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Study Abstract 

The College of graduate studies 

Criminal Justice section 

study Title: the International Criminal Court between law and political considerations in the light of Islamic 

Shari'a. 

Student: Turki Bin Ali Salman Alaredi 

Advisor: Prof. Dr. Abdulaziz Bin Mabrouk Alahmadi 

Research problem: the problem of the study is summarised in the following key question: what is the reality of 

the International Criminal Court between law and political considerations in the light of the provisions of the 

Islamic Shari'a? 

Research methodology and toliy: searcher uses descriptive way empirical conclusion, through tracking branches 

and legal, and then finding the answer to the question the study, then the International Criminal Court practices 

and the impact of laws and policies which, through the provisions of the Shari'a, and the laws in force in the 

International Criminal Court, which the researcher uses but plenty of research and studies related to extract 

proposals and devising solutions that reach the reasonable results and acceptable solutions. 

Main results: 

1. The legal principle of nationwide importance as an important international, but not in the same shape but 

otherwise consistent with the nature of international law which finds its origin in custom (unwritten 

rules), conventions and international treaties, so the shape of international law (there is no crime and no 

punishment except by a legal norm), but it changed after the establishment of the International Criminal 

Court as the principle explicitly in articles (22 and 23) of the regulations. 

2. The judge may not criminalize an act not provided for by law and shall not impose a penalty not 

provided for or replace it with another penalty because it constitutes an attack on the principle of 

legality. 

Main recommendations: 

1. Should work to establish courts that adhere to Islamic law to be a regionally and internationally in the 

conflict between the Islamic and Arabic countries, could be tasked with prosecution and punishment if 

the heads of the Islamic Shari'a law criminalized acts. 

Give justice its rightful independence to achieve justice among the Islamic States and the selection of judges' 

qualified notaries, providing the appropriate climate for them to govern with justice.  
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  فصل تمھيدي

  مشكلة الدراسة وأبعادها

  مقدمة الدراسة.

  .مشكلة الدراسة

  .الدراسةتساؤالت 

  .أهداف الدراسة

  .أهمية الدراسة

  .حدود الدراسة

  .منهج الدراسة

   .هاومصطلحاتالدراسة مفاهيم 

  .الدراسات السابقة

  .التعقيب على الدراسات السابقة

  



 

2 

 

  األولالفصل 

  مشكلة الدراسة وأبعادها  

  الدراسة: ـــــدمةمق

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 ،والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه

  أما بعد:  ،ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين

 من اإلفالت ظاهرة انتشار بعد جنائية دولية محكمة نشاءإ فكرة بدأت لقدف

 كبير منتهكةَ بشكل ،الناس حقفي  تُرتكب التي كانت ،البشعة الجرائم على العقاب

 في الجرائم هذه كان مرتكبوحيث  الماضية، سنة المائتي مر على ناإلنسا حقوق

 امتياز هو المعاقبة قانون لكون انظر ؛رقيب وال حسيب دون يبقون األحيان غالب

 برزت ،للسيادة الضيق بالمفهوم الدول هذه بثتش ظل وفي السيادة، صاحبة للدولة

 ؛الجرائم مرتكبي معاقبة في الثغرات هذه لملء الدولي للقضاء قيام أدوات فكرة

 الثانية العالمية الحرب بعد نشأت والمؤقتة التي المتخصصة المحاكم فكانت

   .)1(الفترة تلك في تهمالحرب ومعاقب مجرمي كبار لمحاكمة

نشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة إأخذت فكرة بق، فقد بناء على ما سو

مجرمي الحرب تبرز بين أوساط القانونيين في المجتمع، ولكن يالحظ أن فكرة 

 ،لعقاب منتهكي القانون الدولي اإلنساني آليةمعاقبة مجرمي الحرب ووضع 

بدأت بمبادرات فردية أكثر منها رؤى حكومات ودول، ودفعت بها جماعات 

)2(القرن إنجازاتلتصبح أبرز  ةمات غير حكوميومنظ
.   

                                                           
(1  ) Emily C. Barbour, (2010). The International Criminal Court (ICC): Jurisdiction, Extradition, and U.S. Policy, Congressional 

Research Service. 

(2  ) LYNN G.ENTILE (2011), Understanding the International Criminal Court, AFRICAN GUIDE TO INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE. 
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محكمة جنائية  واستحداثنادى (غوستاف مونييه) بضرورة إنشاء  وقد 

م بمشروعه هذا إلى والمعاقبة عليها، وتقد االتفاقياتلمنع مخالفات  ؛دولية

المحكمة في قوامها  (اللجنة الدولية لغوث العسكريين الجرحى)، واقترح أن تضم

وثالثة ممثلين عن الدول المحايدة  ،عن كل طرف من الطرفين المتحاربين اممثلً

ين في مقترحه أن المحكمة ال تنظر في قضية ما من تلقاء نتخبون بالقرعة، وبي

نه يقع إبل دولة متحاربة، أما تنفيذ الحكم فبل تنتظر رفع دعوى من ق ،نفسها

  . )1( على عاتق الدولة التي صدر الحكم ضد أحد رعاياها

 بمثابة الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد المحاكم هذه إنشاء ديع وبالفعل

 ومن .اإلنسان حقوق انتهاكات في مجال الوعي العالمي تاريخ في مهمة مرحلة

باألمم  مرتبطة غير الدولية الجنائية المحكمة أن إلى اإلشارة ،بمكان األهمية

 على أساسي بشكل ويرتكز، المتحدة األمم عن منفصل تمويلها فنظام، المتحدة

 عن ومستقل منفصل بشكل تتصرف هيئاتها أن ، كمااألطراف الدول مدفوعات

 وليس ،األطراف الدول بل جمعيةق من تتم األساسية التعيينات فكافة المتحدة، األمم

)2( اإلطالق على فيها دور أي المتحدة لألمم
. 

 مع المحكمة عقدتها ثنائية اتفاقية تنظمها تحدةالم باألمم المحكمة عالقةو

 اتفاقيات  إبرام على القدرة ولها مستقلّة، كون المحكمةإلى ا رنظ ؛المتحدة األمم

 من األمن لمجلس عطيُأ ما نباج هذا إلى ومنظمات، دول من تشاء من مع ثنائية

ة من المحكمة، نظام بلق3(الختصاصها المحكمة  بممارسة يتعلّق فيما صالحي(.  

م عرضه من الجهود والمحاوالت الرامية إلى إنشاء ومن خالل ما تقد

قضاء جنائي دولي، وعلى الرغم من إنشاء عدد من المحاكمات الدولية التي 

                                                           
  .8ص ا(كاديمية الملكية للشرطة، البحرين .المفھوم والممارسة :المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .مصطفى، أحمد إبراھيم )1(

 للعلوم دمشق جامعة مجلة .سرائيل منھاإوموقف الو4يات المتحدة ا(مريكية و ،واختصاصھا ،طبيعتھا :المحكمة الجنائية الدولية .)2004( .القدسي، بارعة )2(

 .128ص الثاني، سوريا لعدد، ا ٢٠ المجلد، والقانونية ا4قتصادية

 العدد،  - 27 المجلد ،والقانونية ا4قتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .الوطني الدولية والقضاء الجنائية المحكمة بين التكاملية الع?قة .)2011( .النايف، لؤي محمد )3(

  .536ص الثالث، سوريا
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إال أن هناك الكثير من الفقهاء والباحثين في إطار  ؛سبقت الحرب العالمية األولى

كمة جنائية دولية تعود إلى الحرب القانون الدولي يرون أن فكرة إنشاء مح

السياسية تؤثر  واالعتبارات، وأن الكثير من أحكام القوانين )1(العالمية األولى 

جاءت هذه  ،ا مع الرأي السابقمحكمة الجنايات الدولية، وتماشي أداءفي 

بين   وتطورها الدولية ةيئمحكمة الجناال إنشاءعن مراحل  للكشف ؛الدراسة

  السياسية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية. واالعتبارات أحكام القانون

   :مشكلة الدراسة

، قانونال باحث يستشفها للعيان، ظاهرة وهلة ألول الدراسة إشكالية تبدو

 دحدي أن الباحث على يفرض العلمي المنهج أن إال موضوع الدراسة، من انطالقًا

 دراسة خطى دوتتحد ،جالءب الرؤية لتتضح ؛يطرحها للدراسة التي اإلشكالية

 في الواسع الصدى لها يكون علمية منهجية وكذلك ،قويم علمي لمنهج وفقًا الموضوع

 موضوع الدراسة ومشكلتها تكمن في نإحيث  ؛الوجهات وتقريب المفاهيم تبسيط

وسبل  ،ومدى التقدم في الدراسات ذات العالقة بالجرائم الدولية ،مواطن النقص

ت كاناعتبارات سياسية  ةال تأخذ أي ،دولية من خالل مؤسسة واحدةتحقيق العدالة ال

 الدولية الجنائية المحكمة بها التي تختص الجرائم أنذلك  ؛أو دينية في تحقيق العدالة

 ية،ناسنوالجرائم ضد اإل ،جريمة اإلبادة الجماعية تشكّله حصري محور تقوم على

 ،الغرض من هذه الدراسة نإذا فل ؛ناالعدو جريمة إلى إضافة وجرائم الحرب،

وهو  ،ويكاد يمس مصالح العالم بأسره ،اإلقاء الضوء على موضوع مهم جد

السياسية في ضوء أحكام  واالعتبارات قانونالمحكمة الجنايات الدولية بين أحكام 

  د مشكلة الدراسة في السؤال التالي:وتتحد، الشريعة اإلسالمية

  

                                                           
(1) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, 

Leiden Journal of International Law, 24 (2011), pp. 411–433. 
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وتحقيق السياسية  االعتبارات الدولية بين ئيةمحكمة الجناالما واقع 

  ؟ العدالة الجنائية 

  :تساؤالت الدراسة

ع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:يتفر  

 ؟وماهي اختصاصاتها المحكمة الجنائية الدوليةهي ما  .1

 ما عالقة المحكمة الجنائية الدولية بالمحاكم الجنائية الداخلية؟ .2

 ا لميثاقها؟كمة الجنائية الدولية وفقًلعمل المح يقانونالما األساس  .3

 السياسية على عمل المحكمة الجنائية الدولية؟ االعتباراتما أثر  .4

  :أهداف الدراسة

  تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي:

 ومدى إسهامها في تحقيق العدالة. ،معرفة مفهوم المحكمة الجنائية الدولية .1

 م الجنائية الداخلية.عالقة المحكمة الجنائية الدولية بالمحاك ماهي .2

 ا لميثاقها.لعمل المحكمة الجنائية الدولية وفقً يقانونالاألساس  وما ه .3

 السياسية على عمل المحكمة الجنائية الدولية. االعتباراتأثر  .4

  :أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل إلقاء الضوء علـى محكمـة الجنايـات      

السياسية ، حيث يتم إلقاء الضـوء علـى    تباراتواالع قانونالالدولية بين أحكام 

 جهـة، السياسـية مـن    واالعتبـارات  قـانون الالعالقة الوثيقة بين كل من أحكام 

ر للمهتمين بهذا المجال توفّفإنها ا وأيض الدولية من جهة أخرى ئيةمحكمة الجناالو
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؛ا من التوجيهوالباحثين نوع للحد دبمحكمـة  من الوصـول   من المشكالت التي تح

ـ   :بينناالجنايات الدولية إلى أهدافها المرجوة، وتتضح أهمية الدراسة الحالية في ج

  هما كالتالي:و ،علمي وعملي

  ا: األهمية العلمية:أولً

للمسؤولية الدولية تجاه الجرائم المختلفة  امتداداجاءت الدراسة الحالية   

ن الدراسة كما تبي ،ق محاكمة المتهمين والمجرمين في الجرائم الدوليةائوطر

ومدى تأثرها  ،الدولية  ئيةمحكمة الجناالضرورة إلقاء الضوء على موضوع 

السياسية المختلفة، وما لهذا الموضوع من دور  واالعتبارات يةقانونالباألحكام 

والوصول إلى أهدافها المرجوة، مع  ،فاعل في تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية

لذا  ؛ين مختلفةناسياسية متفرعة ومعقدة وأحكام وقو وجود اعتبارات وظروف

بل الباحثين والمهتمين بهذا ا للجهود المبذولة من قستمراراجاءت هذه الدراسة 

  تبرز األهمية النظرية للدراسة فيما يلي:والمجال، 

 قـانون الالدوليـة بـين أحكـام     ئيةمحكمة الجناالتتناول الدراسة موضوع  .1

  .السياسية واالعتبارات

عنـى  تحاول الدراسة الحالية اإلسهام في تالفي النقص في الدراسات التي تُ .2

السياسـية بشـكل    واالعتبارات قانونالالدولية بين أحكام  ئيةمحكمة الجناالب

 عام 

 القـوانين وأثره فـي   ،إضافة معلومات جديدة في مجال المحاكمات الدولية .3

ن فـي ظـل التغيـرات    بل السياسيين والمسؤولين الـدوليي التي تُسن من ق

 السياسية المتالحقة.

  

  

األهمية العمليةاثاني ::    
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  تبرز األهمية العملية لهذه الدراسة من خالل ما يلي:  

محكمة السوف تساعد في رسم استراتيجية مالئمة لبناء تصور حول  .1

 السياسية. واالعتبارات قانونالالدولية بين أحكام  ئيةالجنا

 دراسة عن تصور المحاكمات الجنائية الدوليةتكشف هذه ال أنمن المتوقع  .2

 والسياسات. القوانينومدى تأثرها باألحكام و ها،وأسلوب

سهم في تطوير تزويد المهتمين والمتخصصين بمعلومات وإحصائيات تُ .3

 ين والسياسات واألحكام ذات العالقة بموضوع الدراسة.ناالقو

 ،والسياسات ،القوانينتستهدف الدراسة الحالية التحقق من آثار  .4

 الدولية. ئية محكمة الجناالالمختلفة على  واالعتبارات

التي تكون ذات فائدة في موضوع  واالقتراحاتالخروج ببعض التوصيات  .5

  .االدراسة مستقبلً

  :حدود الدراسة

ا في التعرف على محكمة تتحدد الدراسة موضوعيالحدود الموضوعية:   

، وذلك من خالل تعريف السياسية  واالعتبارات قانونالالجنايات الدولية بين أحكام 

لميثاقها، وعالقة المحكمة  يةقانوناليضاح األسس إالجنائية الدولية، و المحكمة

السياسية على  االعتباراتالجنائية الدولية بالمحاكم الداخلية، ومعرفة مدى تأثير 

  سية.السيا االعتباراتعمل المحكمة الجنائية الدولية، وإلقاء الضوء على 

ية للدراسة في المحكمة الجنائية كانتنحصر الحدود الم ية:كانالحدود الم  

إلقاء الضوء على المحكمة الجنائية إلى الدولية وميثاقها، حيث تهدف الدراسة 

ا والتحكيم وفقً ،والتعريف بها ، وإيضاح مدى الصحة في التعامل معها ،الدولية

  ينها في حاالت العرب والمسلمين.نالقو

ا بتاريخ نشأة المحكمة الجنائية يناتتحدد هذه الدراسة زم ية:نالحدود الزما  

 الدولية ومسيرتها إلى عصرنا الحالي.
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  :منهج الدراسة

االستقرائية  بطريقتهالوصفي سوف يعتمد الباحث في دراسته على المنهج   

 ثم منو المعتمدة، يةقانونالو الفروع الفقهية تتبع خالل من ، وذلكاالستنتاج مع

م، ثم تحديد ممارسات محكمة الجنايات الذي تقد سؤال الدراسةعن اإلجابة  استنتاج

محكمة الالمعمول بها في  القوانين بيانوالسياسات فيها، و القوانينوأثر  ،الدولية

  الدولية.  ئيةالجنا

   :هامفاهيم الدراسة ومصطلحات

  أوال: محكمة الجنايات الدولية

هو ذلك المسمى الذي اعتمد النظام : )لغة(ولية المحكمة الجنائية الد .1

ا ، وكان حدث1998ً هيولياألساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما في تموز/ 

ن اهمة في سبيل ضممخطوة وصفه رحبت به اللجنة الدولية للصليب األحمر ب

وجرائم اإلبادة الجماعية بمنأى  اإلنسانيةأال تعود جرائم الحرب والجرائم ضد 

)1( العقاب عن
.  

ا: هي منظمة دولية دائمة، : قانونً)ااصطالح(المحكمة الجنائية الدولية   .2

تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من العقوبة، وهي 

ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصأسهل من  ،اا واحد

ا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة ألف شخص مثلً ةتقديمه لها لقتله مئ

قضائية دولية تحظى بوالية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي 

)2( وجرائم إبادة الجنس البشري اإلنسانيةائع بحق ظالحرب ومرتكبي الف
. 

                                                           
(1) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School 

of Law, Pace University p127. 

(2)  Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School 

of Law, Pace University p93. 
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 ،الدائمة األولى الدولية المحكمة : هي)اجرائي(إالدولية  ئيةمحكمة الجناال .3

حصري  بشكل وتختص ،م)2002 عام ( في تأسستو ،هايالفي  مركزها

 نص والتي تهم،ومحاكم بأسره الدولي المجتمع مست جرائم مرتكبي بمالحقة

 عن جوهري وبشكل اتمام المحكمة هذه عنها، وتختلف بالتفصيل روما نظام

 بين عاتاالنز بحل تقوم الدولية العدل محكمة نإ إذ الدولية، العدل محكمة

 يكونون دايرتكبها أفر جرائمفي  تنظر الدولية الجنائية المحكمة بينما ،الدول

  . الفردية المسؤولية بمبدأ اعملً اشخصي مسؤولين المحكمة هذه أمام

   :أحكام القانونالثاني: 

نية األصل، تلفظ كما اهي كلمة يونالقانون لغة  :)لغة(أحكام القانون  .1

وهى تعني  ،إلى اللغات األخرى يةاليوناننتقلت من او ،(kanun )هي

 ،(كانون) هنفسإلى الفارسية باللفظ  حيث انتقلتالعصا المستقيمة، 

بمعنى أصل كل شيء وقياسه، ثم عبت عن الفارسية بمعنى األصل، ر

ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي 

ظم مفردات الشيء، وتكون يسير بحسبه، أو النظام الذي على أساسه تنت

قال في بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت، في ،متكررة على وتيرة واحدة

قال في معرض األبحاث قانون الجاذبية، وي :معرض األبحاث الطبيعية

 .وهكذا ،قانون العرض والطلب :االقتصادية

: هي مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر )ااصطالح(أحكام القانون  .2

جميع القواعد  :بأنها همفها بعضعرلطة العامة في المجتمع، ويعن الس

ا بغرض تنظيم العالقات بين األفراد في المجتمع، أي ؛ها الدولةالتي تسنّ

 :اأو المخاطبين بها، وهي أيض ،أو مناسبة صدورها ،كانت تلك القواعد
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كل وضع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون، سواء أخذ شكل تصرف، أو 

)1(إداري، أو حكم قضائي قرار
. 

هي تلك األحكام والقوانين الوضعية التي يحتكم : )اشرع(أحكام القانون  .3

في تسيير  ،وأغلب دول العالم والدول العربية ،إليها غير المسلمين

 وحل مشكالتهم. ،وأعمالهم ،أمورهم

م سلوك األفراد في القواعد التي تنظّ ي: ه)اقانونً(أحكام القانون  .4

 . الحترامهاوذلك كفالة  ؛عاقبا، ومن يخالفها يا ملزمتنظيم المجتمع

ه سلوك : هي مجموعة القواعد العامة التي توج)اجرائي(إأحكام القانون  .5

وهي صادرة عن الدولة في صورة تشريعات، أو  ،األفراد في المجتمع

ا كان وأيصادرة عن العادة والتقليد، كالعرف، أو  ،صادرة عن الدين

فهي تعني توجيه سلوك األفراد على نحو ملزم  ،أحكام القانون مصدر

يد حريتهم.قي  

  :السياسية االعتبارات ا:ثالثً

: هي تلك التغيرات واألحداث السياسية التي )اجرائي(إالسياسية  االعتبارات .1

، وهي بها وتتأثر األحكام والقوانين الدوليةفي وتؤثر  ،تحدث في العالم

ن المحكمة الجنائية اأو المحاكمات داخل جدر ،ياسية للمتهما القيمة السأيض

ولم يتفق الباحثون والمختصون على تعاريف معينة لالعتبارات  .الدولية

آخر، ومن وجهة إلى ومن قطر  ،آخرإلى ألنها تختلف من بلد  ؛السياسية

 خرى. إلى أنظر 

  

                                                           
(1) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional 

Research Service , The Library of Congress p76. 
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  :الدراسات السابقةا: ثامنً

 ئيةمحكمة الجناالهذه الدراسة، والمتعلق بالموضوع الذي تبحث فيه  لم يجد  

بل من ق هتماماإل ،وتحقيق العدالة الجنائيةالسياسية  االعتباراتالدولية بين 

  ، ومنها:حدود علم الباحثفي الدراسات حوله قليلة حيث إن الباحثين، 

  الدراسة األولى:

 The Democratic Legacy"  :نا) بعنوJamie_Mayerfeld، 2004دراسة (

of the International Criminal Court ،" منشورة في  دكتوراهرسالة

 ، الواليات المتحدة األمريكيةقانونالمجلة جامعة أكسفورد، جامعة واشنطن، كلية 

)1(.   

 هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على نشأة المحكمة الجنائية الدوليةوقد   

الدراسة المنهج  واتبعتسيسها، ، وأهم الممارسات التي تقوم بها منذ تأهاوتأسيس

   .الوصفي

      يتمثَّل في ،الدور األهم للمحكمة الجنائية الدولية أنلت نتائجها إلى وتوص 

، كما توصلت اإلنسانتعزيز الديمقراطية على المستوى العالمي، وحماية حقوق 

من خالل  ، وذلكق هذا الهدف في المقام األولحقّالمحكمة الجنائية الدولية تُ أنإلى 

المحكمة  أنلت إلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، وإقامة العدل، كما توص

وإعادة  ،ز أهدافها من خالل العمل عبر المؤسسات الوطنيةعزتُالجنائية الدولية 

 المحكمةفإن  ،في الوقت نفسهوتوجيه تلك المؤسسات في اتجاه الديمقراطية، 

النجاح في الحفاظ على فعاليتها وسالمتها  من أجل ؛إلى دائرة الديمقراطية تحتاج

من كان عتراض عليها أغلب اال أنإلى كذلك وتوصلت الدراسة  .وتحقيق أهدافها

                                                           
(1) Jamie,M.ayerfeld (2004), The Democratic Legacy of the International Criminal Court, the fletcher forum of world affairs, 

vol.28:2 summer 2004. 
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حكام العلى  االختصاصالمحكمة  ةمارسوذلك فيما يتعلق بم ،اإلسالميةبل الدول ق

  .مسلمينالمتهمين الأو 

ها لموضوع التعريف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في طرحتتفق و       

 أنبالمحكمة الجنائية الدولية، ومواثيقها، وأسسها، واعتباراتها المختلفة، إال 

ها تقوم بذلك في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية أنالدراسة الحالية تزيد عنها في 

  في تحقيق األهداف. هانفس ن المنهجيةاالسمحاء، وتتبع الدراست

  

  :ةالثانيالدراسة 

، طبيعتھا :الدولية الجنائية المحكمة"  :نا)، بعنو2004ي (دراسة القدس 

رسالة منھا"،  وإسرائيل ا�مريكية المتحدة الو�يات وموقف واختصاصاتھا،

، كلية الحقوق، يةقانونالمنشورة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و دكتوراه

   .)1(جامعة دمشق، سوريا 

 طبيعتها حيث من الدولية لجنائيةا المحكمة إلى تناولالدراسة تهدف و  

المنهج التحليلي  قد استخدمتمنها، و أمريكا وإسرائيل وموقف ،واختصاصاتها

جنائية مسؤولية بوجود يعترف لم التقليدي الدولي قانونال أنلت إلى المقارن، وتوص 

 قطبتُ التي الوحيد الدولي قانونال هي شخص الدولة جعل الدولي الفقه نأل ؛دولية

 أن فيجب الدولي، قانونالفي  جنائية مسؤولية هناك تكان إذاف لذلك ؛أحكامه يهاعل

 ال يمكن هأنإلى  اونظر الدولي، قانونلل الوحيد الشخصوصفها ب ،الدولة على قطبتُ

 في ولكن، دولية جنائية مسؤولية توجد ال هنإف الدولة، على جنائية عقوبات تطبيق

 منها المفاهيم، من العديد في كبيرة تطورات ثتحد المعاصر، الدولي قانونال ظل

 أن من البد كان لذلك ؛وحرياته حقوقه وحماية ،بالفرد االهتمام ،سبيل المثال على

                                                           
 لعلومل دمشق جامعة مجلة .سرائيل منھاإوموقف الو4يات المتحدة ا(مريكية و ،واختصاصھا ،طبيعتھا :المحكمة الجنائية الدولية .)2004( .القدسي، بارعة )1(

 الثاني، سوريا. العدد،  ٢٠ المجلد، والقانونية ا4قتصادية
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ليأن عليهفإن  ؛خرقها حال احترامها، وفي عليه بالتزامات حم هذا تبعات ليتحم 

 ضرورة ة إلىلت الدراستوصو .عليه العقوبات وتطبيق محاكمته طريق عن الخرق

 أن -شك وال -ه أنو، الجرائم مرتكبي هذه على الدولية الجنائية المسؤولية تطبيق

 حيث ومعارضتها، عديدة دول انتقادات إلى ضيتعر سوف المحكمة مثل هذه وجود

   .عليها دولية جنائية قوانين بفرض اكثير ستتأثر الدول تلك مصالح أن

الية في طرح موضوع محكمة الجنايات الدولية تتفق الدراسة مع الدراسة الحو     

تعالج موقف الواليات السابقة في كون الدراسة  وتختلفانوميثاقها وسياساتها، 

بينما تقوم الدراسة الحالية بإلقاء  ،من المحكمة الجنائية وإسرائيل ةاألمريكيالمتحدة 

هما أن، إال اإلسالميةالضوء على المحكمة الجنائية الدولية من منظور الشريعة 

  ومنهج تحقيق األهداف. ،لى حد كبير في األسلوبإ تفقاني

  الدراسة الثالثة:

 U.S. Policy Regarding"  :بعنوان) Jennifer K. Elsea، 2006دراسة ( 

the International Criminal Court تقرير منشور، مجلة الكونجرس ،"

  .)1( ميركاأشنطن، األمريكية، مركز الدراسات اللوجستية األمريكية، وا

ق بالمحكمة الجنائية هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على كل ما يتعلّ  

المطبقة أو المقترحة  ،وغيرها ASPAوالتشريعات ذات الصلة بتحليل  ،الدولية

إلى مناقشة  تلتنظيم تعاون الواليات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، كما هدف

ا عن الجهود التي تبذلها اإلدارة لكسب يات المتحدة، فضلًاآلثار المترتبة على الوال

ة من الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث توفر الدراسة وصف ناالحص

ا للمحكمة الجنائية وإجراء تحليل أكثر تفصيلً ،خلفية عن محكمة الجنايات الدولية

الدراسة المنهج الوصفي،  عتوقد اتب .الدولية، والوالية القضائية واإلجرائية لها

                                                           
(1) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional 

Research Service , The Library of Congress. 
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مساعدة الواليات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية يكاد  أنلت نتائجها إلى وتوص

يكون محدودتقليص المساعدات العسكرية إلى في  إنشاؤهاب ا منذ نشأتها، كما تسب

  .قت على ميثاق روماالتي صد ناالعديد من البلد

       هي أول محكمة دائمة  ،لمحكمة الجنائية الدوليةا أنلت الدراسة إلى وتوص

جرائم حرب بارتكاببغرض محاكمة األفراد المتهمين  ؛بقضايا العالم تختص، 

كما توصلت الدراسة  العدوان،، واإلبادة الجماعية، وربما اإلنسانيةوجرائم ضد 

تفق تو .المحكمة الجنائية الدولية وندعميمعظم حلفاء الواليات المتحدة إلى أن 

 ،تاريخ المحكمة الجنائية الدولية يعالجانا مهأنالدراسة مع هذا التقرير في 

 .والمنهج ،واألسلوب ،من حيث الهدف يختلفانهما أن، إال هاوتعريفات ها،ومواثيق

أدبيات الدراسة من هذا التقرير بشكل كبير، ولكن تختلف معه في وسوف تستفيد 

الثقة  اكتسابية التوصل إلى كانقش إمالتقرير يناإن حيث  ،التوجه واألسلوب

األمريكية في المحكمة الجنائية الدولية، ويح المآخذ األمريكية عليها، وهذا ليس وض

   موضوع الدراسة الحالية.

  الدراسة الرابعة:

 The International"  :نا)، بعنوEmily C. Barbour،2010دراسة (

Criminal Court (ICC): Jurisdiction، Extradition، and U.S. 

Policy دراسة منشورة، مجلة ،"CRS  مركز يةقانونالللعلوم االقتصادية و ،

  .)1( الدراسات اللوجستية، الواليات المتحدة األمريكية

 ةهدفت الدراسة إلى التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية من ثالثوقد   

 ،لواليات المتحدةلية تسليم المجرمين، واآالوالية القضائية، و :هيو جوانب،

المحكمة الجنائية  أنلت نتائجها إلى وتوص .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

الدولية في نظام روما األساسي تمتلك مسؤولية تخولها تفسير النص حسب حاجتها 
                                                           

(1) Emily C. Barbour, (2010). The International Criminal Court (ICC): Jurisdiction, Extradition, and U.S. Policy, Congressional 

Research Service. 



 

15 

 

ه على الرغم من معارضة أغلب الدولأنلت إلى في النظام األساسي، كما توص، 

الواليات إال أن لتصديق على نظام روما األساسي، والعربية ل اإلسالميةخاصة 

تخذت اإلدارة اشطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد أنبدعم بعض قامت المتحدة 

ا موقفًاألمريكية أيضالدخول في وبدأت  ،ا نحو المحكمة الجنائية الدوليةا أكثر دعم

  .مباشرة مع المحكمة

في التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية  وتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية       

ومواثيقها، وتختلف في إلقاء الضوء على الخالفات بينها وبين الواليات المتحدة 

الدراسة الحالية كما أن والمتغيرات األخرى لمنهجية الدراسة المتبعة،  ،األمريكية

تلف وتخ .اإلسالميةف المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة عرتُ

 ،في المنهجية المطبقة لتحقيق األهدافالدراسة الحالية مع الدراسة السابقة كذلك 

  طار النظري.ولكنها ستفيد منها في بناء اإل

  الدراسة الخامسة:

 Islam & International"  :نا)، بعنوMichael J. Kelly، 2010دراسة (

Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Studyماجستير  "، رسالة

   .)1( ، والية نبراسكا، أميركاقانونالمنشورة، مجلة جامعة كرايتون، كلية 

تكون بين تشريعات  أنإلى توضيح تلك العالقة التي يجب الدراسة تهدف و  

المنهج الدراسة اتبعت قد المحكمة الجنائية الدولية وأحكام الشريعة اإلسالمية، و

ن على أيدي قضاة وبية التي يلقاها المسلمالعدالة الغر أنلت إلى وتوص .الوصفي

ح وضت - الحال في محاكمة لوكربي كانكما  -الغربي  قانونالغربيين باستخدام 

في عملية  الها دورإن  إذ ،لنظرة السلبية لإلسالمإلى اض العالم اإلسالمي يتعر أن

لجنائي، ا قانونال، وها، والمشاركة فيهاوتشكيل المحكمة الجنائية الدولية إنشاء

خصوصنكما هو حاصل اآل ،من الشريعة اا إذ أصبحت جرائم اإلرهاب جزء، 
                                                           

(1) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School 

of Law, Pace University. 
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ي األسبق رفيق الحريري، وهناك عدد ناوكما هو الحال في محكمة الرئيس اللبن

ت أهم كانلذا  ؛المتهمين من المسلمين أنتزال عالقة بسبب ما من المحاكمات التي 

ي منفصل قانونشاء نظام نإإلى ي ضرورة السع ،ليه هذه الدراسةإتوصلت  ما

يكون والذي  ،الجنائي الدولي قانونالو ،اإلنسانيراعي الشريعة اإلسالمية وحقوق 

كما  لتغيير المتواصل.إلى اودون الحاجة  ،العالمفي ا لجميع فئات الناس مناسب

الجنائي الدولي بين الشريعة اإلسالمية  قانونالفي أثبتت الدراسة عدم التوافق 

   .اور المحكمة الجنائية الدوليةومح

وتلك  ،ن من ناحية إلقاء الضوء على المحكمة الجنائية الدوليةاوتتفق الدراست      

ا في المنهج المتبع لتحقيق كلي ناختلفيالعالقة بينها وبين الشريعة اإلسالمية، و

اسة أما الدر ،حيث اتبعت الدراسة منهج المقارنة ،هماياألهداف المرجوة من كلت

وستفيد هذه الدراسة في بناء  .ستقرائي والتحليليالوصفي االالمنهج تتبع سالحالية ف

والذي يتناول المحكمة الجنائية الدولية ومواثيقها،  ،طار النظري للدراسة الحاليةاإل

  إليها. االحتكامووجهة نظر الشريعة اإلسالمية في 

  الدراسة السادسة:

 Islamic Law (Shari’a)"  :نانو)، بعELEWA. BADAR، 2011دراسة (

and the Jurisdiction of the International Criminal Court ، "

، جامعة برونيل، قانونالالدولي، كلية  قانونرسالة ماجستير، منشورة، مجلة ليدن لل

  .)1(يا نالندن، بريط

المحكمة الجنائية الدولية  اختصاصاتإلى إلقاء الضوء على الدراسة تهدف   

 .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارنقد ي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، وف

قد  ،)ICCالمحكمة الجنائية الدولية ( أنه وعلى الرغم من أنوتوصلت نتائجها إلى 

ة نامتهمين يدينون بالدي ا على مستوى المحاكمات التي تخصتصارناقت حقّ
                                                           

(1) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, Leiden 

Journal of International Law, 24 (2011), pp. 411–433. 
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التي  ،يةقانونالبشك نحو تطبيقاتها  نظرت تأغلب الدول ما زال أنإال  ،اإلسالمية

المحكمة  أنإلى كذلك النتائج وتوصلت  .عليها نظام روما األساسي للمحكمة ينص

الوطنية  القوانينبما في ذلك  ،في العالم يةقانوناللنظم إلى اتلتفت  الجنائية الدولية ال

 القوانين المحكمة قد اعتمدت بشكل خالص علىفإن ، نوحتى اآل ،للدول اإلسالمية

  .يةقانونالأهملت بشكل ال مبرر له التقاليد اإلسالمية و ،الغربية

ا من عترف بها دوليمبادئ الشريعة اإلسالمية م أنوترى هذه الدراسة        

 ؛ضمن القواعد والمعايير، والسيما تلك المنصوص عليها في نظام روما األساسي

التي  القوانينو ،المشتركة يةقانونالظم تكون على قدر المساواة مع الن أنيجب فلذا 

بل المحكمة الجنائية الدولية في البحث عن المبادئ العامة ا من قستخدم حاليتُ

 ناهما تعالجنإتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث و .الخاص بها قانونلل

والمتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في ضوء أحكام  ،اتقريب هنفسالموضوع 

