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  ة ــمقدمـ

من ملدة طويلة  البشرية عانتلك لذ. اإلنسانية ¦ƢǠǸƬĐ©� ة قدم ـقدميظاهرة اجلرمية ربـتعت

االغتصاب   ، التعذيب السجن ،النفي ،االسرتقاق،،كالقتلرائم  ها أبشع اجلختللت اليت احلروبويالت 

  . األساسية  هحرياتحلقوق اإلنسان و  املختلفة غريها من االنتهاكاتو 

�Â�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǯبني  ضوابط تنظم العالقاتعدم وجود ود سبب ذلك إىل يع Ǵƫ�®¦ǂǧ¢حتكموانني ق 

. بدال من قوة القانونوة قانون القيادة ـمما أدى إىل س.  أحكامها خمالفةوتعاقب على  هاـبين

اإلنسان مكانة  الذي أوىل1اإلسالم سيما لى هذا احلال إىل غاية نزول الشرائع السماويةظل األمر ع

عليهااالعتداء ربـعتيبالتايل .  األمسى هدفهالبشرية ، كرامة اإلنسان وحرياته النفس حفظ  جعلو  .خاصة 

.2مرتكبوها اعليهيعاقبرميةـج

التكنولوجية  والوسائل تƢǠǸƬĐ¦�°Ȃـتطنتيجة ل ، اكبري ا  تطور  اجلرمية ظاهرةعرفت بعد ذلك 

مثل  ،ائياجلن جمال القانون الدويليف مل تكن معروفة ديدة ج ممفاهي ظهورمما أدى إىل  .املستعملة فيها 

 غايتها أصبحتو  وانني املنظمة للحروبـذلك تطورت الق مقابل.  -اجلرمية ضد اإلنسانية -مفهوم

.3وقت السلم أثناء احلرب و¦�ǶēƢƦƳ¦ÂÂ�śƥ°ƢƸƬŭ¦�¼ȂǬƷ�¿¦ŗƷ هي األساسية

راءاتإج وذلك باختاذ . الدولالنزاعات بني تلك آلليات حلسم القضاء الدويل اجلنائي أهم ا يعتربو         

 .الدويل °�¦ǞǸƬĐو بتط القانون الدويل اجلنائي ورتط لذا.  ومعاقبتهماجلرائم  املتابعة ضد مرتكيب 

  وح يف قوله بوض ويتجلى ذلك. ريعة اإلسالمية أمهية خاصة حلياة اإلنسان وكرامته و حرمت قتل النفس  ـأولت الش-1

انه    القتلرف يفـد جعلنا لوليه سلطانا فال يسوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، ومن قتل مظلوما فقتقتلـوال: (( تعاىل      

  ) .كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضـه وماله  ) : (ص(كما قال الرسول)) .  كان منصورا 

الوضعية والشريعة اإلسـالمية ،ديوان املطبوعات اجلامعية، ممحـود محبلي ، حقوق اإلنسان  بني النظ: أنظـر ( -  

.)03ص. 1995اجلزائــر ،  
،           عمر حممود املخزومي ، القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية ، الطبـعة األوىل:  أنظـر  -2

.109، ص2008عـمان ، ،دار الثقافة للنشر والتوزيع 
.4، دون ذكر دار وتاريخ النشر ، ص يالدويل اجلنائيف القانون  حممد حمي الدين عوض ، دراسات: أنظـر  -3



 احلربنشوب لكن  . العقابمرتكيب اجلرائم من  إفالتب اجلنائي يتسم لقد كان القضاء الدويل      

ويتجلى ذلك من خالل  . الدولية  اجلرائممرتكيبحتول حقيقية يف جمال متابعة  نقطة كان  العاملية األوىل

لمادة ل اوفق،  ةـضد اإلنساني جرائم ارتكابو  بحلر بامبادرته بسبب  الثاينغليوم  األملاين ورـاإلمرباط متابعة

1919فرساي  تفاقيةامن  227
أية ب هاارتباط دملع إقليمهاره إىل بعد فرا هتسليم ترفضهولندا  إال أن .4

.5من العقاب إفالتهأدى إىل مما  . ائمر مرتكيب اجل ممعاهدة تلزمها بتسلي

بداية االعرتاف و  نائيـاجل دويلالقضاء الل يف جماحقيقي  األوىل بداية حتول حلرب العامليةا ربـتعتلك بذ

 حيالولة د قائد أول األملاين ورـاإلمرباط يعد كما. الدولية رائمـاجل رتكيب مل الفردية ةـاجلنائي املسؤولية بفكرة

تلك  مما جعل.6ية املعاهداتـالدولية وقدس قألخالا رائم ضدـالرتكابه ج ائينـاجل الدويلالقضاء أمام 

  .ائي ناجلدويل ال سابقة يف تاريخ القضاء اخلاصة مة كاحمل

قادة خاصة كبار الالدولية رائم اجلة مرتكيب ـملتابع أول مبادرة حقيقية رب تلك املالحقـةـعليه تعتو        

.8 األوىل العاملية بحلر ا بعدعن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين  7واملسؤولني

ويتجلى .  الثانية عد احلرب العامليةبإال اجلنائي بصفة فعلية  فكرة القضاء الدويل يدكنه مل يتم جتسل       

جرائم  املتسببني يف ؤولنيـواملس القادةكبار الحقة  مغرض ب طوكيوو  ورمبورغنإنشاء حمكميت ذلك من خالل 

.9ومعاقبتهم بسبب ذلك  ااملرتكبة خالهل ةإلنسانيا ضداحلرب واجلرائم 

1919ƪ اتفاقية فرسايما يعاب على  -4 ǯǂƫ�ƢĔ¢مما.     بةـتراها مناس العقوبة اليت   قيطبلتـديرية للمحكمةالسلطة التق

مبادئ تقتضيهخبالف ما  مل والعمنيȀƬŭ¦�śƥ�ǲȈǔǨƬǴǳ�¾ƢĐ¦�ƢŮ�ƶǈǨȇهذا ما . رعيةـشمبدأ الال تستند اىل جعلها

داراألوىل ،الطبعة،ةـزاءات الدوليـالقانون الدويل اجلنائي ، اجلالطاهر منصـور ، : أنظـر ( -القضاء الدويل 

.)116، ص 0200دة ، بريوت ، ـاملتحالكتاب اجلديد

.120ود املخزومي ، مـرجع  سابق ، صـعمر حمم:ر ـأنظ -5
.118الطاهر منصور ، املرجـع السابق ،  ص : أنظـر   -6

الدولية ، دار اجلامعة  ة ـة يف النظرية العامة للجرميـ، دراسحممد عبد املؤمن عبد الغين ، القانون الدويل اجلنائي:أنظـر-8

.282ص   ،.2008درية ـ،  اإلسكن رـللنشاجلديدة
8

اإلرهاب الدويل ، دار أسامة للنشـر والتوزيع ، األردن ،                     ري ،ـعلي يوسف الشك: أنظـر -

.10، ص2008الطبـعة األوىل  ، 

.63بق ، ص سامرجـع وض، ـحممد حمي الدين ع: أنظـر -
9



     مبدأمثل وق اإلنسانمحاية حق تكرس  جديدة احملاكم من مبادئ  تلكت به ءجا رغم ماو 

¦�ȄǴǟ�Ƣđ�¿ȂǰƄ¦�©ƢƥȂǬǠǳ ليد كـجتسمن   ¤ǺǰǸƬƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ -  لألفراد الدولية  ةـنائياجل املسؤولية -

   .من اإلفالت من العقاب  مرائـلذلك متكن الكثري من مرتكيب اجل . 10 الواقع

 جلنة القانون الدويل إنشاءب وذلك ،بالقضاء الدويل اجلنائيالدويل  ¦ǞǸƬĐ اهتمام تضاعف ذاهل          

. وأمن اإلنسانية اجلرائم ضد السلم  وتقنني11نورمبورغ  ةحمكم ميثاق بلورة مبادئ  همة كلفت مب اليت

مت شل إذ  . لقواننيسن اجمال يف  ةري كب  ودمجمرحلة اجلنائي  الدويل ضاءالق شهدالباردة خالل احلرب  لكن

غاية التوصل  إىل إرجاء ذلكومت  .1187الالئحة األممية رقم  مبوجب الدولية اجلنائية احملكمة إنشاء مشروع

.12ةوأمن اإلنساني رائم ضد السلمـوتقنني اجل إىل تعريف

العديدة  نتيجة التغريات اانتعاشا كبري  اجلنائي الدويلالقضاء ف ر ع،1989 الباردةانتهاء احلرب عد ب        

يف يوغسالفيا انفجار الوضع و تفكك االحتاد السوفيايت ، برلني جدار¦ƢȈĔ°�  مثل الدويل�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƾȀاليت ش

1994 رواندا ،1991
      .  الدولية للقوانني  االنتهاكاتارتكاب الكثري من  إىلمما أدى  .13

مثل  ةـاء حماكم خاصـإلنش قرارات دارـصإل الدويل األمن سـلĐ حافز مبثابةاألحداث  تلك ربـتعت ذال        

1994نوفمرب 08 يف 955والقرار  الفياـيوغسل اخلاصة احملكمة بإنشاء املتعلق1993فيفري 22يف 808القرار 

 وكان .املتحدةالسابع من ميثاق األمم  لفصلإىل ا تناداـاس رواندال اخلاصة ةـاء احملكمة اجلنائيإنشضمن املت

đ�Ǯ ǳ̄ات جنيفسيما اتفاق، ات الدوليةواالتفاق رافـلألع ةري االنتهاكات اخلطببني يف ـتابعة املتسدف م 

1949لعام  األربع
14.

 نزاعات كانت تعيش اليت ة بني بعض الدولات ثنائياقمبوجب اتف خمتلطةمت إنشاء حماكم  كما       

وقعت على رائم اليت ـاجل تلك مرتكيب بغرض متابعةوذلك  . واألمم املتحدة ريةاضطرابات داخلية خطو 

  .من الدول وغريها كمبوديا ،، لبنان اخلاصة بسرياليون مثل احملاكم  ،أراضيها 

.125سابق ، صمـرجع ر منصور ، ـالطاه  :أنظـر - 10

املسـؤولية اجلنائية الدولية     - ، استخلصت أمهها وهي كمة نورمبورغ حم بادئمبعد قيام جلنة القانون الدويل بصياغة  -11

  .  مسو القاعدة اجلنائيـة الدولية على القـوانني الوطنية للدول    -لألفـراد 
.5، صمرجع سابق ، د وردةـجماه:  رـأنظ -12
.285ابق ، صمـرجع سحممد عبد املنعم عبد الغين ، :  رـأنظ -13
14

.6ص  ،  سابقع  ـد حمي الدين عوض ، مـرجحمم: ر ـأنظ-



 . القانونهاء ورجال الفقمن قبل  ديدةـشنتقادات ا جهتهاواو  رفيةـكانت ظ تلك احملاكم لكن          

جويلية17 بتاريخ ليتحقق ذلك .من ضرورية ة دولية دائمة أكثرإنشاء حمكمة جنائيأصبحت فكرة  لذا

.15جويلية  17و 15ما بني  اروميف خالل املؤمتر الدبلوماسي املنعقد1998

ةتصوهي خم .16ة دولية دائمةـوين دويل ينشئ حمكمة جنائيأول نص قان ميثاق روما بذلك يعد       

.17األساسي من نظامها  05تضمنته املادة  هذا ما. خطورةكثر األ الدوليةاجلرائم  مرتكيب تابعةمب

علينا البحث ، يتعني  رائم ضد اإلنسانيةـاجل مرتكيبمتابعة  هواملذكورة  احملاكم كلهدف   وباعتبار       

الفصل  التي يتم إنشاؤها بموجبالدولية  رائم أمام المحاكمـالجمرتكبي ة ـمتابعة كيفية متابعيف 

.-قية اتفاآليات من ميثاق األمم المتحدة ، والمحاكم التي يتم إنشاؤها بموجب  السابع

األول يتعلق بتدخل . لني ـفص إىليمه ـ، ارتأينا تقس وع ـهذا املوضحبث  تفاصيلوض يف ـوللخ      

فيتعلق باآلليات  ، أما الفصل الثاين .اخلاصة الدولية ة ـاحملاكم اجلنائي إنشاء   ألمن الدويل يفا سجمل

       .ة الدولية ـاالتفاقية إلنشاء احملاكم اجلنائي

روما مادة مبادة ، اجلزء األول ، دار هومة رح اتفاقية ـشحة ، احملكمة اجلنائية الدولية ، نصر الدين بومسا:أنظـر -15

.5،  ص 2008ر والتوزيع  ، اجلزائــر ،  ـللطباعة والنش
Ƣǟ¦Ǆǻ�Ŀ�ƨƦǰƫǂŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ŀ�ǂǜǼǳƢƥ�ǎ©�� .تعترب كل احملاكم السابقة للمحكمة اجلنائية الدولية ظرفية -16 Ƭţ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȂǰǳ

.جنائية دوليـة دائمــة  مةǰŰ�ń¤�ƨƳƢŞ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƦǏ¢�¦ǀǳ.حمددة وتنتهي بانتهاء النظر يف تلك القضايا
ǎاألساسي للمحكمة  من النظام  05املادة  تنص  -17 Ƭţ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦ األشـد خطورة وهي  باجلرائم         :

.جرائم اإلبادة اجلماعية ،  اجلرائم ضد االنسانية ، جرائم احلرب وجـرائم العدوان 



ل األولـالفص

في إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة الدولي س األمنلـتدخل مج

عدم بسبب كبري فراغ اجلنائيجمال القضاء الدويل ساد وطوكيو حماكميت نورمبورغ بعد  

االنتهاكات  الكثري منارتكاب  إىلمما أدى .  مرتكيب اجلرائم الدولية وجود أجهزة قضائية خمتصة مبتابعة

ضد  يةسرائيلاإلاجلرائم و  1954 ملفيتناا ضد ƢđǂƷ�Ŀ األمريكيةاجلرائم مثل األعراف الدولية للقوانني و 

1978يف دير ياسني الفلسطيينب الشع
يف العامل  اإلنسانحلقوق رب االنتهاكات ـأك من اليت تعدو .18

  .ة ـرب العاملية الثانيـبعد احل

من  ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ©غاية انتهاء احلرب الباردة إىلاحلال هذا  على ملالعا الوضع يفاستمر 

 حماولةعرقلة مما أدى إىل  . اكبري مجودا  اجلنائي  الدويل لقضاءا دشه الفرتةخالل هذه ف.القرن املاضي 

.19شل مشروع إنشاء احملكمة اجلنائية الدوليةتقنني اجلرائم الدولية و 

الواليات  انفردت ،سابقا وفيايتحتاد الساالفكك تو  1989 عام¦�ȆǟȂȈǌǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�°ƢȈĔلكن بعد          

هي القطبية أصبحت األحادية بالتايل . يادة العاملبق األورويباد ومعها دول االحتاملتحدة األمريكية 

.1990ابتداء من  نشاطهاجلنائي عاد القضاء الدويل تǇ¦�¦ǀđ .لية يف العالقات الدو السائدة 

�ƢēƢȇ°ȂȀŦلية بنيأه احرب اسابق شهدت يوغسالفياخالل هذه الفرتة إىل أنه االشارةدرهنا جت  

كما  .اإلنساينلدويل ا لقانونلسيمة اجلنتهاكات االو اجلرائم  من ريارتكاب الكث مما أدى إىل. املختلفة

.20 الدولغريها من يف و  1993عام رواندا يف  هانفس االنتهاكات أرتكبت

:اجلنائي ، على املوقع االلكرتوينحسينة سريون ، تطور القضاء الدويل:أنظر  -18

www.jilc.Com
مما حال دون مالحقة . بني املعسكرين  دالباردة وتنافس شدي بقة للحرب العاملية الثانية باحلر متيزت الفرتة الالح: أنظـر -19

مذكرة، ة الدوليةة ، جملس األمن واحملاكم اجلنائيد وردجماه: أنظـر ( مرتكيب اجلرائم الدولية ووضع حد لتلك اجلرائم 

.)5، ص2009وم اإلدارية ، جامعة اجلزائـر ، قوق والعل، كلية احلالقاتماجستري يف القانون الدويل والع
Moussounga:ـرـأنظ-20 ITSOUHOU MBADINGA ,« Variation des

Rapports entre Les Juridictions Pénales Internationales et Les

Juridictions Nationales dans La Répression des Crimes

, Université deDroit HumanitaireRevue deInternationaux »



كفيلة مبتابعة ة  ـقضائي آلياتو ة قانوني سـأسعن البحث  إىل ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ جلأ بناء على ذلك

لعام  األربع ات جنيفتفاقحـكام األ ريةـطشهدت انتهاكات خاليت  الدول تلكيف رائم ـمرتكيب اجل

1977اإلضايف الثاين لعام اوهلـبروتوكو 1949
21.

ية والسياسية املدن اإلنساناالتفاقية الدولية حلقوق ألحكام  مبخالفتـهاالنزاعات تلك متيزت  كما

1966لعام
 ق كل إنسانحب ةتعلقامل و �Ƣē02ادميف  1950لعام  اإلنساناالتفاقية األوروبية حلقوق و 22

  . ةالالإنسانياملعامالت للتعذيب أو  هيف احلياة و عدم تعريض

šـقسن  يف وجتلى ذلك.  اورا كبري تط اجلنائيالدويل  القضاءعرف لذلك نتيجة        �» ƾđ�śǻ¦Ȃرمي 

ƢȇǂƷÂ�¼ȂǬū�©ƢǯƢȀƬǻ¦�ƢĔȂǰƥ�Ǧ©� األفعال ǏȂƫ�Ŗǳ¦جنائية حماكم  إنشاء يف دـكما جتس.األشخاص

.23اجلرائمتلك  مرتكيب قةبغرض مالحمرة  ألول خاصة دولية

ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ اليت املبادئبعض  تكريس نائياجلالدويل القضاء عرف  إضافة إىل ذلك         

.24همƦƫ°�Â¢�ǶēƢȈǳÂƚـز يف مسدون متيي -ة الدولية لألفرادـسؤولية اجلنائيامل– مبدأ مثل نورمبورغ

 على نيالدولي واألمن السلم تعادةـالسخاصة  جنائية حماكم بإنشاء حظيت اليتالدول تلك  أهممن و  

  . روانداو  سابقا الفياـاملثال يوغسنذكر على سبيل  أراضيها

ǺǷȋ¦�ǆاليت مسحت  هي اإلنسانوق اخلطرية حلق النتهاكاتااألوضاع املأساوية و لذا ف    ǴĐ

وذلك كلما كان . من ميثاق األمم املتحدة السابع  أحكام الفصل استنادا إىل هناك بالتدخل الدويل

�ƨǳƢƷ�ĿÂ¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȏ¦�Â¢�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�ƾȇƾē�½ƢǼǿو39،41وقوع عدوان تطبيقا للمواد

Paris I, No56, 2003, p 1222 . voir :
.http://www.rtdh.eu/pdf/20031221.pdf:

.1949لعام  ات جنيفالتفاق املشرتكة 03املادة : أنظـر   -21
.20اىل  06من   املـواد: أنظـر  -22

.1996من دستـور 32وكذلك املادة  1989لعام اجلزائري  دستورمن ال31و املادة     
Moussounga:أنظـر - 23 ITSOUHOU MBADINGA , Op

, Cit, p1222
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ساين القانون الدويل اإلن احلماية اجلنائية لضحايا اجلرمية يف ،نبيل حممود حسني : ر أنظ-24

.103، ص 2008االسكنــدرية ، 



  . ممرتكيب تلك اجلرائدع لر خاصة دولية إنشاء حماكم جنائية لك بغرضوذ. من امليثاق 42

يف (ة ـة الدولية اخلاصاجلنائيـإنشاء احملاكم دواعي أهم  األمر البحث يف منا وجبتـيس لذا

.)المبحث الثانييف ( تند عليه يف ذلك ـالقانوين املس سواألسا)  المبحث األول

                     األولالمبحث 

  ة الدولية الخاصةـالمحاكم الجنائي إنشاءدواعي 

ذلك يعمل ل. ني الدولي واألمن السلمحلفاظ على با املكلف اجلهازالدويل  األمنجملس  يعترب       

 وفقا األهداف اليت أنشئ من أجلهاتلك تجسيد لو  .العامل  عرباألمنية وضاع يادة واستقرار األـلس

دولية كم جنائية ا حم بإنشاء  قام ،25منه24سيما املادة دة ـاملتح ميثاق األمم من  لفصل السابع ل

«�Ƿوذلك . مؤقتةخاصة و  ƾđاتفاقيات اإلنساين و القانون الدويل د ـقواعاملتسببني يف انتهاك قة ـالح

س ـجملاليت أنشأها  اخلاصةة ـاجلنائي احملاكممن أهم تلك و .26الدوليف الكثري من 1949 لعام فجني

1993عام سابقا  يوغسالفيالاخلاصة الدولية  ةـاجلنائي اكماحمل سبيل املثال ىعل نذكرالدويل  ناألم

.1994عام  روانداو 

حتكم ا يف إرساء قواعد القانون الدويل اليت دورا بارز  أدىقد الدويل س األمن ـبذلك يكون جمل  

ية يف حماكميت طوكيو ǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƢȀƬǣƢȈǏ�Ŀ�̧ǂǋ�Ŗǳ¦Â.املسؤولية اجلنائية الدولية 

25-Ŀ�Ǿǳ�®ƾºŰ�Ȃǿ�Ƣŭ�ƢǬǧÂ�Ƣđ�¿ƢȈǬǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦�ǆ ºǴĐ�ƢēƢǘǴǇ�ǺǷ�¦ ǄƳ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨǸǜǼǷ�ƪ ǓȂǧالسابع الفصل

  . من  امليثاق 23مثلما تنص عليه املادة والعـدالة الدوليةملبدأ الشـرعية تطبيقاƢđ�ƾºȈǬƬǳƢƥ�ƢǷǄǴǷ�ǾǴǠŸ�ƢŲ. امليثاقمن

.H.D:    أنظـر  - BOSLY, «.Juridictions Pénales et Crimes

Droit International et Droitn deRevue»,Internationaux

197.re, Bruxelles ,2010 No 02, pCompa
من امليثاق ، يعمل جملس األمن الدويل إلنشاء حماكم جنائيـة    1/1املادةاملشار إليها يف  لتحقيق أهداف األمم املتحـدة-26

  وذلك . وضع حد لالنتهاكات ضد القانون  الدويل اإلنساين عن طريق مـالحقتهم ومعاقبتهم بسببها   خاصة من  أجل

�śǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾºē�Ŗǳ¦�©Ƣǟ¦ǄǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲƷ�» ƾđ.



كانت تلك أسواء ، ة الدولية لألفرادـوبفضل ذلك مت ترسيخ فكرة املسؤولية اجلنائي .27ونورمبورغ

.28  ةالنزاعات الداخلي ت املسلحة الدولية أواألفعال مرتكبة خالل النزاعا

5و 3،4، 2يف املواد الفيا يوغسل ةـاخلاصاألساسي للمحكمة  النظام نصي يف هذا اإلطار   

جرائم ،1949 جنيفات كام اتفاقرية ألحـخلطاالنتهاكات ا ملتسببني يفامبتابعة  هاعلى اختصاص

  .اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية و ة اجلماعية جرائم اإلبادو أعرافها ، احلرب

ر النظب هااختصاصإىل   4إىل  2املواد من يف لرواندا للمحكمة اخلاصة  األساسي نظامال  رييش كما

كة ملشرت ا 03املادة انتهاكاتة إىل ـباإلضاف ، ةاإلنساني اجلرائم ضد  ،ة اجلماعي  اإلبادة جرائم يف

1949 لعام ات جنيفالتفاق
29.

د ـاألش رائم الدوليةـاجليف  اختصاصهما بالنظرعلى  انينص  نظاما احملكمتني نوإذا كا

 همامن احدةو  لك  فيهااليت تنظر  رائمـاجل نوعبني  فاختال هناكف ، امهـاملرتكبة على أراضيخطورة و 

.30تقريبا هانفسالظروف و الفرتة رغم إنشائهما يف 

 يف يوغسالفيا النزاعن أليف الدولتني ،  ةالدائر  اتعانز ال طبيعة اختالف ذلك إىل ود سببـويع         

 الدائر يفالنزاع  مانبي.  هنفس وداخلي يف الوقت دويل طابعذو أنه أي  ، مزدوجاطابعا  يكتسيسابقا 

.31أي نزاع مسلح ذو طابع داخلي بارة عن حرب أهليةعرواندا 

Moussounga.:أنظـر-27 ITSOUHOU MBADINGA. Op.

Cit, p 1224
.13، ص 2013دار األمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، ، ن فعلية القضاء الدويل اجلنائي ولد يوسف مولود ، ع: أنظـر-28
يف حالة قيام نزاع مسلح على أراضي أحد أطراف - نهعلى أ 1949  لعام جنيف تااملشرتكة من اتفاق 03تنص املادة  -29

اتفاقات جنيف ذو طباع دويل ، يلتزم كل طرف يف النزاع مبعاملة  األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف املعارك 

�ǶȀƬǷȐǇÂ�ǶēƢȈŞ�²عن وذلك باالمتناع. بسبب املرض ، العجز ، االحتجاز أو ألي سبب آخر ، معاملة حسنة  Ƣǈŭ¦

.-البدنية ، أو االعتداء على كرامتهم الشخصية ،أوتنفيذ العقوبات ضدهم دون حماكمة عادلة تكفل هلم مجيع الضمانات
:نائي ، على املوقع االلكرتوينـحممد بلقاسم رضوان ، القانون الدويل اجل: ر أنظـ-30

Comhttp://montada.echoroukonline.
يف آن واحـد ، فاجلرائم  االذي كان سائدا يف يوغسـالفيا والذي يكتسي طابعا دوليا وداخلينظرا لطبيعة النزاع -31

من  03يتضح ذلك من نص املادة . احلرب بالتايل تتعلق بانتهاك قوانني وأعراف. املرتكبة هناك حتمل مسة النزاع املسلح 

.)العمد ، التعذيب ، تدمري ومصادرة املمتلكات ، نفي و أخذ الرهائنالقتل( اليت أشارت إىل جرائم نظامها األساسي 



 إىلس األمن الدويل ـجمل األسباب اليت دفعت  ملة أهـميكن القول أنه من مج  بناء على ذلك        

 يف واألمن الدوليني السلم  فرض  :منها  الدولية اخلاصة نذكرة ـاجلنائي احملاكم  إنشاءالتدخل و 

باإلضافة إىل  ) المطلب الثاني(يف  أو التقصري فيه لقضاء الوطينور اـ، قص)المطلب األول(

.)المطلب الثالث(يف ائي بني الدول ـالتعاون القضوجوب 

المطلب األول

  ينالدولي نـلسلم واألمرض اـف

يسمح له بالعيش يف جو من إذ . األرض اإلنسان فوق�Ƣđ يتمتع ةكبري   نعمة نرب األمـيعت         

السماوية  الشرائع هالسبب أولت هلذا .32سالمالعيش يف بناء وطنه و  هميكنكما . طمأنينةالسعادة و ال

.33 ةالشريف يةالنبو  السنة مأ الكرميذلك يف القرآن نكاأ واءس ، خاصةأمهية اإلسالم سيما

اليت ية األساسيعد من األهداف  نيألمن الدوليفظ السلم وافح للقوانني الوضعية بالنسبةأما         

  . الدوليةاملواثيق الكثري من  تناولته اليت املواضيعمن  يعدكما .34املتحـدة األممأجلها وجدت من

أوواإلضـرار البدين قتل أفراد اجلماعة ، اإليذاء( رائم تتعلق باإلبادة مثل ـمن النظام نفسه إىل ج 04كما أشارت املادة 

«��ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ���ƨǟȂǸĐ¦�ǲƻ¦®�ǂƯƢǰƬǳ¦Â�ƾȈǳ¦Ȃŭ¦�ǞǼǷاجلماعة ، فرض تدابريالعقلي ألفراد ƾȀƬǈƫ. (

¦ƢĔȂºǰƥ�ǶǈƬƫ�½ƢǼǿ�ƨƦǰƫǂŭلذا فاالنتهاكات. أما النزاع يف رواندا ، فهو عبارة عن حرب أهلية و يكتسي طابعا داخليا  -

ختتص احملكمة مبحاكمة األفراد املرتكبني جلرائم   – ىل أنهااألساسي من نظامها 02لذا أشارت املادة . جرائم  إبادة مجاعية 

، لتسبب يف    �ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�®¦ǂǧ¢�ǲƬǫ: األفعال اليت تشكل جرائم إبادة مثل وذكرت هذه املادة. -...اإلبادة اجلماعية

�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧȋ�ȆǴǬǟ�Â¢�ňƾƥ�Ã̄ ¢�¼Ƣū¤ . جرمية إبادة      ، املباشر الرتكاب  اإلبادة اجلماعية ، التحـريض -وكذلك أفعال

.حممد بلقاسم رضوان ، مرجع سابق  : راجع ( -مجاعية ، وغريها من األفعال األخـرى   (
.88 ص ،  مرجع سابق بلي ، ـود محـمح:ر ـنظأ–32
بيت الذي أطعمهم من جوعرب هذا الفليعبدوا (( -لقد ورد النص على أمهية األمن يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل -33

معاىف ،من أصبح آمنا يف سـرية ((كما ذكرت أمهية األمن يف احلديث النبوي . 4اآلية –سورة قريش ))وآمنهم من خوف 

).88، ص  نفسهأنظر محود محبلي ، املرجع (.))يف بدنه ، عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها 

.املتحـدة  ممن ميثاق األم 1/1ملادة ا: أنظـر - 34



استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق  خاصةولية دجنائية  حماكم بإنشاء جملس األمن الدويل قاملذلك 

 يف اإلنساين الدويل القانون ضد نتهاكاتواال ضد اإلنسانية مرتكيب اجلرائمة الحقمل األمم املتحدة

«�¦ūوذلك  . الدولمن  غريهارواندا و و سابقا  يوغسالفيا ƾđ35 الدولينيالسلم واألمن  ىفاظ عل.

.36دهقواع وإثراء يون الدويل اجلنائمما ساهم بشكل كبري يف تطور القان

 الدويل األمنذها جملس ـيتخ اليت لتدابريانص على يفانه الفصل السابع  حمتوى إىلع و بالرجو           

�ƾȇƾē�ƨǳƢƷ�Ŀ اإلخالل أو ينيالدول األمنالسلم و ƢǸđ  37دوانعع و يف حالة وق أو.

الذي يكيف فهو  ، اإلنسانيةسلم فاظ على ـاحلب املكلفاجلهاز هو الدويل األمن  سوباعتبار جمل

طبقا  اختاذها الواجبالتدابري  ددـحيمث  .38ميثاق األمم املتحدةمن  39ملادة حكام اطبقا أل الواقعة

.¦ƢǸē®ƢǠƬǇ وأهناك  واألمن السلم لفرض امليثاق من42و41لمادتني ل

وذلك  . 39املادة  عليها يفعلى جزء من التدابري املنصوص   41املادة تنص اإلطاريف هذا          

Ƣē°ƢǋƜƥ  اقتصاديطابع ذات  عقوباتو  دابري ت باختاذاملتعلقة   الدويل ألمنا جملـس صالحياتإىل 

عدم  يف حالةلكن  .39وقطع العالقات الدبلوماسيةدعم ال فووق احلصار رض فمثل كمرحلة أوىل 

 طبيقتلجأ إىل ي،من ميثاق األمم املتحدة 41عليها يف املادة  املنصوص االقتصادية العقوبات جدوى

                                              .العسكرية  القوات ويكون ذلك باستعمال  . 42ملادة ا أحكام

 يلجأ إىل استعمال الالدويل  األمن جملس  لكون. 41تكمله لنص املادة   42املادة  تعترب لذا

41املادة املنصوص عليها يف التدابري  فشل حالة يفإال  لعسكريةا  القوات
40

استعمال  له ميكن كما.

  .كل حالة ظروف  حسب أو االثنني معا  فقطأو العسكرية  التدابري االقتصادية

جامعة مذكرة ماجسـتري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ، كلية احلقوق والعلوم السياسـية ، ،  أوعباس فاتح  : رـأنظ -35

47،  ص 2002ري ، تيزي وزو  ، ـمولود معم
.103ص مرجـع سابق ، ود حسني ، ـنبيل حمم : أنظـر -36

.دة ــميثاق األمم املتح من  39املادة : أنظـر - 37

ē�ǲǰǌȇ�̧¦Ǆǻ�ǺǷ�ª نكا  إذااألمن الدويل  سـجمليقـرر  -38 ƾƷ�ƢǷـديدا للسلم واألمن الدوليني أو إخـ���ƢǸđ�ȏȐ    أو أن

.141ص الطاهر منصور ، مرجع سابق ، :أنظـر ( هو عمل من أعمال العدوان ما وقع   (
.41، ص2008شاوي ، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي ، اجلزء الثاين ، دار هومة ، اجلزائر ، يعبد العزيز الع:أنظـر  -39
40

-ǺǷȋ¦�ǆ ǴĐ�ǄȈŸ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�¼ƢưȈǷ�Ŀ�ƶȇǂǏ�ǎ ǻ�®ȂƳÂ�¿ƾǟ�Ƕǣ° التدخل ، إال أن مهمته كمكلف حبفظ  الدويل

  .وع عدوان ـ¢ǫÂ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻ¢�Â الدوليني ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�ƾȇƾē�½ƢǼǿ�ÀƢǯكلما  بذلك  السلم واألمن تسمح له 



ǆ ميكن  ذلكباإلضافة إىل ǴĐ إىل رةمباشاللجوء  اخلاصة يف بعض احلاالتالدويل األمن 

وهذا ما . روف تتطلب ذلكألن طبيعة الظدون غريها من التدابري األخرى عسكرية الات استعمال القو 

ري العرقي والتطه اإلبادةرائم ـجمن  واهلرسكنة ـإلنقاذ مسلمي البوس افياليوغس ه يفتدخلقام به عند 

�Ǧ تأمني مناطق إقامة املسلمني واإلغاثة قوافل  وذلك حبماية . يتعرضون هلاكانوا   اليت ȈǨƼƬǳ¦�» ƾđ

.41إقرار السلمو حدة تلك اجلرائم من 

مبوجب الفصل السابع من ميثاق  األمن الدويلس لĐعة املخولة لصالحيات الواسفالـذا            

النزاعات اليت يف كل دخل بالت سمح لهتهي اليت  ، لدولينيالسلم واألمن ا ىللحفاظ علاألمم املتحدة 

ē نيالدولياألمن السلم و دد À¦Âƾǟ�̧ȂǫÂ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȍ¦�Â¢42.

احل مص دمةـخلالدولية احملاكم تلك هذا الشأن هو استعمال ثار يف الذي ي اإلشكال غري أن          

مما .الدوليةالشرعية العـدالة و  سابعلى ح، 43ضعرتابامتياز االسيما تلك املتمتعة ،  الدول الكربى

رب حما حدث يف هذا . تدخله يف بعض النزاعات عند هياتالحـص يتجاوز الدويل س األمنـجملجيعل 

.44 العراقد ـض 1990 عام اخلليج

يف  لهاحملددة  صالحياتالب ةمقيد الدويل األمن جملس تتدخال  كونتأن العدل  نرى من لذا         

 دون أية تهتدخال كونتأن كما جيب  . الشرعية الدوليةلتحقيق  منه 39املادة   اصةالفصل السابع خ

.142، ص  جع السابقاملر   ، ور ـالطاهر منص  : رـأنظ -41
Jorge:أنظـر -42 CARDONA LIORENS ,« Le maintien de la paix

et le recours

à la force : entre l’autorisation des opérations de maintien de

la paixet l’externalisation » , Colloque sur

le Droit International à Tunis,

les 14, 15 et 16 Avril 2006, p 84 .

43 .صني الواليات املتحدة ، روسيا ، فرنسا ، بريطانيا وال :يف جملس األمن هيعرتاض اال زبامتياالدول اخلمس املتمتعة -

   كرية ـمن النظام العراقي ، ألسباب اقتصادية ، عسالدويل يف العراق عبارة عن عملية انتقامية نجملس األم لكان تدخ-44

لذلك جلأت الدول  .®ƨǬǘǼŭ¦�Ŀ�ƢȀƟƢǨǴƷÂ�̈ƾƸƬŭ¦�©ƢȇȏȂǳ¦�ŁƢǐǷ�®ƾē�ƨȈƥǂǟ�ƨǳÂ إذ تعد العراق أهم . وإسرتاتيجية 

بذلك يكون جملس األمن الدويل قد خرج عن صالحياته احملددة يف الفصل .  حتطيمها باستعمال قرارات أممية  الكربى إىل

.على السلم واألمن الدوليني إىل االعتداء على دولة ذات سيـادة   ظالسابع وهي احلفا



اليت ال تساهم  بامتياز االعرتاض ةاملتمتعالكربى الدول  عن االستقاللية  إطاريف و  ية سياس  اعتبارات

.45منهاة وأاإلنسانياحلفاظ على سلم وليس  امصاحلهيف القرارات اليت ختدم إال 

ود النزاعات ـبوجمرتبط�ƢēƢǘǴس وممارسة  الدولية ةـاجلنائياحملاكم  تدخل أن إىلاإلشارة در هنا جت       

 اتتفاقواال ألعرافاالنتهاك حد  ووضع رائم ـاجل تلك مرتكيبلردع وذلك .سيآوما ختلفه من م

اجلنائيــة إىل تدخل احملاكم  ةـماس ة¦ƳƢŞ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƢǯ�ƢǸǴǯ�©Ƣǟ¦ǄǼǳ  رتـفكلما كث . الدولية

  .الدولية 

من  ǲǯ�Ƣēƾـشه األهلية اليتحلروب او  اتالنزاع وكذلك الثانية العامليةخالل احلرب  تجلى ذلكيو 

.غريها من الدول و ، كمبوديا مايل رياليون ،الصومال ، س، 46دا، روان سابقا الفياسيوغ

هي اليت مسحت  النزاعاتتلك املذكورة نتيجة  الدول عاشتهااليت  منية الصعبةاألالظروف لذا ف      

ǆ ǴĐ ملواجهة تلك اكم اجلنائية اخلاصة إنشاء احملأسلوب عتماد با وذلك . لتدخلباالدويل  األمن

.47الدويل األمناالستقرار و فرض  إعادةاجلرائم قصد 

 : لعناصر التالية لالتعرض ب إالخلوض يف موضوع فرض السلم واألمن الدوليني  ميكن االلكن        

القطبية  ية ، الثنائ)الفرع األول(يف نيواألمن الدوليالسلم على للحفاظ  القوة العسكريةاستعمال 

¦�ƾȇƾē�ƨȇ¦ƾƥÂ�̈®°ƢƦǳ برـ مث انتهاء احل )  الفرع الثاني(يف  تقرار السلم واألمن الدولينيـكعامل الس

.)الفرع الثالث( يفالسلم واألمن الدوليني 

                              األولرع ــالف

   ينللحفاظ على السلم واألمن الدوليتعمال القوة ـاس

ده حسب مصلحتها أو مصلحة حلفائها على قرار أو ضمة العضوية يف جملس األمن الدويل ا ما صوتت الدول دائري كث-45

يف ذلك ، دون األخذ بعني االعتبار مركزها القانوين كعضو يف جملس األمن الدويل مكلفة باحلفاظ على السلم واألمن   

.143الطاهر منصـور ، مرجع  سابق ، ص : أنظـر (  -.الدوليني   (
01ا ، واملادة الفيا سابقـليوغس اخلاصة من النظام األساسي للمحكمة 01ادة اهلدف من إنشاء احملكمتني تضمنته امل-46

  . رائم اليت وقعت على أراضيها ـوهو مالحقة مرتكيب اجل،رواندا اخلاصة ل النظام األساسي للمحكمة اجلنائيةمن 
.4ص  ،  سابق رجع مـ،  نيود حسـنبيل حمم :  رـأنظ -47



من ميثاق األمم  السابع الفصل مبوجب القوة باستعمال الرتخيص الدويل األمن سـلĐ ميكن      

 للقانون خمالف ضدكل لوبهذا األس ويعترب انتهاج . 42املادة خالل  ويتضح ذلك من .املتحدة 

.48بالقوة نيالدولي مناألالسلم و ليس طريقة لفرض و  ردعيةيلة وس اإلنساين الدويل

من طرف قوات األمم املتحدة ، العسكرية القوة  الستعمالالقانوين املعتمـد عليه  السند إن       

من السابعالفصل  ردة يفالواروط ـالشو املبادئ هو بذلك من قبل جملس األمن الدويل ، بعد الرتخيص 

48 إىل 42واد من اردة يف امل، سيما األحكام الو ميثاق األمم املتحدة 
49.

طرف من  ةوض يف موضوع استعمال القوة العسكريـاخلميكن ال ه أن إىل اإلشارة جتدرهنا   

دون التعرض 50لينيالدو  واألمنى السلم للحفاظ علمن امليثاق  42 ةوفقا للماد الدويل األمنلس جم

.�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭا وتعمال القوة ـاسملفهوم 

 ينللحفاظ على السلم واألمن الدوليالقوة تعمال اسمفهوم  : أوال

يف إطار مهامه  العسكرية   تعمال القوةـاس تداول علىقدالدويل   األمن سـجمل إذا كان

 اإلشكال الذيف اليت تستدعي ذلك ، يف بعض القضايا نيالدولياألمن السلم و  حلفاظ علىاملتعلقة با

                       .  يهإل دستني األمم املتحدة يف ميثاقواضح  أساس قانوينوجود اإلطار هو عدم يف هذا يثار 

متباينة ها بطرقـتطبيقو  نيواألمن الدولي حفظ السلمري ـتفس عملية يسهل  القانوين  الفراغهذا     
بريطانيا   ،دة األمريكيةـملتحا  تالوالياك  كربىاللدول ا مصاحل   ةدمذلك خل كون ما ي غالباو  .51

.52على حساب العدالة والشرعية الدولية وفرنسا

. Jorge:أنظــر-48 CARDONA LIORENS ,Op.

Cit., p 77.
49

وال تفي بالغرض    غري كافية  41التدابري املنصوص عليها يف املادة  كانتمن ميثاق األمم املتحدة ، إذا  42طبقا للمادة -

.��ƢǸē®ƢǠƬǇ¦�Â¢�ǺǷȋ¦Â السلمعلى ظ افلعسكرية للحجملس األمن الدويل إىل استعمال القوة ايلجأ، املرجو منها 
50

-ŅÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦�ǆ ǴĐ�ǺǰŻȏ توفر الشروط ب وذلك. إال كحالة استثنائية  للحفاظ على السلم  استعمال القوة العسكرية

.           حالة وقوع عدوان يف Â¢�ƢǸđ اإلخالل أو الدوليني ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦��ƾȇƾē: وهي .  من امليثاق املطلوبة يف الفصل السابع
Jorge:أنظـر-51 CARDONA LIORENS. Op. Cit., p 81 .

.160ي يوسف شكري ،القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري ، مـرجع  سابق  ،  ص عل: ر ـأنظ- 52



باإلضافة إىل  ، كبرية كريةوعس اقتصادية بقوةتتمتع  ةاملذكور كون الدول إىل   ذلكسبب ود يع    

دمة خلاملنظمات  تلكنفوذها يف دائما تستعمل ا جيعلها مم.  الدوليةاملنظمات  كل ȄǴǟ�Ƣēǂǘيس

                                 . نييالدول واألمن السلمعلى ظ افللحوليس  اخلاصة مصاحلها

الضمان هو  هقراراتإلصدار   األمن الدويل جملس يعتمد عليه  د القانوين الذينالس وباعتبار

عدم  إىل حتما يؤديـس  غيابهف ، الدولية عن الشرعية خروجه  دون حيوللذي ااحلقيقي  القانوين

كثرة   يرتتب عنهمما  .53دةملا ينص عليه ميثاق األمم املتح الفاـخ الدويلاألمن  نظام يفاالستقرار 

.�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ واالنتهاكات النزاعات

      يناألمن الدوليالحفاظ على السلم و  المراحل التي مـر بها: اثاني

 أسيستمنذ  الدويل جملس األمن طرفمن  نيالسلم واألمن الدولي على ظافاحلمرت عملية          

 الباردة ربـاحل السائدة خالل ةفرت الباألوىل تتعلق فاملرحلة  . مبرحلتني 1945عام األمم املتحدة  منظمة

   .الباردة  بر ء احلالنتهاالالحقة الفرتة فتخص ، الثانية املرحلة أما  .

  الل الحرب الباردة خ ينالدولي األمن الحفاظ على السلم و-1

راع السياسي الص إىليف العاملالسلم واألمن على ظ افـاحل شأن عمليةب ود أساس االختالفـيع 

د تـاشلقد .54قطبنيقسمت إىل انواليت ، الكربى بني القوى  الدويل األمنجملس في  اإليديولوجيو 

 امم.  شديدبتوتر خالهلا  العالقات الدولية متيزت اليت رب الباردةـخالل فرتة احل نيطرفبني الاخلالف 

والذي  .55عرقلة تفعيل نظام أمن دويل حقيقي خالفا ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة  إىلأدى 

.دةـمن ميثاق األمم املتح 01املادة :   رـأنظ - 53

 األمريكية دةـاملتح األول ليربايل تتزعمه الواليات،  مقسمة إىل قطبني دةاحلرب البار  لى خالكانت الدول الكرب -54

ده يقو والثاين اشـرتاكي .  مثل فرنسا ، بريطانيا ، ايطاليا ، هولندا وغريها  الغربية ذات التوجه الرأمسايل الدوليشملو

.¦�ƢǿŚǣÂ�Ƣȇ°ƢǤǴƥ���ǂĐ¦���ƢȈǻȂǳȂƥ�ǲưǷ�ƨȈǟȂȈǌǳ من الدول ءهويشمل حلفا سابقا يايتالسوفاالحتاد

Jorge CARDONA LIORENS .Op. Cit . p 77

:أنظــر  - 55



حفظ السلم واألمن ، إمناء العالقات ،  دةاألمم املتحمن مقاصد  - أنه  منه إىل 01ري يف املادة ـيش

.  -قيق التعاون فيما بينهاـالودية بني األمم  وحت

وجب استعمال القوة تـتس ال نيالدولي  األمنو  السلم على  ظافاحلأن عملية يتضح من هنا     

41، 39واد امل يفعليها املنصوص الشروط  توفربمقيدا ذلك يكون و .   تثنائيةـكحالة اسإال كرية لعسا

.56األمم املتحـدة من ميثاق  42و

حروبا تعيش  الدول املتضررة اليت موافقة  يقتصر على  العمليات العسكرية التفعيل   كما أن     

  .الدويل  األمنيف جملس دائمة العضوية  الدول  موافقة يتطلب امنإ . فقط زاعات داخليةنأهلية و 

.مصلحة اقتصادية ، سياسية أم عسكرية ت، سواء أكان صلحة يف النزاعهلا مما تكون  واليت غالبا

الكثري من  وهذا ما حدث يف . هناك باستعمال القوة القياممنع طرف  أليال ميكن ذه احلالة ـويف ه

  .واليمن وريا ليبيا ، العراق وس ها من مناطق العامل

س األمن يف قرارات جمل حامسادورا  ؤديمن هنا يتضح أن املصاحل اإلسرتاتيجية للدول الكربى ت      

Ƣē¦°¦ǂǫ�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǆذلك فتلك الدول  مصاحلاب غي أما يف حالة .الدويل  ǰǠǼȇ يف عمليات دورها  و

يف عمليات حفظ  تهامشارك عدمخالل من بصفة فعلية  ذلك يتجلىو  .الدوليني واألمن ظ السلم ـفح

.57مصاحلها هناك  موقربص النعدااهلند  السالم يف

 مثل القضية النزاعاتمن الكثري يف السلم واألمن حتقيق يف  الدويل نس األمـجمل فشللذلك      

كل  على59األمريكية الواليات املتحدة اعرتاضوذلك بسبب  . له نامتحا أكرب تعد ليتا58ةالفلسطيني

 ق الشعب حلقو  مēƢǯƢȀƬǻبسبب ااملسئولني االسرائليني  ضد قضائيةال تابعةباملمشروع قرار يتعلق 

                         .دة األمم املتحيثاق ممن  2/3دة طبقا لنص املا البطالن امآهل مما جيعل.  الفلسطيين

النزاع  ونـأن يك :هي  42وفقا للمادة  وةـاستعمال القروطـدة على أن شـمن ميثاق األمم املتح 39تنص املادة  -56

¦ƾȇƾºē�ǲǰǌȇواألمن الدوليني أو  للسلمǫÂ�Â¢�ƢǸđ�ȏȐºƻ¤املتخـذة طبقا و تكون التـدابري  .  وع عمل من أعمال العـدوان ـ

.لغرض املرجـو منها ال تفي با 41للمادة 
Jorge:ـرأنظـ -57 CARDONA LIORENS . Op . Cit . p 85.

.حلها نذكر قضايا الشعب الفلسطيين ، قربص، إقليم كشمري ،وغريها يف  الدويل من بني النزاعات اليت فشل جملس األمن- 58

.     اليت سبق طرحها أمام جملـس األمن الدويلقرارات ال ضدكل) االعرتاض(املتحـدة األمريكية  الوالياتاستعملت لقد -59

Ƴ�Ƥ Ʀǈƥ�ǲȈƟ¦ǂºǇ¤�ƨǻ¦®¤�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦Âرائمها ضد الشعب الفلسطيين   ـ.



يف حق  مستمرة ها إسـرائيلقرتفتاليت  اجلماعية وجرائم اإلبادة االنتهاكات تلك وعليه تبقى      

 طينيةاألراضي الفلس يف واألمن حتقيق السلم عملية تظل بالتايل. دون أي عقاب الشعب الفلسطيين 

.60 داـج صعبة عمليةيف وقتنا الراهن 

                                               بعد انتهاء الحرب الباردة واألمن الدوليينالحفاظ على السلم  - 2

 واحلروب الزالت بعض النزاعات  إال أنه ،  سنة 25 أكثر منمنذ  الباردة ربـاحل انتهاء رغم

 وفشل جملس. متواصلة الدوليني األمنو  السلم تعادة ـاس مشلتها عمليات عسكرية قصد   اليتاألهلية 

اليت   يةطينـلسلفا لقضيةا وـل مثال على ذلك هـأفضللربهان ف . ƢŮ�ȆƟƢĔ�ǲƷإجياد  يف الدويل   األمن

كل من ب اعات الدائرةللنز  بةـكذلك الشأن بالنسو   .سنة  65احلقوق منذ أكثر من كل تنتهك فيها  

.61العامل  ناطقممن  ريهاـوغكشمري  إقليم،  قربص

املتعلقة باحلفاظ على السلم و يف إطار مهامه  الدويل جملس األمنذها اليت يتخقرارات الللتوضيح ف          

 األطراف ىالضغط علهدفها األساسي  نكا،العسكرية  القوةالستعمال بالرتخيص واألمن الدوليني ، 

ƢĐ¦�ƶ¾�فس ليتم بعد ذلك . مؤقتا املنطقة يف 62اللوقف القت ةمالز ال لتدابريا اختاذ مثاملتنازعة 

   .بينها  فيما ǶƟ¦®Â�ȆƟƢĔ�ǲƷ إىلالتوصل  قصداألطراف تلك بني  لمفاوضاتل

تعادة السلم واس منها و دف املرجـاهل و فشلها يف حتقيقه العمليات  تلك ما يعاب على  لكن   

ذلك هو عدم وخري دليل على   . واتنـس 10تفوقملدة تعمل هناك   مقوات حفظ السال  رغم بقاء

.63 باكستانالو  دنقربص ، اهل يفاستعادة السلم بصفة دائمة و وقف القتال ها من متكن

قة التعامل مع تغريت طري، 31/01/1992 األمن الدويل املنعقد بتاريخ سجمل ماعاجتبعد  غري أنه      

Jorge:أنظــر  -60 CARDONA LIORENS , IDEM.
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.42سابق ، ص رجع معشاوي ، زيز الـعبد الع:أنظـر - 61

ـرض إعادةوذلك بغ.من ميثاق األمم املتحدة 39للمادة يكون تدخل جملس األمن الدويل يف مثل هذه احلاالت وفقا -62

.وفقا ملا ينص عليه الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة تقرار إىل منطقة النزاع ـالسلم واالس
وغريها ة، الصحراء الغربيفلسطني ، لبنان ، الصومال يف العامل مثل اهلنـد ، باكستان ،مناطق النزاع الزالت الكثري من -63

الدويل وق اإلنسان وقواعـد القانون الدويل اإلنساين ، دون أن يتمكن جملـس األمن ـانتهاكات يومية حلقمن الدول تعيش

�ƢŮ�ȆƟƢºĔ�ǲƷ�®ƢŸ¤�ǺǷ.



 دابريـالت أصبحتو . ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�ȏȂǸǠǷ�Ǻǰƫ�Ńديدة جـ راءاتإج مت اختاذ إذ . مثل هذه األوضاع 

د ذلك بصفة فعلية يف ـوجتس  . 64بالنزاع ألطراف املعنيةامجيع  التدخل دون موافقة ز جتي  املذكورة

   .وغريها والصومال رواندا  ،سابقا  يف كل من يوغسالفياالدويل  األمن جملس التتدخ

 .بدقة حمددة روطالدويل بشاألمن  جملستدخل تقييد حاالت  جيبنرى أنه  هذه احلالةلكن يف          

ى الكرب الدول  ييدأقد يكون وسيلة يف  ، االتيف مثل هذه احل ¦ȂǬǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ�¾ƢĐ̈� فسحوذلك ألن

 مما جيعل تلك العمليات خترج. مصلحة حلفائهاو مصلحتها أذلك دعت إىل  اكلم  تستعملها بالتايل. 

.65الفصل السابعالصالحيات احملددة يف و إطار الشرعية الدولية  منعن استعماهلا 

رع الثاني ــالف

يناألمن الدوليقطبية عامل مساعد لسيادة السلم و الالثنائية 

يف  موازين القوىكبرية يف جمال حدثت حتوالت  ،1945بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 

جديدة  عسكرية ةالشرقية كقو أوروبا على دول  سابقا االحتاد السوفيايتإذ ظهرت هيمنة . العامل 

تقودمها  العامل إىل قطبنيبالتايل انقسم .66العامل ياساتـوبريطانيا يف توجيه س اتراجع دور فرنسو 

.67ظمينيكقوتني عسابقا  وفيايتواالحتاد السمريكية الواليات املتحدة األ

84Jorge.:     أنظـر  - 64 CARDONA LIORENS .

Op . Cit . p
 . من ميثاق األمم املتحدة  42شروط استعمال القوة العسكرية نصت عليها املادة  -65

:روينـو نظام ثنائي القطبية ، على املوقع االلكتـحممد عبد العليم ، حن:  أنظـر -66

/www.albayan.al/opinions/articles
الغربية   أحدمها تتزعمه الواليات املتحدة األمريكية ويضم الدول. انقسم العامل بعد احلرب العاملية الثانية إىل قطبني -67

.طلسي ويضم فرنسا ، بريطانيا ، ايطاليا ، هولندا  ، بلجـيكا ، وغريها من الدول الغربيةحتت لواء احللف األ لليبريااليةا

.    حتت غطاء حلف وارسو والقطب اآلخر يقوده  االحتاد السوفيايت سابقا يف إطار حلف وارسو ويضم الدول الشرقية الشيوعية

ǤǴƥ���ƢȈǻȂǳȂƥ���ǂºĐ¦���ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƢȈǻƢŭ¢�ǶǔȇÂ�ƨȈǟȂȈºǌǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ���Ƣȇ°Ƣ. أما

كوبا ،وتضم أغلبية الدول النامية مثل اهلند ، مصر ، اجلزائر،  . لواء حركة عدم االحنياز تفقد فضلت االنطواء حتالدول الباقية



القائمة  اتأن العالق إالالشديدة بني الطرفني ،  نظام القطبية الثنائية باملنافسة متيزرغم و         

بسبب  بينهمافيما بالتوازن والتناقضتتسم  عسكرية أم اقتصادية ،،  سواء أكانت سياسية، بينهما

اليت ميزها التعايش  لباردةظهور احلرب ا إىلمما أدى  . األيدلوجي واالقتصادي نظامهما اختالف

األمم  منظمةوهذا ما دفع إىل إنشاء  .بعد استحالة تفوق أحدمها على اآلخر 68القطبني بني يالسلم

  .املتحدة لتويل مهمة حل النزاعات املختلفة بني الدول واحلفاظ على السلم واألمن الدوليني 

 يالشرق األمريكية وقيادة الواليات املتحدة الغريب ب ينبني املعسكر لقطبية اثنائية للكان  لذا        

  .  يف العامل األمنو السلم فظ ـحو  التوازن حتقيق يف كبريدور  سابقا  وفيايت الس االحتاد بزعامة 

 سابقا األمريكية واالحتاد السوفيايت الواليات املتحدةخاصة الكربى الدول كونإىل ذلكسبب  يعود

  و ـا حنميف تسابقه ، أم عسكريا اقتصاديا  دبلوماسيا ، أكان واء ، س ا الشديدمرغم تنافسه

��ƨȈǳÂƾǳ¦�ƢǸēƢǷ¦ǄƬǳ¦�ƾȈǈƴƬلوذلك . فيما بينهماالدخول يف صراعات تجنباني كاناا  م¤Ĕ¢�ȏ،التسلح

، السلم واألمن الدوليني باإلضافة إىل احلفاظ علىالقوى  نكقوى عظمى ملزمة باحلفاظ على تواز 

  .أيضا هنفسمن امليثاق 01ة ميثاق األمم املتحدة ونصت عليه املادة مثلما أشارت إليه ديباج

 التصويتة اآلخر بـضد مصلح العمل رفنيـالط كل واحد من فاديتيف  بوضـوح ذلكويتجلى         

لفائدة  ملفائدة ذلك الطرف أالقرار  كان أسواء  ،الدويل القرارات الصادرة من جملس األمن ضد 

.69صاحلهم سـميلكنه طرف ثالث 

خمتلف  أمام  فيما بينهاالكربى الدول  اجهة مو تفادي  يف ضمان  وقفهذا املأمهية  كمنتو          

  .من جهة،  يف العاملية واألمنية رار األوضاع السياساستقو  إىل سيادة  مما يؤدي . لدوليةا املنظمات

  .ة  ة ثانيهـواىل ضمان مصاحل تلك الدول من ج

لكن يف الواقع أغلبيتها منحازة   إىل الشــرق . فيتنام ، وغريها من الدول النامية ، سوريا ، اليمن ، الشيلي ، العراق ، ال اأاندونيسي

  .الغرب حسب جهة تبعيتـها  وأ
:، على املوقع االلكتـــروين نظام القطبية الثنائية واحلرب الباردة:رأنظ-68
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.160ص  مـرجع  سابق ، ري ،ـعلي يوسف الشك :ر ـأنظ - 69



ذلك ف، راآلخلطرف ا ةـمصلح ضدألطراف ا أحد تصويتو   دةـالقاعهذه  خمالفة الة أما يف ح        

 تداد الصراع إىل اش مما يؤدي.70هإلسقاط االعرتاض امتيازعمال تباس عليه االعرتاض إىلسيؤدي حتما 

 تقراراسيف  امهم عامال القطبية الثنائيةبذلك كانت  . الدولينيـديد السلم واألمن ē�ŅƢƬǳƢƥو . بينهما 

.  يف العاملالسلم واألمن  يادةـسو 

توقيف اهليمنة  هقد مكنة كقوة منافسوفيايت سابقا  ـاالحتاد السبروز أن  إىل  اإلشارةدر ـهنا جت

                     .ـنيالدولي السلم واألمنبالتايل احلفاظ على . األمريكية على العامل والتقليل منها 

أو  اتبالنزاع املعنيةالدول على  نقمةكانت  الثنائية القطبيةأن  بعض القضايا ظ يفـاملالحلكن 

ا مم .نطقةامل تلك ول املعسكرين يفد بني صاحلاملإىل تعارض  ذلكسبب يعود و  .71ب األهليةو احلر 

«� ستمرار الصراع هناكعلى ا حتاول دائما التشجيعالكربى جيعل الدول  ƾđ ضمان مصاحلها

�ƢēƢƴƬǼلصرف مضمان األسواق ة و ـسيما بيع األسلحبالدرجة األوىل واإلسرتاتيجية  االقتصادية

يف حني تكون . يف العامل  ةـاإلسرتاتيجي مناطق النفوذالسيطرة على أهم  إىل باإلضافةالصناعية ، 

  .دائما ررةهي املتضة واحلروب األهلي اتالنزاعتلك الدول املعنية ب

                الفـرع الثالث                                                                                  

يناألمن الدوليالقطبية وبداية تهديد السلم و ة الثنائيزوال 

 عالقاتز اليكانت متاليت   الثنائية القطبية زوالو 1990 يف سابقاوفيايت ¦ǈǳ¦�®ƢŢȏ¦�°ƢȈĔ بعد         

على .  الدويل �ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�©ȏȂـطرأت عدة حت ، من القرن املاضي الثمانينات ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ إىل يةالدول

ي العامل العوملة والنظاممل تكن سائدة من قبل مثل ،يف العامل  اثر ذلك ظهرت مفاهيم جديدة

 الذا فكل مشروع قرار ال خيدم مصاحله . الدويل  ناخلمس يف جملس األم سالحا حتتكره الدول العظمىاالعرتاض  تربيع -70

 العامة أعضاء اجلمعيةارات األمم املتحدة بأغلبيةالعدل يقتضي أن يكون التصويت على قر لذا ف.يكون معرضا لإلبطال

وعاـديوان املطبديد من منظـور  الدول الناميـة ، ـاقتصادي دويل ج مو تنظيـكشري ، حن  رعبد القاد:ر أنظـ(  -دةـلألمم املتح

.)10، ص 1995اجلامعيـة ، اجلــزائر ، 
مما جيعلها جتهض . ل واحد من الدول الكربى احملافظة على مصاحلها اخلاصة مبنطقة النزاع يعود سبب النقمة إىل حماولة ك-71

Ɵ¦ƾǳ¦�̧¦ǄǼǴǳ�ȆƟƢĔ�ǲƷ�®ƢŸȍ�̈®ƢƳ�ƨǳÂƢŰ�ǲǯهذا ما حيدث اآلن يف سـوريا ، لبنان ،العراق واليمن  .ر هناك ـ.



 اليت ،األمريكية املتحدة األحادية بقيادة الواليات القطبية رتإىل ذلك ظه باإلضافة .72ديداجل

شىت القرارات  رة يفـمؤث ةأكرب قو  جعلها مما.  على موازين القوى يف العامل تسيطر وحدها أصبحت

.73أو غريه من األجهزة أو اهليئات الدوليةالدويل  نس األمالصادرة عن جمل

د ـضد قواع االنتهاكات  تضاعف إىل أدى  امم . األهلية واحلروب لنزاعاتا تكثر لك  ذل       

 يف بة¦ǰƫǂŭ¦�°±ƢĐعلى ذلك ري دليل وخ. من القرن املاضي ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ© يفاإلنساين الدويل  القانون

                      . بقاع العامل وغريها منالصومال  ، مايل ،رواندا سابقا،  من يوغسالفياكل 

 نوعيةعلى  تغريات حدوث احلرب الباردة�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ يةالسياسو  لتغري األوضاع األمنيةكان لقد 

ن مو  .نيالدولياألمن و  على السلم ظافـباحل امكلف  تبارهباع الدويل األمن جملسعن  الصادرةالقرارات 

.74 الدويل اإلرهاباملتعلقة مبكافحة تلك على سبيل املثال نذكر أهم تلك القرارات 

الواليات  بقيادة يةـالقطب األحادية ادةيـس إىلأدى  القطبيةالثنائية زوال ف لكبناء على ذ         

احلركات  بعضظهور  وية واألمنية ـوذلك ما انعكس سلبا على األوضاع السياس.  األمريكية دةاملتح

دورا كبريا  مما جعلها تؤدي .75التابعة هلا الدول تقالهلا عنباس طالبةمبداية التسعينات  يف االنفصالية

  .  واألمن الدوليني السلمديد ـē يف

:على موقع، سابقمرجع  حممد عبد العليم ، : أنظـر -72
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،  الذي يدين )1368( رقم  رارـالدويل بشأن اإلرهاب الدويل الق س األمنـدرها جملـمن أهم القرارات اليت أص-74

: أنظـر ( -.�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�¦ƾȇƾºē�ƾºǠȇ�Äǀǳ¦Â. الواليات املتحـدة األمريكية  على  2001سـبتمرب 11هجمات

.)159مرجع  سابق ، ص ، القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري علي  يوسف الشكري ،
.160سابق ، ص مرجع القانون الدويل يف عامل متغري ، ،   علي يوسف الشكري: أنظـر  - 75



يف أوروبا  اجلمهوريات اليوغسالفية ƢēƾȀǋ االنفصالية اليت حلركاتاوأفضل مثال على ذلك         

سواء أكان   ،أبشع اجلرائم ارتكبت خالهلا  واليت. يف أفريقيا76اننوب السوداحلركة الشعبية جلو  الشرقية

رواندا ، سرياليون ،  جنوب السودانكل من د املدنيني يف  أم ض  واهلرسك نةـالبوس مسلمي  دضذلك 

   .الدول ، الصومال أم يف غريها من 

 قصد االنتهاكاتتلك  لوقفجملس األمن الدويل تدخل  أصبح األسباب را لتلكـنظو          

رقم  رالقرا منها القراراتالعديد من  دارـبإص لذا قام. أكثر من ضروري وفرض األمن استعادة السلم

وكذلك . سابقا الفياـيف يوغس املرتكبة االنتهاكات قيق يفـلتحلة خاصة ـبإنشاء جلن القاضي 780

االنتهاكات مرتكيب اجلرائم و ة قـملالح ابقاس يوغسالفيالاخلاصة  املتعلق بإنشاء احملكمة 808القرار رقم 

.77واهلرسكنة ـضد مسلمي البوس

يف السنوات  الدوليني¢�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�̈ǂǿƢǛ�ǂǘƻ¢�ƶƦǏ الذي أما بشأن اإلرهاب الدويل      

يدين الذي 1368 رالقرا بإصدار قام إذ . سريعا وفاعال الدويل نجملس األم فعلرد  كانفقد ،  األخرية

رات من القتلى والذي خلف العش األمريكية ، املتحدة على الواليات 2001سبتمرب 11اتهجم

.78السابع استثناء من الفصل  1373اعتربها القرار   واليت.  واجلرحى

 ذملزمة بتنفيالعامل  دول مما جيعل مجيع . رةكونه جاء بصيغة آميف   هذا القرارتكمن أمهية          

 قرر لذلك . اإلرهاب التعاون من أجل القضاء على لكذوك. اليت تضمنها وإتباع التدابريكامه أح

.79- اإلرهاب ةجلنة مكافح - إنشاءاملتحدة يف تاريخ األمم  مرة ألول الدويل جملس األمن

جلنوب السودان مطالبة وذلك بسبب مترد احلركة الشعبية . أهلية دامت عدة سنوات  اشهدت مجهورية السودان حرب-76

وخالل تلك احلرب األهلية مت ارتكاب الكثري من اجلرائم وانتهاك حقوق . وهذا ما حتـقق فعال . بانفصاهلا عن الشمال 

  . سـتوجب تدخل جملـس األمن الدويل مما ا. وحريات السكان املدنيني 
.57ص  سابق ، مـرجع    ،  ـشاوييعبد العزيز الع: أنظـر  -77
«�¤ƸǧƢǰǷ�ƾȇƾǌƫ�ńاألمن الدويل لقد اختذ جملس  -78 ƾē�©¦°¦ǂǫ�̈ƾǟاملتعلق  )1373(، منها القرار ة اإلرهاب الدويل ـ

(-.اخلاصة مبكافحة اإلرهاب الدويل منذ إنشاء األمم املتحدة   وهو أهم القرارت. -جلنة مكافحة اإلرهاب  -بإنشاء 

.160علي يوسف الشـكري ، املرجـع السابق ، ص : أنظـر  (
                                          س ـمن أعضاء جملتتكون .ـة اإلرهاب كافحمب مكلفة أساساهي جلنة ة اإلرهابـمكافح جلنة-79

.10(.ري الدائمنيـغاألعضاء و )05( الدائمــني  الدويل مناأل (

.58مرجـع  سابق ، ص شاوي ،يالع زعبد العزي:  أنظـر ( - (



بني اإلرهاب  وطيدةو  ةقوي عالقةوجود  على هتأكيدالقرار  ذلكاليت تضمنها  ودـالبنأهم ومن 

على واجب جملس  همن 08لذلك نص البند .  ة املنظمة واالجتار باملخدرات واألسلحةاجلرمي ، الدويل

املتعلقة ؤوليته ملس وفقا املذكور القرارلتنفيذ الالزمة  والتدابري اإلجراءاتاختاذ مجيع يف الدويل األمن 

 . دةملتحميثاق األمم امن  الفصل السابع  مثلما ينص عليه نيالسلم واألمن الدوليباحلفاظ على 

.80العامل  عرب خمتلف أرجاء  اإلرهابكافحة مبوذلك 

 اإلرهابمكافحة  هي1368 قرارالاستحدثها  للجنة اليتاألساسية  املهمةفذلك  بناء على        

تلك اللجنة عمل ت لذا .  احلاضريف وقتنا  اإلنسانيةوأمن  املهددة للسلمالظواهر  خطرأ باعتباره أحد

« واإلقليمية الدوليةواملنظمات الدول  خمتلفبني  والتنسيق لتعاونبا ƾºđ اإلرهاب مكافحة 

  .العامل  يفحريات األشخاص و محاية حقوق  مانلضه مصادر القضاء على و 81الدويل

األعمال اربة حم وبيف مهمتها أسلتنتهج فاعال، جلنة مكافحة اإلرهاب وحىت يكون عمل         

هي اليت ا ĔȂǰǳ.82االجتار يف املخدرات واألسلحةك اليت يستمد منها قوته املنابع جتفيفو  اإلرهابية

¤�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�ń مما يؤدي  .النشاط ه على االستمرار يف جعتشو املعنوي و املايل ده بالدعم ـمت

.عرب خمتلف ربوع العامل ني ـالدولي

التشريع بإصدار  إىلجملس األمن الدويل قد جلأ  أن القرار ذلكخالل  نظ مـاملالح لكن        

على السلم  ظاملتعلقة باحلفا هامهمل خالفاأي سند قانوين دون  الدويل اإلرهاب ملكافحة83القرارات 

.84ةالدوليني مثلما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدواألمن 

.165، ص ابق سرجع مـ  القانون الدويل اجلنائي يف عاملم متغري ،،  علي يوسف الشكري: أنظـر -80
يعين  اجلـرمية املنظمة و االجتار باملخدرات ، فالقضاء على اإلرهاب الدويل  ، رهاب الدويل بني اإلرا للعالقة الوطيدة ـنظ -81

اجلـرمية منيسـتمد قوته    الدويلباإلضافة إىل ذلك فاإلرهاب .  إضعاف بقية اجلـرائم  والشبكات األخرى اىل حد كبري   

منابع بتجفيف  اإلرهاب الدويل  يكون  ىبالتايل فالقضاء عل.له األساسي املنظمة وكذلك االجتار باملخدرات اليت تعد ممو 

.قوته ومصادر متويــله 

.166، ص  نفسهـرجع كري ، املـعلي يوسف الش :أنظـر  - 82

       اب وذلك بإدخال قضايا اإلره.لقرارات املذكورة أبعاد قانونية لس األمن الدويل بإصداره ـلقد كان ملوقف جمل-83

.بذلك أصبح جملـس األمن الدويل خمتصا مبكافحـة اإلرهاب الدويل . الحياته ـصضمن



 ىضاف إىل مهامه العادية ، واملتمثلة يف احلفاظ علأ قد الدويل نجملس األم يكونوبذلك         

  .ديدة مل تكن معهودة من قبل واملتمثلة يف حماربة اإلرهاب ـالسلم وأمن اإلنسانيـة ،واجبات ج

.-85بقضية لوكريب-املتعلقني 748و 731در القرارين ـقد أصاألمن الدويل س مجلعليل فوللت

 األمريكيةمن فرنسا ، بريطانيا والواليات املتحدة  كالن املذكورين أن  من خالل القرارياملالحظ لكن 

قد اختذت حادثة لوكريب ذريعة إلصدار القرارين للضغط على ليبيا  للتدخل هناك بالقوة وفقا للمادة 

   .من ميثاق األمم املتحدة حبجة مكافحة اإلرهاب  42

يف  له خرج عن جمال الشرعية واملهام احملددة يكون جملس األمن الدويل قد على هذا األساس        

أساسا للتدخل رغم أن تلك الواقعة  وذلك باختاذه واقعة قانونية، أي حادثة لوكريب ،. الفصل السابع 

ǶǴǈǴǳ�¦ƾȇƾē�ǲǰǌƫ�ȏ الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة  واألمن الدوليني مثلما ينص عليه. 

