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موخص:ل ل
ًـد لفرض لك اؿد لاملاؤومَل لاجليوئَل لالوومَل لؿىل لحولث لالاىهتواكث لاجلا ميل لمل اؿدل
املوه نلالوويللالإواوين ليفلام اكؽلحزءالبةوة َولمنلاميؼوملاملوه ينلالوويللاجليويئلحِثلتت كفل
فوؿلوَتَلؿىللمدىلت افرلامضٌلانثلاملوه هَللالوومَللامل ض ؾَللوالإحرائَللاميتلتؤةسلملودب لؿدمل
الإفالث لمنلامـلوة.لذلكللفلدلبؾتربلاإوشوء لاحملوكللاجليوئَللالوومَللبحدلبمهلمؼوُرلةـيلاجملمتؽل
الوويللاإىللتكرٌسلامـداةللاجليوئَللالوومَللواميتلًمتلبإؾٌلمِولاإكرازلبوخَلتيفِذلاملاؤومَللاجليوئَلل
الوومَللؾنلالاىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لمنلحِثليهلبذاتلفـوةللمتكرٌسل
اإمزامِل لاملوه ن لالوويل لالإواوين لراتَ .لوؿوََ لفوإن لذزاةل لامـالكل لبني لاملوه ن لالوويل لالإواوينل
واحملوكللاجليوئَللالوومَللتيعوقلمنلاميؼرلاإىللبنلمعوَللاإوشوءلُذٍلاحملوكللاكهتلمرضوزتلةدل
هلصليفلاميؼوملاملوه ينلاجليويئلالوويللؿومل،لواملوه نلالوويللالإواوينلخوضل.ل ل
املكٌلث لاملفتوحِل :لاملوه ن لالوويل لالإواوين ،لاحملوكل لاجليوئَل لالوومَل ،لمبد لبؿدم لالإفالث لمنل
امـلوة،لالاىهتواكثلاجلا ميل .ل
Abstract:
The imposition of rules of international criminal responsibility for cases of
gross violations of the rules of international humanitarian law is in fact an
integral part of the international criminal law system, the effectiveness of which
depends on the availability of international substantive and procedural legal
guarantees that establish the principle of non-impunity. Therefore, the
establishment of the International Criminal Court was considered one of the
most important manifestations of the international community's endeavor to
establish international criminal justice, which is to implement the
implementation of international criminal responsibility for serious violations of
the rules of international humanitarian law because it is an effective instrument

اجملدلل،03لامـدذل،02لصلص:ل،157-131لبنت بر2019لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 131

الاىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين :بنيلهصلاملوذتل2/8لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل...ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
to enforce the obligation of international humanitarian law itself. Thus, the
study of the relationship between international humanitarian law and the
International Criminal Court comes from the view that the process of
establishing such a court was a necessity to fill a gap in the international
criminal law system in general and international humanitarian law in
particular.
Key words: International Humanitarian Law, International Criminal Court, the
principle of non-impunity, Gross Violations.

لللملدمل :ل
ًـد لاملوه ن لالوويل لالإواوين لفرؿو لمن لفروع لاملوه ن لالوويل لامـوم ،لوػِرل
هكطعوحلبدًللملطعوحلكوه نلاحلرة،لاذلي لاكن لما تـماللمغوًللابراملمِثوقلمٌؼملل
املتحدتلؿومل،1945لاذليلحؼرللكلبشاكللاحلروة ،لوُذالحابلاملوذتل 4/2منل
مِثوقلمٌؼمللالدملاملتحدت .ل
تغري لُذا لاملطعوح لتدزجيَو لمؽ لحت ل لاخلرائط لاما َوة َل ،لوبهؼمل لك ىل
امت اسنلالوومَل ليفلامـومللاىللمطعوحلكوه نلامزناؿوثلاملاوحل،لوػللُذالاملطعوحل
شوئؽلالاة تـٌلللمفرتتلسمٌَللكطريتلمَمتلاةتبداهللمبطعوحلاملوه نلالوويللالإواوين،ل
وُذا لبفـل لوشوط لحرنل لالوفوع لؾن لحل ق لالاواون ليف لبداًل لة وـًَِوث لاملرنل
امـرشٍن ،لخط ضو لبـد لاهـلوذ لمؤمتر لظِران لحلل ق لالاواون لؿوم ل ،1968لمَطوحل
امِدف لاذلي لٌاـى لامََ لاملوه ن لالوويل لالإواوين لُ لحٌلًل لامشخص لالإواوين ليفل
حولثلامزناؿوثلاملاوحل .1ل
خعىلاجملمتؽلالوويللخع اثلخوذتلمنلبخللوضؽلك اؿدلكوه هَللذلوًللحضوايل
امزناؿوث لاملاوحل لواضفوء لامعوبؽ لا إللواوين لؿوهيو ،لوكد لتلكوت لُذٍ لاجلِ ذ لالوومَلل
بمت كِؽلؿىللامـدًدلمنلالتفوكِوثلاميتلتـرفلاجلرامئلالوومَل،لخط ضولحرامئلاحلرة
واميتلتشلكليفلٍلوِولاىهتواكثلحا ميللنولوه نلالوويللالإواوين.ل ل
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ًـتربلاوشوءلاحملوكللاجليوئَللالوومَللالوامئللوذخ للهؼورمولالةويسلحزيلاميفورل
بتوزخيل 2002/07/01لمرحا ةللُومللمنلمراحللتع زلاميؼوملاملضويئلاجليويئ لالوويل،ل
حِثلمتوزشلاحملوكللةوعهتولاملضوئَللؿىللالشخوصلامعوَـَنيلاملاؤومنيلؾنلازتاكةل
اجلرامئ لالوومَل لالشد لخع زت لواملدزخل ليف لهؼورمو لالةويس ،لومن لبني لُذٍ لاجلرامئل
حرامئ لاحلرة لامليط ص لؿوهيو ليف لاتفوكِوث لحٌَف لالزبـل لمـوم ل 1949لذلوًل لحضوايل
احلرة،لوامربوت ه منيلاملوثلنيلهبولمـومل .1977ل
ميكن لامل ل،لوُذالترتُبولملولة وق،لبنلمـومللكضوءلحٌويئ لذويللبضوثتل
واحضللمنلحِثلالفـوللاجملرمللواملاؤومَللاجليوئَللالوومَللامفرذًللملرتكبهيو،لوؿوََل
فونلذزاةللامـالكل لبنيلاملوه نلالوويللالإواوينلواحملوكللاجليوئَللالوومَللتيعوقلمنل
اميؼرلاىللبنلمعوَللاوشوءلُذٍلاحملوكللاكهتلمرضوزتلةد لهلصليفلاميؼوملاملوه ينل
اجليويئ لالوويل لؿومل ،لواملوه ن لالوويل لالإواوين لخوضل ،لوُذا لبابب لاهـدام لَُئلل
كضوئَل لحٌوئَل لذومَل لذامئل لتت ىل لحموهكل لملرتيف لالاىهتواكث لاجلا ميل لمل اؿد لاملوه نل
الوويللالإواوين.ل ل
تأةُاو لملو لة وق ،لهعرخ لالإشاكمَل لاملمتثا ةل ليف :لاإرا لاكهت لاتفوكِوث لحٌَفل
الزبـل لوامربوت ه مني لاملوثلني لهبو ليه لاميت لبضفت لظوبؽ لامتجرمي لؿىل لالفـول لاميتل
تكِفلؿىللبهنولاىهتواكثلحا ميل لنولوه نلالوويللالإواوين،لارنلُللميكنلامل للبنل
اوشوءلاحملوكللاجليوئَللالوومَللتـتربلبمهلمرحا ةللكعـِولاجملمتؽلالوويللحن لاضفوءلامفـومَلل
املوه هَللاجليوئَللؿىللالاىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين؟ل ل
لوزاةل لمو لةوف لرهرٍ ،لهتـرض لبول لاىل لالاختطوص لامل ض ؾي لنومثوكلل
اجليوئَللالووملَل،لوؿالكتَلبلىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوينلحابل
املوذتل 2/8لمنلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَلل(املوثثلالول)،لمث لهتعرقل
اىللبمهلاملـ كوثلامـموَل لنومثوكللاجليوئَللالوومَلليفلمتوبـللملرتيفلتكللالاىهتواكثل
اجلا ميللنو ض لليفلاخلتوملاىللة وللجتووسُول(املوثثلامثوين) .ل
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املوثث لالول :لالازتووط لامل ض ؾي لبني لالاىهتواكث لاجلا ميل لمل اؿد لاملوه ن لالوويلل
الإواوينلواميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل ل
تلتجىل لامـالكل لبني لاحملوكل لاجليوئَل لالوومَل لمؽ لاملوه ن لالوويل لالإواوين لمنل