ا، مع االختالف في تقريب يهمانفس المنهجية واألسلوب ناوتتبع ،اإلسالميةالشريعة 

ر الدراسة الحالية على من يكفِّ حيث سترد ،طريقة طرح الموضوع وتحقيق أهدافه

حكام المسلمين الذين يتعاملون مع المحكمة الجنائية الدولية ويوقعون مواثيقها 

  تفاقياتها. او

  الدراسة السابعة:

 ا�مر ولي إلى المسندة الجرائم"  :نا)، بعنو2011دراسة صفي الدين، وصطوف (

 منظور الفقه من عليھا محاكمته في الدولية الجنائية واختصاص المحكمة ،المسلم

منشورة، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية  هرسالة دكتورا، "ا.س-مي الجنائي

ي وأصوله، جامعة حلب، وجامعة سالم، كلية الشريعة، قسم الفقه اإليةقانونالو

   .)1( دمشق، سوريا

                                                           

 منظور الفقه من عليھا محاكمته في الدولية الجنائية واختصاص المحكمة المسلم ا(مر ليو إلى المسندة الجرائم .)2011( .وصطوف، أنور ؛صفي الدين، ب?ل )1(

  الثالث، سوريا. العدد،  - 27 المجلد ،والقانونية ا4قتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .اIس?مي الجنائي
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 جرائم على اإلسالمي الجنائي الفقه سلطة مدى بيانإلى الدراسة تهدف   

 اتفقوا فيما الفقهاء بين النزاع محل رحري ،إلى ذلك وللوصول المسلمين، أمور أولياء

 لشريعةا أحكام أمام ااألفراد جميع بين التسوية وهو الموضوع، هذا في عليه

 المتفق لذلك األصل التطبيقية األحكام همبيان عند فيه اختلفوا وما ،اعموم اإلسالمية

   .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارنقد عليه، و

 غير محكمة أمام مسلم رئيس حاكمي أن يجوز ه الأنوتوصلت نتائجها إلى        

 مخالفة عقوبات قطبتُ أن يجوز ه الأنوالجنائية،  المحكمة ذلك في بما ،إسالمية

 أن، كما توصلت النتائج إلى مسلم رئيس على اإلسالمي الجنائي الفقه ألحكام

 الجنائي الفقه ألحكام مخالفة في محكمة الجنايات الدولية تُعد والعقوبات األحكام

وصلت ت، كما امطلقً انًبطال باطلةوهي  ،مسلم رئيس بحق الصادرة اإلسالمي

 في بما ،إقليمية أو دولية منظمة أو ،محكمة أو ،دولة ألية يحق اله أندراسة إلى ال

 لتحاكمه إليها إسالمية دولة رئيس بتسليم تطالب أن ؛الدولية الجنائية المحكمة ذلك

 نتتضم التي المعاهدات عقد فيها األمر والة أو للدولة اإلسالمية يجوز وال وتعاقبه،

 الدول تقوم أنوجوبه، على  أو المحاكم هذه إلى سالميةإ دولة رئيس تسليم جواز

 ،االتفاقيات تُعدو .اإلسالمي التشريع الجنائي حسب بنفسها بمحاكمتهم اإلسالمية

 ،اشرع باطلةة من هذه المحكمة الصادر واإلقليمية الدولية والمواثيق ،والمعاهدات

   .بقواعدها لتزاماال ويحرم

 المسندة راسة الحالية في كونها تعالج موضوع الجرائموتتفق الدراسة مع الد     

 من عليها محاكمته في الدولية الجنائية واختصاص المحكمة ،المسلم األمر ولي إلى

اإلسالمي، حيث إلقاء الضوء على وجهة نظر الشريعة  الجنائي منظور الفقه

االت العرب المحكمة الجنائية الدولية في ح قوانينبموجب  االحتكاماإلسالمية في 

الدراسة الحالية ال تتناول الموضوع من ناحية شرعية  أنفي  وتختلفانوالمسلمين، 

 األسلوب والمنهج الدراستانوالشرعية، وتتبع  يةقانونالبل من الناحيتين ، فقط 

  ا لتحقيق أهدافهما.تقريب يهمانفس
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  الدراسة الثامنة:

ة الدولية والدول العربية: المحكمة الجنائي"  بعنوان:) 2011( سليماندراسة  

والسياسية أمام مصادقة ھذه الدول على نظام  ،يةقانونالو ،العواقب الدستورية

"، رسالة ماجستير منشورة، جامعة روما ا�ساسي للمحكمة الجنائية الدولية

   .)1(لبنان، مجلة جمعية عدل بال حدود الدولية، بيروت، قانونالالحكمة، كلية 

إلقاء الضوء على أحكام المحكمة الجنائية الدولية في ى الدراسة إلهدفت    

والسياسات المختلفة، وأثر مصادقة الدول العربية واإلسالمية على  القوانينظل 

 .اتبعت الدراسة المنهج الوصفيقد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و

 أن يمكن ما أقل اعالًأف القريب الماضي فيقد شهد  العربي عالمنا أنوتوصلت إلى 

قد والنساء األطفال ماليين أنو ،اإلنسان حقوق جسيم بشكل انتهكتها نإ :عنها قالي 

 اإلنسانية ضمير هزت ،تصورها يمكن ال ضحايا لفظائع العشرين القرن خالل وقعوا

 دون تمر أال يجب ،الدولي بأسره المجتمع قلق ثيرتُ التي الجرائم أخطر أنو. بقوة

 التعاون خالل من وكذلك ،الوطني الصعيد تدابير على اتخاذ بالتالي ويجب ؛عقاب

 الّذي القضائي المستقل الجسم لتكون الدولية الجنائية المحكمة جدتو لذاو ؛الدولي

 العدالة تحقيق في محلها ويحل الوطنية، القضائية ظمةناأل لهذه المكمل الدورؤدي ي

رار ضأ عن اتعويض ؛به المالئم العقاب زالنإو دالةالع إلى يستحق قتياد مناو

 الدولية الجنائية المحكمةفإن  ذلكوب ،مرتكبين مستقبليين ألي اوردع ،المتضررين

 الّذي ناطمئنللشعور باال حد وضع وبالتالي ؛العقاب من اإلفالت عدم قاعدة تكرس

 الذي اإلجرامي النهجفي  استمرارهم إلى يؤدي والّذي، الجرائم مرتكبو به يشعر

  . يتّبعونه

 الجنس لها يتعرض التي الفظائع مواجهة أنكما توصلت الدراسة إلى       

 اممكنً يكون لن ؛الحروب خالل زمن أكبر بدرجة وأ السلم في سواء ،البشري

                                                           
والقانونية للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية  ،والسياسية ،اقب الدستوريةالعو المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية: .)2011( .سليمان، أحمد صبوح )1(

  مؤسسة عامل الدولية، جمعية عدل ب? حدود، جامعة الحكمة، لبنان. .الدولية
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 عن عملية إجراءات إلى باالنتقال مانإو والتشريعات القوانين من مزيد سن بواسطة

  .الفظائع تلك مثل ارتكاب عن ولينؤالمس لمحاكمة ةيكانإم طريق خلق

حيث تتناول المحكمة  ،ا مع الدراسة الحاليةا كبيرتتفق هذه الدراسة اتفاقًو       

 ،يةقانونالو ،الجنائية الدولية والدول العربية من نواحي العواقب الدستورية

كمة الجنائية والسياسية أمام مصادقة هذه الدول على نظام روما األساسي للمح

مع وجود اختالف في  ،الدولية، وهذا بالضبط ما تحاول الدراسة الحالية القيام به

والرد على مكفري من  ،سالميةإها تحاول إبراز ذلك من وجهة نظر شرعية أن

، أما المنهج المتبع فهو في الدراستين هاويتعامل مع يؤيد المحكمة الجنائية الدولية

حد ما. إلىف المتغيرات مع اختال ،امتشابه تمام  

  الدراسة التاسعة:

"، الدولية الجنائية المحكمة أمام المتھم ضمانات"  :نا) بعنو2011دراسة فضل (

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قسم 

   .)1( ، نابلس، فلسطينقانونال

 المتهم أمام ضمانات لتتبع هجيةمن بحثية محاولةإجراء إلى الدراسة تهدف   

 روما نظام عليها نص والتي ،ضماناتال هذه أثر ومعرفة ،الدولية الجنائية المحكمة

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي قد و .مللمته عادلة محاكمة كفالة األساسي في

 الذين ينادون بتوفير ،الدولي قانونال فقهاء منهجتطرقت الدراسة إلى والتحليلي، 

 بالتحقيق القائمة األجهزة التزام مع ،الدولي الجنائي القضاء أمام للمتهم ناتضما

 جاءتفقد  ،الدولي قانونال فقهاء جهودإلى  باإلضافةو ،ضماناتال والمحاكمة بهذه

 يوغسالفيا،و طوكيو،و الدولية (نورمبرغ، الجنائية للمحاكم األساسية ظمةناأل

 مرحلة في سواء ،هذه المحاكم أمام للمتهم اتضمان توفير أهمية على لتؤكد راوندا)و

  .المحاكمة مرحلة في أو ،التحقيق

                                                           
  فلسطين. ،العلياكلية الدراسات  ،جامعة النجاح الوطنية .ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .فضل، ع?ء باسم )1(
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 بحث على بناء يصدر أن يجب الجنائي الحكم أنوتوصلت الدراسة إلى        

 الدائرة عن الصادرة الجنائية األحكام تسبيب ضرورة كما أوضحت المتهم، شخصية

 األحكام في الطعن للمتهم أجاز اسياألس روما نظام أن نتبي وأخيرا ،االبتدائية

 .معينة شروط توافرت إذا االستئناف،دائرة  أمام االبتدائية الدائرة عن الصادرة

المتهم أمام  ضماناتها تعالج موضوع أنوتختلف الدراسة عن الدراسة الحالية في 

الضوء على محكمة  وإلقاء ،محكمة الجنايات الدولية، وتتفق معها في المنهجية

مما يجعلها دراسة مهمة تساعد  ؛وميثاقها قوانينها،و ،وتعريفها ،ايات الدوليةالجن

  طريقة تطبيق منهج الدراسة الحالية.  وإيضاح ،طار النظريفي بناء اإل

  الدراسة العاشرة:

المحكمة الجنائية الدولية: المفهوم "  :نا) بعنو2011دراسة مصطفى ( 

يمية الملكية للشرطة، وزارة الداخلية، "، دراسة منشورة، مجلة األكادوالممارسة

   .)1( البحرين

 ،إلى إلقاء الضوء على مفهوم المحكمة الجنائية الدوليةالدراسة تهدف    

اتبعت الدراسة المنهج قد التي تؤثر فيها، و واالعتبارات ،وممارساتها المختلفة

   .الوصفي التحليلي

ال  وقوانينها لجنائية الدوليةتشريعات المحكمة ا أنوتوصلت الدراسة إلى        

وعلى الرغم من هذا الفيض التشريعي  .خاصة اإلرهاب ،تُغطي جميع الجرائم

اا العارم دوليهذه الجهود أخفقت في  أنفي مجال مكافحة اإلرهاب، إال  وإقليمي

 يةقانونوضع عقوبات دولية على ممارسة اإلرهاب، أو الوصول إلى إقرار أداة 

وترى  .ممثلة في منظمة األمم المتحدة ،لى القاعدة العريضةدولية ترتكز ع

وي أطرح على الساحة الدولية التساؤل حول مسؤولية الدول التي تي أنالدراسة 

عن األضرار الناشئة عن أفعالهم اإلرهابية، وهذا ومدى مسؤوليتهم  ،قادة اإلرهاب

                                                           
  ا(كاديمية الملكية للشرطة، البحرين. .المفھوم والممارسة :المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .مصطفى، أحمد إبراھيم )1(
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لدول في مواجهة االلتزام الدولي يقرر لضروريات المصلحة المشتركة لجميع ا

الذي يحكم  قانونفي المبادئ العامة لل يقانونالرهاب المنظم، ويجد أساسه اإل

  .محكمة الجنايات الدولية

ها تلقي الضوء على تعريف أنوتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في        

الدراسة  أن، وتاريخها، وتختلف معها في هاومفهوم المحكمة الجنائية الدولية

 ،والدينية ،السياسية واالعتباراتية تربط بين المحكمة الجنائية الدولية الحال

 ر المتعاملين معها من المسلمين.والشرعية، وترد على من يكفّ ،ةواإلنساني

  :التعقيب حول الدراسات السابقة

ضمن حدود بحثه  - يرى الباحث  ،الدراسات السابقة من خالل استعراض  
محكمة الدراسات تناولت  ه ال توجدأن - الصلة ومسحه للدراسات السابقة ذات

  .وتحقيق العدالة الجنائيةالسياسية  االعتباراتالدولية بين  ئيةالجنا

أما بالنسبة لمعظم الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية، فقد تناولت   

وما إلى ذلك،  ،والنشأة ،والنشاطات ،الدولية من ناحية المفهوم ئيةمحكمة الجناال

أحكام الشريعة اإلسالمية، وا تناولت العالقة بين محكمة الجنايات الدولية وبعضه

هذه  ستفادة منسيتم االوستراتيجياتها في التحكيم، اطرح إحدى  وذلك عن طريق

وتكوين أدبيات الدراسة  ،طار النظري للدراسةوبناء اإل ،في المنهجيةالدراسات 

  الحالية.

الدولية بين  ئيةالجنا المحكمة ضوعومن خالل الدراسات التي تناولت مو  

وجود دراسات تناولت  قلةالحظ ي؛ وتحقيق العدالة الجنائية السياسية  االعتبارات

مما يجعل للدراسة الحالية أهمية كبيرة من حيث ؛ الموضوع من هذا المنظور

أهمية توافر المعلومات والدراسات، وهذا من أبرز ما يز هذه الدراسة عن مي

زت الدراسة الحالية عن غيرها الدراسات في هذا المجال، وكذلك تمي غيرها من

  من الدراسات األخرى باآلتي:



 

23 

 

الدولية بين  ئيةمحكمة الجناالستقوم الدراسة الحالية ببناء تصور حول  .1

بهدف معرفة فاعلية هذه  ؛وتحقيق العدالة الجنائيةالسياسية  االعتبارات

ها لم أنومحاسبة المجرمين، خاصة المحكمة في تحقيق العدل والمساواة 

 حدود علم الباحث. في تبحث من قبل في الدول العربية 

2. في ، السياسية واالعتبارات، قانونالأحكام  تهتم الدراسة الحالية بمتغيري

زت معظم الدراسات السابقة على التعريف بالمحكمة الجنائية حين ركّ

 الدولية. 

لباحثين والدارسين إلجراء العديد من سوف تفتح الدراسة الحالية المجال ل .3

 الدراسات باستخدام متغيرات أخرى.
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  الثانيالفصل 

  المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية

  وفيه ثالثة مباحث :

  المبحث االول : التطور التاريخي للقضاء 

  اعد االختصاص القضائيالمبحث الثاني : المحكمة الجنائية الدولية وقو

  الدولية بالجريمة الدوليةالمبحث الثالث : اختصاص المحكمة الجنائية 
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  لثانيالفصل ا

 المحكمة الجنائية الدولية ودورھا في تحقيق العدالة الجنائية

ا يصبو المجتمع الدولي إلى قضاء جنائي دولي حلم إنشاءت فكرة كان

ي إلى بلوغه، وقد بذلت في سبيل ذلك ا يسعى كل من له ضمير ح، وهدفًتحقيقه

جهود كبيرة وصلت وبعد عناء كبير إلى اعتماد توقيع النظام األساسي للمحكمة 

جاز نإبحق أعظم  األمر الذي يعد ؛1998يوليو  17الجنائية الدولية الدائمة في 

بعد اعتماد ميثاق األمم المتحدة عام  ،ق على المستوى الدولي ي تحقَّقانون

1945
   ،وبناء على ذلك، )1(

  المبحث ا�ول

  التاريخي للقضاء الجنائي الدوليتطور ال 

  ة)المحكمة الجنائية الدولي إنشاء( 

 من اإلفالت ظاهرة تفشي بعد الجنائية الدولية المحكمة إنشاء فكرة جاءت

 فظيع بشكل ةمنتهك ،الناس حقفي  تُرتكب تكان التي البشعة الجرائم عن العقاب

 غالب في الجرائم مثل هذه مرتكبو كانو القرن الماضي، خالل اناإلنس حقوق

 امتياز يخص هو لعقابا قانون ا لكوننظر ؛رقيب وأ حسيب بدونيظلون  نااألحي

 .السيادة صاحبة الدولة

 يجب التي والقواعد األحكام من نوع إلى ماسةال الحاجة ظهرت فقد ،وعليه

 الجرائم هذه مقترفي لةءمسا طريقها عن كنيم مختصة قضائية هيئة مراعاتها، وإلى

 العالمية الحرب بعد نشأت والمؤقتة التي المتخصصة المحاكم تكانف ،تهمومعاقب

 المحاكم هذهم تكن ول تهم.ومعاقب الفترة تلك في الحرب مجرمي كبار لمحاكمة ةالثاني

 من اإلفالت هرةظا الدولية ومكافحة المحاكم شاءنإل ةالثاني المحاولةكانت  بل ،البداية

 معاهدة خالل األولى من العالمية الحرب بعد األولى المحاولة تكانحيث  العقاب،

                                                           
نظام روما للمحكمة والقانونية للمصادقة على  ،والسياسية ،العواقب الدستورية المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية: .)2011( .سليمان، أحمد صبوح )1(

 .6ص مؤسسة عامل الدولية، جمعية عدل ب? حدود، جامعة الحكمة، لبنان .الجنائية الدولية
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 ذلك في الثاني )Guoom( يناألم قيصر لمحاكمة محكمة إنشاء أقرت التي ،فرساي

 القيصر، تسليم ياناألم رفض أهدافها بسبب المحكمة تحقق هذه لم ، ولكنالوقت

)1(ة ناالحص بمبدأ متمسكة
.  

 بمثابة ةالثاني العالمية الحرب تهاءنا بعد المتخصصة المحاكم إنشاء دكما يع

، ففي تلك اإلنسان حقوق انتهاكاتلمعنى  الوعي العالمي تاريخ في مهمة مرحلة

، )2(العسكرية  طوكيو ومحكمة ،العسكرية نيرومبرغ محكمة من كل إنشاءالحقبة تم 

 من أول تكان إذ الدولية، الجنائية للعدالة ولىاأل المبادئ حاكممال هذه حيث أرست

 . )3(اإلنسانوالجرائم ضد حقوق  ،والجرائم ضد السالم ،اهتم بجرائم الحرب

، برزت الجرائم ةالثاني العالمية الحرب انتهاء على قرن نصف مرور وبعد

 الجرائم لفداحة هذه اونظر ،رواند وفي السابقة في يوغوسالفيا رتكبتاُ التي البشعة

 مثل هذه الجرائم مرتكبي متخصصة لمحاكمة جزائية محاكم إنشاء وجب هاوعظم

 المحكمة مرور سنة بعد وتبعها، 1993سنة يوغوسالفيا محكمة إنشاءفتم  ،تهمومعاقب

 بموجب المتحدة األمم لهيئة العامة الجمعية حيث تبنت اتفاقية، )4( رواندب الخاصة

 مكافحة على العمل، والذي يؤكد وجوب  1984في الصادر،  260 رقم القرار

)5( اإلبادة ، وجرائمتهاومعاقب الجماعي القتل جرائم
 من السادسة المادة أنما ك .

 مثولهم يستوجب الجماعي القتل بجرائم المتهمين األشخاص أن على تنص االتفاقية

 دولية جزائية محكمة أمام أو ،أرضها على ارتكاب الجرائم تم التي الدولة محاكم أمام

رار الق بموجب والتمستها ،اعترفت بالمحكمة التي الجهة تجاه ايقانون مؤهلة تكون

 السعي إلى اإلنسان حقوق لجنة المتحدة لألمم العامة الجمعية ودعت ،260رقم 

قتل  جرائم بارتكاب المتهمين األشخاص متابعة مهمتها هيئة أو منظمة لتشكيل

                                                           
 منظور الفقه من عليھا محاكمته في الدولية الجنائية واختصاص المحكمة المسلم ا(مر ولي إلى المسندة الجرائم .)2011( .وصطوف، أنور ؛صفي الدين، ب?ل) 1(

 .349ص الثالث، سوريا العدد،  - 27 المجلد ،والقانونية ا4قتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .LمياIس الجنائي

 .353ص  المرجع السابق )2(

 .15ص فلسطين ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية .ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .فضل، ع?ء باسم) 3(

 للعلوم دمشق جامعة مجلة .سرائيل منھاإوموقف الو4يات المتحدة ا(مريكية و ،واختصاصھا ،طبيعتھا :المحكمة الجنائية الدولية .)2004( .، بارعةالقدسي) 4(

 .122ص الثاني، سوريا العدد،  ٢٠ المجلد، والقانونية ا4قتصادية

  .123 المرجع السابق) 5(
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 اإلنسان حقوق لجنة مع وبالتعاون، العامة الجمعية دعت ، وقدتهمومحاكم جماعي

  .1) ( الموضوعهذا  المقترحات بخصوص تقديم إلى المتحدة لألمم

 خراآلو،  1950 عام أحدهما مشروعين، بشكل مقترحينتم تبني ذلك قبل و

 حربهما خالل من القطبين وصراع الدولي السياسي الوضع وبسبب ،1953  عام

 لجنة من المتحدة لألمم العامة الجمعية طلبت أنإلى  ،لمشاريعا هذه دتجم الباردة

 توصية بتقديم 1994 عام هذه اللجنة قامت حيث ،أعمالها استئناف اإلنسان حقوق

 محكمة إنشاءإقرار  هدفه ،عام مؤتمر عقد إلى الدعوة إلى تدعوها العامة الهيئة إلى

 لجنة إنشاء مفضلةً ،التوصية هذه تتبن لم العامة الجمعية لكنو ،الدولية الجزاء

 بشكل المشاركة المتحدة األمم في المختصة والمنظمات الدول لكافة يمكن تحضيرية

  .)2( اللجنة هذهفي  بآخر أو

 دبلوماسي مؤتمر عقد إلى المتحدة لألمم العمومية الجمعية دعت ،عليه وبناء 

 وأتى ،الدولية جنائيةال المحكمة إنشاء بغية ؛إلجراء مفاوضات 1998 سنة روما في

 على األمن مجلس خالل من المحكمة هذه إنشاء يةكانإم عدم ثبوت بعد المؤتمر هذا

 تهدد محددة قضية وجود لعدم انظروالسابقة،  المحاكم الدولية غرار ما حدث مع

إلى  سبيل من ليس وبالتالي ؛السابع الفصل باستخدام تقضي الدوليين واألمن السلم

)3( التوافقية بالطريقة إال اشائهنإ
 .  

 نيوستّ يةناثم عن ممثلين وحضور ،المتحدة األمم برعاية مؤتمر عقد بعدهاو

حيث جرى التفاوض  ،الحكومية غير الدولية من المنظمات العديد إلى إضافة دولة،

معارضة الدول ت بعضكانالمحكمة الجنائية الدولية، و إنشاء والنقاش فيما يخص 

 المتحدة األميركية، الوالياتو من بينها ( الصين،و ،المحكمة هذه مثل لتشكيل

 إنشاء معاهدة توقيع إلى وانتهت قطر، وفيتنام)،و إسرائيل،و الهند،و البحرين،و

 الذي روما، بنظام عرفي ما وهو، 1998 تموز 17 في الجنائية الدولية المحكمة

                                                           
  المرجع السابق. )1(

 المرجع السابق. )2(

 الطبعة ا(ولى، المملكة المتحدة. .منظمة العفو الدولية .)2010( .مجلة العفو الدولية، حملة من أجل العدالة الدولية) 3(
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المحكمة نظام على ينص ز المعاهدة ههذ دخلت ا، وقدتفصيليل في النفاذ حيمن  األو

)1( حينه في عليها دولة 60 مصادقة مع، 2002 تموز
.  

مة كجهاز قضائي دولي يفتح باب المحكمة الجنائية الدولية الدائأنشئت و

حسب الشروط  ،ليه للدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة ولغيرهمإلجوء ال

قضية  ةالمحكمة جلساتها عند طلب النظر في أي عقدوتُ، )2( الواردة في هذا النظام

ع ، وتتمتّدينة الهاي في هولنداما لهذا النظام، ويكون مقرها طبقًتُعرض عليها 

 ،الالزمة لممارسة وظائفها يةقانونالالمحكمة في أقاليم الدول األطراف باألهلية 

  .)3( الدولية يةقانونالع بالشخصية وتحقيق مقاصدها، كما تتمتّ

 في الطويلة مسيرته في مر الدولي الجنائي القضاء أننرى  ،سبق مماو

 وتأثيرات ،معينة لظروف عكاسانا مراحله من مرحلة كل تكان حيث عديدة، مراحل

 جهاز إيجاد بضرورة قانونال فقهاء من العديد لدى قناعة نتتكو لذلك ؛معينة قوى

وجه وعلى ،اإلنسان حياة على االعتداء عن الجنائية للمحاسبة وقوي الفع 

 التي ضماناتال من يعد ، حيث إن ذلكالمسلحة النزاعات أوقات في ،الخصوص

 القضاء تطور بها مر التي المراحل تقسيم يمكنو واالستقرار. الحماية لحياته تكفل

 ما مرحلةو األولى، العالمية الحرب قبل ما مرحلة( مراحل أربع إلى الدولي الجنائي

 مرحلةو ،ةالثاني العالمية الحرب مرحلةو ،ةالثانيو األولى الميتينالع الحربين بين

  .)المتحدة األمم هيئة جهود

  :األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة. 1

الباحثين  بعض يشيرو الدولي، القضاء من جزءا الدولي الجنائي القضاء ديع

 إلى تعود الدولي ئيالجنا القضاء تطبيقات أول أن إلى الدولي الجنائي قانونال في

 أن ذكر حيث الميالد، قبل 1286 سنة اإلبعاد بخصوص القديم المصري التاريخ

 كما المهزوم، يودا ملك "سيريزيلس" ضد محاكمة أجرى قد بابل ملك" بختنصر"

                                                           
   .9ص ا(كاديمية الملكية للشرطة، البحرين .المفھوم والممارسة :المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .مصطفى، أحمد إبراھيم) 1(

دار النھضة العربية، مصر، الطبعة  . اIطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام ا(ساسي للمحكمة الجنائية الدولية .)2002( .يوسف، محمد صافي )2(

 .22ا(ولى ، ص
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التطبيقات ومن الميالدي، الخامس القرن قبل صقليا في مشابهة محاكمات قدتع 

 النمسافي   "أشيدوق" محاكمة المرحلة، هذه في الدولي الجنائي للقضاء األخرى

 عن محاكمته أجل من سويسرا فيها شاركت 1474 عام تشئنُأ دولية محكمة أمام

)1( بإعدامه المحكمة قضت حيث ،المجاورة الدول بعض على االعتداء جريمة
 . 

 بوضع تقوم أن أجل من لجنة بونابرت نابليون فكلّ المرحلة هذه وفي

 هذا وضع من يريد نابليون يكن لمو ،1810  عام في وذلك الشعوب، قانونل مشروع

 هذا وراء التستر يريد كان وإنما السالم، وتحقيق الدولي المجتمع خدمة قانونال

 حيث العالم، من أخرى أجزاء وبعض أوروبا في التوسعية مطامعه لتحقيق قانونال

 أن الدول هذه قادة وجد ذلك وبعد أوروبا، دول ضد كثيرة حروب في نابليون دخل

 أدى مما ؛الفرنسية الجيوش ضد بينهم فيما فتحالفوا دولهم، على خطرا لشكّي نابليون

 بعزل أمروا ذلك وبعد إليها، الحلفاء ودخول باريس العاصمة وسقوط هزيمتها، إلى

 .)2( هيلين تناس جزيرة إلى إبعاده ثم ألبا، جزيرة في ووضعه نابليون

 ةيأدون النظر إلى  تتم تكان المحاكمات هذه أن الباحث جيستنت ،مما سبقو

السماع  دون إعدامه يتم المتهم كان حيث ،اعتبارات سياسية أو دينية للمتهمين

فقد لذا ؛ وعادلة محاكمة بدون أخرى دولة إلى إبعاده يتم أو نفسه، عن للدفاع لمرافعة

 الخطيرة النتهاكاتا عن المسؤولين األشخاص لمحاكمة آلية إنشاء فكرة ظهرت

 الذي ،)مونيه غوستاف( دعىوي  قانونال فقهاء أحد يد على تهمومعاقب اإلنسان لحقوق

 قانونال معهد في عضوا أيضا كانو األحمر، للصليب الدولية للجنة رئيسا كان

 دولية قضائية هيئة إيجاد ضرورة إلى فيه يدعو باقتراح غوستاف متقد حيث الدولي،

 ضد جرائم ارتكاب عن المسؤولين األشخاص محاكمة مهمة تقهاعا على تأخذ

 م،1864 لعام جنيف اتفاقية في ايقانون فراغًا هناك أن الحظ عندما وذلك ،اإلنسانية

 أية تتضمن لم هانإ حيث ،الميدان في العسكريين الجرحى حال بتحسين تختص التي

                                                           
 العدد،  - 27 المجلد ،والقانونية ا4قتصادية للعلوم دمشق جامعة لةمج .الوطني الدولية والقضاء الجنائية المحكمة بين التكاملية الع?قة .)2011( .النايف، لؤي محمد )1(

  .540ص الثالث، سوريا

  (26 (www.iccarabic.org) . 2004ريل بأ 12ختصاص المحكمة الجنائية الدولية . ا .)2004( .نجمة، حنان )2(
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 الدولية اللجنة على تراحهاقغوستاف  طرح وقد أحكامها، انتهاك على تترتب عقوبات

 جهود تكانو أخرى، جهة من الدولي قانونال معهد وعلى جهة، من األحمر للصليب

1910 – 1826 عام بين ما غوستاف
 هذا عند يقانونال الفقيه هذا جهود تقف لم، و)1(

 قدتع التي دورته في الدولي قانونال معهدإلى  وتقديمه اقتراحه بتطوير قام بل الحد،

 تختص أجهزة المقترحة الدولية للمحكمة يكون أنب طالب حيث مبردج،كا في

 تكان وإذا. المحاكمة تتولى أخرى أجهزة جانب إلى ،والتحقيق باالستجواب

 على تأثير لها كان هنإف المرحلة، هذه في صاغية آذانا تجد لم غوستاف اقتراحات

  . التالية المراحل

  :ةالثانيو ألولىا العالميتين الحربين بين ما . مرحلة2

 فرضقاموا ب الحلفاء، بانتصار األولى العالمية الحرب انتهت أن بعد

 محتواها في المعاهدات هذه نتتضم وقد المنهزمة، المحور دول على سالم معاهدات

 المعاهدات هذه وبجانب الحرب، مجرمي لمالحقة عسكرية محاكم تكوين على النص

  .الدولي الجنائي القضاء قواعد تطوير أجل من جهودهم الدولي قانونال فقهاء واصل

 أعقاب في المحور ودول الحلفاء دول بين المبرمة السالم معاهدات تنص قدو

 نظرنا إذاو القضاء، إلى الحرب جرائم مرتكبي إحالة على األولى العالمية الحرب

 قد يهاواضع أن نرى األخرى، السالم لمعاهدات نموذجا تعد التي فرساي معاهدة إلى

 فقد الحرب، مجرمي لمحاكمة دولية جنائية محاكم بإنشاء تتعلق نصوصا ضمنوها

 خمسة من نتتكو خاصة محكمة إيجاد": على المعاهدة هذه من 227 المادة نصت

 الدولية األخالق على االعتداء بتهمة ألمانيا إمبراطور لمحاكمة ،الحلفاء من قضاة

 اختصاص" :أن على االتفاقية هذه من 228 مادةال نصت كما .)2("المعاهدات وقدسية

 أفعال بارتكاب المتهمين األلمان المواطنين بمحاكمة للحلفاء العسكرية المحاكم

" وأعرافها الحرب لقوانين مخالفة
 التي الدولية الجنائية المحكمة أن المعلوم ومن .)3(

                                                           
  المرجع السابق.  )1(
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 ألمانيا إمبراطور هروب بسبب لتتشكّ لم ،فرساي اتفاقية من 227 المادة عليها نصت

 المواطنين لمحاكمة بالنسبة أما لحلفاء،إلى ا تسليمه هولندا ورفض ،اهولند إلى

 من لضباط المحاكمات بعض قدتع فقد ،حرب جرائم بارتكاب المتهمين نااأللم

)1(والبريطاني الفرنسي القضاء أمام األلمانيين األسرى
 .  