املدين اليت حتدد حقوق والتزامات كل  لطريانل دولية وع اتفاقيةهي موضوذلك لكون حادثة لوكريب 

اتفاقية مونرتيال ية املذكورة يعد انتهاكا ألحكام يف القض الدويل تدخل جملس األمنبالتايل ف. أطرافها 

ل بالتزام إلخالالدويل ، فا لكن طبقا للقرارات الصادرة عن جملس األمن .86الدولية للطريان املدين

  . للسلم واألمن الدوليني ديدا ē�ŐƬǠȇ�ŅÂقانوين د

 وص عليها يف الفصل السابع ـقد استعمل سلطاته املنصالدويل  نبذلك يكون جملس األم        

.دين ـة مونرتيال للطريان املـاتفاقيية بسبب خمالفتها ل�Âƾǳ¦�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǀليبيا على تنفي إلرغام

على  اإلرهايب بعد حادثة االعتداء 1373و 1368لقرارين الدويل ا نجملس األمكما أصدر         

تشكل احلادثة املذكورة  اعترب تلك هماومبوجب.2001سبتمرب 11بتاريخ  األمريكيةالواليات املتحدة 

.1373، 1368، 748، 731ضوء القرارات  من اإلرهاب يف نوليد فؤاد احملاميد ، موقف جملس األم: راجـع -84

:           على املوقع االلكتـروين 

www.un.org/en/sc/ctc/news/12/09/2015
ǂƟƢǘǳ¦�Ǯ̈� . ةتتعلق بتحطم طائرة بنمية يف األجواء الليبي)لوكريب (قضية-85 Ǵƫ�¶ƢǬºǇƜƥ�ƢȀǷƢē¦�ǶƬǧ . ومت اعتبار ذلك عمال

.بة التطبيـق  بينما القضية تتعلق مبخالفة أحـكام اتفاقية مونرتيال اخلاصـة بالطريان املـدين وهي واج. إرهابيا 

) . نفسه رجـع املراجـع وليد فؤاد احملاميـد ، (
جاء خارج نطاق اختصاصه الشخصي واملوضوعي يف حادثة لوكريب باطال لكونه   الدويل س األمنـيعد تدخل جمل-86

  .دد حقوق والتزامات كل األطـراف ـية حتكما أنه ميس اتفاقية دول. الفصل السابع يف احملـدد له



ȏȐƻ¤Â�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�¦ƾȇƾē بالتايل يستوجب اختاذ  .من ميثاق األمم املتحدة  39ملادة با

  . الستعادة السلم واألمن الدوليني  87ها يف الفصل السابعالتدابري املنصوص علي

عن الكثري من القضايا والنزاعات  ىلكن ما يعاب على جملس األمن الدويل أنه كان يتغاض        

�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�ƢȈǴǠǧ�¦ƾȇƾē�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦ . وأفضل مثال على ذلك هو النزاعات بني العراق

وقوع  فورسريعا وحامسا  هكان رد فعلحني  يف .88رنقض اتفاقية اجلزائبعد  1988و1980وإيران بني 

ƪ إىلود سبب ذلك عوي.  2001سبتمرب  11حادثة  ǈǷ�ƢĔȂǯ  الدويل  مؤثرة يف جملس األمنأكرب قوة

  .مما جعله يصدر القرارين املذكورين  .العامل موازين القوى يف  وكذلك

املتحدة حق الدفاع الشرعي كما هومنصوص عليه يف  خيول للواليات 1373جند القرار  لذا        

يف  إالمن امليثاق املستند عليها ال جتيز حق الدفاع الشرعي  51لكن املادة . ميثاق األمم املتحدة 

احلادثة كانت نتيجة عمل إرهايب وليس  2001سبتمرب 11بينما يف قضية  .لعدوان  تعرض الدولة حالة

   . رعي ـه على أساس الدفاع الشحىت يتمكن من الرد عليعدوانا 

دة حق اختاذ كافة التدابري ـللواليات املتح زأجا الدويل نس األمـقرار جملباإلضافة إىل ذلك ف        

بذلك يكون فرض التزامات على الدول ملنع  .من امليثاق  42العسكرية واستعمال القوة وفقا للمادة 

ن ناجتة عاللدول مسؤولية منع األعمال اإلرهابية  لكن ذلك حيمل ا. متويل اإلرهاب أو تشجيعه 

.89ية األوىل هلا Ƹǔǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�ǲƥ. أفعال ال تتحكم فيها 

  المطلب الثاني 

   مينر ـلمجا التقصير في مالحقـة وأقصور القضاء الوطني 

/tc/newscwww.un.org/en/sc،رجع سابقوليد فؤاد احملاميد ، م: أنظـر  -87

/12/09/2015
السابق  العراقي مت توقيعها من قبل الرئيس.1975 ةسن اتفاقية اجلزائر هي اتفاقية سالم بني العراق وإيران وقعت باجلزائر -88

الرئيسوكان ذلك حبضور. ن ممثال إليران شاه إيرا و ،كان وزيرا للدفاع ممثال جلمهورية العراق   سني الذيصدام ح

إىل أدى،1980يف املذكورة من قبل الرئيس العراقي صـدام حسني ةلكن نقض املعاهـد .اجلزائري الراحل هواري بومدين 

باإلضافة إىلنوات ، خلفت املئات من القتلى واجلـرحى واملعطوبني ،   ـس 08يل دخول البلدين يف حرب مدمرة دامت حوا

.ŚƦǯ�ƨƦǈǼƥ�ƢǸēƢȇ®ƢǐƬǫ¦Â�Ǻȇƾ̈�ـتدمري منشآت البل
/www.un.org/en/sc/ctc/newsنفسه وليد فؤاد احملاميـد ، املرجع : راجع -89

:



 ن صميمالوطين م إقليمهالنظام العام داخل حدود االيت متس  رائمـرب متابعة مرتكيب اجلـتعت

الذي جيسد مظاهر السيادة الوطنية للدول على  –اإلقليمية - عمال مببدأ اختصاص احملاكم الوطنية

رائم باجل رعندما يتعلق األم نه، أل ليس مطلقا لكن هذا املبدأ . اجلويةو  ريةلبحا ، الربيةأقاليمها 

االختصاص يؤول ف، 90احلرب و جرائم ةـاإلنسانياجلرائم ضد  جرائم اإلبادة اجلماعية ، مثلدولية ال

  .احملاكم اجلنائية الدولية  إىلحتما 

، الذي يرتكز على احلدود  أقاليمهاالدول على  اتسياددي لـالتقلي املفهوم بذلك يكون        

حقوق األشخاص  حمايةبالتايل ف . اإلنساين لفائدة القانون الدويل صـقد تقل،  ة لألقاليماجلغرافي

ǳ¦�ǪȈǬŢÂ�ǶēƢȇǂƷÂحدود الدول اليت ينتمون إليها مرتكيب اجلرائم حىت خارج  قةـيقتضي مالح عدالة

§�¦ŻǂŪ أو Ƣǰƫ°¦�ÀƢǰǷ�Ƣđ�ǞǬȇ�Ŗǳ¦91ةـ.

 القانون متس اليتاجلرائم  مرتكيبملالحقة الدولية  احملاكم اجلنائيةتدخل ذلك فبناء على         

لكون 92يةالوطن احملاكم أمامتابعتهم م العدل من قيقلتح اضمان أكثرومعاقبتهم اإلنساين الدويل 

  . دولية مأ كانت نزاعات داخليةأسواء  ، واحلروب النزاعاتترتكب خالل  االنتهاكات أغلب

املقارنة مع وعدال ب احياد أكثر الدولية احملاكم اجلنائية الصادرة عن القراراتفاألساس  على هذا         

 اإلدارية والسياسيةري العوامل ـبعيدة عن تأثƾǐƫ�ƢĔȂǰǳ°�وذلك  .93م الوطنيةاحملاكالقرارات الصادرة عن 

مصادره ، مبادئـه و أهم  قواعــده ،، اإلنساينون الدويل قانال،   رـعصام عبد الفتاح مط: رـأنظ -90

.133ص  ، 2008االسكنـدرية ،  للنشـر  ،دار اجلامعـة اجلـديدة      
  ة ـطن الذي يقيم فيه املتهم هي املختصو حمكمة املو أمكان وقوع اجلرمية  ة اختصاصهااحملكمة اليت يقع يف دائر كانت-91

للمحاكم لكن نظـرا لتطور القانون الدويل اجلنائي والعـتبارات تتعلق بتحقيق العـدالة الدولية أصبحت  .  اجلرميةبالنظـر يف

دود ـحوخارج نتمـون إليها خارج حدود إقليم  الدول اليت  يحىت  الدولية سلطة تتبع  مرتكيب اجلرائم  الدولية  اجلنائيـة

.ارتكاب اجلـرمية مكان
��������ƢŶ¤Â�ƨǼȈǠǷ�ƨȈǸȈǴǫ¤�®ÂƾŞ�ƾȈǬƬƫ�ȏ�ƢĔȂǰǳ�Ǯ.ملالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية أكثر ضمانا  ةالدولي تعد احملاكم اجلنائية  -92 ǳ̄Â

.اجلرائم ين  لتلك الدولة عن متابعة مرتكيب تلكأي دولة من دول العامل يف حالة قصور أو تقصري القضاء الوط يفتتدخل 

-.الوطين الذي يتدخل يف حـدود إقليم تلك الدولة ويف حالة خمالفة أحـكام قوانينها الوطنية  فقط  للقضاءخالفاوذلك  

.134عصام عبد الفتاح مطـر ، املرجع نفسـه ، ص :عـراج( (



ويقتصر أساسها على أحكام القانون الدويل ومبادئ  العدالة  .رائم ـتكبو اجلمر  اليت ينتمي إليها للدول

       .املتهمني يتم ضمان حقوق  بذلك. ة الشرعية الدوليو 

°�ǶǯƢƄ¦�¿ƢǷ¢�ƨǠƥƢƬŭ¦� ƢǼƯ¢�ÀȂǸȀƬŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǻƢǸǔǳ¦�Ƕǣ هأن اإلشارة إىل درـهنا جت

ود يعو  .94حصانته أو فتهوظيبسبب  الدولية ةـاجلنائي ؤوليتهمسشخص من يعفى أي ال الدولية ، إال أنه

إلعفاء  سبباتعد  مل أو الربملانية يةالدبلوماس احلصانة املنصب الوظيفي أو  إىل كون ذلكسبب 

.95إليهايف الدولة اليت ينتمي القضائية  واملتابعة سؤوليتهالشخص من م

ويتابع على أساسها  .املفعول  هذه احلالة سارية الدويل يف قواعد القانون ذلك تبقى ىبناء عل 

نائية أو املسؤولية اجل من هعفيي إليها ينتمي  للدولة اليت  القانون الوطين كان ولو الدولية اجلرمية مرتكب

                                    .  مثال رـآخاملدنية نتيجة متتعه باحلصانة أو أي امتياز قضائي 

القضاء  حالة قصور رائم يفمرتكيب اجل ملتابعة  الدولية  ةـاجلنائي احملاكم تدخلل سنتعرض لذا 

يف  الدوليةلتدخل احملاكم اجلنائية  نتعرضمث  .  ) الفرع األول(يف  قانوين مثال راغبسبب ف96الوطين

جيعل املسؤول عن االنتهاكات   آخر قدأو ألي سبب  هامبهام القيام  يفالوطنية تقصري احملاكم  حالة 

.)رع الثانيـالف(يف  يفلت من العقاب

  األولرع ــالف                                  

رمينـلوطني في متابعة المجور القضاء اـقص

ويعود ذلك إىل أسباب إدارية وسياسـية     . ة عن احملاكم الوطنية جمحفة يف حق املتقاضنيكثريا ما تكون األحكام الصادر -93

مما جيعل القضاة ال يفصلون يف النزاعات والقضايا املعروضـة عليهم  حبرية تامة وبناء على   . تتعلق بعدم استقاللية القضاء 

.وهذا ما حيدث يف الدول  العربية .  ةت الضغط وعدم االستقالليكون ذلك حتيإمنا . القانون والعدالة فقط أحكام 

.118سابق ، ص مـرجع  الطاهر منصور ، : أنظـر - 94

أو الدوليةكسبب لإلعـفاء من املسؤولية اجلنائيـة  -عدم  االعتداد باملنصب أو الوظيفـة أو احلصانة -بدأ ملقد مت تبين -95

واملسـؤولني عن كبار القادة وذلك أثناء حماكمـة.1946ة نورمبورغ ـرة يف ميثاق حمكمـم ألول   -وبة ـالتخفيف من العق

:  راجـع (  -  وبعد ذلك مت تبنيه من قبل خمتلف االتفاقات والتشـريعات الالحقة             . احلرب العاملية الثانيـة  جرائم

.119ص الطاهر منصـور ، املرجع نفسـه ،  (
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 ائمأو أية جر  جرائم حرب ، مجاعية إبادةجرائم  ، اإلنسانيةترتكب جرائم ضد  حيدث أنقد           

متابعة املتسببني  دون أن تتملكن ،  دولة ما إقليمى عل اإلنساين الدويل قواعد القانون سمت أخرىدولية 

                      . بسبب ذلك ومعاقبتهم ن الدويلانتهاك قواعد القانو  اجلرائم و يف تلك

 أخرى إىلمن حالة  ات الدوليةاف واالتفاقاالنتهاكات ضد األعر  مرتكيب تلك متابعة سبب عدمخيتلف 

اليت ينتمي إليها  القضائية الوطنية لتلك الدولة رفض اهليئاتأو تقاعس  ناجتا عنالسبب  فقد يكون. 

                                                . تـهالحقمبعن املبادرة 97عجزها نتيجة أو  ،مرتكب اجلرمية 

«� . حتمية ال مفر منهاتدخل احملاكم اجلنائية الدولية  يصبحاحلاالت  ففي مثل هذه         ƾđ�Ǯ ǳ̄Â

ضمان  بمما يستوج . األشخاص حقوق وحرياتمتس القضية  لكون ،اجلرائم تلك  مرتكيب مالحقة

  .اتنتهاكلتلك االالدولية لوضع حد اجلنائية احملاكم  طريق تدخلعن تها محاي

تدخال يف ال تعترب  لدوليةا اجلرائم الدولية ضد مرتكيبة ـاجلنائي أمام احملاكم ةملتابعفاذلك  على بناء       

الذي ينعقد ص األصل يف االختصا نمتثناء ـاسأي أنه . مكمل له إمنا الوطنية احملاكم صاصـاخت

 أو     ةـالوطني احملاكم عجزإال يف حالة يتم  ال تدخل احملاكم الدولية لكونوذلك  . ةـللمحاكم الوطني

  . ومعاقبتهم مرتكيب اجلرائمتابعة رفضها م أوتقاعسها 

ن م 01هذا ما أكدته املادة .  يناالختصاص بني القضاء يفتنازع  ال يثري أيهذا التدخل بالتايل ف       

من النظام األساسي للمحكمة  09كما أكدته املادة .98الدولية ةـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائي

ة الدولية باألولوية يف االختصاص على ـمتتع احملاكم اجلنائي إىلري ـواليت تش .سابقا  يوغسالفيالة ـاخلاص

.99ة ـاحملاكم الوطني

لوطنية يف ا ة على احملاكم الدولي ةـاجلنائي �ǶǯƢƄ¦�Ƣđ ىظحت اليت ألولويةفا،  زيادة على ذلك        

�Ƣđ�ǎ  اجلرائمتلك بيعة ط إىليعود أساسا  اجلرائم مرتكيب ةمتابع Ƭţ�Ŗǳ¦.  وذلك�ƢĔȂǰǳجرائم ضد 

فقد يكون ناجتا عن عدم توفر تلك الدولة على هيئات . يعود العجز عن مالحقة مرتكيب اجلرائم إىل عدة أسباب -97

.، أو اىل أسباب أخرى سائدة فيها سبب الظروف األمنية ال راجعا اىلذلك  يكونوقد  . قضائية قادرة على املتابعة
98

وتكون     ... �ƨȈǳÂ®�ƨȈƟƢǼƳ�ƨǸǰŰ�¦ǀđ�ƘǌǼƫ( - ه من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على  أن01تنص املادة  -

   . -) احملكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائيـة الوطنيـة 

.74ص سابق ، مـرجع  وش أمال ، ـادرمن: أنظـر  - 99



ريق األمر مواجهتها عن طتوجب ـسي مما.  اإلنساين الدويل لقانونقواعد ا  متس بالتايل. 100اإلنسانية

.الدولية ة ـاجلنائيبتدخل احملاكم   ردع دويل

رع الثانيـالف

  رائممرتكبي الجفي متابعة  القضاء الوطني يرـتقص                   

كثرة  خاصة بعد   الدول،اليت تثار بني  القضايا من أعقد اجلرائم الدوليةمرتكيب تعترب متابعة           

بني خمتلف الدول اليت ينتمي  تضارب املصاحل إىل ذلكيعود سبب و . يف العامل  احلروب و  اتالنزاع

¦ƢƠȈǿ�¿ƢǷ¢�ǶȀƬǸǯƢƄ�śǷǂĐ©  ارعاياه تسليم عن لدول الكربىا عويعترب امتنا . اجلـرائم مرتكبو  إليها

.101 ذا الشأنđ�°Ƣưƫ املشاكل اليت  أكرب  لدول أخرى قضائية 

         .عادلة تكن مل ƢĔƜǧ ة ـابتداء من احلرب العاملية الثانياحملاكمات  بعضحدثت قد  نكا  وإذا        

 القوية  األطرافمن  معظم األحيان يف تتشكلكانت إذ  .احليادية طبيعة تشكيلتها غريسبب وذلك ب

اليت  القراراتمصداقية و احملاكمات ثر على نوعية أمما  .على األطراف الضعيفة  قوانينها تفرض اليت

من  شكلتنيامل ة يف حمكميت نورمبورغ وطوكيوـالثاني  رب العامليةū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥدث حهذا ما .  اēصدر أ

د إذعان و عق عبارة عن الصادرة عنهاوالقرارات كام حاأل مما جعل .102رباحليف ء املنتصرة دول احللفا

   . االتمكن من مناقشته دوندول احملور طرف من مت قبوهلا 

 ريغقضاة من قبل   احملاكمات تتمأن  توجبـإذ تس .  العدالة مبادئ  هتقتضي الفا ملاـهذا خو         

 احملاكم غري أن . العدالة  ومبادئ  القانون تطبيق  على ممتهمه وتقتصر . رفألي ط نمنحازي

                        .الدولية والشرعية   ملبادئ العدالةخرقها يبني مما .  الف ذلكخب كانت تقضي املذكورة

إذ  تشكل انتهاكا جسيما ألحكام  . من نظام روما 05رة طبقا لنص املادة و اجلرائم ضد اإلنسانية من أشد اجلرائم خط-100

�Ƣē®ƢǷ�Ŀ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�Ǧ.53و 50يف مادتيها   1949اتفاقية جنيف األوىل لعام  ȈǼƳ�ƨºȈǫƢǨƫ¦�Ǧ ǳƢţ�ƢǸǯ148.

  .لذا خيضع النظر فيها الختصاص احملاكم اجلنائية الدولية  .الدويل اإلنساين القانونمتس بذلك 
.H:  راجــع  -101 D. BOSLY. Op Cit. p221 .

.
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دون أن تتم أية  اإلنسانيةجرائم حرب وجرائم ضد  من اقرتفهناك  ة ،ر و ذكاملنظرا لألسباب و     

أو دون أن تتم  ، أدىن جرم دون أن يرتكب جبرائم حرب   اآلخر البعض أدين بينما . ضده مالحقة

.103 احلقيقيني عن تلك االنتهاكات لنيؤو املسمتابعة 

 مهمة الدول أشارت إىل قد 1949لعام  جنيف األربع اتاتفاقنالحظ أن  اإلطار،يف هذا         

 يكون ذلك إما من قبل احملاكم الوطنيةو . 104تهمومعاقب اجلرائم مرتكيباملتعاقدة يف متابعة راف األط

إىل دولة معينة ملعاقبتهم عما اقرتفوه  عن طريق تسليمهمأو  105مرتكبو اجلرائمينتمي إليها  اليت للدول

1949لعام  فوفقا للشروط املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيوذلك . من جرائم 
106.

أمام حماكم دولية  اإلنساينالقانون الدويل  املتسببني يف انتهاك حماكمة ميكن ذلك إىل باإلضافة       

ǂū¦�ȆǷǂĐ§ احلقيقية أهم احملاكماتميكن القول أن  يف هذه احلالة .الغرض  هلذاخاصة أنشئت 

إذ . اوغسالفيا ورواندلية ـاخلاص اكماحمل اليت متت أمام احملاكمات تلك هي ةـا إلنسانيضد واجلرائم

ار القادة العسكريني واملسؤولني متكنت من معاقبة الكثري من  مرتكيب اجلرائم على أراضيها مبا فيهم كب

ئيس املتهمني السبعة الذين كانوا مع الر وخري دليل معاقبة .املتورطني يف تلك االنتهاكات السياسيني 

قبل احملاكمة اليت   11/03/2006بينما مل يعاقب هو ألنه تويف يوم  .�Ƕē�ǽƾǠƥ متهميلوزوفيتش وإدان

Ƿ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦�ǆ.10/06/2010كانت يوم ȇǂǰƫ�ǺǷ�ǶǯƢƄ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǼǰŤ�ŅƢƬǳƢƥ يثاق

.107لألفرادحمكمة نورمبورغ خاصة مبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية 

حتقيق  أو غريها ةـاخلاص ـة الدوليةاجلنائيال ميكن للمحاكم إىل أنه  االشارة مند البهنا         

 التعاونوذلك باعتماد أسلوب .  إال بالتحول حنو عاملية القضاء ا أنشئت من أجلهاألهداف اليت

لتلك  وضع حد د قص ،الدولية  رائماجل قة مرتكيبـمن أجل مالح العامل مجيع دول  بني القضائي

  . األمن الدوليني دد السلم و ـē�Ŗǳ¦�©ƢǯƢȀاالنت

الثالثالمطلب 

.133سابق ، ص مـرجع  عصام عبد الفتاح مطـر ، : أنظـر -103

1949من اتفاقيـة جنيف األوىل   49نص املادة : راجــع   -104

.ه ـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ديباجت أكـدههذا ما - 105

106
.                                            من اتفاقيـة جنيف األوىل  49املادة :  راجــع -
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   .التعاون القضـــائي بين الدول 

 ةوتطورت معه العدالة اجلنائي، 108احلرب العاملية الثانية بعد كثرياالدويل اجلنائي   ور القضاءـتط 

البحث عن  إىل�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǧ®�ƢŲ. تزايد اجلـرائم وتباين أساليبها  إىلويعود سبب ذلك  .الدولية 

.109أجنع السبل واآلليات القضائية لردع املتسببني يف تلك االنتهاكات

القانون الدويل كام وأحم مبادئ راـباحت لتزاماالالعامل دول مجيع كان من الواجب على  لذلك    

وكذلك املادة 1949لعام  األربع جنيفات ركة التفاقـتاملش 01 نصت عليه املادةما  اهذ. نساين اإل

.1977 لعام األول اإلضايفمن الربوتوكول  01

الدولية يف ديباجته على واجب احرتام مقاصد  ألساسي للمحكمة اجلنائيةا كما أكد النظام   

االلتزام بتعزيز التعاون و  استعماهلايد باستعمال القوة أو عن التهد وذلك باالمتناع. األمم املتحدة 

ويكون ذلك يف  .العامل عرب القانون الدويل اإلنساين ك متابعة املتسببني يف انتها من أجلفيما بينها 

.ه يف ذلكتقصري أو  باختصاصاتهحالة عدم قدرة القضاء الوطين على القيام 

 على يفرضاملستعملة فيها الوسائل التكنولوجية  نتيجة لتطور ةاجلرمي تنفيذ بأسالي تطورلذا ف        

�ǞǸƬĐ¦ بني خمتلف القضائي التعاونوذلك باعتماد أسلوب  . القضاء ةحنو عامليالتحول الدويل   

    .هم اجلرائم و معاقبت مرتكيب مالحقة لتمكن منل110واإلقليميةالدولية  واملنظماتالدول 

الوطنية للدول مع اإلقرار  والقوانني ريعاتالتش يف الدولية ئماجلرا دراجإجيب  لتحقيق ذلك       

هل عملية متابعة وبذلك تس .االتفاقيات الدولية  متنفيذ أحكاعليها عن طريق  يصاص العاملباالخت

  .ومعاقبتهم بسبب ذلك �ƢȀȈƦǰƫǂǷ�ƨȈǈǼƳÂ�ƢđƢǰƫ°¦�ÀƢǰǷ يكن مهما الدولية مرتكيب اجلرائم

نوات يف الس حاداوعات اليت أثارت نقاشا ـمن أهم املوض التعاون القضائيرب ـتعيلذا              

من  ¤ǶēȐǧة مرتكيب اجلرائم عرب العامل و منع ـمتابع طريقةنظر يف ال إعادة إىلهدف ينه و لك. ريةاألخ

وذلك بسبب االتفاقات الدولية والقوانني اليت . نقطة حتول يف جمال القضاء الدويل اجلنائي  رب احلرب العاملية الثانيةـتعت -108

اليت  االنتهاكاتمالئم لتلك احلرب ووضع حد لتلك لوالعسكرية، واليت كان هدفها إجياد ح ةواكبت تطور احلالة السياسي

�̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�¾Ȑƻ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƾºȀǋ ) 69حممد حمي الدين عوض ، مـرجع  سابق ، ص : راجع. (
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 مرض ملفهو لذا جيب علينا التع .ية ـوحرياته األساس اإلنسانمحاية حقوق مما يؤدي إىل . العقاب 

.)الفرع الثاني (يف ره مظاهمث )  الفرع األول (يف  التعاون القضائي

  رع األولالف

تعـريف التعاون القضــائي                                   

وانتهاكات  الدولية مرتكيب اجلرائمملالحقة وسيلة أجنع  الدول بني القضائي التعاون يعترب     

د من ـمن العقاب واحل مēȐǧإهو منع ذلك الغرض من و  . ومعاقبتهمعاملعرب الاإلنسان وق حق

.�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ǂǗƢƼŭ¦�ƨǧƢكو  اإلرهابجرائم صة اخ اجلرمية انتشار ظاهرة

ƢǗȍ¦�¦ǀđ° الدولية املتعلقة اتاالتفاق إىل االنضمام كل دول العامل  جيب علىذلك  لتحقيق   

 يل بالتا .تنفيذهالوالعمل الوطنية  هايف قوانين111تااالتفاقكام تلك اج أحإدر بوذلك  .تفعيلهاو 

.112بغرض محاية قواعد القانون الدويل االنساين رطا أساسيا لتطبيقهيعد ش هذا املبدأإدراج ف

 مع القوانني الءمةوم فاعليةالوطنية أكثر  القوانني جعل هو العملية تلكمن  دفـاهللذا ف            

سهل تو  .القانونيةالوطين يساير خمتلف التغريات مما جيعل القاضي . دول العامل خمتلفيف  Ƣđ املعمول

اإلنسان واملصلحة العامة  ققو ح متس ¦ƢĔȂǰǳ�ƨȈǳÂƾǳمهمته املتعلقة بالنظر يف اجلرائم ذات الصبغة 

.1949ات جنيف اتفاق مبوجب113لذلك متت محايتها. للمجتمع الدويل 

ني وقت احلرب ـاملدني ة حبماية األشخاصـاملتعلقو ،  املشرتكة 03دة تنص املا اإلطارويف هذا           

، أخذ الرهائن ، االعتداء على الكرامة  تعبادالتعذيب ، االسالقتل ،  لمث رائمـاجلنع بعض على م، 

 ةاملدنيللحقوق  ةالدولي االتفاقية نههذا ما أكد .محاية لضحايا احلرب اجلرائم  منا وغريه صيةالشخ

  رامـالتزام الدول باحتاليت تنص على 1949 من اتفاقيات جنيف املشرتكة 01بيل املثال املادة ـنذكر على س-111

   .يف مجيع الظروف  1949األربعة لعام ت جنيفاتفاقاأحـكام       
�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨºƸǴǐŭ¦�ǆ رائم الدوليةـة ومعاقبة مرتكيب اجلـيقع على عاتق الدول التزام مبتابع-112 Ť�ƢĔȋ.

 آمـرة وال جتوز خمالفتها تطبيقا لقاعـدة االختصاص العاملي حملاربة اجلــرمية                                 قواعدلتزام حبمايتها مما جيعل اال

.)236سابق ، ص مرجع  ر ، ـكتاب ناص:  أنظـر (-
.البيض والسود  اليت متت محايتها نذكر حقوق السود يف قضية التمييز بني قمن بني تلك احلقو  - 113



هدفا  وا ال ميكن أن يكوناألشخاص املدنيني أنإىل  روالذي أشا .1966والسياسية لعام 

ما أكدته ك  .اإلنساينيتمتعون حبماية خاصة يف ظل قواعد القانون الدويل �ǶĔȂǰǳ.114للهجومات

1949 الرابعة لعام نيفة جـاتفاقي
115.

 جنيفاتفاقيات  ليهإ  تشرييف جرائم احلرب مثلما العاملي  يتضح أكثر صاص تاالخذا فل         

جبرائم احلرب ألحكامها املتعلقة  جسيمة انتهاكات تنص على أنه يف حالة وقوع واليت.  1949 لعام

.نائيـاجل ة القضاءوعامليالقضائي اون ملبدأ التعتطبيقا  -  احملاكمة التسليم أو - يطبق مبدأ

�§ ƢǬǠǳ¦�ǺǷ�ǶƟ¦ǂŪ¦�œǰƫǂǷ�©Ȑǧ¤�ǞǼŭ�ƢȀǬȈǬŢ�ń¤�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǠǈȇ�Ŗǳ¦.

إمنا يتعداه  ،فقط وتسليم املتهمنييشمل القبض  المبفهومه الواسع التعاون القضائي كما أن        

التاسع من النظام األساسي لباب لفطبقا . رى تقع على عاتق الدول ـإىل واجبات والتزامات دولية أخ

ة املتعلقة ئيطراف يف نظام روما االمتثال لطلبات احملكمة اجلناجيب على الدول األ للمحكمة اجلنائية

.116و املقاضاة بالتحقيقيتعلق  لكل مااالستجابة و باملساعدة القضائية 

 رتكيب اجلرائم الدولية قة مـملالح ذلك أصبح التعاون القضائي بني خمتلف الدولبناء على         

لتعاون وض يف موضوع اـلكن ال ميكن اخل .ات الدولية يف خمتلف اللوائح واالتفاق مكرسا أمبد

  .ره ظاهـدون التعرض ملبني الدول القضائي 

  الفـرع الثاني 

   القضائي ر التعاون ــمظاه                            

www.alwagt.Com:على موقع، مجال شهلول ، القانون الدويل اإلنساين : أنظـر  -114

.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  63و   62املادتني : أنظـر  - 115

.اجلناية الدولية  من النظام األساسي للمحكمة 93/1املادة : أنظـر  - 116



 رورة احرتام مقاصد األمم املتحدةض ىعل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أكد

 النظام األساسياملنشود يشري  نمظاهر التعاو ولتجسيد  .117ذلكلتحقيق وتعزيز التعاون بني الدول 

 ذلكو  . لطلبات احملكمة لاألطراف يف ميثاق روما االمتثا لعلى الدو  جيب هأن إىلللمحكمة 

تسليمهم  كذلكو  احبسهم احتياطي ،على املتهمني القبض  اتراءات وعمليوتسهيل إجبالتعاون 

  :ر اليت سنتعرض هلا بالتفصيل فيما يلي صوهي العنا .118 الدوليةللمحكمة اجلنائية 

كمةا ديم للمحـالتقطلب القبض و :  أوال 

متكني  وبالتايل.  من العقاب مرتكيب اجلرائمع إفالت نمل ايعترب طلب القبض إجراء أساسي         

Ţ�ǺǷ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦ دمي  قيكون ذلك بت.  للمحاكمةقصد تقدميهم القضائي قيق عملية التعاون

.119من طرف احملكمة املختصة وفقا لإلجراءات القانونية املناسبةالقبض طلب 

يف  - أنهة الدولية على ـساسي للمحكمة اجلنائيمن النظام األ 91/1ذا اإلطار تنص املادة ـيف ه       

لكن .  ةالشفوييلة كانت مبا فيها ـوس يةالطلب بأ  احلاالت االستعجالية جيوز للمحكمة أن تقدم

ص املطلوب الشخهوية عن 120ةكافي علوماتمشرتط أن يكون الطلب املقدم متضمنا تاملادة املذكورة 

لتسهيل عملية  الالزمةومات األخرى ريها من املعلوغ. نسخة من أمر القبض ، مكان تواجده و 

121القبض يف الدولة املوجه إليها طلبالقبض على الشخص املراد التعرف و 

- .ة الدوليةـاجلنائي ةاألساسي للمحكمروما ديباجة نظام   :أنظـر 117

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  89املادة :  راجـع  - 118

  ميكن تقدميـه ري أنه يف احلاالت االستعجالية ـغ.  رتط يف طلب إلقاء القبض على املتهمني أن يكون كتابياـيش-119

.  الدولية  األساسي للمحكمة اجلنائية روما من نظام91/1يه املادة علتنص  مثلماشـفويا

..231ص  خزومي ،  مـرجع سابق  ،امل حممـود  عمر:رأنظـ- 120

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  91/4و 08املادتني : أنظـر  - 121



، احلكم عليه بإدانته سبق قد للمحاكمةلشخص املراد القبض عليه و تقدميه الكن إذا كان          

ونسخة ته ¦ȇȂđ�ƨǬǴǠƬŭ وماتاملعل بعض طلب القبضيتضمن  أن 91/3املادة طتشرت هذه احلالة ففي 

.122القاضي بإدانتهمن احلكم الطلب بنسخة إرفاق  طاشرت اباإلضافة إىل ، ضبالقباألمر  نم

التعاون على واجب  ة الدوليةاألساسي للمحكمة اجلنائينظام المن  91/4كما تنص املادة        

تطلبات أو تدابري تتعلق مبقضية  ما بشأن أيةبينهفيما التشاور  والدولية  اجلنائية احملكمةالدول و  بني

�ƨǳÂƾǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�řǗȂǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ƣđ�ȆǔǬȇ .يف قوانينها اخلاصةالتعاون د ذلك يجسة بتـملزم واليت تكون 

عرب ملطلوبني ألشخاص اباإلضافة إىل ذلك يقع على الدول التزام تسهيل عملية نقل ا.  االحراءاتب

«�ǶȀƬǸǯƢŰاحملكمة اجلنائية الإقليمها إىل  ƾđ�ƨȈǳÂƾ123.

   القبض االحــتياطي:  ثانيا

ري ـسن سح لضمانو  ، االستعجالية احلاالتبعض  يف الدولية للمحكمة اجلنائيةوز جي         

«ذلك و  . لى املتهمالقبض احتياطا ع أن تقدم طلب التحقيق والعدالة ، ƾđ بطلب القبض  هتبليغ

.124كانت لةيبأية وس املذكور لطلبايتم تقدمي و .  املستندات املؤيدة لهاالحتياطي و 

الشخص عن هوية واملعلومات الكافية  الضرورية ط يف ذلك مجلة من البياناتـرت شتلكن        

 .رائم املراد القبض من أجلهاـز عن اجلـموج وكذلك.  مكان تواجدهعليه و  القبض  املطلوب

2و92/1املادة كما تشرتط .أو احلكم باإلدانة ضده  بأمرالقبضالبيان املتعلق  اشرتاطباإلضافة إىل

  . الحقا إىل احملكمة أن طلب تقدمي الشخص املطلوب سيصليشري إىل  دمي بيانتق

دة القضائية املوجه ـويف هذه احلالة ال جيوز للدولة العضو يف نظام روما رفض طلب املساع

أو  وثائقبتسليم  علقدمي املساعدة يتـتقطلب ا كان إذ لكن. جزئيا  مالرفض كليا أ نكاأ واءس إليها ،

.230سابق ، ص جع مـر ود املخزومي ، ـعمر حمم: أنظـر  - 122

. اجلنائية الدولية   من النظام األساسي للمحكمة 89/3املادة: جــع را - 123

  لكن يف احلاالت االستعجالية ميكن تقدميها شفويا. ة ـتكون كتابيالقبض االحتياطي على املتهمني  األصل يف طلبات-124

.)132عمر حممود املخـزومي ، املـرجع نفسه ، ص : أنظــر (        



 الكن جيب عليهو  . بأمنها فلها أن ترفض ذلك الطلب ميسذات طابع سري و  معلوماتدمي ـتق

.125فورا  بذلكأو املدعي العام   إخطار احملكمةتسبيب رفضها و 

  تسليم المتهـمين :  لثاثا

 بني الدول   القضائي اليت تساهم يف التعاون  األساسية يعـترب تسليم املتهمني من اإلجراءات         

يسهل إجـراءات احملاكمة  ذلكلكون .  بصفة كاملةة الدولية من أداء مهامها ـاحملكمة اجلنائيومتكني 

�ǶđƢȈǣ�Ŀ�ǆضور ر يف تلك القضايا حبـعلى النظاحملكمة  يساعدو  ȈǳÂ�śǸȀƬŭ¦.حتقيق  مما يؤدي إىل

  .الدولية ـدالة الع

د املتهمني االمتثال ا أحđ�ƾيتواجب على كل دولة طرف يف ميثاق روما ذلك جي جسيـدلت         

بالتعاون معها من أجل القبض على ذلك  وذلك.  لطلب احملكمة اجلنائية الدولية املتعلق بتسليم املتهم

.126راءات قوانينها الداخلية ملتهم وتسليمه للمحكمة  وفقا إلجا

وطنية للدولة قد تقدم بطعن أمام احملكمة الاجلنائية  الشخص املطلوب من قبل احملكمة نكا  افإذ       

Ƴ�¿ƾǟ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�ƾƳ¦ȂƬŭ¦يتم الفصل  احلالة، ففي هذه 127نفسه الفعلرتني من أجل واز متابعته م

          .  احملكمة اجلنائية طلب التسليم و  اإليه هالدولة املوج بالتشاور بني التسليم يف طلب

ة ضد املتهم املطلوب تسليمه مقبولة ، الدعوى املقامة من قبل احملكمة اجلنائي تكان  ذاإلكن         

  . ةـتسليمه للمحكمة اجلنائيالقبض على املتهم و واجب  التسليم فعلى الدولة املوجه إليها طلب

 لوب معلقا ألي سببـاملتهم املط وى ضدـمقبولية الدع ة بشأنـإذا كان قرار احملكمة اجلنائي أما        

للدولة املقدم أمامها الطلب وز ـجيمن  نظام روما على أنه  89تنص املادة احلالة  هذه ففي ،128كان

مقبولية  الفصل يف قرارمن الدولية ة ـغاية متكن احملكمة اجلنائي إىل املتهم تسليمذ طلب ـتأجيل تنفي

  . وى ضد املتهم ـالدع

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولية  6و  93/4ملادة ا  :أنظـر - 125

.ة ـة الدوليـاجلنائي ةمن النظام األساسي للمحكم 89/1 املادة:راجـع- 126

               يف قانونا رس ـوهو مك. للمتهمني  احق - هعدم جواز متابعة شخص مرتني من أجل الفعل نفس -يعترب مبدأ  -127

 . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  20وهذا ما نصت عليه املادة .  العامل تلف دول خم

.ة الدوليةـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 89املادة : أنظـر  - 128



، املطلوب متعلقة بتسليم املتهم روما عدة طلباترف يف ميثاق تلقي دولة ط حالة يفبينما           

ة الدولية اجلنائي احملكمة من ر بذلك كلطأن خت بإليها الطلاملوجه  جيب على الدولة احلالة ففي هذه

  . بالدولة املوجهة للطلب بواقعة تسليم الشخص املطلو و 

حماكمتهم  وأ االنتهاكات اجلسيمةر بني تسليم املتسببني يف االختيا هلا حيق لكن يف هذه احلالة      

 الزمةاألدلة ال ة علىوفر ومتة كافيوبضمانات   على أن تكون احملاكمة عادلة،  أمام قضائها الوطين

1949ات جنيف لعام وذلك وفقا ألحكام اتفاق .129هابالتهم املتابعني من أجلإلدانتهم 
130.

ت األوىل اليت كانت من االتفاقا1949 أن اتفاقات جنيف األربع لعام در اإلشارة إىلهنا جت        

�ǶēƢومعاقبتهم بسبب انتهاك الدولية اجلرائممرتكيب يف متابعة  - العاملي االختصاص-مبدأ جسدت 

.131موادها  حمتوىذلك ضمنيا من يستشف و . لقانون الدويل اإلنساين ل

اإلعالن العاملي دة و ـميثاق األمم املتحمنها  الدوليةواثيق املات و ري من االتفاقـالكث جند كما        

وق ـحقمحاية  ضرورةإىل ري ـتش يةـلسياسوا للحقوق املدنية ةالدولي االتفاقيةكذلك و 132حلقوق اإلنسان

�ǶēƢȇǂحوق األشخاص و معاقبتهم بسبب انتهاكهم حلقو  رائمـاجل مرتكيبة ـعن طريق متابع اإلنسان

   .  األساسـية 

 مجيعبني  املعمورة يتطلب التعاونكافة أرجاء رار يف  االستقاألمن و  تحقيقذلك ف بناء على   

 ربوع خمتلف إىل تأثريهاتد مبو  . تتجاوز احلدود الوطنية للدول متشعبةظاهرة  لكون اجلرمية.  الدول

.133رة ظاهال هذه حملاربة الدول تلكالتعاون بني تكثيف  يستدعي مما.  العامل 

ة ـالعلميالوسائل  خمتلف فيهاتستعمل  أصبحتكثريا و  تتطور اجلرمية  أن إىل اإلشارةدر ـجت كما       

 هاعري و العملة تزوير  ، ةـاألسلحو رة باملخدرات ـعصابات املتاجتشكيل ويتجلى ذلك يف  . التكنولوجيةو 

.89سابق ، ص رجع مزومي ، ـعمر حممود املخ: ر ـأنظ  -129
االتفاقية من  129/2من اتفاقية جنيف الثانية ،50/2واملادة من اتفاقية جنيف األوىل  49/2أنظر املواد -130

.من اتفاقية جنيف الرابعة 146/2وكـذلك املادة الثالثة 
131

اتفاقية جنيف    من 50املادة :جنـد  1949لعام  ات جنيفص على االختصاص العاملي يف اتفاقواد اليت تنـأهم امل-

.اتفاقيــة جنيف الرابعة  نم 06األوىل واملادة 
  .من اإلعـالن العاملي حلقـوق اإلنسان 10و8، 3،6، 2املواد :  أنظــر  - 132
                              ائي الدويلـة حول التعاون القضـبة افتتاح الندوة الوطنيـمبناس ياجلـزائر  كلمة وزير العدل  - 133

ƢĐ¦�Ŀمتوفـر على الرابط  ، 2012سنة  زائيـل اجل:                                  www.mjustice.dz



القانونية  اآللياتأجنع  إلجياد¦�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ جهود تدعي مضاعفةـمما يس . من اجلرائم األخرى

«وذلك  . ومعاقبتهماجلرائم  تلك مرتكيبة ـملتابعوالقضائية  ƾđ ومن مثة  . ستقراراالاألمن و  ضمان

ǶēƢǰǴƬŲ�Â�́ محاية  ƢƼǋȋ¦134.

ة قضائية جنائي القبض عليه واليةود املتهم أو ـمكان وج كمةحملاالعتبارات أصبحت  ـرا لتلكنظ        

تلك  بالتايل تكون .العاملي  وفقا ملبدأ االختصاص ومعاقبتهمرتكب اجلرمية  متابعة مهمة�Ƣđتناط دولية 

مل تكن هي حمكمة الدولة اليت ينتمي إليها املتهم أو  لو، و  ختصة بالنظر يف القضيةامل هياحملكمة 

  . ةـفيه اجلرمي تالذي ارتكبحمكمة املكان  

خمالفة أحكام القانون يف  الحقة املتسببنيمو  ةالقضائي تهالوالي املختصة احملكمة وعليه فممارسة       

الكثري من  إفالتف لذا . Ƣđة طاملرتب الدولية اتلالتفاق الدولةدى تطبيق تلك مبمرتبطة  الدويل

 الدول إىل ثري منهو الذي دفع الك خمتلفة ألسبابعقاب ال رائم الدولية منـاجل املسؤولني عن ارتكاب

 تاإلجراءاخاصة قوانني ، الدولية اخلاصة مبتابعة مرتكيب اجلرائم والقضائية  135القانونية ¡ƢēƢȈǳ مراجعة

 اختصاصهمبمارسة  الوطينتسمح للقاضي  ها حىتاالتفاقيات الدولية في أحكام إدراجبوذلك  .اجلزائية 

.136 ةئم الدوليالنظر يف اجلراو 

155-66األمر  براءات اجلزائية الصادر مبوجـزائر بتعديل قانون اإلجـقامت اجل اإلطارذا ـيف هو         

 لقد . يف الكتاب السابع1995 فيفري25يف  املؤرخ  10-95األمر  وجب ـمب 08/06/1966يف املؤرخ 

، رمني¦Đتسليم  جمالة يف ـة األجنبيلطات القضائيات مع السالعالق مبتنظي ما تتعلقأحكاأدرجت فيه 

.137الصادرة عن احملاكم املختصةاجلزائية القضائية وتبليغ األحكام  تبااالنا

أحكام مبادئ و  متطابقة مع¢śǷǂĐ¦�ǶȈǴǈƬƥ�ƨ،�ƢĔـاملتعلقو  ورةاملذك خالل املوادـظ من املالح       

  مبدأ قتطبيلدائما  ريعية للجزائر تعملالتشالسياسة أن   بوضوحيبنيمما .   الدولية اتاالتفاق

.1996من الدستور اجلزائري لعام 52وهذا ما تضمنته املادة .  ادستوري ارب محاية حق امللكية حقـتعت-134

اليت قامت بتعديل   ر اجلـزائ جندالدويل ،  رهابة اإلـمكافح من الدول اليت قامت بتعديل قوانينها قصد املسامهة يف135-

   ذلك بإضافة القسم الرابع مكررو.25/02/1995املؤرخ يف 11-95مبوجب األمر  1995قانون العقوبات سنة

) . من قانون العقوبات  10مكرر 87مكرر اىل 87يف املواد من (اخلاص باجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية
..90سابق ، صرجع مـعمر حممود املخزومي ، : أنظـر  -136
.قانون اإلجـراءات اجلـزائية من  720إىل  694املواد   :أنظـر  - 137



عن انضمت إليها صادقت عليها أو  ات الدولية اليتاالتفاق موذلك بتجسيد أحكا . القضائيعاون الت

.وتطبيقها عمليا القوانني الوطنية التشريعات و أحكامها يف خمتلف  إدراجطريق 

ة ـاجلنائياحملكمة  إمكانية علىتنص ها األساسي من نظام87/6ة ملادأن اإىل  اإلشارةجتدر         

دف تسهيل أداء مهامها 138đمساعدات أومعلومات  دميـتق منظمة دولية أوة دولة أي من املطالبة

  . يف أحسن الظروف ةخطور  األكثر اجلرائم الدوليةمرتكيب  ةمبتابع ةاملتعلق

ة بالتعاون القضائي مثلما نص عليها ـǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƢēƢǷاللتزا  ويف حالة خمالفة تلك الدولة        

ضدها من قبل جمموعة نظام روما  راءاتـإج  ، يتم اختاذالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية يف ديباجته

  .س األمن الدويل ـجمل و

املطلوب  صالشخ بتسليماملطالبة  الدولةكانت  إذاأنه  على 90/2ملادة ايف هذا االطار تنص         

  اجلنائية  من قبل احملكمة الطلب إليهااملوجه  جيب على الدولة ففي هذه احلالة  ، انظام رومعضوا يف 

.139الدولية  من قبل احملكمة اجلنائية إليهاتعطي األولوية للطلب املقدم  نأ

تتلقى طلبا  مث ولية ،الد من احملكمة اجلنائية لطلبنظام روما دولة عضو يف  تلقي يف حالة أما        

على الدولة  جيبففي هذه احلالة ،  رلكن بسبب سلوك آخ هنفسثانيا من أية دولة لتسليم الشخص 

  إذاغري أنه .140ةن قبل احملكمة اجلنائيإليها مأن متنح األولوية للطلب املقدم التسليم  طلب إليهااملوجه 

،ةـالدولة الطالب إىلسليم الشخص املطلوب التزام دويل بت أي أوالدولة مرتبطة مبعاهدة  كانت تلك

ƢĔƜǧ  ذلك املتهم  هاتسليمتصبح غري ملزمة باالستجابة لطلب احملكمة اجلنائية و.  

منها تاريخ  من االعتبارات لةمجختاذ قرارها ا أثناءتراعي  أن يهاجيب عل يف هذه احلالة لكن       

ريها ـوغدولة الطالبة ، مكان ارتكاب اجلـرمية مصلحة ال ،و املتهم ية الضحية جنس ،كل طلب ه  توجي

      .وظيفتهم أو رتبتهم تكناجلرائم الدولية مهما يقع على عاتق كل دولة واجب التعاون القضائي من أجل مالحقة مرتكيب-138

فتوح عبداهللا الشاذيل:أنظـر ( امليثاق  من  01املادة  ا يف عليه وصنصاملدة ـد األمم املتحـاصوذلك من أجل حتقيق مق

).378، ص 2001القانون الدويل اجلنائي ، أولويات القانون الدويل اجلنائي ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، 
.ة الدولية ـمة اجلنائيمن النظام األساسي للمحك 90املادة   : راجـع - 139
.229سابق ، صمـرجع  زومي ، ـود املخـعمر حمم  :ر ـأنظ-140



مثلما تنص عليه املادة هخطورتالفعل املتابع من أجله املتهم و  طبيعة حاصة، 141من االعتبارات األخرى

  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  90/7

ن ذلك أثناء كاأواء ـس ،142امليف الع تعاون مع أية دولةال الدولية للمحكمة اجلنائية وزـجي كما        

من اختصاص احملاكم الوطنية م أها ختصاصمن االفعل  ذلك يكونأن وي تـيسو .  التحقيق أم احملاكمة

.  ةـللدولة املطالب

املسئولني املتسـببني يف معاقبة و  االلتزام مبتابعـةالدول مجيع على  جيبضافة إىل ذلك باإل         

عن طريق التعاون القضائي فيما ليت متس املصلحة العامة للمجتمع الدويل رائم الدولية اـاجلارتكاب 

حد لتلك االنتهاكات من أجل حتقيق السلم واألمن الدوليني وحتقيق  عوذلك بغرض وض. بينهما 

، باعتبارها  ة العامة للمجتمع الدويل واإلنسانيةااللتزام حبماية املصلح ا جيعلمم .يف العامل  االستقرار

.144مطلقا  وز خمالفتهاجت الو 143آمرهد ـقواعة املثلى هلا ، الغاي

أصبح مبدأ مكرسا يف خمتلف ة الدولي رائمـملتابعة مرتكيب اجل القضائي الدويل نالتعاو كان   وإذا         

الذي يطرح ،اإلشكال ف . أيضا ومت إدراجه يف التشريعات الداخلية للدول ،ات الدولية لوائح واالتفاقال

القضائية املكلفة   اهليئاتإلنشاء تند عليه ـالذي يسالقانوين  هو األساسالناحية العملية ، خاصة من 

  .رائم ة مرتكيب اجلـقمبالح

. عمر حممـود  املخـزومي ،  مرجع سابق  ، ص 230 أنظـر : -
141

.الدولية   ة النظام األساسي للمحكمة اجلنائي من 93املادة  :أنظـر  -142
واألمن الدوليني ، م، خاصة املساس بالسلللمجتمع الدويل العامـةاملصلحة د القانون الدويل اليت متس ـكل خمالفة لقواع-143

السابع وفقا لقواعد القانون الدويل سيما أحكام الفصل    ؤولية أفعالهـة مسـمما حيمل مرتكب تلك املخالف. يعد انتهاكا هلا 

. ميثاق األمم املتحــدة من
.236،  ص سابق  مـرجع ، ر ـكتاب ناص:  أنظــر  -144



  المبحث الثاني

   الخاصة  الدولية ةـاألساس القانوني إلنشاء المحاكم الجنائي                      

 يوغسالفياكل من  يف القرن املاضي من اتبداية التسعينيف  ها العاملاألحداث اليت شهد ربـتعت

ǺǷȋ¦�ǆ دولالغريها من يف و  ، الصومال ،كمبوديا سرياليون ،رواندا  ، اسابق ǴĐ�ƢǠǧ¦® للتدخل  الدويل

 تابعةمل خاصة جنائية دوليةحماكم  نشاءإعن طريق وكان ذلك  . الدولينيفاظ على السلم واألمن ـللح هناك

أحكام الفصل  إىل يف ذلكالدويل تند جملس األمن ـلقد اس.  ةاإلنسانيد اجلرائم ضيف ارتكاب  املتسببني

.145دةـالسابع من ميثاق األمم املتح

ا سابق الفياـيوغسلاخلاصة  الدولية ةاجلنائي إنشاء احملكمة الدويل األمن سـجمل أسسذلك  علىبناء             

مثلما   نظامها األساسياملتضمن 1993ماي  25املؤرخ يف  827القرار رقم  درـأص مث . 808 رقم القرار بمبوج

.146ه من 01املادة  أشارت إليه

السند القانوين املعتمد عليه  ،39 املادةخاصة ،  دةـالفصل السابع من ميثاق األمم املتح ربعتيذا ل        

ǆخت 39أن املادة  إذ .اخلاصة  إلنشاء احملاكم اجلنائية ǴĐ�¾Ȃ التدابري مجيع اختاذ و حق التدخل  الدويل ألمنا

 ذلك قام جملس األمن. دوان أو وقوع ع ما¦đ�¾Ȑƻȍ أو ، الدوليني األمنالسلم و  ƾȇƾēحالة  الالزمة يف

. يف يوغسالفيا األمنالسلم و  بإنشاء احملاكم اجلنائية اخلاصة من أجل استعادة الدويل

على سابقا  يوغسالفيالألساسي للمحكمة اجلنائية اخلاصة امن النظام  01املادة  نصت اإلطاريف هذا         

وكل  اإلنسانيةببوا يف ارتكاب جرائم ضد ـتس الذين  األشخاص مبحاكمة �Ƣē®ƾƷاليت و  . مهام احملكمة

.1991يف األراضي اليوغسالفية سابقا منذ  اإلنساينلقانون الدويل لاالنتهاكات اجلسيمة 

املؤرخ يف 955القرار رقم بناء على  كان  فقد برواندااخلاصة  ةاجلنائي احملكمة إلنشاءبالنسبة أما       

đ�Ǯكان و .08/11/1994 ǳ̄املرتكبة يف حق الروانديني اجلماعية رائم ـؤولني عن اجلـاملس ومعاقبة دف متابعةـ

.�ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦147 الدول  راضيأ م يفالرواندية أ كان ذلك يف األراضيأ، سواء 

. ميثاق األمم املتحـدة من   42و 41، 39  املواد  : راجـع  -145

- .153سابق ، ص مرجع  زومي ، ـعمر حممود املخ: أنظـر 146
والذين سامهوا .¦ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ°̈� يفاجلرائم  املتسببني يف ارتكابمالحقة لرواندا  ةاخلاص كان هدف احملكمة-147

  . سواء كانوا من الروانديني أو من غريهم . النتهاكات اليت وقعت برواندا ايف



اجلنائية إلنشاء احملاكم الدويل هم األسس اليت استند عليها جملس األمن أل سنتعرض يهعلو           

و    )  المطلب األول(يف  نيديد السلم واألمن الدوليـē :هيو الدولية رائم ـاجل ة ملتابعة مرتكيبـاخلاص

.)المطلب الثاني (يف رية دولية خطـب جرائم ارتكا

المطلب األول

    ينلم و األمن الدوليـتهـديد الس 

إىل إنشاء  الدويل  من أهم العوامل اليت دفعت جملس األمن نيȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾēيعترب          

وكان  .دةـفصل السابع من ميثاق األمم املتحالأحكام ىل إ تنادباالسوذلك .  خاصةحماكم جنائية دولية 

  . السلم واألمن الدوليني اجلرائم اليت متس الغرض من تلك القرارات مالحقة مرتكيب 

لتأكيد صالحيات جملس ألساسية للمحاكم اجلنائية اخلاصة بناء على ذلك جاءت األنظمة ا  

النظام األساسي للمحكمة اخلاصة هذا ما أكده . ينيالدولسلم واألمن لا ƾȇƾē�ƨƥ°ƢŰ�Ŀ الدويل األمن

01سرياليون يف مادتهل
.05و 01يه يوغسالفيا يف مادتلحملكمة اخلاصة نظام ا كما أكده.148

القانون ضد  االنتهاكات149مرتكيب اجلرائم إىل تزايد دويل ملالحقةيعود سبب تأسيس نظام          

وتأكيد املسؤولية اجلنائية الفردية  حقيقي لردعهم دويل غياب نظام قضائيل نتيجة وذلك. ويل اإلنسايندال

يف غريها من  مرياليون، أـ، رواندا ، س سابقا يوغسالفيا سواء أكان ذلك يف،  الدولية ملرتكيب اجلرائم

.150روبا أهلية ـح وأالدول اليت تشهد نزاعات 

.رياليونـساخلاصة ب لمحكمةلمن النظام األساسي  01املادة   :أنظـر  - 148

نون القا   زائرية حول ـلة إسهامات جـجم،  » ةـمالمح النظام األساسي للمحاكم اجلنائية الدولي«  ري ،ـمسعود منت  :رـأنظ -149

.215 ص .ر ــ، اجلزائ2008الطبعة األوىل ، ، اإلنساين الدويل
150

Renaud:أنظـر - DE LA BROSSE « Les trois générations de

Annuaire Français de» ,la Justice pénale Internationale

es,Relations International

Université Panthéon- Assas , Paris II , 2005, p158. ,



 الصالحيات استنادا إىل خاصةدولية  ةـإنشاء حماكم جنائيإىل الدويل  األمن سجمل جلأ لكلذ        

ة اخلاصة بكل من ـاحملاكم اجلنائيك151دةـاألمم املتحمن ميثاق  ابعاملخولة له مبوجب الفصل الس

السلم واألمن دد ¦ē�Ŗǳ اخلطرية اجلرائممرتكيب  متابعةوذلك من أجل  . روانداو سابقا يوغسالفيا 

،)الفرع األول(يف  اإلنسانحبقوق  الدوليني لكونه ميساألمن  مالسل�ƾȇƾē ىللذا سنتعرض ا.نيالدولي

śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�Ľ  الفرع الثاني(يف ول دون تقرير مصري الشعوب حي(.

  الفــرع األول

  اإلنسانقوق حيمس واألمن  مديد السلـته

يوغسالفيا يف  اإلنساين الدويل لقانونلاجلسيمة  اكاتواالنته ديةاملرت  األمنيةتعترب األوضاع         

ـهد نزاعات أو حروبا أهلية هي سبب تدخل سابقا ، رواندا ، سرياليون وغريها من الدول اليت كانت تش

يسا ك تأسالوضعية األمنية اليت آلت إليها حقوق اإلنسان هنا كيف وذلك لكونه. جملس األمن الدويل 

السلم ƾēÂ®� خطريةهناك  األمنيةالوضعية  لكوننظرا و .152الفصل السابعمن  39املادة أحكام على 

 تلك يف ستوجب التدخل ملتابعة املتسببنيي بأن األمرالدويل  جملس األمنقدر ، 153واألمن الدوليني

  .ة خاصة ة دوليطريق إنشاء حماكم جنائياالنتهاكات عن  اجلرائم و

اليت   154وق اإلنسانـحبق نمرتبطا نيالسلم واألمن الدوليمفهوم ميكن القول أن بناء على ذلك          

من ميثاق األمم 01/1املادة  نصتلذا . اإلنساين من األهداف األساسية للقانون الدويل محايتهارب تعت

  . ضرورة حتقيق حفظ السلمدة على ـاملتح

.20ص.1994الطبعة الثانية ، ،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعيةوق الشعوب ،وحق ناإلنسا عد اهللا ،حقوقسعمر : أنظر-151
السلم نزاع يهـدد لس األمن الدويل التدخل يف أي ـ��Đ�ǪŹدة ـكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـألحطبقا -152

39وفقا للموادمما يسمح له باختاذ التـدابري الالزمـة. ¦�À¦Âƾºǟ�̧ȂǫÂ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸºđ�¾Ȑƻȍ¦�Â¢���śȈǳÂƾǳواألمن

.من املـيثاق  42و 41،

.209سابق ، صـر ، مـرجع  كتاب ناص: ر ـأنظ- 153

ويعـود ذلك إىل كون غياب السلم واألمن  .الدوليني لسلم واألمنسيادة ااحلديث عن حقوق اإلنسان دون الميكن -154

رية التعبري والعقيدة ،    ـمينع اإلنسان من التمتع حبقوقه اخلاصة باحلياة والعيش يف أمن وسالم ، العمل و التنقل حبرية ، ح

.منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  وغريها من احلقوق املنصوص عليها يف خمتلف االتفاقات واملواثيق الدولية



، ويالت احلروب من ألمموا وبعماية الشحللتزام بالعمل االدة ـاألمم املتحعاتق  يقع علىوعليه        

.155ش يف أمن وسالمـلعيلالدول خمتلف فرض التعاون بني باإلضافة إىل 

 مايةإلنسان اليت تستوجب احلاقوق حعلى كثري من  دةـاملتحميثاق األمم ينص  اإلطاريف هذا و          

كرسته هذا ما .  لعقيدة وغريهاحرية الرأي وا، العيش بكرامة  ،احلق يف احلياة ، األمن والتنقل منها  .

1948 ملعا منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانات واملواثيق الدولية الكثري من االتفاق
156.

ألمم ا ومبادئمن األهداف األساسية  نيالسلم و األمن الدوليعلى  ظافاحلبناء على ذلك يعترب        

على  ظافباحلاملكلف اجلهاز  باعتباره158الدويل األمنس ـعن طريق جمل حتقيقه لذا تسعى إىل .157املتحدة

وق ـيؤدي إىل تعزيز حق مما.  املتحدة ميثاق األمممن  لفصل السابعاألحكام وفقا  نيالدولياألمن السلم و 

.159وحرياته األساسية  اإلنسان

ة التعاون القانون الدويل اليت تقضي بضرور  من مبادئري لكثمصدرا  رب ميثاق األمم املتحدةـيعت ذال      

حق  مثل ريس محاية حقوق اإلنسانـبالتايل تك .ني الدولي اية السلم واألمنمن أجل مح بني الدول

وق اإلنسان ـحلق املشرتكة من االتفاقيتني الدوليتني 01ملادة عليه اهذا ما تنـص . صري رير املـالشعوب يف تق

1966عام ل
160.

  الفــرع الثاني

  يحول دون تقرير مصير الشعوب ليينالدو  تهديد السلم واألمن

والكثري من املواثيق الدولية  املتحدةميثاق األمم  للشعوب مبوجب تقرير املصري املكرس ربـيعت          

.161د ذلك بالتعاون بني الدولـويتجس . نييالدولالسلم واألمن ديد ـē�ȄǴǟ مساعدا للقضاءعامال 

.20سابق ، ص مـرجع  عد اهللا ـ ـعمر س : أنظـر  - 155

  .من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسان  13و 3املادتني :  راجـع   -156

.من ميثاق األمم املتحــدة 01املادة : أنظـر - 157

           .ص أي وضع قد يؤدي اىل نزاع ـتفحالدويل  نمس األـǴĐ�ǪŹ�̈ƾـمن ميثاق األمم املتح 34طبقا للمادة -158

.الوضع يعـرض حـفظ السلم واألمن الدوليني خلطـر أم ال إذا كان ذلكرر ـويق
.41ص،مـرجع  سابق شاوي ، يزيز العـعبد الع: ر نظـأ-159
.1966لعام  للحقوق املدنية و السياسية  ةالدولي من االتفاقية 01املادة : راجـع -160

.من ميثاق األمم املتحـدة  55و  01/3املادتني : أنظـر - 161



حقها يف تقرير  الشعوبيؤدي إىل سلب  الدوليني ألمنوا السلم�ƾȇƾē�ÀȂǯ  إىلذلك  بيعود سب 

«�ǳ¦�Ƣē¦ÂǂƯ�Ŀ يمصريها السياس ǂǐƬǳ¦�ƨȇǂƷ�ǺǷ�ƢĔƢǷǂƷÂ ويكون ذلك بالتدخل يف ش. طبيعية�ƢĔÂƚ

وم عليه مبادئ ـالذي تق - ؤون الداخلية للدولـالش عدم التدخل يف -بدأ مل اخرقمما يعد  . الداخلية

   . الدويل القانونكام وأحـ

 لكون .162الشؤون الداخلية للدول يف التدخلبعدم  ةدـلذا نادت اجلمعية العامة لألمم املتح         

 لقانون الدويل اإلنساينبادئ امل ارقيعد خ بالتايل . يةـاألساس  هرياتحو اإلنسان قوق مساسا حب ربـتيعذلك 

  . نياألمن الدولي د السلم ويتهدل سببا مما جيعله. 

عدم اللجوء إىل استعمال القوة  -يكون أساسا خبرق مبدأالدوليني ديد السلم واألمن ـēكما أن         

عن طريق القوة �Ƣē¦ÂǂƯ�¾ȐǤƬǇ¦�Â¢�ƨǼȈǠǷعلى دولة  سياسي وأ ماعياجت نظامفرض  مبحاولة وذلك .-

«�ƨȇǂŞ�Ƣē¦ÂǂƯ�Ŀ ا من حقĔƢحرم مما يؤدي إىل . اقتصاديةأو باستعمال ضغوط  ǂǐƬǳ¦ ،ا ملا الفـخ

د يدـēسيادة الفوضى وبالتايل  إىليؤدي  مما .دة ـمن ميثاق األمم املتح 02/3املادة أحكام قضي به ت

.163السلم واألمن الدوليني

،وة ـعن اللجوء إىل استعمال القاالمتناع ب  التزام العامل دول مجيع على يقع بناء على ذلك          

يف تقرير مصريها واختيار نظامها االجتماعي واالقتصادي  ممارسة حقهاالشعوب والدول متكني قصد

  .ني الدولياألمن السلم و يادة ـس مما يؤدي إىل.  حبرية

تقرير مصريها والتصرف  حقها يف�ǺǷ�ƢĔƢǷǂū�¾Âƾǳ¦Âرض الشعوب وتعلكن يف حالة العكس

Ş�Ƣē¦ÂǂƯ�Ŀالقوة من  ف وعكسي باستعمالؤدي حتما إىل رد عنيذلك سي، فالقوة  رية تامة بواسطة

�Ǯ. حبرية  ارتداد حقوقها واختيار نظامهأجل اس Ǵƫ�Ƥ Ʀǈƥ�½ƢǼǿ�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�¦ƾȇƾē�Ƥ Ʀǈȇ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄Â

.164املتنازعنيمن الطرفني القوة الناجتة عن استعمال  اتاالنتهاك

.1991سمرب دي 09املؤرخ يف  36/103رقم لألمم املتحدة اجلمعية العامة  الئحة :راجـع -162
163

اية الدوليةمـاملنازعات الدولية واحل–املسؤولية الدولية  (القانون الدويل العام  دوق ، حماضرات يفـعمر ص: أنظـر -

.61ص .  1995ون ، ـ، بن عكن ةيـ، ديوان املطبوعات اجلامع)وق اإلنسان ـقحل

الفصل   ، لكن صالحياته الواسعة مبوجب واضحا ليسيف محاية حقوق اإلنسان  الدويل س األمنـرغم أن دور جمل-164

لكون جملس األمن الدويل.  من امليثاق 34مبوجب املادة لك حبفظ السلم واألمن الدوليني تسمح له بذاملتعلقالسابع 

-.         امليثاق من 01وذلك طبقا للمادة . من بينها محاية حقوق اإلنسان وحرياتهيعمل لتحقيق مقاصد األمم املتحدة

.208ر ، مـرجع  سابق ، ص ـكتاب ناص: ر ـأنظ(  (



.

املصاحل   تعارضو وازن الت ختاللالة ـهو نتيج نياألمن الدوليو  ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�À¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻذا ل          

لفرض  األوىل تسعى لذا .ة والدول النامي بالقوة االقتصادية والتكنولوجيةاملتمتعة  بني الدول الكربى

القوة أو باستعمالصادي االقت ريق الضغططعن الضعيفة  على الدولنظامها االجتماعي واالقتصادي 

�Ƥمما يؤدي  .165اقتصادية وعسكرية  أجل أهداف  رية منالعسك Ʀǈƥ�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�ń¤

تزايد  إىلوهذا ما يؤدي . بالتايل تواجه بقوة وعنف مماثلني  .استعمال القوة من طرف الدول الكربى 

   .اجلرائم واالنتهاكات وخرق حقوق اإلنسان 

 جملس األمن ضروريا لتحديد نشاط معياراالدوليني األمن السلم و  ديدـē يعترب األساس على هذا        

  .دةالفصل السابع من ميثاق األمم املتحكام أح اختاذها يف إطار الواجبالتدابري ديد ـوحت الدويل

إىل انتهاك إسرائيل ألحكام  1980لسنة  465في هذا اإلطار أشار جملـس األمن الدويل يف قراره رقم ف

على املبادئ واالنتهاكات يف قراريه  كما أكد. اخلاصة مبعاملة املدنيني 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

1982عقب اجتياح إسرائيل جلنوب لبنان عام  513و 512رقم 
166

.

باالنتهاكات اليت ميارسها اجليش  س األمن الدويلـجمل ه رغم إقرارظ يف هذا اإلطار أنـلكن املالح        

من اختاذ أي  مل يتمكن هنأ إال ،1949ات جنيف لعام تفاقالاإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيين خرقا 

ى ظاليت حت ةاحلماية اخلاصك بسبب وذل .�ǶēƢǯƢȀƬǻ¦�Ǻǟ�śȈǴƟ¦ǂـاالسلردع القادة واملسؤولني  يجدقرار 

�Ƣđاألمن الدويلس ـجمل داخلاألمريكية وبريطانيا وفرنسا دة ـالواليات املتحكل من رائيل من قبل  ـإس . 

  .رائيل ـمعاقبة اسإدانة أو  إىلروع قانون يهدف ـمش ضد كل المتياز االعرتاض اتعماهلـوذلك باس

واد األوليةاحلصول على امل يقيقها يف الدول النامية هـتحلة اليت تسعى الدول الكربى داف االقتصاديـمن أهم األه-165

«��ƨºǨǴƬƼŭ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƢēƢƴƬǼǷرول ـومواد الطاقة كالبت ǂºǐǳ�¼¦ȂºǇ¢�ÀƢǸǓ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��. أما بالنسبة

وذلك  باالستحواذ . ساسا يف ضمان مناطق إسرتاتيجية لقواعـدها العسكرية لألهداف العسكرية واإلسـرتاتيجية فتتمثل أ

ȀǷƢȀǷ� ¦®¢�ǲȈȀǈƬǳ�Ƣē¦ȂǬǳ�ÄȂŪ¦Â�ÄǂƸƦǳ¦�ǲǬǼǳ¦Â�°ȂƦǠǳ¦�ǪǗƢǼǷ�Ƕǿ¢�ȄǴǟالعسكرية  ا.
من الدويل در جملس األـوقيامها مبجزرة يف حق الفلسطينيني هناك ، أص1982بعد اجتياح اسرائيل جلنوب لبنان يف -166

جنيف ات كام اتفاقـواليت تعد خرقا فاضحا ألح.  ائيلـر د من خالهلما االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها إسـقراريه يؤك

  . ربـاخلاصة حبماية املدنيني أثناء احل 1949الرابعة لعام 

.)209كتاب ناصر  ، مـرجـع سابق ، ص: أنظــر (   -       



   فاظ على السلم واألمن الدوليني ال يكفي الدويل كجهاز مكلف باحل نود جملس األملذا فوج          

امنا جيب أن يكون عمله  .امليثاق من  01املادة  يف إليهاوحده لتحقيق مقاصد األمم املتحدة املشار 

السلم واألمن الدوليني يف إطار الصالحيات احملددة له يف الفصل السابع من ميثاق  املتعلق باحلفاظ على

بامتياز ة ـى سيما تلك املتمتعالدول الكرب من 167ضغط حرا وبعيدا عن أييكون ، و  األمم املتحدة

   .الشرعية الدولية العدالة و تحقيق وذلك لتمكينه القيام بصالحياته على أكمل وجه ل. االعرتاض 

يقتصر على تدخل جملس  دور احلفاظ على السلم واألمن الدوليني الاإلشارة إىل أن هنا جتدر        

،إمنا للجهود الدبلوماسـية الدولية . فقط دةاملتح الدويل وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم ناألم

املدعمة من طرف ية الداخلية وكذلك املفاوضات الساسالتدخالت العسكرية أو التهديد باستعماهلا 

�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦ 168واستعادة السلم واألمن الدوليني يف الدول املعنية  اتحلل النزاع كبريدور.

