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مبدأ إعمال املسئولية اجلنائية الفردية 
أمام القضاء اجلنائي الدولي والوطني

د /  رجب عبد املنعم متولي
أستاذ القانون الدولي العام املساعد

كلية الشريعة والقانون – تفهنا األشراف - دقهلية

تقسيم

مبحث متهيدي : فى املسئولية اجلنائية الدولية عموما.

الفردية 	  اجلنائية  املسئولية  بإعمال  االختصاص  انعقاد   : األول  املبحث 
للقضاء اجلنائي الدولي والوطني

املبحث الثاني : إمكانية إعمال املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام كل 	 
من القضاء اجلنائي الدولي والوطني

املبحث الثالث: تطبيق املبدأ أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة .	 
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مقدمة

أمام  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  إعمال  مبدأ  موضوع  أن  الواقع  فى 

القانون الدولي اإلنساني  القضاء اجلنائي الدولي والوطني يعد من أهم موضوعات 

, إن لم يكن من أهمها على اإلطالق , خصوصا بعد أن استقر القضاء اجلنائي الدولي 
على تصنيف عدد من اجلرائم الدولية التي اقترفت ضد كثير من األمم والشعوب , 

واإلصرار على عقاب مقتريف هذه اجلرائم من األفراد وخاصة رؤساء وقادة الدول.

هذا وترجع أهمية املوضوع إلى أنه ميثل مبدءا قانونيا أساسيا لو ُأحسن إعماله 

وتطبيقه أمام القضاء اجلنائي الدولي ؛ لتحققت العدالة الدولية  ، وألمكن القضاء 

على كثير من اجلرائم الدولية التي ارتكبت ضد كثير من شعوب العالم ، ومنهم مسلمو 

البوسنة والهرسك , ومسلمو إقليم كوسفو , وشعب العراق , وشعب أفغانستان وآخرهم 

مسلموا الروهينجا فى ميامنار, فضال عن أن تطبيق هذا املبدأ وإعماله وخاصة أمام 

املحكمة اجلنائية الدولية يحقق الفاعلية لقضاء هذه املحكمة ، ويسهم فى القضاء 

على كثير من اجلرائم الدولية التي راحت ضحيتها كثير من الشعوب ، ومنها : جرمية 

اإلبادة اجلماعية , وجرمية العدوان , وجرمية إبادة األجناس وغيرها .

منهاج البحث : وقد اتبعت عند البحث فى هذا املوضوع أسلوب التحليل والتأصيل 

والبعد قدر اإلمكان عن الدراسة الوصفية ، والتي رمبا ال جتدي فى كثير من األحيان, 

مشكلة  وأهمها   ، الدولية  املشكالت  من  لكثير  قانوني  حل  عن  البحث  عند  خاصة 

اجلرائم الدولية التي تقترف ضد الشعوب ، ويفلت مقترفوها من العقاب بسبب غياب 

العدالة اجلنائية الدولية أو عدم فاعليتها .

صعوبات البحث : ترجع صعوبة البحث فى هذا املوضوع إلى عدم استقرار القضاء 

ضد  دعاوي  من  عليه  يعرض  ما  على  للتطبيق  قابل  قانوني  كمبدأ  عليه  اجلنائي 

األفراد , وليست مشكلة توجيه االتهام ضد الرئيس البشير رئيس السودان منا ببعيد 

، والتي أوضحت مدى الضعف والقصور فى أداء املحكمة اجلنائية الدولية , فضال عن 

ندرة الكتابة فى هذا املبدأ بالذات مما دفع الباحث إلى اتباع منهاج القياس على مبدأ 

املسئولية اجلنائية الفردية وإعماله أمام القضاء اجلنائي الوطني.
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لها  قدمت  رئيسة  مباحث  ثالثة  إلى  املوضوع  قسمت  فقد  تقدم  ما  على  وبناء 
مببحث متهيدي عن املسئولية اجلنائية الدولية عموما , وذلك بعد املقدمة العامة 

على التفصيل التالي :

املبحث التمهيدي : فى املسئولية اجلنائية الدولية عموما .	 

الفردية 	  اجلنائية  املسئولية  بإعمال  االختصاص  انعقاد   : األول  املبحث 
الدولية للقضاء اجلنائي الدولي .

املبحث الثاني : إمكانية إعمال املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام كل 	 
من القضاء اجلنائي الدولي والوطني .

املبحث الثالث : تطبيق املبدأ أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة .	 

إلى جانب سرد ما سبق بحثه من جزئيات فى  البحث بخامتة تتضمن  ُأعقب  ثم 
املوضوع  فى  البحث  خالل  من  إليها  توصلت  التي  النتائج  من  عدد   , البحث  موضوع 
هذا  فى  جانبي  من  اإلسهام  خاللها  من  أردت  املقترحات  من  عــــدد  إلى  باإلضافة   ,

املوضوع .  
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املبحث التمهيدي
فى املسئولية اجلنائية الدولية عموما

الصفات  ذوي  من  األفراد  من  كثير  ارتكبها  التي  الدولية  اجلرائم  لكثرة  نظرا 
الدولية كرؤساء الدول وقادة اجليوش , ثارت فكرة املسئولية الدولية لألفراد , وثار 
البحث حول إمكانية إثارة املسئولية اجلنائية الدولية ضد األفراد ؛ بسبب ما قارفوه 
من جرائم , وملا كان املتفق عليه فقهاء وقضاء ان أساس املسئولية اجلنائية الدولية 
, فاجلرمية الدولية عموما أيا كان مسماها تقوم على ثالثة  واحد وال خالف عليه 
 – اخلطأ  عن  الناجم  والضرر  املشروع  غير  والعمل   – اخلطأ   ( هي  أساسية  عناصر 
ورابطة السببية التي تربط بني اخلطأ وما بني الضرر ؛ بحيث ميكن القول بأن هذا 

اخلطأ هو سبب الضرر ولو ال هذا اخلطأ ما حدث ذلك الضرر .

 , العادية  اجلنائية  اجلرمية  عن  أركانها  فى  الدولية  اجلرمية  تختلف  وال  هذا 
فإذا كانت اجلرمية العادية تقوم على ركنني . أحدهما  : مادي يعتمد على مجموعة 
ورابطة   ، الغير  حق  فى  ضرر  من  ترتبه  وما  الفرد  يأتيها  التي  اإلجرامية  األنشطة 
السببية التي تربط فيما بني اخلطأ وما بني الضرر , واآلخر : فهو ركن معنوي يعتمد 
 , اقترافها  إلى  إرادته  تتجه  ذلك  ومع   ، جرمية  يشكل  املقترف  الفعل  بأن  العلم  على 
والسؤال املطروح هنا يدور حول محل هذه  املسئولية , وهل من املمكن أن يكون الفرد 

وحده ؟

حول  دار  الذي  الفقهي  اخلالف  التساؤل  هذا  على  اإلجابة  بصدد  ونحن  ونذكر 

محل هذه املسئولية هل هو الفرد , أم الدولة , أم االثنني معا ؟ ولكي نصل إلى أساس 

سليم للمسئولية الدولية ال بد من البحث عن محل املسئولية اجلنائية الدولية أوال 

, ثم بيان مدى إمكانية مساءلة الدول ثانيا)1( , وثالثا البحث فى مدى إمكانية مساءلة 
األفراد وخاصة رؤساء الدول وقادة جيوشها وقادة األفرع الرئيسية لوحدات اجليش 

)1(  - انظر: أ.د/ ابراهيم محمد العناني، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، الطبعة األولي، دار املعارف بالقاهرة، د.ت،ص 168-
.174

وكذلك د/ رجب عبد املنعم متولي ، مبدأ حترمي االستيالء على أراضي الغير بالقوة املسلحة فى ضوء القانون الدولي املعاصر مع دراسة 
تطبيقية للعدوان العراقي ضد دولة الكويت, رسالة دكتوراه , كلية احلقوق , جامعة القاهرة , 1999, 380- 385.

ولنفس املؤلف : املسئولية الدولية للتحالف األجنلو أمريكي الحتالل العراق فى ضوء قواعد القانون الدولي العام »دراسة مقارنة 
بأحكام شريعة اإلسالم« الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2010م- 1431هـ , ص94, 95.

وقريب من هذا املعنى : د/ سامي واصل , إرهاب الدولة فى إطار القانون الدولي العام , رسالة دكتوراه , كلية احلقوق , جامعة عني شمس 
, 2003م , ص429- 474.
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, األمر الذي رأيت معه تقسيم هذا املبحث إلى ثالث مطالب رئيسة هي : 

املطلب األول : محل املسئولية اجلنائية الدولية عموما .	 

املطلب الثاني : مدى خضوع الدول للمساءلة اجلنائية .	 

التطورات 	  ظل  فى  لألفراد  الدولية  اجلنائية  املسئولية   : الثالث  املطلب 
احلديثة للمسئولية الدولية . 

املطلب األول
محل املسئولية اجلنائية الدولية عموما

)أن  مفاده  مببدأ  اإلنسانية  وأمن  سلم  ضد  اجلرائم  تقنني  مشروع  أخذ  لقد     
املسئولية اجلنائية الدولية تنعقد فى حق الشخص القانوني عن أي جرمية يقارفها 
اإلبادة  وجرمية   , العدوان  )جرمية  وهي  اإلنسانية  وأمن  بسلم  املاسة  اجلرائم  من 
الفقه  بني  اتفاق  هناك  كان  فإن  وبالتالي   , اإلنسانية(  ضد  واجلرمية  اجلماعية, 
والقضاء حول أساس املسئول اجلنائية الدولية , فإن خالفا حادا قد ثار بني اجلانبني 
حول من املسئول عن اجلرمية اجلنائية وهل هو الفرد الطبيعي أم الدولة كشخص 

قانوني دولي ؟

أراء نشطت فيما بينها حول بيان  أو    وهذا اخلالف قد أسفر عن ثالثة مذاهب 
املسئول عن اجلرمية اجلنائية الدولية , فأستقر املذهب األول على أن محل املسئولية 
اجلنائية الدولية ينحصر فقط فى األشخاص الطبيعيني بوصف أنهم هم وحدهم 
أن  , وأضافوا  أم دوليا  أي نظام قانوني محليا كان  القانونية فى  املخاطبون بالقواعد 
الدولة بوصفها كيانا قانونيا منظما فهي شخص ذو سيادة ، فال يتصور خطؤها ، ومن 
جرمية  أية  ارتكاب  ميكنها  ال  الدولة  فإن  الرأي  لهذا  ووفقا   , عليها  مسئولية  فال  ثم 
يتصرفون  أشخاص  خالل  من  إال  دولية  جرمية  أية  اقتراف  ميكنها  ال  كما   , عادية 

باسمها , وقد ساق هؤالء عدة أسانيد لتأييد رأيهم منها :

ما نصت عليه املادة 327 من معاهدة فرساي من أن محاكمة غليوم الثاني بوصفه 
مسئوال كإمبراطور سابق ألملانيا عن كافة األعمال احلربية التي ارتكبتها احلكومة 
باجلرمية  املادة  هذه  وصفتها  حيث  اجلماعية,  املسئولية  توجب  والتي  األملانية 
العظمى ضد األخالق الدولية وقدسية املعاهدات , وتقصد املادة باجلرمية العظمى 
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هنا » جرمية إثارة احلرب والعدوان توصال إلى محاكمة غليوم الثاني كشخص طبيعي 
، واعتبرته مجرم حرب حتى تتم محاكمته وعقابه , إذ أن الشخص الطبيعي هو محل 
, وخاصة عندما يتصرف باسم الدولة ولصاحلها وآثار تصرفاته  املسئولية والعقاب 

تنعكس على دولته وهي التي تتحمل تبعتها)1(

العاملية  التي صدرت عن احللفاء طوال احلرب  التصريحات  الكثير من  أن هناك 
وذلك   ، طبيعيون  أفراد  أنهم  على  النازيني  مبحاكمة  تنادي  كانت  وكلها   ، الثانية 

إلثارتهم للحرب واقترافهم للعديد من جرائم العدوان واجلرائم ضد اإلنسانية .

أكدت الئحة محاكمات نورمبرج فى املواد 6 , 8 مبدأ محاكمات مجرمي احلرب عما 
قارفوه من جرائم احلرب والعدوان , كذلك فى املادتني 5 , 7  من الئحة محاكمات طوكيو 
أكدت نفس املبدأ , وجميع اللوائح التي بنيت عليها محاكمات طوكيو ونورمبرج أكدت 
على » أن كل شخص يرتكب عمال يعد جرمية دولية يكون مسئوال ويخضع بالتالي 

للعقاب , نفس املبدأ أكده مشروع تقنني اجلرائم ضد سالم وأمن البشرية .

وهناك من الفقه الدولي من أيد هذا الرأي واستند فى هذا إلى أن املذهب األول هو 
املذهب السائد فى الفقه اجلنائي الدولي املعاصر ، والذي يرفض مساءلة األشخاص 
املعنويني جنائيا ، وبالتالي فهو ال يقر مسئولية الدولة ؛ ألن مسئوليتها تتعارض مع 

مبدأ الشخصية والتفريد :
Les principes des subjectivisme et de lindividualisme.

جنائيا  مسئولة  اعتبارها  ميكن  ال  الدولة  أن   « السابق  رأيه  إلى  سيادته  وأضاف  
كباقي األفراد الطبيعيني ؛ ألنها ليست لها غرائز خلقية مشابهه لتلك التي لألفراد 
، وبالتالي ليس لها إرادة متميزة Dividualisme فهي شخص معنوي يباشر عمله من 
خالل ممثلني من األفراد , فشخصية الدولة قائمة على احليلة القانونية ناهيك عن 
أن القانون اجلنائي الداخلي ال يطبق املسئولية اجلنائية إال على األفراد الطبيعيني 

فقط )2(

أفضل  هو  معا  والفرد  للدولة  املزدوجة  املسئولية  مذهب   : أن  هو  عندي  والرأي   
املذاهب الفقهية على اإلطالق لسببني هما :

)1( راجع نص املادة 327 من معاهدة فرساي .
, دراسة مقارنة  , املسئولية الدولية للتحالف األجنلو أمريكي عن احتاللهم دولة العراق  , كذلك د/ رجب عبد املنعم متولي  , الطبعة األولى  , املسئولية الدولية فى عالم نتغير  وانظر فى تفصيل هذه املذاهب : د/ نبيل بشر 

بأحكام شريعة اإلسالم , مرجع سابق، ص 98.

)2(  راجع : د/ محمد محمود خلف , حق الدفاع الشرعي فى القانون الدولي اجلنائي , رسالة دكتوراه جامعة القاهرة , 1973م , ص375- 378. 
أيضا : د/ رجب عبد املنعم متولي , مبدأ حترمي االستيالء على أراضي الغير بالقوة فى ضوء القانون الدولي املعاصر مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت , مرجع سابق, ص99.
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املقترف  املسئولية عند اخلطأ  الهروب من  الباب على احلكام من  سد  : هو  األول 
باسم الدولة ورئيسها كشخص معنوي , 

الدولي والداخلي  القانون اجلنائي  امللحوظ لقواعد  التطور  : هو  الثاني  والسبب 
ضد  اجلنائية  القانونية  للمسئولية  اجلنائي  القانون  تقرير  حد  إلى  وصل  والذي   ،

األشخاص االعتبارية وتوقيع اجلزاء الرادع عليها مبا يتفق وطبيعتها القانونية )1( 

أما املذهب الثاني : فيرى أن الدولة وحدها هي املسئولة عن أي عمل يشكل مخالفة 
, ألن الدولة وحدها هي التي ميكن  دولية أو جرمية عدوان ضد سلم وأمن البشرية 
أن تسأل عن اجلرمية اجلنائية الدولية , ويف هذا يقول ليزت lizit  » أن الدولة هي 
 Weshler  الشخص الوحيد الذي يرتكب جرمية القانون الدولي , وقد سايره فى هذا
القانون   ( وقضائيني  قانونيني  لنظامني  الطبيعي  الشخص  خضوع  بأن  عليه  وزاد 
تنظيم  وجود  عدم  مع  خاصة  تصوره  ميكن  ال  أمر  هو   ) الدولي  والقانون  الداخلي 
عاملي أو دولة عاملية واحدة , وأقر باملسئولية اجلنائية الدولية للدولة ذات السيادة , 
وأضاف مبا أن املنافع الناجمة عن استعمال هذه السلطة تؤول إليها دون أن تكون لدينا 
فكرة نسبتها إلى مجموعة األفراد املقيمني فيها  ، كما نسألها عن إساءة استعمالها من 
الناحية املدنية , فمن املمكن أيضا مساءلتها جنائيا عما ارتكبته بسبب تلك السلطة 
تكون  أن  يتصور  وال   ، قانونا  منظم  مجتمع  فى  عمليه  ضرورة  هي  املسئولية  وهذه   ,

هناك حرية بدون مسئولية دولية)2(

وهذا املذهب استهدف للنقد كسابقة ؛ حيث إنه لم ينل رضا إال نفر قليل من الفقه 
األمر الذي جعل الغلبة للرأي الثالث القائل مبسئولية الفرد والدولة  معا .

)1( ورغم وجاهة هذا الرأي إال أنه لم يلق تأييدا فقهيا على املستوى الدولي , وكان ممن انتقد هذا الرأي هو الفقيه  Charty Shdroos   وكذا وصف هذا املذهب بأنه باطل ومناف للعدالة ؛ ألنه يعلن بأن الدولة ذات السيادة ال 

ميكنها ارتكاب أية جرمية ال محليا وال دوليا .

      L’etat souverain ne pent commette aucun Carime et qu’acun crime ne pent autre commis 
par des individualism son nem” 
     وأضاف إلى ما تقدم » بأنه ال غرر إذا بينا مسئولية الدولة املترتبة على أفعالها اجلنائية , وقد سايرت الكثير من الفقهاء فى هذا 
, ورأى بعضهم أن اجلرمية هي اجلرمية بعينها سواء ارتكبت من قبل مجتمع وطني ضد شعب دولة أخرى , أم ارتكبت من قبل فرد ضد 

آخر » 
وانظر ملزيد من التفاصيل حول هذه األراء : 

Graven, “cours de droit penal international le caire, 1955, 1956.
La sser: infraction international, Paris, 1949, et l’edition, 1971.

)2(  ومن املعلوم أن اجلرمية اجلنائية الدولية تقوم على نفس ركني اجلرمية اجلنائية العادية وهما : الركن املادي والركن املعنوي 
, وإن كان القانون الدولي اجلنائي قد تطلب إلى جانب الركنني العاديني ركًنا ثالًثا ، وهو صفة دولية فى الفعل املجرم , مبعنى أن يكون 
مقترف اجلرمية الدولية هو أحد أشخاص القانون الدولي دوال كانوا أم منظمات دولية وفقا ملا نص عليه فى القانون الدولي العام , وملزيد 

من التفاصيل حول وصف وحتديد اجلرمية الدولية :
     انظر كل من : املرحوم أ.د/ محمود جنيب حسني , دراسات فى القانون الدولي اجلنائي أ.د/ حسنني إبراهيم صالح عبيد , اجلرمية 
الدولية » دراسة حتليلية وتطبيقية , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 1979, أ.د/ محمد محي الدين عوض , دراسات فى 

القانون الدولي اجلنائي , مجلة القانون واالقتصاد , عدد 1964 , ص294 وما بعدها.
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هذا  رأيه  وعلل   ، معا  والدولة  للفرد  املزدوجة  باملسئولية  وقال   : الثالث  املذهب 
بأنه إذا كان يتصور ارتكاب اجلرمية اجلنائية من الفرد العادي يتصور أيضا اقتراف 
الرأي  هذا  أنصار  ومن   , الدولية  املنظمة  أو  الدولة  من  الدولية  اجلنائية  اجلرمية 
الفقيه )ماير( والذي رأى أن مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية الذي كان مطبقا على 
, وأضاف بأن السبب  األفراد فى محاكمات نورمبرج ال يستبعد تطبيقه على الدولة 
فى عدم ايراداية إشارة على املسئولية اجلنائية الدولية لدولة أملانيا يوصفها شخصا 
معنويا يعود إلى تالشي سيادتها عقب معاهدة التسليم غير املشروطة املوقعة فى 5 

يونيه 1954م )1(

 Donndieu de  « ومن بني أنصار هذا املذهب الفقيه األشهر » دوندييه دي فابر
vabres  والذي رأى بأن املحكمة بإعالنها ترتيب املسئولية على األشخاص الطبيعيني 
أمر  وهو   , احلكم  فى  جنائيا  األملانية  الدولة  مسئولية   استبعاد  ذلك  من  تقصد  لم 
 , جهة  من  املشروط  غير  التسليم  معاهدة  مبقتضى  األملانية  السيادة  وقف  إلى  يعود 

والى االحتالل الكامل ألرضيها من جهة أخرى.

 , الفقيه األملاني بأنها قد احتلت وأوقفت سيادتها  , يرى  إلى ما سبق  وباإلضافة 
العدالة  تلك  ولكن   ، اجلنائية  الدولية  العدالة  لتطبيق  محل  هي  الدولة  أن  وأضاف 
لم تطبق على أملانيا إال مؤخرا , وقد جاء تطبيقها عقب احلكم عليها سلفا وإدانتها 

وتنفيذ قرار سياسي ضدها من قبل احللفاء.

نفس الكالم أكده الفقيه بيال , والذي أيد املسئولية املزدوجة للفرد وللدولة معا 
, وأضاف بأن اتفاقية بوتسدام املنعقدة فى أغسطس عام 1945 أكدت مبدأ املسئولية 
األملاني  للشعب  اجلماعية  املسئولية  على  أكدت  كما   , معا  والدولة  للفرد  املزدوجة 
بكامله الذي لم يتجنب نتائج أفعاله التي تترتب عليها املسئولية اجلنائية , وأضاف 
, وقد ترتب على  أن ميثاق لندن فى 18 أغسطس 1945 لم يحدد صالحيات للقضاء 
املناقشات التي دارت فى محاكمات نورمبرج نتائج فى غاية  املعقولية واملنطق تضمنت 

التصريح عن إجرام الدولة األملانية )2(

ورغم وجاهة هذا الرأي إال أنه كان أكثر عرضة للنقد , ألن بيال أسس راية السابق 
شديد  نقد  محل  كالم  وهذا   , جنائيا  الدولة  مسئولية  يتصور  ال  أنه  أساس  على 

(1) see : Meris, le process de Nuremberg et le chatiment de guerre , Paris, 1949, p69 
(2) See: pella : “Etude cite rev. “droit international se. diploetpol, 1932, p.14.
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جنائيا  الدولة  مسئولية  أساس  أن  إلى  نظر  الدولي  الفقه  من  شايعه  ومن  بيال  ألن   ,
هو احليلة , ومذهب احليلة بعيد متاما عن أساس مسئولية الدولة جنائيا ، فجميع 
األبحاث التي أجريت فى علم النفس وعلم االجتماع تؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
استقالل اجلماعة كشخص قانوني عن األفراد املكونني لها ، األمر الذي يترتب عليه 
القول باستقالل الدولة كشخص معنوي عن األفراد املكونني لها , وقد خلص بيال فى 
بحثه هذا إلى أن مسئولية الدولة عن اجلنايات واجلنح املرتكبة من الدول ميكن أن 
ينشأ عنها نوعان من املسئولية : مسئولية الدولة عن اجلنايات واجلنح املرتكبة من 
الدول مع غيرها من الدول مسئولية جماعية من ناحية , ومسئولية فردية لألشخاص 

الطبيعيني املكونني للدولة من ناحية أخري .

 , ناحية  من  معنوي  كشخص  الدولة  مبسئولية  القول  إلى  تقدم  مما  ونخلص 
العقوبة  منها  كل  على  وتوقع   , للدولة  املكونني  الطبيعيني  األشخاص  ومسئولية 
اجلنائية التي تتناسب مع طبيعته وتكوينه , تلك هي املذاهب الفقهية التي قيل بها 
لتحديد أساس املسئولية اجلنائية الدولية للدولة عن كل ما تقارفه ضد شعب ونظام 
دولة أخرى , فهل من املمكن أن تخضع الدول للمساءلة اجلنائية كاألفراد الطبيعيني 

؟ هذا ما نتعرف عليه من خالل املطلب التالي .
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املطلب الثاني
مدى خضوع الدول

 ملبدأ املسئولية اجلنائية الدولية
 , , وجرائم اإلبادة اجلماعية  , وأعمال احلرب  العدوانية  أن األعمال  ما من شك 
وكذا اجلرائم ضد اإلنسانية كلها تشكل فى صحيح القانون الدولي اجلنائي جرائم 
املسئولية  غرار  على  قائمة  الدولية  اجلنائية  املسئولية  أن  املؤكد  من  وأنه   , دولية 
اجلنائية للفرد العادي وفقا ألرجح املذاهب الفقهية التي قيل بها لتحديد األساس 
القانوني ملسئولية الدولة اجلنائية على املستوى الدولي عما قارفته من جرائم ضد 
العاديني عرضة  , وبالتالي تصبح الدول شأنها شأن األفراد  شعب ونظام دولة أخرى 
للعقاب ، ولكن بالقدر الذي يتالءم مع طبيعتها ومقتضيات وجودها القانوني , وهذا 
أقرب إلى ما يسمى فى صحيح القانون الدولي , بالدفاع اجلماعي الدولي وهو تطبيق 

لفكرة األمن اجلماعي الدولي )1(

اجلرائم  على  للعقاب  الدولية  املحاكم  من  العديد  شكلت  تقدم  ما  على  وبناء 

اجلنائية الدولية وعلى رأسها , جرمية العدوان , وجرمية اإلبادة اجلماعية , وجرمية 

إبادة األجناس واجلرائم ضد اإلنسانية , ومن أشهر هذه املحاكمات )محاكمات طوكيو 

أثناء  املحور  ارتكبتها قادة وزعماء دول  التي  للعقاب على جرائم احلرب  ونورمبرج( 

, ومن بعد محاكمات رواندا والتي شكلت للعقاب على جرائم  الثانية  العاملية  احلرب 

اجلنائية  املحاكم  وأخيرا   , وبوروندي  رواندا  فى  ارتكبت  التي  اجلماعية  اإلبادة 

الدولية املؤقتة التي مت تشكيلها للعقاب على جرائم احلرب التي ارتكبها الصرب  ضد 

سلوبودان   الصرب  رئيس  باعتقال  قرارها  أصدرت  والتي  والهرسك  البوسنة  مسلمي 

, والتي  بيلوبيتش » ملا قارفه من جرائم احلرب ضد شعب البوسنة والهرسك املسلم 

طيبة  بادرة  لكنها  تبرئته  إلى  انتهت  قد  أنها  ورغم  سنة  من  أكثر  بها  العمل  استمر 
للعقاب على اجلرائم الدولية وخاصة جرائم احلرب )2(

)1(انظر : أ.د/ حسنني صالح إبراهيم عبيد , املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , د.ن , 
د, ت , ص15. 

    ولنفس املؤلف : اجلرمية الدولية )دراسة حتليلية وتطبيقية(، الطبعة األولي، دار النهضة،  القاهرة 1979م .
(2)() See: David Bedarman,, international criminal court and international criminal law,, A.j.i.l.   

vol.  104, no.2 April, 2010 p241 
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يعد  احلرب  جرائم  على  للعقاب  محاكمات  من  تشكيله  مت  ما  أن  هنا  يذكر  ومما 
اجلنائية  املحكمة  إنشاء  فى  أسهم  مما   , دولي  جنائي  قضاء  إلنشاء  خصبة  أرضية 
لألمم  كان  والتي   , الدولية  العدل  محكمة  مقر  نفس  السالم  بقصر  الدائمة  الدولية 

املتحدة فضل كبير فى إنشائها )1((

القانون الدولي جهٌد ملحوٌظ فى إنشاء املحكمة انتهت  هذا وقد كان للجنة   

ثالثية  جلنة  وشكلت   , دولية  جنائية  محكمة  إلنشاء  مشروع  إعداد  إلى  خالله  من 

لذلك انتهت إلى عدم مالءمة إنشاء مثل هذه املحكمة للحياة الدولية , ويف عام 1950 

شكلت اجلمعية العامة جلنة لذلك من ممثلي سبع عشرة دولة من أعضائها انتهت إلى 

مرة  الدعوة  وجددت   , وإقرارها  ملناقشتها  الدول  على  طرحت  مشروعات  عدة  وضع 

أخرى فى عام 1951 , ويف عام 1952 شكلت اجلمعية العامة جلنة أخرى من ممثلي سبع 

عشرة دولة , ويف عام 1954 قررت تأجيل البت فى موضوع إنشاء املحكمة , ورغم توصل 

اجلمعية العامة فى عام 1974 إلى تعريف للعدوان مبوجب القرار 3314 إال أنها أرجأت 

البت فى موضوع إنشاء املحكمة , ويف 10 من ديسمبر لعام 1981 اتخذت اجلمعية العامة 

, ويف 4  قرارًا آخر باستئناف صياغة مشروع تقنني إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية 

ديسمبر 1989 طلبت اجلمعية العامة من جلنة القانون الدولي أن تقدم كل ما لديها 

من دراسات حول املوضوع , ويف الدورة الثانية واألربعني التي عقدت عام 1990 أجرت 

املحكمة  هذه  طبيعة  لبيان  وذلك  املوضوع  هذا  حول  شاملة  دراسة  العامة  اجلمعية 

, وأعقب هذه اجلهود جهدا اكبر توج بإقرار نظام روما  وعالقتها باملنظمة الدولية 

الذي وافقت عليه الدول فى عام 1998, والذي دخل خير النفاذ فى األول من يوليه 
2003 من امليالد )2(

وَنْخُلُص مما تقدم إلى نتيجة فى غاية من األهمية مفادها اإلقرار باملسئولية   
ضوء  فى  والعقاب  للمساءلة  الطبيعيني  ولألفراد  معنوية  كأشخاص  للدول  املزدوجة 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية , ولكن كل بحسب طبيعته , وال يقدح 
)1(حيث أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 260 فى 9 ديسمبر 1948 والذي جاء فيه » أنه نظرا لتطور املجتمع الدولي 
, فقد أصبح من الضروري السعي نحو إقامة جهاز قضائي دولي للنظر فى جرائم القانون الدولي . وملزيد من التفاصيل حول هذا اجلهد 
 , , دراسات فى القانون الدولي  , نحو محكمة جنائية دولية ملحاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني  : املرحوم أ.د/ جمال العطيفي  انظر 

املجلد األول , إصدار اجلمعية املصرية للقانون الدولي , القاهرة , 1969 , ص302, 303.
)2(انظر : د. عبد احلسني شعبان , املحكمة اجلنائية الدولية , قراءة حقوقية عربية إلشكاليات سياسية وعملية , دورية املستقبل 

العربي رقم 281 , 2002م, ص62.
      وراجع كذلك : أ.د/ محمود شريف بسيوني , املحكمة اجلنائية الدولية , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2001, 

ص70- 100
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فى هذا األمر القول بأن الدول كأشخاص معنوية كيف تخضع للعقاب اجلنائي شأنها 
التي  الدولية  الدولي مليء باجلزاءات  القانون  ؛ ألن قواعد  الطبيعيني  شأن األفراد 
, وهذه اجلزاءات قد  العام  الدولي  القانون  الدول عند أخاللها بقواعد  تطبق على 
تصل إلى حد الردع من خالل استخدام القوة املسلحة ضد الدولة العاصية أو املخالفة 
لقواعد القانون الدولي ، وهو تطبيق حي لفكرة األمن اجلماعي املنصوص عليها فى 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .

ضد  الردع  جزاء  املتحدة  األمم  طبقت  عندما   , اجلزاءات  لهذه  حي  وكتطبيق 
العراق كدولة وكنظام فى عام 1991 عند إخالله بقواعد القانون الدولي وانتهاكه لهذه 
, وعدم االنصياع للقرارات  القواعد بغزوه للكويت فى األول من أغسطس عام 1990 
الدولية الصادرة عن مجلس األمن بدءا من القرار 660 فى أغسطس 1990 وصوال إلى 
القرار 678 ، وهو أهم القرارات ، والذي أعطى مجلس األمن للمنظمة الدولية صالحية 
تطبيق جزاء الردع على دولة العراق إن لم تنصع للشرعية الدولية وقرارات مجلس 

األمن وغيرها من القرارات ذات الصلة )1(

 678 رقم  اللهجة  شديد  األمن  مجلس  لقرار  العراق  انصياع  لعدم  ونظرا   
القرار  هذا  بتطبيق   1991 يناير   16 فى  املتحدة  األمم  قامت   , عليه  اجلزاء  بتطبيق 
استخدامها  خالل  من  العراق  على  الردع  جزاء  وطبقت  الصلة  ذات  القرارات  وجميع 
ما  حدود  إلى  الكويت  أرض  من  قواته  سحب  على  وإجباره  العراق  ضد  املسلحة  للقوة 
قبل األول من أغسطس 1990 , والسماح حلكومتها الشرعية بالعودة إليها , وبالتالي 
يكون فى مقدور املحكمة اجلنائية الدولية مالحقة وعقاب الدول واألفراد معا عما 
بإنشاء  اخلاص  األساسي  روما  نظام  فى  عليه  نص  مما  دولية  جرائم  من  يقارفونه 

املحكمة اجلنائية الدولية.

شأنها  والعقاب  للمسئولية  تخضع  الدول  أن  هو  النهاية  فى  إليه  َنْخُلُص  وما   
شأن األفراد الطبيعيني ، ومن ثم ففي إمكان املحكمة اجلنائية الدولية تطبيق وإعمال 
مبدأ املساءلة جلنائية عليها شأنها شأن األفراد الطبيعيني ، وهو موضوع بحثنا فى 

املطلب التالي . 

