وزراء رواندا     
 ، وك�ذلك كب�ار الم�سئولین    ٧/١٩٩٨ /٤جرائم اإلب�ادة الجماعی�ة بال�سجن المؤب�د ف�ي          

  . الرواندیین 

                                                           

 – الصادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر – للمزید راجع المجلة الدولیة للصلیب األحمر -  ١
 القضاء – ملف خاص ٠ ٥٨٦ ص – ١٩٩٧دیسمبر  – نوفمبر – ٥٨ العدد –السنة العاشرة 

 ) . محكمتا یوغسالفیا السابقة و رواندا –الجنائي الدولي والقانون الدولي اإلنساني 
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  املبحث الثاني 

   املسئولية اجلنائية لألفراد

   يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

  : تمهيـــ 

لق��د ك��ان للمجھ��ودات ال��سابقة ، س��واء عل��ى م��ستوى المعاھ��دات أم المح��اكم الدولی��ة    
الجنائیة المؤقتة ، فضل كبیر ف�ي التوج�ھ نح�و إن�شاء ق�ضاء دول�ي جن�ائي دائ�م عل�ى                  

نون ال�دولي الجن�ائي وتقنین�ھ       غرار القضاء ال�وطني الجن�ائي ، فق�د حظ�ي تط�ویر الق�ا              
باھتمام األمم المتحدة منذ البدایة ، وبفضل جھودھ�ا المتواص�لة من�ذ أكث�ر م�ن ن�صف              
قرن استطاعت التوصل إلى إقرار المعاھدة الدولیة المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة           

 ومقرھ��ا ف��ي الھ��اي بھولن��دا ، وق��د وق��ع علیھ��ا مائ��ة   ١٩٩٨الدائم��ة ف��ي روم��ا ع��ام  
بالرغم من اختالف كثیر من الدول وعدم توافقھا مع نظام المحكمة           . ن دولة   وعشرو

إال أنھا خرجت إلى النور وأصبحت كیان�ًا مھم�ًا ف�ي المج�ال ال�دولي ، وب�األخص فیم�ا                      
  . یتعلق بالمسئولیة والعقاب على الجرائم الدولیة الخطیرة 

 حی�ث ش�كلت   ٢٠٠٢وقد ب�دأ س�ریان نظ�ام المحكم�ة األساس�ي بالفع�ل ف�ي یولی�و ع�ام             
ھیئتھ��ا وع��ین م��دع ع��ام ل��دیھا ، وش��رعت ف��ي ممارس��ة اخت��صاصاتھا ح��سب النظ��ام    

  . األساسي لھا منذ ذلك التاریخ 
وق��د أق��ر النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة مب��دأ الم��سئولیة الفردی��ة ع��ن        

ظ�ام   م�ن الن ٢٥الجرائم الدولیة ، بشكل مفصل ومستقل عن الدولة ، من خالل المادة           
األساسي ، كم�ا أن اخت�صاص المحكم�ة ینعق�د للج�رائم األش�د خط�ورة موض�ع اھتم�ام                     

 – الج�رائم ض�د اإلن�سانیة    –ج�رائم اإلب�ادة الجماعی�ة    : المجتمع ال�دولي بأس�ره وھ�ي     
  .  جرائم العدوان ، طبقًا للمادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة –جرائم الحرب 

ة مؤسسة دولیة قانونیة قائمة على معاھدة ملزمة فقط وتجدر اإلشارة إلى أن المحكم
للدول األطراف فیھا ، ولیست كیانًا فوق الدول بل ھي كیان مماثل لغیره من الكیانات            

فھي لیست بدیًال عن القضاء الجنائي الوطني ، وإنما ھي امت�داد ل�ھ     . الدولیة القائمة   
ا م��ا ت��م تجاھ��ل األم��ر عل��ى    أو بمعن��ى أدق ھ��ي الق��ضاء الجن��ائي االحتی��اطي ل��ھ ، إذ    

المستوى الوطني لسبب أو آلخر ، أو ت�م ت�سویتھ ب�شكل أق�رب إل�ى ال�صوریة إلف�الت               
وب��الرغم م��ن ن��شأة المحكم��ة الجنائی��ة   . المج��رمین م��ن ی��د العدال��ة الجنائی��ة الدولی��ة   

( الدولی��ة ب��شكل دائ��م ، خالف��ًا للمح��اكم ال��سابقة الت��ي أش��رنا إلیھ��ا م��ن خ��الل دراس��تنا  
، واعتم�اد ع��دد كبی�ر م��ن   ) ورمبرغ وطوكی��و ویوغ�سالفیا ال��سابقة وروان�دا   مح�اكم ن�  

الدول لنظامھا األساسي والتوقی�ع علی�ھ إال أن قیامھ�ا بال�دور المن�وط بھ�ا یحت�اج إل�ى              
كثی��ر م��ن الجھ��د ، س��واء عل��ى الم��ستوى الت��شریعي أو الرض��ائي لل��دول باالن��ضمام       

 األساس�ي ، خاص�ة بع�ض ال�دول          لمعاھدة إنشاء المحكمة والتصدیق عل�ى نظ�ام روم�ا         
الكبرى و تلك التي لھا صراعات في مناطق عدیدة من العالم ، والت�ي تعی�ق ب�شكل أو      

  . بآخر عمل ھذه المحكمة من خالل أجھزة األمم المتحدة األخرى 
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وأی��ًا م��ا ك��ان األم��ر ف��إن المحكم��ة أص��بحت نقط��ة م��ضیئة ومھم��ة ف��ي س��بیل إق��رار         
حاس�بتھم عل�ى الج�رائم الخطی�رة الت�ي تمث�ل انتھاك�ًا              المسئولیة الفردیة لألش�خاص وم    

لقواعد القانون الدولي واإلنساني ، وھو م�ا یت�ضح م�ن خ�الل القواع�د الت�ي ت�ضمنھا                    
وھ���و م���ا . نظ���ام روم���ا األساس���ي المح���دد الخت���صاصات المحكم���ة الجنائی���ة الدولی���ة 

  : سنتعرض لھ من خالل المطالب اآلتیة 

  اطب اول

   ارد ن ل ظم رو اإرار او ا

لقد جاء نظام روما األساسي لتكریس ما تم العمل بھ سابقًا من خالل المحاكم الدولی�ة        
یوغ��سالفیا ( والمح��اكم الجنائی��ة الدولی��ة المؤقت��ة   ) ن��ورمبرغ وطوكی��و  ( الع��سكریة 

 ع�ن الج�رائم الدولی�ة      ، من تقریر لمبدأ المسئولیة الجنائیة الفردیة      ) السابقة ورواندا   
التي ترتكب ومحاسبة األشخاص الطبیعیین ومعاقبتھم عل�ى ذل�ك ، دون أن یح�ق لھ�م          
التنصل من ھذه المسئولیة بأنھم كانوا یخدمون الدول ویؤدون مھامھم المكلف�ین بھ�ا              

  :، وسوف نقوم ببیان ذلك من خالل الفروع التالیة 

ل  أل ل: لف  لجنائية  لية  لمسئ   لية لألفق 

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولی�ة إق�رارًا لھ�ذه     ٢٥یعد ما ورد في المادة      
المسئولیة ، وتطورًا الفتًا في ھذا الشأن ، فالھدف الرئیس إلنشاء المحكم�ة وغایتھ�ا               

الحد من إفالت مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتم�ع ال�دولي بأس�ره م�ن       "  ھو  
، أو بمعنى آخر ھو محاسبة األش�خاص الطبیعی�ین عل�ى       " إلسھام بردعھم   العقاب و ا  

  . جرائمھم دون أن یكون لھم الحق في التنصل من ھذه المسئولیة لسبب أو آلخر 
 یك��ون -١ : "  م��ن النظ��ام األساس��ي ، عل��ى أن��ھ  ٢٥وف��ي ھ��ذا ال��صد ، ت��نص الم��ادة  

  .ظام األساسيللمحكمة اختصاص على األشخاص الطبیعیین عمًال بھذا الن
 الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اخت�صاص المحكم�ة یك�ون م�سئوًال عنھ�ا                 - ٢

  .بصفتھ الفردیة وعرضة للعقاب وفقًا لھذا النظام األساسي
یسأل الشخص جنائیًا ویكون عرضة للعقاب عن أیة ، وفقًا لھذا النظام األساسي  - ٣

 -: الشخص بما یليجریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام ھذا 
 ارتكاب ھذه الجریمة سواء بصفتھ الفردیة أو باالشتراك م�ع آخ�ر أو ع�ن طری�ق               -  أ

 .بغض النظر عما إذا كان ذلك اآلخر مسئوًال جنائیًا، شخص آخر 
أو الحث على ارتكاب جریم�ة وقع�ت بالفع�ل أو ش�رع             ،  األمر أو اإلغراء بارتكاب      - ب

 .فیھا
ض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب ھذه           تقدیم العون أو التحری    -ج  

 .بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا، الجریمة أو الشروع في ارتكابھا 
یعمل��ون بق��صد ،  الم��ساھمة بأی��ة طریق��ة أخ��رى ف��ي قی��ام جماع��ة م��ن األش��خاص   -د 

عل���ى أن تك��ون ھ���ذه  ، بارتك��اب ھ���ذه الجریم��ة أو ال���شروع ف��ي ارتكابھ��ا     ، م��شترك  
   : ة متعمدة وأن تقدمالمساھم
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إذا ك�ان ھ�ذا   ،   إما بھدف تعزیز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماع�ة        - ١
  . النشاط أو الغرض منطویًا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى ھذه الجماعة  - ٢
، التح�ریض المباش�ر والعلن�ي عل�ى ارتك�اب       فیما یتعلق بجریمة اإلب�ادة الجماعی�ة      -ھـ

 .جریمة اإلبادة الجماعیة
 ال��شروع ف��ي ارتك��اب الجریم��ة ع��ن طری��ق اتخ��اذ إج��راء یب��دأ ب��ھ تنفی��ذ الجریم��ة    -و 

ولك�ن ل�م تق�ع الجریم�ة لظ�روف غی�ر ذات ص�لة بنوای�ا ال�شخص ،            ، بخطوة ملموس�ة    
أو یح�ول بوس�یلة   ومع ذلك ، فالشخص الذي یكف عن بذل أي جھد الرتكاب الجریمة  

أخرى دون إتمام الجریمة ال یكون عرضة للعقاب بموجب ھ�ذا النظ�ام األساس�ي عل�ى              
ال��شروع ف��ي ارتك��اب الجریم��ة إذا ھ��و تخل��ى تمام��ًا وبمح��ض إرادت��ھ ع��ن الغ��رض          

  .اإلجرامي
ال یؤثر أي حكم في ھذا النظام األساسي یتعلق بالم�سئولیة الجنائی�ة الفردی�ة ف�ي               - ٤

   " .موجب القانون الدوليمسئولیة الدول ب
ومن خ�الل اس�تعراض ھ�ذا ال�نص الت�شریعي یتب�ین أن�ھ ت�ضمن أحكام�ًا عدی�دة ، تك�اد                        

فق�د  . تكون ھي كل األحكام المتعلقة بالمساھمة الجنائیة في الجریمة الجنائیة الدولیة   
عالج��ت الن��صوص ص��ور الم��ساھمة الجنائی��ة األص��لیة والتبعی��ة ، س��واء ك��ان ھ��ذا          

 طبیعی�ًا أم شخ�صًا معنوی�ًا ، كم�ا ف�ي حال�ة الم�سئولیة الدولی�ة لل�دول                  المساھم شخ�صاً  
  .  من النظام األساسي المذكور ٢٥/٤المنصوص علیھا حسب المادة 

كذلك فقد نظم ھذا النص أحكام الم�ساھمة الجنائی�ة التبعی�ة وھ�ي االتف�اق والتح�ریض                  
  . والمساعدة ، وكذلك جریمة االتفاق الجنائي كجریمة مستقلة 

یذكر لھذا النص كذلك أنھ عالج مسألة صور المساھمة الجنائی�ة إذا وقف�ت عن�د ح�د                   و
ال��شروع ف��ي الجریم��ة الجنائی��ة الدولی��ة ، وك��ذلك حال��ة الع��دول االختی��اري ع��ن إتم��ام   

أیضًا فقد تطرق النص إلى تنظیم المسئولیة       . الجریمة وما إن كان معاقبًا علیھا أم ال         
ومنھا الدولة ، حسب قواع�د الق�انون ال�دولي ، ونظ�ام     الجنائیة لألشخاص المعنویة ،     

   ١.روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 من نظام المحكمة لقیام المسئولیة الجنائیة الفردی�ة أال یق�ل عم�ر              ٢٦وتشترط المادة   

الشخص المرتكب للجریمة ع�ن ثمانی�ة ع�شر عام�ًا وق�ت ارتك�اب الجریم�ة المن�سوبة                   
التح��ریض المباش��ر والعلن��ي عل��ى ارتك��اب جریم��ة اإلب��ادة       " ل وق��د ت��م إدخ��ا  . إلی��ھ 

  ه  حصرًا لقیام المسئولیة الجنائیة الفردیة ، وھذا  / ٣ / ٢٥في المادة " الجماعیة 

                                                           

 – دار الفكر الج�امعي  – المحكمة الجنائیة الدولیة    –عبدالفتاح بیومي حجازي    .  للمزید راجع د     - ١
  . ٧٥ – ٧٤ ص – ٢٠٠٤اإلسكندریة 
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   ١.النص مستوحى من أحداث رواندا 
وتكریسًا لسریان مبدأ المسئولیة الجنائیة الفردی�ة ف�ي الق�انون ال�دولي وتطبیق�ھ أم�ام                 

نائیة الدولیة ، عمد نظام المحكمة األساسي في مادتھ السابعة والعشرین     المحكمة الج 
إلى تدوین مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرس�میة بغی�ة اإلعف�اء م�ن الم�سئولیة الجنائی�ة             
الفردی��ة ، س��واء ك��ان الم��سئول رئی��سًا لدول��ة أو حكوم��ة أو ع��ضوًا ف��ي حكوم��ة أو        

  :  على أنھ ٢٧ئیًا ، فقد نصت المادة برلمان أو ممثًال منتخبًا دون مساءلتھم جنا
یطبق ھذا النظام األساس�ي عل�ى جمی�ع األش�خاص ب�صورة مت�ساویة دون أي         - ١" 

تمییز بسبب ال�صفة الرس�میة، وبوج�ھ خ�اص ف�إن ال�صفة الرس�میة لل�شخص، س�واء                
ك��ان رئی��سًا لدول��ة أو حكوم��ة أو ع��ضوًا ف��ي حكوم��ة أو برلم��ان أو مم��ثًال منتخب��ًا أو    

میًا ، ال تعفیھ بأي حال من األح�وال م�ن الم�سئولیة الجنائی�ة بموج�ب ھ�ذا            موظفًا حكو 
  .كما أنھا ال تشكل في حد ذاتھا ، سببًا لتخفیف العقوبة، النظام األساسي

 ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة - ٢
ال�دولي ، دون ممارس�ة المحكم�ة    للشخص سواء كان�ت ف�ي إط�ار الق�انون ال�وطني أو         

  . " اختصاصھا على ھذا الشخص 
 من النظام األساسي مقیدًا إس�قاط الح�صانة   ٩٨وبالرغم من ذلك فقد جاء نص المادة        

للمرتكب ج�رائم دولی�ة ب�بعض القی�ود الت�ي ح�دت م�ن فاعلی�ة مب�دأ إس�قاط الح�صانة ،                 
أن توجھ طلب تقدیم أو ال یجوز للمحكمة : "  على ما یأتي ٩٨حیث جاء نص المادة 

 أن تتصرف عل�ى نح�و یتن�افى    - ١:  مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا الطلب  
م��ع التزاماتھ��ا بموج��ب الق��انون ال��دولي فیم��ا یتعل��ق بح��صانات الدول��ة أو الح��صانة        
الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل 

 .ن تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانةأوًال على تعاو
ال یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھ�ا الطل�ب أن          - ٢

تت��صرف عل��ى نح��و ال یتف��ق م��ع التزاماتھ��ا بموج��ب اتفاق��ات دولی��ة تقت��ضي موافق��ة     
ا ل��م یك��ن الدول��ة المرس��لة ك��شرط لتق��دیم ش��خص ت��ابع لتل��ك الدول��ة إل��ى المحكم��ة ، م�� 

بوس��ع المحكم��ة أن تح��صل أوًال عل��ى تع��اون الدول��ة المرس��لة إلعط��اء موافقتھ��ا عل��ى 
   " .التقدیم

 للدول األط�راف ف�ي المحكم�ة التحل�ل م�ن اخت�صاصھا أوًال ،             ٩٨وھكذا أجازت المادة    
وأك�سبت ال�دول غی�ر األط��راف مب�ررًا قانونی�ًا وح�صانة دائم��ة م�ن س�ریان اخت��صاص         

  . ا أو رعایاھا من جانب ثان المحكمة على مواطنیھ

                                                           

التابعة لقبیل�ة الھوت�و ف�ي روان�دا تح�رض الھوت�و عل�ى        " األلف ھضبة " وتلفزیون  كانت إذاعة  - ١
"  ، و تنع��ت التوت��سي ١٩٩٤/ ٤ / ٦الق��ضاء عل��ى قبیل��ة التوت��سي قب��ل بدای��ة مج��ازر اإلب��ادة ف��ي    

وتسمیات أخرى سیئة ، وقد مث�ل م�دیر اإلذاع�ة والم�سئولین أم�ام المحكم�ة الجنائی�ة               " بالصراصیر  
  . ٤٥١ ص – المرجع السابق –علي جمیل حرب . للمزید راجع  د  .  الدولیة لرواندا
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 ھ��ي ت��شریع ق�انوني إلق��صاء المحكم��ة م�ن تأدی��ة دورھ��ا   ٩٨وف�ي تق��دیري أن الم�ادة   
القائم أصًال على مساءلة األفراد جنائیًا ، وتحقیق غایة إنشائھا بعدم إفالت المجرمین 

  . من العقاب 
ضمون وج��دیر بال��ذكر أن��ھ ل��م یتط��رق أي م��ن أع��ضاء لجن��ة ال��صیاغة إل��ى مناق��شة م�� 

   ١.  وتقوض سریانھا بشكل كامل ٢٧ وأنھا تتناقض مع مضمون المادة ٩٨المادة 
 م�ن النظ�ام األساس�ي       ١ /٩٨ م�ع الم�ادة      ٢٧ولذلك یمكن الق�ول ، أن تع�ارض الم�ادة           

یعك��س ض��عفًا ف��ي الت��شریع ی��نعكس س��لبًا عل��ى أداء المحكم��ة فیم��ا بع��د ، س��یما وأن      
ندات المطلوب�ة ، إال بع�د رف�ع الح�صانة ع�ن      المحكمة لن یمكنھا جلب المتھم أو المست     

والمالح�ظ ك�ذلك أن المحكم�ة ال     . المتھم والممتلكات م�ن دولت�ھ الت�ي یحم�ل جن�سیتھا             
تملك وسیلة معینة إلحضار األشخاص من الدول التي یقیمون بھا ، وترك ذل�ك األم�ر               

  . ه ، و ، ك  / ٩٣للسلطات المحلیة في كل دولة حسب المادة 
السبب ف�ي ھ�ذا اإلش�كال إل�ى أن الم�شرع ف�ي نظ�ام المحكم�ة الجنائی�ة                   ویرجع البعض   

الدولیة قد حاول مراعاة ذل�ك الق�در الق�ائم ف�ي عالق�ات ال�دول وبع�ضھا ال�بعض ، وأال            
یكون تدخل المحكمة سببًا في خلق جو من التوتر في أجواء العالقة بین الدول ، وھو 

    ٢.أمر یصعب تداركھ فیما بعد 
 م��ن نظ��ام المحكم��ة مب��دأ م��ساءلة الق��ادة والرؤس��اء اآلخ��رین     ٢٨دة كم��ا أق��رت الم��ا 

النت�ائج  " تتجاھ�ل ع�ن وع�ي    " واعتبارھم مسئولین جنائیًا أمامھا عن أوامرھم الت�ي   
وعدم أخذ التدابیر الالزمة والمعقولة في حدود سلطاتھم لمنع ارتكاب ھذه الجرائم أو     

  :  على أنھ ٢٨فقد نصت المادة  . قمعھا ، شرط تحقق اإلمرة والسیطرة الفعلیة لھم
باإلضافة إلى ما ھ�و من�صوص علی�ھ ف�ي ھ�ذا النظ�ام األساس�ي م�ن أس�باب أخ�رى            "  

  :للمسئولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
 یك�ون القائ�د الع�سكري أو ال�شخص الق��ائم فع�ًال بأعم�ال القائ�د الع�سكري م��سئوًال         - ١

جرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكب�ة م�ن جان�ب     مسئولیة جنائیة عن ال   
قوات تخضع إلمرتھ وس�یطرتھ الفعلیت�ین ، أو تخ�ضع ل�سلطتھ وس�یطرتھ الفعلیت�ین ،               
حسب الحالة ، نتیجة لعدم ممارس�ة القائ�د الع�سكري أو ال�شخص س�یطرتھ عل�ى ھ�ذه                 

 .القوات ممارسة سلیمة

                                                           

 لقد كان الدكتور محمود شریف بسیوني رئیسًا للجنة صیاغة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة -  ١
 ٩٨ ، ٢٧أن المادتین : "  الدولیة وقد علق سیادتھ ، في كتابھ المحكمة الجنائیة الدولیة ، بقولھ 