الفصل السابع هو استثناء من القاعدة اليت تعتمد على الطرق  إىلأن اللجوء  املالحظلكن 

، فقط م ال يكون بالقوة لرض السفبالتايل ف .بلوماسية دكاملفاوضات واجلهود الحلل النزاعات  السلمية 

�ƢĔ¢�Ƕǣ°169راءات الردعية طبقا للفصل السابع ضرورية للحفاظ عليه يف إطار اإلج.

األمن جملس تدخل  وء إىلـاللجتعترب تلك الطرق السلمية حلل النزاعات أكثر أمهية من  بذلك و       

العسكرية وذلك باستعمال القوة .  األمم املتحدة الفصل السابع من ميثاق   إىل أحكام باالستنادالدويل 

. رائم الدولية ـة دولية خاصة ملتابعة مرتكيب اجلأو بإنشاء حماكم جنائي

د القانون الدويل ـرائم وانتهاك قواعـارتكاب اجل ربـتيع ، نيوليالدالسلم واألمن  ديدـēإىل باإلضافة      

.ة ــالدولية اخلاصكم س األمن الدويل إلنشاء احملا ـند عليها جملتـاساليت ة يـيسالرئألسباب اساين من ناإل

، سيما الدول دائمة العضـوية ، وذلك  األمن الدويل حتت ضغط الدول الكربى س ـما تصدر قرارات جمل كثريا -167

قرارضد كل مشروع  لذلك جند الواليات املتحدة األمريكية تقف دائما . مصاحل حلفائها خدمة مصاحلها أوبغرض

جملس األمن مما يؤدي إىل عرقل. مسؤوليها   Â�Ƣē®Ƣǫبة إسرائيل أوإىل معاقالدويل يهدف  نعن جملس األمصادر 

. على أكمل وجه يف إطار الشرعية الدولية طبقا للفصل السابع  هالدويل عن أداء مهام
.H.D.BOSLY:أنظـر-168 Op. Cit.,

p 200
JORGE:رـأنظـ -169 CARDONA . Op. Cit. ,

p 89 .



   المطلب الثاني   

      يرةـخطرائم ـارتكاب ج                                  

اين من أهم األسباب اإلنسقواعد القانون الدويل حقوق اإلنسان و  رب ارتكاب اجلرائم ضدـيعت

تكون مكلفة . ديدةـة جآليات قضائي س قانونية وـأس إىل البحث إلجياد ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ دفعت اليت

   .رائم ومعاقبتهم ـتلك اجليف ارتكاب  املتسببنيقة ـالحمب

ļƢȈǧȂǈǳ¦�®ƢŢȏ¦�Ǯ بعدف     ǰǨƫÂ�ȆǟȂȈǌǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�°ƢȈĔ¦ أثر ذلك  عدة مجهوريات ، إىل سابقا 

 بتاريخ  واهلرسك البوسنةورية ـمجهحاولت  إذ. ـالفيا سابقا الوضع على الكثري من الدول منها يوغس

رب ص من قبل  شديدة  معارضةلقيت  لكنها اليفـاالحتاد  اليوغس عن ستقالل اال 25/02/1991

  .  البلقانمنطقة يف  حلرباشتعال ااألزمة و بداية فكان ذلك.170البوسنة

، حلقوق اإلنسان رية ـاخلط اتاالنتهاك الكثري من ارتكاباألهلية  احلرب ل تلكخالمت         

،غاءـراه على البـواإلك،اغتصاب النساء التعذيب  ، قتل املدنيني،  ةياجلماع اإلبادة جرائمخاصة 

رات ـعش تهاراح  ضحي اليتو  .171ةإنسانيالالوغريها من املعامالت االختطاف ،  تشريد السكان

.172 كنة واهلرسـالبوسمن مسلمي اآلالف 

نتهاكا اسابقا يف يوغسالفيا رتكبة خالل احلرب األهلية رائم املـتعترب اجل،  بناء على ذلك        

رى ـة حبماية أسـة اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقـخاص، 1949لعام  األربعات جنيف اتفاق ألحكامخطريا 

.173احلرب يف وقت السلم واحلرب

.42سابق ، صمرجع   القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري  ،الشكري ، فعلي يوس: أنظـر  - 170

ك طبق الصرب سياسة التطهري العرقي ضد املسلمني       ، لذل الدينية خلفيتهاإىل   ةالالإنساني يعود سبب تلك املعامالت -171

وغريها    ...مما أدى إىل ارتكاب الكثري من جرائم القتل اجلماعي ، التصفية اجلسدية ، االغتصاب. يف البوسنة واهلرسك 

.43علي يوسف الشكري ، املرجع نفسـه ، ص : أنظـر ( - (

.153 ضمرجع  سابق ،  زومي ، ـعمر حممود املخ: ر ـأنظ - 172

.140، ص   سابق رجع مـور ، ـوكذلك الطاهر منص-

.1949لعام جنيف  املشرتكة من اتفاقيات  33ة ادامل : أنظـر  - 173



جرائم ضد اإلنسانية ماعية و اجلبادة اإلرائم ـجالكثري من ارتكاب  نفسهاالفرتة  ما شهدتك         

بني قوات احلكومة الرواندية  اليت نشبت األهلية العنف واحلرب نتيجة أعمالوذلك . يف رواندا 

 ة إىلباإلضاف . نيـاملدنياآلالف من  راح ضحيتها عشرات اليتو  . الوطنية الروانديةة ـاجلبه  اتو وق

ة أفراد قوات حفظ السالم األمميو   حلكوميني مبا فيهم عدد من الوزراءا املسؤولني بعض ذلك أصيب
كان ذلك حنو بعثة أواء ـس ، والالجئنيخلفت احلرب األهلية يف رواندا أالف املشردين  كما.174

.¦ÂƢĐ̈° األفريقية  حنو الدول مأ املتواجدة هناك األمم املتحدة

، ية ـدين ةذات نزعكانت  وروانداسابقا الفيا ـيف كل من يوغس األهليةاحلرب فء على ذلك بنا         

.�ƢȈƟƢĔ ر والقضاء عليهـالطرف اآلخ إبادةاألساسي هدفها  كان.طائفية  و عرقية

وسلب  رهمعن آخ مسلمي البوسنة واهلرسك إبادةحاول صرب البوسنة  سابقا يف يوغسالفياو         

ţÂ�ǶēƢǰǴƬŲ  175وانني احلرب وأعرافهاـدون أي اعتبار لقاليت يقيمون فيها كافة املدن والقرى ريب.

يرتفع الضحايا عدد اع بينهم يشتد و نز مما جعل ال.بينهم  السائد لعقائديابسبب الصراع وذلك 

 األمن مما استدعى تدخل جملس. اليت شهدت أعنف املعارك  كوسوفوخاصة يف إقليمي سراجيفو و 

.176اختاذ التدابري الالزمة إلنقاذ مسلمي البوسنة من اهلالك و  الدويل

وتطهري  كانـمن السة ـالتوتسي ذات األقلي ائلقبيف رواندا إبادة) وتوـاهل( كما حاولت قبائل        

القوات ب لصاحل قبائل اهلوتو احلاكمة واملدعمة ىو ـميل ميزان الق بسبب كوكان ذل.  رواندا منها

1949لعام  ات جنيفكام اتفاقانتهاكا ألحرائم ـرب تلك اجلوتعت . اإلفريقيةالقبائل وبعض  يةفرنسال

.177القانون الدويل اإلنساينكام ـألحو 

يف يف اليت وقعت اخلطرية  للجرائماألمر التعرض  توجبـيس وقصد إعطاء هذا املوضوع حقه ،

.)رع الثانيـالف (يف ندا روامث يف )  رع األولـالف(يف الفيا سابقا مجهورية يوغس

.42، ص مـرجع  سابق   القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري ،كري ، علي يوسف الش: أنظـر  -174
  النظام  من 08املادة  وكذلك.   1949ركة من اتفاقيت جنيف لعام ـاملشت 03املادة  رت إليهذا ما أشاه-175

30-د-3452من القرار األممـي رقم 02كما نصت عليه املادة . اجلنائيـة الدولية  للمحكمةاألساسي

. مجيع  األشخاص من التعذيب وغريها من املعامالت الالانسانية  املتعلق حبماية و 1975ديسمرب  09املؤرخ يف 

Jorge:أنظـر176- CARDONA LIORENS , Op, Cit , p 87 .

.54سابق ، ص ـرجع  مـور ،  الطاهر منص : ـر ـأنظ - 177



  رع األولــالف

   سابقا الفياــارتكاب الجرائم في يوغس                            

 لكونه .طابع داخلي ذا يف بدايتهالفية ـنشب بني خمتلف القوميات اليوغس النزاع الذي كان         

 .من جهة ثانية  واهلرسكسنة مجهورية البو و جهة ، من  الكرواترة بني الصرب و منحص حرب أهلية

.178بعد تدخل بعض الدول يف النزاع ذ بعدا دولياخورت بعد ذلك لتأطت مث

التفوق  رظهو  . بينهما القوى وازينمتكافؤ عدملقد اتسمت احلرب بني الطرفني املتنازعني ب

من  ب الكثرياارتكمما أدى إىل . روسياد وتأيي الصريب اجليشباملدعمني  ةالبوسن لصاحل صربواضحا 

  .  د القانون الدويلـضد قواعاجلرائم و االنتهاكات 

،  نينيقتل املد ،بطريقـة وحشية  الكثري من القرىسكان يف إبادة  ترمجت تلك املخالفات        

ضدهم  تتنفيذ عقوبا ،اغتصاب النساء ، ، معاملتهم بقسوة   تعذيبهم و السكانتشريد آالف 

الدويل  لقانون ا ضد ري ها من االنتهاكاتـط من كرامتهم  وغـاحل عادلة ، حماكمات  دون 

«�للحرب  يلةسكو   املذكورةاالنتهاكات  اجلرائم و ب الصر  استخدم إذ .179اإلنساين ƾđ املنطقةتطهري 

احلط و  ةلدفن يف مقابر مجاعيااجلماعية و   اإلبادة سلوبأ انتهجوا ذلكولتحقيق . 180من املسلمني

.181لقانون الدويل اإلنساينانتهاك ال كأقصى حاالتتهم  كرام من

 انضمت مجهورية صربيا و اجلبل األسود إىل ، يف البلقانهور الوضعوتداملتنازعني الطرفنيداد النزاع بني ـبعد اشت-178

  .بني األطراف املتنازعة رب ـتأجيج احل إىلا أدى مم.روسيا إىل جانب صربيا ت كما تدخل.جانب صرب البوسنة 

.141الطاهر منصـور ، مرجع  سابق ، ص : أنظـر (         (
:ر ــنظأ-179

 َ◌◌َArnaud de RAULIN , « La justice Pénale Internationale à l’épreuve

es,Revue Juridique et Politique des Etats Froncophonde l’Afrique »

No 02, 2009, p 140.
من جهة ثانية ،  واهلرسك ، ومجهورية  البوسنةمن جهة  ياصربمجهورية احلرب اليت وقعت يف يوغسالفيا بني  كانت  -180

.تطهري املنطقة من كل مسلم  لذا حاولوا. استعمل فيها الصرب التطهري العرقي كأسلوب  للحرب  عقائدية

.                                                      تستهدف مناطق إقامة املسلمني دون غـريهم  تالعمليات العسكرية كانوالدليل أن كل

.)142الطاهر منصور ، املرجع السابق ، ص :  أنظــر( -

.1949الرابعـة لعام  فمن اتفاقيـة جني 03املادة  نص:  راجع - 181



 ضدرية ـخطمن جرائم و انتهاكات  اسابق الفياـيف يوغس البوسنة ما قام به صربلذا ف         

اإلعالن  سيما، ق الدوليةواثيراف واملعكل األ  ملبادئ صارخا يعد انتهاكا واهلرسك سنةمسلمي البو 

3و 2 مادتيه يف 1948ام وق اإلنسان لعالعاملي حلق
182.

،1949  لعام  األربعيف جنات تفاقال صرحيا خرقاورة املذك تعد اجلرائم ،  زيادة على ذلك  

03املادة  أكدتههذا ما و .السلم واحلرب  يف وقت رىاألسة حبماية ـثة املتعلقالثال االتفاقية خاصة 

  . ر األعمال املنافية للكرامة اإلنسانيةـحبظاملتعلقة 

، فكان ات الدوليةكل األعراف واالتفاقوميس  ا خطري  نيف يوغسالفياكا عالعتبار الوض نظراو      

لفصل لوفقا  نيستعادة السلم واألمن الدوليا ذلك بغرضو  . التدخلالدويل  على جملس األمنالزما 

  . جرائم الصرب تعزيز التدابري حلماية مسلمي البوسنة من مث ، دةاملتحابع من ميثاق األمم الس

   ينالستعادة السلم واألمن الدوليالدولي س األمن لـتدخل مج: أوال 

من يف ارتكاب الكثري سببا من جراء احلرب بيوغسالفيا الظروف األمنية املتدهورة  تكان  لقد       

ŭ¦�ǪƷ�Ŀ�°±ƢĐ¦ هناك الدويلاألمن تدخل جملس ا جعل مم  . اإلنساين الدويل القانونسلمني وانتهاك 

« وذلك.  حتمية ال مفر منها ƾđ الحيات املخولة له للصوفقا  نيالدولي واألمن تعادة السلمـاس

.183 لفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةمبوجب ا

احلفاظ على السلم واألمن ب املكلفباره اجلهاز تباع، الدويل األمنس جمل قام اإلطاريف هذا و          

،  تتعلق عموما باحلظر العسكريري تدابمجلة من الاختاذ ب، 184امليثاقمن  39 لمادةلوفقا  نيالدولي

.185واهلرسك إقامة مناطق آمنة ملسلمي البوسنةو  توفري احلماية لقوافل اإلغاثة

دون ... لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات -على أن  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من 02تنص املادة  -182

   -سواء كان هذا  البلد مستقال أوكانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود...بني الرجال والنساء  ودون تفرقة...متييز 

. - لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصــه  - من هذا اإلعالن على أن   03املادة  بينما تنص  -  

.141رجـع سابق ، ص مـالطاهر منصور ، : أنظـر - 183

�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�ƨǳƢƷ�Ŀالدويل من ميثاق األمم املتحدة على التدابري اليت يتخذها جملس األمن  39ة املادتنص-184

وهذا ما ينطبق على حالة يوغسالفيا اليت كانت األوضاع . ¢�À¦Âƾººǟ�̧ȂǫÂ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȍ¦�Â نيالدولي

ē�ƢȀȈǧ�ƨȈǼǷȋ¦من امليثاق  42مما استوجب التدخل واستعمال القوة وفقا للمادة . اك دد السلم واألمن هنـ.

.153سابق ، صمرجع  زومي ، ـعمر حممود املخ: ـر أنظ-  185



 كلدخول األسلحة و  منع 1992يف سبتمرب  دويلال س األمنـجمل قرر فة إىل ذلكباإلضا         

«وذلك .  سابقا يوغسالفياإىل  املعدات احلربية ƾđ  على أطراف النزاع  والتموين قطع اإلمداد

.186إقرار السلم و حتقيق االستقرار هناك تسهيل عملية ل

�ǂǏ�¿ƾţ�ƢĔ¢�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƢȈƥالدويل  جملس األمناختذها القرارات اليت  ما يعاب علىلكن         

امليدان بني طريف النزاع أثبت أن حظر واقع  وذلك لكون .ني الدولي األمنو  صادرة الستعادة السلم

.187مييل لصاحلها ىكان لصاحل صربيا اليت كان ميزان القو   يف البلقان األسلحة

ون تزودي وا نكان  الذي بوسنةلمني دون صرب الاملس ىر علـيقتصكان يف الواقع   احلظرأن  كما        

 همإمدادتتوقف عن  مل اليت مثل روسيا األخرى بعض الدول األوروبيةو  كرواتياصربيا و  عن طريق

مما  .  لمي البوسنة واهلرسكاحلرب ضد مسمواصلة  الصرب على  هذا ما شجع .ة املختلف ةـباألسلح

، مبا يف ذلك مع الدويل ®ƬĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ǲǠǧ�®°�Ä¢�ÀÂائم واالنتهاكات ضدهم تضاعف اجلر  أدى اىل

.188لبيا الذي بقي دوره سجملس األمن الدويل 

االنتهاكات  ناليت اتسمت بالكثري م العصيبةخالل هذه الفرتة اإلشارة إىل أنه  هنا جتدر         

للجوء إىل استعمال با يتعلق أي قرار الدويل جملس األمنمل يتخذ ، اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين 

 من ميثاق األمم املتحدة لفصل السابعا ا يفعليهاملنصوص  رغم توافر شروطهف . لعسكريةالقوة ا
مل ƢĔƢǧ���ǂƻȉ�śƷ�ǺǷ�Ƣǿǀـاليت كان يتخالقليلة لقرارات أما بالنسبة ل .إال أن دوره بقي سلبيا 189

ة بصفة فاعل الدويل نجملس األممما استدعى تدخل . حلماية مسلمي البوسنة واهلرسك كافيةتكن  

.190ضد مسلمي البوسنة واهلرسكوعاجلة لوقف االنتهاكات 

.54  ص  مـرجع  سابق  ،القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري ، علي يوسف الشكري ، : أنظــر  -186
«�¤ǄǼǳ¦�ĿǂǗ�ń¤�ƨƸǴǇȋ¦�¾ȂǏÂ�ǞǼǷ�ń¦�كانالدويل   نباعتبار قرارات جملس األم-187 ƾē�ƪيؤثر علىذلك ال ، ف ع 

.عن إمدادها باألسلحــة من أي طرف كانمما جعلها يف غىن . �Ƣȇǂǰǈǟ�ƨǫȂǨƬǷ�ƢĔȂǰǳالصربية القواتقدرات
.142، ص  رجع سابق مـور ، ـالطاهر منص : ـر ـأنظ -188
.41كفاية التدابري املشار اليها يف املادة   معد ثاق على جواز اللجوء اىل استعمال القوة يف حالةمن املي 42املادة تنص -189
.H.D.BOSLY:راجـع -190 Op. Cit. p 199



نع استعمال الطائرات مر اجلوي و باحلظ  املتعلقو  1992الصادر يف أكتوبر 781رقم  فالقرار         

 ذلكو .  واهلرسك بة ملسلمي البوسنةـاهلرسك ظل دون فائدة بالنسنة و العسكرية فوق أراضي البوس

بالتايل  .191يةعن استعمال الطائرات احلرب يغنيهممما .األسلحة الربية يف جمال تفوق الصربسبب ب

واصلت جرائمها ضد مسلمي البوسنة  لذلك. يف صاحل القوات الربية للصرب يعترب فالقرار املذكور 

  . دون أي ردع من قبل القوات اجلوية ألي طرف كان 

زيز التدابير لحماية مسلمي البوسنة والهرسك ـتع: ثانيا 

 التدخلو املخولة له مبوجب الفصل السابع  هامباملالقيام  عن الدويلاألمنعس جملس نظرا لتقا      

781أصدرت األمم املتحدة قرارها  ، يف حق مسلمي البوسنة192تاستمرار االنتهاكارغم  هناك

من  لحدلراقبة أجواء البوسنة واهلرسك ملذلك  و .ت احللف األطلسيتدخل قوااملتعلق باملوافقة على 

�°±ƢĐ¦السلم واألمن هناك على بالتايل احلفاظ  ،193يف البلقانالدماء  وإراقة.  

يف وذلك بإصداره . اجيابيا   الدويل س األمنـجملجاء رد فعل  هناكلوضع ا بعد تأزملكن         

مما     .سابقا الفياـقوات األمم املتحدة يف يوغسيز تعز القاضي ب 764/92القرار رقم  1992جويلية 

النسبة ملسلمي البوسنة القرار أمهية خاصة بذلك ل تكانبالتايل  .  فتح مطار سراييفو وتأمينهمسح ب

 اتناعاإلوإيصال  لقيام مبهامها اإلنسانيةمن اقوات اإلغاثة الدولية مكن واهلرسك ، لكونه 

التخفيف من  ىساعد عل مما .194ررين هناكضالضحايا واملتإىل  املختلفة واملساعدات اإلنسانية

  . نة واهلرسك نتهاكات املرتكبة ضد مسلمي البوسويالت احلرب واال

ر ديد احلظبتج القاضي 787قراره رقم  1992نوفمرب 17 بتاريخ الدويل نجملس األم كما أصدر

ضد  املرتكبة ريةـاخلط النتهاكاتاوقف  بغرضوذلك  .ود مجهورييت صربيا واجلبل األسالبحري على 

.55رجع اسابق ، صمـ  لدويل اجلنائي يف عامل متغري ،القانون ا ري ،شكاليوسف علي :  راجع-191
 ايوغسالفي د من االنتهاكات اليت كانت ترتكب يفـعن اختاذ أي قرار للح الدويلاألمن سـمتاطل جمل سبب يعود-192

مما حال . مصاحلها  بسبب تعارضوذلك . نظر الدول الكربى حول األزمة اليوغسالفية   اتاختالف وجهسابقا إىل

.أي موقف حازم بشأن تلك األزمـة  اختاذدون

.143، ص   سابقمـرجع اور ، ـالطاهر منص:  ر ـأنظ -
193

.56املرجع السابق ، ص،  علي يوسف الشكري : أنظـر -194



1949جنيف لعام  اتيما اتفاقس195الدولية ننياألعراف والقواكل لخالفه املو البوسنة  سلميم

.196رى وقت احلرب والسلمسماية األحب تفاقية الثالثة املتعلقةاال وباألخص

  يعمج بتمكنيالقاضي  770/92القرار رقم الدويل  األمنـدر جملس باإلضافة إىل ذلك أص    

ان اهلدف من ك.و إيصال املساعدات إىل سكان سراييف لضمانالضرورية بري التدا اختاذمن الدول 

 . الوسائل الطبية والغذائية الالزمةبسراييفو وإمدادهم سكان احلصار املفروض على  ركسالقرار  ذلك

لدول ومحاية هلا للمسامهة يف اجلميع الدويل   من قبل جملس األمن ضمانا 770/92 يعترب القراربالتايل 

  .املساعدات الضرورية كاألكل والدواء واألغطية  لسكان سراييفو  كل  تقدمي

حلماية مسلمي  وغري كاف لكنه يبقى قليال، وما قدمه  الدويل  جملس األمن تدخل رغم          

دار القرار رقم ـصبا1993ماي 06لذلك قام بتاريخ  . ربينيواهلرسك من عنف ومهجية الصالبوسنة 

Ƣđ�² ةنية مدنا آمنست مدن بوس هبجرب مبو ـاعت لذيا  824/93 Ƣǈŭ¦�ǺǰŻ�ȏÂ197 توزال  ،   :وهي

.198سراييفوكوراجدا ، بيهاك ، سريبرنيتشا و ،  زيبا

الذي مت مبوجبه  ،836/93القرار رقم  1993جوان 06وتنفيذا للقرار املذكور أصدر بتاريخ         

باستعمال القوة لرد ل بالرتخيص هلا وذلك. الفيا بيوغسحلفظ السلم املتحدة  قوات األمم مةتوسيع مه

  . راآلمنة وفقا للقرار سالف الذك ستهدف املناطقاليت تعتداءات االعلى كل 

لكونه واهلرسك  مسلمي البوسنة   كان لصاحل  824/93رغم أن القرار أنه هنا ميكن القول         

�Ƣđ�ƾƳ¦ȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǼǇȂƦǳ¦�ǪǗƢǼǷÂ�Àƾŭ¦�ǞȈŦ�ǲ يشماملذكورة مدنا آمنة ، إال أنه مل الست اعترب املدن

.199اهلمجية ألن ذلك جيعلهم عرضة العتدات الصرب  ،كانوا بنسب قليلة ولو املسلمون 

153ص  عمر حممود املخـزومي ، مـرجع  سابق ، : أنظـر  - 195

.جنيف الثالثة اتفاقيـة  من 03املادة  املادة:  راجـع - 196

�Ƣđ�²ظاملدن املذكـورة حتف 824/93الدويل  نطبقا لقرار جملـس األم-197 Ƣǈŭ¦�ǺǰŻ�ȏÂ�ƨºǏƢƻ�ƨȈǼǷ¢�ƨȇƢǸŞ�Ȅ. مما

�Ƕē¦ ¦ƾƬǟ¦Â�§ǂǐǳ¦�ƨȈƴŷ�ǺǷ�ÀÂ°ǂƸƬȇ�ƢĔƢǰǇ�ǲǠƳ . السلم      وذلك كمرحلة أوىل يف انتظار تعميم العملية واستعادة

.  نة واهلرسكـيف كل أراضي البوس واألمن

.144ص  ،  سابق   رجعم  ور ،ـالطاهر منص  :ر ــأنظ - 198

      وذلك بسبب . �Ƕē®ƢƥƜƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ƨǸǴǈǷ�ƨȈǴǫ¢�Ƣđ�ƾـقد تستغل الفرصة من قبل الصرب يف املدن والقرى اليت تتواج-199

.حة للدفاع عن أنفسهم ـǴǇȋ¦�ȄǴǟ�Ƕē±ƢȈƷ�¿ƾـعددهم وعةـقل



تطورا ملحوظا من األزمة يف  دشه لدويلس األمن اموقف جملإىل أن  اإلشارةكما جتدر          

كانت يف 200هناك واألمن حبفظ السلم كلفةاملتحدة املاألمم لكون قوات  وذلك . سابقا يوغسالفيا

لكنها بعد إصدار القرار رقم  . ةاألطراف املتنازعالنار والفصل بني  إطالقبداية األزمة تكتفي مبراقبة 

.الرد على االعتدات اليت تستهدف املسلمني يف املدن اآلمنة بأصبحت تقوم  836/93

 وقصد فرض السلم واألمن ، األعراف الدوليةاخلطرية للقوانني و االنتهاكات  رالستمرا نظرا        

إىل إصدار القرار  الدويل س األمنـجلأ جمل ألمم املتحدة ،ميثاق ا من 39لمادة لوفقا  نيالدولي

.201 يوغسالفيال اخلاصة إنشاء احملكمة اجلنائية  املتضمن22/02/1993املؤرخ يف  808/93

رية اخلط االنتهاكات واجلرائم   املسؤولني املتسببني يف ومعاقبة قةـمالحذلك دف من ـكان اهل        

 التطهري العرقي واالغتصاب ،اجلماعي   رائم القتلـج خاصة  1991منذ  سابقا يف يوغسالفيا املرتكبة 

ات ها يف اتفاقاملنصوص عليو  واهلرسك  نةـاليت تعرض هلا مسلمو البوس رىـوكل االنتهاكات األخ ،

1949 لعام األربع جنيف
202.

 االنتهاكاتيف  آلية قضائية كفيلة بردع املتسببني إجياد يف الدويل األمن جملس جنح وبذلك        

وهذا ما ساهم يف حتقيق ودعم  .الفيايوغسالدويل اإلنساين يف  والقانون حلقوق اإلنسان اخلطرية

.203رتكيب اجلرائم ومعاقبتهمطريق حماكمة مالعدل عن  بإقامة ، هناكواألمن السلم 

 خاصةدولية  أول حمكمة سابقايوغسالفيا لاخلاصة اجلنائية  تعترب احملكمة إىل أنه اإلشارةجتدر        

 وذلك. الدويل اجلنائيالقضاء  ا جعلها سابقة يف تاريخ مم. احلرب العاملية الثانية  منذ انتهاءتنشأ 

©®Ƣǧ¢�ƢĔȂǰǳ  سرياليون ،صومال الاخلاصة ب اكماحملبعدها مثل أنشئت اليت  اخلاصةولية الداحملاكم 

  .متابعة مرتكيب اجلرائم الدولية جمال يف اخلاصة بتجربتها وغريها 

:أنظـر -200

H.D.BOSLY , Op.Cit. p 197 .
   املتعلقة باحلفاظ على السلم هالحياتـيف إطار ص  808/93س األمن الدويل رقم  لقد جاء إصدار قرار جملـ - 201

. منه  39دة خاصة املادة ـاألمم املتح منظمة ابع من ميثاقكام الفصل السـوذلك وفقا ألح. الدويل واألمن

.H.D:أنظـر( - BOSLY. Op., Cit. p198.. (
.1949لعام يف الثالثة ـمن اتفاقية جن 03املادة : أنظــر  -202

.153، صرجع سابق مـود املخزومي ، ـر حممـعم: راجع  - 203



 ذمنيز القانون الدويل م الذي الفراغ مللء جاءفيا اليوغسل اخلاصة احملكمة إنشاءأن كما          

  .الدولية متابعة مرتكيب اجلرائم  جمال يف ةـالثاني العاملية احلربد حماكمات نورمبورغ وطوكيو بع انتهاء

 تقرير يفما جاء هذا .  يف العامل وحتقيق العدالةالدويل  القانون  مبادئالدفاع عن دف đ وذلك

�ƺȇ°ƢƬƥ�śǈǸŬ¦Â�ƨȇ®Ƣū¦�Ƣē°Â®�Ŀ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȌǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦19 1996نوفمرب
204.

الفيا لية اخلاصة ليوغسالدو  ةـحملكمة اجلنائيفا ها األساسينظاممن  05ملادةالنص ووفقا          

وق قحلرية ـخطانتهاكات  بارتكاب املتهمنياألشخاص حماكمة  -األساسيدفها ـهكان  سابقا

.-1991منذ الفيا ـيوغسيف  اإلنسان

 :تتمثل أساسا يف اابقسالفيا يف يوغسترتكب  ان اجلرائم اليت كانتب هانفساملادة  تضيفو         

رائم اجلوهي  . طهاداالضذيب ، االغتصاب و التع السجن ،النفي و  ،، االسرتقاق، اإلبادة القتل

د ـأش رب منـتعتبالتايل .  ة الدوليةـاألساسي للمحكمة اجلنائي النظام من 05املادة إليها يف  املشار

اعية الصرب من خالهلا هو اإلبادة اجلم كان هدف إذ .على السلم الدويل خطورة الدولية  اجلرائم 

تعادة ـحتميا السالدويل س األمن ـلذلك كان تدخل جمل .205منهمالبلقان ة ـنطقمللمسلمني وتطهري 

  .هناك  واألمن السلم

القادة  ري منمبتابعة الكثسابقا  يوغسالفيالة اخلاصة ـاجلنائي هذا اإلطار قامت احملكمةيف         

ر فيها لك القضايا اليت مت النظومن أهم ت .اجلرائم واالنتهاكات هناك ني يف ارتكاب املتسببواملسؤولني 

.206)سلوبودان ميلوزوفيتش( قضية الرئيس اليوغساليف آنذاك  نذكر

 خلاصةا اجلنائيـةاحملكمة أشهر قضية تطرح على  سابقااليف اليوغسرب قضية الرئيس ـتعت

مت  قد - تشميلوزوفي - آنذاك  القضية أن الرئيس اليوغساليف هذه ياتمعطيتبني من  إذ .يوغسالفيال

�ǾǷƢē¦رائم ضد ج ومتت متابعته بتهمة ارتكاب. للمحكمة املدعي العام من طرف  1999ماي  27يف

.146ص  ، سابق مـرجع  ور ، ـالطاهر منص  :ر ــأنظ - 204

كل دي ، فقد عمل الصرب ـاليت كانت جتري حتت غطاء عقائ ¦Â���ƢǬƥƢǇ�ƢȈǧȐǈǣȂȇ�ƢēƾºȀǋ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǿȋ را للحربـنظ-205

. واهلرسكمسلمي البوسنـة لتطهـريها من عهم ـما بوس
 تعاجل قضية خاصة  ƢĔȂǰǳ،الفيا ـها احملكمة اخلاصة بيوغسـكمثال عن القضايا اليت عاجلتذ هذه القضية  ـلقد مت أخ -206

¦ȂƦǷ°Ȃǻ�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ°������¹بالتايل كرست الكثري من. مبحاكمة أول رئيس دولة الزال ميارس مهامه  

.  -مرتكب اجلرميةعدم االعتداد بوظيفة أو حصانة -و -املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد -مثل



ات جنيف لعام اإلضافة إىل خمالفته أحكام اتفاقب . رائم حربـوج مجاعية إبادة، جرائم  اإلنسانية

وذلك لكونه تسبب بأوامره يف  .بصفة رمسية س دولةـكرئي ميارس مهامهالزال  كانرغم أنه   ،1949

.ǺǗ¦ȂǷ�ÀȂȈǴǷ�ǺǷ�ǂưǯ¢�Śƴē207 و األلبانمن  800.000قتل أكثر من 

تتم ميارس مهامه بصفة رمسية يف العامل دولة  سـرئيل أو  ، سلوبودان ميلوزوفيتش،ربـيعت بذلك        

اريخ تسابقة يف  تهبناء على ذلك تعترب قضي. 208الدويل اجلنائي قضاءمتابعته قضائيا وحيال على ال

الفرد يف القانون إىل تطور مركز  باإلضافة .ه ¢Ȃǘƫ�ÃƾǷ�¬ȂǓȂƥ�śƦƫ�ƢĔ°� إذ. القضاء الدويل اجلنائي 

.209فيهى مبكانة خاصة ظأصبح حي الدويل والذي

املستفيدين  ، أصبح من الدولية ال يتمتع بكل حقوقه يف إطار العالقات الفرد فبعدما كان         

واملواثيق لذلك صار يكتسب احلقوق اليت تقرها له القوانني  . مكثريا من قواعد القانون الدويل العا

الذي يعد حلق يف املساواة اهرس لـكالذي  1948 ملعا اإلنسان العاملي حلقوق مثل اإلعالن ية،الدول

احلقوق باإلضافة إىل  ،211قضاءوحق اللجوء إىل ال�Ƣđ�ǞƬǸƬǳ¦Â�Ãǂƻȋ¦�¼ȂǬū¦�ƨǇ°ƢǸ210مل اأساس

خمتلف مقابل ذلك ويتحمل  . 1966للحقوق املدنية والسياسية لعام  ةالدولي اليت تقرها له االتفاقية

.212عن تصرفاته كاملة  الدولية اجلنائية ؤوليةاملسااللتزامات و 

: من اجلرائم وهي ثالث فئات بميلوزوفيتش تابعة الرئيس اليوغساليفبناء على ذلك متت م       

..1949ات جنيف لعام رب وانتهاك اتفاقاحلجرائم ة ،جرائم ضد اإلنسانيرائم اإلبادة اجلماعية ،ج

40سابق ، ص رجع مـوش آمال ، ـادرمن : أنظــر - 207

الذي جنح يف اإلفالت من العقاب  و. غليوم الثاين بعد اإلمرباطور األملاين يعد ميلوزوفيتش أول  رئيس دولة تتم متابعته208

.رمنيـ¦Đارتباطها بأية معاهدة دولية تلزمها بتسليملعدم تهاكمحمله إىل أملانيا مفراره إىل هولندا اليت رفضت تسليبعد 

.)120سابق ، ص  رجع مـعمر حممود املخزومي ، : أنظـر (-
 :املركز الفلسطيين  . على موقع بديل ، 42سلهب ، جـريدة العودة ، العدد أكرم :ر أنظ-209

mponent/k2/itemorg/ar/cowww.badil.

.64سابق ، ص  رجع ـمود محبلي ، ـمح: أنظـر - 210

.وق اإلنسان ـمن اإلعالن العاملي حلق 10و 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1املواد  : أنظـر - 211

.12، صاملرجع السابق  وش آمال ، ـادرمن:أنظـر-212



   اإلنسانيـة جرائم ضدال-أ  

إال  ،يعرف اجلرمية ضد اإلنسانية ليوغسالفيا ملاخلاصة النظام األساسي للمحكمة  إذا كان      

، باد ،التهجريتعـالقتل ، االضطهاد ، االس: ه عددت األفعال املكونة هلا وهيمن 05أن املادة 

. رى األخ إنسانيةاألفعال الالو عرقية ودينية ، النفي ألسباب سياسية،االغتصاب،، التعذيباحلبس

للرئيس اليوغساليف  تالعام ، كان ة من قبل املدعيـ¦ǷƾǬŭ¦�¿Ƣēȏ¦Â�ƨǳƢƷȍر حملاض فطبقا

طبقا 1999و 1991سنيت  سابقا مابني الفيايوغس يف ـرائم املرتكبةاجليف  ريةبك  ؤوليةـميلوزوفيتش مس

  .األساسي   هانظام  من 05ملادة كام اـحأل

 رارـمع سبق اإلص العمديالقتل رائم ـج عن املقربني مساعديه و أوامرمره مسؤوال بأوا يعد كما       

  املناخية والظروف   رين للجوعـاملئات اآلخ وتعريضوفو ،إقليم كوسملئات من سكان د ااملرتكبة ض

.213بسبب ذلك ǶēƢǧÂ إىل  أدى  مما. ية ـالقاس

ني إما ألسباب املدني من اآلالف طهاديف اض تسبب الرئيس ميلوزوفيتشباإلضافة إىل ذلك          

 خاصةيف إقليم كوسوفو ، القتل والعنف اجلنسي رد الط وذلك عن طريق. رقية ية أو عدين أوسياسية 

ميلوزوفيتش  ه الرئيسـالذي مارس لقد استهدف االضطهاد.  ǞǸƬĐ¦�Ŀ باعتبارها الفئة الضعيفةلنساء ا

كما مت .أدىن ظروف احلياة  ىعلتتوفر  الويلة يف أماكن والتوقيف ملدة طس السكان املسلمني باحلب

.214االنتهاكاتوغريها من كالتعذيب ةهم للمعامالت الالانسانيتعريض

يف البوسنة  ضد املسلني ميلوزوفيتشاليوغساليف  ذا تعترب اجلرائم املرتكبة من قبل الرئيسهل        

اخلاصة  من النظام األساسي للمحكمة 05ة لمادلوفقا  اإلنسانيةجرائم ضد  ، واهلرسك وكوسوفو

07و 05 تانته املاددوهذا ما أك . يوغسالفيال
 .ة الدوليةـاجلنائيللمحكمة  ياألساسالنظام من 215

Femke:أنظـر-213 BLANQUAERT,« Le Procès de

,Slobodene Milosevic »Annuaire Français de

Assas ,Paris .2005 ,-, Université PanthéonRelations Internationales

p167.

41، ص  سابق ع ـرجم  وش آمال ،ـادرمن  :أنظـر - 214

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  07املادة  :  أنظـر  -215



�ƨȇǂū¦�Ŀ�Ǫū¦���ƨȇƾǈŪ¦�ǾƬǷȐǇÂ�̈ƢȈū¦�Ŀ�ǪūƢǯ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǾǫȂǬƷÂ�ÀƢǈǻȍ¦�©¦̄�ǆ Ť�ƢĔȂǰǳ

  .احلقوق اللصيقة بالشخصية وغريها من  والكرامة ، احلق يف الشرف والعرض ،

نجاح فذا ل.  ووجوده ومشاعره على ذات اإلنسان وياجلرائم ضد اإلنسانية تنطف وعليه          

�ǆ ȈƟǂǳ¦�ƨƦǫƢǠǷ�Ŀ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦لإلنسانيةجناحا  يعد216ميلوزوفيتشسلوبودان  اليوغساليف السابق. 

مبادئ حمكمة نورمبورغ نائي وتكريس ـالقضاء الدويل اجل ورـتط يف تاريخخطوة مهمة رب ـكما يعت

.217ة الدولية لألفراد ـاملسؤولية اجلنائيخاصة 

ة ، فانه رائم ضد اإلنسانيـبارتكاب جرائم حرب وج امتهم ميلوزوفيتشس وإذا كان الرئي        

م الذين ضاعفوا حجواراكوم مثل كارديتش  ه املقربنيو إمنا هناك مساعد. ؤولية لوحده املس يتحملال

�ƢĔȂǨǟƢǔȇكانوا  بل مناقشتها،دون  ǂǷ¦Âȋ¦�ÀÂǀǨǼȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȂǰǳ وذلك.  ةـياملأساة واملسؤولية اجلنائ

.218بطريقة انتقامية ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية

يوغسالفيا أن تكون اجلرائم ضد لالنظام األساسي للمحكمة اخلاصة  يشرتط اإلطاريف هذا         

ي اسكرسه النظام األسوهذا ما . لكن الواقع أثبت العكس .  خالل نزاع مسلح مرتكبة اإلنسانية

يف حالة يكونوا مل ولو الذي يشرتط أن يكون اهلجوم ضد سكان مدنيني للمحكمة اخلاصة برواندا 

لعام  جنيفات ة من اتفاقركـاملشت 03ملادة  املدنيني سكان غري مدنيني فاأما إذا كان بني.219حرب

.220ة باألغلبية اليت تشكل جمموعة مدنينيترى العرب  1949

  ة ـجرائم اإلبادة الجماعي -ب

414، ص، مـرجع  سابق  د بشارة موسى ـأمح  :ر ـأنظ- 216

     رمبورغ اليت أنشئت ملعاقبة رة يف ميثاق حمكمة نو ـألول م -ة الدولية لألفرادـاملسؤولية اجلنائي -لقد جاء مبدأ-217

.رب العاملية الثانية ـخالل  احل املرتكبـةواالنتهاكات رائم ـاجلعن  األملان ؤولنيـالقادة واملسكبار

جماهد وردة زوجة صايت ، جملـس األمن واحملاكم اجلنائيـة الدولية ، مذكرة ماجستري يف القانون  : أنظـر (  -    

.03، ص  2009وم االدارية ، جامعة  اجلـزائر  ، ـالدويل والعالقات ، كلية احلقوق والعل (

.413، ص  السابق  د بشارة موسى ، املرجعـأمح  :أنظـر - 218

:، على موقع  منتدى الشروق اونالين: ر ـأنظ -219
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من 05املادة  ليهع نصت وهذا ما . ر اجلرائم الدوليةطة من أخاجلماعي اإلبادةرائم ـتعترب ج

أن  إىلاألساسي  هاظامنمن  05كما أشارت املادة .ة الدولية ـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائي

  .  خمتصة بالنظر يف جرائم اإلبادة اجلماعية سابقا يوغسالفيا لحملكمة اخلاصة ا

Ƣēȏ¦�ǂǓƢƄ�ƢǬƦǗÂ جرائم اإلبادة اجلماعية املرتكبة يف مسؤول عن  ميلوزوفيتش الرئيسفم

جمازر  سؤوال عنكما يعد م.وذلك بالقتل العمدي يف حق املدنيني األلبان هناك . كوسوفو إقليم  

«�05ÄÂ̄�ƢĔƢǰǇ�ǺǷ�ƨȈƸǓسيربينشا اليت راح ضحيتها أكثر من  ȏ¡  ل يبني قتاألغلبية املسلمة

.221للنجاة من املوت¦ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ°̈�و Ŵ�°¦ǂǨǳ¦�ń¦�Ƕđ  مما دفع. وجريح 

ف من الاآلالقتل يف حق التحريض على جبرائم ميلوزوفيتش   رئيسال ¦Ƕēزيادة على ذلك فقد         

 قتل املئات يف مراكز القبض باإلضافة إىل ،رقية أو دينية ـألسباب عاملسلمني و الكروات يف البوسنة 

.222نة واهلرسك ـيف البوس ومراكز األمن والثكنات العسكرية 

، ة ـه بصفة رمسيـمهامس دولة وميارس ـكان رئيبصفته   س ميلوزوفيتشـالرئيمن هنا يتضح أن         

النظام األساسي للمحكمة اخلاصة من  04لمادة ة وفقا لـإبادة مجاعيجرائم اب متهم بارتك

.1948ري لعام ـاجلنس البش إبادةمن اتفاقية  02واملادة سابقا يوغسالفيا ل

 رف على قوات اجليش اليت قامت بإبادة املسلمني يف البوسنةـوذلك ألنه كان يأمر ويش        

تطهري البوسنة  إرادته كانت منصبة علىبالتايل ف. ودينية أرقية عواهلرسك وإقليم كوسوفو ألسباب 

ضحية   200.000مقتل أكثر من  إىلمما أدى . لمني وكذلك الكروات ـواهلرسك من عنصر املس

ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦�Ǧ°̈�ـوأكثر من مليون الجيء حن ǴƬű�Ȃ.

1949ات جنيف لعام رب وانتهاك اتفاقـجرائم الح -ج

ألسباب دينية الرئيس ميلوزوفيتش  ضد البوسنيني والكروات  كانت تلك الضحايا نتيجة حلرب اإلبادة اليت قادها   لقد-221

  .ية أم غريها  لذلك استعمل كل الوسائل املتاحة له ، سواء أكانت حـربية أم لوجستيك. أو عـرقية أو غريها 

).142ص ،  سابق  رجـع ،  مور ـهر منصاالط: أنظـر (  -     

.51ص   سابق ،مـرجع  ،   وش آمالـادرمن : أنظـر  -  222



أعراف و قوانني  اتبانتهاك رنـتعريفها مقتإمنا . جلرائم احلرب  ك تعريف حمددليس هنا

من النظام األساسي  08ذا ما أكدته املادة ـوه .1949لعام جنيف ات أحكام اتفاقاحلرب ، سيما 

.223ة الدولية ـللمحكمة اجلنائي

جلرائم دم تعريفا ـمل يق سابقا يوغسالفيالاخلاصة ة ـاجلنائي للمحكمة النظام األساسيكما أن          

  : رها يف حالتني مهاواليت حص جرائم احلرب اليت تشكلاألفعال  إىلأشار  إمنا. احلرب 

.1949ات جنيف املشرتكة  لعام يمة  التفاقـاالنتهاكات اجلس -   

      .االنتهاكات اخلطرية األخرى لألعراف والقوانني السارية على املنازعات الدولية املسلحة  -

عن جرائم قتل اآلالف من  مسؤوالرب ـيعت ، ميلوزوفيتش ة ضد الرئيساملقدم وطبقا حملاضر اإلحالة

03وهي انتهاكات جسيمة لقوانني وأعراف احلرب وفقا للمادة . ني األلبان يف إقليم كوسوفو ـاملدني

.224 يوغسالفيالمن النظام األساسي للمحكمة اخلاصة 

قليم اإليعد مسؤوال عن جرائم تدمري املعامل املدنية والدينية لأللبان واملسلمني يف  وكذلك        

وزيادة على ذلك  . ة والثقافية هناكوذلك حبرق وتدمري املساجد والكنائس وكل املعامل الديني .نفسه

على قصد إرغام أهلها  يف البوسنة واهلرسك تخريب املمتلكات العمومية وتدمري املساكنفقد قام ب

1949ات جنيف لعام ا التفاقجسيم امما يعد جرائم حرب وانتهاك . ةاهلجر 
225.

يف القتل تتمثل .1949ات جنيف تفاقال¦�ƨǸȈǈƳ�©ƢǯƢȀƬǻ¦�ƾǠƫ�©ƢǷƢēله وجهت  كما 

،املعامل الثقافية والدينية ، شن هجومات ضد املدنيني و والقرى تدمري املنشآت العمدي ، الطرد ،

.226من اجلرائم املرتكبة يف كرواتيااملمتلكات دون ضرورة عسكرية وغريها على ءاالستيال

ǈǣȂȈǳ¦�ǆيتبـني من خالل          ȈƟǂǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�©ƢǷƢēȏ¦مسؤول عن األفعال  هأنيف السابق ال

كان يشرف على عمليات   إذ. ميارس مهامه بصفة رمسية  كان  ورة حبكم منصبه كرئيس دولةاملذك

.ية الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائ 08املادة : أنظـر - 223

.1949ات جنيف من اتفاق 03واملادة . الفيا يوغسمن نظام احملكمة اخلاصة ب 03املادة: راجـع  -  224

:http:، على موقع اجلنائي  الدويل  احلرب يف القضاء جرائم : أنظـر -225

/.www.startimes.com/
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رب ـيعد مسؤوال عن كل االنتهاكات لقوانني وأعراف احل التايلب .ي للمسلني والكروات ري العرقـتطهال

1949ات جنيف لعام وأحكام اتفاق
227.

نه أمر بكل األفعال أل ،ƢĔƢǯ°¢�ƨǧƢǰƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨȈǷ¦ǂـتلك األفعال اإلج عنمسؤوليته لذا ف        

االستيالء على رد ، النفي ،ـاب ،الطالتعذيب ، االغتصل ، ئم القتراـاملشكلة للركن املادي جل

  .  راميةاإلج تƢȈǯȂǴǈǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ǶēƢǧÂض  املدنيني لظروف قاسية أدت إىل املمتلكات ، تعري

 لذا  .ني ـاملدنيواهلرسك وإقليم كوسوفو وغريهم من نة ـإبادة سكان البوسإىل يهدف ذلك كان و 

وحدها لتكوين الركن  مما جيعلها كافية. ة ـلمني ثابتوتصفية األقاليم املذكورة من املس إلبادة فإرادته

.Ȃǯǀŭ¦�ǶȈǳƢǫȋ¦�ÀƢǰǈƥ�¦°¦ǂǓ¤�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦228̈° املعنوي للجرائم

Ǌـاجلباإلضافة إىل ذلك ، ف ƬȈǧÂ±ȂǴȈǷ�ǆ ȈƟǂǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂ  لكون . تتوفر على الركن الدويل

املتمثلة يف مجهورية على دولة أخرى وزوفيتش ـها ميلاليت ميثلتلك اجلرائم متت بناء على خطة من دولة 

من اتفاقية  04املادة  إليه أشارتذا ما ـوه. مت ذلك وقت احلرب أو السلم سواء  ،البوسنة واهلرسك 

1948لعام  اإلبادةة ـمكافح
229.

ة ـاحملكمة اجلنائيمتت متابعته أمام  ميلوزوفيتش الرئيس اليوغساليفومهما يكن من أمر ف        

�ǾǷƢēƢƥ�Ǯ. اخلاصة ليوغسالفيا  ǳ̄Âو  اإلنسانيةة ، جرائم ضد ـرائم تتعلق باإلبادة اجلماعيـعدة جب

مل تتم و   تنتهن اإلجراءات القضائية ضده ملإال أ . 1949ات جنيف جرائم حرب وانتهاك اتفاق

العمومية  ىو ـمما يرتتب عنه انقضاء الدع .230وفاته يف السجن بسكتة قلبية وذلك بسبب  .احملاكمة 

كبار ديه من  يف حق مساعاىل حد اآلن مستمرة القضائية إجراءات املتابعة لكن بقيت . ده ض

.231ش آنذاك ـيف اجليالقادة الضباط و 

.415سابق ، ص مرجع  د بشارة موسى ، ـأمح: أنظـر  - 227
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.59، ص   سابقمـرجع  ،   وش أمالادرمنـ  :ر ـأنظـ (
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سابقة يف تاريخ القضاء  ، وزوفيتشميلالسابق ، سلوبودان  اليوغساليف الرئيس قضية وباعتبار       

 اليت سامهت كثريا يفو . املهمة  ىل استخالص بعض النتائجذلك يؤدي حتما إف ،ئي ناـالدويل اجل

  : ور القضاء الدويل اجلنائي وهي تطـ

يوغسالفيا لميلوزوفيتش أمام احملكمة اجلنائية اخلاصة سلوبودان  متابعة الرئيس اليوغساليف تعد - 1

كان يتمتع التايل  وب . ميارس مهامه بصفة رمسيةلكونه كان  . يف تاريخ القضاء الدويل اجلنائي ةسابق

    . انتصارا للقضاء الدويل ةـعل تلك املتابعمما جي .باحلصانة 

 تابعة قادة ورؤساء دوهلموم لاللتجاء إىل القضاءقضية عقدة اخلوف أمام الشعوب فكت هذه ال - 2

�ƾǓ�©ƢǯƢȀƬǻ¦�ǶđƢǰƫ°¦�Ƥ.  أثناء ممارسة مهامهمولوكان ذلك  قضائيا Ʀǈƥ�Ǯ ǳ̄Âات وانني واالتفاقالق

   .احلرب  موقت السلم أيف كان ذلك أواء ـس ،لدولية ا

العمل على شجع مما . ة الدولية لألفراد ـجلنائيمبدأ املسؤولية ا -هذه القضية ألول مرة  كرست - 3

رائم ـجب املتهم  ،ربيـحسن حالتشادي السابق ، يف قضية متابعة الرئيسفعال وهذا ما جتسد . منواهلا 

.232لسكان التشاديني يف حق ا القتل والتعذيب

عدم االعتداد مبنصب أو  –فيها مبدأ  سدجت ميلوزوفيتش السابق اليفـاليوغسالرئيس أن قضية  - 4

  .القادة يف اجليشالضباط و رؤساء الدول وكبار مبن فيهم رائم ـاجل مرتكيب حصانة  أورتبة 

تهاك لقواعد القانون الدويل لكون أي ان.  لملختلف القادة ورؤساء الدو  ادرس تابعـةاملتلك   تعترب - 5

يتخذ االحتياطات  ةد أو رئيس دولـمما جيعل كل قائ. قه مرتكبه ـإىل مالححتما اإلنساين يؤدي 

     .ة قبل اإلقدام على فعلـه ـالالزم

ǈǳ�¾ƢĐ¦�ƪ.  تارخييةالرئيس  ميلوزوفيتش  اكمة رب حمبناء على ذلك تعت  ƸƬǧ�ƢĔȂǰǳيادة ـ

على القوانني  233أولوية القوانني الدولية –وكذلك جتسـيد مبدأ  .  زمـحب تطبيق القانونو  الشعوب إرادة

من القوانني  اإلنسانوحقوق   وذلك لكون األوىل أكثر عدال وضمانا حلقوق املتهمني .ة ـالوطني

.418، ص جع سابق  مـر د بشارة موسى ،ـأمح: أنظـر  - 232

Ǧيف أو ـوانني الدولية نذكر قانون جـتلك الق من بني أهم -233 ȈǼƳ�©ƢǫƢǨƫƢƥ�ƾǈĐ¦�ňƢǈǻȍ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦

املتعلقة      ابعةوكذلك االتفاقيـة الر .  سيما االتفاقية الثالثة املتعلقة بشأن معاملة أسرى احلرب  1949لعام األربع      

ضحايااملتعلقني حبماية1977باإلضافة اىل الربوتوكولني اإلضافيني لعام . حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب  

).01ادرمنوش آمال ،  مرجع  سابق ، ص : أنظر  -(املنازعات الدولية ومحاية ضحايا املنازعات غري الدولية 



                            . احملاكمة يف تطور القضاء الدويل اجلنائي سامهت تلك بذلكو . الوطنية 

أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة ليوغسالفيا سابقا 24/03/2016مع العلم أنه يف يوم 

اإلبادة رمية ـبارتكاب ج إلدانتهالصريب  ) رادوفان كرادزيش ( سنة ضد  40حكما بالسجن ملدة 

ر ـوهذه آخ.  1995و1992الفرتة ما بني نة يفـسربرنيتشا خالل حرب البوس إقليم ة يفـاجلماعي

.�ƢȈƟƢĔة اخلاصة بيوغسالفيا اجلنائياحملاكمات ، ليتم حل احملكمة 

فهناك دول أخرى عاشت الفيا سابقا ، يف يوغس تسالفة الذكر قد أرتكباجلرائم  وإذا كانت

د وذلك بسبب انتشار النزاعات واحلروب األهلية بع. جرائم وانتهاكات مماثلة نفسها خالل الفرتة 

ȆǓƢŭ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ  . ا مثال ميكن التطرق له هو رواندوكأفضل.  

       رع الثانيـالف

  داـرائم في روانـالج ارتكاب

  الرئيس طائرةقاط إس كان سببها.  أهليه خطرية احرب 1994 لأفري بداية عرفت رواندا يف 

بني القوات  234ريةمث حتولت بعد ذلك إىل أعمال عنف خط.  06/04/1994 خيبتار  يالرواند

املمثلة  الرواندية اجلبهة الوطنية ت قواو   )اهلوتو(املشكلة يف غالبيتها من قبائل  ومية الرواندية احلك

.دايف روان ةـاألقليذات  )التوتسي( لقبائل

يف حق السكان  البشعة اجلـرائممن داث الدامية الكثري ـرتكبت خالل تلك األحا لقد

يف املناطق اليت خاصة الكثري منهم وتشريد  الروانديني  املدنينيآالف  إذ متت إبادة.  الروانديني

العـديد من أفراد اجليش من  إىل مقتل  كما أدت أعمال العنف.القوات احلكومية  اعليهر تسيط

  .ي القوات احلكومية وقوات اجلبهة الوطنية  رفني أالط

ؤولني ـالوزراء وعدد من املس رئيس مقتل    رب يفاحل تلك تسببتباإلضافة إىل ذلك ، 

.235منهموفاة البعض  إىلمما أدى . إصابة الكثري من أفراد البعثة األممية إىل روانداو  ، احلكوميني

لطابع االستعجايل وضرورة التدخل هناك دور كبري يف إنشاء  احملكمة اخلاصـة لرواندا من أجل انقاذلقد كان ل - 234

ǷȂǰū¦�Ǌ ȈŪƢƥ�ƨǸǟƾŭ¦�ȂƫȂŮ¦�ǲƟƢƦǫ�ƨȈƴŷ�ǺǷ�ƢĔƢǰǇ159، ص سابق مـرجع  الطاهر منصور ، : راجع  ( ي(.

.54سابق ، ص  عامل متغري ،  مـرجع  اجلنائي يف القانون الدويل علي يوسف الشكري ،: أنظـر - 235



وكذلك  القانون الدويل اإلنساين قواعدو قوق اإلنسان حلخا صار  اانتهاكاألفعال  تلك عتربت لـذا 

1949ات جنيف أحكام اتفاق
236

.śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�ŅƢƬǳƢƥ.

فاظ على السلم كلف باحلـباعتباره اجلهاز امل الدويل س األمنـلذلك استوجب األمر تدخل جمل        

. منه  39خاصة املادة دة ـيثاق األمم املتحوفقا ألحكام الفصل السابع من ميف العامل 237واألمن

التوتسي اليت  قبائل سيماوذلك بغرض وضع حد لتلك االنتهاكات اخلطرية يف حق الروانديني ، 

ē�ƪواالنتهاكات  لكون تلك اجلرائم  .واستعادة السلم واألمن هناك  ةتعرضت إلبادة منظم ǻƢǯدد ـ

العمل  وصالحياته ستعمال لدويل اا نس األمـعلى جملكان بالتايل  . السلم واألمن يف إفريقيا عامة 

.238رواندا  يفاالستقرار احلفاظ على و �ƢǸēستعادال

يف ة ـاملرتكب لوقف االنتهاكات الدويلس األمنـرض لتدخل جملـوجب منا األمر التعـلذا يست      

  . رواندا باإلضافة إىل طبيعة تلك االنتهاكات

   لوقف االنتهاكات  ليالدو  س األمنـمجلتدخل : أوال

 تاستمرار عمليا و ةاإلبادة اجلماعي جرائم مت ارتكاب الكثري من يف رواندا تأزم الوضع بعد         

  مما أدى . تسيطر عليها القوات احلكوميةيف املناطق اليت املدنيني  االعتداءات على السكانالنهب و 

 اإلنسانحلقوق  ةسيماجل اتنتهاكȏ¦�ƢēǄȈǷيت وال . يف خمتلف أرجاء رواندا كبريةفوضى   دوثـح إىل

1949ات جنيف األربع لعام يف اتفاق املشار إليها
239.

.1948لعام من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  03املادة :  راجـع  -236

.1949املشتـركة من اتفاقات جنيف لعام  02واملادة  -     

.من ميثاق األمم املتحـدة  24/1املادة : أنظـر - 237

الدويل  إىل جملس األمن أعضاء تلك املنظمة  يعهد...  – اليت تنص على أنه دةمن ميثاق األمم املتح 24طبقا للمادة -238

ة كلما كان هناك ـبالتايل حيق له اختاذ كل التدابري الالزم.-...ني واألمن الدولي مأمر حفظ السلالرئيسية يف بالتبعات

ē ديد�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȍ¦�Â¢���śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ من امليثاق42و 41، 39وذلك طبقا للمواد . وقوع عدوان.

-( Arnaud de RAULIN , Op, Cit, p 35

:ـرأنظ(-

.1949لعام  املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربعـة 03املادة :  راجــع- 239



 وفقا الدويلجملس األمن  تدخلإلنساين ا الدويل قانونللاخلطرية  االنتهاكات ا لتلكر ونظـ        

«و  .املتحدة  األمم من ميثاق  السابعلفصل ل ƾđ�Ǯ ǳ̄ للجرائم   حد ضعو و  حل النزاع يف رواندا

لكن التأخر يف  .1993أوت  04إىل اتفاق بني الطرفني املتنازعني بتاريخ   مت التوصلو  . املرتكبة هناك

.240 عمليات القتال بينهما استمرارإىل  أدى الطرفنيبني  املربم تنفيذ بنود االتفاق

عمليات اإلبادة و   االنتهاكات تستمر ا بالتايلو املتنازعة  بني األطراف   القتال داشت لذلك

 دة اإلفريقية ـخاصة منظمة الوح�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ȏÂƢŰرغم و   . ديةـاجلبهة الوطنية الروان  شـضد جي

�̧ ¦ǄǼǳ¦� ƢĔȍ حمكل  أن إال ، ةـراف املتنازعـبني األط إراقة الدماء ووقفēȏÂƢمما  . بالفشل باءت ا

.241املرتكبة هناك رائم اجلعدد مضاعفة إىل  أدى 

إصابة الكثري  ورواندا وما أجنر عنه من اعتداءات والسياسي يف  الوضع األمينور تدهوبعد          

ǳ¦�ƶƦǏ¢��ŅÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦�ǆاملتحدة ني ، مبا فيهم أعضاء بعثة األمم من املدني ǴĐ�ȆǴǠǨǳ¦�ǲƻƾƬ  واختاذ

يف  الدويل األمن عقد جملس   لذلك. حلل األزمة حتمية البد منها 242ةالالزموالتدابري اإلجراءات 

.243 ة األزمة يف رواندامناقش أجل  من تنيـجلس1994 أفريل

 اليت وقعت اخلطرية االنتهاكات  لىعالصادرين يف البيانني  سـل¦Đ رئيستركيز  خالل ذلك ومت         

.244فيها ومعاقبتهم ملشاركنيأو ا ؤولني املتسببنيـاملسالقادة و  متابعة أحل على كما.هناك 

يف اختاذ التدابري شرع الدويل يف جلساته ،جملس األمن سأحل عليها رئيقيق األهداف اليت ولتح

إنشاء جلنة خاصة  :منها  نيفاظ على السلم واألمن الدولية يف إطار مهامه املتعلقة باحلجاملندر 

.245ة برواندا  رواندا مث إنشاء احملكمة اخلاصرائم املرتكبة يفيق يف اجلللتحق

:وين يل اجلنائي ، على املوقع االلكرت الدو  اجلرائم واحملاكم يف القانون خليل حسني ، :رـأنظ -240

http://drkhalilhussein.blogspot.Com/
.160سابق ، ص مـرجع  ور ، ـ منصرتالطاه: أنظـر -241
ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�ƨǳƢƷ�Ŀالدويل لس األمن جم يتخذهااليت التدابري األمم املتحدة على منظمة  ثاقمن مي 39تنص املادة -242

.من امليثاق42و 41وذلك طبقا للمادتني  .وقوع عدوان  ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ حالة اإلخالل ، أو يف نيالدوليواألمن 
Arnaud:ر ـأنظـ-243 de RAULIN , Op, Cit, p 139 .

.
244

).3317( حتت رقم  30/04/1994ة املنعقدة بتاريخ ـيف اجللسالدويل كلمة رئيس جملس األمن :  راجـع -

.160الطاهر منصور ، املرجـع السابق ، ص:رـأنظـ -245.



     إنشاء لجنة الخبراء و  935إصـدار القرار -1

، قام إفريقيا السلم يفدد بأن الوضع يف رواندا خطري ويهالدويل من بعد اقتناع جملس األ        

 تدثح Ŗǳ¦�°±ƢĐ¦Â االنتهاكاتيف   للتحقيق جلنة اخلرباء إنشاء املتضمن )935( قراره رقم  بإصدار

   .واملنافية ألعراف احلرب وكل القوانني الدولية  ،رواندا  األهلية يفخالل احلرب 

مبينةكل التجاوزات املذكور ددة هلا مبوجب القرار ـاحملباملهام لجنة تلك الوبعد قيام  

والتعذيب اليت مارستها القوات احلكومية يف حق  جرائم القتل خاصةواالنتهاكات اليت وقعت هناك ، 

أكتوبر 04دة بتاريخ ـاألمني العام لألمم املتح إىلريرها األول ـ، قدمت تقنة كاملة ـملدة ساملدنيني 

1994ديسمرب  09مث قدمت تقريرها النهائي بتاريخ . 1994
246.

مرجعا أساسيا اعتمد عليه جملس األمن رباء وبذلك يعترب ذلك التقرير املقدم من قبل جلنة اخل        

خالل ا داليت وقعت يف رواناالنتهاكات اجلرائم و لكونه يكشف .955الدويل إلصدار القرار رقم 

املتسببني فيها حتمية ال مفر املسؤولني ملتابعة  الدويل صبح تدخل جملس األمنأبالتايل . تلك الفرتة 

  . تهذا رضلغلوذلك بإنشاء حمكمة خاصة . 247منها

  رواندالة ـإنشاء المحكمة الجنائية الخاص:  2

سيما انتهاك لقانون الدويل اإلنساين ااالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان و جلرائم و ا بعد        

ȂǬǳ¦�Ƣđ�ƪ¦©1949ات جنيف لعام تفاقأحكام ا ǷƢǫ�Ŗǳ¦  ة خالل احلرب األهلياحلكومية يف رواندا

ē�ƪوباعتبار تلك الظر ،1994سنة  ǻƢǯ�» Âجملس قام  دد السلم واألمن يف رواندا وإفريقيا عامة ،ـ 

املعينة  بناء على تقريري جلنة اخلرباء و  ،دة فصل السابع من ميثاق األمم املتح، وفقا لل الدويل ألمنا

 احملكمة املتضمن إنشاء08/11/1994ؤرخ يف ـامل)955( رقم بإصدار قراره  ،935مبوجب القرار رقم 

.248بتانزانيا ) أروشا (ومقرها رواندا لاخلاصة نائية اجل

.173ابق ، صود املخزومي ، املرجع السـعمر حمم:  أنظــر  - 246

  .دة ـللفصل السابع من ميثاق األمم املتح يف مثل هذه احلاالت وفقا  الدويل س األمنـيكون تدخل جمل -247

.42و 41وبعد ذلك يقرر التدابري املناسـبة هناك وفقا للمادتني  .من امليثاق  39 وطبقا ألحـكام املادة         

.55ابق ، ص س رجع مـدهم حورية ، ـبن سي: أنظـر - 248



يف املتسببني  249قة األشخاصـمبالح ةتصخم�ƢĔƘفها األساسي ـمن نظام 07لمادة ل طبقاو        

.1994ديسمرب  31و جانفي 01ما بنيÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦Â°̈�اليت وقعت يف رواندا  اخلطرية االنتهاكات

اليت وقعت اجلرائم  مرتكيبرواندا هو متابعة لة كمة اجلنائيـة اخلاصاحمل إنشاءبذلك كان هدف 

يف  و اسـتعادة السلم واألمن وضع حد هلا  بغرض وذلك .ها و معاقبتهم بسببخالل احلرب األهلية 

الدولية لألفراد من  م املسؤولية اجلنائيـةآلية لدع احملكمة املذكورة مما جيعل .250 ةكل األراضي الرواندي

    .يف رواندا  251وق اإلنسانضمان حقأجل 

مرتكيب تابعة مبمكلفة وهي . ة ومؤقتة ـرواندا حمكمة خاصلاخلاصة الدولية  تعترب احملكمة وعليه  

 اليت وقعت يف 1949لعام  ات جنيفاتفاق نتهاكاتااجلرائم ضد اإلنسانية و ،  اجلماعية اإلبادةرائم ج

وينتهي  .)01(سنةب ااختصاصها الزماين حمددمما جيعل  .1994ديسمرب  31جانفي و01رواندا مابني 

.252من نظامها األساسي 07عليه املادة  بانتهاء تلك الفرتة مثلما تنص

املتعلقة الدويل  س األمنتدخالت جمليف إطار  رواندا جاءل خلاصةااجلنائية إنشاء احملكمة لذا ف  

 .دة ـمن ميثاق األمم املتح الفصل السابعكام حطبيقا ألت يف العامل 253واألمن فاظ على السلمباحل

 وغريها من االنتهاكاتواجلرائم ضد اإلنسانية اإلبادة رائم مرتكيب ج مالحقة كان ذلك عن طريقو 

الدولية لألفـراد الذي جاء به ميثاق حمكمة نورمبورغ  ةؤولية اجلنائيما ملبدأ املسدعيعد بالتايل .  رىاألخ

.254حلرب العاملية الثانية بعد األول مرة  

. فئتان  1994سنة  دا ـيف روانخالل احلـرب األهلية املرتكبة واالنتهاكات رائم ـالذين تسببوا يف اجل  األشخاص-249

تكبواالذين ار  وهناك غـري الروانديني   .ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦�ȆǓ¦°¢Â�ƨȇƾ°̈�ـالروانعلى األراضيرائم ـالذين ارتكبوا اجل نو الروانديمنهم

.55بن سيدهم حورية ، املرجع نفسه ، ص ( رائم على األراضي الروانـدية ـاجل (

.166سابق ، ص مـرجع  ر منصور ، ـالطاه: ر ـأنظ - 250

251 .وق اإلنسان ـمن اإلعالن العاملي حلق11و5، 4، 3، 2وادامل: راجـع  -

.55بق ، ص سامـرجع  ورية ، ـبن سيدهم ح: أنظـر -252

.من ميثاق األمم املتحـدة  24املادة : راجـع - 253

مت تطبيقه لكن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية . معروفا من قبل  –املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد  –مل يكن مبدأ -254

   . اليت وقعت خالل احلرب مولني املتسببني يف اجلرائكبار القادة و املسؤ يف حق  نورمبورغ  ألول مـرة خالل  حماكمة

.وذلك  باالعرتاف باملسـؤولية  الشخصية لكبار القادة األملان مثل هتلـر ، رومل ، قوبلز وغـريهم يف احلـرب 

.52بن سيدهم حورية ، املرجـع نفسـه ، ص :  أنظـر (- (



ملتابعة مرتكيب اجلرائم  خصيصا ة لرواندا قد أنشئتاخلاص الدولية اجلنائيةوإذا كانت احملكمة          

1994 ةهناك سنخالل احلرب األهلية اليت وقعت الدولية 
واد ـŭ¦�Ƣē®ƾƷ�ƾǫ�ǶƟ¦ǂـطبيعة تلك اجل، ف255

يف صيل ـالتف نرض هلا بشيء مـالتعر األمب توجـيس لذا. 256من نظامها األساسي  04و 03، 02

     :  العنصر اآليت 

  رائم المرتكبة في رواندا     ـالج طبيعة : ثانيا 

عبارة  املرتكبة آنذاكاالنتهاكات لذا ف . أهلية احرب 1994 عام يف رواندا اقعةو الاألحداث  ربتعت 

« سلفاذا خلطة معدة ـات األقلية تنفيذ )التوتسي(لقبائل ) اهلوتو(من طرف عن قتل مجاعي  ƾđ

�Â�Ƕē®Ƣƥ¤ قبائل اهلوتو  من مليون شخص أكثر منمما أدى إىل مقتل  .ألسباب عرقية القضاء عليهم

وجرائم   07لمادة لوفقا  ضد اإلنسانيةجرائم أعمال العنف اليت وقعت هناك لذا تعترب  .257التوتسيو 

   .ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام ا 06لمادة ل وفقا اعيةمج إبادة

لعام جنيف ات اتفاق ناملشرتكة م 03لمادة لخطرية  تانتهاكا داث املذكورةـاألحكما تتضمن 

1977 لعام األول والربوتوكول اإلضايف 1949
 النظام من 04و03، 02 إليه املـواد أشارت وهذا ما. 258

.259رواندا ل اخلاصةاألساسي للمحكمة اجلنائية 

.160ص  ، املـرجع السابق ، الطاهر منصور  – :  رـأنظ -255
256

ة    حدد النظام األساسي حملكمة رواندا اختصاصات احملكمة مبحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعي-

.1994ديسمرب  31جانفي إىل 01يف رواندا ابتدآ ء منللقانون الدويل  اإلنساين  تغريها من االنتهاكاو   
:على املوقع االلكرتوين  ، الدويل اجلنائيالقانون رائم الدولية وحماكمها يفـخليل حسني ، اجل:أنظـر-257

/ 07/05/2010.Com//drkhalilhussein.blogspothttp:
Arnaud:أنظــر- 258 de RAULIN, Op. Cit. , p.