 تتوفر مستقلة محاكم تشكيل لىع تنص لم هاأن ،المعاهدة هذه على ؤخذي ومما

 تشكيل على تنص هانإ بل ،السياسية والدينية للمتهمين االعتبارات مراعاة فيها

 هذه هدف أنعلى  هذا يدلو للحلفاء، تابعين قضاة من نتتكو عسكرية محاكم

 المرحلة هذه في نجدكما  .الدولية الجنائية العدالة تحقيق وليس االنتقام، المحاكمات

 من الكثير نشطت فقد الدولي، الجنائي القضاء لتطوير قانونالفقهاء  جهود ازدياد

 الجنائي القضاء لتطوير الدولي قانونال فقهاء من الكثير ونشط العلمية، الجمعيات

مراعاة لالعتبارات السياسية  توفير إلى تهدف تكان الجهود هذه كلو الدولي،

 تختص دولية جنائية محكمة إنشاء لخال من مين،هتللم عادلة محاكمة والدينية عند

 توقفت قد الجهود هذه تكان ذا، وإتهمومعاقب الدولية الجرائم يرتكبون من بمحاكمة

  .ذلك بعد استمرت لكنها،  1940 عام ةالثاني العالمية الحرب قيام بسبب

    :ةالثاني العالمية الحرب مرحلة. 3

 التطور بداية تكان ةالثاني الميةالع الحرب أن الدولي الجنائي قانونال فقهاء ديع

 وأهوال ائعفظ وقعت حيث ،هومبادئ الدولي الجنائي القضاء لقواعد الحقيقي

 ،اإلنساني الدولي قانونالب تتعلق التي الدولية يةقانونال للقواعد جسيمة وانتهاكات

 ،الدولي الجنائي قانونال قواعد تطوير إلى أدى مما ؛اإلنسان لحقوق الدولي قانونالو

 تلك عن المسؤولين لمالحقة دولية جنائية محكمة بتكوين منها قتعلّ ما خاصة وبصفة

 في سيتناولها الباحث نإف ،أهميةلما لهذه المرحلة من و، تهمومعاقب االنتهاكات

 أما ، 1945عام نورمبرغ في الدولية الجنائية المحكمة عن األول في ثيتحد ،ينأجز

  .م 1946 عام طوكيو في الدولية الجنائية مةالمحك فيه يتناول فسوف الثاني

                                                           
  (26 (www.iccarabic.org) . 2004ريل بأ 12أختصاص المحكمة الجنائية الدولية .  .)2004( .نجمة، حنان )1(
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  :1945  عام نورمبرغ في الدولية الجنائية المحكمة 1.3

 الهزيمة بعد عقدهما تماللذين  اثنين من المؤتمرات نتاج المحكمة هذه دتع

 ذاكنآ الثالث العظمى الدول قادة رعاية تحت األول المؤتمر قدع حيث، يةنااأللم

 عام األسود البحر شواطئ على يالطا مدينة في )تشرشلو ستالين،و روزفلت،(

 الحزب قادة أن ظهر المحادثات وبعد السالم، شؤون نيتضم إنفاق إلبرام،  1945

 المخطط نفذت أو خططت التي اإلجرامية والمنظمات ،األلمانية والدولة النازي،

 ضد والجرائم ،اإلنسانية ضد والجرائم الحرب، جرائم عن يسألون من هم ،اإلجرامي

 بالنسبة أما .الجرائم هذه ارتكاب في نالمساهمي مسؤولية إلى باإلضافة السالم،

 العالمية الحرب اقتربت أن بعد،  1945 عام لندن مدينة في قدع فقد الثاني للمؤتمر

 الحرب مجرمي بمالحقة المنادية األصوات تعالت أن وبعد ،االنتهاء من ةالثاني

 دولية عسكرية محكمة تشكيل ضرورة إلى المؤتمرون توصلحيث  ،تهمومحاكم

)نورمبرغ (بمحكمة يتمس الحرب مجرمي لمحاكمة
 لعام لندن اتفاقيةوقد حددت  .)1(

واألخذ بكل من  وصالحياتها، المحكمة، تشكيل كيفية بها الملحقةفي اللوائح   1945

  .المحكمة تلك أمام عند المثول الحسبانالسياسية والدينية في  االعتبارات

 :م 1946 عام طوكيو في الدولية الجنائية المحكمة 2.3

 القائد أصدر ،م 1945عام استسالم فاقات على عتووقّ ،اليابان زمته أن بعد

فيه  أعلن ،م 1946عام تصريحا األقصى الشرق في الحلفاء لقوات األعلى العسكري

 األقصى شرقال في الحرب مجرمي لمحاكمة عسكرية جنائية محكمة تأسيس عن

 ملحقة وضعت في الئحةو للمحكمة األساسية القواعد تحديد وتم ،تهمومعاقب

 تراوح وقد .اليابانية طوكيو مدينةفي   جلساتها أولى المحكمة وعقدت التصريح،ب

 األعلى القائدبل من ق نهميعيتم ت عضوا، (11) إلى (6) بين المحكمة هذه قضاة عدد

 المحكمة هذه يجعل ما وهذا ،الدول هذه من توصية علىء بنا المتحالفة الدول لقوات

                                                           
  المرجع السابق. )1(
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 الدول بلق من ونوابهم القضاة تعيين فيها يتم كان التي ،نورمبرغ محكمة عن تختلف

  .)1( المتحالفة

  :المتحدة األمم هيئة جهود. 4

 تأسيس فيفاعل  دور اله كانو ، 1945عام المتحدة األمم هيئة إنشاء تم

 لذلك فعالال تطبيقال تأمين في الفضل أيضا لها كانو الدولي، يالجنائ قانونال قواعد

 الجنائي القضاء تطوير في المتحدة لألمم العامة الجمعية دورب ق، وفيما يتعلّقانونال

 تقوم أن الدولي قانونال لجنة إلى 1964وعزت في دورتها األولى عام أفقد  ،الدولي

 محكمة أصدرتها التي واألحكام ،نورمبرغ ميثاق تضمنها التي المبادئ بصياغة

 المخلة للجرائم اتفاقية مشروع تحضير اللجنة تلك من الجمعية طلبت ثم نورمبرغ،

  .)2(واستقرارها  البشرية بسلم

 اإلبادة جريمة مكافحة أنبش معاهدة باإلجماع العامة الجمعية اعتمدتكما 

 عليها،القائمين  صاألشخا مقاضاة وجوب على االتفاقية هذه تنص وقد الجماعية،

 من مختصة محكمة أمام الجماعية اإلبادة جريمة بارتكاب نوذلك بمثول المتهمي

 دولية جنائية محكمة أمام أو ،إقليمها على المجرم السلوك رتكباُ التي الدولة محاكم

)3( بواليتها قبلوا الذين األطراف تجاه اختصاص ذات
 .  

 ،الحديثة ةالدولي الجنائية المحكمة إنشاء في كبير دور العامة للجمعية كانو

 أمر دولية جنائية محكمة بإنشاء العامة الجمعية قرار أنها دعت إلى نإ حيث

 لوضع كثيرة انًالج العامة الجمعية شأتأن ذلك أجل ومن وممكن، فيه مرغوب

 هذه بين من كانو المقترحة، الدولية الجنائية ةمللمحك األساسي النظام مشروع

 الجمعية دعت ذلك وبعد ، 1998مشروع إعداد هتأن التي التحضيرية جنةالل ،اللجان

 عقدنا وقد للمفوضين، الدبلوماسي المؤتمرفي  األساسي النظام مشروع عرضإلى 

 اإليطالية، روما في والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة مركز في المؤتمر هذا

                                                           
، الطبعة الثانية، ص لبنان فاق الجديدة، بيروت،الجزء الثالث، منشورات دار اY .مدخل إلى القانون الدولي العام، القانون بين ا(مم .)1970(  .جيرھارد فان، غ?ن )1(
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 األمم مقر في ثم م، 1998قر فيأ الذي المحكمة نظام إقرار إلى المؤتمر توصل وقد

 ، ومن ثم دخوله حيز النفاذروما في عليه التوقيع حتى ركيونيو في المتحدة

)1(
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  المبحث الثاني

   وقواعد ا&ختصاص القضائي  الدولية المحكمة الجنائية 

  

ا�ول المطلب  

  المحكمة الجنائية الدولية ماھية

 ،الهاي مركزها الدائمة األولى الدولية المحكمة هي لدوليةا الجنائية المحكمة

تالتي  جرائمال مرتكبي ومحاكمة حصري بمالحقة بشكل وتختصالمجتمع مس 

 اكما أن هناك نقاطً .هذه الجرائم عن بالتفصيل روما نظام نص وقد ،بأسره الدولي

 هذه في كون منالنقاط تك هذه أولىوفارقة كثيرة بين هذه المحكمة وسابقاتها، 

 تمتد أو ولفترة ،معينة لقضية تئنشُأ السابقة المحاكم كافة نإ إذ ،دائمة المحكمة

نشئت ُأ دائمة المحكمة هذه أن حين في المحاكمات، انتهاء لحين القضية بحسب تقصر

  .المدة محددة وغير عام لهدف

 السابقة المحاكم نإ حيث ،اكما أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء مختلفً

 تحت األمن مجلس من قرار نشئت بموجبُأ قد السابقة يوغوسالفيا محكمة مثال

 هذه أن إلى إضافة معاهدة، بموجب نشئتُأ المحكمة هذه أن حين في السابع، الفصل

ا، رواند أو ،السابقة يوغوسالفيا محكمةفي  كما ،مكاني بإطار محددة غير المحكمة

 في األعضاء غير وحتى ،األعضاء الدول أرجاء كافة ىإل نما يمتد اختصاصهاإ

)1( الحاالت بعض
.  

 مرتبطة غير الدولية الجنائية المحكمة أن إلى اإلشارة ،بمكان األهمية ومن

 بشكل ويرتكز ،المتحدة األمم عن منفصل تمويلها ذلك ألن نظام ؛باألمم المتحدة

 منفصل بشكل تتصرف تهاهيئا أن األعضاء، كما الدول مدفوعات على أساسي

 بل جمعيةق من تتم األساسية التعيينات ن كافةإحيث  المتحدة، األمم عن ومستقل

 عالقة أن إال ،اإلطالق على فيها دور أي المتحدة لألمم وليس ،األطراف الدول

                                                           
 .93يروت، لبنان، الطبعة ا(ولى، ص منشورات الحلبي الحقوقية، ب .المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية .(ب.ت) .حمد، فيدا نجيب )1(
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 انظر ؛المتحدة األمم مع المحكمة عقدتها ثنائية اتفاقية تنظمها المتحدة باألمم المحكمة

 تشاء من مع ثنائية اتفاقيات إبرام على القدرة ولها مستقلّة، محكمة هي لكون المحكمة

 من المحكمة نظام بلق من األمن لمجلس عطيُأ ما جانب هذا إلى ومنظمات، دول من

)1( المحكمة الختصاصاتها بممارسة يتعلّق فيما صالحية
. 

ائية الدولية ومنظمة الحظ عدم وضوح طبيعة العالقة بين المحكمة الجنوي

م نظّحيث اكتفى نص النظام الخاص بالمحكمة بأن هذه العالقة تُ ،األمم المتحدة

ويبرمها بعد ذلك رئيس  ،بموجب اتفاقية دولية تعتمدها جمعية الدول األطراف

واختلفت اآلراء حول هذه القضية داخل لجنة  .المحكمة نيابة عن هذه الدول

إلى  هممشروع هذا النظام األساسي، حيث ذهب بعضعداد إالقانون الدولي عند 

، ويحتاج )2( ضرورة أن تكون المحكمة أحد األجهزة الرئيسة لمنظمة األمم المتحدة

إلضافة جهاز سابع إلى األجهزة الستة  ،هذا الواقع إلى تعديل ميثاق األمم المتحدة

خر اآل هماتجه بعض هو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بينماو ،الرئيسة للمنظمة

ترتبط  ،إلى أن تكون المحكمة الجنائية الدولية شخصية مستقلة عن األمم المتحدة

كما هو الشأن في الوكاالت الدولية المتخصصة المرتبطة  ،معها بعالقة تعاونية

  .)3( باألمم المتحدة

  

التي يحكمها "نظام روما  ،)ICCالمحكمة الجنائية الدولية (يالحظ أن 

هي أول محكمة دائمة مبنية على معاهدة تم  )4( " للمحكمة الجنائية الدوليةاألساسي

للمساعدة في وضع نهاية لإلفالت من العقوبة لمرتكبي أكثر الجرائم  ؛تأسيسها

والجرائم ضد  ،مثل جرائم اإلبادة الجماعية ،خطورة على المستوى العالمي

                                                           
العدد الثاني،  مجلة الحقوق، جامعة الكويت، .1998ا 4تفاق روما آلية تحديد ا4ختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقً  .)2003( .الرشيدي، مدوس ف?ح )1(

 .32ص  ،السنة السابعة والعشرون

  المرجع السابق. )2(

  المرجع السابق. )3(

 12و 1998من تشرين الثاني/نوفمبر  10وتم تنقيحه في الـ ،1998من تموز/يوليو  17في الـ A/CONF.183/9ص نظام روما ا(ساسي الذي تم تعميمه كالوثيقة ن) 4(

  .  2002ناير ي كانون الثاني/ 16و  ،2001كانون الثاني/يناير  17و  ،2000يار/مايو آ 8و  ،1999تشرين الثاني/نوفمبر  30و  ،1999تموز/يوليو 
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ن للمحكمة ممارسة سلطاتها . ويمك)1(العدوانوجرائم  ،وجرائم الحرب ،اإلنسانية

في حال ارتكابها على أراضي ، وذلك القضائية على مثل هذه الجرائم الدولية فقط 

بل أحد مواطنيها. ولكن هذه الشروط تصبح أو من ق ،دولة طرف في هذه االتفاقية

بل مجلس األمن غير قابلة للتطبيق في حال تمت إحالة موقف ما إلى المدعي من ق

  م المتحدة، أو في حال أعلنت الدولة قبولها للسلطة القضائية للمحكمة.التابع لألم

، 1998من شهر تموز/يوليو  17كما تم تبني "نظام روما األساسي" في الـ

2002ا من األول من تموز/يوليو ودخل حيز التنفيذ اعتبار
من  15. ومنذ الـ)2(

، )3(ما األساسي"رو إعالندولة طرف في " 111كانت هناك  2010ن/يونيو احزير

111من بين هذه الدول الـو
، )6(دولة آسيوية 15، و)5(دولة إفريقية 30هناك  )4(

دولة من أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي،  24دولة من أوروبا الشرقية، و 17و

المحكمة الجنائية الدولية ودولة من أوروبا الغربية، إضافة إلى دول أخرى.  25و

مستقلةمؤسسة دائمة و تعد، وعلى )7(ا من منظمة األمم المتحدةوليست جزء .

عظم من التمويل من الدول األطراف، إال الرغم من أن المحكمة تتلقى القسم األ

                                                           
حزيران/يونيو  11يار/مايو إلى آ 31خ?ل الفترة من  اقد في كمبا4 بأوغندوالذي عُ  ،ساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدوليةقام أول مؤتمر استعراض لنظام روما ا( )1(

ة الجنائية الدولية بموجبھا ممارسة ص?حياتھا على مثل ھذه والشروط التي يمكن للمحكم ،وذلك Iدراج تعريف جريمة العدوان ،ساسيبتعديل نظام روما ا( 2010

  الجرائم. 

، الجزء ا(ول: 1998تموز/يوليو  17 –حزيران/يونيو  15السج?ت الرسمية لمؤتمر ا(مم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية، روما ،  )2(

  . Aالقسم   E. 02.159رقم الوثائق النھائية (منشورات ا(مم المتحدة، 

)3(  http://www.icc-cpi.int/asp/stateparties.html  

  .  2010حزيران/يونيو  15ا من اعتبارً  ICCالمعلومات مأخوذة من الموقع اIلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية  ) 4(

، 2000آب/أغسطس  16 ماليو، 1999كانون ا4ول/ديسمبر  20 غاناو، 1999شباط/فبراير  2 لاالسنغو، 1998تشرين الثاني/نوفمبر  30بوركينا فاسو في  )5(

 27 جنوب إفريقياو، 2000أيلول/سبتمبر  20 غابونو، 2000أيلول/سبتمبر  15 سيراليونو، 2000أيلول/سبتمبر  8 بوتسواناو، 2000أيلول/سبتمبر  6 ليسوتوو

 موريشوسو، 2002كانون الثاني/يناير  22بينين و، 2001تشرين ا(ول/أكتوبر  3 إفريقيا الوسطىو، 2001أيلول/سبتمبر  27 نيجيرياو، 2000تشرين الثاني/نوفمبر 

 20 ناميبياو، 2002حزيران/يونيو  14 اأوغندو، 2002نيسان/أبريل  11 النيجرو، 2002نيسان/أبريل  11جمھورية الكونغو الديمقراطية و، 2002آذار/مارس  5

تشرين  5 جيبوتيو، 2002أيلول/سبتمبر  9 ما+ويو، 2002آب/أغسطس  20 جمھورية تنزانيا المتحدةو، 2002حزيران/يونيو  28 غامبياو، 2002حزيران/يونيو 

، 2004أيلول/سبتمبر  21بوروندي و، 2004أيار/مايو  3 الكونغوو، 2003تموز/يوليو  14 غويناو، 2002تشرين الثاني/نوفمبر  13 زامبياو، 2002الثاني/نوفمبر 

 14مدغشقر و، 2007كانون الثانـي/ينايــر  1 تشادو، 2006آب/أغسطس  18 كوموروسو، 2005آذار/مارس  15 كينياو، 2004أيلول/سبتمبر  22 رياليبيو

  .  http://www.icc-cpi.int/regional&id=3.html. لمزيد من المعلومات انظر :  2008آذار/مارس 

، 2002آذار/مارس  قبرصو، 2001تشرين الثاني/نوفمبر  12 نوروو، 2000كانون ا(ول/ديسمبر  7 مارشال جزرو، 1999تشرين الثاني/نوفمبر  29 فيجي )6(

 6تيمور الشرقية و، 2002يار/مايو آأ 5 طاجكستانو، 2002نيسان/أبريل  11 ا4ردنو، 2002نيسان/أبريل  11 مونغولياو، 2002نيسان/أبريل  11 كامبيودياو

 17 اليابانو ،2003شباط/فبراير  10 أفغانستانو ،2002تشرين الثاني/نوفمبر  13 جمھورية كورياو، 2002أيلول/سبتمبر  16 سامواو، 2002أيلول/سبتمبر 

-http://www.iccانظر  تعلومام. لمزيد من ال2010آذار/مارس  23بنغ8ديش و، 2008تموز/يوليو  18 جزر كوكو، 2007تموز/يوليو 

cpi.int/regional&id=4.html     .    

(7)    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf  .  
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وأشخاص  ،أنها تتلقى كذلك تبرعات طوعية من حكومات ومنظمات دولية

من بينها دولة واحدة ليست من  –دولة  52. وقد قامت )1(وشركات وهيئات أخرى

بالمصادقة أو الموافقة على االتفاق بخصوص االمتيازات  -لدول األطرافا

  .)2( ع بها المحكمة الجنائية الدوليةالتي تتمتّ والحصانات

والمعاقبة في  ،ح النظام األساسي أن المسؤولية األساسية في التحقيقويوض

جهود التي مكملة لل دهذه الجرائم تقع على عاتق الدول األطراف، وأن المحكمة تع

المحكمة النقطة المحورية  دتبذلها الدول في التحقيق ومالحقة الجرائم الدولية. وتع

لنظام ناشئ للعدالة الجنائية الدولية يشمل المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية، 

ا أربع قضايا (أوغندة، والمحاكم التي تضم عناصر وطنية ودولية، ويوجد حالي

ودارفور  ،فريقية الوسطىالجمهورية األوديمقراطية، جمهورية الكونغو الو

دعاء في المحكمة الجنائية الدولية. بل مكتب اال) تحت التحقيق من قالسودان

بمنح المدعي العام في  2فقد قامت غرفة ما قبل التحقيق رقم  ،باإلضافة إلى ذلكو

  . )3(الصالحية لفتح تحقيق حول الوضع في كينيا 2010يار/مايو آمن  31الـ

وقامت ثالث دول أطراف بإحالة قضايا وقعت على أراضيها إلى المدعي 

دعاء ليتم التحقيق فيها. العام، وقام مجلس األمن بإحالة قضية واحدة إلى اال

ا التحقيقات األوتجري حاليوفي  ،بل المدعي العام في عدد من الحاالتولية من ق

من السلطة الوطنية الفلسطينية قام وفد  2009من تشرين األول/أكتوبر  16الـ

 22المودع في  لإلعالنبتقديم تقرير أولي يعرض فيه الحجج القانونية الداعمة 

والذي تم فيه قبول اختصاص المحكمة على الجرائم ،  2009 كانون الثاني/يناير

ويقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  ،سرائيل في فلسطينإالتي ارتكبتها 

  ت الحاضر بتحليل الوضع. في الوق

                                                           
(1)    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf   .  

)2 ( http://www.treaties.un.org .  

  دار المطبوعات الجامعية. .الدولية لية الفرد الجنائية عن الجريمةومسؤ .)2002( .السعدي، عباس ھاشم )3(
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 ،وقد بدأت منظمة العفو الدولية متابعة عملية صياغة "نظام روما األساسي"

، عندما كانت اللجنة 1993للمحكمة الجنائية الدولية في عام  ارسمي اميثاقًبوصفها 

القانونية الدولية تعكف على مسودة الصياغة، وقُدمت المسودة إلى الجمعية العامة 

  .1994متحدة في عام لألمم ال

 اجنائي اقانونً منه يجعلوا أن صراحةً، األساسي الميثاق واضعو بتجنَّ وقد

 غطيي اقضائي ااختصاص المحكمة منحوا بأن ذلك عن استعاضوا فقد ،بذاته امستقلً

 على العثور أمر وتركوا ،اتمام عريضة معرفة بصورة الجرائم من مجموعة

 يجوز أنه تدرك المحكمة أن الدولي العرفي، ومع القانون ىإل الجرائم هذه مضمون

 ما ادوم الواقع في أنها إال العرفي الملزم، القانون أساس على اختصاصها تأكيد لها

 لهذا ونتيجة .القائم عن العرف إعالن إال هي ما ،المعنية االتفاقية األحكام أن قررت

 الواقعة ضمن للجرائم األساسي مالنظا من 5 و 4 و 3 و 2 المواد تعدد النهج،

)1( اتمام عامة بصيغة اختصاص المحكمة
.  

 االنتهاكات األشخاص على اختصاص محاكمة المحكمة تمنح 2 فالمادة

 أغسطس/آب 12 بتاريخ المبرمة جنيف اتفاقيات سياق في التي تدخل الخطيرة

 فتمنحها 3 المادة أما. المسلحة الدولية في النزاعات رتكبتُ والتي ، 1949

 في سواء وأعرافها، الحرب لقوانيناألخرى  الخطيرة االنتهاكات في االختصاص

 للنزاعات قانون الهاي انتهاكات ذلك في بما الدولية، غير أو الدولية النزاعات

 وصفها انتهاكاتب المصنفة االنتهاكات تلك غير ،جنيف اتفاقيات وانتهاكات المسلحة،

)2(الداخلية النزاعات على تنطبق معينة قواعد انتهاكاتو االتفاقيات، تلك في خطيرة
. 

 اإلبادة اتفاقية عن مباشرة بصورة األساسي نظام الميثاق من 4 المادة وتنبثق

 نية بوجود المتعلق ،نوعه من الفريد العقلي العنصر بوتتطلّ،  1948 لعام الجماعية

 .تلك بصفتها ا،جزئي أو اآلي سواء دينية، أو عرقية قومية أو مجموعة لتدمير محددة

                                                           
  .12ص ، 2002 ،دار مجد4وي للنشر والتوزيع، الطبعة ا(ولى .القانون الدولي اIنساني وثائق وآراء .)2002( .عمر سعدهللا،  )1(

  . 85ص الطبعة ا(ولى دار النھضة العربية، القاھرة، .مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي . )2001( .سراج، عبد الفتاح محمد )2(
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وهي  اإلنسانية، ضد المرتكبة الجرائم في االختصاص المحكمة فتعطي 5 المادة وأما

 الجرائم من أكثر أو جريمة ارتكبوا قد اإلنسانية ضد الجرائم مرتكبو يكون أن تقتضي

 جومه من اجزء لشكّتُ نماإ أفعالهم أن معرفتهم مع ،المادة أحكام في الوارد تعدادها

 إال االختصاص األساسي النظام يمنح وال مدنيين، سكان منظم على أو النطاق واسع

 أو ادولي كان سواء مسلح، نزاع سياق في التي تُرتكب اإلنسانية ضد الجرائم تلك في

مما ا؛داخلي لشكِّي مسلح نزاع وجودوالدولي العرفي.  القانون عن اخروج عداشرطً ي 

 .)1(ختصاص المحكمة حسب ميثاقهاا لتحريك امسبقً

والزمني ،واإلقليمي ،الشخصي االختصاص على 8 و 6 المادتان وتنص 

 المادتان تعطي إذ أعاله، المذكورة الجرائم ارتكاب على لمحاكمة األشخاص

 جرائم عن مسؤولون أنهم يدعى الذين الطبيعيين ق باألشخاصيتعلّ فيما االختصاص

 يوجد وبينما .السابقة يوغوسالفيا إقليم في  1991يناير/ثانيال كانون 1 بعد ارتُكبت

 الجرائم، هذه إزاء متناظر قضائي المحلية اختصاص والمحاكم الدولية المحكمة لدى

 المحاكم من ارسمي تطلب أن بالتالي من نهامكّي مما ؛األولوية الدولية للمحكمة نإف

 االتزام 29 المادة ذلك، تُقرر ىعل وعالوة .اختصاصها ممارسة رجئتُ أن المحلية

)2( ومقاضاتها تحقيقاتها في الدولية المحكمة مع بالتعاون الدول على
. 

 بقرار األساسي النظام والميثاق لتعديل الكاملة السلطة األمن لمجلس وتعود

 ،اإلدارية المسائل فرادى أيضا يعالج أن األمن لمجلس ذلك، يجوز عن افضلً ،منه

 ، وقدارسمي األساسي نظام الميثاق يعدل ال باتخاذ قرار المحكمة على المعروضة

دفي مناسبات ست في1993 مايو/يارآ في اعتماده منذ الميثاق األساسي نظام لع 

  .)3(واختصاصاتهم القضاة وعدد ،المحكمة دوائر بتشكيل تتعلق مسائل

 من كل والية بتمديد قتتعلّ قرارات األمن مجلس أصدر ذلك،إلى إضافة و

 تدوين أول افعلً تحقق أساسية كوثيقة البداية، منذ األساسي النظام برز القضاة، وقد

                                                           
العدد الثاني،  مجلة الحقوق، جامعة الكويت، .1998ا 4تفاق روما آلية تحديد ا4ختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقً  .)2003( .الرشيدي، مدوس ف?ح )1(

  . 32ص  ،السنة السابعة والعشرون

  .126صردن ا( قنديل،دار  .طاعة الرؤساء وحدودھا .)2006( .راضي، مازن ليلو )2(

  .87 ولىالطبعة ا( بغداد، مطبعة الزھراء، ول، النظرية العامة،القسم العام، الجزء ا( الوسيط في شرح قانون العقوبات،. )1968( .علي حسين الخلف، )3(
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 النظام واضعو النظام بهذا استرشد لذلك، ونتيجة؛ الدولي الجنائي شامل للقانون

 الجنائية للمحكمة األساسي روما ونظام ا،لرواند الدولية للمحكمة الجنائية األساسي

 المحاكم" بـ دعىتُ ؛،التيمتعاظمة التأسيسية لمجموعة والوثائق ،الدولية

)1(لسيراليون الخاصة المحكمة قبيل من ،"المختلطة
.  

  

  :الجنائية الدولية المحكمةقواعد اختصاص 

، العالم في والظلم القهر لضحايا أمل بارقة الدولية الجنائية المحكمة لتلقد شكّ

 الحرب، جرائم أنو خاصة ،األفراد قضايا في فقط ينحصر اختصاصها نإ حيث

حصر  يمكن جرائم كلها ؛الجماعية اإلبادة وعمليات ،اإلنسانية ضد والجرائم

 القيادات أو بارتكابها، األوامر أصدرت التي القيادات أشخاص في مسؤوليتها

 الدولية الجنايات محكمةلذا فقد جاءت  ؛الجرائم هذه تنفيذ على أشرفت التي الميدانية

في  جرائمهم بارتكاب المتسلطين والزعماء الحرب لمجرمي تسمح تنكا ثغرة تسدل

)2( العدالة يد تطالهم أن دون شعوبهم حقفي  أو ،األخرى الشعوب حق
 . 

 التاريخ في مسبوقة غير خطوة بحق ليشكّ الدولية الجنائية المحكمة إنشاءو

 ،الدولي نونقاال سيادة بتأمين تختص دولية قضائية سلطة خلق هاأنش من ،اإلنساني

 وقدرتها فعاليتها على النهائي الحكم كان نإو ،اإلنساني الدولي قانونال أحكام وتطبيق

 نص فقد. القضائية وسلطتها الختصاصاتها مباشرتها قبل يصدر لن العمل على

 يقانونال وبالتفويض دولية، يةقانون بشخصية تتمتع المحكمة أن على األساسي النظام

 اختصاصها تمارس أن للمحكمة ويمكن أهدافها، وتحقيق هامهام لممارسة الالزم

 بموجب أخرى دولة ةأي أراضي وعلى ،األعضاء الدول أراضي على وسلطتها

  ، وفيما يلي سرد الختصاصات هذه المحكمة:المعنية الدول مع تعقدها خاصة اتفاقية

  :الدولية الجنائية المحكمة الختصاص تخضع التي الجرائم. 1

                                                           
  .59ص سكندريةلجديدة للنشر، اIدار الجامعة ا. الوضع القانون لرئيس الدولة في القانون الدولي .)2005( .الخشن، محمد عبد المطلب )1(

 .122ص ، 2002 ،دار مجد4وي للنشر والتوزيع، الطبعة ا(ولى .القانون الدولي اIنساني وثائق وآراء .)2002( .عمر سعدهللا، )2(
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 لتشمل اختصاصاتها تمتد دائمة دولية جنائية محكمة مرة ولألاك سيكون هن

، وهي اإلنساني الضمير على صارخًا وعدوانًا اانتهاكً لتشكِّ التي الخطرة الجرائم

 من الخامسة المادة عليها تنص والتي ،المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم

 : وهي ،المحكمة لهذه األساسي النظام

 .الجماعية اإلبادة جريمة -

 . اإلنسانية ضد الجرائم -

 . الحرب جرائم -

 المجتمع توصل حين إلى التنفيذ إيقافوهي مدرجة مع  ،العدوان جريمة -

 بموجبها التي الشروط يضع كما ،للعدوان عليه متفق تعريف إلى الدولي

علماً بإنه  الجريمة بهذه قيتعلّ فيما اختصاصها تمارس أن المحكمة تستطيع

في كمباال  2010ضمن مؤتمر المراجعه الذي إنعقد سنة  تم وضع تعريف

 .)1(  2017ولكن اتفق على أن تدخل حيز التنفيذ سنة 

 : الجماعية اإلبادة جريمة 1.1

، وتم للبشرية كبيرة خسائرفي بادة الجماعية بت جرائم اإلتسب مالقد منذ

 واألمن السلم على راخط لشكّتُ التي الجرائم منا أيض وتعد الجرائم، بجريمةوصفها 

معاهدة منع جريمة  بإقرارالمتحدة  لألمملذا فقد قامت الجمعية العامة  ؛الدوليين

 اختصاص في تدخل التي الجرائم على النص جاء عندما، و1948عام  اإلبادة

 هناك يكن لم و خطورة، األشد الجرائمتم وضعها ضمن  ،الدولية الجنائية المحكمة

 الدول أكثر نإ حيث ،المحكمة اختصاص ضمن اإلبادة جريمة إدراج في إشكالية من

 ووردالخاصة بها،  الديباجة في المبينة بالمعايير تفي الجريمة هذه أن على وافقت

 للمادة تماما مطابقًا الدولية الجنائية المحكمة نظام من السادسة المادة في اإلبادة جرم

                                                           
 .20ة، مصر، صدار المطبوعات الجامعية، اIسكندري .مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية .)2002( .السعدي، عباس ھاشم )1(
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 تعريفها عدم نأل ؛اإلبادة ريفتع الضروري من كانو ،١٩٤٨ معاهدة من ةالثاني

)1( يقانون نص بغير عقوبة وال جريمة ال :القائل المبدأ مع يتناقض
 . 

 ايأ األساسي النظام من السادسة المادة في وردت التي الجماعية اإلبادة وتعني

 أو ،عرقية أو ،ثنيةإ أو ،قومية جماعة إهالك بقصد رتكباُ متى ،التالية األفعال من

 : اجزئي أو ايكل إهالكًا هذه، فتهابص دينية،

 . الجماعة أفراد قتل  -

 . الجماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق -

 . اجزئي أو ايكل الفعلي إهالكها بقصد ؛معيشية ألحوال عمدا الجماعة إخضاع -

 . الجماعة داخل اإلنجاب منع تستهدف تدابير فرض -

 . أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل -

 التعذيب أو السجن أو ،لهم القسري النقل أو ،كانالس إبعاد وجرائم ،العمد القتل -

 . الدولي قانونال يخالف بما البدنية الحرية من الشديد الحرمان أو

 : اإلنسانية ضد الجرائم 2.1

 وجوب وعلى ،اإلنسانية ضد الجرائم خطورة على روما مؤتمر في االتفاق تم

 من كان كما .الدولية الجنائية المحكمة بها تختص التي الجرائم قائمة في تضمينها

 قانونال في الثابتة الدولية الجرائم على قاصرا المحكمة اختصاص يكون أن المهم

 ،اإلنسانية ضد الجرائم بينها ومن الجرائم، هذه تعريف وعلى ،العرفي الدولي

 شرعية مبدأ به يقضي بماحس وذلك األساسي، النظام في ودقيقًا واضحا تعريفًا

، اإلنسانية ضد للجرائم عام تعريف وضع عن المؤتمر أسفرقد و ،والعقوبات الجرائم

 اإلنسانية ضد الجرائم تعريف جرى قد يكون وبذلك ،لها المكونة باألفعال قائمة وعن

 .)2( الدول غالبية اعتمدتها دولية معاهدة في

                                                           
 .356ص  ،منشورات الحلبي الكتاب ا(ول والثاني، بيروت .دراسة مقارنة :أصول المحاكمات الجزائية .)2003( .عبد المنعم، سليمان )1(

  المرجع السابق. )2(
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 من مجموعة أية ضد رتكبتُ التي كتل :هاأنب اإلنسانية ضد جريمةال فعروتُ

 التشابه بعض وجود من الرغم وعلى .بالهجوم علم عنيكونون و ،المدنيين كانالس

 أضيق األولى أنإال  الجماعية، اإلبادة وجريمة اإلنسانية ضد الجريمة أفعال بين

 ادةالم نصت وقد، )1( لخإ.. دينية أو ،ثنيةإ أو ،عرقية جماعة ضد رتكبتُ هانأل ؛نطاقًا

 ،المحكمة اختصاص في تدخل التي يةناسنإالال األفعال على األساسي النظام من ٧

  : وهي

 . القتل -

 . اإلبادة -

 . االسترقاق -

 . كانللس القسري النقل أو كانالس إبعاد -

 يخالف بما ،البدنية الحرية من آخر نحو على الشديد ناالحرم أو السجن -

 . الدولي قانونلل األساسية القواعد

 . بالتعذي -

 القسري، الحمل أو البغاء، على اإلكراه أو الجنسي، االستعباد أو االغتصاب -

 هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من آخر شكل أي أو القسري، التعقيم أو

 . الخطورة من الدرجة

 . لألشخاص القسري االختفاء -

 . العنصري الفصل جريمة -

 اةنامع في عمدا بتتسب لتيا المماثل الطابع ذات األخرى يةناسنإالال األفعال -

 . البدنية أو العقلية بالصحة أو بالجسم يلحق خطير أذى أي أو شديدة

 أو ،سياسية ألسباب كانالس من محدد مجموع أو محددة جماعة أية اضطهاد -

 أو ،الجنس بنوع متعلقة أو ،دينية أو ،ثقافية أو ،ثنيةإ أو ،قومية أو ،عرقية

 . يجيزها ال قانونال أن ايمعال مسلّالم من أخرى ألسباب

                                                           
  المرجع السابق. )1(



 

45 

 

 الجرائم في معينة كانأر تتوافر أن يجب ،2الفقرة  ،7ه وحسب المادة أنكما 

 أو دولية سياسة هناك تكون أنوهي  ،وصف بهذا الوصفكي تُ ؛اإلنسانية ضد

 حصرا الواردة الجرائم من الجريمة تكون أن، وحكومية غير منظمة بلق من سياسة

كما في  ،منهجي أساسي أو واسع نطاق على الجرائم هذه رتكبتُ نأ، و ٧ المادة في

 في المحك هو السياسية االعتبارات ركن أنالمالحظ  منو. )١( فقرة ٧ المادة

 دولية، جريمة إلى وطنية جريمة من الجرائم تحويل على عملت اهنأل االختصاص؛

 األفراد حماية اهكانبإم صبحوي ،الدولية الجنائية المحكمة اختصاص من صبحوتُ

)1( األساسية اإلنسان لحقوق الصارخة االنتهاكات من والجماعات
 . 