الحصانة أمر قد یشجع على تفسیر أحكام ونصوص النظام األساسي على نحو غیر و المتعلقتین ب
  .. " و لتجنب مشاكل التفسیر مستقبًال ، كان ینبغي دمج مضمون ھاتین المادتین .... متسق 

" أنھ ال یجوز للمحكمة أن تطلب التفاوض بشأن أحكام تلك االتفاقیات الدولیة " وأضاف سیادتھ 
للمزید راجع  د .   بتطبیقھا انسجامًا مع القواعد اإلجرائیة واإلثبات في المحكمة بمعنى أنھا ملزمة

   . ١٩٢ – ١٠٩ ص – المرجع السابق –محمود شریف بسیوني . 
 كانت اقتراحًا أمیركیًا ، و أثارت الخالف حول تضمینھا للنظام ، ٩٨ و یشیر البعض إلى أن المادة 

  . ٤٥٣ المرجع السابق ص –ي جمیل حرب عل. للمزید راجع د .. ولكنھا أقرت 
  . ١٥٣ – ١٥٢ ص – المرجع السابق –عبد الفتاح بیومي حجازي .  د - ٢
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قد علم ، أو یفترض أن یكون ق�د عل�م ،          إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص         -  أ
ب��سبب الظ��روف ال��سائدة ف��ي ذل��ك الح��ین ، ب��أن الق��وات ترتك��ب أو تك��ون عل��ى وش��ك   

 .ارتكاب ھذه الجرائم
 إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر الالزمة والمعقولة ف�ي       -ب

لة عل��ى ال��سلطات ح��دود س��لطتھ لمن��ع أو قم��ع ارتك��اب ھ��ذه الج��رائم أو لع��رض الم��سأ 
  .المختصة للتحقیق والمقاضاة

 ، ی�سأل  ١فیما یتصل بعالقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفھا ف�ي الفق�رة            - ٢
الرئیس جنائیًا عن الجرائم التي ت�دخل ف�ي اخت�صاص المحكم�ة والمرتكب�ة م�ن جان�ب               
مرؤوسین یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین نتیجة لع�دم ممارس�ة س�یطرتھ عل�ى              

 .ھؤالء المرؤوسین ممارسة سلیمة
 إذا ك��ان ال��رئیس ق��د عل��م أو تجاھ��ل ع��ن وع��ي أي معلوم��ات تب��ین بوض��وح أن         - أ

 .مرؤوسیھ یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا ھذه الجرائم
 إذا تعلق���ت الج���رائم بأن���شطة تن���درج ف���ي إط���ار الم���سئولیة وال���سیطرة الفعلیت���ین  - ب

 .للرئیس
الت�دابیر الالزم�ة والمعقول�ة ف�ي ح�دود س�لطتھ لمن�ع أو                إذا لم یتخذ الرئیس جمیع       - ج

قم��ع ارتك���اب ھ���ذه الج���رائم أو لع���رض الم���سألة عل���ى ال���سلطات المخت���صة للتحقی���ق  
   " .والمقاضاة

 م�ن نظ��ام المحكم�ة مب�دأ ع��دم س�قوط الج��رائم الجنائی�ة الدولی��ة      ٢٩كم�ا أق�رت الم��ادة   
  : بالتقادم ، فقد نصت على أنھ 

، "  تدخل في اخت�صاص المحكم�ة بالتق�ادم أی�ًا كان�ت أحكام�ھ                ال تسقط الجرائم التي   " 
فإذا ما ارتكبت جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة   
، طبقًا للمادة الخامسة من النظام األساسي ، فإن المحاكمة عنھا والمسئولیة الجنائیة 

عة لنظام التقادم أیًا كانت أحكامھ   تظل قائمة وال تسقط بمرور الزمن ، فھي غیر خاض         
  . ، ومن ثم یظل الشخص مسئوًال جنائیًا عن ھذه الجرائم الخطیرة طوال حیاتھ 

لثاني  ألساسي: لف  ما  ا  لجنائي م خالل ن لقان    مبا 

أق��ر النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة مجموع��ة م��ن المب��ادئ الت��ي ت��شتمل   
وانین الجنائیة الوطنی�ة  وق�د اعتم�دھا ف�ي مج�ال م�سئولیة األش�خاص            علیھا أغلب الق  

  :  عن الجرائم الدولیة التي یرتكبونھا ، وفیما یلي سوف نوجز جملة ھذه المبادئ 
 عدم اخت�صاص المحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة بمحاس�بة أو معاقب�ة ال�شخص ال�ذي                 :أوًال  

 ٢٦ المن�سوبة إلی�ھ ، الم�ادة         یقل عمره عن ثمانیة عشر عامًا وق�ت ارتك�اب الجریم�ة           
م��ن النظ��ام ، باعتب��ار أن��ھ م��ازال ح��دثًا ن��اقص األھلی��ة الجنائی��ة ، وم��ن ث��م یت��رك ذل��ك   

  . للمحاكم الجنائیة الوطنیة 
 اعتن��ق النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة مب��دأ ال��شرعیة الجنائی��ة ، المع��روف ف��ي        :ثانی��ًا 

 ٢٢ة إال بنص ، وفق�ًا للم�ادة     التشریعات الجنائیة الوطنیة ، والمتمثل في أنھ ال جریم        
م��ن النظ��ام ، ف��ال ی��سأل ال��شخص جنائی��ًا إال إذا ك��ان س��لوكھ ی��شكل جریم��ة ت��دخل ف��ي   

  . اختصاص المحكمة 



 - ٣٤٠١ -

 م��ن النظ��ام ، وفق��ًا لقواع��د اإلدان��ة     ٢٣كم��ا أن��ھ ال عقوب��ة إال ب��نص ، وفق��ًا للم��ادة      
ت غی��ر المن��صوص علیھ��ا ف��ي النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة ، ف��ال تمل��ك توقی��ع عقوب��ا     

  . المنصوص علیھا 
 أكد النظام األساس�ي ، أن�ھ ال یمك�ن محاس�بة ال�شخص ع�ن ج�رائم س�ابقة لب�دء                :ثالثًا  

وی�ستثنى م�ن ذل�ك      . نفاذ ھذا النظام ، وھو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة قانون الجزاء             
إذا ص��در ق��انون أو قاع��دة قب��ل الحك��م النھ��ائي فی��ھ فائ��دة للم��تھم أو یع��د أص��لح ف��ي       

  .  من النظام األساسي ٢٤لیھ ، وھو ما نصت علیھ المادة التطبیق ع
 من��ھ ، ع��دة أس��باب  ٣١ ح��دد النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة ، م��ن خ��الل الم��ادة    :رابع��ًا 

  : المتناع المسئولیة الجنائیة لألفراد ، وھي على النحو التالي 
اإلدراك  إذا كان مرتكب الجریمة یعاني مرضًا أو ق�صورًا عقلی�ًا یع�دم قدرت�ھ عل�ى            –أ  

  .أو التحكم في سلوكھ
 حال��ة ال��سكر ال��ذي یع��دم الق��درة عل��ى اإلدراك ، م��الم یك��ن ال��شخص ق��د س��كر          –ب 

  . باختیاره 
 حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغیر، أو ف�ي حال�ة الح�رب ع�ن ممتلك�ات ال                 –ج  

غن��ى عنھ��ا لبق��اء األش��خاص أو إلنج��از مھ��ام ع��سكریة ض��د اس��تخدام وش��یك وغی��ر      
  . وة مشروع للق

وقد اشترط النظام األساس�ي ، ف�ي حال�ة ال�دفاع ال�شرعي أن یك�ون ھن�اك تناس�ب ب�ین              
  . حالة الدفاع وحالة العدوان 

 إذا كان الشخص واقعًا تحت ت�أثیر اإلك�راه ، س�واء لنف�سھ أو للغی�ر ، ل�دفع خط�ر        –د  
التھدی��د ب��الموت أو ال��ضرر الب��دني الج��سیم الم��ستمر أو عل��ى وش��ك الح��دوث ، وذل��ك  

  . رط التناسب بین األمرین بش
 كم��ا أن للمحكم��ة أن تنظ��ر ف��ي أي س��بب المتن��اع الم��سئولیة الجنائی��ة لألش��خاص –ه 

 من النظ�ام ، وھ�و م�ا یعن�ي أن للمحكم�ة          ٣ / ٣١بخالف ما سبق ذكره ، طبقًا للمادة        
سلطة تقدیریة في تبني أسباب أخرى، خ�الف م�ا س�بق ذك�ره ،  ت�دفع بھ�ا الم�سئولیة               

  .  األشخاص المتھمین بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة عن
 بین النظام األساس�ي للمحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة ، أن�ھ الب�د م�ن ت�وفر ال�ركن                      :خامسًا  

المعنوي للجریمة المكون م�ن الق�صد الجن�ائي بعن�صریھ العل�م واإلرادة بجان�ب ال�ركن           
 وھ�ذا م�ا ن�صت علی�ھ الم�ادة        المادي للجریمة ، حتى یمك�ن م�ساءلة ال�شخص عنھ�ا ،            

  .  من النظام األساسي ٣٠/١
 اعتبر النظام األساسي للمحكمة ، أن الغلط ف�ي الوق�ائع ال یع�د س�ببًا المتن�اع             :سادسًا  

المسئولیة الجنائیة لألشخاص إال إذا نجم عنھ انتفاء الركن المعنوي للجریم�ة ، وفق�ًا              
   . ١ / ٣٢للمادة 

ن ، فإن�ھ ال ی�شكل س�ببًا المتن�اع الم�سئولیة الجنائی�ة ع�ن               أما بالنسبة للغلط في الق�انو     
الشخص مرتكب الجریمة إال إذا أدى ھذا الغلط النتفاء ال�ركن المعن�وي للجریم�ة ، أو                  
كان تنفیذًا ألوامر رؤساء تجب علیھ طاعتھم أو اللتزام ق�انوني واج�ب ، وفق�ًا للم�واد      

٣٣ ، ٢ /٣٢ .   
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القادة ، من حیث األصل ، سببًا معفیًا من المسئولیة  ال تعد أوامر الرؤساء أو :سابعًا 
إال إذا ك�ان عل��ى ال�شخص الت�زام ق��انوني بإطاع�ة أوام��ر     . الجنائی�ة لمرتك�ب الجریم��ة   

أو إذا ك��ان عل��ى غی��ر عل��م ب��أن األم��ر . أ  / ١ / ٣٣الحكوم��ة أو ال��رئیس المعن��ي ، م 
شروعیة أم��ر غی��ر أو إذا كان��ت ع��دم الم� . ب  / ١ / ٣٣ال�ذي نف��ذه غی��ر م�شروع ، م   

  . ج  / ١ / ٣٣ظاھر ، م 
 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائی�ة الدولی�ة الموض�وعي وفق�ًا        :ثامنًا  

للمادة الخامسة ، ال تسقط بالتقادم أو مرور ال�زمن ، وم�ن ث�م یظ�ل ال�شخص مرتك�ب                
 ٢٩ للم�ادة  الجریمة خاضعًا للمسئولیة الجنائیة و المعاقبة علیھا ط�وال حیات�ھ ، وفق�اً    

  . من النظام األساسي للمحكمة 

ب اطا  

دوا ا  ووص اا  لطور اا   

  : تمهيـــ 

یشكل االختصاص الموضوعي المحور الرئیس لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، فھو 
م المبین�ة فی�ھ وعل�ى       الذي یحدد نط�اق وظائفھ�ا ، ویرس�م إط�ار س�لطاتھا عل�ى الج�رائ                

  . األشخاص المرتكبین لتلك الجرائم 
وق��د ورد ف��ي الم��ادة الخام��سة م��ن النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة تحدی��د واض��ح ألن��واع      

 یقت��صر - ١:  " الج��رائم الت��ي ت��دخل ف��ي اخت��صاص المحكم��ة ، والت��ي ج��اء ن��صھا     
أسره ، اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي ب 

  : وللمحكمة بموجب ھذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة
 .جریمة اإلبادة الجماعیة -  أ

 .الجرائم ضد اإلنسانیة -ب
 .جرائم الحرب -ج 
  .جریمة العدوان -د 
 تمارس المحكمة االختصاص على جریمة الع�دوان مت�ى اعتم�د حك�م بھ�ذا ال�شأن                 - ٢

 یع��رف جریم��ة الع��دوان وی��ضع ال��شروط الت��ي بموجبھ��ا ١٢٣  و١٢١وفق��ًا للم��ادتین 
تمارس المحكمة اختصاصھا فیم�ا یتعل�ق بھ�ذه الجریم�ة، ویج�ب أن یك�ون ھ�ذا الحك�م           

   " .متسقًا مع األحكام ذات الصلة من میثاق األمم المتحدة
وفي بادئ األمر اقتصر االختصاص الموضوعي للمحكمة على النظر في ثالث ج�رائم          

وتعریفًا وتطبیقًا ، وھي جریمة اإلبادة الجماعی�ة ، الج�رائم ض�د اإلن�سانیة ،              ، تحدیدًا   
أما االختصاص الرابع المتعلق بجریمة العدوان فق�د بق�ي تع�دادًا وف�ي             . جرائم الحرب   

 مك�رر  ٨ وف�ي الم�ادة   ٢٠١٧إطاره النظ�ري وف�ق الم�ادة الخام�سة ومعلق�ًا حت�ى ع�ام             
   . ٢٠١٠ الذي انعقد في كمباال عام التي أضافھا المؤتمر االستعراضي األول

وتجدر اإلشارة إلى أن الجرائم الدولیة التي أدخلھا نظ�ام المحكم�ة ض�من اخت�صاصھا               
الموض��وعي ، باس��تثناء جریم��ة اإلب��ادة الجماعی��ة ، كان��ت ق��د ن��صت علیھ��ا معاھ��دة       
فرساي واكتفى النظام األساس�ي ب�الجرائم األش�د خط�ورة عل�ى الب�شریة ، أي الج�رائم            
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ي ھ��ي بطبیعتھ��ا ج��رائم دولی��ة ، مح��اوًال تقن��ین معظمھ��ا ، م��ستبعدًا الج��رائم ذات     الت��
الطبیع��ة الدولی��ة الت��ي تت��ضمنھا الق��وانین الجنائی��ة أو المعاھ��دات الدولی��ة التخص��صیة  

  .وتعاقب علیھا في إطار القانون الجنائي الوطني أو الدولي 
ف�رع متع�ددة ، م�ع إف�راد      وسوف نقوم بإلقاء ال�ضوء عل�ى ھ�ذه الج�رائم ال�ثالث ف�ي أ         

مبحث خاص للحدیث عن التطور الحاصل لجریمة العدوان والذي أس�فر ع�ن تعریفھ�ا             
  . وإدراجھا عملیًا ضمن الجرائم التي تمارس علیھا المحكمة اختصاصھا 

ل  أل لجماعية:لف  إلبا  يمة     ج

ام األساس�ي  ورد النص على ھذه الجریمة ف�ي الفق�رة أ م�ن الم�ادة الخام�سة م�ن النظ�                  
للمحكمة ، وأن المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس اختصاصھا بالنظر في كل ما یتعل�ق        

 م��ن ٦بھ��ذا الن��وع م��ن الج��رائم ، ث��م ورد تعریفھ��ا وتحدی��د أفعالھ��ا م��ن خ��الل الم��ادة    
" لغ��رض ھ�ذا النظ��ام األساس�ي تعن��ي   :  " النظ�ام األساس�ي ، والت��ي ن�صت عل��ى أن�ھ     

ل من األفعال التالی�ة یرتك�ب بق�صد إھ�الك جماع�ة قومی�ة أو       أي فع " اإلبادة الجماعیة   
قت��ل أف��راد   -   أ : إثنی��ة أو عرقی��ة أو دینی��ة ب��صفتھا ھ��ذه ، إھالك��ًا كلی��ًا أو جزئی��اً   

 .الجماعة
 . إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة-ب
 .جزئیًا أوإھالكھا الفعلي كلیًا   إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال معیشیة یقصد بھا-ج 
 . فرض تدابیر تستھدف منع اإلنجاب داخل الجماعة-د 
  . "  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري -ھـ

وق��د حظی��ت ھ��ذه الجریم��ة باإلجم��اع ال��دولي عن��دما ت��م االتف��اق عل��ى إدراجھ��ا ض��من    
اخت��صاص المحكم��ة الموض��وعي ، ول��م تواج��ھ أي إش��كالیة ح��ول تعریفھ��ا أو تحدی��د    

 ، الت�ي    ١٩٤٨اتفاقی�ة اإلب�ادة الجماعی�ة لع�ام         " نھا اقتبست عن م�ضمون      أفعالھا ، أل  
  . حظیت بتصدیق عالمي 

كم�ا أن الم��ادة ال�سادسة م��ن النظ��ام األساس�ي ق��د ج��اءت تكری�سًا للمجھ��ودات الدولی��ة     
السابقة والتي تناولت جریمة اإلبادة الجماعیة والمحاسبة علیھا من خالل المحكمتین       

ن لیوغسالفیا السابقة ورواندا ، والت�ي س�بق لن�ا اإلش�ارة إلیھم�ا ،               الجنائیتین الدولیتی 
بل إن المادة السادسة قد اعتنقت حرفیًا تعریف جریمة اإلب�ادة الجماعی�ة ال�واردة ف�ي                  

 م��ن نظ��ام المحكم��ة الجنائی��ة لیوغ��سالفیا   ٤الم��ادة ( نظ��امي المحكمت��ین الم��ذكورتین 
  ) لرواندا  من نظام المحكمة الجنائیة٢السابقة، والمادة 

وتعد جریمة اإلبادة الجماعیة أول جریمة تشھد ھذا االس�تقرار الق�انوني ف�ي تعریفھ�ا                
  . وتحدید أفعالھا ضمن المدونات الدولیة المتالحقة 

وبالرغم من أن البعض قد أثار مسألة االلتب�اس ف�ي التف�سیر الم�ؤدي إل�ى إرب�اك عن�د         
ریم�ة اإلب�ادة الجماعی�ة ، وت�داخلھا     التطبیق فیما یتعلق بصیاغة النص الذي یتن�اول ج   
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في بعض األفعال مع الجرائم ضد اإلنسانیة ، إال أنھا تبقى مثاًال واضحًا عل�ى التط�ور                 
   ١. التشریعي الحاصل في مجال الجرائم الدولیة ومسئولیة األفراد عنھا 

وق��د أدى ھ��ذا التط��ور الت��شریعي ف��ي نط��اق جریم��ة اإلب��ادة الجماعی��ة وف��ق النظ��ام          
ي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى امتداد اختصاص المحكمة بنظر بعض األفع�ال           األساس

الداخلة ضمن ھذا اإلطار بعد تفعیل النظام األساسي للمحكمة ، ومن أبرز األمثلة على 
ذلك ما تصدت لھ المحكمة من أحداث في جمھوریة السودان ، فقد أص�درت المحكم�ة          

 م��ذكرة اعتق��ال ض��د ال��رئیس    ٢٠٠٩ام الجنائی��ة الدولی��ة ف��ي الراب��ع م��ن م��ارس ع��     
استنادًا إل�ى االش�تباه بارتكاب�ھ ع�دة ج�رائم ب�إقلیم دارف�ور               " عمر البشیر   " السوداني  

من الجرائم التي ت�دخل ف�ي اخت�صاص المحكم�ة ، بن�اًء عل�ى اإلحال�ة م�ن قب�ل مجل�س             
 ، وال�ذي  ٢٠٠٥ م�ارس  ٣١ ال�صادر ف�ي   ١٥٩٣األمن ال�دولي بمقت�ضى الق�رار رق�م        

 إن حكومة السودان وكل األطراف األخرى في الن�زاع ف�ي دارف�ور علیھ�ا      "نص على   
االلتزام بالتعاون كلیًا ، وتقدیم جمیع المساعدات الضروریة للمحكم�ة والم�دعي الع�ام             

   ٢" وفقًا لذلك القرار 
وتج��در اإلش��ارة ف��ي ھ��ذا ال��صدد إل��ى أن المحكم��ة كان��ت ق��د أص��درت ، قب��ل ذل��ك ،           

أحم�د ھ�ارون وزی�ر    :  ، أول أوامر االعتقال بحق كل م�ن   ٢٠٠٧وبالتحدید في أبریل    
الدولة السوداني للشئون اإلنسانیة ، و علي محمد عل�ي عب�د ال�رحمن الك�شیب القائ�د               
المیداني للجنجوید ، وذلك لدورھما القیادي فیما وصف بارتكابھم جرائم حرب وإبادة         

  ٣. جماعیة وقعت في إقلیم دارفور 
من الدائرة التمھیدیة للمحكمة ، بناًء على طلب المدعي العام وقد صدر قرار االعتقال 

بع�د م�رور ث�الث    : "  ، حیث جاء في مذكرة االتھام ما یلي         ٢٠٠٨ یولیو   ١٤لھا في   
سنوات على طلب مجلس األمن ب�التحقیق ف�ي دارف�ور ، واس�تنادًا إل�ى األدل�ة الدامغ�ة                  

ن عم�ر ح�سن أحم�د الب�شیر     یرى المدعي العام أن ھن�اك مب�ررات معقول�ة لالعتق�اد ب�أ         
یتحمل المسئولیة الجنائیة فیما یخص التھم الموجھة بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعیة   

وتب�ین األدل�ة الت�ي ق�دمھا الم�دعي الع�ام            . ، والجرائم ضد اإلنسانیة ، وجرائم الحرب        
أن البشیر ق�د دب�ر ونف�ذ خط�ة لت�دمیر ج�زء كبی�ر م�ن مجموع�ات الف�ور ، والم�سالیب              