)1( راجع د/ رجب عبد املنعم متولي , مبدأ حترمي االستيالء على أراضي الغير بالقوة املسلحة فى ضوء قواعد القانون الدولي املعاصر 
مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد دولة الكويت , املرجع السابق.

كذلك لنفس املؤلف : املحكمة اجلنائية الدولية بني النظرية والتطبيق , بحث غير منشور.
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املطلب الثالث
املسئولية اجلنائية الدولية لألفراد الطبيعيني
 فى ظل التطورات احلديثة للمسئولية الدولية

من املؤكد أنه وفقا للتطورات احلديثة للمسئولية اجلنائية الدولية يخضع   
األفراد الطبيعيون للمسئولية اجلنائية الدولية أمام القضاء اجلنائي الدولي , كشأن 
خضوعهم للقضاء اجلنائي الوطني تطبيقا ملبدأ إعمال املسئولية اجلنائية الدولية 

لألفراد أمام القضاء اجلنائي الدولي .

وترتيبا على ما تقدم يسأل األفراد الطبيعيون أيا كانت صفاتهم الرسمية كرؤساء 

الدول وقادة جيوشها وقادة األفرع الرئيسية , وكذا أعضاء النظام من رجال احلكومة 

إحدى  اقتراف  فى  يد  لهم  يكون  ممن  الدولة  فى  العامة  واملؤسسات  الهيئات  ورؤساء 

املحكمة  بإنشاء  اخلاص  األساسي  روما  نظام  فى  عليها  املنصوص  الدولية  اجلرائم 

اجلنائية الدولية , وبالتالي يسأل رؤساء الدول عما يصدرونه من أوامر ملن هم دونهم 

, ويسأل أيضا قادة اجليوش عن أوامرهم جليوش بالدهم , ويسأل أيضا رؤساء األركان 
كاالحتالل   : جرائم  من  يقارفونه  عما  اجليش  فى  الرئيسية  األفرع  وقادة  ورؤساء 

املباني  وتخريب  وهدم   , فيها  األساسية  البنية  وتخريب   . معينة  دولة  ألرض  املسلح 

 , املدنيني  األبرياء من  والثقافية وغيرها من جرائم قتل  املدنية  واألعيان  واملنشآت 

وجرائم التعذيب والترويع للمدنيني اآلمنني , وكذلك عن جرائم اإلبادة اجلماعية , 
وجرمية إبادة األجناس , واجلرائم ضد السالم واجلرائم ضد اإلنسانية )1(

أمام  لألفراد  الدولية  اجلنائية  املسئولية  إعمال  مبدأ  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 

إلى  املسئولية  سيف  امتداد  املسئولية  إلعمال  يستوجب  الدولي  اجلنائي  القضاء 

، سواء كان ذلك بالتخطيط  السابقة  أي من اجلرائم  كل من شارك ولو من بعيد فى 

متتد  أولى  باب  ومن   , اجلرائم  هذه  مثل  القتراف  أوامر  بإصدار  أو  باالستعداد  أو 
املسئولية إلى كل من شارك فى تنفيذ مثل هذه اجلرائم )2(

(1) Ratib Eisha : l’individualle etle droit international public these pour le doctoral presnte a la 
faculta de doctoral university du caire , 1955, p. 43.
)2( انظر : د/ رجب عبد املنعم متولي , املسئولية الدولية للتحالف األجنلو أمريكي الحتالل العراق فى ضوء قواعد القانون الدولي 

العام , دراسة مقارنة بأحكام شريعة اإلسالم الطبعة األولى , املرجع السابق , ص36, 37. 
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لألفراد  الدولية  املسئولية  عن  البحث  بصدد  ونحن  االهتمام  محل  األمور  ومن 
أن األمر اإلداري الذي يصدره  الدولي هي مسألة »  أمام القضاء اجلنائي  الطبيعيني 
الرئيس اإلداري األعلى إلى من هم دونه هل يعفى من املسئولية والعقاب أم ال ؟ من 
احلقائق الثابتة أمام القضاء اجلنائي الدولي أن مسألة أمر الرئيس اإلداري األعلى 
وهل يعفى من املسئولية والعقاب أم ال ؟ مسألة محل خالف كبير بني فقهاء القانون 
اجلنائي الدولي, فذهب رأي فقهي إلى أن  : اعتبار أمر الرئيس اإلداري األعلى مانع 
أن  أساس  على  اإلباحة  أسباب  من  سبب  أو  الدولية  اجلنائية  املسئولية  موانع  من 
مما  ؛  أدبي  إكراه  حالة  فى  يكون  اجليش  فى  وخاصة  العسكرية  احلياة  فى  املرؤوس 
يبرر إعفاءه من املسئولية وبالتالي من العقاب , ويرى أن عقاب الرئيس كاف إلعمال 

أحكام املسئولية اجلنائية الدولية )1(

وقد استند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى عدد من احلجج أهمها :

وتطوير . 1 إلصالح  الدولية  اللجنة  تقرير  فى  الدولة  رئيس  أمر  بشأن  جاء  ما 
بجامعة  عقد  الذي  الدولي  للمؤمتر  قدم  الذي   , اجلنائي  الدولي  القانون 
كمبردج فى 14 نوفمبر 1941 والذي عقد فى 15 يوليو 1945 حتت عنوان : »أمر 
والذي   ,  « والعقاب  املسئولية  من  االعفاء  فى  وأثره  األعلى  اإلداري  الرئيس 
املخالفة  ظاهر  كان  إذا  إال  به  التمسك  ميكن  ال  الرئيس  أمر  أن   « إلى  انتهى 

للقانون« 

قرار اجلمعية العامة الصادر فى ديسمبر 1943 واخلاص » مبساءلة كافة أجهزة . 2
الدولة املعتمدة والذي نص على اعتبار » أن أمر الرئيس األعلى ال يعد مانعا 
من املسئولية أو العقاب إال إذا توافرت فيه شروط حالة الضرورة للمرؤوس )2( 

تقرير القاضي األمريكي جاكسون والذي قدم ملؤمتر لندن لعام 1945 والذي . 3
أن   « فيه  أكد  والذي  نورمبرج  محاكمة  اتفاقيات  فى  وإدماجه  به  األخذ  مت 
القواعد العامة كانت تقضي لعام 1949 بأن أمر الرئيس ال يعفى من املسئولية 

)1(  انظر : املرحوم أ.د/ محمود جنيب حسني , دراسات فى القانون الدولي اجلنائي , دروس لطلبة الدكتوراه بكلية احلقوق , جامعة 
القاهرة , د.ن , 1959 , ص26- 34. 

      أ.د/ حسنني إبراهيم صالح عبيد , اجلرمية الدولية دراسة حتليلية وتطبيقية , مرجع سابق , ص5 , أ.د/ محمد محي الدين عوض 
, دراسات فى القانون الدولي اجلنائي , مرجع سابق , ص294 وما بعدها . 

أيضا من الفكر األجنيب : 
Glasser : linfraction international op. cit. p. 93, note. 95.

)2(  انظر أ.د/ جنيب حسني، املرجع السابق، ص 35 .
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 , العامة  القواعد  على  خروجا  الرأي  هذا  اعتبرت  معًا  واملروؤس  للرئيس 

تضمن  قد  للمرؤوس  أمره  كان  إذا  اجلرمية  فى  أصليا  فاعال  الرئيس  واعتبر 

اقتراف جرمية جسيمة .

ما أكدته املحكمة اجلنائية فى نورمبرج فى العديد من أحكامها من أن » أمر . 4

، ورغم  أو مانٌع من موانع املسئولية  الرئيس اإلداري سبٌب من أسباب اإلباحة 

معارضة بعض الفقه لهذا الرأي والذي رأى أن أمر الرئيس اإلداري األعلى مانٌع 

 , من موانع املسئولية والعقاب ملشاركة هؤالء فى التخطيط والتنفيذ للحرب 

والرأي السائد هو أن أمر الرئيس اإلداري األعلى مانٌع من املسئولية والعقاب 

اجليوش  وقادة  الدول  رؤساء  فى  تنحصر  الدولية  اجلنائية  املسئولية  وأن   ,
, لكونهم هم الذين خططوا  وقادة األفرع الرئيسية بوصفهم مجرمي حرب 

النهاية هو أن مسئولية اجلند  , وما نؤكد عليه فى  لهذه احلرب ونفذوا لها 

محل جدل شديد ؛ ألن أمر الرئيس اإلداري األعلى فيه نوع من اإلكراه األدبي 

, ونرى  والعقاب  املسؤولية  أثناء احلرب مما يعفيهم من  الذي ميارس عليهم 

أمريكي  األجنلو  التحالف  دول  رؤساء  مساءلة  ضرورة  تقدم  ما  على  ترتيبا 

جرائم  عن  عقابهم  وبالتالي   ، فيها  الرئيسية  األفرع  وقادة  جيشهم  وقادة 

, ويف جميع  احلرب التي قارفوها ضد شعوب العراق ومن قبل فى أفغانستان 
الدول التي يخططوا القتراف مثل هذه اجلرائم فيها)1(

وأخيرًا نتساءل : عن مدى انعقاد االختصاص بإعمال املسئولية اجلنائية الفردية 
الدولية أمام املحكمة اجلنائية الدولية أو أمام القضاء اجلنائي الدولي عموما ؟ 

هذا هو موضوع املبحث األول من هذا البحث: 

(1) See : johan D.Vander, vvver,, international criminal court ,, A.J.I.l., vl.104, no. 2, April, 2010 
p.251.
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املبحث األول
انعقاد االختصاص بإعمال املسئولية اجلنائية الفردية 

الدولية للقضاء اجلنائي الدولي والوطني

قضاء  هو  الدولي  اجلنائي  القضاء  أن  الثابتة  التاريخية  احلقائق  من   : متهيد 
والتي طفت   , الدولية  املسئولية اجلنائية  أفرزته  , فهو قضاء  النشأة نسبيا  حديث 
محاكمات  إثر  على  وخاصة   , والثانية  األولى  العامليتني  احلربني  عقب  السطح  على 

طوكيو ونورمبرج بعد احلرب العاملية الثانية )1(

نزول  عصر  إلى  ترجع  رمبا  قدمية  فكرة  الدولية  اجلنائية  املسئولية  وفكرة 
, وغل يد املتحاربني عن تصرفات معينة  , ألن منع استخدام أسلحة معينة  الديانات 
مرجعه إلى وجود مبدأ املسئولية اجلنائية والتي ترجع بقدمها إلى ما يسمى بقوانني 
امللك االجنليزي »ريتشارد الثاني« والتي وضعها فى عام 1386م والتي نصت على » منع 
العنف ضد النساء والسكان العزل , ومنع تدنيس الكنائس وحرق املنازل , والذي تاله 
عدة قوانني منها قوانني امللك فردينا ندو , اإلمبراطور »ماكسميان الثاني« عام 1970, 
وملك السويد جو ستاف الثاني 1621 , ومن بعد أفكار جان جاك روسو فى كتابه العقد 

االجتماعي 1752م. 

ورغم ظهور مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية فى تلك الفترة إال أن محلها لم يكن 
جرائم احلرب باملعنى احلديث إمنا كان محلها ينصب على كل جرائم انتهاك أحكام 
القانون الدولي , ووضحت الفكرة أكثر عندما قام الفقيه الهولندي جروشيوس ببحث 

فكرة الربط بني مخالفة قواعد القانون الدولي وتوقيع اجلزاء على مخالفتها )2(

وبعد اندالع احلرب العاملية األولى وما خلفته من خراب ودمار فكر املجتمع الدولي 
فى إنشاء قضاء جنائي دولي ملحاكمة مجرمي هذه احلرب عما قارفوه فى حق األمم 
والشعوب , خاصة بعد مؤمتر صلح فرساي لعام 1919م والذي بحث استسالم أملانيا وإبرام 
معاهدة السالم بشروطها املمالة , وبالتالي كان التفكير يدور حول محاكمة نازي أملانيا 
أو إمبراطور  قيصر أملانيا وبروسيا »ويليام« الثاني بصفته املسئول عن اندالع احلرب 
العاملية األولى واملتسبب فى كثير من جرائم احلرب التي وقعت أثناء وبعد احلرب , 
 , القاهرة   , , دار الشروق  الثاني  , املجلد  املعينة حلقوق اإلنسان  الدولية  الوثائق   , أ.د/ محمود شريف بسيوني   : )1( راجع فى هذا 

2003م.
)2( انظر : أ.د/ عبد احلميد خميس , جرائم احلرب والعقاب عليها , طبعة 1985, وطبعة البابلي احللبي , ص3 .
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فضال عن محاكمة مجرمي احلرب من األتراك وخاصة اجلرائم التي ارتكبوها فى حق 
األرمن ، فتم االتفاق على معاهدة السالم والتي تضمنت كأول معاهدة فى التاريخ نصا 
رئيسيا وألول مرة على إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة محاكمة قيصر أملانيا وليام 
املادتان  , ونصت  املادة 227  العاملية األولى وهي  نار احلرب  الثاني عن دوره فى إشعال 
228, 229 على محاكمة ضباط اجليش األملاني املتهمني بخرق قوانني وأعراف احلرب 
أمام املحاكم العسكرية ألي من الدول املتحالفة أو املحاكم العسكرية ألي من احللفاء )1(

ورغم روعة معاهدة السالم وجرأتها فى إنشاء محاكم جنائية للعقاب على جرائم 
, وفشل  النور بسبب إحجام كثير من الدول عن التوقيع عليها  أنها لم تر  احلرب إال 
احللفاء فى محاكمة قيصر أملانيا ، وما نود التأكيد عليه هو أن نصوص املواد 327, 328, 
329 لم تكن تستند إلى وقائع قانونية بقدر ما كانت تستند إلى دوافع سياسية ، لكنها 
مهدت الطريق لتطور كثير من قواعد املسئولية والعقاب الدولي وتعتبر حجر الزاوية 

أو األساس فى إنشاء املحاكم اجلنائية فيما بعد.

, وهي عبارة   ومن أهم هذه القواعد تلك التي استندت إليها محاكمات نورمبرج 
عن محكمة األربع املنتصرة فى احلرب , وقاضي احتياطي وتصدر أحكامها بأغلبية 
األصوات وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس , وتضمنت املادة السادسة 
ضد  اجلرمية   – العدوان  )جرمية  وهي  عليها  العقاب  الواجب  اجلرائم  أنواع  بيان 
السالم – واجلرائم ضد اإلنسانية( وتضمنت املادة 13 اإلجراءات الواجبة اإلتباع أمام 

املحكمة )2( 

وحددت االتفاقية القانون الواجب التطبيق , وهو قواعد االختصاص الشخصي أو 
قانون جنسية املتهم أو قواعد االختصاص اإلقليمي , وأما عن العقوبات فلم حتددها 
الئحة املحكمة وتركت أمر تقديرها للمحكمة ودارت املحاكمة باللغات اإلجنليزية – 
املتهم األملانية ( وهي محاكمة متأثرة بالطابع األجنلو  الروسية – ولغة  الفرنسية – 
سكسوني وحوكم أمام املحكمة حوالي 22 متهما من 24 مت اتهامهم ودارت املحاكمة على 
مدار 403 جلسة استمعت فيها املحكمة إلى 33 شاهدا لإلدعاء و80 شاهدا للمتهمني ويف 
بالسجن مدد  املحكمة أحكامها ببراءة ثالثة متهمني, واحلكم  املطاف أصدرت  نهاية 
متفاوتة على أربعة , وحكم على ثالثة بالسجن مدى احلياة , أما االثنا عشر اآلخرين 

)1(انظر : أ.د/ محمود شريف بسيوني , املحكمة اجلنائية الدولية , املرجع السابق , ص33 وما بعدها. 
(2) () See : quincy wright : the law of the Nuremberg traits, A.J.i.L., 1947 p. 38. 
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املتهمني فحكم عليهم باإلعدام شنقا)1(

أنها ال تقلل من أهميتها, وال  ورغم االنتقادات التي وجهت إلى هذه املحاكمة إال 
قاعدة  أهمها  ومن  القانونية  القواعد  من  لكثير  مبخالفتها  القول  هذا  فى  يقدح 
, ألن معظم اجلرائم التي حاكمتها املحكمة كانت محرمة من قبل  الشرعية الدولية 

قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني )2(

وهناك محاكمات أخرى قد متت فى أقصى الشرق متثلت فى محاكمات طوكيو عام 
، والذي جنح فى تشكيل جلنة  1946 والتي شكلت بناء على طلب االحتاد السوفيتي 
الشرق األقصى ، والتي تعتبر النواة ملحاكمات طوكيو ، وقد قامت املحاكمة على نظام 
إجرائي واضح ؛ حيث شكلت املحكمة من إحدى عشر عضوا ورئيس محكمة معني بدال 

من الرئيس املنتخب ومدع عام هو األمريكي جوزيف كيمان )3(

الدولية  اجلنائية  املسئولية  بإعمال  االختصاص  انعقاد  إمكانية  ولبيان   
القواعد  بيان   : أولها   , ألمرين  التصدي  من  بد  ال  الدولي  اجلنائي  للقضاء  الفردية 
أمام  أو  الوطني  القضاء  أمام  سواء  اجلنائي  القضائي  لالختصاص  احلاكمة  العامة 
القضاء الدولي , أما األمر الثاني فهو بيان طبيعة االختصاص القضائي اجلنائي سواء 
الوطني أو الدولي خصوصا عند إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية , 

وعلى ضوء ما تقدم قسمت هذا املبحث إلى مطلبني هما :

اجلنائي 	  القضائي  لالختصاص  احلاكمة  العامة  القواعد   : األول  املطلب 
الوطني والدولي .

الوطني 	  اجلنائي  القضائي  لالختصاص  القانونية  الطبيعة   : الثاني  املطلب 
والدولي .

(1) See: Taylor t., the anatomy of nuromberg trait , 1967, p. 37.
)2( - انظر: أ.د/ حسنني عبيد ، القضاء اجلنائي الدولي،املرجع السابق، ص 89 – 92.

(3)See :John A., “applement military tribunals and international crimes , 1964, p. 239.
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املطلب األول
القواعد العامة احلاكمة لالختصاص 

القضائي اجلنائي الوطني و الدولي

اجلنائي  القضائي  االختصاص  مسألة  فى  البحث  أن  الواضح  من   : متهيد 
من  والتي   , عليها  يعتمد  التي  دعائمه  له  الفردية  املسئولية  مبدأ  إلعمال  الدولي 
خمسة  هي  القواعد  أو  املبادئ  وهذه   , االختصاص  لهذا  احلاكمة  القواعد   : أهمها 
مبادئ أو قواعد وفق الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد ملشروع االتفاقية املتعلق 

باالختصاص بنظر اجلرائم لعام 1993 وهذه املبادئ هي :

مبدأ اإلقليمية – مبدأ اجلنسية – مبدأ املصلحة – مبدأ العاملية – مبدأ شخصية 

عليه  القائمون  أن  إال  اخلمسة  القواعد  لهذه  املشروع  إيراد  ورغم   , عليه  املجني 
اعتمدوا األربعة األقل منها وأسقطوا املبدأ اخلامس )1(

وتفصيل القول فى هذه املبادئ على النحو التالي :

أوال : مبدأ االختصاص اإلقليمي )مبدأ اإلقليمية( :

ويقصد باإلقليمية هنا مكان وقوع اجلرمية وإعمال القانون الواجب التطبيق فى 

السائد فى مكان معني على  القانون اجلنائي  إمكان تطبيق  أيضا  ويعني   , املكان  هذا 

العثور  سهولة  هي  ذلك  وعلة   , مرتكبيها  عقاب  وبالتالي  فيه  تقع  التي  اجلرائم  كل 

تندثر  أن  قبل  اجلرمية  أدلة  على  والتحفظ  الشهود  ضبط  من  والتمكن  املجرم  على 

أو أن حتبوا بفعل الزمن , بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو جنسيتهم ، وهو ما ميكن 

هذا  ويعني   , الطبيعة  على  فيها  والتحقيق  اجلرمية  عناصر  على  الكاملة  السيطرة 

إقليم  خارج  تقع  جرمية  أية  على  للعقاب  ميتد  أن  ميكن  ال  الدولة  قانون  أن  املبدأ 

, ويعتمد مبدأ  , ويعتبر مبدأ اإلقليمية تكريس لسيادة الدولة على إقليمها  الدولة 

اإلقليمية على عدة ضوابط إلعماله أهمها :

)1(راجع إن شئت : 
A.j.i.l, no. 29 , p. 4431. 

      وراجع أيضا د. / أمجد هيكل , املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام القضاء اجلنائي الدولي , دراسة فى إطار القانون الدولي 
اإلنساني , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 , ص 343- 354. 
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1- حدود النطاق اإلقليمي للدولة : النطاق اإلقليمي للدولة له عدة صور منها : 
النطاق األرضي : ويشمل يابس إقليم الدولة والنطاق اجلوي والنطاق املائي )1(

وعليه فإن إلقليم الدولة : نطاق أرض يشمل جميع أراضي الدولة سواء اململوكة 
ملكية عامة أو ملكية خاصة لألفراد ويشمل النطاق األرضي ما فى باطنها من طبقات 
جميع  ويشمل  الدولة  إلقليم  املائي  النطاق  وهناك   , العمق  فى  نهاية  ال  ما  إلى 
البحر  أو  الساحلية  املياه  , ويدخل فى هذا  املاحلة  أو  العذبة  املائية سواء  املسطحات 

اإلقليمي وما فى باطنها من ثروات بحرية كامنة )2(

وما  اجلو  طبقات  كافة  يشمل  والذي  الدولة  إلقليم  اجلوي  النطاق  أيضا  وهناك 
كالسفن  فضائية  مركبات  من  فيها  يسبح  وما  نهاية  ال  ما  إلى  كوني  فضاء  من  ورائها 

والطائرات أيا كان نوعها أو الغرض منها )3(

2- الضابط الثاني : ويشترط إلعمال مبدأ اإلقليمية ضرورة وقوع اجلرمية داخل 
إقليم ويشمل إقليم الدولة هنا اليابس , وكل املسطحات املائية , وكذا الفضاء اجلوي 
والكوني , ورغم اختالف اآلراء حول حتديد مكان ارتكاب اجلرمية ، إال أن املتفق عليه 
هو أنه ال يعمل مبدأ االختصاص اإلقليمي إال إذا وقعت اجلرمية كلها أو بعضها داخل 

إقليم الدولة )4(

القاعدة الثانية : قاعدة االختصاص العيني )أو مبدأ العينية( : 

وتعني  هذه القاعدة أن قواعد القانون تطبق على كل جرمية ارتكبت بغض النظر 
عن مكان ارتكابها وعن شخصية من ارتكبها , وبذلك تكون قاعدة االختصاص العاملي 
استثناء على مبدأ االختصاص اإلقليمي , ويجد هذا املبدأ أو تلك القاعدة تبريرها 
فى نوعية اجلرائم املرتكبة خصوصا وأنها متس مصالح أساسية للدولة , ولو ال هذه 
القاعدة ألفلتت كثير من اجلرائم من العقاب إما بسبب طبيعتها السياسية وإما بسبب 
عدم مخالفتها لقواعد القانون اجلنائي للدولة الواقع على أرضها اجلرم , ونؤكد هنا 
)1( انظر : فى إقليم الدولة مبكوناته د/ رجب عبد املنعم متولي , القانون الدولي العام , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة 

, 2009/ 2010 , ص 255- 265. 
)2(راجع على سبيل املثال ال احلصر فى إقليم الدولة مبكوناته كل من : املرحوم أ.د/ على صادق أبو هيف , القانون الدولي العام , 

الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 1980, ص342 – 360 .
املرحوم أ.د/ حامد سلطان وآخرون , القانون الدولي العام , الطبعة الثانية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1987, ص445- 453.

أيضا املرحوم : أ.د/ صالح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولي العام , الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , د.ت , 
ص496. 

)3(انظر : املرحوم أ.د/ صالح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولي العام , املرجع السابق , ص496.
)4(  راجع : املرحوم أ.د/ علي راشد , املدخل وأصول النظرية العامة , الطبعة الثانية , دار النهضة العربية القاهرة , ص185. 
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بأن السند القانوني إلعمال مبدأ العينية هو ما للدولة من حق فى الدفاع الشرعي 
عن مصاحلها من كل اعتداء يقع عليها , وبالتالي ليس شرطا أن تكون اجلرمية معاقبا 
إلى  اجلاني  يعود  أن  شرطا  وليس   , أرضها  على  وقعت  التي  الدولة  قانون  فى  عليها 
أرض الدولة التي أضيرت من جرميتة ؛ ألنه ميكن معاقبته أمام أية دولة حتى دولته 
التي ينتمي إليها بجنسيته , وال يفوتنا هنا أن نؤكد على أن قانون الدولة : اجلنائي 
ميتد ليطبق على كل جرمية تقع حتى فى اخلارج ما دامت متس أمن الدولة وسالمة 

أقاليمها ومصاحلها االقتصادية )1(

القاعدة الثالثة : قاعدة أو مبدأ الشخصية )االختصاص الشخصي( :

جنسية  هو  اجلرمية  على  العقاب  مناط  أن  القاعدة  تلك  أو  املبدأ  هذا  ويعني 
مرتكبها , وهذا ما يبرر امتداد سلطان الدولة العقابي على كل شخص يقترف جرمية 
حتى ولو خارج حدود الدولة ما دام هو يحمل جنسيتها . وهو ما يسمى فى صحيح 
داموا  ما  جرميتهم  مكان  كان  أيا  وعقابهم  للجناة  املالحقة  مببدأ  اجلنائي  القانون 

يحملون جنسية الدولة أي حتى ولو كانوا مقيمني خارج أرض الوطن )2(

تطبيق  ومناط  األساس  فهي   ، املجرم  جنسية  على  القاعدة  هذه  وتعتمد  هذا 
قواعد القانون اجلنائي الوطني، والعبرة هنا ليست بنوعية اجلرمية وإمنا بشخصية 
املتهم  ؛ ذلك ألن سبب امتداد قواعد القانون اجلنائي إلى خارج الوطن هو النيل أو 
تعقب أشخاص بعينهم ملحاكمتهم وعقابهم , وعليه فمن قارف جرما ما خارج الوطن 
اجلرمية  نفس  تكون  أن  شريطة  الوطن  أرض  داخل  محاكمته  تتم  بلده  إلى  عاد  ثم 
حيا  تطبيقا  القاعدة  هذه  وتعد   , فيه  ارتكبت  الذي  البلد  قانون  فى  عليها  معاقبا 
لقواعد القانون الدولي العام الذي يعترف للدولة باحلق فى السيادة على مواطنيها 
)1(  راجع فى هذا : أ. د/ أحمد فتحي سرور , أصول قانون العقوبات, )القسم العام( , الطبعة األولى دار النهضة العربية , القاهرة  

1993, ص115.
)2( ولقد حرص املشرع املصري على النص على مبدأ العينية وأظهره بشدة نظرا ألهميته القصوى فى مادته الثانية والتي جاء نصها 
كما يلي : تسري أحكام هذا القانون على األشخاص األتي ذكرهم : أوال : ........  ثانيا : كل من ارتكب فى خارج القطر جرمية من اجلرائم 
اآلتية : 1- جناية مخلة بأمن احلكومة مما نص عليه فى الباب األول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون , 2- جناية تزوير مما نص 
عليه فى املادة 106 من هذا القانون , 3- جناية تقليد أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى املادة 202 أو جناية إدخال تلك 
العملة الورقية أو املعدنية املقلدة أو املزيفة أو املزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد التربح أو التعامل بها مما نص 

عليه فى املادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر » . 
      ومن أمثلة اجلنايات املخلة بأمن احلكومة فى الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات واخلاصة باجلنايات املخلة بأمن 
عقوبات(   77 )م  أراضيها  سالمة  أو  وحدتها  أو  البالد  باستقالل  املساس  إلى  يؤدي  بفعل  عمدا  االتيان  مثل  اخلارج  جهة  من  احلكومة 
, أما الباب الثاني فقد  وااللتحاق بأي وجه بالقوات املسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر )م 77/ ذأ ع( أو التخابر )م77/ ب( وغيرها 
نص على اجلنايات املخلة بأمن احلكومة من الداخل )م87 ع( , أو تأليف أو تشكيل عصابي ملهاجمة طائفة من السكان أو املقاومة لرجال 
السلطة العامة فى تنفيذ القانون » , وملزيد من التفاصيل راجع : املرحوم أ.د/ مأمون محمد سالمة , شرح قانون العقوبات )القسم العام(, 

الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , د.ت , ص77.
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حتى ولو وجدوا خارج أرض الوطن , األمر الذي يعطيها احلق فى عقابهم عما قارفوه 
فى  عليه  معاقبا  الفعل  يكون  أن  شريطة   ، الوطن  حدود  خارج  ولو  حتى  جرائم  من 

قانون البلد الذي اقترف فيه .

وال  الدولة  سيادة  مبدأ  وتساند  تعضد  القاعدة  هذه  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 
تنقص منه , ذلك املبدأ الذي يسمح للدولة بحماية مصالح مواطنيها حتى ولو خارج 

أرض الوطن )1(

القاعدة الرابعة : قاعدة العاملية أو االختصاص العاملي : 

وتعني قاعدة أو مبدأ العاملية أن قواعد القانون اجلنائي تطبق على كل أجنبي 
قارف جرما ما على أرض إحدى الدول طاملا مت القبض عليه داخل إقليم الدولة وهي 

قاعدة أو مبدأ متليه اعتبارات التعاون الدولي .

رمبا بني الدول فى مكافحة نوعية معينة من اجلرائم وخاصة اجلرائم ذات الطابع 
الدولي كجرائم اإلرهاب الدولي وغيرها من اجلرائم املاسة بأمن وسالمة أقاليم الدول 
اجلنائية  للقاعدة  املرونة  من  نوعا  تعطي  االختصاص  قواعد  من  القاعدة  وهذه   ,
فى التطبيق ؛ ألنها ال تشترط نوعية معينة من اجلرائم وال أشخاصًا معينني ، وإمنا 
الدولة  إقليم  أن يقبض على الشخص على   « القاعدة  تكتفي فقط لتسمح بتطبيق 

التي قارف على أرضها الفعل املؤثم قانونا ».

ومما هو جدير بالذكر أن قاعدة االختصاص العاملي ما نشأت اال كحٍل توصل إليه 
املجتمع الدولي بعد أن انتشرت كثير من اجلرائم الدولية ، والتي يصعب على الدول 
تعقب مرتكبيها وعقابهم بدون تعاون دولي فيما بني الدول كجرائم القرصنة والتي 
ال زالت ترتكب حتى اآلن فى قبالة : سواحل الصومال بسبب املجاعة وعدم االستقرار 
عليها  والتغلب  مكافحتها  أجل  من  الدولي  التعاون  ورغم   ، البالد  هذه  فى  السائد 
االختصاص  قاعدة  وتفيد   , بالرقيق  االجتار  جرمية  وأهمها  اجلرائم  من  وغيرها 
العاملي فى نوعيه من اجلرائم حيرت العالم  ، وهي جرائم احلرب وهي أنسب اجلرائم 
, ويعد مبدأ اإلختصاص العاملي من ثمار  التي يطبق عليها مبدأ االختصاص العاملي 
تطور القانون الدولي , والذي كان يسمى فيما قبل بقانون األمم ، والذي كان يحاكم  
قادة اجليوش عن أية مخالفة ملبادئه وخاصة مبادئ الفروسية  ، كاستخدام السم فى 

)1(  انظر : أ.د/ سعيد سالم جويلي , تنفيذ القانون الدولي اإلنساني , الطبعة األولى , القاهرة , د. ن , د.ت , ص 174- 186.
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القتال والقيام باحلرب بدون سابق إعالن وكانت العقوبة تنفذ دوما فى اإلقطاعية 
التي يقبض عليه فيها . 

املجتمع  فى  النطاق  واسًعا  جدال  العاملي  االختصاص  قاعدة  أو  مبدأ  أثار  ولقد 
الدولي بني الساسة واملفكرين ؛ لدرجة أنهم فرقوا بني مكان وقوع اجلرمية من ناحية 
, ومكان القبض على املتهم من ناحية أخرى , فإذا وقعت اجلرمية فى مكان ال يخضع 
الختصاص دولة معينة فهنا نطبق مبدأ االختصاص العاملي , وإن وقعت اجلرمية فى 
مكان يخضع لسيادة دولة معينة فعندئذ يشترط إلعمال هذا االختصاص أن ينص 

فى قانون هذه الدولة على مبدأ االختصاص العاملي. 

وترتيبا عما تقدم فإنه باستثناء اجلرائم التي تقع فى مكان ال يخضع لسيادته 
دولة معينة فإنه يشترط إلعمال قاعدة االختصاص العاملي شرطان : 

أولهما : أن تكون اجلرمية من اجلرائم الدولية كجرمية القرصنة واالجتار بالرقيق 
, وخطف الطائرات , واجلرائم ضد اإلنسانية , وجرائم احلرب عموما. 

وثانيهما : أن ينص قانون الدولة التي ضبط املتهم على أرضها صراحة على مبدأ 
أو قاعدة االختصاص العاملي ، وأن قضاءها هو املختص مبحاكمة هؤالء أيا كان مكان 

وقوع اجلرمية أو جنسية مرتكبيها. 