خالل لهصلاملوذتل 1/8لمن لهؼورمو لالةويس،لفِييلتيصلؿىللاختطوصلاحملوكللفاميل
ًتـوقلجبرامئ لاحلرة،لوللة اميلحِامنلترتكبليفلاإظوزلخعللبولة َوةللؿومل لبوليفل
اإظوزلمعوَللازتاكةلواةـللاميعوق لمِذٍ لاجلرامئ،لمتيصلبـدلركللامفلرتلامثوهَللمنل
راثلاملوذتلؿىللالاىهتواكثلاجلا ميللواخلعريتلمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوينلاميتلتـينل
حرامئلحرة ل(املعوبلالول) ،ل لوًتـرضلبابهبولالفراذ لاملهتمنيلهبولنوماوءةل لاجليوئَلل
(املعوبلامثوين) .ل
املعوبلالول:لالاىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوينلوفلولنويؼوملالةويسل
نومثوكللاجليوئَللالوومَللبؾتووزُولحرامئلحرة ل
اؾمتدلالميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَلليفلتلا ميَلجلرامئلاحلرةلؿىلل
ازبـللمـوًريلواملمتثا ةلليفلالاىهتواكثلاجلا ميلللتفوكِوثلحٌَف لالازبؽلمـومل(1949امفرعل
الول)،لالاىهتواكثلاخلعريتلالخرىلنول اهنيل لوالؾرافلاماوزًللؿىللامليوسؿوثلاملاوحلل
راث لامعوبؽ لالوويل ليف لاميعوق لامثوبت لنولوه ن لالوويل(امفرع لامثوين) ،لالاىهتواكثل
اجلا ميل لنوٌلذتلامثومثللاملشرتنللبنيلاتفوكِوثلحٌَفلالزبـلل(حولثلامزناعلاملاوحلغريل
الوويل)ل(امفرعلامثومث) ،لالاىهتواكثلاخلعريتلالخرى لنول اهني لوالؾرافلاماوزًللؿىلل
امليوسؿوثلاملاوحللغريلراثلامعوبؽلالوويلليفلاميعوقلامثوبت لنولوه نلالوويل ل(امفرعل
امرابؽ) .ل
امفرعلالول:لالاىهتواكثلاجلا ميلللتفوكِوثلحٌَفلالازبؽلاملؤزخلليف 1949/08/12ل
تمتثللالاىهتواكثلاجلا ميلللتفوكِوثلحٌَف لالزبـللمـومل 1949لواميتلتـينل
"حرامئ لاحلرة" ،ليف لالفـول لاميت لتلوم لضد لالشخوص لبو لاملمتواكث لاذلٍن لحتمهيمل
بحاكملاتفوكِللحٌَفلراثلامطا ةل،لاكملتللامـمد،لامتـذًبلبولاملـوما ةللامالاإواوهَل،لمبول
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يفلركللاإحراءلجتوزةلبَ م حِل،لتـمدلاإحداجلمـوانتلشدًدتلبولاحلوقلبرىلخعريل
بجلاملبولبمطحل،لاإحلوقلتدمريلواةؽلاميعوقلبملمتواكثلوالاةتِالءلؿوهيولذونلبنل
نلُيوكلرضوزتلؾاكرًللتربزلركل .ل
ل
تك
اإزغوملبيلبةريلحرةلبولبيلخشصلبخرلمشم للبذلوًللؿىللاخلدملليفل
ضف فلك اثلذوةللمـوذًل،لتـمدلحرمونلبيلبةريلحرةلبولبيلخشصلبخرلمشم لل
بذلوًللمنلحلَليفلبنلحيومكلحموهكللؿوذةللوهؼومِل،لالإبـوذلبولاميلللبولاحلبسلغريل
املرشوع،لوبخذلزُوئن .2ل
وا تًتجلظولولملولة وق،لبنلاملوذتل 2/8ل(ب)،لكدلؿدذثلمثوهَللحرامئلحرةل
ويه :لحرميل لاملتل لامـمد ،لامتـذًب ،لامتابب لمعدا ليف لاملـوانت لامشدًدت ،لاملـوما ةلل
امالاإواوهَل،لتدمريلاملمتواكثلوالاةتِالءلؿوهيو،لالازغوملؿىللاخلدملليفلضف فلك اثل
مـوذًل،لحرمونلالرسىلمنلحلِمليفلحموهكللؿوذةل،لالابـوذلبولاميلللبولاحلبسلغريل
املرشوع،لبخذلزُوئن .ل
امفرع لامثوين :لالاىهتواكث لاخلعريت لالخرى لنول اهني لوالؾراف لاماوزًل لؿىل لامليوسؿوثل
املاوحللراثلامعوبؽلالوويلليفلاميعوقلامثوبتلنولوه نلالوويل ل
تمتثللُذٍلالاىهتواكثلواميتلتضمل()26لحرميللحرةليف:لتـمدلت حَِلجهٌلثل
ضدلامااكنلاملدهَنيلبطفهتملُذٍلبولضدلبفراذلمدهَنيلاذلٍنلٌشوزه نلمبورشتليفل
الؾٌلللاحلربَل،لتـمدلت حَِلجهٌلثلضدلم اكؽلمدهَل،لتـمدلشنلجهٌلثلضدلم ػفنيل
ما تخدمنيلبولمًشأثلبولم اذلبولوحداثلبولمرهووثلما تخدملليفلرممللمنلرمومل
املاوؿدتلالإواوهَللبولحفغلاماالم .3ل
تـمدلشنلجه لملمؽلامـمللبأهَ لةُافرلؾنلخاوئرلتوـَلليفلالزواخ لبولؾنل
اإضوبث لبني لاملدهَني لبو لؾن لاحلوق لبرضاز لمدهَل ،لبو لاإحداج لرضز لواةؽ لاميعوقل
وظ ًللالخللنووُئللامعوَـَل،لرمومجللبولكطفلاملدنلبولاملرىلبولاملاوهنلبولاملووينل
امليـزةللاميتلللتك نلبُدافولؾاكرًل،لكتللبولحرخلملوتللاةتامللخمتوزا،لاإةوءتل
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اة تـٌلللؿمللامِدهللبولؿمللامـدولبولشوزتَلامـاكرًللوسًَلامـاكريلبولؿمللالدمل
املتحدتلبولشوزاهتـولوبسايهئـولامـاكرًـل،لونذمـملامشــوزاثلاملمزيتللتفوكِوثلحٌَف .4ل
كِوملذوةللالاحتالل،لبيث لمبورشلبولغريلمبورش،لبيلللبحزاءلمنلةاكهنول
املدهَني لاإىللالزضلاميتلحتتوِو،لبولاإبـوذلبو لهللللكلةاكنلالزضلاحملتا ةللبولبحزاءل
مهنملذاخللُذٍلالزضلبولخوزهجو،لتـمدلت حَِلجهٌلثلضدلاملووينلاخملططللملغراضل
الوًًِل لبو لامتـوميَل لبو لامفٌَل لبو لامـومَللبو لاخلريًل ،لوالاثز لامتوزخيَل ،لواملاتشفِوثل
وبموهنلجتمؽلاملرىضلواجلرىح،لرشًعللبللتك نلبُدافولؾاكرًل،لاإخضوعلالشخوصل
امل ح ذٍنلحتتلةوعللظرفلمـوذلنوتش ًَلامودينلبولبيله علمنلامتجوزةلامعوَللبول
امـومَللاميتلللتربزُولاملـوجلللامعوَل،لكتللبفراذلمٌمتنيلاإىللذوةللمـوذًللبولخُشلمـوذل
بولاإضوبهتملغدزا،لاإؿالنلبهَلمنلًولىلبحدلؿىللكِدلاحللَوت،لتدمريلذمتواكثلامـدولبول
الاةتِالءلؿوهيولمولمللٍكنلُذالامتدمريلبولالاةتِالءلذمولحتمتَلرضوزاثلاحلرة .5ل
اإؿالنلبنلحل قلوذؿووىلزؿوايلامعرفلاملـوذيلموغوتلبولمـولللبولمنلتك نل
ملب ةلليفلبًللحموكل،لاإحبوزلزؿوايلامعرفلاملـوذيلؿىللالاشرتاكليفلمعوَوثلحربَلل
م هجللضدلبدلمه،لحىتلوإانلاكه الكبللاهدلعلاحلرةليفلخدمللالووةللاحملوزبل،لهنبل
بيلبدلتلبولماكنلحىتلوإانلمتلالاةتِالءلؿوََلؾي ت،لاة تخداملامام ملبولالةوحلل
املاممل ،لاة تخدام لامغوساث لاخلوهلل لبو لاماومل لبو لغريُو لمن لامغوساث لومجَؽ لمو ليفل
حوكِولمنلاما ائللبولامل اذلبولالهجزت،لاة تخداملامرضوضوثلاميتلتمتدذلبولتتاعحل
باِ ةلليفلاجلاملامبرشي،لمثللامرضوضوثلراثلالغوفللامطووللاميتلللتغعيلاكملل
حاملامرضوضللبولامرضوضوثلاحملزستلامغالف .6ل
اة تخدام لبةوحل لبو لكذائف لبو لم اذ لبو لبةومَب لحربَل لتابب لبعوَـهتول
برضازالسائدتلبولبلمولاميتلللمزوملمِو،لبولتك نلؾش ائَللبعوَـهتولبخملومفل لنولوه نل
الوويل لنوميوسؿوث لاملاوحل ،لبرشط لبن لتك ن لُذٍ لالةوحل لواملذائف لوامل اذل
والةومَب لاحلربَل لم ضؽ لحؼر لشومل ،لالاؾتداء لؿىل لهرامل لامشخص ،لوخوضلل
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املـوما ةللاملَِيللواحلوظللبمكرامل،لالاغتطوةلبولالاة تـووذلاجلًيس،لبولالإهراٍلؿىلل
اموغوءلبولاذلللاملرسي،لبولامتـلميلاملرسي،لبولبيلشلكلبخرلمنلبشاكللامـيفل
اجلًيس .7ل
ٌشلكلبًضولاىهتواكلخعرياللتفوكِوثلحٌَفلالزبـل،لاة تغالللوح ذلخشصل
مدينلبولبشخوصلبخرٍنلممتتـنيلبذلوًلللإضفوءلاحلطوهللمنلامـموَوثلامـاكرًللؿىلل
هلوط لبو لمٌوظق لبو لك اث لؾاكرًل لمـَيل ،لتـمد لت حَِ لجهٌلث لضد لاملووين لوامل اذل
وام حداثلامعوَللووةوئللاميلللوالفراذلمنلما تـمًللامشـوزاثلاملمزيتلاملوٌُلليفل
اتفوكِوث لحٌَف لظولو لنولوه ن لالوويل ،لتـمد لجت ًؽ لاملدهَني لكةو ة لمن لبةومَبل
احلرةلحبرموهنملمنلامل اذلاميتلللغىنلؾهنولمولوهئم،للجتيَدلالظفوللذونلاخلومالل
ؾرشلمنلامـمرلاإمزامِولبولظ ؾَوليفلامل اثلاملاوحللام ظيَللبولاة تخدارمملنومشوزنلل
فـوَوليفلالؾٌلللاحلربَل .8ل