                                                           

 للمزید حول انتقاد الصیاغة لجریمة اإلبادة الجماعیة یراجع موقف الدكتور محمود شریف - ١
حقق ھذه بسیوني رئیس لجنة صیاغة النظام األساسي للمحكمة وحدیثھ عن القصد المتطلب لت

الجریمة ، وانتقاده كذلك لموقف المندوبین في المؤتمر الذین فضلوا عدم التوسع في نطاق تعریف 
المعاھدة لإلبادة الجماعیة ألن ذلك كان سیتطلب من الدول مراجعة قوانینھا المنفذة لتلك المعاھدة ، 

م یتجاوبوا معھ ، وأضاعوا ویضیف سیادتھ أنھ قد حاول وألح كثیرًا من أجل ذلك إال أن المندوبین ل
 المرجع –محمود شریف بسیوني . د ."  فرصة تاریخیة لسد بعض الثغرات التي ال مبرر لھا 

 .  وما بعدھا ١٢١ ص –السابق 
 مجلة السیاسة الدولیة – اآلثار القانونیة لطلب اعتقال الرئیس عمر البشیر –أیمن سالمھ .  د - ٢
  . ٢٠١ ص – ٢٠٠٨ أكتوبر – ١٧٤دد  الع– القاھرة – مؤسسة األھرام –
 – مجلة السیاسة الدولیة – المحكمة الجنائیة والخیارات السودانیة – محمد أبو الفضل - ٣

  . ٢٣٧ ص – ١٧٦ العدد – ٢٠٠٩مؤسسة األھرام القاھرة أبریل 
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وقد احتج بع�ض أع�ضاء ھ�ذه المجموع�ات ال�ثالث ، وھ�م               . وة ، ألسباب إثنیة     والزغا
لم . من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان على تھمیش الوالیة ، وشرعوا في التمرد      

ف�صار یھ�اجم ال�شعب ، ویق�ول الم�دعي       . یتمكن الب�شیر م�ن ھ�زم الحرك�ات الم�سلحة            
أما نیتھ " مكافحة التمرد " بحجة العام إن دوافعھ سیاسیة في معظمھا ، وھو یتذرع 

  " فھي اإلبادة الجماعیة 
وت��ابع الم��دعي الع��ام كالم��ھ ب��ذكر ش��ھادات ال��شھود عل��ى وق��ائع الت��دمیر والت��شرید        

  "  أنا ال أحتمل غض الطرف ، لدي أدلة " ثم یسترسل قائًال .... واالغتصاب والقتل 
لبشیر ارتكاب المزی�د م�ن    وتابع أنھ على مدار ما یزید على خمس سنوات جعل فیھا ا           

الج��رائم ممكن��ًا بت��شجیع أفع��ال المیلی��شیات غی��ر القانونی��ة وتمكی��نھم م��ن اإلف��الت م��ن  
   ١." العقاب ، من أجل ضمان رغبتھم في ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعیة 

وج��دیر بال��ذكر أن الحكوم��ة ال��سودانیة ق��د رف��ضت االعت��راف بوالی��ة المحكم��ة علیھ��ا   
ھا تأسیسًا على أن السودان لیست عضوًا ف�ي میث�اق روم�ا لع�ام       وانعقاد االختصاص ل  

 المن��شئ للمحكم��ة ، وأن ھ��ذا المیث��اق ل��یس س��وى معاھ��دة دولی��ة ال ت��سري      ١٩٩٨
  . أحكامھا سوى على الدول األطراف فیھا 

وقد اعتبرت الحكومة السودانیة أن تحویل القضیة إلى المحكمة تم عبر مجلس األمن 
  . قوى المتحكمة فیھ بمعاییر سیاسیة بحتة طبقًا لرؤى ومصالح ال

وما زالت آثار ھذه القضیة ممتدة ـــ حتى الی�وم ــ�ـ ف�الرئیس ال�سوداني ، وألول م�رة                
. لرئیس دولة في سدة الحكم ، قد یكون غیر قادر على مغ�ادرة دولت�ھ خ�ارج ح�دوده                  

كم�ة ، ول�ن   وال یستطیع أن یمثل دولتھ إال في بعض الدول غیر األعضاء بمیثاق المح       
یستطیع الحضور إلى مقر منظمة األمم المتح�دة ، خ�شیة إلق�اء الق�بض علی�ھ ، وذل�ك               
تنفیذًا ألمر االعتقال الصادر من الغرفة التمھیدیة بالمحكمة الجنائی�ة الدولی�ة ، و ھ�و                
م��ا یع��د تط��ورًا مھم��ًا و الفت��ًا ف��ي مج��ال الم��سئولیة الجنائی��ة الفردی��ة ع��ن الج��رائم           

  ٢. لیة لحقوق اإلنسان واالنتھاكات الدو

لثاني  إلنسانية: لف  ئ ض    لج

تقع ھذه الجرائم ضمن االختصاص الموضوعي للمحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة م�ن خ�الل                
النص علیھا في الفقرة ب من الم�ادة الخام�سة م�ن النظ�ام األساس�ي ، كم�ا ورد بی�ان                       

 - ١: " نص عل�ى أن�ھ     م�ن النظ�ام ، والت�ي ت�         ٧مضمونھا وتعریفھا من خ�الل الم�ادة        
جریم��ة ض��د   " لغ��رض ھ��ذا النظ��ام األساس��ي ، ی��شكل أي فع��ل م��ن األفع��ال التالی��ة         

مت��ى ارتك��ب ف��ي إط��ار ھج��وم واس��ع النط��اق أو منھج��ي موج��ھ ض��د أی��ة   " اإلن��سانیة 
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  :مجموع������������ة م������������ن ال������������سكان الم������������دنیین ، وع������������ن عل������������م ب������������الھجوم    
 . القتل العمد  ) أ 

 . اإلبادة ) ب
 . االسترقاق )ج 
 .بعاد السكان أو النقل القسري للسكان إ )د 
ال��سجن أو الحرم��ان ال��شدید عل��ى أي نح��و آخ��ر م��ن الحری��ة البدنی��ة بم��ا یخ��الف   ) ھ��ـ

 .القواعد األساسیة للقانون الدولي
 . التعذیب )و 
 االغتصاب أو االستعباد الجن�سي أو اإلك�راه عل�ى البغ�اء، أو الحم�ل الق�سري، أو            )ز  

 آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة م�ن            التعقیم القسري أو أي شكل    
 .الخطورة

 اض��طھاد أی��ة جماع��ة مح��ددة أو مجم��وع مح��دد م��ن ال��سكان ألس��باب سیاس��یة أو   ) ح
عرفی��ة أو قومی��ة أو إثنی��ة أو ثقافی��ة أو دینی��ة، أو متعلق��ة بن��وع الج��نس عل��ى النح��و   

ب�أن الق�انون ال�دولي ال      ، أو ألس�باب أخ�رى م�ن الم�سلم عالمی�ًا              ٣المعرف في الفقرة    
یجیزھا ، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في 

 .اختصاص المحكمة
 . االختفاء القسري لألشخاص ) ط
 . جریمة الفصل العنصري ) ي
 األفع��ال الالإن��سانیة األخ��رى ذات الط��ابع المماث��ل الت��ي تت��سبب عم��دًا ف��ي معان��اة     )ك

  . في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیةشدیدة أو
  : ١ لغرض الفقرة - ٢
نھج��ًا " ھج��وم موج��ھ ض��د أی��ة مجموع��ة م��ن ال��سكان الم��دنیین    " تعن��ي عب��ارة  )  أ

 ضد أیة مجموعة ١سلوكیًا یتضمن االرتكاب المتكرر لألفعال المشار إلیھا في الفقرة       
دولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم ، أو من السكان المدنیین ، عمًال بسیاسة 

 .تعزیزًا لھذه السیاسة
تعمد فرض أحوال معیشیة ، م�ن بینھ�ا الحرم�ان م�ن الح�صول               " اإلبادة  " تشمل  ) ب

 .على الطعام والدواء ، بقصد إھالك جزء من السكان
ممارسة أي من ال�سلطات المترتب�ة عل�ى ح�ق الملكی�ة ، أو               " االسترقاق  " یعني  ) ج  

ھذه السلطات جمیعھا، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات ف�ي س�بیل         
 .االتجار باألشخاص ، وال سیما النساء واألطفال

نق�ل األش�خاص المعنی�ین ق�سرًا     " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان       "  یعني    )د  
آخ�ر ،  من المنطقة التي یوجدون فیھ�ا ب�صفة م�شروعة، ب�الطرد أو ب�أي فع�ل ق�سري         

 .دون مبررات یسمح بھا القانون الدولي
تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة ، سواء بدنیًا أو عقلیًا ،     " التعذیب  " یعني  ) ھـ

بشخص موجود تحت إشراف المتھم أو سیطرتھ ، ولكن ال ی�شمل التع�ذیب أي أل�م أو         
 . نتیجة لھامعاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءًا منھا أو
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إك��راه الم��رأة عل��ى الحم��ل ق��سرًا وعل��ى ال��والدة غی��ر    " الحم��ل الق��سري " یعن��ي ) و 
المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرق�ي ألی�ة مجموع�ة م�ن ال�سكان أو ارتك�اب                  

وال یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریف على . انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي 
 ٠ة المتعلقة بالحملنحو یمس القوانین الوطنی

حرم��ان جماع��ة م��ن ال��سكان أو مجم��وع ال��سكان حرمان��ًا    " االض��طھاد "  یعن��ي  )ز 
وذل�ك ب�سبب ھوی�ة    ، متعمدًا وشدیدًا من الحقوق األساسیة بما یخالف القانون ال�دولي         

 .الجماعة أو المجموع
ألفع�ال  أیة أفعال ال إنسانیة تماثل في طابعھا ا  " جریمة الفصل العنصري    "  تعني    ) ح

 وترتك��ب ف��ي س��یاق نظ��ام مؤس��سي قوام��ھ االض��طھاد       ١الم��شار إلیھ��ا ف��ي الفق��رة    
المنھج�ي وال��سیطرة المنھجی�ة م��ن جان��ب جماع�ة عرقی��ة واح�دة إزاء أی��ة جماع��ة أو     

 . وترتكب بنیة اإلبقاء على ذلك النظام، جماعات عرقیة أخرى
ش���خاص أو إلق���اء الق���بض عل���ى أي أ " االختف���اء الق���سري لألش���خاص  " یعن���ي ) ط 

احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة ، أو بإذن أو دع�م منھ�ا لھ�ذا     
الفعل أو بسكوتھا علیھ ، ثم رفضھا اإلقرار بحرمان ھؤالء األشخاص من حریتھم أو    
إعط��اء معلوم��ات ع��ن م��صیرھم أو ع��ن أم��اكن وج��ودھم بھ��دف حرم��انھم م��ن حمای��ة  

  .القانون لفترة زمنیة طویلة
ی�شیر إل�ى   " ن�وع الج�نس   " غرض ھذا النظام األساسي ، من المفھوم أن تعبیر     ل - ٣

إلى أي " نوع الجنس " الجنسین ، الذكر األنثى، في إطار المجتمع ، وال یشیر تعبیر 
  . " معني آخر یخالف ذلك 

ویمكن القول بأن ظھور تعبیر الج�رائم ض�د اإلن�سانیة ألول م�رة عل�ى ص�عید الق�انون                
 ب�ین فرن�سا وبریطانی�ا    ١٨٦٨لي كان من خ�الل إع�الن بطرس�بورغ ع�ام      الجنائي الدو 

عل�ى أنھ�ا مناق�ضة    " وروسیا ، المتضمن تحریم بعض المتفجرات والقذائف الحارق�ة   
 المت�ضمنة لم�ا   ١٩٠٧، كم�ا ظھ�ر أی�ضًا ف�ي اتفاقی�ة الھ�اي ع�ام        " لقوانین اإلنسانیة  

لمح�اربین ، وفق�ًا لمب�ادئ    یعرف بشرط مارتنز ، ومضمونھ إق�رار الحمای�ة لل�سكان وا         
وأول مرة طالب فیھا المجتمع الدولي بالمعاقبة الصریحة على الج�رائم           . قانون األمم   

 عن���دما طالب��ت ال��دول األوربی��ة بمعاقب��ة أع���ضاء     ١٩١٥ض��د اإلن��سانیة كان��ت ع��ام     
الحكوم��ة التركی��ة والم��سئولین ع��ن ارتك��اب م��ذابح األرم��ن والمت��ورطین فیھ��ا الت��ي       

  . اإلنسانیة اعتبرت جرائم ضد
وبع��د ذل��ك ورد التعبی��ر ف��ي تقری��ر لجن��ة الم��سئولیات ف��ي الح��رب العالمی��ة األول��ى ،       

ج  الت�ي ع�ددت األفع�ال الت�ي       / ٦ ف�ي الم�ادة      ١٩٤٥وتكرس في نظام نورمبرغ لعام      
تعتب��ر جریم��ة ض��د اإلن��سانیة ، وھ��ي ذات األفع��ال الت��ي ستقتب��سھا أنظم��ة المحكمت��ین  

، ونظام المحكم�ة  ١ ) ٣ ، ورواندا م ٥غسالفیا السابقة م یو( المعاصرتین المؤقتتین   
  .  و التي سبق ذكرھا ٧الجنائیة الدولیة الدائمة في المادة 

                                                           

 . الھامش  مذكور ب٤٤١ المرجع السابق ص –علي جمیل حرب .  د - ١
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ج من میثاق محكمة نورمبرغ عن ھذه الج�رائم ض�د اإلن�سانیة     / ٦وقد عبرت المادة  
ت ضد الجنایا: " بأنھا جنایات ضد اإلنسانیة ، ولذلك نصت المادة المذكورة على أنھ     

اإلنسانیة ھي القتل العمد م�ع س�بق اإلص�رار ، واإلفن�اء ، واالس�ترقاق ، واإلق�صاء ،                     
وكل فعل آخر ال إنساني ، یرتكب ضد السكان المدنیین قبیل الحرب أو بعدھا ، أو ك�ل              
اض��طھاد ألس��باب سیاس��یة أو عرقی��ة أو دینی��ة ، ح��ین یك��ون ارتك��اب ھ��ذه األفع��ال أو   

ی��ة ت��دخل ف��ي اخت��صاص المحكم��ة أو تك��ون ذات ص��لة  االض��طھادات عل��ى أث��ر أي جنا
بھذه الجنایة ، سواء أش�كلت ھ�ذه األفع�ال و االض�طھادات خرق�ًا للق�انون ال�داخلي ف�ي          

ویك���ون الموجھ���ون والمنظم���ون والمحرض���ون أو   . البل���د ال���ذي ارتكب���ت فی���ھ أم ال   
ال��شركاء المت��دخلون ال��ذین س��اھموا بوض��ع أو تنفی��ذ مخط��ط م��دروس ، أو م��ؤامرة      

رتكاب أي فعل من األفعال المذكورة أعاله ، مسئولین عن كل األفع�ال الت�ي یرتكبھ�ا                ال
  ." أي شخص تنفیذًا لھذا المخطط 

وحین شكلت األمم المتحدة لجنة لصیاغة مبادئ ــــ نورمبرغ ــ�ـ رف�ضت ھ�ذه اللجن�ة              
عم�ل  أن تعتبر الجرائم المنفردة ـــ كجریم�ة ض�د اإلن�سانیة ــ�ـ وإنم�ا ال ب�د م�ن وج�ود            

 ، ومطب��وع بط��ابع systematique ، و م��نظم  action massiveجم��اعي 
 ، ولذلك وح�سب نظ�ر اللجن�ة الم�ذكورة ، ف�ال تعتب�ر ج�رائم ض�د          autoriteالسلطة 

اإلنسانیة ، إال الجرائم التي تع�رض المجتم�ع إل�ى خط�ر أو تج�رح ض�میر اإلن�سانیة ،                     
ابھ�ا ف�ي أم�اكن متع�ددة وأوق�ات      سواء بضخامتھا أو بقسوتھا أو بع�ددھا الكبی�ر وارتك     

مختلفة ، بحیث یكون م�ن ش�أنھا أن تب�رر ت�دخل ال�دول الكب�رى الت�ي ل�م ترتك�ب عل�ى            
  ١.أرضھا أو یكون ضحایاھا أفرادًا من غیر رعایاھا 

وق��د ج��اء ن��ص المحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة أكث��ر دق��ة وص��یاغة م��ن س��ابقھ ، نتیج��ة        
أث��ر تج��ریم ھ��ذه األفع��ال ض��من میث��اق للتط��ورات الت��ي م��ر بھ��ا الم��شرع ال��دولي عل��ى 

 ثم ١٩٩٣ ثم محكمة مجرمي الحرب في یوغسالفیا السابقة ١٩٤٥محكمة نورمبرغ 
  ٢ . ١٩٩٤محكمة مجرمي الحرب في رواندا 

وعل��ى ال��رغم م��ن أن اعتم��اد م��صطلح الج��رائم ض��د اإلن��سانیة ق��د ورد ف��ي النظ��ام           
 ، إال أن التف�وق الق�انوني ف�ي       األساسي للمحاكمات الجنائی�ة الدولی�ة المؤقت�ة ال�سابقة         

ال��صیاغة وف��ي تعری��ف الجریم��ة وتحدی��دھا یكت��ب للنظ��ام األساس��ي للمحكم��ة الجنائی��ة  
حی��ث أن��ھ بع��د أن أورد تعریف��ًا للج��رائم وع��دد األفع��ال الداخل��ة ض��من ھ��ذا      . الدولی��ة 

ك إل��ى ع��دم الح��صر أو التقیی��د باألفع��ال المن��صوص    / ١التعری��ف انتھ��ى ف��ي الفق��رة  
بقًا ، ب�ل إن�ھ أش�ار ص�راحة إل�ى م�ا یماثلھ�ا م�ن األفع�ال الالإن�سانیة األخ�رى                علیھا سا 

الت��ي تت��سبب عم��دًا ف��ي معان��اة ش��دیدة أو ف��ي أذى خطی��ر یلح��ق بالج��سم أو بال��صحة     
  . العقلیة أو البدنیة  وأنھ یندرج ضمن ھذا اإلطار من التجریم والمسئولیة الجنائیة 
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كره كان على س�بیل المث�ال ال الح�صر ، وھ�و      فإن ذلك یعني أن ما تم ذ  وبعبارة أخرى 
ما یعد تطورًا مھمًا في مجال المسئولیة الجنائیة الفردیة عن ھ�ذا الن�وع م�ن الج�رائم                 

  ١.شدیدة الخطورة في المجال الدولي واإلنساني 
وق��د م��نح النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة ب��ذلك ال��نص ، ق��ضاة المحكم��ة س��لطة تقدیری��ة       

ة التي یشملھا التجریم الدولي من ناحیة ، وإرساًء للمف�اھیم           لتكییف األفعال الالإنسانی  
  . والقواعد اإلنسانیة المحمیة دولیًا وجنائیًا من ناحیة أخرى 

لثال  لح:لف  ئ     ج

األفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب كما حددتھ        " جرائم الحرب ھي  
   ٢." لدولیة قوانین الحرب وعاداتھا والمعاھدات ا

مجموعة من األفعال التي تنطوي على خروج متعمد عل�ى ق�وانین            " كما عرفت بأنھا    
  ٣" وأعراف الحرب 

وق��د درج الق��انون ال��دولي العرف��ي عل��ى تطبی��ق قاع��دة م��سئولیة الدولی��ة ع��ن ج��رائم    
ورغ�م  . الحرب لوقت طویل من الزمن ، مستبعدًا مسئولیة الشخاص الطبیعیین عنھا           

 واألعراف المتوارثة فإن ھذه الج�رائم بقی�ت ض�من م�سئولیة الدول�ة ، وإن              االتفاقیات
تصادف تحمیل المسئولیة لألشخاص الطبیعیین عنھ�ا ظرفی�ًا ، كم�ا ف�ي حال�ة ن�ابلیون            

   . ١٨١٥بونابرت عام 
 أنھ��ا أخرج��ت ج�رائم الح��رب وأفعالھ��ا م��ن م��سئولیة  ١٩١٩وی�شھد لمعاھ��دة فرس��اي  

لطبیعیین ونصت عل�ى م�ساءلتھم دولی�ًا وجنائی�ًا عن�د            الدولة إلى مسئولیة األشخاص ا    
ثم جاء میثاق محكمة نورمبرغ لینص علیھا ویعرفھا بشكل . ارتكابھم لجرائم الحرب 

بأنھ�ا األفع�ال الت��ي ترتك�ب بالمخالف�ة لق��وانین وأع�راف الح�رب واالتفاقی��ات       " موس�ع  
 الجنائي المعترف بھا في الدولیة والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة للقانون

  " كل الدول المتمدینة 
ولق�د ج�اء النظ�ام األساس�ي للمحكم�ة الجنائی��ة الدولی�ة ، ض�من مادت�ھ الثامن�ة ، یق��نن          
جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الموض�وعي ومقاض�اة األش�خاص           

ه الم�ادة  المرتكبین ألي منھا ف�ي النزاع�ات الم�سلحة الدولی�ة أو الوطنی�ة ، وتمی�ز ھ�ذ                 
بین األفعال المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولیة ، واألفعال المرتكبة في النزاع�ات         

 یك��ون - ١: " فق��د ن��صت الم��ادة الثامن��ة م��ن النظ��ام ، عل��ى أن��ھ  . الم��سلحة الداخلی��ة 

                                                           