فى  بلجيكا  االختصاص  هذا  على  صراحة  قانونها  نص  التي  الدول  أمثلة  ومن 
اختصاص  على  السابعة  مادته  فى  صراحة  نص  والذي  1993م  عام  الصادر  قانونها 

القضاء البلجيكي بالعقاب على اجلرائم التي تقع باملخالفة لقانون1999 )1(

ملسئولية  الدولي  اجلنائي  االختصاص  قواعد  ضوابط  بيان  من  انتهينا  أن  وبعد 
طبيعة  حتديد  مسألة   « وهي  األهمية  غاية  فى  مسألة  بقيت   , وعقابه  الفرد 
االختصاص القضائي اجلنائي الدولي والوطني وهي موضوع  دراسة املطلب التالي : 

)1(  ولقد نصت على ذلك صراحة الفقرة األولى من املادة السابعة والتي جاء نصها على السياق التالي  » تختص املحاكم البلجيكية 
بنظر االنتهاكات املنصوص عليها فى هذا القانون بغض النظر عن املكان الذي ارتكبت فيه هذه االنتهاكات » 

  وملزيد من التفاصيل حول هذا االختصاص انظر : منظمة العفو الدولية , الوالية القضائية العاملية للمحاكم البلجيكية التي تختص 
قضائيا بالنظر فى قضية شارون ، وينعقد لها االختصاص بالتحقيق فى أعمال القتل التي وقعت فى صبرا وشاتيال عام 1982م الوثيقة 

رقم .10053/ 001/ 2002.
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املطلب الثاني
الطبيعة القانونية لالختصاص القضائي

 اجلنائي الوطني والدولي

متهيد : ال شك أن إعمال املسئولية اجلنائية الفردية الدولية يحتاج فى املقام 
األول إلى عدد من القواعد احلاكمة لهذا النوع من االختصاص , ومن املؤكد أن لكل 
قاعدة منها ضوابطها وشرائط إعمالها وقد بينا كل هذا فى حينه , األمر الذي ميلي 
ما  وهو   ، الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  مبدأ  إعمال  كيفية  عن  الكالم  علينا 
يتطلب تقسيم هذا النوع من االختصاص إلى قسمني أو نوعني : األول : هو االختصاص 
القضائي اجلنائي بإعمال املسئولية الفردية الدولية أمام القضاء الوطني , أما الثاني 
الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  بإعمال  اجلنائي  القضائي  االختصاص  فهو   :

أمام القضاء الدولي .

وترتيبا على ما تقدم قسمت هذا املطلب إلى فرعني هما :

الفرع األول : اختصاص القضاء الدولي بإعمال املسئولية اجلنائية للفرد .	 

الفرع الثاني : اختصاص القضاء الوطني بإعمال املسئولية اجلنائية الدولية 	 
للفرد . 
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الفرع األول
اختصاص القضاء الدولي 

بإعمال املسئولية اجلنائية الدولية للفرد
, ألن كل محكمة  تختلف املحاكم الدولية فيما بينها من حيث االختصاص   
منها هي التي حتدد نطاق اختصاصها من حيث األشخاص والزمان واملكان , ويرجع هذا 
االختالف إلى اختالف القواعد املتعلقة باالختصاص التي يقررها ميثاقها ؛ ألن هذا 
امليثاق يعتبر هو املرجعية القانونية لعمل املحكمة , وطاملا أن األمر كذلك فإن مسألة 
ضبط أعمال املسئولية اجلنائية الدولية للفرد أمام القضاء عموما , والقضاء الدولي 
على الوجه األخص حتتاج إلى بيان طبيعة اختصاص كل محكمة وسندها القانوني 
عند إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد , ومن أشهر املحاكم الدولية التي 
طبقت مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد , محكمتا نورمبرج وطوكيو , ومحكمتا 
على  منها  محكمة  كل  طبيعة  بيان  منا  يقتضي  الذي  األمر   , ورواندا  يوغوسالفيا 
حده . فضال عن بيان طبيعة اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية التي مت إنشاؤها 
النفاذ فى يوليه عام 2003م وذلك على  وفق نظام روما لعام 1998 والتي دخلت حيز 

التفصيل التالي .

1- الطبيعة القانونية الختصاص محكمتي نورمبرج وطوكيو :

اتفاقية لندن لعام 1945 تختص املحكمة اجلنائية  املادة األولى من     وفقا لنص 
الدولية بنورمبرج مبحاكمة مرتكبي جرائم احلرب الذين امتدت جرائمهم ملناطق 
إعالن  فى  عليها  نص  التي  املبادئ  املحاكم  هذه  متس  وال   , محدودة  غير  جغرافية 
التي  الدول  حلكومات  احلرب  مجرموا  وخاصة   « املجرمني  بتسليم  اخلاصة  موسكو 
ارتكبوا فيها جرائمهم وفقا لنص املادة الرابعة من اتفاقية لندن مبا يعني فى النهاية 

بأن محاكمة نورمبرج ال تتعارض البتة مع مبدأ اإلقليمية .

أو االختصاص  العاملية    هذا ويستند اختصاص املحكمة فى نورمبرج على مبدأ 
التي  اجلرائم  نوعية  على  نورمبرج  ميثاق  من  السادسة  املادة  نصت  وقد   , العاملي 
تختص هذه املحاكم بالتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها وهي جرائم احلرب , واجلرائم 
, واجلرائم ضد اإلنسانية عموما مبا يعني أن طبيعة اختصاص املحكمة  ضد السلم 

إمنا يتحدد بنوع اجلرمية وليس مبكان القبض على املتهم .
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مببدأ  أخذها  رغم  أنها  نورمبرج  محكمة  إلى  وجهت  التي  االنتقادات  ومن   
ثبوت  رغم  احللفاء  قادة  من  أي  محاكمة  فى  تفلح  لم  أنها  اال   ، العاملي  االختصاص 
ناجازكي  وقذف   , اآلمنني  املدنيني  قذف  مثل  احلرب  جرائم  من  لكثير  ارتكابهم 
, وان جاز لنا أن ندلي برأينا فى هذه املحاكمات ، فإننا  وهيروشيما بالقنابل الذرية 
نؤكد على أن هذه املحاكمات لم تأخذ مببدأ االختصاص العاملي باملعنى الفني الدقيق 
، وما كانت هذه املحاكمات اال حكم املنتصر على الضعيف , واعتقد أن الوضع ال يكاد 

يختلف فيما يتعلق مبحاكمات يوغوسالفيا ورواندا.

ب- طبيعة اختصاص محاكمات يوغوسالفيا ورواندا :

   لقد سيطرت فكرة العقاب على انتهاكات أحكام القانون الدولي اإلنساني على 
القضاء  طابع  املحكمة  هذه  على  أضفى  الذي  األمر  ورواندا  يوغوسالفيا  محاكمات 
, ولكن  ، وبالتالي لم تكن هذه املحكمة محكمة حقيقية باملعنى املفهوم  االستثنائي 
حقيقية  دولية  محاكم  ورواندا  يوغوسالفيا  محاكمات  تعتبر  االنتقادات  هذه  رغم 
، وليست  حتاكم مرتكبي اجلرائم التي متثل انتهاكا ملبادئ القانون الدولي اإلنساني 

محاكمات صورية ال حتقق العدالة الدولية ، ولكنها متثل عدالة املنتصر فى املهزوم.

القانوني إلنشاء محكمتي يوغوسالفيا  أن األساسي  بالذكر  ومما هو جدير   

ورواندا هو قراري مجلس األمن الدولي إعماال للفصل السابع من امليثاق , والذي خول 

مجلس األمن الدولي مكنة التدخل فى جميع »حاالت تكدير السلم واألمن الدوليني 

هذه  اختصاص  أن  إال   ، السند  هذا  شرعية  ورغم   , العدوان  ووقوع  بهما  واإلخالل 

املحاكمات هو اختصاص استثنائي قائم على استعمال الهيئة الدولية )األمم املتحدة( 

لسلطتها الشرعية ملواجهة إحدى حاالت تهديد السالم  واإلخالل به أو وقوع أي عمل 

من أعمال العدوان ، األمر الذي يفهم منه أن اختصاص املحكمة استثنائي ال يجوز لها 

إعماله اال بصفة استثنائية ، أي عند قيام املجتمع الدولي ممثال فى األمم املتحدة 

استعمال صالحياته فى تطبيق قواعد الشرعية الدولية , ونظرا للطابع االستثنائي 

واخلاص ملحاكمات كل من رواندا وبورندي من ناحية ويوغوسالفيا من ناحية أخرى 

اجلنائية  املحكمة  الختصاص  القانونية  الطبيعة  حول  جديد  من  التساؤل  ثار   ,
الدولية احلالية ؟
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وهذا هو موضوع البحث فى اجلزئية التالية :

* الطبيعة القانونية الختصاص املحكمة اجلنائية الدولية احلالية :

  من املؤكد أن املرجعية األساسية لتحديد الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية 
الدولية هو نظامها األساسي أو ميثاقها املتضمن ملجموعة القواعد القانونية احلالية 
أو نظامها األساسي  املحكمة  التي تضمنها ميثاق  النصوص  وأولى  املحكمة  لعمل هذه 
هو املادة )12( من ميثاق املحكمة الدولية والتي : حددت اختصاص املحكمة اجلنائية 
بيانها  عن  فضال   , فيها  واملحاكمة  بالتحقيق  تختص  التي  اجلرائم  وبينت   ، الدولية 
الختصاص هذه املحكمة عندما تقبل الدولة هذا االختصاص مبناسبة التحقيق فى 
جرمية وقعت على إقليمها لم تكن طرفا فى نظامها األساسي أو لم توقع عليه من قبل 
, األمر الذي يستبان منه أن أساس اختصاص املحكمة هو مبدأ اإلقليمية وليس مبدأ 

العاملية )1(

ملحاكمة  الختصاصها  الدولة  ممارسة  اإلقليمية  مبدأ  إعمال  على  ويترتب        

شخصية ارتكبت جرمية على إقليمها مما نص عليه فى املادة )5( من النظام األساسي 

السيادة  ملبدأ  صحيحة  ممارسة  هذا  ويعد   , املحكمة  إلى  االختصاص  هذا  نقل  أو 

مكمال  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اختصاص  كان  وملا   , بالدولة  اخلاصة  الوطنية 

لالختصاص اجلنائي الوطني فإن تسليم دولة لشخص جاني إلى املحكمة اجلنائية 

الدولية ملحاكمته ال ينال من سيادتها الوطنية ، وال ميثل تعديا على سيادة دولة وال 

على شخص املتهم ، ويف نفس الوقت ال ينقص من حقوق شخص املتهم .

وما نؤكد عليه فى النهاية هو أن املحكمة اجلنائية الدولية تعد منوذجا فريدا من 

نوعه ملا ينبغي أن تكون عليه املحاكمات اجلنائية الدولية ؛ ألنها جتنبت كافة األخطاء 

التي ظهرت فى املحاكمات اجلنائية الدولية السابقة عليها وأقامت اختصاصها على 

)1( ولقد جاء نص املادة 12 من ميثاق املحكمة اجلنائية الدولية على السياق التالي » أن الدولة التي تصبح طرفا فى هذا النظام 
األساسي تقبل بذلك اختصاص املحكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها فى املادة 5 من هذا النظام , فى حالة الفقرة أ , ج من املادة 13 
يجوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا فى هذا النظام األساسي أو قبلت اختصاص املحكمة 

وفقا للفقرة 3. 
الدولة التي وقع فى اقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة 

أو طائرة. 
الدولة التي يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها. 

ج( إذا كان قبول دولة غير طرف فى هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة 3 حاز لتلك الدولة مبوجب إعالن يودع لدى مسجل 
املحكمة أن تقبل ممارسة املحكمة الختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث أن تتعاون للدولة القابلة مع املحكمة دومنا أي تأخير 

أو استثناء وفقا للباب رقم 9. 
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أساس من الشرعية الدولية التي متنع أي جدال أو شك فى نزاهتها , والسؤال املطروح 
على البحث هنا هو هل بحق للقضاء الوطني أو ينعقد له االختصاص بإعمال مبدأ 

املسئولية اجلنائية الدولية للفرد ؟ هذا ما جنيب عليه فى الفرع التالي .

الفرع الثاني
انعقاد االختصاص للقضاء الوطني 

بإعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد
األصل العام فى اختصاص القضاء اجلنائي الوطني هو مبدأ اإلقليمية مبعنى أن 
القضاء اجلنائي الوطني ميلك سلطة املحاكمة والعقاب على أي جرمية ترتكب على 

إقليم الدولة وهو ما يسمى بالنطاق املكاني للقانون اجلنائي .

العام ترد عليه استثناءات قد  أو املبدأ  ومن األمور املسلم بها أن هذا األصل   
تفرضها اعتبارات معينة بعضها اعتبارات سياسية تتمثل فى صيانة أمن الدولة من 
جرائم معينة تضر بأمن الدولة من اخلارج ، فيمتد اختصاصها إلى خارج أرض الوطن 

تطبيقا ملبدأ العينية أي اعتبار اجلرمية .

وهناك استثناء آخر بالنظر إلى االعتبار الشخصي أو جنسية مرتكبي اجلرمية 
بلده  قانون  فى  عليها  معاقب  معينة  جلرمية  ما  شخص  اقتراف  فعند  وبالتالي   ,
تسليمه  ويجوز   ، محاكمته  لدولته  فيجوز  جرميته  فيه  ارتكب  الذي  البلد  وقانون 
للمحكمة اجلنائية ملحاكمته فى بلده وفقا لقانون بلده بحكم مبدأ اإلقليمية ووفقا 
الختصاص املحكمة يحكمه مبدأ العينية , واملثال الواضح على هذا النوع من اجلرائم 
: جرائم القرصنة وجرائم اإلرهاب الدولي فهاتان اجلرميتان لهما طابع عاملي نظرا 

خلطورتهما على سيادات الدول .

االستناد  يجوز  أساسية  قواعد  تعتبر  استثناءات  من  العام  األصل  على  يرد  وما 
وإبادة  احلرب  كجرائم  اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  »جميع  على  للعقاب  إليها 
إحدى  يرتكب  من  كل  وعقاب  محاكمة  تتم  وبالتالي   , اجلماعية  واإلبادة  اجلنس 
أيا كان مكان ارتكابها حتى ولو  اجلرائم التي متثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني 
خارج أرض الوطن الذي يتبعه , ومما هو جدير بالذكر أن االختصاص العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية وفق مبدأ اإلقليمية ال يحول دون انعقاد االختصاص ألية محكمة 
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املحكمة منشأة مبوجب قانون خاص  أو حتويله حتى ولو كانت هذه  جنائية وطنية 
مبوجب  أنشأت  التي  العراقية  اجلنائية  كاملحكمة  والعقاب  التجرمي  سلطة  يعطيها 
القانون رقم )1( لسنة 2003 م من قبل احلاكم العراقي املؤقت والذي أعطاها سلطة 
ويحكم  اإلنساني  الدولي  للقانون  انتهاكا  متثل  التي  اجلرائم  جميع  على  العقاب 
يستمد  الوطني  القضاء  أن  هنا  ويالحظ   , اإلقليمي  االختصاص  مبدأ  اختصاصها 
القواعد القانونية التي يطبقها من قواعد القانون الدولي مباشرة , وهناك العديد 
من التطبيقات القضائية الوطنية ملبدأ العاملية أو االختصاص اإلقليمي العاملي منها 

على سبيل املثال :

Eichmann Case :قضية ايخمان

النازي  حكم  أيام  )اجلستابو(  األملاني  السري  البوليس  جهاز  رئيس  هو  ايخمان 
والذي يعد املسئول األول عن إعداد الترتيبات اللوجستية كرئيس جلهاز اجلستابو 
، واملسئول عن إعداد مستلزمات اليهود فى معسكراتهم وما قام به أو أعده من أدوات 

استخدمت فى إبادة هؤالء واخلطة املوضوعة لذلك والتي سميت باحلل النهائي .

وهذا الرجل مت القبض عليه بالتحايل بعد الفرار من اجليش األمريكي ، وذلك من 
خالل عملية اختطاف له ليتم نقله إلى إسرائيل ملحاكمته , حيث متت محاكمته على 
مرأى ومسمع من العالم من خالل عرض املحاكمات على الهواء مباشرة بعد مواجهته 
شهود العيان من املعسكرات , ورغم دفاعه عن نفسه بأنه ما هو اال أحد اجلنود األملان 
الذين يتلقون األوامر من رؤسائهم ، إال أن املحكمة انتهت إلى احلكم عليه باإلعدام 
شنقا ورفض استئنافه , وكان ضد القضاء اإلسرائيلي فى محاكمته هو قانون عام 1950 
الذي أعطى القضاء اإلسرائيلي سلطة التجرمي والعقاب على أية حرية متس أو ضد 
السامية , وبهذا القانون استطاعت املحكمة اإلسرائيلية أن ترد على كل املشاكل التي 
اإلسرائيلية  املحكمة  يعطي  القانون  هذا  بأن  فقررت   ، االختصاص  مبناسبة  أثيرت 
ضمير  وتصدم  البشري  باجليش  الضرر  تلحق  التي  اجلرائم  كل  على  العقاب  سلطة 
باجليش  الضرر  تلحق  التي  اجلرائم  كل  على  اعتداء  النهاية  فى  يعد  مما  األمم 
 , النهاية اعتداء على قانون األمم ذاته  ، وتصدم ضمير األمم مما يعد فى  البشري 

وهذا ما جاء بالنص فى حكمها الذي أصدرته » 
Ahich struck at the whoie of mankind and shockedthe conscience of nations, 

are grave offence sagainst the law of nations its elfdelicta jus je ntium) 
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 ونظرا لغياب القضاء اجلنائي العاملي وانعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية وفقا 
العصور  فى  إال  يعرف  لم  والذي  العاملي  االختصاص  مبدأ  وغياب  الوطنية  للقوانني 

الوسطى ومبناسبة جرائم معينة ذات خطورة معينة جلرائم القرصنة .

وقد ردت املحكمة على الدفع املبدي بخصوص عملية اختطاف ايخمان وإحضاره 
إلسرائيل على أساس أن عملية االختطاف عملية غير مشروعة مما يجعل املحاكمة 
الشجرة  من  املقتطفة  املسمومة  الثمار  مبدأ  عليها  يطبق  وبالتالي   ، مشروعة  غير 
, وكان رد املحكمة على الدفع برفض أنه ال يهم كيفية إحضار ايخمان إلى  املسمومة 
االنتقادات  ورغم   . مبحاكمته  للمحكمة  االختصاص  انعقاد  هو  املهم  إمنا  إسرائيل 
التي وجهت إلى هذه املحاكمة اال أن بعضا من الفقه الدولي قد أنصفها ورأى أنها على 
صواب إلى حد كبير ؛ ألن جرائم القرصنة طبق عليها مبدأ االختصاص العاملي ؛ ألنها 
جرائم ذات خطورة عالية  ، وغالبا ما تقع خارج حدود الوطن أو داخل إقليم دولة 
أجنبية ، وتتساوى معها اجلرائم ضد اإلنسانية إلى حد كبير ؛ ألنها جرائم أساسها 

مراعاة املكان واجلنسية )1(

مبدأ  فيها  طبق  التي  الوحيدة  القضية  هي  ايخمان  قضية  تعد  وال  هذا   
االختصاص العاملي ، فهناك قضايا أخرى كثيرة طبقته فيها ومنها قضية  بينوشيه ، 

وفيهما طبق مبدأ االختصاص العاملي دومنا أدنى حتيز )2(

ومن القضايا العربية التي طبق فيها مبدأ االختصاص العاملي قضية مذبحة صبرا 
وشاتيال  ، والتي رفعت أمام القضاء البلجيكي ضد رئيسي مجلس الوزراء اإلسرائيلي ، 
على أساس أن القضاء البلجيكي يأخذ مببدأ االختصاص العاملي باالستناد إلى قانون 
إدانة ومحاكمة وعقاب جميع مرتكبي املخالفات اجلسيمة والصادر فى 16 يونيه عام 
1993 واملرتكبة باملخالفة التفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها املعتمدين لعام 
كل  ومحاكمة  بتعقب  عامليا  اختصاصا  املحاكم  جميع  القانون  هذا  منح  وقد   ,  1977
مرتكبي املخالفات اجلسيمة  ، والتي متثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني , وقد عدل 

)1( وملزيد من التفاصيل حول االنتقادات التي وجهت إلى هذه املحاكمة انظر من الفقه الغربي : 
See: browining Christopher R. ‘the origins pf the final solution William Heinemann’ , London, 

2004 , p.81 et seq. 
Also see : Geraidfleming” Hitler and the funal solution “, university of calefornia press, barkely, 

1984.
Fawceit , “the Eichmann case 38” , British year book of university law, 1962, p.180 et seq. 

)2( انظر حول تطبيقات مبدأ االختصاص العاملي د/ أمجد هيكل , املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام القضاء اجلنائي الدولي 
, دراسة فى إطار القانون الدولي اإلنساني , الطبعة األولى دار النهضة العربة 2009, ص368- 399.
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أنه بات يشمل حتى » جرمية  القانون عام 1999ووسع من اختصاصاته لدرجة  هذا 
اإلبادة اجلماعية » املنصوص عليها فى البند األول من املادة األولى من هذا القانون  
أن  فى  القضية  هذه  وقائع  وتخلص   , اإلنسانية  ضد  باجلرائم  اخلاصة  املادة  وهي   ،
حوالي 230من الناجني من حوادث القتل التي وقعت فى مخيمي صبرا وشاتيال كانوا 
فيها  يتهمون  2001م  يونيه   18 فى  البلجيكي  التحقيق  قاض  إلى  بشكوى  تقدموا  قد 
اجلنرال أريل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت املذابح ورئيس الوزراء 
برتبة  ضابط  وهو   « يأرون  عاموسى  بينهم  ومن  العسكريني  القادة  من  وبعض  حاليا 
عميد وقتها كان يقود اجليش اإلسرائيلي إلى جانب ميلشيا بعض الكتائب املسيحية 
اللبنانية كانوا قد تسببوا فى قتل ما ال يقل عن 900 من املدنيني الفلسطينيني .من 
ضواحي  فى  الواقعني  وشاتيال  صبرا  مخيمي  سكان  من  واألطفال  والنساء  الرجال 
, ورغم التحقيق فى هذه الشكوى وانتهاء القضاء البلجيكي إلى إدانة هؤالء  بيروت 
وتقدميهم للمحاكمة وتداول الدعوى باجللسات ، اال أن املحكمة قد انتهت بجلسة 26 
يونيه 2002 إلى احلكم بعدم قبول الدعوى شكال  ؛ لكون أن جميع املتهمني ال يقيمون 
فى بلجيكا  ، وأصبح املوضوع طي الكتمان وأصبحت الواقعة ما هي إال حادثة تلوكها 

األلسنة )1(

البلجيكية  املحاكم   , العاملية  القضائية  الوالية   « عنوان  حتت  بالوثائق  املدعوم  الدولية  العفو  منظمة  تقرير   : هذا  فى  راجع    )1(
 /53 icr  مختصة قضائيا فى قضية شارون استنادا إلى التحقيق فى أعمال القتل التي وقعت فى صبرا وشاتيال عام 1982 الوثيقة رقم

2002 /001
Also see: kawaka van pernarde.” Tradations in conplicts the international castions of conforma-

tion “ cornell international law journal “ vol. 43, no. 3 fall, 2010., pp. 313- 580.
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املبحث الثاني
إمكانية إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام

كل من القضاء اجلنائي الدولي والقضاء اجلنائي الوطني

متهيـد : 

قد  ونورمبرج  طوكيو  محكمتي  أن  الثابتة  والقانونية  التاريخية  احلقائق  من 
وضعتا أسس اختصاص القضاء اجلنائي الدولي والقضاء اجلنائي الوطني بتطبيق أو 
إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية , ورغم أن املحاكمات السابقة كانت 
الدولية  كاملحاكمات  املعتبرة  الدولية  املحاكمات  من  ليست  لكنها   ، الدولية  صفة  لها 
قواعد  من  لكثير  ا  قانونّيً وأساسا  واقعية  سابقة  تعتبر  هي  وإمنا   , اآلن  نراها  التي 

املحاكمات الدولية التي اندثر بعضها وتطور بعضها اآلخر . 

وهذه املحاكمات لها ثالثة أمناط : 

النمط األول : هو املحاكم الدولية التي يتم تشكيلها مبعرفة هيئة األمم املتحدة 
محاكمات   : ومثالها  األمن  كمجلس  أجهزتها  أحد  أو  منها  وبقرار  عاملية  كمنظمة 
 : حيث  من  حتى  الدولية  بالصبغة  تصطبغ  املحاكمات  وهذه   , السابقة  يوغسالفيا 
تشكيلها وقضاؤها وموظفوها الذين يتمتعون باالستقالل حتى ولو كان أحدهم من 

نفس البلد التي نشأت فيها املحكمة . 

وأساس  شرعيتها  تستمد  محاكم  وهي   : الوطنية  املحاكم  وهي   : الثاني  النمط 
مبدأ  يحكمها  لذلك   , الوطنية  التشريعية  القواعد  من  واختصاصها  وجودها 
املحاكم  وهذه   , الداخلي  التشريع  قواعد  من  أصال  املستمد  اإلقليمي  االختصاص 
يغلب على أحكامها التحيز والتساهل على أساس أن من يحاكم أمامها كمجرم حرب هو 
من مواطني دولة املحكمة , وهذا قد حدث فعال فى محاكمات احلرب العاملية األولى ؛ 
حيث تساهل قضاة هذه املحاكم مع من قدم للمحاكمة أمامها كمجرم حرب واعتبروهم 

أبطاال وليسوا مجرمي حرب . 

النمط الثالث : املحاكم الوطنية املختلطة : وهي محاكم حاولت أن جتمع بني مزايا 
دولي  واآلخر  وطني  بعضها  مشتركة  آليات  من  تكونت  ولذلك   , السابقني  النوعني 
نظرا  وذلك  ؛  رواندا  ومحكمة  السابقة  يوغسالفيا  محكمة   : هو  لها  الواضح  واملثال   ,
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 ، الدولية  بالصبغة  واصطبغت  دولية  كأداة  األمن  مجلس  من  بقرار  كان  إنشاءها  ألن 
وتشكلت من قضاة وموظفني دوليني , أما مثال املحاكم املختلطة فهي : محكمة سيراليون 

للمحاكمة عن جرائم انتهاك مبادئ القانون الدولي اإلنساني )1(

املسائل  من  األمن  مجلس  من  بقرار  الدولية  املحكمة  إنشاء  مسألة  وتعد  هذا     
املوضوعية التي يتطلب فيها ضرورة صدور القرار فيها بأغلبية تسعة من أعضائه من 
بينهم بالضرورة أصوات الدول اخلمس الدائمي العضوية فيه, أيضا أعملت املحاكم 
أو  منازعات  من  عليها  عرض  ما  مبناسبة  بقواعده  املبدأ  نفس  واملختلطة  الوطنية 
, ثم  املبدأ  أعملت  التي  الدولية  باملحاكم   : أوال  نبدأ  ما تقدم  وترتيبا على   , أقضية 
بعد ذلك باملحاكم الوطنية التي أعملت املبدأ , ولذلك قسمت هذا املبحث إلى مطلبني 

رئيسيني هما : 

املطلب األول : إعمال القضاء الدولي ملبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد .	 

املطلب الثاني : إعمال القضاء الوطني ملبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد .	 

املطلب األول
إعمــال القضــاء الدولـــي 

ملبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد
ونقصد هنا بالقضاء الدولي : ما مت تشكيله من محاكم دولية ملحاكمة وعقاب عدد 
من األفراد ممن ارتكبوا مخالفات أو جرائم حرب تشكل انتهاكا ألحكام القانون الدولي 
اإلنساني وفقا التفاقيات جنيف األربع لعام 1949 , ومن أهم هذه املحاكمات : محاكمات 
, ورغم وضوح  طوكيو ونورمبرج لعقاب مجرمي احلرب أثناء احلرب العاملية الثانية 
هذه املحاكمات إال أنها محاكمات تأثرت باألوضاع السياسية أكثر من إعمالها للقواعد 
, بدليل عدم محاكمة كثير من الشخصيات فى إيطاليا  الواجبة اإلعمال  القانونية 
أثناء  احلرب  جرائم  من  لعدد  اقترافهم  القطعي  بالدليل  ثبت  ممن  وغيرها  وأملانيا 
احلرب العاملية الثانية , لكن أظهرت املحاكمات الدولية التي أعملت املبدأ بوضوح هي 
من  البد  لذلك   , السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  واملحكمة   , رواندا  محكمتا 

بيان إعمالهما للمبدأ بوضوح . 
)1(  انظر ملزيد من التفاصيل حول هذه املحاكمات : لواء / حسان سويلم , من وراء ضياع البوسنة والهرسك , دار النيل للطباعة والنشر 

, القاهرة , 1993 ص50- 108 
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أوال : املحكمة اجلنائية لرواندا : 

رواندا  إقليم  فى  ثارت  أهلية  حرب  أثر  على  معارك  عدة  اندلعت   1994 عام  ويف 
ترتب عليها كثير من حاالت القتل اجلماعي والتعذيب واالغتصاب التي مثلت كارثة 
إنسانية ال مثيل لها فى القرن العشرين , واستمر القتال بني جبهتي القوات احلكومية 
 juvenal  من ناحية , وجبهة التوتسي الشعبية والذي أدى إلى إسقاط طائرة الرئيس

 Habyarin

قتل  عن  الصراع  هذا  أسفر  عامة  وبصفة   ,1994 ابريل   6 فى  كيمالي  مطار  فوق 
 , حوالي ثلث سكان رواندا وتولى اجلبهة الوطنية الرواندية مقاليد السلطة هناك 

وبعدها احتفظت اجلبهة بالسلطة رغم االنتخابات التي جرت )1(

وبعد اجتماع ملجلس األمن صدر القرار رقم 935 لسنة 1994 والذي شكل مبوجبه 
جلنة خبراء املحكمة الدولية للتحقيق فى املذابح التي حدثت والتي قدمت تقريرها 
النهائي فى 9 ديسمبر 1994 , ومن سمات هذه املحاكم أنها محكمة رسمية نشأت بقرار 
من األمم املتحدة , وأنها تعد أحد أجهزتها الفرعية , ولها مدع عام يحقق فى اجلرائم 

الدولية املقترفة , ولها نظام إجرائي بالغ الدقة )2(

ثانيا : املحكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة : 

نشأت هذه املحكمة مبوجب قرار مجلس األمن رقم 808 فى 22 فبراير 1993 ، والذي 
نص على أن تنشأ محكمة جنائية دولية ملحاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات 
اخلطيرة للقانون الدولي االنساني وفقا التفاقيات جنيف األربع لعام 1949 , والتي 
اقترفت على أرض يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991م , وتطلب القرار أن يعد األمني 
من  يوما  ستني  خالل  اخلاصة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إنشاء  حول  تقريرا  العام 
تاريخه ، وإنفاذا لهذا القرار أصدر األمني العام قراره بإنشاء النظام األساسي للمحكمة 
الذي أقره مجلس األمن بدون تعديل , وعلى أثره أصدر قراره رقم 827 فى 25 من مايو 
1993, وجعل مقرها الهاي فى هولندا , وتبع هذا تشكيل قضاة املحكمة فى 15 سبتمبر 

1993 شغل املدعي العام منصبه فى 15 أغسطس 1994 )3(
)1( راجع ملزيد من التفاصيل حول هذه املذابح : 

Barnett Michael” eyewitness to a genocide the united nations and rawanda Ithaca central uni-
versity press, 2002

)2( راجع قرار مجلس األمن رقم 935 لسنة 1994 مجموعة وثائق األمم املتحدة الدورة رقم 49, الوثيقة 
Un doc. s/ res / 955 (1994)

)3( راجع أ.د/ محمود شريف بسيوني , الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان , املرجع السابق , ص53, 54.
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اختصاص  حتديد  على  للمحكمة  األساسي  النظام  من  األولى  املادة  نصت  ولقد 
الدولي اجلسيمة فى  القانون  انتهاكات  : أن اختصاص املحكمة منوط بنظر  املحكمة 

يوغوسالفيا منذ عام 1991م.

جرائم  تشكل  والتي  وأنواعها  االنتهاكات  هذه  واخلامسة  الثانية  املادة  وعددت 
خطيرة تختص بنظرها املحكمة وبينت فيها :

االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949 .. 1

مخالفات قوانني أو أعراف احلرب.. 2

جرمية اإلبادة اجلماعية .. 3

اجلرائم ضد اإلنسانية .. 4

هذا ولهذه املحكمة اختصاصان أحدهما زماني ، واآلخر مكاني , أما عن االختصاص 

يوغوسالفيا  إقليم  على  وقعت  التي  اجلرائم  بنظر  تختص  املحكمة  فإن   : املكاني 

االنتهاكات  عن  بالعقاب  املحكمة  اختصاص  فيبدأ  الزماني  واالختصاص   , السابقة 

التي ارتكبت منذ أول يناير 1991 ،وتتكون املحكمة من ستة عشر قاضيا مستقال وعدد 

من القضاة االحتياطيني ال يجوز أن يزيد عددهم عن تسعة قضاة , وينتخب هؤالء 

إحداها  دائرتني  من  املحكمة  وتتألف   , املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  من  القضاة 

للمدعي  مكتب  وباملحكمة   , قضاة  سبعة  من  تتكون  استئنافية  واألخرى  للمحاكمة 

, وقلم للمحكمة  التحقيقات ونوعية االتهام  العام مستقل عن املحكمة ومسئول عن 

ومعاون .

ومن املقرر أن أحكام املحكمة تصدر بأغلبية القضاة ويجب أن تكون مسببة ومكتوبة 

وأن تتلى علنا , والعقوبات املتاحة للمحكمة هي : السجن ، ورد املمتلكات ، وال تستطيع 

أن تصدر ولو حكما واحدا باإلعدام .

ولغة  امليثاق,  من   17 للمادة  إعماال  املتحدة  األمم  ميزانية  من  املحكمة  ومصاريف 

املحكمة هي االجنليزية والفرنسية .