  : الحرب جرائم 3.1

: " منها ١  الفقرة في ،للمحكمة األساسي النظام من ٨ المادةنص  في جاء

 إطار في رتكبتُ عندما والسيما ،الحرب بجرائم يتعلق فيما اختصاص للمحكمة يكون

 وقد . "الجرائم لهذه النطاق واسعة ارتكاب عملية إطار في أو ،عامة سياسية خطة

 من للتأكد ؛التعريف لهذا بالنسبة معين شرح تقديم إلى الحاجة الدول من العديد أكد

 للمجتمع قلقًا لتمثّ التي ،الخطيرة الحرب جرائم حاالت على بالتركيز المحكمة التزام

 المحكمة أن وهو ، وسط حل إلى التوصل تم مطولة مباحثات وبعد، ككل الدولي

 وفي ،الحرب جرائم ارتكاب من الفردية الحاالت في يةقانونال السلطة ممارسة يمكنها

 ،يةناسنلإل انتهاكا الجرائم ألكثر األولوية إلعطاء الحافز للمحكمة توفر نفسه الوقت

 :هاأنبف جرائم الحرب عر، والتي ت٨ُ المادة من ةالثاني الفقرة في يظهر ما وهذا

 أو جنيف التفاقيات جسيمة انتهاكاتويحدث فيها  ،األشخاص ضد المرتكبة األفعال

 الخطيرة واالنتهاكات، الصلة ذات جنيف اتفاقيات أحكام ماتحميه لتينالو ،الممتلكات

 النطاق في المسلحة الدولية المنازعات على السارية واألعراف للقوانين األخرى

 .)2(الدولي قانونلل الثابت

 :الدولية الجنائية المحكمة اختصاص طاقن. 2

                                                           
 .39ص  ،دار النھضة العربية، القاھرة .محكمة وللجرائم التي تختص بالنظر فيھادراسة للنظام ا(ساسي لل :المحكمة الجنائية الدولية .)1997( .حمدأعطية، أبو الخير  )1(

 .168ص  ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .أھم الجرائم الدولية :القانون الدولي الجنائي .)2001( .القھوجي، علي عبد القادر )2(
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 الذين األشخاصو الدولية، الجنائية للمحكمة الزماني باالختصاصق فيما يتعلّ

  يمكننا عرضها كما يلي: ،ومحاكمتهم ايقضائ مالحقتهم لها يمكن

  : الزمان حيث من 1.2

 على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من ١ الفقرة، ١١  المادة نصت

 هذا نفاذ بدء بعد رتكبتُ التي بالجرائم يتعلق فيما إال اختصاص للمحكمة ليس" هأن

 بعد رتكبتُ التي الجرائم في بالنظر تختص المحكمة أنهذا  يعنيو . "األساسي النظام

 التي الجرائم في للمحكمة اختصاص ال هأن أي التنفيذ، حيز األساسي نظامها دخول

 . ألساسيا النظام بدء قبل وقعت

 الدول من دولة أصبحت إذا: "هأن على نفسها المادة من ٢  الفقرة تنص كما

 تمارس أن للمحكمة يجوز ال نفاذه، بدء بعد األساسي النظام هذا في طرفًا

 لتلك بالنسبة النظام هذا نفاذ بدء بعد رتكبتُ التي بالجرائم يتعلق فيما إال اختصاصها

 تقبل المحكمة، سجل لدى أودعته اإعالنً أصدرت قد الدولة تلك تكن لم ما الدولة،

 قبل المرتكبة، والبحث قيد بالجريمة قيتعلّ فيما اختصاصها المحكمة ممارسة بموجبه

 .)1("الدولة لتلك بالنسبة النظام نفاذ

 ظمةناأل جميع في المطبقة العامة بالقاعدة للمحكمة األساسي النظاموقد أخذ 

 أي، رجعي بأثر الجنائية القوانين تطبيق جواز بعدم تقضي يوالت ،العالم في يةقانونال

 الجرائم على قطبي لكي الماضي إلى يرتد وال ،ومباشر فوري بأثر قطبي قانونال أن

 النظام في طرفًا تصبح التي للدول بالنسبة الحال وكذلك ،نفاذه قبل وقعت التي

 بالجرائم قيتعلّ فيما إال صاصهااخت مارستُ أن للمحكمة يجوز فال ،نفاذه بعد األساسي

 فوري بأثر قانونال وتطبيق .الدولة لتلك بالنسبة النظام نفاذ بدء بعد رتكبتُ التي

 للمحكمة األساسي النظام إلى لالنضمام للدول تشجيعا ديع ،المحكمة بلق من ومباشر

 قد لدولةا تكون التي الجرائم في البحث وإثارة ،الماضي إلى العودة من الخوف دون

)2( الماضي في ارتكبتها
. 

                                                           
  المرجع السابق. )1(

 .89منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة ا(ولى، ص  .لمنظمات العالمية واIقليمية والمتخصصةالتنظيم الدولي ا .)2000( .المجذوب، محمد )2(
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 الشهر من األول اليوم في الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام ويسري

 لألمم العام األمين لدى الدولة تصديق صك إليداع التالي الستين اليوم أعقب الذي

 النظام هذا يسري كما .التاريخ ذاك منذ قائمة بإعداد المحكمة حيث تقوم المتحدة،

 الذي الشهر من األول اليوم في ذلك، بعد المعاهدة إلى تنضم التي الدولة على يضاأ

 نإ :القول يمكن وبذلك، )1( الدولة هذه تصديق صك إيداع على يوما) ٦٠ (يلي

 من والبد ما، حد إلى ضيق الدولية الجنائية للمحكمة األساسي للنظام الزمني النطاق

  .العقاب من الوحشية الجرائم رتكبوم يفلت ال حتى ؛فيه النظر إعادة

 : األشخاص حيث من 2.2

 الجنائية المسؤولية علىللمحكمة  األساسي النظام من ٢٥ المادة تنص

 أنو الطبيعيين، األشخاص على قطبي المحكمة اختصاص أن نتبيو الفردية،

 عنها الًمسؤو يكون المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يرتكب الذي الشخص

 الجنائية فالمسؤولية .األساسي لنظامها وفقًا للعقاب عرضةيكون و ،الفردية بصفته

 ٤ الفقرة قررته ما وهذا الدولي، قانونال بموجب الدول مسؤولية في تؤثر ال للفرد

 األساسي النظام هذا في حكم أي يؤثر ال"  :هأن على نصت عندما نفسها، المادة من

 فالدولة .الدولي قانونال بموجب الدول مسؤولية في الفردية الجنائية بالمسؤولية يتعلق

 المشروعة، غير ألعمالها نتيجة باآلخرين يلحق الذي الضرر عن مسؤولة تبقى

 المسؤولية أحكام في المقرر النحو على الضرر هذا عن بالتعويض الدولة وتلتزم

  .)2("الدولية

 األشخاص كمةبمحا تختص الدولية الجنائية المحكمة أن يتضح ،مما سبقو

 األشخاص فيها، بالنظر المحكمة تختص التي الجرائم عن سألي فال ، فقط الطبيعيين

 عاتق على الجنائية المسؤولية تقع ال أي، اعتبارية أو معنوية صفة يحملون الذين

 النظام نإف لذا ؛االعتبارية بالشخصية تتمتع التي الهيئات أو ،المنظمات أو ،الدول

                                                           
  المرجع السابق. )1(

 .145ص  ،بيروت، لبنان منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ا(ولى، .القانون الدولي العام .)2005( .المجذوب، محمد )2(
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 حيث الدولية، للمنظمة أو للدولة الدولية الجنائية المسؤولية نظرية استبعد األساسي

)1(الحاضر وقتنا حتى بحتة مدنية المسؤولية هذه مازالت
 .  

لةءض للمسافالفرد يتعر عرضة ويكون ،الدولية الجنائية المحكمة أمام اجنائي 

 هذه اختصاص في تدخل جريمة ةأي ارتكاب في الشروع حالة في العقاب لتوقيع

 اختصاص أي للمحكمة يكون ال :" هأن على تنص فقد ٢٦  المادة، وفي المحكمة

 "،إليه المنسوبة الجريمة ارتكاب وقت عاما ١٨ عن عمره يقل شخص أي على

 أن إلى إضافة الجنائي، قانونلل العامة المبادئ راعى قد األساسي النظام يكون وبذلك

 عاما، عشر يةناثم على أعمارهم تزيد ال الذين األشخاص مسؤولية عدم على النص

)2( الطفل حقوق اتفاقية مع يتوافق
 .  

 أن يمكنف ،للمحكمة األساسي النظام من ٢٨  والمادة ،٢٧  المادة حسبو

  : فئتين إلى الداخلين في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية األشخاص مقسنُ

 . العليا المناصب يوذو الدول رؤساء  -

 . مرؤوسيهم أعمال عن ونالمسؤول نوالعسكري ؤساءوالر القادة -

 ةنابالحص ونيتمتع الدول رؤساءفإن  العالم، دول دساتير من العديد ظل يفو

 لمهامهم، أدائهم أثناء في ارتكبوها بأفعال يتعلق فيما ايجنائ مقاضاتهم عدم أجل من

 مظاهر مأه من نإف لذلك ؛ومسؤوليها الحكومة أعضاء الدساتير بعض تحمي كما

 مهام مباشرتهم حال خاصة - وقادتها رؤسائها خضوع عدم الدولة، سيادة

 السيادة مقتضيات مع يصطدم ذلك نأل ؛أجنبي قضائي اختصاص ألي -مناصبهم

 محاكمات قبل الدولي الفقه في السائد الرأي كان وقد .دولة كل عليها تحرص التي

 قانونلل منافية أعمال من يأتيه عما ألسي ال الدولة رئيس أن ،األولى العالمية الحرب

 الذي هو وحده وشعبه ،الشعبية السيادة يملك الذي شعبه عن وكيل هأن بحجة ،الدولي

 .)3( أخرى لشعوب أو آخر لشعب أخرى سيادة أمام سألي أن يمكن وال يحاسبه،

                                                           
  .100ولى، ص دار النھضة العربية، القاھرة، مصر، الطبعة ا( .جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي .)2006( .محمد حنفي محمود،  )1(

  المرجع السابق. )2(

 334 .ص  ،يناير ،العدد ا(ول ،مجلة ا(من والقانون، كلية شرطة دبي، السنة التاسعة .الم?مح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية .)2001( .مشعشع، معتصم خميس )3(
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 ،النظام هذا هاأقر التي األحكام أهم نإف األساسي، روما نظام ضعو وعندما

 األشخاص جميع أن رقر هأن ،الدولي قانونال قواعد في كبيرا ماتقد لشكِّتُ التيو

 كانأ سواء فالشخص. الرسمية الصفة بسبب تمييز أي دون قانونال أمام متساوون

 موظفًا أو ،منتخبا اممثلً أو ،نابرلم أو حكومة في عضوا أو ،حكومة أو لدولة رئيسا

 المسؤولية من حال بأي تعفيه ال الرسمية وصفته ته،جريم عن مسؤوٌل ا،يحكوم

 يكون التي الجرائم عن العقوبة تخفيف في سببا تكون ال الصفة هذه أن كما الجنائية،

)1( منصبه في وجوده أثناء في ارتكبها قد
  .  

أعمال عن العسكريين للقادة الفردية الجنائية المسؤولية أما ما يخص 

 بمبدأ األخذ من األساسي الهدف نإف ،يرتكبونها لتيا الجرائم عن مرؤوسيهم

 على والقادة، الرؤساء هؤالء بين الحيلولة ناضم هو والقادة، الرؤساء مسؤولية

، الدولي اإلنساني قانونلل تانتهاكا ألية ارتكابهم وبين مسؤولياتهم، مستوى اختالف

 المسؤولية ن تقسيميمكفإنه  الجنائية، المحكمة قانون من ٢٨ و ٢٥ تينالماد وحسب

  : قسمين إلى الفردية الجنائية

 . العسكريين والرؤساء للقادة المباشرة الجنائية المسؤولية -

 . القادة لهؤالء المفترضة الجنائية المسؤولية -

 الفردية الجنائية المسؤولية قواعد المحكمة قانون من ٢٥  المادة لتفص لقدو

 يقانون غير عمل بارتكاب أمرا أصدر الذي دالقائ أو الرئيس أن نتبيو عامة، بصفة

مامسؤولً يكون هنإف تابعيه، بواسطة األمر هذا تنفيذ وتم المحكمة، قانونل طبقًا مجر 

 كما. بنفسه هو ارتكبها قد كان لو كما ،األفعال تلك عن مباشرة فردية جنائية مسؤولية

 حث أو ،َأغرى أو ،رَأم حال في أو آخر، شخص طريق عن أو آخر مع االشتراك أن

 أو ،العون تقديم حال في أو ،فيها شرع أو ،بالفعل وقعت جريمة ارتكاب على

 أو الجريمة، هذه ارتكاب تيسير لغرض آخر شكل بأي المساعدة أو التحريض

 أو القائد تجعل الجنائية اإلسهامات هذه من إسهام أي نإف ؛ارتكابها في الشروع

                                                           
 20 . 334 . دار الجامعة الجديدة، اIسكندرية، ص .القضاء الجنائي الدولي: مبادئه وقواعده الموضوعية واIجرائية .)2008( .مطر، عصام عبد الفتاح )1(
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 يكون القائد أن نرى وهكذا .الجريمة تلك عن فردية ةجنائي مسؤولية الًمسؤو الرئيس

 أصدر الذي هو هنأل نظرا ؛يةقانون غير أفعال ارتكاب عن مباشرة مسؤولية امسؤولً

 في نفسه هو يشارك لملو و حتى ،ميةاجراإل األفعال هذه مثل بارتكاب األوامر

  1). ( ارتكابها

فقدالعسكريين والرؤساء للقادة التبعية المسؤولية وفيما يخص ، المادة تنص  

 العسكري القائد أننت وبي ،والرؤساء القادة مسؤولية على األساسي النظام من  أ ٢٨

 في تدخل التي الجرائم عن جنائية مسؤولية مسؤولين نايكون مقامه يقوم من أو

 الفعليتين، وسيطرته إلمرته تخضع قوات بناج من والمرتكبة المحكمة، اختصاص

 أن توشك أو ترتكب قواته أن القائد ذلك يعلم أن هما:و ،ناشرط روافَتَ حال في

 لم إذا، والدولية الجنائية المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم إحدى ترتكب

 سلطته حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جميع الشخص أو العسكري القائد يتخذ

 للتحقيق المختصة السلطات على ةالمسأل لعرض أو ،قمعها أو ،الجرائم هذه لمنع

   .)2( والمقاضاة

  ٢٨ المادة من ب الفقرة تنص فقد بمرؤوسيه، الرئيس بعالقة يتعلق فيما أما

 اختصاص في تدخل التي الجرائم عن اجنائي سألي الرئيس أننت ، وبيعليها

 ممارسة لعدم نتيجة ؛لسلطته يخضعون مرؤوسين بناج من والمرتكبة ،المحكمة

 تجاهل أو علم قد الرئيس كان إذا حالة في ذلك ويكون سليمة، ممارسة عليهم يطرتهس

 يرتكبوا أن يوشكون أو يرتكبون مرؤوسيه أن بوضوح نتبي معلومات أية وعي عن

 والسيطرة المسؤولية إطار في تندرج شطةأنب الجرائم قتتعلّ إذا، والجرائم هذه

 حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جميع الرئيس يتخذ لم إذا، وللرئيس الفعليتين

 السلطات على المسألة لعرض أو ،قمعها أو ،الجرائم هذه ارتكاب لمنع سلطته

                                                           
 . 98ص بيروت اعة والنشر،الدار الجامعية للطب دراسة في النظرية العامة للمنظمات الدولية، .)1984( .حمدأبراھيم إ الشلبي، )1(

الندوة العلمية، المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة،  .حدى الجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإجريمة العدوان  .)2001( .حماد، كمال )2(

  .67ص جامعة دمشق، كلية الحقوق
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 األساسي النظام من ٢٨ المادة تكون وبذلك ،)1( والمقاضاة للتحقيق المختصة

 أو المباشرة الدولية المسؤولية من والرؤساء القادة لتنص عدم ضمنت قد للمحكمة

  . المباشرة يرغ

 

 

 

 

                                                           
جامعة  ،لى كلية القانونإمقدمة  هطروحة دكتوراأ .بدأ التكامل في نظام روما ا(ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةم. )2005( .الجنابي، بھاء الدَّين عطية عبد الكريم )1(
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 الثالث المطلب

  الجريمة الدوليةب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تلك في ا حصر مفهوم " الجريمة الدولية " رأى بعض فقهاء القانون قديم

التي يتوفر فيها العنصر السياسي، إال أن هذا المعيار برهن على قصوره في 

شخاص ال أبل رتكب من ققط ألنها تُف يء،ال لش ،تحديد مفهوم الجريمة الدولية

خر من الفقه القانوني الدولي إلى أن آلهذا ذهب رأي ، ويحملون صفة أعضاء دولة

ا إلى واقع القانون ستناداالجريمة الدولية يمكن تصنيفها إلى فئتين من الجرائم 

  .1) (الدولي

 ،"الجرائم التي يرتكبها أفراد بصفتهم الرسمية " أعضاء دولة األولى:

رتكب هذه الجرائم في الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد وتُ

ا جرائم إبادة الجنس من ذلك مثلً ،فراد بدوافع عنصرية أو قوميةمجموعة من األ

 .الجرائم ضد اإلنسانيةوجرائم التمييز العنصري، والبشري، 

ضد مصالح فراد بصفتهم الشخصية أ: وتشمل الجرائم التي تقع من الثانية

من  ،والتي يقرر لها القانون الدولي حماية جنائية ،ق بصميم الجماعة الدوليةتتعلّ

  االتجار بالرقيق واالتجار بالمخدرات اذلك مثلً

مادور) على أوردها الفقيه القانوني (جارسيا أومن أهم المالحظات التي 

أربعة عشر  ن تقديموالذي تضم، 1949مشروع قانون المسؤولية الدولية عام 

جل دراستها وتقنينها، " أن القانون الدولي أا للجنة القانون الدولي من موضوع

وبين فئة  ،ا على القانون الدوليل خروجيعترف بالتمييز بين التصرفات التي تشكِّ

ومن بينها إبادة الجنس  ،ومقرر لها عقوبات ،من تصرفات أخرى أكثر خطورة

وتساءل عما إذا كان نطاق دراسته ينبغي أن  .ةوالجرائم ضد اإلنساني ،البشري

                                                           
  .93منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة ا(ولى، ص  .المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية .(ب.ت) .حمد، فيدا نجيب )1(
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تشمل تلك التصرفات التي تترتب عليها عقوبات، ولكن لجنة القانون الدولي قررت 

 .)1(أنها خارج نطاق التقنين بمعرفة اللجنة"

أن مفهوم الجريمة الدولية حسبما ورد  ،القانوني (سنكلير) الفقيهوفي رأى 

قانون الدولي" ال تؤكد المسؤولية الجنائية للدول، من مشروع لجنة ال 19في المادة 

بل تشير إلى درجة بالغة من تصرفات خاطئة تترتب عليها المسؤولية الدولية، 

  .)2(وهذا يعني الحاجة إلى عبارة أفضل من عبارة .... " الجرائم الدولية"

وجدير بالذكر أنه في نطاق القانون الدولي الجنائي، ال يوجد تعريف 

طار هذا المصطلح إاألمر الذي فتح باب االجتهاد بشأن تحديد  ؛مة الدوليةللجري

فعال التي ن األإف ،مام الفقه الدولي الجنائي. وعلى أية حالأعلى مصراعيه 

فعال التي تستوجب تحريك المسؤولية الجزائية في ظل القانون الدولي، هي تلك األ

المجتمع الدولي  كيانعلى  على درجة من الخطورة، بحيث يمكن أن تؤثر دتع

فعال غير المشروعة التي يترتب عليها مسؤولية الدولة وسالمته، فهناك من األ

3(ا فقط، وأفعال أخرى تستوجب مسؤولية الدولة والفرد مع( .  

وجاء الفقه القانوني العربي بمضمون لتعريف الجريمة الدولية ال يختلف 

د الفقهاء أن الجريمة الدولية هي :" كل حأليه الفقه الغربي، ففي رأي إعما ذهب 

سواء كان يحظرها القانون الوطني أو يقرها، وتقع بفعل أو  ،مخالفة للقانون الدولي

و المجتمع الدولي بناء أفراد ا باألضرارأترك من فرد محتفظ بحريته في االختيار 

ن ويكون من الممك ،في الغالب إرضائهاو أ ،و بتشجيعهاأ ،على طلب الدولة

ويرى (حسني) أن الجريمة )4(ذلك القانون" ألحكاما ا عنها طبقًمجازاته جنائي .

رادة معتبرة إ يالدولية تعني: " فعل غير مشروع في القانون الدولي من شخص ذ

ع من وقّا، ومتصل على نحو معين بالعالقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة تُقانونً

                                                           
الندوة العلمية، المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة،  .حدى الجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإجريمة العدوان  .)2001( .، كمالحماد )1(

  .34ص جامعة دمشق، كلية الحقوق
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خر بأنها: " سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن آ فها فقيه قانونيعر. وي)1(أجله"

ا على مساس بمصلحة ويكون منطوي ،أو رضا منها ،أو بتشجيع ،سم الدولةافرد ب

  . )2("ادولية تحميه قانونً

  

 األول: أركان الجريمة الدوليةالفرع 

وهما الركن المادي  ،يتفق الفقه القانوني على ضرورة توافر ركني الجريمة

مصدره اإلنسان. وهي كأي سلوك  ئذلك باعتبارها سلوك سيو، ينووالركن المع

 ينب باطنانب مادي خارجي نلمسه في الكون المحيط ، وجاج ،نانباني لها جانسإ

ن ليسا سوى الركن المادي والركن انباالج نداخلي يعبر عن نفسية مرتكبها. وهذا

واجتماعهماالبد من توافرهما  المعنوي، ومن ثم تقوم الجريمة، وتخلفهما ا حتى مع

   أو تخلف أحدهما يترتب عليه تخلف الجريمة.

النص  ل في الصفة غير المشروعة للفعل أوسواء تمثّ ،أما الركن الشرعي

ألن الجريمة ال توجد  ؛ا في الجريمةركنً دفيع ؛الشرعي المجرم أي القاعدة الجنائية

يمة وترسم حدودها. أما الركن ا دون توافر القاعدة الجنائية التي تخلق الجرأصلً

الدولي فهو الركن الذي تنفرد به الجرائم الدولية عن غيرها من الجرائم العادية 

ن مصدر تجريم هذه األفعال يكون عادة إذ إالتي تجرمها القوانين المحلية، 

ركان أ، وفي هذا الصدد يمكن تقسيم )3(األعراف والمواثيق والقوانين الدولية

 :ية على النحو اآلتيالجريمة الدول

أمران، : وهو الصفة غير المشروعة للسلوك متى توافر الركن الشرعـي 

أولهما: وجوب وجود نص قانوني يم الواقعة ( الفعل أو االمتناع)جر، ويد حد

عدم خضوعه لسبب إباحة،  وثانيهما:عقوبة معينة الرتكاب هذا الفعل المجرم، 

                                                           
  .75ص دار الفكر الجامعي .المحكمة الجنائية الدولية .)2005( .حجازي، عبد الفتاح بيومي )1(

لبنان، الطبعة الثانية، ص  فاق الجديدة، بيروت،مدخل إلى القانون الدولي العام، القانون بين ا(مم، الجزء الثالث، منشورات دار اY .)1970( .جيرھارد فان، غ?ن )2(

45. 

المنظمة العربية لحقوق اIنسان، اIصدار  .ريخية Iنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية في قضايا حقوق اIنسانالخبرة التا .)1999( .جورجي، ھاني فتحي )3(

  .11الخامس، ص 
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بالصفة  ايستمر السلوك محتفظً يط ضروري لكباحة شرأسباب اإل انتفاءن إحيث 

 .)1(ضفاها عليها نص التجريمأ التي غير المشروعة

ل جريمة عن األفعال التي تشكّ االمتناع: وهو األفعال أو الركن المادي

 ،كتدمير القرى والبيئة ،حد ذاتهفي أي هو التصرف العمدي الخطير  ،دولية

البيولوجي والكيماوي ضدهم. جراء تجارب السالح إو ،وإخفاء األشخاص

له مظهر محسوس  إراديني انسإفالجريمة في ركنها المادي " هي نشاط أو سلوك 

ا كفكرة، ثم يعزم الشخص على ا كانت الجريمة تنبت أولًفي العالم الخارجي، ولم

ثم يبدأ الفاعل  ،ويتبع ذلك اإلعداد والتحضير لها في المحيط الخارجي ارتكابها،

وقد ينجح فيتمها، فمناط  ،تمامهاإوقد يفشل بعد ذلك أو يوقف عن  في تنفيذها،

ن الركن إوبالتالي ف ؛)2(على المظاهر الخارجية المادية للسلوك" التجريم ينصب

المادى للجريمة ينصرف عادة إلى ماديات الجريمة، أي المظهر التي تظهر فيه 

د سلوك أو نشاط إنساني ن الجرائم الدولية تفترض وجوإإلى العالم الخارجي، إذ 

ل الركن ، ويتحلّ)3(طلق عليه الركن الماديرادي له مظهر خارجي محسوس يإ

والنتيجة ورابطة السببية،  -و االمتناعأالفعل  -المادي إلى عناصر ثالثة: السلوك

 :على النحو التاليهي و

نسب صدوره إلى و الموقف السلبي الذي يأيجابي السلوك: وهو النشاط اإل .1

قتل  ،يجابي في الجرائم الدوليةمثلة على السلوك اإل. ومن األجانيال

ضرب المستشفيات ودور العبادة بالقنابل. والسلوك و، واألسرى الجرحى 

ا كما ا " كاالغتصاب" أو مركبيجابي في الجرائم الدولية قد يكون بسيطًاإل

في  ويفترض السلوك السلبي األسرى".هي الحال في جرائم " سوء معاملة 

حجام الدولة أو الفرد عن القيام بعمل استوجب القانون إالجرائم الدولية 

مثلة ق نتيجة يوجب القانون تحققها. ومن األمما يفضي إلى عدم تحقُّ ؛نهاتيإ
                                                           

  المرجع السابق. )1(

  المرجع السابق. )2(

جامعة  ،لى كلية القانونإمقدمة  هطروحة دكتوراأ .لجنائية الدوليةمبدأ التكامل في نظام روما ا(ساسي للمحكمة ا .)2005( .الجنابي، بھاء الدَّين عطية عبد الكريم )3(

  .74ص الموصل
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على في الجيش عن الرئيس األ امتناععلى هذا السلوك في الجرائم الدولية " 

 باعتزامهمع علمه م ،جريمة حرب ارتكابمنع مرؤوسيه من الجنود عن 

ومن المعلوم أن القانون الدولي يفرض عليه واجب منع  ارتكابها،على 

"مثل هذه الجرائم ارتكاب
)1(. 

د فيه االعتداء على حق يحميه ثر الخارجي الذي يتجسالنتيجة: وهي األ .2

القانون. والواقع أن الجرائم الدولية من الجرائم ذات النتيجة " فالقتل، 

، ىسرسوء معاملة األوغير القانوني،  واإلبعادغتصاب، االوالتعذيب، و

سلحة نية، وضرب المستشفيات بالقنابل، واستخدام األانسإالوالمعاملة ال

وغيرها  ،رهابية، وجرائم اإلبادة الجماعيةإ بأعمالا، والقيام المحرمة دولي

 ن السلوك الماديإمجرد سلوك نظري دون نتيجة، بل  جميعها ال تعد ؛كثير

مها القانون، ولكن بعض هذه جربنتيجة ي ايكون في مثل هذه الجرائم مقترنً

 ىسرالتصرفات قد تكون النتيجة مقترنة بالنشاط " كسوء معاملة األ

ا، وكذلك التعذيب، نياا وزممكاني متالزمانفالسلوك والنتيجة هنا  ،والجرحى

اا وزمفأفعال التعذيب متالزمة مع النتيجة مكانياني2(ا أيض(
 . 

فهي بذلك  ،رابطة السببية: وهي تلك الصلة التي تربط بين السلوك والنتيجة .3

أحد عناصر الركن المادي، ومن هنا كانت أهميتها القانونية، فهي تسند 

النتيجة إلى الفعل، فتقرر بذلك توافر شرط أساسي من شروط المسؤولية 

ات النتيجة، أي الجرائم الجنائية، ومعنى ذلك أنها تقتصر على الجرائم ذ

الجرائم  يق النتيجة، أب القانون فيها تحقُّالمادية، دون تلك التي يتطلّ

ن رابطة السببية تعني الصلة ما بين السلوك والنتيجة؛ إالشكلية. ومن هنا ف

أي العالقة التي بمقتضاها يتضح أن الصلة ما بين النتيجة والسلوك؛ هى 

)3(صلة المسبب بالسبب
.  

                                                           
  .80صدار الجامعة للطباعة والنشر  .المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب .)2004( .الشيخة، حسام علي عبد الخالق )1(

  . 65صدار الشروق، الطبعة ا(ولى  .م وآليات اIنفاذ الوطني للنظام ا(ساسيالمحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكا .)2000( .بسيوني، محمود شريف )2(

 .176ص سكندريةة المعارف، اIأمنش .القانون الدولي العام .)1993( .أبوھيف، علي صادق )3(
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وهو  ،ا ( قصد جنائي)رتكب عمد: ويعني أن الجريمة الدولية تُن المعنويالرك

 ،أركان المجتمع الدولي في أمنه على خطورة الجريمة الدولية التي تهز ما يدّل

الجريمة الدولية من درجة الجنايات العادية  ولهذا تعد؛ وتهدد السلم العالمي

وذلك ألن الجريمة  ؛ة الجنحة أو المخالفةالجريمة الدولية من درج وال تعد ،الكبرى

ا. وال يختلف مفهوم القصد رادة الفعل + النتيجة) معإ رتكب عن قصد (الدولية تُ

الجنائي في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الجنائي الداخلي، فهو يقوم على 

ع بين كافة جماإكما أنه محل  ،رادة الحرة المختارة"ذات العنصرين " العلم واإل

كما أن الفقه الدولي الجنائي يساوي  ،لته كافة المواثيق الدولية المعنيةالفقهاء، وسج

في الحالتين  الجانيا إلى أن موقف ستنادابين القصد المباشر والقصد االحتمالي، 

ن كان هناك فارق يسير في إ، وبإرادتهقت محل تأثيم، وأن النتيجة اإلجرامية تحقّ

نه ال يستأهل المغايرة في الحكم القانوني والعقوبة الواجبة إ، فرادةدور اإل

ل أهمية ، كما أن التسوية بين نوعي القصد المباشر واالحتمالي تمثّ)1(التطبيق

  :خاصة في نطاق القانون الدولي الجنائي من ناحيتين

أن قواعد القانون الدولي الجنائي يغلب عليها الطابع العرفي، كما أن  .1

لذلك يصعب الوقوف  ؛جريمة الدولية غير محددة بطريقة دقيقةعناصر ال

ولكفالة التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي  .على الحالة النفسية لفاعلها

 ،عالقة نفسية تربط الفاعل بفعلهبوصفها  ،ينبغي أن تكتفي بتوافر االحتمال

لة ءمكن مساحتى ي ،ب وجوب توافر الحتمإال إذا كانت طبيعة الجريمة تتطلَّ

 .الفاعل

ا ما وغالب ،نما تقع مستندة إلى بواعث من نوع خاصإأن الجريمة الدولية  .2

 ،لتحقيق غرض شخصي الجانيو تكليف من الغير، فال يرتكبها أتتم بوحي 

وال لحسابه الخاص، وهذا يقودنا إلى القول بصعوبة توافر القصد المباشر، 

                                                           
 . 86ص 3ط .نظمة السياسية المعاصرةا( .)2001( .أبوزيد، محمد عبد الحميد )1(
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بقصد احتمالي، فإذا قيل بعدم كفاية مقترنة  ناألحياغلب ألى ارتكابها في إو

ن قواعد القانون الدولي الجنائي تكون إف ي،خير لقيام الركن المعنوهذا األ

يألنه إذا كانت العدالة والمنطق القانوني يقتض ؛هئال طائل من ورا الغو 

ن ذات العدالة إف ؛لة منفذ الفعل على أساس القصد االحتماليءعدم مسا

لته على ءفالته من العقاب، ومن هنا كانت مساإعدم  ييقتض هنفس والمنطق

أساس القصد االحتمالي المعادل للقصد المباشر ضرورة من ضرورات 

)1(العدالة الدولية الجنائية
. 

ز الجريمة الدولية عن الجريمة الجنائية وهو الذي يمي :الركن الدولي

لدولية على الداخلية، ويترتب على توافر هذا الركن إضفاء وصف الجريمة ا

  :جانبينعلى  ي، وهذا الركن ينطو)2(نتفائه ينتفي هذا الوصفاالجريمة، وب

الدولة  باسمرتكب ل في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية تُشخصي: ويتمثّ .1

أو برضا منها. فالشخص الطبيعي عندما يرتكب الجريمة الدولية ال يرتكبها 

رتكب كثيرة تُ أحيانفي ا لدولته وحكومته، وبصفته ممثلً وإنما ،لشخصه

أو بمباركتها  باسمها،و أ ،و طلب من الدولةأالجريمة الدولية بعلم 

  .وموافقتها

2. د في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة دولية، موضوعي: ويتجس

و مرافقه أو قيم المجتمع الدولي أا بمصالح فالجريمة الدولية تقع مساس

 .)3( الحيوية

  

  

 

 

                                                           
(1) Walaine . (M) – Traite de droit administrative . 1963 

  المرجع السابق. )2(

(3  ) Fougere ( Louis) la function publique , institute International dessciences administratives , Bruzelles 1966.  

Plantey ( Alan ) . Traite pratique de la function publique libairie general et de Jurisprudence , 1971.   
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   الفرع الثاني

 خصائص الجرائم الدولية

ساس المجتمع أوصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بأنها تمس 

البشري نفسه، ويمكن استخالص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة 

بادة إكجريمة  ،و من الدافع إلى ارتكابهأثاره الضارة، آو من اتساع أ ،والوحشية

و كلها، ومثل هذه الخطورة أض هذه العوامل و من اجتماع بعأالجنس البشري، 

، امنها. وكما أوضحنا سالفًأساسي للجريمة المخلة بسلم اإلنسانية ول الركن األشكّتُ

ال يتوافر في الفقه القانوني الدولي العام اتفاق كامل بشأن تعريف محدد  فإنه

ا طبقًو، كثر من رأي في هذا الخصوصأولذا يمكن التمييز بين  ؛للجريمة الدولية

حداث إيكون من شأنها  ،فعال خطرة للغايةأن الجريمة الدولية هي إف ،لرأي الباحث

ب على من الجماعة الدولية ونظامها العام، وهي التي يترتّأاالضطراب في 

الجريمة الدولية هي تصرفات فا وأيض .وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة

  .)1(مضادة للقواعد القانونية الدولية

وجب تسليم المجرمين الدولييننها تُبأز الجرائم الدولية وتتمي. نظام  ويعد
برز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم أتسليم المجرمين من 

فالت المجرم من إفراد، وهو نظام الغرض منه كفالة عدم الدولية التي يرتكبها األ
ر على ا يتستّا سياسيأو إذا ما وجد نظام خرى،أنتقل من منطقة إلى اذا ما إالعقاب 
كدته معاهدة فرساي أالطابع الدولي عنها، وهذا ما  إلى إبعادأو يسعى  ،جرائمه

حكام مرور أال تسري  ،مم المتحدة، ومن ناحية أخرى)، وقرارات األ1919(
من زمن على  فتبقى المسؤولية عنها قائمة مهما مر ،الزمن على الجرائم الدولية

االتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب  دارتكابها، وتع
تشرين  26والجرائم ضد اإلنسانية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

) وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر  2391في قرارها رقم (  1968عام  ثاني
)2(القانون الجنائي الدولي

.  
  