المعالجة التشریعیة للجرائم ضد اإلنسانیة من "  للمزید حول ذلك راجع بحثنا الموسوم بعنوان - ١
 منشور بمجلة كلیة –دراسة تحلیلیة تأصیلیة  –خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 ینایر – الجزء األول – العدد الثامن عشر – جامعة األزھر الشریف –الشریعة والقانون بالدقھلیة 
 .  م ٢٠١٦

  . ٧٥ المرجع السابق ص –علي عبد القادر القھوجي .  د - ٢
 – دار النھضة العربیة – مبادئ القانون الجنائي الدولي –أشرف توفیق شمس الدین .  د - ٣

  . ١٩٥ ص – ١٩٩٩ الطبعة الثانیة –القاھرة 
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للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، والسیما عندما ترتكب ف�ي إط�ار خط�ة          
  . إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائمأو سیاسة عامة أو في

 :  جرائم الحرب"  لغرض ھذا النظام األساسي تعني - ٢
 ، أي   ١٩٤٩أغ�سطس   /  آب   ١٢االنتھاكات الجسیمة التفاقیات جنی�ف المؤرخ�ة         )  أ

أي فعل من األفعال التالیة ضد األشخاص ، أو الممتلكات الذین تحمیھم أحك�ام اتفاقی�ة    
 : لصلةجنیف ذات ا

 .القتل العمد  -١
 .بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة، التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة   -٢
 . تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة- ٣
 إلح��اق ت��دمیر واس��ع النط��اق بالممتلك��ات واالس��تیالء علیھ��ا دون أن تك��ون ھن��اك     -٤

 .لمخالفة للقانون وبطریقة عابثةضرورة عسكریة تبرر ذلك وبا
 إرغ��ام أي أس��یر ح��رب أو أي ش��خص آخ��ر م��شمول بالحمای��ة عل��ى الخدم��ة ف��ي       -٥

 .صفوف قوات دولة معادیة
 تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حق�ھ ف�ي أن     -٦

 .یحاكم محاكمة عادلة ونظامیة
 .بس غیر المشروعاإلبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الح  - ٧
 .أخذ رھائن  - ٨
 االنتھاكات الخطیرة األخرى للقوانین واألعراف الساریة على المنازعات الدولیة           ) ب

 : المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ، أي أي فعل من األفعال التالیة
تعم�د توجی�ھ ھجم��ات ض�د ال�سكان الم�دنیین ب��صفتھم ھ�ذه أو ض�د أف�راد م��دنیین ال            -١

 .شاركون مباشرة في األعمال الحربیةی
تعم��د توجی��ھ ھجم��ات ض��د مواق��ع مدنی��ة ، أي المواق��ع الت��ي ال ت��شكل أھ��دافًا          -٢

 .عسكریة
تعم�د ش��ن ھجم�ات ض�د م�وظفین م��ستخدمین أو من�شآت أو م�واد أو وح��دات أو        - ٣

مركب��ات م��ستخدمة ف��ي مھم��ة م��ن مھ��ام الم��ساعدة اإلن��سانیة أو حف��ظ ال��سالم عم��ًال     
ألمم المتح�دة م�ا دام�وا ی�ستخدمون الحمای�ة الت�ي ت�وفر للم�دنیین أو للمواق�ع                    بمیثاق ا 

 .المدنیة بموجب قانون المنازعات المسلحة
تعمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سیسفر عن خسائر تبعی�ة ف�ي األرواح    - ٤

أو ع��ن إص��ابات ب��ین الم��دنیین أو ع��ن إلح��اق أض��رار مدنی��ة أو إح��داث ض��رر واس��ع    
وطویل األجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطھ واضحًا بالقیاس إلى مجم�ل    النطاق  

 .المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة
 مھاجمة أو قصف المدن أو الق�رى أو الم�ساكن أو المب�اني الع�زالء الت�ي ال تك�ون             -٥

 .أھدافًا عسكریة بأیة وسیلة كانت
 ، یكون قد ألقى سالحھ أو لم تعد لدیھ وس�یلة  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارًا - ٦

 ٠للدفاع
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إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ العسكریة وزی�ھ الع�سكري أو    - ٧
عل���م األم���م المتح���دة أو ش���اراتھا وأزیائھ���ا الع���سكریة ، وك���ذلك ال���شعارات الممی���زة    

 .بالغة بھمالتفاقیات جنیف مما یسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات 
قیام دولة االحتالل على نح�و مباش�ر أو غی�ر مباش�ر ، بنق�ل أج�زاء م�ن س�كانھا           - ٨

الم��دنیین إل��ى األرض الت��ي تحتلھ��ا ، أو أبع��اد أو نق��ل ك��ل س��كان األرض المحتل��ة أو      
 .أجزاء منھم داخل ھذه األرض أو خارجھا

تعلیمی��ة أو  تعم��د توجی��ھ ھجم��ات ض��د المب��اني المخص��صة لألغ��راض الدینی��ة أو ال-٩
الفنی���ة أو العلمی���ة أو الخیری���ة ، واآلث���ار التاریخی���ة ، والمست���شفیات وأم���اكن تجم���ع 

 .المرضى والجرحى شریطة أال تكون أھدافًا عسكریة
 إخضاع األشخاص الموجودین تحت س�لطة ط�رف مع�اد للت�شویھ الب�دني أو ألي                 -١٠

 الطبی��ة أو معالج��ة  ن��وع م��ن التج��ارب الطبی��ة أو العلمی��ة الت��ي ال تبررھ��ا المعالج��ة       
األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحھ وتتسبب   

 .في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید
 . قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتھم غدرًا-١١ 

 . الحیاةإعالن أنھ لن یبقى أحد على قید -١٢
تدمیر ممتلكات العدو أو االستیالء علیھا مالم یكن ھذا التدمیر أو االستیالء مما  -١٣

 .تحتمھ ضرورات الحرب
 إعالن أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف المع�ادي ملغ�اة أو معلق�ة أو ل�ن تك�ون               - ١٤

 .مقبولة في أیة محكمة
 حربی�ة موجھ�ة ض�د    إجبار رعایا الط�رف المع�ادي عل�ى االش�تراك ف�ي عملی�ات       - ١٥

 .بلدھم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة
 .نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستیالء علیھ عنوة  -١٦
 .استخدام السموم أو األسلحة المسممة  -١٧
 استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرھا من الغازات وجمیع ما في حكمھا            -١٨

  .ائل أو المواد أو األجھزةمن السو
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تت�سطح ب�سھولة ف�ي الج�سم الب�شري مث�ل         - ١٩

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغط�ي كام�ل ج�سم الرصاص�ة أو الرصاص�ات                
 .المحززة الغالف

 استخدام أسلحة أو قذائف أو م�واد أو أس�الیب حربی�ة ت�سبب بطبیعتھ�ا أض�رارًا           - ٢٠
زائدة أو آالم�ًا ال ل�زوم لھ�ا ، أو تك�ون ع�شوائیة بطبیعتھ�ا بالمخالف�ة للق�انون ال�دولي               
للمنازع��ات الم��سلحة ، ب��شرط أن تك��ون ھ��ذه األس��لحة والق��ذائف والم��واد واألس��الیب   
الحربیة موضع حظر شامل وأن تدرج في مرف�ق لھ�ذا النظ�ام األساس�ي ، ع�ن طری�ق        

 .١٢٣ ، ١٢١دة في المادتین تعدیل یتفق واألحكام ذات الصلة الوار
 . االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة-٢١
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االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه عل�ى البغ�اء أو الحم�ل الق�سري عل�ى       -٢٢
 ، أو التعقیم القسري ، أو أي شكل آخر    ٧من المادة   ) و (٢النحو المعرف في الفقرة     

 .ل العنف الجنسي یشكل أیضًا انتھاكًا خطیرًا التفاقیات جنیفمن أشكا
 اس��تغالل وج��ود ش��خص م��دني أو أش��خاص آخ��رین متمتع��ین بحمای��ة إلض��فاء        -٢٣

  .الحصانة من العملیات العسكریة على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكریة معینة
نق��ل تعم��د توجی��ھ ھجم��ات ض��د المب��اني والم��واد والوح��دات الطبی��ة ووس��ائل ال    -٢٤

واألفراد م�ن م�ستعملي ال�شعارات الممی�زة المبین�ة ف�ي اتفاقی�ات جنی�ف طبق�ًا للق�انون             
 .الدولي

 تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانھم من المواد الت�ي ال              - ٢٥
غن���ى عنھ���ا لبق���ائھم ، بم���ا ف���ي ذل���ك تعم���د عرقل���ة اإلم���دادات الغوثی���ة عل���ى النح���و    

 . جنیفالمنصوص علیھ في اتفاقیات
 تجنی��د األطف��ال دون الخام��سة ع��شرة م��ن العم��ر إلزامی��ًا أو طوعی��ًا ف��ي الق��وات    -٢٦

 .المسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیًا في األعمال الحربیة
 ٢ في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي ، االنتھاكات الجسیمة للمادة      )ج  

 ، وھ�ي  ١٩٤٩أغ�سطس  /  آب١٢ المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع المؤرخة في  
أي من األفعال التالیة المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكًا فعلیًا في األعمال      
الحربی��ة ، بم��ا ف��ي ذل��ك أف��راد الق��وات الم��سلحة ال��ذین ألق��وا س��الحھم وأولئ��ك ال��ذین     
 أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

: 
استعمال العنف ضد الحیاة واألشخاص ، وبخاصة القتل بجمیع أنواعھ والتشویھ   -١

 .، والمعاملة القاسیة ، والتعذیب
 .االعتداء على كرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة  -٢
 .أخذ الرھائن  -٣

إصدار أحكام وتنفیذ إع�دامات دون وج�ود حك�م س�ابق ص�ادر ع�ن محكم�ة م�شكلة          -٤
 .شكیًال نظامیًا تكفل جمیع الضمانات القضائیة المعترف عمومًا بأنھ ال غنى عنھات

على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالت�الي         ) ج (٢ تنطبق الفقرة     )د  
فھ��ي ال تنطب��ق عل��ى ح��االت االض��طرابات والت��وترات الداخلی��ة مث��ل أعم��ال ال��شغب أو 

 .ة وغیرھا من األعمال ذات الطبیعة المماثلةأعمال العنف المنفردة أو المتقطع
 االنتھاك���ات الخطی���رة األخ���رى للق���وانین واألع���راف ال���ساریة عل���ى المنازع���ات   )ھ���ـ

المسلحة غیر ذات الط�ابع ال�دولي ، ف�ي النط�اق الثاب�ت للق�انون ال�دولي ، أي أي م�ن                      
  : األفعال التالیة

أو ض�د أف�راد م�دنیین ال    تعمد توجیھ ھجمات ض�د ال�سكان الم�دنیین ب�صفتھم ھ�ذه       -١
 .یشاركون مباشرة في األعمال الحربیة

 تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقل واألفراد -٢
 .من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقًا للقانون الدولي
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 م��واد أو وح��دات أو   تعم��د ش��ن ھجم��ات ض��د م��وظفین م��ستخدمین أو من��شآت أو   -٣
مركب��ات م��ستخدمة ف��ي مھم��ة م��ن مھ��ام الم��ساعدة اإلن��سانیة أو حف��ظ ال��سالم عم��ًال     
بمیث��اق األم��م المتح��دة م��ا دام��وا ی��ستحقون الحمای��ة الت��ي ت��وفر للم��دنیین أو للمواق��ع   

 .المدنیة بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة
اض الدینی�ة أو التعلیمی�ة أو   تعم�د توجی�ھ ھجم�ات ض�د المب�اني المخص�صة لألغ�ر        -٤

الفنی��ة أو العلمی��ة أو الخیری��ة ، واآلث��ار التاریخی��ة ، والمست��شفیات ، و أم��اكن تجم��ع  
 .المرضى والجرحى ، شریطة أال تكون أھدافًا عسكریة

 . نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستیالء علیھ عنوة-٥
لبغ��اء أو الحم��ل الق��سري عل��ى  االغت�صاب أو االس��تعباد الجن��سي أو اإلك��راه عل��ى ا -٦

 أو التعق�یم الق�سري ، أو أي ش�كل آخ�ر     ٧من الم�ادة  ) و (٢النحو المعرف في الفقرة     
 المشتركة بین اتفاقیات   ٣من أشكال العنف الجنسي یشكل أیضًا انتھاكًا خطیرًا للمادة          

  .جنیف األربع
ف��ي الق��وات   تجنی��د األطف��ال دون الخام��سة ع��شرة م��ن العم��ر إلزامی��ًا أو طوعی��ًا       -٧

  .المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیًا في األعمال الحربیة
ما لم یكن ذلك بداع ،  إصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین ألسباب تتصل بالنزاع -٨

 .من أمن المدنیین المعنیین أو ألسباب عسكریة ملحة
 . قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابتھ غدرًا-٩

 . إعالن أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة- ١٠
إخضاع األشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدني  -١١

أو ألي نوع من التجارب الطبیة أو العلمیة التي ال تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة          
لصالحھ وتتسبب األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري   

 .في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید
تدمیر ممتلكات الع�دو أو االس�تیالء علیھ�ا م�ا ل�م یك�ن ھ�ذا الت�دمیر أو االس�تیالء           -١٢

 .مما تحتمھ ضرورات الحرب
عل��ي المنازع��ات الم��سلحة غی��ر ذات الط��ابع ال��دولي      ) ھ��ـ  ( ٢ تنطب��ق الفق��رة   )و 

الي فھ��ي ال تنطب��ق عل��ى ح��االت االض��طرابات والت��وترات الداخلی��ة، مث��ل أعم��ال   وبالت��
ال��شغب أو أعم��ال العن��ف المنف��ردة أو المتقطع��ة أو غیرھ��ا م��ن األعم��ال ذات الطبیع��ة   
المماثل��ة، وتنطب��ق عل��ى المنازع��ات الم��سلحة الت��ي تق��ع ف��ي إقل��یم دول��ة عن��دما یوج��د  

یة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما صراع مسلح متطاول األجل بین السلطات الحكوم
 .بین ھذه الجماعات

ما یؤثر على مسئولیة الحكومة عن حفظ أو إق�رار  ) د(و ) ج (٢لیس في الفقرتین   
الق��انون والنظ��ام ف��ي الدول��ة أو ع��ن ال��دفاع ع��ن وح��دة الدول��ة وس��المتھا اإلقلیمی��ة،      

  ." بجمیع الوسائل المشروعة 
األول : فإنھ یمكن التمییز بین نوعین من األفع�ال  ووفقًا لمضمون نص المادة الثامنة      

ج�رائم الح�رب وأفعالھ��ا المرتكب�ة ف��ي النزاع�ات الم��سلحة الدولی�ة ، وھ��ي تنق�سم إل��ى       
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 ١٩٤٩ االنتھاكات الج�سیمة التفاقی�ات جنی�ف المؤرخ�ة ف�ي أغ�سطس               – ١: قسمین  
  .مع تحدید لألفعال ذات الصلة بھا 

نین واألعراف الساریة عل�ى المنازع�ات الدولی�ة        االنتھاكات الخطیرة األخرى للقوا    -٢
المسلحة التي تستھدف ال�سكان الم�دنیین وممتلك�اتھم أثن�اء س�یر العملی�ات الع�سكریة                

  . الدولیة 
الثاني األفعال التي ترتكب في النزاعات المسلحة الداخلیة والتي تعتبر ج�رائم ح�رب ،    

 الم�شتركة ب�ین   ٣اردة ف�ي الم�ادة      وقد جاءت تدوینًا وتع�دادًا لالنتھاك�ات الج�سیمة ال�و          
 ، والتي تمس المدنیین أو أفراد القوات الم�سلحة ال�ذین ألق�وا              ١٩٤٩اتفاقیات جنیف   

  .أسلحتھم أو العاجزین عن مواصلة القتال 
وعلى الرغم من انتقاد البعض لتعریف جرائم الحرب الوارد بالمادة الثامنة من النظام 

 ، م��ن ناحی��ة العمومی��ة والغم��وض ف��ي بع��ض      األساس��ي للمحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة   
الفقرات ، مما ی�ؤدي إل�ى التحل�ل الق�انوني لل�دول األط�راف ف�ي المحكم�ة الت�ي ین�شب                    
فیھا نزاعات م�سلحة داخلی�ة م�ن اخت�صاص المحكم�ة بنظ�ر تل�ك المنازع�ات ، إال أن�ھ           

یة یكتب للنظام األساسي ـــ من وجھة نظري ـــ إقراره وبكل وضوح للمسئولیة الجنائ
الدولیة لألف�راد ع�ن ارتك�اب ج�رائم الح�رب ، وخ�ضوعھم ل�سلطان المحكم�ة وم�ن ث�م                      

  . إمكانیة معاقبتھم على ذلك 
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  املبحث الثالث 

    تفعيل املسئولية الشخصية عن جرائم العدوان 

تقسي    :تمهي 

الشك أن جریمة العدوان تشكل أقسى وأفظ�ع الج�رائم ف�ي ح�ق الب�شریة لم�ا ی�صحبھا                   
ب انتھاك��ات خطی��رة أخ��رى للق��انون ال��دولي لحق��وق اإلن��سان ، والق��انون       م��ن ارتك��ا 

، إذ كثیرًا ما تكون ھي  ) أم الجرائم   ( الدولي اإلنساني ، ووصفت ھذه الجریمة بأنھا        
السبب الرئیس الرتكاب الجرائم األخرى ، واالعتداء على حقوق اإلن�سان ، والج�رائم              

غالب�ًا م�ا   ) الحرب ، جرائم اإلبادة الجماعی�ة  الجرائم ضد اإلنسانیة ، جرائم    ( األخرى  
تك��ون فرعی��ة لجریم��ة الع��دوان ، ونظ��رًا لخطورتھ��ا فھ��ي یج��ب أال تت��رك دون عق��اب   

  . لتحقیق العدالة الجنائیة في المجتمع الدولي 
وترج��ع فك��رة الع��دوان بج��ذورھا إل��ى الت��اریخ اإلن��ساني البعی��د ، وق��د الزمت��ھ بأفعال��ھ    

ره المعرفي والحضاري ، فھي وسیلة من الوسائل الجبری�ة          البدائیة وتدرجت مع تطو   
یستخدمھا اإلنسان لنیل ما یدعیھ من حق�وق ل�ھ عن�د الغی�ر ، أو لیف�رض ب�اإلكراه م�ا                      

  . یرید من التزامات تحقق مصالحھ 
وتختزل أفعال العدوان باستخدام العنف والقوة سواء عبر االستخدام المباش�ر للق�وات         

ھ�ا ، وب�صرف النظ�ر ع�ن التط�ور الت�اریخي لم�سمیات الع�دوان           العسكریة أو التھدید ب   
دینیًا وأخالقیًا وعرفیًا ، یبقى مصطلح الحرب العدوانیة بأنماطھ�ا غی�ر الم�شروعة أو           

   ١.غیر العادلة ھو میدانھا 
وقد عانى المجتم�ع ال�دولي لفت�رة زمنی�ة طویل�ة م�ن آث�ار وك�وارث الح�رب العدوانی�ة                      

ة ض�د ال�دول ال�ضعیفة ، ورغ�م ذل�ك ل�م یح�اكم الم�سئولون                  التي قامت بھا الدول القوی    
عن ھذه الحروب جنائیًا ، ولم توقع علیھم العقوب�ات المناس�بة الرادع�ة ، وذل�ك لع�دم                   
وج��ود تعری��ف واض��ح ومح��دد للع��دوان آن��ذاك ، عل��ى ال��رغم م��ن أن مفھوم��ھ ثاب��ت        

العدی�د م�ن   ومستقر في وجدان المجتمع الدولي منذ بدایة الق�رن الع�شرین ، وجرمت�ھ         
  . المواثیق واالتفاقیات الدولیة دون أن تضع تعریفًا لھ 

وما إن بدت الجھود الدولیة إلنشاء المحكمة الجنائیة الدولی�ة حت�ى تول�د ل�دى غالبی�ة            
أعضاء المجتمع الدولي األمل في إدراج الجریمة ضمن الجرائم الخاضعة الخت�صاص         

ئی��ة دولی��ة دون العق��اب عل��ى جریم��ة المحكم��ة والعق��اب علیھ��ا ، ف��ال توج��د عدال��ة جنا
الع��دوان ، ل��ذلك ك��ان ھن��اك ش��بھ إجم��اع عل��ى ض��رورة إدراج الجریم��ة ف��ي النظ��ام          
األساس��ي ، وھ��ذا األم��ر ل��م یك��ن بال��سھولة الت��ي كان��ت تتوقعھ��ا ال��دول ، إذ ظھ��رت         

                                                           

 دار – المحاكم الجنائیة الدولیة – القضاء الدولي الجنائي –علي جمیل حرب .  للمزید راجع  د- ١
  . ٣٧٤ ص – ٢٠١٠ الطبعة األولى – بیروت –المنھل اللبناني 
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معارضة شدیدة من الدول التي تتضرر مصالحھا القومیة بإدراج الجریمة ف�ي النظ�ام              
  ١. كمة األساسي للمح

ومما ال شك فیھ أن المسئولیة الجنائیة الفردیة عن ھذه الجریمة تسیر جنبًا إلى جنب 
مع تطور الم�سئولیة الدولی�ة عنھ�ا ، ف�ال یمك�ن بح�ال إخ�ضاع الق�ائمین بارتك�اب ھ�ذه             

  . الجرائم إلى المحاسبة والعقاب دون إقرار أو تعریف واضح لمفھوم جریمة العدوان 
ة الع��دوان نظری��ًا ض��من اخت��صاص المحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة    و ق��د ت��م إدراج جریم�� 

