حق المجتمع الدولي في العقاب عن الجرائم الدولية على
ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The right of the international community in impunity for
international crimes in the light of the Statute of the International
Criminal Court

األستاذ :ولد يوسف مولود
باحث أكادميي يف القانون اجلنائي الدويل
والقانون الدويل اإلنساين
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري تيزي وزو
امللخص:
تعتبر املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ّأول حمكمـة مسـتقلة ودائمـة ،منشـأة بموجـب معاهـدة
دوليـة مـن أجل وضـع حدّ لإلفلات من العقـاب ،وممارسـة اختصاصها عىل األشـخاص
املسـؤولني عـن ارتـكاب أشـدّ اجلرائـم خطـورة موضـع االهتمام الـدويل ،وهـي :جريمة
اإلبـادة اجلامعيـة ،اجلرائـم ضـد اإلنسـانية ،جرائـم احلـرب ،جرائـم العدوان.
الكلمات الدالة:
املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ،اجلرائـم الدوليـة ،مبـدأ العقـاب ،جريمـة اإلبـادة اجلامعيـة،
اجلرائـم ضـد اإلنسـانية ،جرائـم احلـرب ،جرائـم العـدوان.
Summary:
The International Criminal Court is the first permanent and independent
tribunal established under an international treaty in order to put an end
to impunity, and to exercise its jurisdiction over persons responsible for
committing the most serious crimes of international concern, namely
genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression.
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مقـدمة:
« فكما يقـال ،كل الطـرق تؤدي إىل رومـا ،لكن يبدو أهنـا مل تؤدي باجلميـع إىل هنا ...ومع
ذلـك فـإين واثـق أنكـم لـن ختيبـوا أمـال البرشيـة يف إقامـة عدالـة دولية عبر تأسـيس حمكمة
جنائية دوليـة قوية ومسـتقلة.1»...

نجـح املجتمـع الـدويل يف أن خيـرج إىل الوجـود أول حمكمـة جنائيـة دولية 2تتمتع بسـلطة
حماكمـة املسـئولني عـن ارتكاب أشـدّ اجلرائم الدوليـة خطـورة ،وكان ذلك أثنـاء مؤمتر روما
يف  17جويليـة  ،19983ودخل النظام األسـايس للمحكمة حيز التنفيـذ يف  01جويلية .20024

حيـث أكّـد النظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة على أن هدفـه هـو وضـع حدّ
لإلفلات مـن العقـاب ،املنصوص عليـه يف الفقـرة ( )4من ديباجـة النظام األسـايس بعبارة:
« وإذ تؤكَـد أن أخطـر اجلرائـم التـي تثير قلـق املجتمـع الـدويل بـأرسه جيـب أن ال متـر دون
عقـاب ،»....والفقـرة ( )5مـن الديباجـة بعبـارة « :وقـد عقـدت العـزم على وضـع حـدَ
إلفلات مرتكبـي هـذه اجلرائـم مـن العقـاب واإلسـهام بالتـايل يف منـع هـذه اجلرائم».5
وعرفـت املـادة األوىل مـن النظـام األسـايس ،املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة على أهنـا هيئـة
َ
7
6
قضائيـة دوليـة دائمـة ومسـتقلة ومكملـة للواليـات القضائيـة الوطنيـة  ،أنشـئت بموجب
اتفاقيـة دوليـة متارس سـلطاهتا القضائية عىل األشـخاص الطبيعيني املسـؤولني عـن ارتكاب
أشـدّ اجلرائـم الدوليـة خطـورة واملدرجـة ضمـن نظامها األسـايس.8
وعليه فيام تتمثل اجلرائم األشدّ خطورة التي ختتص املحكمة اجلنائية الدولية بمالحقتها ؟

لإلجابـة على هذه اإلشـكالية ،سـوف نحـاول التعريـف باجلرائـم الداخلـة يف اختصاص
املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة وفقـا للمـواد ( )8.7.6.5مـن النظـام األسـايس للمحكمة.

ختتـص املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة بمحاكمـة ومعاقبـة مرتكبي عدد مـن اجلرائـم الدولية
اخلطيرة املحـدّ دة يف املـادة ( )1/5مـن النظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة التـي
تنـص« :يقتصر اختصـاص املحكمـة على أشـد اجلرائـم خطـورة موضـع االهتمام الـدويل
بـأرسه وللمحكمـة بموجـب هـذا النظـام األسـايس اختصـاص النظـر يف اجلرائـم التاليـة:
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(أ)  -جريمة اإلبادة اجلامعية.
(ب)  -اجلرائم ضد اإلنسانية.
(ت)  -جرائم احلرب.

(ث)  -جرائم العدوان ».