  

                                                           
(1) Reservations to the Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide  ( Aduisory opinion ) , 1951 , ICJ 

Rrport 16 

(2) Delaubadere . Traite de droit administrative , 1980 
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الثاني لالفص  

  المحكمة الجنائية الدوليةالمحاكمة أمام  مبادئ 

 لكيو ،بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص ممارسة سبل أهم من

 الجسامة ومبدأ التكامل مبدأ في النظر يجب روما نظام حسب المحكمة صالحية تعقد

ة، لعقد اأيضة عنصر لتحقق أي الصالحيان نأيالمبد نيهذإن حيث  ،المقبوليمن يعد 

 أنكما  .اختصاصها مارستُ خاللها من والتي ،المحكمة عليها تقوم التي الركائز

، المحكمة هذه فيها تنظر التي الدعاوى تحديد في أساسي العنصرين هذين توافر

 الجرائم كانأر يضم أول كمصدر روما نظام تعتمد المحكمة أن إلى اإلشارة تجدرو

 من يتالزم ما إلى إضافة بالمحكمة، الخاصة اإلثبات وقواعد ،اإلجرائية والقواعد

 كمصدر اإلنساني الدولي قانونال السيما ،وقواعده الدولي قانونال ومبادئ معاهدات

 القوانين ذلك في ويدخل الدول، ظمةأن من مستقاة قواعد ثالث كمصدر وتعتمد. نٍاث

)1( الجريمة لىع اختصاصها ممارسة في أولوية لها التي الوطنية
 .  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  77ص دار الجامعة للطباعة والنشر .ولية والعقاب على جرائم الحربالمسؤ .)2004( .الشيخة، حسام علي عبد الخالق )1(
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  الفصل الثالث

  مبادئ المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية

  وفيه ثالثة مباحث :

  المبحث األول : مبدأ التكامل أمام المحكمة الجنائية الدولية 

  المبحث الثاني : مبدأ شريعة الجناية أمام المحكمة الجنائية الدولية

  المحكمة الجنائية الداخلية بالجريمة الدوليةالمبحث الثالث : مدى اختصاص 

  مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واالعتبارات السياسية المبحث الرابع:
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  ا�ولالمبحث 

   أمام المحكمة الجنائية الدولية مبدأ التكامل

 األنظمة إخفاق حال في تفعيلها ،الدولية الجنائية المحكمة إنشاء من الغرض نإ

 للجرائم القضائية والمالحقة ،للتحقيق الالزمة الخطوات اتخاذ الداخلية في قضائيةال

 واضعو تبنى لذلكو ؛األساسي النظام من المادة الخامسة بموجب عليها المنصوص

 والية على أولوية الوطنية الوالية القضائية أعطى الذي التكامل مبدأ األساسي النظام

)1(اختصاصها في تدخل التي رةالخطي الجرائم نظر في المحكمة
.  

 المبحوث الفعل يكون أن ببساطة تعني روما نظام في المقبولية نإ المقبولية:

 به االطالع على القدرة للمحكمة يكون وأن ا،لًوالمحكمة أ صااختص ضمن داخل فيه

  . امرتكبيه ثاني ومحاكمة

 قيد األفعال كونت أن أي الجسامة، شرط هو للمقبولية األول الشرط كما أن

. اإلنسان حقوق تنتهك اأفعالً منها يجعل ،من الجسامة معين مستوى على البحث

 من التعريف هذا يمكن استنتاج ولكن الجسامة، لعنصر دقيق تعريف هناك وليس

 تزال ما الممارسة نإ إذ ،21 المادة تحت المحكمة بها تعتد التي القانون مصادر

 عددو الضحايا، فعدد. نوعي وليس كمي، عنصر مةالجسا عنصر أن على مستقرة

 جسامة مدى تقرر عوامل كلها ؛الجريمة تكرار مدىو الدمار، ثاروآ ني المهدمة،المبا

فإنه  المحكمة، نالسلط خاضعة جرائم األفعال المرتكبة دتع المرتكبة، ولكي الجريمة

 حصل، قد مارو في نظام عليه المنصوص للفعل المادي العنصر يكون أن يجب

درجة  على الدعوى تكن لم حال فيف وبالتالي ؛للجريمة المعنوي العنصر إلى إضافة

 قبول عدم المحكمة تعلن ؛جراءاتهاإل المحكمة اتخاذ رتبر ،الخطورة من كافية

في  الشروع يعني ال النقاط هذه في النظر أن اإلشارة إلى وتجدر. )2(الدعوى

 يقوم نفسه، تلقاء من التحقيقفي شروعه  حالة وفي عامال المدعي نإ بحيث التحقيق،

                                                           
  المرجع السابق . )1(
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 تقرير من رفع يتمكّن لكي تلقاها، قد كان التي المعلومات دراسة عند الخطوات بهذه

 نإ وترى التقرير تدرس بدورها التي التمهيدية، للدائرة بالتحقيق إذن بطلب مشفوع

 اختصاص منض تقع يبدو ما على الدعوى وأن ،للتحقيق هناك ضرورة كان

 أن ماإو ،التحقيقفي  بالشروع اإلذن المدعي العام عطيتُ أن إما وبالتالي ؛المحكمة

 .طلبه ترفض

 المادة من المبدأ وقد استُخلص هذا ،التكامل الشرط الثاني للمقبولية مبدأ دويع

 مكملة الختصاصها تكون بممارستها المحكمة ن أنتبي والتي النظام، من األولى

 المحاكم محل تحل لكي تأت لم ن المحكمةإف وبالتالي ؛الوطنية القضائية ياتللوال

 ولكن ،الوطني يكون للقضاء أن المفترض من الّذي بالدور لتقوم جاءت نماإ ،الوطنية

 تقوم أن يجب بما الوطنية الواليات قيام عدم أسباب كما أن .به تقم لم معينة ألسباب

 دور وأن النظام، في محددة ،المحكمة اختصاص نإعال إلى تؤدي والتي ،به

)1(سبق الّذي المبدأ مع بالتكامل محدد الشروط هذه تحقق حال في المحكمة
 .  

 إذا اختصاصها تعلن ال الدولية الجنائية المحكمة أن هو ،النظام بحسب والمبدأ

 والية هال دولة في فيها المقاضاة أو التحقيق يجري فيها الدعوى المبحوث أن رأت

 المعني الشخص مقاضاة عدم هو عن التحقيق الناتج القرار كان ولو حتى عليها،

 أن رأت إذا وتعلن اختصاصها تعود المحكمة أن هو المبدأ أساس ولكن ،بالدعوى

 بمعنى آخرو ،المالحقة أو التحقيق في ترغب ال الدعوى على والية لها التي الدولة

 الجنائية، المسؤولية من المعني الشخص حماية إلى تهدف إلجراءات الدولة اتخاذ

 تطبيق من عليها بيتوج بما القيام قادرة على غير يعني أن المحكمة الجنائية الدولية

 على هذه الشروط وتنطبق الوطني، للقضاء جزئي أو كلي انهيار بسبب ؛العدالة

 .)2( المقاضاة عدم قررت ولكن ،التحقيقفي  شرعت ما دولة فيها تكون التي الحالة
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   :المطلب األول: ماهية مبدأ التكامل

 لم فإذا ا،أولً الوطني للقضاء االختصاص انعقاد في التكامل معنى زيتركّ

 القدرة عدم أو ،المحاكمة إجراء في الرغبة عدم اختصاصه لسبب األخير يباشر

 مبدأ أن والمالحظ .المتهمين لمحاكمة امنعقد المحكمة اختصاص يصبح ؛عليها

فقد  ،التحضيرية اللجنة بلق من بحثه أثناء في طويلة مناقشات أثار قد كان التكامل

 ،محدد غرض أي يخدم لن للمبدأ التجريدي التعرف أن إلى الوفود بعض ذهبت

بأداء قيتعلّ فيما المبدأ على المترتبة العملية لآلثار عام هناك فهم يكون أن لتوفض 

 أحكام تجميع في فائدة هناك أن اآلخر ورأى بعضهم لعملها، يةالدول الجنائية المحكمة

 األحكام مثل ،التكامل مباشرة بمبدأ صلة لها األساسي النظام مشروع من معينة

 ينبغي كان إذا ما بمسألة يتعلق وفيما .)1(القضائية والمساعدة بالمقبولية المتصلة

 النظام مواد مشروع من مادة يف تجسيده أو ،الديباجة في التكامل مبدأإلى  اإلشارة

  :نقسم فيه فقهاء القانون إلى قسمينا فقد األساسي،

  فقط. الديباجة في المبدأ هذا إلى باإلشارة االكتفاء إلى يذهب  :األول

 إلى انظر ؛كاف غير المبدأ لهذا الديباجة في اإلشارة مجرد أن الثاني: يرى 

 إليه إشارة األقل على أو ،للمبدأ يفتعر يوجب إيراد الذي األمر ؛الموضوع أهمية

 من احكم أن وذكر الجزء االفتتاحي، في تكون أن لفضي األساسي النظام من مادة في

 المواد في تطبيق التكامل مبدأ أهمية حول شك أي دبدي أن شأنه من القبيل ذلك

  وتفسيرها. الالحقة

 وبين بينها العالقة ةطبيع ديباجتها في المحكمة الجنائية الدولية دتحدقد و

 الجنائية المحكمة أن الديباجة من الفقرة العاشرة أكدت إذ ،الوطني الجنائي القضاء

 الجنائية للواليات القضائية مكملة ستكون ،النظام هذا بموجب المنشأة الدولية

 ديباجتها، في جاء ما لتدعم للمحكمة المنشئة األولى المادة جاءت ثم الوطنية، ومن

 لها دائمة هيئة المحكمة وتكون ،دولية جنائية بهذا محكمة أن " تنشأ على بنصها

 الدولي، االهتمام موضع ،الجرائم خطورة أشد إزاء اختصاصها لممارسة السلطة
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 مكملة وتكون المحكمة األساسي، النظام هذا في إليه المشار النحو على وذلك

لهذا  عملها وأسلوب المحكمة اختصاص ويخضع الوطنية، الجنائية القضائية للواليات

 األساسي". النظام

 موضع( خطورة الجرائم أشد على بالمعاقبة االختصاص يتضح أن ،وعليه

 تأكيد من الرغم وعلى أنه إال الداخلي، للقضاء األصلفي  ينعقد )،االهتمام الدولي

 في ذكرها ورد والتي األصل، في تنعقد يجب أن التي الداخلي القضاء والية

 السابعة المادةفإن  ؛النظام األساسي في األولى المادة في عليها التأكيد وتم ،اجةالديب

 :أن على لتنص بالمقبولية أتت المتعلقة عشرة

 :حالة في مقبولة غير ىالدعو أن المحكمة تقرر  .1

 لها دولة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق جريتُ كانت إذا  - أ

 بالتحقيق االطالع في راغبة غير الدولة هذه تكن لم ما عليها، والية

 .ذلك على قادرة غير أو ،المقاضاة أو

 ،عليها والية لها دولة الدعوى في التحقيق أجرت قد كانت إذا  - ب

 القرار يكن لم ما المعني، مقاضاة الشخص عدم الدولة وقررت

قدرتها عدم أو ،الدولة رغبة عدم عن اناتج على المقاضاة احق . 

 السلوك على وكمح أن سبق قد المعني الشخص كان إذا  - ج

 للفقرة اطبقً المحاكمة للمحكمة إجراء يجوز وال الشكوى، موضوع

  20 . المادة من  3

 اتخاذ رتبر ،الخطورة من كافية درجة على الدعوى تكن لم إذا  - د

 تنظر ؛معينة ىدعو في عدم الرغبة لتحديد آخر إجراء المحكمة

حسب  التالية، األمور من أكثر أو واحد توافر مدى في المحكمة

 القانون بها ترفعي التي المحاكمات أصول مراعاة مع ،الحالة

)1(الدولي
: 
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 جرى أو ،بها االطالع جرى أو ،باإلجراءات االطالع جرى إذا -

 الجنائية المسؤولية من المعني الشخص بغرض حماية الداخلي القرار اتخاذ

 المادة في إليه ارالمش على النحو المحكمة اختصاص في داخلة جرائم عن

 . الخامسة

 هذه في يتعارض بما ،اإلجراءات في له مبرر ال تأخير حدث إذا -

 . العدالة إلى الشخص المعني تقديم نية مع الظروف

 أو ،مستقل بشكل مباشرتها ترى ال أو ،اإلجراءات تباشر لم إذا -

 مع الظروف هذه في يتفق ال نحو على مباشرتها تجري أو وشرتب أو ،نزيه

 . للعدالة المعني الشخص تقديم نية

 بسبب قادرة غير الدولة هل المحكمة معينة، تنظر ىدعو في القدرة عدم لتحديد  -2

 على القدرة عدم بسبب أو ،الداخلي أو القضائي لنظامها أو جوهري كلي انهيار

 قادرة غير أو ،الضرورية والشهادة األدلة الحصول على أو ،المتهم إحضار

)1(بإجراءاتها االضطالع لىع آخر لسبب
 .  

 الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من ةالسابعة عشر المادة وباستقراء

 الداخلي، القضاء والية دقي قد للمحكمة األساسي أن النظام اًجلي لنا يتضح الخاصة،

 ذلك، في ورغبتها المعنية الدولة عليها بقدرة والية له التي الدعوى نظر في وأحقيته

 اإلجراءات جميع وتستوفي فيها ،وجادة ةيحقيق بصورة المحاكمة تتم أن إمكانية أي

 تهدف إلى التي الصورية المحاكمات قبيل من تكون وأال ،كاملة بشفافية القضائية

 أيضا الدولي القضاء والية دتقي كما .الدولية المالحقة من المعني الشخص حماية

 نفسه القضائي النظام النهيار نتيجة ،القضائية جراءاتاإل مباشرة القدرة على بعدم

 الجنائية الدولية مباشرة للمحكمة يجوز ، وعندهاافي رواند حدث كما ،الدولة بداخل

 قيم الشرعية يهدد وال ،الجنائية العدالة بقواعد ذلك يخل أال على ،اختصاصها

  ومبادئها.
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 أن ،األساسي النظام لىع الشرعية لمبدأ المحكمة مراعاة ضرورة كما أوجبت

 رجعية عدم على تنص التي ،الجنائي للقانون المبادئ العامة مع اشيامتم يأتي

 الداخلي الصعيدين على حقوق اإلنسان احترام لضمان ؛والعقاب التجريم نصوص

 هذا ا بموجبجنائي الشخص سألي ال": 1الفقرة ،  22 للمادة اووفقً وعليه ؛والدولي

 في تدخل جريمة وقوعه وقت المعني السلوك لشكّي لم ما ،سياألسا النظام

1اختصاص المحكمة
)"(.  

 اجنائي الشخص سألي ال"على:  األساسي النظام من 24 المادة ونصت

 الفقرة تنص النظام". كما نفاذ لبدء سابق عن سلوك األساسي النظام هذا بموجب

في  به المعمول القانون في تغير وثحد حالة في " أنه: على نفسها المادة من الثانية

 محل للشخص األصلح القانون قطبي النهائي، الحكم حدوث قبل معينة قضية

  .)2( "اإلدانةأو  ،المقاضاة أو ،التحقيق

 إلى بالنسبة اواضح أتى قد للمحكمة األساسي النظام أن من الرغم وعلى

 لم ذلك أن إال الداخلي، لقضاءوا الدولية الجنائية المحكمة العالقة بين طبيعة تحديد

 بعض نظرفي  الدولية الجنائية المحكمة حول أحقية ثيرُأ الذي الجدل من الكثير يمنع

 في األمن مجلس وبين العالقة بينها شاب الذي الوضوح عدم إلى انظر؛ الدعاوى

 من تجاه العديد األمن مجلس مواقف في الكثيرة التناقضات وكذا ،الجوانب من كثير

 فبينما الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص في تدخل التي المتشابهة والوقائع قضاياال

 ،األمن مجلس بلق من الدولية الجنائية لمحكمةإلى ا ادارفور مثلً في حيل النزاعُأ

 الجرائم عن بالنسبة للمسؤولين لم يحصْلفإن ذلك  السابع، الفصل بموجب امتصرفً

 اإلنسان حقوق يومنتهك بالعراق، )غريب أبو( سجن في رتكبتاُ التي اإلنسانية ضد

 ،األمن مجلس بلق من الدولية الجنائية المحكمة إلى ، حيث لم تُحولامثلً فلسطين في

 التناقضات كما أثارت .نفسها المذكورة السلطات وبموجب ،نفسها من الدوافع امنطلقً

 إرساء في جدواه ومدى ،ياألساس روما نظام تجاه من الدول كثير تحفظات المذكورة
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 تلك ظل في ،بأكمله الدولي تعم المجتمع أن يمكن التي الدولية الجنائية العدالة

  .المزدوجة المعايير

 الواليات أبرمتها التي الثنائية االتفاقيات للدول، السابق االستياء في زاد وقد 

 بلق من اتمالحق تطالهم أن من رعاياها تحصين بغية ؛من الدول عدد مع المتحدة

 الدول بعض بلق من حتى واسعة القت استجابة التي ،الدولية الجنائية المحكمة

 الخارج في مروعة ارتكابهم جرائم حال األمريكيين العسكريين حماية بغية ؛العربية

  .البشرية حق في

 نإف القضاء الدولي، هذا قبول في الواسعة الدولة حرية تأكيد رغم نهإف ،وعليه

عليا سلطة المحكمة هذه من وتجعل ها،اإلشارة وتلغي هذه تأتي وتقيد خرىأ اأحكام 

 على هيمنة الكبرى للدول وتجعل واألحكام القضائية، القوانين لتراقب ،الدول فوق

 . سياسية لتحقيق أغراض المحكمة هذه خالل من تمارسها الصغرى الدول

 أن الممكن من الذي القضائي الدور في الممارسة هذه خطورة دتتجس وقد

 في واضح بشكل الدولية الجنائية بالمحكمة عالقته من خالل األمن مجلس يؤديه

 ( 1593 ) القرار بموجب المحكمة بله إلىق من حيلتُأ التي ،دارفور أزمة مع تعامله

 مفهوم عليها التي اشتمل التناقضات عن الكشف في األثر بالغ لها وكان ، 2005 لعام

 بشأن الوضع الدعوى تحريك في لسلطته المجلس استخدام على رتبت فقد ،"التكامل"

   .)1(والتشعب الخطورة غاية في نتائج دارفور في

  

  المطلب الثاني

  بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الداخلية ا&ختصاصتنازع 

للمحكمة الجنائية  األساسي النظام في التكامل مفهوم اعتماد من الغرض نإ

 الجنائية المحكمة بين االختصاص تداخل عند تثور التي النزاعات تسوية ،الدولية

 العامة التقليدية األسس في جذوره الغرض هذا الداخلي، ويجد والقضاء الدولية

                                                           
 .76ص دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ا(ولى ه.جرائم الحرب، ماذا ينبغي على الجمھور معرفت .)2003( .فشلر، لورنس وآخرون )1(
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 المحددات من بوصفه التكامل مبدأ ولعل .الدولي القانون ظل في المنازعات لتسوية

 ظل في نظر وتقييم إعادة محل كان ،المحكمة الجنائية الدولية عمل إلطار الجوهرية

نجم  وما التنفيذ، حيز األساسي المحكمة نظام دخول أعقبت التي العملية التطورات

 الداخلي :الجنائيين االختصاصين بين للعالقة التوفيقية الطبيعة عن خروج من عنها

 من الجناة من عدد إفالت إلى أفضى الذي لالختصاص صورة لينعكس في ،والدولي

)1(خطيرة ارتكبوها جرائم عن المساءلة انيةإمك
 . 

 والقضاء المحكمة الدولية بين االختصاص تنازع مسألة تظهر ،عليه وبناء

 للمحكمة الدولية القضائي االختصاص بين العالقة ضاحإي من خالل الداخلي

 وكذلك األساسي، نظام روما في األطراف للدول القضائي الداخلي باالختصاص

 روما نظام بموجب لةشكّالم الدولية الجنائية للمحكمة يكون وقد .طرافاأل غير الدول

 االختصاص مع القضائي االختصاص العالقة في من نوع أو ارتباط األساسي

 االختصاص مع األساسي، وكذلك روما نظام في األطراف الدول لمحاكم القضائي

)2(النظام هذا في األطراف غير الدول لمحاكم القضائي
.  

  

القضائي  باالختصاص الدولية الجنائية للمحكمة القضائي االختصاص صلة .1

 :األساسي روما نظام في األطراف للدول

 لةشكّالم الدولية الجنائية للمحكمة القضائي االختصاص بين الصلة بحكم

 في األطراف للدول الداخلي القضائي واالختصاص ،األساسي روما نظام بموجب

 النحو على ،التكامل) ي (مبدأمعام س مبدأ على األساسي اروم نظام نص ؛النظام هذا

 اختصاص المتضمنة أن منه، 1 والمادة األساسي النظام ديباجة عليه تنص الذي

هو  نماإ اختصاصها، في الداخلة الدولية الجرائم حكم في الدولية الجنائية المحكمة

  . تكميلي اختصاص

                                                           
 .98ص القسم العام، دار النھضة العربية .شرح قانون العقوبات .)1977( .حسني، محمود نجيب )1(

  المرجع السابق. )2(
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 ،الذكر نفآ القانوني بمضمونه )التكامل على (مبدأ النص محمل أن شك وال

 المنصوص الجرائم حكم في واألساسي األصيل االختصاص القضائي تأكيد هو

 من اإذً النظرو .الطرف للدولة القضاء الداخلي هو األساسي، روما نظام في عليها

الدعاوى  في النظر اختصاص في تنازع نشوب احتمال عدم إلى يشير الزاوية هذه

األطراف،  الدول محاكم وبين الدولية الجنائية المحكمة بين ائمالجر بهذه الخاصة

 روما نظام من 7  المادة أحكام إلى عدنا إذا أنه إليه اإلشارة تجدر مما ولكن

 االختصاص في تنازع نشوب عدم في األمل دبدتُ األحكام هذه أن نجد نناإف ،األساسي

 نصت ألنها وذلك األطراف؛ للدول الداخلية والمحاكم الدولية المحكمة الجنائية بين

 الجنائية المحكمة اختصاص عليهما بناء ينعقد استثنائين على منها البندين أ، ب في

التكامل  مبدأ أرساها التي العامة القاعدة لعطّتُ االستثناءات هذه أن يخفى وال ،الدولية

 جنائيةال المحكمة بين االختصاص في التنازع إلى احتمال تؤدي قدو ،هاتقيد أو

)1(األطراف الدول في الوطني والقضاء الدولية
 .  

  

  

القضائي  باالختصاص الدولية الجنائية للمحكمة القضائي االختصاص صلة .2

 : األساسي روما نظام في األطراف غير للدول

 الجنائية للمحكمة القضائي االختصاص بين إال قطبي ال التكامل مبدأ نإ

 لكنو ،األساسي روما نظام في األطراف للدول خليالدا الجنائي والقضاء ،الدولية

 معاقبة على ينص تشريع بإصدار األطراف غير الدول تقوم قدف واقعية، ناحية من

 نظام بموجب الدولية الجنائية المحكمة اختصاص في الداخلة الجرائم الدولية مرتكبي

  : )2(أسباب، أهمها لعدة وذلك ،األساسي روما

                                                           
  .54ص3ط .ا4نظمة السياسية المعاصرة .)2001( .زيد، محمد عبد الحميدأبو )1(

  .43ص سكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر، اI. الوضع القانون لرئيس الدولة في القانون الدولي.)2005( .الخشن، محمد عبد المطلب )2(
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 احكم األساسي روما نظام في طرف غير دولة من محكمة أصدرت إذا -

 في افعلً بها عليه المحكوم أمضاها الداخلي، بموجب قانونها والعقوبة باإلدانة

 بموجب المحددة العقوبة تقل عن ال العقوبة هذه وكانت الدولة، هذه سجون

 الجنائية الدولية المحكمة تستطيع فهل عليها، تزيد أو األساسي روما نظام

 نظام من  20 المادة أحكام من الرغم على ،أخرى مرة عليه والحكم همقاضات

 بحق نهاإ ؟واحدة جريمة عن مرتين المتهم محاكمة تمنع التي ،األساسي روما

)1(ا في التشريعات الخاصة بهذا الصددا حادل تناقضجدية تمثّ مشكلة
.  

                                                           
   .المرجع السابق )1(
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 المبحث الثاني

  لدوليةمبدأ شرعية الجنائية  أمام المحكمة الجنائية ا

ن الغموض الذي يكتنف عنصر التجريم في القانون الدولي الجنائي إ

أي الوسائل الدبلوماسية التي يتم من  ،يجابيطلق عليه الغموض اإليتماشى مع ما ي

وقد أثار  )1( ؤهاوجهات النظر المختلفة أو احتواخاللها تجاوز االختالفات بين 

ا ألول منه (( ال جريمة إال بنص)) كثيرق بالشق اخاصة فيما يتعلّ ،اعتماد المبدأ

ا إلى جنب مع خاصة أنه يسير جنب ،من النقاش في اجتماعات اللجنة التحضيرية

مما يعني  ؛المبدأ القانوني القائل بعدم جواز االستناد إلى العرف كمصدر للتجريم

وفكرة عدم االعتماد على العرف  ،وجوب التنسيق بين مبدأ ال جريمة إال بنص

خاصة  ،أهم مصادر القانون الدولي وهو الذي يعد ،القاعدة القانونية الدولية نشاءإل

لنظام األساس للمحكمة إلى ا االنضمامللدول المختلفة أن تقبل  اأنه لم يكن ممكنً

وما يستتبعه من عدم جواز  ،مبدأ ال جريمة إال بنصإلى ن اإلشارة بدون أن يتضم

  .)2( للسلطات المناطة بهامخافة إساءة المحكمة  ؛القياس

ولكنه يقره بطريقة  ،نكر مبدأ الشرعيةن القانون الدولي الجنائي ال يإ 

ا الختالف طبيعة قواعد القانون الدولي عن طبيعة قواعد القانون مختلفة تبع

نما يوجد بصورة إن مبدأ الشرعية في إطار القانون الدولي إوبالتالي ف ؛الداخلي

ل جريمة شكّوهذه الصورة تعني أن الفعل ال ي ،د هذا القانونتتفق مع طبيعة قواع

وال  ،ر له هذه الصفةقرإال إذا ثبت خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي تُ

ولذلك   ؛بل يكفي مجرد التحقق من وجودها ،اا معينًب أن تأخذ هذه القاعدة شكلًيتطلّ

باإلشارة إلى أنه ال جريمة وال  يمكن التعبير عن مبدأ الشرعية في القانون الدولي

  .)3( عقوبة إال بناء على قاعدة قانونية

                                                           
(1) Cherigny – Le devier de desbeissance . al order . illegal R.D.P 1975p234. 

(2) M. Cherif Bassiouni , Combating impunity forinternational crimes . http// www.lawpac.colorado.Edu/cjielp/bassiouni/2,0,0e / 

framese 2000 Prosecutor v. Drazen Ardomvic , available at:http/jurist . law.pitt.edulicty-htm. 

(3) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, 

Leiden Journal of International Law, 24 (2011), p424. 
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اللها على ركن ظن السمة العرفية لقواعد القانون الدولي ألقت بإإذ 

صفة  يا إلى الكتابة والشكلية إلى مبدأ ذفحولته من مبدأ يستند أساس ،الشرعية

حيث ال وجود لفكرة  ،عرفية بحسب األصل في قواعد القانون الدولي العام

يمكن االهتداء إليها عن طريق استقراء  وإنما ،الجريمة الدولية في نصوص مقننة

وحتى التسليم بوجود هذه القواعد في اتفاقيات دولية  ،ما تواتر عليه العرف الدولي

والوجه األول لظهورها  ،ن أساس هذه القاعدةإف ؛لمحاكم الدوليةاومواثيق وأنظمة 

ومقننة  ،ومؤكدة ،وينحصر دور تلك المواثيق كونها كاشفة ،لدوليمرده العرف ا

  .)1( لما استقر من تلك القواعد العرفية

 تبعة الشخص لتحم " بأنها: الوضعية القوانين في الجنائية المسؤولية فعروتُ

 على أقدم بعدما العقوبات قانون في لفعله المقرر للجزاء بخضوعه عمله المجرم،

(2اإلجرامية الواقعة ن بارتكابهالقانو انتهاك
 "

(.  

ولعل افتقار المجتمع الدولي لوصف األساس القانوني الواحد أو المشرع 

هو الذي أغدق صفة الخصوصية على ركن الشرعية في القانون  ،المركزي

ن حظيت بنسبة عالية من إذلك أن نصوص االتفاقية ذاتها حتى و ؛الدولي الجنائي

الفقه الجنائي و .ا لوجهات نظر متباينةا توافقيس إال اتجاهتعك نها الإف ،المصادقة

فهو ال يبحث عنها في  ،حكام القانون الدوليأالدولي حينما يحاول استظهار 

ا له ا بتحديد النحو الذي جرت وفقًالنصوص المكتوبة وحدها، ولكنه يهتم أولً

د العرفية التي ويجتهد في استخالص القواع ،العالقات بين الدول واستقرت عليه

فهناك مصادر أخرى تكمل العرف  ،العرف الدولي جانبلى إو .نشأت بذلك

طلب من فحينما ي ،وشأن الفقه في ذلك شأن القضاء الجنائي الدولي ،وتحدده

فهو يبحث عن قواعد التجريم في العرف  ،القاضي تحديد الصفة اإلجرامية لفعل ما

ن تأكد له خضوع الفعل إف ،دولي األخرىثم في مصادر القانون ال ،االدولي أولً

اعترف له بهذه الصفة اإلجرامية دون أن يعنيه إذا كانت القواعد قد  ؛لهذه القواعد

                                                           
  المرجع السابق. )1(

  المرجع السابق. )2(
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فركن الشرعية يعني أن الفعل ال  ،صورة أخرى ةفرغت في شكل مكتوب أو بأيُأ

ر له هذه قريعد جريمة إال إذا ثبت خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي تُ

بل االكتفاء بمجرد  ،اا مكتوبعلى أن تتخذ هذه القاعدة شكلً ،لصفة دون اإلصرارا

غير أن احترام هذا الركن قد يتضح بصورة أخرى مفادها أن  ،التحقق من وجودها

الفعل جريمة إذا تبي عدن له أنه ال يناقض أية قاعدة القاضي الدولي ال يستطيع أن ي

  .دولية

 ،قاعدة دولية وأساس قانوني دولي هي مناط التجريم ةولكن ليس مخالفة أي 

ومقياس هذه األهمية هو قيمة الحق أو  ،بل المعيار هو االختالف في مقدار األهمية

ا وهنا يبرز أيض ؛المصلحة التي تحميها القاعدة القانونية بالنسبة للمجتمع الدولي

ينشئ الصفة فنص التجريم ال  .دور القاضي الدولي في تحديد هذه األهمية

األمر الذي يبيح مرة أخرى الخروج عن مبدأ  ؛ولكنه يكشف عنها ،اإلجرامية

1(نتزاع سلطة التجريم من يد القضاءا الجد أصلًالشرعية الذي و(.  

 والتي ،للقتال السابقة الجرائم بها قصدي الجرائم الجنائية أن من المعروف

ارتكاب فيها ويحصل ،المعركة ثناءأ تقع التي الجرائم ال ،شعالهاإ في ا تكون مبرر 

 من خاللها وقع وما الثانية العالمية الحرب كما حدث أثناء الحرب، نينامخالفات لقو

 اصطدمت الحرب لمجرمي عديدة محاكمات مروعة وخطيرة، حيث حدثت جرائم

 لحقوق الخطيرة االنتهاكات حصول واستمر ،الصعوبات والمعوقات من بالكثير

 القرن أواخر حتى جرت التي منها، الداخلية الدولية وحتى النزاعات خالل اإلنسان

 طالبي الدولي المجتمع جعلت جماعية إبادة جرائم وأعمالوقعت  حيث ،الماضي

 جنائية تحقيق ناولج محاكم وجود ورغم دولية، محاكم جنائية أمام مرتكبيها بمحاكمة

 ؛التعقيد البالغة المشاكل أحد مرتكبيها على تنفيذ العقاب موضوع بقيفقد  ،دولية

 وكذلك الداخلي، الجنائي والقضاء الدولي الجنائي القضاء بين سلطات التداخل نتيجة

 على هيمنتها وتأثير المتحدة الواليات السيما ،الكبرى للدول للمواقف السياسية نتيجة

                                                           
(1) LYNN G.ENTILE (2011), Understanding the International Criminal Court, AFRICAN GUIDE TO INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE. 
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 انية أواإلنس ضد والجرائم الجرائم الدولية مرتكبي إحالة أمر مما جعل ؛األمن مجلس

)1(القانونية لالعتبارات خضوعه من أكثر السياسية لالعتباراتيخضع  تهم،معاقب
.  

 لها تتوافر أن يجب ،الداخلية الجريمة شأن شأنها الدولية الجريمة كما أن

 أركان بين ومن ا،ملموس اواقع وتصبح القانوني بناؤها يكتمل لكي ؛ركان عدةأ

  :الدولية األساسية الجريمة

 ،الجريمة عنه دتتولّ الذي الالمشروع المادي السلوك وهو :المادي الركن

 .الداخلية الجنائية القوانين عن يختلف ال بذلك وهو ا،سلبي أم ايجابيإأكان  سواء

 صورة في يقع قد أو شروع، صورة في يقع فقد عدة، له صور المادي والركن

 والتبعية األصلية المساهمة بين الدولي القانون ساوى تبعية، ولقد أو أصلية مساهمة

 نورمبرج لمحكمة األساس النظام نهتضم ما وهذا ،الجريمة الدولية مراحل كافة في

 النظام أوجده وما،  ٥ المادة في طوكيو لمحكمة يوالنظام األساس ،٦ المادة في

60في المادة  الدولية الجنائية للمحكمة ياألساس
)2(.  

 ،الدولية الجرائم عن الداخلي لإلجرام المميز فهو: الدولي الركن أما

 األساسية للمصالح الجنائي الدولي القانون بقواعد امخلً الفعل أن يكون ومضمونه

 بينهما العالقة نإ إذ ،الجرائم هذه بتعدد المصالح هذه تعدد رقدوي ،الدولي للمجتمع

 الجرائم نسبة تزاد ؛الدولي المجتمع بلق من المحمية زادت المصالح ما فإذا ،طردية

 أو ،دولة مساعدة الدولية الجريمة وقوعفي  شترطي وال ،اا ونوعكم ليهاإ الموجهة

 ،الطبيعيين األفراد سوى اجنائي سألي ال النهاية للجناة، ففي تشجيعها أو ،رضاؤها

  .)3(معنوي شخص نهاإ إذ ؛للمساءلة الجنائية الدولة تخضع ولن

 وتستند ،والعقوبات الجرائم تقادم بمبدأ تأخذ الوطنية الجنائية القوانين كما أن

 على الزمان من طويلة مدة لمضي الجريمة نسيان منها ،ومبررات سبابأإلى 

 من له بيتسب وما ،العدالة من اهارب المجرم وبقاء ،محاكمة أو دون تحقيق ارتكابها

                                                           
  .المرجع السابق )1(

  .المرجع السابق )2(

 .135ص ردن قافة، ا(دار الث .القضاء الدولي الجنائي .)2002والھرمزي، أحمد غازي ( ؛حمدأالسيد، مرشد  )3(
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 أن عن افضلً ،بالعقا معنى طياتها في تحمل نفسية عقوبة ليمثّ ،التوتر من حالة

 معالمها اختفاء إلى يؤدي ؛محاكمة دون الجريمة ارتكاب طويلة على فترة مرور

 ترك ألن ؛القانوني االستقرار إلى يؤدي بأنه التقادم يبرر وهناك من دلة،األ وتغيير

 الفوضى شاعةإب يهدد ؛لها نهائية حلول وضع طويلة دون مدة األفراد مصالح

  .)1(المجتمع في واالضطراب

 ،بالتقادم الجرائم هذه سقوط بمبدأ فيأخذ ،عام بوجه الدولي الجنائي القانون اما

عدم  أن على ٢٩ المادة في الدولية الجنائية للمحكمة ياألساس النظام نص ولهذا

طبيعة  إلى يعود بالتقادم، المحكمة هذه اختصاص في تدخل التي الجرائم سقوط

 ،الدول رؤساء مثل ،المسؤولين كبار من ناحيألا غالب في تقع التي الجرائم الدولية

 التقادم، مدة جرائمهم معالم خفاءإ على القدرة لديهم الذين الجيوش وقادة ،والوزراء

 ثارهاآ تخفف ال التي المفرطة والوحشية الشديدة بالجسامة تتسم الجرائم هذه كما أن

)2( التقادم المدمرة مدة
.  