اجلهاز  الدولي  األمن  مجلس  قرار  هو  املحكمة  هذه  إقامة  سند  أن  املؤكد  ومن 
الرئيسي املسئول عن حفظ السلم واألمن الدوليني ومنع تهديد أو اإلخالل بالسالم 
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األمن  مجلس  يتخذها  التي  التدابير  من  نوع  هو  املحكمة  هذه  إنشاء  فإن  وبالتالي   ,
إعماال للمادتني 39 , 41 من ميثاق األمم املتحدة )1(

الدولية  اجلنائية  املسئولية  ملبدأ  السابقة  ويوغوسالفيا  رواندا  محكمتي  إعمال 
للفرد :

السابقة  ويوغوسالفيا  رواندا  محكمتي  إعمال  مدى  على  الضوء  إلقاء  ميكن  لكي 
للمبدأ فى قضائهما ال بد من بيان هذا املبدأ من خالل عملهما أوال , وثانيا : تطبيقهما 
اجلنائية  املسئولية  نفي  أو  إثبات  إمكان  مدى  وأخيرا   , املختلفة  بعناصره  للمبدأ 

الدولية الفردية .

رواندا  محكمتي  عمل  فى  الفردية  الدولية  اجلنائية  املسئولية  مبدأ   : أوال 
ويوغوسالفيا السابقة . فبالرغم من توثق املبدأ فى العمل الدولي واستقراره ويليه 
خمسني سنة مضت , إال أنه عاد إلى الوجود وظهر مرة أخرى مع محكمة يوغوسالفيا 
محكمة  ميثاق  من  السادسة  املادة  نصت  فقد   , رواندا   محكمة  بعدها  ومن   , السابقة 
على  صراحة  أكدتا  عندما  رواندا  محكمة  ميثاق  من  اخلامسة  واملادة   , يوغوسالفيا 
اجلرائم  عن  اجلنائية  املسئولية  حتملهم  عن  فقط  األفراد  مبحاكمة  اختصاصها 
الدولي  للقانون  انتهاكا  الوقت  نفس  فى  متثل  والتي   ، مواثيقها  فى  عليها  املنصوص 

اإلنساني ، فكان عنوان النصني هو االختصاص من حيث األشخاص .

أوال: محكمة  نبدأ   , املبدأ فى عملها  لهذا  املحكمتني  إعمال كل من  ولبيان كيفية 
يوغوسالفيا :

للكالم عن إعمال املبدأ فى قضاء محكمة يوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية 
فى رواندا أشير إلى مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية فى قضاء هذه املحكمة 
املحكمة  أن  والذي جاء فى مجمله  لعام  2010،  املتحدة  العام لألمم  فى تقرير األمني 
, وقد عزز  بدأت عملها فعال واتخذت عددا من اإلجراءات الالحقة حتى عام 2010 
الدولي  القانون  انتهاكات  فى  تنظر  التي  احلرب  دائرة  إنشاء  فعال  املحكمة  عمل  من 
 2005 يونيه   23 حتى  القضايا  عدد  بلغ  وقد   , السابقة  يوغوسالفيا  فى  اإلنساني 

حوالي 30 قضية ووصل عدد املتهمني فيها 51 متهما . 

)1(راجع ملزيد من التفاصيل حول إنشاء محكمتي رواندا ويوغسالفيا : 
John R.W.G., jones “the practice of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia 

and Rwanda , ardisley, ny. Transnational publishers, 2000. 
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ومن جملة األحكام التي صدرت عن املحكمة : ثالثة أحكام للمحكمة , وأربعة أحكام 
 , , منهم 21 أفرج عنهم  , ووصل عدد املحتجزين إلى 58 شخصا  من دوائر االستئناف 
وثالثة مت نقلهم إلى أسبانيا لتنفيذ أحكام عليهم , وحوال 23 استمرت محاكماتهم , 
وقد أشار تقرير ملنظمة العفو الدولية إلى قيام املحكمة بإعمال املبدأ ملحاكمة عدد 
من املسئولني الكبار وعلى رأسهم » سلوبودان ويسلفويتش , وفينكومارفيش , ومالدن 
دانياليتش واألخيران من كروات البوسنة , حيث حكم على األول بالسجن 18 عاما , 
والثاني 20 عاما لضلوعهما فى ارتكاب عدد من اجلرائم ضد اإلنسانية وذلك بقتل 
الكثيرين من الصبيان والشيوخ من مسلمي البوسنة بعد سقوط سير بينتشا فى يوليو 

)1( 1995

أما عن محاكمة سلوبودان ميسولوفيش فقد بدأت فى عام 2002 بعد إلقاء القبض 
جرائم  ارتكاب  وهي   ، التهم  نفس  إليه  أسندت  وقد   ,  2001 عام  فى  فراره  بعد  عليه 
صبي  بني  ما  أدمي   8000 حوالي  ضحيتها  راح  والتي  ارتكبها  التي  املذابح  بعد  حرب 
, ولم يشأ القدر أنه ميهله حتى يسمع احلكم عليه فقد تويف على إثر  وشيخ وامرأة 

أزمة قلبية .

املسئولية  أن محاكمة سلوبودان ميسولوبتش متثل إعماال واضحا ملبدأ  رأينا  ويف 
حكما  ضده  املحكمة  ألصدرت  بوفاته  املفاجأة  ورغم   , الفردية  الدولية  اجلنائية 
الرجوع  ميكن  والتي  القانونية  املبادئ  من  العديد  احلكم  هذا  ولتضمن   ، باإلدانة 
إليها ملحاكمة أي مسئول ارتكب جرمية من جرائم احلرب والتي متثل انتهاكا ألحكام 

القانون الدولي اإلنساني  .

وفيما يتعلق مبحكمة رواندا فقد واصل قضاتها التسعة عملهم , وقد دعمت   
للمحاكمة  ضخمة  قاعة  بإنشاء  املتحدة  واململكة  النرويج  حكومتي  من  كل  املحاكمة 
الدائرة  وأصدرت   , متهما  اخلمسني  من  يقرب  ما  ضد  أحكامها  املحكمة  وأصدرت   ,
قبل  التمهيدية  االتهام  قرارات  من  العديد  عن  فضال  أحكام  أربعة  االستثنائية 

املحاكمة .

الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  ملبدأ  ويوغوسالفيا  رواندا  محكمتي  إعمال 
احلرب  جرائم  مرتكبي  لعقاب  أنشئت  كلتيهما  فإن  املحكمتني  ميثاق  نصوص  بحسب 
والتي تشكل مخالفة وانتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني , وقد أعملت املحكمتان 

 )1/60/a( راجع : التقرير السنوي لألمم املتحدة عن أعمال املنظمة فى العام املنصرم 2005 الوثيقة رقم)1(
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السوابق  العديد من  , وأرست  الدولية  الفردية  املسئولية اجلنائية  فى قضائها مبدأ 
القضائية من خالل ما أصدرته من أحكام .

هذا وتقوم جرائم انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني على ركنني شأنها شأن 
, ولكن ما مييزها هو اشتراط مواثيق املحاكمة شرطًا خاصًا إلى  أية جرمية جنائية 
جانب الركن املادي والركن املعنوي للجرمية , وهو ضرورة وقوع املخالفة أثناء احلرب 
أو النزاع املسلح , وهذا ما أكدت عليه محكمة يوغوسالفيا فى حكمها من أنه يجب أن 
يكون اجلرم املرتكب ، والذي ميثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني قد وقع أثناء نزاع 

مسلح دولي أو وطني ، وامتدت آثاره إلى اخلارج .

ومن صور الركن املادي : االنتهاكات املسلحة التي نص عليها ميثاق كل من املحكمتني 
فى املادة الثانية والثالثة ويستوي فى هذه االنتهاكات أن تكون قد وقعت فى النزاعات 
, أو أن تكون قد  الداخلية حسب نص املادة الثانية والثالثة من ميثاق محكمة رواندا 
وقعت فى النزاعات املسلحة الدولية حسب نص املادة الثانية والثالثة من ميثاق محكمة 
يوغوسالفيا السابقة , وجميعها ترتب مسئولية الفرد اجلنائية الدولية خصوصا أن 
اتخذت اجلرمية شكاًل من األشكال اآلتية , فجاء فى املادة الثانية : أن مسئولية الفرد 

اجلنائية الدولية تتحدد بارتكابه إحدى اجلرائم اآلتية : 

القتل العمد .. 1

التعذيب أو التجارب اإلنسانية كالتجارب البيولوجية .. 2

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطير باجلسم أو بالصحة .. 3

إحلاق تدمير واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دومنا أن تكون هناك . 4
ضرورة عسكرية تبرر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عادلة .

ارغام أسير حرب أو مدني على اخلدمة فى صفوف قوات دول معادية .. 5

منع أسير حرب أو مدني من حق املحاكمة العادلة والنظامية .. 6

اإلبعاد أو النقل غير املشروعني أو احلبس غير املشروع املدني.. 7

أخذ املدنيني كرهائن ومن الصور التي أقردتها املادة الثالثة على سبيل املثال . 8
القانون  ألحكام  جديدة  مخالفة  أو  جرمية  أية  دخول  يعني  مبا  احلصر  ال 
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الدولي اإلنساني ضمن هذه الصور, وبالتالي تنعقد باالستناد إليها املسئولية 
اجلنائية الفردية الدولية ومن هذه الصور :

استخدام األسلحة السامة , أو األسلحة التي تسبب آالما ال مبرر لها .. 9

التدمير العشوائي أو تخريب مدن أو بلدان أو قرى دون أن تكون هناك ضرورة . 10
عسكرية تبرر ذلك .

مهاجمة وقصف البلدان والقرى أو املساكن أو املباني غير القادرة على الدفاع . 11
عن نفسها .

واخليرية . 12 الدينية  للمؤسسات  العمدي  األضرار  أو  التدمير  أو  احلجز 
والتعليمية والفنية والعلمية واآلثار التاريخية واألعمال الفنية والعلمية .

نهب امللكية العامة أو اخلارجية .. 13

ومن املبررات التي أوردتها الدائرة االستئنافية ملحكمة يوغوسالفيا السابقة إليراد 
هذه املادة ألمثلة وليس حصًرا للجرائم ضد أحكام القانون الدولي اإلنساني , أن هذه 
هذه  إيراد  وأن   , اإلنساني  الدولي  القانون  ألحكام  اجلسيمة  املخالفات  متثل  الصور 
ألحكام  جسيما  انتهاكا  تعتبر  التي  اجلرائم  كافة  تغطى  التي  املظلة  مبثابة  الصور 
الفانون الدولي اإلنساني, وهو ما يعطي املحكمة سلطة حتديد ووصف هذه اجلرائم 

وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني .

إذ حددت املحكمة الشروط التي يجب أن تتوافر فى املخالفة حتى تكون جرمية 
دولية والتي منها :

أن ينطوي االنتهاك على خرق إلحدى قواعد القانون الدولي اإلنساني .. 1

القانون . 2 من  جزءًا  تكون  أن  أو   , بطبيعتها  عرفية  القاعدة  تكون  أن  يجب 
التعاهدي.

على . 3 وخيمة  عواقب  عليه  يترتب  أن  أي   , خطيرا  االنتهاك  يكون  أن  يجب 
صحة الضحية .

الدولية . 4 الفردية  اجلنائية  املسئولية  ترتيب  االنتهاك  هذا  على  يترتب  وأن 
للمخالف .
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جنيف . 5 اتفاقيات  فى  املشتركة   3 املادة  الصور  هذه  مثل  أوردت  التي  املواد  من 
لعام 1949 وبروتوكوليها االضافيان لعام 1977 

وكان من بني الصور :

أو . 1 البدنية  سالمتهم  أو  صحتهم  أو  األشخاص  حياة  ضد  العنف  استخدام 
العقوبات  من  ويعد  كالتعذيب  القاسية  املعاملة  أو  الفصل  وخاصة   , العقلية 

البدنية .

العقوبات اجلماعية .. 2

أخذ الرهائن .. 3

أعمال اإلرهاب .. 4

، والتي تنطوي على . 5 االعتداء على الكرامة الشخصية سيما املعاملة املهينة  
ثمة مذلة أو إهانة كاالغتصاب والدعارة أو أي شكٍل من أشكال انتهاك العرض.

جميع أعمال السلب والنهب .. 6

ضمانات . 7 دون  وتنفيذها  خاصة  بصفة  واإلعدام  عامة  بصفة  أحكام  إصدار 
قضائية .

التهديد بارتكاب أي من األفعال السابقة. . 8

ويالحظ هنا أن جميع الصور السابقة ال ميكن أن تشكل جرمية باملعنى الصحيح 
إال إذا توافر رأي منها الشروط التالية :

ضرورة نشوب نزاع مسلح غير دولي .. 1

وجود رابطة بني املتهم والقوات املسلحة . 2

الركن . 3 بخصوص  هذا   , احلماية  أماكن  أحد  فى  وقعت  قد  اجلرمية  تكون  أن 
املادي , أما الركن املعنوي

فقد وردت اإلشارة إليه فى أحكام كل من املحكمتني , وأفادت أحكام املحكمتني بأنه 
يلزم لتوافر الركن املعنوي الثاني » أن يعلم املتهم علما فعليا وأكيدا بأن الفعل جزء من 
هجوم شامل أو واسع النطاق على املدنيني , وأنه جزٌء من صيانتهم أو اإلجراءات املتخذة 
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لذلك , وتناولت محكمة يوغوسالفيا فى إحدى القضايا مسألة القصد االحتمالي )إذ 
قررت بأن املتهم كان يعلم أنه ارتكب األمر اخلطير باملشاركة فى خطة أو سياسة تؤدي 

إلى هذه التنمية )1(

من  أي  فى  اجلنائية  املساهمة  مسألة  على  تنص  أن  املحكمتني  مواثيق  يفت  ولم 
من  املشتركة  الثالثة  املادة  وكذا   ، املحكمتني  مواثيق  صورها  أوردت  التي  اجلرائم 

اتفاقيات جنيف .

محكمة  ميثاق  من  السابعة  املادتان  أوردت   : اجلنائية  باملساهمة  يتعلق  وفيما 
يوغوسالفيا واملادة السادسة من ميثاق محكمة رواندا فيما يتعلق باملساهمة اجلنائية 
أي من اجلرائم  » كل شخص خطط الرتكاب  أنه يعتبر مساهما   , فى جرائم احلرب 
, أو حرض عليها أو أمر بها أو ارتكبها  املشار إليها فى املواد من 2 إلى 5 من هذا النظام 
أو ساعد وشجع بأي سبيل آخر على التخطيط أو اإلعداد لها أو تنفيذها , تقع عليه 

شخصيا املسئولية عن هذه اجلرمية »

واملتأمل لنصوص هذه املواد يجد أن املساهمة اجلنائية فى أي من جرائم احلرب 
املعاقب عليها وفقا لألنظمة األساسية ملحكمة يوغوسالفيا ومحكمة رواندا تتمثل فى 
االشتراك فى األفعال التالية : التخطيط , التحريض , األمر بها , املساعدة والتشجيع 

, والتشجيع على التخطيط أو األعداد أو التنفيذ )2((

حددتها  واملعنوية  املادية  العنصر  من  عدد  على  اجلنائية  املساهمة  وتقوم  هذا 
محكمة يوغوسالفيا فى قضية تاديك :

ومن العناصر املادية : تعدد األشخاص عند االعتداء – وجود خطة عامة أو هدف 
مشترك يتضمن ارتكاب اجلرمية – اشتراك املتهم فى خطة عامة تنطوي على ارتكاب 

اجلرمية .

فهي  يوغوسالفيا  ملحكمة  االستثنائية  الغرفة  وصف  فوفق  املعنوية  العناصر  أما 
 : املتهم هي  ثالثة عناصر يستدل عليها من خالل ثالثة مواقف يكون فيها شخص 
عند   – للقيادة  بالنسبة  اخلطة  رسم   – اجلرمية  الرتكاب  املباشرة  النية  أو  القصد 

(1) See : Blaskic case. 
)2( ولقد جاء نص هذه الفقرة باللغة االجنليزية على النحو التالي : 

Aperson who planned instigated orderd committed or other wise aided and abetted in the plan-
ning preparation or execution of acrim reffred to the articles 2 to 5 of the present statute shail be 
individually responsible for the crime. 
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، وهو ما يسمى بالقصد  ارتكاب اجلرمية   إلى  القائد بأن خطته ستؤدي حتما  علم 
االحتمالي أو القصد غير املباشر)1(

واملالحظ هنا أن محكمة يوغوسالفيا لم تخرج عن القواعد العامة املعروفة والتي 
أخذ بها التشريع اجلنائي املصري .

ما  العون لشخص  بأنها إعطاء   « املحكمة معناها  باملساعدة فحددت  وفيما يتعلق 
حال ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها فى نظام املحكمة األساسي , أما التشجيع 
خالل  من  املعنوي  الدعم  تقدمي  يعني  بأنه   ، معناه  فحددت  اجلرمية  ارتكاب  على 

التعاطف وتقدمي الدعم واملؤازرة )2(

ورغم أن للمساهمة اجلنائية دور فى وقوع اجلرمية الدولية عموما , إال أن دورها 
أوضح فيما يتعلق باإلجرام اجلماعي , ولتوضيح دور املساهمة اجلنائية فى اإلجرام 

اجلماعي نقول :

تعني فكرة اإلجرام اجلماعي » املشاركة اجلماعية لعدد من األفراد فى جرمية 
واحدة ولكن بصورة مباشرة , فال بد لقيام املساهم من املشاركة, ولكن السؤال املطروح 
هو : إلى أي مدى يعتبر االشتراك مع جماعة من أجل اقتراف جرمية دولية محققا 

للمسئولية الدولية ؟

فى  توسعت  عندما  السؤال  هذا  على  جتيب  أن  يوغوسالفيا  محكمة  حاولت  وقد 
األفعال  من  اعتبرتها  األفعال  من  عددًا  فحددت   , اجلماعية  املشاركة  معنى  حتديد 
التي تؤدي إلى حتقيق املشاركة ومنها على سبيل املثال » سلوك التواطىء وغيره من 
املسالك التي تؤدي إلى املشاركة فى النهاية فى اجلرمية املرتكبة , واستبعدت املحكمة 
متاما جميع األفعال غير املباشرة أو الهامشية, وهذا ما أوضحته محكمة يوغوسالفيا 
فى  يعمل  شخص  أي  أن  يعني  ال  هذا   « بأن  قررت  عندما   Kvockahg قضية  فى 
فى  مشاركا  بوصفه  تلقائيا  مسئوال  يصبح   – سيئة  الظروف  حيث   , احتجاز  معسكر 
عمل إجرامي مشترك , وينبغي أن تكون املشاركة واسعة وفقا للمحكمة  ، كما ينبغي 
, ومن ثم  أن تستلزم وجود عمل أو إهمال يسهم فى العمل اإلجرامي مساهمة فعالة 

)1(  راجع قضية تاديك فى : 
See : prosecutor v., dusko tadic case no. it – 94 – it, ictg trail chamber 11-7 my 1997 , herintter 

tadic judjement , parag . 227.

(2)  See : : prosecutor v., furun dazia , judje ment case no. it-95-17 / it 
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املسئولية اجلنائية فقط عندما تكون مشاركته مساهمة جوهرية  يتحمل الشخص 
فى ارتكاب الفعل أو الشروع فى ارتكابه )1(

ولم يفت املحكمة أن تبني فى حكمها مناذج للجرائم التي تعد املشاركة اجلماعية 
فاعتبرت   , املساهمة  عمل  عن  مسئوال  املتهم  يعتبر  حتى  وحددت   , ضرورية  فيها 
املتهم مسئوال عن عمل املشاركة متى كان عمله يساعد على نحو جوهري على ارتكاب 

اجلرمية , أو يسهل ارتكابها , أو كان عمله يساعد على استمرار العمل اإلجرامي :

وما يالحظ بشدة على ميثاقي محكمتي يوغوسالفيا ورواندا أنهما أغفال عن عمد 
جرمية  وهي  فقط  اجلرائم  من  واحد  نوع  فى  إال  اللهم   ، الشروع  عقاب  على  النص 
, ورمبا  للفرد  الدولية  املسئولية  النص عليه بخصوص  ولم يرد   , اإلبادة اجلماعية 

كان ذلك مرجعه إلى الطبيعة العرفية لقواعد القانون الدولي . 

والسؤال املطروح اآلن بعد بيان األحكام السابقة التي اشتمل عليها نظام املحكمتني 
األساسيني , ما مدى مسئولية القادة والرؤساء فى ظل هذه القواعد ؟

* مسئولية القادة والرؤساء :

من املبادئ القانونية الراسخة فى النظام األساسي ملحكمتي يوغوسالفيا ورواندا 
, أن صفة القائد أو الرئيس ال تعفيه من املسئولية اجلنائية الفردية الدولية , وقد 
محكمة  ميثاق  من  السابعة  املادة  من  الثانية  الفقرة  فى  املبدأ  هذا  على  النص  جاء 
واللتني   , رواندا  محكمة  ميثاق  من  السادسة  املادة  من  الثانية  والفقرة   , يوغوسالفيا 
, سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو  أكدتا على أن ال يعفى املنصب الرسمي للمتهم 

مسئوال حكوميا , هذا الشخص من املسئولية اجلنائية أو يخفف من العقوبة »

وبعد ثبوت مسئولية القائد عما قام به من أعمال إجرامية سواء بصفة أصلية أو 

, والتي جاء النص  , كان والبد من بيان شروط إعمال هذه املسئولية  بوصفه شريًكا 

عليها فى الفقرة الثالثة من ذات املادة والتي نصت على أنه » ال يعفى ارتكاب املرؤوس 

ألي فعل من األفعال املشار إليها فى املواد من 2 إلى 5 )واملواد من 2 إلى 4 من ميثاق رواندا( 

من هذا النظام األساسي رئيسه من املسئولية اجلنائية إذا كان هذا الرئيس يعلم , أو 

ارتكاب مثل  املرؤوس كان على وشك  أن ذلك  كانت هناك من األسباب ما يجعله يعلم 

(1)  See : presecutary v. , Kvcocha jubjement case., it 89- 38 / 1 trial champer, nov., 2001, parag, 
309.  
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هذه األفعال , أو أنه ارتكبها فعال ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية واملعقولة ملنع 
ارتكاب تلك األفعال أو معاقبة مرتكبيها » والتي اقتصر حكمها فقط على املسئولية 
املباشرة للقائد وحددت ثالثة معايير للحكم فى هذه القضية لثبوت مسؤولية القائد 

منها : 

أن توجد هناك عالقة تبعية تربط بني اجلاني وقائده املسئول عنه .. 1

أن يكون القائد عاملا أن هناك من األسباب ما يجعله يعلم أن ذلك املرؤوس كان . 2
على وشك ارتكاب هذه األفعال أو ارتكبها فعال .

الضرورية . 3 التدابير  اتخاذ  فى  القائد  إخفاق  والشواهد  الظروف  تثبت  أن 
من  القائد  ومفهوم   , مرتكبيها  معاقبة  أو  األفعال  تلك  ارتكاب  ملنع  واملعنوية 
وجهة نظر املحكمة ال يعني القائد العسكري  ، بل انه يعني كل شخص يتولى 
تقدم  ما  على  وترتيبا   . املدنيني  من  عدد  على  ولو  حتى  والتوجيه  القيادة 
, وأخيرا فإن  املسئولية  الرئيس ال تعفيه من  أو  للقائد  الرسمية  فإن الصفة 
علم القائد بأفعال مرؤوسيه ال يشترط فيه العلم اليقيني الثابت ، بل يكفي 
فقط املعرفة التي تضحد اإلدعاء بعدم العلم ؛ ألنه ال يتصور أن يعمل القائد 
فى واد واجلنود أو املرؤوسني فى واد آخر , وحسب املبدأ فإن مسئولية القائد 
اتخاذ  عن  إخفاقه  أو  عجزه  سندها  أخرى  مسئولية  عنه  متنع  ال  األساسية 

التدابير الضرورية التي متنع هؤالء من ارتكاب مثل هذه األفعال .

ومما هو جدير بالذكر هنا أن علم القائد بأفعال مرؤوسيه أمر مفترض , وبالتالي 
ال يقبل منه االحتجاج بعدم العلم , ألنه ال يتصور منطقا عدم علم القائد بسلوك 
أفراد قواته , وهذا ما قررته محكمة يوغوسالفيا فى قضية ceiebici , ولم تقبل منه 
املحكمة الدفع بعدم العلم ؛ ألنه كان على مقربة ثالثة كيلو مترات من القرية التي 

قتلت قواته من سكانها تسعني مدنيا )1(

ويف ختام الكالم عن إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية الفردية يجدر بنا أن 
نشير ولو فى عجالة سريعة إلى : مدى تأثير عدد من الدفوع أثيرت أمام املحكمة على 
أمام املحكمة لو صحت  الدفوع  ، وذلك ألن هذه  مسلك املحكمة عند إعمالها للمبدأ 

(1)  ceiebici judjement, para. 478.
إذ قررت محكمة يوغسالفيا : 

That knowledge maybe presumed when the crimes are amatter of public notoriety, are numer-
ous and occurred over aproionged period or over a wide jeojraphical area was not accepted. 
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لترتب عليها انتقاء املسئولية اجلنائية ألفراد املتهمني الذين يحاكمون أمامها , ومن 
بني هذه الدفوع :

الدفع بوجود حالة الدفاع الشرعي والضرورة العسكرية .. 1

الدفع بتنفيذ األمر الصادر من السلطة األعلى. . 2

الدفع بوجود حالة من حاالت اإلكراه التي مورست ضد املتهم .. 3

الدفع بحالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة العسكرية ؛ تنفيًذا لألمر الصادر . 4

من الرئيس األعلى , الدفع بحالة اإلكراه أمام محكمتي يوغوسالفيا ورواندا 

وأثره فى إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد .

الدفع بحالة الدفاع الشرعي والضرورة العسكرية :. 5

عليها . 6 لترتب  ورواندا  يوغوسالفيا  محكمتي  من  قبلت  لو  التي  الدفوع  من 

, وإحالته من عمل مجرم  الفعل  أو إباحة   , انتقاء املسؤولية اجلنائية للفرد 

قانونا إلى عمل مباح وفقا للقواعد العامة للمسئولية الدولية , ورغم خطورة 

األثر الذي من املمكن أن يترتب على هذا الدفع ، إال أنه لم يرد النص عليه فى 

ميثاق أي من املحكمتني .

مرة  إال  يوغوسالفيا  محكمة  أمام  الشرعي  الدفاع  بحالة  الدفع  ُيَثُر  ولم   
, حيث دفع بأن املسلمني هم الذين  , وكان مبناه دفع املتهم التهمة عن نفسه  واحدة 
أوقعوا اإليذاء بضرب البوسنة مما دفع اآلخيرين أن يخوضوا ضدهم حربا دفاعية 
القواعد  الدفع من  أن هذا  املحكمة فى حكمها هو  الذي علقت به  , وكل  النفس  عن 
اجلنائية العامة التي يتعني على املحاكم الدولية أن ترد عليه وأال تغفله فى أحكامها 

عند الدفع به أمامها فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

)ب( - الدفع بانتفاء التهمة لصدور األمر من الرئيس اإلداري األعلى وتنفيذه :

ورد النص على الدفع بصدور األمر من الرئيس اإلداري األعلى ودوره فى تخفيف 
املسئولية اجلنائية فى الفقرة الرابعة من املادة السابعة من ميثاق محكمة يوغوسالفيا 
, وجاء سياق الفقرتني  , والفقرة الرابعة من املادة السادسة من ميثاق محكمة رواندا 
على أنه ال يعفي أيا منهم الرتكابه جرمية من املسئولية اجلنائية ، لكونه قد تصرف 
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بأوامر من حكومة أو من رئيس أعلى , ومع هذا يجوز للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا 
ورواندا أن تنظرا فى تخفيف العقوبة إذا رأت فى ذلك استيفاء ملقتضيات العدالة .

أمام  املتهمني  من  األعلى  اإلداري  الرئيس  من  األمر  بصدور  الدفع  يكن  ولم  هذا 
القضاء الدولي جديدا فى ميثاق محكمتي يوغوسالفيا ورواندا لسبق النص عليه من 
قبل فى ميثاق نورمبرج , وقد أثير هذا الدفع فى قضية  Erdemevic وقد أثير على 
أنه دفع باإلكراه ولم يفت املحكمة أن تعلق عليه فى حكمها فقالت » بأن مسألة األمر 
كان  إذا  خاصة  بصفة  تراعيه  املحكمة  وأن  املسئولية  لتخفيف  إال  يفيد  ال  الرئاسي 
املتهم يحمل رتبة عسكرية متدنية أو كان فى درجة متدنية إذا كان مدنيا , وأشارت 
املحكمة إلى أن األمر الرئاسي الصادر من سلطة أعلى ال تأثير له على املتهم إذا كان فى 
طريقه الرتكاب اجلرمية أصال ومستعد لها فال مجال للدفع باألمر الرئاسي لتخفيف 

العقوبة ))1(( 

ج- الدفع باإلكراه أمام محكمتي يوغوسالفيا ورواندا :

أن  إال  الدفع,  النص على هذا  ورواندا من  رغم خلو ميثاقي محكمة يوغوسالفيا 
محكمة يوغوسالفيا قد ردت عليه عند أثارته فى قضية  Erdemovic  ولم تعتبره 
من  كان  وان   , الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  تنفي  التي  الكاملة  الدفوع  من 
املحكمة أن تعتبره من األسباب املخففة للمسئولية، وقد قررت الدائرة االستئنافية » 
أن اإلكراه ال يوفر دفاعا كامال جلندي متهم بجرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية 
تتضمن قتل بشر أبرياء , ورغم هذا إال أن قاضيني مستقلني عن الدائرة االستئنافية 

رأيا فيه أنه يترتب عليه انتفاء املسئولية اجلنائية ولكن بشروط معينة أهمها :

أن يكون ارتكاب الفعل حتت التهديد املباشر للمتهم للنيل منه فى حياته أو . 1
سالمة جسده .

أال يكون أمام املتهم وسيلة لدفع هذا التهديد. 2

وأن يكون هذا التهديد متصال وله سبب فى ارتكاب اجلرمية. 3

أال يكون للمتهم دخل فى هذا اإلكراه )2(. 4

)1(راجع د/ أمجد هيكل , مرجع سابق , ص417.
(2) See : Edremovic appeal jubjement case no.17, appeal chamber 7 October , 1997, parag . 19 
Also: separate and dissending opinton of judje caseces and of judje Stephen.  
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ونخلص مما سبق أن املحاكم الدولية قد أعملت مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية 
الفردية فيما أصدرته من أحكام وأكدت فى أحكامها أن الدفع بانتقاء التهمة لصدور 
األمر من الرئيس اإلداري األعلى مقبول أمام املحكمة عندما يؤثر فى عقيدة املحكمة 
القانون  لقواعد  انتهاكا  تعد  أفعال  من  منهم  يصدر  عما  مسئولون  القادة  كل  ألن   ,
الدولي اإلنساني , ويسألون أيضا عن عمل مرؤوسيهم وال يعفيهم من املسئولية التعلل 
بعدم العلم مبا يصدر عن هؤالء من أفعال , وبعد أن تصدينا إلعمال املحاكم الدولية 
للمبدأ , نتصدى اآلن ملدى إمكانية إعمال املبدأ أمام القضاء الوطني ؟ وذلك فى مطلب 

مستقل على السياق التالي :
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املطلب الثاني
إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية

 أمام القضاء الوطني
بإعمال  الوطني  القضاء  الختصاص  القانوني  األساس  هو  اإلقليمية  مبدأ  يعد 
مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية , وهو عني املبدأ الذي استند إليه القضاء الوطني 
واملختلط , وكذا املحاكم االستثنائية منذ احلرب العاملية الثانية كسند قانوني للعقاب 
على جميع اجلرائم اخلطيرة التي متثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني .

ورغم الطبيعة الدولية وخطورة اجلرائم الدولية , إال أن االختصاص باملحاكمة 
عنها والعقاب عليها كثيرا ما ينعقد للقضاء الوطني , ورغم صعوبة حتقيقها وتعقدها 
وتنوع أساليب ارتكابها وما تتطلبه من أساليب دقيقة ومعقدة عند املحاكمة رمبا ال 
, والذي ساعد  تتوافر إال للقضاء الدولي األرقى واألكثر ثقافة من القضاء الوطني 
على ذلك هو تطور أساليب العدالة الدولية , وإرساء مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية 
لدرجة أنه أضحى من بني قواعد القانون الدولي األمره مما فتح الباب على مصراعيه 
أمام القضاء الوطني إلعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية , وقبوله للدفع بالغلط 
واإلكراه , واألمر الصادر من الرئيس اإلداري األعلى كسبب النتفاء املسئولية , وهذه 
االنتقال  سهولة  خالل  من  غيرها  من  العدالة  حتقيق  على  قدرة  أكثر  تعتبر  املحاكم 

والتحقيق وسماع الشهود وحتقيق األدلة .

ولكن يشترط إلقامة هذا القضاء عدد من الضوابط أو الشروط حتى يحقق   
الغرض املنشود منه . 

 أولها : اإلطار التشريعي للقانون واإلجراءات اجلنائية .

ثانيا : أن تتشكل هذه املحاكم من قضاة مؤهلني ومدربني تدريبا كافيا.

على  بالعملية  والقيام  املسئولية  حتمل  على  قادرة  مناسبة  أساسية  بنية   : ثالثا 
أكمل وجه 

للمحاكم  الواضحة  النماذج  ومن  بها  تقوم  التي  العملية  يحترم  ثقايف  جو   : رابعا 
رموز  ملحاكمة  الدجيل  قضية  فى  وخاصة  قضائها  فى  املبدأ  أعملت  التي  الوطنية 

النظام العراقي السابق, األمر الذي ميلي علينا أن نقسم هذا املطلب إلى فرعني :  
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الفرع األول : املحكمة اجلنائية اخلاصة العليا العراقية .