139 et 140 .
رائم اليت وقعت فيها تقتصر على ـطبيعة اجلا طابع حملي ، أي حرب أهليه ، فباعتبار النزاع يف رواندا كان نزاعا ذ-259

دون، 1949ات جنيف  لعام ـرتكة من اتفاقاملش 03ة ، واالنتهاكات للمادة ـجرائم اإلبادة ، اجلرائم ضد اإلنساني

 طابعايكتسي   سابقا الفياـويعود السبب يف ذلك إىل كون احلرب يف يوغس. دث يف يوغسالفيا رب مثلما حـرائم احلـج

  .   د ـيف آن واح ودويلحمليمزدوجا ، أي أنه نزاع



اجلرائم فلذا .برواندا ناجتة عن حرب أهلية  واقعةأعمال العنف الكون ذلك إىل   بسب ويعود  

،  التسبب يف إحلاق تسيوهي قبائل التو  وعة معينةـالقتل اجلماعي ألفراد جمم :خالهلا هي  املرتكبة

فرض ظروف معيشية  ى ،إىل مجاعة أخر  للألطفاالنقل اجلربي ���ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧȋ�ȆǴǬǟ�Â¢�ňƾƥأذى 

التحريض واالشرتاك يف جرائم اإلبادة باإلضافة إىل التآمر ، ب تدمريا كليا أو جزئيا للمجموعة ،تسب

من النظام األساسي  02ة املادلنص ة وفقا ـيكفي لتشكيل جرائم إبادة مجاعيهذا و . ة ـاجلماعي

.260رواندالاخلاصة  ةاجلنائي للمحكمة

،، التعذيبقاق ، النفياالسرت ، اإلبادة  القتل ، :جبرائم األهلية يف رواندا  كما اتسمت احلرب     

ما هذا و  . اإلنسانيةرائم ضد ـوهذه األفعال تشكل ج .261 ةـاالغتصاب وغريها من األعمال الالانساني

  . للمحكمةمن النظام األساسي  03نصت عليه املادة 

، اجلرائم ضد  اجلماعيـةاإلبادة جرائم  يفختتص بالنظر  اندارو ل اخلاصةة احملكمة اجلنائيف وعليه        

 إىل باإلضافةة ، املتعلقة حباالت النزاعات املسلحكذلك خمالفة القوانني واألعراف الدولية اإلنسانية و 

1949ات جنيف لعام االنتهاكات التفاق
ريها وذلك بسبب تأث. د اجلرائم خطورة ـوهي من أش .262

ǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨ.

:، على املوقع االلكتـروين  مرجع سابق خليل حسني ، : ع ـراج-260
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.1949املشرتكة من اتفاقيات جنيف لعام  03املادة  : راجـع  - 262



    الفصل األول  ةــالصخ

وذلك  . حماكم جنائية خاصة حتمية ال مفر منها إلنشاءالدويل  جملس األمنيعترب تدخل          

وجود هيئات قضائية خمتصة بردع مرتكيب  عدم  بسبب اإلنسايناالنتهاكات للقانون الدويل  لتزايد

   .نورمبورغ بعد احلرب العاملية الثانية طوكيو و ¦ƢǸǯƢŰ�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�ƨȈǳÂƾǳ©�ئم اجلرا

�ń¤�ƨǇƢǷ�ƨƳƢŞ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƦǏ¢�ǀǳتلك االنتهاكات املتسببني يف  الحقةمل آليات قضائية 

اية Ĕ�ƾǠƥ واليت وقعت.  العامل  وق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف الكثري من دولـضد حق

  .  دولو يف غريها من ال احلرب الباردة يف يوغسالفيا سابقا، رواندا، كمبوديا

وفقا  الدوليني السلم واألمنحلفاظ على با املكلف هو اجلهاز الدويل األمنس ـلجم باعتبار        

ق يثااملللفصل السابع من  ته وفقااجتسيد صالحيعليه ، فكان من ميثاق األمم املتحدة  24للمادة 

 عام كل من يوغسالفيايف  خاصة دولية جنائية حماكم  إنشاء إىللذلك جلأ  .42و39،41 خاصة املواد

أحكام و  اإلنساينيل و انتهاك قواعد القانون الداجلـرائم و  كمرتكيب تلملتابعة  1994عام و رواندا 1993

  . املشرتكة 03خاصة املادة 1949لعام  األربع جينيف اتتفاقا

كما   .اإلنسايند القانون الدويل ـقواع يف إثراءكثريا قد ساهم   الدويل ذلك يكون جملس األمنب         

Ƿ°Ȃǻ�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦�ǒـيف تك ساهم Ǡƥ�ǆ ȇǂمثل  ،ة ـبورغ بعد احلرب العاملية الثانيـ

  .   ؤولية اجلنائية الدولية لألفرادـمبدأ املس

 إنشاءو  للتدخل  الدويل دفعت جملس األمن أن أهم الدواعي اليت  إىل در اإلشارةهنا جت         

مال التدابري ذات باستع ذلك كانأ، سواء  احملاكم اجلنائية اخلاصة هي فرض السلم و األمن الدوليني

 ة عن طريق ـباستعمال التدابري الردعي مأ ، من امليثاق 41كاحلصار مثال وفقا للمادةطابع اقتصادي  

  .أو االثنني معا  يف حاالت معنية  42رية طبقا للمادة القوات العسك



 رائم الدولية من العواملـري يف حماربة مرتكيب اجلـور القضاء الوطين أو التقصـكما يعد قص        

جنائية  اكمحم إلنشاءري من النزاعات ـكثاليف الدويل  س األمنـاليت ساعدت على تدخل جمل األساسية

ومنع ؤولني ، ـاملسم كبار القادة و رائم الدولية ، مبا فيهـاجلحقة مرتكيب وذلك بغرض مال . خاصة

  . من العقاب  ǶēȐـإف

بني خمتلف لتجسيد مبدأ التعاون القضائي  و عاملية القضاءالتحول حن أصبح إضافة إىل ذلك         

بالتايل . دولة معينةعلى تأثريها لكون اإلجرام ظاهرة متشعبة و ال يقتصر .  لعامل ضرورة ملحةا دول

  املسامهة يف القبض على املشتبه فيهمعن طريق  وذلك. رة الظاههذه  لتعاون حملاربةمن ا البد

 .ئت من أجلهامن العقاب لتحقيق األهداف اليت أنش ¤ǶēȐǧأو حماكمتهم ملنع تسليمهم للمحكمة و 

  .الدولية من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  86املادة ما أكدته  هذا و 

األمن الدوليني ، فهو و  السلمعلى  املكلف باحلفاظ زالدويل هو اجلهااألمن وباعتبار جملس         

و 41 الواجب اختاذها طبقا للمادتني يقرر التدابريمث . 39اليت حدثت طبقا للمادة  ةالذي يكيف الواقع

دع مرتكيب تلك اجلرائم ، يناء على اجلنائيـة لر احملاكم  إنشاءمجلس األمن الدويل قد أسس فلذا  .42

ديد للسلم ـē�½ƢǼǿ�ÀƢǯ�ƢǸǴǯ�ǲƻƾƬǳ¦�ǪƷ�ǾǳȂـالذي خي من ميثاق األمم املتحدة  أحكام الفصل السابع

  .دث هناك عدوان ��¢Ʒ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȍ¦�Â واألمن الدوليني

 إلنشاءلدويل اعليها جملس األمن  أهم األسس اليت يستندفصل السابع فأحكام الوبناء على         

�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ƾȇƾē�Ȇǿ�ƨǏƢƻ�ǶǯƢŰوذلك بغرض وضع  . خطريةارتكاب جرائم  الدوليني وكذلك

تلك الدول اليت عانت ويالت النزاعات واحلروب  يفحد لتلك االنتهاكات واستعادة السلم واألمن 

   .قوق احل كلاألهلية اليت ارتكبت فيها أبشع اجلرائم وانتهكت فيها  

الدويل عدة قرارات إلنقاذ مسلمي البوسنة واهلرسك من   جملس األمن تدخالته أصدر إطار يف       

رائم اليت وقعت يف بالتحقيق يف اجل ةرباء املكلفتعلق بإنشاء جلنة اخلامل 835القرار اهلالك  منها 

السلم عادة الذي مت مبوجبه إنشاء احملكمة اخلاصة ليوغسالفيا الست 955مث أصدر القرار . يوغسالفيا 

.�ƢĔƢǰǇ إلنقاذرواندا باختاذ بعض التدابري تقريبا يف نفسه  ءالشيكما حدث . هناك واألمن 

اجلماعية  اإلبادةجرائم  ، اإلنسانيةرائم ضد ـاخلاصة بالنظر يف اجلة ـاجلنائيوختتص تلك احملاكم         

  . املشرتكة  03ا 1949ē®ƢǷ�ƨǏƢƻات جنيف لعامجرائم احلرب وانتهاك أحكام اتفاق،



على  ترحـالقضايا اليت ط شهرمن أ -ميلوزوفني -السابق  وتعترب قضية الرئيس اليوغساليف       

���ǺǷ�ƪيوغسالفيا لاحملكمة اخلاصة  ǼǰŤ�ƢĔȂǰǳأول رئيس دولة اليزال ميارس مهامه بصفة رمسية  إحالة

مبدأ املسؤولية  بالتايل كرست . نيةاإلنسابارتكاب جرائم ضد  إدانتهومتت  . القضاء اجلنائي إىل

  . سابقة يف تاريخ القضاء الدويل اجلنائي هامما جيعل. اجلنائية الدولية 

ل الثانيــالفص

ة الدوليةــائياآلليات االتفاقية إلنشاء المحاكم الجن

وقعت بني يف االنتهاكات اليت املتسب  وحماكمة 1945عام  ةالثاني احلرب العاملية  انتهاء بعد          

خطورة ال تقل  رىـأخنزاعات ه أمام الدويل نفس ¦ǞǸƬĐ دجو   ، أمام حمكميت طوكيو ونورمبورغالهلا خ

 بني لفيتناممجهورية ااألمريكية على  بحلر اهو  على ذلك لاثم أفضلو .  ةالثاني العاملية  رب ـعن احل

1975و  1945عامي
 -وكذلك احلرب العراقية 1982وب لبنان عام ـجبن ربا وشاتيال ـجمازر ص  ،263

.1988و1980اإليرانية بني بني

ƾē�Ŗǳ¦�©ƢǯƢȀƬǻȐǳ�ƾƷ�ǞǓÂ®� وثارها آمن  احلروب والتقليلتلك  ويالت منوللتخفيف         

آليات قضائية جديدة و قانونية قواعد  إجياد إىل�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƳƢƷ ظهرت، السلم واألمن الدوليني

.264واجلرائم املرتكبة خالهلا  تلك احلروبيف املتسببني املسؤولني  ملالحقة

đ�ƪ وطوكيو نورمبورغ حمكميت دـتعيف هذا اإلطار       ǘȈǻ¢�Ŗǳ¦القادة  ركباحماكمة   ا مهمةم

 جنائي أول قضاء دويل ، ةـالثاني العاملية ربـوقعت خالل احل  اليت االنتهاكاتيف  املتسببني واملسؤولني

                   .  خالل احلرب واالنتهاكات اجلرائم مرتكيبمتابعة  يتوىل265 حقيقي

.03سابق ، صمرجع  ود حسني ، ـنبيل حمم: أنظـر -263
.07، ص  سابق رجع عن فعلية القضاء اجلنائي الدويل ،  مولد يوسف ،مولود  : أنظـر  -264
اذ يعود هلما .دويل حقيقي��¤Ƣǔǫ�¾Â¢�À¦ŐƬǠȇ�ƢǸĔ¢�ȏ � نورمبورغو رغم االنتقادات الكثرية اليت وجهت حملكميت طوكيو -265

 –عدم االعتداد باحلصانة  -وكذلك مبدأ  -املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد -الفضل يف تطبيق ألول مرة  مبدأ 

:خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف القانون الدويل اجلنائي ، مرجع سابق ، على املوقع االلكرتوين : أنظـر ( - 
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و وفيايت ـالشرقي بقيادة االحتاد الس يناملعسكر  الباردة بني احلرب انتهاءفباإلضافة إىل ذلك

يف نشوب الكثري من النزعات  266كبري  تأثريكان له ،األمريكية  املتحدة الواليات بزعامة  ريبالغ

  . وغريها سرياليون ،، الصومال  رواندا،سابقا  يف يوغسالفيا وب األهليةر واحل

 اجلرائم مرتكيب قةـملالح دولية ةـحماكم جنائي إنشاء إىل امللحة الدويل�ǞǸƬĐا حاجة  ظهرتلذا    

�ǶƟ¦ǂŪ¦�œǰƫǂǷ�ǞǸǬǳ�ƨǟƢų�ǂưǯȋ¦�ƨȈǳȉ¦�ƢĔȂǰǳ�Ǯ.267الدويل د القانوناعقو   الفةوخم الدولية ǳ̄Â

.ة ات الدوليراف واالتفاقألعكل الواملخالفني 

 ورواندا 1993 سابقا عام سالفيايوغ�Ƣēƾشه األهلية اليت  احلروب تعد إىل أنه  اإلشارةدر ـهنا جت

 جملس تدخل تتطلب كانتلذا   .  كانت تشغل العامل آنذاكاليت    األمنية القضايا من أهم  1994

«�268الدويل األمن ƾđالدماء بني األطراف املتنازعة وإراقة مائر جلوقف ا .                                             

 كافياوحده  مل يكن  ذلك إال أن يوغسالفيا ورواندا ،ل اجلنائية خلاصة كماحملا إنشاء  رغم لكن

إىل اللجوء  لذا مت . العامل يفاإلنساين لدويل ا القانوناالنتهاكات ضد يف  مجيع املتسببني الحقةمل

 مثلدة واألمم املتح النزاعاتببني الدول املعنية ات ثنائية اتفاق مبوجباملختلطة  احملاكم بعضإنشاء 

.269من الدول وغريها سرياليون ،، الصومال بلبنان املختلطةاجلنائية  احملاكم

مما أدى  . ديدةـالعتبارات ععراقيل يف عملها واجهتها و   رفيةـظ تكان املذكورةاحملاكم  إال أن   

املخالفني �ǲǯ�ƨǬƷȐǷ�ƨǸȀǷ�Ƣđ�¶ƢǼƫ ة دائمةـقضائي اتآلي جيادإلوده ـجه مضاعفة إىل ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐƢب

��§ ƢǬǠǳ¦�ǺǷ�ǶēȐǧ¤�ǞǼǷÂ�ňƢǈǻȍ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǴǳ.  مساعي جتسيد  يفدة ـاألمم املتحلقد جنحت

        ثري من الدول واحلركات االستقالل بعد انتهاء احلرب الباردة بني املعسكرين وتفكك االحتاد السوفيايت ، حاولت الك-266

�Ƣē¦ǀƥ .بالتايل عرفت جرائم وانتهاكات جسيمة.ة هلا ـمما أدى إىل نشوب نزاعات مع الدول اليت كانت تابع-
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تاريخ ة الدولية بـكمة اجلنائياحملإنشاء  إىل بالتوصل وذلك . التعاون القضائي بني خمتلف دول العامل 

17/07/1998
270.

طةـاملختلاجلنائية   ة إلنشاء احملاكمـت الثنائياالتفاقإىل ا راإلطاهذا رض يف تعـلذلك سن

)المبحث الثاني(يف ة الدولية ـاحملكمة اجلنائي إنشاء بعد ذلك  مث نتناول) المبحث األول ( يف

   .صيل التف نبشيء م

  المبحث األول

  .ات الثنائية إلنشاء المحاكم الجنائيـة المختلطة االتفاق

 مثل حمكميت اخلاصةالدولية  اجلنائية  احملاكم إنشاء  كبري يفدور بجملس األمن الدويل  قام         

كان  .املتحدة الفصل السابع من ميثاق األممتنادا إىل أحكامـاسوذلك  . ورواندا الفيا سابقا يوغس

.271املتسببني يف خمالفة قواعد القانون الدويل اإلنساينردع اهلدف من ذلك 

 بغرضللتدخل الدويل  األمن جملسطرف ة من عتمدامل تكن الوحيدة مل هذه الطريقة  لكن         

من ميثاق 24مثلما تنص عليه املادة ،  الدوليني واألمن السلم على  ة باحلفاظاملتعلقـالقيام مبهامه 

الدول  ضني بعة بات الثنائياالتفاق علىد عتمي272رآخ أسلوبا  كذلك انتهجإمنا  . دة ـاملتحاألمم 

.273األمم املتحدة و داخلية تعاين نزاعات  تكان  اليت

اليت هي  تلك الدول تعيشهاكانت  اليت املتدهورةاألمنية  روفوالظ األهلية لذا فاحلـروب

.أراضيهااألمن على  السلم و ستعادةا دفđذلك  كان. دةـاملتحإىل طلب مساعدة األمم  دفعتها

Renaud:رأنظــــ-270 de la Brosse Op.Cit p

155.

كام املوادـبناء على أح الدوليني على السلم واألمن ن الدويل للحفاظس األمـيتدخل جمل-271

.دة ـــمن ميثاق األمم املتح42و 41، 39

.83سابق ، صمرجع   عن فعلية القضاء الدويل اجلنائي ،ولد يوسف مولود ،: ـر ـأنظ - 272

وذلك بعد مطالبتها املساعدة من األمم املتحدة    .  الدويل  ناألم بتدخالت جملسالدول املعنية  من بني نتعترب لبنا -273

.ريري ، وبعض رفاقـه  ــاملتسببني يف مقتل رئيس وزرائها ، رفيق احللتمكينها متابعة



 ملالحقة ةخمتلطإنشاء حماكم جنائية يف  دةـاملتح مع  األمم ةالثنائي اتاالتفاقتلك دت ـجتس لقد

  .االنتهاكاتبسبب تلك  ومعاقبتهمأراضيها  علىاملرتكبة يف اجلرائم املتسببني 

ر رة بقراتنشأ مباش Ń�ƢĔȂǯيف  اخلاصة   ةكم اجلنائيختتلف احملاكم املختلطة عن احملا وبذلك           

دة بالتفاوض ـلألمم املتحريق تكليف األمني العام ـعن ط تهمسامه كانتمنا  إ،  األمن الدويلس من جمل

.274طةحماكم خمتل إنشاء إىلمع الدول املعنية بالنزاعات قصد التوصل 

من ويالت كثريا عانت   وغريها نسرياليو  الصومال ،بعض الدول مثل لبنان ،ربير فللتو       

وباعتبارها متضررة  .االنتهاكاترائم و اليت ختللتها أبشع اجل الداخلية االضطراباتاألهلية و بو احلر 

إنشاء حماكم ها ـمما ميكن. املتحدةة توقعها مع األمم ـات الثنائياعتماد أسلوب االتفاق إىل تأجل ثرياك

املعنية وهذا ما يسمح للدول . وانني الداخلية ئم اليت تعاقب عليها القراـتابعة مرتكيب اجلخمتلطة مل

.275ا أراضيهالسلم و األمن على  تعادةـاسب

وطنيني وآخرين قضاة  Ƣēاليكتش تتضمن اليت احملاكم تلك هي طةـاحملاكم املختلفتوضيح لل 

 .أحكام القانون الدويل تطبيقمهمة تتوىل . دة ـمتخصصني يعينون من طرف األمم املتحدوليني 

ترب جرائم ـال تعاليت يعاقب عليها القانون الداخلي و ة للجرائم ـبالنسب القانون الداخلي تطبيق أحكامو 

.276 ر القانون الدويلـيف نظ

األمر على ذا وينطبق ه. 277قضاة أجانب يةهناك حماكم دولية خمتلطة مشكلة من أغلب كما أن    

¦ƢǔǬǳ¦�̈Őƻ�ǺǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ̈�و  نليو سرياذلك هو تكوين قضاةواحلكمة من . اليونسري لاخلاصة كمة احمل

: قع االلكرتوين على املو سابق ، مرجع اخليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف القانون الدويل اجلنائي ، :أنظـر  -274

/http://drkhalilhussein.Blogspot.Com

:حممد طي ، بني حمكمة لبنان واحملاكم الدولية األخرى ، منوذج سرياليون ، على املوقع االلكرتوين : أنظـر -275
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،جملة احلياة اللندنيـة،  »نائيـة وحماكمها يف القانون الدويل اجلاجلرائم الدولي« خليل حسـني : ـر أنظ-276

.13، ص 2007آذار ، ،66دد ـالع
قضاة ،03بتدائيـة مثال تتشـكل من فالدائرة اال. تتشكل احملكمة اخلاصة بسـرياليون من أغلبـية قضاة دوليني   -277

قضاة، 05تئناف فتتشكل من ـأما دائرة االس. من سرياليون  ) 01(قاضي و ان دولي)  02( قاضيان  منهممنهم

. من ســرياليون   )02(قضاة دوليني ، وقاضيان 03منهم 



« الدوليني ƾđ قضاة  نيمتك بالتايل. 278قضاءال رسرياليون وتطوييف  القضائي زاجلها توىمس سنيحت

  . أجنبية    اجلهاز القضائي دون مساعدةوتسيري من التحكم  سرياليون

ختتص رائم اليت ـبيعة اجلوط ةطاملختل ةـاجلنائياحملاكم  شاء ظروف إنختتلف بناء على ذلك        

وكذلك الشأن . اخلاصة  الدولية ةـاحملاكم اجلنائينشأت فيها  اليت روفر فيها عن تلك الظـنظبال

�Ƣđ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ƨǠȈƦǘǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ ةاحملاكم املذكور .  

لبنان  ، سيما حمكميت ةـطاملختل مروف إنشاء احملاكالتفصيل ظ نلذلك سنتناول بشيء م       

�ǶǯƢƄ¦�Ǯـرائم اليت ختتـلطبيعة اجل ذلك بعد رضـمث نتع .)  المطلب األول (يف رياليون ـوس Ǵƫ�Ƣđ�ǎ

.)المطلب الثاني(يف 

    المطلب األول                                          

  المختلطـة ائيةالجنظـروف إنشاء المحاكم                            

 .تثنائية خاصةـيف ظروف اس العامل عرباملختلطة  اجلنائيةاحملاكم من  إنشاء العديدلقد مت          

هد نزاعات تشملعنية ا الدولكانت   إذ.آنذاك دة السائية واألمنية السياس يعود سبب ذلك إىل الظروف

279.نزاعات دولية مسلحة إىلتطور البعض منها و  . خطرية وحروبا أهلية داخلية

 فكل األعراانتهكت فيها   و جلرائماأبشع  ابارتكاتسمت تلك احلروب والنزاعات بو         

اهلدف من ذلك كان  .دة القضائية ـاملساعب املتحدة األمم إىل مطالبة Ƣđ  مما دفع . والقوانني الدولية

تلك لوضع حد  بالتايل.   اجلرائم كاباملتسببني يف ارت ةمبتابعهلا تسمح  ةـقضائيات آلي إجياد

.280نيلدولي¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�Ŗǳ¦ النتهاكاتا

278
.83سابق ص مـرجع   الدويل اجلنائي ، عن فعلية القضاء ولد يوسف مولود  ،   :ر ـأنظ-
لكن بعد تدخل عدة .رب أهلية ـإذ كان النزاع عبارة عن ح. رب يف الصومال ـمثال لتطور النزاعات هو احل فضلأ - 279

.م بالطابع الدويلـ، أصبح النزاع يتس محاية ملصاحلهم ذا الطرف أو ذاكـدة هـملسان دول

.13سابق ، ص مـرجع   ليل حسـني  ، حممد خ: أنظـر - 280



،  ةرقيـشال تيمور ، سرياليون ،لبنان  مثل بتلك األزمات قامت الدول املعنية بناء على ذلك         

طة ـخمتلئية جنا حماكمإنشاء وجبهامبمت . املتحدة  ة مع األمميات ثنائوغريها بإبرام اتفاق كمبوديا

.281النزاعات اليت وقعت هناكيف املتسببني  مالحقةتتوىل مهمة 

دة ـة تعمل حتت إدارة وإشراف مزدوج بني األمم املتحـاملختلط احملاكمدر اإلشارة إىل أن هنا جت        

رين ذلك إىل طبيعة تشكيلتها املختلطة من قضاة وطنيني وآخسبب ود ـويع.  بالنزاعاتوالدول املعنية 

.282من األمم املتحدة  يعينون  دوليني

ن أل .يف ذلك ادورا كبري  تؤدي هاـراءات والقوانني اليت تطبقـاإلج طبيعةذلك ف باإلضافة إىل       

وانني الدولية أو بعض التعديالت ـالقمع بعض غالبيتها الوطنية يف القـوانني  احملاكم املختلطة تطبق

.283اليت تنظر فيهالية طبيعة اجلرائم الدو للقوانني الوطنية مبا يتالءم و 

اخلاصة مثل حمكميت  الدوليةاحملاكم  عن احملاكم املختلطةختتلف  هأن إىل اإلشارة ميكن كما         

 ملن احملاكم املختلطة أل. وسبب إنشائها ند القانوين ـالس ،284إنشائها ختاري يف ورواندا الفيايوغس

دةمن ميثاق األمم املتح الفصل السابعاستنادا إىل األمن الدويل  من جملسقرار  وجبمب تنشأ مباشرة

.H.D.BOSLY:أنظــر-281

Op. Cit. , p 210 .
Arnaud                                                     :أنظـر -282 de RAULIN . Op.

Cit., p 135 .

.13ص  ، املرجع السابق خليل حسني ، : ر ـأنظ-283
                                                       .ة لرواندا ـبالنسب 1994الفيا وـبالنسبة ليوغس1993يف  أنشئتة اخلاصة ـاحملاكم اجلنائي -284

  .بالنسبة للبنان  2005بالنسبة لسـرياليون و  2002يف طة فقد أنشئتـأما احملاكم املختل

وجاءت هلدف واحد هو. �ƨȈǧǂǛ�ǶǯƢŰ�ƢĔȂǰƥ�ǶǈƬƫ�ƨǘǴƬƼŭ¦�ǶǯƢƄ¦Â�ƨǏƢŬ¦�ƨºȈƟƢǼŪ¦�ǶǯƢƄ¦�ǺǷ�ǲǯوإذا كانت  

����Ŀ�Ǧ.مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية املرتكبة على أراضيها ووضع حد النتهاكات القانون الدويل اإلنساين  ǴƬţ�ƢĔ¢�ȏ¤

بينما احملاكم املختلطة أنشئت مبوجب   . شئت مبوجب قرار من جملس األمن الدويل  فاحملاكم اخلاصة أن. مصدر إنشائها

.حممـد طي ، مرجـع اسابق : أنظـر .( اتفاقات ثنائية بني الدول املعنية واألمم املتحدة  (



وذلك بغرض  .دةـاألمم املتحة بالنزاعات و ـبني الدول املعنيوجب اتفاق ثنائي مبإنشاؤها  متإمنا  .

.285واألمن الدولينيسلم التابعة املتسببني يف اجلرائم اليت متس م

 ةاجلنائاحملاكم يف إنشاء  رةـمل يتدخل مباشالدويل  مناأل جملس أنة إىل ظـالحاملدر جتو          

مثلما هو  ، ¦ƢēƢǏƢǐƬƻمهامها و ديد ـحتو ئها بإنشاتعلق ت قرارات صدارإريق ن طعوذلك  . طةلاملخت

غري بطريقة ساهم  لكنه . وروانداسابقا  يوغسالفيالاخلاصة الدولية الشأن بالنسبة للمحاكم اجلنائية 

.286لك احملاكمت يف إنشاء ةرـ شمبا

ات الدول لتفاوض مع حكومل دةـلألمم املتح األمني العام من خالل تكليفه يتجلى ذلكو         

        .هناك  ةرـ لدائا 287اتنزاعالحل تلك احملاكم و  اءـإلنشاتفاق  التوصل إىل دفـđ، املعنية

)الثانيالفرع (يف  يونريالـوس )الفرع األول(يف  لبنان حاليتلذلك سنتناول بالدراسة والتحليل 

  .ة نشاء حماكم خمتلطإلدة ـمساعدة األمم املتح جلأت إىل للدول اليتة أمثلكأفضل 

  رع  األولالفـ

  بلبنان الخاصـة  المحكمة

 .ددة األوجهنتجت عنها  أزمة متع خطريةية اضطرابات سياس 2005عرفت لبنان يف بداية   

مما ترتب عنه ردود  .ت السياسية واالقتصادية للدولة ي ملختلف املؤسساري العادأدت إىل تعطيل الس

الوزراء  سواليت أدت إىل مقتل رئي. بريوت بالعاصمة  جريات اليت حدثتالتف أفعال خمتلفة منها

: ينالدولية األخـرى، على املوقع  االلكرتو  ة لبنان واحملاكممكحممد طي ، بني حم: ر نظـأ-285
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22سابق ، ص ـني ، مرجع  خليل حس  :ر ـأنظ- 286

.H.D:رـأنظـ -287 BOSLY, Op, Cit ;

p 218



.2005فيفري  14بتاريخ  رفاقهبعض و  رفيق احلريري288اللبناين

باألمم  ورة األوضاع األمنية وطبيعة اجلرائم املرتكبة هناك استنجدت احلكومة اللبنانيةونظرا خلطـ

وذلك  .¦ƢđƢǰƫ°¦�Ŀ�śƦƦǈƬŭ قةمالحرائم و ـالتحقيق يف تلك اجل من أجلساعدة امل مطالبةاملتحدة 

تلك النظر يف قضية التحقيق و مهمة  تتوىلة ـمبوجب اتفاقية ثنائي دوليةة ـجنائي بإنشاء حمكمة

.289ببني فيها ـومعاقبة املتس تاالغتياال

األمني فوض مبوجبه  1664القرار 2006مارس 29بتاريخ الدويل  جملس األمن أصدرذلك  رواث 

تم التفاوض و ف .ة احملكم إنشاء لألمم املتحدة للتفاوض مع حكومة لبنان حول موضوع العام

 لكن دون أن يتم التوقيع على االتفاق. وصياغة النظام األساسي للمحكمة  االتفاق بني الطرفني

ع الطائفي داخل ا الصر  إىليعود ذلك و  .290آنذاك يف لبنان السياسي السائد بسبب اجلمود املذكور

.291ختلفةاملة ـالديني لتعارض مصاحل األحزاب والطوائف اللبناين مبىن الربملان

ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�ƪاملتدهورة يف لبنان ، ية واألمنيةـنظرا لتلك الظروف السياس         ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â

استخدام صالحياته املنصوص عليها يف  إىل2007مارس 30األمن الدويل بتاريخ س أ جملجل،الدوليني

ة للحفاظ على السلم واألمن يف ري الالزموبالتايل اختاذ التداب .الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

  .  األمم املتحدة  يثاقممن  39طبقا لنص املادة  لبنان

، احملكمة اخلاصة بلبنان بني السيادة واحلصانة ، مذكرة لنيل شهادة  املاجستري يف القانون قرميش مصطفى : ر أنظٍـ -288

.11، ص 2012الدويل العام ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

Wiliam:أنظـر - 289 A.SCHABAS .« Le tribunal Spécial pour Le

Liban fait-il partie de la catégorie de certaines Juridictions

Pénales Internationales ?»Colloque sur le Droit International à

Tunis, les14,15 et 16Avril 2006 , p 122 289

.08ة للبنان ، املركز الدويل للعدالة االنتقالية ، ص ـدليل احملكمة اخلاص:  راجـع  -  290

291-�Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǾƬƦȈǯǂƫ�Ƥ Ʀǈƥ�¦ƾȈǬǠƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Őǯ¢�ňƢǼƦǴǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ŐƬǠȇإذ يتشكل من عشرات األحزاب      .  الطائفية

املارونيني ، اإلفرجنيـني ، الدروز ،     ( هناك هي  ةإال أن الطوائف األكثر سيطرة على احلياة السياسي. والطوائف الدينية  

وذلك بسبب . هذا ما جيعل اتفاق تلك الطوائف على مشروع سياسي معني صعب جدا ) . وبعض الطوائف الصغرية 

.مما أدى إىل عرقلة مشروع احملكمة اخلاصة بلبنان يف بداية األمر . اختالف انتمائها السياسي واالييديولوجي 



1757وضع القرار و التدخل س األمن الدويل ـجملقرر بناء على ذلك      
بعد  حيز التنفيذ292

 .ذاـمنفليصبح ين من املصادقة عليه واليت منعت جملس النواب اللبنا.  اليت عرفها العراقيل العديدة 

ري االتفاق ـيس  على أن.  لبنانباحملكمة اخلاصة  إنشاء متو  ذاـمنفذلك أصبح القرار املذكور وب

.2007جوان 10داء من ـابتر ـو ذكامل

احملكمة إنشاء بعد  إنشاؤها مت احملكمة اخلاصة بلبنان قدف باب إنشائها ،ـوبالعودة إىل أس

من  05وباعتبار هذه األخرية غري خمتصة جبرائم اإلرهاب وفقا للمادة . 1998 اجلنائية الدولية يف

رفيق  نظامها األساسي ، كان البد من إجياد  حمكمة دولية للنظر يف قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناين

وكان للشك يف . 293 اإلرهاب، واليت حتمل وصف جرائم  احلريري و رفاقه وكل القضايا الالحقة هلا

، لتحديد املسؤولني عن ارتكاب  لقضيةا  ة اللبنانية يف التحقيق والنظر يفـلسلطات القضائيقدرات ا

  .   بكل فاعلية وموضوعية دور مهم يف انشاء احملكمة  اجلرمية ،

كان أبرزها اغتيال رئيس .بذلك سامهت العديد من العوامل إلنشاء احملكمة اخلاصة بلبنان          

كما سامهت يف ذلك بعض العوامل اخلارجية، واملتمثلة يف . رفاقهو ق احلريري رفي اللبناين الوزراء

 .يساند حزب اهللا وإيران فريق تقوده سوريا . انقسام أصحاب املصاحل والنفوذ يف لبنان اىل فريقني 

  .بدعم من السعودية  294احلايل ميشال عون املوايل للغرب سبقيادة الرئيوفريق 

لذلك أصدر جملس األمن الدويل ، باعتباره . ع األمين والسياسي يف لبنانمما أدى إىل تأزم الوض 

املتضمن  2005أفريل 07املؤرخ يف1595املكلف باحلفاظ على السلم واألمن الدوليني ، قراره رقم 

لبنانية ملتابعة املتسببني يف اغتيال رئيس الوزراء رفيق جلنة حتقيق دولية ملساعدة السلطات الإنشاء 

 سالفة الذكـر بتقـدمي تقريرهاالتحقيق نة جلقامت وبعد االنتهاء من عملها . ومعاقبتهمي ورفاقه رير ـاحل

.ة للبنان ـنشاء احملكمة اخلاصبتعلق باالتفاق املتضمن إ 1757/2007القرار رقم  - 292

ليلى نقوال ، احملكمة اخلاصة بلبنان ، نظرة تقييـمية على ضوء التجارب األخرى ، جملة احلقـوق والعلوم : أنظـر  -293
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�śȈǻƢǼƦǴǳ¦�ǒالذي  . ǠƥÂ�Ƣȇ°ȂǇ�ǾƦƳȂŠ�ƪ Ǹē¦ كما طالبت بإنشاء حمكمة .ل غتيااالبتدبري عملية

.االغتياالتببني يف تلك ـوتكليفها مبتابعة املتس، 295دولية 

يات املذكـورة ميكن القول أن عملية اغتيال رئيـس الوزراء اللبناين رفيق احلريري بناء على املعط   

رفان ـمما جيعل الط .كان بتدبري من سوريا و مبساعمة من حزب اهللا كأداة لتنفيذ اجلرمية   ، ورفاقه

ية ـة بالتحقيق يف قضـالدولية اخلاص اللجنةوهذا ما اكتشفته  .ة ـكامل  االغتياليتحمالن مسؤولية 

   .  غتيالاال

 مشاركة عناصر من حزب اهللاتأكيد  إىلمقاالت تشري فيها ، 2009كما نشرت جملة أملانيـة يف

2005فيفري  14ريري ورفاقه بتاريخ ـيف عملية اغتيال رئيس الوزراء رفيق احل اينـاللبن
296.

ل التوتر الذي مييز سيما يف ظ بلبنان ، اخلاصةهذا ما يعلل موقف سوريا الرافض إلنشاء احملكمة 

 وذلك.  دة األمريكية ، فرنسا وبريطانيا، خاصة الواليات املتحالعالقات بينها وبني الدول الكربى 

  . إسرائيلزب اهللا ضد حلدعمها املتواصل  ومع إيران  سوريا اإلسرتاتيجيةبسبب عالقات 

احملكمة  إنشاءدور كبري يف كية األمري دةـوالواليات املتح بريطانياكان لكل من فرنسا ، كما          

على  لضغطا رؤساء الدول املذكورة منرئيس احلكومة اللبنانية  مطالبةوذلك بعد . اخلاصة بلبنان 

«�¦ƳȍƢƥ�¿ƢȈǬǳجملس  ƾđ�ŅÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦س األمن لذلك أصدر جمل .إلنشاء احملكمة راءات الالزمة ـ

مبوجبه تفويض األمني العام لألمم املتحدة  ، الذي مت2006مارس  29املؤرخ يف 1664الدويل قراره 

  .للتفاوض مع احلكومة اللبنانية حول إنشاء احملكمة 

 التنفيذ إال حيزالقرار املذكور وضع يتم  مل،واألمنية السائدة هناك  يةنظرا للظروف السياس هلكن        

.297بلبنان وبذلك مت إنشاء احملكمة اخلاصة.  1757س األمن الدويلـبعد صدور قرار جمل

اذ كانت سوريا ترفض إنشاء احملكمة خوفا . يف تأخر إنشاء احملكمة اخلاصة بلبنان  القد ساعدت العوامل السياسية كثري  -295

تصبح أداة ضغط ضـدها من طرف الدول الكربى خاصة فرنسا ، اجنلتـرا  والواليات املتحـدة  بالتايل. من تسييسها  

  . كما كان للصراع الطائفي داخل الربملان اللبناين دور كبري يف تأخر النشاء احملكمة  . األمريكية

)8قرميـش مصطفى ، مــرجع سابق  ، ص : أنظـر (  -    
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الطرفان وبعد ذلك يقوم  .سنوات  03ملدة  يسري املذكور االتفاقف،  همن 02للمادة وطبقا  

مهلة ديد على أن يتم مت. لبنان بة اخلاص الدويل حول نتائج عمل احملكمة األمن سـبالتشاور مع جمل

  . ةر و ذكملاملدة يف ا 298هااممه ¤ƢĔ  مناحملكمة متكن  يف حالة عدم االتفاق

من االتفاق سالف الذكر ، متول احملكمة اخلاصة بلبنان من مسامهات 05/1ووفقا للمادة         

ة بنسبة ، ومسامهة احلكومة اللبناني%51يف ذلك بنسـبة  الراغبةالدول األعضاء يف األمم املتحدة 

 ةـغلبية يف متويل احملكمهذا ما يعطي سلطة اختاذ القرار لألمم املتحدة باعتبارها صاحبة األ . 49%

 دعلى أن تتعه ،كمة التمويل الالزم للعام األول كما ينص االتفاق نفسه على ضرورة تلقي احمل.

.299تمويل العامني التاليني ، قبل أن تشرع احملكمة يف عملها ب

لس األمن للقيام بعملها ، فعلى جم الالزمـة والكافيةأما يف حالة عدم تلقي احملكمة للتربعات 

قد حتول دون القيام   تبعاد املشاكل املالية اليتبغرض اس ،300الدويل إجياد وسيلة بديلة لتمويلها 

.على أكمل وجه مبهامها 

ول على حصة احلكومة من التمويل بلبنان يف متويلها مشكل احلصكما تواجه احملكمة اخلاصة         

س النواب احملكمة على جملس الوزراء وجملل وذلك بسبب إلزامية عرض موضوع اعتماد متوي. 

ترفض  ، خاصة إذا كانت احلكومة من املعارضـة اليتللمصادقة عليه ، وما يعرتض ذلك من مشاكل 

.301التعامل مع احملكمة ومتـويلها 

��Ǟǧƾƥ�ƨºǬǴǠƬŭ¦�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǀـلبنان ملزمة بتنفيأن  احلقوقيون العرب واللبنانيون على أمجعلكن         

دويل على عاتقها ، باعتبارها عضوا يف  التزام لكون ذلك .سامهتها يف متويل احملكمة اخلاصة بلبنان م

ملزمة باحرتام كل قرارات جملس  مما جيعلها.  يثاقاملمن  02/2للمادة  وفقا، دة ـمنظمة األمم املتح

خلاصة بلبنان ، وفقا املتضمن إنشاء احملكمة ا 1757، مبا يف ذلك القرار األمن الدويل وتنفيذها 

«�¦ŷƢǈŭ. من امليثاق املذكور  25للمادة  ƾđ�Ǯ ǳ̄Âتعزيز التعاون القضائي  وترسيخ ثقافة ة يف ـ

                                 من نظامها األساسي مبتابعة األشخاص املسؤولني 01همة احملكمة اخلاصة بلبنان وفقا لنص املادة ددت مـح -298

. وا جرائم أخـرى ـوميكن أن تالحق من أرتكب.  2005ري ـفيفعن هجوم 
،www.un.org   : موقع احملكمة اخلاصة بلبنان ، على : صحيفة وقائع : أنظـر -299
.  من االتفاق املتعلق بإنشاء  احملكمة اخلاصة بلبنان  05/2املادة: أنظـر -300
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بالتايل منع إفالت املتسببني يف ارتكاب اجلرائم وانتهاك حقوق  .وق اإلنسان ـاحملاسـبة عن انتهاك حق

.302من العقاب وحريات األشخاص

لذا  . يددة يف نظامها األساسـها احملامبلبنان يف مه ةـاخلاصاجلنائية  كمة احمل شرعتهكذا         

.ة ها وأولويتها على احملاكم الوطنييستوجب األمر البحث يف طبيعة هذه احملكمة ، اختصاص

   ة ـطبيعة المحكم: أوال 

، لكنها  طةـة خمتلأول حمكم ƢĔȂǰǳ.303طبيعة منوذجية ذاتة بلبنان ـاخلاص احملكمةرب ـتعت

بقا وط .304فال هي حمكمة تابعة لألمم املتحدة ، وال هي جزء من النظام القضائي اللبناين. مستقلة 

ر يف اجلرائم املتعلقة مبهمة النظ هافيتكلل نشئتأ ƢĔƜǧ،من نظامها األساسي 01للمادة

،،ة، تيمور الشرقي دياكمحاكم كمبو األخرى   ةـاحملاكم املختلطبقية ختتلف عن بذلك . 305باإلرهاب

  .يف عدة أمور °Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ǞǷ�ŚƦǰǳ¦�ƢȀđƢǌƫ�Ƕǣ̈���الصومال وسرياليون 

ا ĔȂǯيف   ، ألخرىطة ااكم املختلاحمل ف بني احملكمة اخلاصة بلبنان وختالويكمن وجه اال       

يف       .األساسيمها من نظا 01املادة ملا تنص عليه ة باإلرهاب وفقا ـر يف اجلرائم املتعلقختتص بالنظ

النظام من  05رائم الواردة يف نص املادة يف اجل بالنظر 306رىـاألخ املختلطةحني ختتص احملاكم 

ات كام اتفاقأح  بانتهاك ـةاجلرائم املتعلق إىل  باإلضافة ،307ة الدوليةـاألساسي للمحكمة اجلنائي

.1949لعام األربع  جنيف

امتناع لبنان عن متويل حمكمة احلريري يصنفه كدولة خاضعة  لإلرهاب ، ات ،مليس فرح :أنظـر -302

.: متوفـر على املوقع االلكتـروين         Com /web/news/2011http://elaph
.08مـرجع  سابق ، ص ،  ش مصطفىـرميق: أنظـر -303
.41مرجـع  سابق  ،  ص ،  ليلى نقوال    :أنظـر -304
 منــذ                                 وع قد بدأت مناقشتهـ، رغم أن هذا املوض ) إلرهابا( صطلح د ملـريف موحـليس هناك تع-305

.)11علي يوسف الشكري ،  مرجع سابق ، ص :أنظر  -(رهابرمي وعقاب اإلـاملتعلقة بتج 1937ة ـاتفاقي
Wiliam                                           : أنظــر -306 A. SCHABAS. Op.

Cit., p 125
ادة ،   جرائم اإلب:هي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 05وص عليها يف املادة ـاجلرائم املنص -307

.وجـرائم العدوان اجلـرائم ضد اإلنسانية ، حرائم احلرب 



 أعضاءكبري بني الف  ساد خ ،ة بلبنان ـاألساسي للمحكمة اخلاص فقبل اعتماد النظام

 إنشاءضرورة  يرىكان فمنهم من   .املراد انشاؤها بلبنان  طبيعة احملكمةالدويل بشأن  األمنجملس 

هو حمكمة خمتلطة  إنشاء يرى أناآلخر كان البعض بينما   .  الرواندي النموذجعلى خاصة  حمكمة

احلريري والبعض من س وزرائها رفيق رئي املتسببني يف مقتليف لبنان ومالحقة  ل األزمةاألجنع حلاحلل 

.308ر املطافـخآوهذا ما مت االتفاق عليه يف . رفاقه 

ويعترب .  اناحملكمة اخلاصة بلبن ، إىلللبنان  املختلطة احملكمة ماس مت تغيري را للخصوصيات املذكورةنظ

ر يف ـخلصوصيتها كمحكمة خمتصة بالنظ اعد تغيري كما ي.نظامها األساسي ل ضمنيا التغيري تعديال اهذ

بذلك أصبحت احملكمة تتسم . ورفاقه اللبناين املتسببني يف مقتل رئيس الوزراءاألشخاص  ةمالحق

ة ذات صلة ـالقوانني اللبنانيمما يستوجب تعديل الكثري من  .طة ـبصفة الدولية أكثر منها حمكمة خمتل

.309بنظام احملكمة 

 واضحة بصفة بنيي بلبناناخلاصة النظام األساسي للمحكمة ظ أن نالح  ، هذا اإلطار  يف         

إىل  باإلضافة.  طةـخمتل ةوصفها حمكمأكثر من اخلاصة احملكمة  وصف فعال أخذت قداحملكمة  أن

احملكمة أنشئت خصيصا للنظر يف اجلرائم  شري إىل أن ي ي،ها  األساسنظام من 01املادة نص فذلك 

.310 رائم اإلرهابـوهي ج ذات وصف سياسي

 األمن  سـ¦ǴĐ�ƨǏǂǨǳيتيح  ذلك���ƨǬǘǼŭ¦�Ŀ�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�ǶƟ¦ǂǧاجل باعتبار هذه و         

بلبنان  ة اخلاصةاحملكممما جيعل  .  هناكاألمن احلفاظ على  و السلماستعادة الدويل للتدخل بغرض 

ـوجبه تفويض األمني مب متالذي   1664/2006وهذا ما أشار إليه القرار رقم . تكتسي طابعا دوليا 

«ة ـاحلكومة اللبناني العام لألمم املتحدة للتفاوض مع  ƾđ  يقضي بانشاء حمكمة  اتفاق إىلالتوصل

.311 إنشاء احملكمة اخلاصة بلبنانمت  وبناء على ذلك .ذات طابع دويل 

.09سابق ، ص مرجع  قرميش مصطفى ، : أنظـر -308
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تشكيلتها املتكونة  ويتضح ذلك من . طةكمة خمتل¦Ű�ƢĔ¢�śƦƬȇ�ȆǇƢǇȋ اوبتحليل نظامه         

هذه بالتايل ف .ها األساسينظاممن 08 ؤكده املادةتِ وهذا ما  . رين دولينيـوطنيني وآخ من قضاة

.312قانون الدويلبادئي المبتعانة االس الوطنية مع د يف مهامها على تطبيق القواننيتماحملكمة تع

ربة القضاة ـتفادة من خـوين القضاة الوطنيني لالسـتكتعمل ل اخلاصة بلبنان كما أن احملكمة        

   .دة دوليةمساع  إىلدون حاجة  ري جهاز القضاءمن تسيمستقبال  الدوليني ومتكينهم

ƢĔƘǧ���Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥǸǰŰ�ƢĔȂǰƥ�Ǧ ǐƬƫوجب نظامها ها حمدد مبهدف ألنمؤقتة  ة

من نظامها  01وذلك ما أشارت إليه املادة  .هلا  احملددةهاء تلك املهمة بانت تزولو . األساسي 

احلريري مقتل رئيس الوزراء رفيق  بانتهاء النظر يف اجلرائم املتعلقة بقضيةحتدد مهمتها  اليت األساسي

.313بعد ذلك  اليت وقعت لتفجرياتباالقضايا املتعلقة  بعضو  ورفاقه

�ǞǸšأل.املؤقتة  احملاكممن تعد منوذجا جديدا احملكمة اخلاصة بلبنان أن  قنستخلص مما سب       �ƢĔ

 .رواندااحملكمة اخلاصة باخلاصة مثل واحملاكم  سرياليون ةاملختلطة كمحكماجيابيات احملاكم بني 

�ǲƟƢǈŭ¦�Ŀ�ǂǜǼǳƢƥ�ƨǨǴǰǷ�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ 314اخلاصة بقضايا اإلرهاب�ǶǯƢƄ¦�Ƣđ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦

ǂǫ�Ƥ¦°و  .الوطنية  ƳȂŠ�ƪ Ơǌǻ¢�ƢĔȂǰƥ�ǄȈǸƬƫ315 املختلطة   خبالف احملاكمالدويل جملس األمن من

     .هذا ما جيعلها تنفرد بطبيعة خاصة و خمتلفة عن بقية احملاكم املختلطة  . األخرى

 رقم القرار مبوجباملتحـدةاألمم احلكومة اللبنانية و  املربم بنياالتفاق  ذـتنفي التمكن من قصدو         

ساسية إلمتام األ دابريلتبعض ا اختاذ البد من  كان ،املتعلق بإنشاء احملكمة اخلاصة بلبنان  1664

على نواب الربملان اللبناين  مصادقة، راءات ـتلك اإلجومن بني أهم  .ة ـعملية إنشاء احملكم

nodekhabar.com-http://al/:حممد طي  ، مـرجع سابق ،  على موقع  :ر ـأنظ -312

.ة للبنانـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 01املادة : أنظـر - 313

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶǯƢƄ¦�Ƣđ�ǎا-314 Ƭţ�§ Ƣǿ°ȏƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�À¢�ǲǏȋ . لكن احملكمة اخلاصة بلبنان أنشئت خصيصا للنظر يف

ƨȈǳÂƾǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ŀ�«°ƾƫ�Ń�ƢĔ¢�Ƕǣ°�§ Ƣǿ°ȍƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦ .  مما جيعل احملكمة اخلاصة بلبنان تتسم بطبيعة خاصة.
دة للتفاوض ـه تفويض األمني العام لألمم املتحـوجبهو الذي مت مب 2006مارس  29املؤرخ يف  1664القرار رقم  -315

.ة بلبنان ـوجبه إنشاء احملكمة اخلاصـوهو القرار الذي مت مب. ة ـاحلكومة اللبنانيمع



ها أكثر مصداقية ـما جيعلوذلك  .317اللبناين رالدستو عليها يف املنصوص  لإلجراءاتوفقا 316قاالتفا

   .احملكمة اخلاصة بلبنان ها تنفيذ املهام اليت أنشئت من أجل يف

 مثل منع ت اختاذ بعض اإلجراءاب ةـاللبناني احلكومة االتفاق املذكور يلزمف  لى ذلكزيادة ع       

االحتياطي يف اجلرائم  التوقيفباحلصانات القضائية وحتديد مدة  العملوقف  بعض قوانني العفو ، 

مع يل بعض القوانني الوطنية لتتفق األمر تعد كما يستوجب .بأمن الدولة اخلطرية كالقتل واملساس 

.318مثال  وانني الدولية كإلغاء عقوبة اإلعدامـالق

تدابري �ƢĔȂǰǳ . رفنيـاملربم بني الط لتنفيذ االتفاق  ضرورية هيديةالتم رب تلك اإلجراءات ـتعت ذال

و  ياألساسيف نظامها ددة هلا ـاحمل املهامبالقيام  من بلبنان  ةـاخلاصتمكني احملكمة لةـومقدم  زيةحتفي

  .  ة كاملبصفة   القضائي ممارسة اختصاصها

ويعود سبب  . )ولندا ـđ(بالهاي بنان بل اخلاصةاحملكمة  مقر إىل أن اإلشارةدر ـهنا جت       

مسبق  اتفاق وذلك بناء على ،319دواعي أمنيةو  ةألسباب سياسي حدودها اإلقليمية انعقادها خارج

للبنانية مع ازائية زامية تطبيق قانون اإلجراءات اجلاالتفاق املذكور إل يفيشرتط و  . مع األمم املتحدة

وذلك لكون القانون اللبناين هو  . دالةـلدولية لتحقيق العديالت اليت تتطلبها املعايري االتع بعض

.320القانون الدويل لكن مع االستعانة ببعض مبادئ ، طبقالقانون امل

املمثلة  و على احلياة السياسيةاملسيطرة باالتفاق املربم بني احلكومة اللبنانية واألمم املتحدة حمل خالف بني األحزا نكا-316

.حيز التنفيذ  1664/2006الدويل ووضع القرار  نلذلك تدخل جملس األم. مما حال دون املصادقة عليه    .يف الربملان 

. ور اللبناين ـالدست من 152نص املادة :  راجـع  - 317
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    ة ـاختصاص المحكم:  نياثا

حتقيق العدل إىل  نبلبناة اخلاصـ املتعلق بإنشاء احملكمة2006لسنة1664لقرارايهدف          

 ريق متابعةـطويتم ذلك عن  . املنطقةواألمن يف السلم حلفاظ علىابالتايل  ، نسانإلاوتكريس حقوق 

مالحقة املتسببني  إىل باإلضافة . رفاقهمن 22رفيق احلريري و الوزراء اللبناينيف مقتل رئيس  املتسببني

.321لبنان الحقا يف اليت حدثت األخرى واجلرائم يف التفجريات 

  يف رـ��ǜǼƫ�ȏ�ƢĔȂǰǳ بلبنان عن احملاكم الدولية األخرى كمة اخلاصةخيتلف اختصاص احمل        

، اجلرائم ضد  مثل جرائم احلرب من نظام روما  05يف املادة  إليهااملشار و خلطرية ا الدولية  اجلرائم

ƢĔƘƥ�Ǧاليت  جلرائما إمنا تنظر يف. اجلماعية   اإلبادةرائم ـوج اإلنسانية ǏȂƫ يت يعاقب وال ةـأعمال إرهابي

يف حني  .322وعي يتسم بالطابع الوطينبالتايل يبقى اختصاصها املوض. العقوبات اللبناينقانون عليها 

املادة  هعلي نصتاجلرائم خطورة مثلما  يف أشدوإمنا  ،  إلرهاب جرائم اال تنظر يف  أن احملاكم الدولية

.323 للمحكمة اجلنائية الدولية األساسينظام المن  05

�Ǧأل،  ة بلبنانـاخلاصاحملكمة ¦�Ƣđ�®ǂǨǼƫ�Ŗǳ ةياخلاصإىل   در اإلشارةهنا جت    ǐƬƫ�ƢĔ�ƢĔȂǰƥ

حاجة  لذا ال . صاص احملاكم الوطنيةمن اخت اليت تعد رائم اإلرهابجب اختصاصها مع  دولية حمكمة

رائم اإلرهاب من اختصاص ـج بلبنان مادامتالدولية اخلاصة  أمام احملكمةبناين الل لتطبيق القانون

.324ويطبق عليها قانون العقوبات اللبناين  اللبناين الوطين القضاء 

«�¦�ǪȈǬƸƬǳليلنا ألحكام النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان ،وبتح         ƾđ�ƪ Ơǌǻ¢�Ŗǳ¦

احلريري ورفاقه ، وكل القضايا الالحقة ذات صلة بالقضية  قزراء رفيوالنظـر يف قضية اغتيال رئيس الو 

http://al-:حممد طي ، مـرجع  سابق ، على موقع : أنظـر  -321
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   :                                        ورة وهيـاحملكمة اجلنائية الدولية باجلرائم األشد خط ختتص: من نظام روما على أنه  05تنص املادة -323

.  رائم العدوان ـرائم احلرب وجـاجلرائم ضد اإلنسانية ، ج، اجلماعيـة جرائم اإلبادة 

.من مسودة النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان  02املادة : أنظــر  - 324



 : ية هيحماور أساس ةلخص اختصاصها يف ثالثميكن أن ناملذكورة واليت حتمل وصف اإلرهاب ، 

.، االختصاص الشخصي واالختصاص الزماين ياالختصاص املوضوع

  وعي االختصاص الموضـ-1

ر يف ـختتص بالنظ -  اĔ¢�ȄǴǟ لبناناخلاصة ب محكمةلل األساسي منظاالمن 01ملادة نص ات          

القتل  رائمجبـ بذلك تتوىل الفصل يف القضايا املتعلقة. -�ƨȈƥƢǿ°¤�¾ƢǸǟ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟاليت تكيف  رائماجل

واليت راح  .2005فيفري  14بتاريخ يف بريوت  توقع اليت جراء التفجـرياتة من ـالناجت تواالغتياال

ر يف النظ  وكذلك .ضحية 22در ب ـاملق فاقهدد من ر وعريري ـرفيق احل اللبناين س الوزراءرئيضحيتها 

.325أخرى  تفجريات  عن رائم الناجتةاجل

قة رى وقعت يف فرتة الحـجرائم أخر يف ـلنظا اخلاصة بلبنان احملكمة تتوىل ذلك باإلضافة إىل        

  سالفة  االغتياالتبذات صلة  لك اجلرائمتكون ت أن  رطـلكن يشت .  لتفجريات املذكورةل

.326اهلوتتسم بطبيعة أو خطورة مماثلة اجلنائية ،  ملبادئ العدالةوفقا  الذكر

جلرائم املتعلقة لنظر يف اأول حمكمة دولية ختتص با ƢĔȂǰƥ�ÀƢǼƦǴƥ�ƨـبذلك تنفرد احملكمة اخلاص        

سابقة يف تاريخ  مما جيعلها .ز القضائي اللبناين تقلة يف عملها عن اجلهالكنها مس اإلرهابية لباألعما

ǜǼǳ¦�ńȂƬƫÂ�ƨȈǳÂ®�ƨǸǰŰ�ƢĔȂǰǳ�Ǯ.نائي ـالقانون الدويل اجل ǳ̄Âالقضايا اإلرهابية اليت تعد من ر يف ـ

.صاص القانون الوطين اللبناينـاخت

تص بالنظر �ţ�ƢĔ¢�ȄǴǟ من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان 02كما تنص املادة  

التجمعات غري ح ضد حياة األشخاص وسالمتهم اجلسـدية ، واجلنيف القضايا املتعلقة باجلرائم 

  .املشروعة وكذلك عدم التبليغ عن اجلرائم واجلنح 

:سابق ، على موقعمـرجع  سيسلي ايتل ، : أنظـر -325
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��ȆƟƢǼŪ¦�ƾǐǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢǻȂǰǷ�Ƕǿ¢�ǎ أما بالنسبة للصلة املقصودة        ȈƼǴƫ�ǺǰǸȈǧ الذي يتصف به

طبيعة  ، االغتياالتكذلك الغاية من تلك و  .دنيني ى إبادة أشخاص معلوعزمهم مرتكبو اجلرائم 

.327ألسلوب املستعمل يف العمل اإلجرامي واملتمثل يف التفجريات او  الضحايا املستهدفني

�Ŗǳ¦�©¦ŚƴǨƬǴǳ�ƨđƢǌǷ�ƶƦǐƫ، جرمية معينةر وغريها يف اجتمعت مثل هذه العناصإذا و           

مما جيعل احملكمة اخلاصة بلبنان . ت حبياة رئيس الوزراء اللبناين ورفاقه وأود 2005وقعت يف فيفري 

  . األساسيمن نظامها  01ادة حكام املر فيها وفقا ألـخمتصة بالنظ

  صاص الشخصيـاالخت-2

14 بتاريخ ، ورفاقه ، رفيق احلريري اللبناينيف مقتل رئيس الوزراء ون األشخاص املتسبب عتربي          

اخلاصة  األساسي للمحكمة  النظام من 01تنص عليه املادة  ذلك ما . إرهابيةجمموعة 2005ري فيف

ببني ري اختصاصها على األشخاص املتسكما يس. ري عليهم اختصاص احملكمةيس بالتايل . لبنانب

،2005ديسمرب12 إىل 2004أكتوبر  01 ما بنييف التفجريات واجلرائم اليت وقعت يف الفرتة 

الحقة ، فرتة إىل اختصاصها مبالحقة األشخاص املتسببني يف التفجريات اليت وقعت يف باإلضافة 

2005فيفري  14رائم ـأن تكون ذات صلة جب بشرط
328.

ĺƢǿ°¤�Ǧـوباعتبار اجل    ǏÂ�©¦̄�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ǧ Ȉǰƫ�°̈Ȃǯǀŭ¦�ǶƟ¦ǂ329األشخاص سالف ، ف

كما  . للمحكمة األساسي النظاممن  02ادة وبات اللبناين طبقا للمـعليهم قانون العق طبقيذكرهم

وبذلك .1958330 من قانون7و6نصوص عليها يف املادتني امل للعقوبة املشددةالظروف  تطبق عليهم

ƾƷ�ń¤�ǶȀȈǴǟ�Ƣđ�¿ȂǰƄ¦�ƨƥȂǬǠǳ¦�ǲǐƫ�ƾǫاإلعدام يف  املتمثلة ها األقصى.   

.110سابق ، ص، مـرجع    مصطفى قرميش:أنظــر - 327

.110سابق ، ص مـرجع  ،   ش مصطفىـقرمي   :أنظـر - 328

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان  01املادة  : راجـع - 329

William:أنظـر-330 A.SCHABAS . Op. Cit., p 129 .



ق عليهم قواعد ات املذكورة تطبن يف اجلرائم والتفجري و بباألشخاص املتسبناء على ذلك ف         

وبذلك  . ورغ¦ƦǷ°Ȃǻ�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ املبادئ رس أهمواليت تك . ة الفرديةاجلنائي331املسؤولية

اكم سرياليون ،مثل حم ،332الدوليةة ـاجلنائيري من احملاكم مع الكثة بلبنان ـكمة اخلاصحملاتتشابه 

.333ة الدولية ـنائيوكذلك احملكمة اجل وروندا سابقا يوغسالفيا

ة تطبيق  قواعد املسؤولية اجلنائيوبالتايل ، رمية ؤولية اجلـلكن ملتابعة أي شخص وحتميلة مس         

  :  ور التالية ط حتقق إحدى الص، يشرت ام احملكمة اخلاصة بلبنان وفقا لنظالفردية عليه 

ام األساسي للمحكمة اخلاصة من النظ 02ملادة اأن يرتكب الشخص اجلرمية املنصـوص عليها يف  -

.بلبنان ، بصفته فاعال أصليا أو شـريكا أو موجها لآلخـرين 

وذلك    .نفسه دفـرامي ضمن جمموعة يعملون من أجل حتقيق اهلـالفعل اإلج يكـون ارتكابأن  -

  .ة للمجموعـ فة النشاط اإلجراميـبغرض مضاع

ني الذين خيضعون ـرؤوسأي أحد من املجرمية يرتكبها  ةأية عن ـاجلنائيسؤولية امليتحمل الرئيس  -

جتاهله ملعلومات تبني أن مرؤوسيه يرتكبون أخطاء ، أو  وذلك إما بسبب. لسلطته وسيطرته الفعلية 

يه ـملنع مرؤوس ةالالزماختاذه االحتياطات  عدم ؤوليته الفعلية ،  أو لـرائم تندج ضمن مسان تلك اجل

.334ة ـمن ارتكاب اجلرمي

ل للبنان حق خيو  ، وانني املرتبط بسيادة الدولـإقليمية الق مبدأأن  إىل اإلشارةهنا جتـدر         

. لبنانيا أم أجنبيا نواء أكاالوطنية بغض النظر عن جنسيته ، سكام قوانينها مالحقة كل خمالف ألح

ثاق األمم ـن ميالسابع م لة بلبنان قد مت إنشاؤها على أساس الفصـلكن مادامت احملكمة اخلاص

فردا ينتمي اىل جمموعةأن يكون مرتكب التفجريات  ، ة بلبنانـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 03تشرتط املادة -331

�Ǟǐź�ŅƢƬǳƢƥ�ƨȈƥƢǿ°¤�¾ƢǸǟ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǾǳƢǠǧ¢�Ǧوذلك حىت . تعمل لتحقيق هدف مشرتك ، وليس شخصا واحدا  ȈȈǰƫ�ǶƬȇ

.فردية منعزلة لكون اإلرهاب عصابات إجرامية منظمة وليست أعماال.  الختصاص احملكمة اخلاصة بلبنان 
                 انلكن احملكمة اخلاصة بلبن. ون بسـريالي ة اخلاصة بلبنان يف هذه النقطة مع احملكمة اخلاصةـتتشابه احملكم -332

                                                أن يكون الفرد يف جمموعة تعمل لتحقيق هدف مشرتك :آخر وهو  ارطـش 03تضيف املادة 

akhbar.Com/node-;//alhttp:، على موقع ) مـرجع  سابق ،حممد طي : أنظـر ( 

.
.اخلاصة بلبنان  ةاألساسي للمحكم  من النظام 03املادة    :ـر أنظ - 333

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان  06املادة : أنظـر - 334



عن قضية  األمر يسـتدعي تنازل القضاء اللبناينادة السلم واألمن يف لبنان ، فبغرض اسـتعو  ،املتحـدة 

.�ÀƢǼƦǴƥ�ƨºǏƢŬ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨǸǰƄ¦�̈ƾºƟƢǨǳ�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶƟ¦ǂºŪ¦Â�Äǂȇǂ335ـاغتيال رئيـس الوزراء رفيق احل

 إىلداها ـوال يتع ، ة بلبنان على األفرادـخلاصاحملكمة ايقتصر اختصاص  بناء على ذلك          

يف  إليهااجلرائم املشار  دىـإحتسبب يف ارتكاب  إعفاء أي شخصال ميكن لذا .  املنظمات

نفسه من النظام 03لكنه طبقا للمادة  .336النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان من  02املادة

   .ةيف ذلك حتقيقا للعدال رأت إنفيف ظروف التخبمرتكب اجلرمية  إفادة للمحكمةميكن 

بصفة مطلقة نعهمتالنظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان من  06املادة بة للعفو فأما بالنس        

.02 وص عليها يف املادةـأي فعل من األفعال املنص  كل شخص حيال عليها الرتكابهعلى  

   االختصاص الزمـــاني-3

اجلرائم اليت وقعت  - أن علىة بلبنان ـن النظام األساسي للمحكمة اخلاصم 01املادة  تنص        

 اليت وقعت رائم األوىلباجل وذات الصلة�ƨđƢǌŭ¦�ǶƟ¦ǂºŪوكذلك ا، 2005فيفري  14بسبب تفجريات 

 بذلك تكون احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان .  - ، يسري عليها اختصاص احملكمةيف تاريخ الحق 

:337 خالل الفرتات التالية باجلرائم املرتكبة ة زمانياخمتص

 مقتل  رئيس واليت أدت اىل 2005فيفري  14خالل التفجـريات اليت وقعت بتاريخ ارتكاب اجلرائم  -

  .ضحية  22قدر ب واملدد من رفاقه رفيق احلريري  وع ةاحلكومة اللبنانيـ

.2005رب ديسم 12إىل  2004أكتوبر 01 ما بنية خالل الفرت رائم واالنتهاكات اجل ارتكاب -

احملكمة اخلاصة  هاءالنتوات سن 03، فقد حددت مدة األساسينظامها  من 21للمادة  وطبقا

ذلك حتقيق ويف حالة عدم متكنها من .ر يف القضايا احملالة عليهاـالنظب املتعلقةبلبنان من مهامها

بعد موافقة االتفاق بينهما دة لتجديد ـاألمم املتحاحلكومة اللبنانية و بني التفاوض يستوجب األمر 

.338جملـس األمن الدويل على ذلك 
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ر خمتصة بالنظ من نظامها األساسي ،01طبقا للمادة حملكمة اخلاصة بلبنان ،ابناء على ذلك ف       

12بعد و    2004أكتوبر  01قبل رائم الواقعة ـاجل أما . فقطيف اجلرائم املرتكبة خالل الفرتات املذكورة 

    . رائم اإلرهاب ـوصف ج حتملكانت  ولو  ،Ƣđ�ƨـفهي غري خمتص، 2005ديسمرب 

Ƣƻ�ƪ°»�،ها وفقا لنظامها األساسي ـواليت تعد من اختصاص ǠǫÂ�ƢĔȂǰǳƄ¦�řǷǄǳ¦�¾ƢĐ¦دد هلا يف ـ

من 2004 أكتوبر 01 قبلة ـالواقع اإلرهابرائم ـا يؤدي إىل إفالت الكثري من مرتكيب جمم. 01املادة

   . العقابة و املتابعـ

د ـأن ميت، فيمكن 2005ديسمرب  12 الحق ل تاريخ اليت تقع بلبنان يفرائم ـأما بالنسبة للج        

س جملـ ةموافقبشرط  339راف املعنيةبعد اتفاق األطبلبنان الدولية اخلاصـة اختصاص احملكمة  إليها

لصالحيات  نائي وتوسيعاـديدة يف القانون الدويل اجلضافة جإهذا ما يعد  .الدويل على ذلك  ناألم

تصبح خمتصة  اĔȂǰǳ .–شرعية اجلرائم والعقوبات  – احملكمة اخلاصة بلبنان مبا ال يتناىف ومبدأ

.340رائم اليت  ستقع يف املستقبل ـباجل

جرمية اغتيال رئيس احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ال يقتصـر اختصاصها على بناء على ذلك ف        

ƢĐ¦�¾Ȑƻ�Ƣđ�ƨǘƦ¾�د إىل كل األفعال واجلرائم املرتـ، إمنا ميت2005يف فيفري  هاللبناين ورفاق ءالوزرا

عمال ة باألـقر يف كل القضايا املتعلنظت مما جيعلها .من نظامها األساسي  01دد وفقا للمادة الزمين احمل

باعتبارها  ،341رتبة  أو وظيفة مرتكبها  تكنمهما ، 2004وبر ابتداء من أكتاإلرهابية الواقعة يف لبنان 

  .من صميم املهام اليت أنشئت من أجلها 

   وطنيـة العلى المحاكم  الخاصـةأولوية المحكمة :  ثالثا

وذلك نظرا . ـرى األخاخلاصة بلبنان مع غريها من احملاكم الدولية الدولية تتشابه احملكمة 

ƢĔƜǧاألساسي ها من نظام 04مادة وطبقا لل .شرتك مع احملاكم الوطنية اللبنانية م لتمتعها باختصاص

.األطراف املعنية باالتفاق هي احلكومة اللبنانية واألمم املتحــدة - 339

.113سابق ، صمرجـع  ش مصطفى ، ـقرمي: ـر ـأنظ - 340

  .مل يتضمن نصا يتمسك بالصفة الرمسية للمتهم  قانون دويلرب النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان أول يعت-341
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 اللبناين س الوزراءـمبقتل رئي ةعالق هلا اليت اجلرائمل بالتايل فك . احملاكم الوطنية على ولويةباأل تتمتع

 احملكمة رفطيها من ر فـيتم النظ ،  إرهابية رائمـج�ƢĔ¢�ȄǴǟ تكيف اليت تلكو ،  ورفاقهريري رفيق احل

.342بلبنان  ةـاخلاصالدولية 

رائم املتعلقة القضايا اخلاصة باجل املعروض أمامها ةـاحملاكم الوطني على تنازل ذلك بناءويتم           

�¿Ȃƴđ14  ة اخلاصة ـلصاحل احملكم اليت حتمل وصف جرائم اإلرهابرائم ـوغريها من اجل 2005فيفري

وإصدار  واصلة املتابعةملة ـاحملكمة اخلاص إىلاملتهمني  ملف القضية و ويلـحتيتم  كبعد ذل.  بلبنان

.343ني العقوبات ضد املتهم

على روما  من نظام 20املطابقة للمادة األساسي  هامن نظام 5/2 املادة تنصما لذلك ودع        

 إذا رأت ، لوطينا حماكمته أمام القضاء سبقتمن  لك  حماكمةلبنان ب اخلاصةتعيد احملكمة  –أنه

كان لة أو أو أن احملكمة مل تكن مستقرقا للقانون العام وصف خاملرتكب أن اجلرم اخلاصة  احملكمة

   . -دورها كامال يف القضية  تؤدملؤولية ، أو أن النيابة عاد املتهم من املسهدفها إب

دة النظـر يف قضية من على أنه ال حيق للمحاكم الوطنية إعا 5/1تنص املادة  لكن مقابل ذلك       

  . ة اخلاصة بلبنان ل فيها من قبل احملكمالفص قد سبقكان   إذا، املرتكبة أجل األفعال 

انت كأواء س ، ةـاجلنائيالقوانني كام كل ألح خمالفا أنه جاء 05املادة  نص ما يعاب علىلذا ف       

 -رقا ملبدأجاء خ05نص املادة  بارالعت ،يف احلرية  ق اإلنسانحس ـوذلك لكونه مي .ولية د موطنية أ

تلك املتابعة الثانية تعد  وذلك لكون .344هنفس لفعلعدم جواز حماكمة الشخص مرتني من أجل ا

  . القوانني العاملية خرقا ملبدأ قانوين مكرس يف خمتلف

.85، ص املـرجع  السابق ، ش مصطفى ـقرمي: ر ـأنظـ - 342
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 تجراءااإل قواعد345تعديل ه ميكن للقضاةعلى أن28يف مادته  احملكمة نظام كما ينص        

عانة يستدعي االست ذلكأن غري .  ئية حسب مقتضيات احلال و مبا يتالءم وظروف القضيةاجلنا

.346اخلاصة بلبنانأن هذا األخري غري ملزم التطبيق بالنسبة للمحكمة  رغم بالقانون اللبناين ،

بتاريخ ا ēƢǈǴƳة بلبنان ـاحملكمة اخلاصواالنتظار ، بدأت سنوات من إنشائها  09بعد و        

ة يف حق احملاكمة وإصدار األحكام النهائيروعها يف وهي يف مراحلها األخرية ، بش.2014نفيجا16

  .رفيق احلريري ورفاقه وغريها من االغتياالت غتيال ااملتسببني يف عملية 

عملية  يف املشاركني هناك العديد من األشخاص إىل أناالدعام العام للمحكمة  وممثل لقد أشارو 

  : وهم متهمني  05على إال احلريري ورفاقه ، لكن مل يتم التعرف زراء اللبناين رئيس الو اغتيال 

.، وهو أحد أقرباء عماد مغنية 1961مصطفى بدر الدين ، من مواليد -1

  .وهو قائد وحدة قوات خاصة حبزب اهللا ،  1963سليم عياش ، من مواليد -2

.، يعمل حماسب يف متجر شـقيقه 1974، من مواليد  حسني عيسى - 3

.، غادر مقاعـد الدراسة ويعمل تاجـر 1976أسد صربا ،من مواليد -4

.347، قائد للقوات اخلاصة حبزب اهللا بلبنان 1965حسن مرعي، من مواليد -5

2011يف جوان ة بلبنان دانيال بلمار اخلاصللمحكمة لذلك أصدر  رئيس النيابة العامة 

¿Ƣē¦�ƨƸƟȏـ، باسأمساء املتهمني فيها شف يك�¿Ƣēȏ¦�ǾƳÂ�Äǀǳ¦�ȆǟǂǷ�ǺǈƷ� ƢǼưƬ  بناء .2013يف

السلطات اللبنانية أعلنت عدم لكن. احلكومة اللبنانية إرسال مذكرات االعتقال إىل ذلك مت  ىعل

�śǸȀƬŭ¦�ȄǴǟ�ǒ ƦǬǳ¦�Ƣē°ƾǫ.