  عن الجرائم في القانون الدولي المطلب األول: المسؤولية الدولية

على  الدولي القانون يرتبه الذي الجزاء القانوني هي الدولية المسؤولية نإ

 جانبيشمل  التعريف وهذا الدولية، اللتزاماته القانون هذا أشخاص أحد احترام عدم

 االعترافبعد  الدولية والمنظمات األساسي، الدولي القانون شخص هي التي الدولة

 نشئت منُأ التي والمبادئ األهداف نطاق حدود في الدولية القانونية لشخصيةبا لها

 بسبب األضرار عليها، مدعى أو مدعية تكون أن في بالحق التمتع حيث من ،أجلها

 أخلت دولة ما فإذا بمصالحها، تلحق أو األخرى الدولية باألشخاص تلحقها التي

 عن هذا الناشئة الدولية المسؤولية لتتحم نهاإف ،بها تقيدت أن لها سبق معاهدة بأحكام

 .)3(العمل هذا جراء الضرر لحقها التي الدولة تعويض عن ثم من وتلتزم اإلخالل،

                                                           
  المرجع السابق. )1(

(2) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional 

Research Service , The Library of Congress p322. 

(3) LYNN G.ENTILE (2011), Understanding the International Criminal Court, AFRICAN GUIDE TO INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE p149. 
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الدولي  القانون أستاذ فهاعر افمثلً ،خرىاأل التعريفات من العديد وهناك

 بوجه هو ،مشروع غير لتصرف نتيجة تنشأ التي المسؤولية أنها بأنها: " أنزليوتي

 صاحبة الدولة بين جديدة قانونية عالقة في عليه، متعارف التزام دولي عام

 ويحق ،بالتعويض األولى فتلتزم بمواجهتها، اإلخالل حدث والدولة التي ،التصرف

 تلزمها أن يمكن التي الوحيدة النتيجة وهي هذا التعويض"، تحصل على أن للثانية

للقانون  المخالف بالعمل الدول بين لمتبادلةا االلتزاماتعن  المعبرة الدولية القواعد

  :منها ،ةيدعد أساسية أركان على الدولية المسؤولية ، وتقوم)1(الدولي

 بل دولة، إلى امنسوب الفعل يكون أن يكفي ال حيث ،الدولة إلى الفعل نسبة

 ال اتحادية دولة إلى مةضالمن فالدولة واألهلية، السيادة تامة الدولة تكون يجب أن

 والدولة العام، الدولي القانون شخصيات من تعد لم أنها بسبب ؛عن أعمالها سألتُ

 التامة الدولة تمارس حقوق ال أنها بسبب ؛أعمالها في أيضا سألتُ ال السيادة منقوصة

 أن فيجب أو الوصاية، االنتداب أو بالحماية القائمة الدولة عنها سألتُ نماإو ،األهلية

 سلطاتها عن سألالدول تُ ألن ؛والسياسية األهلية تامة مستقلة دولة إلى العمل ينسب

 :حالتين في السلطة التشريعية أعمال عن الدول سألتُ حيث، )2(الثالث

 .دولية اتفاقية لتنفيذ الالزمة اإلجراءات اتخاذ عن التشريعية السلطة تمتنع أن  - أ

تتخذه  عمل اللخ من االتفاقية أم العرضية سواء الدولية، االلتزامات مخالفة-ب

  .التشريعية السلطة

 صحيح فهي عبارة عن حكم :القضائية السلطة أعمال عن الدولية أما المسؤولية

 التي الشروط فيه تتوافر القضاة عندما يصدره الذي الحكمو الداخلية، الدائرة من نافذ

 لدوليا الصعيد على إليه نظرالحكم ي هذا أن غير الداخلي، القانوني النظام يستوجبها

 تعد التي عمالاأل عن الدول سألحيث تُ ،مباشرة للدولة منسوب مادي عمل أنه على

 العمل كان فإذا الدولة، في السلطة القضائية عن الصادر الداخلي القانون حكم في

 نتيجة وهذا عنه، المسؤولية ل تبعيةتتحم أن الدولة على وجب ،دولي اللتزام امخالفً

                                                           
  المرجع السابق. )1(

  المرجع السابق. )2(
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 مختلف من يصدر ما جميع سأل عنتُ وحدة األخرى الدول ظرن في تعد الدول ألن

 .)1(ادولي مشروعة غير أعمال من سلطاتها

 ،الدولة يمثلون شخاصأ يرتكبها أي ،الدولة إلى نسبتُ الجرائم الدولية كما أن

 شخاصاأل بواسطة رتكبتُ أو ،الوزراء أو الدولة كرئيس ،بارتكابها أو يأمرون

 رتكبتُ التي الجرائم عن الدول سألتُ إذ ،وغيرهم والجنود كالضباط ،االعتياديين

 المتحاربة قواتها لمنع الالزمة جراءاتاإل اتخاذ في الدول رتإذا قص ،الحرب خالل

 ضمن الداخلة أو، ١٩٤٩ لعام جنيف اتفاقية في الجرائم الواردة ارتكاب من

 لعام يساساأل روما بنظام عليها المصادق الدولية الجنايات محكمة اختصاصات

 التزام عدم أنعلى  الدولية الجنائية للمحكمة ياألساس النظام وقد أكد .١٩٩٨

 ،دولية جرائم تعد األفعاليؤدي إلى أن  ؛واألحكام باالتفاقيات الدولة المسؤولين في

 هذه مثل ارتكاب عن شخصية بصفة المسؤولية المسؤولين يتحملون هؤالء وأن

 الدولة تقم لم إذاو عليهم، العقاب وتضع ،الدولة بمحاكمتهمتقوم  أن ويجب ،الجرائم

 ثم ومن ؛الدولية للشرعية امخالفً يعدفإن ذلك  ؛الفعل فيما يخص هذا واجباتها بتنفيذ

 ارتكاب عن الدولة سألتُ. و)2(هذه الجرائم مثل ارتكاب عن الدولة مسؤولية تظهر

  :حالتين في الجرائم الدولية

 لمنع المالئمة واإلجراءات الوسائل إلى تلجأ ولم ،رقصوتُ تتباطأ عندما .1

 في قد قصرت الدولة تكونوبذلك ،  جرائم ارتكاب من جنودها ورعاياها

 ذلك ويعد ؛دولية جرائم ارتكاب تمنع التي الالزمة واإلجراءات الوسائل اتخاذ

 .الدولية للمسؤولية الدولة ضعروي ،ادولي مشروع غير الفعل

الضرورية  واإلجراءات الوسائل تستخدم وال ،الدولة وتقصر أتتباط عندما .2

 وهنا ومعاقبتهم، الجرائم حدىإ ارتكبوا الذين وجنودها رعاياها لمحاكمة

معاقبة  في مقصرةتكون و ،الجرائم ارتكاب منع في مقصرة الدولة كونت

                                                           
(1  ) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School 

of Law, Pace University p86. 

(2) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, 

Leiden Journal of International Law, 24 (2011 ),p416 . 
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 سألالدولة، وتُ مسؤولية إلى يؤدي مشروع غير اعملً يعد؛ مما مرتكبيها

)1(تابعيه أعمال عن المتبوع مسؤولية لنظرية اوفقً عنه ولةالد
. 

 ،به االلتزام أو اإلنساني الدولي القانون احترام الدولية أساس المسؤولية نإ  

 دور كان األربعة، ومهما جنيف اتفاقيات من ١ المادة عليه في منصوص وهذا

 أو الدولية العدالة تحقيق نلضماا كلي عليه االعتماد يمكن فال ،الدولي الجنائي القضاء

 تأمين على اقادر كان إذا الجنائي الداخلي القضاء عن االستغناء يمكن ال إذ ،الجنائية

 الجنائية المحكمة أن اعلم من الجرائم الدولية، الحد مجال في الضمانات من قدر

 القضائية للوالية مكملةتكون  ،ساسياأل نظامها ديباجة في ورد وكما ،الدولية

 ،الداخلي الجنائي في القضاء السلبيات من الكثير هناك أن غير الداخلية، الجنائية

 الداخلي الجنائي كان التشريع ذاإ إال ،الدولية الجرائم مرتكبي مع اجدي يكون ال فربما

في الدولية درجت الجرائمُأ إذا إال ذلك يتم وال ،الجرائم تلك لمثل للتصدي اجاهز 

 أو العجز في حال الدولية بالمسؤولية اإلقرار مع ،الداخلي ئيالجنا التشريع صلب

 مازالت حيث ، كثيرة ذلك وأمثلة ،مكتملة غير به الدولية الثقة تبقى لكنو التقصير،

عادل وال  غير وأنه ،السلطة لتأثيرات الداخلي يخضع القضاء أن ترى رؤية هناك

 .)2(متناسق

  :قرير المسؤولية الجنائية الدولية للفردالمطلب الثاني: السوابق التاريخية في ت

ا على مكانية مساءلة الفرد جنائيإا من واحد الم يتخذ فقه القانون الدولي موقفً

: ذهب إلى أن فاالتجاه األول. )3( ةيدعد ةفقد ظهرت اتجاهات فقهي ،الصعيد الدولي

المفهوم  ل المسؤولية عن الجرائم الدولية، على اعتبار أنالدولة وحدها تتحم

وهو مذهب ، التقليدي للقانون الدولي يعد الدولة الشخص الوحيد للقانون الدولي

حيث استند في بعض دفوعه إلى مسؤولية الدولة  ،الدفاع في محاكمات نورمبرغ

ففي قضية محاكمة مجموعة من المتهمين النازيين حين  عن الجرائم المرتكبة،

بأنهم غير مذنبين، وطالب الدفاع عنهم  ح جميع المتهمينبدأت المحاكمة، صر
                                                           

  المرجع السابق. )1(

(2) Plantey ( Alan ) . Traite pratique de la function publique libairie general et de Jurisprudence , 1971 p178. 

  المرجع السابق. )3(
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ا، وكان مرتكز دفاعهم، أن القانون في الحالة الراهنة يستند بعدم مساءلتهم جزائي

لة، أما الفرد وهو أن الدولة صاحبة السيادة هي وحدها المسؤوعلى مبدأ مقرر، 

  .)1(ا، حسب قواعد القانون الدولينه ال يمكن أن يكون مسؤولًإف

ينادي أنصار هذا االتجاه بالمسؤولية الجنائية المزدوجة لكل  ثاني:االتجاه ال

لون المسؤولية الذين يتصرفون باسمها يتحم واألفرادألن الدولة  ؛من الدولة والفرد

والمسؤولية الفردية في ظل القانون الدولي  .الجنائية عن مخالفات القانون الدولي

أو نتيجة للتحريض على  ،مباشرةيمكن أن تنشأ نتيجة الرتكاب جريمة بصورة 

  . )2(ة شخاص خاضعون لسلطة آمرأأو لجرائم اقترفها  ،ارتكابها

ذهب هذا االتجاه إلى القول بأن الجرائم الدولية ال يمكن أن  االتجاه الثالث:

هو المحل الوحيد للمسؤولية الجنائية. من ثم فو ؛بل شخص طبيعيمن ق إالرتكب تُ

مام القانون الدولي الجنائيألدولية مبدأ مسؤولية الفرد ست المعاهدات اوقد كر، 

التي جعلت  ،م1919) من معاهدة فرساي 227ومن ذلك ما نصت عليه المادة (

ا عن الجرائم التي مسؤولً -بصفته الشخصية -نيا غليوم الثاني المأمبراطور إ

  .  )3(ولىنيا ولحسابها في الحرب العالمية األالمأارتكبتها 

 ،ند ممثل االدعاء األمريكي في محكمة نورمبرغ إلى هذا االتجاهوقد است

هو من قبيل الوهم أو  ،حيث قرر أن "المتصور بأن الدولة قد ترتكب جرائم

ا من األشخاص الطبيعيين فقط، بينما الصحيح أن رتكب دائمالخيال، فالجرائم تُ

رض مسؤولية يستخدم الوهم أو الخيال في مسؤولية دولة أو مجتمع في سبيل ف

ا من المتهمين المحالين للمحاكمة ال يمكنه أن يحتمي مشتركة أو جماعية... وأن أي

أعمال دولة، وأن  عدوال خلف الفقه الذي يعد هذه الجرائم تُ ،خلف أوامر رؤسائه

                                                           
  المرجع السابق. )1(

(2) Plantey ( Alan ) . Traite pratique de la function publique libairie general et de Jurisprudence , 1971p194. 
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و األعمال المرتكبة عليها شنيعة أ ،األوامر المتلقاة كانت واضحة عدم المشروعية

  . )1(ا "ا مخففًمقول بها ال يمكن أن تنشئ حتى ظرفًوأن ال ،ووحشية

شو  البريطانيالنائب العام  بلساناالتهام على هذه الدفوع،  جانبكما رد 

 :، فقالانفراديةولية المتهمين بصورة ؤكروس في مطالعته الختامية، حين بحث مس

ا كن مقبولًولية في الدولة وعدم مسؤولية المتهمين األفراد لم يؤن مبدأ حصر المسإ

سأل عنها األفراد مباشرة، بحسب هذا في القانون الدولي، وذكر بأن هناك جرائم ي

وجرائم الحرب. أما  ،والتجسس ،القانون، كجرائم القرصنة، وكسر طوق الحصار

بالنسبة للجرائم الواردة في نظام محكمة نورمبرغ، فقال:" ال يوجد مجال آخر 

وواجباتها هي حقوق األفراد وواجباتهم أكثر من  يجب التأكيد فيه بأن حقوق الدول

نها ال يمكن أن تلزم إذا لم تلزم الفرد، فإوأن هذه الحقوق  ،مجال القانون الدولي

ن الزعم الذي يقول بأن إا"،  ثم رد بعد ذلك على نظرية عمل الدولة، فقال: " أحد

ي نطاق إجرام الذين ينفذون أعمال الدولة، هو زعم ال يجوز التفكير بقبوله ف

ا عن عدد ل شخصيوونحن نرى أن كل واحد من هؤالء المتهمين مسؤ ،الحرب

ل إال فائدة ألنها لم تعد تمثّ ؛لذلك يجب استبعاد هذه النظرية ؛كبير من هذه الجرائم

  . )2(أكاديمية نظرية"

نها ذهبت إلى أن إبل  ،ولم تكتف المحكمة برفض نظرية عمل الدولة

واجباتهم في الطاعة تجاه  يية المفروضة على األفراد، تلغااللتزامات الدول

بموجب وكالة عن دولته مادامت الدولة التي أوكلت إليه القيام  ،حكوماتهم الوطنية

. كما نصت )3(بهذا العمل، تجاوزت السلطات التي يخولها لها القانون الدولي

ئحة محكمة طوكيو من ال 5,7ن اوالمادت ،من الئحة محكمة نورمبرغ 8,6 المادتان

جرامية المنصوص عليها في هاتين فعال اإلعلى أن األفراد هم المسؤولون عن األ

شخاص الطبيعيين وحدهم حكام محكمة نورمبرغ :" أن األأاالتفاقيتين، وقد جاء في 
                                                           

(1) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, 

Leiden Journal of International Law, 24 (2011), pp.411. 

  المرجع السابق. )2(

(3) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School 

of Law, Pace University p128. 
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وال يمكن كفالة تنفيذ  ،وليس الكائنات النظرية المجردة ،الذين يرتكبون الجرائم

فراد الطبيعيين المرتكبين لهذه ال بعقاب األإالدولي  احترام نصوص القانون

لم إذ خير هو االتجاه السائد في الوقت الحاضر، . ويبدو أن االتجاه األ)1(الجرائم"

ألهم األسس  ال تهديدشكّيعد للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن الجرائم التي تُ

ل حدها هي التي تتحمفليست الدولة و ،عليها هناوالركائز التي يقوم ويؤسس بني

فراد بدورهم طالما خضعوا للمسؤولية الواجبات بمقتضى القانون الدولي. فاأل

ولو أن حتى  ،المباشرة عن الجرائم الدولية المتمثلة في القرصنة والعبودية

 ةلءمسؤوليتهم عنها بموجب النظم القانونية الوطنية لم تثبت في غياب آليات للمسا

ن إال أ ؛حكام محكمة نورمبرغأإلى الموجهة نتقادات من االوعلى الرغم  .الدولية

اتجاهها في رفض دفوع بعض المتهمين  وأكدت االنتقادات،ها قد رفض هذه ءقضا

رتكب ليها، ولم تُإليهم كانت باسم الدولة التي ينتمون إبأن الجرائم المنسوبة 

ك الوقت اعترف ا مقدمة عليهم، ومنذ ذلولذلك فمسؤولية الدولة جنائي ؛باسمهم

فعال التي يرتكبها وتهدد المصالح العالمية القانون الدولي بمسؤولية الفرد عن األ

المسؤولية الجنائية للفرد عن  وأصبحتض المجتمع الدولي للخطر، عروتُ ،الشاملة

مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر.  الجريمة الدولية مستقرة، وتعد  

تفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ، ومن ذلك ما كدت العديد من االأوقد 

، والتي نصت على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  29ورد في المادة 

مسؤول عن المعاملة  ،شخاص محميونأأن:"طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته 

، بغض النظر عن المسؤولية الشخصية التي من الممكن هالتي يالقونها من ممثلي

ض لها"، وقد بلغ تطور قواعد المسؤولية الجنائية الفردية في نطاق القانون ن يتعرأ

االدولي الجنائي في العقد األخير من القرن العشرين حد االنتهاكاتنتيجة  ،اكبير 

وما نجم عنه  ،الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

اإلنسانية وجرائم الحرب في كل من يوغسالفيا بادة ضد إارتكاب جرائم  من

                                                           
(1) M. Cherif Bassiouni , Combating impunity forinternational crimes . http// www.lawpac.colorado.Edu/cjielp/bassiouni/2,0,0e / 

framese 2000 Prosecutor v. Drazen Ardomvic , available at:http/jurist . law.pitt.edulicty-htm.. 
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وبالفعل تم النص  ؛كانت هناك ضرورة ملحة لتأكيد هذا المبدأ والعمل بهوورواند، 

، 1993عليه في النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا لعام 

، حيث أكد النظام األساسي للمحكمتين 1994والمحكمة الدولية لرواند عام 

   .)1(مسؤولية الجنائية الفردية لألشخاص الطبيعيينال

  المطلب الثالث

 أثار مبدأ الشرعية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

 على روما نظام نصمرتين:  ذاتها الجريمة عن المحاكمة جواز عدم-1

 عن أخرى محكمة أي أو الدولية الجنائية المحكمة أمام شخص أي محاكمة جواز عدم

 أو فيها نتهاأد سواء ،سابق وقت في نفسها المحكمة أمام عنه وكمح قد كان سلوك

 سلوك عن الدولية الجنائية المحكمة أمام شخص أي محاكمة تجوز ال كما أنه. برأته

)2(التكامل مبدأ مراعاة مع هذا أخرى، محكمة أمام وكم عنهح قد كان
. 

 شخص أي سألي ال المبدأ، هذا بموجببنص:  إال عقوبة وال جريمة ال-2

 في ليشكِّ السلوك هذا يكن لم ما ،معينة بعقوبة عاقبي وال ،معين سلوك عن ايجنائ

 في والعقوبة عليها ومنصوص ،المحكمة اختصاص في خلدت جريمة ارتكابه تاريخ

 إال النظام في عليها المنصوص الجرائم تعريف تفسير يجوز ال اوتالي نظام روما،

ر الغموض حال وفي القياس، طريق عن توسيع نطاقه يجوز وال ،ادقيقً اتفسيريفس 

)3( نةاأو اإلد المقاضاة أو التحقيق محل الشخص لصالح
. 

 سألي أن يمكن ال المبدأ، هذا بموجباألشخاص:  على األثر رجعية عدم-3

 على األصلح بالقانون عملوي روما، نظام ناسري قبل ارتكبه سلوك عن شخص

الحكم  صدور قبل به المعمول القانون في تعديل حصل إذا عليه المدعى أو به شتبهالم

)4(النهائي
.  

                                                           
  المرجع السابق. )1(

  المرجع السابق. )2(

 المرجع السابق. )3(

 .59ص الة دكتوراه، جامعة الموصل، العراقرس .نساندور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اI  .)2004( .سلطان، عبد هللا علي عبو )4(
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 األشخاص بمحاكمة المحكمة تختصالفردية:  الجنائية المسؤولية-4

، فردية بصفة سواء ،المحكمة اختصاص ضمن تدخل اأفعالً يرتكبون الذين الطبيعيين

 شخص طريق عن أو ،آخرين مع شتراكباال أو ،مساهم أو ،محرض أو ،كفاعل

 غير أم اجنائي اولًؤمس اآلخر الشخص ذلك كان إذا عما النظر آخر، بغض

  .)1(ولؤمس

بناء على هذا سنة:  18 من أقل األشخاص على لمحكمة اختصاص ال-5

 اعام 18 عن عمره يقل شخص أي محاكمة أو بمالحقة المحكمة تختص ال ،المبدأ

 يعد الجزائي و القاصرأق شرط الطفل تحقُّ نفإ وبالتالي ؛الجريمة ارتكاب وقت

)2(امطلقً مسؤوليةلل انعام
. 

 في المحكمة تميز في هذا المبدأ الالرسمية:  بالصفة االعتداد عدم-6

 ديع المن ثم و ؛رسمية صفة له وشخص عادي شخص بين اختصاصها ممارسة

 في اعضو أو ،للحكومة أو للدولة ارئيس أكانسواء  الرسمية، صفته بسبب األخير

 من بحل ديع الو ا،حكومي اموظفً أو ،اأو منتخب ،اممثلً أو ،ناوالبرلم الحكومة

 أو الحصانات تحول العقوبة، وال لتخفيف اسبب بها يعتد حتى وال ،الجنائية مسؤوليته

 في سواء كانت ،للشخص الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة اإلجرائية القواعد

 هذا على اختصاصها المحكمة ممارسة دون الدولي أو الوطني القانون إطار

)3(الشخص
.  

 روما، نظام وبحسب المبدأ،في هذا اآلخرين:  والرؤساء القادة مسؤولية-7

جنائ العسكري القائد سأليقد والتي ،المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم عن اي 
 هذا ممارسة عدم نتيجة ؛الفعلية وسيطرته سلطته أو إلمرته خاضعة قوات ترتكبها

 أن فترضي أو عرف إذا وذلك القوات، هذه على سيطرة من عليه بيتوج القائد لما
 هذه وعي عن وتجاهل جريمة، ارتكاب على وشك قواته بأن عرف يكون

 هذه رتكابا لمنع حدود سلطته في الالزمة التدابير جميع يتخذ لم إذا أو ،المعلومات

                                                           
ثار التصديق آبحث مقدم الى الندوة القانونية العربية حول  .المحكمة الجنائية الدولية: مدى حجية أَحكام القضاء الوطني .)2002( .العوضي، عبد الرحيم يوسف )1(

  .87ص شباط  4-3العربية، للفترة من  نضمام إِلى النظام ا(ساسي للمحكمة الجنائية  الدولية، جامعة الدولوا4

 . 166ص  دار الفكر الجامعي .المحكمة الجنائية الدولية .)2005( .حجازي، عبد الفتاح بيومي )2(
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المسؤولية  إطار في تندرج المرتكبة األفعال تكون أن شرط ها،قمع الجرائم أو
  .)1(للرئيس الفعليتين والسيطرة

 في المذكورة الجرائم تسقط في هذا المبدأ البالتقادم:  الجرائم سقوط عدم-8
)2(الزمن مع مرور أي ،بالتقادم أحكامها كانت اأي النظام

 .  

  

  

  

                                                           
 .79ص ولىدار النھضة العربية، القاھرة، الطبعة ا( .مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي .)2001( .سراج، عبد الفتاح محمد )1(

 ،نسانيبحث منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي اI .بادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاھيمھاإ .نسانيةالجرائم ضد اI .)2000( .فرج هللا، سمعان بطرس )2(

 .118ص 1ط ،دار المستقبل العربي ،مفيد شھاب :تقديم الدكتور
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لثالمبحث الثا  

  بالجرائم الدولية  المحكمة الجنائية الداخلية مدي  اختصاص 

حاول الفقهاء تحديد  ،منذ أن ظهرت القواعد التقليدية للقانون الدولي العام

فظهر في هذا المجال نظريتان، النظرية  ،العالقة بينها وبين قواعد القانون الداخلي

نتمائهما إلى نظامين قانونين ااألولى تقضي بازدواج القانونين الدولي والداخلي و

. ونظرية )1(مختلفين، أما النظرية الثانية فتقضي بوحدة القانونين الدولي والداخلي

 ،ا بين القانونين من حيث المصادرأن هناك اختالفً ،ازدواج القانونين مفادها

ن تعارض بين القانون اقد يوجد في بعض األحيفلذلك  ؛والوظيفة ،والمواضيع

  الدولي.الداخلي و

ن كتلة قانونية واحدة ال ن القانونين يمثالإ :أما نظرية وحدة القانونين فتقول

ن كان أنصار هذه النظرية قد اختلفوا حول القانون الذي إو ،تنفصل عن بعضها

وتكسبها قوتها  ،كمن فيه القاعدة األساسية التي تسود جميع القواعد األخرىت

وفي دستور  ،وجودة في القانون الداخليحيث احتسب البعض أنها م ،اإللزامية

ى نظرية وحدة القانون مع علوية سمطلق على هذا االتجاه مالدولة بالذات، وُأ

خر احتسب أن القاعدة األساسية موجودة في اآل همالقانون الداخلي، بينما بعض

ة نين الدول دون حاجاهذا نفاذ القانون الدولي مباشرة في قو ويعني ،القانون الدولي

  .)2(للنص فيها على ذلك

الدول في عالقاتها المتبادلة ال يدل على األخذ عليه ولكن يبدو أن ما سارت 

سواء وحدة القانونين أم ازدواجهما، ولكن االعتبارات السياسية  ،بأي من النظريتين

، وقد تأكد مبدأ سيادة )3(فرضت ضرورة علو القانون الدولي على القانون الداخلي

                                                           
  المرجع السابق . )1(

  المرجع السابق. )2(

(3) LYNN G.ENTILE (2011), Understanding the International Criminal Court, AFRICAN GUIDE TO INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE p361. 
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ومن خالل  ،دولي على القانون الداخلي في العديد من القرارات الدوليةالقانون ال

    التعامل الدولي وما سارت عليه الدول بالنص على ذلك في دساتيرها الداخلية.

  

              المطلب األول: تطبيق المبدأ في نطاق القانون الدولي الجنائي

لمفروع القانون الدولي العام ا منحديثً اا كان القانون الدولي الجنائي فرع، 

هذا أن مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي يمكن تطبيقه في  فيعني

فيكون بذلك للقانون الدولي الجنائي سيادة على القانون الجنائي  ،نطاق هذا القانون

ية وتبدو أهم .ألن عالقته تكون بالدرجة الرئيسة بالقانون الجنائي الداخلي ؛الداخلي

تطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي من حيث أن 

بينما تكون  ،م بعض التصرفات ويعاقب عليهاجرقد ي ،القانون الدولي الجنائي

  وهنا تتولد المشكلة. ،مباحة في القانون الجنائي الداخلي أحيانًا

مصدر قاعدة التجريم في  د نتيجة اختالفوال شك أن هذه المشكلة تتولّ

القانون الدولي الجنائي عما هو موجود في القانون الجنائي الداخلي، فمن المعروف 

هو نص التجريم،  ،أن مصدر عدم المشروعية الجنائية في القانون الجنائي الداخلي

الذي يضفي هذا الوصف على ماديات معينة ينقلها من دائرة اإلباحة إلى دائرة 

التجريم هذا بالنسبة للجرائم الدولية يجد مصدره في قواعد القانون  التجريم، ونص

 ،نهاام إتيحرم األفعال وتُجروالتي تُ ،االتفاقية منها أو العرفية ،الدولي الجنائي

هذا في الوقت الذي قد يكون فيه الفعل خارج دائرة التجريم  ،عاقب على ارتكابهاتو

  . )1(لقواعد القانون الداخلي اوفقً

يترتب على مبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي على قواعد القانون الجنائي و

: يجب على كل دولة القيام بتوفيق األولى ،ن ذاتا أهمية كبرىاالداخلي نتيجت

: أن على الثانيةأوضاع قانونها الجنائي مع أحكام القانون الدولي الجنائي، و

انون الدولي الجنائي أولوية في التطبيق األفراد أن يمنحوا التزاماتهم الناتجة عن الق

القانون الدولي  عدعلى التزاماتهم الناشئة عن القانون الجنائي الوطني، فإذا 
                                                           

(1)  Lemkin R: Genocide as avew international crim R.I.D.P. 1946.   



 

89 

 

في حين أن القانون الجنائي الداخلي ال يعده كذلك،  ،لجريمة اا ما مكونًالجنائي فعلً

. وهكذا )1(وإال خضعوا للعقاب ،على األفراد عدم اقتراف الفعل المجرميجب فهنا 

ل جريمة في نظر القانون ن عدم معاقبة القانون الوطني على الفعل الذي يشكّإف

للقانون الدولي الجنائي، وال  اال يعفي مقترفه من المسؤولية وفقً ،الدولي الجنائي

يمكن التخلص من هذه المسؤولية بحجة التمسك بالتشريع الوطني. وقد تأكد مبدأ 

نائي على القانون الجنائي الداخلي من خالل عدة وثائق سيادة القانون الدولي الج

أن  ،فقد جاء في صياغة لجنة القانون الدولي لمبادئ نورمبرغ ،واتفاقيات دولية

ال  ،ه القانون الدولي جناية دوليةدعدم معاقبة القانون الجنائي الداخلي على فعل يع

  . )2(ييعفي الفاعل الذي ارتكبه من المسؤولية في القانون الدول

كما تم تأكيد هذا المبدأ في اتفاقية األمم المتحدة حول عدم تقادم الجرائم ضد 

إذ بعد أن عددت االتفاقية الجرائم التي ال  ،1968اإلنسانية وجرائم الحرب عام 

حتى ولو كانت  ،ل جرائمذكرت أن األفعال الخاضعة لها تشكّ ،تخضع للتقادم

. ثم )3(رتكبت فيهبالقانون الداخلي للبلد الذي اُ ال إخاللًاألفعال المذكورة ال تشكّ

لتؤكد أن الجرائم المخلة  ،1996جاءت مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية لعام 

عاقب عليها بهذه الصفة، بسلم اإلنسانية هي جرائم بمقتضى القانون الدولي، وي

اسواء أكانت معاقب 4(نون الوطنيا عليها بموجب القاعليها أم لم تكن معاقب( .  

ن هذا المبدأ نتيجة طبيعية ومالزمة لمبدأ المسؤولية إ :هنا يمكن القولو

الدولية الجنائية، إذ ما دام القانون الدولي قد عد األفراد مسؤولين عن األفعال التي 

 ،نه من الصعب إعفاؤهم من المسؤولية الجنائيةإف ؛ل جرائم في القانون الدوليتمثّ

إذا حصل فألفعال لم يرد النص عليها في التشريع الداخلي. ولذلك لمجرد أن هذه ا

                                                           
(1) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional 

Research Service , The Library of Congress p145.  

(2) Reservations to the Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide  ( Aduisory opinion ) , 1951 , ICJ 

Rrport 16 p93. 

  المرجع السابق. )3(
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تنازع بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الوطني بالنسبة للمسؤولية 

  . )1( ن قواعد القانون الدولي هي التي يجب أن تسودإف ؛الشخصية

  

القانون الدولي المطلب الثاني: إنشاء المحاكم الدولية الجنائية تجسيد لمبدأ سيادة 

  الجنائي على القانون الجنائي الداخلي 

لقد كان إنشاء المحاكم الدولية الجنائية في العقد األخير من القرن العشرين 

وتتجلى مظاهر  ،لمبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي اتأكيد

 ، وذلكق قومية)أو فو ،هذه السيادة من خالل ظهور عناصر السلطة (فوق وطنية

من خالل بعض اإلجراءات المنصوص عليها في النظام األساسي للمحاكم الدولية 

  . )2( الجنائية

سيادة القانون الدولي الجنائي هنا بسيادة اإلجراءات القضائية الدولية  وتتمثّل

وقد ظهرت معالم هذه السيادة بصورة واضحة  ،على اإلجراءات القضائية الداخلية

ويوغسالفيا، أما المحكمة الدولية  ااألساسي للمحكمتين الدوليتين لرواند في النظام

لكن هناك  ،فرغم أن اختصاصها تكاملي مع القضاء الوطني ،الجنائية الدائمة

بعض المسائل في النظام األساسي تشير إلى مبدأ سيادة اإلجراءات الدولية 

  الجنائية.

، اما محكمتا يوغسالفيا ورواندوه ،في المحاكم الدولية الجنائية المؤقتةو

ن أكد على سيادة اختصاص المحكمتين على ين نظاميهما األساسيإحيث 

) من النظام األساسي لمحكمة 9/2بموجب المادة (واالختصاص الجنائي الوطني، 

يمكن للمحكمتين أن  ا،) من النظام األساسي لمحكمة رواند8/2يوغسالفيا، والمادة (

مرحلة من مراحل إجراءاتها القضائية، بإحالة  ةنية في أيتطالب من أي محكمة وط

                                                           
 المرجع السابق )1(

  المرجع السابق. )2(
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وتلتزم المحكمة الوطنية  ،القضية إلى المستوى الدولي، أي إلى المحكمة الدولية

  . )1( هذا الطلبإلى  باالنصياع

وقد حصل ذلك بالفعل عندما طلبت المحكمة الدولية ليوغسالفيا من 

رغم أن اإلجراءات  ،) إليهاTadic( تسليم المتهم األلمانيةالسلطات القضائية 

مما دفع محامي  ؛القضائية الداخلية كانت على وشك الوصول إلى مرحلة المحاكمة

ا ألن المتهم قد مثل أمام المحكمة تي: "نظرالدفاع إلى صياغة دفاعه بالشكل اآل

األمانيمته المحكمة الدولية لحكومة جمهورية الدولية نتيجة لطلب التنازل الذي قد ،

نتهاك سيادة الخرق و ان المحكمة بأسبقيتها على المحاكم الوطنية يكون استمرارإف

  الدول كأثر مباشر". 