امفرعلامثومث:لالاىهتواكثلاجلا ميل لنوٌلذتلامثومثللاملشرتنللبنيلاتفوكِوثلحٌَفلالزبـلليفل
حولثلامزناعلاملاوحلغريلالوويل ل
اؾتربث لامزناؿوث لاميت لؾرفِو لامـومل ليف لمعوؽ لامتاـَيوث لبنرب لهتدًد لنواملل
والمنلالوومَني،لومراؿوتلمعوَـللتكللامزناؿوث،لاكنللبدلمنلامرتنزيلؿىللاملوذتلامثومثلل
املشرتنلليفلاتفوكِوثلحٌَفلالازبـللمـومل1949لوبرت ه مِولالاضويفلامثوين،لوركللؿىلل
اميث لام ازذليفلاميؼوملالاةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل لبرواهدا،لوبًضولاملرازلاذليل
اضدزتَلاحملوكللاجليوئَللالوومَللمَ غاالفِولاماوبلل،لواميتلاؿرتفتلفَِلبأنلاملوذتلامثومثلل
املشرتنللمنلاتفوكِوثلحٌَفلالازبؽلكدلحوسثلاملرنزلاملوه ينلامـريف .9ل
بػِرثلامتع زاثلاإماكهَللامللوضوتلؾنلحرامئلاحلرةليفلامزناؿوثلاملاوحلل
غري لالوومَل،لمنلخالللالاؾامتذلؿىللبهؼمللبةوة َللخوضللواملوه نلامـريفلالوويل.ل
فلدلمٌح لهؼوملحموكللزوهدالالاةويسلتكللاحملوكللةوعللكضوئَللؿىللاىهتواكثلخعريتل
نوٌلذتلامثومثللاملشرتنللوامربت ه للالاضويفلامثوين،لنٌللفرسثلحموكللً غاالفِو لهؼورمول
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الاةويس ،لمُامح لبماوعل لاملضوئَل لؿىل لاىهتواكث لخعريت لنوٌلذت لامثومثل لواىهتواكثل
خعريتلمل اهنيلواؾرافلاحلرةليفلامزناؿوثلاملاوحللغريلالوومَل،لومتكنلواضـ الاميؼومل
الاةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَللبنلحيدذوالبشلكلواحضلحٌوئَللامـدًدلمنلالافـولل
اميتلترتكبليفلامزناؿوثلاملاوحللغريلالوومَل.ل لوختضؽلُذٍلالفـوللاملرتكبللواميتلتـتربل
حرامئلحرةللختطوصلاحملوكللومهنولالاىهتواكثلاجلا ميل لنوٌلذتلامثومثللاملشرتنللبنيل
اتفوكِوثلحٌَفلالزبؽ .10ل
ترتُبولؿىللركل،لتتحدذلُذٍلالاىهتواكثليفلبيلفـللمنلالافـوللاملرتكبلل
ضدلبشخوصلغريلمشرتننيلاشرتااكلفـوَوليفلالاؾٌلللاحلربَللمبوليفلركللبفراذلامل اثل
املاوحللاذلٍنلبمل الةالهحم،لوبومئملاذلٍنلبضوث الؿوحزٍنلؾنلاملتوللباببلاملرضل
او لالاضوبل لاو لالاحتجوس لاو للي لةبب لاخر ،لاة تـٌلل لامـيف لضد لاحلَوتل
والشخوص ،لوخوضل لاملتل لجبمَؽ لبه اؿَ ،لوامتش ًَ ،لواملـوما ةل لاملوة َل ،لوامتـذًب،ل
الاؾتداءلؿىللهرامللامشخص،لوخوضللاملـوما ةللاملَِيللواحلوظللبمكرامل،لبخذلزُوئنل،ل
اإضداز لبحاكم لوتيفِذ لاإؿداموث لذون لوح ذ لحنك لةوبق لضوذز لؾن لحموكل لمشلكلل
تشكِاللهؼومِولتكفللمجَؽلامضٌلانثلاملضوئَللاملـرتفلمع مولبأهَلللغىنلؾهنو.11
امفرع لامرابؽ :لالاىهتواكث لاخلعريت لالخرى لنول اهني ل لوالؾراف لاماوزًل لؿىل لامليوسؿوثل
املاوحللغريلامعوبؽلالوومَلليفلاميعوقلامثوبتلنولوه نلالوويل ل
تضم لُذٍ لالاىهتواكث لاخلعريت ل( )15لحرميل لحرة لمـؼمِو لمأخ رت لمنل
اتفوكِوثللُويلمـويمل1899لو،121907لووزذثلؿىللشلكلتكرازلملفـوللاميتلهصل
ؿوهيولما ولولخبط صلامزناؿوثلاملاوحللالوومَل .13ل
مل لٍكن لالاؿرتاف لجبرامئ لاحلرة لسمن لامزناؿوث لاملاوحل لغري لالوومَل لمضنل
الاختطوصلامل ض ؾي لنومثوكللاجليوئَللالوومَللبلمرلاماِل،لبللاكنلحمللخالفوثل
فلَِللح للماأةللجترميِو .14ل
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بة تلراءلاملوذتل 2/8لمنلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل،لجندلبنل
ُذالاميؼوململلٍكتفلبتع ٍرلامل اؿدلامـرفِللوالتفوكِللاميتلة ولتَلح للحرامئلاحلرة،ل
بللبهَلبشوزلاىلله علخدًدلمنلاجلرامئلُ لاجلرامئلاملرتكبللضدلم ػفنيلما تخدمنيلبول
مًشأث لبو لم اذ لبو لوحداث لبو لمرهووث لما تخدمل ليف لرممل لمن لرموم لاملاوؿدتل
الإواوهَللبولحفغلاماالم،لبلإضوفللاىللركللاة تحدجلحرامئلاموُئل،لنذكللاجلرامئل
اميتلترتكبلضدلاملووينلاخملططللملغراضلالوًًِللبولامتـوميَللبولامفٌَللبولامـومَللبول
اخلريًل،لوالاثزلامتوزخيَل،لواملاتشفِوثلوبموهنلجتمؽلاملرىضلواجلرىحلسمنلامزناؿوثل
املاوحللالوومَللوغريلالوومَل،لونذالحرامئلامـيفلاجلًيسلبلكلبله اؾِو،لزمغلاؾتووزُول
حرامئ لضد لالإواوهَل ،لوحرميل لجتيَد لالظفول ،لنٌل لتضمن لجترمي لاإكومل لاملا ت ظيوثل
اذلي لتضميتَ لالتفوكِل لامرابـل لمن لاتفوكِوث لحٌَف لالزبـل لمـوم ل ،1949لوبروت ه مِول
الوللمـومل،1977لاميتلباثزثلحفِؼللام فدلا إلرسائًَللبجيوءلاملؤمترلالوًوو مويسلبرومول
ؿومل1989لبجيوءلمرحا ةللاؿداذلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَلل .15ل
املعوب لامثوين:لاملاؤومَل لاجليوئَل لالوومَل لامفرذًل لملرتكيب لالاىهتواكثلاجلا ميل لمل اؿدل
املوه نلالوويللالإواوينلوفلولنويؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل ل
هصلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَللؿىل لك اؿدلُذٍلاملاؤومَلليفل
املوذتنيل(،28ل)27لمٌَلحِثلمحوتلاملوذتل()27لؾي انلؿدملالاؾتداذلبمطفللامرمسَلل
(امفرعلالول)،ليفلحنيلؾي هتلاملوذتل()28لمباؤومَللاملوذتلوامرؤةوءل(امفرعلامثوين) .ل
امفرعلالول:لؿدملالاؾتداذلبمطفللامرمسَل ل
متفـَللذوزلاحملوكللاجليوئَللالوومَلليفلبذاءلاملِوملاملي ظللهبو،لتضمن لهؼورمول
الةويسلحكٌللًليضلبـدملالاؾتداذلبمطفللامرمسَللملشخوصلاملهتمنيلبزتاكةلبيل
منلاجلرامئلاميتلختتصلاحملوكللبميؼرلفهيولوُذالمب حبلتعوَقلالحاكملام ازذتليفل
هؼوملاحملوكللؿىللمجَؽلالشخوصلذونلمتَزيلميكنلبنلًل ملؿىللبةوشلامطفللامرمسَل،ل
بولام ضؽلام ػَفيلمِؤلءلالشخوص،لحِثلللٍك ن لنوطفللامرمسَل لنوشخص،لة اءل
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اكنلزئُسلذوةللبولحك مللبولؾض ليفلحك مللبولبرملون،لبولذمثاللمٌتخوو،لبولم ػفول
حك مِو،لبيلتأجريلؿىللاملاؤومَللاجليوئَللمِؤلءلالشخوصليفلحوةللاهتورمملبزتاكةل
بلي لفـل لمن لالفـول لاملـوكب لؿوهيو لمب حب لُذا لاميؼوم لالةويس ،لامو لبلإؾفوء لمنل
املاؤومَل،لبولبتخفِفلامـل بل .16ل
نٌل لهصلاميؼوملالةويس لنومثوكللؿىللبهَلللحي للذونلكِوملاحملوكللمبوورشتل
اختطوضوهتو،لاحلطوانثلوالامتَوساثلبولغريُولمنلامل اؿدلالإحرائَللاخلوضللاميتلميكنل
بلنلترتوطلبمطفللامرمسَلللحدلالشخوصلاملهتمنيلبزتاكةلاحدىلاجلرامئلالوومَللاميتل
تدخلليفلاختطوصلاحملوكل،لحبَثلٌرسيلُذالاحلنكلة اءلاكهتلُذٍلالامتَوساثل
وتكل لاحلطوانث لبو لغريُو لمن لامل اؿد لالإحرائَل لاخلوضل ،لوازذت ليف لاإظوز لاملوه نل
ام ظينلبولالوويل .17ل
ميكنلامل للبنل لواضـيلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَللحووم الكدزل
الإماكن لبإكرازمه لنوٌلذت ل( )27لحتويش لالوفؽ لبـدم لماؤومَل لاملوذت لبو لامرؤةوء لبمومل
املضوءلاجليويئلالوويل،لبـدلبنلبضوثتلتشلكلؿوئلو لنومثوكللبموملاملضوءلام ظين،ل
وُذالمنلشأهَلبنلٌاومهليفلتفيشلة َوةللالافالثلمنلامـلوة،لغريلبنلاملالحغل
خوضللبـدلاة تلراءلاملوذتل()98لٌا تًتجلبنلاملشلكللللتزاللؿوملل .ل
مت ضَحلركل،لجندلبنلهصلاملوذتلاملذه زتلتفرتضلوح ذلبشخوصلمشم منيل
بذلوًللؿىللاإكوميلذوةللغريلالووةللاميتلحيمو نلخًاُهتو،لوتعوبلاحملوكللمهنولتاوميل