ببني يف عملية اغتيال ـإىل إجراء حماكمات غيابية يف حق املتس  نتيجة لذلك جلأت احملكمة        

.348 بب كشف أمساء بعض عناصره القياديبسمما أدى إىل اإلضرار حبزب اهللا  .رفيق احلريري 

بتطبيق القانون إىل البحث عن  روج القاضي عن املهام احملـددة له باعتباره مكلفاخلƢĐ¦�ƶƬǨȇ¾� راءـهذا اإلج-345

.وص عليها يف النظام األساسي للمحكمة ـبالتايل خروجه عن الشرعية  والقواعد املنص. إجراءات جديدة 

. عدم تطبيقـه السلطة التقديرية يف تطبيق القانون الوطين أو  بلبنان  للمحكمة اخلاصة - 346

،بتاريخ        مة الدولية يف قضية اغتيال احلريري  بعد تسع سنوات من االنتظاراحملك، غسان القزي:انظـر -347
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ا مؤامرة ، اليت اعتربهاخلاصة بلبنان لذلك قام حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا مبهامجة احملكمة       

كما .وهدد بقتل كل من حياول إلقاء الفيض على املتهمني  .، وهي حمكمة صورية  أمريكية إسرائيلية

.اهللا بالربملان بوقف مسامهة لبنان يف متويل احملكمة  بطالب من نواب حز 

من حسن راءات طلب تسليم كل ـإجحبث املدعي العام للمحكمة يف رع ـش 2016ويف بداية         

قضاة  وقال  .زةفرتة وجي  ، يفوري ـومسؤولني سامني يف النظام الس،  احلكومة اللبنانية  من اهللا  نصر

ذ التدابري الالزمة ملنع ـيعد مسؤوال عن عملية االغتيال لكونه مل يتخ احملكمة أن زعيم حزب اهللا 

349مرؤسيه سالف ذكرهم من ارتكاب اجلرمية ، إمنا حرض عليها وموهلا
.

شروعها يف التحقيق منذ لمحكمة اخلاصة بلبنان ل دراستناص من خالل ـلذلك نستخل         

�Â¢�ňƢǼƦǴǳ¦�ƅ¦�§ǄƷ�ń¤�ƢȀǴǯ�ȆǸƬǼƫ�ǂǏƢǼǟ�ń¤�ǶȀƬǳ¦�ƪ ȀƳÂ�ƢĔ¢���©ƢǸǯƢƄ¦Âوللنظام  موالية له

والدليل أن املتهمني اخلمسة وهم مصطفى بدر الدين ، أسد صربا ، حسن عيسى ، سليم  .السوري 

كما   . أو يعملون لصاحله ، ون مناصب قياديه فيهـينتمون اىل حزب اهللا ويشغل،  وحسن مرعي اشعي

¦ƢǜǼǳ¦��Ŀ�śǷƢǇ�śǳÂƚǈǷ�¿Ƣē¿� إىل باإلضافةحزب اهللا حسن نصر اهللا ،  لزعيمƢēȏ¦�Ǿ¿�ـمت توجي

   . يدعم احلزب املذكور وري الذيـالس

 يف عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناين بتوريط حزب اهللاهذا ما جيعل مسؤولية النظام السوري          

سيما يف ظل توتر العالقات بني رئيس الوزراء اللبناين  ،2005فيفري  14بتاريخ ريري واردة ـرفيق احل

كما أن الصراع السياسي الطائفي بني . اىل احلكم املغتال والنظام السوري بعد جميء بشار األسد

  . اليت سامهت يف عملية االغتيال  بمن األسبا، كان  والسنةالشيعة 

بسبب  ذها ،ـيف تنفيفشلت احملكمة اخلاصة بلبنان اال أن  ، ألحكامل هار اصدالكن رغم         

عجز السلطات اللبنانية عن توقيفهم وتسليمهم للمحكمة ، لتمتعهم حبماية خاصة من حزب اهللا 

راف دولية للقبض على املتهمني بسبب ـتدخل أط لمما جيع. الذي يهددكل من حياول القبض عليهم 

�¦ƾƳ�®°¦Â�śȈƥƢǿ°¤�Ƕǿ°ƢƦƬǟȏ�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǴǳ�Ƕǿƾȇƾē . قد يؤدي إىل زعزعة االستقرار هذا ما

  .  تعادتهـيف لبنان و اإلخالل بالسلم هناك وليس اس
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الفــٍرع الثاني

  يراليونـسبخاصـة ال ة ـالمحكم                               

انقالب عسكري ضد رئيس بسبب خطرية  هليةأ احرب1996 سرياليون عامدولة شهدت          

 املدين الدفاع قوات،  اجلبهة الثورية املتحدة منهاحة سلمعدة تنظيمات  اتورطت فيه ، البالد

ƨƸǴǈŭ¦�©¦ȂǬǴǳ�Ä°Ȃưǳ¦�ǆو  ǴĐ¦ .ذلك  كان » ƾđ الغنيةراضي األعلى السيطرة و طة لاالنفراد بالس 

.350لذلك أرتكبت خالهلا أبشع اجلرائم واالنتهاكات.  املاسب

ضد السكان  عنف خطرية األهلية بأعمال احلرب لكت خاللالتنظيمات املذكورة قامت          

القصر ألغراض  األطفالصفوفها يف  جندتكما .األطفال النساء و الرجال ،متييز بني  ندو املدنيني 

وغريها من  املواطنني  ممتلكات إتالفو ختطاف ا عملياتالنزاع شهد  ذلك إىلإلضافة با . عسكرية

.351  وقانون سرياليوناإلنساين للقانون الدويلاالنتهاكات 

.H.D.BOSLY.Op,.                                                           :             انظــر  -350 Cit
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.01ة لبنان واحملاكم الدولية ، مرجع  سابق  ، ص حممد طي ، بني حمكم:أنظـر  - 351
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قام جملس األمن ، رياليون املتدهورة يف س اخلطرية والظروف السياسية األمنية الةاحلرا لتلك ـنظ        

 من أجل وذلك .352حكومة سرياليونبالتفاوض مع دة ـألمم املتحتكليف األمني العام لب الدويل

املتسببني يف  قةملالحرياليون ـسلخاصة دولية ة ـجنائيحمكمة التوصل إىل اتفاق يتم مبوجبه إنشاء 

.353االنتهاكاتلتلك  وضع حداجلرائم و ارتكاب 

حمكمة خاصة  نشاءبإرفني يقضي ـاتفاق بني الط إىل مت التوصل ساعية لتلك املـونتيج        

من قبل    2002جانفي 16املذكور بتاريخ  ومت توقيع االتفاق .مقرها بالعاصمة فريتاون  سرياليونل

ووزير العدل يف  ، القانونية من جهة نلألمم املتحدة للشؤو وكيل األمني العام باعتباره  هانز كوريل

.354يجان كاباأمحد ت حبضور رئيس سرياليون،  من جهة ثانية حكومة سرياليون 

يف نظامها   هلا ددةـاحمل املهامرياليون يف ـسلاخلاصة الدولية ة ـاجلنائيرعت احملكمة بذلك ش        

«����ƢēƘǌǻـظاخلوض يف  األمر توجبـلذا يس. األساسي Âǂاصصخترض الريا التعوأختها طبيعēƢا  

  .بشيء من التفصيل 

   روف إنشاء المحكمة ـظ:  أوال

الناجتة عن االنقالب العسكري    بسبب احلرب األهلية مبرحلة صعبة جدا  سرياليون مرت

 دوليةإنشاء حمكمة دة لتمكينها ـاملتح لالستنجاد باألمم مما دفعها.1996 خالل سنة هدتهـش الذي

 للقانون.355خطريةنتهاكات ا يفالب وتسببت قامت باالنق العسكرية اليتة ـ¦ǟȂǸĐهلا مبتابعة تسمح 

.356 الدويل اإلنساين وقانون سرياليون

.)1315( رار رقم ـمبوجب الق 14/07/2000بتاريخ لقد مت تكليف األمني العام باملهمة املذكورة-352
�Ƣđ�Ʈ: أنظـر -353 Ǡƥ�Ŗǳ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�ǎ ǻ 06/03/2002بتاريخ  الدويل األمني العام لألمم املتحدة اىل رئيس جملس األمن

.14رياليون ، ص ــساألحـداث آنذاك يف بشأن قضية 

William:أنظـر -354 A.SCHABAS. Op.

Cit. p 124

.االنقالب العسكري  تولت السلطة اثر اليت ƨǟȂǸĐ¦�ǲǯ�̈°Ȃـرائم واالنتهاكات املذكـيف اجل كلقد شار  - 355

http://al-khabar.com/node :، على موقع سابق مـرجع   ، حممد طي : أنظـر   356



الدويل من األمني العام لألمم املتحدة التفاوض مع حكومة  نيف هذا اإلطار طلب جملس األم        

 ني جلنةنعي متكما . حمكمة دولية خاصةإلنشاء  بينهما357اتفاق إىلالتوصل  بغرضسرياليون 

قامت مباشرة دة ، واليت ـرباء من األمم املتحقانونيني وخكانت مكونة من  اليت358واملصاحلةالتخطيط 

من  ةر و ذكاللجنة املمتكنت لقد . تنازعة طراف املاألبزيارة سرياليون وشرعت يف املفاوضات مع 

إىل إقناع  توصلت ذلك إىل باإلضافة .السالح من األطراف املتحاربة  مسعاها بنزع النجاح  يف

18/01/2002بتاريخ و قوات الدفاع املدين بتوقيع اتفاق  ةدة الثوريـ، اجلبهة املتح رياليونـحكومة س

.359ها بينفيما ينهي النزاع 

حملكمة اخلاصة إنشاء ا إىل، 2002جانفي 16بتاريخ بيومني ، أي كما مت التوصل قبل ذلك         

.2000 جويلية 14ؤرخ يف ـامل 1315رقم  الدويل لسرياليون تطبيقا لقرار جملس األمن

اخلاصة  الدولية احملكمةإنشاء   يف الدويل أن مسامهة جملس األمن إىل اإلشارةدر ـجتهنا         

أحكام  إىلاستنادا  بإصدار قرار يتعلق بإنشاء احملكمة وذلك .  تكن مسامهة مباشرةرياليون ملسل

 انداورو  سابقا الفياـمثلما حدث بالنسبة حملكميت يوغس ،360الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

 ان هو الطرف الداعي إىل التفاوضإذ ك.  بطريقة غري مباشرة كطرف ثالث يف املعادلة تكان إمنا .

     . اخلاصةإلنشاء احملكمة مع حكومة سرياليون 

.2000أوت  14املؤرخ يف) 1315(رقم  نقرار جملس األم: ع ـراج- 357

  .أم غريها  كان ذلك من الناحية البشريةأواء ـس. سرياليون لجلنة التخطيط واملصاحلة مستقلة عن احملكمة اخلاصة -358

والتفاوض  بني األطـراف املتحاربة قامت بدور الوسيط.2001جانفي  19اىل  07قامت بزيارة إىل سرياليون من       

.السالح من مجيع األطراف    ونزعبينها معها من أجل وقف القتال فيما
:على موقع ،القانون الدويل اجلنائي  حممد خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف:راجع -359

akhbar.Com/node-http://al

.75سابق ، ص مـرجع  ش مصطفى ، ـقرمي:أنظـر- 360



اجلهاز املكلف باحلفاظ على السلم واألمن  هباعتبار ، الدويلبذلك يكون جملس األمن          

حمكمة خاصة  إلنشاءقد أذن بالشروع يف املفاوضات يثاق ، من امل 24وفقا للمادة ،  نيالدولي

.361رفني ونظامها األساسيم بني الطسرياليون ومتكينها ممارسة مهامها وفقا لالتفاق املرب ل

دة بتاريخ ـة لسرياليون بعد توقيع احلكومة واألمم املتحـهكذا بدأ دور احملكمة اخلاص        

كانت احملكمة اخلاصة لسرياليون األمل املنتظر من .لق بإنشائها على االتفاق املتع 2002جانفي 16

«��و .362، مثلما ينص عليه االتفاق املذكور مواطين سرياليون ملالحقة مرتكيب اجلرائمقبل  ƾđ�Ǯ ǳ̄

رائم واليت ختللتها أبشع اجل �ȐƦǳ¦�ƢēƾȀǋ®بعد األحداث اليتتعادة السلم واألمن واسحتقيق العدالة 

 راءات والبدء يفواألمم املتحدة اإلسراع يف اإلج رياليونبالتايل كان على حكومة س .واالنتهاكات 

.363أعمال احملكمة يف أقرب وقت ممكن 

   ة ـطبيعـة المحكم:  ثانيا

 يوغسالفيا ختتلف عن حمكميت لذا . خمتلطة  سرياليون حمكمةل اخلاصةالدولية  احملكمة تربتع          

متعـددة مبوجب اتفاقية  إنشاؤها متاليت  الدولية ةـاجلنائي عن احملكمةكما ختتلف . ورواندا اقساب

مبوجب اتفاق  خلاصة بسرياليونا احملكمة اءإنشبينما مت  .دول العامل  إليها معظم انضمتو  األطراف

 من جملس األمنبناء على إذن  2002جانفي  16بتاريخ  دةـاألمم املتحرياليون و ـبني حكومة سثنائي 

أي ( فريتاونة العاصممقرها بيوجد و .2000 جويلية  14 املؤرخ يف )1315(ه رقم قرار وتنفيذا ل الدويل

.364) املعينيف البلد 

قضاة من  شكلتت ¦�ƢĔȂǰƥ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǶǯƢƄ من سرياليون عن غريهااخلاصة ب كمةاحملز ـتتمي

بني من دة ـيعينهم األمني العام لألمم املتح365دولينياة آخرينقضو حكومة سرياليونوطنيني تعينهم

Wiliam.:عـراج–361 A. SCHABAS. Op.

Cit. p124

. األمم املتحدة من االتفاق املوقع بني حكومة سرياليون و  01املادة  :راجـع - 362

.06/03/2002الدويل بتاريخ  نجملس األم رسالة األمني العام لألمم املتحدة اىل رئيس: أنظـر - 363

-.75سابق ، صمرجـع قرميـش مصطفى ، : أنظـر  - 364

.سرياليون بلمحكمة اخلاصة النظام  األساسي لمن  12 و 11تني املاد:  راجـع- 365



العام لألمم املتحدة  يتوىل األمنيكما .366الكومنولثأفريقيا ومنظمةالقضاة املقرتحني من دول غرب 

.367احملكمة  منهم مسجلتعيني بعض املوظفني الدوليني يف احملكمة 

 الذين اليت تعني مباشرة القضاة الوطنيني ون هيرياليـإىل أن حكومة س اإلشارةوهنا جتدر         

ن يف احملكمة اخلاصة بلبنان تعينهم األمم املتحدة و الوطني ةالقضابينما . يتشكلون مبحكمتها اخلاصة

.368عليها من قبل احلكومة اللبنانية من بني القضاة املقرتحني 

قاض تعنيه . قضاة  03تتشكل من سرياليون مثالاخلاصة ل كمةباحملة ـاالبتدائيفالدائرة          

بينما . رحني ـمن القضاة املقتاألمني العام لألمم املتحدة  ان يعينهمآخرا ناوقاضيرياليون ، حكومة س

تعني من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة  12وطبقا للمادة . قضاة 05يعمل يف دائرة االستئناف

من بني  القضاة الثالثة الباقني لألمم املتحـدة العامرياليون قاضيني منهم ، ويعني األمني ـحكومة س

.369ني من طرف الدول املذكورةـاملرشح

 ةالصعبة الناجت هائإنشاإىل ظروف املختلطة سرياليون لاخلاصة  ةود طبيعة تشكيلة احملكمتعو         

®ȐƦǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǿȋ¦�§ǂū¦�ǺǟƢĔƢǰǇ�ǺǷ�» ȏȉ¦�©¦ǂǌǟ�ƢȀƬȈƸǓ�¬¦°�Ŗǳ¦Â .  دفع مما

«�.  املتحدة لالستفادة من خربة القضاة الدوليني باألمملالستنجاد حكومة سرياليون  ƾđ�Ǯ ǳ̄Â ردع

366 .سرياليون وغريها.مصر ،نيجرييا ،غانا : بريطانيا يف إفريقيا مثل ني الدول اليت كانت مستعمرة مدول الكومنولث ه -

  .رياليون كل املوظفني التابعني ملصاحل األمم املتحدة ـسلدة يف احملكمة اخلاصة ـيعني األمني العام لألمم املتح-367

.)من النظام األساسي للمحكمة  16و 15أنظر املادتني ( من املوظفيـن  غريهم  مقضاة أأكانوا  واء ـس       
، 31/05/2007بتاريخ حممد طي ، بني حمكمة لبنان واحملاكم الدولية األخرى ، منوذج سرياليون ،:أنظـر  -368

:املوقع االلكتـروين على 

r.Com:www.arabiclawyehttp:

.02حممد خليل حسني ، مالحظان على نظام احملكمة املختلطة اخلاصة بلبنان ، مرجع  سابق ، ص  :أنظـر  -369

online.-east-htt://www.midlle                                        :على املوقع االلكتــروين 
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االنتهاكات للقانون الدويل اجلرائم و  املسؤولية عنزء األكرب من ون اجلـالذين يتحملاألشخاص 

1996نوفمرب 30منذ  فوق أراضيها يت وقعتالوقانون سرياليون  اإلنساين
370.

 ةما خيص اجلرائم املتعلقفيرياليون القانون الدويل ـسلاخلاصة  اجلنائية احملكمةلذا تطبق          

الثاين  اإلضايف اوبروتوكوهل 1949ت جنيف لعاماتفاقاالقانون الدويل اإلنساين وكذلك بانتهاك أحكام 

املة الفتيات وكذلك رياليون فيما يتعلق باجلـرائم املتصلة بإساءة معـسوتطبق قانون  . 1977لعام

.371اجلرائم املتصلة باإلتالف العمد للممتلكات 

رتط يف القضاة املرشحني للتشكل يف احملكمة ـونظرا للمهام الثقيلة امللقاة على عاتقهم يش        

أن  رتط فيهمـكما يش.  ؤهالت علمية عاليةومرياليون أن يكونوا من ذوي أخالق رفيعة ـاخلاصة لس

رى ، حىت يتمكنوا من أداء احلكومة أو أية سلطة أخاللية عن ـالستقباو يتمتعوا  اهةيتصفوا بالنز 

.372مهامهم على أكمل وجه 

 املدعي العام  سرياليون على أنلالنظام األساسي للمحكمة اخلاصة من 15املادة  تنص كما        

 لكونه موظفا  . دة تعيينه ثانيةوجيوز إعا. سنوات 03ملدة  م املتحدةالعام لألم األمني يعينهكمة باحمل

يعينه األمني العام لألمم املتحدة سرياليون لاخلاصة  أن مسجل احملكمة كما. املتحدة األمم   مبصاحل

.373ةـاخلاص ةبعد التشاور مع رئيس احملكم

 نيوطني قضاة تتشكل من .حمكمة خمتلطة  سرياليونلاخلاصة حملكمة ا تعترب بناء على ذلك   

 ذلك على مستوى كانأسواء .  يطغى عليها العنصر الدويل تهاتشكيللكن  .374رين دولينيوآخ

Arnaud:أنظـر-370 de RAULIN, OP, Cit, p137 .

:على املوقع االلكرتوين . 05حممد طي ، املرجـع السابق ، ص: أنظـر -371

http://www.facebook.Com/alakhbarnews
.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون  13املادة :  راجـع- 372

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون  16املادة : أنظـر - 373

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون 12و  11املادتني : راجـع - 374



ني من قبل األمني العام لألمم ـكما أن أغلبيتهم معين.االستئناف دائرة  مة أـالدائرة االبتدائي

  : يلي ا مم كويتبني ذل .ا يدعم صفة الدولية هلذه احملكمة مم .375املتحدة

رار لق تطبيقا من خالل إنشائهالمحكمة اخلاصة لسرياليون لطابع الدويل لمن ا دلقد مت التأك - 1

املتعلق بتكليف األمني العام لألمم املتحدة للتفاوض مع حكومة  )1315(جملس األمن الدويل رقم 

  .احملكمة  إلنشاءالقرار املذكور مبثابة إذن  يكونبذلك  .احملكمة اخلاصة  سرياليون حول إنشاء

ويرمي إىل  . طرف دويلأنشئت مبوجب اتفاق بني طرفني أحدمها  ة اخلاصة لسرياليوناحملكم إن - 2

    .ة بسبب تشكيلتها رغم وصفها باملختلطتكتسي طابعا دوليا  هامما جيعل .إنشاء حمكمة دولية 

واء أكان ذلك على مستوى الدائرة االبتدائية أم دائرة ـ، سقضاة دوليني  متض تشكيلتهان ا - 3

    .دة ـرف األمني العام لألمم املتحـط نمعينون ماألغلبية و وهم . افتئنـاالس

األمني العام ويعيـنه . قاض باألمم املتحـدةن املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة اخلاصة لسرياليون ا - 4

     . لسرياليون  ةاخلاصة ن االتفاق املتعلق بإنشاء احملكمم 03ملادة حـكام اطبقا أل

يعينه األمني العام و  .دة ـاملتح األممنظمة مب دويل موظف لسرياليون ةـاخلاصكمة أن مسجل احمل - 5

   .رـكسالف الذ من االتفاق  04ادة كام املحـطبقا أل

إمنا متول من . يون ريالـاملذكور، ال تتحملها ساالتفاق من  06، طبقا للمادة  ن نفقات احملكمةا - 6

.376كبريدر دة بقاملتحهم فيها األمم وتسا. لدويل �ǞǸƬĐ¦�©¦ƾ¦تربعات ومساع

األمنية روف ن الظأل .كانت ضرورية الدوليني  بالقضاة ون استعانة سرياليأن  مما سبق ضحتي 

وذلك  .باخلربة الدولية جادتنـالقضائي أملت عليها االس وضعف جهازهاها ـاليت كانت تعيش الصعبة

دهم يف املستقبل ـعلى أمل االعتماد عليهم لوح ، اكتساب اخلربة من متكينهمو  ƢēƢǔǫ�ǺȇȂǰƫ قصد

  . إنشاء احملكمة اخلاصة بسرياليونظروف  هذا ما يفسر بوضوح .

   صاص المحكمة ـاخت:  اثالث

.13ص ، سابق مرجع القانون الدويل اجلنائي ، خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف: أنظـر - 375

                                 وزارة العدل الليبيــةوقع م: أنظـر -376
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 .اēƢصاصـباختق عدة مواد تتعل رياليونسللنظام األساسي للمحكمة اخلاصة ايتضمن 

 ات جنيفن الدويل اإلنساين وخمالفة اتفاقالقانو بانتهاكات ة ـاخلاص تتمحور أساسا حول اجلرائم

 االختصاص باجلرائم كما تتضمن.1977 اإلضايف الثاين لعام ابروتوكوهلكذلك و  1949لعام األربع

االختصاص  :أنواع هي  ثالثة إىل هاوتبعا لذلك ميكن تصنيف. رياليون ـأحكام قانون سَ◌ضد 

   .الزماين  ضوعي واالختصاص، االختصاص املو  يالشخص

االختصـاص الشخصي -1

كل شخص تابعة  مبخمتصة  -ƢĔعلى أرياليون ـسلالنظام األساسي للمحكمة اخلاصة ينص  

على اليت أرتكبت رياليون ـس اإلنساين وقانون للقانون الدويل اجلسيمة عد مسؤوال عن االنتهاكات

ة ـددوا إقامـه ةرائم مماثلـ��1996Ƴ�ǶđƢǰƫ°Ƣƥ�Ǻȇǀǳ¦�̈®ƢǬǳ¦�ǶȀȈǧ�ƢŠ ربـنوفم 30منذ نرياليو ـس أرض

.377السالم يف البالد

اليت قامت  ¦ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ خمتصة مبالحقةسرياليون باحملكمة اخلاصة ناء على ذلك فب         

ثري الكيف ارتكاب  ذلك دسامهت بعمث .  رعي للبالدـالشضد الرئيس 1996العسكري يف باالنقالب 

.379لقانون الدويل اإلنساين وقانون سرياليونل اتنتهاكالوا378اجلرائممن 

الشخصي يف اختصاصها  سرياليونب اخلاصة األساسي للمحكمة ميز النظام ويف هذا اإلطار 

اليت االنتهاكات ئم و راـوالذين تتم مالحقتهم بسبب اجل.  ني من األشخاص الذين خيضعون هلافئتبني 

أما الفئة الثانية . سنة18إىل  15العمر من من  تتعلق باألفراد البالغنيالفئة األوىل . 380فيها نيتسببو 

.381رسنة أو أكث 18ر تتعلق باألشخاص البالغني من العمف، 

.ن النظام األساسي  للمحكمة اخلاصة لسرياليون م1/1املادة : راجـع - 377

.القضائية مل تستثن القادة واملسؤولني من املتابعة من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بسرياليون  01املالحظ أن املادة -378

�ÀȂǴǸƸƬȇ�ǶĔȂǰǳ�ÀȂȈǳ¦ŚºǇ�Ŀ�¿Ȑǈǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾȈǗȂƫ�ƾȇƾºē�Ŀ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǺǷ�Őǯȋ¦�ǖǈǬǳ¦.
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.قا خيضعون الختصاص احملكمة مطل ال ويرتكبون جرائم  سنة15ن من العمر أقل من و األشخاص البالغ- 380

.رياليون ـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لس 07املادة : أنظـر - 381



                                                       سنة 18و15بالنسبة لألشخاص البالغين ما بين  -أ

ليس رياليون ـسبحملكمة اخلاصة ا األساسي أن هامن نظام 07املادة  ظ من خالل نصـاملالح

خاص البالغني ـاملرتكبة من قبل األش باجلرائم  ر يف القضايا املتعلقةـللنظسلطة  هلا أي اختصاص أو

  .                             سنة من عمرهم عند تاريخ ارتكاب اجلرمية  15أقل من 

مابني ها يبلغون من العمر رائم املتابع من أجلـبارتكاب اجل نو أما إذا كان األشخاص املتهم

ويكون .  ـر يف قضاياهمخمتصة بالنظ تكون احملكمة ة ، فاجلرمي تاريخ ارتكابسنة عند  18و15

مما يسهل .  ǞǸƬĐ¦�Ŀ إعادة إدماجـهمكرامتهم قصد تسهيل ـفظ هلم  حت ريقةمبعاملتهم بطذلك 

 اإلنسانوذلك وفقا للمعايري الدولية حلقوق  .  عليهم العودة ملواصلة مسارهم الدراسي أو املهين

1989 ةاتفاقي وص عليها يفاملنصخاصة حقوق الطفل 
382.

 ر ـأكث أوسنة 18بالنسبة لألشخاص البالغين -ب

 خمتصة  مبتابعـة رياليونسلاخلاصة  احملكمة  أنعلى من نظامها األساسي  1/1ملادة تنص ا          

يتحملون العبء األكرب من املسؤولية يف االنتهاكات اجلسـيمة للقانون الدويل األشخاص الذين 

رياليون ــرائم  واقعة على أراضي سـاجل ط يف ذلك أن تكون تلكويشرت . ـرياليون نساين وقانون ساإل

1996رب نوفم30منذ 
383.

سنة  18اخلاصة لسرياليون خمتصة مبالحقة كل شخص بلغ الدولية احملكمة فبناء على ذلك          

 االنتهاكات يفساهم أو ، 1996عام  باالنقالب اليت قامتالعسكرية �ƨǟȂǸĐ¦�ǺǸǓ�ÀƢǯأو أكثر  

  . املرتتبة عن ذلك االنقالب   اإلنساين وقانون سرياليون  الدويل لقانونلاجلسيمة 

وظيفته ، مبن فيهم كبار  رتبته أو تكن تستثن أي شخص مهما ¢ŃƢĔادة ذه املاملالحظ يف ه         

قد  ذلك يكون النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليونب .القادة واملسؤولني يف اجليش والدولة 

. .ةمبورغ بعد احلرب العاملية الثانيميثاق حمكمة نور  ا¦384đ� ƢƳ�Ŗǳأحد املبادئ طبق

عيالموضو صاص ـاالخت -2

382
.1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  39املادة : أنظـر -
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. - راد ـة الدولية لألفـية اجلنائياملسؤول -و ـاملبدأ املقصود ه- 384



القانون الدويل يف اجلرائم واالنتهاكات اليت متس ر بالنظرياليون ـسباحملكمة اخلاصة ختتص         

1949لعام  األربع النظر يف انتهاكات اتفاقات جنيفب ختتصكما .385وقانون احلرباإلنساين
386.

واملتعلقة  ، منه 05خاصة املادة راليون ـقانون سيختتص باجلرائم املتعلقة خبرق  زيادة على ذلك

القانون هو رياليون ـلس مما جيعل القانون الوطين . املمتلكات بريـالقصر وختباالعتداء على األطفال 

.387 ذه احلاالته اجب التطبيق يف مثلو 

، ميكن سرياليون لة ـاخلاصاألساسي للمحكمة  من النظام 5 إىل1لمواد تفحصنا ل من خاللو        

�ƢēƢǏƢǐƬƻ¦�Ƕǿ¢�ǎ ȈƼǴƫة ، انتهاك ـاجلرائم املرتكبة يف حق اإلنساني: ة يف النقاط التالية وضوعيامل

 رى للقانون الدويل اإلنساين، االنتهاكات األخ1949لعام  ات جنيفاتفاقاملشرتكة من  03املادة 

     .اجلرائم املرتكبة ضد قانون سرياليون  وأخريا

ة             ـالجرائم المرتكبة في حق اإلنساني -أ

النظـر يف  سرياليونبتتوىل احملكمة اخلاصة  -على أن األساسيمن نظامها   02 ادةملنص ات        

كل أشكال العنف ذيب، االغتصاب و السجن والتع،اإلبعاد ، االسرتقاقاإلبادة ،، لجرائم القت

.388الالانسانية األفعالسائر و ألي سبب كان    االضطهاد ،اجلنسي 

العتداء على ة باـاملتعلق خمتصة بالنظر يف كل القضايا اليونسري بمما جيعل احملكمة اخلاصة         

، ياة كالقتليف احلق اإلنسان ة حبـمتعلقتلك اجلرائم  كانتأسواء  ، شخصيةالحلقوق اللصيقة با

.رياليون ـة لسـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 02املادة : راجـع - 385

.ة املدنيني أثناء النزاعات املسلحـ صاألشخا ة حبمايةـتعلقاملشرتكة وامل 03املادة :راجـع- 386

رجع سابق ،مرياليون ، ـس جمنوذ  :رىـلبنان واحملكم الدولية األخ ةحممد طي ، بني حمكم: أنظـر-387

akhbar.Com/node-http://al/:روينـــوقع االلكتعلى امل 

ن بالتايل ميك. إمنا تركها مبهمة وغري حمددة  .سرياليون األفعال الالانسانية بدد النظام األساسي للمحكمة اخلاصة مل حي-388

عل األفعال الواردة يف نص ـمما جي.   وكذلك الشأن بالنسبة ألشكال العنف اجلنسي. إليها   األفعال نديد مـالعضم 

  .  رى ـة أفعال أخـإمنا جاءت على سبيل املثال وبالتايل ميكن التوسع فيها بإضاف.  ددةـغري حم 02املادة 



علقة حبق اجلرائم مت تكانم  أ ،االسرتقاق واإلبعاد كالسجن ،حقه يف احلرية   مأ ،اإلبادة والتعذيب 

.389كاالضطهاد واالغتصاب وكل أنواع العنف اجلنسيوالشرف  يف الكرامة  اإلنسان

يف إطار  ارتكبترائم قد ـتلك اجلاألساسي للمحكمة يف ذلك أن تكون ط النظام ويشرت         

 .كما يشرتط أن يكون ذلك ضد سكان مدنيني .390وم واسع أو منهجي وخمطط له مسبقاـهج

مما جيعل احملكمة  .391اإلنسانيةجرائم ضد  روط هي اليت تضفي على تلك األفعال مسةـوهذه الش

                          .من نظامها األساسي  02سرياليون خمتصة بالنظر فيها وفقا للمادة باخلاصة 

ال  هرياليون أنسبنظام  األساسي للمحكمة اخلاصة من ال  02املالحـظ من خالل نص املادة 

ا ميكن أن ترتكب وقت إمن. وقت احلروب والنزاعات املسلحة   اجلرائم ضد اإلنسانية يشرتط وقوع 

مما جيعل القانون الدويل  .اإلنسان قوق حمتس  رائمتكون تلك اجلأن  رطـكن يشتل .أيضا  السلم

.392مثل هذه احلاالت اإلنساين هو القانون واجب التطبيق يف

1977البروتوكول اإلضافي الثاني و 1949ات جنيفمن اتفاق 03المادة  انتهاكات-ب

ر يف ـبالنظ خمتصة393�ƢĔ¢�ȄǴǟرياليون سباخلاصة الدولية لمحكمة لاألساسي  نظامال نصي         

وهلا ـبروتوكانتهاكات و 1949 لعام األربع ات جنيفرتكة من اتفاقـاملش 03سيمة للمادة اجلنتهاكات اال

.1977لثاين لعام اإلضايف ا

 ياةح اليت متس رائم ـباجلمة اختصاص احملكتشري إىل  03املادة إىل أن اإلشارة هنا جتـدر         

 إىلباإلضافة . رفهم كاالغتصاب مثالـوش كرامتهمأو حريتهم  ة والعقلية ،البدني سالمتهماألشخاص و 

Arnaud                                              :أنظـر -389 De RAULIN . Op .

Cit., p 138 .
، سابق مـرجع  رياليون ،ـمنوذج س: بني حمكمة لبنان واحملاكم الدولية األخرى  حممد طي ،: أنظـر  -390

: االلكتـروين على املوقع  

nodehttp://www.arabiclawyer.Com/
النظام األساسي من  05 تعتـرب اجلرائم ضد اإلنسانية من أشد اجلـرائم الدولية خطورة وفقا ملا تنص عليه املادة-391

.االت القانون الدويل هو واجب التطبيق يف مثل هذه احل عل ـمما جي. اجلنائيـة الدولية للمحكمة

.حممد طي ، بني حمكمة لبنان واحملاكم الدولية األخرى ، املرجـع السابق : راجـع  - 392

.رياليون ـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لس 03املادة : راجـع - 393



تناد يف ـاالس وتنفيذها دون مباإلعدادار أحكام بإصر يف القضايا املتعلقة ـبالنظذلك فهي خمتصة 

و عن حمكمة مشكلة بطريقة قانونية عادلة ا صادر  ويكون.حكم قضائي سابق ود وجذلك اىل 

.394مع احرتام حق الدفاع عن املتهمني القانونية ترة على كل الضمانامتوف

 ات الدوليةواالتفاق رافة مبوجب خمتلف األعـاملكرسحكام ذه األهلخمالفة  أيف بناء على ذلك       

مما جيعل  .انتهاكا حلقوق وحريات األشخاص، يعد 1949 األربع لعام ات جنيفاتفاقكامأح يماس،

.395ر فيها لنظباسرياليون خمتصة باحملكمة اخلاصة 

03 دد يف املادةسرياليون حب اخلاصةلمحكمة لنظام األساسي ال  أن إىل  اإلشارةجتدر كما      

�ǂǐū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǎخت اجلرائم اليت  Ƭ أفعال  التوسع فيها بإضافةبالتايل ال ميكن  .وليس املثال

�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎ رةقائمة اجلرائم املذكو  إىلأخرى  Ƭţ�Ŗǳ¦.

لعام  ات جنيف رتكة من اتفاقـاملش 03املادة   ارتباط هذه املادة بنص  إىل  ود سبب ذلكـويع

¦�Ŀ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ حيظراليت األفعال ددت بدورها واليت ح .1977لعام  وبروتوكوهلا اإلضايف الثاين1949

النزاع ذلك يكون  يشرتط أنكن ل . ل احلصر على سبيمسلح ليس له طابع دويل نزاع حالة  قيام 

.396ات جنيفالدول األعضاء يف اتفاق إحدىيف أراضي جيري 

رى للقانون الدولي اإلنسانيـاالنتهاكات األخ -ج

محكمة اخلاصة للاألساسي  نظامال نصي 03و 02يف املادتني املذكورة  اجلرائم إىلباإلضافة 

تسببوا  األشخاص الذينإذ هلا سلطة حماكمة .  ر يف جرائم أخرىـخمتصة بالنظ ا397Ĕ¢�ȄǴǟسرياليون ل

كان ذلك أواء س. اإلضرار بالغري نية قصد  وبسوءتوجيه هجمات عمدا ارتكاب اجلرائم املتعلقة ب يف

- ريقة الضمانات القانونية املطلوبة يف احملكمة أن تكون حيادية وغـري منحازة ألي طـرف ، أن تكون مشكلة بطـ394

. للقانون وحترتم كافة اإلجراءات املطلوبة للمحكمة  و متكن املتهمني من حق للدفاع عن حقوقهم مطابقة

.H.D:رـأنظـ -395. BOSLY.Op. Cit., p
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.النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون من 04املادة : راجـع  - 397



 أي ضد أشخاص عزل. أفراد مدنيني غري مشاركني يف األعمال العدائية ضد ضد سكان مدنيني أو 

.398العدائيةال عالقة هلم باألعمال من السالح و 

خمتصة بالنظر يف حماكمة املتسببني يف توجيه اهلجمات سرياليون باخلاصة   كما تعترب احملكمة       

، أو  املساعدات اإلنسانية املشاركة يف تقدمي أو املركبات املنشآت ، الوحدات مدا ضد املوظفني ، ع

.399شاركة يف مهمة حفظ السالم وفقا ألحكام  ميثاق األمم املتحدة امل

 إىل باإلضافة  ، تكيب اجلرائم مر املدين لتلك املصاحل املستهدفة من قبل عللطاب وذلك نظرا 

تدعي محايتها ـمما يس.  السرياليوين للمجتمع تلك اهليئات اليت  تقدمها اإلنسانية اخلدمات طبيعة 

  .ة كل من يعرتض سبيلها ـعن طريق مالحق

ببني يف ارتكاب األشخاص املتس خمتصة مبتابعة سرياليونباخلاصة  كمةاحملف  ذلك على زيادة   

أو  ةر يف اجلماعات املسلحسنة من العم15ر دون القصاألطفال تسخري  د أوبتجني املتعلقة ئم راـاجل

.400ةـاستخدامهم يف األعمال العدائي

  ورة تلكـطالقضايا إىل خ مبثل هذه  سرياليونبة ـاخلاص احملكمة اختصاص  سبب ويعود

 اتاالتفاق كل  خمالفني بذلكوهي األطفال ، �ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨŹǂـش أهمحقوق  متس اليت   األفعال

1989خاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام  الدوليةواملواثيق 
401.

    يراليون ـرائم المرتكبة ضد قانون سـالج -د

 موضوعيا خمتصةرياليون ـسبحملكمة اخلاصة على أن اساسي األ هامن نظام 05املادة  تنص        

  .رياليون فـة قانون سلاملرتتبة عن خمامن اجلرائم  نوعنيبالنظـر يف 

.07ماقورا ، مرجع  سابق ، ص  محممد هاش: أنظــر - 398

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون  04/2املادة : أنظـر - 399

.ة لسرياليون من النظام األساسي للمحكمة اخلاص 04/3املادة : راجـع - 400

  :على  1985م ـة حقوق الطفل لعامن اتفاقي 02تنص املادة -401

  ...هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون أي متييز حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف -1

...يع أشكال التمييز تتخـذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة لتكفل للطفل احلماية من مج -2



ويف .1926لعام  األطفالوة ضد ـالفتيات مبوجب قانون منع القس لةـاجلرائم املتصلة بإساءة معام- 1

:402أنواع من االعتداء03بني  ةـاخلاص هذه احلالة ميز النظام األساسي للمحكمة

. عتد تاريخ االعتداء سنة من العمر 13 بلوغهنيتم  وايت ملالل الفتياتعاملة م إساءة االعتداء أو -

باإلضافة .  ضد األطفالقانون منع القسوة من  06د ـمع أحكام البن تلك املعامالتوذلك لتعارض 

1989طفل لعام وق الىل تعارضها مع أحكام اتفاقية حقإ
403.

 تلكوهذا لتعارض مثل  .رسنة من العم14و 13إساءة معاملة الفتيات البالغات مابني  االعتداء أو–

1989ملخالفتها اتفاقية  كذلكو .  ضد األطفال منع القسوةقانون  من 7األفعال مع مضمون البند 

.404اليت توفرها الدول لضمان محايته وحقوقهاملتعلقة بالرعاية 03 اēمادحلقوق الطفل يف 

من 12األفعال مع البند  تلكمثل  بسبب تعارضوذلك  .  أخالقيةراض ال ـفتاة ألغ ةاختطاف أي –

حقوق الطفل لعام  اتفاقية  كامـأح  وكذلك ملخالفتها.  1926وة ضد األطفال لعام ـة منع القسـاتفاقي

1989�Ƣē®ƢǷ�Ŀ16405.2-  اجلرائم

.1961رار العمد لعام ـضوجب قانون االمب تاملتصلة باإلتالف العمد للممتلكا

ألفعال العمدية ا على406رياليونسلاخلاصة  الدولية األساسي للمحكمةالنظام  ينصاإلطار هذا ويف 

�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦ . بسببهاوتستوجب املتابعة القضائية والعقاب .  

«�¤ǻƢǯ¢� ¦ȂǇ���©ƢǰǴƬǸŭƢƥ�°¦ǂǓȍ¦�ń أفعال كلها  وهي ƾēبالتايل.  عمومية أم خاصة ت 

مة اخلاصة مما جيعل احملك. عد أفعاال إجرامية ينص عليها قانون العقوبات لسرياليون ويعاقب عليها ت

.من نظامها األساسي  05سرياليون خمتصة بالنظر فيها وفقا للمادة ب

.05سابق ، صــع  مرج،  حممد طي : أنظـر - 402

  : على أنه  1989ة حقوق الطفل لعام ـمن اتفاقي 16تنص املادة -403

.حياته اخلاصة ، أو األسرية أو مراسالته أو مسعته أو شرفه  سال جيوز تعريض الطفل ألي تصرف تعسفي مي - 

  . احلماية القانونية من مثل هذا التعرض أو املسـاس   للطفل حق يف -  

.1989ة حقوق الطفل لعامـمن اتفاقي 03املادة : راجـع  - 404

قيات الدولية يف القانون الدويل اإلنساين ، املؤمترات العلمية تفاسامل سعد جويلي ، الطبيعة القانونية اخلاصة لال: أنظر -405

.251، ص2005، منشورات احلليب ، بريوت ، 03املؤمتر العاملي السنوي لكلية احلقوق ، اجلزءالعربية ، تجلامعة بريو 
.                       هاـإضرام النار يف الدور أو املنازل وبأي شخـص بداخل: دية هي ـاألفعال العمف 05طبقا للمادة -406

  . أخـرى انأضرام النار يف مب - إضرام النار يف مبان عامـة



سرياليون قد أوىل بالنظام األساسي للمحكمة اخلاصة ف 05/1طبقا للمادة و بناء على ذلك    

كما  .وجعل ذلك من مهام احملكمةسنة من العمر  14ة حلماية األطفال البالغني أقل من ـأمهية خاص

ة ـالقيأخ ال رات ألغراض ـة باختطاف الفتيات القاصـواختصاصها اجلرائم املتعلق ةرعاية احملكم مشلت

استوجب مما .اجلنسيةتخمتلف االعتداءامن  رالقص 407ماية األطفالحل ةـاحملكم بذلك تسعى. 

قوبات ة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانون العـاحملكمة اخلاصة ومالحقالختصاص  مإخضاع تلك اجلرائ

.408باعتبار تلك اجلرائم خمالفة لقانون سرياليون 

رتكبة املجلرائم كااخلطرية  اجلرائم ر يفـسرياليون خمتصة بالنظباخلاصة  من هنا يتضح أن احملكمة        

،  الدولية جلنائيةا من النظام األساسي للمحكمة 05دة املا ا يفعليه وصـواملنصاإلنسانية يف حق 

األخرى انسانية الالوغريها من األفعال االضطهاد ،السجن ،االغتصاب ، التعذيب،القتل  يف ةـواملتمثل

   . من نظامها األساسي 02املادة  يف إليهااملشار 

ات اتفاق منكة شرت امل 03املادة  خبرق اخلاصةاالنتهاكات مبالحقة املتسببني يف  كما ختتص        

.409هنفسمن النظام  03نص املادة لوفقا  1977ام و الربوتوكول اإلضايف الثاين لع1949جنيف 

مثل االعتداء  ألخرى للقانون الدويل اإلنساينبالنظر يف االنتهاكات  ختتص باإلضافة إىل ذلك      

 اعدائية طبقاألطفال القصر ألعمال د ـجتني ، ني يف األعمال العدائية مشاركغريعلى مدنيني 

رائم املتعلقة بإتالف ـاجلو  ،أخالقية هن ألغراض ال اختطافو  ياتوء معاملة الفتـس وكذلك . 04للمادة

.05ملادة عليها يف ا واملنصوصة خاص مكانت عمومية أأاملمتلكات سواء 

Ƣđ�ǎذلك ف ىبناء عل        Ƭţ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪƢ الطابع  تضفي عليهااليت  هيرياليون سبحملكمة اخلاصة ا

ات انية وكذلك انتهاكات أحكام اتفاقئم املرتكبة ضد اإلنسراـوالدليل هو اختصاصها باجل .الدويل 

.1977وبروتوكوهلا اإلضايف الثاين لعام 1949جنيف لعام 

من النظام األساسي 05تكون محاية األطفال عن طريق مالحقة كل متسبب يف إساءة معاملتهم مبخالفة أحكام -   407

.09و03سيما املادتني  1989وكذلك أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام.للمحكمة اخلاصة بسرياليون 

-http://www.arabiclawyer.com/node 408 راجـع: حممد طي ، مرجع  سابق .على موقع :

.H:ـر ـأنظ-409 D.

BOSLY. Op. Cit. p 211.



Ǆŝ�ǎ �تتميز سرياليون بة ـاحملكمة اخلاص هذا ما جعل         Ƭţ�ƢĔȂǰƥ�Ãǂƻȋ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǶǯƢƄ¦�Ǻǟ

جنيف  اتاتفاقاملشرتكة من  03املادة  تهاالفخملرائم اليت تطبق عليها مبادي القانون الدويل ـمن اجل

.410قانون سرياليون  يطبق عليهر ـبينما اجلزء اآلخ.  1949لعام 

  طلب الثاني ـالم                                     

ة ة المختلطـالجنائيطبيعة الجرائم التي تختص بها المحاكم                 

أكانت ذات طابع دويل سواء  ،املسلحة  النزاعاتو احلروب بسبب  كم املختلطةأنشئت احملا          

السلم فاظ على للحمبوجب الفصل السابع  الدويل مت ذلك بتدخل جملس األمنو  .411داخليم أ

كما  أو بإذن منه،412ايوغسالفيا سابقباخلاصة مثلما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الدوليني واألمن 

.413مبوجب اتفاقية ثنائية سرياليون ، أوبحكمة اخلاصة هو احلال بالنسبة للم

Ƣđ�ǎاليت  وتلك النزاعات واحلروب األهلية  املرتتبة عناجلرائم لذا ف          Ƭţ احملاكم املختلطة

من النظام األساسي للمحكمة  05املادة هذا ما أكدته . جرائم دولية خطرية رب تعتبصفة عامة 

وكذلك 414سرياليونباخلاصة  النظام األساسي للمحكمةجلى ذلك من خالل ويت . اجلنائية الدولية

  .ريها ـوغ كمبودياالشرقية و  رتيمو اكم حمل ةالشأن بالنسب

،  إبادةجرائم  ƢĔȂǰبجلرائم املتصفة ر يف اـلنظباختتص احملاكم املختلطة  أن إىل اإلشارةجتدر  

نتهاكات اتفاقات جنيف ختتص با ƢĔƜǧإىل ذلك  باإلضافة. احلرب  وجرائم اإلنسانيةجرائم ضد 

.1977لعام الثاين  اإلضايفخرق أحكام الربوتوكول و  1949 ملعا األربع

.سابق القانون الدويل اجلنائي ، مرجع خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف: راجـع  - 410

.02ص  ،  سابق ع ـرجم  د هاشم ماقورا ،ـحمم : أنظـر - 411

  تنادا إىل أحكامـيف مثل هذه احلاالت اس س األمن الدويلـكان تدخل جمل-412

.دة ـمن ميثاق األمم املتح 42و 41، 39، 24واد ـامل         
.مبـوجب اتفاقات ثنائيـة هو املثال اللبـناين   اليت مت إنشاؤها املختلطـةاحملاكمأفضل مثال على  -413

.ة الدوليةـروما املتعلق بإنشاء احملكمة اجلنائي هو ميثاقمتعددة األطراف باالتفاقاتاخلاص النموذجأما          
بسرياليون ةـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 01املادة   :أنظـر -414



ر يف اجلرائم ختتص بالنظـ اĔȂǰǳ .وذجا خاصا بلبنان اليت تعد من ةاخلاص ةري أن هناك احملكمغ  

.415فقط األشخاصحياة على ء وكذلك اجلرائم املتعلقة باالعتدا باإلرهابة املتعلق

مث ،  )الفرع األول(يف  ة بلبنانـكنموذج احملكمة اخلاصالتفصيل  شيء من ب سنتناولذا هل

.)الفرع الثاني(يف رياليون ــسباحملكمة اخلاصة 

  الفــرع األول                                     

   انة بلبنـلمحكمة الخاصا الجرائم التي تختص بها                    

 سيما ، الداخلية املتعلقة مبخالفة القوانني ر يف القضاياللنظأنشئت احملكمة اخلاصة بلبنان           

رائم احملددة يف القانون ـعلى اجليقتصر اختصاصها  أي أن . اليت حتمل وصف األعمال اإلرهابية

 ددها قانونـحيإىل اجلرائم اليت األساسي  هامن نظام 02املادةري تشهذا اإلطار  يف. 416اللبناين

:مل األفعال التالية تـواليت تش .1943 لعامالعقوبات اللبناين 

  . ةــاألعمال اإلرهابياجلـرائم املتعلقـة ب -

  .المتهـاجلنايات و اجلنح على حياة اإلنسان وس -

  .األشرارمجعيات اجلمعيات غري املشروعة وتشمل  -

.417 دم التبليغ عنهاـع واجلنح اجلنايات و  كتم  -

Ƣđ�ǎرائم اليت ـاجل يتضح أنلذا   Ƭţ اجلرائم ال تتضمن أشد  اخلاصة بلبنانةاحملكمة اجلنائيـ

وهذا . 418من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 05يف املادة  املشار إليهاو الدولية خطورة 

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان  02املادة   :أنظـر - 415

:، على موقع  بلبنانلمحكمة اخلاصة النظام األساسي ل من 01املادة :أنظــر-416

http://www.panapress.Com
.43ص، مـرجع سابق دليل احملكمة اخلاصة بلبنان ،    :أنظـر - 417

  :ورة وهي ـة الدولية باجلرائم األشد خطـختتص احملكمة اجلنائي: من نظام روما على أنه  05تنص املادة -418

.رائم العدوان ـة ، جرائم احلرب وجـرائم اإلبادة ، اجلرائم ضد اإلنسانيـج      



،سابقا يوغسالفيا ل اخلاصة مرى كاحملاكـاألخالشأن بالنسبة للمحاكم الدولية  عليه هوملا خالفا 

.419رياليون ، الصومال وغريهاـرواندا ، س

�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯوذلك لكون  .عامة بصفة  اإلنسايناالنتهاكات املتعلقة بالقانون الدويل  تتضمن

ليوم  اإلرهايبوم ـا يف اجلرائم املتعلقة باهلجاختصاصهحصرت من نظامها األساسي  01ملادة ا

 كذلك اجلرائمو  ، هقرفامقتل رئيس احلكومة اللبنانية وبعض  إىلوالذي أدى .  2005فيفري 14

�ƨǴƯƢŲ�Ƣē°ȂǘƻÂ�ƢȀƬǠȈƦǗ�ƪ  إذا، 2005ديسمرب 12و 2004أكتوبر 01بنيما املرتكبة  رىـاألخ ǻƢǯ

  .رفيق احلريري ورفاقه  ةللبنانيالطبيعة وخطورة جرمية مقتل رئيس احلكومة 

ذه القضايا هو قانون العقوبات اللبناين طبقا ـالقانون املطبق على مثل هذلك ف ىبناء عل        

 األحكام املتعلقـة باجلرائم اليت سيما، ة بلبنان ـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 02للمادة 

.420اإلرهابيــة ألعمالحتمل وصف ا

�ÀƢǼƦǴƥ�ƨǏƢŬ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎـطبيعة اجل  أنالقول  ميكن   لذا         Ƭţ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂ لقانون با تتعلق

.2005فيفري  14القتل واالغتياالت الناجتة عن هجومات  جرائم  سيماية اإلرهاب ألعمالالعام كا

ة ـاملتعلقرائم ـاجل وكذلك .421ريري وبعض رفاقهـل رئيس احلكومة اللبنانية رفيق احلمقت إىلواليت أدت 

كتم ، مجعيات األشرار ، روعةـاملشاجلمعيات غري  ،الشخصية  األفراد وسالمتهمحياة باالعتداء على 

  .دم التبليغ عنهاـح وعاجلنايات واجلن

�řǗȂǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǪƦǘȇ�ÀƢǼƦǴƥ�ƨǏƢŬ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǲǠŸ�ƢǷ�¦ǀǿ

الدولية األخرى اليت  اجلنائية الشأن بالنسبة للمحاكم عليه ا هومل افالخهذا . اللبناين يف الغالب 

.H.D.:أنظـر-419. BOSLY, OP. Cit.,

p. 219
.H:رأنظــ -420 D. BOSLY. Op. Cit.,

p. 219
    رفيق احلريري  مقتل رئيس احلكومة اللبنانية 2005ري ـفيف 14ري اإلرهايب الذي وقع بتاريخ ـلقد خلف التفج-421

.ضحية ،  باإلضافة إىل العديد من اجلـرحى واخلسائر املادية 22م ب در عددهـوبعض رفاقه املق



اخلاصة بلبنان  ةوذلك لكون هدف النظام األساسي للمحكم . القانون الدويلومبادئ  امتطبق أحك

.422هو قمع األعمال اإلرهابية وكل األعمال اإلجرامية اليت انتشرت يف لبنان 

الوحيدة اليت ينحصر طة ـاملختل احملكمة ƢĔȂǰƥاصة بلبنان احملكمة اخل تتميزوبذلك         

خاصة تلك املشار  ، رىـاألخ الدولية ماجلرائ ناللبناين دو القانون ددة يف ـاختصاصها يف اجلرائم احمل

بالنظـر يف  غري خمتصة  ƢĔ¢�ƢǸǯ.ة الدوليةـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 05ملادة يف ا إليها 

ايف الثاين ـوبروتوكوهلا اإلض 1949لعام  اتفاقات جنيف األربعكام ـأحانتهاكات ملتعلقـة بالقضايا ا

1977لعام
423.

  الفــرع الثاني                                       

  لمحكمة الخاصة بسيراليون بها ا صالجرائم التي تخت                     

§� اليون من أجلري ـسبأنشئت احملكمة اخلاصة             ȐǬǻƢƥ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǠƥƢƬǷ

لذا تعترب . 424رية يف حق املدنينيوانتهاكات خطإىل ارتكاب جرائم  مما أدى. ضد الرئيس احلاكم 

واعد القانون الدويل اإلنساين ق ضدات أثناء احلرب األهلية انتهاكوقعت يف سرياليون اليت اجلرائم 

االستعباد اجلنسي ، و االغتصاب  ، التعذيب السجن،النفي،، قاق،االسرت  إلبادةا القتل ،: متمثلة يف

.425اإلجبار على البغاء ، وغريها من األفعال الالانسانية 

متابعة مرتكيب سـرياليون باخلاصة ة ـاجلنائي�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎـاجلرائم اليت ختت كما تتضمن        

وأحـكام الربوتوكول اإلضايف  1949لعام  ات جنيفاتفاق على القيام بانتهاك ـراالنتهاكات أو األم

William A. SCHABAS .Op. Cit., p.129 :

.راجـع -422

https://www.stl-:املوقع الرمسي للمحكمة اخلاصة بلبنان   :أنظـر -423

tsl.org/ar

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون  02املادة :  أنظــر- 424

.رياليون ـللمحكمة اخلاصة لس من النظام األساسي 03املادة   :ر ـأنظـ- 425



، االغتصاب احتجاز الرهائن ، أعمال اإلرهاب،د املدنيني ـالقتل والعنف ضك  1977الثاين لعام 

.426دام ـواإلع

ت للقانون رياليون انتهاكاـتعتـرب اجلرائم املرتكبة خالل احلرب األهلية يف سذلك بناء على          

ثلة يف جرائم االبادة ، اجلرائم ـواملتم.  1949لعام  إلنساين  وألحـكام  اتفاقات جنيف األربعلدويل اا

  . وجرائم احلرب  اإلنسانيةضد 

ها من ري وغ، االسرتقاق ، االضطهاد القتل ، السجنرائم اإلبادة ،ك يف جويتجسـد ذل        

ن خالل ذلك ميتجلى و . سرياليون  ونقانـكام كما تعد خرقا ألح .األخرى  األفعال الالانسانية

.427 من األفعال ريهاـوغ التعذيب ، االغتصاباإلرهاب ،جرائم 

اجلرائم اليت  طبيعةسرياليون عن بفيها احملكمة اخلاصة  رختتلف طبيعة اجلـرائم اليت تنظ عليهو          

Ƅ¦�Ƣđ�ǎ Ƭţ واليت  .اخلاصة للبنان  املختلطة األخرى سيما احملكمة كما�©¦̄�ǶƟ¦ǂƳ�ƢĔȂǰƥ�ǶǈƬƫ

وتنحصر يف جمملها يف اجلرائم . 428داخلي يتضمنها قانون العقوبات اللبناين ويعاقب عليهاطابع 

.�ǶēƢȇǂـداء على حياة األشخاص وحـالعتااملتعلقـة بقضايا اإلرهاب و 

�ƢĔ¢�Ƕǣ°Â. منوذج جديد للمحاكم الدولية احملاكم املختلطة أن سبق ميكن القول  خالصة ملا         

�ƢĔ¢�ȏ¤���ƢŮ�̈®ƾƄ¦�¿ƢȀŭ¦� ƢȀƬǻƢƥ�¾ÂǄƫÂ�ƨȈǧǂǛ�ǶǯƢŰو احلال كما ه، العامل يفانتشارا واسعا  تعرف

  . ويف غريها من الدول  سرياليون ، الصوماللبنان ، يف

 يةناملتحدة والدول املع األمم مزدوج بني رافحتت إشري ǈƫ�ƢĔȂǰƥ ةطوتتميز احملاكم املختل         

يعينون من األمم  بقضاة دولينيري تس اĔأل. ري واملايلالعامالن البشك يف ذلك ويشرت  .بالنزاعات

.429رفنيباشرتاك الطكما تسري مبيزانية متول . املعنيةيعينون من الدول وطنيني قضاة املتحدة و 

نتهاك قواعد القانون للنظر يف القضايا املتعلقة باأنشئت املختلطة احملاكم باإلضافة إىل ذلك ف        

 الوطنية للدول املعنية واننيالقمع االستعانة بكام القانون الدويل أح تطبقها ـمما جعل. الدويل اإلنساين 

  :على املوقع االلكرتوين :  نائيـالقانون الدويل اجل، حممد بلقاسم رضوان:ر أنظـ-426

/http://www.montada.echoroukonline.Com
.02، منوذج سرياليون ،  مرجع سابق ، ص  لبنان واحملاكم الدولية األخرى  ةحممد طي ، بني حمكم:ر أنظـ - 427

.ة بلبنانـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص  02املادة  : رظـأن-428

.70سابق ، ص رجـع  مش مصطفى ، ـقرمي: راجـع - 429



كام القانون كمة اخلاصة بلبنان اليت تطبق أحعلى احملإال أن االستثناء ينطبق . يف بعض احلاالت 

  إرهابية أعمال¢�ƢĔ تكيف على  اجلرائم اليتها بالنظر يف ـوذلك بسبب حصر اختصاص.  اللبناين 

.430وبعض اجلرائم املذكورة يف قانون العقوبات اللبناين

 .ةـوجيا للتجارب العديدة السابقيعد تت حملاكم املختلطة إنشاء افلكن مهما يكن من أمر         

�śƥ�ǞǸš وتتميز �ƢĔȂǰƥ لوتعمل  .اجيابيات احملاكم السابقةēƢȈƦǴǇ�Ä®ƢǨƬا عرب أنظمتها اخلاصة. 

 مبدأ -مثل اخلاصة  ¦ȂƦǷ°Ȃǻ�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ°¹ املبادئ بعضيف تكريس  ذلكيتجسد و 

.431 -احلصانة بعدم االعتداد  مبدأو  – دلألفرا املسؤولية اجلنائية الدولية

إىل العراقيل للمحاكم املختلطة واحنصار اختصاصها اإلقليمي باإلضافة  ألظريفالطابع ف لذا        

�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǄǨƷ���ƢȀƬȀƳ¦Â�Ŗǳ¦ة دولية دائمة  ـحمكمة جنائي لتكثيف جهوده قصد إنشاء.  

   الثاني المبحث

   ة ـة الدوليـإنشاء المحكمة الجنائي

مئات اآلالف من القتلى واجلرحى  اخلفت اللتان ةالثاني واألوىل  ربني العامليتنيـاحل انتهاء بعد  

ة ـحمكمة جنائيوجود إىل  ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐدى حاجة ـم جتلى،يف املنشآت  دمارالراب و ـاخل باإلضافة إىل

كمة احملإنشاء  ربـعتيلذا  . من العقاب ¤ǶēȐǧومنع  اإلنسانيةرائم ضد ـمرتكيب اجلملالحقة دولية 

.432نائي دائمـجدويل ائي ـنظام قض إرساء¦�Ŀ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ ورغبة هوديدا جلـدولية جتسالة ـنائياجل

.H:ر ـأنظ-430 D. BOSLY, Op. Cit., p

210.
،                                   رجع سابق م ،بني حمكمة لبنان واحملاكم الدولية األخرى ، منوذج سرياليوند طي ، ـحمم -431

.nodeCom/arabiclawyer.http://www.:االلكرتوين  وقعامللى ع

.03سابق ، ص مـرجع  نبيل حممود حسن ،   :ر ـأنظـ- 432



 .حبماية حقوق اإلنسان مرتبطة 433قدمية فكرة  ةدائم دولية ةجنائي إنشاء حمكمة  فكرة ربتتع       

رحى جمبعاجلة  جنيف اخلاصة ـةاتفاقي رام إب  تاريخ1864 إىليف هذا اإلطار   مبادرة أول   تعودو 

الذي ، هتاف مينيـغوس، الدويلاألمحر د مؤسسي الصليب ـأح يف ذلك إىل لالفض ود ـويع . رباحل

روع غري أن هذا املش .1864 خمالفي أحكام اتفاقية جنيفة تابعملة دولية ـإىل إنشاء حمكمة جنائي دعا

.434هي السائدة الالعقاب ظلت سياسةبالتايل .  مل يكلل بالنجاح

�Ƣē®ƢǷ  واليت نصت ، 1919رساي ـدة فـمعاه إبرام مترب العاملية األوىل ـانتهاء احل بعداال أنه  

، احلرب الدويل اليت وقعت خالل رية للقانونـاخلط االنتهاكات  عناملسؤولني  قةـى مالحعل 227

.435وم الثاينـغلي األملاينمرباطور اإلسيما 

ا حفز مم . على ذلكر سلطة قضائية عليا تسه وجودعدم بسبب فشلت  املبادرة تلك لكن         

�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦شهد عدة  اإلطارويف هذا . دولية دائمة  ةـائيجن حمكمة  نشاءإلة جهوده ـضاعفعلى م

ملرتكيب اجلرائم  اجلنائية الدوليةاملسؤولية  تقر أ اليتوطوكيو حماكمات نورمبورغ  أمهها كانت حماوالت

.436على أرض الواقع  ¦ǪȈƦǘƫ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�Ń�ƢĔ¢Ƣđ�¿ȂǰƄ¦�©ƢƥȂǬǠǳ إالة ،خالل احلرب العاملية الثاني

   .ري من مرتكيب اجلرائم من العقاب مما أدى إىل إفالت الكث

ƢȈĔ¦�ǂƯ¦�ƢȀǼǷ¢Â�ƨ°�ـاإلنساني ǶǴǇ�®ƾēكانت تضاعف النزاعات اليت  الباردة و وبعد انتهاء احلرب 

 جتلى ،دة األمريكية بقيادة العامل ـالواليات املتحالرأمسايل بزعامة املعسكر الغريب وانفراد  ةـالقطبي ةالثنائي

جلنة القانون  دةلألمم املتحدعت اجلمعية العامة  لذلك. مة جنائية دولية مدى أمهية وجود حمك

رح اتفاقية روما مادة مبادة ،ـة الدولية، شـة ، احملكمة اجلنائيـا لدين بومساحر نص :أنظــر -433

.04، ص 2008ر ، ــة ، اجلزائـاجلزء األول ، دار هوم
.66سابق  ، ص مـرجع  علي يوسف الشكري ،  : أنظـر  -434
لكنه أفلت من العقاب بسبب . لقد كان اإلمرباطور األملاين مسؤوال عن اجلرائم املرتكبة خالل احلرب العاملية األوىل  -435

(�������śǷǂºĐ¦�ǶȈǴǈƬƥ�ƢȀǷǄǴƫ�ƨȈǳÂ®�̈ƾǿƢǠǷ�ƨȇƘƥ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�¿ƾوذلك لع. فراره إىل هولندا اليت رفضت تسليـمه للمحاكمة 

.67علي يوسف الشكـري ، املرجع السابق ، ص : أنظـر  (
���Ǻǰƫ�Ń�¥®ƢƦŠ�© ƢƳ�ƢĔȂǰǳيسابقـة يف تاريخ القضاء الدويل اجلـنائتعترب حماكمات نورمبورغ وطوكيو -436

(-              عدم االعتداد مببدأ احلصانة  -وكذلك مبدأ –املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد   -مبدأ معروفة من قبل مثل

.)08سابق ، صمـرجع   ولد يوسف مولود ، : أنظـر 



بسبب تلك  ة القصوىـواألمهي يةى باألولو ظحت كمة باعتباره مسألةاحملوع إنشاء ـالدويل لدراسة موض

.437السائدة آنذاك األمنية والسياسية الظروف

 روانداو  1993عام  اليوغسالفي اخلاصة دوليةال اجلنائيةاحملاكم مت إنشاء النزاعات تلك على اثر       

كمبوديا ، الصومال ،،2002سرياليون باملختلطة احملاكم  إنشاءمت ذلك  باإلضافة إىل، 1994 عام

  .نائي ـمما أدى إىل انتعاش  القضاء الدويل اجل .438لبنان وغريها 

 ظرفيةكانت ��ƢĔȂلكن أجله اهلدف الذي أنشئت م ققحت ة اخلاصة ملاجلنائي احملاكم تلكلكن 

ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƪ.ومنحصرة يف نطاق إقليمي حمدد ȀƳ¦Â�ƢĔ¢�ƢǸǯ  دون حتقيق اهلدف  حالتاليت العراقيل

 حتقيق ذلك بتاريخليتم  . نائي دائمكان ال بد من إنشاء جهاز قضائي دويل جبالتايل .439املنشود

ته يف ـبعد مناقشالدولية ة اجلنائية النظام األساسي للمحكمروع بإقرار مش بروما1998ةويليج17

.440 دولة160ه شاركت في والذي. املؤمتر الدبلوماسي املنعقد هناك 

 إىل الروابط ا¤ē°Ƣǋ ة الدوليةاألساسي للمحكمة اجلنائينظام الة ديباجخالل مناملالحظ        

ماليني هلا  رضـاليت تع االنتهاكات إىل ا¢ē°Ƣǋ وكذلك، ƢēƢǧƢǬƯالعامل و  شعوبمجيع رتكة بني ـاملش

 فالتملنع إ وضع حد هلا جيبلذا  .ني الدولياألمن دد السلم و ـē اليتو  . الرجالالنساء و و  األطفال

  . ها من العقابـرتكبيم

ة ـملمارسيف التعاون القضائي الدويل  املسامهـةواجب كل دولة ذلك يقع على   بناء على         

 جرائم ارتكاباين و القانون الدويل اإلنسانتهاك قواعد ببني يف ـاملتساألشخاص  ة علىالقضائي واليتها

والقرار 28/11/1990ؤرخ يف ـامل 45/41مبوجب قرارها رقم كان طلب اجلمعية العامة لألمم املتحـدة -437

.)184رجع سابق ، ص مالطاهر منصـور ، : أنظـر   - ( 09/12/1990املؤرخ يف  46/54
438

.75ص .2009،خليل حسني ، مـرجع  سابق  : ر ـأنظ-
439

   تعارض ، باإلضافة إىل  راءات اخلاصة باملتابعةـة الدولية بنظامها واإلجـالعراقيل اليت واجهتها احملكمة اجلنائيتتعلق -

ر ـتعلق األم المك ضلـس األمن الدويل اليت تستعمل امتياز االعرتايف جم نيبني الدول األعضاء الدائم املصاحل 

.ومصاحل حلـفائها مبصاحلها 
العام ،القانون الدويل  يفاجستري لنيل شهادة املمذكرة  ،احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصبوهراوة رفيق ،: أنظـر  -440

.03، ص 2010-2009كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ، 



صد األمم املتحدة اليت وذلك من أجل بلوغ مقا.  وظيفتهم أو رتبتهم تكن مهماضد اإلنسانية 

.441 نياألمن الدوليتسعى إىل احلفاظ على السلم و 

عن استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا  االمتناعالعامل دول  يف هذا اإلطار جيب على مجيع       

 يكونالنزاعات بني الدول يقتضي أن حل  لكونوذلك .442أخرىدولة ألية ة ضد السالمة اإلقليمي

   .ة  الدوليةـمت إنشاء احملكمة اجلنائي ولتحقيق ذلك .443ملقاصد األمم املتحدةوفقا بطريقة سلمية و 

وهي مكلفة مبالحقة .  ذات اختصاص قضائي عاملي دوليةجنائيـة تعد أول حمكمة  وعليه        

واجلرائم  اإلبادةمثل جرائم  ورةـخطاجلرائم د أشو  اإلنسايند القانون الدويل ـاملتسببني يف انتهاك قواع

لوقف سياسة الالعقاب من قبل الشعوب  راألمل املنتظ مما جيعل .444وجرائم احلرب اإلنسانيةضد 

.445اإلنسانية من العقاب ومنع إفالت مرتكيب اجلرائم ضد 

   صاصهااختجماالت  ،)المطلب األول(يف إنشائها أسباب  لبحث يفحتما إىل ا يقودناما هذا  

   .بشيء من التفصيل )  المطلب الثالثيف ( العراقيل اليت تواجهها و  ) المطلب الثاني(يف 

المطلب األول                                       

 الجنائية الدوليةة ـباب إنشاء المحكمـأس

قضاء دويل قواعد  إرساءجمال  يف446ةأهم خطو  1998اجلنائية الدولية عام  كمةاحمل يعتـرب إنشاء        

الروابط املشرتكة لشعوب العامل ،إىل  ةللمحكم ة النظام األساسيـلذلك أشارت ديباج . دائم ائينج

.07رجع السابق ، صمـنصر الدين بومساحة ، : أنظـر  - 441

.من ميثاق األمم املتحـدة  33املادة  :  راجـع - 442

.من ميثاق األمم املتحــدة  01املادة    :أنظـر - 443

.ة الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي  05املادة : راجـع - 444

.09سابق ، صمرجع  ،احملكمة اجلنائية الدولية ، بني قانون القوة وقوة القانون،مولود ولد يوسف: أنظر  - 445

�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǆـك ما حفذل.لكنها فشلت   1964منذ  تبدأ احملكمة اجلنائية عدة مبادرات لقد سبقت عملية إنشاء-446

.78ص  مرجع سابق ،علي يوسف الشكري ،: أنظر ( بتوقيع ميثاق روما  1998وده ليتوج عامـضاعفة جهمل (



واليت .  دد السلم واألمن والرفاه يف العامل ـ¦447ē�Ŗǳث املشرتك لإلنسانية وكذلك اجلرائم اخلطريةالرتا

.جيب أال متضي دون عقاب

ŭ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀÂƢǠƫ�ǂǷȋ¦�Ƥبناء على ذلك يس   ƳȂƬاجلرائم ومعاقبتهمقة مرتكيب تلك ـالح . 