ا ن طلب التنازل يعد نافذًإوقد ردت المحكمة على محامي الدفاع بالقول:" 

في حق دولتين ذات سيادة، البوسنة والهرسك، التي وقعت فيها الجرائم التي 

نيا التي ألقت القبض على المتهم، ومن الثابت أن المأ)، وTadicارتكبها المتهم (

ترك ليختار أي من المحاكم بأن ي ،تحديد االختصاص ال يكون من حق المتهم

ألن هذا يتناقض مع مبادئ االختصاص الجنائي الداخلي  ؛سوف يحاكم أمامها

  . )2(والدولي

دخل في اختصاص ن الجرائم التي تإوقد قيل في تبرير موقف المحكمة: " 

 ،هي جرائم ذات طبيعة عالمية ومعترف بها في القانون الدولي ،المحكمة الدولية

كانتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، وتثير اهتمام أي دولة، 

ن المحكمة الدولية تعتبر أن حق سيادة الدول ال يمكن إف ،وفي مثل هذه الظروف

لذلك ليس هناك اعتراض  ؛ة على حق المجتمع الدوليوال يجب أن يتخذ األسبقي

  . )3(على أن المحكمة الدولية تحاكم هذه الجرائم باسم المجتمع الدولي

                                                           
(1) Jamie,M.ayerfeld (2004), The Democratic Legacy of the International Criminal Court, the fletcher forum of world affairs, 

vol.28:2 summer 2004. 

(2) Emily C. Barbour, (2010). The International Criminal Court (ICC): Jurisdiction, Extradition, and U.S. Policy, Congressional 

Research Service p158.. 
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سيادة اإلجراءات الدولية على اإلجراءات على كما أكدت محكمة يوغسالفيا 

نه يمكن إهذا الصدد: "في إذ قالت المحكمة  ،)Blascicالداخلية في قضية المتهم (

ق بالدول المتورطة بشكل مباشر في النزاع المسلح في محكمة فيما يتعلّلل

حتى في حالة عدم  ة،يوغسالفيا، أن تمارس على أقاليم هذه الدول تحقيقات موقعي

وجود تفويض من الدولة صاحبة اإلقليم، مع حق المحكمة في إجراء مقابالت 

  . )1(صاحبة اإلقليم"مع األفراد بدون وجود أية سلطات تابعة للدولة  ةموقعي

هو تأكيد  ،ن األسبقية الممنوحة للمحاكم الدولية الجنائية المؤقتةإوبذلك ف

لسيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي في مجال اإلجراءات الجنائية، 

د سمو القانون يعد ميزة مهمة تجس ؛ن سمو المحكمتين على المحاكم الوطنيةإحيث 

ومعناها وجود تأثير مباشر  ،ن سلطة الفوق وطنيةإلذلك فو ؛دوليينوالقضاء ال

 ؛لسلطات المحكمتين على المحاكم الوطنية من خالل أسبقيتها على المحاكم الوطنية

يعد لمفهوم سلطة القانون الدولي الجنائي فوق الوطنية التي ظهرت من  اتجسيد

فعلى  ،مة الجنائية الدولية. أما المحك)2(خالل ممارسات المحكمتين المخصصتين

هناك بعض إال أن  ،الرغم من أن نظامها األساسي يقوم على مبدأ التكاملية

وتتجسد من  ،العناصر في هذا النظام التي تجعل من المحكمة سلطة فوق وطنية

، ويمكن )3(خاللها سيادة اإلجراءات الدولية الجنائية على اإلجراءات الداخلية

  خالل النقاط اآلتية:  االستدالل على ذلك من

نية في اللنظام األساسي يجوز أن يتخذ المدعي العام خطوات ميد اوفقً .1

الحق في اتخاذ خطوات  99من المادة  4حيث تعطي له الفقرة  ،التحقيق

واالضطالع بذلك في غياب سلطات الدولة، ويمنح النظام  ،بالتحقيق

ي في الحالة الخاصة األساسي صالحية واسعة النطاق للمدعي العام بالتحر

إلى حق المدعي  58من المادة  7، كما تشير الفقرة )4( الدولة بانهيار

                                                           
(1) Fougere ( Louis) la function publique , institute International dessciences administratives , Bruzelles 1966 p67.  

(2) Cherigny – Le devier de desbeissance . al order . illegal R.D.P 1975 p83.  

(3) Delaubadere . Traite de droit administrative , 1980 p231 

(4) Walaine . (M) – Traite de droit administrative . 1963. 
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إذا كان هناك سبب منطقي يدل على ارتكاب  ،باستدعاء أي شخص مباشرة

لضمان ا؛ذلك الشخص الجريمة المزعومة، ويكون هذا االستدعاء كافي 

ة تلبية ذلك، كما وعلى السلطات الوطني ،مثول ذلك الشخص أمام المحكمة

أثر مباشر  58من المادة  1يكون ألمر االعتقال الصادر بموجب الفقرة 

داخل إطار النظام القانوني الوطني، خاصة عندما تكون تلك األوامر 

أكد النظام األساسي في وقد  .مستوفية للشروط المقررة في الفقرة المذكورة

ألوامر، وضرورة اتخاذ ) منه على الطبيعة الملزمة لهذه ا59/1المادة (

الدولة الطرف التي تتلقى مثل هذا األمر باتخاذ التدابير الفورية الالزمة 

للقبض على الشخص المعني، مع احتفاظ هذا الشخص بحق الطعن مباشرة 

في هذه األوامر أمام المحكمة ذاتها، وليس أمام المحاكم الوطنية (القاعدة 

د الخاصة باإلجراءات واإلثبات أمام من القواع 117من القاعدة  3الفرعية 

ق الدولة التي المحكمة)، كما أنه بمجرد اعتقال الشخص البد من أن تطب

ا من بدلً ،من النظام األساسي 59من المادة  4ذت أمر االعتقال الفقرة نفّ

لتقرير ما إذا كان ينبغي إطالق سراحه بصورة  ،قانونها الوطني

التأكيد على السلطة فوق الوطنية  ،لمسائلويتضح من خالل هذه ا .)1(مؤقتة

رغم وجود  ،وتجسيد سمو القانون الدولي الجنائي ،للمحكمة الدولية الجنائية

 مبدأ التكاملية. 

أن  ،مما يدل على سيادة اإلجراءات الواردة في النظام األساسي للمحكمةو .2

هدة الدول التي تصادق على معاهدة إنشاء المحكمة الدولية الجنائية كمعا

 وقوانينهاعليها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لجعل دستورها  ،دولية جنائية

الداخلية متالئمة مع النظام األساسي واإلجراءات الواردة فيه، وهذه 

 ها،ومضمون ،نه نتيجة لطبيعة المعاهدة الجنائيةإإذ  ،اإلجراءات ضرورية

المعاهدات ا على تطبيق ا واضحن تطبيقها يختلف اختالفًإف ها؛وغرض

                                                           
  المرجع السابق. )1(
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ن المعاهدات إإذ  ،لخإ…والعسكرية ،والسياسية ،والتجارية ،الدولية المدنية

 ،نشاء المحكمة الدولية الجنائيةإخاصة المعاهدة الجنائية الخاصة ب ،الجنائية

ببعض المسائل التي  بعض اإلجراءات التي قد تمسعلى تحتوي في طياتها 

؛)1(كل الدول إلى الحفاظ عليها والتي تسعى ،من قبيل سيادة الدولة تعد 

وإزالة  ،لذلك على الدولة الموقعة أن تقوم باتخاذ الخطوات الالزمة

 التعارض بين مقتضيات السيادة وااللتزامات الواردة في النظام األساسي. 

إعطاء الصالحية للمحكمة الدولية الجنائية في أن تقوم بإعادة محاكمة  .3

إذا ما  ها،اكم الوطنية عن الجريمة نفسوكم أمام المحشخص ما سبق أن ح

ن للمحكمة أن إجراءات المحكمة الوطنية لم تتم بنزاهة وحيادية، أو كان تبي

الغرض منها إفالت الشخص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي 

 ،يؤكد سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الداخليومما  .)2(ارتكبها 

ولي الجنائي يريد أن يضمن عدم إفالت مرتكبي الجرائم التي أن القانون الد

ا لحقوق اإلنسان من العقاب، فإذا تأكد أن اإلجراءات القضائية نتهاكًال تشكّ

ل ليفرض سيادته على هذه اإلجراءات عن تدخَّ ،الداخلية لم تكن جدية

  طريق إعادتها بواسطة المحكمة الدولية الجنائية. 

ن هذه الصالحية الممنوحة للمحكمة الدولية الجنائية وتجدر اإلشارة إلى أ

ألنها أخضعت جميع المحاكمات التي  ؛بل الباحثين والكتابمن ق انتقادكانت محل 

أعطاها الحق و ،تتم أمام المحاكم الوطنية للسلطة التقديرية للمحكمة الدولية الجنائية

ادة محاكمة الشخص وإع ،في عدم االعتراف باألحكام الصادرة عن هذه المحاكم

ينم  ،ع بها المحكمة في هذا اإلطاروعد البعض أن السلطات التي تتمتّ .مرة أخرى

ألنه بموجب هذه السلطة ؛ )3(عن قصور النظام األساسي من استيعاب مبدأ التكامل

أصبحت والية المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ليست مكملة لوالية القضاء 

                                                           
  .53ص بيروت الدار الجامعية للطباعة والنشر،. سة في النظرية العامة للمنظمات الدوليةدرا .)1984( .براھيم أحمدإ الشلبي، )1(

  المرجع السابق. )2(

  .2002  ،دار الثقافة، ا4ردن .القضاء الدولي الجنائي .)2002( .والھرمزي، أحمد غازي ؛السيد، مرشد أحمد )3(
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 ،كونها تملك سلطة الرقابة عليها ؛بل أعلى منها ،رافالوطني في الدول األط

ترى اللجنة ووسوف ينال الشك بالطبع قدرة المحاكم في الدول النامية قبل غيرها. 

ن هذه السلطة ضرورية، إذ قد إنشاء المحكمة عكس ذلك بقولها: "التحضيرية إل

أن تفرض ب ،كبرأترغب أية محكمة محلية في حماية المتهم من التعرض لعقوبة 

ومن ثم يمنع ذلك المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ أي إجراء  ،عليه عقوبة أدنى

وعليه قررت اللجنة وجوب عدم تفسير مبدأ جواز محاكمة الشخص  ،قانوني

بأسلوب يسمح للمجرمين بالفرار من المحاكمة  هامرتين عن الجريمة نفس

لممنوحة للمحكمة بإعادة المحاكمة ن السلطة افإ ،وفي اعتقاد الباحث .)1(الفعلية"

صورة من صور تأثير االعتبارات السياسية على  هامرة أخرى عن الجريمة نفس

ستغلت التي قد تخل بالعدالة الدولية الجنائية إذا ما اُ ،المحكمة الجنائية الدولية

  بصورة غير صحيحة. 

 

                                                           
  المرجع السابق. )1(



 

96 

 

الرابعالمبحث   

  سية واالعتبارات السياالدولية المحكمة الجنائية  

ن األسلوب الذي تؤكد خالله المحكمة الجنائية الدولية فإفي الواقع 

ا أسلوب يعد ؛اختصاصاتها على المتهمين بارتكاب جرائم بموجب نظامها األساسي

ا،مبتكر ر آلية للمقاضاة أكثر فاعلية من أية آلية أخرى موظفة في القانون وفّوي

ترك قرارها وأحكامها رهن االعتبارات ا مع المحكمة حيث لن يكون ممكنً ،الدولي

  السياسية والدبلوماسية للدول.

تناولنا للمحكمة الجنائية الدولية في سياق التطوير التدريجي للنظام و

يجعلنا نميل إلى أن  ،اوبيان مدى حاجة المجتمع الدولي لها حالي ،القانوني الدولي

وهو ما  ،ع الدولي مواجهتهإنشاء المحكمة نوع من التحدي الذي يحتم على المجتم

م علينا محاولة التطرق إلى متطلبات أثر االعتبارات السياسية على عمل حتّي

  المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الوضع الدولي الراهن.
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ن أن اإلشكالية التي يتبي ،القانون الدولي العام ازدواجيةبالتأمل في ظاهرة 

جد سلوك متأرجح وغير ثابت للدول والمنظمات ل في تواتثيرها هذه الظاهرة تتمثّ

تختلف األحكام في مواجهة مختلف الحاالت األساسية للقانون الدولي  ثحي ،الدولية

تباع سلوك افي مفهومها الشامل تعني قيام الدول والمنظمات ب فاالزدواجية .العام

لك تواجد نصين مختلفي ذويفترض  ،متغير في خصوص األوضاع المتماثلة

 ثبحي ،األوضاع المتماثلة ىخر علحدهما دون اآلأثم إعمال  ،ضمون والهدفالم

خر ذي آالخاضعة لنص قانوني  ،وقريناتها المتماثلة االزدواجيةق ظاهرة تتحقّ

في  االزدواجيةتواجد ظاهرة  ىأو أن يخضع ويترتب عل ،مضمون وهدف مختلف

ناسق الواجب توافره للنظام ق التعدم تحقّ ،المعاملة في إطار القانون الدولي العام

   .القانوني

واالرتباط في سلوك  التجانسفالوحدة في المعاملة تهدف الي تحقيق 

ن متابعة متأنية وعميقة لواقع إعمال النظام إومع ذلك ف ،حكامهأالمخاطبين ب

الواقع أن الدول و .في المعاملة االزدواجيةتظهر لممارسة  ،القانوني الدولي

الحاالت  انطواءنتهاج سلوك متغير ومتردد يتأرجح معه اة تقوم بوالمنظمات الدولي

المتماثلة مدن اإلقرار بوجود إ ، ا في نطاق القاعدة العامة أو االستثناءا وجزر

كمحصلة لنظرة شاملة  يءالمعاملة في القانون الدولي العام يج ازدواجيةظاهرة 

من  االزدواجية تكونث بحي ،ما يتناثر من نصوص وممارسات دولية ىوعامة عل

في جوهرها اعتراف  االزدواجية. كما أن )1(الخصائص األساسية للنظام الدولي

ومحاولة للتوفيق بين المنشود  ،مة والمالئمةئعمال االعتبارات المواإو ،بالواقع

وتدخل في  ،سباب مرتبطة بهاأوالشك أنها  ،والموجود من عوامل ومؤثرات دولية

  صميم جوهرها.

                                                           

(
1
) J.Brohmer, State Immunity and Human Rights, M.Nijhoff, Th Hague, 1997p179. 
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 إالليست  ،نطاق القانون العامل ىفي المعاملة على مستو زدواجيةاالن إ

هي لم و ،ا لنظام القانون الدولي واالعتبارات السياسية التي تؤثر فيهونتاج انعكاسا

تواجد ظاهرة  ىلإت بل من خالل مجموعة من األسباب أد ،تتولد من فراغ

اختالفها  ىألسباب عله اذوه .والتي هي محل البحث ،في المعاملة االزدواجية

 ،وازدهاره ،وشروط بقائه ه،وتطلعات ه،وحاجات ،ق ببيانات المجتمعوتعددها تتعلّ

المعاملة  ازدواجيةسباب تواجد أويمكن تقسيم  .من التعميم إلى التخصيص وانتقالًا

يشمل ذلك المتصل بالنظام القانوني  :األول ،نوعين إلىفي القانون الدولي العام 

  .)1(خر يرتبط بالقواعد القانونية ذاتهاواآل ،الدولي

في المعاملة  االزدواجيةالدول والمنظمات الدولية إلى ممارسة  أتلج عندماو

في  فاالزدواجية ؛ا العتبارات سياسية محددةوتبع ،جل تحقيق غايات معينةأمن 

هي وسيلة  وإنما ،ا في حد ذاتهليست هدفً ،جل تحقيق غايات معينةأالمعاملة من 

  هو خفي. ومنها ما ،هو ظاهر ومن هذه الغايات ما ،حقيق غايات متنوعةلت

المعاملة عن طريق السلوك  ازدواجيةكما تُبرز الدول والمنظمات أعمال 

ب قيام الدول ن البحث عن العدالة يتطلّإلذلك ف ؛الذي تنتهجه لتحقيق فكرة العدالة

 ،من النظام القانوني الدوليتباع السلوك الموصل إلى بلوغ هذه الغاية المنشودة اب

ن العدالة إحيث  ،العادلة في المعاملة االزدواجيةالبد من تحقيق  ،وفي سبيل ذلك

، وارتباطها تهاغموض مفهوم العدالة ونسبي :هماو ،نان أساسيتالها خاصيت

  .)2( السياسية المسيطرة باالعتبارات

في  الزدواجيةاوقد يرتبط البحث عن االعتبارات السياسية المؤدية إلى 

ن هؤالء إإذ  ،المعاملة باألشخاص المطبق عليهم قواعد القانون الدولي العام

تقبل  هذه حقيقة ال دحيث تُع ،ن لهذه االزدواجيةواألشخاص هم ذاتهم المكون

                                                           

)
1

بحث منشور في مجلة دراسات قانونية،  .المبادئ الجنائية العامة في النظام ا�ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ).1999( .ضاري خليلمحمود،  )

  .112ص ، بغداد 2العدد

(
2
) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International 

Criminal Court, Leiden Journal of International Law, 24 (2011), p429. 
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أوضاع  اختالفن هذه االزدواجية في المعاملة تجد تبريرها في إالجدل، وهكذا ف

األشخاص المأن  ،القانون الدولي العام. ومما الشك فيه ق عليهم قواعدطب

أوضاع المطبق عليهم قواعد  اختالفالمعاملة تجد تبريرها في  االزدواجية في 

  .)1(االعتبارات السياسية للدول حقيقة يجب مراعاتها فاختالف ،القانون الدولي العام

 ازدواجيةظاهرة  وءا في نشا مؤثراالعتبارات السياسية دور ؤديوت

األيديولوجية بين الدول  االختالفاتعاملة في نطاق القانون الدولي العام في الم

القانون  وسريانفي إعمال االعتبارات السياسية في تكوين  االضطرابات،محور 

غير أن هذه  ،وتنشأ االزدواجية في المعاملة داخل إطار القانون .الدولي العام

 ؛متماثلة لدى كل الدولالاألساسية غير ينتج عنها األفكار أو المفاهيم  االختالفات

ن إف ،وهكذا ازدواجيتها.مما يتيح الفرصة لتواجد ظاهرة إيديولوجية المعاملة أو 

  .)2(األيديولوجية االختالفاتتفسير المفاهيم األساسية للقانون الدولي العام تعترضه 

 ،ولاالعتبارات السياسية للدبسمة تلحق يعد كما أن االختصاص التقديري 

 ،الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة ىن لها بمقتضإبحيث 

 ،الواردة في الفصل السابع من الميثاق ،الحرية الكاملة خارج نطاق تدابير القمع

المعاملة  أن ازدواجيةوبهدف  .هناك صعوبة تحديد مجال االختصاص التقديريو

ما أ ،يسمح ذلك بالفصل بينهما بحيث ال ،عنصوص القانونية مع الوقائخل بتتدا

المقصود هنا أن النص القانوني تمت صياغته في فإعمال اعتبارات المواءمة 

في تطبيقه تكون ن غايته إحيث  ،فال أهمية لنص في ذاته ،لكي يطبق اإيجاده

 ،كما سبق الذكر لالزدواجية،ا ا رئيسكانت االعتبارات السياسية سبب وإذاوسريانه، 

تخفى على كل متتبع لألحداث الدولية  شك أن لها مظاهر جلية ال الف

  .)3(المتسارعة

                                                           

)
1

 ،والقانونية ا6قتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .الوطني الدولية والقضاء الجنائية المحكمة بين التكاملية الع-قة .)2011( .النايف، لؤي محمد )

  .535ص الثالث، سوريا العدد،  - 27 المجلد

)
2

 المرجع السابق. )

)
3

  المرجع السابق. )
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 المطلب األول

 تطبيقات من واقع المحكمة الجنائية الدولية

والعدالة الجنائية  ،سيظل االلتباس بين االعتبارات السياسية ومصالح الدول

أو بين القانون  ،وطنيةأحد أهم الفروق بين السياسة الداخلية والعدالة ال ؛الدولية

ذلك أن الدول تحرص على استقالل قضائها عن  ،)1(الدولي والقانون الداخلي

التأثيرات السياسية، ولكن الدول نفسها ال تتحرج من أن تنال من استقالل القضاء 

في ظل األوضاع الحالية في الوطن والدولي وتطويعه لمصالحها السياسية. 

لعالم العربي والمحكمة الجنائية الدولية للمرة الثالثة، د الحديث عن اتجد ،العربي

دارفور، وفي  ةذلك أنه في المرة األولى كانت المناسبة هي الرئيس البشير ومشكل

 ،ن الثورة، ثم بعد القبض على نجل القذافياالمرة الثانية كانت القيادة الليبية إب

وما  ،أمام القضاء الليبيوإصرارها على محاكمته  ،ورفض السلطات الليبية تسليمه

. أما المرة )2(ثير عن القلق من مستوى العدالة الممكنة وضمانات العدالة للمتهمُأ

رتكب في المسرح وطرح قضية الجرائم التي تُ ،فبسبب أحداث سوريا ،الثالثة

نته في هذه األحوال الثالثة لهذه االسوري على المجلس الدولي لحقوق اإلنسان وإد

  .)3(الجرائم

ل أمام المحكمة بقرار وأنه تقرر أن يمثّ ،الم يكن طرفً السودانوصحيح أن  

كما أنه يتنافى مع  ،، ولكن ذلك كان يناقض النظام األساسي1593مجلس األمن 

نظرية المعاهدات في القانون الدولي، وأن اإلجراء القانوني في هذا القرار ينال 

نيين إلى المحكمة الدولية بقرار اودمن مجلس األمن، كما أن إحالة المسؤولين الس

ال يكفي لكي يعقد اختصاص  ،ا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةصدر وفقً

كذلك وا. ن ليس طرفًاألن السود ؛المحكمة في قضية ليست مختصة بالنظر فيها
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ن نظام المحكمة يأبى أن يغتصب السلطة القضائية من الدولة إذا بدأت أي إجراء إف

ح أن مجلس األمن والمحكمة لم يساعدا على مما يوض ؛راءات القضائيةمن اإلج

بعدما يقرب من قرن على هذا  ،تقديم الصورة الصحيحة ألول محكمة جنائية دائمة

  . )1(الحال الذي ظهر بإلحاح بعد الحرب العالمية األولى

م وليبيا، تقد ،وسوريا ،ناالسود :ن الحاالت العربية الثالث، وهيإف ،وعليه

ومدى تأثرها  ،نماذج مثالية للصراع بين العدالة الجنائية ومتطلبات السياسة الدولية

رتكبت نه يكشف عن الجرائم التي اُإف السودانيالسياسية. أما الملف  باالعتبارات

لم يكن  ،س فرنسا لمحاكمة الرئيس البشير أمام المحكمةفي دارفور، ولكن تحم

في يد الواليات المتحدة،  أداةولكن كانت فرنسا  ،ربدافع الشفقة على ضحايا دارفو

 ،امت فرنسا مشروعحيث قد ،وهذا معروف من تاريخ صدور القرار المذكور

الفقرة السادسة من  ةلوال أن فرنسا قبلت صيغ ،ونأت واشنطن عن هذا المشروع

من اختصاص المحكمة على بياض، وهذا  لكي تعفي الرعايا األميركيين ؛القرار

دفاع البشير   ، ويترتب على ذلك أن)2(ر قرار قانوني في قرارات مجلس األمنأخط

هو الذي دفع الغرب  ،نية في مواجهة المشروع الغربياعن وحدة األراضي السود

  إلى تحويل ملفه إلى المحكمة الجنائية. 

للقذافي  إدانةأما الملف الليبي فله وضعية مختلفة، وهي أنه تحول من 

ة المحكمة على نجل القذافي في محاكم الثوار، وفي كل األحوال ونظامه إلى خشي

ا ألن الناتو هو الذي ساهم في التعجيل وليبيا ثابتة، ولكن نظر السودان ن جرائمإف

 ،نظام القذافي، وهو الذي يتردد في تقرير مصير نجله أمام المحاكم الليبية بإنهاء

ر هذه النقطة هي االعتبارات يقرن الذي إف ؛أو أمام المحكمة الجنائية الدولية

ا عن أن المحاكم الليبية يمكن أن تتوافر فيها الضمانات الكافية فضلً ،السياسية

  . )3( للمحاكمة العادلة
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ا على أساس المسؤولية ا مذهلًن القانون الجنائي الدولي تطور تطورإ

ئي الدولي فقد الجنائية لألفراد في جرائم النظام العام الدولي، أما القضاء الجنا

تزال تتمسك بسيادتها القضائية، وال بد أن  ماألن الدول  ؛ا عن القانونتخلف كثير

ا على ا مذهلًنشير في هذا الصدد إلى أن القانون الجنائي الدولي قد تطور تطور

أساس المسؤولية الجنائية لألفراد في جرائم النظام العام الدولي، أما القضاء 

فتخلف كثيرا عن القانون، ألن الدول ال تزال تتمسك بسيادتها  الجنائي الدولي فقط

القضائية وترفض التسليم لالختصاص القضائي للمحاكم الدولية، وهذا هو ما سجله 

التكميلي، وهو أكبر دليل  باالختصاصع التي تتمتّ ،نظام المحكمة الجنائية الدولية

واحترام سيادتها وإرادتها  ،دوليزال يقوم على ال ماعلى أن القانون الدولي الراهن 

وإجبار الدول على المثول  ،مما يؤدي إلى التناقض بين هذا المبدأ ؛واختصاصها

ا في نظامها، وبقرار صدر من منظمة رغم أنها ليست طرفً ،أمام المحكمة الجنائية

1( السيادة للدول األعضاء مبدأميثاقها على  دوليه ينص( .  

إلشارة إلى أن مجلس األمن كان قد قرر في فتجب ا ،أما الملف السوري

رفت بمحكمة إطار الصراع السياسي مع سوريا إنشاء محكمة جنائية خاصة بها ع

ن الفيتو الروسي والصيني إف ،الحريري. أما الملف السوري في األزمة األخيرة

ضاف إلى . وي)2(يعوق مجلس األمن من تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

لك أن واشنطن تعادي المحكمة، وهي ليست متحمسة لفكرة إحالة سوريا إلى ذ

ألن ذلك ال يتناسق مع نظريتها في األزمة السورية، كما أنها تدرك أن  ؛المحكمة

إحالة الملف للمحكمة الجنائية سوف يورط الجيش السوري الحر أيضا ا وعدد

3(يةا من المقاتلين المجهولين على األراضي السوركبير( .  

 ؛ال يمكن إنشاء محكمة خاصة بسوريا كما يريد البعض ،أخرى ناحيةمن 

نشأ بقرارات من مجلس وكانت تُ ،ألن المحاكم الجنائية الدولية عادة كانت مؤقتة
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ا عن األمم المتحدة، لوال األمن، أما المحكمة الجنائية الدولية فقد نشأت مستقلة تمام

ل مجلس األمن إلى وتدخّ ،مؤتمر روما الدبلوماسيأن الواليات المتحدة تدخلت في 

حاالت تحريك الدعوى  ةوالمدعي العام في قائم ،واألطراف ،الدول جانب

ال يمكن لمجلس األمن أن ينشئ هذه المحكمة الخاصة بسبب الفيتو، وإذا والجنائية، 

المحكمة  بإنشاءالحريري  ةفي قضي 1657قد سمح في القرار  هكان المجلس نفس

ن الصين وروسيا لم إف ،دولية ذات الطابع الخاص في إطار الصراع مع سورياال

ألن الخطر على سوريا لما يكن  ؛تجدا ضرورة لعرقلة القرار في ذلك الوقت

1( امؤكد( .  

وهي صاحبة  ،يرى الباحث أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اوأخير

محكمة خاصة  نشاءبإسوف تسمح  ؛االختصاص األصيل في إنشاء المحاكم

صحيح أن الدول  .الموقف الدولي حول المشهد السوري انقسام بسبب ،بسوريا

محكمة جنائية لمحاكمة  إلنشاءالعربية لم تحاول أن تلجأ إلى الجمعية العامة 

رغم أن العرب يستطيعون الحصول على قرار ضد  ،المجرمين اإلسرائيليين

 ، رض هذه القضية على مجلس األمنإسرائيل، ولكنهم على العكس ترددوا في ع

 ةمحاولة جدية في هذا الشأن، ولم تحاول أي ةولم تسجل سجالت األمم المتحدة أي

لضغوط األميركية في إلى اض حتى ال تتعر ؛خاطر بتقديم االقتراحدولة أن تُ

  . أو تصطدم بالفيتو األمريكي والذي سيعرقل المحالة هذا االتجاه مجلس األمن

ثير بشدة في أروقة اتحاد أن هذا الموضوع ُأ ،حث في هذا المقامويذكر البا

في المناسبات التي كانت إسرائيل ترتكب فيها جرائم واسعة ضد  ،المحامين العرب

ويرجع تقاعس العرب عن السير  .الشعب الفلسطيني والشعوب العربية األخرى

 بلبنان،بالحريري  بينما أيدوا المحكمة الخاصة ،نحو إنشاء محكمة خاصة بإسرائيل

 تينوتفاوت مصالحها في المسأل ،إلى نقص اإلرادة العربية في المسألة الفلسطينية

، واالعتبارات السياسية لكل منها. كما يرى الباحث أن الدرس واللبنانيةالسورية 
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أن غلبة السياسة الدولية على القانون جعل العدالة الدولية  ،المستفاد من هذا التحليل

ولكن يجب التمييز بين العدالة الجنائية في المحكمة الجنائية  .محل نظر للضعفاء

في المحكمة األولى تطمس فوالعدالة المدنية في محكمة العدل الدولية.  ،الدولية

وجه العدالة، بينما في المحكمة الثانية تلزم العدالة المدنية السياسة  السياسة

إال عند  ،سي في محكمة العدل الدوليةالسيا الجانبوال نكاد نلمس غلبة  ،حدودها

بعض القضاة المنتمين بجنسيتهم إلى الدول الدائمة في مجلس األمن، خاصة إذا 

ا في المنازعات أو القضايا المنظورة أمام كانت دولهم أو حلفاء هذه الدول أطرافً

.هذه المحكمة
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 وصفتُ أفعالب اإلسالمية الدول من عدد في األمور أولياء بعض قيام ظل فيو  

 الدولية والهيئات ،والمنظمات ،المحاكم من العديد تقامفقد  ،دولية جرائم هاأنب

 ،يةناسنإ :كثيرة بحجج للظهور الدولية الجنائية المحكمةفي مقدمتها و ،واإلقليمية

من هنا نشأ و، ومحاكمتهم المسؤولين أولئك لةلمساء ؛يةقانونو ،وأمنية ،وسياسية

 في بما ،الوطني الجنائي قانونلل جميعها الجرائم إخضاع كانمإ حول الدائر الجدل

 والنفوذ السلطة أصحاب من حكمهم في ومن وزعماؤها الدول رؤساء يصيبه ما ذلك

 الّدولة دين هو اإلسالمي الدين أنب تقول الدول هذه دساتير معظم أنكما  جرائم، من

 كون لمجردو. ومصر ،مناليو ،المغرب في كما ،ساسي في تشريعاتهااألمصدر الو

 روما، نظام على الدول هذه تصديق أمام عقبة يشكّل ذلك نإف الدولة، دين اإلسالم

 يمنع اإلسالمي الدين كون ؛جوهرية عقبة األحيان من العديدفي  العقبة هذه دتعو

)1( المحاكمة النساء تولّي مسألة إلى إضافة المسلم، غير بلق من المسلم محاكمة
. 

وفي ظل  ،منهج المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المسلمين يخص وفيما

األحداث والمواقف التي تعرض موضوع المحاكم الدولية في األوساط  ةكثر

لتحقيق عدالة ال تثق  داخليةوسيلة بديلة عن المحاكم ال، بوصفها واإلسالمية العربية

ظمة القضائية المحلية، نواأل القوانينفي ظل واألطراف المعنية في الوصول إليها، 

تفاقية افي  1998ازاة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في العام ووهذا يأتي بم

دولة، والتي دخلت موضع التنفيذ في األول من تموز/يوليو  120روما بحضور 

ا في عدد الدول دولة، وما زالت تشهد ارتفاع 60صادقت عليها  أنبعد  2001

  . االتفاقية التي تنتمي إلى هذه

مالحقة أخطر الجرائم نهج المساواة في تنتهج المحكمة الجنائية الدولية فإن 

دون األخذ  ،الومقاضاة مرتكبيها على نحو فع ،التي تثير قلق المجتمع الدولي
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من خالل تدابير تتخذ على الدينية والسياسية المختلفة للمتهمين  باالعتبارات

زيز التعاون الدولي، كما جاء في ديباجة النظام ومن خالل تع ،داخليالصعيد ال

وهي بالتالي  ؛مم المتحدةاألساسي التفاقية روما، وذلك بما ال يتناقض مع نظام األ

األسرة الدولية من  تهدف إلى وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم التي تمس

  . )1(العقاب

يس المحكمة بعد تأسا ولية خاصة إجراء معتمدتأسيس محاكم د وقد بقي

العربية الدائمة المذكورة، خاصة في ظل ارتكاب جرائم من هذا النوع في الدول 

ا ما يتم ذلك من خالل قرار في روما، وغالب اتفاقيةع على وقّالتي لم تُواإلسالمية 

المحكمة الجنائية الدولية  أنهذا مع العلم ن ضمن نطاق األمم المتحدة. مجلس األم

عطي لمجلس األمن ا ُأأساسي ادور أنعن األمم المتحدة، رغم شئت بشكل مستقل نُأ

أو تهربها من خالل رفض  ،الدول عن ذلك باطؤفي تحريك الدعوى في ظل ت

لمالحقة  ،ناالمحكمة الخاصة بلبن ، ومن األمثلة على ذلكالتوقيع على هذه المعاهدة

  حريري.ية رفيق النااللبن )2( سبق للحكومةمرتكبي اغتيال الرئيس األ

هذه الظاهرة المتعلقة بالمحاكم الخاصة لم تكن لتبقى خاضعة للمؤسسات و

وميثاق  عن مجلس األمن االدولية، بل أصبحت وسيلة لتنفيذ قرارات دولية بعيد

، والكيل بمكيالين استخدام مفهوم العدالةفي ، ويظهر بذلك التطرف روما األساسي

الجرائم التي تسعى  أننشير هنا إلى ا حاالت المتهمين المسلمين. كم فيما يخص

ما  االدولية، غالب هذه المحاكم إلى مقاضاة مرتكبيها، وخاصة المحكمة الجنائية

لذلك  ؛)3(ا التخاذها الطابع الدولينظر ؛اإلسالميةظمة الداخلية للدول نتتجاهلها األ

خذ التدابير تت أن ،الموقعة على اتفاقية روما واإلسالميةالعربية يجب على الدول 

ق دور هذه ولي بشكل ال يعها الداخقانونالمناسبة إلدخال نظام المحكمة ضمن 
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بغية تحقيق هدف المجتمع الدولي من جعل المحكمة الجنائية الدولية محكمة  ؛الهيئة

 .ذات صالحية دولية

ها غير معنية بمالحقة جرائم نإإذ  ،وهذه الهيئة ال تتناقض مع سيادة الدول

ها ال تالحق جرائم أنكما  ،ع على اتفاقية رومالمصلحة دول لم توقّفي دول أو 

موضوع دعوى جنائية محلية في إحدى الدول الموقعة عليها. وهي تتكامل مع 

والتي تلتزم بالمساعدة أو بالمالحقة  ،الداخلية للدول المنتسبة إليها يةقانونالظمة ناأل

)1( على أراضيها
. 