ُؤلءلاههيو،لحِثلتوزملُذٍلاحملوكللبنلتعوبلمنلذوةللخًا َللاملهتملامتيوسللؾنل
حطوهللاملهتمنيلاملـرتفلهلملحابلترشًـوهتولام ظيَل،لفورالزفضتلركللفونلاحملوكلللل
تا تعَؽلبنلتعوبلمنلالووةللاملت اخدٍنلؿىللاكوميِولبنلتتخىللؾنلامزتاموهتولالوومَلل
اميتلتلتيضلاحرتاملحطوهللاملهتمنيلاملمي حللهلملمبلتىض لك اهنيلذوةللاجلًا َللتفوذايلملول
كدلًتاببلفَِلتاوميِملذونلم افلهتولمنلت ترليفلامـالكوثلبنيلالوول،لذلكللًت حبل
ؿىللاحملوكللامتفووضلمؽلالووةللاملـيَللمرفؽلاحلطوهللالوًوو موة َللؾنلامشخصلاملهتمل
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مَتا ىنلمِولمتوبـتَلبمورمو،18لوُذالٌشلكلؿوئلولمنلامـ ائقلاميتلحت للذون لمتوبـلل
ملرتيفلالاىهتواكثلاجلا ميللمل اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين .ل
امفرعلامثوين:لماؤومَللاملوذتلوامرؤةوء ل
ًفِملمنلحف ىلاملوذتل()1/28لمن لهؼوملاحملوكللبنلاملاؤومَللاجليوئَل لنولوئدل
امـاكري،لبولاملومئلفـاللبأؾٌلهللتتأةسلحنيلازتاكةلك اثلختضؽللإمرتَلوة َعرتَل
امفـوَلتنيليفلحوةللؿدملكِومَلب احبَلاملمتثلليفلؿدملذموزةللة َعرتَلؿىللُذٍلامل اثل
ذموزةللةوميل،لوركللاإرالجبتلبهَلاكنللًـمللبولًفرتضلبهَلاكنلًـمل لباببلامؼروفل
امل ح ذتليفلركللام كتلبنلامل اثلاخلوضـلللإمرتَلبولة َعرتَلترتكب،لبولاكهتل
ؿىللوشملبنلترتكبلبيلمنلاجلرامئلالواخا ةلليفلاختطوصلاحملوكل،لبولاإرالجبتلبنل
املوئدلامـاكريلبولاملومئلملومَلمللًتخذ للكلامتدابريلامالسمللواملـل ةللاخمل ةللهلليفل
حدوذ لةوعتَ لمليؽ لبو لمقؽ لازتاكة لُذٍ لاجلرامئ ،لبو لمغرض لاملاوءةل لؿىل لاماوعوثل
اخملتطللبمتثلِقلوحموهكللمرتكيبلُذٍلاجلرامئ .19ل
نٌللبنلماوءةللامرئُسلواحبللؿىللاجلرامئلاميتلتدخلليفلاختطوصلاحملوكل،ل
واملرتكبل لمن لخوهب لمرؤوةني لخيضـ ن لماوعتَ لوة َعرتَ لامفـوَتني لهتِجل لمـدمل
ذموزةَلة َعرتَلؿىللُؤلءلاملرؤوةنيلذموزةللةوميللوركلليفلاحلولثللامثالجللاملمتثا ةلل
يف لحوةل له ن لامرئُس لكد لؿمل لبو لجتوُل لؾن لوؾي لبي لمـو موث لتوني لب ض خ لبنل
مرؤوة ََلٍرتكب نلبولؿىللوشملبنلٍرتوك ا لُذٍلاجلرامئ،لبولاإرالاكهتلُذٍلاجلرامئل
متـولللبأوشعللتدخلليفلاإظوزلاملاؤومَللواما َعرتلامفـوَتنيلنورئُس،لواحلوةللالخريتل
توكنليفلؿدم اختورلامرئُسلمجَؽلامتدابريلامالسمللواملـل ةلليفلحدوذلةوعتَلمليؽلبولمقؽ
ازتاكةلُذٍلاجلرامئلبولمـرضلاملاأةللؿىللاماوعوثلاخملتطللنوتثلِقلوامللوضوت .20ل
بكرث لُذٍ لاملوذت لماؤومَل لاملوئد لامـاكري لوامرئُس لاملدين لؾن لبفـولل
مرؤوة هيملومحوهتملما لؤومَللاجلرامئلالوومَللاملرتكبللمنلظرفلاملرؤوةنيلحىتلوم لملل
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ًأمروالبزتاكةلتكللاجلرامئ،لنٌللبهنولفركتلبنيلماؤومَللاملوئدلامـاكريلوامرئُسل
املدينلفاميلخيصلامـمل.21
بمولفاميلخيصلامتدابريلامالسمللواملـل ةل لنولمؽلوامليؽلاميتلٍرىلاموـظلبنلؿىلل
املوئدلامـاكريلبنلً فرلمِولامرشوطلاملتجادتليفل(مراكبللفـومَللهؼوملالإبالغ،لاختورل
ؾلوة لبو لاإحراء لتطثَثي لؾيد لمـرفتَ لبلىهتواكث لاخلعريت لمل اؿد لاملوه ن لالوويلل
الإواوين،لامتأندلمنلوح ذلهؼوملاإبالغلحلِلي ،ضٌلنلتدزًبلك اتَلؿىللك اؿدلاملوه نل
الوويل لالإواوين ،لامتأند لمن لمراؿوت لاملوه ن لالوويل لالإواوين ليف لاختور لاملرازل
بمـموَوث) .22ل
اؾامتذالؿىللمولة وق ،لهالحغلبنلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَلل
تبىنلمـَوزالبنرثلرصامللحِامنلحـللمنلكِوملاملاؤومَللاجليوئَللؿىللاملوئدلاملدينلؿىلل
بؾٌلل لمرؤوة ََ لبنرث لضـ بل ليف لالجووث لؾن لتكل لاميت لتتـوق لمباؤومَل لاملوئدل
امـاكري ،لار لجيب لاجووث لبن لامرئُس لاذلي لجتوُل لؾن لوؾي لبي لبشلك لمتـمدل
املـو موث لاميت لتوني لب ض خ لبن لمرؤوة ََ لٍرتكب ن لبو لؿىل لوشم لازتاكة لبـظل
الؾٌلللالاحرامِل .23ل
بمرمغلمنلبمهَللاملوذتل()28ليفلاإكرازلماؤومَللاملوذتلوامرؤةوءلؾنلاجلرامئل
اميتلٍرتكهبولمرؤوة مه،لغريلبنلتعوَلِولمعوَولكدلتثريلضـ بثلتتـوقلبملوذتل()30ل
منلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَللاميتلتشرتطلت افرلاملطدلاجليويئلمنلؿملل
وإازاذت ،ليف لام كت لاذلي لتاتٌد لفَِ لماؤومَل لاملوئد لوامرئُس لاملدين لؿىل لجمرذل
الإٌُلل.24ل ل
املوثثلامثوين :مـ كوثلاحملوكللاجليوئَل لالوومَل ليفلمتوبـللمٌهتيكلك اؿدلاملوه نلالوويلل
الإواوين ل
هؼرالنوعوبؽلامتـوُديلاملًشئلميؼوملاحملوكللاجليوئَللالوومَل ،لورشوطلاهـلوذل
اختطوضِو ليف لمتوبـل لمرتكيب لالاىهتواكث لاجلا ميل لمل اؿد لاملوه ن لالوويل لالإواوين،ل
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وظوَـللامل اذلام ازذتليفلهؼورمو،لفوإهيولواتشفلؿدتلمـ كوثلتتضحلبجيوءلذموزةللاحملوكلل
لختطوضوهتول(املعوبلالول)،لوهؼرالمتووٍنلم اسٍنلامل ىليفلاجملمتؽلالوويل،لوتضوزةل
مطوحل لالوول ،لًؤذي لبمتأهَد لاإىل لؾركا ةل لوشوط لاحملوكل لمتوش َو لمؽ لمطوحل للك لذوةلل
خوضللامل ىلامفوؿا ةلليفلاجملمتؽلالوويلل(املعوبلامثوين) .ل
املعوبلالول:لاملـ كوثلالواخوَللنومثوكللبشأنلمتوبـللمٌهتيكلك اؿدلاملوه نلالوويلل
الإواوين ل
ًلطدلمهنو،لتكللاملـ كوثلاميتلتتضحلمـوملِوليفلم اذ لهؼوملاحملوكل هلفاَ،ل
وهذهرلمهنولؿىللةبِللاملثول:لمتكنيلالووللمنلزفظلاختطوصلاحملوكللفاميلًتـوقلجبرامئل
احلرةل(امفرعلالول)،لضـفلاجلزاءاثلامللرزتليفلاميؼوملالةويس لنومثوكلل(امفرعل
امثوين) ،لامطالحِوث لامل ةـل لاملمي حل لجملوس لالمن لالوويل ل(امفرع لامثومث) ،لالووزل
امتوكًَللاملمي خلنومثوكلل(امفرعلامرابؽ) .ل
امفرعلالول:لمتكنيلالووللمنلزفظلاختطوصلاحملوكللفاميلًتـوقلجبرامئلاحلرة ل
متلتلَِدلاختطوصلاحملوكللبشأنلُذٍلاجلرميللوركللمب حبلمو لهطتلؿوََل
املوذتل( )124لمن لهؼوم لاحملوكل لالةويس ،لحِثلمٌثتلاحلق لندلوللالظرافلبـدمل
كب للاختطوصلاحملوكللبميؼرليفلحرامئلاحلرةلملدتلة وؽلة ي اثلمنلبدءلرساينلُذال
اميؼوملة اءلازتكبتلؿىلل إاكوميِولبولمنلظرفلبحدلزؿوايُو .25ل
اإرا لاكن لام خَ لالإجيويب لمِذٍ لاملوذت لُ لذفؽ لالوول لمالهضٌلم لاإىل لاميؼومل
الةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل ،لغريلبهنو لتاومهليفلاإفالثلمرتكيبلحرامئلاحلرةل
اذلٍنلًًمت نلندلوللاميتلبؿويتلكب مِولمِذالالاة تثٌوءلملدتلة وؽلة ي اث،لذمولٌا تدؾيل
امل للبهَلميثللتيوكضولواحضولمؽلك اؿدلاملوه نلاجليويئلالوويل،للهَلًـينلمتكنيلمرتكيبل
ُذٍلاجلرامئلمنلالإفالثلمنلامـلوةلوامرتخِصلامضمينلبزتاكهبولذونلبًللمتوبـللمغوًلل
اهلضوءلاملدتلاحملدذتليفلاملوذتل( .26)124ل
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امفرعلامثوين:لضـفلاجلزاءاثلامللرزتليفلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل ل
ًتضح لمنلخالللاملوذتل()7لمنلاميؼوملالةويس لنومثوكل لبهنولتفرضلؾل بلل
اماجنلمفرتاثلمتـدذتلبكطوُولجالج نلة يل،لواماجنلاملؤبد،لوامغراموثلاملومَل لوفل ًول