ة على ــة واليتها القضائية اجلنائيـتلك املهمة عن طريق ممارس دول العامل يف لمبسامهة كوذلك 

للواليات  مكملةهيئة قضائية ة الدولية بالتايل تعترب احملكمة اجلنائيـ . املتسببني يف تلك اجلرائم

.448 ة الوطنيةـيالقضائ

.  صادق على ميثاق رومامل ت،جيبويت ألردن و ستثناءبا ،العربية أن الدولاإلشارة إىل در ـجتا هن      

ترتكب على  اليت واالنتهاكات اجلرائمبسبب لسلطتها خلضوع تفادي الذلك يعود سبب إىل العمل و 

ƢđȂǠǋ. مصر  ليبيا ،، العراق ، سوريا خاصةقمعية الو  ديكتاتوريةتتسم بالنظمة األ بباعتبار أغل،

.449ودية ـ، اليمن و السعاملغرب 

ة رجال السياسȂȀĐ®¦©�تتوجيا كان 1998احملكمة اجلنائية الدولية  إنشاء لذا ميكن القول أن

املؤقتة يف الدولية م فشل احملاك: رق ألهم أسباب إنشائها وهيـسنتط ذلكل.450فقهاء القانون الدويلو 

 يف العقاب نرائم موضع حد إلفالت مرتكيب اجل، )ول الفرع األ( يفرائم اجلوضع حد الرتكاب 

وإرهاب حكام  ) الفرع الثالث(في رادؤولية اجلنائية الدولية لألفتكريس مبدأ املس، )الفرع الثاني(

.الفرع الرابع( الدول املتخلفـة يف (

  الفرع األول

  تكاب الجرائم في وضع حد الر  ةالمؤقت الدوليةفشل المحاكم                     

 وطوكيو نورمبورغميت حمك إنشاء اهبأعق انية اليتالعاملية الثرب املرحلة الالحقة للحرب ـتعت        

تطور القضاء الدويل  اهدهاليت ش أهم املراحلتسببني يف احلرب امل ؤولنيـاملسو  ةكبار القادحملاكمة  

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  05املادة : راجـع  - 447

.03، ص لسابق مـرجع ،  بوهـراوة توفيق أنظـر  - 448

.187ص، سابقمـرجع  الطاهر منصور ، : ر أنظـ - 449

.03سابق ، ص  رجـع من ، ـحس نبيل حممود: راجـع  -  450



ƢĔȂǰǳ�Ǯ. اجلنائي  ǳ̄Â عن اجلرائم واالنتهاكات اليت يتسببون  لألفراد ةالدولي ةـأقرت املسؤولية اجلنائي

  يتمكنا منمل حمكميت طوكيو ونورمبورغ أن إال.451ائيــاجلن القضاء الدويلتاريخ  يف ةقكساب فيها

مما أدى اىل إفالت .  اإلنسان قو ـوانتهاك حق سي احلربآعقوبات حقيقية على املتسببني يف م ذـيتنف

.452ن العقاب اجلرائم م تلك الكثري من مرتكيب

ددة ما حمومهمته تنيظرفي اا كانتمĔȂǰب انتتسم نورمبورغوكيو و ط يتحمكمإىل أن  جتدر اإلشارة       

 - بدأمل ةالفخم أحكامهما تكما كان . عن جرائم احلرب العاملية الثانيةواملسؤولني ةكبار القادقةمبالح

خرقا عد تبالتايل . - ةـاجلنائي واننيعدم رجعية الق –مبدأ كذلك و  .453-شرعية اجلرائم والعقوبات

.454القانون الدويل املتعارف عليها دوليا لقواعد

دول احللفاء  وأهداف تحقيق طلباتا لنورمبورغ وطوكيو عملت ة إىل ذلك فمحكمتاـباإلضاف         

نون عوضا عن تطبيق القاالطابع السياسي  أي أن عملهما طغى عليه .بدال من حتقيق العدل  ةاملنتصر 

االجنليز والفرنسيني رغم ؤولني األمريكيني ، ـواملس القادة ةعدم مالحقوالدليل هو .  العدالة قوحتقي

احلربلكن بعد . التزام التعويض مدنيا للضحايا وذلك ب.  ولية دولياؤ هي اليت تتحمل املس يف السابق كانت الدولة-451

مما جعل كل .راد املسؤولية اجلنائية الدولية لألف –قر نظامها األساسي مبدأ نورمبورغ أ حمكمة إنشاء العاملية الثانية و

 لكون ميثاق وذلك.  يعترب هذا املبدأ سابقة يف تاريخ القضاء الدويل اجلنائي بالتايل  .أفعالة شخص مسؤوال جنائيا عن 

.ة الدولية لألفـراداجلنائيكمة نورمبورغ يعد أول نظام قانوين يقر مببدأ املسؤولية حم

.03نبيل حممود حسن ، مرجع سابق ، ص : ر ـــأنظ(- (

.07، ص   رجع سابقبني قانون القوة وقوة القانون ، م: احملكمة اجلنائيـة الدولية مولود ،  فولد يوس : رأنظـ- 452

لتكييف واقعة  القاضيليه عيستند . ساري املفعول ود نص قانوين ـوج هو –شرعية اجلرائم والعقوبات  -املقصود مببدأ-453

ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨÀȂǻƢǬǴǳ�Ǧمعين ǳƢű�ǲǠǧ�ƢĔ¢�Ä¢�ƨŻǂƳ�ǲǰǌƫ  .اجلرمية قبل وقوعها  باإلضافة اىل وجود نص حيدد عقوبة تلك .     

 االحق اطبقت قانون غور ـبينما حمكمة نورم.رمية ـذلك النص القانوين ساري املفعول قبل وقوع اجليكون ويشرتط أن

احملكمةنادر شايف ، : أنظـر ( . لكون ميثاق حمكمة نورمبورغ كان من إمالء األطراف املنتصرة يف احلرب. اجلرائم الرتكاب

.)01، ص 2006، أفريل 250قرن ، جملة اجليش ، العدد  فاجلنائية الدولية ، مثرة جهود استمرت حنو نص
.2010ماي  07مرجع سابق ، بتاريخ ،خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف القانون الدويل اجلنائي:ع راج -454



دينيت ـسيما تلك الواقعة أثناء قنبلة م،  فيهاتسببوا  اليت ة واجلرائم ضد اإلنسانيةـاجلماعي اإلبادةجرائم 

.455ألف ضحية من سكان املـدينتني260واليت راح ضحيتها أكثر من هريوشيما وجنازاكي اليابانيتني 

اليت مل  ةديدببعض املبادئ اجل اجاءتقد  ورغ وطوكيونورمب لكن رغم كل النقائص فمحكمتا        

 رائم خالل احلربـالفردية ملرتكيب اجلالدولية  ةـئيباملسؤولية اجلنا ارقر اإل مثل ، تكن معروفة من قبل

إلنشاء قضاء دويل هما حجر األساس ـمما جعل . اد مببدأ احلصانةوكذلك عدم االعتدة ـالعاملية الثاني

.456حقيقي نائيـج

 إىلرواندا استنادا و  سابقا يوغسالفياكميت حم إنشاءدورا كبريا يف األمن الدويل  سجمل أدى كما       

مباشرة بطريقة غري  ساهم ذلك فقد باإلضافة إىلو  . دةـاملتحاألمم الفصل السابع من ميثاق  مأحكا

.457وغريها كمبودياسرياليون، لبنان ،باخلاصة كاحملاكم ، املختلطة كما احملإنشاء يف 

�» ƾđ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯÂاإلنسان قوقح ة وانتهاكارتكاب جرائم ضد اإلنساني ردع املتسببني يف 

إلثراء  اساعدعامال م ةواملختلط احملاكم الدولية اخلاصة مما جعل.  اإلنساينمبادئ القانون الدويل و 

احملكمة اجلنائية شاء إلن ية ومرحلة متهيديةـخطوة أساس بالتايل تعترب.  القانون الدويل اجلنائيد ـقواع

نون الدويل اإلنساين وصيانة حقوق اآللية املثلى لضمان احرتام قواعد القا ��ƢĔȂǰǳالدائمة لدوليةا

لفاءـاحل إذ عملت دول.وليست حماكمة عادلة  لقد كانت حماكمتا نورمبورغ وطوكيو عبارة عن عملية انتقامية  -455

تفقدمما جعل تلك احملاكمات . وذلك بفرض قانون الطرف املنتصر على الطرف املنهزم  من دول احملور املنهزمة لالنتقام 

�ƨǳ®ƢǠǳ¦�©ƢǸǯƢƄ¦�Ƣđ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦�ƢȀƬȈǟǂǋ ) 02نادر شايف ، املرجـع السابق ، ص : أنظـر.(
مـرتكيبرغ وطوكيو  أول  احملاكم يف العامل اليت متكنت من تطبيق عقوبات حقيقيـة علىتعتـرب حمكمتا نورمبو  : -456

األملان الضباطالعديد من األحـكام باإلعدام علىاذ متكنت من إصدار. خالل احلرب العاملية الثانية اجلـرائم الدولية

الشأن بالنسبة هذا خالفا ملا هو عليه  و. خـرين مثل هيس ، رومل وقوبلز املؤبد على ضباط آكام أخرى بالسجنـ، وأح

تنفيذه بسبب  ندون التمكن مإذ أصدرت احلكم ضد األمرباطور األملاين ، غليوم الثاين ، .1919حملكمة فرساي 

.)02رجـع سابق ، ص مراوة رفيق ، ـبوه: أنظـر (  فراره إىل هولندا 
رجع سابق ، مـ،  القانون الدويل اجلنائي يف ماكاحملرائم و ـخليل حسني ، اجل: ر ـأنظ-457

http://drkhalilhussein.blogspot.Com/:روين ــعلى املوقع االلك



رائم األشد خطورة خاصة ـردع مرتكيب اجلوذلك عن طريق  . عرب العامل ةوحرياته األساسي اإلنسان

.458، سواء أكانت دولية أم داخليةاملسلحة  تأثناء النزاعا

أكان  سواء اليت مت إنشاؤها ،احملاكم الدويل و ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǳÂǀƦŭ¦�®ȂȀŪلكن رغم كل   

إال   ،ثمانينات من القرن املاضيǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ الباردة بانتهاء احلر بعد  مة أـبعد احلرب العاملية الثاني كذل

�Ń�ƢĔ¢قيق العدالةحترائم و ـمجيع مرتكيب اجللردع  تكن كافية .                           

 . اإلجراءاتطول البريوقراطية و  ةـخاصتلك احملاكم  اهتهـواج اليت العراقيلإىل  ذلك سبب ود ـويع

�ǺǷ�ǲǯ�Ƣēƾهاليت ش سي آلني املتسببني يف املاملسؤو ادة و الكثري من الق بإفالتهذا ما مسح و 

 اتئشأنإذ . تنيرفيـظ اكانت ركذ السالفيت أن احملكمتني  سيما.العقاب رواندا من و  سابقا يوغسالفيا

وذلك مبحاكمة ددة هلا يف أنظمتها األساسية ـاملهام احملبالتايل تزول بانتهاء  . حمددةلفرتة للعمل 

.459رائم اليت وقعت يف البلديناملتسببني يف اجل

يف املهام اليت أنشئت من  460ةالسابق الدولية ةـيعترب فشل احملاكم اجلنائيبناء على ذلك          

ȈƟƢǔǫ�ƨȈǳ¡� Ƣǌǻ¤�Ǻǟ�Ʈوحافزا عامال أساسيا  هاـأجل ƸƦǳ¦�ń¤�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǧ®واليت  .دائمة دولية ةـ

đ�Ǯكان و . ات من القرن املاضيييدها منذ بداية اخلمسينـبدأ العمل يف جتس ǳ̄دف متابعة ـ
.462من العقاب مēȐǧȍ�ƾƷ مرتكيب تلك االنتهاكات ووضع461

     الثانيرع ـلفا                                           

اجلنائية الدولية ،  ةآل خليف الغامدي ، معوقات تطبيق القانون الدويل اجلنائي أمام احملكم خالد بن عبد اهللا: ر ـأنظ-458

ة ،كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف ـم األمنية ، قسم العدالة اجلنائيو يف العلالفلسفة  لنيل شهادة دكتوراهرسالة

.02، ص 2013األمنيـة ، الرياض، لعربيـة للعلوما

.08، ص  سابق ولد يوسف مولود ، مرجع : أنظــر - 459

 وذلك ابتداء من حمكميت . احملكمة اجلنائية الدولية  أنشئت قبلاملقصود باحملاكم اجلنائية السابقة هي مجيع احملاكم اليت -460

حماكممثل lطة ـاحملاكم املختل وأخريا ورواندا ، سابقا اخلاصة كمحكميت يوغسالفيا  احملاكم مثنورمبورغ وطوكيو، 

.، تيمور الشرقية وغريها لبنان و كمبوديا الصومال ، سرياليون ،
Ƭǳ¦���¿ƢēȏƢƥ���ǪȈǬƸ اراءات املتابعة بدءـة ، بل يتضمن كل إجـة الدولية على احملاكمـقتصر دور احملكمة اجلنائييال -461

باإلضافة إىل ذلك تتوىل مسؤولية   . د املتهمني ـهود إىل غاية احملاكمة وإصدار القرارات ضـاألدلة ، مساع الشمجع 

.ف على عملية  التنفيــذ ااإلشر 

.03، ص   سابقمـرجع  ،   راوة رفيقـبوه: راجـع - 462



   العقابرائم من ـوضع حد إلفالت مرتكبي الج                        

 إلفالتوضع حد ل¦�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐطلبات تة الدولية استجابة ملـئياحملكمة اجلنا إنشاء  تربيع         

د وخمتلف أنواع االنتهاكات لقواعـ اإلنسانيةاجلرائم ضد اجلماعية ،  اإلبادةجرائم مرتكيب الكثري من 

 ةالدولي الساحةدا يف ـسائكان  الذي راغلفامللء ¢ƢƳ�ƢĔ ©� إذ .القانون الدويل اإلنساين من العقاب 

األشخاص تابعة مب مكلفة دائمة دولية  جنائية حمكمة دم وجودلعوذلك  . ل اهليئات القضائيةيف جما

.463خطورة اجلرائم الدوليةأشد  ارتكاباملسؤولني عن 

كذلك ، و وروانداالفيا سابقا يوغس ة كمحكميتـعرفت به احملاكم الدولية اخلاصالفا ملا وهذا خ        

ƨƬǫƚǷ�ǶǯƢŰ�ƢĔȂǰƥ�ǶǈƬƫ�ƪ. ليون ولبنان سريا احملاكم املختلطة كمحكميت ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â . بالتايل تزول

رائم الدولية اليت وقعت على أراضيها خالل وذلك مبحاكمة مرتكيب اجل .ة هلادداحمل مبانتهاء املها

.النزاعات املسلحة ، سواء أكانت نزاعات دولية أم حروب أهلية 

احلرب الباردة فراغا يف اآلليات فرتة تمع الدويل خالل ¤Đ¦�ƾȀǋ�Ǿǻ¢�ń اإلشارةهنا جتدر           

بالتايل بقيت القواعد املوضوعية للقانون الدويل . رائم الدولية ـالقضائية املختصة بردع مرتكيب اجل

بني  ةوذلك بسبب سياسة التوازن السائد .دون تطبيق  دات الدولية ،واملعاه تا،كاالتفاق اجلنائي

على حساب تطبيق مبادئ وأحكام القانون الدويل  ذلك التوازن كانلكن  .464املتصارعني القطبني

اجلرائم األمريكية يف مثل  النتهاكاتمما أدى إىل ارتكاب الكثري من ا.  الشعوب الضعيفةحقوق و 

، سيما مذابح 1948، واجلرائم املرتكبة يف حق الشعب الفلسطيين منذ 1975و 1954الفيتنام بني 

1982زرة صربا وشاتيال ـوجم 1967دير ياسني 
ضرورة وجود  إىل�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƳƢƷ مما دعم .465

  .حمكمة جنائية دولية ملالحقة املتسببني يف االنتهاكات املذكورة 

.67، صسابق  رجع مكري ، ـعلي يوسف الش: أنظـر - 463

.وفيايت سابقاـبقيادة االحتاد الس) وارسو(الشيوعي  واملنضوي يف حلف الشرقي القطب  :بالقطبني مها املقصود  -464

.األمريكية  دة ـبزعامة الواليات املتح )الناتو ( الرأمسايل املنضوي يف حلف الغريب  والقطب

.56سابق ، ص جع امـر عبد اهللا آل خليف الغامدي ،  نخالد ب: أنظـر  - 465



�Ƣđ�ƪ والنقائص ضاتـالتناق فاديلت أيضاة الدولية ـاحملكمة اجلنائيما جاءت ك         Ǹǈƫ¦�Ŗǳ¦

ة دولية دائمة ـبالتايل فان وجود حمكمة جنائي. ة الذكرالسالفملختلطة وااصة خللدولية اة اـاحملاكم اجلنائي

.466اجلرائم الدولية يف حد ذاته يعد رادعا ملرتكيب 

يف وغريمها من احملاكم اخلاصة واملختلطة ورواندا  سابقا رغم ما حققته حمكمتا يوغسالفياأنه  إذ       

واتسامها بالكثري من ية إلبادة واجلرائم ضد اإلنسانجرائم اك، مرتكيب اجلرائم الدولية متابعةجمال 

 .حتقيق العدالةتتمكن من  ملƢĔإال أ ،467الدويل اجلنائي سامهت يف تطوير القانون  اليت و االجيابيات 

.468وحتمية ال مفر منها حة ورة ملر إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ضلذا أصبح 

صاصها تاخمتارس أن لدولية اة ـلمحكمة اجلنائيفانه ل سياألسا هامن نظام13 ةطبقا للمادو          

   : ها ومن بين ، ثالثيف حاالت 469من نظام روما05يف املادة  إليهااملشار رائم ـباجل

  إىلحالة  من ميثاق األمم املتحدة السابعمبوجب الفصل  امتصرف الدويل األمن  جملس470حالأ إذا-

  . -  أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت  و فيها أن جرميةيبد املدعي العام 

ǺǷȋ¦�ǆ رومامن نظام  13فاملادة           ǴĐ�¾Ȃţ إىل  تناداـاسحملكمة اعلى حق اإلحالة  الدويل

أو إخالال واألمن الدوليني  للسلم اƾȇƾē�ǲǰǌيالنزاع  كلما كان، من امليثاق السابعالفصل  أحكام

đ471أي أن هناك جرمية قد أرتكبت  وع عدوانوق يف حالة أو ما.

جنائية وذلك لكون وجود هيئة قضائيـة . يعتـرب إنشاء احملكمة اجلنائيـة الدولية رادعا ملرتكيب اجلـرائم الدولية  -466

والعقابمما جيعلهم  يفكرون بأن مصـريهم هو املتابعة            . دولية دائمة يعد حاجزا يف وجه مرتكيب اجلرائم الدولية 

.  فور حماولتهم  ارتكاب أية جرمية دولية أو املسامهـة فيها  
   .ميلوزوفيتش  سلوبودان ،يف العامل  أول رئيس دولة سابقا متابعةيوغسالفيا لاخلاصة  اجلنائية الدولية دت احملكمةـشه-467

.نائي ـريخ القضاء الدويل اجلة يف تاـمما يعد سابق.  رمسيـةه بصفة ـمهاموهو الزال ميارس 

.01سابق ، صمـرجع  نادر شايف ، : أنظـر  - 468

  :هي  ة الدولية ـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائيمن  05رائم املنصوص عليها يف املادة ـاجل-469

.رائم العدوان ـوجربـة ، جرائم احلـاإلنسانيجرائم اإلبادة ، اجلرائم ضد
هو اإلجراءات اليت يباشرها ألخطار احملكمة اجلنائية بوجود واقعة  د باإلحالة من قبل جملس األمن الدويل ،و ـاملقص-470

�®ƾēمن ميثاق األمم املتحدة   عوذلك تطبيقا ألحكام الفصل الساب. وهي جرمية تستوجب العقاب . لسلم الدويل ا .
471-Ƿȋ¦�ǆ ǴĐ�ǪŹلسابع من ميثاق األمم املتحدة التدخل يف أي نزاع يهدد السلم واألمن الدوليني الدويل وفقا للفصل ا ن  

�À¦Âƾǟ�̧ȂǫÂ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Â¢�ƢǸđ�¾Ȑƻȍ¦�Â¢ .ه أحيانا يتم تفسري مضمون الفصل السابع من قبل الدول الكربى يف  غري أن

. الدويل عن الشرعية الدولية  نىل خروج جملس األممما يؤدي إ. غري مساره احلقيقي خلدمة مصاحلها ومصاحل حلفائها 



ا جيعل هذا م .قانوناغري حمددة بالتايل فهي  . بعا سياسياااحلاالت تكتسي ط تلكلكن          

كل  للتدخل يفاختاذه حجة و  واألمن ، اإلخالل بالسلم مفهومع يف تفسري توسي الدويل جملس األمن

.472الشرعية الدولية عن هجرو خ ؤدي إىليا مم .الكرب  لمصاحل الدو حلماية النزاعات 

 الدويل اإلنسايند القانون خالفني احلقيقيني لقواعـتستهدف املاملتابعة يف هذه احلالة ال ف لذا         

ن يف ارتكاب اجلرائم لذا يبقى املتسببون احلقيقيو  . فقط صاحل الدول الكربىم، إمنا تالحق من ميس 

   .  القضاء الدويلاما عن قبضة دين متالدولية بعي

إذ خرجت . أفضل مثال على ذلك  1990عام  العراق ضد ةـاخلليج الثاني وتعترب حرب        

 الفصل السابعبسبب سوء استعمال عن مبادئ الشرعية الدولية  هاؤ وحلفا األمريكية الواليات املتحدة

«�العراق انتقام من  وذلك بتحول تدخلها هناك إىل .من امليثاق  ƾđحتط�Ƣē¦Ȃǫ�ǶȈ العسكرية

.473مثلما ينص عليه امليثاق وأمنها وليس احلفاظ على سلم اإلنسانية واالقتصادية

ا  تستعملهإذ . ي الدول الكربىيدأوسيلة يف  نيحجة حفظ السلم واألمن الدوليلذا أصبحت       

كمة يف عمل وفاعلية احمل كبريمما اثر بشكل   . مصاحل حلفائها مهددة كانت مصاحلها أوكلما 

.474احرتام حقوق اإلنسان اجلنائي وضمانيف تطبيق قواعد القانون الدويل ة الدولية اجلنائي

                        رع الثالثـالف                                       

رادـتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية  الدولية لألف

���ƨȈǳÂ®�ƨȈƟƢǼƳ�ƨǸǰŰ�¾Â¢�ƢĔȂǰǳ لمجتمع الدويلما لمها الدولية مكسب ةئياجلنا احملكمةرب تعت       

ختصاص با تتمتعو  .خالفا ملا كانت عليه احملاكم املؤقتة  �¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐيف تاريخ  ومستقلة دائمة

االنتهاكات ضد ببني يف ارتكاب اجلرائم و املتسخولت هلا مهمة متابعة لقد . قيقيحقضائي جنائي 

2002ة جويلي 01هذا النظام بتاريخ  تنفيذبعد  نساينالدويل اإل قواعد القانون
475.

.188سابق ، ص ـرجع  مالطاهـر منصور ،  : أنظـر - 472

.من ميثاق األمم املتحـدة  24املادة :  راجـع- 473

.11سابق ، ص ـرجع مولد يوسف مولود ، :  أنظــر  - 474

.224سابق ، ص مرجـع اعبد القادر البقريات ، : ع ـراج- 475



املسؤولية اجلنائية الدولية  227يف املادة  ةصراح وثيقة تضمنتأول  1919فرساية تعد اتفاقي        

رتكابه او بدئه يف شن احلرب  بسبب ، غليوم الثاني،األملاين  رإلمرباطو ل إدانتهاوذلك عند  . رادلألف

.476ق الدولية وقدسية املعاهدات جرائم ضد األخال

 امتناع هولندا سببب477ضده جتسيد العقوبة يتمم  رائم املذكورة ، إال أنهـإدانته بسبب اجلرغم و         

باإلضافة إىل . تلزمها بتسليمه  دولية دةـارتباطها بأية معاه عدمنتيجة ل، تسليم اإلمرباطور األملاين  عن

 . ديـاهلولنالقانون رتكاب اإلمرباطور األملاين ألية خمالفة يعاقب عليها بعدم اذلك فقد تذرعت هولندا 

نائي ـق أحكام القضاء الدويل اجلـل االنطالق يف تطبيلذلك تأج .478ة فرسايـاتفاقي ا أدى إىل فشلمم
479.

مت العصور، عرب لدويل ا القانون دهـالذي شهة للتطور الكبري ـنتيجإىل أنه  اإلشارةجتدر هنا          

لك ذ مقابلو .  من قبل وانني الوطنية للدولـǬǳ¦�Ŀ�Ƣđن معرتف  تكوق ملراف للفرد جبملة من احلقـاالعت

ة األوىل ـاحلرب العاملي�ƨȇƢĔ ذمن ةسـت مكر أصبحة الدولية اليت ـمنها املسؤولية اجلنائيالتزامات بله ـحتمي مت
480.

على أن االلتزام يف املبدأ األول من ميثاق حمكمة نورمبورغ الذي نص  هذا إىل اإلشارةلقد متت         

و يطبق عليه ، القانون الدويل يسأل عن فعلهل شخص يرتكب فعال يشكل جناية حسب ك-

  .الثانية خالل احلرب العامليةواالنتهاكات  جتسيد هذا املبدأ على مرتكيب اجلرائم مت و .  -القانون

.02سابق ، ص  رجـع مجماهد وردة زوجة صايت ، : أنظـر - 476

لقد كانت الظروف السياسية السائدة بعد احلرب العاملية األوىل حائال دون تطبيق قواعد املسؤولية اجلنائية الدولية   - 477

مما حال دون. مه للحلفاءتسلي ملإلمرباطور األملاين وعد يوذلك بسبب منح هولندا حق اللجوء السياس. لألفراد 

.)114ص عمر حممود املخزومي ، مـرجع سابق  ،  -( امعاقبته بسبب االنتهاكات اليت ارتكبه
العقوبة اليت تطبقاحملكمة ، إمنا كانت اتالعقوب ةمل تكن اتفاقية فرساي تطبق عقوبات حمددة سلفا وفقا ملبدأ شرعي -478

هذا .هي املطبقة للمحكمةـديريةالسلطة التق تكان  اإمن، بالتايل مل تكن تستند إىل شرعية العقوبات  . بةـناستراها م

  .ــني  ما يؤدي إىل اإلجحاف يف حق املتقاص

113ص ، مرجع سابق ،   منصور الطاهـر: ر ـأنظ:رـأنظ- 479

   ة ـمن االتفاقي 227إذ تضمنتها املادة . �ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ń¤�®¦ǂǧȌة الدولية لـتعود فكرة املسؤولية اجلنائي-480

راد ـلألفؤولية اجلنائية الدولية ـوبذلك تعترب بداية لالعرتاف باملس. أقرت مبسؤولية اإلمرباطور األملاين عن جرائم احلرب اليت 

.إليها  ، بعدما كانت تتحملها الدول اليت ينتمون



 املعاقبو لدولية منها اتفاقية منع جرمية اإلبادة ااملواثيق املبدأ الكثري من هذا نص على  كما        

.04ري يف املادة ـالدولية لقمع جرمية الفصل العنص كذلك االتفاقية و  04عليها يف املادة 

هو الذي أصبح وحده حمال  ،أن الشخص الطبيعي رسالفة الذكـص من النصوص يستخل        

تحمل مسؤولية تبعدما كانت الدولة هي اليت  ،الدولية عن اجلرائم الدولية اليت يرتكبها ةـللمتابعة اجلنائي

  .  ويض عنها مدنياـتلك اجلرائم و التع

      ة الفصل العنصري على أنـمن االتفاقية الدولية لقمع جرمي 04ذا اإلطار تنص املادة ـيف ه      

و  املؤسسات مات و ظضاء املنأعاألفراد و على  إليها دافع الدولية أيا كان ال ةـتقع املسؤولية اجلنائي -

07/1املادةو  ،اجلرائم ضد اإلنسانية وع مدونهمن مشر  02املادة  هكدتؤ ما هذا و .  ...)ممثلي الدول

من  06/1املادة كـذلك و  سابقا يوغسالفياب خلاصةا الدولية ةاجلنائية النظام األساسي للمحكم من

.لرواندا ة خلاصا الدولية األساسي للمحكمة النظام

 إمرباطور أملانياهو متابعة  الدولية لألفراد ةـؤولية اجلنائيـلعل أفضل دليل على تكريس املس         

 وذلك بدال من حتميل دولته.  األوىلاحلرب العاملية  خالل فيها باليت تسبعن اجلرائم ليوم الثاين غ

  . ؤولية مثلما كان سائدا من قبلـاملس

هاكات اليت اليابانيني عن االنتؤولني األملان و املسالقادة و  ركبا  مبتابعة سد املبدأ املذكورجتكما         

متابعة مرتكيب اجلرائم بعد انتهاء  متت ذلك إىل باإلضافة.481 العاملية الثانيةتسببوا فيها خالل احلرب 

حماكمة الرئيس التشادي و  482شميلوزوفيتوبودان سل ليوغساليفاالرئيس مالحقة رب الباردة مثل احل

عمر حسن البشري ، الذي تسبب يف مقتل  مالحقة الرئيس السوداين وكذلك .483حسن حربي 

لكن مل يتم . بشأنهدولية صدرت مذكرة توقيف لذلك  .إقليم دارفور ألف شخص يف  200 حوايل

ض يف غرفة نومه  كما متت متابعة رئيس كوت ديفوار الذي ألقي عليه القب .حد اآلن  إىلتنفيذها 

.30/12/2011وأحيل أمام احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 

العاملية الثانية هم اجلنراالتر القادة األملان الذين متت حماكمتهم عن اجلرائم اليت تسببوا فيها خالل احلرب ـمن أشه-481

  .م ـēƢǧÂ�ƨȇƢǣ�ń¤�¹ر يف سجن نورمبو  ظلوا والذين .  ريهم ـ، قوبلز وغهيس ، رومل
482

.118بق  ،  ص ع ساـرجم،   الطاهـر منصور :  أنظـر -

لكن تطبقها يتوقف على إرادات  .للشعوب مكرسا   اأصبحت  املتابعة  القضائية ضد القادة ورؤساء الدول حق-483

  .وغالبا ما يكون ذلك وفقا ملا خيدم مصاحلهم وليس احلفاظ على سلم اإلنسانية  . جملس األمن الدويل الدائمني أعضاء 



 تنعدم فيهاة الدولية تتم بطريقة ـأمام احملاكم اجلنائي القضائية بناء على ذلك أصبحت املتابعة        

 تمت قتضي أني ويعود سبب ذلك إىل كون القضاء. املوظفني صانة لرؤساء الدول وكبار القادة و احل

 ليت متس السلممعاقبتهم عن أفعاهلم اوبالتايل . متابعة مجيع األفراد دون متييز يف املنصب أو الوظيفة 

  . من العقاب مرتكيب اجلرائم إفالتمما مينع  . نيو األمن الدولي

أو   القائدس أو ؤولية الرئيـمس لكونأمام القضاء الدويل ، 484ةاحلصان امتياز خيتفي هـوعلي        

 . بل يتساوى يف ذلك مع اجلميع ، والعقاب ةـاجلنائيال تعفيه من املتابعة يف الدولة السامي ف املوظ

  .  الدويلبالتايل يعاقب عن أفعاله املخالفة ألحكام القانون 

. املسؤوليةالدول ال تتعارض و  ƢǇ£°Â�̈®ƢǬǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǐū¦�̈ǂǰǨ ذلك ف ىبناء عل         

ليس لرؤساء ملهامهم يف أحسن الظروف و االقادة و صانة امتياز منح لتسهيل أداء احلالعتبار وذلك 

.485وسيلة لإلفالت من العقاب و إجهاض العدالة اليت يتساوى أمامها اجلميع

بة خالل عد إقرار املسؤولية الشخصية إلمرباطور أملانيا غليوم الثاين عن اجلرائم املرتكذلك يل        

. بصفة عامة  بالتايل لألفرادو  . الدولةؤولية اجلنائية لرئيس املستكريسا ملبدأ ، وىل احلرب العاملية األ

Đ¦�Â�ƨǳÂƾǳ¦�ǆو  ȈƟ°�ƢȀȈǧ�ÃÂƢǈƬȇ�Ŗǳ¦486رم العادي ـ.

وي أن يكون ستة يهلذه الالئح ووفقا . 06االجتاه يف املادة  ميثاق نورمبورغ هذا لقد أكد        

ة و العقاب ـال تعفيه من املتابعه ـاملتهم أو وظيفت فمركز.  س دولةـرئي مرتكب اجلرمية جنديا أو قائدا أو

  . ارتكب فعال بأمر من مسؤوله من مسؤوليته إذا املتابعكما ال يعفى  .

يف القضايا  ǂǜǼƫ�ƢĔȂǰƥ�ƨȈǳÂƾǳ¦�¾ƾǠǳ¦�ƨǸǰŰ عنبذلك تتميز احملكمة اجلنائية الدولية         

- املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد -مبدأ  ترس¢ǯ�ƢĔ¢�Ä .فقطا دأفرا أطرافها الشكاوي اليت يكونو 

زمين حمدد مثلما كان معروفا به لدى احملاكم و أ إقليميمبجال  دةمقيغري  اĔȂǰƥ تتميز ¢ƢĔ كما.

.487 مثل حمكميت يوغسالفيا ورواندااجلنائية اخلاصة 

كانت أسواء  .ـة يالقضائمن املتابعة  السامي املوظفالرئيس أو  د أوـكل امتياز يعفي القائهو  صانة ود باحلـاملقص - 484

. ةــنيابيم ة أـدبلوماسياحلصانةتلك
485

.282، ص مرجـع  سابق  ،  حممد عبد املنعم عبد الغين:أنظـر-

.66ص  حسنني صاحل عبيد ، مـرجع  سابق ،   :ر ـأنظ - 486

.100سابق ، صمرجع علي يوسف الشكري ، القانون الدويل اجلنائي يف عامل متغري ،  :راجـع - 487



  :الفـرع الرابع 

  ةـكام الدول المتخلفـح إرهاب

ومت إنشاؤها من  .ذات طابع اختصاص عامليهيئة قضائية ة الدولية ـاجلنائي ةتعترب احملكم          

ووفقا . 488فاظ على الروابط املشرتكة لشعوب العاملـواحل دائم  جنائي  أجل إرساء قواعد قضاء دويل

. ملƢǠǳ¦�Ŀ�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�œǰƫǂǷ�ǲǯ�̧®ǂƥ�ƨǐƬű�ȆȀǧ،لنظامها األساسي 

ة ـاحملكمة اجلنائيالسبب غري املعلن إلنشاء ، أن  الواقع املعيشخالل ظ من ـاملالحلكن           

مل ،1998ويلية ـجإنشائها يف   منذوالدليل أنه .  إرهاب وختويف حكام الدول املتخلفةهو الدولية 

دة ـاصة أوروبا والواليات املتحخ، ة ـالدول املتقدم منمسؤول أو قائد أي ة أو إحالة قضية ـمتابعيتم

  . إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة األمريكية 

للربهان فان كل القضايا اليت تناولتها تتعلق مبتابعة كبار املسؤولني والقادة يف الدول النامية و         

نزاع يف س التشادي سابقا حسن حربي ، وقضية دارفور املتعلقة بالـمثل قضية الرئي إفريقياخاصة يف 

                                                      .والذي انتهى بتقسيم السودان إىل دولتني  السودان

س األمن ـجمل ندة األمريكية وبريطانيا بإصدار قرار مكما  طالبت كل من الواليات املتح

بتهم ارتكاب جرائم مة اجلنائية الدولية أمام احملكته ملتابع داألسبشار  الدويل إلحالة الرئيس السوري

 جانبه  إىلوقوف روسيا دائما  لكن  .ة يف حق الشعب السوريوجرائم ضد اإلنساني إبادة مجاعية

   .هدف الواليات املتحدة وبريطانيا  قحال دون حتقي ، باستعمال امتياز االعرتاض

الدولية ختص حكام الدول  ةـاجلنائي أمام احملكمة من هنا يتضح أن كل القضايا املعروضة          

 ةوالدول عدم متابع. سواهم أمريكا الالتينية دون  م يفأ يف أفريقيا ، أسيا  اسواء أكانو ،ة ـاملتخلف

وينطبق . القادة اإلسرائيليني املتسببني يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية  يف حق الشعب الفلسطيين 

املتسببني يف الكثري من جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية يف األمر نفسه على املسؤولني األمريكيني 

 .ويف غريها من الدول الكثري من مناطق العامل مثل العراق ، أفغانستان ،ليبيا 

.اجلنائيـة الدولية  ةديباجة النظام األساسي للمحكم : أنظـر - 488



   طلب الثاني مال                                        

  ة الدولية ـاختصاص المحكمة الجنائي مجاالت                         

أنشئت خصيصا ملتابعة .  دائمة ومستقلة دولية قضائيةهيئة ة الدولية ـاحملكمة اجلنائيرب ـتعت           

 ينص عليه ااالهتمام الدويل مثلم عموضرائم األشد خطورة ـاجلاألشخاص املتسببني يف ارتكاب 

.490العاملواألمن يف دد السلم ¦ē�Ŗǳ يف اجلرائمر ـبالنظ ختتصبالتايل فهي  .489نظامها األساسي

�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ŀ�ǂǜǼǳƢƥ�ǎة ـجنائيذلك تعترب أول حمكمة بو  Ƭţ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�ƨȈǳÂ® األشد خطورة

للوالية القضائية  اختصاصها مكمالرب ـويعت .491ةضد اإلنساني واجلرائم اجلماعية جرائم اإلبادةمثل 

.492للمحاكم الوطنية

  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولية   01املادة  : راجـع -489
  : ر يف ـǜǼǳƢƥ�ƨǐƬű�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨـألساسي للمحكمة اجلنائيمن النظام ا 05تنص املادة  -490

.رمية العدوان ـوج  ة ، جرائم اجلربـجرائم اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم ضد اإلنساني

.90سابق ، صـرجع  معمر حممود املخزومي ،   :أنظـر  - 491

.ائية الدوليةحملكمة اجلن يمن النظام األساس 17املادة   :راجـع - 492



اجلنائية الدولية اختصاصها بشأن أية  ةتباشر احملكممن نظامها األساسي  12وطبقا للمادة          

كما تتوىل النظر يف أية .يف ميثاق روما أو مبعرفة أحد رعاياها  عضو إقليم دولة يف أرتكبتجرمية 

.493ةعلى اختصاص احملكمرفا يف نظام روما إذا وافقت مية ارتكبت يف إقليم دولة ليست طجر 

احملكمة اجلنائية الدولية ختتص بالنظر  على أن 25و 06 هيف مادتي ينظامها األساس كما ينص       

 القضايا املتعلقة بالتايل ال يعد من اختصاصها. فقط  طبيعيني االيت يكون أطرافها أشخاص يف القضايا

.494كمة العدل الدوليةبالنسبة حمل الشأن عليه هو خالفا ملا وهذا.  األشخاص املعنويةب

يقتصر على القضايا املتعلقة باملسؤولية اجلنائية  احملكمة اجلنائية اختصاصف على ذلك بناء         

   .من نظامها األساسي 05اىل 02من  لألفراد املتسببني يف اجلرائم املنصوص عليها يف املوادالدولية 

�ƢĔ¢�Ä¢اإلنسانية وجرائم  اجلماعية، اجلرائم ضد اإلبادةجرائم  ،رائم احلرب ج يف ـرختتص بالنظ

05ǐū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�Ƣēǂǯ̄لكون املادة  .رائم األخرى ـالعدوان ، دون غريها من اجل �ƾǫال  لذلك .ر

رعية ـش –قا ملبدأ يطبت05واردة يف املادة  غري رى أخ جرائميف  رالنظ الدولية اجلنائية للمحكمةميكن 

ملبدأ  اخرق 05غري مشار إليها يف املادة  أخرىةـرميج ةأي يفر ـمما جيعل النظ . - وباتـرائم والعقاجل

  . رعية ـالش

ƢĐ¦�ƶǈǧ�ƾǫ�ƨȈ¾�ة الدولللمحكمة اجلنائي األساسيالنظام أن  إىل اإلشارةلكن هنا جتدر     

التعديل ي ر على أن يس.جـديدة جرائم أخرى  للمحكمة إىل االختصاص املوضوعيإلمكانية تعديل 

.496دون غريها من الدول األخرى عليه495توافقعلى الدول اليت  املستحدث

.16ص   رجع سابق ،مـولد يوسف مولود ،   :أنظـر  -  493

  ة باألشخاصـة العدل الدولية بالنظر يف القضايا املتعلقـختتص حمكم، ال ة الدوليةـخالفا للمحكمة اجلنائي-494

.فقط  لدولية كالدول واملنظمات ا  نيويـاألشخاص املعن بل ختتص بقضايا.  رادـاألف أي نيالطبيعي       
رفضت الواليات املتحدة األمريكية التصديق على نظام روما بسبب تعارضه مع مصاحلها وسياستها اخلارجية املساندة -495

ألن الواليات املتحدة ترى يف تصديقها على ميثاق روما نوعا من التنازل لصاحل . لسياسة الكيان اإلسرائيلي اإلجرامية 

خضوعها حالة   مما جيعلـها تفشل يف فرض اهليمنة يف إطار مشـروع العوملة يف.  هاـمصاحل سات الدولية اليت تعارضـاملؤس

  .ة الدولية ـملتابعة احملكمة اجلنائي

.90ع سابق ، صـرجم، علي يوسف الشـكري   : ر ـأنظ - 496



 إذ .قبلالدويل من دة يف القانون ـسائمل تكن تطبيق  آليةقد أحدث  رومانظام ون كبذلك ي         

1949 لعامات جنيف األربع فاقائم الواردة يف اتر اجل يف رـالنظ الدولية اجلنائية احملكمة ختصاصيشمل ا

.1977 لعام نيني اإلضافيكولالربوتو  كذلكو 

ة الدولية مبتابعة مرتكيب اجلرائم عرب العامل ال ـاجلنائي اختصاص احملكمةف ذلك ،باإلضافة إىل         

من ديباجة 10و 06الفقرتان  وهذا ما أشارت إليه .يكمله  إمنا للدولينقص من قيمة القضاء الوطين 

احملكمة اجلنائية وذلك لكون  . ها األساسيمن نظام 01أقرته املادة ، و  النظام األساسي للمحكمة

.497مكمل له  إمنا الوطين للدولبديال عن اختصاص القضاء  تليس

أما .  لوطينومعاقبتهم يكون للقضاء ا ة مرتكيب اجلرائمـاألولوية يف متابعف 01طبقا للمادة ف         

املتابعة بللقيام التدخل ميكن هلا  ال لذا. 498للقضاء الوطيندورها مكمل الدولية ف احملكمة اجلنائية

�Ƣē¦̄ القيام مبهامهإال يف حالة عجز القضاء الوطين أو امتناعه عن .  

ى عل ةالدولي اجلنائيةمن ديباجة النظام األساسي للمحكمة  06رة الفق تنصذا اإلطار ويف ه        

مما يؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية  . ...)ة اجلنائية ل دولة أن متارس واليتها القضائيمن واجب ك -أنه

 للقيام لبالتايل ال ميكن هلا التدخ.يف حالة تقاعس أو عجز القضاء الوطين  إالال متارس اختصاصها 

řǗȂǳ¦� ƢǔǬǳ¦�Ǆƴǟ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ȏ¤��Ƣē¦̄�ƨǠƥƢƬŭƢƥ  ه عن القيام مبهامأو امتناعه.  

 الدوليةة الدولية عن احملاكم ȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�®ǂǨǼƫ�̈ǄȈǷأهم  التكميلياالختصاص لذا يعتـرب         

 واليت كانت تتميز مببدأ األسبقية يف عملها .499سابقا يوغسالفيالاخلاصة  الدولية السابقة مثل احملكمة

.500دا روانلأن بالنسبة للمحكمة اخلاصة وكذلك الش .

H.D. BOSLY. Op. Cit. p 204                                             :               أنظـر

497

.103سابق ، ص مـرجع     ،نيود حسـنبيل حمم  : أنظـر - 498

.09ص  سابق ، ـع  رجمة ، ـنصر الدين بومساح : ر أنظـ- 499

صها س األمن الدويل ، فاختصان جملسابقا  أنشئت بقرار م الفياـيوغسلة اخلاصة ـباعتبار احملكم -500

. األساسي من طرف جملـس األمن الدويل سـلفا دد يف نظامهاـحم



ات االتفاقلمعاهدات و لالفعلي  لتجسيدلتعمل  الدولية احملكمة اجلنائية نإىل أ اإلشارةجتدر          

الشعوب و  لدولل القضائيةأو  احللول القانونية توفر ¢ƢĔ كما.اإلنسان حقوق  حبمايةة املتعلقلدولية ا

.501القانون الدويلد قواع خرقاليت تتعرض للعدوان و الضعيفة 

�ƢĔȂǰǳ الدويللمجتمع لما مهة الدولية مكسبا ـاحملكمة اجلنائي إنشاء ربـيعتبناء على ذلك         

،الدويل ǞǸƬĐ¦�¾Â®�śƥ املواقفين الكن تب . ة الدوليةـق العدالة اجلنائييحتق يفكبري قسط  تساهم ب

 على اكثري   أثرا بينه صراع املصاحل بسبب فرنسا وبريطانيا،  الكربى كالواليات املتحدة  الدول خاصة

ماية حقوق على عملها املتعلق حب ذلك كما أثر. احملكمة يف تطبيق القانون الدويل اجلنائيودور اعلية ف

.502 رامهاـفرض احتو  اإلنسان

على  د خطورةـمرتكيب اجلرائم الدولية األشومعاقبة  مبتابعةختتص الدولية  ةـاجلنائي احملكمةف لذا       

للنظر  اداهأن تتعدون ها األساسي نظاممن 5/1دة ملاحمدد هلا يف ا ملا هووفقا  الدوليني منواألالسلم 

  .  رائمـأنواع أخرى من اجليف 

، )الفرع األول (يفجرائم اإلبادة  :وهي05املادةيف  إليهاشار امل للجرائم سنتعرضه وعلي         

يف  رائم العدوانـجمث  ) الفرع الثالث(يف  احلرب جرائم، )الفرع الثاني(يف ئم ضد اإلنسانية اجلرا

.503)الفرع الرابع(

  الفــرع األول                                     

    اإلبادة الجماعيــة  جـريمة                             

�ƢĔأل. ةوقسو ا تنطوي عليه من شدة موذلك بسبب ، خطورة  اجلرائماإلبادة أشد تعترب          

Ǵǟ� ƢǔǬǳ¦�ń¤�» ƾēجزئيا غريها كليا أو أو جمموعة وطنية ، عرقية ، دينية ى . �ǆ ǼŪ¦�®ƾē�ŅƢƬǳƢƥ

  .  تهدف حق االنسان يف احلياةـǈƫ�ƢĔȂǰǳ،504بالفناء يالبشر 

.03سابق ، ص رجع ـايف ، منادر ش: أنظـر - 501

  ظمة أنه ـوجيلتريها ـدة األمريكية ، فرنسا ، بريطانيا وغـالدول الكربى كالواليات املتح تعمل-502

. نييفاظ على السلم واألمن الدولـها ، وليس احلدم مصاحلـالدولية مبا خي واهليئاتاحملاكم     

.20ص مـرجع  سابق  ، ولد يوسف مولود ،:رـأنظ - 503



بال  لذلك شغلت . ةإذ أحلقت به خسائر جسيم، العصور قدم ألقد عرفها االنسان منذ          

¦�ǞǸƬĐ¦رميها ألول مرة ومت التوصل إىل جت .19القرن حظيت باالهتمام و الدراسة منذ بدايةو  ، لدويل

.505عليها  بمبوجب االتفاقية الدولية ملنع إبادة اجلنس والعقا 1948يف عام 

 . ماية حقوق اإلنسانتعمل حلدة اليت ـادئ األمم املتحمبو تتناىف  اإلبادة اجلماعية فجرمية         

 بسيما االتفاقية الدولية ملنع إبادة اجلنس والعقا،اليت صدرت  القرارات واملواثيق الدوليةلكن رغم 

 نمل تتمك ا¢Ĕ إال، رمية اإلبادة اجلماعية جل جترمي كل األفعال املكونةاليت  تضمنت  و ،1948عليها 

وخري دليل على ذلك هو اجلرائم اليت وقعت  . جلماعيةا اإلبادةمنع ارتكاب الكثري من جرائم  من

.507رياليونـرواندا وس سابقا ،506يوغسالفيا  األهلية يف  بأثناء احلرو 

 عرض لتعريف هذه اجلرميةتر الـيستوجب األم ،اجلماعيـة بادة ع جرمية االو مبوض اإلملاموقصد  

من النظام  05م املنصوص عليها يف املادة ركان املطلوبة لدخوهلا ضمن اجلرائاخلوض يف األمث 

.التفصيل شيء من ب ة الدولية ـاألساسي للمحكمة اجلنائي

         .                                                  الجماعية  اإلبادةريمة ـتعريف ج: أوال 

حال دون مما . اجلماعية  بادةاإلد جلرمية تعريف حمد إعطاءيف الدويل  القانون فقهاء اختلف

أصدرت  ، بعد اجلرائم اليت وقعت أثناء احلرب العاملية الثانيةلكن .508هلاتعريف موحد  إىلالتوصل 

.39سابق ، ص مـرجع    راوة رفيق ،ـبوه  :أنظـر - 504

.21رجع السابق ، صـولد يوسف مولود ، امل :راجـع -505

.ة ليوغسالفيا من النظام األساسي للمحكمة اخلاص  05املادة  : راجـع  - 506

األفعال مثل القتل العمد ، التعذيب واملعاملة  إىل بعض 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة 147أشارت املادة -507

األساسي للمحكمة        مواليت اعتربها النظا. وغريها اليت تدخل ضمن األفعال املكونة جلرمية اإلبادة اجلماعية  الالانسانية

  انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين   04و 03، 02 دالدولية اخلاصة بسرياليون يف املوا

اجلنائيـة الدولية ، ةسامح خليل الوادية ، طبيعة املسئولية اجلنائية يف النظام األساسي للمحكم: أنظـر  - 

                                      :على املوقع االلكرتوين 27/12/2007بتاريخ

http://www.alhewar.org
1933هو الفقيه البولندي ، رفائيل ملكني يف مؤمتر دويل انعقد سنة  –مجاعية  إبادة   –أول من استعمل كلمة -508

.314عمر حممـود املخزومي ، مرجع  سابق ، ص :  أنظـر (- (



وجوب معاقبة   اأكدت فيه1946 ديسمرب 11بتاريخ 96رقم  الئحة املتحدة  العامة لألمم اجلمعية 

.509رتبتهمظيفتهم أو و صفتهم أو  تكنمرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية مهما 

09إبادة اجلنس والعقاب عليها بتاريخ  منع ة، مت إقرار اتفاقي  ةاملذكور   ذا لبنود الالئحةوتنفي

 اريفتعة ألول مرة ـوتضمنت تلك االتفاقي. 1951جانفي 12ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ.1948ديسمرب

.510اإلبادة اجلماعية جلـرمية 

األوضاع السياسية خالل املرحلة الالحقة للحرب العاملية الثانية ، اتسمت بتزايد أن إال         

جرائم اإلبادة  اجلماعية ، مثلرائم اإلبادة ج نمما أدى إىل ارتكاب الكثري م. النزاعات و الثورات

مبخيمات و ، 1967سنييف دير يا ينضد الشعب الفلسطي، مث 1975و 1954بني  يف الفيتناماملرتكبة 

رغم  وذلك.  يف يوغسالفيا سابقا ، رواندا وسرياليون ذلك  وبعد.  1982صربا وشاتيال جبنوب لبنان 

.1948511عليها عام  بإقرار اتفاقية منع إبادة اجلنس والعقا

 ورد،1998 جـويلية17بتاريخ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية د تبين ـوبع         

 الدولية تفاقيةاالمن  02ريف الوارد يف املادة لتعمطابقا ل 06يف املادة اجلماعية  اإلبادةجلرمية ريف ـتع

.512انع إبادة اجلنس والعقاب عليهمل

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن جرمية  05ظ من خالل نص املادة ـاملالح       

ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎترتبت اجلـرائم اليت خت يف جاءت هي األوىل ةـاإلبادة اجلماعي Ƭ . وذلك

ǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�Ƣē°Ȃǘƻ�Ƥب Ʀǈ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨ.

.40ص   سابق ،مـرجع ،   راوة رفيقـبوه : ـرـأنظ- 509

مبادئ القانون الدويل اجلـنائي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، س الدين ، ـرف توفيق مشـأش:راجـع -510

261ص ،1999مصــر ، 
الدويل فشل يف وضع حد الرتكاب  ��¤1948ǞǸƬĐ¦�À¢�ȏعليها يف  برغم إقرار اتفاقية منع إبادة اجلنس والعقا-511

  . ورةـري دليل على ذلك هو األمثلة املذكـوخ.  دة يف الكثري من مناطق العامل اباالرائم اـج

.)40.رجع  السابق ، صاملبوهـراوة رفيق ، : أنظـر (  -       
http://www.alhewar.org/:املوقع االلكرتوينعلى ، سابق مرجع سامح خليل الوادية ، :ر أنظ -512



من نظام روما على  06كام املادة ـاجلماعية طبقا ألح اإلبادةريف جرمية ـتع صيغ ريف هذا اإلطا       

Ĕ¢أو دينية بصفتها ة أو عرقية ــه قومية  أو أثنيمجاع الكإهكل فعل أو األفعال اليت ترتكب بقصد – ا

.513-زئيا ـكليا أو ج  إهالكهذه ، 

 إبادةأفعال تشكل جرائم  05رت ـقد ذكمن نظام روما  06أن املادة إىل  اإلشارةدر ـهنا جتو 

أخرى أفعال  إضافةميكن  لذا .514روليس احلص بيل املثالعلى سورة ـهذه األفعال مذكو .  مجاعية

الواردة يف  اإلبادة رائمجر يف ـة تبقى مقيدة بالنظـمة اجلنائيكلكن احمل.  06ديل نص املادة ـبتع إليها

.515يلهادغاية تع إىل 06املادة 

 –تتعلق  من نظام روما06مضمون املادة  إىل حالة سادسةإضافة  تحاقرت قد سوريا للربهان فو       

اليت تنطبق على املمارسات اليت و  .–معني إقليمشعب عن مغادرة  رإجباباألعمال الوحشية بقصد 

�Ƣđ�¿ȂǬƫكما تنطبق على اجلرائم اليت . 516جتاه بعض األقلياتأو الفلسطيين جتاه الشعب  إسرائيل

 وعليه .ل لكن تلك احملاولة باءت بالفش .وغريها من احلاالت األخرى  ، متارس ضد مسلمي ماينمار

لذا نكون أمام جرمية إبادة مجاعية  . اآلنحد  إىلديل ـنظام روما دون أي تعمن  06املادة  تبقي

  . أو يف وقت السلم بسواء أرتكبت أثناء احلر 

  . ة اإلبادة الجماعية ـجريمٍأركان : ثانيا 

رط توفر ـيشتة اجلماعي اإلبادةرمية ـلقيام جأنه  من نظام روما 06املادة نص خالل من يتضح   

.الركن الدويل  إىل باإلضافةوي ـ، الركن املعن الركن املادي  :ٍأركان أساسـية هي ثالثة 

  .  الجماعية  اإلبادةة ـالمادي لجريم الركن – 1

مرتكب ة هو الفعل أو السلوك اخلارجي الذي يقوم به ـاجلماعي اإلبادةة ـالركن املادي جلرمي

فعل الذي بالتايل فان الركن املادي هو ال .�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǻاملساس مبصاحل و أم إىلاجلرمية و يؤدي 

.315، ص  سابق   ع ـي ، مرجزومود املخـعمر حمم: ر ـأنظ -- 513

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولية  06املادة :  أنظـر- 514

.06ة يلزم احملكمة اجلنائية الدولية بالتقيد بنص املاد –شرعية اجلرائم و العقوبات  –مبدأ - 515

.27سابق ، ص  جع مر ر الدين بومساحة ، ـنص: ر أنظـ- 516



الفعل كان ذلك أسواء  ،لذا يعاقب عليه القانون  .ة ـيلحق ضررا باملصاحل اجلديرة باحلماية اجلنائي

.517لبياـس م كاناجيابيا أ

رمية دولية ـ، باعتبارها ج ال خيتلف الركن املادي جلرمية اإلبادة اجلماعيـةجتـدر بنا االشارة إىل أنه         

اجلرمية بصفة عامة يتطلب توفر  لكون الركن املادي يفوذلك . يف جرمية داخلية  ي، عن الركن املاد

السلوك الذي يقوم به مرتكب اجلرمية ، النتيجة احملققة من ذلك الفعل : ثالثة عناصر أساسـية وهي

جرمية  رمية دولية أمـج يف كأكان ذل واءـلوبة سوتلك العناصر مط .والعالقة السببية بينهما املرتكب 

   .لية ـداخ

األساسي لتحقيق بقية  عنصررمية اإلبادة اجلماعية هو الإىل أن الركن املادي جلـ  كما نشري        

،من نظام روما6/1إذ الميكن تصور قيام جرمية إبادة مجاعية ، طبقا للمادة. العناصر و قيام اجلرمية 

وينطبق هذا األمر على كل األفعال املشار إليها يف .518برميهم بالرصاص مثال العدو دون قيام قوات

. ة الدولية النظام األساسي للمحكمة اجلنائي من 06املادة 

  :   وهيـة مجاعي إبادةرائم ـاليت تشكل جو  06املادة  وص عليها يفأما األفعال املنص       

  . ة قتل أفراد اجلماعــ -

   . اعة جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلم ضرر إحلاق -

  . الفعلي كليا أو جزئيا  إهالكهااجلماعة عمدا ألحوال معيشة قصد  إخضاع -

. داخل اجلماعة  اإلجنابفرض تدابري تستهدف منع -

أخرى  مجاعـة إىلنقل أطفال اجلماعة عنوة -

ذكرت  ا¢Ĕالدولية  نائيةللمحكمة اجلمن النظام األساسي  06املادة خالل ظ منالحامل

إىل أفعال أخرى  إضافةالميكن بالتايل  . جرائم إبادة مجاعية على سبيل احلصر شكلاألفعال اليت ت

.519ماعيةاجل بادةاإلاألفعال اليت تشكل جرائم  تقد حصر  06ألن املادة ، القائمة املذكورة 

.42رجع سابق ، ص مـ،   راوة توفيقـبوه: أنظــٍر - 517

السلوك أو الفعل املتمثل يف إطالق النار أو الرمي   : هذه اجلـرمية يتكون من ثالثة عناصـر هي  الركن املادي يف .-518

.املتمثلة يف إزهاق أرواح أفراد تلك اجلماعة والعالقة السـببية بينهما جـة، النتيبالرصاص 
: وقعمرجع سابق ، على مـسامح خليل الوادية ، : ع راج-519
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 بر مستقبال أثناء احلرو ـاليت قد تظهفعال ية األـحسم األمر يف قض قدروما  بذلك يكون نظام

لتكنولوجي واستعمال وا ي، سيما يف ظل التطور العلمواليت تشكل جرائم ايادة مجاعية ، والنزاعات 

  .وااللكرتونيةة الفتاكة خمتلف األسلح

 لأمام حتمية تعدي اد نفسهقد جت ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةأطراف النظام اف وعليه       

وذلك . قصد إضافة أفعال أخرى إىل قائمة األفعال اليت تشكل جرائم إبادة مجاعية  06نص املادة 

رائم ضد القانون الدويل ـاجل مرتكيب إفالتمنع بالتايل  ، ائيـور القانون الدويل اجلنـمن أجل مواكبة تط

   .دافهأهالذي يعد أحد أهم  اإلنساين

   لجريمـة اإلبادة ويالركن المعنـ-2

بأن املراد منه هو العلم و . د اجلنائي العام ة هو القصـاجلماعي اإلبادة جلرمية  الركن املعنوي

على فعله ، مع توفر نية االبادة أي القصد اجلنائي اخلاص لدى  اإلرادةالفعل املرتكب جمرم قانونا و 

  .جزئياو كليا أ  اجلماعة أو إهالكهااملتمثل يف نية تدمري و . 520مرتكب اجلرمية

،06وفقا لنص املادة  اإلبادة اجلماعيةلقيام جرمية إلرادة ر عنصري العلم واال يشرتط توف لذا        

�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ƨȈǻ�ǂǧȂƫ�Ƥ إمنا Ÿ�� أو  أو أثنية عرقية سياسية أو كان ذلك ألسبابأسواء

.521لمحكمة اجلنائية الدوليةمن النظام األساسي ل 06/1املادة  ِتؤكدههذا ما و . دينية أوغريها 

أن  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ال يشرتط 06املادة نص ظة إىل أن ـدر املالحوجت         

إىل اإلبادة الكاملة لتحقيق العنصر املعنوي ، إمنا  املذكورة فيهيؤدي ارتكاب أي فعل من األفعال 

 لعرقية أوة أو اـلقومية اـر من تلك اجلماعأكث د أوـد شخص واحـيكفي أن يرتكب ذلك الفعل ض

كليا إهالكا  ة ــتلك اجلماع إهالكهو من ذلك الفعل د ـطاملا أن القص، االثنية أو غريها  ة أوـالديني

.522ئيا ز جأو 

.315رجع سابق ، ص مـعمر حممود املخزومي ، : أنظـر  --520

-من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  06/1املادة: أنظـر- 521

.44، ص  رجع سابقمـ  ، راوة رفيق ـبوه: راجـع  - 522



ر املعنوي جلرمية اإلبادة اجلماعية ـيف هذه احلالة يقع على عاتق احملكمة عبء إثبات العنص         

حسب كل حالة أوحسب كل فعل من األفعال املشكلة جلرائم اإلبادة اجلماعية  وذلك. من عدمه 

  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  06واملنصوص عليها يف املادة 

ينعدم  -النية وءسو  اإلرادةالعلم ،  -ر الثالثة املتمثلة يف ـبانعدام أحد العناصبناء على ذلك ف        

  . ة ـاجلماعي إلبادةاي جلرمية و ـالركن املعن

     اإلبادةة ـالركن الدولي لجريم – 3

ركن أساسي لقيام –الدولية - فهذه الصفة. رمية دولية Ƴ�ƢĔȂǰƥ�ƨاجلماعي اإلبادةتتسم جرمية 

تكون بناء  على خطة حمكمة هذه اجلرمية  أنأي . كغريها من اجلرائم الدولية اجلماعية   اإلبادةجرمية 

أو  مسؤولني يف السلطة لتلك الدولة من اركةبا من قبل دولة ضد دولة أخرى ، أو مبومدبرة مسبق

.523ها أشخاص عاديونذبتشجيع منها على أن يتوىل تنفي

مصاحل أساسية للمجتمع  كانت متس  إذا ،الدولية،فة الصهذه  اإلبادة رميةجكما تكتسب         

. عدة دولإىل أشخاص ينتمون  قبلأو وقعت من دولية  يتمتعون حبماية  امتس أشخاص أو  الدويل

ة ǟƢŦ�ƾǓ�ƨǸǯƢū¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢđƢǰƫ°¦�Ļ إذا،ميكن أن تكتسب هذه الصفة ذلك إىل باإلضافة

  لكون مسألة معاملةذلك و  . رعاياها داخل حدودها الوطنية عرقية أو أثنية من أو  دينية و أ قومية

1948اجلنس لسنة  إبادةمعاقبة فقا التفاقية منع و و 524لرعاياها أصبحت مسألة دولية الدولة 
525

ثانيرع الـلفا                                           

  رائم ضد اإلنسانيــة ـالج                                   

.23سابق ، ص ولد يوسف مولود ، مرجع  : ظـر أن- 523

524-ƨƦǗƢǫ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƕē�ƨǳƘǈǷ�ÀƢǈǻȍ¦�¼ȂǬƷ�ƨȇƢŧ�ŐƬǠƫ .  ليمية داخل حدودها اإلق الدوللذا أصبحت معاملة رعايا

وذلك . بالتايل مينع إساءة املعاملة ألولئك الرعايا بسبب أقليتهم أوجنسهم أو طائقتهم أوغريها  .أيضا مسألة دولية 

  .وغريها من املواثيق الدولية  1948عليه لعام  بمنع تلك املعامالت مبوجب اتفاقية منع إبادة اجلنس والعقابسبب

.44ابق ، ص الس رجعاملـ  ، فيقر ة راو ـبوه:أنظـر - 525



ن كما ختتلف م. باختالف احلضارات والثقافات السائدة يف العامل،  إنسانية، ختتلف كلمة         

جلرائم عريف ايقتصر ت لذا. إجياد تعريف موحد لكلمة إنسانية  مما يصعب من عملية.  بلد إىل آخر

كرامته وفقا ملا تضمنته االتفاقيات و  متس باحلياة الشخصية لإلنسان  اليتضد اإلنسانية على اجلرائم 

1948اتفاقية منع التعذيب و 1948الدولية مثل اتفاقية منع إبادة اجلنس البشري 
526.