الفرع الثاني : إعمال املحكمة اجلنائية العراقية ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية 
الدولية.

الفرع األول
الـمحكمة اجلنائية اخلاصة العليا العراقية

الفردية  اجلنائية  املسئولية  مبدأ  من  املحكمة  هذه  ملوقف  نتصدى  أن  وقبل   
الدولية , نود أن نشير إلى عدد من اإلشكاليات اخلاصة باملحكمة اجلنائية اخلاصة 

العراقية والتي نذكر فيها:

نشأة املحكمة اجلنائية العراقية اخلاصة ونظامها األساسي : ففيما يتعلق بنشأة 
النظام  ارتكبها  التي  اجلرائم  مجموعة  هو  املحكمة  هذه  إنشاء  فى  السبب   : املحكمة 
لقواعد  انتهاكا  تشكل  والتي  سقوطه(  قبل  حسني  صدام  )نظام  السابق  العراقي 
, وصفت هذه اجلرائم إلى نوعني : نوع منها فى حق شعب  القانون الدولي اإلنساني 
اإلبادة  , وجرائم  التصفية  إتباع نظام  القتل من خالل  ومنها جرائم   , العراق نفسه 
اجلماعية كتلك التي ارتكبت فى حق األكراد فى الشمال , والشيعة فى اجلنوب . فضال 
عن العديد من اجلرائم التي ارتكبها فى حق املعارضة كاالعتقال والقتل والتعذيب 
, يضاف إلى اجلرائم السابقة استخدام اجليش العراقي للغازات  واإلبعاد والتشريد 
السامة وكذا احلرب الكيميائية املحرمة دوليا والتي راح ضحيتها اآلالف من املواطنني 

العراقيني وخاصة األكراد فى الشمال 

أما النوع الثاني من اجلرائم العراقية للنظام السابق : فتشمل اجلرائم التي ارتكبها 
هذا النظام ضد دول اجلوار العربي واإلسالمي , ومنها حربه مع إيران سنني طوال رغم 
اآلثار املؤملة لهذه احلرب سواء إليران أو للعراق نفسه , وكذا احتالله لدولة الكويت , 

وما صاحب هاتني احلربني من قتل وتعذيب لألسرى .

من  األول  فى  األمريكي  الغزو  عقب  العراقية  اجلنائية  املحكمة  أنشأت  وقد  هذا 
 , العراق  فى  القائم  احلكم  نظام  وإسقاط  ألراضيه  كامل  واحتالل  2003م  لعام  مارس 
وإقامة نظام حكم مؤقت جتسد فى هيئة إدارية إلدارة شئون العراق سميت ب »مكتب 

املساعدات اإلنسانية وإعادة اعمار العراق )1(
)1( ومن املؤكد أن غزو العراق كان أمريكيا خالصا مبساعدة بريطانيا مع إشراك عدد من القوات الرمزية التابعة لعدد من الدول وذلك 
إلضفاء صفة التحالف الدولي على القوات الغازية , وملزيد من التفاصيل حول وقائع هذا الغزو ومالبساته, انظر : أ.د/ محمود شريف 
ضمانات  ضوء  فى  اإلنسانية  ضد  باجلرائم  املختصة  العراقية  اجلنائية  املحكمة   , احلق  جاد  العزيز  عبد  محمد  والقاضي   , بسيوني 

املحكمة املختصة , الطبعة األولى , درا الشروق , القاهرة , 2003.
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وقد عهد مبهمة اإلشراف عليها إلى أحد العسكريني املتقاعدين ويدعى »   
والتي   , العـراق  حلكم  مؤقتة  ائتالف  سلطة  تشكيل  فى  جنح  والذي   ,  « منارير  جاي 
جنحت فى تشكيل مجلس احلكم فى العراق فى 7/13/  2003م , ورغم أن هذا املجلس 
والذي  الدستور  مسودة  ووضع  العراق  إدارة  فى  جنح  أنه  إال  الصالحيات  محدود  كان 
عرف فيما بعد بقانون إدارة الدولة العراقية فى املرحلة االنتقالية , والذي جنح فيما 

بعد فى إنشاء املحكمة اجلنائية العراقية اخلاصة .

نشأة املحكمة اجلنائية العراقية اخلاصة :

نشأة هذه املحكمة مبوجب القانون رقم 1 لسنة 2003 والصادر عن مجلس احلكم 
فى العراق ، والذي كان حتت سلطة االئتالف املؤقتة , والذي فوض من قبل رئيس هذه 
السلطة السيد »بول برميرن », وكان الغرض من إنشاء هذه املحكمة ابتداء هو العقاب 
على جرائم احلرب , وجرائم اإلبادة اجلماعية , واجلرائم ضد اإلنسانية , وغيرها 
حتى  ساريا  القانون  هذا  وظل   , اإلنساني  الدولي  القانون  أحكام  انتهاك  جرائم  من 
صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 والذي أقرته اجلمعية الوطنية باالستناد إلى املادة 
33 , ثم وافق مجلس الرئاسة على إنشاء املحكمة اجلنائية العراقية العليا باالستناد 

إلى املادة 37 من القانون 

أما عن النظام األساسي للمحكمة :

فقد حددت الفترة الثانية من املادة األولى من النظام األساسي والية هذه املحكمة 

وذلك بنصها على » أن تسري والية املحكمة على كل شخص طبيعي سواء كان عراقيا 

أو غير عراقي مقيما فى العراق , متهما بارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها فى 

املواد )11 ,12 ,13 ,14( من هذا القانون والتي اقترفت فى الفترة من 17 /7 /1968 ولغاية 

2003/5/1 فى جمهورية العراق أو أي مكان اخر وتشمل اجلرائم اآلتية:

جرمية اإلبادة اجلماعية .	 

اجلرائم ضد اإلنسانية	 

جرائم احلرب	 

انتهاكات القوانني العراقية املنصوص عليها فى املادة 14 من هذا القانون
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والى جانب اجلرائم السابقة , هناك طائفة أخرى من اجلرائم نصت عليها املادة 
14 من النظام األساسي للمحكمة هي :

التدخل فى شئون القضاء أو محاولة التدخل فى أعماله .	 

قانون 	  من   ) )ز  فقرة   2 املادة  إلى  استنادا  وتبديدها  الوطنية  الثروة  إهدار 
لسنة   )7( رقم  احلكم  نظام  ومفسدي  الوطن  سالمة  على  املتآمرين  معاقبة 

. 1958

سوء استخدام املنصب والسعي وراء السياسات التي كادت أن تؤدي إلى التهديد 	 
للمادة  العراقية ضد دولة عربية وفقا  املسلحة  القوات  أو استخدام  باحلرب 

األولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 م

إذا وجدت املحكمة تخلف الركن اخلاص ألي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 
الفعل يشكل جرمية معاقبا  أن  , ويثبت لديها  القانون  ,13 من هذا   12,  11: املواد  فى 
واليتها  فتسري  ارتكابها  وقت  آخر  عقابي  قانون  أي  أو  العقوبات  قانون  فى  عليها 

القضائية للنظر فى القضية .

ومن جماع ما تقدم ووفقا للنظام األساسي لهذه املحكمة فإن لعمل املحكمة نطاقني 
: أحدهما زمني , واألخر مكاني »

أما فيما يتعلق بالنطاق الزمني لعمل هذه املحكمة : فإن عمل املحكمة ينصب على 
اجلرائم التي ارتكبت فى الفترة من 1968/7/17 وحتى 2003/5/1 , وال يؤثر فى قاعدة 
النطاق الزماني للمحكمة قاعدة عدم رجعية النصوص القانونية ألن هذه اجلرائم 
للقوانني  انتهاكا  متثل  التي  اجلرائم  جميع  أن  ذلك  إلى  أضف   , خاصة  نوعية  من 

العراقية فقد نص عليها من قبل .

وفيما يتعلق بالنطاق املكاني للمحكمة :

أن  مكانيا  املحكمة  اختصاص  على  األساسي  النظام  فى  النص  خالل  من  فيبدو 
والية املحكمة متتد فتشمل جميع اجلرائم التي ترتكب داخل العراق أو خارجه بل 
ورمبا فى أي مكان آخر مما يعني ان اختصاص املحكمة املكاني ال حدود له على خالف 

ما جرت عليه العادة .
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أما فيما يتعلق بتشكيل املحكمة : 

فتتكون املحكمة من عدد من الهيئات واإلدارات التي متكنها من إجناز مهمتها على 
أكمل وجه ومنها : 

الهيئة التمييزية : ويقصد بها الدائرة االستئنافية والتي تختص مبراجعة 	 
جميع األحكام الصادرة عن محاكم اجلنايات , وكذا قرارات قضاة التحقيق .

بإصدار 	  تختص  التي  وهي  احلاجة  حسب  أكثر  أو  واحدة  جنايات  محكمة 
األحكام فيما يعرض عليها من وقائع تشكل وفقا للنظام األساسي للمحكمة 

اجلنائية .

األدلة 	  وجمع  الدعاوي  فى  التحقيق  يتولون  الذين  وهم  التحقيق  قضاة 
وحتضير الدعوى للحكم .

هيئة اإلدعاء العام وهي أشبه بنظام النيابة العامة ، وهي التي تتولى توجيه 	 
االتهام لألشخاص بعد املوازنة فيما بني األدلة .

تسمى  العام  وللمدعي  للمحكمة  واملالية  اإلدارية  اخلدمات  تقدمي  تتولى  إدارة 
للقانون  وفقا  للمحكمة  األساسي  النظام  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما   , اخلدمات  إدارة 
رقم 10 لسنة 2005م لم يختلف عما كان عليه الوضع فى ظل القانون السابق رقم 1 

لسنة 2003 ولكن أهم ما مييزه :

ثم 	  ومن   , منه  يتجزأ  ال  وجزءًا  بالقانون  ملحقة  اإلجراءات  لقواعد  اعتباره 
صارت هي وقواعد جمع األدلة تعتمد بقرار يصدر عن أغلبية قضاة املحكمة .

من 	  وكل  الضحايا  لذوي   2005 لسنة   10 رقم  القانون  من   22 رقم  املادة  إعطاء 
املتهمني  أمام املحكمة ضد  التحقيق االدعاء مدنيا  يتضرر من اجلرمية قيد 
, وهذه ميزة , وسبق غير موجود فى القانون رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء النظام 

األساسي للمحكمة .

اإلعفاء 	  أو  بالتخفيف  جهة  ألية  األساسي  النظام  من   27 املادة  سماح  عدم 
وبعد   , الدستورية  اجلمهورية  رئيس  صالحيات  من  هذه  ألن   , العقوبة  من 
إعمال  مسألة  اآلن  نتناول  نظامها,  وبيان  املحكمة  نشأة  دراسة  من  انتهينا  أن 
املحكمة اجلنائية اخلاصة العراقية للمبدأ ، وهو موضوع الفرع الثاني على 

التفصيل التالي . 



61 د /  رجب عبد املنعم متولي - مبدأ إعمال املسئولية اجلنائية الفردية  أمام القضاء اجلنائي الدولي والوطني

-61-

الفرع الثاني
إعمال املحكمة اجلنائية العراقية اخلاصة العليا

 ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية .
للعقاب  خاصة  وطنية  محكمة  إنشاء   , والقضائية  التاريخية  السوابق  من   
على جرائم انتهاك القانون الدولي اإلنساني , والتي تولت وألول مرة محاكمة رئيس 
حلظة  حتى  فعال  صالحياته  ميارس  كان  والذي  العراق  فى  النظام  ورأس   , الدولة 
املحاكمة , وقد طبقت املحكمة فى قضائها مبدأ املسئولية الفردية اجلنائية وصارت 
فى تطبيق املبدأ على نفس منط القضاء الدولي , لذلك صارت عند إعمالها للمبدأ 
على نفس النمط الدولي فأعملت املبدأ أوال : من خالل النظام األساسي , وثانيا : من 

خالل املحاكمات التي جرت إعماال للمبدأ , ويفصل ذلك على النحو األتي :

أوال : إعمال املحكمة اجلنائية العراقية اخلاصة ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية 
الدولية من خالل النظام األساسي للمحكمة .

النظام  خالل  من  للمبدأ  العليا  العراقية  اخلاصة  اجلنائية  املحكمة  تطبيق  كان 

األساسي فى صورة تأكيد النظام األساسي للمحكمة على اختصاص املحكمة مبحاكمة 

واإلبادة  احلرب  كجرائم  دولية  جرائم  من  يقترفون  عما  الطبيعيني  األشخاص  كل 

الدولي  القانون  انتهاكا ألحكام  التي تشكل  الدولية  اجلماعية وغيرها من اجلرائم 

اإلنساني , فوقا لنص املادة األولى من النظام األساسي للمحكمة« تسري والية املحكمة 

على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقيا أم غير عراقي مقيم فى العراق متهم بارتكاب 

إحدى اجلرائم املنصوص عليها فى املواد 11 ,12 ,13 ,14 من هذا القانون .

ووفقا لنص املادة 15 من ذات القانون » يعد الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل 

لهذا  وفقا  للعقاب  وعرضًة  الشخصية  بصفته  عنها  مسئوال  املحكمة  والية  ضمن 

القانون »

النظام األساسي على  الفردية فمن خالل نص  املسئولية  أما فيما يتعلق بإعمال 

عدد من اجلرائم الدولية والتي متثل انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني والتي 

أوردها فى املادة 13 منه وهي : 
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اخلروقات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة فى 13 أب 1949 وبالتحديد 	 
أو  األشخاص  ضد  املرتكبة  اجلرائم  قائمة  فى  املدرجة  األفعال  من  فعل  أي 

املمتلكات املحمية مبوجب أحكام هذه االتفاقية ذات الصلة »

على 	  التطبيق  الواجبة  واألعراف  للقوانني  األخرى  اخلطيرة  االنتهاكات 
املنازعات الدولية املسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولي.

جميع أعمال النزاع املسلح املبنية على األفعال املوجهة ضد األشخاص غير 	 
املسلحة  القوات  افراد  هؤالء  ضمن  ويدخل   , الدائرة  العمليات  فى  املشاركني 
الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال إلصاباتهم 

أو مرضهم أو الحتجازهم ألي سبب آخر » 

االنتهاكات اخلطيرة جلميع القوانني واالعراف الواجبة التطبيق على جميع 	 
الدولي  للقانون  الثابت  النطاق  فى  الدولية  غير  املسلحة  النزاعات  عمليات 
ألحكام  صارخا  انتهاكا  متثل  جميعا  أنها  اجلرائم  هذه  من  والواضح   . العام 

القانون الدولي اإلنساني املتجسد فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 .

ومما هو جدير بالذكر أن املسئولية اجلنائية الفردية عن هذه اجلرائم ال   
يتم إعمالها إال وفق قواعد معينة أهمها :

االشتراك 	  أعمال  جميع  اجلنائية  املساهمة  وتشمل   : اجلنائية  املساهمة 
كالتحريض واملساعدة , واالتفاق على تنفيذ مشروع إجرامي معني .

الشروع فى اجلرائم الدولية محل النظر : فوفقا لنص املادة 15 ثانيا البند ) و 	 
( أن الشروع فى ارتكاب اجلرمية من خالل البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب 
جرمية, ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب إذا ارتكب الفاعل نشاطا يحول 
دون ارتكاب اجلرمية أو إمتامها , وال يعاقب على الشروع مبوجب هذا القانون 
إذا تخلى الفاعل متاما ومبحض إرادته عن مشروعه اإلجرامي ، وهذا النص 
يتطابق متاما مع نص ميثاق املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بالشروع فى 
اجلرمية ، وان كان مخالفا مليثاقي يوغوسالفيا ورواندا اللذين لم ينصا عليه 

إال فى حالة واحدة وهي تخص جرمية اإلبادة اجلماعية .

قاعدة مسئولية القادة والرؤساء : فوفقا للمادة 15 ثالثا : من النظام األساسي 	 
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للمحكمة فإن » الصفة الرسمية ال ميكن أن تعفي أبدا صاحبها من املسئولية 
الرسمية  الصفة  تعد  ال   « التالي  السياق  على  نصها  جاء  ولذلك   , العقاب  أو 
أكان  , سواء  العقوبة  أو مخففا من  العقاب  املتهم سببا معفيا من  التي يحملها 
املتهم فى مجلس الوزراء , أو عضوا فى قيادة حزب البعث , وال يجوز االحتجاج 
باحلصانة للتخلص من املسئولية عن اجلرائم املذكورة فى املواد 11 ,12 ,13 من 
هذا القانون »وإذا كانت القاعدة هي عدم إعفاء القادة والرؤساء من املسئولية 
للمحكمة  األساسي  للنظام  وفقا  متثل  أعمال  من  يرتكبونه  ملا  الشخصية 
, أيضا ال ميكن إعفاؤهم عن أفعال  انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني 
 , مبنعها  كفيل  هو  ما  اإلجراءات  من  يتخذ  ولم   , بها  علم  متى  مرؤوسيهم 
فوفقا للفقرة الرابعة من املادة 15 من ذات النظام » ال يعفي الرئيس األعلى 
يعملون  الذي  األشخاص  يرتكبها  التي  اجلرائم  عن  اجلنائية  املسئولية  من 
ولم   , ارتكابها  وشك  على  كان  أو  بارتكابها  علم  قد  الرئيس  كان  إذا   , بإمرته 
يتخذ الرئيس اإلجراءات الضرورية واملناسبة ملنع وقوع مثل هذه األفعال , أو 

أن يرفع احلالة إلى السلطات املختصة بغية إجراء التحقيق واملحاكمة .

القادة  رقبة  فى  ومعلقة  قائمة  الفردية  اجلنائية  املسئولية  وتظل  هذا   
ما  خالل  من  إال  العكس  إثبات  ميكن  وال   , العكس  يثبت  أن  إلى  ومرؤوسيهم  والرؤساء 

يبديه املتهمون من دفاع ودفوع أمام هذه املحكمة ومن بني هذه الدفوع :

الدفع باألمر الرئاسي أو أمر الرئيس األعلى : فوفقا لنص املادة 5/15 من حالة 	 
قيام شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذًا ألمر صادر من احلكومة أو من ريئسه 
فإن ذلك لن يعفيه من املسئولية اجلنائية ، ويجوز أن يراعي ذلك فى تخفيف 
العقوبة إذا رأت املحكمة أن حتقيق العدالة يتطلب ذلك ، وبالتالي فإن ميثاق 
املحكمة العراقية يشبه إلى حد كبير ميثاق محكمتي يوغوسالفيا ورواندا فى 
عدم االعتداد باألمر الرئاسي الصادر من الرئيس األعلى معفيا من العقاب ، 

وإمنا يجوز اعتباره ظرفا مخففا من العقاب.

اإلكراه 	   : املوانع  هذه  أهم  ومن   : الفردية  اجلنائية  املسئولية  مبوانع  الدفع 
النظام  أحال  فقد   , العسكرية  الضرورة  حالة   , الشرعي  الدفاع   , الغلط   ,
األساسي بشأنها إلى القواعد العامة فى التشريعات اجلنائية الوطنية فيجوز 

اعتبارها كمرجع عام للمحكمة »
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ثانيا : إعمال املحكمة اجلنائية العراقية العليا ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية 
الدولية من خالل محاكماتها :

التي  املحاكمة   , العليا  العراقية  اجلنائية  املحكمة  أمام  جرت  التي  املحاكمات  من 
أجرتها املحكمة فى قضية الدجيل , وتلك التي أجرتها فى قضية األنفال , وملا كانت 
قضية الدجيل قد حظيت باملحاكمة األولى , وصدر فيها حكم ومت تنفيذه ضد كبار 
املتهمني , لذلك فإن هذه املحاكمة جديرة بالنظر والتأمل لبحث مدى إعمال املحكمة 

فيها ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية.

 قضية الدجيل : ترجع وقائع هذه القضية إلى عام 1982 عندما مر موكب الرئيس 
املوكب  صوب  أطلقت  نارية  أعيرة  إلطالق  وتعرض  الدجيل  مبنطقة  حسني  صدام 
اخلاص بالرئيس  األمر الذي أدى به إلى إصدار أوامره لسالح اجليش والشرطة ورجال 
االستخبارات بتطويق املكان واعتقال الكثير من الرجال والنساء واألطفال , فضال عن 
أودى بحياة بعض  املواطنني مما  نارية صوب  املروحية بإطالق أعيرة  الطائرات  قيام 
األشخاص )1( ثم صدرت األوامر باعتقال كثير من الرجال والنساء والشيوخ ووضعهم 
اململكة  مع  احلدود  على  الواقع  املقر  ثم   , غريب  أبو  سجن  ثم  املخابرات  مبنى  فى 
اعتقالهم  مت  والذين   , شخصا   399 حوالي  املعتقلني  عدد  وبلغ   , السعودية  العربية 
بدون سند قانوني ملدة أكثر من شهر , ثم مت إخالء سبيل الكثيرين منهم ليعودوا مرة 

أخرى إلى منطقة الدجيل .

ثم قامت سلطات صدام حسني بنفي الكثير من هؤالء إلى مخيم بالصحراء   
لعدة سنوات فى ظل ظروف معيشية صعبة مما أودى بحياة الكثيرين منهم , ثم حاكم 
نظام صدام حسني حوالي 100 من املعتقلني الذين حكم عليهم باإلعدام ونفذ فيهم 
احلكم , ولم ينجو من حكم اإلعدام إال حوالي 46 متهما لقوا حتفهم بسبب الظروف 

املعيشية الصعبة وتأثير التعذيب الذي مورس على هؤالء .

أدلة االتهام فى الدعوى :

أسفر التحقيق الذي أجري فى الدعوى فى يونيه عام 2004 م عن اتهام كل من :

رئيس جمهورية العراق األسبق الرئيس صدام حسني.	 

)1(  انظر تقرير قاضي التحقيق فى قضية الدجيل . 
      وتقرير املركز الدولي للعدالة االنتقالية . 
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صدام 	  للرئيس  الشخصي  احلرس  رئيس  التكريتي  إبراهيم  برزان  حسني 

حسني , واملسئول عن حمايته .

عواد أحمد البندر , رئيس محكمة الثورة السابقة .	 

طه ياسني رمضان نائب رئيس الوزراء فى نظام صدام حسني  .	 

عبد اهلل كاظم الرويد .	 

ومزعم عبد اهلل كاظم .	 

علي دليج.	 

محمد عزاوي .	 

وكان سند قاضي التحقيق فى هذا االتهام هو ثبوت عدد من األدلة على املتهمني 
القترافهم العديد من جرائم احلرب باالشتراك مع املتهم األول : صدام حسني عبد 

املجيد التكريتي , ومن هذه األدلة :

الوثائق الدالة على زيارة صدام حسني ملنطقة الدجيل والتي أنكرها متاما معلال 
ذلك أن القوات أبدا ما تتحرك إال بأمره شخصيا , وأيده فى ذلك برزان التكريتي . 

إصدار صدام حسني قرارا من مجلس قيادة الثورة لتكرمي عدد من الضباط الذين 
كان لهم دور بارز فى مذبحة الدجيل .

قرار صدام حسني رقم 1238 فى 1982/10/14 بهدم املنازل وجتريف األراضي 	 

الزراعية فى منطقة الدجيل.

ما 	  ضد  إجراءات  ألية  أول  مسئول  أو  أعلى  كرئيس  حسني  صدام  اتخاذ  عدم 

وإعدامات  وتعذيب  قتل  من  الدجيل  منطقة  فى  النظام  رجال  بعض  قارفه 

جماعية .

تصديق صدام حسني مبوجب املرسوم اجلمهوري الصادر برقم 778 سنة 1984 	 

على تنفيذ حكم اإلعدام فى أكثر من 143 رجال من أهل الدجيل .

ثبوت حادث الدجيل من خالل الرواد وأقوال الشهود .	 
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أقوال الشهود على رأسهم وضاح إسماعيل والذي اثبت صحة احلادث , وفضح 	 

أمر النظام من خالل التقارير التي رفعت إلى رئيس العراق عقب احلادث .

املسئولية القيادية لكل من هؤالء وعلى رأسهم الرئيس صدام حسني . 	 

* سير املحاكمه وإعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية  :

بينهم  من  متهمني  ثمانية  إال  العليا  العراقية  اجلنائية  املحكمة  أمام  ميثل  لم 
الرئيس السابق صدام حسني , أربعة منهم من ذوي املناصب الرفيعة , وأربعة من ذوي 
الرتب الضعيفة أو املتوسطة , وقد وجهت إليهم كثير من التهم التي بنيت على ) القتل 
العمد – التعذيب – اإلبعاد والسجن والتغييب واإلخفاء , باإلضافة إلى عدد آخر من 

األفعال الالنسانية واملخالفة للقانون الدولي اإلنساني .  

وبعد مصادمات عدة بني املتهمني والقضاة ويف جو مشحون بالقلق واالضطراب   
, صدر حكم املحكمة اجلنائية العراقية العليا فى 5 نوفمبر عام 2006 باإلعدام شنقا 
لكل من : صدام حسني احلاكم العراقي السابق , األخ الشقيق لصدام حسني وهو برزان 
التكريتي , طه ياسني رمضان نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي , وعواد حمد البندر 

رئيس محكمة الثورة السابقة .

أما طه ياسني رمضان  وصدر حكمان باحلبس ملدة عشرة سنوات ملتهمني آخرين، 
فقد صدر ضده حكما بالسجن املؤبد , ثم ثالثة أحكام تتراوح ما بني السجن املؤبد ما 
بني سبع إلى عشر سنوات , ثم أسقطت املحكمة حكمها  بإسقاط جميع التهم املوجهة 

ملحمد عزاوي وهو مسئول بارز بحزب البعث )1(

أمام  باالستئناف  عليه  طعنوا  اللذين  املتهمني  تأييد  احلكم  هذا  يلق  ولم   
محكمة التمييز العراقية والتي ثبتت احلكم نفسه فى 26 /2005/12 , ومت تنفيذه فى 
حق الرئيس العراقي صدام حسني كأول متهم ينفذ فيه حكم املحكمة فى فجر يوم 

2006/12/30 م وكان مما جاء بأسباب احلكم فى قضية الدجيل :

األفعال  من  عددا  اقترفوا  الذين  املتهمني  لدى  واإلرادة  العلم  عنصري  توافر 

اإلجرامية التي متثل انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني , والتي كان منها القتل 

العمد والتعذيب , وجتريف األراضي الزراعية , وهدم املنازل , ويف جميع هذه اجلرائم 

)1(  انظر : تقرير قاضي التحقيق فى قضية الدجيل.
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ثبت مبا ال يدع مجاال للشك علم جميع املتهمني بالصفة املدنية للضحايا من ناحية 
, وبطبيعة الفعل املقترف من ناحية أخرى , ومن ناحية أخرى توافرت لهؤالء جميعا 

اإلرادة القتراف الفعل املؤثم قانونا واملخالف ألحكام القانون الدولي . 

وبالتالي ال يعفي هؤالء من املسئولية والعقاب عن هذه اجلرائم حتليهم بالصفة 
الرسمية , ألن الصفة الرسمية ال ميكن أن تكون مبررا لإلعفاء من العقاب , وال حتى 
للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  ثبت  متى   , أعلى  رئيس  من  الصادر  األعلى  الرئاسي  األمر 
اشتراك هؤالء فى تنفيذ اجلرمية من ناحية , ومقدرة الرئيس األعلى على منع مثل 
هذه األفعال من أن ترتكب , فقد ثبت مثال أن الرئيس العراقي كان ذا مقدره خالقة 
للسيطرة على مرؤوسيه , وبالتالي كان فى إمكانه منع كل هذه اجلرائم من أن ترتكب 
ومعاقبة كل من شارك فى ارتكاب فعل من هذه األفعال , لكنه كان يرغب فى اقترافها 

وهو الذي اصدر أوامره بهذا .

من  أمامها  أثير  ما  على  بالرد  يتعلق  فيما  عجيب  نظام  للمحكمة  كان  ولقد  هذا 
دفوع من قبل املتهمني , ومن أهم الدفوع التي أثارها املتهمون أمام املحكمة اجلنائية 

العراقية العليا فى قضية الدجيل :

الدفع بانتفاء مسئوليتهم اجلنائية عما نسب إليهم من اتهامات تأسيسا على :

 , عدم شرعية املحكمة وقانون إنشائها : فهذه املحكمة أنشأتها سلطات االحتالل 
, وبالتالي  ال  , وعمل االحتالل باطل من أساسه  وقانون إنشائها من صنع االحتالل 

تتوافر ثمة مشروعية إلنشاء مثل هذه املحكمة الن ما بني على باطل فهو باطل .

صنع  من  هو   2005 لسنة   10 رقم  القانون  أن  بقولها  هذا  على  املحكمة  ردت  ولكن 
حكومة شرعية منتخبة وقد صادق عليه ما يقرب من 80 % من الشعب العراقي  ، كما 
أن هذا القانون قانون دستوري وقد متت املصادقة عليه فى استفتاء وطني قبل ثالثة 

أيام من صدور قانون إنشاء املحكمة .

مبنى  كان  وقد   : العليا  العراقية  اجلنائية  للمحكمة  النوعي  االختصاص  عدم 
, وبالتالي ال  , هي محكمة وطنية  : أن املحكمة اجلنائية العراقية العليا  هذا الدفع 
تختص بنظر مثل هذه النوعية من اجلرائم , ألن هذه اجلرائم لها سمة دولية , وردت 
املحكمة على هذا : بأن أساس إنشاء مجلس احلكم العراقي للمحكمة كان على أساس 
أن االختصاص اإلقليمي هو األصل , كما أن قبول مجلس احلكم العراقي إلنشاء هذه 
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من  النوعية  هذه  مثل  بنظر  للمحكمة  االختصاص  انعقاد  أساس  على  كان  املحكمة 
اجلرائم ، وبالتالي تكون لهذه املحكمة األولوية على غيرها بنظر مثل هذه اجلرائم .

توافر الصفة الرسمية للعديد من املتهمني وعلى رأسهم الرئيس العراقي السابق 
أساسية  نقاط  عدة  من  مكونا  املحكمة  رد  وكان   : لهؤالء  احلصانة  توافر  يعني  مما   :

جنملها فيما يلي : 

أن نوعية اجلرائم التي يحاكم على أساسها هؤالء املتهمون من نوعية معينة 	 
بانتفاء  الدفع  قبول  ميكن  ال  جرائم  وهي   ، اإلنسانية  ضد   اجلرائم  وهي 

املسئولية عنها لتوافر احلصانة أو الصفة الرسمية 

هذه 	  فإن   , املتهمني  لبعض  الرسمية  الصفة  أو  احلصانة  توافر  فرض  على  أنه 
النظام  هذا  أسقط  وقد   , معني  سياسي  نظام  من  نابعه  الصفة   أو  احلصانة 
فتسقط بالتالي كل احلصانات والصفات الرسمية التي كان مينحها ألشخاصه .

السابقة 	  العمل من خالل املحاكمات  الثابتة فى  السوابق القضائية  أن جميع 
فى طوكيو ونورمبرج تؤكد مسئولية كل من يقترف من القادة واملرؤوسني مثل 
هذه اجلرائم بغض النظر عن صفاتهم الرسمية أو حصاناتهم ؛ ألن قواعد 
هم  يرتكبها  من  وبأن   , اجلرائم  هذه  وصف  تضمنت  قد  الدولي  القانون 

األشخاص وليست الهيئات . 

أن نص املادة 15 من قانون إنشاء املحكمة العراقية نص على تقرير املسئولية 	 
نص  وهو   , الرسمية  صفاتهم  عن  النظر  بغض  والرؤساء  للقادة  اجلنائية 
مؤسس على املادة 7 من قانون إنشاء املحكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة 

الذي نص على عني املبدأ.

سريان  رجعية  عدم  ومبدأ  الدولية  اجلنائية  الشرعية  ملبدأي  املحكمة  انتهاء   *
عدة  من  مكونا  الدفع  هذا  على  املحكمة  رد  وكان   : الدولي  اجلنائي  القانون  نصوص 

نقاط أساسية هي : 

معاقب  جرائم  هي  العراقية  اجلنائية  املحكمة  عليها  تعاقب  التي  اجلرائم  أن 
عليها فى معظم إن لم يكن كل القوانني اجلنائية فى جميع دول العالم , وبالتالي فإن 

املحكمة لم تبتدعها ولم جترم فعال كان مباحا من قبل. 
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الدولية  اجلنائية  الشرعية  مبدأ  فى  عليها  منصوص  اجلرائم  هذه  جميع  أن 
العاملي حلقوق اإلنسان وغيره من املواثيق الدولية التي يتكون  املستمد من اإلعالن 
متثل  دولية  جرائم  األفعال  هذه  تكون  أن  ويكفي   , اإلنساني  الدولي  القانون  منها 
انتهاكا ألحكام هذا القانون بغض النظر إذا كانت مجرمة فى القوانني الداخلية للدول 

أم ال. 

املدنية والسياسية والذي صادقت عليه  الدولي للحقوق  العهد  املادة 2/15 من  أن 
العراق عام 1971 نصت على » .......... 2- ليس فى هذه املادة من شيء يخل مبحاكمة 
ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان وقت ارتكابه جرما وفقا ملبادئ 

القانون العام التي تعترف بها جماعة األمم ......... »

القاعدة  مصادر  أحد  هو  الذي  الدولي  للعرف  وفقا  كان  األفعال  هذه  حترمي  أن 
اجلزائية الدولية , والتي تستوي فى مصادرها أن تكون مكتوبة , أو أن تكون عرفية . 