نول اؿدلالإحرائَللوك اؿدلالإجووث،لومطوذزتلامـوئداثلواملمتواكثلبولالم اللاميوجتلل
مبورشتلبولغريلمبورشتلؾنلاجلرميللوركللذونلاملاوشلبأظرافلبخرىلحا يللاميَل .ل
ًتبنيلمنلخاللل لهصلاملوذتلبنلاحملوكللمللتلرزلاإماكهَللاحلنكلبـل بللالإؿدامل
ؿىللمرتكيبلاجلرامئلالوومَللامليط صلؿوهيوليفلامليؼوملالةويسلنومثوكل،لواميتلحدذهتول
املوذتلاخلوماللمٌَ ،لواميتلتـتربلمنلبشدلاجلرامئلخع زت،لالمرلاذليلجيـللامـل بلل
امراذؿللاملعولللؿوهيولحىتليفلاظوزلامل اهنيلالواخوَلليهلؾل بللالإؿدام،لؿوٌل لبنلؿدمل
اإذزاحلؾل بللالإؿدامليفلهؼوملاحملوكللخوءلباببلاملـوزضللامشدًدتلمنلكبللامـدًدلمنل
الوول لوخوضل لالوول لامغربَل لوذول لبمرٍاك لاجلي بَل ،ليف لحني لبن لُيوك لذول لؿدًدتل
مؤًدتللإذزاحلؾل بللالإؿداملومهنولالووللامـربَللوالإةالمِل .27ل
هـتلد لوحاب لوهجل لهؼران لبن لاةتبـوذ لؾل بل لالإؿدام لمن لهؼوم لاحملوكلل
اجليوئَللالوومَللًـتربلمأخذلهوريلوحمللاهتلوذلشدًدلملوزهل لمؽلجحملووحش َللاجلرامئل
اميتلترتكبلوامليط صلؿوهيوليفلامليؼوملالةويسلنومثوكللواميتلمنلشأهنولاملاوشل
بأمنلواة تلرازلاجملمتؽلالوويل،لذمولًفاحلاجملوللبموملاإفالثلاجملرمنيلمنلاجلزاءلامـوذلل
وامراذع،لواذليلًـَقلحتلِقلامـداةللاجليوئَللالوومَل .ل
امفرعلامثومث:لامطالحِوثلامل ةـللاملمي حللجملوسلالمنلالوويل ل
باثز لهصلاملوذتل( )16لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل 28لخدلل
واةـول لواذليلًتٌوسؿَليفلُذالامشأنلزباين ،لبحدٌُللًؤًدلمٌحلجموسلالمنلزخطلل
اإزخوءلامتثلِقلبولاحملوهكل،ل لوالخرلًـوزضلركل .29ل
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تووًًتلم اكفلالووللاميتلشوزهتليفلاملؤمترلالوًوو مويسلبرومول1998لاذليل
ؾينلبإوشوءلاحملوكللاجليوئَللالوومَل ،لوركللحابلاحنَوسُو لنوربيلالول ،لبولذمعِول
نوربيلامثوين .30ل
ٌا ق لبهطوز لامربي لالول لاملؤًد لمفكرت لمٌح لجموس لالمن لةوعل لاإزخوءل
امتثلِقلبلولاحملوهكلليفلبن لهصلاملوذتل()16لمولُ لاإللتعوَقلمعًللماوعوثلجموسل
المنلنٌلليهلحمدذتليفلمِثوقلمٌؼمللالدملاملتحدت،لوخوضللامفطللاماوبؽلمٌَ،لاذليل
ًـعي لنومجوسلةوعللة َوة َللواةـللاميعوقلفاميلًتـوقلبملاوئللراثلامطا ةللحبفغل
امامللوالمنلالوومَني .ل
فض ًال لؾٌل لتلدم ،لٍ لرى لُذا لامفرًق لبًضو لبن لحفغ لواة تـوذت لامامل لالمنل
الوومَنيلكدلللٍك نلبمرضوزتلؾنلظرًقلتدبريلاإجيويبلٍمتثلليفلاإحوةللحوةللاإىللاحملوكل،ل
وإامنولكدلٍك نلؾنلظرًقلتدبريلةويبلٍمتثلليفلوكفلالإحراءاثلبموملاحملوكل .ل
تمتثللاحلجللامرئُاللاميتلٌا كِولامربيلاملـوزضلمفكرت لمٌح لجموسلالمنل
زخطللاإًلوفلالإحراءاثلبموملاحملوكللاجليوئَللالوومَل،ليفلبنلركللمنلشأهَلبنلًؤذيل
اإىل لهتوجئلةووَللوخعريتليف لهفسلام كت،لومـللببرسُولتا َُسلاحملوكل،لوحـوِولجمرذل
اتبؽ لجملوسلالمن،لالمرلاذليلٌا تتبؽلؾركا ةللاحملوكللبإذخومِوليفلمتوُوثلة َوةوثل
امكِللمبكِومنيلبلولامـداةللالاهتلوئَل.31ل ل
اإرا لبزذان لامرتحِح لبني لُذٍن لامربًني لؿىل لبةوش لالاؾتووزاث لاملوه هَل لمنل
هجل ،لوالاؾتووزاثلاما َوة َللمن لهجللبخرىلم خدانلبنلالكلامربًنيلخدٍرلبلُامتمل
منلُذٍلاميوحِللبولتكل .لوتفطَللركللبنلامربيلالول ،لاذليلًؤًدلةوعللجموسل
المنليفلاإزخوءلامتثللِقلبولاحملوهكل،لاإرالهؼرانلاإمََلمنلامزاوًللاملوه هَللامرصفل،لة يجدل
بن لهط صلمِثوقلالدملاملتحدت ،لوخوضللامفطللاماوبؽلمٌَ ،لتدمعلترحِحلنفللُذال
امربيلبدونلاحلوخللاإىللبذللهجدلهوري.ل ل
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وبمو لامربي لامثوين ،لاذلي لًـوزض لبشدت لمضم ن لاملوذت ل( )16لحمل لاجلدل،ل
فوإهيولم لهؼرانل إاملََلمنلمٌعوقلالاؾتووزاثلاملوه هَللم خدانلبنلُذالامربيلللًطمدل
نثريالبموملتكللالاؾتووزاث ،لغريلبهَلاإرالحووميولاإملوء لهؼرتلؿىللركللامربيلمنلساوًلل
اميؼ لرتلاما َوة َللاموثتل،لفولؾتووزاثلاما َوة َللة تؤذيلحامتلاإىللترحِحلنفللامربيل
امثوينلاذليلًـوزض ،لنٌللبرشانلمنلكبل ،لةوعللجموسلالمنليفلاإزخوءلامتثلِقلبول
احملوهكل.32ل ل
امفرعلامرابؽ:لالووزلامتوكًَللاملمي خلنومثوكل ل
وهجتلملضم نلاملوذتل( )17لمنلامليؼوم لالةويس لنومثوكل لاجليوئَللالوومَلل
املتضمنلمـوًريلاإؾٌلللمبدب لامتاكمل لاملمي خ لنومثوكل ،لاهتلوذاثلواةـل لهتِجللاحلرصل
اميت لخوءث لبَ لوتـوَق لاختطوضوث لاحملوكل لبيوء لؿىل لُذٍ لاملـوًري .لنٌل لاهتلدث لمنل
خوهب لبلهنو لمُات لبمَل لزذؾَللفامي لخيص لاجلرامئ لالشد لخع زت لؿىل لاجملمتؽ لالوويل،ل
وذمَللركللُ لامتيوكظلامل ح ذلبنيلهصلاملوذتنيل()1لول()17لمنلهؼوملاحملوكللفِذٍل
الخريتلزبعتلاختطوصلاحملوكللبأوم ًللاختطوصلاملضوءلام ظينلبشأنلحرامئلراثل
خع زت لؿىل لاجملمتؽ لالوويل ليه ليف لالضل لمن لمصمي لاختطوضوث لاحملوكل لاجليوئَلل
الوومَل .33ل
مللًفطللاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَلليفلماأةللامـف لامـوملذمول
كدلًثريلاشاكلليفلحوةللكِوملاحملومكلام ظيَللبإضدازلكرازلمٌحلامـف لمب حبلامل اهنيل
ام ظيَللندلول،لمولٌاببلؿوئلولبموملالاختطوصلامتوكًَل لنومثوكل،للنلاملوذتل()17ل
من لهؼوملاحملوكللاملتـولللمبلب مَللالوؾ ىلمللتـتربلامـف لامـوملمنلاحلولثلاميتلخترحل
الوؾ ىلمنلاختطوصلاملضوءلام ظينلمتدخلليفلاختطوصلاحملوكللاجليوئَللالوومَللاإلل
يفلحولث لهطتلؿوهيولامفلرتلامثوهَل لمن لهفسلاملوذت .لهفسلالمرلتضميتَلاملوذتل()20ل
اميتلللجتزي لنومثوكللاإؿوذتلحموهكللامشخصلكدلة وقلوبنلح مك لبموملاملضوءلام ظين،ل
اإللاإرالت افرثلحوةللمنلاحلولثلامليط صلؿوهيوليفلامفلرتلامثومثللمنلهفسلاملوذت .34ل
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ظولو لنواوعللاملمي حللجملوسلالمن لالوويل ليف لاإزخوءلامتثلِقلبولامللوضوتل
مب حب لاملوذت ل( )16لمن لامليؼوم لالةويس لنومثوكل لفون لُذٍ لاماوعل لة تـَقل
الاختطوصلامتوكًَل لنومثوكللمىتلمتلانوج ءلاإههيو،لللهنولمنلتا تعَؽلاختورلبيلاإحراءل
ضدلاملهتمنيلبزتاكةلاجلرامئلاميتلتدخلليفلاختطوصلاحملوكل،لمؽلامـمللبنلالوؾ ىل
تك نلكدلخلرحتلؾنلهعوقلاختطوصلاملضوءلام ظين،لفِيولًطوحلمبدبلتاكمللاحملوكلل
مؽ لاميؼوم لاملضويئ لام ظين لمن لذون لفـومَل ،لخوضل لاإرا لمت لاة تخدام لامضغ ظوثل
اما َوة َللمغرضلاة تخداملجموسلالمنلالوويللماوعتَليفلاإزخوءلامتثلِق.35
املعوبلامثوين:لاملـ كوثلاخلوزحِل لنومثوكللبشأنلمتوبـللمٌهتيك لك اؿدلاملوه نلالوويلل
الإواوين ل
ًلطدلمهنولتكللاملـ كوثلاميتلللتوكنليفلاميؼوملالةويسلنومثوكللراتَ،لبلل
تك نلبفـللك ىلفوؿا ةلليفلاجملمتؽلالوويل،لوهذهرلمهنولؿىللةبِللاملثول:لمـوزضللالوولل
امكربىلمفكرتلاوشوءلاحملوكللاجليوئَللالوومَلل(امفرعلالول)،لاإشاكمَللامتـوون لالوويللمؽل
احملوكل ل(امفرع لامثوين) ،لاإشاكمَل اههترة لمن لالاهضٌلم لاىل لاميؼوم لالةويس لنومثوكلل
اجليوئَللالوومَلل(امفرعلامثومث) .ل
امفرعلالول:لمـوزضللالووللامكربىلمفكرتلاوشوءلاحملوكللاجليوئَللالوومَل ل