من   05/2اإلنسانية من أشد اجلرائم خطورة مثلما تنص عليه املادة  اجلرائم ضد بذلك تعترب       

Ƥ، نظام روما ǰƫǂƫ�ƢĔȂǰǳ  لذا كانت حمل معاجلة مبوجب  .  القوانني و األعراف الدولية بانتهاك

  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 07املادة 

اجلرمية ضد توجب األمـر تعريف ـ، يسأكثر  ضد اإلنسانيـة موضوع اجلرائمفهم  للتمكن من      

  .رح والتفصيل °ºǌǳ¦�ǺǷ� Ȇǌƥ�ƢĔƢǯالتعرض ألة مث اإلنساني

  تعريف الجريمة ضد اإلنسانية: أوال

 الثانية لكن بعد انتهاء احلرب العاملية.  من جرائم احلرب ااجلرائم ضد اإلنسانية جزء كانت

و االنتهاكات املرتكبة خالل املسؤولني عن اجلرائم نورمبورغ حملاكمة كبار القادة و  إنشاء حمكمةو 

  .على اجلرائم ضد اإلنسانية 06، نص نظامها األساسي يف املادة 527احلرب

 .اجلرائم ضد اإلنسانيةرائم احلرب و الفصل بني ج حمكمة نورمبورغ إىل توصل ميثاقبذلك        

العاملية الثانية يف  ربـاحلبصورة فعلية بعد  أبدقد رائم ضد اإلنسانية ـالقانوين للج تكريسفان ال بالتايل

.528ظل ميثاق حمكمة نورمبورغ

يف املؤمتر  1998جويلية  17بتاريخ  ة الدوليةـللمحكمة اجلنائيالنظام األساسي  إقراروبعد          

.07يف املادة  ةـاإلنسانيعلى اجلرائم ضد الدبلوماسي املنعقد بروما ، نص 

526
21ص  -2011عبد القادر البقريات ، مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر :رـأنظ-

عند قيام احللفاء بإنشاء جلنة للتحقيق يف   1915إىل سنة  -اجلرائم ضد اإلنسانية –يعـود أول استعمال ملصطلح -527

.45بوهراوة رفيق ، املرجع السابق ، ص : أنظر  -(من قبل األتراك ضد السـكان األرمينيني  املرتكبـةاجلرائم (
45، ص  سابق رجع ، مـ فيقر بوهراوة : رــأنظ - 528

.البلدين يعود سبب االختالف بني النظامني اىل اختالف طبيعة النزاعات الدائرة يف -529



يوغسالفيا فقد عرف اجلرائم ضد اإلنسانية يف باخلاصة  الدوليةأما النظام األساسي للمحكمة         

قاق ، النفي ، السجن ، القتل ، اإلبادة ، االسرت : اجلرائم املناهضة لإلنسانية هي:بقوهلا 05املادة 

   .من األفعال الالانسانية هاعرقية أو دينية وغري و ية أألسباب سياس االغتصاب ، االضطهادالتعذيب ،

نفسه املضمون  لرواندا على اخلاصةللمحكمة  النظام األساسي من 03كما نصت املادة        

 األفعال املشكلةة ـمل تكن يف قائم اليت 529األفعالبعض  لكنها أضافت . اإلنسانيةضد للجرائم 

.530االغتصابعذيب و وهي السجن ، الت،للجرائم ضد اإلنسانية 

 الدويل نلتطور القانو تتوجيا فيعترب  ،اجلنائية الدولية لمحكمةاألساسي لالنظام  من 07أما املادة       

وردت يف ميثاق حمكمة  دقة من التعريفات اليتوضوحا و أكثر 07ذا كان نص املادة ل.  اجلنائي

تطـور  ةوهذا ما يعكس بصورة واضح .531وروانداسابقا ي حمكميت يوغسالفيا نورمبورغ وكذلك نظام

النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة  إقرارمنذ ميثاق حمكمة نورمبورغ إىل غاية  يالقانون الدويل اجلنائ

.1998ويلية ـالدولية يف ج

تنل نصيبها من االهتمام  اإلنسانية ملاجلرائم ضد ف، وباملقارنة مع جرائم اإلبادة اجلماعية 

دد ـرفها وحتـات دولية تعومل تكن حمل اتفاق.  الدويل اء ورجال القانونمن طرف الفقهة ـجلواملعا

والقانون 532يالفرنس تة مثل قانون العقوباـها الداخليـأدرجتها يف قوانينالدول لكن بعض .  أحكامها

.533قانون كوت ديفوار ذلك كالبلجيكي و 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  07/1املادة نته تضم التعـريف الذيومن خالل         

  : جرمية ضد اإلنسانية وهي ية لقيام ـثالثة عناصر أساس ظ أنه يشرتط توفرـ، نالح الدولية

  . ة دولةـياسـأن تكون هناك س -

  . اجلرمية على نطاق واسع أو أساس منهجي تلكأن تكون  -

  .لم باهلجوم وعن عأن تستهدف أية جمموعة من السكان املدنيني ،-

/http://www.alhewar.org:سامح خليل الوادية ، املرجع نفسه ، على موقع : نظـرأ-530

.21عبد القادر البقريات ، مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية ، مرجع سابق ،  ص :  أنظـر -- 531

.وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي  212د اجلـرائم ضد اإلنسانية تضمنتها املوا- 532

.32سابق ، ص  رجع منصر الدين بومساحـة ، : أنظــر  - 533



 تشرتط األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمل ممن النظا07إىل أن املادة  إلشارةدر اـجت         

ميكن أن ترتكب ة ضد اإلنسانيمما يعين أن اجلرائم .  اإلنسانية وجود نزاع مسلح لقيام جرمية ضد

اية حلقوق اإلنسان مما جيعل ذلك ضمانا حلم. 534وقت السلم يف كما خالل النزاعات املسلحة

   . وقت احلرب ووقت السلم سيما أمام األنظمة االستبدادية 

كل من اخلاصة لالدولية والنظام األساسي للمحكمة ميثاق حمكمة نورمبورغ رتط ـبينما اش     

ود ـويع.  ةـاإلنسانينكون بصدد جرائم ضد  وجود نزاع مسلح حىت536ورواندا535سابقا يوغسالفيا

وأنشئت ملالحقة مرتكيب اجلرائم الواقعة ا مؤقتة تبارهـالع ، اكم املذكورةة احملسبب ذلك إىل طبيع

وتزول . سابقا وروانداالفيايوغسيف كل من  تنياألهلي نيوكذلك احلرب ،الثانية  يةخالل احلرب العامل

 انيةلذلك ربط نظامها األساسي مفهوم اجلرائم ضد اإلنس. ها ـاليت أنشئت من أجلبانتهاء املهمة

.537ة بوجود نزاعات مسلح

ة الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 07وجه الشبه يف هذه النقطة بني املادة أما     

فهو اشرتاط كل منهما أن يكون الفعل ، من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لرواندا 03املادة و 

ق أومنهجي ، موجه ضد جمموعة من هجوم واسع النطااملكون للجرمية ضد اإلنسانية يف إطار 

ة ـمما يعين أن اجلرائم ضد اإلنسانية ترتكب بناء على سياس .السكان املدنيني ، وعن علم باهلجوم 

، سواء أكانت تلك  دولة وختطيطها وتنفذ تلك األفعال ضد سكان مدنيني بصورة متكررة وبعلمها

Ãǂƻ¢�ƨǳÂ®�ÀƢǰǇ�ƾǓ�Â¢�ƢĔƢǰǇ�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƾǓ�ǶƟ¦ǂŪ¦.

ديد ـحتيف  -ة الدولةبسياس –إىل أمهية العنصر املتعلق اإلطار البد من االشارة ا يف هذو  

رمية اجلن غياب سياسة الدولة كعنصر يف أل .ضد اإلنسانية إليه اجلرائم  لاالختصاص الذي تؤو 

الدولية إىل  من نظام روما األساسي حيول االختصاص من احملكمة اجلنائية 07مثلما تنص عليه املادة 

إىل مما جعل أحكامهما تشـري . خالفا لنظام روما ، فان نظاما حمكميت نورمبورغ ويوغسالفيا جاءا خالل فرتة حرب -534

  . لى اجلـرائم الواقعة خالل احلـربنيبالتايل تعاقب ع. النزاعات املسلحـة فقط 

:على موقع ، رجع سابقم، القانون الدويل اجلنائي خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف:رأنظ(  -

http://drkhalilhussein.blogspot.com(.
.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة ليوغسالفيا سابقا  05املادة : راجـع - 535

.ة لرواندا ـمن النظام األساسي للمحكمة اخلاص 03املادة :راجـع - 536

.46سابق ، ص  رجـع مبوهراوة رفيق ، :  راجـع - . 537



 مما جيعل القضاء الوطين. اية تصبح ذات طابع داخلي وليس دولـوذلك لكون اجلرمي.  القضاء الوطين

.538هو املختص بالنظـر فيها

�¦ǀđ باجلرائم ضد  ةالدولية املتعلق من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 07املادة جاءت

حمكميت  مثنورمبورغ و بدء من حمكميت طوكيو ، تة السابقة املؤقحملاكم األنظمة  اتتوجياإلنسانية 

  .وغريها  سرياليون، اخلاصة بلبنان  ماملختلطة كاحملاكاحملاكم  أخريايوغسالفيا ورواندا و 

، باعتبارها أشد  جاءت بصيغة أكثر وضوحا ومشولية ودقة للجرائم ضد اإلنسانية لذلك     

مما يعكس مدى تطور . ة احملاكم السابقة �Ǹǜǻ¢�Ƣđ�© ƢƳمن الصيغ اليت اجلرائم الدولية خطورة ،

  .وبالتايل تطور مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية مع مرور الزمن  القانون الدويل اجلنائي 

  ةـأركان الجريمة ضد اإلنساني: ثانيا

ام نظالن م07مثلما تنص عليه املادة  باعتبارها جرمية دولية ، اإلنسانيةرمية ضد اجللقيام 

جلرائم الدولية األساسية كغريها من ا���ƢĔƢǯ°¢�ǂǧȂƫ�¶ŗǌȇة الدولية األساسي للمحكمة اجلنائي

الركن  و  ويـ، الركن املعن الركن املادي: واملتمثلة يف ، من النظام املذكور 05املادة املنصـوص عليها يف 

.الدويل 

  ة ـالركن المادي للجريمة ضد اإلنساني - 1

لذا أشارت .  رميةـوم عليه اجلـة هو أساس الفعل الذي تقـالركن املادي للجرمية ضد اإلنساني

صورا للركن املادي دة أفعال تشكل ـإىل ع الدولية ةـنظام األساسي للمحكمة اجلنائيالمن 7/1املادة 

:539وهي جرائم ضد اإلنسانيةلل

  .د ـالقتل العم -)أ

  .اإلبادة -)ب

  االسرتقاق  -)ج

.46، ص سابق ع ـرجمرفيق ، راوة ـبوه: أنظـر  - 538

.32مرجع سابق ، ص،  ة ـنصر الدين بومساح: أنظـر - 539



  .ري للسكانǈǬǳ¦�ǲǬǼǳ¦�Â¢�ÀƢǰǈǳ¦�Śƴē -)د

  .السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية  -)ه

  .التعذيب - )و

االغتصاب ، أو االستعباد اجلنسي ، أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري أو التعقيم  - )ز

. مثل هذه الدرجة من اخلطورةالقسري أو أي شكل من أشكال العنف اجلنسي على 

أو   رقيةـية أو عـددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسـاضطهاد أية مجاعة حم -)ح

  . رىـأو ألسباب أخ ، ة بنوع اجلنسـة أو دينية أو متعلقـثنياقومية أو 

  .االختفاء القسري لألشخاص -)ط

  .جرمية الفصل العنصري - )ي

.540.نسانية األخرى ذات الطابع املماثلاألفعال الالا -)ك

دد  حتمل  الدولية ةللمحكمة اجلنائيمن النظام األساسي  07املادة  أن إىل اإلشارةدر هنا جت        

 .فقـط  البعض منها على سبيل املثال تإمنا ذكر  . اإلنسانيةكل األفعال اليت تشكل جرائم ضد 

ددة حم ، وهي غريةـنسانياواليت تشري إىل األفعال الال07من املادة ) ك(ويتجلى ذلك من خالل الفقرة 

.¾ƢǠǧ¢�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǻƢǰǷȍ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȇ�ƢǷ�¦ǀǿ األفعال املكونة أخرى إىل قائمة  ةـال إنساني

روب ـ، سيما مع التطور التكنولوجي السائد حاليا واستعماالته يف جمال احل لجرائم ضد اإلنسانيةل

.541 ةـوالنزاعات املختلف

.26ولد يوسف مولود ،احملكمة اجلناية الدولية بينقانون القوة وقوة القانون ، مرجع  سابق ، ص : أنظــر  - 540

احلرب            مية األخرى كجرائم اإلبادة اجلماعية وجرائمع غريها من اجلـرائم الدولإذا كانت اجلرائم ضد اإلنسانية تتشابه -541

ومتيزها املكونة للركن املادي لتلك اجلـرائم ، فاملعايري املذكـورة هي اليت تزيل عنها اللبـس يف بعض األفعال مثال ، سيما 

: أنظـر (  -.                 اص القضاء الوطينواليت ختضع الختص. عن غريها من اجلـرائم الدولية وكذلك اجلرائم الداخلية 

/http://www.alhewar.org:على موقعخليل حسني ،  مـرجع سابق  ،



ونة للركن املادي للجرمية ضد اإلنسانية ـاملك542يف األفعال07املادة رط ـتويف هذا اإلطار تش          

أن  كما تشرتط  .دنينيـد سكان ميكون ذلك اهلجوم ضيف إطار هجوم واسع النطاق ، و أن تكون ،

.543وء النيةـوذلك بتوفر س يكون املنفذون على علم بذلك اهلجوم

05من أشد اجلرائم الدولية خطورة مثلما تنص عليه املادة  ضد اإلنسانية اجلرائم عتربت لذا

تأثري شديد على نفسية انعكاس و  هلا من وذلك ملا .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

�ǞǸƬĐ¦الدويل ،�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƢēȂǫ�Ƥ Ʀǈƥةـالالانسانياملعامالت ذيب و والتعـة يف القتل بشعال هاأساليب و 

لذا نصت عليها  .544اإلنساينللقانون الدويل انتهاكات جسيمة ة ـاجلرائم ضد اإلنساني مما جيعل .

.1948ة عليها لعامإبادة اجلنس واملعاقبـة منع جرمية ـمثل اتفاقي ةيالدول تاواالتفاق ري من املواثيقـالكث

  للجريمة ضد االنسانية الركن المعنوي  -2

واملتمثل يف القصد . كن املعنوي للجرمية ضد اإلنسانية هو اجلانب النفسي ملرتكب اجلرمية الر         

من  ااإلنسانية كغريهيف اجلرمية ضد ط القصد اجلنائي املشرت و .رمية اجل اجلنائي العام املطلوب توفره لقيام

.545 يتكون من عنصري العلم واإلرادة اجلرائم الدولية

وإمنا جيب أن يكون ذلك  ،توفر الركن املادي لقيامهااإلنسانية ال تتطلب  اجلرمية ضدف وعليه      

عليها  امرتكب اجلرمية على علم بأن ما يقدم عليه يعد جرمية معاقب وذلك بأن يكون.  الفعل عمديا

واسع  مإطار هجو يف إال أنه يقدم عليه  ،  الفعلذلك بعدم مشروعية لكن رغم علمه  . قانونا

   . دون أي إكراهو كامل قواه العقلية  وهو يف . ن مدنينيضد سكا النطاق

   غري أن . ضد اإلنسانية هي األفعال املكونة جلرمية اإلبادة اجلماعية  األفعال املكونة للركن املادي للجرميةالكثري من تعترب -542

واليت مل ترد من قبل يف نظامي حمكميت نورمبورغ . فقط النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أضاف بعض األفعال

  .لتعقيم اجلنسي وغريها ورواندا مثل االغتصاب أو أو االستعباد اجلنسي أو االكراه على البغاء و ا

:سامح خليل الوادية ، مـرجع  سابق ، على موقع : أنظـر (  -    

http://www.alhewar.org
.53ص  سابق ، ـرجع مراوة رفيق ، ــبوه: راجـع  - 543

.148أمحـد بشارة موسى ،  مرجع سابق، ص : أنظـر- 544

.27رجع سابق ، ص م احملكمة اجلنائية الدولية بني قانون القوة وقوة القانون ،، ولد يوسف مولود  :ـع ـراج - 545



هو ود به واملقص.  القصد اخلاصة توفر عنصر رمية ضد اإلنسانياجلكذلك لقيام كما يشرتط          

كان ذلك ألسباب أ واءـس ،546الفئة أو اجلماعة حمل االعتداءاجتاه نية اجلاين إىل القضاء على أفراد 

  . غريها اثنية أو قية أوعر  أودينية أو ية ـسياس

ال         لكن . اإلنسانيةرمية ضد اجل ارتكابروعه يف شبة يعاقب ـمرتكب اجلرميللتوضيح ف         

و .  وي للجرميةـو املعن يف هذه املادة إال إذا توفر الركنان املادييتحقق ذلك وال يعاقب على الشروع 

  .ساسي األ من نظام روما 30هذا ما أكدت عليه املادة 

وهو .  جرمية ضد اإلنسانية توفر الباعثط لقيام العنصر املعنوي للرت يشباإلضافة إىل ذلك          

أو  وعةـداء على جممـاملتمثل يف االعتو  . ه من وراء تلك اجلرميةـحتقيقاهلدف الذي يسعى اجلاين إىل 

دف ـđأو القومي    أو العرقي ياسيـالس أوالديين حبكم انتمائها  نيـاملدني األشخاصمن فئة معينة 

.547االنتقام منها

من ميثاق حمكمة نورمبورغ قد حصرت العنصر املعنوي  06االشارة إىل أن املادة در ـهنا جت         

  . رىـاألخ ةالدولي من اجلرائم دون غريها  االضطهاد   ضد اإلنسانية يف جرميةللجرائم 

والذي  . فقد أكد على أمهية الباعث سابقا الفيايوغسبللمحكمة اخلاصة  النظام األساسيأما 

 سلمنياملضد البوسنة  صرب مارسهسبب التطهري العرقي الذي ب ذلكو  . يطغى عليه الطابع الديين

.548رتكاب تلك اجلرائمال الرئيسي نية القضاء عليهم هو الدافعبالتايل ف .يف البلقان  

و أعرقية  كمجموعة )قبائل التوتسي(القضاء على  هويف رواندا رائم ـارتكاب اجلإىل الباعث بينما 

.549يف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وهذا ما يؤكد أمهية الدافع . ةـقومي

 نظامها األساسي من 07/1ة الدولية على أمهية الدافع يف املادة ـولقد أكدت احملكمة اجلنائي           

 ة حبمايةـاملتعلق 1949 لعام ية جنيف الرابعةمن اتفاق 147كام املادة ـمع أح وهذا ما يتطابق. 

  .دنيني يف وقت احلربـاألشخاص امل

.37رجع سابق ، صمة ، ـنصر الدين بومساح: ـر ـأنظ - 546

.142عبد القادر البقريات ، مرجع  سابق ، ص :أنظــر - 547

125.ص  - 1982 -اإلسكندريةسليم غزوي ، جرمية إبادة اجلنس البشري مؤسسه شباب اجلامعة ، : أنظـر - 548

يكون مرتكب اجلرمية على علم باهلجوم أو اخلطة املعدة سلفا الرتكاب جرائم ضد مجاعة أو فئة معينة ألسباب عرقية  -549

.ذرع بطاعته ألوامر قائده لتنفيذ جرميتهـويف هذه احلالة ال ميكن ملرتكب اجلرمية أن يت.أو دينية أو غريها 



حقوق اإلنسان  أودف إىل محاية حقوق األفراد يف احلياة واحلرية ـ147ēاملادة أنميكن القول           

ضد  يف اجلرائم كما أن الضحية.ميها القوانني الداخلية للدول وهي احلقوق اليت حت. بصفة عامة 

إمنا لكونه ينتمي جلماعة  ، هو عليه يف جرائم احلق العام ااإلنسانية ليس شخصا جمنيا عليه لذاته مثلم

داء على الفئة أو ـاملساس حبقوقه هو اعت مما جيعل . رده كان مبفريها ولو ـغ ة أو قومية أو عرقية أوديني

 .إليهاة اليت ينتمي ـاجلماع

االعتداء دائما لكون الفاعل يستهدف  ، اإلنسانية بطابعها اجلماعي تتسم اجلرائم ضدلذلك         

وذلك ما حدث يف خمتلف احلروب .  حايا هم مجاعاتالض مما جيعل .اجلماعات وليس األفراد  ىعل

الصومال وغريها  كمبوديا ،اية احلروب األهلية يف  غ إىلباحلرب العاملية الثانية  ابدءوالنزاعات السابقة 

.550ات املسلحـة األخرى من النزاع

من املدنيني   اآلالف بإبادةمثال رواندا و سرياليون  الفيا سابقا ،ما حدث يف يوغسفللربهان         

�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�Ƥ. كان بصفة مجاعية وليس فردية  Ʀǈƥ�Ǯ ǳ̄Â ةأو الطائفي ة أو العرقيةـالدينيالقومية أو  

�ǶđƢǰƫ°¦�Ƥ Ʀǈƥ�ǆ ȈǳÂ551رديةـف فعالأل.

األفعال  –من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عبارة  07كما تضمنت املادة        

كل األعمال اخلطرية اليت ى أن اجلرائم ضد اإلنسانية تتضمن  عل لوهو دلي -الالانسانية األخرى 

ēزئية ة كلية   أو جذلك بصف نواء كاـاألشخاص أو حـريتهم وكرامتهم ، س ةدف إىل املساس حبياـ. 

01مع نص املادة  األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولية من نظام روما 07وبذلك ينطبق نص املادة 

1984من اتفاقية حظر التعذيب لعام 
552.

كما ينطبق    .  سابقا  ة الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة ليوغسالفياـبق األمر يف هذه احلالة على النزاعات املسلحينط-550

. كما هو الشأن بالنسبة لرواندا وسـرياليون -حروب أهلية  -النزاعات املسلحـة غري الدولية على

.)144سابق ، ص ، مرجع  اجلرائم ضد اإلنسانيةمفهوم عبد القادر البقـريات ، : أنظـر ( -

.146ص   ، املرجع  نفسـه ، ، رياتـعبد القادر البق: راجـع - 551

.27سابق ، ص مرجع  احملكمة اجلنائية الدولية ، بني قانون القوة وقوة القانون ،ولد يوسف مولود ،: نظـر أ- 552



 ةـالركن الدولي للجريمة ضد اإلنساني - 3

يت متيز بني هذه اجلرائم وجرائم للجرمية ضد اإلنسانية أهم السمات ال، الدولية،تعترب صفة          

تستهدف فئة أو مجاعة معينة متميزة عن  ضد اإلنسانيةويعود ذلك إىل كون اجلرائم .  احلق العام

تلك رائم ال متس ـاجلتلك  أن كما. السياسي أو العرقيأو القومي أو  بسبب انتمائها الديين،غريها 

.553دويل بأكملهǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®ƾȀألن تأثريها ي . إمنا البشرية قاطبةو  ،فقط الفئة 

ستهدف ƫ�ƢĔȂǰǳ . اجلرائم الدولية554تعترب أخطر ةضدا إلنسانياجلرائم  ذلك فباإلضافة إىل      

دولية  جيعلها جـرائممما  . من الوجود وإزالتها Ƣē®Ƣƥ¤�ƾـضاء على فئة أو جمموعة معينة قصالق

حقوقه األساسية  محاية حيرص على رد و للفة خاصة ـأمهي�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ŅȂȇلذلك . 555بطبيعتها

ريها من احلقوق ـر ، وغة ، الفكـة ، القوميـالدين ، اللغاحلرية ،ة ،ـالكرام، كاحلق يف احلياة 

.556رىـالشخصية األخ

 وققحاجلرائم متس  من أن هذا الصنف ةـلجرائم ضد اإلنسانيلتنا ـدراس من خاللنستخلص        

األساسي للمحكمة  اجلنائيـة حددها نظام روما لقد و . احلرية والكرامة  وياة احلب ةـاملتعلق اإلنسان

.07/1يف املادة الدولية 

وانني واملواثيق وجب خمتلف القـضمان هذه احلقوق مبل�ǲǸǠǳ¦�ƢǸƟ¦®�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¾ÂƢŹ�¦ǀـهل       

. اعد القانون الدويل اإلنساين قو س الكفيلة مبتابعة ومعاقبة كل خمالف لـبوضع األسوذلك . الدولية 

واليت حددت .  05ة اخلاصة ليوغسالفيا يف املادة ـده النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـهذا ما جس

ة ـوكذلك الشأن بالنسبة للمحكمة اجلنائي ، اإلنسانيةاألفعال اليت تعد جرائم ضد  احلصرعلى سبيل 

.557روانداباخلاصة 

.27، ص نفسه رجع ـاملبني قانون القوة وقوة القانون ، :نائية الدولية مولود، احملكمة اجل فولد يوس :أنظـر - 553

.ة الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 05املادة   : راجـع- 554

.55، ص  سابق  رجع مـ،   راوة توفيقـبوه  :أنظـر - 555

556-¾ƢǠǧȋ¦�ǲǯ�ǲǸǌƫ�ƢĔ¢�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƾǓ�ǶƟ¦ǂŪ¦�ȄǴǟ�ǚƷȐŭ¦ دف السكان املدنينيـتسته اليتة اخلطري نسانية الال �ƢĔ¢�Ä¢

. وتكون االنتهاكات فيها واسعة النطاق  . بالتايل ال تستهدف األموال  ).األفراد فقـط  (اإلنسان  ترتكب ضد

.من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لرواندا  03ملادة ا:أنظـر - 557



الفرع الثالث                                         

   ربــرائم الحجـ                                    

 واهلمجية بالوحشية تتسم احلروب كانت إذ .ة ـالقدميإىل العصور  جرائم احلرب ظهور عودي        

 أدى إىل ، إلسالمااملسيحية و  خاصة ، السماوية علشرائلكن ظهور ا. ضبطهاوانني تق دو وج لعدم

من  على التخفيفد ما ساعهذا  .امالت اإلنسان وقت السلم و احلرب عم ملختلفوابط ـض وضع

.558ةيئو الباإلنسان  مهجيتها علىويالت تلك احلروب و 

يتجلى ذلك يف .  وضع القواعد األوىل لقانون احلربالكبري يف  لإلسالم الفضلكان   وعليه        

 ذلك متوب.  قيود استعمال القوة وإرساء قواعد سري القتال  جلرحى واألسرى ،باامالت اخلاصة عامل

قوانني اليت طبعت و .  القران الكرمي و السنة النبويةاملستمدة من  النبيلةوالقيم  املبادئالكثري من إرساء 

.559 الدولية واملواثيق اتاالتفاق الكثري من يفوبعد ذلك مت إدراجها .  املتحاربني

ات ري من املواثيق واالتفاقـمت ترسيخها يف الكثو  تدرجييا نظرية احلرب ورتطبدأهكذا    

،الدويل اإلنساين الذي أصبح يسمى بالقانون ، احلربعرف قانون  الفرتة هذهخالل ف .560الدولية

وضع قوانني تضبط  يفة ـامللح ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐرغبة لنتيجة وذلك.  اهتماما متزايدا جبرائم احلرب

من آثار  التقليل باإلضافة إىل ذلك يهدف إىل .Ƣđري احلرب وكل ما له صلة ـتال وسعمليات الق

اإلنسانية  هالذي عرفت والتكنولوجيور العلمي ـبسبب التط 19بعد القرن  خاصة املتزايدةاحلروب 

.561روب ـيف خمتلف احل واستعماالته

.55، ص سابق  رجـع مـراوة رفيق ، بوه: راجـع  - 558

- 239عمر حممود املخزومي ، مرجع  سابق ،  ص :ر ـأنظ559
ذلك وتضمن .ريعات الوضعية اليت أسست لتنظيم قانون احلرب اللبنة  األوىل من التش 1856يعترب تصـريح باريس -560

--.ات الدولية ها االتفاقبادئ اليت استندت عليبعض املبادئ اليت تعد من أهم األسـس و املالتصريح

.240عمر حممود املخـزومي ، املرجع نفسه ، ص : أنظـر ( (
: االلكرتوين  وقعاملحممد بلقاسم رضوان ، القانون الدويل اجلنائي ، على : أنظـر -561

http://montada.echoroukonline.Com/



 من ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ دفـوكان ه . دولية اتواتفاق داتـعدة معاهمت إبرام  اإلطاريف هذا          

معاهدات بتقدمي األفضل عن طريق ، األوىلاملعاهدات ات و االتفاق ختللتهااليت  النقائص تدارك خالهلا

.562�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�§Âǂū¦�ȆǇƖǷ�Ä®ƢǨƫ�ǲƳ¢�ǺǷبديلة هلاأخرى 

يف و  .1907و1899بدراسة خاصة يف مؤمتري الهاي  باحلر  ي قانونظحاإلشارة إىل أنه  جتدر       

ƢǼƯ¢�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�śƥ°ƢƸƬŭ¦�ȄǴǟ�̈°ȂǜƄ¦�¾ƢǸǟ لأل 1907ة الهاي الرابعة ـاتفاقيأشارت  هذا اإلطار

  .تعد جرمية حرب يعاقب عليها هاكل خمالفة ألحكامبالتايل ف. العمليات احلربية 

ميثاق  يف الثانيةرب العاملية ـū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ أوضح وأدقبصفة  احلرب قانونلقد جتلى تطور         

ة عن ـاملنبثق 1949لعام  جنيف األربع اتكام اتفاقأح ذلك يفتضح كاكما  .563غحمكمة نورمبور 

  . دولة 63رته ـر جنيف الذي حضـمؤمت

 نياملتعلق 1977اإلضافيني لعام الربوتوكولني و1949جنيف لعام اتباتفاقاحلق  كذل كما أكد       

 محاية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدوليةو .  ذات الطابع الدويلاملنازعات املسلحة  ضحاياحبماية 

  جرائم احلربمنها رائم الدولية اجل أولت1998ويلية ة الدولية يف جـاحملكمة اجلنائي بعد إنشاءلكن . 

.564من نظامها األساسي 5/3إذ نصت عليها يف املادة . أمهية خاصة  

األمر التعـرض لتعريف جـرائم احلرب ، مث جب م احلرب ، يستـو وقصد اإلملام أكثر مبوضوع جـرائ      

Ƿ� Ȇǌƥ�ƢĔƢǯ°¢التفصيل  ن.  

ةـرب  ،  أول اتفاقيـحبماية اجلرحى و املرضى و املصابني يف ميدان احل ـةاملتعلق  1864ة جنيف ـتعد اتفاقي-562

أقرت ألول لقد .) رباحلانون ق( تتناول تدوين قواعـد القانون الدويل اإلنساين بعد ما كان يسمى  حقيقيةدولية 

االلتزام روفة يف القانون الدويل مثل حياد عربات اإلسـعاف و املستشفيات العسكرية ،  ـمرة بعض املبادئ اليت مل تكن مع

  هذه االتفاقية  تضمنتكما .حبمايتها و محاية العاملني يف املستشفيات وعربات اإلسعاف و رجال الدين 

  .الذي مل يكن معروفا من قبل  –�Ƕđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�Â�śȇǂǰǈǠǳ¦�ȄƷǂŪ¦�Â�ȄǓǂŭ¦�ƨȇƢŧ -مبدأ

:خليل حسني ، اجلرائم واحملاكم يف القانون الدويل اجلنائي ، على املوقع االلكرتوين  : أنظـر  -     

/ussein.blogspot.Comhttp://drkhalilh
السكان  ةوء معاملـالقتل ، س: على األفعال املكونة جلرائم احلرب مثل  غمن ميثاق حمكمة نورمبور  06نصت املادة -563

Ů¦���ƨǏƢŬ¦�Â¢�ƨǷƢǠǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�Ƥرى احلرب ،ـأس ةسوء معامل قتل أو ،املدنيني Ĕالتدمري ، للمدن والقرى يدم العبثـ   

.كريةـالذي ال تربره الضرورة العس

.242سابق ، صمرجع  عمر حممود املخزومي ،   :أنظــر - 564



  رائم الحربج ريفـتع: أوال 

�ƢǷÂ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�ǞǷ�Ǻǰǳ. مشروعة بني املتنازعني قدميا كانت احلرب وسيلة مباحة و 

خمتلف  رب جرمية دولية متنعهاأصبحت احل ، وامليادين بني الدولوانب ـصاحبه من تنظيم ملختلف اجل

ورجال  الفقهاءوصل ـتمل يرغم ذلك  لكن .565وتعاقب عليهاروما  قمنها ميثا الدوليةالقوانني واملواثيق 

. دمي تعريف موحد جلرائم احلربـتق القانون إىل

 يف نصوإمنا . ا جلرائم احلرب مل يقدم تعريف الدولية اجلنائيةللمحكمة  األساسي لنظاما أنما ك        

طة عامة أو عملية يف إطار خب ترتكعندما  رائم احلربـر يف جـاختصاص احملكمة بالنظعلى  8/1املادة 

رب اليت ختتص احملكمة ـجرائم احلأربع فئات من رت ـفقد ذك، 8/2أما املادة  .عة النطاق ارتكاب واس

  : ر فيها وهي ـبالنظ الدولية ةـاجلنائي

.1949ت جنيف لعام مية التفاقاـالنتهاكات اجلسا -أ

  .الدولية املسلحة للقوانني و األعراف السارية على املنازعات األخرى االنتهاكات اخلطرية  - ب

يف حالة النزاعات 1949ات جنيف لعام املشرتكة من اتفاق 03االنتهاكات اجلسيمة للمادة  - ج

  . املسلحــة غري الدولية 

  . ةالدولي غرية األعراف السارية على املنازعات املسلحللقوانني و  هاكات اخلطرية األخرى االنت -د

تعرف  مل¢�ƢĔللمحكمة اجلنائية الدولية  يالنظام األساسمن  08املادة  خاللفاملالحظ من           

اك أحكام هواليت ترتكب بانت .فقط  األفعال اليت تشكل جرائم حرب إمنا ذكرت ، جرائم احلرب

.566ايناإلنستعد خرقا للقانون الدويل  لذا .  1949ات جنيف لعام اتفاق

  قيام  ترتكب أثناء اليت األفعال هي تلك ،جرائم احلرب  أن  القول ميكن سبقمن خالل ما          

 املشار راف احلربأعو قوانني حكام أ خبرق وذلك. كانت دولية أو داخلية أسواء ، النزاعات املسلحة

1977لعام  نيوالربوتوكولني اإلضافي 1949لعام  نيفات جاتفاق  إليها يف
567.

đمما .  هااألفعال اليت تشكل روذكرائم احلرب ة جلـأوىل أمهية خاص قد روما نظام يكون ذاـ

ائم فعال اليت تعترب جر املتحاربني لأل معرفة لكون ذلكو  . شرعية بسهولة كبريةاليساعد على تطبيق مبدأ 

.28سابق ، صمرجع   احملكمة اجلنائية الدولية بني قانون القوة وقوة القانون ،ولد يوسف مولود ،  :ر أنظـ- 565

.ة الدولية ياجلنائ النظام األساسي للمحكمةمن  08املادة : راجـع - 566

.43سابق ، ص ع ـرجمة ، ـنصر الدين بومساح   :ر أنظــ- 567



 اتاتفاق ألحكامخمالفة كل ة بتكييف  للهيئات القضائيسمح تكما .بتفاديهاسمح هلم ت امسبقحرب 

.568وفقا ملبدأ الشرعية  1949لعام جنيف 

قواعد يف إرساء قد سامهت 1949اتفاقيات جنيف ف، كثريا ر قد تطو  بوإذا كان قانون احلر          

مثل النظام األساسي  قةاملواثيق الالحخمتلف  يفثريها تألوذلك نتيجة  .569الدويل اإلنساينالقانون 

  .ريها وغليون رواندا وسريا يتكمحم وكذلك يوغسالفيالللمحكمة اخلاصة 

من نظامها األساسي بالنظر  08ة الدولية خمتصة وفقا للمادة ـاحملكمة اجلنائيذلك ف ىبناء عل        

واء سـ  ،ةـاء النزاعات املسلحننون الدويل اإلنساين أثة عن انتهاك قواعد القاـالناجتيف جرائم احلرب 

.570ة انت تلك النزاعات دولية أم داخليأك

الحرب  مرائـأركان ج : ثانيا

ية و هي ـǇƢǇȋ¦�ƢĔƢǯ°¢�ǂـتوفرى ـكغريها من اجلـرائم الدولية األخ رتط فيهاـيشرائم احلرب ـقيام جل    

  . الركن الدويل ووي ـالركن املادي ، الركن املعن:

:ن الماديـالرك: 1

الذي يشكل انتهاكا اإلرادي لإلنسان  السلوك الفعل أو  ة احلرب هو ذلكـالركن املادي جلرمي

إىل يؤدي و  .سلبيا  مكان السلوك اجيابيا أأواء ـ، سراف احلرب أثناء النزاعات املسلحة لقوانني وأع

سببية بني ذلك الفعل أو السلوك العالقة الهناك رتط أن تكون ويش . رمها القانون الدويلـة جينتيج

.242سابق ، ص مرجع  عمر حممود املخزومي ،   :أنظــر - 568

بالتايل أصبحت مرجعا ملختلف النصوص والقوانني . كل األفعال احملظورة   1949جنيف لعام  اتاتفاقلقد حددت  -569

هي القواعد األخرية اليت اكتملت مبوجبها قواعد القانون   1949لكون اتفاقات جنيف األربع لعام وذلك . الالحقة 

أثاء   مجة عن النزاعات املسلحة ومحاية األشخاص اكل النا دورا كبريا يف تسوية املش تؤديإذ أصبح .الدويل اإلنساين 

:م رضوان ، القانون الدويل اجلنـائي ، على املوقع االلكرتوين حممد بلقاس: أنظـر .( النزاعات كتل (

.http://montada.echoroukonline.Com/
/:                 على موقع سابق ، سامح خليل الوادية ، مرجع  : ع راج-570
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ال عن فعله غري ؤو ـالشخص املتسبب يف ذلك السلوك مس مما جيعل . املرتتبة عنه ة ـوالنتيج اإلجرامي

.571ويعاقب على ذلك  نائيـاجل كام القانون الدويلـوفقا ألحعلى أساسه يتابع بالتايل . روع ـاملش

. دد األفعال املنشئة هلاوعة حسب تعلنسبة لصور الركن املادي جلرائم احلرب فهي متنبا أما        

تشري إىل األفعال اليت تشكل  ة الدوليةـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 08جند املادة  لكلذ

.572بيل املثال ـوهي مذكورة على س. جرائم احلرب 

  :ن أساسييـ ينر عنص توفر تطلبي رباحلائم ر املادي جلوبصفة عامة فالركن         

  ور دوليا ـارتكاب فعل محظ: السلوك  -أ

 ةاألفعال احملظور ىل إة الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 08املادة  لقد أشارت

1949لعام  تفاقات جنيف األربعكام ا، خاصة أح اإلنساينانتهاكا لقواعد القانون الدويل ربواليت تعت

سواء   ،جرمية حرب تربيع 08املادة  نص يف إليهاأي فعل من األفعال املشار  ارتكابفبالتايل . 

.573املمتلكاتضد  مكانت تلك األفعال مرتكبة ضد األشخاص أأ

التعذيب ،: رـنذك 08وفقا للمادة  ترتكب ضد األشخاصاليت  احلرب رائمجومن أمثلة          

إحلاق األذى  إحداث آالم جسدية أو نفسية ،،ملساس بالسالمة اجلسديةا،  املعامالت الالانسانية

،باألشخاص و احلط من كرامتهم ، إخضاع األسرى لتجارب طبية ن اغتصاب األطفال القصر 

   .  استخدام األطفال يف العمليات القتالية وغريها ،االستعباد اجلنسي واإلكراه على البغاء 

املدن والقرى ، فيمكن تلخيصها يف تدمري  احلرب اليت تقع على املمتلكات أما بالنسبة جلرائم        

وكذلك االستيالء عليها بطريقة . عامة أم خاصة  تواء أكان،س املمتلكاتاملنشآت و وخمتلف 

   . رض انتقاميـبغ إمنا كريةتعسفية و دون حاجة تربرها ضرورة عس

.58سابق ، ص رجـع مراوة رفيق ، ـبوه: أنظـر  - 571

قد تظهر مستقبال نتيجة للتطور العلمي  ، القصد من ذلك هو السماح بإضافة أفعال أخرى مشكلة جلرائم احلرب-572

ا مم    .من نظام روما األساسي  08إىل القائمة املذكـورة يف املادة  ة يف جمال احلربـوالتكنولوجي واستعماالته املختلف

.يؤدي إىل التطـور يف مفهوم قوانني وأعراف احلرب 

.46سابق ، ص مـرجع  نصر الدين بومساحـة ،  :  رـأنظ- 573



  أثناء أعمال الشغبترتكب  رائم اليتـاجلتبار إىل أنه ال ميكن اع اإلشارةـدر هنا جت          

مجاعات مثل وكذلك النزاعات املسلحة بني احلكومة واجلماعات املسلحة  االضطرابات الداخلية ،و 

ر فيها ـبالتايل ال خيضع النظ. 08574املخدرات ، من قبيل جرائم احلرب وفقا للمادة باالجتار 

  .ة الدولية ـالختصاص احملكمة اجلنائي

ة ـوذلك حسب نوع اجلرمي. رائم احلرب من جرمية إىل أخرى خيتلف الركن املادي يف جبذلك          

ور ـخذ الركن املادي هلذه اجلرمية صيت - مثالاملقاتلني العزل االعتداء على املدنيني أو -ففي جرمية. 

السالح و عدم  مامتالكه ة ، رغم عدمـمن السالح و املواقع املدني العزلني ـقيام العدو مبهامجة املدني

575.مشاركتهم يف املعارك 

  قيام حالة حـرب  -ب

أنه جرمية حرب يستوجب  على 08يف املادة  إليها األفعال املشارمن أي فعل  لتكييف          

 فرتة احلربأما إذا وقعت األفعال املذكورة خارج  . ةاملتنازعقائمة بني األطراف  576األمر وجود حرب

.1949لعام  األربع بالتايل ال تطبق عليها أحكام اتفاقيات جنيف.  حربائم فال تعترب جر 

وهذا ما . ةـليكما ينطبق على النزاعات الداخ، ذات الطابع الدويلدأ على النزاعات ـوينطبق هذا املب

عال جترمي األف إىلواليت أشارت .  اخلاصة برواندا للمحكمة ياألساس  من النظام 04يتجلى من املادة 

   . اإلنساينقواعد القانون الدويل  ألحكاماليت تقع خرقا 

، فال دث يف كثري من الدولـالشغب والتوترات الداخلية اليت حتو  ألعمال العنف أما بالنسبة         

ة املشكل وفقا للقوانني ـقمعها ومعاجل يتم إمنا.  القانون الدويل تعترب جرائم حرب وال يطبق عليها

:سابق ، على موقع مرجع  سامح خليل الوادية ، : راجـع -574
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.30ص ، مرجع  سابق ،   ة الدولية بني قوة القانون وقانون القوة مولود ، احملكمة اجلنائي ولد يوسف:  ر ـأنظ -575
من النظام  08رائم اليت تعترب جرائم حرب وفقا للمادة ـز بني اجلـمعيارا أساسيا للتميي  -وحود احلرب -يعترب -576

.عات دولية أم داخلية األخرى ، سواء أكانت النزاللمحكمة اجلنائية الدولية وغريها من اجلرائم   األساسي



الدويل اليت  ن¦�ȂǻƢǬǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǪȈƦǘƫ�ǲǰǌǷ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐلكن رغم ذلك يواجه  .الدول الداخلية لتلك 

.577حتكم النزاعات املسلحة غري الدولية أي احلروب األهلية 

  الركن المعنوي لجرائم الحرب  -2

من  05كغريها من اجلرائم الدولية املشار إليها يف املادة   ربلقيام الركن املعنوي جلرائم احل

 واملتكون من عنصري ، يتوفر القصد اجلنائط يشرت ، ةاملسؤولية اجلنائيوحتميل مرتكبيها ،  روما نظام

اليت  األفعالتلك لقيام هذا الركن يشرتط أن يكون مرتكب اجلرمية يعلم بأن لذا ف . لعلم واإلرادةا

عليهم األشخاص املعتدى ،و  احلربوأعراف  لقانون الدويلشكل انتهاكا خطريا لقواعد ات اعليهيقدم 

.1949ات جنيف لعام حبماية خاصة مبوجب اتفاق نو ظحي

ة إىل ذلك ـباإلضاف . داخليا دوليا أمكان أ واءـس، مسلح يعلم بوجود نزاع  أنكما جيب         

قطع األفعال اليت يقدم عليها ستؤدي حتما إىل   كون  واملتمثل يف.  صد جنائي خاـتوقر قصجيب 

.578اكان النزاع دولي بني الدول إذا يةالدبلوماس العالقات

  رائم الحرب ـالركن الدولي لج -3

اجلرائم بناء على خطة معدة مسبقا من قبل  تلك أن يكون وقوعمن الركن الدويل هو املقصود 

 و. رى يف إطار نزاع دويل مسلح ـنيها ضد رعايا دولة أو دول أخدولة حماربة وتنفيذ جيوشها ومواط

  .بذلك النزاع  ارتباطا وثيقا رائم مرتبطةـتكون تلك اجل

رق ـخب لك بسبوذ.  نزاع داخلي ـها يف إطاررائم دولية رغم وقوعلكن ميكن أن تصبح اجل        

.1949579لعام األربع فاملشرتكة التفاقيات جني 03ملادة كام اـحأل املذكورة األفعال

فال ، أعمال العنفداخل الدولة الواحدة وبني رعاياها أثناء االضطرابات أو  بأما اجلرائم اليت ترتك

  .الدولية بالتايل الختضع الختصاص احملكمة اجلنائية.  ةجرائم داخلي إمنا تعترب جرائم حرب ،

.31، ص  نفسه رجع ـامل  ولد يوسف مولود ،  :أنظــر  - 577

.243سابق ، ص   رجعم عمـر حممود املخزومي  ،  : ـر أنظ - 578

- الذين  أوالذين ألقوا السالح شاركني بصفة فعليه أو ألشخاص غري املا األفعال املرتكبة ضدتلك االنتهاكات ومن أمثلة579

.03وهي األفعال اليت أشارت إليها املادة . عاجزين عن القتال بسبب مرض أو إصابة  أو أي سبب آخر أصبحوا



الدوليةة ـرب وفقا الختصاص المحكمة الجنائيـجرائم الح :ثالثا 

ة حملكمة اجلنائيا على اختصاص  األساسي روما من نظام 08من  املادة  01الفقرة  نصت          

سيما عندما ترتكب يف إطار خطة عامة أو عملية ارتكاب واسعة احلرب ، رائم ـر يف جالدولية بالنظ

رب صور جرائم احل اليت نصت علىو نفسه  ممن النظا 08املادة من  02الفقرة  مث جاءت.  النطاق

:�Ȇǿ�©ƢƠǧ�Ǟƥ°¢�Ŀ�Ƣē®ƾوح. ة الدولية ȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎاليت ختت

تضد األشخاص والممتلكا1949ات جنيف لعاماالنتهاكات الجسيمة التفاق -1

األفعال اليت تعترب انتهاكات لقد تضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بعض         

رائم حرب جبواليت وصفها الربوتوكول اإلضايف األول .1949لعامات جنيف م اتفاقكاألح جسيمة

إحلاق ، باألشخاصتعمد إحداث معاناة شديدة ،نسانية ااملعاملة الالأو التعذيب القتل العمد ،:مثل

  . من اجلرائم  وغريها....أخذ الرهائن ، اإلبعاد،  الصحةباجلسم أو ري أذى خط

المسلحة الدوليةواألعراف السارية على المنازعات لقوانينلة األخرى االنتهاكات الخطير  -2

االنتهاكات اخلطرية للقوانني  علىة الدولية ـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائي نصلقد 

 ومن بني.1980لعام مثل اتفاقية تقييد استعمال األسلحة واألعراف السارية على النزاعات املسلحة

شن هجمات  ، تعمدأواملواقغ املدنيةوجيه هجمات ضد السكان املدنيني تعمد ت: نتهاكات تلك اال

، املعامالت املهينة  اإلنسانيةستخدمة يف مهام املساعدات املنشآت املضد موظفني مستخدمني أو 

د املباين املخصصة ـوألقى سالحه ، تعمد توجيه هجمات ض اجرح مقاتل استسلم خمتار ،واالغتصاب

    .  غريها و ......راض الدينية أو التعليمية ، استخدام السموم أو األسلحة املسممة لألغ

1949المشتركة التفاقيات جنيف لعام  03االنتهاكات الجسيمة للمادة  -3

ري ضد األشخاص غاألعمال املرتكبة   1949 ات جنيفاملشرتكة التفاق 03تعترب املادة         

أو  القتال نالعاجزين عو املشاركني بصفة فعلية يف األعمال احلربية ، مبا يف ذلك الذين ألقوا سالحهم أ

تلك  ةومن أمثل.  انتهاكات جسيمة بالنسبة للنزاعات املسلحة غري الدولية، املرض  وبسبب العجز أ

أخذ الرهائن  ،املعاملة املهينةب ،التعذيو القتل ،األشخاص احلياة و العنف ضد  استعمال:األفعال

.580واليت اعتربها الربتوكول اإلضايف األول جرائم حرب.القانون  قخارج نطااإلعدام ،

http://www.alhewar.org/ : على موقع، سابقمرجع سامح خليل الوادية ، :ر أنظـ - 580



المسلحة تالمنازعا للقوانين واألعراف السارية علىاألخرى  الخطيرة االنتهاكات-4

على األفعال اليت ) ه(الفقرة األساسي يف  امن نظام روم 08نصت املادة   الدوليةغير 

 واليت تدخل يف . تعد انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف السارية على املنازعات غري الدولية 

  .من نظامها األساسي 05اجلنائية الدولية وفقا للمادة  ةاختصاص احملكم

ضد أو املدنيني توجيه هجمات ضد السكان : سبيل املثال ىتلك األفعال نذكر علومن أمثلة         

دات الطبية ، ، توجيه هجمات ضد املباين والوحرة يف األعمال احلربيةأفراد مدنيني اليشاركون مباش

.االغتصاب أو االستعباد اجلنسي ، استخدام األطفال يف األعمال احلربية 

توجيه االنتهاكات  من تلك 581اجلنائية الدولية استثىن   ةلكن  النظام األساسي للمحكم         

وكذلك اهلجمات اليت .والشغب  العنفاالضطرابات الداخلية وأعمال ث أثناء اهلجمات اليت حتد

  . اخل ....ة احلربيحتدث بني القوات احلكومية واجلماعات املسلحة 

أنه توسع ة الدولية ـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 08ظ من خالل نص املادة ـفاملالح         

ميثاق حمكمة  من 06ها يف املادة إدراجـ واليت سبق .احلرب فعال اليت تشكل جرائم يف جمال األ

وجيا ألنظمة تتويعود سبب ذلك إىل كون النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جاء .  نورمبورغ

  . املؤقتـة  الدوليةاحملاكم 

). اإلنساين( رب أو قانون جنيف كامه مستمدة إما من قانون الهاي املتعلق باحلكما أن أح          

 إضافةكن مي بالتايل. يعترب حوصلة للقوانني واألحكام اليت مت تطويرها منذ ميثاق نورمبورغ لذلك 

.582إغفاهلا يف ميثاق حمكمة نورمبورغ اليت متو ة غري الدولية ـاملسلح النزاعاتاجلرائم اليت ترتكب أثناء 

وهذا ما جيسد مواكبة  .العاملية الثانية برـ اء احلنأث كبة املرتلجرائم ل لوضع حد اوالذي جاء خصيص

.583حملكمة اجلنائية الدولية لتطور فقه القضاء الدويلانظام 

.  ه/2رة ـالفق 08ادة امل: راجـع  - 581

:سابق ، على موقع مـرجع سامح خليل الوادية ، : أنظـر -582
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  رع الرابع  ـالف

   دوانـــالع ةمير ـج                                 

وقصد .ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�¦ƾȇƾē�Ƣǿǂưǯ¢Â�̈°Ȃǘƻ الدولية رائمـشد اجلالعدوان من أ ةمير ج ربتعت

 ظهرت عدة،  حد لكل من يتسبب يف ارتكاب تلك اجلرمية عأطر قانونية للمسامهة يف وض إجياد

ومن أهم تلك املواثيق الدولية اليت حاولت منع اللجوء إىل . 584حماوالت فقهية لتعريف جرمية العدوان

معاهدة فرساي ، نذكر بني الدول وتفضيل اللجوء إىل الطرق السلميةلنزاعات استعمال القوة حلل ا

1920ميثاق عصبة األمم  و 1919
585.

أي حتديد  مل يتضمن1945 ةدـالعاملية الثانية ووضع ميثاق األمم املتحوبعد انتهاء احلرب          

اجلرائم ضد  –حتت تسمية  بورغمت تناوهلا يف إطار ميثاق حمكمة نورم لكن.  جرمية العدوان مملفهو 

. ة حرب ضمن ميثاق حمكمة نورمبورغكجرميرمية العدوان  ج�ŅÂƾǳ¦� ƢǔǬǳ¦�ǂǫ¢�¦ǀđ.586-السالم

واملسؤولني املتسببني يف اجلرائم واالنتهاكات اليت وقعت  ةواليت أنشئت خصيصا حملاكمة كبار القاد

.العدوان رميةية الثانية دون وضع تعريف خاص جبخالل احلرب العامل

اليت حتول دون وضع تعريف  العراقيل وع موض ة ـلدراسالقانون الدويل جلنة  تكليف  مت  ذلكـل      

يف وضع تعريف جلرمية الدويل جلنة القانون جنحت و  ،1974غاية  إىل هودتلك اجل واستمرت . هلا

1974ديسمرب  14وأقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  العدوان
)3314( الئحتـها مبوجب  587

.قبل احلرب العاملية األوىل  إمنا إىل ما ،مة نورمبورغ العدوان إىل ميثاق حمك ـريف جرميةاحملاوالت األوىل لتع ال تعود-584

  .اليت حاولت منع اللجـوء إىل استعمال القوة حلل النزاعات الدولية  1907وذلك من خالل اتفاقيـة الهاي 

:      االلكتـروين اشكالية تعريف جرمية العدوان ، على املوقع :غصون رحال ، احملكمة اجلنائية الدولية : أنظـر ( -      

http://www.amnestymena.org/ar
.133، ص 1998مصر ، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة ،صالح الدين عامر ، قانون التنظيم الدويل ،  :ر أنظ-585

.33سابق ، ص ع  ولود ، احملكمة اجلنائية الدولية بني فانون القوة وقوة القانون ، مـرجولد يوسف م  :نظـر أ- 586

.71، ص  سابق مـرجع    ،  راوة رفيقـبوه:نظـر - أ587



«�¦ē®ƢǷ�Ŀ�À¦ÂƾǠǳت واليت . ǂǠ الدول ضد  إحدىاستخدام القوة املسلحة من جانب   –بأنه  01ا

طريقة ال تتفق مع ميثاق األمم  بأيةاستقالهلا السياسي أو  أو ة أراضي دولة أخرىـسالم أوسيادة 

  .–دة تحـامل

  العدوان  ةمير ـريف جـتع: أوال 

05�Ƣđ�ǎنصت املادة           Ƭţ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƸǸǴǳ�ȆǇƢǇȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ǺǷ

ثلما هو الشأن بالنسبة جلرائم  م لكن دون حتديد مفهوم تلك اجلرمية. احملكمة ومنها جرمية العدوان 

 علىلذلك مت تأجيل ممارسة االختصاص  .جرائم احلرب و  اإلنسانيةاجلرائم ضد ، اجلماعية  اإلبادة

اليت جيب أن تكون  ممارستها شروطحتديد و  اعتماد تعريف هللتوصل إىل غاية ا إىلجرمية العدوان 

.588دة مع أحكام ميثاق األمم املتح ةمتوافق

بتاريخ )3314(هاالئحتقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن  ةجتدر اإلشار هنا         

به معظم  تالذي متسك فوهو التعري .589جلرمية العدوانتعريفا  ااعتمدت مبوجبه 1974ديسمرب  14

املادة  واملقاصد املنصوص عليها يف وذلك لكونه يتفق. ة واألفريقية سيما الدول العربيالدول النامية ،

   . من ميثاق األمم املتحدة واملتعلقة باحلفاظ على السلم واألمن الدوليني  01

ا بالوسائل السلمية ¦ēƢǟ¦Ǆǻ�ǲŞ� Ƣǔǟȋ¦�¾Âƾǳ ميثاق روما األساسي على إلزامينص اإلطارويف هذا 

االستقالل  ة األراضي أوـد سالمضد باستعمال القوة أو استعماهلا ديوء إىل التهـواالمتناع عن اللج

.590ياسي ألية دولة ـالس

:على موقع  سابق ،، مرجع  سامح خليل الوادية : أنظـر -588

/http://www.alhewar.org
مما جيـعله . ، إال أنه يتسم باملرونة 3314رقم   ةمميلتعريف الذي جاء مبوجب الالئحة األرغم النقص الذي يتسم به ا-589

بالتايل ميكن للمجتمع الدويل متابعـة ومعاقبة مرتكيب جرائم . يواكب التطورات اليت يشـهدها القانون الدويل اجلنائي 

.العـدوان عن طريق األجهـزة املختصة خاصة احملكمة احلنائية الدوليـة 

.1974ديسمرب  14املؤرخ يف 3314رار من الق 02املادة : راجـع  - 590



دة باحلفاظ على ـم ملقاصد األمم املتحدعمن اجيابيات و  ةاملذكور  تضمنته الالئحةورغم ما  

Ĕ¢�ȏ¤���ȆŭƢǠǳ¦�ǶǴǈǳ¦على استخدام  تر اقتص إمنا . لكل املتغريات الدولية لةشام الئحة يكن مل ا

.591واالقتصادية لسياسيةاجلوانب اكوانب  شمل بقية اجلتن القوة املسلحة دون أ

لكونه أخطر اجلرائم  .تأثريه على نظام األمن الدويلمدى  يف - العدوان–ريفأمهية تعتكمن        

   رائم العدوانـخاصة يف ظل تزايد ج .الدولية بسبب استعماله القوة العسكرية بطريقة غري شرعية 

وأفضل .  يف خمتلف ربوع العاملوبريطانيا  ، فرنسادة األمريكيةـيات املتحكالوال ىرب الدول الك قبلمن 

يف حني . اإلرهابة ـعلى ليبيا حبجة مكافح 2011ل على ذلك العدوان األمريكي يف بداية فيفري امث

على مصاحلها ومصاحل حلفائها يف  هلا باحلفاظأن هدفها اخلفي هو خلق جو أمين وسياسي يسمح 

   . بية وحوض البحر املتوسط على اخلصوص املنطقة العر 

لتحقيق أي هدف أو حلل  يف هذا اإلطار يرى غالبية الفقه الدويل أن استعمال القوة املسلحة       

أو يف غري املصلحة دة ـالفا ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحخطبيعته ،  تكنأي مشكل مهما 

.592عدوانا  ربيعتاملشرتكة للمجتمع الدويل أو الدفاع عن النفس 

ألسباب أمنية بالدرجة دفني جبرائم العدوان ـلذلك قدمت الدول العربية ، باعتبارها أكثر املسته

العتماد ، خالل الدورة الثالثة للجنة التحضريية للجمعية العامة لألمم املتحدة اقرتاحا 593األوىل 

�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎدى اجلرائم ـرها إحرمية العدوان ، باعتباـج فكأساس لتعري) 3314( الالئحة  ºƬţ�Ŗǳ¦

.594ة الدولية اجلنائي

.169، ص  سابقمـرجع  ريات ، ـعبد القادر البق  :أنظــر  - 591

:على موقع سابق ، سامح خليل الوادية ،  مرجع  : أنظـر -592

/http://www.alhewar.org
الفرنسي، ( كالعدوان الثالثي ت ،ل العربية ويف عدة مناسبااهلدف األساسي للدول الكربى من شن العدوان على الدو -593

، العدوان 2011و فيفري  1986د ليبيا يف ـ، العدوان األمريكي ض على مصر  1956)رائيلي ـالربيطاين ، اإلس

نطقة الشرق األوسط  ، هو احلفاظ على ميل  ميزان القوة يف موغريها من اجلرائم  1982اإلسرائيلي على جنوب لبنان 

على بالتايل هي اليت حتافـظ . اليت تعد قاعـدة أمامية للدول الغربية خاصة الواليات املتحـدة األمريكية  لصاحل إسـرائيل

  .مصاحلها يف املنطقـة 

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 05املادة :  راجـع  - 594



لكن اإلشكال الذي يثار يف هذا اإلطار هو تباين مواقف الدول الكربى بشأن التعريف الوارد         

ات طبيعة ذ الئحةالدول األوروبية مبثابة  ا¤̄�¦ēŐƬǟ.)3314( اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الئحةيف 

  .قضائيا  ابالتايل ال يصلح تطبيقه ، ةية وأمنية معينية جاءت يف ظروف سياسسياس

إىل معرفة  حتما ة العدوان يقودناـجلرميودقيق  فالتوصل إىل تعريف واضح بناء على ذلك         

مما يسهل عملية محاية حقوق . رعية ـالطريق السليم لوضع حد الستعمال القوة بطريقة غري ش

.595 لكثري من الشعوب واألمم احل القانونيةاإلنسان واملص

،كالغزو596يد صورهدوحت، العدوان ريفتعل مرةألول  تتوصل 3314لالئحةا رغم أنلكن         

إرسال قوات عسكرية أو مرتزقة قنابل ، إلقاء دولة أخرى ، راضيأضم احتالل أو اهلجوم املسلح ، 

من األفعال اليت ميكن وصفها من قبيل جرائم  وغريهاالرتكاب أعمال ختريبية يف أراضي دولة أخرى 

 حعدوانا كالكفا وال تعترب استعمال القوة فيها ب اليت يسمح احلاالتإىل  ا¤ē°Ƣǋ كوكذل ، العدوان

اليت يتحملها  اجلنائية املسؤولية إىل اإلشارة تأغفل الكنهاالستقالل ،أجل التحرر و  املسلح من

، رغم أن كل جرمية هلااملشكلة فعال لألالعقوبات املناسبة  ددحت مل اĔ¢�ƢǸǯ.رائم العدوان مرتكبو ج

.597الدولية مكان ذلك يف القوانني الوطنية أأسواء  ،تقابلها عقوبة 

اء يف ميثاق روما حول دور ـذلك إىل تباين مواقف الدول األعضلويعود السبب الرئيسي         

باعتباره اجلهاز املكلف باحلفاظ على السلم  مفهوم جرمية العدوان جملس األمن الدويل يف حتديد

.598دةميثاق األمم املتحألحكام واألمن الدوليني وفقا 

قد ذكرت األفعال اليت تشكل  3314 من الالئحة 03أن املادة هذا اإلطار يف ظ ـاملالحو         

والقضاء قصد  الفقه وك الجتهادمرت  األمربالتايل ف.  رعلى سبيل املثال وليس احلصرائم العدوان ج

.03و 01التمكن من إضافة أفعال أخرى إىل قائمة األفعال املشار إليها يف املادتني

72سابق ، صمـرجع  وة توفيق ، راـبوه :أنظــر - 595

04خولت املادة لذلك.  األفعال اليت تشكل جرائم العدوان على سبيل املثال ةاملذكور  من الالئحـة 03ذكرت املادة -596

وفقا دوان ، ـل أعمال العبمن قب03رى غري واردة يف املادة ـة تكييف أفعال أخـصالحي الدويلس األمنـلĐ هامن

.دة ــمليثاق األمم املتح

.34سابق ، ص  رجع م  احملكمة اجلنائية الدولية بني قوة القانون وقانون القوة ،ولد يوسف مولود ،  :ر أنظـ- 597

.يثاق األمم املتحـدةممن  24/1املادة  : راجـع - 598



   ة العدوان في ظل نظام روما ـجريم: ثانيا 

صعوبات كبرية إلدراج جرمية 1998يف جويلية ر روما الدبلوماسي ـمؤمت واجه املشاركون يف

ورغم التوصل إىل إدراج جرمية العدوان ضمن  .الدولية  ةائيالعدوان ضمن اختصاص احملكمة اجلن

بشأن  ةفعليبصفة  اجلنائية اختصاص احملكمةممارسة من نظامها األساسي ، إال أن 05أحكام املادة 

تعريف هلا وحتديد شروطها اليت جيب أن تكون   إجيادغاية التمكن من  إىلتلك اجلرمية بقي مؤجال 

.05/2مثلما تنص عليه املادة 599دةاملتحفقة مع ميثاق األمم متوا

،الناميةمعظم الدول  تكانو . ن الرؤى بني األعضاء املشاركني تباي إىلذلك ود سبب يعو  

األوروبية  دول عدم االحنياز وبعض الدول،  بعض الدول األفريقية، زائرـمنها اجل العربيةخاصة الدول 

 ةـييف النظام األساسي للمحكمة اجلنائ وإدراجهادوان م دقيق جلرمية العفهو يد مدـلتح املؤيدينمن أكرب 

دقيق ريف تعترى وضع  األمريكيةاملتحدة  تكالواليااالستعمارية  لدول اكانت يف حني   .الدولية 

من  هتبعادـباسطالبت  لكلذ.  ةـوسياستها اخلارجية العدواني ال يتفق600-العدوان–رمية وواضح جل

.601ميثاق روما 

تضمن  ة الدوليةـنظام األساسي للمحكمة اجلنائيال 1998يف جويلية  مؤمتر روما تبىن ماعند  

ختتص و . أمنهامتس سلم البشرية و  اليت الدولية اجلرائمر عتبارها من أخطوذلك ال . جرمية العدوان

  .) د(من نظامها األساسي الفقرة  05احملكمة اجلنائية بالنظر فيها طبقا للمادة 

:، على موقع سابق رجع  مسامح خليل الوادية ، : ر أنظـ-599

.org/http://www.alhewar

.22مـرجع  سابق ، ص ، نصر الدين بومساحـة  : أنظـر - 600

، وبالتايل ضمن اختصاص  روماظام نتعترب الواليات املتحدة األمريكية من أشد املعارضني إلدراج جرائم العدوان يف -601

  ة ـمن طرف احملكمللمتابعةاخلضوعختشى   مما جعلها. وذلك بسبب سياستها العدوانية .  اجلنائية الدولية  احملكمة

.يف االحتفاظ بسلطة جملس األمن الدويل يف تكييف وحتديد جرائم العدوان باإلضافة إىل رغبتها .اجلنائية



 رتوفرط ـشب العدوان جرميةالنظر يف دت اختصاص قي  نفسهالنظام من   5/2ملادة ا لكن    

đ�ǶǰƷيكون احلكم  أن رطـيشتكما  .602من هذا النظام 123و121لمادتني لوفقا ذا الشأن ـ

.603سقا مع ميثاق األمم املتحدةاالصادر بشأن جرمية العدوان متن

الدويل  يف جملس األمن األعضاء الدائمنية ـعارضيتعلق مبيف هذا اإلطار  إشكالثار ي غري أنه   

 صدور قرارب ذلكيقيدون و  . يف جرائم العدوانمباشرة ر بالنظ ةالدولي اجلنائية الختصاص احملكمة

هذا القرار للمحكمة  زاميةلإمع  ، رمية العدوانـيدين الدولة املتهمة جبالدويل  من جملس األمن مسبق

  .الدولية  ةـئياجلنا

استنقاصا من و الدولية  صالحيات احملكمة اجلنائيةيف  راـمباش هذه املطالب تدخال رىنلكن           

هدفها حتقيق  ، األخرى الدوليةاهليئات كل املنظمات و تقلة عن  دولية مسحمكمة ليتها باعتبارها استقال

  .حقوق اإلنسان ملسامهة يف محاية بالتايل ا ،العدالة بإنصاف املستضعفني 

 الواليات ضدواهلجوم اإلرهايب 2001سبتمرب  11أحداث بعد  أنه إىل اإلشارةدر ـهنا جت         

،ة موضوعمت تأجيل مناقش ، األمريكيني الرعايا املئات منأدى إىل مقتل  ، والذيدة األمريكيةاملتح

  .ه تأجيل احلسم فيإىل  أدىمما .  الظروف الدولية غري املواتية كبسب تل جرمية العدوان

Ƴ�Ǧ ȇǂǠƬǳ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®ȂȀƳ�°¦ǂǸƬǇ¦�°ƢǗ¤�ĿÂوتفعيل اختصاص احملكمة رمية العدوان ـ

والذي  . 2000أكتوبر  13راح األملاين يف ـمنها االقتاملبادرات  بعضدمي ـتق ��ƢĔƘǌƥ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨĻاجلنائيـ

يأخذ بعني االعتبار السوابق التارخيية و  لدويل العريفمستمد من القانون ا من خالله أنهأملانيا أكدت 

1939على بولونيا عام الذي شنه هتلر جلرمية العدوان ، مثل العدوان 
نورمبورغ  اكما أقرت حمكمت.604

ؤولية مرتكيب جرائم احلرب العدوانية اليت تقع ـمن خالل أحكامهما مسبعد احلرب العاملية الثانية طوكيو و 

.605ات الدوليةخمالفة لاللتزام

.ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƢĔƘǌƥ̈�مية العدوان أن يكون قد صدر حكم يشرتط ملمارسة احملكمة اجلنائية اختصاصها بشأن جر - 602

.19، صاملرجع نفسـه  نصر الدين بومساحة ، : رـأنظ- 603

.73، ص   سابق ـراوة رفيق ، مـرجع  بوه   :أنظـر  - 604

انت تقع أنذاك تعتـرب تلك األحكام الصادرة عن حمكميت نورمبورغ وطوكيو بشأن جرائم احلرب العدوانية اليت ك -605

  .بني جرائم احلرب وجـرائم العدوان  بذلك بدأ الفصل ألول مرة .رائم العدوان ـاعرتاف ضمين جبمبثابة

) .سابق ـع جمر سامح خليل الوادية ،: أنظـر ( -       



�ǪǬŢ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤���ƨري من الدول األوروبيـưǰǳ¦�Ƣēƾكانت جادة وأي  األملانية املبادرةورغم أن          

اليت حاولت وضع شلت كما فشلت املبادرات السابقة وبذلك ف . كانت تسعى إليهاهلدف الذي  

كيلوج -يثاق بريانمل بالنسبة نوكذلك الشأ . 1924تعريف جلرمية العدوان سيما خالل مؤمتر جنيف 

.606الذي يعد أول وثيقة تتضمن حتديد عناصر وأركان جرمية العدوان 1927عام 

دائما  ونعملي  واكان األمن الدويليف جملس  األعضاء الدائمنيكون  إىلذلك  ويعود سبب          

 حيات جملس األمنمن صالديد الطرف املعتدي ـوحت ،  جرمية العدوانوقوع بقاء صالحية حتديد إل

.607األمم املتحدة يثاق ممن  39ملادة كام احألوفقا  الدويل

جوان 11د بتاريخ ـر االستعراضي لنظام روما املتعق غاية توصل املؤمتـذا احلال إىلـر على هـوظل األم

وكان ذلك يف نقطتني تتعلقان . ة الدولية  للمحكمة اجلنائيبكمباال إىل تعديل النظام األساسي  2010

  .ر فيها العدوان واختصاص النظ ميـةعريف جر بت

    تعريف جـريمة العدوان  -1

 ديل جوهري على جرمية العدوانـإدخال تع 2010 ر االستعراضي بكمباالـخالل املؤمتلقد مت          

عريف دقيق جلرمية العدوان مع إمكانية احملكمة اجلنائية وذلك بتوصل األطراف املشاركة إىل وضع ت .

.608رمية ية ممارسة اختصاصها بشأن تلك اجلالدول

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 05من املادة  02رة الفقذف مت حذلك بناء على         

شخص ما يف وضع يتيح قيام  -ƢĔأ اليت تعرف جرمية العدوان على مكرر 08املادة  إدراجو  ،الدولية 

أو شن أو  دادـإعأو  ه بتخطيطـللدولة أو توجيه كريلعساأو  يالسياسله التحكم بالفعل يف العمل 

:، على موقع جرية العدوانإشكالية تعريف  غصون رحال ، :أنظـر-606

spolitiques.Comhttp://www.ma
35، ص رجع سابق ولد يوسف مولود ، احملكمة اجلنائية الدولية بني قانون القوة وقوة القانون ، م:رأنظـ - 607

.
:           على موقعسابق ، مرجع  حممد بلقاسم رضوان ، : ر نظأ-608

/http://montada.echoroukonline.Com

.بشأن جرمية العدوان  اجلنائية الدولية يتعلق بتعديل  النظام األساسي للمحكمة RC/Res.6 القرار  -  609



دة ـهاكا واضحا مليثاق األمم املتحانتورته ونطاقه ، ، حبكم خصائصه وخط يشكلعمل عدواين ذ ـتنفي

–.