الموضوعي ، وتجمیدھا إلى حین اعتماد تعریف لھا من قب�ل جمعی�ة ال�دول األط�راف                 
علم�ًا  .  من النظام األساسي للمحكم�ة  ١٢٣ ، ١٢١وفق آلیة معقدة أوردتھا المادتان  

 ،  ١٩٧٤ع�دوان ف�ي ع�ام       أن الجمعیة العامة لألمم المتحدة أصدرت تعریف�ًا لجریم�ة ال          
  ٢.ولكن نظام روما اعترف بھ ولم یعتمد ھذا التعریف 

ویمكن القول بأن إدراج جریمة العدوان والمسئولیة عنھا ض�من اخت�صاص المحكم�ة        
 م�ن الم�ادة   ٢د ، ق�د ت�م تعلیق�ھ بمقت�ضى الفق�رة          / ١ / ٥الجنائیة الدولیة ، في المادة      
لمحكمة االخت�صاص عل�ى جریم�ة الع�دوان         تمارس ا : " ذاتھا ، والتي تنص على أنھ       

 یع��رف جریم��ة الع��دوان  ١٢٣ و ١٢١مت��ى اعتم��د حك��م بھ��ذا ال��شأن وفق��ًا للم��ادتین    
، ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة

   " .ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقًا مع األحكام ذات الصلة من میثاق األمم المتحدة
ذا التعلیق ـــ من وجھة نظرنا ـــ كان نتیج�ة حتمی�ة لالخ�تالف ال�دولي ح�ول إدراج         وھ

جریم�ة الع��دوان وك��ذلك ح��ول تعریفھ��ا ، وھ��و م�ا ی��دعونا لع��رض ھ��ذا الخ��الف ب��شكل   
 ٢٠١٠موجز ، ثم نبین ما تم االتفاق علیھ من خالل مؤتمر كمباال االستعراضي عام              

عریفھ��ا ف��ي الجل��سة العام��ة الثالث��ة ع��شرة  ، وإق��رار جریم��ة الع��دوان واالتف��اق عل��ى ت 
وأخی��رًا موافق��ة ال��دول األط��راف ف��ي المحكم��ة الجنائی��ة      . ٢٠١٠ / ٦ / ١١بت��اریخ 

 دی��سمبر ١٤ - ٤الدولی��ة باإلجم��اع خ��الل اجتم��اع نیوی��ورك المنعق��د ف��ي الفت��رة م��ن    
 . ٢٠١٠ على تفعیل جریمة العدوان والموافقة على التعدیالت التي أقرت في  ٢٠١٧

  : لك من خالل المطالب التالیة وذ

  اطب اول 

دوا ا ص ان ا دوانا ر ول إدراج فا  

تباین����ت المواق����ف الدولی����ة م����ن إدراج جریم����ة الع����دوان ض����من االخت����صاص           
الموض���وعي للمحكم���ة الجنائی���ة الدولی���ة ، وانق���سمت م���ا ب���ین أغلبی���ة مؤی���دة لھ���ذا    

                                                           

 –طیرة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  جریمة العدوان إحدى الجرائم الخ– كمال حماد - ١
 كلیة الحقوق جامعة دمشق - )   تحدي الحصانة –المحكمة الجنائیة الدولیة ( ضمن الندوة العلمیة 

  .  ٢٧٦ – ٢٧٠ ص – ٢٠٠١ أكتوبر ٤ – ٣ من –
راره والعوائق الدولیة إلق ) ١٩٧٤ / ٣٣١٤(  للمزید حول ھذا القرار المعرف لجریمة العدوان - ٢

محمد محیي الدین .  وما بعدھا ،  د ٣٦ ص – المرجع السابق –علي عبد القادر القھوجي . ، د 
 .  وما بعدھا ٢٤١ ص – المرجع السابق –عوض 
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أقلیة معارضة لھ ، وھ�و م�ا ی�دعونا إل�ى ع�رض أھ�م ھ�ذه المواق�ف ،          االختصاص ، و  
  : وذلك في الفروع التالیة . وما تم التوصل إلیھ بھذا الشأن 

  الفرع األول  الدول المعارضة الختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان 
عارض��ت قل��ة م��ن ال��دول اخت��صاص المحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة ب��النظر ف��ي جریم��ة        

وان ، وطالب��ت باس��تبعاد الع��دوان م��ن اخت�صاص المحكم��ة وع��دم خ��ضوعھ لھ��ا ،  الع�د 
وكان��ت الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ف��ي  . متذرع��ة بعراقی��ل ش��تى قانونی��ة وسیاس��یة  

مقدم�ة ھ��ذه ال�دول المعارض��ة ، حی��ث أك�د من��دوبھا ف��ي الجل�سة ال��سادسة الجتماع��ات     
ف ، وم�شكلة ل�دور مجل�س األم�ن          اللجنة أن إثارة جریمة العدوان یثیر م�شكلة التعری�         

وأنھا متشككة فیما إذا كان المؤتمر سوف یستطیع أن یعتمد تعریف�ًا مرض�یًا م�ن أج�ل      
ال یح�اول   ) ٣٣١٤( إقرار المسئولیة الجنائیة قبل الغیر ، وأن قرار الجمعی�ة العام�ة        

" تعریف جریمة العدوان كجریمة فردیة ، وما یفعلھ ھ�و مج�رد تك�رار ص�یغة میث�اق                    
، ولذلك فإن الوالیات المتح�دة األمریكی�ة تع�ارض إدراج جریم�ة الع�دوان               " رمبرغ  نو

  ١.ضمن االختصاص الموضوعي للمحكمة 
وھو ما أیده المندوب االسرائیلي ـــ بالطبع ـــ الذي أشار إلى أنھ غیر مقتنع بوج�وب                

 إن النظ��ام األساس��ي لھ��ذه:" إدراج جریم��ة الع��دوان ف��ي اخت��صاص المحكم��ة ، وق��ال 
المحكمة ینص على ج�زاءات عقاب�ًا عل�ى األفع�ال اإلجرامی�ة أو االمتن�اع ، ویتع�ین أن              
یستند إلى تعریف دقیق ومقبول عالمیًا ، وال یلوح في األفق حتى اآلن ظھور تعریف          
لجریم�ة الع�دوان بھ�ذا ال�شكل ، وق�د ی�ؤدي ع�دم وج�وده إل�ى اس�تعمال تعری�ف ورائ�ھ             

   ٢.  المحكمة ، وطابعھا غیر السیاسي دوافع سیاسیة قد یؤثر على استقالل
والحجج التي ساقھا مندوبا الوالیات المتح�دة وإس�رائیل ، الم�شار إلیھ�ا ، لی�ست ھ�ي                  
ال��دافع ال��رئیس لوقوفھم��ا ض��د إدراج الع��دوان ، فإس��رائیل كان��ت ت��درك أنھ��ا س��تكون    

د مذنبة بشأن األفعال التي تقوم بھا في فلسطین وبع�ض ال�دول المج�اورة ، وأن وج�و        
  . جھاز قضائي عادل یعني تجریم األفعال التي ترتكبھا ، ومعاقبة مسئولیھا 

أم��ا الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ف��إن معارض��تھا ل��م تك��ن تتعل��ق بع��دم وج��ود تعری��ف    
للعدوان ، وإنما تنصب ھذه المعارضة عل�ى إدراج جریم�ة الع�دوان ب�شكل نھ�ائي ف�ي                   

د أن یح��تفظ مجل��س األم��ن ب��سلطتھ  اخت��صاص المحكم��ة ، ف��ضًال ع��ن أنھ��ا كان��ت تری��  
المطلقة في تحدید وق�وع الع�دوان ، وب�ذلك ت�تحكم ھ�ي ف�ي الم�سألة ، وإدراج�ھ یعن�ي                     
فرض قید على قدرتھا في استخدام القوة تحقیق�ًا لم�صالحھا القومی�ة ب�صورة منف�ردة            
دون الرجوع إلى مجلس األمن كما فعلت في العراق وأفغانستان وغیرھما م�ن ال�دول             

  .  ق متفرقة من العالم في مناط
ول��م تقت��صر المعارض��ة الخت��صاص المحكم��ة للنظ��ر ف��ي جریم��ة الع��دوان عل��ى ال��دول   
الكب��رى ، ب��ل حت��ى ال��دول النامی��ة ق��د وج��د فیھ��ا م��ن یع��ارض ذل��ك ، ومنھ��ا المك��سیك   

  .والباكستان والمغرب 
                                                           

      ١٦ . ARABIC . P . ٦ . C I / SR . ١٨٣ / A / CONF:  راجع الوثیقة رقم - ١
  ٩ . ARABIC . P . ٦ . C I / SR . ١٨٣ / A / CONF:       راجع الوثیقة رقم - ٢
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  وان الفرع الثاني  الدول المؤیدة الختصاص المحكمة الجنائیة بالنظر في جریمة العد
كانت ھناك إرادة قویة لدى غالبیة الدول المجتمعة في م�ؤتمر األم�م المتح�دة الخ�اص         
بإن��شاء المحك��م الجنائی��ة الدولی��ة ، ف��ي أن ی��شمل االخت��صاص الموض��وعي للمحكم��ة   
جریمة العدوان ، وھو ما عبرت عنھ ال�دول ب�صراحة ووض�وح ، س�واء ف�ي الكلم�ات        

ات المنفصلة التي تمت ف�ي اجتماع�ات اللج�ان          الرسمیة أمام المؤتمر ، أو في المناقش      
  . المتخصصة 

وكانت الدول العربیة في مقدمة ھذه الدول المؤی�دة ، وھ�و م�ا عب�رت عن�ھ م�صر ف�ي           
أن��ھ بالن��سبة للج��رائم الت��ي ت��دخل ف��ي    : " كلمتھ��ا أم��ام الم��ؤتمر ، والت��ي ج��اء فیھ��ا    

لج�رائم ، ألنھ�ا   اختصاص المحكمة فقد أی�دت م�صر دائم�ًا إدراج الع�دوان ض�من ھ�ذه ا       
تشكل أقسى وأفظع الجرائم في حق البشریة ، وال یمكن أن تترك بال عقاب م�ن نظ�ام            
قضائي جاء لیدعم العدالة في المجتمع الدولي ، وأنھ على الرغم من الصعوبات الت�ي    
تعترض إدراج ھذه الجریمة ، إال أن تلك ال�صعوبات یمك�ن التغل�ب علیھ�ا إذا ت�وافرت                   

  .... " لذلك اإلرادة الالزمة 
تمكین المحكمة من : " .... وھو ما أكده وتبناه أیضًا وفد سوریا الذي جاء في كلمتھ 

  ... "   مالحقة مرتكبي العدوان بوصفھ جریمة ضد السالم بدقة وبمعیار واحد 
وھو ذات الموقف الذي أكدتھ كل من فرن�سا وبریطانی�ا م�ن خ�الل من�دوبیھما ، ولك�ن                    

نبغي أن یكون باإلمكان الموافقة على تعریف دقیق وواضح بما األول أنھ ی: بشرطین 
أما الشرط الثاني فھو ضرورة اإلبقاء على الصلة المناس�بة م�ع مجل�س              . فیھ الكفایة   

األمن ، فال یمكن للمحكمة أن تتناول أي قضیة إال بعد أن یق�رر مجل�س األم�ن ف�ي أن       
  ١. فعًال عدوانیًا قد وقع 

 بلجیكا ، إیران ، االتحاد السوفیتي ، الھن�د ، جن�وب أفریقی�ا       وأیدت كل من سلوفینیا ،    
، الدنمارك ، الیونان ، ألمانیا ، كوستاریكا ، سلوفاكیا ، ال�سنغال ، تایالن�د ، زامبی�ا ،             
إیطالیا ، وغیرھم من الدول ، موقفًا مؤی�دًا إلدراج جریم�ة الع�دوان ض�من اخت�صاص                   

یمة سوف یعرض وجود المحكمة للخط�ر  المحكمة ، وأن اإلخفاق في إدراج ھذه الجر       
، وأن المحكمة دون وج�ود اخت�صاص لھ�ا ب�شأن الع�دوان س�تكون رمزی�ة أكث�ر منھ�ا                

  ٢. فعلیة 
وتجدر اإلشارة في ھذا ال�صدد إل�ى أن مجموع�ة م�ن ال�دول ق�دمت اقتراح�ات لتعری�ف           

فھن�اك  . العدوان وش�روطًا لممارس�ة المحكم�ة اخت�صاصھا المتعل�ق بجریم�ة الع�دوان                
 ١٩٧٤ لعام ٣٣١٤ الدول من أید تعریف الجمعیة العامة للعدوان في قرارھا رقم من

، ال�سابق اإلش��ارة إلی�ھ ، وذل��ك نظ��رًا ألھمی�ة التعری��ف ال��ذي ج�اء بتواف��ق اآلراء بع��د     
مناقشات استمرت أكثر من عشرین عام�ًا ، كم�ا أن ھ�ذا التعری�ف یحم�ل عالم�ات ح�ل              
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 ال�دولي ، حی�ث ت�نص الم�ادة الرابع�ة من�ھ           وسط نظرًا ألنھ احتفظ ب�دور مجل�س األم�ن         
على أن األعمال المذكورة لیست ش�املة ، ویج�وز لمجل�س األم�ن أن یق�رر أن أعم�ال                  

  ١. أخرى تشكل عدوانًا بمقتضى ھذا المیثاق 
وھ�ذه اآللی�ة   . وھو ما یعني أن تحدید األفعال وتع�دادھا عل�ى س�بیل المث�ال ال الح�صر               

ة على استیعاب األفعال المستجدة ، وترش�د الق�ضاء      تتمتع بمرونة تمنحھا قدرة واسع    
الجنائي الدولي ، وكذلك مجلس األمن إلى تحدید طبیعة األفعال العدوانیة التي یكشفھا 
التطور العلمي ، وال تمك�ن المرتك�ب لھ�ا م�ن اإلف�الت م�ن الم�ساءلة الدولی�ة الجنائی�ة                   

  ٢.والعقاب 
رك��ة ع��دم االنحی��از وبع��ض ال��دول  وف��ي نھای��ة األم��ر ، م��ع إص��رار غالبی��ة ال��دول وح  

األوربیة ـــ ورغ�م المعارض�ة األمریكی�ة واإلس�رائیلیة وبع�ض ال�دول األخ�رى ــ�ـ ف�إن                    
 م��ن النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة لك��ي ١ / ٥جریم��ة الع��دوان ق��د أدرج��ت ض��من الم��ادة 

  . تكون ضمن الجرائم األخرى التي تخضع الختصاص المحكمة 
 ٢بیرًا إال أنھ تم تقیید ھذا االختصاص بمقتضى الفقرة ورغم أن إدراجھا یعد إنجازًا ك

 ، التي أجلت ممارس�ة المحكم�ة الخت�صاصھا بنظ�ر جریم�ة الع�دوان إل�ى              ٥من المادة   
حین اعتماد حكم یعرف الجریمة ، ویضع الشروط واألركان الالزمة لقیامھا ودخولھا       

  . ام األساسي  من النظ١٢٣ ، ١٢١في اختصاص المحكمة ، وذلك وفقًا للمادتین 

 ب اطا  

   م٢٠١٠ر ادوان ب ؤر  ارا م 

االستعراض�ي لنظ�ام روم�ا األساس�ي للمحكم�ة          " كمب�اال   " لقد جاء انعق�اد م�ؤتمر            
 م بأوغندا ، تطبیقًا ٢٠١٠ یولیو ١١ مایو ـــــ ٣١الجنائیة الدولیة في الفترة ما بین 

نظام األساسي للمحكمة ، التي تطلب من األمین العام لألمم المتحدة  من ال١٢٣للمادة 
عق��د م��ؤتمر استعراض��ي للنظ��ر ف��ي أي تع��دیالت للنظ��ام األساس��ي بع��د نف��اذه ب��سبع        
سنوات ، وقد تضمن ھذا المؤتمر إقرار تعدیالت مھمة عل�ى النظ�ام األساس�ي خاص�ة                

وس��وف .  جریم��ة الع��دوان فیم��ا یتعل��ق بالجریم��ة ، وأھ��م التع��دیالت المتعلق��ة بأرك��ان 
  : نوردھا على النحو التالي 

ل  أل لع:لف  يمة  ي ج    تع

لق��د أورد المرف��ق األول الخ��اص بالتع��دیالت عل��ى النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة ب��شأن        
  : جریمة العدوان ما یلي 

                                                           

 مفھوم جریمة العدوان في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة –محمد لطفي كینة .  للمزید راجع أ - ١
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   ١.  من النظام األساسي للمحكمة ٥ من المادة ٢ تحذف الفقرة – ١
  :  من النظام األساسي ٨الي بعد المادة  یدرج النص الت– ٢

  :  مكررًا  جریمة العدوان ٨المادة 
قیام شخص ما ، لھ وضع "  ألغراض ھذا النظام األساسي تعني جریمة العدوان – ١

یمكن��ھ فع��ًال م��ن ال��تحكم ف��ي العم��ل ال��سیاسي أو الع��سكري للدول��ة أو م��ن توجی��ھ ھ��ذا   
مل عدواني یشكل ، بحكم طابعھ وخطورت�ھ   العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ ع        

  . انتھاكًا واضحًا لمیثاق األمم المتحدة 
اس�تعمال الق�وة الم�سلحة م�ن جان�ب          " فع�ل الع�دوان     "  یعن�ي    ١ ألغراض الفقرة    – ٢

دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سالمتھا اإلقلیمیة أو استقاللھا السیاسي ، أو ب�أي             
وتنطبق صفة فعل العدوان عل�ى أي  . م المتحدة   طریقة أخرى تتعارض مع میثاق األم     

فعل من األفعال التالی�ة ، س�واء ب�إعالن ح�رب أو بدون�ھ ، وذل�ك وفق�ًا لق�رار الجمعی�ة                 
   : ١٩٧٤ دیسمبر ١٤المؤرخ  ) ٢٩. د  ( – ٣٣١٤العامة لألمم المتحدة 

ي  قیام الق�وات الم�سلحة لدول�ة م�ا بغ�زو إقل�یم دول�ة أخ�رى أو الھج�وم علی�ھ أو أ                     –أ  
احتالل عسكري ، ولو كان مؤقتًا ، ینجم عن مثل ھذا الغ�زو أو الھج�وم ، أو أي ض�م             

  . إلقلیم دولة أخرى أو لجزء منھ باستعمال القوة 
 قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقل�یم دول�ة أخ�رى بالقناب�ل ، أو اس�تعمال         –ب  

  . دولة ما أیة أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى 
 موانئ دولة ما أو على سواحلھا من جانب الق�وات الم�سلحة         ضرب حصار على   –ج  

  . لدولة أخرى 
 قیام القوات المسلحة لدولة م�ا بمھاجم�ة الق�وات الم�سلحة البری�ة أو البحری�ة أو                –د  

  .الجویة أو األسطولین البحري و الجوي لدولة أخرى 
ة أخ��رى  قی��ام دول��ة م��ا باس��تعمال قواتھ��ا الم��سلحة الموج��ودة داخ��ل إقل��یم دول��        –ه 

بموافقة الدولة المضیفة على وجھ یتعارض مع الشروط الت�ي ی�نص علیھ�ا االتف�اق ،      
  . أو أي تمدید لوجودھا في اإلقلیم المذكور إلى ما بعد نھایة االتفاق

 س��ماح دول��ة م��ا وض��عت إقلیمھ��ا تح��ت ت��صرف دول��ة أخ��رى ب��أن ت��ستخدمھ ھ��ذه  –و 
  . ة الدولة األخرى الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالث

 إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة م�ن جان�ب              –ز  
دولة ما أو بإسمھا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون م�ن           
الخطورة بحیث تعادل األعمال المع�ددة أع�اله ، أو اش�تراك الدول�ة ب�دور ملم�وس ف�ي                  

  . " ذلك 
أنھ��ا اس��تندت إل��ى تعری��ف الجمعی��ة العام��ة  )  مك��رر ٨( ویتب��ین لن��ا م��ن ن��ص الم��ادة  

 ، وقد س�بق اإلش�ارة إلی�ھ ، وال�ذي           ١٩٧٤ / ٣٣١٤لجریمة العدوان في قرارھا رقم      
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ك��ان وس��طًا ب��ین التعری��ف الع��ام للع��دوان والتعری��ف الح��صري ل��ھ ، أي أنھ��ا أخ��ذت        
 األعم�ال  بالتعریف المخ�تلط أو االسترش�ادي ال�ذي یعط�ي تعریف�ًا عام�ًا ث�م یع�دد بع�ض               

   ١.العدوانیة على أساس التوضیح 
الق��ادر عملی��ًا عل��ى  " الم��سئول " كم��ا أن ھ��ذا التعری��ف ج��اء م��صوبًا عل��ى ال��شخص   

ال��تحكم ف��ي العم��ل ال��سیاسي أو الع��سكري للدول��ة ، والتخط��یط أو اإلع��داد أو التنفی��ذ      
  . لجریمة العدوان 

ضاة األف�راد ح�صرًا دون   وھذا یتطابق كلیًا مع طبیعة عمل المحكمة واختصاصھا بمقا   
ال�دول ، وی��شكل م��ن جان��ب آخ��ر تط��ورًا مھم��ًا ف��ي مج��ال الم��سئولیة الجنائی��ة الدولی��ة  

  . لألفراد عن جریمة العدوان 

لثاني  لع:لف  يمة  الختصا بشأ ج سة     مما

أم��ا م��ا یتعل��ق بممارس��ة المحكم��ة الجنائی��ة الدولی��ة اخت��صاصھا ب��شأن جریم��ة             
 ١٥إن المؤتمر االستعراضي قد اقترح أن یدرج ال�نص الت�الي بع�د الم�ادة            العدوان ، ف  