دولية  جرائم  تشكل  األفعال  هذه  أن  إلى  حكمها  فى  انتهت  قد  املحكمة  وكانت 
يعاقب عليها القانون الدولي , وجرائم وطنية يعاقب عليها القانون اجلنائي العراقي 
رقم 111 لسنة 1969 وكذا القانون العقابي العسكري رقم 13 لسنة 1940 , وأخيرا تشكل 

هذه اجلرائم خرقا وانتهاكا ألحكام قانون املحكمة اجلنائية العليا . 
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اخلالصة : 

العليا فى قضية »الدجيل« أعملت وبصورة حية  العراقية  املحكمة اجلنائية  أن 
مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية الفردية لقيامها مبحاكمة جميع املتهمني مبا فيهم 
هذه  دور  ورغم   , احلكم  هذا  ونفذ  باإلعدام  حكمها  وأصدرت  العراق  دولة  رئيس 
املحكمة فى تطبيق مبدأ املسئولية اجلنائية الدولية الفردية إال أنها قد افتقرت إلى 
كثير من املعايير القضائية التي جتعلها محققة للعدالة الدولية ، مما جعلها عرضة 

لالنتقاد من كثير من منظمات العمل اإلنساني , والتي منها على سبيل املثال : 

منظمة مراقبة حقوق اإلنسان , والتي اعتبرت املحكمة العراقية غير منصفة فى 
مجموعها نظرا لعدد من العيوب اإلجرائية اخلطيرة ضمنتها تقريرها والتي أوجزها 

فى : 

الدفاع 	  أمام  الرئيسية  البراءة  أدلة  كشف  عن  دائمة  بصفة  احلكمة  امتناع 
تعطيال له عن أداء دوره . 

شهود 	  مواجهة  فى  املحاكمة  فى  املتهمني  جميع  حلقوق  الدائمة  االنتهاكات 
اإلثبات. 

افتقار املحكمة إلى احلياد فى مختلف جوانب سلوكها إزاء املتهمني . 	 

أن 	  املمكن  من  كان  والتي  اإلدانة  دون  حتول  التي  الثغرات  من  العديد  وجود 
تزعزع أدلة االتهام فى تقرير االتهام املقدم للمحكمة ضد املتهمني )1(

أما املركز الدولي للعدالة االنتقالية فقد علق على هذه املحاكمة وأورد فى تقريره عدد 
من املالحظات على عدالة هذه املحاكمة متثل عيوبا عملية للمحكمة ذاتها كان منها : 

كثرة عزل وتغيير قضاة املحكمة حيث تعاقب على املحكمة حتى اآلن أربعة 	 
نظرا  املحكمة  قضاة  مجموع  هم  قضاة  خمسة  بني  من  األقل  على  قضاة 
.... وقد  , وعزل اآلخر   , ومرض أحدهم  , واستبعاد آخر  الستقالة أحدهم 

انتهى التقرير إلى أن هذا طعن فى نزاهة املحكمة التي حلق بها الضرر. 

عدم االقتناع بشرعية هذه املحكمة بسبب دور الواليات املتحدة فى إنشائها 	 
ودعمها املستمر لها. 

)1( انظر : تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان عن » عيوب فى املحاكمة تثير القلق حول ضمانات املحاكمة العادلة . 
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الظروف األمنية املتدهورة والتي أدت إلى مقتل خمسة من موظفي املحكمة 	 
وثالثة من محامي الدفاع خالل املحاكمة. 

أثره على 	  الدولية لدى قضاة املحكمة مما كان له  انتقاص اخلبرة بالقضايا 
سلوك القضاة جتاه املتهمني فى قاعة املحاكمة. 

كثرة العيوب اإلجرائية التي اعتورت سير القضية أمام املحكمة والتى كان من 	 
أهمها: 

عدم وضوح املدعي العام فى حتديده ألشكال املساهمات اجلنائية لكل متهم 	 
على حدة لبيان دوره فى القضية , 

عدم وضوحه فى بيان املسؤوليات اجلنائية ملختلف هيئات نظام حكم صدام 	 
حسني . 

الركن 	  وخاصة   , واضحا  حتديدا  للجرمية  األساسية  األركان  حتديد  عدم   
لديهم  اإلرادة  وتوافر  التجرمي  بعناصر  املتهمني  علم  على  املبني  املعنوي 

القتراف هذه اجلرائم . 

ضعف األدلة اإلجرائية فى املحاكمة وخاصة فيما يتعلق مبواجهة املتهمني 	 
أثناء املحاكمة . 

عدم االستجابة لطلبات املتهمني إال قليال . 	 

الذي تزج 	  املنزلق  الوثائق للدفاع قبل تقدميها مما عد مبثابة  عدم كشف 
فيه أقدام الدفاع )1(

املحكمة من  أداء وعمل  املالحظات على  الدولية عدد من  العفو  كان ملنظمة  وقد 
أهمها :

1- التدهور األمني امللحوظ مما كان له أثره على الوضع فى عدم توفير احلماية 
الكافية ألطراف الدعوى وشهودهم .

2- انعدام الضمانة األساسية حليدة القضاة ونزاهتهم مما أثر على سير املحاكمة

)1(  راجع تقرير املركز الدولي للعدالة االنتقالية الدجيل » بعنوان » املحاكمة اخلطأ« واملنشور على موقع املركز على شبكة املعلومات 
الدولية »انترنت«

Htto /198.170 . 242.9 / Arabic/ duijil- brief- 2006 – 11- ar, adf. 
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3- عدم احترام حقوق املتهمني قبل البدء فى إجراءات املحاكمة

4- السماح بتوقيع عقوبة اإلعدام .

وتفتقر  عادلة  غير  محاكمة  برمتها  املحاكمة  هذه  بأن  القول  ميكن  النهاية  ويف 
سجلتها  والتي  اعتورتها  التي  للعيوب  نظرا  واإلنصاف  العدالة  مقومات  من  كثير  إلى 
املنظمات الدولية فى تقاريرها , على الرغم من أنها تعد تطبيقا حيا ملبدأ املسئولية 

اجلنائية الدولية الفردية .

املسئولية  مبدأ  طبق  قد  الوطني  القضاء  كان  إذا  نتساءل  تقدم  ما  على  وترتيبا 
املسئولية  مبدأ  إعمال  إمكانية  مدى  فما   , دعاواه  فى  الدولية  الفردية  اجلنائية 

اجلنائية الفردية الدولية أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ؟ 

هذا ما جنيب عليه من خالل املبحث الثالث على النحو التالي :
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املبحث الثالث
تطبيق مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية

 أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.
اجلهاز  هي  تعد  الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  أن  فى  شك  من  ما   : متهيد 
الرسمي الدولي املضطلع بتطبيق وإعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية 
مبدأ  تطبيق  ويعد   , الدولية  اجلرائم  من  مستقبال  يقترف  ما  أو  وقع  ما  كل  على 
بها  يحلم  التي  الدولية  للعدالة  حتسب  طفرة  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية 
التي حتصد كل يوم مئات  الدولية  العالم إلنقاذ ماليني األبرياء من ويالت اجلرائم 
األرواح فى كثير من بقاع العالم , ويفلت مرتكبوها حتت عدد من املبررات القانونية 
املجرم  أن  بها هؤالء خصوصا  التي يتمتع  الرسمية  , كالصفة  العادلة  الواهية وغير 
األول والفاعل األساسي فى هذا اجلرم هو رئيس دولة أو رأس نظام فى دولة معينة , 
وهناك أيضا األمر الرئاسي الصادر من رئيس أعلى والذي يستند إليه كثير من قادة 

اجليوش وجنوده لتبرير جرائمهم فى حق البشر .

إزاء كثير  هذا وتعد املحكمة اجلنائية الدولية صمام أمان للعدالة الدولية   
من اجلرائم الدولية حاال ومستقبال , األمر الذي يدعوني أن أثبر وبعمق أغوار هذه 
وتدقيق  بفحص  مرورا   , نشأتها  من  بادئا   , اختصاصاتها  ومجاالت  الدولية  املحكمة 
فى  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  ملبدأ  بإعمالها  وانتهاء   , األساسي  نظامها 
أحكامها من خالل ما تعتمد عليه فى ذلك وهو نظامها األساسي , وعلى ضوء ما تقدم 

قسمت هذا املبحث إلى مطلبني رئيسيني هما :

املطلب األول : إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية ونظامها األساسي .	 

املطلب الثاني : إعمال املحكمة ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية من 	 
خالل نظامها األساسي .
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املطلب األول
نشأة املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة 

ونظامها األساسي
من األمور املهمة التي ال بد من االبتداء بها حتى نصل إلى جوهر هذه الدراسة 
بوصفها  املحكمة  هذه  نشأة   , الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  مبدأ  إعمال  وهو 
أول كيان قضائي جنائي دولي دائم , يختص مبحاكمة مقتريف اجلرائم الدولية التي 
, وبيان عالقة هذه املحكمة باملحاكم  متثل انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني 
معا  والدولية  املحلية  العدالة  تطبيق  فى  الدول  أداة  بوصفها  الوطنية  اجلنائية 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  قواعد  على  التصديق  بعد  خصوصا 
واعتباره جزءا من تشريعاتها الوطنية بعد نشرها وإعالم مواطنيها بها وفقا لألوضاع 
لهذه  األساسي  النظام  على  الضوء  إلقاء  من  يد  ال  أيضا   , بها  الوطنية  الدستورية 
املحكمة والذي يتكون من 128 مادة مائة وثمان وعشرين مادة وماله من مالمح ذاتية 
خاصة , ألن املسئولية اجلنائية الفردية الدولية هي جزء من هذا النظام األساسي 

للمحكمة .

األهمية  ذات  املوضوعات  من  عدد  الدراسة  هذه  بصدد   ونحن  يستوقفنا  ومما 
البالغة أهمها :

اجلنائية  املحكمة  طبيعة   , الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إنشاء  كيفية 
, تشكيل املحكمة اجلنائية الدولية  , اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية  الدولية 
, باإلضافة إلى عدد من املسائل  , كيفية حتريك الدعوى اجلنائية أمامها  وأجهزتها 
اجلنائية والتي ال بد من التصدي لها بنوع من التفصيل , ولذلك حرصت أن يكون كل 

موضوع منها فى فرع مستقل على النحو التالي :

الفرع األول
نشأة املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

قبل  ما  إلى  أي   ، الوراء  إلى  بنا  ترجع  املحكمة   : نشأة  عن  الكالم  فى  البدء  نقطة 
أكثر من خمسني عاما , حيث قرار اجلمعية العامة رقم 174 لسنة 1947 والذي كلفت 
مبوجبه اللجنة الدولية للقانون الدولي املكلفة أصال بصياغة مبادئ القانون الدولي 
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فى ميثاق نورمبرج بإعداد مشروع قانون االنتهاكات املوجهة ضد سلم وأمن اإلنسانية 
)1( وبالتوازي مع هذا العمل مت تكليف مقرر خاص بصياغة مشروع النظام األساسي 

الدولية  اللجنة  إلى  األول  تقريره  قدم  والذي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إلنشاء 
للقانون الدولي عام 1950 )2(

أمر  الدولية  املحكمة  إنشاء  أمر  أن  إلى  التقرير  هذا  بعد  الدولية  اللجنة  وانتهت 
ممكن ومرغوب فيه , ثم شكلت فى عام 1950 جلنة لتقدم مقترحاتها فى هذا الشأن 
, والتي أعدت مشروع النظام األساسي للمحكمة , والذي راجعته عام 1951 , وقدمت 
مشروعا نهائيا بعد ذلك فى عام 1953 , لكن اجلمعية العامة رأت تأجيل البت فيه , 
حلني االنتهاء من مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم وأمن اإلنسانية , والذي أجل بدوره 
حتى يتم التوصل إلى تعريف كامل للعدوان , والذي لم يتم التوصل إليه إال فى عام 
1974 , ولكن موضوع إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية ظل مدرجا على جدول أعمال 

اجلمعية حتى عام 1989 . 

وإذا كان النهيار االحتاد السوفيتي وانتهاء احلرب الباردة عام 1989 دوره الواضح 
فى إحياء كثير من اعتبارات العدالة واالنتصار للقانون الدولي وللقيم اإلنسانية التي 
, ودبت فيها روح احلياة من جديد خصوصا بعد أن قدمت اللجنة  اندثرت من قبل 
عن  أسفرت  والتي  جميعا  مناقشتها  متت  األساسي  للنظام  مشروع  من  أكثر  الدولية 
املشروع النهائي للنظام األساسي للمحكمة والذي أقرته اجلمعية العامة عام 1994 ثم 
شكلت اللجنة اخلاصة بإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية واللجنة التحضيرية إلنشاء 
املحكمة عام 1995 , وظل احلال هكذا إلى أن صدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
املشروع  بصياغة  التحضيرية  اللجنة  بتكليف   1996 ديسمبر   17 فى   2007/51 رقم 
, ويف  لتقدمي تقريرها للمؤمتر الدبلوماسي املنعقد بروما عام 1998 إلنشاء املحكمة 
يوليو 1998 أقر النظام األساسي للمحكمة ومن خالل نفس املؤمتر , ولذلك أطلق عليه 
دولية  جنائية  محكمة  أول  أنشأت  ذلك  وبعد   , املحكمة  إلنشاء  األساسي  روما  نظام 
, وبعد مرور ستني يوما  الكتمال تصديق ستني دولة على النظام  التاريخ  دائمة فى 

519/A 1(  انظر : قرار اجلمعية العامة بإنشاء املحكمة رقم 174 , الدورة الثانية للجمعية العامة 1947 , الوثيقة رقم(
, مدخل  , املحكمة اجلنائية الدولية  : أ.د/ محمود شريف بسيوني  )2(  راجع فى إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة كل من 
أبو اخلير أحمد عطية,  أ.د/  , 2004م.  القاهرة   , الشروق  دار   , األولى  الطبعة  للنظام األساسي,  الوطني  اإلنقاذ  وآليات  لدراسة أحكام 

املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة , الطبعة األولى , دار النهضة العربية القاهرة , 1999. 
 , , دار النهضة العربية  , الطبعة األولى  , املحكمة اجلنائية الدولية )الختصاص وقواعد اإلحالة(     أ.د/ عادل عبد اهلل املسدي 

القاهرة , 2002. 
    د/ رجب عبد املنعم متولي , املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة بني النظرية والتطبيق , بحث غير منشور.
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األساسي دخل هذا النظام حيز النفاذ من األول من يوليو لعام 2003 ، وبعد أن بينت 
كيفية إنشاء هذه املحكمة , بقيت مسألة مهمة جدا وهي بيان طبيعة هذه املحكمة  ، 
وما إذا كانت هيئة قضائية عادية أم أنها هيئة ذات طابع خاص , وهو ما نوضحه من 

خالل الفرع الثاني :

الفرع الثاني
طبيعة املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

وفقا لنص املادة األولى من النظام األساسي للمحكمة, فإن املحكمة اجلنائية هي 
هيئة ينعقد لها االختصاص القضائي اجلنائي الدولي مبحاكمة كل األشخاص الذين 
النظام  فى  عليها  املنصوص  الدولية  اجلرائم  وهي   , خطورة  اجلرائم  أشد  يقترفون 

األساسي للمحكمة , والتي متثل انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني )1(

ووفقا ألحكام التنظيم الدولي فإن الهيئة الدولية البد وأن تنشأ مبوجب اتفاق 
دولي تتالقى من خالله إرادة أطرافه بغرض حتقيق غرض معني وحتقيق صالح أطرافه 
, واالتفاق املنشئ للمحكمة هنا هو ميثاق روما و وأن الغرض من إنشاء املحكمة غالبا 
هو التحقيق فى اجلرائم األشد خطورة ، والتي ورد النص عليها فى النظام األساسي 
من  شخص  هي  إذن  دولية  هيئة  هنا  املحكمة  أن  ومبا   , مرتكبيها  ومعاقبة  للمحكمة 
أشخاص القانون الدولي , إذن هي تتمتع بالشخصية القانونية التي تعني قدرة هذه 
املحكمة على اكتساب احلقوق والتحمل بااللتزامات ، سواء فى مواجهة أطرافها أو فى 
مواجهة الغير , ويترتب على هذه املقدرة أيضا متتع املحكمة باالستقالل الكامل سواء 
فى مواجهة أعضائها أو فى مواجهة الغير , وهذا االستقالل هو الذي يكسب املحكمة 

صفة احليدة والنزاهة واالستقالل )2(

مستقلة  هيئة  هي  إمنا   ، الدول  فوق  هيئة  أنها  يعني  ال  املحكمة  استقالل  ولكن 
وممثلة لغيرها من الكيانات األخرى وبالتالي فهي ليست بديال عن القضاء اجلنائي 

الوطني بأي حال من األحوال .

وبوصف أن املحكمة اجلنائية الدولية هيئة مستقلة , إذن هي منظمة مستقلة , 
وبالتالي فهي منظمة متخصصة , األمر الذي يوجب الوصل فيما بينها وبني املنظمة 

)1( راجع نص املادة األولى من ميثاق روما اخلاص بالنظام األساسي للمحكمة. 
للمحكمة  تكون   « بقولها  ذلك  على  نصت  عندما  األساسي  النظام  من   1/4 املادة  للمحكمة  القانونية  الشخصية  أوضحت  وقد    )2(

شخصية قانونية دولية , كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها« 
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املادة  فى  األساسي  النظام  فى  ذلك  على  نص  وفعال   ,  « املتحدة  األمم  األم«  الدولية 
الثانية من النظام األساسي للمحكمة, والتي نصت على أن تنظم العالقة بني املحكمة 
النظام  هذا  فى  األطراف  الدول  جمعية  تعتمده  اتفاق  مبوجب  املتحدة  واألمم 

األساسي , ويبرمه بعد ذلك رئيس املحكمة نيابة عنها »

بالشخصية  تتمتع  مستقلة  دولية  هيئة  الدولية  املحكمة  اعتبار  أن  الواضح  ومن 
القانونية , يترتب عليه أمران فى غاية من األهمية هما :

وبالتالي  العام  الدولي  القانون  أشخاص  أحد  هي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  أن 
تخاطبها أحكامه .

الدولية  القضائية  األنظمة  أحد  هي  الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  أن 
فى  له  مكلمة  هي  بل  الوطني  اجلنائي  القضاء  عن  بديال  وليست  دوليا  بها  املعترف 

أدائه لرسالته القضائية .

دولية  منظمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اعتبار  ميكن  تقدم  ما  على  وترتيبا 
متخصصة لتوافر كافة املقومات التي تنشئ املنظمة الدولية وهي :

إنشاؤها فى شكل احتاد دولي وفقا التفاق دولي .	 

لها هيكل تنظيمي واضح مكون من عدد من األجهزة )هيئة الرئاسة – شعبة 	 
استئنافية – شعبة ابتدائية – شعبة متهيدية – مكتب املدعي العام – وقلم 

كتاب للمحكمة (

متتعها باالستقالل التام عن شخصية الدول املنشئة لها .	 

الدولية 	  املنظمة  جتريها  التي  التصرفات  كافة  إجراء  على  بالقدرة  متتعها 
كابرام االتفاقيات الدولية .

الذين 	  األشخاص  كافة  وعقاب  التحقيق  وهي  واضحة  غاية  للمحكمة  أن 
يرتكبون اجلرائم األشد خطورة واملنصوص عليها فى املادة األولى من النظام 

األساسي للمحكمة )1(

واملحكمة بذلك تعتبر منظمة دولية متخصصة كأحد أفرع املنظمة الدولية األم 
األمم املتحدة »

التطبيق  الواجب  القانون  التالي  البند  فى  نبني  املحكمة  طبيعة  عرفنا  أن  وبعد 
أمام املحكمة .

)1(انظر ساشا وان لورد , الطابع القانوني للمحكمة اجلنائية الدولية , ونشوء عناصر فوق وطنية فى القضاء الدولي اجلنائي , املجلة 
الدولية للصليب األحمر الدولي , العدد 848, لسنة 2002م.
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الفرع الثالث
القانون الواجب التطبيق 

أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة
الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عمل  يحكم  أنه  الدولي  العمل  فى  املقرر  من 
مبدأ عام مفاده » سمو وتقدم قواعد القانون الدولي العام على ما عداها من القواعد 
الوطنية , وذلك إعماال لنص املادة العاشرة من النظام األساسي للمحكمة والتي نصت 
على »أنه ليس فى هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو ميس بأي شكل من األشكال 
قواعد القانون الدولي القائمة أو املتطورة أو املتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام 

األساسي .

وبالتالي إعماال لنص املادة 215 من النظام األساسي فإن القانون الواجب التطبيق 
أمام املحكمة الدولية هو القانون الدولي العام بشتى قواعده , ولذا فإن للمحكمة أن 
األساسي  النظام  قواعد   : اآلتية  القواعد  منازعات  من  عليها  يعرض  ما  على  تطبق 
 , , وما حدده من أركان اجلرائم  فيما تضمنه من نظام للمحكمة تلتزم به فى عملها 

والقواعد اإلجرائية , والقواعد اخلاصة باإلثبات امام املحكمة .

ثانيا : جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي , واملعاهدات

 الدولية ذات الصلة والواجبة التطبيق أمام املحكمة .

فى  الرئيسية  القانونية  األنظمة  من  املستخلصة  للقانون  العامة  املبادئ   : ثالثا 
, وقواعد القانون  العالم شريطة عدم تعارضها مع قواعد النظام األساس للمحكمة 

الدولي , وكذا األعراف الدولية املعمول بها فى العمل .

رابعا : جميع القواعد اخلاصة بحقوق اإلنسان ، والتي يجب على املحكمة وضعها 
فى االعتبار عند العمل ، وكذا جميع القواعد ذات الصلة ؛ إعماال لنص املادة 3/21 من 

النظام األساسي للمحكمة )1(

املحكمة  اختصاص  عن  فماذا   ، املحكمة  أمام  التطبيق  الواجب  القانون  عن  هذا 
اجلنائية الدولية ؟. هذا ما جنيب عليه فى البند الرابع .

)1( هذا وتنص املادة 21/ 3 على 1- ... 2- ...... 3 أنه يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عمال بهذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان 
املعترف بها دوليا , وأن يكونا خاليني من أي متييز ضار مستند إلى أسباب مثل نوع اجلنس , على النحو املعرف فى الفقرة 3 من املادة 7 , أو 
السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو اإلثني )العرقي( , االجتماعي , 

أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر .
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الفرع الرابع
اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

االختصاصات:  من  أنواع  أربعة  الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عمل  يحكم 
 , ذماني  اختصاص   : الثاني  واالختصاص   , مكاني  اختصاص   : األول  االختصاص 
كما  ذلك  وتفصيل  موضوعي,  اختصاص   , شخصي  اختصاص   : الثالث  واالختصاص 

يلي :

االختصاص املكاني للمحكمة  : يعتمد العمل باملحكمة الدولية على مبدأ أصلي 
لهذا  مكمل  فهو  العاملي  االختصاص  أما   , فقط  اإلقليمي  اجلنائي  االختصاص  هو 
جرمية  على  بالعقاب  إال  تختص  ال  املحكمة  فإن  هذا  على  وترتيبا   , االختصاص 
ارتكبت على إقليم دولة وقعت على اتفاق إنشاء املحكمة وصدقت عليه , ألن التوقيع 
على  والعقاب  بالتحقيق  املحكمة  اختصاص  قبلت  قد  الدولة  أن  يعنيان  والتصديق 
اجلرائم املنصوص عليها باملادة 1/12-2 من النظام  األساسي للمحكمة حتى ولو كانت 

اجلرمية قد وقعت على إقليمها .

ومما هو جدير بالذكر أن التوقيع والتصديق ليسا هما شرطي انعقاد اختصاص 
الدولة  بقبول  ينعقد  للمحكمة  االختصاص  أن  هو  آخر  شرطا  هناك  ألن  ؛  املحكمة 
الختصاص املحكمة مبوجب إعالن يودع لدى مسجل املحكمة إعماال لنص املادة 3/12 
من النظام األساسي للمحكمة , وشريطة أن تفصح فيه الدولة صراحة عن رغبتها فى 
قبول اختصاص املحكمة والنزول على احلكم الذي تصدره املحكمة بعد التحقيق فى 

الواقعة 

االختصاص الزمني للمحكمة اجلنائية الدولية : يبدو أن واضعي النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية  الدولية الدائمة قد أخذوا باملبدأ العام اخلاص بالنطاق الزمني 
لتطبيق قواعد القانون الدولي العام والذي يقضي بأن يحكم تطبيق قواعد القانون 
املادة  نص  جاء  ولذلك   , القواعد  لهذه  الفوري  السريان  أو  األثر  مبدأ  العام  الدولي 
1/11 من النظام األساسي للمحكمة على نفس النسق اذ نصت على أن ليس للمحكمة 
اختصاص , إال فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي 
إلى  انضمت  التي  للدول  وبالنسبة   , رجعي  بأثر  النظام  أحكام  تسري  ال  وبالتالي   ,
املحكمة ال  , ولكن اختصاص  النظام  فإنها تعتبر دولة طرفا فى   , نفاذه  النظام بعد 
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يسري اال على اجلرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة , 
ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة 3 من املادة 12 من النظام األساسي 

، وفيه تكون الدولة قد أعلنت صراحة قبولها الختصاص املحكمة .

النظام  من   124 للمادة  وإعماال  الفقرة  لنفس  وفقا  للدولة  يجوز  أنه  ويالحظ 
بالنسبة  النظام اخلاص باالختصاص عليها  األساسي تطلب تأجيل تطبيق قواعد 
فى  يطبق  واالستثناء   , االستثناء  سبيل  على  وهذا  مقبلة  سنوات  سبع  ملدة  جلرائم 

أضيق احلدود وال يتوسع فى تفسيره . 

األساسي  النظام  من  اخلامسة  للمادة  وفقا   : للمحكمة  املوضوعي  االختصاص 
األشد  اجلرائم  على  بالعقاب  الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تختص  للمحكمة 
خطورة , موضع اهتمام املجتمع الدولي بأسره والتي تشمل : )جرمية اإلبادة اجلماعية 
, اجلرائم ضد اإلنسانية, ولم يستثنى منها اال نوع واحد وهو جرمية العدوان وذلك 
لعدم وضوحها , وانعدام الضوابط القانونية ملحاكمة مرتكبيها , ولذلك نصت الفقرة 

الثانية من هذه املادة على أن » متارس املحكمة االختصاص على جرمية العدوان )1( 

األساسي  النظام  من  األولى  للمادة  فوفقا   : للمحكمة  الشخصي  االختصاص 
للمحكمة ، فإن والية املحكمة ال تنصب إال على ما يرتكبه األشخاص الطبيعيون من 
األساسي  النظام  قانون  من  اخلامسة  املادة  فى  عليها  النص  ورد  خطورة  ذات  جرائم 
للمحكمة , وبالتالي يخرج عن والية هذه املحكمة كافة اجلرائم التي ترتكبها الدول 
واألشخاص االعتبارية , واألشخاص الطبيعيون والذين تنسحب عليهم والية املحكمة 
, وبالتالي ال  هم األشخاص البالغون لسن الرشد اجلنائي وهو 18 ثمانية عشر عاما 
تنسحب والية املحكمة على األشخاص ما دون 18 سنة إعماال لنص املادة 26 من النظام 
األساسي والتي نصت على » أنه ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره 

عن 18 سنة وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة إليه .

ومما هو جدير بالذكر أن انعقاد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة 
وعقاب األشخاص الذين يرتكبون أيا من اجلرائم املنصوص عليها فى النظام األساسي 
للمحكمة ال مينع من انعقاد االختصاص للقضاء اجلنائي الوطني , بل إن األخير له 
القانوني  العمل  , وهو ما يسمى فى صحيح  التصدي ملثل هذه اجلرائم  األولوية فى 

 , , املسئولية اجلنائية الفردية أمام القضاء اجلنائي الدولي )دراسة فى إطار القانون الدولي اإلنساني  )1(  انظر : د/ أمجد هيكل 
الطبعة األولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009, ص486. 
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غل  عليه  يترتب  والذي   , والوطني  الدولي  القضائني  بني  االختصاص  تكامل  مببدأ 
التحقيق  إجراءات  بدأت  إن  اجلرائم  هذه  مثل  بنظر  الدولي  اجلنائي  القضاء  يد 
واملحاكمة فيها أمام القضاء اجلنائي الوطني , وهو ما نصت عليه صراحة املادة 17 من 
النظام األساسي للمحكمة بقولها : ال تقبل الدعوى اجلنائية أمام القضاء اجلنائي 

الدولي فى احلاالت التالية :

دولة  فى  الوطني  القضاء  أمام  بالفعل  منظورة  محاكمة  أو  حتقيق  هناك  كان  إذا 
مختصة إذا لم تكن الدولة غير قادرة أو غير راغبة فى التحقيق أو املقاضاة .

وجود  عدم  إلى  وانتهت  مختصة  دولة  الدعوى  فى  التحقيق  أجرت  قد  كانت  إذا 
وجه إلقامة الدعوى اجلنائية )ما لم يكن ذلك ناجتا عن عدم ( رغبة أو عدم القدرة 

للدولة املذكورة على املقاضاة (

كانت  إذا  إال   , الشكوى  موضوع  السلوك  على  حوكم  أن  سبق  قد  الشخص  كان  إذا 
املحاكمة صورية أو غير نزيهة .

إذا لم تكن الواقعة على درجة كافية من اخلطورة تبرر للمحكمة اتخاذ إجراء آخر .

للمحكمة  االختصاص  النعقاد  محددة  شروطا  هناك  إن  املادة  هذه  من  ويستفاد 
اجلنائية الدولية نوجزها فيما يلي :

عدم وجود حتقيق أو محاكمة جارية عن نفس املوضوع

عدم تقرير املحاكمة أو تقرير عدم جدواها من دولة مختصة بذلك

عدم سبق محاكمة الشخص عن ذات اجلرم , اذ القاعدة املستقرة » ال يجوز محاكمة 
الشخص عن ذات اجلرم مرتني.

أن تكون الدعوى على درجة من اخلطورة تبرر تدخل وإجراء حتقيق أو محاكمة 
فيه وهذه شروط أساسية لفتح الباب أمام املحكمة التخاذ إجراء فى دعوى ما .
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الفرع اخلامس
تشكيل املحكمة اجلنائية الدولية

تعتمد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  من   34 املادة  لنص  إعماال 
املحكمة اجلنائية الدولية فى عملها على عدد من األجهزة األساسية منها :

هيئة الرئاسة .	 

شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة متهيدية .	 

مكتب املدعي العام, قلم كتاب املحكمة .	 

قضاة 	  نفس  من  وهم   , الرئيس  ونائبي  الرئيس  من  وتتكون   : الرئاسة  هيئة 
, ومدة والية  املحكمة  املطلقة لقضاة  انتخابهم باألغلبية  الذين يتم  املحكمة 
هؤالء هي ثالث سنوات قابلة للتجديد بإعادة االنتخاب ملدة واحدة )م1/34 (

شعب املحكمة ودوائرها : إعماال لنص املادة 36 من النظام األساسي للمحكمة 	 
، فإن املحكمة تتكون من ثمانية عشر قاضيا )18( يعينون باختيار األطراف 
من الدول بناء على ترشيح منها , ويراعى فى عملية الترشيح والتعيني مبدأ 

التوزيع اجلغرايف العادل )م36 (

هذا وتوزع هذه الدوائر على النحو التالي :

باألمور  يضطلعون  منتخبون  قضاة  ستة  من  وتتكون   : التمهيدية  الشعبة   : أوال 
التمهيدية فقط مثل » االتهام – نتائج التحقيقات , أوامر القبض وغيرها من األمور 

التمهيدية عمال باملادة 15 من النظام األساسي للمحكمة 

ثانيا : الشعبة االبتدائية وتتكون من ستة قضاه على األقل وهي شعبة محاكمة . 

ثالثا : الشعبة االستئنافية وتتكون من الرئيس وأربعة قضاة آخريني ، وتقسم هذه 
جميع  فى  بالفصل  الشعبة  هذه  وتختص   ، الشعب  هذه  على  موزعة  دوائر  إلى  الشعب 
الطعون التي ترفع إليها طعنا على األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية للمحكمة .

ج- مكتب املدعي العام : يعتبر مكتب املدعي العام جهازا مستقال يختص باألحكام 
املدعي  مكتب  ويختص   , الدولية  اجلنائية  املحكمة  غير  املحاكم  دوائر  من  الصادرة 

العام باألعمال التالية :
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فى  تدخل  التي  اجلرائم  كافة  عن  املوثقة  واملعلومات  اإلحاالت  كافة  تلقي 
اختصاص املحكمة لدراستها أوال متهيدا إلجراء حتقيق بشأنها 

إجراء التحقيقات وتوجيه االتهامات لألشخاص الضالعني فى اإلجرام ممن ثبت 
ارتكابهم إحدى اجلرائم املنصوص عليها فى النظام األساسي للمحكمة )م1/42 ,2 (

الظروف يقومون  أكثر حسب  أو  نائب مدعي عام واحد  العام  املدعي  هذا ويعاون 
بأعبائهم املطلوبة منهم وفقا لنص املادة 42 /1,2 (

باألغلبية  العام  السري  االقتراع  طريق  عن  ونوابه  العام  املدعي  يعني  ما  وغالبا 
جنسية  من  هؤالء  يكون  أن  يشترط  وال   , األطراف  الدول  جمعية  ألعضاء  املطلقة 
واحدة , ومدة والية كل منهم هي تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ما لم يتقرر أثناء 

االقتراع مدة أقصر لهم .

ويجب أن يتمتع هؤالء باحليدة التامة والنزاهة واالستقالل فى كل ما يجرونه من 
حتقيقات فى اجلرائم التي تدخل ضمن اختصاص املحكمة ، والتي ورد النص عليها 

فى النظام األساسي للمحكمة .