صية على تو 609مبوجب قرارهقد أرسى  )أوغندا( االستعراضي بكمباالر وبذلك يكون املؤمت        

1974ديسمرب  14ملؤرخه يف ا3314دة رقم اجلمعية العامة لألمم املتح
ة بتعريف جرمية واملتعلق610

جعل املمارسة الفعلية للمحكمة  2010لكن القرار املتخذ يف مؤمتر كمباال يف جوان  .العدوان 

املطلوبة  ءاألعضاأغلبية  هالذي سيتخذقرار اجلنائية الختصاصها بشأن جرمية العدوان متوقفة على ال

.2017611بعد الفاتح من جانفي ديل العتماد أي تع

ال ميكن انه ، مكرر  08املادة  ت بهاملالحظ من خالل تعريف جرمية العدوان الذي جاءف 

اجلهاز  لكونه ، الدويل قرار من جملس األمندور صعد جرمية العدوان إال بر يف النظ للمحكمة اجلنائية

 هقرار  وإصدارالواقعة  املخول له تكييفبالتايل هو   . نيواألمن الدولياحلفاظ على السلم ب املكلف

 ةـبدء احملكمة اجلنائيقبل ويكون ذلك  .612شكل جرمية عدواني ما وقعبأن مبوجبه يؤكد بشأن ذلك 

   . ضد املتسبب يف اجلرمية والعقاب  املتابعة إجراءاتالدولية 

�Ƣǻ¦Âƾǟ�ƪ رمية ماأو ج واقعة الدويل س األمنـإذا كيف جمل أما         ǈȈǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�� ففي هذه احلالة

.613واقعـةأي قرار بشأن تلك الزة عن اختاذ ـعاجالدولية  ة ـتبقى احملكمة اجلنائي

.41سابق ، ص  جع مر  بني قانون القوة وقوة القانون ،: احملكمة اجلنائية الدولية ولد يوسف مولود ،: ر أنظ - 6610
:سابق ، على موقع رجع غصون رحال ، مـ : اجـعر -611

rg/arhttp://www.amnestymena.o
:

تعتـريه مشكلة اعرتاض األعضاء  الدولية ةـمكرر من النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 08املادة  رغم أن تطبيق -612

الدائمني يف جملـس األمن الدويل ، إال أن ما حتقق يعد مكسبا للدول الضعيفة يف إطار تطـور القانون الدويل اجلنائي

 .ومتابعة مـرتكيب جرائم العـدوان 
د اجلرائم ـرائم العدوان باعتبارها أشـر يف جـبالنظ الدوليةةـيف مثل هذه احلاالت تبقى صالحيات احملكمة اجلنائي-613

.   مهامها أداءوهذا ما يصعب عملية .الدويل  متوقفة على تقدمي الضوء األخضر من قبل جملس األمن،خطورةالدولية

.رائم العدوان ـجوبالتايل متابعـة مرتكيب



كن مي ألنه. حتقيقه إىلملا تصبو احملكمة اجلنائية الدولية  خمالفة جسترتتب عنه نتائما ذلك و         

 لكون إجراءات البدء يف . لعقابة واـاملتابعاإلفالت من  نالعدوان مالكثري من مرتكيب جرائم 

  .  كالدويل بشأن ذل ناملالحقة مقيدة بصدور قرار من جملس األم

، السياسية تهاطبيع ها،بنظرا لتشعه ميكن القول أنتعريف جرمية العدوان ، ويف خالصة          

على صالحيات حتديد  هاستحواذاحلفاظ على  يف األمن الدويليف جملس  لدائمنيورغبة األعضاء ا

إمنا  .متلك سلطة متابعة مرتكيب جرائم العدوان ة الدولية الـاحملكمة اجلنائيف وتكييف جرمية العدوان ،

من طرف جملس  لكون قرار اإلدانة قد مت إصداره ،614هلا سلطة إصدار األحكام املتعلقة مبعاقبتهم

وهذا ما يتناىف مع نظام احملكمة . مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية يف إجراءات املتابعة من قبل األ

    .عن غريها من اهليئات واملنظمات الدولية اجلنائية الدولية باعتبارها هيئة مستقلة 

   ختصاص المحكمة الجنائية الدولية ا  -2

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية  بعد التعديالت اليت مت احداثها على         

ـة اجلنائياحملكمة مكرر واملتعلقة باختصاص  15 املادة إدراجمت  ،2010كمباال ـر العدوان خالل مؤمت

  .بالنظر يف جرائم العدوان  الدولية

إما  ،جرمية العدوانبشأن  الدولية للمحكمة اجلنائيةينعقد االختصاص  ورةـاملذك وطبقا للمادة         

نظام األساسي للمحكمة من ال) ب(الفقرة  13بناء على إحالة من جملس األمن الدويل وفقا للمادة 

كما جيوز للمدعي .615ولةدثالثني طرف أو قبول التعديالت من نة واحدة على مصادقة بعد مرور س

من  تأكدالبعد ضد مرتكيب اجلرائم  التحقيق واملتابعة إجراءاترة العام باحملكمة اجلنائية الدولية مباش

.616يؤكد مبوجبه وقوع عدوانقرار لالدويل جملس األمن  إصدار

جملس األمن  بني سلطاتالتداخل بهذه القضية تثري إشكاال يتعلق اإلشارة إىل أن هنا جتدر          

 ضاء الدائمنيومصاحل الدول الكربى األع نيالدوليألمن افاظ على السلم و حلكجهاز مكلف باالدويل  

.73سابق ، ص  رجع م راوة رفيق ، ـبوه: راجـع  - 614

.48سابق ، صمرجع  الدولية ، ـة احملكمة اجلنائي مولود ، فولد يوس: راجـع - 615

. جلنائية الدوليةاألساسي للمحكمة امكرر من  نص تعديل نظام روما 15/3املادة :  أنظـر - 616



«� عمليةكل دائما عرقلة  الدول حتاول  تلكن أل. فيه  ƾēعلق بالعدوان إذا  يت 617قرار أي إىل إصدار

.618مبصاحلها أو مبصاحل حلفائها كان ذلك ميس

بناء على ذلك  ميكن ألي واحد من األعضاء الدائمني يف جملس األمن الدويل عرقلة عملية          

أمن على حساب  ذلك كانو ول ، س مصاحلهامت املتابعة ت تلككان  إذالعدوان متابعة مرتكيب جرائم ا

.مرتكيب جرائم العدوان بعيدة املنال  مجيع ة ردعـا جيعل عمليمم . ¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐوسلم 

ليم ¦ǫ¤�ȄǴǟ�ƨƦǰƫǂŭ¦�À¦ÂƾǠǳ¦�ǶƟ¦ǂŝ�ǪǴǠƬƫ�ƨǴǰǌǷ�ƢēƢǏƢǐƬƻ اجلنائية يف ممارسة  كما تواجه احملكمة

 ف يف نظام احملكمةارـ طأرعايا أو دول  من قبلمرتكبه  رائمـج أو ،يف ميثاق روما  أعضاءدول غري 

مل تكن  بشأن جرائم العدوان ما ةـاجلنائي باختصاص احملكمةلكنها أعلنت عدم قبوهلا ة الدولية ،ـاجلنائي

.619 س األمن الدويلـمن جملة حمال

ية جلرمية العدوان ، ورغبة الدول الكربى يف را للطبيعة السياسنظ يف األخري ميكن القول أنه        

التوصل إىل تطبيق فعلي الختصاص ، ف استغالل كل اهليئات واملنظمات الدولية خلدمة مصاحلها

دالة ومحاية حقوق اإلنسان ، دون أية ضغوط لتحقيق الع احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

لذا  .يظل بعيدا  ،الدويل س األمنيف جمل األعضاء الدائمنيسيما  ، لدول الكربىا طرف منية ـسياس

لتحقيق األهداف اليت أنشئت من  ايف نظام روم الدول األعضاء¦�ƨǏƢƻ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐتبقى جهود 

.620أجلها احملكمة اجلنائية الدولية مستمرة 

�ƨǼǇ�̈ƾŭ�°¦ǂǫ�Ä¢�Ǧالدولية  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 16ملادة ازـجتي-617 ǫÂ�ŅÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦�ǆ ǴĐ)1(

لكن هذا االمتياز أصبح يستغل خلـدمة الدول الكربى مصاحلها ومصاحل    .دد عملية السلم ـالقرار يه ذلكإذا كان       

.و كان ذلك على حساب سلم اإلنسانيـة وأمنها حلفائها ول
:على موقع ،سابق مـرجع  غصون رحال ، : راجـع  -618
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.66سابق ، ص دمحاين عبد السالم  ، مـرجع   :ر ـأنظ- 619

:وقعاملعلى  ،سابق مرجع ، حممد بلقاسم رضوان : أنظر -620
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   دوان ـأركان جريمة الع: ثالثا 

 لسنة 3314 دة مبوجب الالئحةقبل اجلمعية العامة لألمم املتحيف املقدم من رـ بناء على التع

 إاله ال ميكن قيام جرمية العدوان أن نستخلص ،2010جوان 11الذي أدخل عليه يف والتعديل  1974

 ووي ـ، الركن املعن الركن املادي :هي  وكغريها من اجلرائم الدولية األخرى  يةـاألساس ا¢°ĔƢǯ بتوفر

  . ركن الدويلال

  لجريمة العدوان  ن الماديـالرك-1

08وطبقا للمادة . اخلارجي ملرتكب اجلرمية السلوك الفعل أو هو الركن املادي جلـرمية العدوان         

رمية ـكن املادي جلر كل الـاألفعال اليت تشة الدولية ،  فـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي مكرر

   : العدوان هي 

. باستعمال القوة ه ضم أوة بدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو احتالله يام القوات املسلحق -

    .أخرى أو أية أسلحة رى بالقنابل ،إقليم دولة أخ بقصفلدولة ما  ةاملسلحقيام القوات  –

  .املسلحة لدولة أخرى من جانب القوات  هادولة ما أو سواحل موانئضرب حصار على  -

  رى لدولة أخاجلوية الربية أو البحرية أو  حةالقوات املسل ة مبهامج املسلحة لدولة ما  قيام القوات -

    .مساح دولة ما لدولة أخرى باستعمال اقليمها للقيام بعمل من أعمال العدوان ضد دولة ثالثة  -

.621لقيام بأعمال العدوان ضد دولة أخرى ل مجاعات مسلحة أوعصابات  إرسال -

ة الدولية أنه للمحكمة اجلنائي يالنظام األساسن ممكرر  08ظ من خالل نص املادة املالحـ          

ر ـاألمف لذا.رـوليس احلص سبيل املثال ىعل ة العدوانجلرميـتشكل الركن املادي اليت األفعال  إىل أشار

. العدوان اليت تشكل جرمية قائمة إىل الأخرى  إلضافة أفعال قانونال الباحثني يفو  مرتوك للفقهاء

ة العدوان ، خاصة ـوما سيحمله من األفعال املشكلة جلرمي622نائيور القانون الدويل اجلوذلك وفقا لتط

فعال مما جيعل القيام بأي فعل من األ . روبـيف ظل التطور التكنولوجي واستعماالته يف جمال احل

  .رمية العدوان ارتكابا جلاملذكورة يعد 

.69سابق ، ص  رجع مـعبد السالم ،  دمحاين: أنظـر ـ    621

.34سابق ، ص رجع م ، احملكمة اجلنائية الدولية بني قوة القانون وقانون القوة ،ولد يوسف مولود : أنظـر  - 622



دون العدوان على استعمال القوة املسلحة  جرمية ريفركزت تع مكرر 08/2املادة  كما أن        

يؤدي استخدامها إىل ارتكاب اليت األفعال والوسائل  بقية أغفلت بالتايل. غريها من األفعال األخرى 

 ية وغريها من الضغوطالعالقات الدبلوماس صادي ، قطعاحلصار االقت تهالومن أمث . رائم العدوانج

ـدة األمريكية على كل من حلصار الذي فرضته الواليات املتحوخري دليل ا .623السياسية واالقتصادية 

.624على تنازالت معينة وافقةامل على  هابغرض محل وذلك.  ه حقـدون وج لعراق وإيران ليبيا ، ا

من تدمريا على مدار السنوات أكثر واقتصادها ل وب تلك الدو ـاحلصار على شع كفكانت آثار ذل

  .ة ضدها ـاستخدام القوة املسلح

،قاعدةكمنظمات الا املنظمات االرهابية يف العامل  đ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋƢفذلك  باإلضافة إىل         

بسبب بالتايل من اشد اجلرائم الدولية خطورة  .تعد جرائم عدوان  داعش ، بوكوحرام وغريها

.625مكرر من نظام روما 08أنه مل يتم إدراجها يف املادة  إال. ةȈǻƢǈǻȍ¦�ǶǴǇ�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰانع

بالتايل  ،ورةـمكرر قصد جعلها تشمل كل األفعال املذك08ديل املادة تعاألمر يستوجب لذا          

«��ǞǼǷ .ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةإخضاعها ال ƾđ�Ǯ ǳ̄Â من مرتكيب تلك األفعال إفالت

   . العقاب ووضع حد النتهاك القانون الدويل اإلنساين واملساس حبقوق اإلنسان 

ة العدوانـلجريموي ـالركن المعن-2

املتعلق بارتكاب اجلرمية  العام القصد اجلنائي يشرتط توفررمية العدوان ـالركن املعنوي جل لقيام          

ولة املعتدى يادة الدـوميس سروع غري مش هو فعل تكببأن الفعل املر  علم اجلاين وينطوي ذلك على. 

:، على موقع سابق  رجع ام الوادية ، لسامح خلي:أنظـر  -623

/:www.alhewar.orghttp
. وتتمثل أساسا يف تسهيالت القامة قواعد عسكرية.ذات طابع عسكري واسرتاتيجي  التنازالت املقصودةغالبا ما تكون  -624

املتوسط ، ق األوسط ، البحر اإلسرتاتيجية يف العامل كالشر الدول الكربى على مناطق النفوذ لذلك اشتد التنافس بني

 ذلكومن أمثلة. كما تعد التنازالت ذات الطابع االقتصادي يف غانة األمهيـة . اخلليج العريب ، البحر األمحر وغريها 

.العريب والذي يعد من أهم أهداف الدول الكربى يف اخلليج . التسهيالت املتعلقة باحلصول على البرتول و موارد الطاقة 
:، على موقع لسابق ، مـرجع  غصون رحال :ر أنظ-625

http://www.amnestymena.org/ar

.70سابق ، ص رجع مـ،  دمحاين عبد السالم    :أنظـر  - 625



د األضرار بالدولة املعتدى عليها ـقصفعل العدوان القيام ب اجلاين إىل ه إرادةايشرتط اجتما ك .عليها 

.626أو قطع العالقات الدبلوماسية Ƣēاملساس بسيادو 

أما .  Ƣē®Ƣـبسي اوانا ومساسحق ، يعترب عد هدون وج رىأخ ةباقتحام أراضي دول ةفقيام دول        

للرد على أو �Ƣē¦Ȃǫ�ƨƸǴǇ¢�ǾȈƳȂƫ�Ŀبسبب خطأ  ¦ƢŶ¤Â���Ƣđ�°¦ǂǓȍإذا مت ارتكاب الفعل دون قصد 

رمية ـبسبب انعدام العنصر املعنوي جل رمية عدوان ،ذلك ال يشكل جف، 627عدوان آخر ضد أرضيها

.628لعدوان واملتمثل يف نية االعتداءا

ن الدوليـالرك-3

مكرر من 08يف املادة  إليهامن األفعال املشار  وع فعلـهو وقالركن الدويل جلرميـة العدوان          

قوات ضد  أودولةإقليم على  موافقتهاأو أو بناء على خطتها  ، دة دولـباسم الدولة أو عنظام روما 

.  من أعمال العدوان ريها من األفعال اليت ميكن أن تشكل عمال ـ، أو غ دولة أو عدة دول أخرى

.629هذا الركنتوفر إال بجرمية العدوان  ميكن قيامال  لذا

 دث بعض األفعال وتلحق ضررا بدولة أو عدة دولـقد حت لكن استثناء من القاعدة املذكورة        

  : ومن أمثلة ذلك.  ة عدوانـبالتايل ال تقع جرمي .رى دون أن يقوم الركن الدويل أخ

.بني القوات املسلحة لدولة ما مع مجاعة أو أفراد ال يكونون دولة وقوع اشتباكات -

.ة سفن القراصنة لقوات دولة ما أو العكسـمهامج - 

.70، ص نفسهرجع ـ، امل دمحاين عبد السالم    :أنظـر  - 626

القواتو دفاع الفلسطينية ضد القوات اإلسرائيلية ، التحرير تقوم به قوات ما وانمن أفضل األمثلة على دفع العد -627

دو ال يعترب   ـالع هجوماتفقيام الدولتني بالرد على استفزازات و . األفغانيـة ضد الواليات املتحدة األمريكية 

ē®ƢȈºǇÂ��ƨȈǸȈǴǫȍ¦�Ƣǿ®ÂƾƷ�Ǻǟ�̧Ƣǧ®�ƢŶ¦���Ƣǻ¦Âƾǟ ا .
 معيارا           كما يعد.  رمية العدوانـرطا لقيام جـة االعتداء شـد اجلنائي اخلاص واملتمثل يف نيـيعترب القص 628

.جـرمية العدوان وغريها من اجلـرائم الدولية األخـرى بنيللتمييـز  أساسيا
:سابق ، على موقع  رجع مغصون رحال ،  :راجـع  -629

http://www.amnestymena.org/



.630أوقوات إرهابية  احلرب األهلية بني القوات احلكومية وقوات املعارضة -

حدة جلرمية العدوان التعريف الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتأنه رغم ص مما سبق نستخل 

دول القائما بني مازال اخلالف ، إال أن 1974 ديسمرب14بتاريخ )3314( رقم  الئحتهامبوجب 

لذلك .  العدوان األفعال املشكلة جلرميةيف حتديد  الدويل نلس األمـحول دور جم انظام روم األعضاء يف

هلا 631لصالحيات املخولة كيدا لتأ سلطاتستئثارها بتلك الوية الالعض ةتعمل الدول األعضاء دائم

.632دة من ميثاق األمم املتحمبوجب الفصل السابع 

 األعضاءو  ، ة وبقية دول العامل من جهةـود سبب ذلك إىل تباين الرؤى بني الدول الناميـويع    

.634وع جرائم العدوانـحول موض ، جملس األمن الدويل من جهة ثانيةيف 633الدائمني

ودور  ، رمية العدوانـالدولية بشأن جة ـاختصاص احملكمة اجلنائيتداخل الصالحيات بني مما يودي إىل 

وفقا  ،  نيلسلم واألمن الدوليحلفاظ على ابا فتباره اجلهاز املكلـيف ذلك باع الدويل األمن سجمل

.دة من ميثاق األمم املتحـ للفصل السابع

ميكن للمحكمة  ال، ي للمحكمة اجلنائية الدوليةمن النظام األساس635مكرر 15طبقا للمادة ف 

   : ر يف جرائم العدوان إال وفقا للشروط التاليةـأن متارس اختصاصها بالنظ

.71سابق ، ص  رجع مدمحاين عبد السالم ، :أنظـٍـر - 630

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  16املادة : راجـع - 631

. السابق ع ـرجاملغصون رحال ، :أنظـر - 632

اعتماد تعريف دقيق جلرميةرقلة عملية التوصل إىلع إىلالدائمني يف جملس األمن الدويل ، دائما  الدول األعضاء  تسعى-633

ǶǴǜǳ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�Ƥ ك، لكون ذلالعدوان  Ʀǈƥ�śȇǂǰǈǠǳ¦�ƢŮƢƳǂǳ�¦ƾȇƾē�ŐƬǠȇوالعمل خارج الشرعية الدولية   .

.69دمحاين عبد السالم ، مرجـع  سابق ، ص  : أنظـر (  -.مثال على ذلك جتسده السياسة األمريكية وخري (

:ع  سابق ،على موقعرجحممد بلقاسم رضوان ، م: ر أنظ-634

http://www.montada.echoroukonline.Com::

2010جوان  11بتاريخ  ةانعقد مؤمتـر كمباال االستعراضي لتعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي عندما-635

.1974ديسمرب  14املؤرخ يف  3314من قبل اجلمعية العامة لألمم  املتحدة مبوجب الئحتها رقم التعريف املقدم تبين مت

أو جـرمية يرتكبها قائـد سياسي أو عسكري تشكل حبكم طابعـها   –�ƢĔ¢�ȄǴǟ�À¦ÂƾǠǳ¦�ƨŻǂـجريفتعومت التوصل إىل 

ƢȀǫƢǘǻ�Â¢�Ƣē°Ȃǘƻدةـواضحا مليثاق األمم املتحانتهاكا-.



 لهوميكن. وقوع العدوان حالة  يؤكد مبوجبه الدويل أن يصدر قرار واضح من جملس األمن -

  .فيهاعندئذ إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية للنظر 

الشروع يف التحقيق بشأن أية قضية تتعلق جبرائم  الدولية وز للمدعي العام للمحكمة اجلنائيةـجي -

  .مسبق من الشعبة التمهيدية للمحكمة  على إذنلكن ذلك مقرون حبصوله  . العدوان

ست ال ينعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية للنظر يف جرائم العدوان املرتكبة يف أقاليم دول لي -

�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�́ ƢǐƬƻ¦�ǲƦǬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƪ ǼǴǟ¢�¾Â®�Â¢���ƢǿƢȇƢǟ°�» ǂǗ�ǺǷ�Â¢�ƢǷÂ°�¿Ƣǜǻ�Ŀ�ƢǧǂǗ

.، إال إذا كانت تلك القضية حمالة من طرف جملس األمن الدويل بشأن جرائم العدوان

عد تتخذه ب اجلنائية ممارسة اختصاصها الفعلي بشأن جرائم العدوان ، إال بقرار ال ميكن للمحكمة-

.636األساسي هاظامنيف نظام روما املطلوبة لتعديل  عضاءأغلبية الدول األ 2017جانفي01

�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȈǳÂ®�ƨǸǰŰ�ƢĔ¢�Ƕǣ°�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�À¢�ƶǔƬȇ�ƢǼǿ�ǺǷ�  وليست تابعة لألمم

قيدة يف مهامها ��¤Ƿ�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ ورواندا سابقا املتحدة كما هو الشأن بالنسبة حملكميت يوغسالفيا

  .املتابعة ار يسمح هلا باخلوض يف التحقيق و املتعلقة مبتابعة مرتكيب جرائم العدوان بصدور قر 

اإلبادة، رائم ـيف األخري ميكن القول أنه باإلضافة إىل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جب      

، كان نظام رومامكررمن  08و 05 جرائم احلرب وجرائم العدوان طبقا للمادةاجلرائم ضد اإلنسانية ،

  .من نظامها األساسي  05من األجدر إضافة جرائم اإلرهاب إىل نص املادة 

باإلضافة إىل .  ¢�ǺǷ�ƢĔȂǰǳƢēƢȇ®ƢǐƬǫ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǶǴǇ�ȄǴǟ�¦ŚƯƘƫÂ�̈°Ȃǘƻ�ǶƟ¦ǂŪ¦�ƾǋوذلك           

تكييفها مع اجلرائم توجب األمر ـمما يس .637اإلنسان يف خمتلف ربوع العاملية يف نفستأثري ما هلا من 

األشخاص املتسببني يف ملنع  ، الدولية اجلنائية االختصاص احملكمة وإخضاعها الدولية املذكورة

�ƢđƢǰƫ°¦ 638العقاب العدالة الدولية واملتابعة أمام  من اإلفالتمن.

/RCالقرار :  راجـع -636 Res ديل نظام روماـواملتعلق بتع.  2010جوان  11املؤرخ يف   6.
637

ومتس اجلميع . ر ـاجلرائم انتشارا و تأثريا على خمتلف دول العامل يف وقتنا احلاض كثررهاب من أرائم اإلـتعترب ج--

ÂƾƷ�ƾǼǟ�Ǧ®�������.  بالتايل فهي أخطر من اجلرائم ضد اإلنسانية .دون متييز بني النساء ، األطفال و الرجال  ǫȂƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

لذا يستوجب   . رة تعاون كل الدول للقضاء على هذه الظاه يستدعيمما .  ف دول العاملدولة معينة ، بل متتد إىل خمتل

ȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�Ƣđ�ǎـضمن اجل األمر إدراجـها Ƭţ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǶƟ¦ǂة الدوليةـ.

.49سابق ، ص رجع م احملكمة اجلنائية الدولية بني قوة القانون وقانون القوة ، ولد يوسف مولود ،  :أنظـر  - 638



المطلب الثالث

    ـة الدولية الجنائيالعراقيل التي تواجهها المحكمة                      

�ǞǸƬĐ¦�®ȂȀŪ�ƲȇȂƬƫ هيو .  دائمة يف العامل ةدولي حمكمة أولة الدولية تعترب احملكمة اجلنائي          

 الحقةم ىعل تسهربذلك  . دويل دائم جنائي قضاءمن أجل إرساء فرساي  ةمنذ اتفاقيالدويل 

من نظامها 05ليه املادة نص عمثلما ت،  أمنهااألكثر خطورة على سلم البشرية و 639مرتكيب اجلرائم

  باختاذوذلك .  بمن العقا ¤ǶēȐǧ دمضمان علوتعمل  . صفتهم ومراكزهم تكن، مهما األساسي

بني  زيز التعاونـتعباإلضافة إىل  . على الصعيد الوطينمهامها  إجناحعلى دها اليت تساعتدابري ال ةكاف

.640الدويل ىو الدول لتجسيد أهدافها على املست

ومسو  نساينتأكيدا على حضارية الضمري اإل الدولية احملكمة اجلنائية إنشاءيعترب  لكلذ         

ضمن للبشرية حتوله حنو األحسن الذي ي كذلكو  . قضاء جنائي دويل دائمومتسكه بإرساء  فضائله

.641الشعوبويف إطار التعاون بني خمتلف الدول و  مسالأمن و العيش يف 

 إنشاءاالعرتاض على : لذلك سنتعرض ألمهها وهي .ه عدة عراقيل اجهتو لكن حتقيق ذلك          

انضمام كل دول العامل اىل احملكمة اجلنائية يف عدم ، )الفرع األول(يف  احملكمة اجلنائية الدولية

، طول )الفرع الثالث (للمحكمة اجلنائية الدولية يف  الدويل األمنعرقلة جملس، )الفرع الثاني(

يف  1998خاصة بعد  ةدولي ـةجنائيإنشاء حماكم ريا ـأخو  ) الفرع الرابع(يف  ت واحملاكماتراءاـاإلج

.)رع الخامسـالف(

  رع األولـالف

   الدولية المحكمة الجنائية تراض على إنشاءـاالع                           

املعنويني ،  ألشخاص الطبيعيني دون األشخاصملتعلقة باقضايا االاجلنائية الدولية على النظر يف  ةيقتصر اختصاص احملكم -639

  . القضايا املتعلقـة بالدول واملنظمات الدولية   خالفا ملا هو الشأن بالنسبة حملكمة العدل الدولية اليت تنظر يف

.233، ص  املـرجع  نفسه ولد يوسف مولود ، : أنظـر - 640

.103سابق ، ص نبيل حممود حسن، مـرجع  :  راجـع  - 641



ونقطة حتول يف  ، مع الدويلللمجتمكسبا الدولية الدائمة  ةإنشاء احملكمة اجلنائي ربيعت           

 إقامةنني قصد ـدامت عشرات الس تتويج جلهودباإلضافة إىل أنه . اجلنائي  تطور القضاء الدويل

 يعدبذلك و . ة والعقاب من املتابعالدولية  رائمت مرتكيب اجلإفال نلحيلولة دو ل دويل دائم قضاء

قضائية دولية  ةـهيئ ƢĔȂǰǳ،642اجلنائيالدويل  لقضاءاسابقة يف تاريخ ة الدولية اجلنائيـ إنشاء احملكمة

مرتكيب  ةقـمالح ر علىتسه وهي .643اهليئات واملنظمات الدوليةغريها من  ومستقلة عن دائمة

ضمان لتعمل بالتايل  .اإلنساينكل األشخاص املتسببني يف املساس بقواعد القانون الدويل رائم و اجل

.644صمن أجل محاية حقوق وحريات األشخا احرتامها

 ها األساسيقبل اعتماد نظام كان،الدولية احملكمة اجلنائيةأول العراقيل اليت صادفتها أن إال         

 الدولاض اعرت وذلك بسبب . 1998جويلية 17و15خالل املؤمتر الدبلوماسي املنعقد بروما ما بني 

ند ، العراق ، ليبيا ، إسرائيل ، الصني ، اهل وكذلك سيما الواليات املتحدة األمريكية ،645الكربى

  .مبدأ إقليمية القانون اجلنائيو  ةاحملكم وجودحبجة تنايف  على إنشائهاوقطر 

عدم وجود تقنني واضح للقانون الدويل اجلنائي ميكن للمحكمة ب تذرع الفريق املذكور كما       

إلنشاء  ةاملعارض الدول تاحتج فقد ، كباإلضافة إىل ذل . الشرعية الدولية إطاره للعمل يف تطبيق

¦ǞǸƬĐ¦�ƢǿƾȀǌȇ�Ŗǳ¦�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�©¦°ȂǘƬǴǳ�ÄƾǐƬǳ األمم املتحدة عن منظمة خاصةبعد عجز املؤسسات الدولية القائمة -642

رائم الدولية اخلطرية ، مت إنشاء احملكمة  اجلنائيـة الدولية كأول حمكمة جنائية الدويل ، وردع مرتكيب الكثري من اجل

.                    من نظامها األساسي  05مرتكيب اجلرائم األشد خطورة يف العامل وفقا للمادة مبتابعـةدولية دائمة مكلفة

.07بني قانون القوة وقوة القانون ، مرجع  سابق ، ص: لدولية ولديوسف مولود ، احملكمة اجلنائية ا: أنظر (  - (
اللتان بقيتا تابعـتني لألمم الفيا سابقا ورواندا ـبذلك عن حمكميت يوغسالدائمـة ة الدولية ـختتلف احملكمة اجلنائي-643

.املهام احملــددة هلما يف نظاميهما األساسيني املتحـدة إىل غابة  انتهاء
:جع السابق ،على موقع حممد بلقاسم رضوان ، مر : أنظر -644

http://www.montada.echoroukonline.
  حملكمة فكرة إنشاءأيدت الدويل ، اليت  نس األمـة من األعضاء الدائمني يف جملـدرب فرنسا الدولة الوحيـتعت-645

.:)سابق ، على موقع  رجع ـنادر شايف ، م: أنظـر (  الدوليةاجلنائيـة     



مما  .هادمي املتهمني أمامـقتله خمول خمتص و دويل  قضائي جود جهازو عدم ب احملكمة اجلنائية الدولية

.646الكثري من مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب بإفالتيسمح 

شكل يإنشاء احملكمة ترى  ƢĔȂǰǳيعود الدول  ملعارضة تلك يف حني أن السبب احلقيقي        

 حالهذا وذلك إما بسبب سياستها التوسعية واالستعمارية،و .Ƣē®ƢǫÂ�ƢȀȈǳÂƚǈǷ�ƨǻƢǐƷى علا ر خط

أو بسبب أنظمتها الدكتاتورية ، وهذا حال الدول العربية كالعراق ،  .دة األمريكية الواليات املتح

647ياألساس روماعلى نظام عارضت التصويت لذلك . ريها من الدول النامية ـليبيا وغ، قطر 

جعلها تتحاشى االنضمام إىل احملكمة مما . غري الدميقراطية  سياستهاطبيعة ب خلفيات تتعلق بسبب

       . وبالتايل اخلضوع ألحكام نظامها األساسي الدولية  ةـاجلنائي

أول إنشاء احملكمة اجلنائية منذ ظهور  فكرة عارضتاألمريكية   الواليات املتحدةللتعليل ف         

حتاول دائما  كما.امتياز االعرتاض وذلك باستعمال  . اية احلرب العاملية الثانيةĔ�ƾǠƥ نشائهامبادرة إل

ƢĔȂǰǳ.علها تبقى غري ملزمة بأحكامها هذا جي .ات الدولية تفاقعدم قبول االنضمام إىل االالتهرب و 

دولية بسبب ترفض اخلضوع ألية حماكمة أو تسليم رعاياها للمحاكمة أمام اهليئات القضائية ال

ǟ¦ȂǬǳ�ǶēƢǯƢȀƬǻ¦ 648رمنيـكانوا جمد القانون الدويل اإلنساين و لو.

ات جنيف ـكام اتفاقمن أكرب االنتهاكات اليت ارتكبتها الواليات املتحدة األمريكية ألحو          

ألحكام  تهاخالفمب وذلك. 649بعد اعتقاله الرئيس العراقي صدام حسني وء معاملةـس1949لعام 

 .  ة جنيف الرابعة ـمن اتفاقي 05و 04 املادتني

  : على املوقع االلكرتوين خليل حسني ، اجلرائم الدولية وحماكمها يف القانون الدويل اجلنائي ،  :ر أنظـ-646

http://drkhalilhussein.blogspot.Com/

 إنشاء احملكمة ألنوذلك .1998ويلية ـروما يف جدة من الدول اليت عارضت تبين ميثاق ـكانت الواليات املتح-647

لكون وجود احملكمة اجلنائيـة جيعل رجاهلا العسكريني   . والعدوانية  يتعارض وسياستها االستعماريةالدولية  ةاجلنائي

)لقاسم رضوان ، املرجع السابق حممد ب: أنظر (يف خمتلف بقع العامل  ا¦ĔȂƦǰƫ�ǂưȇ�Ŗǳ¦�©ƢǯƢȀƬǻȏمعرضني للمتابعة عن

.04سابق ، ص مـرجع   ، نصر الدين بومساحة : أنظـر  - 648

.    ةمن اتفاقية جنيف الرابع 05و  04خمالفا ألحكام املادتني  -صدام حسني  - السابق الرئيس العراقي ام دإعكان-649

  .املعامالت اخلاصة بأسـرى احلرب  وتناىف ي مما .القبض عليه معاملته أثناء ابسبب سـوء



اليت تنص على  10يف املادة  1948لعام  وق اإلنسانـد عليه اإلعالن العاملي حلقا أكهذا م         

  دتهو أكـ . -تقلة نزيهة نظرا عادال ـضيته أمام حمكمة مسلكل إنسان احلق يف أن تنظر ق - أن

.650أيضانوروبيـة حلقوق اإلنسااحملكمة األ

.  راقي السابق صدام حسني أسري حربالع الرئيس ربتعتفاتفاقيات جنيف  من 04ملادة أما ا         

لكن الواليات املتحدة  . راحه بعد انتهاء احلرب ـى مبعاملة أسرى احلرب و يطلق سظو بالتايل حي

 وبذلك تكون قد  .ة  ولو كانت شكليحماكمة أية  دون جمرم حرب و أعدمته  ربتهـاعت األمريكية

.د القانون الدويل ـقواعخالفت 

سنة ، 65على مدى أكثر من اليت ارتكب مسؤولوها ، رائيلسإ علىه سنفكما ينطبق األمر 

 معاقبتهم متابعتهم و تتم  ون أن لكن د . لفلسطينيني و اللبنانينييف حق ا  اإلبادةجرائم  الكثري من 

ى ظاليت حت652اخلاصة   وذلك بسبب احلماية.651عن تلك االنتهاكات الدولية أمام احملكمة اجلنائية

Ƣđ األمريكيةدة إسرائيل من طرف الواليات املتح  .  

إال ، 2010نائيـة الدولية يف جوان اليت مست النظام األساسي للمحكمة اجل تورغم التعديال       

باعتباره اجلهاز الدويل بتدخل جملس األمن  اجلرائم كثري مناليف دة ـبقيت دائما مقي اēƢȈƷȐǏأن

 الشروع يف  الدولية  ال ميكن للمحكمة اجلنائية لذا.  نياملكلف باحلفاظ على السلم واألمن الدولي

يؤكد وقوع اجلرمية  الدويل أو قرار من جملس األمن إذنبعد  إال ،مرتكيب اجلرائم  تابعةممارسة مهامها وم

 األساسي مكرر من النظام 08وص عليها يف املادة ـالعدوان املنص رائمـهذا ما هو جمسد يف ج. 

   . الدولية  يةاجلنائللمحكمة 

.من االتفاقية األوروبيـة حلقوق اإلنسان  06املادة : أنظـر  ـ  650

املتسبب يكون سريعا ملتابعة ومعاقبة ردهاأن  أي. تتعامل مبكيالني  الدولية أن احملكمة اجلنائية ظـيف هذه احلالة نالح-651

هنفس ز عن اختاذ القرارـبينما تعج. ةـأو أية دولة نامي  دولة عربية أو افريقية ةإذا كان ينتمي إىل أي االنتهاكاتيف

منمما يسمح للكثري .قوية دولة ةأو إسرائيل أو أي املتحدة  إىل الواليات   الذي ينتمي اجلرمية مبرتكب تعلق األمرإذا

  .من العقاب باإلفـالتياها رعا
  كلما كان هناك   امتياز االعرتاضعن طريق استعمال  ةرائيل حبماية خاصة من قبل الواليات املتحدة األمريكيـى إسظحت-652

مما شجع إسـرائيل على التمادي . املرتكبة يف حق الشعب لفلسطيين   إىل معاقبة إسرائيل عن جرائمها يهدف قرار 

śȈǼȈǘǈǴǨǳ¦�ƾǓ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢǯƢȀƬǻ¦�Ŀ.



                   رع الثاني ـالف                                        

 الجنائية الدولية  المحكمةإىل  دول العالم كل  دم انضمامع

ولقد أنشئت خصيصا ملتابعة مرتكيب .  االختصاصعاملية  احملكمة اجلنائية الدوليةتعتـرب           

وضع حد لالنتهاكات اليت  وذلك بغرض .  يف خمتلف ربوع العامل األشد خطـورة رائم الدولية ـاجل

  . القانون الدويل اإلنساين  دـترتكب ضد حقوق اإلنسان وقواع

ŃƢǠǳ¦�¾Â®�ǲǯ�ǶǓ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤ . 110يف نظام روما  عضاءدد الدول األـإذ بلغ ع

 . إىل أسباب عديدة ود ذلك ـيعو  .دولة يف العامل 196من جمموع 2010 سبتمرب15دول بتاريخ 

 الدولية ةـنها من ترى نظام احملكمة اجلنائيفم. 653الرؤى واملواقف بني الدولتالف ـباخأوهلا يتعلق 

 األوروبيــةبة للكثري من الدول ـكما هو الشأن بالنس، إليهابالتايل البد من االنضمام . حيقق العدل 
654.

أن احملكمة اجلنائية تشكل خطرا  األمريكية دةـالواليات املتحك لكربىبينما ترى بعض الدول ا        

 وتعمل. وع ألحكامهاـلذلك ترفض االنضمام إليها قصد تفادى اخلض .ومسؤوليها على جيوشها 

 عمليات حفظ السالم يف إطار املشاركني يف655ة مواطنيها أو قادة جيوشها ـضمان عدم متابعل

 امتياز االعرتاض اجلنائيـة باستعمالرقلة كل قرارات احملكمة عل ولتحقيق ذلك تعمل.  ةـوات األمميالق

  .  ه باعتبارها عضوا دائما في الدويل س األمنـيف إطار جمل

إىل احملكمة  العامل ديد من دولـالعهناك حاجز آخر يقف دون انضمام ، باإلضافة إىل ذلك          

 يف إلزامية تغيري الدول املقبلة على االنضمام إىل احملكمة لقوانينها ذلك نمكيو . اجلنائية الدولية 

دم ائقا واقعيا تصطعاحلاجز  هذايعد .ا إليهاالنضمام كمة أو ميثاق احمل الداخلية قبل التصديق على

، ر ، ليبيا ـرائيل، الصني، العراق ، قطـإس: هي  ديق على ميثاق روماـدول عن التص  بعامتنعت سلقد    -653

  .دة االمريكية ــوالواليات املتحاليمن 
وت ، ، بري وقيةـقنائي ، منشورات احلليب احلـواجي ،القانون الدويل اجلـعلي عبد القادر القه : رـأنظ-654

.312ص، 2001الطبعة األوىل ، 

.276سابق ، ص مـرجع  دمحاين عبد السالم ، : أنظــر - 655



 مما جيعلها.  الدوليةاحملكمة اجلنائية عن االنضمام إىل  كثريا  رـتتأخجيعلها مما . من الدول  به الكثري

   .ها حكامباخلضوع ألغري ملزمة 

  الفـرع الثالث

    كمة الجنائية الدولية للمح الدوليرقلة مجلس األمن ع                       

خاصة فيما يتعلق  ،يف عمل احملكمة اجلنائية الدولية  مهم بدوراألمن الدويل س ـى جملظحي          

وفقا  هاة أمامـكذلك تأجيل التحقيق يف القضايا املطروحو .  ةاحملكمة اجلنائيعلى القضايا  بإحالة

       القضايا   كانت تلك إذا يماـس لدولية ،ا ةـمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 16لمادة ل

األمن  لسجميف العضوية دول دائمة المل تكن  يف حني،   للمحكمة دعي العامأحيلت من قبل املقد 

مما جيعل تلك الدول تطالب بوقف التحقيق عمال . و التحقيق فيها  اإلحالةيف هذه  راغبةالدويل 

16ملادة بأحكام ا
  .ها حل حلفائأومصاا هملصاحلمحاية656

ا بسبب تداخل االختصاصات مقيديبقى  الدولية ةاحملكمة اجلنائيعمل فذلك ، باإلضافة إىل         

   .ني ـفاظ على السلم واألمن الدوليـله احل  هاز املخولـاجل األمن الدويل باعتباره س ـمع جمل

و     ررـمك08 ملادتانطبقا ملا تنص عليه ا 657دوانـرائم العجـ د ذلك بصفة أوضح يفـويتجس

   .الدولية  ةالنظام األساسي للمحكمة اجلنائي مكرر من15

�Ŀ�ƢđƢǰƫ°¦�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�À¦ÂƾǠǳ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ÀƘǌƥ�ƢȀǷƢȀǷ�ƨǇ°ƢŲ�Ŀ�ǲȈǫ¦ǂǟ�ƨكما تواجه احملكمة اجلنائي         

ا ، أو ترتكب من طرف دول أعلنت رف رعاياهنظام روما أو من ط أقاليم دول ليست طرفا يف

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  16املادة  : ر ـأنظ- 656

     از الذي يكيف وحيدد س األمن الدويل هو اجلهـالزال جمل، 2010يف جوان  روماظام نرغم التعديالت اليت مست  -657

لذا الميكن هلا    .العدوان  جرائممرتكيبةاحملكمة بالتحقيق ومتابعلمما يعرقل عم. مية عدوان أم ال هل تشكل جر الواقعة ، 

  .مبوجبه بان ما وقع يشكل جرمية العدوان الشروع يف عملها إال بعد صدور قرار مسبق من جملس األمن الدويل يؤكد 



   .                                 العدوانرائم بشأن ج الدولية ةاختصاص احملكمة اجلنائي¦�ǲƦǬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƨƷر ص

نت تلك القضايا إال إذا كا الدولية ةاجلنائي قد االختصاص للمحكمة ينع احلاالت ال ففي مثل هذه 

يبقى متوقفا على إذن أو  الدولية ةـاجلنائي عمل احملكمةف لذا .  س األمن الدويلـحمالة من طرف جمل

.658الدويل س األمنـقرار من جمل

اليت تقيد اختصاصات احملكمة  اتالقرار العديد من  أصدر الدويل قد األمنمجلس للتعليل ف        

 ة يف ليبرييا لوقفقوة أممي واملتعلق بإنشاء. 2003 املؤرخ يف 01497القرار  منهانذكر .  الدولية اجلنائية

وطبقا      .للمتضررين اإلنسانية املساعدات لنار ، نزع السالح من األطراف املتحاربة وتقدميا إطالق

واطين متنح حصانة مل، الدولية صاص احملكمة اجلنائيةالقة مع اختواليت هلا ع،من هذا القرار 07للفقرة 

لرجال القوات انة ة على قبول منح احلصـمما جعل ليبرييا مرغم. 659يف نظام روما  األعضاءلدول غري ا

ƢǼǿ�ƨƦǰƫǂŭ¦�°±ƢĐ¦�Ǧ½�قاألممية املتدخلة يف ليبرييا  ǫÂ�ƾǐ.

  ة ـبشأن احلالة اجلنائي 660اجلنائي الدويل تاريخ القضاءبذلك تعترب تلك الرخصة سابقة يف        

ورطة أو ـتمما جيعل القوات امل.  ƨǻƢǐū¦�ƢŮ�ƶǼŤ�ƢĔȂǰǳ661 ربا أهليةللقوات املتدخلة يف دولة تعاين ح

  . مرتكيب اجلرائم خالل تلك احلرب يفلتون من العقاب 

  الفـرع الرابع

.47سابق ، ص، مرجع  قانون القوة و قوة القانون بني  ة الدوليةـولد يوسف مولود ، احملكمة اجلنائي: ع ـراج- 658

.281سابق ، ص مـرجع  دمحاين عبد السالم ، : أنظـر  - 659

01497يعترب القرار لذا . تكان  دولةيف أيةواألمن على السلم حلفاظالقوات األممية املكلفة بل احلصانة منح مل يسبق -660

يف تاريخ القضاء الدويل اجلـنائي  لكونه ضمن للقوات املعينة يف ليبرييا للحفاظ على السلم    سابقة  2003املؤرخ يف 

.¦ňƢǈǻȏ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƾǓ�ǶƟ¦ǂƳ�ǶđƢǰƫ°¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ŕƷ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǠƥƢƬŭعدم 

.)281، املرجع نفسه  ، ص  مدحواين عبد السال: أنظـر (  - 

.
  السلم واألمن يف الدولة اليت  ىفاظ علـūƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦�Ƣǿƾـتعتربقوات حفظ السالم األممية يف مهمة نبيلة ، جتس-661

Ƣđ�Ǧـإال أنه أحيانا تتجاوز تلك القوات احلدود املرس.تعمل فيها  Ǵǰŭ¦�¿ƢȀŭ¦Â�ƢŮ�ƨǷȂ  .ي إىل ارتكاب الكثري   مما يؤد

.مآسي تلك الشعوب بدال من احلفاظ على أمنها  فبالتايل تضاع. االنتهاكات من



   و المحاكمات  راءاتـــاإلجطول                                

دوليـة مشكل طول إجراءات ة اجلنائية ال، تواجه احملكمرة و ة إىل العراقيل املذكباإلضاف          

على  بامتياز االعرتاضاملتمتعة 662ربىما لسبب اعرتاض الدول الكود سبب ذلك إويع . احملاكمة

 ةـإجراءات التحقيق كالقبض على املتهمني وتسليمهم اىل احملكمة اجلنائي مثل وى ،راءات سـري الدعإج

بالتايل تبقى القضية تراوح .  ألسباب خمتلفة أو بسبب عدم التمكن من القبض على املتهمني .

ƾǠǳ�ƢĔƢǰǷ واألمن  السلم على ظافباحلجهاز مكلف كالدويل  ن أن يتمكن جملس األمن ة سنوات دو

ط العقوبات على املتسببني يف انتهاك قواعد القانون يـتسل لذا يبقى أمر. 663احملاكمة ¤ƢĔ من  الدوليني

  .ؤجالـمالدويل اإلنساين 

هي اليت حتول دون ها  ـنوع يكنميكن القول أن العراقيل املذكورة مهما لك ذبناء على          

من نظامها  05و 01ة هلا وفقا للمادتني ددـاحمل ة الدولية باملهامـالتمكن من قيام احملكمة اجلنائي

   .دالة بعيد املنال ـبالتايل يبقى شعار حتقيق الع .األساسي على أكمل وجه 

ىل ا إحالتهات اليت مت،664ومن أهم القضايا اليت اتسمت بطول اإلجراءات نذكر قضية دارفور        

التصويت ولقد امتنع عن.2005مارس  31املؤرخ يف  1593 رقم مبوجب القرار الدولية احملكمة اجلنائية

مها الصني والواليات املتحدة  الدويل األمنس ـعلى هذا القرار عضوان من األعضاء الدائمني يف جمل

.665زائر والربازيلـاألمريكية ، وعضوان غري دائمني مها اجل

خلصت اىل أنه ، 1564فبعد التحقيق الذي قامت به جلنة اخلرباء املعينة مبوجب القرار رقم        

اإلبادة  رائمجالن عن و ؤ سودانية وزعيم متمردي اجلنوب مستوجد دالئل  قوية على أن احلكومة ال

، وغريها من  التشريد القسري كالقتل ، االغتصاب ،واالنتهاكات املرتكبة يف حق املدنيني  اجلماعية 

ـعلمما جي. عسكرية  متلك املصاحل سياسية ، اقتصادية أ تكانأواء ـغالبا ما يكون االعرتاض مرتبطا مبصاحل معينة ، س-662

. ة هلا لتحقيق أهدافهاـكل الفرص املتاحز  ـتلك الدول تقوم بكل الضغوط وتنته
بالتايل تسليط العقاب . �ǪȈǬƸƬǳ¦Â�ƨǠƥƢƬŭ¦�©¦ ¦ǂƳ¤�ƨȈǬƦǳ�ƲȇȂƬƬǯ�ļƘƫ�ƢĔȂǰǳ. تعترب احملاكمة من أهم إجراءات املتابعة -663

.يلة من ظلم املتهمنيبعد معاناة طو  نفسيا لذا فاحملاكمة مرحلة تبني مآل القضية وتريح الضحايا. على مرتكب اجلرمية 

.، لكن دون أية حماكمة  اىل احملكمة اجلنائية الدولية  الدويل  تعترب قضية دارفور أول قضية حتال من قبل جملس األمن- 664

.215سابق ، صرجع  م بني قانون القوة وقوة القانون ، ولد يوسف مولود ،: ر ـأنظـ - 665



31بتاريخ  الدولية  ةـتعجاليه اىل احملكمة اجلنائيـالقضية بصفة اس تحالألذلك  .اجلرائم األخرى 

  .بالتايل أصبحت القضية حتت تصرفها  .2005مارس 

فبعد انقضاء أكثر من . قد طالت كثريا   املتابعة إجـراءاتلكن املالحظ على هذه القضية أن         

. ة ـوذلك بسبب بعض العراقيل اليت تواجهها احملكمة اجلنائي. يتم االنتهاء من احملاكمة مل سنوات 10

للشؤون  ةوزير الدولومن أمثلتها عدم تعاون حكومة السودان مع احملكمة لتسهيل تنفيذ مذكرة توقيف 

من أجل وذلك  .)كوشيب علي  (زعيم ميليشيات جنجويد و ) أمحد حممد هارون ( اإلنسانية

.Ȃǧ°¦®�ǶȈǴǫƜƥ�ƢđƢǰƫ°¦�Ŀ�¦ȂƦƦǈƫ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǻǟ°� تهماكمحم

رة توقيف الرئيس السوداين ذ مذكتنفي عراقيل حالت دونالدولية كما واجهت احملكمة اجلنائية         

طالب يف  اإلفريقيلكن االحتاد  .بسبب تورطه يف جرائم ضد اإلنسانية 666-عمر حسن البشري -

بعد التضامن الذي أبداه وداين ـبإلغاء مذكرة توقيف الرئيس الس 2010 جويلية27اجتماعه بتاريخ 

وبعدما وافقت حكومة السودان  .والذين يعتربون املذكرة تعسفية. ة الدول األفريقي ةأغلبية رؤساء وقاد

، سكتت كل الدول املسيحية يف أوروبا على التقسيم واستقالل اجلنوب الذي يقيم فيه املسيحيون 

  .وكأن ذلك مت مبوجب  اتفاقية سرية  .وأمريكا 

كان ذلك أ، سواء الدولية ة ـتعاون الدول مع احملكمة اجلنائي لذا يتبـني مما سبق أن عدم        

وهذا  .ة واحملاكمة ـهم ، قد ساعد كثريا على إطالة إجراءات املتابعتسليم مبالقبض على املتهمني أ

كمة لذا جيب التعاون مع احمل. 667كمة اجلنائيـة الدولية النظام األساسي للمحعليه خالفا ملا ينص 

  .رائم من العقاب ـاجل إفالت مرتكيب  ملنع  احملاكمة   ـراءاتيف إج لإلسراع 

  رع الخامســالف

1998ة خاصة بعد ــإنشاء محاكم جنائي                            

  وداين ـرة الثانية لتوقيف الرئيس السـية الدولية املذكـللمحكمة اجلنائ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل -666

.2010جويلية  12تاريخ عمر حسن البشيـر  ب      

.من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  57املادة : أنظــر - 667



ويف إطار قضاء دويل  . عامليهامها يف إطار اختصاص م الدولية اجلنائية متارس احملكمة          

¤�ȏ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�ȏ.1998ة ويليـج 17 بتاريختاريخ اعتماد نظامها األساسي جنائي دائم منذ 

.668  مرتكيب اجلرائم الدولية يف بعض الدول خمتلطة ملتابعةحماكم جنائية خاصة أو ينشئ زال 

مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم بتيمور الشرقية  احملكمة املختلطة ءوللربهان فقد مت إنشا          

األشخاص املتسببني يف اجلرائم ضد قة ـاملذكورة مبالحوكلفت احملكمة .1999نوفمرب 25بتاريخ  1272

.1975ة اليت حدثت هناك منذ ـاإلنساني

متابعة وذلك بغرض .2002جانفي  16بسرياليون  بتاريخ  خلاصة ا احملكمة  إنشاء  متكما         

Ǉ�Ŀ�§ ȐǬǻȏ¦�ƪ ǸǟǄƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦والذي أدى  إىل إحداث حرب أهلية يف .  رياليون  ـ

ني ـوانتهاكات جسيمة يف حق املدني من جرائم اإلبادة  مما تسبب يف ارتكاب الكثري .  البالد 

.669وانتهاك أحـكام القانون الدويل اإلنساين

مبـوجب قرار من األمم املتحـدة بتاريخ  ازيادة  على ذلك مت  إنشاء  احملكمة  اخلاصة بكمبودي

وذلك بغرض متابعة اخلمري احلمر املتسـببني يف االنتهاكات الواقعة خالل احلرب .  2003ماي  13

1979و 1975ية بكمبودبا بني سنيت األهل
670.

املتسببني يف األشخاص بلبنان من أجل متابعة باإلضافة إىل ذلك ، مت إنشاء احملكمة  اخلاصـة 

14بتاريخ ببريوت اإلرهايب الذي وقع  ريـريري ورفاقه اثر التفجـرفيق احل لبناينالوزراء الس ـمقتل رئي

ري ـلني عن التفجريات اليت حدثت يف الفرتة الالحقة للتفجـؤو بعة املسمتاأيضا  تتوىل و .2005فيفري 

.671األول

:رجع سابق ، على موقع مــسامح خليل الوادية ، : راجـع  -668

/http://www.alhewar.org:
Arnaud:عــراج-669 de RAULIN, Op, Cit,

p 135.
H.D.BOSLY:رـأنظـ-670 . Op. Cit,

p214.
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 ةملاذا مل ختول احملكمو  .ة الدولية نتساءل عن هذا االستثناء من اختصاص احملكمة اجلنائي هنا        

وكذلك الشأن .  وبعض رفاقه مهمة متابعة مرتكيب جرمية اغتيال رئيس الوزراء اللبناينالدولية اجلنائية 

  .وغريها  وقعت بسرياليون ،كمبوديايت ال رىاألخ النتهاكاتل بالنسبة 

االجتماعي  وبواقعها ت¦ƢǠǸƬĐخبصوصيات تلك  املذكورة أدرىكون احملاكم إىل  ذلك ود يع هل

. ة ظرفي حماكم¢¿��ƢĔȂǰǳ.  األقرب للنجاح يف مهمتها من احملكمة اجلنائيةبالتايل هي .  يوالسياس

   .بالتايل تنتهي مهمتها بانتهاء النظر يف تلك القضايا

ساري  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نظامالفيه  حيقع يف الوقت الذي أصب كلكن ذل        

،  رياليونس تيمور الشرقية ،يف واقعة المرتكيب تلك اجلرائم هي األقرب ملتابعة  هامما جيعل . املفعول

املتسببني املخول هلا متابعة ة هي ـوذلك لكون احملكمة اجلنائي. لية واحلروب األهغريها من النزاعات أو 

�śǷǂĐ¦�ǲǯ�̧®°�Ŀ�ƨƬǫƚŭ¦�ǶǯƢƄ¦�ǲǌǧ�ƾǠƥ�© ƢƳÂ . يف تلك اجلرائم العتبارها حمكمة جنائية دائمة

  . ووضع حد النتهاكات القانون الدويل يف مجيع أحناء العامل

�śȈǳÂƾǳ¦�ǺǷȋ¦Â�ǶǴǈǳ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬƫدة ـمم املتحاألباإلضافة إىل ذلك ف        

ففي الوقت الذي بادرت فيه بتعيني جلان حتقيق وإنشاء حماكم جنائية دولية . بازدواجية املواقف 

بداية النزاعات فيها،  جنـدها  فورخاصة يف كل من يوغسالفيا سابقا ورواندا لردع مرتكيب تلك اجلرائم 

. اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ترتكب يوميا يف فلسـطني و عن التحرك لوقف جرائم اإلبادة  تقف عاجزة

هذا ما جيعل اهلدف الذي تسعى احملكمة اجلنائية إىل حتقيقه ، وذلك بسيادة العدالة والشرعية الدولية 

ون متييز ، مازال د اإلنساينانتهاك قواعد القانون الدويل يف كل ربوع العامل ، وردع كل املتسببني يف

    .وتعاون مجيع الدول يف العامل  إضافيةجهود  إىلحباجة 

الفصل الثاني خالصــة



احلرب  ءبعد انتهابيوغسالفيا سابقا و رواندا تعترب احملاكم اجلنائية اخلاصة اليت مت إنشاؤها           

�ń¤�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƘŪ�Ǯ. عامل يف ال الباردة غري كافية لردع مجيع مرتكيب اجلرائم وكل النزاعات ǳǀǳ

«�.، كمبوديا وغريها اكم اخلاصة بلبنان ، سرياليون طة كاحملخمتل إنشاء حماكم ƾđ�Ǯ ǳ̄Â ردع مرتكيب

     . واحلفاظ على السلم واألمن الدوليني اجلرائم املرتكبة يف نطاق اختصاصها اإلقليمي 

ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ توجبـمما اس. يف العامل  جلرائممن ردع مجيع مرتكيب ا مل تتمكنلكنها  

مرتكيب واليت كلفت مبتابعة  .مبدينة روما  1998جويلية 17بتاريخ دائمة دولية نائية جكمة حمإنشاء 

ة مثل جرائم االبادمن نظامها األساسي  05ملادة ا تنص عليـه اشد خطورة وفقا ملاألالدولية  رائمـاجل

  . ة د اإلنسانياجلماعية واجلرائم ض

رب فشل احملاكم اخلاصة يف حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها من أهم ـبذلك يعت         

ǸǰƄ¦� Ƣǌǻ¤�ń¤�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ Ǡǧ®�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦ تكريس  أيعد مبدكما .ة اجلنائية الدولية

  . ئها املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد من أهم األسباب اليت ساعدت على إنشا

ومن  .العديد من العراقيل اليت حالت دون قيامها مبهامها على أكمل وجه ¢�ǾƳ¦Ȃƫ�ƢĔ إال         

باعتباره مكلفا الدويل جملس األمن  وصالحيات�ƢēƢȈƷȐǏ�śƥ�ǲƻ¦ƾƬǳƢƥ أهم تلك العقبات ما يتعلق

ويتجسد ذلك يف توقيف . مما يؤدي إىل عرقلة عمل احملكمة اجلنائية  . اإلنسانيةباحلفاظ على سلم 

وكذلك الشأن بالنسبة جلرائم العدوان اليت يشرتط فيها .672من نظام روما  16 وفقا للمادةالتحقيق 

.673وع يف املالحقة ر قبل الش الدويل من جملس األمنمسبق صدور قرار 

نائي اجلإثراء قواعـد القانون الدويل  قد ساهم يف إنشاء احملكمةلكن مهما يكن من أمر ف        

�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ اليت املبادئ كما جسد بصفة فعلية بعض.  اجلنائي وتطور القضاء الدويل

بالتايل حل .- عتداد باحلصانة عدم اال –ومبدا  –املسؤولية اجلنائية الدولية  –مثل مبدأ نورمبورغ ،

ƾǳ¦�ǶǯƢƄ¦�¿ƢǷ¢�ǶȀƬǠƥƢƬŭ�Ƣē®Ƣǫ�®¦ƾƦƬǇ¦�ǺǷ�̈°ǂǔƬŭ¦�§ȂǠǌǳ¦�ƾǬǟ ولية.  

   خاتمــــة

  ني حالة عدم موافقة األعضاء الدائم يف ،16وفقا للمادة  ما يف قضية يتم توقيف التحقيق -672

-والتحقيق فيها   الدوليـة  على إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية         

.ة الدولية للمحكمة اجلنائيـ ام األساسيمكرر من النظ 15ر وـر مك 08املادتني  : أنظـر - 673



الدولية رائم أمام احملاكم اجلنائية ـمتابعة مرتكيب اجل أن تنا هلذا املوضوعـمن خالل دراس يتبني          

ضمان احرتام  مما يؤدي إىل  .املستضعفنيومحاية ¦�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ عامال أساسيا لتحقيق العدالة يف ديع

. القضاء الدويل اجلنائي يف تطور  كبريط  بقس ساهمما وذلك  . وحرياته األساسـية حقوق اإلنسان

،   ةـالعاملية الثاني ǂū¦�ƨȇƢĔ§منذ  بصفة فعلية سدجت و. يتبلور منذ احلرب العاملية األوىل  وبدأ ذلك

  .ر ـوقتنا احلاض باستمرار إىلومازال يتطور 

أم كانت  ،اندا ورو  يوغسالفيا يتحكمواء أكانت خاصة كم، س املؤقتةاحملاكم  أدتلقد          

د القانون الدويل يف مالحقة املتسببني يف انتهاك قواع ادورا كبري  ،وسرياليون لبنان  يتحكمكمخمتلطة  

�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ŀ�ƢǸē®ƢǠƬاس أوالدوليني فاظ على السلم و األمن بالتايل سامهت يف احل . اإلنساين

.مناطق العامل مثل كمبوديا ، الصومال ، تيمور الشرقية وغريها

�ǺǷ�ƪ¢®¦ � إال ، خالهلا و العراقيل اليت واجهتها تاليت نشأالظروف الصعبة  ورغم         ǼǰŤ�ƢĔ¢

الكثري  وذلك بردع املتسببني يف .، ولو بصفة نسبية  األهداف اليت أنشئت من أجلهاوحتقيق مهامها 

كنت من تكريس  بعض مت  كما.وغريها من االنتهاكات اجلرائم ضد اإلنسانية  جرائم اإلبادة ومن 

�¢ƾƦǷ�ǲưǷ�¹°ȂƦǷ°Ȃǻ�ƨǸǰŰ�¼ƢưȈǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦– ذلك كو  –ة الدولية لألفراد ـملسؤولية اجلنائيا

  .- عدم االعتداد مببدأ احلصانة  –مبدأ 

ألول مرة من متابعة رئيس دولة ، اخلاصة بيوغسالفيا احملكمة الدولية متكنت  ذلكناء على ب        

يف تاريخ القضاء  مما جيعلها سابقة. ة وهو الزال ميارس مهامه بصفة رمسيوزوفيتش ، سلوبودان ميل

السامني  طƢƦǔǳ¦Â�̈®ƢǬǳ¦�°ƢƦǯ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǐū¦�ǄƳƢƷ�©ǂǈǯ�ƢĔȂǰǳ .الدويل اجلنائي 

       . ة والعقاب حبجة متتعهم باحلصانة املتابع نورؤساء الدول الذين كانوا يفلتون م

إمنا  .  ويالـود والبقاء طـمن الصم ةاجلنائيـة الدولية املؤقت احملاكم تلك مل تتمكن رغم ذلك لكن        

كانت   االيت واجهته أن العراقيلكما .األساسي ددة هلا يف نظامها ـاحمل مانتهاء املها فور تزولكانت 

  .أيضا  لزواهلاريا جوهـسببا 

�ǞǸƬĐ¦�®ȂȀŪ�ƢŸȂƬƫ�ƾǠاليت تو  .1998يف  لدولية الدائمةة اـاحملكمة اجلنائيلذلك مت إنشاء          

من نظامها األساسي  05وكلفت طبقا للمادة  .نائي دائم ـإرساء قضاء دويل جورغبته يف الدويل 

   .ر يف اجلرائم الدولية األشد خطورة مثل جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية ظبالن



ذات أن احملكمة اجلنائيـة الدولية  قضاء الدويل اجلنائي ، إالالتطور الذي شـهده ال ورغم        

مما جعلها ال حتقق األهداف . االختصاص العاملي مل جتد مكانتها احلقيقية يف النظام القضائي العاملي 

 نويعود سبب ذلك إىل طبيعة املنظومة القانونية اليت يهيم .اليت وجدت من أجلها على أكمل وجه 

مع  هاوتداخل ،حلفاظ على السلم واألمن الدوليني الحيات اـعلى ص ادويل من خالهلال نس األمـجمل

مرتكيب أشد اجلرائم الدولية اليت ة ـة مبالحقتبارها حمكمة خمتصـصالحيات احملكمة اجلنائيـة الدولية باع

  . السلم واألمن الدوليني متس 

 صدور قرار من جملس األمنبرهينة  ةدوليالكثري من صالحيات احملكمة اجلنائية اللذلك تبقى        

وقصد حل إشكال التداخل بني . قة مرتكيب اجلرائم الدولية الدويل أو موافقته قبل شروعها يف مالح

آليات متابعة مرتكيب اجلرائم  دعمذلك كو والكثري من العراقيل اليت تواجههما ،  صالحيات اجلهازين

  : نقرتح مايليمن الدوليني احلفاظ على السلم واأل نللتمكن مالدولية 

دة بالدرجة األوىل ـر يف بعض القوانني واملواثيق الدولية خاصة ميثاق األمم املتحجيب إعادة النظـ - 1

لكونه . تمد منه بقية املواثيق الدولية مبادئها ـوالذي تس .املواثيق الدولية  القوانني و تباره أمسىـباع

وذلك باستعمال  .بسلطة اختاذ القرار  بامتياز االعرتاضتمتعة استئثار الدول الكربى امل فيهيطغى 

    .ة ـ¦ȈǻƢǈǻȍ¦Â�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ بكان ذلك على حساولو ، مصاحلها  تحقيقليلة وسالدويل س األمن ـجمل

بدال من حتكم  ،عدال ومتثيال للمجتمع الدويلتوجب األمر إجياد صيغة أخرى أكثر لذلك يس

على كل  ضامتياز االعرتاوذلك باستعمال  . ايف مصري اإلنسانية وفقا ملا خيدم مصاحله مخس دول

لذا نرى من العدل أن .  �ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈƦǴǣ¢�ƨǷƾƻ�Ŀ كمشروع قرار ال خيدم مصاحلها ولوكان ذل

يل بدال من يصبح اختاذ القرارات بأغلبية أعضاء اجلمعية العامة العتبارها األكثر متثيال للمجتمع الدو 

   . الدويل  نترجيح دائما أصوات األعضاء الدائمني يف جملس األم

لكن عملها .العدالة مطالبة بتحقيق ة الدولية الدائمة ذات اختصاص عاملي احملكمة اجلنائي تعترب -2

وذلك بتدخل جملس األمن الدويل يف . الواقع السـياسي الذي متليه املنظومة القانونية  يهيطغى عل

من نظامها األساسي ، كلما كان األعضاء 16، وفقا للمادة التحقيق يف القضايا احملالة عليها قيف تو 

    .غري راغبني للتحقيق يف تلك القضايا بسبب مساسها مبصاحلهم  نالدائمو 



األساسي لتمكني احملكمة اجلنائيـة الدولية من القيام  هانظاممن16 تعديل املادةلذلك جيب         

إليه احملكمة اجلنائيـة الدولية  والذي تصبالدويل لكون حتقيق العدل . �ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ƢēƢǏƢǐƬباخ

من أي ضغط أو تأثري ومستقلة رة على اآلليات القانونية اليت جتعلها حرة ـيقتضي أن تكون متوف

  . ريهـسياسي أوعسـكري أو  غ

، مسح  اجلنائية الدولية احملكمةوصالحيات  الدويل نس األمجملبني صالحيات  التداخل إن - 3

�ǺǷȋ¦�ǆ ǴĐ 08 تنيبتقييد عمل احملكمة فيما خيص جرائم العدوان املنصوص عليها يف املادالدويل

   .العدوان تحديد جرائماستئثاره لوحده بمن خالل وذلك . مكرر من نظام روما  15ومكرر 

 نمتوقفا دائما على صدور قرار من جملس األمة الدولية يبقى عمل احملكمة اجلنائيـ وعليه

 .العدوان وتسليط العقاب عليهم  مرتكيب جرائملتمكينها الشروع يف عملها اخلاص مبتابعة  الدويل

املستمدة من  هالحياتـاستعمال ص إىل أحياناالدويل  س األمنـيف جمل األعضاء الدائمون يلجأ ذاهل

  . ة خلدمة مصاحلهم يائتعطيل عمل احملكمة اجلنالفصل السابع ل

15مكرر و08 هدتيماة يف ـجيب تعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائيبناء على ذلك         

ـديد احلاالت سيما فيما يتعلق بتح 39و24ه مادتيدة يف ـوكذلك تعديل ميثاق األمم املتح. مكرر 

ىل ذلك جيب توضيح طبيعة العالقة باإلضافة إ .ديدا دقيقا ـالدويل حت نس األماليت يتدخل فيها جمل

طار القانوين لعمله بعيدا عن دا باإلـة وحاالت تدخل جملس األمن الدويل حىت يبقى مقيـالقانوني

وفقا ملا خيدم الدويل ،   نس األملكل قرار صادر عن جملـ ريات الدول األعضاء الدائمنيتفسـ

  .ومصاحل حلـفائها  امصاحله

وذلك . مكرر 15و 05ة الدولية يف مادتية ـاجلنائي ةسي للمحكماألساجيب تعديل النظام  - 4

Ū¦�ƾǋ¢�ǺǷ�ƢĔȂǰǳ�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǸǰƄ¦�́ ƢǐƬƻ¦�ń¤�§ Ƣǿ°ȍ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ƨǧƢǓƜƥ رائم خطورة وتأثريا على

   . والثقافية صادية Ƭǫȏ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�Ƣēة بسبب انعكاسااإلنساني

بالتايل . م املؤقتةنطق والعدل أن يتم توقيف إنشاء احملاكنرى من املاملقرتحة، بعد التعـديالت  - 5

�ƢĔȂǰǳ�Ǯ. ة الدولية ائم اإلرهاب على احملكمة اجلنائيـرائم الدولية مبا فيها جر إحالة كل اجل ǳ̄Â احملكمة

  . اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة يف العامل وهي خمتصة باجلرائم األشد خطورة 



¦�ǞǸƬĐ جلهود  جتسيداضاء الدويل اجلنائي من تطور ـرغم ما وصل إليه القأنه  ري نرىـويف األخ        

.، إال أنه الزال يف تطور مستمر األساسية  محاية حقوق اإلنسان وحرياتهضمان يف ورغبته الدويل 

تمكن من مل ت Àȉ¦�ƾƷ�ń¤�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�Ƣǿ£Ƣǌǻ¤�Ļ�Ŗǳ¦�ƨـاآلليات القضائيبالتايل ف

  .  ردع مجيع مرتكيب اجلرائم أو تسـوية مجيع النزاعات 

مرتكيب  ة املكلفة مبتابعةاحملكمة اجلنائية الدولية أجنع السبل واآلليات القضائي تعتربلك لذ         

لكن ال ميكن هلا . من نظامها األساسي  05خطورة يف العامل مثلما تنص عليها املادة  داجلرائم األش

النصوص واملواثيق الدولية ومنحها  ديلـتعمها عن طريق بدعإال صها على أكمل وجه ،اختصاممارسة 

يف  األعضاء الدائمنيمن طرف  سيما، اآلليات القانونية اليت جتعلها حرة من أي ضغط أو تدخل 

  امتياز االعرتاض خلدمة مصاحلهم بدال من العملوالذين يتعسفون يف استعمال  .الدويل جملس األمن 

  .سيادة السلم واألمن يف العامل تحقيق الشرعية الدولية و ل

 ةائيكآلية قضاحملكمة اجلنائية الدولية  اجلنائي أو  احلديث عن القضاء الدويلال ميكن  وعليه         

«� ذات طابع عاملي ƾē حتقيق العدالة والشرعية الدولية  املتسببني يف انتهاك القانون الدويل و عإىل رد

¢�ÀÂ®��ȈǠƥ�ƢēƢǏƢǐƬƻȏ�ƢȀƬǇ°ƢŲ�ÀȂǰƫ�À  كل الضغوط والتدخالت من قبل الدول الكربى دة عن

  .املنظمات الدولية  كلعلى   ةسيطر املو الدويل يف جملس األمن  بامتياز االعرتاضاملتمتعة 

اليت متس  ماجلرائ يف مالحقة مرتكيب لكن يبقى ما تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية حاليا         

�ǞǸƬĐ¦�ŚǸǓ�ƨǔĔÂ�̈ȂƸǐǳ�¦ƾȈºǈšكما يعد   .اجيابيا قانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ال

اليت بدأت بوادرها األوىل مع مرتكيب اجلرائم وانتهاك حقوق االنسان عرب العامل مجيع الدويل حملاربة 

الشرعي  مما يعترب السبيل. ور يف ظل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ـمث تطورت وتتط. احملاكم املؤقتة 

  .ةدائمبصفة لحفاظ على السلم واألمن الدوليني ل

  .حترير هذه املذكرة  نمت االنتهاء م    

30/02/201:  رةـيف البوي                                       

:راجعمـــ

العربيــةالمراجع باللغة :  أ

  تب ـالك : أوال 
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