 مك��رر ، وم��ن خاللھ��ا یت��ضح أن المحكم��ة    ١٥م��ن النظ��ام األساس��ي ، وھ��ي الم��ادة    
  :تستطیع مباشرة ھذا االختصاص عن طریقین 

 األول اإلحالة من الدولة ذاتھا أو ما یعرف بالمبادرة الذاتیة ، ومباشرة المدعي العام 
لتحقیق��ات إذا خل��ص إل��ى وج��ود أس��اس معق��ول للب��دء ف��ي ذل��ك ، عل��ى النح��و ال��وارد   ا

 مكرر المستحدثة ، على أن یتم ذلك بأغلبیة دول أطراف تساوي األغلبی�ة    ١٥بالمادة  
   .٢٠١٧المطلوبة التخاذ تعدیالت على النظام األساسي اعتبارًا من دیسمبر 

للمحكم��ة أن تم��ارس اخت��صاصھا  یج��وز – ١: "  مك��ررًا عل��ى أن��ھ ١٥ت��نص الم��ادة 
  .  أ ، ج ، رھنًا بأحكام ھذه المادة ١٣بشأن جریمة العدوان وفقًا للمادة 

 یجوز للمحكمة فقط أن تمارس اخت�صاصھا المتعل�ق بج�رائم ع�دوان ارتكب�ت بع�د        - ٢
  . مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعدیالت من ثالثین دولة طرف 

صھا عل��ى جریم��ة الع��دوان رھن��ًا بأحك��ام ھ��ذه الم��ادة ،   تم��ارس المحكم��ة اخت��صا– ٣
وبموجب قرار یتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي األغلبیة المطلوب�ة العتم�اد تع�دیالت              

   ٢٠١٧على النظام األساسي ، وذلك بعد األول من كانون الثاني 
 ، أن تم��ارس اخت��صاصھا المتعل��ق بجریم��ة   ١٢ یج��وز للمحكم��ة ، وفق��ًا للم��ادة   – ٤

ان التي تنشأ عن فعل عدواني ارتكب من دولة طرف ما ل�م تك�ن الدول�ة الط�رف          العدو
یمكن أن یتم سحب . أعلنت مسبقًا بإیداع إعالن مع المسجل أنھا ال تقبل االختصاص        

  . الدولة الطرف خالل ثالث سنواتھذا اإلعالن في أي وقت ویجب النظر فیھ من قبل
 النظ��ام ، ال یمك��ن للمحكم��ة أن تم��ارس  فیم��ا یتعل��ق بدول��ة لی��ست طرف��ًا ف��ي ھ��ذا– ٥

اخت�صاصھا المتعل�ق بجریم�ة الع��دوان عن�دما یرتكبھ�ا مواطن��و تل�ك الدول�ة أو ترتك��ب        
  . على إقلیمھا 
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 عندما یخلص المدعي الع�ام إل�ى وج�ود أس�اس معق�ول للب�دء ف�ي إج�راء تحقی�ق                   – ٦
ألمن اتخذ ق�رارًا  فیما یتعلق بجریمة عدوان ، علیھ أن یتأكد أوًال مما إذا كان مجلس ا        

وعلى المدعي العام أن یبل�غ األم�ین     . مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبتھ الدولة المعنیة        
العام لألمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة ، بما في ذلك أي معلومات أو وث�ائق         

  . ذات صلة 
، أن  یجوز للمدعي العام ، في الحاالت التي یك�ون فیھ�ا مجل�س األم�ن ق�رر ذل�ك         – ٧

  . یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان 
 في حالة عدم حدوث تقریر من ھذا القبیل في غضون ستة أش�ھر بع�د اإلب�الغ ،                – ٨

یجوز للمدعي العام أن یبدأ التحقیق فیم�ا یتعل�ق بجریم�ة ع�دوان ، ش�ریطة أن یك�ون                     
 وفق���ًا ق���سم ال���دائرة التمھیدی���ة ق���د أذن بب���دء التحقی���ق فیم���ا یتعل���ق بجریم���ة ع���دوان 

 ، وأال یكون مجلس األمن ق�رر خ�الف ذل�ك اس�تنادًا           ١٥لإلجراءات الواردة في المادة     
  . ١٦للمادة 

 ال یخل ھذا التحدید الصادر من جھاز من خارج المحكم�ة بخ�صوص وق�وع فع�ل         – ٩
عدوان بما تخلص إلیھ المحكمة في إطار ھذا النظام األساسي فیما یتعلق بوقوع فع�ل       

  .العدوان 
یس في ھذه المادة ما یخل باألحكام المتعلقة بممارسة االختصاص فیما یتعلق  ل– ١٠

  ١ . "  ٥بجرائم أخرى مشار إلیھا في المادة 
الثاني ممارسة االختصاص على جریمة العدوان عن طریق اإلحالة من مجلس األم�ن           

 یج��وز للمحكم��ة أن  – ١: "  ، عل��ى النح��و الت��الي   ٢ مك��رر ١٥طبق��ًا ل��نص الم��ادة   
، رھن��ًا بأحك��ام ) ب ( ١٣رس اخت��صاصھا المتعل��ق بجریم��ة الع��دوان طبق��ًا للم��ادة تم�ا 

  . ھذه المادة 
 یجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصھا المتعلق بج�رائم ع�دوان ارتكب�ت بع�د          – ٢

  . مرور سنة واحدة على المصادقة أو قبول التعدیالت من ثالثین دولة طرف 
ریم��ة الع��دوان رھن��ًا بأحك��ام ھ��ذه الم��ادة ،  تم��ارس المحكم��ة اخت��صاصھا عل��ى ج– ٣

وبموجب قرار یتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي األغلبیة المطلوب�ة العتم�اد تع�دیالت              
  . ٢٠١٧على النظام األساسي ، وذلك بعد األول من كانون الثاني 

 ال یك��ون تقری��ر ح��دوث فع��ل ع��دوان م��ن جان��ب جھ��از خ��ارج المحكم��ة مجحف��ًا       – ٤
  . صل إلیھا المحكمة بموجب ھذا النظام األساسي بالنتائج التي تتو

 ھذه المادة ال تخ�ل باألحك�ام المتعلق�ة بممارس�ة االخت�صاص فیم�ا یتعل�ق بج�رائم                    – ٥
   . ٥أخرى مشار إلیھا في المادة 

٢ ...........     " - ٦  
ومن خالل ما سبق یمكن لنا القول ب�أن األحك�ام الت�ي ت�م اعتمادھ�ا ف�ي م�ؤتمر كمب�اال                   

 ، تم��نح ال���دول الكب��رى وخاص��ة الوالی���ات المتح��دة األمریكی���ة     ٢٠١٠عراض��ي  االست
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وحلفائھا فرض سیاستھا بشأن المحكمة الجنائی�ة الدولی�ة ، م�ن خ�الل س�لطة مجل�س                  
األمن في تحدید وقوع العدوان كشرط إجرائي مسبق لتح�رك المحكم�ة تج�اه الجریم�ة                

جریم��ة الع��دوان معلق��ة   مم��ا یجع��ل المحكم��ة تابع��ة لمجل��س األم��ن ، وم��ن ث��م تبق��ى      
  ١. وخاضعة بكل مفاھیمھا لسلطة مجلس األمن وصالحیاتھ التقدیریة و االنتقائیة 

  ألركان جریمة العدوان " كمباال االستعراضي " الفرع الثالث  تعدیالت مؤتمر 
 م�ن نظ�ام روم�ا األساس�ي المتعلق�ة بأرك�ان الج�رائم ،        ٩ من المادة ١تم تعدیل الفقرة    

ت�ساعد أرك�ان الج�رائم المحكم�ة ف�ي تف�سیر       :  "  التع�دیل كم�ا یل�ي    حیث أص�بحت بع�د   
 مك��رر ، وتعتم��د ھ��ذه األرك��ان بأغلبی��ة ثلث��ي أع��ضاء   ٨ ، ٨ ،٧ ، ٦وتطبی��ق الم��واد 

  " جمعیة الدول األطراف 
 تم اعتماد تعدیالت عل�ى أرك�ان الج�رائم ب�شأن جریم�ة            ٩ من المادة    ١وإعماًال للفقرة   

 مك��رر ، ٨عھ��ا ح��صرًا وفق��ًا لتعری��ف الجریم��ة ف��ي الم��ادة  الع��دوان الت��ي ت��م التعام��ل م
  ٢: وكانت التعدیالت كما یلي 

 من المفھوم أن صفة فع�ل الع�دوان تنطب�ق عل�ى أي فع�ل م�ن األفع�ال         – ١مقدمة      " 
  .  مكررًا والتي تعد فعل عدواني ٨ من المادة ٢المشار إلیھا في الفقرة 

 الجریم�ة ق�د أج�رى تقییم�ًا قانونی�ًا لم�ا إذا        ال یوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب     -٢
  . كان استعمال القوة المسلحة یتنافى مع میثاق األمم المتحدة 

  . ھي وصف موضوعي " واضحًا "  كلمة – ٣
 ال یوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب الجریمة قد أجرى تقییم�ًا قانونی�ًا للط�ابع                 - ٤
  . ألمم المتحدة الذي یتسم بھ انتھاك میثاق ا" الواضح " 

 قی�ام مرتك�ب الجریم�ة بتخط�یط فع�ل ع�دواني أو بإع�داده أو بدئ�ھ أو                  – ١   :األركان  
  . تنفیذه 

 ك��ان ف��ي وض��ع یمكن��ھ م��ن ال��تحكم فع��ًال ف��ي العم��ل     ٣ مرتك��ب الجریم��ة ش��خص  – ٢
  . السیاسي أو العسكري للدولة التي ارتكبت فعل العدوان أو من توجیھ ھذا الفعل 

 العدوان المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ض�د       ارتكاب فعل  – ٣
سیادة دولة أخرى أو سالمتھا اإلقلیمیة أو استقاللھا السیاسي أو ب�أي ص�ورة أخ�رى                

  . تتعارض مع میثاق األمم المتحدة 
 ك��ون مرتك��ب الجریم��ة م��دركًا للظ��روف الواقعی��ة الت��ي تثب��ت أن اس��تعمال الق��وة   – ٤

  .  النحو یتعارض مع میثاق األمم المتحدة المسلحة على ھذا

                                                           

 یدل على ذلك أن مجلس األمن ال یعتبر الحروب اإلسرائیلیة على الدول العربیة حروبًا عدوانیة - ١
 ٢٠٠٣د غزو العراق من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا عام ، كما أنھ لم ینعقد أصًال عن

، ثم عاد ومنح المشروعیة لھذا العمل بعد أقل من شھر على الغزو ووصفھ بأنھ لمكافحة اإلرھاب 
في العراق وإلقامة الدیمقراطیة فیھ ، وبینما ھو ساكت إزاء األوضاع المأساویة في لیبیا والیمن 

  ) . ٢٠١٨یولیو (  حتى تاریخ كتابة ھذه الدراسة وبورما وسوریا
 . م ٢٠١٠  المعتمد بتاریخ یونیو  ٦ . RC / RES:  راجع القرار - ٢
 .  فیما یتعلق بفعل عدواني ، قد یوجد أكثر من شخص واحد تنطبق علیھم ھذه المعاییر - ٣
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 فعل الع�دوان ی�شكل ، بحك�م طابع�ھ وخطورت�ھ ونطاق�ھ ، انتھاك�ًا واض�حًا لمیث�اق                – ٥
  . األمم المتحدة 

 كون مرتكب الجریمة مدركًا للظروف الواقعیة التي تثب�ت ھ�ذا االنتھ�اك الواض�ح          – ٦
  . " لمیثاق األمم المتحدة 
م من بعض االنتق�ادات الت�ي توج�ھ لھ�ذا االتف�اق ، یمك�ن                وبالرغ ومن خالل ما سبق ،    

لن��ا الق��ول ب��أن االتف��اق عل��ى أرك��ان جریم��ة الع��دوان یع��د تط��ورًا مھم��ًا ف��ي مج��ال             
الم��سئولیة الجنائی��ة الفردی��ة ع��ن تل��ك الجریم��ة ، وخط��وة إیجابی��ة نح��و إق��رار تل��ك        

ما ال یدع مجاًال المسئولیة عن جریمة تعد من أخطر الجرائم الدولیة وتحدید أركانھا ب       
لل��شك ح��ول قی��ام الم��سئولیة الفردی��ة م��ن خ��الل النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة الجنائی��ة       

  . الدولیة 
وتجدر اإلشارة إل�ى أن األط�راف المجتمع�ة ف�ي م�ؤتمر كامب�اال االستعراض�ي بأوغن�دا                 

 ، ق��د توص��لت إل��ى بع��ض التفاھم��ات ، ومنھ��ا م��ا یتعل��ق باإلحال��ة م��ن مجل��س   ٢٠١٠
  : صاص الزمني والمكاني بالنسبة للمحكمة ، وذلك على النحو التالي األمن ، واالخت

ألم  :ال إلحاال م مجل    :١   

 من المفھوم أنھ یج�وز للمحكم�ة أن تم�ارس اخت�صاصھا ب�شأن جریم�ة الع�دوان                   – ١
 م�ن النظ�ام األساس�ي    ١٣بناء على إحالة من مجلس األمن وفقًا للفقرة ب من الم�ادة            

واحدة على التصدیق أو القبول بالتعدیالت من ثالثین دولة طرف ، أو بعد مرور سنة 
  .أیھما یكون تالیًا )  مكررًا ١٥ من المادة ٣یضاف نص مماثل للفقرة ( 
 من المفھوم أن تم�ارس المحكم�ة اخت�صاصھا ب�شأن جریم�ة الع�دوان بن�اء عل�ى           – ٢

ي بغ�ض النظ�ر عم�ا    م�ن النظ�ام األساس�   ) ب ( ١٣إحالة من مجلس األمن وفقًا للمادة  
  . إذا كانت الدولة المعنیة قد قبلت اختصاص المحكمة في ھذا الصدد 

لع :ثانيا  يمة  مني بشأ ج ل   :الختصا 

 م�ن النظ�ام األساس�ي ، أن    ١٣م�ن الم�ادة   ) أ ، ج    (  من المفھ�وم وفق�ًا للفق�رات         – ٣
خ��اذ الق��رار  اخت��صاص المحكم��ة ینح��صر ف��ي ج��رائم الع��دوان المرتكب��ة فق��ط بع��د ات        

 مك��رر ، وم��رور س��نة واح��دة عل��ى    ١٥ م��ن الم��ادة  ٣المن��صوص علی��ھ ف��ي الفق��رة   
  . التصدیق أو القبول بالتعدیالت من ثالثین دولة طرف أیھما یكون تالیًا 

لع :  ثالثا  يمة  لمحلي بشأ ج   : الختصا 

وان تنطبق فقط    من المفھوم أن التعدیالت التي تتناول فعل العدوان وجریمة العد          – ٤
 من نظام روما األساس�ي ، ال تف�سر    ١٠ألغراض ھذا النظام األساسي ، ووفقًا للمادة        

ھ��ذه التع��دیالت عل��ى أنھ��ا تح��د أو تخ��ل ، ب��أي ش��كل م��ن األش��كال ، بقواع��د الق��انون      
  . الدولي القائمة أو التي تتطور فیما بعد ألغراض غیر ھذا النظام األساسي 

                                                           

 . م ٢٠١٠  المعتمد بتاریخ یونیو  ٦ . RC / RES:  راجع القرار - ١
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لتع��دیالت ال یج��ب أن تف��سر عل��ى أنھ��ا تن��شئ الح��ق ف��ي     م��ن المفھ��وم أن ھ��ذه ا – ٥
ممارسة االختصاص المحلي ، أو االلتزام بھ ، فیما یتعلق بفع�ل ع�دوان ترتكب�ھ دول�ة        

  . أخرى 

خ    : بعا  تفاهما 

 من المفھوم أن العدوان ھو أخطر أشكال االستخدام غیر الم�شروع للق�وة ، وأن           – ٦
ل عدواني یتطلب أن تؤخذ في االعتبار جمی�ع الظ�روف          تحدید ما إذا كان قد ارتكب فع      

الخاصة بكل حال�ة ، بم�ا ف�ي ذل�ك خط�ورة األفع�ال المرتكب�ة وعواقبھ�ا ، وفق�ًا لمیث�اق                
  . األمم المتحدة 

 من المفھوم أنھ لدى تقریر ما إذا كان فعل العدوان یمثل انتھاكًا واض�حًا لمیث�اق           – ٧
الثالث��ة ، أي الطبیع��ة والخط��ورة والنط��اق ، األم��م المتح��دة ، یج��ب أن تك��ون األرك��ان 

وال یجوز اعتبار أحد األركان كافیًا وحده للوفاء        " . الواضح  " كافیة لتقریر االنتھاك    
  . "  بمعیار التقریر الواضح 

  اطب اث

 م  ل ر ٢٠١٧ وا ادول اطراف ل اع وورك 

  ادوان 

د  وام وا راا  رؤ تم ٢٠١٠.  

بع��د أن أق��ر م��ؤتمر كمب��اال االستعراض��ي بتواف��ق اآلراء ، ف��ي جل��ستھ العام��ة الثالث��ة     
عشرة ، التعدیالت التي أدخلت على الن�صوص المتعلق�ة بجریم�ة الع�دوان ، واالتف�اق                  

تطبیق�ًا  على تفعیل ممارسة المحكمة الجنائی�ة الدولی�ة اخت�صاصھا ب�شأن الجریم�ة ، و           
 ، م��ن النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة ت�م إرج��اء نف��اذ ھ��ذه التع��دیالت  ١٢٣ ، ١٢١للم�ادة  

 ثالث���ًا م���ن نظ���ام روم���ا ١٥ مك���ررًا ، و ١٥وعم���ًال بالم���ادتین . لم���دة س���بع س���نوات 
األساسي ، تم�ارس المحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة اخت�صاصھا عل�ى جریم�ة الع�دوان بع�د            

تع�دیالت أو قبولھ�ا م�ن ثالث�ین دول�ة طرف�ًا ،       مضي سنة واحدة على الت�صدیق عل�ى ال       
رھنًا بقرار یتخ�ذ بأغلبی�ة دول أط�راف ت�ساوي األغلبی�ة المطلوب�ة العتم�اد التع�دیالت                   

  .  م ٢٠١٧ینایر / على النظام األساسي ، وذلك بعد األول من كانون الثاني 
ر  ، صدقت ثالثون دول�ة طرف�ًا عل�ى تع�دیالت م�ؤتم        ٢٠١٦یونیھ  /  حزیران   ٢٦وفي  

 دول�ة  ٣٤ بل�غ ھ�ذا الع�دد      ٢٠١٧ن�وفمبر   /  تشرین الثاني    ٢٧كمباال أو قبلتھا ، وفي      
  ١. طرفًا 

                                                           

 راجع في ذلك التقریر بشأن عملیة التیسیر المتعلقة بتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة - ١
 المنعقد في نیویورك -  ٢٤ / ١٦ ICC – ASPعلى جریمة العدوان ، الدورة السادسة عشرة  

 ٢ ص – الموقع الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة – ٢٠١٧دیسمبر /  كانون األول ١٤ – ٤من 
 . لمقدمة ا
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وعلى ذلك قررت جمعیة الدول األطراف في دورتھا الخامسة عشر إنشاء آلیة تیسیر             
یك��ون مقرھ��ا ف��ي نیوی��ورك وتك��ون مفتوح��ة الع��ضویة لل��دول األط��راف فق��ط لمناق��شة  

  یمة العدوان وفقًا للقرارتفعیل اختصاص المحكمة على جر
 RC / RES وأن تبذل ھذه اآللیة قصارى جھدھا للتوصل إل�ى تواف�ق ل�آلراء     ٦ ، 

وف�ي  ١. وتقدم تقریرًا خطیًا إلى الجمعی�ة مباش�رة قب�ل انعق�اد دورتھ�ا ال�سادسة ع�شر               
می��سرة ) النم��سا ( ، ع��ین المكت��ب ال��سیدة نادی��ة كال��ب     ٢٠١٧ فبرای��ر/  ش��باط ٢٠

  . علقة بتفعیل اختصاص المحكمة على جریمة العدوان للمناقشات المت
 یونی�ھ  ٢٧ و ٢ أبری�ل ، و  ٢٤ مارس ، و ٢٢وتنفیذًا لذلك اجتمعت آلیة التیسیر في      

 ، وكان�ت االجتماع�ات مفتوح�ة    ٢٠١٧ ن�وفمبر   ٧ أكتوبر ، و     ١٩ سبتمبر ، و     ٨، و   
ًا ع�ن التق�دم    قدمت المیسرة بیانًا م�وجز ٢٠١٧ یولیھ ٢٠للدول األطراف فقط ، وفي    

  . الذي أحرزتھ المناقشات في نیویورك عن طریق مؤتمر بالفیدیو 
 م���ارس ، اتفق���ت الوف���ود عل���ى أن تتخ���ذ    ٢٢وف���ي االجتم���اع األول أ المعق���ود ف���ي    

المناقشات ش�كل تب�ادل مفت�وح ل�آلراء م�ع إمكانی�ة التوعی�ة وتب�ادل المعلوم�ات ب�شأن               
  . یمة العدوان تعدیالت كمباال وتفعیل اختصاص المحكمة على جر