 ،معينة ومجال واسع في تطبيق قواعدها ويبقى لهذه المحكمة صالحيات

 ،شئت من أجلهانُأا للغاية التي تحقيقً ؛يفترض على الدول المنتمية إليها احترامها

. إنها التي ربما هي التي تخرق حقوق مواطنيها داخليةوعدم خضوعها للسلطات ال

والحماية الجسدية  ،اإلنسانيةالمبدأ إلى تحقيق المساعدات  تسعى من حيث

  ومن خالل ذلك يتم تحقيق السالم الدائم.  بالتساوي دون أي تمييز، شخاصلأل

ية تحريك الدعوى العامة أمام هذه الهيئة الدولية. فإضافة كاننعود إلى إم

فإن هناك وسيلة أخرى تتمثّل في إلى الوسيلة األولى المتعلقة بطلب الدولة المعنية، 

اء على قرار صادر عن مجلس تحريك الدعوى العامة في الحاالت األخرى، بن

  .)2(األمن

منهج المحكمة الجنائية الدولية في  من الشك حول نوع يحدثمن هنا و

 ،إبعاد هذه المحاكمات عن السياسات الدولية حيث من الصعب ،محاكمة المسلمين

في فخ االستنسابية المرتبطة بمؤسسة دولية فقدت التمثيل العادل  اوالوقوع مجدد

وما يستتبع ذلك من خدمة  ،ووقعت تحت استئثار الفيتو الدولي ،لشعوب العالم

ين مجلس األمن أف ،فراغ كبير في تحقيق العدالة يوجدو .للمصالح السياسية الدولية

                                                           
  المرجع السابق. )1(

(2) Jamie,M.ayerfeld (2004), The Democratic Legacy of the International Criminal Court, the fletcher forum of world affairs, 

vol.28:2 summer 2004. 
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رفض أو على فلسطين، حيث  ناها على لبنسرائيل جرائم في حروبإارتكاب  من

   )1(؟!مجلس األمن اتخاذ قرار لمالحقة هذه األعمال

روما إلى إعطاء الدول فرصة إلبعادهم عن هذه  اتفاقية وصائغ وقد سعى

 ،من خالل دخولهم في الهيئة (المحكمة الجنائية الدولية) ، وذلكاالستنسابية

ه أنإال  ،تموا إليهاناما يعطيهم حق المطالبة بالعدالة التي ب ،وتوقيعهم على االتفاقية

طالبت فقد ، لبنانئيلية في سراوفي حالة مشابهة للجرائم اإل ،من ناحية أخرىو

 أنسرائيل في غزة، غير إالسلطة الفلسطينية بمعاقبة مرتكبي الجرائم التي نفذتها 

أمام مالحقة هذه الجرائم  ابقيت عائقً” دولة فلسطين“أو ” طة الفلسطينيةالسل“صفة 

االجتهاد الدولي أعطى  أننشير إلى ، واإلنسانيةية حماإلى من المنظمة التي تسعى 

)2(لسطين صالحيات الدولة في العديد من المواقف والحقوقف
. 

الدولي أعطى للدول حق تقرير معاقبة الجرائم التي  قانونال نإ، فاإذً

للمحكمة، أو  انتسابهاإرادتها عن ذلك من خالل  نرتكبت على أرضها، بإعالاُ

محكمة خاصة في ظل  بإنشاءللمطالبة  ،بالعودة إلى مجلس األمن مرة أخرى

 ،نظومة األمم المتحدة. وفي مواجهة ذلك، تظهر مشكلة إرادة الشعوب والدولم

وتدعي الديمقراطية  ،ل شعوبهاظمة ال تمثّأنومدى تطابق هاتين الحالتين في ظل 

 ،والمعايير العلمية ،تبعد كل البعد عن مفهوم االختيار الحر انتخاباتمن خالل 

 أن اجدلً أثبتناهذا إذا  .الحرة والنزيهة اتلالنتخابوالدولية  ،والطبيعية ،يةقانونالو

ا إلى أو طلب تشكيل محكمة دولية موجه ،قرار التوقيع على المعاهدة وااللتزام بها

بغض النظر عن كيفية  ،مجلس األمن، صدر عن مؤسسة لها الصفة التمثيلية

القرار الصادر عن الدولة تم اتخاذه في ظل  أنا نًاحصولها عليها. ونجد أحي

ستفهامات حول شرعية الطرف الذي تطرح العديد من اال ،زمات سياسية داخليةأ

   .جراء، ومدى قبول الشعب لهيتخذ هذا اإل

                                                           
(1) M. Cherif Bassiouni , Combating impunity forinternational crimes . http// www.lawpac.colorado.Edu/cjielp/bassiouni/2,0,0e / 

framese 2000 Prosecutor v. Drazen Ardomvic , available at:http/jurist . law.pitt.edulicty-htm. 

  المرجع السابق. )2(
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ا من لهذه المفاهيم المنظمة دولي انتهاكًاوقد واجه عالمنا العربي واإلسالمي 

ت دالتي ع ،سبق صدام حسينحيث المبدأ، خاصة في محاكمة الرئيس العراقي األ

في في تاريخ المحاكم الدولية، بغض النظر عن أحقية الشعب العراقي  اعار

رتكبت في ظل النظام جرائم اُ دعلى ما ع القوانينبالعدالة وتطبيق  المطالبة

هذه المحاكمة وممارستها ينأى بها عن مفهوم  إنشاءطبيعة  نحيث إ ،سبقاأل

ون الجنائيون الدوليون، يقانونالالتي يسعى إليها أو كما يفهمها  ،”العدالة الدولية“

 أنوا دمعاقبة منتهكي حقوق الشعوب، إذ عإلى  ىمؤسسات دولية تسعبوصفها 

من خالل وجود المحكمة على مسرح الحرب  ،اأبسط شرط للحيادية لم يكن متوفر

ل المجتمع الدولي، بل سياسة إحدى الدول. مثّرت من مرجع ال يرالقائمة، وكونها قُ

إال سابقة تتناقض مع مفهوم العدالة الجنائية الدولية، رغم  دلم يكن ليع هذا المثلو

  والتغني بنتائجها في بعض األوساط السياسية العربية.  ،الترحاب بها

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في الجرائم الدولية األكثر  نإف ،وعليه

ديانتهو أ بغض النظر عن جنسية فاعلها ،اخطراكانًها مفاهيم وأردت ل، وقد حد، 

الجنائي.  قانونالالقاعدة األساسية في هو  مبدأ الشرعيةأن ا من احترام طالقًنا

 ،كما يتم وصفها في نظامها التأسيسي ،وتلتزم كل محكمة خاصة بحدود الجرائم

مفهوم بعض هذه الجرائم التي تدخل ضمن  أنهذا مع العلم ب .للقاعدة نفسها اتطبيقً

تم تحديده بشكل مستمر عبر المحاكم الجنائية الخاصة  الدائمةصالحية المحكمة 

عت إطار قت أو وسعطيت تعاريف ضيطلب تشكيلها، إذ ُأوالتي ي ،لتكّالتي شُ

  شائها. نإوحسب أسباب  ،الجريمة حسب طبيعة المحكمة الخاصة

المختلفة للمعاقبة والمالحقة  االمحكمة بصوره مناهجمن هنا نفهم و

محكمة  إنشاءبت والتي تتباين حسب الضرورات التي تطلّ ،المسلمينللمتهمين 

رتكبت فعال التي اُق بطبيعة األتكون موضوعية علمية تتعلّ أنخاصة، والتي يمكن 

ل على مقاسات غير فصتكون استنسابية تُ أنفي الدولة طالبة المحكمة، كما يمكن 

هنا تظهر الخطورة في و ،ا إلى مالحقة أشخاص محددينوتهدف مسبقً ،موضوعية

لمحاكمات الدولية، التي أصبحت وسيلة التهديد السهلة وغير إلى االلجوء العشوائي 



 

110 

 

الدولي  قانونالا نفهم معنى ناالمبررة في المجتمعات السياسية العربية. فهل تر

 فراط في الجهل والعشوائية؟ستخدم في ظل اإله وسيلة تُأنأم  ه،وهدف الجنائي

د بشكل حاسم مختلف المفاهيم التي يمكن حدالدولية لم تُ القوانين نأهذا مع العلم ب

  .مواجهتها في مثل هذه الظروف

وذلك بعض مؤشرات الموضوعية والمحافظة على السيادة،  سلمتيمكن و

عندما  ،ينها الداخليةناعندما تسعى الدولة طالبة المحكمة الخاصة إلى تطبيق قو

، لمعاقبة نالحال بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنتنص على هذه الجرائم، كما هي ا

ا المحكمة الجنائية الدولية تظهر نوع نإإضافة إلى ذلك، فو .قتلة الرئيس الحريري

والتي  ،امن ناحية تحديد دورها في مالحقة الجرائم األكثر خطر نامن صمام األم

ى الدول التي وتطبيقها عل ،هاكانوتحديد أر ،عمدت في اتفاقية روما إلى تعريفها

اتفاقية روما قد  إنشاءالدول عند  نإوبذلك ف ؛وافقت على الخضوع ألحكامها

، اإلنسانيةوالجرائم ضد  ،وجرائم الحرب ،ناوجرائم العدو ،عرفت جرائم اإلبادة

 أنوالتي يمكن  ،وأخضعتها لصالحياتها دون غيرها من األفعال المشبوهة األخرى

 .ي مختلفقانونتخضع لتوصيف 

تكتفي فقط  أنالعدالة الدولية ال يمكن  أنالبد من اإلشارة إلى فبالتالي و

بقي للمحاكم ، وتُابنظام المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب الجرائم األكثر خطر

في مالحقة المتهمين الموجودين على أرضها، وبذلك يظهر التكامل  ادور لداخليةا

  .داخليبين النظام الجنائي الدولي وال

ويرتقي  قانونالإلى تأسيس مجتمع يرقى بتسعى ” قانونالدول “ت كانإذا و

من هذه المنظومة، عندما  -واإلسالميةالشعوب والدول العربية  - به، فأين نحن 

أو األطياف المختلفة التي  ،تكون مؤسسات الدولة بذاتها خاضعة لحكم الطوائف

المال والسلطة والمحاصصات  تتألف منها الحياة السياسية الداخلية، أو لسلطة

  ؟السياسية



 

111 

 

في محاكمة الدولية  منهج المحكمة الجنائيةوبعد تسليط الضوء على 

نستنتج ضرورة  ؛ودورها في حماية األسرة الدولية من األفعال الشائنة ،المسلمين

، واإلسالميةالعربية  البلدانفي  ظمة الجنائية الدولية والداخليةنالتكامل بين األ

من  كانرورة الدور المنوط بهيئة جنائية كالمحكمة الجنائية الدولية. وإذا وكذلك ض

 أنيبقى علينا ف، الدولة وديانة الدولي عن السياسة الدولية قانونالالمستحيل فصل 

بوعي  انفهم مكامن الخطر ومصادر الثقة بهذه المنظومة، والتي ترتبط أيض

 يعدهذه المنظمات في الثقة  أن كماقراطيتها. مالشعوب وارتقائها بممارسة دي

السبيل الوحيد لتأسيس عدالة جنائية دولية تحمي الشعوب والمجتمع الدولي من ظلم 

ك الذي تحي ،ثقة بهذا المجتمع الدوليتبقى المشكلة كامنة في الوأصحاب سلطة ما. 

والتي تبقى ضالعة بدور رئيس في إطالق هذه  ،مصيره سياسات الدول الكبرى

 ،ية نفاذها من هذا القرار في تنظيم شؤونها الداخليةكانويبقى للدول إم الدعاوى.

 .واتخاذ قراراتها بما يتناسب مع إرادة شعوبها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

112 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  النتائج و التوصيات
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  النتائج والتوصيات

 ،القوانينبعد االطالع على األدبيات الخاصة بموضوع الدراسة، وتحليل 

السياسية للمحكمة  واالعتبارات يةقانونالالضوء على كل من التشريعات  اءوإلق

عرض  في هذا الفصل سيتمإنه ، ففي سبيل تحقيق العدالة الجنائية  الجنائية الدولية

ووضع أهم التوصيات  ،ل إليها الباحث من خالل الدراسةأهم النتائج التي توص

   .التي تقوم عليها

  :النتائجا: أولً

التجريم والعقاب على قدر كبير من األهمية على  يةقانونموضوع  نكاإذا 

من خالل هذه و ؟ون عليه الحال على الصعيد الدوليالصعيد الوطني، فكيف يك

  هي:و االستنتاجات،التوصل إلى جملة من  الدراسة تم

له األهمية ذاتها أن كما  ،له أهمية على النطاق الوطني يةقانونالمبدأ  أن .1

بشكل آخر يتفق وطبيعة  وإنما ،الدولي، لكن ليس بالشكل نفسه على النطاق

 ،قواعد غير مكتوبة) الدولي الذي يجد مصدره بالعرف ( قانونال

 الدولي ( ال قانونالشكلها في  نإلذلك ف ؛والمعاهدات الدولية واالتفاقيات

 إنشاءر بعد مر تغياأل أن)، غير يةقانونبقاعدة  عقوبة إال جريمة وال

و  22ت على المبدأ صراحة في المادتين إذ نص ،مة الجنائية الدوليةالمحك

 من النظام األساسي. 23

فبعضهم يسميه مبدأ  ،طلق على المبدأفي التسمية التي تُ اختالفًاهناك  أن .2

ه ليس هناك أن ووجدت ،أو المشروعية ،أو النصية ،يةأو الشرع ،يةقانونال

 في مضمون هذه التسميات. اختالف

صدر التجريم على النطاق الداخلي بالنصوص التشريعية المكتوبة حصر م .3

وفي  ،التجريم يةقانونوهذا من أهم النتائج المترتبة على مبدأ ، فقط 

مصدر التجريم هو النظام األساسي فقط حسب  نفإالمحكمة الجنائية الدولية 



 

114 

 

عد نص التجريم من قوا استعارةأجازت  3الفقرة  أن، إال 1فقرة  22المادة 

ويؤدي إلى إدخال  ،يةقانونالعلى مبدأ  اعتداء هذا لشكّوي ،الدولي قانونال

وبذلك ال يستطيع  ؛الدولي قانونا للها كذلك وفقًأننصوص تجريمية بحجة 

 يعرف المباح أو المحظور من األفعال. أنالمتهم 

يفرض  أنوال يجوز  ،قانونالعليه  لم ينص ام فعلًجري أنال يجوز للقاضي  .4

ل شكّذلك ي نأل ؛بعقوبة أخرى هاأو يستبدل ،قوبة غير منصوص عليهاع

 .يةقانونالعلى مبدأ  اعتداء

 النتقاداته،ا من ينتقده ويضع حججهناك  أن إال ،القانونية رغم أهمية مبدأ  .5

ومما يدعم حججهم التأكيد على  ،صار المبدأ عنه بشدةأندافع فقد وبالمقابل 

عن تأكيد  االدولية، فضلً واالتفاقياتلحقوق ل العالمي اإلعالنالمبدأ في 

 الداخلية. وقوانينهاالمؤتمرات الدولية عليه ودساتير الدول 

وعناصر الجرائم الداخلة في حدود  كاند أرالنظام األساسي حد أن .6

ا للبس أو للشك عند تطبيق بحيث ال يترك مجالً ،اا دقيقًتحديد اختصاصه

التحديد الدقيق  نإ .د بعدحدالتي لم تُ دوانالعجريمة هذه النصوص، ما عدا 

بحيث  ،ووصف ما هو متهم به ،يجعل المتهم على علم كامل بحدود جريمته

 بما يناسبه من دفاع. االتهاميواجه شدة  أنيستطيع 

7. في حالة الغموض في النص ير هذا الغموض لمصلحة الشخص محل فس

ظام األساسي أخذ بقاعدة الشك الن أنأو المقاضاة، أي  ،أو التحقيق االتهام،

ر لمصلحة المتهم.يفس 

ال يجوز التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بالجرائم عن طريق القياس  .8

ه نإف ،هناك غموض كانمن النظام األساسي، وإذا  2فقرة  22للمادة  اوفقً

ياإلدانةأو  ،أو المقاضاة ،ر لمصلحة الشخص محل التحقيقفس. 
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اسي بقاعدة عدم رجعية النص العقابي على الماضي، أخذ نظام روما األس .9

قبل نفاذ  ارتكبوهاذلك، فال يسأل األشخاص عن أفعال  24ت المادة وتبنّ

 هذا النظام.

يصدر الحكم النهائي على  أنأصلح للمتهم قبل  قانونهناك  كانإذا  .10

الشخص، فهو الذي يمن النظام األساسي  21ق، وقد حصرت المادة طب

 ،الجرائم كانوأر ،لواجب التطبيق بالنظام األساسي للمحكمةا قانونال

 الثانيوفي المقام  ،وقواعد اإلثبات في المقام األول ،والقواعد اإلجرائية

 ،قانونالدولي وقواعده، والمبادئ العامة لل قانونالومبادئ  ،المعاهدات

 والسوابق القضائية للمحكمة نفسها.

11. حصره مصدر  الجنائية الدولية ةحمد على النظام األساسي للمحكمي

دت العقوبات في المادة ، إذ حد23للمادة  االعقاب بالنظام األساسي فقط وفقً

 من النظام على سبيل الحصر. 77

 ،من العقوبات المنصوص عليها في نظام روما األساسي نوعانهناك  .12

 والعقوبات السالبة. والعقوبات المالية ،العقوبات السالبة للحرية :هماو

والسجن المؤبد، أما العقوبات المالية  ،السجن المؤقت :هماو نوعان،للحرية 

 الغرامة والمصادرة.ف

النظام  اعتمدهاليس لها وجود ضمن العقوبات التي  اإلعدامعقوبة  أن .13

، وهي من العقوبات المنصوص عليها في للمحكمة الجنائية الدولية األساسي

 .سالميالتشريع اإل

م في نظام ائالجر يةقانون تتهكناُكما  ت،تهكناُعقاب قد ال يةقانون أننرى  .14

ع وقّتُ أنالذي أجاز للدول ،  80المحكمة، وذلك لوجود نص المادة 

ا عن العقوبات الداخلية بعيد قوانينهاالعقوبات المنصوص عليها في 

 المنصوص عليها في النظام األساسي.
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وأثرها على  ،ر العقوبة حسب جسامة الجريمةقدي أنعلى القاضي  .15

 ،بالمجني عليه المجتمع الدولي، ومدى الضرر المادي والمعنوي الذي حّل

ومعنى  لجريمة،ل ارتكابهوجهوده المبذولة بعد  ،الشخصية الجانيوظروف 

 النظام األساسي أخذ بتفريد العقوبة. أنذلك 

أما ظروف  ،المحكمة جعلت ظروف التخفيف على سبيل الحصر أن .16

دون  الجانيد العقاب على شدي أنيمكن من ثم و ؛ة مفتوحةالتشديد ففي قائم

 يةقانونالمتهم و ضماناتب هذا ويمس ،امشدد اهناك ظرفً أنيعلم ب أن

 سالمي.هو في التشريع اإل العقاب، على عكس ما

ه مما أنإال  ص النظام األساسي،رغم العيوب الموجودة في بعض نصو .17

والعدالة  ،وللمجني عليهم ،للمتهم ضمانة النص على المبدأ يعد أنشك فيه ال

 الجنائية بشكل عام.

ها تقوم بالتحقيق نأل ؛التجريم يةقانونالمحكمة قد عملت بمبدأ  أننالحظ  .18

في رتكب جريمة تدخل اوإصدار أوامر بالقبض على كل من تجده 

ا ليس من النظام األساسي، وأيض 5المحكمة المحدد بالمادة  اختصاص

(أي ليس لها أثر  إنشائهاعلى الجرائم المرتكبة قبل  اصاختصللمحكمة 

 مع المبدأ. أيضاهذا يتفق و ،رجعي)

ظمة األساسية واللوائح السابقة ننظام روما األساسي أفضل من األ كان .19

والنظام  ،والئحة محكمة طوكيو ،الئحة محكمة نورمبرغ اخصوص ،عليه

ق ، فيما يتعلّارواندحكمة ساسي لموالنظام األ ،األساسي لمحكمة يوغسالفيا

 ضماناتمما ضاعف من  ؛والنتائج المترتبة عليه يةقانونالبإقرار مبدأ 

 المتهم أمام المحكمة.
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  :التوصيات: الثاني

 :اآلتية التوصيات إبداء هذه الدراسة نهاية في يمكن

- األجنبية المحاكم أمام اإلسالمية الدول رؤساء محاكمة قضية تكان لما .1

 اإلسالمية الدول تفرق آثار من اأثر -الدولية الجنائية لمحكمةا والسيما

 الذي األمر ؛التفرق أسباب إزالة على العمل الدول هذه على نإف ...وضعفها

 .واآلثار النتائج هذه كل على القضاء إلى يسوق

 احكم لتكون ،اإلسالمي بالتشريع تلتزم التي المحاكم إنشاء على العملوجوب  .2

ود اإقليميويمكن واإلسالمية، العربية الدول بين تقوم التي النزاعات في اولي 

 فعالأل ارتكابهم حال في ومعاقبتهم الرؤساء محاكمة مهمة إليها توكل أن

 .اإلسالمية الشريعة مهاجرتُ

 اإلسالمي المؤتمر ومنظمة العربية الدول جامعة ضمن القرارات تفعيل .3

 .يةإسالم عدل محكمة إقامة أنبش الخاصة

 اإلسالمية، الدول ضمن العدل بتحقيق ليقوم به الالئق استقالله القضاء منح .4

 .بالعدل ليحكموا لهم المناسب المناخ وتوفير العدول، األكفاء القضاة واختيار

 يرتكبها التي الجرائم معالجة وسائل على المحلية القوانين ضمن النص .5

 نزيهة اإلسالمية ولالد في الدستورية المحاكم كون وضمان ،المسئولون

 .التنفيذية السلطة يماوالس ،جهة ألية تابعة وغير

 يةقانونمبدأ  النتهاكها ؛22من المادة  3ضرورة إلغاء الفقرة يرى الباحث  .6

وعدم  ،الدولي قانونالالنص التجريمي من  استعارةها تجيز نأل ؛التجريم

 على النصوص التجريمية في النظام األساسي فقط . اعتمادها

مبدأ  النتهاكها ؛من النظام األساسي 88لغاء المادة إضرورة  رى الباحثي .7

ق العقوبات المنصوص تطب أنها تجيز للدول األعضاء نأل ؛العقاب يةقانون
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عليها النظام  عن العقوبات التي نص االداخلية بعيد قوانينهاعليها في 

 األساسي.

وفق نظام روما  يرى الباحث ضرورة جعل الظروف المشددة للعقاب على .8

مبدأ قانونية  انتهاكألن العكس يؤدي إلى  ؛األساسي على سبيل الحصر

 العقاب.
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  الفصل الخامس    

  المصادر و المراجع
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 المصادر

  .القرآن الكريم -

  قائمة المراجع:

   :ا: المراجع العربيةأولً

 ،ـه 630 األثير ابن دينال عز الصحابة، معرفة في الغابة أسد: األثير ابن -

 م. 1996 ،العربي إحياء التراث دار :بيروت،  1 ط

 بابن المعروف الواحد عبد بن محمد الدين كمال القدير، فتح شرح :الهمام ابن -

 ت..د العربي، التراث إحياء دار :بيروت،  ط.د الهمام،

 ،عابدين ابن بحاشية المعروف المختار الدر على المحتار رد: عابدين ابن -

 دار: بيروت، 1 ط حلبي، المجيد عبد :عابدين، تحقيق بن أمين محمد

 .م 2000 ،المعرفة

 ،ـه 463 القرطبي محمد األصحاب، معرفة في االستيعاب: البر عبد ابن -

 ،العلمية الكتب دار، 1ط الموجود، وعادل عبد معوض علي: تحقيق

 م.1995

 ،ـه 620 المقدسي دامةق بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد المغني،: قدامة ابن -

 .م 1996 ،الحديث دار :خطاب السيد، القاهرة محمد: تحقيق

  .3ظمة السياسية المعاصرة، طناأل .)2001( .أبوزيد، محمد عبد الحميد -

ة أمنش :سكندريةاإل .الدولي العام قانونال .)1993( .أبوهيف، علي صادق -

  المعارف. 
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مدخل  :ئية الدوليةالمحكمة الجنا .)2000( .بسيوني، محمود شريف  -

دار الشروق، الطبعة  .اذ الوطني للنظام األساسيقنلدراسة أحكام وآليات اإل

  . األولى

 1051 البهوتي يونس بن منصور اإلقناع، متن عن القناع كشاف: البهوتي -

  م. 1997 ،الكتب عالم :بيروت، 1 ط محمد الضناوي،: تحقيق ،ـه

مبدأ التكامل في نظام   .)2005( .الجنابي، بهاء الدّين عطية عبد الكريم -

كلية  إلىمقدمة  دكتوراهطروحة أ .روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  جامعة الموصل. ،قانونال

نظام دائم  إلنشاءالخبرة التاريخية  .)1999( .فتحي هانيجورجي،   -

المنظمة العربية لحقوق  .اإلنسانللعدالة الجنائية الدولية في قضايا حقوق 

  .، اإلصدار الخامسإلنسانا

 قانونالالدولي العام،  قانونالمدخل إلى  .)1970(  .ن، غالناجيرهارد ف -

، نالبن :فاق الجديدة، بيروتبين األمم، الجزء الثالث، منشورات دار اآل

  الثانية.الطبعة 

دار الفكر  .المحكمة الجنائية الدولية .)2005( .حجازي، عبد الفتاح بيومي -

  الجامعي. 

دار  :القاهرة .المحكمة الجنائية الدولية .)2004( .سعيد عبد اللطيف حسن، -

 .النهضة العربية

 .الجنائي الدولي قانونالدروس في   .)1960( .حسني، محمود نجيب -

  .يةقانونالمعهد العلوم  ،دروس لطلبة الدكتوراه، جامعة القاهرة
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م، دار العقوبات، القسم العا قانونشرح  .)1977( .حسني، محمود نجيب -

  النهضة العربية.

حدى الجرائم الخطيرة في إ العدوانجريمة  .)2001( .حماد، كمال -

الندوة العلمية، المحكمة الجنائية  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  ، جامعة دمشق، كلية الحقوق. الحصانةالدولية، تحدي 

 .الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة  .(ب.ت) .حمد، فيدا نجيب -

  .93، الطبعة األولى، ص نالبن :منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

لرئيس الدولة في  قانونالالوضع  .)2005( .الخشن، محمد عبد المطلب -

  .دار الجامعة الجديدة للنشر :سكندريةاإل. الدولي قانونال

القسم  العقوبات، قانونالوسيط في شرح . )1968( .علي حسين الخلف، -

الطبعة . مطبعة الزهراء :بغداد ول، النظرية العامة،جزء األالعام، ال

  ولى.األ

 الدسوقي، عرفة بن محمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية : الدسوقي -

 ت..د الكتب العربية، إحياء دار،  ط.د

دار  :ردناأل .طاعة الرؤساء وحدودها. )2006( .راضي، مازن ليلو -

  قنديل.

في  وانعقاده االختصاصآلية تحديد  .)2003( .الرشيدي، مدوس فالح -

مجلة الحقوق، جامعة  .1998ا التفاق روما نظر الجرائم الدولية وفقً

 .، السنة السابعة والعشرونالثانيالعدد  الكويت،

 .للماليين العلم :بيروت،  5 ط. األعالمم). 1980.( الدين خير، لزركليا -
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القضاء الجنائي  مبدأ التكامل في .)2001( .سراج، عبد الفتاح محمد -

  دار النهضة العربية، الطبعة األولى.  :القاهرة .الدولي

دار  .وثائق وآراء :اإلنسانيالدولي  قانونال .)2002( .سعداهللا، عمر -

  .122ص ، 2002 ،مجدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى

لية الفرد الجنائية عن الجريمة ومسؤ .)2002( .السعدي، عباس هاشم -

  ار المطبوعات الجامعية.د .الدولية

مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة  .)2002( .السعدي، عباس هاشم -

  دار المطبوعات الجامعية. :اإلسكندرية .الدولية

الدولي الجنائي في  قانونالدور  .)2004( .، عبد اهللا علي عبوسلطان -

  رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق. .اإلنسانحماية حقوق 

 المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية: .)2011( .أحمد صبوح ،سليمان -

للمصادقة على نظام روما  يةقانونالو ،والسياسية ،العواقب الدستورية

مؤسسة عامل الدولية، جمعية عدل بال حدود،  .للمحكمة الجنائية الدولية

  .ناجامعة الحكمة، لبن

القضاء الدولي  .)2002( .حمد غازيأوالهرمزي،  ؛حمدأالسيد، مرشد  -

  .2002،دار الثقافة :ردناأل .الجنائي

 الخطيب الدين شمس المنهاج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني :الشربيني -

 م. 2004 ،المعرفة دار: بيروت،  2 ط ي،نامحمد عيت: به اعتنى الشربيني،

دراسة في النظرية العامة للمنظمات  .)1984( .حمدأبراهيم إ الشلبي، -

 الدار الجامعية للطباعة والنشر. :بيروت. الدولية
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المسؤولية والعقاب على جرائم  .)2004( .الشيخة، حسام علي عبد الخالق -

  دار الجامعة للطباعة والنشر.  .الحرب

 ولي إلى المسندة الجرائم .)2011( .ورأنوصطوف،  ؛صفي الدين، بالل -

 من عليها تهمحاكم في الدولية الجنائية واختصاص المحكمة ،المسلم األمر

 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .اإلسالمي الجنائي منظور الفقه

  الثالث، سوريا. العدد،  - 27 المجلد ،يةقانونالو

دراسة  :أصول المحاكمات الجزائية .)2003( سليمان.عبد المنعم،   -

  .356ص  ،، بيروتالثانيمنشورات الحلبي الكتاب األول و .مقارنة

دراسة للنظام  :المحكمة الجنائية الدولية .)1997( .حمدأر عطية، أبو الخي -

دار النهضة القاهرة:  .األساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص بالنظر فيها

 .العربية، القاهرة

محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد  .)1991( .العنزي، رشيد محمد -

  آذار. ،ولالعدد األ ،15السنة  ،مجلة الحقوق الكويتية .الدولة قانونال

المحكمة الجنائية الدولية: مدى  .)2002( .العوضي، عبد الرحيم يوسف -

العربية حول  يةقانونالالندوة  إلىبحث مقدم  .حجية َأحكام القضاء الوطني

ِإلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  واالنضمامثار التصديق آ

  شباط .  4-3جامعة الدول العربية، للفترة من 

 :دمشق .الدستوري والنظم السياسية قانونال مبادئ .)1987(.لي، كمالغا -

  العروبة للطباعة.

بادة الجنس إ، اإلنسانيةالجرائم ضد  .)2000( .بطرس نافرج اهللا، سمع -

بحث منشور في كتاب دراسات في  .وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها
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 ،لمستقبل العربيدار ا ،تقديم الدكتور مفيد شهاب ،اإلنسانيالدولي  قانونال

  .1ط

ماذا ينبغي على  :جرائم الحرب .)2003( .فشلر، لورنس وآخرون -

  ، الطبعة األولى.نادار أزمنة للنشر والتوزيع، عم ه.الجمهور معرفت

المتهم أمام المحكمة الجنائية  ضمانات .)2011( .فضل، عالء باسم -

  ين.فلسط ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية .الدولية

 ،طبيعتها :المحكمة الجنائية الدولية .)2004( .القدسي، بارعة -

 مجلة .سرائيل منهاإوموقف الواليات المتحدة األمريكية و ،واختصاصها

  ، سوريا.الثاني العدد ،٢٠ المجلد، يةقانونالو االقتصادية للعلوم دمشق جامعة

 محمد :حقيقت ،ـه 684 القرافي العباس أبو الدين شهاب الذخيرة،: القرافي -

 م. 1994 ،اإلسالمي الغرب دار :بيروت،  1 ط بوخبزة،

أهم الجرائم  :الدولي الجنائي قانونال .)2001( .القهوجي، علي عبد القادر -

 .168ص  ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .الدولية

دار  :بغداد .الدولي قانونالمباحث في  .)1991( .الكاظم، صالح جواد -

  الشؤون الثقافية.

 .لمحكمة الجنائية الوطنية والسيادة الوطنيةا .)2004( .ماجد، عادل -

  ستراتيجية.مركز األهرام للدراسات السياسية واال :القاهرة

طاعة إولية القادة والرؤساء والدفع بؤمس .)2006( .مال اهللا، عيسى -

منشورات  ،اإلنسانيالدولى  قانونالبحث منشور في كتاب  .وامر العليااأل

  .حمرلدولية للصليب األاللجنة ا
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 محمد بن علي الشافعي، اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي :الماوردي -

 1 ط الموجود، عبد وعادل معوض علي :تحقيق ،ـه 450 الماوردي

  م. 1994 ،العلمية الكتب دار :بيروت

التنظيم الدولي المنظمات العالمية واإلقليمية  .)2000( .المجذوب، محمد -

 .، الطبعة األولىنالبن :نشورات الحلبي الحقوقية، بيروتم .والمتخصصة

منشورات الحلبي  .الدولي العام قانونال .)2005( .المجذوب، محمد -

 .نالبن :بيروت الحقوقية، الطبعة األولى،

منظمة العفو  .)2010( .مجلة العفو الدولية، حملة من أجل العدالة الدولية -

  تحدة.الطبعة األولى، المملكة الم .الدولية

جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي  .)2006( .محمود، محمد حنفي -

  ولى.الطبعة األ، دار النهضة العربيةالقاهرة:  .الدولي

المبادئ الجنائية العامة في النظام  .)1999( .محمود، ضاري خليل -

، يةقانونبحث منشور في مجلة دراسات  .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 د.، بغدا2العدد

المحكمة الجنائية  .)2003( .ويوسف، باسيل ؛محمود، ضاري خليل -

  بيت الحكمة.بغداد:  .الهيمنة قانونأم  قانونالالدولية: هيمنة 

المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية  .)2001( .مشعشع، معتصم خميس -

العدد  ،، كلية شرطة دبي، السنة التاسعةقانونالمجلة األمن و .الدولية

   .ايرين ،األول

المفهوم  :المحكمة الجنائية الدولية .)2011( .مصطفى، أحمد إبراهيم -

  األكاديمية الملكية للشرطة.البحرين:  .والممارسة



 

127 

 

القضاء الجنائي الدولي: مبادئه  .)2008( .مطر، عصام عبد الفتاح -

  .دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية .وقواعده الموضوعية واإلجرائية

، شركة حرف لتقنية الثانيريف، اإلصدار موسوعة الحديث الش -

  .1998المعلومات، مصر، 

الدولية  الجنائية المحكمة بين التكاملية العالقة .)2011( .النايف، لؤي محمد -

 المجلد ،يةقانونالو االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة .الوطني والقضاء

 الثالث، سوريا. العدد،  - 27

ريل بأ 12المحكمة الجنائية الدولية. ختصاص ا .)2004( .نانجمة، حن -

2004 . (www.iccarabic.org) 26)   
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