اة تجوة لجموس لالمن لالوويل لملعومب لام لايث لاملتحدت لالمرٍكِل لبـدل
هتدًدُو لجملوس لالمن لالوويل لبلواحوة لمن لمجَؽ لمعوَوث لحفغ لاماالم لالوومَلل
اخلوضللمبيؼمللالدملاملتحدتليفلمجَؽلبحنوءلامـومل،لما تغا ةلليفلركللهصلاملوذتل()16لمنل
هؼوملاحملوكللمتثلِقلمطوحلِو،ل لوبضدزلكرازٍلزمقل()1422لبتوزخيل،2002/07/12ل
ًتضمنلاإؾفوءلالمرٍكِنيلملدتلؿوملمنلحموهكهتملبموملاحملوكللاجليوئَللالوومَل ،لوكدلاكنل
حف ىلُذالاملرازلتـدايلواحضولوجتووسالملو لهطتلؿوََلاملوذتل( )16لمن لهؼوملاحملوكلل
واملوذتل( )105لمنلمِثوقلمٌؼمللالدملاملتحدتلاميتلتـعيلاحلق لنوجمـَللامـومللمليؼملل
الدملاملتحدتلوحدُولمـلدلاتفوكِوثلمتيحلم ػفهيولحطوانثلوامتَوساث .36ل
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ٍك نلجموسلالمنلبذكللكدلجتووسلضالحِوثلادلـَللامـومللاميتلًـلدلمِول
ركللالاختطوصلمب حبلاتفوكِوثلجي زلمِولبنلتـلدُولمؽلاحملوكللاجليوئَللالوومَل،لذمول
ذفؽلبوـظلاملوه هَنيلاىللامل للبنلاختطوضوثلجموسلالامنلالوويلليفلالوهللالخريتل
بخذثلتت ةؽلبشلكلموفت لنويؼرليفلاظوزلامفطللاماوبؽلمنلمِثوقلمٌؼمللالدمل
املتحدت،لوُذالامت ةؽلحيملليفلظَوتَلؾيرصيلاملطدلوامتكراز .37ل
ؿالوتلؿىللركل،لةًتلام لايثلاملتحدتلالمرٍكِلليفل 30لةبمتربل2002ل
كوه نلًتضمنلحٌلًللبفراذلامل اثلاملاوحللالمرٍكِل،لوركللبكرتاخلمنلزئُسلجليلل
املشؤونلاخلوزحِللمبجوسلامش َ دلالمرٍيك 38ل
ةـت لام لايث لاملتحدت لالمرٍكِل لخوُدت للإبرام لاتفوكِوث لكوه هَل لتتـوقل
بحلطوهللمنلامـلوةلمؽلخمتوفلالوولليفلامـومل ،39لاإللبهَلمللًمتلامتطدًقلؿىللمـؼمل
ُذٍ لالتفوكِوث لوزفضت لذول لنثريت لامت كِؽ لؿوهيو لذمو لًؤند لامزتارمو لبمـداةل لاجلليوئَلل
الوومَل لحىت ليف لاحلولث لاميت لمت لفهيو لحسب لاملاوؿداث لامـاكرًل لوغريُو لمنل
املاوؿداثلامللدمللمنلام لايثلاملتحدتلالمرٍكِل .40ل
امفرعلامثوين:لاإشاكمَللامتـوونلالوويللمؽلاحملوكل ل
من لبخل لاإضفوء لامفـومَل لؿىل لك اؿد لاملوه ن لالوويل لالإواوين لل لبد لمنل
الاةتٌوذلاىللمبدبللًل ملؿوَللاملوه نلاجليويئلالوويللوُ لمبدبلامتـوونلاملضويئلالوويل،ل
وبذكل لفون لاإضفوء لامفـومَل لؿىل لُذا لاملودب لًلتيض لاؾٌلل لمبدب لتاومي لاجملرمني لبول
حموهكهتم.41ل ل
بندلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل لؿىل لامتـوونلمؽلاحملوكللمكنل
ُذالالإكرازلمُسلاإللامزتاملض زيلمتتثللهللالوولل إبزاذاهتولهؼرالخلو ٍلمنلؾيرصلاجلزاءل
اذلي لٌاوط لؿىل لالووةل لامعرف لاميت لختل لبمزتارمو لبمتـوون لمؽ ّل لاحملوكل ،لغري لبهَل
ونيتِجللمـدملامزتاملالووةللبمتـوونلبكرلهؼوملاحملوكللبهَلجي سلمِولبنلتتخذلكرالزالبإحوةلل
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املاأةللاإىللمجـَللالووللالظرافلمتيؼرليفلالمر،لبولاإىللجموسلالمنلالوويللاإرالاكنل
ُ لمنلبحوللاملاأةللاإىللاحملوكل .42ل
ل لميكن لتط ز لبن لتتخذ لمجـَل لالوول لالظراف لاإحراء لزاذع لًوزم لالووةلل
امعرفلاميتلزفضتلالامزتاملبعوبلامتـوونلاذليلببدتَلاحملوكل،لّلنلهؼوملُذٍلالخريتل
مللمييثِولةوعوثلزذؾَل،لبمولبمًا ول لنوحوةللامثوهَللوملولاكنلجموسلالمنلكدلبحولل
املضَل لمبلتىض لامفطل لاماوبؽ لمن لمِثوق لالدم لاملتحدت لفبوإماكهَ لانوج ء لاإىل لاختورل
اإحراءاثللزذؾَللضدلالووةللاملمتيـللوركللبلةتٌوذ لميصلاملوذتل( )42لمنلامللَثوق،43ل
مكنلُذالالإحراءلمنلكبللجموسلالمنلالوويللمرُ نلمبدىلمطداكِللوى لزاُللاجملوسل
يف لجتا َدٍ لخملتوف لبشاكل لامتـوون لبٌَُ لوبني لاحملوكل .لوذلا لفوإن لببرس لاملشولك لاميتل
واهجتلومولتزاللت اخَلاملوه ن لالوويللبطفللؿومللتمتثل ليفلبنلك اؿدلُذالاملوه نل
تفرضلامزتاموثلؿدًدتلؿىللالوول،لغريلبن لُذٍ لامل اؿدلتفتلرليفلامغومبلاإىللاجلزاءل
اذليلًفرضلاحرتارمولوحيدلمنلخمومفهتو .ل
ومنلبنيلبنربلبة ووةلامتيوعلالووللؾنلامتـوونلواميتلتشلكلؾ ائقلبمومل
احملوكللُ لمتاملالووللبحلفوظلؿىللمـو موثلبمهنولام ظين،لوركللؾيدلمث للهووزل
ماؤوههيولبموملُذٍلاحملوكللوظوبلُذٍلالخريتلواثئقلمنلالووةللاميتلًًمتيلاإههيولُذال
امشخصلبولشِوذاثلمنلمعو الحتتلاإمرتَلمتدؾميلالذةللامل ح ذتللوهيولحِثلتمتامل
الووةللُيولبأنلركللميسلبأمهنولام ظين،لفِيولاميؼوملالةويسلمللًلدملحو للمرضَلل
منلشألهنولحتلِقلامـداةللاجليوئَللالوومَل .44ل
بمولبمًا وللندلوللغريلالظرافليفلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَلل
فبولإضوفل لاإىل لرضوزت لامزتارمو لبمتـوون ليف لاحلولث لاميت لًتدخل لفهيو لجموس لالمنل
مب حبلامفطللاماوبؽلفِييلتك نلموزمللبًضولؿىللبلةوشلؾض ٍهتوليفلاتفوكِوثلحٌَفل
الزبؽ .45ل
ل
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امفرعلامثومث:لاإشاكمَل اههترةلمنلالاهضٌلملاىللاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل ل
جتدزلالإشوزتلاىللبهَلمنلبة ووةلامرئُا َللههترةلامكثريلمنلالوول،لوخوضلل
الووللامـربَللؿىللاملطوذكللؿىللاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل،لٍرحؽلاىلل
بوضوؾِو لاما َوة َل لالواخوَل لغري لاملا تلرت ،لبلإضوفل لاىل لاماوعل لاميت لمٌثِو لهؼومل
احملوكل لجملوس لالمن لالوويل لبإحوةل لاملضواي لبموم لاحملوكل ،لوغوموو لمو لتك ن للؾتووزاثل
ة َوة َل.46ل ل
تلتجىللالة ووةلالخرىلمالؿرتاض لبشلكلواحضلفاميلتبٌوٍلاختطوصلاحملوكلل
منلحِثلالشخوص،لفلبومرح علاإىللبحاكملُذالاميؼوملجندلبنلاملوذتل( )27لمٌَللل
تـتدلبمطفللامرمسَللملوذتلوزؤةوءلالوول،لفِم لغريلمـفِنيلمنلاملاؤومَللاجليولئَل،ل
وبمتويللمنلاحملوهكللفاميلكدلٍرتكب هَلمنلحرامئلمٌط صلؿوهيوليفلُذالاميؼوم.لوتوـولملول
رهرلفونلزؤةوءلالووللوغريمهلمنلهووزلاملا ئ منيلاحلك مِنيليفلالووللامـربَللوغريُول
كدلٌشـرونلبملوقل إاساءلُذالاحلنك .ل
اإنلملتضَوثلاملوذتنيل( 27لو )28لمنلاميؼوم لالةويس لنومثوكل لاكهتلمنل
بنيلالة ووةلاميتلذفـتلامـدًدلمنلالووللمـدملاملطوذكللبولالاهضٌلملاإىللاميؼومل
الةويسلنومثوكللخط ضولوبنلك اهُهنولتيع يلؿىللامكثريلمنلملتضَوثلامل اهنيلاميتل
تاِللالإفالثلمنلامـلوة،لوتضؽلامـدًدلمنلامـراكِللاملوه هَل،لبلإضوفللاإىللامـراكِلل
امـموَللاميتلحت لللذونلام ض للاإىللماوءةللكوذتلالهؼمللوبؾ اهنملالةوة َنيليفلتيفِذل
ت حهيوهتملوبراجمِملمبوليفلركللبرامجلوخعطلتطفِللاملـوزضنيلاما َوة َنيلب ةوئلل
متـدذتلمهنولتكللاميتلجيررمولاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل،لومولحيدجليفل
الووللامـربَللالنلمنلج زاثلشـوَللخريلذمَللؿىللركل.47ل ل
منلاملامللبَلبهَللوخ للاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَللحزيلاميفورل
وحبلامتطدًقلؿوهيولمنلظرفلالووةللاميتلة تطوحلؾض الفهيو،لوُذالمولًفرضل
رضوزتلامتعوبقلبنيلبحاكملاميؼوملالةويس لنومثوكل،لوبنيلذةوتريلالووللاملطوذكلل
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ؿوهيو لوترشًـوهتو لام ظيلَل ،لذلكل لؿىل لالوول لاميت لترغب ليف لالاهضٌلم لتكَِفل