وینبغي أن تعمل الدول األطراف على تفعیل اختصاص المحكمة على جریم�ة الع�دوان              
ولتحقی�ق ھ�ذه الغای�ة     . ٢٠١٧في الدورة القادم�ة للجمعی�ة الت�ي س�تعقد ف�ي دی�سمبر         

ینبغ��ي أن تب��ذل المی��سرة ق��صارى جھ��دھا للتوص��ل إل��ى تواف��ق ل��آلراء وأن تق��دم قب��ل   
ة تقریرًا كتابیًا عن عملیة التیسیر یبین اآلراء المتباین�ة  الدورة السادسة عشر للجمعی  

واتفقت الوفود على عدم إعادة التفاوض أو المناقشة ب�شأن التع�دیالت الت�ي              . للوفود  
   ٢. اعتمدت في كمباال 

وق��د ت��م االتف��اق أی��ضًا عل��ى أن ع��روض الخب��راء بم��ا س��تقدمھ م��ن معلوم��ات ع��ن           
. بالجمعی��ة أداة مفی��دة لب��دء المناق��شات   الموض��وع ف��ي وق��ت ك��اف قب��ل اتخ��اذ ق��رار     

وینبغي أن تكون عروض الخبراء متوازنة وأن تمثل اآلراء المختلفة القائم�ة حالی�ًا ،        
  . وستركز إحدى الجلسات تحدیدًا على مسألة نطاق اختصاص المحكمة 

: وبالت���شاور م���ع ال���دول األط���راف ، دع���ي بع���ض الخب���راء لتق���دیم ع���روض وھ���م       
معھ�د  ( والبروفیسور كیفن جون ھیلر     ) جامعة رونجرز   ( الرك  البروفیسور روجر ك  

أبری�ل  /  نی�سان  ٢٤ف�ي  ) الدراسات الشرقیة واألفریقیة ف�ي لن�دن وجامع�ة أم�ستردام        
والبروفیسور داب�و   ) جامعة فلوریدا الدولیة    (  ، والبروفیسور نوح ویسبورد      ٢٠١٧
عرض الخبراء آرائھم   و . ٢٠١٧یونیھ  /  حزیران   ٢في  ) جامعة اكسفورد   ( أكاندي  

                                                           

 الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول األطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة ، الدورة الخامسة عشرة - ١
الجزء الثالث  )  ٢٠ / ١٥ ICC – ASP ( ٢٠١٦نوفمبر /  تشرین الثاني ٢٤ – ١٦، الھاي 

 . ) ب  ( ١٨ الفقرة – المرفق األول -   ٥ . RES / ١٥ ICC – ASP المجلد األول ،  –
 المنعقد في -  ٢٤ / ١٦ ICC – ASP راجع التقریر الصادر عن الدورة السادسة عشرة  - ٢

 . السابق اإلشارة إلیھ – ٢٠١٧دیسمبر /  كانون األول ١٤ – ٤نیویورك من 
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ب��شأن تع��دیالت كمب��اال وتفعی��ل اخت��صاص المحكم��ة عل��ى جریم��ة الع��دوان ، وأب��دوا        
  : استعدادھم ألیة أسئلة ومناقشات بشأن ما یلي 

 تعریف جریمة العدوان ، الخلفیة التاریخیة ، وأركان الجریمة ، والتفاھم�ات ذات           –أ  
  . الصلة 

 وف����ي الم����ؤتمر  ١٩٩٨س����ي لع����ام   المفاوض����ات ف����ي م����ؤتمر روم����ا الدبلوما   –ب 
   . ٢٠١٠االستعراضي لعام 

  .  شروط ممارسة اختصاص المحكمة –ج 
 نطاق اختصاصات المحكمة فیما یتعلق بالجرائم التي یرتكبھا رعای�ا دول أط�راف   –د  

  . لم تصدق على التعدیالت أو تقبلھا ، أو التي تقع على أراضیھا 
راء ومناقشاتھم كانت مفیدة في تعمیق  وبصورة عامة ، رأت الوفود أن عروض الخب       

معارفھم وتوضیح الحجج القانونیة والسیاسیة للمواق�ف المختلف�ة ، م�ع التأكی�د عل�ى                
  . وجود قدر كبیر من التقارب في وجھات النظر 

وفیما یلي نستعرض مواقف الدول األطراف بشأن تفعی�ل و اخت�صاص المحكم�ة عل�ى       
  : ة التي تم اتخاذھا في ھذا الشأن جریمة العدوان ، و الجوانب اإلجرائی

ل  أل لع: لف  يمة  لمحكمة على ج ختصا    آل بشأ تفعيل 

أعربت الوفود عن تأییدھا العام لتفعیل اختصاص المحكم�ة عل�ى جریم�ة الع�دوان ف�ي          
الدورة السادسة عشر للجمعیة وأكدت التزامھا ببذل قصارى جھدھا لیتم ذلك بتواف�ق             

  . اآلراء 
وذكرت الوفود بأن الدول األطراف عق�دت الع�زم عل�ى تفعی�ل اخت�صاص المحكم�ة ف�ي             

وش�ددت الوف�ود عل�ى ع�دم     . أقرب وقت ممكن وأن شروط التفعی�ل ق�د اس�توفیت اآلن       
جواز إعادة التف�اوض أو المناق�شة ب�شأن التع�دیالت الت�ي اعتم�دت ف�ي م�ؤتمر كمب�اال             

  .  م ٢٠١٠االستعراضي 
ى م�ا لتفعی�ل اخت�صاص المحكم�ة عل�ى جریم�ة الع�دوان م�ن              وأشارت بعض الوف�ود إل�     

وأن م�ن ش�أن التفعی�ل       . أھمیة للقانون الجنائي الدولي ومكافح�ة اإلف�الت م�ن العق�اب             
تعزیز حظر استخدام القوة بطریقة غیر مشروعة المن�صوص علی�ھ ف�ي میث�اق األم�م                  

ة ، الس��یما المتح��دة ، وأن ی��سھم ف��ي من��ع الح��روب ، وأن ی��وفر أی��ضًا حمای��ة قانونی��  
  ١. للدول الصغیرة من أي أعمال عدوانیة محتملة 

وركزت اآلراء المعارضة على جانب محدد ومھم ھو نطاق اخت�صاص المحكم�ة عل�ى        
جریمة العدوان التي یرتكبھا رعایا الدول األطراف التي لم ت�صدق عل�ى التع�دیالت أو            

م�ل ع�دواني ی�ستھدف    تقبلھا أو التي تقع على أراضي تلك الدول وتكون ناشئة عن ع   
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وت�م االعت�راف ب�أن ھ�ذه الم�سألة ھ�ي        . دولة طرف صدقت عل�ى التع�دیالت أو قبلتھ�ا           
  . المسألة الرئیسیة التي ینبغي مناقشتھا 

وقدمت بعض الدول األطراف ورقات مشتركة تبین آرائھا واستنتاجاتھا ، السیما فیما 
ة المتح�دة أص�رتا عل�ى     ب�ل إن فرن�سا والمملك�   ١.یتعلق بممارسة اخت�صاص المحكم�ة    

أنھ ال یمكن أن یشمل التفعی�ل رعای�ا ال�دول األط�راف الت�ي ل�م ت�صدق عل�ى التع�دیالت                    
  ٢. من نظام روما األساسي ١٢١ من المادة ٥وفقًا للفقرة 

وأنھم��ا ال یمكنھم��ا الموافق��ة عل��ى أي ق��رار للتفعی��ل بتواف��ق اآلراء ب��دون إدراج ھ��ذا    
ھ�ذه النقط�ة وأی�دتھا ، بینم�ا عارض�تھا وف�ود           التوضیح ، ووافقت بعض الوف�ود عل�ى         

  . أخرى منھا ، فلسطین وسویسرا ، وقدمت حلوًال وسط لذلك 
وف��ي المقاب��ل ف��إن بع��ض الوف��ود الم��شاركة رأت أن��ھ ق��د س��بق ح��ل جمی��ع الم��سائل         
القانونی��ة والموض��وعیة ف��ي الم��ؤتمر االستعراض��ي ف��ي كمب��اال وأن التفعی��ل م��سألة       

م بتوض��یح أو تف��سیر اخت��صاص المحكم��ة س��یكون معن��اه إجرائی��ة فح��سب ، وأن القی��ا
إعادة النظر في الحل التوافقي الذي تم التوصل إلیھ في المؤتمر االستعراضي بتوافق   

  . اآلراء 

لثاني  لع: لف  يمة  لمحكمة على ج ختصا  آل بشأ     

عل�ى رعای�ا   اعتبرت الدول المعارضة لتفعیل اختصاص المحكمة على جریمة العدوان          
الدول التي لم تصدق على التع�دیالت أو تقبلھ�ا ، أن ذات األم�ر ینطب�ق عل�ى ممارس�ة             
المحكمة اختصاصھا في ھذا النط�اق ، وأن�ھ ال یج�وز للمحكم�ة ، تح�ت أي ظ�رف م�ن           
الظروف ، أن تمارس اختصاصھا عل�ى الج�رائم الت�ي یرتكبھ�ا رعای�ا ال�دول األط�راف             

 م��ن نظ��ام روم��ا   ١٢١ م��ن الم��ادة  ٥ق��ًا للفق��رة  الت��ي ل��م ت��صدق عل��ى التع��دیالت وف    
  . األساسي ، أو التي تقع على أراضیھا

بینما رأت دول أخرى أنھ یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا على جریمة العدوان     
التي یرتكبھا رعایا الدولة الط�رف الت�ي ل�م ت�صدق عل�ى التع�دیالت ، م�ا ل�م تك�ن ھ�ذه                     

 الرتكابھ��ا أنھ��ا ال تقب��ل االخت��صاص وفق��ًا  الدول��ة الط��رف ق��د أعلن��ت ف��ي وق��ت س��ابق  
 مكررًا من النظام األساسي ، إذا كانت إحدى ال�دول األط�راف            ١٥ من المادة    ٤للفقرة  

  . المشاركة في النزاع قد صدقت على التعدیالت 
وفي المقابل أشارت بعض الوف�ود إل�ى أن الم�سألة الرئی�سیة لی�ست ھ�ي م�ا إذا كان�ت                 

ل�ى التع�دیالت ، أو م�ا إذا كان�ت ملزم�ة بھ�ا ، ولك�ن ھ�ي         الدول األط�راف ق�د ص�دقت ع     
الطریقة التي تكتسب بھا المحكمة اختصاصھا من نظام روما األساس�ي ، أي بموج�ب       
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 م�ن نظ�ام   ١٢مبدأ االختصاص اإلقلیمي أو الشخ�صي المن�صوص علیھم�ا ف�ي الم�ادة           
   ١.روما األساسي 

ق باإلب��ادة الجماعی��ة والج��رائم   وأض��افت ــ��ـ ت��دعیمًا لموقفھ��ا ــ��ـ إل��ى أن��ھ فیم��ا یتعل��      
المرتكب��ة ض��د اإلن��سانیة وج��رائم الح��رب ، ف��إن رعای��ا ال��دول غی��ر األط��راف تخ��ضع     
الختصاص المحكمة ، إذا ارتكبوا تلك الجرائم في إقلیم دولة صدقت عل�ى نظ�ام روم�ا         
األساسي ، وبالمثل تمارس المحكمة الوطنیة االختصاص على الج�رائم الت�ي یرتكبھ�ا              

دول األجنبی��ة ف��ي أراض��یھا ، ول��ذلك س��تمارس المحكم��ة اخت��صاصھا عل��ى      رعای��ا ال�� 
جریمة العدوان إذا كانت إحدى الدول األطراف ذات الصلة ق�د ص�دقت عل�ى التع�دیالت       

 ٤المتعلقة بالعدوان ، ولم تعلن الدولة األخرى عدم قبولھ�ا لالخت�صاص وفق�ًا للفق�رة                 
لل��دول األط��راف الت��ي ق��د تك��ون   مك��ررًا ، مم��ا س��یوفر حمای��ة واس��عة  ١٥م��ن الم��ادة 

  . ضحیة للعدوان 
وأضافت كذلك أن جمیع األطراف ف�ي نظ�ام روم�ا األساس�ي قبل�ت م�ن قب�ل اخت�صاص           
المحكمة بشأن جریمة العدوان التي یرتكبھا رعایا الدول األط�راف أو الت�ي تق�ع عل�ى                 

عل�ق   عن�دما قبل�ت اخت�صاص المحكم�ة فیم�ا یت           ١٢ م�ن الم�ادة      ١أراضیھا وفقًا للفقرة    
كم��ا أن األس��اس  .  ، وم��ن بینھ��ا جریم��ة الع��دوان    ٥ب��الجرائم المدرج��ة ف��ي الم��ادة    

 م�ن  ٥ م�ن الم�ادة    ٢القانوني للتع�دیالت الت�ي اعتم�دت ف�ي م�ؤتمر كمب�اال ھ�و الفق�رة                  
نظام روما األساسي التي كلفت المؤتمر االستعراضي بوضع قواع�د خاص�ة لممارس�ة       

  . االختصاص على جریمة العدوان 
 م��ن اتفاقی��ة فیین��ا لق��انون المعاھ��دات ، یج��ب  ٣١افة إل��ى ذل��ك ، وفق��ًا للم��ادة  وباإلض��

 و ١٢ من نظام روما األساس�ي ف�ي س�یاق الم�ادتین          ١٢١ من المادة    ٥تفسیر الفقرة   
  .  من النظام األساسي ٥

 ، ١٢١ م��ن الم��ادة  ٥ول��ذلك ت��رى ھ��ذه الوف��ود أن الجمل��ة األول��ى فق��ط م��ن الفق��رة       
 / RCتع�دیالت ، ھ�ي الواجب�ة التطبی�ق ، الس�یما وأن الق�رار       المتعلق�ة بب�دء نف�اذ ال   

RES . أم�ا  ١٢١ م�ن الم�ادة   ٥ یشیر فقط إلى بدء نفاذ التعدیالت وفق�ًا للفق�رة    ٦ ، 
 المتعلق��ة بممارس��ة االخت��صاص عل��ى  ١٢١ م��ن الم��ادة ٥الجمل��ة الثانی��ة م��ن الفق��رة  

إطالق��ًا عل��ى جریم��ة الج��رائم الجدی��دة الم��ضافة إل��ى نظ��ام روم��ا األساس��ي ل��ن تنطب��ق  
  ٢.العدوان ، ألن ھذه الجریمة جزء من النظام األساسي منذ البدایة 
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لثال    ليـة  :لف  ل لجنائية  لمحكمة  ختصا  ئية لق تفعيل  إلج ن  لج  

لع  يمة    على ج

لق��د س��بق اإلش��ارة إل��ى أن جمعی��ة ال��دول األط��راف ق��د اتخ��ذت قرارھ��ا بتواف��ق اآلراء   
تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان ، ووفقًا للفق�رة            بشأن  

 مكررًا ، بشأن ممارسة االختصاص على جریمة الع�دوان والت�ي ت�م              ١٥ من المادة    ٣
ألط�راف   ، یلزم أغلبیة ثلثي ال�دول ا       ٢٠١٠إدراجھا وفقًا لمؤتمر كمباال االستعراضي      

  .د الدورة السادسة عشرة للجمعیةًا عند انعقا صوت٨٢، أي التخاذ قرار بشأن التفعیل
كما تم اإلشارة إلى أن قرار تفعیل اختصاص المحكمة على جریمة الع�دوان ھ�و ق�رار                
إجرائي بحت ، ألن ال�دول اتفق�ت بالفع�ل ف�ي الم�ؤتمر االستعراض�ي عل�ى التفعی�ل بع�د              

اف ، وذلك  دولة طرف على التعدیالت ، رھنًا بقرار من الدول األطر٣٠التصدیق من 
   . ٢٠١٧ینایر / بعد األول من كانون الثاني 

وقد أعربت الوفود عن تأییدھا الع�ام لق�رار منف�صل ب�شأن تفعی�ل اخت�صاص المحكم�ة         
ف��ي ال��دورة ال��سادسة ع��شرة للجمعی��ة ، وأش��یر إل��ى أن مث��ل ھ��ذا الق��رار المنف��صل          

  اف سیعكس أھمیة القرار وقد یعطي المجال للتعبیر عن مواقف الدول األطر
وم��ن خ��الل م��ا تق��دم ، یمك��ن الق��ول ب��أن عملی��ة التی��سیر ق��د نجح��ت ب��شكل كام��ل فیم��ا  
تضمنتھ من عروض للخب�راء ومناق�شات حی�ة ف�ي إذك�اء ال�وعي بالتع�دیالت المتعلق�ة          

كم�ا أتاح�ت الفرص�ة      . بجریمة العدوان ، فضًال عن اآلثار المترتبة على قرار التفعی�ل            
طراف مع توضیحات مفصلة وعمیقة لمواقفھا، مم�ا  لتبادل مثمر لآلراء بین الدول األ     

أدى إل��ى إح��راز تق��دم كبی��ر وتق��ارب واس��ع ف��ي اآلراء ف��ي جمی��ع المج��االت الرئی��سیة   
  ١: التالیة 

اتفقت ال�دول األط�راف عل�ى ع�دم إع�ادة التف�اوض أو المناق�شة ب�شأن تع�دیالت               -أوًال  
   . ٢٠١٠مؤتمر كمباال االستعراضي المنعقد في أوغندا سنة 

 أیدت الدول األطراف عموم�ًا تفعی�ل اخت�صاص المحكم�ة عل�ى جریم�ة الع�دوان                  - ثانیًا
في الدورة السادسة عشرة للجمعیة ، وضرورة ب�ذل جمی�ع الجھ�ود الممكن�ة للتوص�ل             

  . إلى توافق في اآلراء 
أعربت الدول األطراف عن تأییدھا العام لقرار منفصل من الجمعیة بشأن تفعیل            -ثالثًا

  . محكمة اختصاص ال
وقد كان ھناك أمر واح�د مث�ار خ�الف ف�ي اآلراء ب�شأن ممارس�ة اخت�صاص المحكم�ة                      
عل��ى جریم��ة الع��دوان الت��ي یرتكبھ��ا رعای��ا ال��دول األط��راف الت��ي ل��م ت��صدق عل��ى            

  . التعدیالت أو التي تقع في أراضي تلك الدول 
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بع ل لية : لف  ل لجنائية  لمحكمة  ختصا  فقة على تفعيل  لم لع  يمة    على ج

 دولة ، في المحكمة الجنائیة ١٢٣لقد انتھى األمر بموافقة الدول األطراف ، وعددھا 
 عل�ى  ٢٠١٧دی�سمبر  /  ك�انون األول  ١٤ – ٤الدولیة ، خالل اجتماع  نیوی�ورك م�ن    

إضافة جریمة العدوان إلى قائم�ة الج�رائم الت�ي تم�ارس المحكم�ة اخت�صاصھا ب�النظر                  
بع�د أن كان�ت ھ�ذه الجریم�ة         . ة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة       فیھا طبقًا للماد  

 ودخولھ�ا حی�ز التنفی�ذ    ١٩٩٨معلقة منذ إنشاء المحكمة بمقتضى معاھ�دة روم�ا ع�ام            
 ، حتى یتم االتفاق على تعریف لجریمة العدوان والشروط التي بموجبھ�ا             ٢٠٠٢عام  

طبقًا للفقرة الثانیة من المادة تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بتلك الجریمة ، 
والتي تم حذفھا بموجب القرار األخیر الذي تم اتخ�اذه         . الخامسة من النظام األساسي     

 ، وتم إقراره في مؤتمر نیویورك المنعق�د   ٢٠١٠في مؤتمر كمباال االستعراضي عام      
  ١ .٢٠١٧دیسمبر /  كانون األول ١٤ – ٤من 

الت�اریخ تم�ارس اخت�صاصھا ب�النظر ف�ي ثالث�ة            وقد كانت المحكمة الجنائی�ة حت�ى ھ�ذا          
اإلب��ادة الجماعی��ة والج��رائم ض��د اإلن��سانیة وج��رائم " أن��واع م��ن الج��رائم ح��صرًا ھ��ي 

  " . الحرب 
ویعزى السبب ف�ي ت�أخر عملی�ة التفعی�ل ب�شأن جریم�ة الع�دوان إل�ى الط�ابع ال�سیاسي             

ًا واس�ع النط�اق   البالغ الحساسیة لھذه الجریمة الت�ي تتعل�ق ب�شن دول�ة ھجوم�ًا م�سلح           
على دولة أخرى ذات سیادة وتحدید الم�سئول م�ن ق�ادة الدول�ة المعتدی�ة ع�ن ارتك�اب                   
ھذه الجریمة ، طبقًا للمسئولیة الشخصیة أو الفردیة التي تمارسھا المحكمة الجنائی�ة       
الدولی��ة وتخ��تص بنظرھ��ا فق��ط دون الم��سئولیة الدولی��ة الت��ي تق��ع عل��ى ع��اتق الدول��ة  

  . المعتدیة 
 یمكن القول بأن تط�ورًا مھم�ًا وم�ؤثرًا ق�د ح�دث ف�ي نط�اق الم�سئولیة الجنائی�ة                وبذلك

لألفراد عن ارتكاب جریمة العدوان ، تستطیع من خاللھ المحكمة الجنائیة الدولی�ة أن           
تمارس دورھا في التحقیق و المحاكمة عن تلك األفعال العدوانیة التي ت�شكل عناص�ر      

ن ، ومن ثم توقیع العقوب�ات المق�ررة والمن�صوص           المسئولیة الجنائیة لجریمة العدوا   
علیھا في نظام روما األساسي في حق األش�خاص ال�ذین یثب�ت ت�ورطھم وإدان�تھم ف�ي             
ارتكاب األفعال العدوانیة المنصوص علیھا ضمن أركان جریم�ة الع�دوان ، وق�د س�بق            