قلم كتاب املحكمة : هو عبارة عن جهة إدارية ملحقة باملحكمة يلقى على عاتقها 
تذليل كافة العقبات اإلدارية التي يتوقف عليها عمل املحكمة ، فوفقا لنص املادة 43 
من النظام األساسي , يكون قلم كتاب املحكمة مسئوال عن اجلوانب غير القضائية ، 
والتي تشمل إدارة املحكمة وتزويدها باخلدمات ، وذلك دون املساس بوظائف وسلطات 

املدعي العام )1(

ويتكون قلم الكتاب من مسجل هو مبثابة رئيس هذا اجلهاز , وعدد من املوظفني , 
وتعيني املسجل يكون باالنتخاب من قبل الدول وقضاة املحكمة باألغلبية املطلقة عن 
, أما باقي موظفي قلم الكتاب فيتم تعيينهم بقرار من  طريق االقتراع السري العام 
املدعي العام باالشتراك مع مسجل املحكمة ، وغالبا ما يتم أخذ موافقة هيئة الرئاسة 

, وبالتالي تخضع مسألة تعيينهم وتأديبهم وفصلهم للنظام األساسي للموظفني .

نظام حتريك الدعوى اجلنائية أمام املحكمة :

فوفقا للنظام األساسي للمحكمة ، وملا جرى عليه العمل الدولي ال يجوز حتريك 
, أو بقرار من  أو إقامة الدعوى اجلنائية إال بناء على طلب أو شكوى من دولة طرف 

)1(راجع نص املادة 43 من النظام األساسي للمحكمة. 



-84-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة84

مجلس األمن بإحالة الدعوى للمدعي العام إلجراء التحقيق فيها , وقد حددت املادة 
14 من النظام األساسي للمحكمة شروط اإلحالة للمحكمة وحصرتها فيما يلي :

يكون حتريك الدعوى بناء على طلب من دولة طرف فى النظام األساسي للمحكمة 
يقدم للمدعي العام للمحكمة ليباشر التحقيق مع أي شخص ارتكب إحدى اجلرائم 

الدولية املنصوص عليها فى النظام األساسي للمحكمة .

ضرورة وصف الواقعة وصفا دقيقا مدعوما مبا حتت يد الدولة من مستندات .

ملجلس األمن وفقا ألحكام الفصل السابع من امليثاق إحالة أي شخص ارتكب جرمية 
أو أكثر مما نص عليه فى النظام األساسي للمحكمة .

للمدعي العام وعمال باملادة 15 من النظام األساسي أن يباشر التحقيقات من تلقاء 
نفسه وبناء على معلومات دقيقة وجدية عن جرمية قد ارتكبت وبعد عرض األمر 
اإلثبات  وقواعد  اإلجرائية  القواعد  على  بناء  ملوافقتها  التمهيدية  الدائرة  على 
املقررة , ويف جميع األطوال يباشر املدعي العام التحقيقات فى كل جرمية ارتكبت مما 
هو منصوص عليه فى النظام األساسي للمحكمة ، فهو صاحب االختصاص األصيل 
فى مباشرة هذه التحقيقات حتى ولو رفض رئيس الدائرة التمهيدية طلب اإلحالة )1(

وال يفوتنا فى النهاية أن نبني طبيعة العالقة فيما بني مجلس األمن الدولي وما 
بني املحكمة اجلنائية الدولية من ناحية , ومن ناحية ثانية نبني مدى والية املحكمة 
اجلنائية على ما يرتكب من جرائم يعاقب عليها النظام األساسي للمحكمة على أرض 

أي من الدول غير األعضاء فى النظام األساسي للمحكمة ؟

الدولية  الدولي كجهاز تنفيذي باملحكمة اجلنائية  طبيعة عالقة مجلس األمن 
ال  العالقة  هذه  أن  جند   ، املحكمة  مع  األمن  مجلس  عمل  باستقراء   , قضائي  كجهاز 
مبوجب  له  املخولة  املختلفة  لسلطاته  األمن  مجلس  ممارسة  مظاهر  من  أكثر  تعني 

أحكام الفصل السابع من امليثاق , ولذلك فإن لهذه العالقة وجهني :

إلى  : وهي حالة إحالة مجلس األمن  العمل  : وهو األكثر وقوعا فى  الوجه األول 
الدولي  القانون  ألحكام  انتهاكا  متثل  ارتكبت  جرمية  كل  للمحكمة  العام  املدعي 

اإلنساني إعماال لنص املادة 13/ب من النظام األساسي للمحكمة )2(

)1( انظر نص املادة 15/ من النظام األساسي للمحكمة. 
وتنص املادة 13/ب من النظام األساسي على » للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق بجرمية مشار إليها فى املادة )5(   )2(
وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة فى األحوال التالية ..........  ب- إذا أحال مجلس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األمم املتحدة حالة إلى املدعى العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت
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اجلنائية  املحكمة  أمام  اإلجراءات  إيقاف  سلطة  األمن  فلمجلس   : الثاني  الوجه  أما 
فى أي دعوى منظورة أمام املحكمة إعماال لنص املادة 16 من النظام األساسي للمحكمة )1(

رأى  إن  التحقيقات  وقف  سلطة  أو  مكانة  األمن  ملجلس  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 
أن ذلك الزما حلفظ السلم واألمن الدوليني بعد أن يطلب من املدعي العام للمحكمة 

ولنفس املبررات حتريك الدعوى اجلنائية أو إجراء حتقيق بشأنها . 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  أمام  اجلنائية  الدعوى  حتريك  كيفية  بينا  أن  وبعد 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  موقف  بيان  وهي   ، األهمية  من  غاية  فى  مسألة  بقيت   ,
من الدول غير األعضاء فى النظام األساسي للمحكمة ، خصوصا أنه ال يتصور عدم 
قدرة املحكمة على محاكمة وعقاب جميع األشخاص من مرتكبي اجلرائم الدولية ، 

خصوصا إن كانوا ينتمون إلى دول غير أطراف فى النظام األساسي للمحكمة .

دور املحكمة اجلنائية الدولية فى محاكمة وعقاب مرتكبي اجلرائم الدولية من 
مواطني الدول غير األطراف فى النظام األساسي للمحكمة .

محاكمة  فى  الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  والية  أن  للكافة  معلوما  ليكن 
الوظيفية  درجاتهم  أو  جنسياتهم  أو  انتماءاتهم  كانت  أيا  األشخاص  كافة  وعقاب 
عند ارتكابهم ألي جرمية من اجلرائم الدولية املنصوص عليها فى النظام األساسي 
تكن  لم  ولو  حتى  اإلنساني  الدولي  القانون  ألحكام  انتهاكا  متثل  والتي   ، للمحكمة 
فى  تتحدد  املحكمة  والية  فإن  ولذلك   , للمحكمة  األساسي  النظام  فى  طرفا  دولهم 

عدة حاالت نوجزها فيما يلي :

احلالة األولى : عند قبول الدولة اختصاص املحكمة , وهنا ال تثور أدنى مشكلة 
, ألن والية املحكمة متتد هنا على كل متهم من مواطنيها أيا كانت درجته أو مركزه 
عليها  املنصوص  الدولية  اجلرائم  أو  احلرب  جرائم  من  جرمية  ارتكب  الوظيفي 
الدول  قبول  أن  هنا  ويالحظ   ,  3/12 للمادة  إعماال  للمحكمة  األساسي  النظام  فى 
الختصاص املحكمة ال يكون اال بناء على طلب تقدمه الدول للمحكمة تفصح فيه 
عن رغبتها فى ممارسة املحكمة الختصاصها على كل شخص ارتكب جرمية من تلك 

التي تختص بها املحكمة وفقا لنظامها األساسي .

)1( هذا وقد نصت املادة 16 من النظام األساسي على » أنه ال يجوز البدء فى التحقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة 
اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس األمن إلى املحكمة بهذا املعنى تتضمن قرارا يصدر عن املجلس مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األمم املتحدة , ويجوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاتها« .
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حفظ  فى  لسلطاته  إعماال  قرارا  األمن  مجلس  أصدر  ما  إذا   : الثانية  احلالة  أما 

السلم واألمن الدوليني املكفولة له مبوجب أحكام الفصل السابع من امليثاق يتضمن 

إحالة متهم معني إلى املدعي العام الرتكابه إحدى اجلرائم الدولية ليتولى األخير 

حتريك الدعوى اجلنائية ضده إعماال لنص املادة 13 من النظام األساسي للمحكمة , 

ويالحظ هنا أن قرارات مجلس األمن فى هذا الشأن قرارات ملزمة .

احلالة الثالثة : اإلحالة الصادرة من دولة طرف إلى املدعي العام للمحكمة تلزم 

الصحيح  هو  والعكس   , املحكمة  اختصاص  األخيرة  قبلت  متى  الطرف  غير  الدولة 

متلك  فال   ، املحكمة   الختصاص  الطرف  غير  الدولة  قبول  عدم  أو  رفض  فعند 

املحكمة اجلنائية الدولية فرض هذا االختصاص على دولة غير طرف لم تقبل هذا 
االختصاص أو رفضته سلفا إعماال لنص املادة 13/ب  من النظام األساسي للمحكمة )1(

من  عدًدا  هناك  بأن  املختلفة  وأجهزتها  املحكمة  نشأة  دراسة  بصدد  ونحن  وننوه 

, والتي ال بد من التصدي لها إكماال للفائدة  املسائل الفرعية املتصلة بهذا املوضوع 

املرجوة من دراسة هذا املوضوع .

أعضاء  الدول  ألن   , املحكمة  هذه  عمل  من  الدولية  اجلماعة  موقف  بيان  مثل 
قبل  من  فهناك  املحكمة  عمل  بخصوص  موحد  رأي  على  تتفق  لم  الدولي  املجتمع 
اختصاص املحكمة ووقع على النظام األساسي للمحكمة , ومن الدول الكثير ممن رفض 
صراحة االنضمام إلى النظام األساسي وبالتالي التوقيع عليه , أيضا مدى التعارض 
فيما بني اختصاص املحكمة ومبدأ السيادة الوطنية للدول , وبيان عدم التعارض فيما 
أو  العليا  الوظائف  ذوي  من  وغيرهم  الدول  رؤساء  وحصانات  املحكمة  اختصاص  بني 
مدى  وبيان   , حكمهم  فى  ومن  والوزراء   , احلكومات  ورؤساء   , الدول  كرؤساء  اخلاصة 
قانونية صدور األمر باعتقال رئيس السودان مع بيان موقف نظام السودان من هذه 

املذكرة .

أوال : املوقف الدولي من املحكمة اجلنائية الدولية : من املؤكد أن املوقف الدولي من 
املحكمة اجلنائية الدولية يتمثل فى موقف جميع دول العالم من املحكمة اجلنائية 
الدولية , وموقف املجتمع الدولي اتخذ اجتاهني متوازيني : أحدهما : يتمثل فى مدى 

)1( إذ جاء نص املادة 13/ب كما يلي : أ- ........  , ب- أما فى غير هاتني احلالتني فإن قبول الدولة غير الطرف لالختصاص أو لإلحالة 
من مجلس األمن ( فال ينطوي النظام األساسي للمحكمة على نص يبيح لها فرض اختصاصها على دولة ليست طرًفا فى اتفاقية إنشاء 

املحكمة ..... املادة ( 
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املواءمة فيما بني النظام األساسي للمحكمة وما بني النظم القانونية الوطنية للدول 
, أما اخلط الثاني : فيتمثل فى مدى تقبل الدول أو رفضها للمحكمة اجلنائية ذاتها .

ففيما يتعلق باملواءمة فيما بني النظام األساسي للمحكمة وما بني النظم القانونية 
, ملا كان من املؤكد أن اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية هو  الوطنية أو الداخلية 
وعقاب  مبحاكمة  األصلي  االختصاص  كان  وإذا   , ا  أصلّيً وليس  تكميلي  اختصاص 
املحكمة  هذه  اختصاص  أن  يعني  مما   , الوطني  اجلنائي  للقضاء  يكون  إمنا  املتهمني 
على  التصديق  ويثير  تكميلي,  اختصاص  هو  األشخاص  ألحد  والعقاب  باملحاكمة 

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية كثير من الصعوبات العملية مثل : 

من  الرابعة  املادة  ألن  ذلك  للدول  الوطنية  بالسيادة  املحكمة  اختصاص  مساس 
نصت  عندما  االختصاص  هذا  املحكمة  أعطت  التي  هي  للمحكمة  األساسي  النظام 
هذا  فى  عليه  املنصوص  النحو  على  وسلطاتها  وظائفها  متارس  املحكمة  أن   « على 

النظام األساسي فى إقليم أية دولة طرف ».

إذ ال يتصور ممارسة املحكمة الختصاصها بدون خدشها للسيادة الوطنية للدولة 
من   17 املادة  فى  فحرصوا   , للمحكمة  األساسي  النظام  واضعو  له  تيقظ  الذي  األمر   ,
النظام األساسي للمحكمة على حتديد عدد من الضوابط والشروط لقبول املحكمة 
للدعوى وكلها ضوابط متس السيادة الوطنية للدولة ، بحيث ال تقبل املحكمة الدعوى 
إذا كان فى ذلك مساس بالسيادة الوطنية للدولة , باإلضافة إلى ما تقدم فقد أعطى 
إذا تعارض هذا مع  النظام األساسي للدولة احلق فى رفض طلب املساعدة للمحكمة 

أمنها القومي إعماال لنص املادة 93 من النظام األساسي للمحكمة . 

ثانيا : احلصانة اخلاصة بالصفة الرسمية ألعضاء النظام وتلك اخلاصة برئيس 
الدولة :

املسئولني  وكذا  الدولة  رئيس  متنح  الوطنية  الدساتير  من  كثيرا  أن  املؤكد  من 
السياسيني والبرملانيني حصانة مطلقة ضد اخلضوع للقضاء اجلنائي الوطني , مما 
أثار صعوبة محاكمة هؤالء أمام املحكمة اجلنائية الدولية, لذلك حرصت املادة 27 من 
النظام األساسي للمحكمة على النص على عدم االعتداد بالصفة الرسمية ملرتكب 

أي من اجلرائم املنصوص عليها فى النظام األساسي للمحكمة )1(

)1(انظر نص املادة 27 من النظام األساسي للمحكمة. 
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ولقد حاول بعض من الفقه الدولي أن يوائم بني أمرين :                                                                        

عمله  بحكم  له  مقررة  صفة  أنها  رأى  والتي  للمسئول  الرسمية  الصفة  وهو  األول 

, أما األمر الثاني : فهو الطبيعة اخلاصة للجرائم الدولية والتي جتعلها تختلف عن 
اجلرائم اجلنائية الوطنية )1(

السياسيني  واملسئولني   , الدولة  لرئيس  الرسمية  الصفة  أن  النهاية  فى  ونؤكد 

والبرملانيني ال حتول دون محاكمة أي من هؤالء وعقابه عند ارتكابه إلحدى اجلرائم 

املنصوص عليها فى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية , والتي متثل انتهاكا 

ألحكام القانون الدولي اإلنساني . 

ثالثا : مسألة تسليم الرعايا : من املؤكد أن مسألة تسليم الرعايا ملحاكمتهم أمام 

القضاء األجنبي تعد مخالفة لصريح الدستور الوطني لكثير من الدول , والتي متنع 

من  قارفوه  عما  ملحاكمتهم  اخلارج  إلى  موظفيها  أو  رعاياها  من  أي  تسليم  دساتيرها 

أفعال تعد وفقا لقانون هذا البلد جرمية , ولكن نظرا ألن موقف الدساتير من مسألة 

املحكمة  أمام  ملحاكمتهم  الدولية  اجلرائم  إحدى  بارتكاب  املتهمني  الرعايا  تسليم 

بني  فيما  التفرقة  حاول  والذي   ، الدولي  الفقه  بها  انشغل  فقد   , الدولية  اجلنائية 

أمر تسليم الرعايا واملواطنني للخارج ، وهذا أمر محظور بنص معظم دساتير العالم , 

وما بني تسليمهم للمحكمة والذي يعني تقدميهم للمحاكمة , ورمبا أن قضاء املحكمة 

اجلنائية الدولية ما هو إال امتداد للقضاء اجلنائي الوطني ؛ لذلك فإن أمر تقدمي 

هذه  الفرنسي  الدستوري  املجلس  تبنى  ولقد   , الدستور  يخالف  ال  للمحكمة  هؤالء 

الوجهة ولم يعارضها مطلقا. 

رابعا : سلطة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية فى التحقيق مع املواءمة مع 

مبدأ السيادة الوطنية : إذا كان الظاهر أن للمدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

سلطة إجراء التحقيق فى الواقعة املحالة إليه , وجمع ما يعن له من معلومات , إال أن 

هذا من شأنه أن يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة . 

من   4/99 املادة  أباحت   , العام  املدعي  بعمل  حتيط  التي  الشبهة  لهذه  قطعا  ولكن 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمدعي العام أن يباشر أعمال التحقيق 

)1(انظر : املستشار / شريف عتلم , املحكمة اجلنائية الدولية , الكتاب الثاني , مجلة اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي , د.ت.
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فى الدعوى اجلنائية دومنا حضور سلطات البلد املوجهة إليها , وهذه املادة ما هي إال 
تطبيق حي ملبدأ التكامل للمحكمة اجلنائية الدولية مع القضاء اجلنائي الوطني. 

األساسي  النظام  فى  عليها  نص  التي  الدولية  اجلرائم  سقوط  عدم   : خامسا 
للمحكمة بالتقادم : ألن هذه اجلرائم من طبيعة خاصة جتعلها تختلف عن اجلرائم 

اجلنائية العادية . 

ال  وهذا   : مرتني  الواحد  اجلرم  عن  الشخص  محاكمة  جواز  عدم  مبدأ   : سادسا 
يجعل هناك تعارضا بني اختصاص املحكمة واختصاص املحكمة اجلنائية الوطنية , 
إذ هناك أحكام صورية تصدر من املحكمة ال متنع من إعادة محاكمة هؤالء , ويف حالة 
األحكام الصادرة عن قضاء جنائي وطني أمام القضاء اجلنائي الدولي أيضًا ال حتول 

دون محاكمة هؤالء مرة أخرى أمام املحكمة اجلنائية الدولية . 

لكثير  العقابية  القوانني  منها  خلت  والتي   : احلياة  مدى  السجن  عقوبة   : سابعا 
 80 املادة  نصت  فقد  املشكلة  لهذه  وحال   , الالتينية  أمريكا  ودول  األوربية  الدول  من 
من النظام األساسي على أنه » يسمح للمحكمة اجلنائية الدولية باستبعاد تطبيق 

العقوبات غير املنصوص عليها فى القانون الوطني .)1(

ثانيا : مواقف الدول املختلفة من عمل املحكمة اجلنائية الدولية:

لقد تراوحت مواقف الدول , ما بني دول وقعت على اتفاق إنشاء املحكمة وصدقت 
عليه وبلغ عددها 10دولة أصبحت طرفا فى النظام األساسي للمحكمة , ودول وقعت 
على االتفاق ولكنها لم تصدق عليه وبلغ عددها 41 دولة , والتي لم تصبح طرفا فى 
لم توقع ولم تصدق على هذا االتفاق وهي عدد  , ودول  للمحكمة  النظام األساسي 
من الدول ال بأس به , لذلك يجب علينا بيان كل صنف من هذه الدول على حده من 

خالل استعراض مواقف هذه الدول.

) أ (- موقف مجموعة الدول العربية من االنضمام إلى املحكمة اجلنائية الدولية 
الدائمة :

ثالثة  حوالي  األساس  روما  نظام  على  املوقعة  العربية  الدول  عدد  بلغ  وقد 
, ولكن لم يصدق عليها منهم اال دولتان هما )اململكة األردنية  عشر دولة منها مصر 

)1(راجع فى هذا كل من : املستشار شريف عتلم , املحكمة اجلنائية الدولية , الكتاب الثاني , مرجع سابق , ص5 وكذا د/ أمجد هيكل , 
املسئولية اجلنائية الفردية الدولية , مرجع سابق, ص504. 
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وجيبوتي( ويرجع إحجام الدول العربية عن التصديق على نظام املحكمة إلى عدة 
أسباب منها :

خوف الدول العربية من استخدام الدول الكبرى للمحكمة كورقة ضغط عليها .

احتمال توجيه االتهام ألي من الدول العربية .

اخلوف من استبداد املدعي العام بسلطاته فى توجيه االتهام .

ومصر شأنها شأن الدول العربية رغم سبق توقيعها على نظام روما فى 26 من ديسمبر 
2000 إال أنها لم تصدق عليها حتى اآلن لنفس األسباب التي ذكرناها من قبل )1(

)ب( - موقف الواليات املتحدة وإسرائيل الرافض لالنضمام إلى املحكمة اجلنائية 
الدولية  .

 1998 عام  فى  صوتت  دول  سبع  من  واحدة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعتبر 
عند اعتماد هذا النظام ضد هذا النظام , وكان ذلك راجعا إلى عدم رغبة الواليات 
املتحدة فى اعتبار مجلس األمن الدولي مشرفا على عمل املحكمة , لكن هذا املوقف 
لم يدم طويال بسبب قيام الرئيس كلينتون فى 31 ديسمبر 2000 بالتوقيع على نظام 
, ولكن تراجعت مرة أخرى عن هذا التوقيع عام 2001 بعد تسلم الرئيس بوش  روما 
مقاليد الرئاسة ومحاولة إفالت جميع املواطنني األمريكيني من االتهام أو العقاب , ومن 
ذلك قيام الواليات املتحدة إلبرام العديد من االتفاقيات الثنائية مع الدول لإلفالت 
املواطنني  حماية  لقانون  املتحدة  الواليات  إصدار  ذلك  ومن   , والعقاب  املسئولية  من 
, ومن اإلجراءات امللحوظة للواليات املتحدة أيضا منع املعونة العسكرية  األمريكيني 
أبرمت  فقد  ملواطنيها  رعايتها  سبيل  ويف   , روما  اتفاقية  على  وقعت  التي  الدول  عن 
عددا من االتفاقيات مع أكثر من سبعني دولة ، وكلها كانت سرية ولو ال معارضة نظام 

االحتاد األوربي لها لعدم قانونيتها ما علم أحد عنها شيئا )2(

القضايا  من  كثير  من  دوما  الواضح  موقفها  عن  يختلف  فلم  إسرائيل  موقف  أما 

الدولية فإسرائيل كعادتها تتبنى أسلوب املراوغة ثم تتخذ من هذا سببا لإلحجام أو 

)1( ومما يذكر أن جميع هذه األسباب رمبا ترجع إلى وهم وتخوف لألمر, خصوصا وأن كثيرا من الدول العظمى كالواليات املتحدة 
األمريكية لم تنضم إلى املحكمة , وأن الدول العربية غالبا ما تكون هي الضحية ألي تعسف دولي , كما أن املدعي العام ال ميكن له إصدار 
أي قرار اتهام إال بعد العرض على الدائرة التمهيدية وتلك ضمانة حتول دون تعسفه واستبداده , انظر ملزيد من التفاصيل : أ.د/ محمود 

شريف بسيوني , املحكمة اجلنائية الدولية , املرجع السابق , ص103, 104.
)2( انظر : أ.د/ محمود شريف بسيوني , املحكمة اجلنائية الدولية , الكتاب الثاني , املرجع السابق , ص142, 143
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االمتناع , وهذا هو موقفها جتاه املحكمة الدولية , فقد بنت موقفها الرافض لالنضمام 
إلى املحكمة على : أن التوزيع اجلغرايف مينع من أن يكون إلسرائيل قاض ميثلها أمام 
اتهامها لنظام روما لتوسعته لسلطات املدعي  املحكمة اجلنائية الدولية ، فضال عن 

العام بصورة مبالغ فيها )1(

اجلنائية  املحكمة  أن  الى  نشير  أن  نود   , اخلتامية  املسائل  من  انتهينا  أن  وبعد 
أثار  الذي  األمر   , املتفرج مما يدور حولها من أحداث  الدائمة تقف موقف  الدولية 

التساؤل: هل أصبح هذا املبدأ مبثابة املبدأ النظري الذي ال ميكن تطبيقه عمال ؟ 

)1(نفس املرجع بعاليه , ص143.
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املطلب الثاني
إعمال املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ملبدأ املسئولية 

اجلنائية الفردية الدولية من خالل نظامها األساسي

متهيـد :

معظم  استوحى  قد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  أن  شك  من  ما   
ملحاكمات  القانونية  املبادئ  فى  املتمثلة  والقضائية  القانونية  السوابق  من  قواعده 
اتفاقيات  عن  فضال   , البشرية  وأمن  بسلم  املخلة  اجلرائم  مدونة  ومشروع  نورمبرج 
جنيف األربع لعام 1949 , واتفاقية اإلبادة اجلماعية , أيضا فإن معظم قواعد النظام 
األساسي للمحكمة مستوحاة من املبادئ القانونية والقضائية ملحكمتي يوغوسالفيا 

ورواندا السابقتني .

ولذلك تناول النظام األساسي للمحكمة اجلنائية مبدأ املسئولية اجلنائية   
 , أوال  الدولية  احلياة  فى  استقرت  التي  القواعد  هذه  ضوء  فى  الدولية  الفردية 
وأخذت طريقها إلى القانون اجلنائي الدولي وأصبحت من قواعده الراسخة فى ضوء 
التطورات احلديثة للمسئولية الدولية , ولذلك آثرت فى هذا املطلب ان ابدأ بدراسة 
اجلرائم  أركان  بيان  حيث  من  الفردية  اجلنائية  املسئولية  إعمال  وشروط  ضوابط 
املركز  وبيان   , الفردية  اجلنائية  املسئولية  إعمال  أحدها  اقتراف  على  يترتب  التي 
وبيان   , شريك  أو  أصلي(  )فاعل  أصلي  كمساهم  اجلرائم  هذه  فى  الفاعل  القانوني 
قواعد الشروع فى هذه اجلرائم , ويف مقابل هذا نتصدى ملختلف الوسائل التي يؤدي 
أو ما يصطلح عليه فى لغة القانون بأسباب  أو العقاب  التذرع بها إلى دفع املسئولية 

اإلباحة .

وعلى ضوء ما تقدم قسمت هذا املطلب إلى فرعني هما :

املحكمة 	  أمام  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  تقرير   : األول  الفرع 
اجلنائية الدولية 

الفرع الثاني : وسائل دفع املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام املحكمة 	 
اجلنائية الدولية الدائمة . 
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الفرع األول
تقرير املسئولية اجلنائية الفردية الدولية 

أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة
ورد النص على مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية فى املادة 25 من النظام 
, والتي نصت على أن يكون للمحكمة  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة 
 , وهم  النظام  بهذا  عمال  الطبيعيني  األشخاص  على  اختصاص  الدولية  اجلنائية 
عنها  مسئوال  يكون  املحكمة  اختصاص  فى  تدخل  جرمية  يرتكب  الذي  الشخص   -2

بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام األساسي »

اجلرمية  اقتراف  على  السابقة  التحضيرية  األعمال  كافة  فان  املبدأ  لهذا  ووفقا 
املسبق  التخطيط  )أعمال  األعمال  هذه  ومن   ، جنائية  مسئولية  محل  أيضا  تعد 
للجرمية , والتحريض , واملساعدة ملن يقترف اجلرمية( كما أن ما يطبق على األشخاص 

الطبيعيني يطبق أيضا على األشخاص االعتبارية )1(

وترتيبا على ما تقدم آثرت أن أتناول فى هذا الفرع بالذات ثالث مسائل مهمة هي :

 أوال : أركان اجلرائم التي يترتب على ارتكابها ترتيب املسئولية اجلنائية الفردية 
إذا كان الشخص  ، وبيان ما  : درجة املشاركة فى اجلرمية التي وقعت  , ثانيا  الدولية 
مساهما أصليا )فاعل ( أو مساهما تبعيًا )شريك( والذي يصطلح عليه فى لغة القانون 
اكتملت  التي  اجلرمية  حكم  بيان   : ثالثا   , اجلنائية  باملساهمة   « الدولي  اجلنائي 
أركانها ولكنها لم تتم ألسباب ال دخل إلرادة مرتكبها فيها , والذي يسمى » بالشروع 

فى اجلرمية » 

وتفصيل ذلك كما يلي :

أوال : أركان اجلرائم الدولية التي يترتب على ارتكابها تقرير املسئولية اجلنائية 
الفردية الدولية :

من املقرر أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد حدد أركان اجلرائم 
الدولية التي ورد النص عليها فيه باالستناد إلى األركان العامة للجرمية , وهي الركن 

)1( انظر : تقرير اللجنة التحضيرية من مارس وإبريل وأغسطس 1996م , املقدم للجمعية العامة , مجموعة الوثائق الرسمية للدورة 
احلادية واخلمسون , امللحق رقم 33 , الوثيقة رقم )A/22/51( ص 48, 49. 
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سببية  وعالقة   , إجرامية  ونتيجة  املادية  األنشطة  من  مجموعة  على  القائم  املادي 
العلم  القائم على  , والركن املعنوي  تربط ما بني هذه األنشطة والنتيجة اإلجرامية 
 30 املادة  فى  صراحة  ذلك  على  للمحكمة  األساسي  النظام  نص  ذلك  وأية   , واإلرادة 
جرمية  ارتكاب  عن  جنائيا  الشخص  يسأل  ال   , ذلك  غير  على  ينص  لم  ما   « بقوله 
إذا  إال  اجلرمية  هذه  على  للعقاب  عرضة  يكون  وال   , املحكمة  اختصاص  فى  تدخل 

حتققت األركان املادية مع توافر القصد والعلم ».

املادي  الركن  أحداها  فى  توافر  التي  الدولية  اجلرائم  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
واملعنوي تكون محال للمسئولية اجلنائية الفردية أمام املحكمة والتي ورد النص عليها 
فى املواد 6 ,7 ,8 من النظام األساسي وتشمل )جرائم احلرب , اجلرائم ضد اإلنسانية , 
جرمية اإلبادة اجلماعية , وجرمية العدوان , وغيرها من اجلرائم التي متثل انتهاكا 

ألحكام القانون الدولي اإلنساني .

فى  يتمثل  لكونه  مشكلة  أدنى  يثير  ال  اجلرائم  هذه  فى  املادي  الركن  كان  وإذا 
برابطة  األفعال  بهذه  ترتبط  معينة  نتيجة  إلى  املؤدية  املادية  األنشطة  مجموعة 
معينة تسمى برابطة السببية، إال أن الركن املعنوي للجرمية فقد ورد النص عليه فى 
صريح املادة 30 من النظام األساسي  القائم على العلم واإلرادة , وقد أوضحت الفقرتان 

التاليتان معنى كل من العلم واإلرادة عندما قالت :

 يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه ارتكاب هذا السلوك.

 يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة التسبب فى تلك النتيجة أو يدرك أنها 
ستحدث فى املجرى العادي لألحداث »

بصفة  للجرمية  املعنوي  بالركن  يقصد  فإنه  األحداث  من  العادي  للمجرى  ووفقا 
عامة , علم اجلاني باألفعال اإلجرامية أي بأن ما يفعله يعد جرمية ومع ذلك تتجه 

إرادته نحو إمتامها )1(

أركان جرائم احلرب : تعد جرائم احلرب من بني اجلرائم التي ورد النص عليها 
فى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية , وتقع جرمية احلرب مبجرد ارتكاب 
الشخص األفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني , وجرائم احلرب التي 

ورد النص عليها فى امليثاق هي أربعة أنواع :

  : رقم  الوثيقة   , الدائمة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  التحضيرية  اللجنة  عن  الصادرة  اجلرائم  أركان  مشروع  مقدمة  )1(راجع 
ADD2/3/inf / 2000 /Pcnicc
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االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف األربع املؤرخة فى 12 من أغسطس 1949 
اتفاقيات  فى  املعروفة  وصورها  بأنواعها  اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  وهي 
جنيف , وتعتبر االنتهاكات اجلسيمة » يعني جرائم احلرب التي يترتب على ارتكاب 

إحداها انعقاد املسئولية اجلنائية الفردية الدولية 

املنازعات  على  السارية  واألعراف  األخرى  القوانني  فى  اخلطيرة  االنتهاكات 
يتضمنه  ما  باقي  يعني  وهو   , الدولي  للقانون  الثابت  النطاق  فى   , املسلحة  الدولية 
القانون العريف للمنازعات املسلحة الدولية فى غير اتفاقيات جنيف , ويدخل ضمن 

اجلرائم الدولية جميع حروب التحرير الوطنية وفقا للبروتوكول األول .

االنتهاكات اخلطيرة األخرى  للقوانني واألعراف السارية على النزاعات املسلحة 
غير ذات الطابع الدولي فى النطاق الثابت للقانون الدولي.

وقوع أي نزاع مسلح غير ذي طابع دولي , والتي تشمل جميع األفعال التي تشكل 
انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وفقا للمادة 3 املشتركة لالتفاقيات األربع أغسطس 

. 1949

وواضح من بيان صور اجلرائم الدولية أنها تقوم على ركنني أساسيني هما : الركن 
املادي القائم على مجموعة األفعال املادية املكونة لهذا الركن , وركن معنوي قائم على 
العلم واإلرادة ممن يقارف أي من هذه األفعال التي تشكل فى النهاية انتهاكا ألحكام 

القانون الدولي اإلنساني .

ثانيا : املساهمة اجلنائية :

للمحكمة  األساس  النظام  من   3/25 املادة  لنص  وفقا  اجلنائية  املساهمة  تتحقق 
اجلنائية الدولية فى احلاالت اآلتية :

, أو عن  حالة ارتكاب هذه اجلرمية سواء بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر 
طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان الشخص األخر مسئوال جنائيا من عدمه . 

األمر واإلغراء بارتكاب , أو احلــــث علــــى ارتكاب جرمية وقعت بالفعل أو الشروع 
فيها .