ذة ت زُو،لوبنلحتدذلبدكللم اظنلامتـوزضلبنيلذةوتريُولوترشًـوهتولام ظيَل،لوبنل
تـمل لؿىل لةن لترشًـوث لوظيَل لتشمل لمجَؽ لالفـول لاجملرمل ليف لاميؼوم لالةويسل
نومثوكللمتتفوذىلةوبلاحملوكللالاختطوصلاملضويئلؿىللام كوئؽلاميتلمِذٍلالووللولًلل
ؿوهيو .48ل
للميكٌيولامتفوؤللمبا تلبللتتثلقلفَِلامـداةللاجليوئَللالوومَللبشلكلم ض ؾيل
اإرالمولبلِتلحمرومللمنلالومعلالوويل،لوخوضللمنلكبللالووللامكربىلاميتلتتثنكليفل
م اسٍنلامل ىلالوومَللوؿىللزبةِولام لايثلاملتحدتلالمرٍكِل .49ل
خومتل:ل ل
مللٍمتكنلاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَللمنلتدازكلخع زتلحرامئل
احلرة لامليط ص لؿوهيو ليف لاملوذت ل 2/8لمن لاميؼوم لالةويس ،لومو لاهع ى لؿوََ لمنل
اختاللثلؿدتليفلك اؿدلالإجووثلوالإحراءاثللؾتووزاثلة َوة َللبنرثلمهنولكوه هَل،ل
فضاللؾنلاخملووفلاميومجللؾنلافتلوزلاحملوكلللمهلالوؿومئلاميتلتفرضلوح ذُو،لوتثبتل
مطداكِهتو ليفلحٌلًللك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين ،لواحرتاملاما َوذت لام ظيَل لندلولل
الظرافلوغريلالظراف،لبللويهلالاة تلالمَلليفلاختورلاملرازلبـَدالؾنلالاؾتووزاثل
اما َوة َل .ل
ومتفـَللذوزلاحملوكللاجليوئَللالوومَلليفلحموهكللملرتيفلالاىهتواكثلاجلا ميلل
نولوه نلالوويللالإواوين،لبكرتخلمولًًل :ل
لت ة َؽلكومئللحرامئلاحلرةلامليط صلؿوهيوليفلامفلرتل20لمنلاملوذتل(/2/8ة)لمتشمللاة تـٌلل لالةوحل لامي وًل لوالةوحل لامكميَووًل ،لولك لالةوحل لاميت لًيجر لؾنل
اة تخدارمولبرضازالسائدت،لبولمولتاببَلمنلبلملللمربزلمِو،لبولبهنولؾش ائَل لالثرل
بعوَـهتو .ل
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 لاإذزاحلؾل بللالإؿداملمضنلامـل بثلامليط صلؿوهيو ليفلاميؼوملالةويس لنومثوكللميكلتتٌوةبلاجلرامئلاملرتكبللمؽلامـل بثلامللرزت،لاإضوفللاإىللوح ةلحتدًدلحدلبذىنل
نوـل بث،لوبللًرتكلالمرلذونلحتدًد،لوركللبتـدًللاملوذتل(/1/77بل).
لاإمغوءلهصلاملوذتل()98لمنلاميؼوملالةويسلاذليلللجيزيلنومثوكللامتلدمللووةللظرفلبعوبلتلدميلبحدلم اظينلذوةللاثمثللمباتلظرفلازتكبلحرميللتدخلليفلاختطوصل
احملوكل ،لومت اخدلبإكومي لتكللالووةللمولمللحتطللاحملوكللؿىللتيوسللؾنلاحلطوهللاميتل
متيثِولمِذالاملهتملتكللالووةللامثومثل.
 لؿىللاجملمتؽلالوويللمع مولوجموسلالمنلؿىللوخَلاخلط صلبنلًتـووانلمؽلاحملوكللبشلكلم ض ؾيلمتثلِقلامـداةللومـوكبللجمريملاحلرة،لوُذالبلتفـَللاملوذتل()42لمنل
مِثوقلمٌؼمللالدملاملتحدتلخلدمللامتـوونلالوويل،ل لواختورلاإحراءاثلضدلالووللاملمتيـلل
ؾنلامتـوونلمؽلاحملوكل لاجليوئَللالوومَل،لحِثلتتِحلُذٍلاملوذتلجملسلالمنلذموزةلل
ةوعوتَليفلحوةللبيلهتدًدلنوامللوالمنلالوومَني،لاإللبنلتفـَللهصلُذٍلاملوذتلجيبل
بنلًلرتنلبـدملالاسذواحِلليفلاملـوًريلبنيلالوول.ل ل
 لجيب لتشجَؽ لالوول ليف لاملطوذكل لؿىل لاميؼوم لالةويس لنومثوكل لاجليوئَل لالوومَللبشلكلبوةؽ،لوامزتارمولبأحاكرمو .ل
 لاإجيوذ لهؼوملكضويئلما تلللمتومولًضمنلامـلوةلضدلمٌهتيكلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين لؿىل لكدم لاملاووات لبني لالوول لوُ لمو لةُاومه لل لحموةل ليف لامزتام لاملوذتل
امـاكرًنيلوبحصوةلاملرازليفلخمتوفلالووللمبووذئلُذالاملوه نلمـومِملبأنلاختطوصل
احملوكللة ميتدلاإههيمليفلبيلوكت ،لوُذٍلالاة تلالمَل لنومثوكللاميتلتضمنلمثللُذٍل
امفـومَل لمن لتتثلق لؿىل لض ء لبمَوث لالإحوةل لاحلومَل لاميت لمتوزش لمن لخالمِو لاحملوكلل
اجليوئَللالوومَللاختطوضوهتولوُ لمولٌا ت حبلتـدًللواكـيلميؼوملُذٍلاحملوكللجيادل
املاوواتليفلامتـومللمؽلاملضوايلالوومَللبـَدالؾنلة َوةللامكِللمبكِومني .ل
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امِ امش:
 -1لةـدلهللالمعر،لم ة ؿللاملوه نلالوويللالإواوينلاملـورص،لاجملدللامثومث،لذونلرهرلامعوـل،ل
ذازلُ مللنوعووؿللوامًرشلوامت سًؽ،لاجلزائر،ل،2014لصلصل،122ل.123
2ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ب)ل8،7،6،5لمنلاميؼوملهفاَ
3ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل3،2،1لمنلاميؼوملهفاَ ل
4ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل7،6،5،4لمنلاميؼوملهفاَ
5ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل13،12،11،10،9،8لمنلاميؼوملهفاَ
6ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل19،18،17،16،15،14لمنلاميؼوملهفاَل
7ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل22،21،20لمنلاميؼوملهفاَلل
8ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ة)ل26،25،24،23لمنلاميؼوملهفاَ
9ل-لما َكللدمحملامطغري،لذوزلاحملوكللاجليوئَللالوومَلليفلتيفِذلاملوه نلالوويللالإواوين،لبظروحلل
ذنت زاٍليفلاملوه نلامـوم،للكَللاحلل ق،لخومـللاجلزائر()1لبنلً ةف لبنلخدت،ل،2016/2015ل
صلصل.103،102لبهؼرلبًضو:لُ زتًا َوذي.يت،لح تريٌسلب يس،لامـالكللبنيلاملوه نلالوويلل
الإواوينلواحملومكلاجليوئَللالوومَل،لخمتوزاثلمنلاجملا ةللالوومَل لنوطوَبلالمحرلالوويل،لاجملدل ل،88ل
امـدذل،861لموزشل،2006لصلصل.15،14
10ل-لاملرحؽلهفاَ،لصل103
 11ل -لبهؼر لاملوذت ل 2/8ل(ح) لبهؼر لاملوذت ل 2/8ل(ح) ل 4،3،2،1لمن لاميؼوم لالةويس لنومثوكلل
اجليوئَللالوومَل
12ل-لذزًديلوفوء،لذوزلاملضوءلاجليويئلالوويلليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لبظروحلل
ذنت زاٍ لؿو لم ليف لامـو م لاملوه هَل ،للكَل لاحلل ق لوامـو م لاما َوة َل ،لخومـل لاحلوح لخلرض،ل
بتيل(،)2ل،2016/2015لص.274
13ل-لبهؼرلاملوذتل2/8ل(ه)لمنل1لاىلل15لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل
 14ل -لملزًدلمنلامتفوضَلليفلُذالامل ض ع،لبهؼر:لذزًديلوفوء،لذوزلاملضوءلاجليويئلالوويلليفل
تيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لمرحؽلةوبق،لصل.274
15ل-لاملرحؽلهفاَ،لصلصل.278،277
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16ل-لبهؼرلاملوذتل1/27لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل
17ل-لبهؼرلاملوذتل2/27لمنلاميؼوملهفاَ
 18ل -لبهؼرلاملوذتل()98لمن لاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل.لبهؼرلبًضو:لذزًديلوفوء،ل
ذوزلامفضوءلاجليويئلالوويلليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لمرحؽلةوبق،لصل.297
 19ل -لبهؼرلاملوذتل 1/28لمن لاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل.لبهؼرلبًضو:لما َكللدمحمل
امطغري،لمرحؽلةوبق،لص.156
20ل-لبهؼرلاملوذتل2/28لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَلل
21ل-لفبومًا وللملوللؿوََلبنلًوذللهجدالمضوؾفولمَؼللؿىللؿمللبًشوطلك اتَ،لومـللركللًـ ذل
معوَـللاجملوللامـاكري.لبمولبمًا وللنورئُسلاملدينلفمللًفرضلؿوََلاميؼوملالةويسلنومثوكللبنل
ًـمل لبلك لبفـول لمرؤوة ََ ،لفوزتاكهبم لجلرامئ لحرة لمثال لخوزح لهعوق لامـمل لل لجتـهل لًتثملل