ف�اق علیھ�ا   لنا اإلشارة إلیھا ، والتي أضیفت للنظام األساس�ي للمحكم�ة بع�د أن ت�م االت           
 ، ووافق��ت علیھ��ا ال��دول األط��راف   ٢٠١٠ف��ي م��ؤتمر كمب��اال االستعراض��ي بأوغن��دا    

  .   م ٢٠١٧باإلجماع من خالل مؤتمر نیویورك المنعقد في دیسمبر 
  

                                                           

 أشارت لھذا األمر الكثیر من المواقع اإللكترونیة لكبریات الصحف و المجالت الدولیة ، ومنھا - ١
 ، وموقع وكالة ٢٠١٧ / ١٢ / ١٦ بتاریخ  Arabic ٢٤ Franceموقع : على سبیل المثال 

 ، ٢٠١٧ / ١٢ / ١٦ بتاریخ ٢١  ، وموقع عربي ٢٠١٧ / ١٢ / ٦١األنباء الفرنسیة بتاریخ 
 sky نقًال عن وكالة األنباء الفرنسیة ، وموقع ٢٠١٧ / ١٢ / ١٦وموقع الجزیرة نت بتاریخ 

news ٢٠١٧ / ١٢ / ١٥ ، وموقع قناة العالم بتاریخ ٢٠١٧ / ١٢ / ١٦ بتاریخ.   
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  الخاتمــــــــة 
بع��د أن انتھی��ت م��ن دراس��تي التحلیلی��ة ، ح��ول تط��ور الم��سئولیة الجنائی��ة الدولی��ة          

ئم الدولیة التي یرتكبونھا ، والتي عرج�ت م�ن خاللھ�ا        لألشخاص الطبیعیین عن الجرا   
وق�د  . على بدایات إقرار ھذه المسئولیة ، منذ بدایات القرن العشرین وحتى وقتنا ھ�ذا       

  : خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا على النحو اآلتي 
  : أوًال نتائج الدراسة 

فعال التي تشكل جرائم دولیة ، وتوجھ لألفراد أو  تقوم المسئولیة الدولیة عن األ– ١
األشخاص الطبیعیین الذین قاموا بارتكابھا بجانب مسئولیة الدولة التي ینتمون إلیھا 

  . ، ومن ثم وجب معاقبتھم على ذلك بالعقوبات المناسبة 
كما أن تطور المسئولیة الجنائیة الدولیة ، وإدخال الفرد في نطاقھا ، ھو نتیجة 

یة للتطور الحاصل في أشخاص القانون الدولي ، واعتبار الفرد من األشخاص حتم
  . المخاطبین بأحكام القانون الدولي الجنائي 

 في مطلع القرن العشرین تدھورت األوضاع اإلنسانیة بسبب الحرب العالمیة – ٢
  وما تالھا ، وأفضت االعتداءات واالنتھاكات لحقوق اإلنسان إلى١٩١٤األولى عام 

انطالق الدعوات والتصاریح الدولیة الداعیة إلى إنزال العقاب بمرتكبي ھذه الجرائم 
من كبار القادة والمسئولین بجانب التزام الدولة ، عن جرائم الحرب والجرائم ضد 

 النواة األولى لقیام ھذه المسئولیة الجنائیة ١٩١٩اإلنسانیة ، وكانت معاھدة فرساي 
  . الدولیة 

سئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد مرحلة التطبیق العملي منذ قیام  دخلت الم– ٣
 ١٩٤٦ لمحاكمة مجرمي الحرب األلمان ، ومحكمة طوكیو ١٩٤٥محكمة نورمبرغ 

لمحاكمة مجرمي الحرب من الیابانیین ، مما یمكن القول أنھما شكلتا الركیزة 
الحرب والجرائم ضد األساسیة في عملیة تطویر نظام المسئولیة الفردیة عن جرائم 

  . اإلنسانیة والجرائم ضد السالم 
 ، أبرزت دور األفراد ومسئولیتھم ١٩٩٣ المحكمة الدولیة لیوغسالفیا السابقة – ٤

الجنائیة عن جرائم خطیرة ضد اإلنسانیة وجرائم إبادة جماعیة وجرائم حرب ضد 
لى أساس مسلمي البوسنة ، حیث كان النزاع یتسم باستھداف مجموعات معینة ع

الدین ، وھو ما یأخذ بالمسئولیة الجنائیة إلى اتجاه آخر جدید یكون األفراد ھم 
الفاعلون الحقیقیون فیھ ولیس الدولة وحدھا ، كما أن الئحة االتھام كانت متضمنة 

  . أفعال كثیرة مجرمة 
ر  ، شھادة المیالد الثانیة إلقرا١٩٩٤ تعتبر المحكمة الجنائیة الخاصة برواندا – ٥

الجزاء الدولي المستھدف لألفراد ولم تكن المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت في 
رواندا وحدھا بل تعدى ذلك حتى شمل الجرائم التي ارتكبھا الرواندیون على إقلیم 
الدول المجاورة ، ووصل عدد المتھمون مائة ألف شخص من بینھم رئیس وزراء 

 بالسجن المؤبد لتورطھم في جرائم اإلبادة ، وحكم علیھم) جاند كامباندا ( رواندا 
  . الجماعیة 
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 توجت المجھودات الدولیة باعتماد نظام روما األساسي المنشيء للمحكمة – ٦
الجنائیة الدولیة ، لتكون نقطة مھمة في سبیل إقرار مسئولیة األشخاص الطبیعیین 

انوا یخدمون عن الجرائم الدولیة دون أن یمكنھم التنصل من المسئولیة بأنھم ك
 من النظام األساسي ٢٥دولھم ویؤدون المھام المكلفین بھا ، وقد حددت المادة 

  . والیة المحكمة على األشخاص الطبیعیین 
 من نظام روما األساسي ، أحكام المساھمة الجنائیة في ٢٥ تضمنت المادة – ٧

لیة والتبعیة ، الجریمة الجنائیة الدولیة ، وذكرت المساھمة الجنائیة بنوعیھا األص
سواء كان الفاعل شخصًا طبیعیًا أو معنویًا ، كما نظمت أحكام المساھمة التبعیة 
وصورھا كالتحریض واالتفاق والمساعدة ، وكذلك اعتبار جریمة االتفاق الجنائي 
جریمة مستقلة ، وتناولت المادة أحكام الشروع في الجریمة ، والعدول االختیاري 

ى ذلك في ضوء المسئولیة الجنائیة الدولیة لألشخاص واألحكام المترتبة عل
  . الطبیعیین 

 منھ ، إلى ٢٧ عمد النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، من خالل المادة – ٨
تدوین مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرسمیة لإلعفاء من المسئولیة الجنائیة الدولیة ، 

كومة أو عضوًا في الحكومة أو البرلمان سواء أكان المسئول رئیسًا للدولة أو الح
  . المنتخب 

 من النظام األساسي للمحكمة مبدأ عدم سقوط الجرائم الجنائیة ٢٩ أقرت المادة – ٩
التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم ، مما یعني أن الشخص یظل طوال حیاتھ 

  . مسئوًال عن ارتكابھ لھذه الجرائم 
 للمحكمة العدید من مبادئ القانون الجنائي واعتبرھا  تناول النظام األساسي– ١٠

 ٣٣ وحتى ٢٣من قواعد المسئولیة الجنائیة الدولیة لألفراد ، وذلك من خالل المواد 
منھ ، ومن ذلك مبدأ الشرعیة الجنائیة ، وعدم رجعیة القانون الجنائي إال إذا كان 

ة عشر عامًا لوالیة أصلح للمتھم ، وعدم خضوع الشخص الذي تقل عمره عن ثمانی
المحكمة ، وأسباب امتناع المسئولیة الجنائیة ، وحالة الغلط في الواقع والغلط في 

  . القانون ودورھما في توفر المسئولیة الجنائیة 
 یتحدد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم الواردة في – ١١

دة الجماعیة ، والجرائم ضد اإلنسانیة المادة الخامسة منھ حصرًا ، وھي جریمة اإلبا
وقد تم إرجاء االختصاص الرابع المتعلق . ، وجرائم الحرب ، وجرائم العدوان 

بجریمة العدوان إلى أن یتم االتفاق على تعریفھا وشروطھا ، وھو ما تم الحقًا من 
  ، وتوج باالتفاق النھائي عام٢٠١٠خالل مؤتمر كمباال االستعراضي بأوغندا عام 

  .  م ٢٠١٧
 حظیت جریمة اإلبادة الجماعیة باإلجماع الدولي عندما تم االتفاق على – ١٢

إدراجھا ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، ولم تواجھ أي إشكالیة حول 
وقد تم تطبیقھا على أحداث الجمھوریة السودانیة منذ عام . تعریفھا أو تحدید أفعالھا 

فور ، حیث أسندت المسئولیة الجنائیة من قبل المحكمة  المتعلقة بإقلیم دار٢٠٠٧
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الجنائیة الدولیة عن ھذه الجرائم للرئیس السوداني عمر البشیر و عدد من القادة 
  . وكبار المسئولین 

 یكتب للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التفوق القانوني في صیاغة – ١٣
نیة ، وأنھ قد ترك لقضاة المحكمة سلطة وتعریف وتحدید أركان الجریمة ضد اإلنسا

تقدیر ما یعد من األفعال الالإنسانیة التي تدخل في نطاق التجریم ، وأن ما تم ذكره 
 من النظام ھو على سبیل المثال ال الحصر ، وھو ما یعد ٧من أفعال في المادة 

یة تطورًا إیجابیًا إلدخال ما سوف یستجد من أعمال إجرامیة في نطاق المسئول
  . الجنائیة الدولیة لألفراد 

 قنن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادتھ الثامنة جرائم الحرب – ١٤
التي تدخل في اختصاص المحكمة الموضوعي ، ومن ثم مسئولیة األفراد الجنائیة 
عن ھذه الجرائم الخطیرة التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب 

االتفاقیات الدولیة والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة للقانون الجنائي و
  .المعترف بھا في الدول المتمدینة

 تم تفعیل جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن – ١٥
لفردیة كان معطًال منذ إنشائھا ، ویعد ھذا تطورًا كبیرًا ومھمًا في نطاق المسئولیة ا

وقد تم ذلك من خالل مؤتمر كمباال االستعراضي بأوغندا عام . عن الجرائم الدولیة 
 ، ثم موافقة الدول األطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة باإلجماع خالل ٢٠١٠

 ، على تفعیل ٢٠١٧ دیسمبر ١٤ – ٤اجتماع نیویورك المنعقد في الفترة من 
لموافقة على التعدیالت التي أقرت سابقًا عام جریمة العدوان وأركانھا وشروطھا وا

  . م ٢٠١٠
  

  : ثانیًا أھم التوصیات 
 فیما یتعلق بالمسئولیة الجنائیة عن الجرائم التي یرتكبھا أفراد دولة لیست طرفًا – ١

في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنھ یشترط لممارسة المحكمة دورھا 
 ١٢ أن تقبل دولتھم اختصاص المحكمة بذلك ، طبقًا للمادة في محاسبتھم ومعاقبتھم

 من النظام األساسي ، وھو ما یعد قیدًا على امتداد المسئولیة الجنائیة الدولیة عن ٢/
الجرائم المرتكبة یجب العمل على التخلص منھ ، وإعطاء المحكمة سلطة تحررھا 

  . من ھذا القید 
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، ١نظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  من ال٩٨ ضرورة تعدیل نص المادة – ٢
ألنھ یمنع المحكمة من تأدیة دورھا القائم أصًال على مساءلة األشخاص الطبیعیین 

 من النظام األساسي ویقوض ٢٧جنائیًا ، وأن ھذا النص یتناقض مع مضمون المادة 
المطلوبة ألن المحكمة لن تستطیع جلب المتھم أو المستندات . ٢سریانھا بشكل كامل 

إال بعد رفع الحصانة عنھم من دولتھ التي یحمل جنسیتھا ، وأن أمر جلبھم متروك 
للسلطات في دولھم وھو ما تتذرع بھ بعض الدول التي ترغب في تخلیص أفرادھا 

  . ك / و / ه  / ٩٣من المحاسبة والمسئولیة أمام المحكمة ، وفقًا للمادة 
تم إقرارھا مؤخرًا كما سبق لنا بیان ذلك ، فإن  بالنسبة لجریمة العدوان ، التي – ٣

الثاني عن : .... المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس اختصاصھا علیھا عن طریقین 
طریق مجلس األمن ، وھو ما یمنح الدول الكبرى دائمة العضویة فرصة لفرض 
سیاستھا في ھذا الشأن ، من خالل سلطة مجلس األمن في تحدید وقوع العدوان 

رط إجرائي مسبق لتحرك المحكمة تجاه الجریمة مما یجعل المحكمة تابعة لمجلس كش
األمن وسلطتھ التقدیریة واالنتقائیة ، ومن ثم یجب إعادة النظر في ھذا الطریق من 

  .  طرق اإلحالة إلى المحكمة ، سواء بالتخفیف أو اإللغاء 
  
  
  

                                                           

التعاون فیما یتعلق بالتنازل عن الحصانة : "  من النظام األساسي ، على أنھ ٩٨ تنص المادة -  ١
  : والموافقة على التقدیم 

 ال یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن -  ١
ي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتھا بموجب القانون الدول

الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أوًال 
 .على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

ف على ال یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصر -٢
نحو ال یتفق مع التزاماتھا بموجب اتفاقات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم 

شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أوًال على تعاون الدولة 
 . " المرسلة إلعطاء موافقتھا على التقدیم 

  : عدم االعتداد بالصفة الرسمیة: " ي ، على أنھ  من النظام األساس٢٧ تنص المادة - ٢
 یطبق ھذا النظام األساسي على جمیع األشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة -١

الرسمیة ، وبوجھ خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص ، سواء كان رئیسًا لدولة أو حكومة أو 
وظفًا حكومیًا ، ال تعفیھ بأي حال من األحوال من عضوًا في حكومة أو برلمان أو ممثًال منتخبًا أو م

المسئولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام األساسي، كما أنھا ال تشكل في حد ذاتھا، سببًا لتخفیف 
 .العقوبة

 ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص -٢ 
وطني أو الدولي ، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا سواء كانت في إطار القانون ال

  . " الشخص 
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  قائمة المراجــــــــع
  المراجع العربیة : أوالً  

 دار النھضة – مبادئ القانون الجنائي الدولي –أشرف توفیق شمس الدین .  د -١
  . ١٩٩٩ الطبعة الثانیة – القاھرة –العربیة 

 دار النھضة العربیة – القضاء الدولي الجنائي –حسنین إبراھیم صالح عبید .  د -٢
   . ١٩٩٧ القاھرة –
 مطبعة المعارف –ي الجنائي  مقدمة في دراسة القانون الدول–حمید السعدي .  د -٣
   . ١٩٧١ بغداد –
 دار الفكر الجامعي – المحكمة الجنائیة الدولیة –عبدالفتاح بیومي حجازي .  د -٤
  . ٢٠٠٤ اإلسكندریة –
 – دار النھضة العربیة – القانون الدولي العام –عبد الواحد محمد الفار .  د -٥

   ١٩٩٤القاھرة 
 الطبعة – مطبوعات جامعة الكویت –رام الدولي  اإلج–عبد الوھاب حومد .  د -٦

  .١٩٧٨األولى 
 دار – المحاكم الجنائیة الدولیة – القضاء الدولي الجنائي –علي جمیل حرب .  د-٧

  . ٢٠١٠ الطبعة األولى – بیروت –المنھل اللبناني 
 منشورات – ١ ج– نظریة الجزاء الدولي المعاصر –علي جمیل حرب .  د -٨

    .٢٠١٣ الطبعة األولى - بیروت –قیة الحلبي الحقو
 منشورات الحلبي – القانون الدولي الجنائي –علي عبدالقادر القھوجي .  د -٩

  . ٢٠٠١ بیروت –الحقوقیة 
 دار – الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام –غازي حسین صباریني .  د -١٠

  .١٩٩٢ األردن  –الثقافة للنشر و التوزیع 
 – دار المطبوعات الجامعیة – القانون الدولي الجنائي –لشاذلي فتوح ا.  د -١١

  . ٢٠٠٢اإلسكندریة  
 دراسة في القانون الدولي – الجرائم الدولیة –محمد عبد المنعم عبد الغني .  د -١٢

  . ٢٠١١ اإلسكندریة – دار الجامعة الجدیدة –الجنائي 
لي الجنائي في ضوء النظام  اإلطار العام للقانون الدو–محمد صافي یوسف .  د -١٣

  .  دار النھضة العربیة القاھرة –األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 الدار – دراسات في القانون الدولي الجنائي –محمد محیي الدین عوض .  د -١٤

  ١٩٨٧ بیروت –الجامعیة 
دة  تطور مفھوم جرائم اإلبا–حامد سید محمد . معمر رتیب عبد الحافظ ، د .  د -١٥

 المركز القومي لإلصدارات القانونیة –الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة 
   . ٢٠١٦ القاھرة - الطبعة الثانیة –

 نشأتھا ونظامھا – المحكمة الجنائیة الدولیة –محمود شریف بسیوني .  د -١٦
 السابقة األساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة

  . ٢٠٠١ القاھرة – طبعة نادي القضاة –



 - ٣٤٣٧ -

 المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب –یوسف حسن یوسف .  د -١٧
 القاھرة – المركز القومي لإلصدارات القانونیة –والتطھیر العرقي وجرائم اإلبادة 

  . الطبعة األولى – ٢٠١١
  :  المجالت العلمیة  -
 مجلة –ر القانونیة لطلب اعتقال الرئیس عمر البشیر  اآلثا–أیمن سالمھ .  د -١

   . ٢٠٠٨ أكتوبر – ١٧٤ العدد – القاھرة – مؤسسة األھرام –السیاسة الدولیة 
 المعالجة التشریعیة للجرائم ضد اإلنسانیة من -حمدي محمد محمود حسین .  د -٢

 منشور –صیلیة  دراسة تحلیلیة تأ–خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 العدد الثامن – جامعة األزھر الشریف –بمجلة كلیة الشریعة والقانون بالدقھلیة 

   ٢٠١٦ ینایر – الجزء األول –عشر 
 جریمة العدوان إحدى الجرائم الخطیرة في اختصاص المحكمة –كمال حماد .  د -٣

 تحدي –ة المحكمة الجنائیة الدولی(  ضمن الندوة العلمیة –الجنائیة الدولیة 
  . ٢٠٠١ أكتوبر ٤ – ٣ من – كلیة الحقوق جامعة دمشق -)  الحصانة 

 – مفھوم جریمة العدوان في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة – كینة محمد لطفي -٤
 – مجلة دوریة دولیة في الحقوق والعلوم السیاسیة –دفاتر السیاسة والقانون 

 ینایر – العدد الرابع عشر –ر  الجزائ–تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
٢٠١٦ .   

 مجلة السیاسة – المحكمة الجنائیة والخیارات السودانیة – محمد أبو الفضل -٥
  . ١٧٦ العدد – ٢٠٠٩ مؤسسة األھرام القاھرة أبریل –الدولیة 

 – الصادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر – المجلة الدولیة للصلیب األحمر -٦
 ملف خاص ٠ ٥٨٦ ص – ١٩٩٧ دیسمبر – نوفمبر – ٥٨ العدد –السنة العاشرة 

 محكمتا یوغسالفیا السابقة و – القضاء الجنائي الدولي والقانون الدولي اإلنساني –
  ) .رواندا 

  المراجع األجنبیة  : ثانیًا 
 ١- B . Brbant : codification of customary international 

law in the Genocide co vention , A . J.I.L . ١٩٧٦ .   
٢-Ann tusa and John tusa . History of the united nations 
war crimes commission and Development of the law of 
war . London ١٩٩٨ . 

  
  : ثالثًا  التقاریر والقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

  : ة االنترنت الوثائق موقع المحكمة الجنائیة الدولیة على شبك
  :  مذكرة اتھام البشیر باإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب بدارفور ، رقم الوثیقة -١

I CC – OTP – ARA – PR ١٤  الھاي ، -   ٢٠٠٨ – ٠٧١٤ – ٣٤١ 
  .م ٢٠٠٨یولیو 

   : ٢٠١٠ التقریر الصادر عام -٢



 - ٣٤٣٨ -

 A / CONF / ١٨٣ . C I / SR . ٦ . ARABIC .٢٠١٠ -   
 ، والذي اعتمد بتوافق اآلراء في الجلسة العامة  ٦ . RC / RES: ار  القر-٣

 .www:  ، على الموقع اإللكتروني ٢٠١٠ / ٦ / ١١الثالثة عشرة بتاریخ 
Kampala . icc . info / fr    

 الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول األطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة ، الدورة - ٤
 – ICC ( ٢٠١٦نوفمبر /  تشرین الثاني ٢٤ – ١٦الخامسة عشرة ، الھاي 

ASP المجلد األول ،  –الجزء الثالث  )  ٢٠ / ١٥ ICC – ASP ١٥ / RES . 
  ) . ب  ( ١٨ الفقرة – المرفق األول -   ٥
 التقریر بشأن عملیة التیسیر المتعلقة بتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة -٥

 المنعقد -  ٢٤ / ١٦ ICC – ASPلسادسة عشرة  على جریمة العدوان ، الدورة ا
 الموقع الرسمي للمحكمة – ٢٠١٧دیسمبر /  كانون األول ١٤ – ٤في نیویورك من 
  . الجنائیة الدولیة 

 
  