ارتكاب هذه  آخر لعرض تيسير  بأي شكل  املساعدة  أو  التحريض  أو  العون  تقدمي 
اجلرمية أو الشروع فى ارتكابها مبا فى ذلك توافر وسائل ارتكابها .
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املساهمة بأي طريقة أخرى فى قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد مشترك 
بارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع فيها وأن تكون معتمدة . 

وأن تكون مقدمة لغرض :

أو  النشاط  هذا  كان  إذا   , للجماعة  اإلجرامي  الغرض  أو  اإلجرامي  النشاط  تعزيز 
الغرض منطويا على ارتكاب جرمية تدخل فى اختصاص املحكمة .

إذا كانت املساهمة مع العلم بارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة«

املباشر  التحريض  خالل  من  اجلماعية  اإلبادة  جرمية  فى  املساهمة  تكون  وأن 
والعلني على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية .

الفردية  بصفته  الشخص  من  الدولية  اجلرمية  ترتكب   , املادة  هذه  خالل  ومن 
ويقصد   ,  3/25 املادة  جديدة  إضافة  وهي   , آخر  شخص  خالل  من  أو   , أصلي  كفاعل 
بارتكاب اجلرمية عن طريق شخص آخر ارتكبها عن طريقة التحريض , وهو ما يسمى 

فى صحيح القانون اجلنائي العام » بالفاعل املعنوي »)1(

األجنلو  ,والتشريعات  اإلجنليزي  القانون  من  مأخوذة  املعنوي  الفاعل  وفكرة 
سكسونية , بخالف احلال بالنسبة للتشريعات الالتينية التي ترفض هذه الفكرة من 

أساسها .

أما أعمال املساهمة فيقصد بها جميع األعمال التي تقدم للجماعة التي تقترف 

اجلرمية بغرض تعزيز نشاطها أو مساعدتها على إمتام جرميتها .

العلنى  التحريض  خالل  من  إال  ترتكب  ال  فهي  اجلماعية  اإلبادة  جرمية  أما 

, أو من  , أو الصياح أو التهديد فى األماكن العامة  واملباشر والذي يتجلى فى اخلطب 

الوسائل  من  أي  خالل  من  أو   , التجمعات  أو   العامة  األماكن  فى  املكاتبات  لصق  خالل 

السمعية , ويحقق هذه األفعال الركن املادي للجرمية , أما الركن املعنوي فوفقا ملحكمة 

, وتفترض  يوغوسالفيا فهو » يتمثل فى قصد أو نية حلث آخر على ارتكاب اإلرادة 

الرتكاب  الزمة  التحريض  متلقي  ذهن  فى  معينة  عقلية  حالة  خلق  فى  لدية  رغبة 

هذه اجلرمية .

)1(  انظر : املرحوم أ.د/ محمود جنيب , املساهمة اجلنائية فى التشريعات العربية , الطبعة األولى, دار النهضة العربية , القاهرة , 
1992, ص154. 
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ثالثا : الشروع فى اجلرمية الدولية :

من املؤكد أن الشروع فى ارتكاب اجلرمية ما هو إال : عدم اكتمال اجلرمية أو إمتامها 
لسبب ال يد للجاني فيه » وهو تدخل عوامل خارجية حالت دون وقوع اجلرمية » 
مؤيد  بني  ما  السابقة  للمحاكمات  األساسية  القوانني  او  األنظمة  موقف  تراوح  وقد 
يجرم  لم  ونورمبرج  طوكيو  من  كل  نظام  فمثال   , له  ومعارض  الشروع  على  للعقاب 
السابقة  ويوغوسالفيا  رواندا  محكمتي  نظام  أما   , اجلرائم  هذه  ارتكاب  فى  الشروع 

فقد جرم الشروع على ارتكاب اجلرمية الدولية وخاصة جرمية اإلبادة اجلماعية .

جترمي  على  صراحة  نص  فقد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  أما 
الشروع فى جميع اجلرائم الدولية , فوفقا لنص املادة 3/25 من النظام األساسي » أن 
الشروع فى ارتكاب اجلرمية عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية بخطوة 
ذلك  ومع   ، الشخص  بنوايا  صلة  ذات  غير  لظروف  اجلرمية  تقع  لم  ولكن   ، ملموسة 
دون  أخرى  بوسيلة  يحول  أو  اجلرمية  الرتكاب  جهد  بذل  عن  يكف  الذي  فالشخص 
إمتام اجلرمية ال يكون عرضة للعقاب مبوجب هذا النظام األساسي على الشروع فى 

ارتكاب اجلرمية ، إذا هو تخطى متاما ومبحض إرادته عن الغرض اإلجرامي ».

ووفقا لهذه املادة ال يكفي التحريض لتحقق الشروع بل ال بد من أن يبدأ اجلاني 
فى تنفيذ جرميته , وهذا فى األنظمة القانونية الداخلية التي عبرت عن الشروع 
فى اجلرمية بقولها » هو البدء فى تنفيذ الفعل أو اجلرمية إذا أوقف أو خاب أثرها 

بسبب ال دخل إلرادة اجلاني فيه .

رابعا : مسئولية القادة والرؤساء :

املسئولية  دعوى  إثارة  فى  األساس  هي  والرؤساء  القادة  مسئولية  أن  املؤكد  من   
القادة  مساءلة  وحتكم   , والرؤساء  القادة  من  يحاكم  ال  أو  يحاكم  من  لبيان  الدولية 

والرؤساء قاعدتان :

القاعدة األولى : قاعدة عامة وتتمثل فى عدم االعتداد بالصفة الرسمية للقادة 
, فوفقا لنص املادة 1/27 من النظام األساسي » يطبق هذا النظام األساسي  والرؤساء 
على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة الرسمية , وبوجه 
خاصة فإن الصفة الرسمية للشخص , سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا فى 
أو موظفا حكوميا ال تعفيه بأي حال من األحوال  أو ممثال منتخبا  أو برملان  حكومة 
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من املسئولية اجلنائية مبوجب هذا النظام األساسي , كما أنها ال تشكل فى حد ذاتها 
سببا لتخفيف العقوبة .

, ورؤساء  والقادة   , للرؤساء  الرسمية  الصفات  النص فإن جميع  وترتيبا على هذا 
احلكومات واعضاء البرملانات واملمثلني املنتخبني واملوظفني احلكوميني ال تعفيهم من 
املسئولية أو العقاب , وبالتالي ال يجوز التمسك بأي حصانة من احلصانات ملنع املحكمة 
أن التمسك بالصفات  من مباشرة أي إجراء من إجراءات املساءلة والعقاب ، مبا يعني 
الرسمية واحلصانات الوظيفية ال يحول دون ممارسة املحكمة الختصاصاتها , وهذا 
ما نصت عليه املادة 27 من النظام األساسي بقولها » يطبق هذا النظام األساسي علي 

جميع األشخاص بصفه متساويه دون أي متييز بسبب الصفة الرسمية ..... املادة »

أما القاعدة الثانية : وهي اخلاصة باملسئولية اجلنائية للقادة والرؤساء املدنيني 
والقادة  املسئولني  بني  فيما  التفرقة  ضرورة  القاعدة  هذه  وتعني  والعسكريني 
مادة  حتكمهما  لكليهما  املسئولية  أن  رغم  املدنيني  والقادة  واملسئولني   , العسكريني 

واحدة هي املادة 28.

فمسئولية القادة والرؤساء العسكريني حتكمها الفقرة األولى من املادة 28 من الئحة 
النظام األساس للمحكمة والتي عرفت القائد واملسئول العسكري بأنه : كل شخص له 
السلطة والرقابة على عدد من القوات اخلاضعة إلدارته , وسلطته وسيطرته الفعلية 
وحددت هذه الفقرة مسئوليته عن جميع اجلرائم التي تدخل فى اختصاص املحكمة 
القوات  هذه  على  لسيطرته  ممارسته  عدم  إلى  تتجه  القوات  هذه  من  ترتكب  والتي 

بطريقة سليمة إذا ثبت :

على  قواته  توشك  التي  باجلرائم  أو   , وقعت  التي  اجلرائم  بهذه  علمه  ثبت  إذا 
ارتكابها .

عند عدم اتخاذ القائد العسكري ألية إجراءات معقولة ملنع ارتكاب هذه أو لغرض 
املساءلة عنها إن وقعت .وبالتالي : فإن هذه املسئولية أساسها العلم للقائد العسكري , 

والتقصير فى الواجب العسكري .

العسكريني  غير  من  والرؤساء  القادة  وهم   : املدنيني  والرؤساء  القادة  مسئولية  أما 
وحتكم هذه املسئولية الفقرة الثانية من املادة 28 أيضا والتي اشترطت النعقاد هذه 

املسئولية ثالثة شروط هي :
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علم الرئيس باجلرائم التي يرتكبها مرؤوسوه ان كانت قد وقعت فعال أو على وشك 
الوقوع وجتاهله ذلك .

إذا مست هذه اجلرائم سلطته وسيطرته الفعليني .

أو  اجلرائم  هذه  مثل  وقوع  ملنع  ومعقولة  الزمة  تدابير  ألية  اتخاذه  عدم  عند 
املسئولية  والعقاب عنها )1(

ال  مرؤوسيه  جرائم  عن  العسكري  القائد  أو  الرئيس  مسئولية  فإن  جانبنا  ومن 
تنعقد إال إذا أثبت بالدليل القطعي » تدريب قواته تدريبا كافيا , وجتاهله أو انتهاك 
هذه القوات ألحكام القانون الدولي اإلنساني, وجود نظام لإلبالغ مؤكد وحقيقي« , 
وأن مسئولية الرئيس أو القائد املدني ال تنعقد إال إذا ثبت بالدليل القطعي تنظيم 
هذه  على  ومؤكدة  فعلية  سلطة  ووجود   , مؤكده  إبالغ  أجهزة  ووجود   , دولته  إدارات 

اإلدارات. 

القادة  الدولية ألحد  الفردية  : عند تقرير املسئولية اجلنائية  وختاما نتساءل 
والرؤساء عن إحدى اجلرائم الدولية التي تدخل فى اختصاص املحكمة , فهل بإمكانه 

دفع هذه املسئولية عن نفسه ؟ , وما هي وسائل دفع هذه املسئولية ؟

هذا ما جنيب عليه فى الفرع الثاني . 

الفرع الثاني
وسائل دفع املسئولية اجلنائية الفردية الدولية 

أمام املحكمة اجلنائية الدولية
من املؤكد أن الدفع باألمر الرئاسي كان هو الدفاع الوحيد الذي يثار أمام املحاكم 
اجلنائية الدولية لدفع املسئولية عن القادة والرؤساء , فظهر هناك ثالثة أمناط من 

الدفوع نظمها النظام األساسي للمحكمة وهي :

أسباب امتناع املسئولية.	 

الغلط سواء فى الوقائع أو فى القانون	 

)1(انظر : نص املادة 28 من النظام األساسي للمحكمة. 



-100-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة100

الدفع بأوامر الرؤساء ومقتضيات القانون )1(

وعلى ضوء ما تقدم قسمت هذا الفرع إلى ثالثة بنود أساسية هي :

النظام  فى  وردت  :كما  والعقاب  املسئولية  المتناع  العامة  األسباب   : األول  البند 
األساسي للمحكمة , وهذه األسباب ذكرت فى املادة 31 من النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية , ورغم هذا ميكن القول بأن أسباب امتناع املسئولية يكاد بخطئها احلصر 
, إال  ؛ ألن هذه األسباب إلى جانب ذكر الكثير منها فى املادة 31 من النظام األساسي 
النظام  , ولذلك حرص واضعوا  أن هناك أسبابا أخرى لم تذكر ضمن هذه األسباب 
أن   : على   3/31 املادة  فنصت  ؛  األسباب  هذه  إلى  املحكمة  نظر  لفت  على  األساسي 
للمحكمة أن تنظر أثناء املحاكمة فى أي سبب المتناع املسئولية اجلنائية ، بخالف 
األسباب املشار إليها فى الفقرة 1 فى احلاالت التي يستمد منها هذا السبب من القانون 
القواعد  فى  وينص   ،  )21( املادة  فى  عليه  املنصوص  النحو  على  التطبيق  الواجب 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات على اإلجراءات املتعلقة بالنظر فى هذا السبب »

واألسباب العامة المتناع املسئولية أربعة أسباب :

اآلفة العقلية 	 

السكر	 

الدفاع الشرعي	 

اإلكراه .	 

اآلفة العقلية : وتعني املرض الذي يصيب العقل فيعجز عن التفكير , وقد عبرت 

املادة 1/31 الفقرة )أ( من النظام األساسي عن ذلك بقولها : ال يسأل الشخص جنائيا 

إذا كان وقت ارتكابه السلوك يعاني من مرض أو قصور فى العقل يعدمه قدرته على 

إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه , أو قدرته على التحكم فى سلوكه مبا يتماشى 

األساسيني  النظامني  فى  به  ومعترف  قدمي  السبب  وهذا   , القانون  مقتضيات  مع 

ملحكمتي يوغوسالفيا ورواندا رغم رفض محكمة يوغوسالفيا للدفع باجلنون من أحد 

املتهمني ؛ ألنه رغم اضطرابه إال أنه كان بإمكانه السيطرة على أفعاله .

)1( هذا وقد نظمت أسباب امتناع املسئولية املادة 31 من النظام األساسي , والغلط فى الوقائع والقانون املادة 32 , والدفع األمر الرئاسي 
املادة 33 من نظام املحكمة األساسي.
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إذا كان وقت  املادة 31/ب الشخص جنائيا  : أيضا ال يسأل وفقا لنص  السكر  حالة 
أو طبيعة  القدرة على عدم مشروعية  الفعل فى حالة سكر بني مما يعدمه  ارتكابه 
سلوكه , أو قدرته على التحكم فى سلوكه , مبا يتمشى مع مقتضيات القانون  , ما لم 
أن يصدر  أنه يحتمل  يكن الشخص قد سكر باختياره فى ظل ظروف كان يعلم فيها 
عنه نتيجة السكر سلوك يشكل جرمية تدخل فى اختصاص املحكمة أو جتاهل فيها 

هذا االحتمال »

ويقصد بحالة السكر فى هذا السبب حالة السكر البني التي تغيب العقل فتجعل 
صاحبها ال يدرك حقيقة سلوكه ، وبأنه يرتكب جرمية تدخل فى اختصاص املحكمة 
املسئولية  تنعقد  فهنا   ، العقل  تغيب  عليه  يترتب  لم  أو  اختياريا  السكر  كان  ان  أما   ,

اجلنائية طاملا كان الفعل يشكل جرمية تدخل فى اختصاص هذه املحكمة .

3- حالة الدفاع الشرعي : حالة الدفاع الشرعي تعد فى القواعد اجلنائية العامة 
, وهي هنا النظام األساسي للمحكمة  سببا من أسباب اإلباحة أو اإلعفاء من العقاب 
نص  وقد   , العقاب   من  املعفية  األسباب  من  سبب  أو  مانع  الدائمة  الدولية  اجلنائية 
النظام األساسي عليها صراحة فى املادة 1/31 بقوله » ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان 
وقت ارتكابه للسلوك  بتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر 
أو يدافع فى حالة جرائم احلرب : عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص 
آخر , أو عن ممتلكات ال غنى عنها إلنفاذ مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير 
, وذلك بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا الشخص أو  مشروع للقوة 
الشخص اآلخر , أو املمتلكات املقصود حمايتها , واشتراك الشخص فى عملية دفاعية 

تقوم بها قوات ال يشكل فى حد ذاته سببا المتناع املسئولية اجلنائية 

, هذا ويعد الدفاع الشرعي وفقا للنظام األساسي  مبوجب هذه الفقرة الفرعية 
محكمة  رفض  لسبق  ؛  الدولي  القضاء  أمام  مستحدثا  سببا  اجلنائية  للمحكمة 
يوغوسالفيا هذا الدفع عندما أثير أمامها ألول مرة , ويالحظ على الدفاع الشرعي 
هنا أنه ال يقتصر على شخص املدافع فقط, بل يجوز إعماله ) لصالح شخص آخر ( 
, وال يكتفي فى الدفاع الشرعي )الدفاع عن األشخاص( بل يشمل الدفاع الشرعي 
أيضا الدفاع عن املمتلكات ، ويستوي فيها أن تكون ممتلكات املدافع أو غيره , بل أكثر 
أنه  الوشيك طاملا  الوقائي ضد االعتداء  الدفاع  الشرعي  الدفاع  من هذا فقد شمل 
فى  للمحكمة  األساسي  النظام  اشترط  وقد   , القوة  باستخدام  محدقا  خطرا  يرتب 
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إعمال الدفاع ضرورة التناسب مع أعمال العدوان , بحيث يترتب على عدم التناسب 
عدم قبول الدفع بحالة الدفاع الشرعي )1(

يعد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  أن  املؤكد  من   : اإلكراه  حالة 
العقاب  املانعة من  التي نصت على اعتبار حالة اإلكراه سببا من األسباب  النظم  أول 
 , املحكمة  الفعل جرمية تدخل فى اختصاص  ولو شكل هذا  عن أحد األفعال حتى 
وهو سبب جديد لعدم سبق النص عليه ضمن القواعد اجلنائية العامة , وقد نصت 
املادة 1/31 » من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عليه بقولها » ال يسأل 
كان  أو  )د(  إكراه  حالة  فى  وقع  قد   : للسلوك  ارتكابه  وقت  كان  إذا  جنائيا  الشخص 
سلوكه الذي يشكل جرمية تدخل فى اختصاص املحكمة قد حدث حتت تأثير إكراه 
ناجت عن تهديد باملوت الوشيك أو بحدوث ضرر لتجنب هذا التهديد ,  , شريطة أال 
يقصد الشخص أن يتسبب فى ضرر أكبر من الضرر املراد جتنبه ، ويكون ذلك التهديد 

صادرا عن أشخاص آخرين .

أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص جرمية، وترتيبا على 
ما تقدم فإن حالة اإلكراه تخضع لضوابط ثالثة هي:-

التهديد الوشيك باملوت أو بالضرر البدني اجلسيم .

أن يترتب على حالة اإلكراه فعل الزم ومعقول من الشخص محل التهديد , 

إلى ما تقدم  , ويضاف  الواقع  أكبر من الضرر  أال يترتب على فعل الشخص ضرٌر  
فإن التهديد بالضرر البدني ال يكون من ذات الشخص إمنا من شخص آخر أو لظروف 

خارجة عن إرادته .

البند الثاني : الغلط فى الوقائع أو فى القانون من األسباب اخلاصة التي تعفي من 
املسئولية اجلنائية : ويستوي أن يكون الغلط فى الوقائع أو القانون , ونظرا ألهمية 
هذا السبب أفردنا له هذا البند , لذا سنتناول أوال الغلط فى واقع الدعوى  , ثم نعقب 

ذلك بدراسة الغلط فى القانون على التفصيل التالي :

أوال : الغلط فى الوقائع : من املتفق عليه أن الغلط الذي يترتب عليه اإلعفاء من 
فمن   ، للجرمية  املعنوي  الركن  انتقاء  إلى  يؤدي  الذي  الغلط  هو  اجلنائية  املسئولية 

(1)  See : prosecutory ., Daric kardic 8 marig carkez, Jupement, case no it -95- 14 – pt / 2- t, 26 
fibrury 2001, para, 448.
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, والركن املادي  املقرر أن اجلرمية تقوم على ركنني : أحدهما مادي  ، واآلخر معنوي 
ميكن  بحيث   , بينهما  تربط  سببية  ورابطة  إجرامية  ونتيجة  إجرامي  نشاط  قوامه 
القول بأن النشاط اإلجرامي هو السبب لهذه النتيجة, إذ لواله ما كانت هذه النتيجة .

أما قوام الركن املعنوي فهو : العلم بأن الفعل يشكل وفقا ألحكام القانون جرمية 
, واإلرادة أي انصراف اإلرادة نحو اقتراف اجلرمية وإمتامها رغم توافر  معاقًبا عليها 
العلم بها )1( ووفقا للمادة 1/32 فإنه ال يشكل الغلط فى الوقائع سببا المتناع املسئولية 
اجلنائية إال إذا جنم عنه انتقاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب اجلرمية ، ويشترط 
فى الغلط هنا حتى تنتقى معه املسئولية اجلنائية , أن ينفي علم اجلاني بالوقائع 

التي شكلت اجلرمية من ثم ينتفي علمه بالركن املعنوي للجرمية . 

ثانيا : الغلط فى القانون : من املستقر عليه فقاء وقضاء سواء على املستوى الوطني 
أو الدولي , أن الغلط أو اجلهل بالقانون ال ميكن أن يقبل عذرا فى بلد القانون , وتبرير 
ذلك غاية فى الوضوح اذ بإمكان الشخص أن يعلم بأن ما يقترفه يعد جرمية ، ويستوي 
أن تكون وسيلة العلم هي الثقافة القانونية للشخص نفسه , أو من خالل السؤال للغير 
, األمر الذي ترتب عليه عدم اعتبار الغلط فى القانون معفيا من املسئولية اجلنائية 

الدولية .

, فهو  الفاعل  أو نفيه إمنا يقع على  العلم  إثبات  العامة تقرر بأن عبء  والقاعدة 
املسئولية  بانتفاء  دفاعه  يقبل  حتى  الدعوى  بوقائع  علمه  ينفي  الذي  وحده 

اجلنائية , فهو وحده الذي يقرر انتفاء علمه بحقيقة اجلرمية أو ثبوتها .

البند الثالث : أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون :

 , أمام املحكمة اجلنائية فى نورمبرج  الرئيس األعلى  التام للدفع بأمر  رغم الرفض 
, ورمبا يرجع هذا إلى التطور  إال أن محكمة يوغوسالفيا ورواندا جعلته مخففا للعقاب 
الذي طرأ على الدفع نفسه بسبب تطور احلياة الدولية نفسها , وأية ذلك التطور الواضح 
لهذا الدفع فى العصر احلالي واعتباره بصريح النص سببا النعدام املسئولية اجلنائية 

الدولية فنص عليه صراحة فى القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .
)1(انظر فى أركان اجلرمية اجلنائية عموما واجلرمية الدولية بصفة خاصة كل من : املرحوم أ.د/ محمود جنيب حسني , دراسات فى 
القانون الدولي اجلنائي , ص26- 34 , أ.د/ حسنني عبيد , اجلرمية الدولية )دراسة حتليلية وتطبيقية( , أ.د/ محمد محي الدين عوض 
, دراسات فى القانون الدولي اجلنائي , ص194, وما بعدها ويالحظ بأن املادة 32 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ما هي 
إال مفهوما عكسيا لنص املادة 1/305 من نفس النظام األساسي والتي نصت على » ال يسأل الشخص عن اجلرمية إال إذا توافر لديه العلم 
والقصد فى اجلرمية » أي الغلط فى الوقائع التي تؤثر فى الركن املعنوي تنتفي معه املسئولية النعدام أركان اجلرمية بالكلية , إذ من 

املقرر قانونا أنه عند انهيار أحد أركان اجلرمية ينهار بالتبعية له ركنها اآلخر.
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وعلى الرغم من استهالل املادة 33 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
بقاعدة عامة مفادها » عدم صالحية األمر الرئاسي كدفع لنفي املسئولية اجلنائية 
املسئولية  المتناع  سببا  اعتباره  على  صراحة  بالنص  اختتمت  أنها  إال   , الدولية 
اجلنائية الفردية الدولية ، ولكن وفق ضوابط معينة فجاء نصها كما يلي » فى حالة 
ارتكاب أي شخص جلرمية من اجلرائم التي تدخل فى اختصاص املحكمة , ال يعفي 
ألمر  امتثاال  مت  قد  اجلرمية  لتلك  ارتكابه  كان  اذ  اجلنائية  املسئولية  من  الشخص 

حكومة أو رئيس , عسكريا كان أو مدنيا فى حالة :

 أ- إذا كان على الشخص التزام قانوني بطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعني .

إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع.

إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة )1(

واملرؤوس  الرئيس  العالقة بني  أنه يخص  األول  الشرط  أو  الضابط  ويالحظ على 
املسئول جنائيا , ويعني هذا الضابط اخلضوع التام ألوامر اجلهة احلكومية , ويستوي 
الدولية  للمنظمة  تخضع  التي  السالم  حفظ  كقوات  أكثر  أو  واحدة  اجلهة  تكون  أن 
املتهم بعدم  : علم  الثاني  الضابط  . ويعني  امليدان  العام فى  وللقائد  , وملجلس األمن 
مشروعية األمر وبأنه يؤدي إلى ارتكاب جرمية حرب تدخل فى اختصاص املحكمة 
كما   , الفعل  مشروعية  وضوح  عدم  فيعني   : الثالث  الضابط  أما   , الدولية  اجلنائية 
 , لو كان املرؤوس فى مكان بعيد عن الرئيس أو مصدر األمر وكما لو كان من املدنيني 
ولقد أوضحت املادة 33 ظاهرية األمر الرئاسي بنصها ألغراض هذه املادة تكون عدم 
او اجلرائم ضد  اإلبادة اجلماعية  ارتكاب جرمية  أوامر  املشروعية ظاهرة فى حالة 
اإلنسانية , ويالحظ على هذه املادة أنها تفترض أن عدم املشروعية فى األمر الرئاسي 
تكون ظاهرة وخاصة جرائم احلرب , واجلرائم ضد اإلنسانية , وبالتالي ال يقبل من 
لم  ما  املسئولية  من  يعفي  ال  وبالتالي   , الرئاسي  األمر  مشروعية  بعدم  الدفع  املتهم 
يثبت وجود التزام قانوني مفروض عليه بالطاعة مما يضفي عليه عدم املشروعية , 

وأن عدم مشروعيته غير ظاهرة )2(

)1(انظر : نص املادة 33 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .
)2( راجع فى هذا الضوابط د/ أمجد هيكل , املرجع السابق , ص551
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اخلامتة

أمام  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  إعمال  مبدأ  البحث  هذا  فى  تناولت 
القانون  قواعد  إطار  فى  متت  للمبدأ  دراستنا  فإن  وللعلم   , الدولي  اجلنائي  القضاء 
, وعلى  الدولي  القضاء اجلنائي  أمام  للتطبيق  املبدأ يصلح  , وهذا  الدولي اإلنساني 
عدد كبير من اجلرائم الدولية التي تدخل فى اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية 
القانون  ألحكام  انتهاكا  متثل  التي  اجلرائم  من  وغيرها   , األساسي  لنظامها  وفقا   ,
الدولي اإلنساني , ذلك القانون الذي تضمن كثيرا من القواعد القانونية التي حتكم 
سلوك املحاربني أثناء القتال , وحتى بعد انتهاء احلرب مهما كانت األسباب التي أدت 

إلى ذلك .

الفردية الدولية  : مبدأ إعمال املسئولية اجلنائية  ولقد تناولت فى هذا البحث 
أمام القضاء اجلنائي الدولي )وخاصة أمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ( مع 
االستناد إلى املحاكم اجلنائية الدولية والوطنية ، وما أرسته من سوابق قضائية فى 

هذا اخلصوص .

وقد قسمت البحث الى :

 مبحث متهيدي : خصصته لدراسة املسئولية اجلنائية الدولية بصفة عامة 	 
: وقد قسمته إلى ثالثة مطالب :

أما 	   , الدولية عموما  املسئول اجلنائية  : وقد درست فيه محل  املطلب األول   
املطلب الثاني : فقد خصصته لدراسة مدى خضوع الدول للمساءلة اجلنائية 
الدولية , أما املطلب الثالث : درست فيه )املسئولية اجلنائية الدولية لألفراد 

فى ظل التطورات احلديثة للمسئولية الدولية .

بإعمال 	  االختصاص  انعقاد   : لدراسة  خصصته  فقد   : األول  املبحث  أما 
املسئولية اجلنائية الفردية للقضاء اجلنائي الدولي والوطني , وقد قسمته 

إلى مطلبني اثنني ال ثالث لهما :

 املطلب األول : عن القواعد احلاكمة لالختصاص القضائي اجلنائي الوطني 	 
والدولي.

أما املطلب الثاني : خصصه لدراسة : الطبيعة القانونية لالختصاص القضائي 	 
اجلنائي الوطني والدولي 
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املبحث الثاني : درست فيه : إمكانية إعمال مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية 	 
الدولية أمام كل من القضاء اجلنائي الدولي , والقضاء اجلنائي الوطني وقد 
قسمته الى مطلبني هما : املطلب األول : عن إعمال القضاء اجلنائي الدولي 

ملبدأ املسئولية اجلنائية الدولية للفرد

الدولية 	  اجلنائية  املسئولية  مبدأ  إعمال  لدراسة  وخصصه   : الثاني  املطلب 
الفردية امام القضاء اجلنائي الوطني . 

أما املبحث الثالث : فقد خصصته لدراسة )تطبيق مبدأ املسئولية اجلنائية 	 
قسمته  وقد   , الدائمة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  أمام  الدولية  الفردية 
امحكمة  انشاء  مسألة  فيه  درست   : األول  املطلب   : هما  رئيسيني  مطلبني  الى 

اجلنائية الدولية ونظامها األساسي .

الدائمة 	  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إعمال  لدراسة  فكان   : الثاني  املطلب  أما 
ملبدأ املسئولية اجلنائية الفردية الدولية من خالل نظامها األساسي .

ثم انهيت هذه الدراسة بخامتة تضمنت سردا ملا سبق دراسته من موضوعات 	 
البحث , عرضا ألهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث واملقترحات 

أو التوصيات والتي آمل أن متثل إسهاما مني فى هذا املوضوع .

* أما عن نتائج البحث فيمكن إيجازها فيما يلي :

أن املحكمة اجلنائية الدولية تعد طفرة فى حتقيق العدالة الدولية , خصوصا 	 
عند تفعيل دورها على املستوى الدولي .

اجلنائي 	  القضاء  أمام  الدولية  الفردية  اجلنائية  املسئولية  مبدأ  إعمال  إن 
الدولي يعد خطوة مهمة نحو حتقيق العدالة الدولية احلقيقية 

وخصوصا 	  الدولية  اجلرائم  منع  فى  كبيرة  بدرجة  يسهم  املبدأ  تطبيق  إن 
جرائم احلرب والعدوان .

ال يقتصر تطبيق املبدأ على جرائم احلرب فقط بل يعم جميع اجلرائم التي 	 
تشكل انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني.

أن عدم االعتداد بالصفة الرسمية  واألمر الرئاسي كسبب من األسباب التي 	 
يساعد  املبدأ  لتطبيق  مباشر  كأثر  والعقاب  املسئولية  من  اإلعفاء  الى  تؤدي 
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الذين   , والقادة  الرؤساء  من  وخاصة  األفراد  من  كثير  وعقاب  مساءلة  على 
ارتكبوا كثيرا من جرائم احلرب فى حق األمم والشعوب 

* أما عن توصيات البحث ومقترحات الباحث فهي :

الدول 	  على  للضغط  للمحكمة  األساسي  النظام  فى  األطراف  الدول  دعوة 
بتحقيق  للفائدة  تعميما  للمحكمة  األساسي  النظام  فى  لالشتراك  الرافضة 

العدالة اجلنائية على مستوى العالم أجمع وليس على دول بعينها .

من 	  للهروب  الدول  من  عدد  أبرمتها  التي  الثنائية  االتفاقيات  كافة  رفض 
العدالة اجلنائية الدولية وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء اجلنائي الدولي

إلى 	  الدولية  اجلنائية  املحكمة  رأسه  وعلى  الدولي  اجلنائي  القضاء  دعوة 
قانونية  قاعدة  نشوء  استقراره  على  يترتب  حتى  املبدأ  تطبيق  من  اإلكثار 

دولية أمرة جديدة فى العمل الدولي

بأحكام 	  والضباط  والقادة  اجليوش  صفوف  بني  الوعي  نشر  بضرورة  نوصي 
القانون الدولي اإلنساني , سواء تلك املتعلقة بسلوك املقاتلني أثناء احلرب , 

أو بتوفير احلماية للمدنني أثناء القتال

اجلنائية 	  للمحكمة  األساسي  النظام  تعديل  إلى  العراقي  املشرع  دعوة 
والتي   , املحكمة  عمل  أثناء  فيه  ظهرت  التي  للعيوب  تالشيا  العليا  العراقية 

أوردتها منظمات العمل املدني فى تقاريرها عن املحكمة .

نافعا 	  العمل  هذا  يجعل  أن  العظيم  الفضل  صاحب  الكرمي  اهلل  أسأل  وختاما 
, وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  , وأن يسد ثغرة فى املكتبة العربية  للعاملني 

العاملني .

مت بحمد اهلل وفضله     
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ملخص

اجلنائي  القضاء  أمام  الفردية  اجلنائية  املسئولية  إعمال   مبدأ  موضوع   يعد 
الدولي والوطني من أهم موضوعات الساعه فى القانون الدولي، وقد تضمن البحث 

إلى جانب املقدمه العامه ثالثة مباحث رئيسه

قدم لهم مببحث متهيدي لبحث املسؤليه اجلنائية الدولية عموما  وتناولت فى 
املبحث األول : احلديث عن انعقاد االختصاص بأعمال املسئولية  اجلنائية الفردية 
أمام القضاء اجلنائي  الدولي والوطني, أما  املبحث  الثاني :فقد خصصته للحديث 
عن إمكانيه إعمال املسئولية اجلنائيه الفرديه أمام القضاء اجلنائي الدولي الوطني 
واملبحث الثالث: عن تطبيق املبدأ أمام املحكمه اجلنائيه الدوليه وانتهيت إلى خامته 
تضمنت إلى جانب سرد ما سبق بحث عدد من النتائج التي توصلت إليها باالضافه 

إلى عدد من املقترحات والتوصيات  لإلسهام املوضوع  

الكلمات املفتاحية للبحث: الفاعلية لالستخدام...، التكنولوجيا، األمن القومي، 
الدولة
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