املا لؤومَللحىتلوانلاكنلًـمللركللومللًتخذلامتدابريلامالسمل.لبهؼرليفلركل:لما َكللدمحملامطغري،ل
مرحؽلةوبق،لصل.157
22ل-لاملرحؽلهفاَ،لصلصل.158،157
 23ل -لجلللةـدلامـجمي،لماؤومَللاملوذتلوامرؤةوءلؾنلاجلرامئلالوومَللاميتلٍرتكهبولمرؤوة مهل
(مؽلذزاةللحملوهكللاملاؤومنيليفلاميؼوملامـرايقلاماوبق)،لجما ةللاحلل ق،لخومـللامك ًت،لامـدذل
امثوين،لح انل،2008لصل.113،112
 24ل -لذزًديلوفوء،لذوزلامفضوءلاجليويئلالوويلليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لمرحؽل
ةوبق،لصل.299
25ل-لبهؼرلاملوذتل124لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل
26ل-لذحِللؾودلانوعَف،لمـ كوثلفـومَللاحملوكللاجليوئَللالوومَل،لجما ةللاحللِلل،لاجملدلل،15لامـدذل
،37لخومـللبمحدلذزازًل،لبذزاز،ل،2016لصل.346
27ل-لانتفىلاميؼوملالةويسلنومثوكللحبللت فِليلبميصليفلاملوذتل()80لؿىللبهَلمُسليفلاميؼومل
الةويسلمولمييؽلالووللمنلفرضلامـل بثلامليط صلؿوهيوليفلك اهُهنولام ظيَل.لبهؼرليفلركل:ل
انرصي لمرمي ،لفـومَل لامـلوة لؿىل لالاىهتواكث لاجلا ميل لمل اؿد لاملوه ن لالوويل لالإواوين ،لمذهرتل
موحا تري ليف لامـو م لاملوه هَل ،للكَل لاحلل ق لوامـو م لاما َوة َل ،لخومـل لاحلوح لخلرض ،لبتيل،ل
،2009/2008لصل.139
اجملدلل،03لامـدذل،02لصلص:ل،157-131لبنت بر2019لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 154

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلذ.لؿًللم هُيس

28ل-لتيصلاملوذتل()16لمنلهؼوملزومولالةويسلؿىللبهَ:ل"للجي سلامودءلبولامليضليفلحتلِقلبول
ملوضوتلمب حبلُذالاميؼومل ل
لبيوءلؿىللظوبلمنلجموسلالمنل ل
الةويسلملدتلاجيولؾرشلشِر ًا ً
اإىللاحملوكللهبذالاملـىنلًتضميَلكرازلًطدزلؾنلاجملوسلمب حبلامفطللاماوبؽلمنلمِثوقلالدمل
املتحدت،لوجي سلنومجوسلجتدًدلُذالامعوبلبمرشوطلراهتو".
29ل-لدمحملُومشلمولك زا،لحقلجموسلالمنليفلوكفلاإحراءاثلامتثلِقلواحملوهكللبحملوكللاجليوئَلل
الوومَل،لبهؼرلامل كؽ :ل
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=280

اتزخيلامتطفحل2019/02/20
30- Rapport de la CPI ; Volume 2 ; 1ere partie 1993 ; p153

 31ل -لجلللةـدلامـجمي،لجموسلالمنلوؿالكتَلبميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَللالوومَل،لجما ةلل
احلل قلامك ًتِل،لامك ًت،لامـدذ امرابؽ ،2005،صل.19
32ل-لنومزًدلمنلاملـو موثلبهؼر:لؾودلامفتوخلدمحملرساح،لمبدبلامتاكملليفلاملضوءلالوويللاجليويئ،ل
ذونلرهرلامعوـل،لذازلاههنضللامـربَل،لاملوُرت،ل،2002لصل.111
33ل-لخوفلامرشؿللؿًل،لمبدبلامتاكملليفلاحملوكللاجليوئَللالوومَل،لذونلرهرلامعوـل،لذازلاحلومدل
نوًرشلوامت سًؽ،لالزذن،2012،لص.107
34ل-لاملرحؽلهفاَ،لصل.109
 35ل -لخوفلامرشؿللؿًل،لمرحؽلةوبق،لصلصل.121-117لبهؼرلبًضو :لبنلؿُىسلالمني،ل
مـ كوثلاحملوكللاجليوئَللالوومَللملتوبـللمٌهتيكلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لجما ةللاملـَوز،لاجملدلل
امتوةؽ،لامـدذلامرابؽ،لاملرنزلاجلومـيلتاما َوت،ل،2018لص.176
 36ل -لم هُيسلؿًل،لذوزلاحملوكللاجليوئَللالوومَلليفلاوشوءلوتع ٍرلاملضوءلاجليويئلالوويل،لمذهرتل
موحا تري،للكَللاحلل قلوامـو ملاما َوة َل،لخومـللتزييلوسو،ل،2005/2004لصلصل.81،80
;37-Karine Lescure ; Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. CE.D.IN
Paris; sans edition; 1994; p82 .

38ل-لمنلمجا ةللالُدافلاميتلهيدفلاإههيولُذالاملوه ن ،مٌؽلالهجزتلوامَِئوثلالمرٍكِللامتـوونلمؽل
احملوكل لاجليوئَل لالوومَل لواحلد لمن لمشوزنل لامل اث لالمرٍكِل ليف لمعوَوث لحفغ لاماالم ،لمٌؽل
املاوؿداثلامـاكرًللالمرٍكِللندلوللالؾضوءليفلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل ،مٌؽل
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احملومكلالمرٍكِللواحلك مللامفدزامَللمنلبيلتـوونلمؽلاحملوكللاجليوئَللالوومَللوٌشمللُذالامليؽل
حؼرلوكفلبيلخشصلم ح ذلؿىللالزايضلالمرٍكِللة اءلاكنلبمرٍكِولبولبحٌوَولملميلفهيول
لإحومتَلؿىللاحملوكل ،مٌؽلختطَصلبي لهفلوثلمنلكبللاحلك مللالمرٍكِللهمت ًللامـموَوثلاميتل
تل ملهبولاحملوكللضدلبيلم اظنلبمرٍيكلبولبحٌيبلملميلبطفللذامئلليفلام لايثلاملتحدتلالمرٍكِل،ل
ومٌؽلبيلاإحراءلتل ملبَلاحملوكلليفلالزايضلالمرٍكِل،لؿدملح اسلمتوبـللُذٍلاحملوكللامل اظينيل
المرٍكِنيلمتـوزضلبحاكم لهؼورمولالةويسلمؽلالوة ت زلالمرٍيك .لذزًديلوفوء،لاحملوكللاجليوئَلل
الوومَللوذوزُوليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لمذهرتلموحا تري،للكَللاحلل قلوامـو مل
اما َوة َل،لخومـللاحلوحلخلرض،لبتيل،ل،2009/2008لص.167
 39ل -لمنلبمهلمولتيصلؿوََ لُذٍلالتفوكِوثلُ لبنلتوزتملاحلك مللاملـيَللبـدملتاوميلبو لهللل
م اظين لام لايث لاملتحدت لالمرٍكِل لاملهتمني لبزتاكة لحرامئ لالإبذت لادلوؾَل لبو لاجلرامئ لضدل
الإواوهَل لبو لحرامئ لاحلرة لاإىل لاحملوكل لاجليوئَل لالوومَل .لومتثلِق لُذا لالاوشغول لكومت لبلعؽل
املـ انث لامـاكرًل لوالاكتطوذًل لؿىل لبي لذوةل لظرف ليف لهؼوم لزومو لالةويس لل لتدخل ليفل
الإفالثلمنلامـلوةلمـِو.لبهؼرليفلركل :لذزًديلوفوء،لاحملوكللاجليوئَللالوومَللوذوزُوليفلتيفِذل
ك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،لص.171
40ل-لاملرحؽلهفاَ،لص171
41ل-لانرصيلمرمي،لمرحؽلةوبق،لصل183
42ل-لبهؼرلاملوذتل()87لمنلاميؼوملالةويسلنومثوكللاجليوئَللالوومَل
 43ل -لذزًديلوفوء،لاحملوكللاجليوئَللالوومَللوذوزُوليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،ل
مرحؽلةوبق،لص173
44ل-لاملرحؽلهفاَ،لص173
 45ل-لتيصلاملوذتل 1/88لمنلامربوت ه للالإضويفلالولللتفوكِوثلحٌَفلمـومل 1977لؿىللبهَ:ل"ل
تلدم لالظراف لاماومِل لاملتـوكدت للك لمهنو لملخر لبنرب لكاط لنومـووهل لفامي لًتـوق لبلإحراءاثل
اجليوئَللاميتلتتخذلبشأنلالاىهتواكثلاجلا ميلللحاكملالتفوكِوثلبولُذالاملوثق" .
 46ل -لذزًديلوفوء،لاحملوكللاجليوئَللالوومَللوذوزُوليفلتيفِذلك اؿدلاملوه نلالوويللالإواوين،ل
مرحؽلةوبق،لصل.176
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 -47لموهؽلحٌلللؾودلاميورص،لبفوقلاهضٌلملالووللامـربَللاإىللاميؼوملالةويس لنومثوكللاجليوئَلل
الوومَل،لؿىللامل كؽ:ل ل
http://www.legalarabforum.org/ar/node/287

اتزخيلامتطفحل10
48ل-لامل كؽلهفاَ
49ل-لًل للبحدلبةوتذتلاملوه نلالوويلليفلُذالاخلط صلبنلفوؿوَللاحملوكللاجليوئَللالوومَللمرُ هلل
إبزاذتلالوول،لخوضلليفلغَوةلةوعللتيفِذًللتضمنلمِولتيفِذلبحاكرمو،لوذلكللًؤندلؿىللبنل
احملوكللمنلتك نلراثلظوبؽلؿومليلالالاإرالحؼَتلبدمعلام لايثلاملتحدتلالمرٍكِل .لبهؼرليفل
ركل :ل
; - Serge Sur ; Le droit international pénal entre L’état et la société international
Actualité et droit international ; Octobre 2001 ; In www.ridi.org/adi
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