حسـب الباحـث ( )Huet Andréأصبحـت املحكمة اجلنائيـة الدولية «دائمة» و»مسـتقلة»
واختصاصهـا يتمحـور حول أربعـة أنواع مـن اجلرائم بالغة اخلطـورة ،والتـي يمكن أن متس
املجتمـع الدويل.9

وعليـه ختتـص املحكمـة اجلنائية الدوليـة بمالحقة املسـؤولني عن ارتكاب جرائـم اإلبادة
اجلامعيـة ،واجلرائم ضد اإلنسـانية ،وجرائـم احلرب ،و جرائـم العدوان.10

ويمكـن تعريـف اجلريمـة الدوليـة التـي تدخـل يف اختصـاص املحكمـة اجلنائيـة الدولية
بأهنـا « :فعـل أو امتنـاع ينطبـق عليـه وصـف اجلريمـة الـواردة يف املـواد  8.7.6مـن النظـام
األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة سـواء كانـت أفعال إبـادة أو أفعـال ضد اإلنسـانية أو
تلـك التـي متثل جرائـم حرب ،على أن تصدر عـن إرادة معتبرة قانونا ،وذلك بـأن تكون يف
إطـار دويل يتبنـى الفعـل ضمـن سياسـة دولية ،مـن قبل منظمـة غير حكوميـة» ،11و يعرفها
أيضـا األسـتاذ («: )Glasserبأهنـا كل فعـل خيالـف القانـون الـدويل ،ويوصـف بأنـه عمـل
جنائـي يسـتوجب تطبيـق العقـاب عىل فاعلـه كونه يضر باملصالـح الدولية التـي حيميها هذا
القانـون يف نطـاق العالقـات الدولية».12

أوال /جرمية اإلبادة اجلماعية:
بعـد هنايـة احلـرب العامليـة الثانيـة حجـم الفظاعـات التـي ارتكبهـا القـادة النازيـون،
لدرجـة عجـز األوسـاط القانونيـة عـن إعطاء اسـم أو وصـف دقيـق للمذابح التـي ارتكبها
األملـان ضـد املاليني مـن األرواح البرشية ،ففي شـهر أوت مـن عـام  1941رصح (Winston
 )Churchelأثنـاء أحـد خطاباتـه اإلذاعية « :إننا أمام جريمة ال اسـم هلـا» ،13وأمام هذا اإلهبام
والغمـوض قـام الدكتـور ( )Raphaël Lemkinعام  1944يف كتابه الشـهري «حكـم املحور يف
أوربـا املحتلـة» ،14باسـتحداث مصطلـح ( )Génocideلوصـف تلـك اجلرائـم ويتألـف هـذا
املصطلـح مـن لفظني مهـا ( )Génoوتعنـي اجلنـس ،و( )ceadreوتعني القتـل ،وترمجة معناها
باللغـة العربية إبـادة اجلنـس البرشي.15
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لقـد أقـرت اتفاقيـة اإلبـادة اجلامعيـة 16مبـدأ املسـؤولية اجلنائيـة الدولية للفـرد من خالل
مـا نصـت عليـه املادة الرابعـة « :يعاقـب كل من يرتكـب جريمة اإلبـادة اجلامعية سـواء كان
جـاين من احلـكام أو مـن املوظفين أو من األفـراد».17

كما نصـت املـادة السادسـة مـن نفـس االتفاقيـة على «:حياكـم األشـخاص املتهمـون
بارتـكاب اإلبـادة اجلامعيـة ،أو أي من األفعـال األخرى املذكـورة يف املادة الثانيـة أمام حمكمة
خمتصـة مـن حماكـم الدولـة التـي ارتكـب الفعـل على أراضيهـا أو أمـام حمكمـة جـزاء دولية
تكـون ذات اختصـاص إزاء مـن يكـون مـن األطـراف املتعاقـدة قـد اعترف بواليتهـا».18
 - 1تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية:
عـرف النظام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدولية اإلبـادة اجلامعية جلنس معين يف املادة
ّ
19
السادسـة منـه  ،على أنـه أي فعل مـن األفعـال التي ترتكـب بقصد إهلاك مجاعـة قومية أو
أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بصفتها هـذه إهالكا كليـا أو جزئيا.20
 - 2أركان جرمية اإلبادة اجلماعية:
تتمثل أركان جريمة اإلبادة اجلامعية يف الركن املادي ،والركن املعنوي والركن الدويل.
أ -الركن املادي جلرمية اإلبادة اجلماعية:
يتمثـل الركـن املادي جلريمـة اإلبادة اجلامعية يف النشـاط أو السـلوك اخلارجي الذي ينص
القانـون على جتريمـه ومعاقبـة مرتكبيه ،ويسـتوي يف ذلـك أن يكون هـذا السـلوك إجيابيا أو
سـلبيا ،21وتتنوع األفعال التي تشـكل السـلوك اإلجرامي هلـذه اجلريمة ،وهـي واردة يف املادة
السادسـة مـن نظام روما األسـايس للمحكمـة اجلنائية الدوليـة ،22وهي كاآليت:

-

قتل أفراد اجلامعة.
إحلاق رضر جسدي أو عقيل جسيم بأفراد اجلامعة.
إخضاع اجلامعة عمدا ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الفعيل كليا أو جزئيا.
فرض تدابري تستهدف منع اإلنجاب داخل اجلامعة.
نقل أطفال اجلامعة عنوة إىل مجاعة أخرى.
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ب -الركن املعنوي جلرمية اإلبادة اجلماعية:
يتخـذ الركـن املعنوي جلريمـة اإلبـادة اجلامعية صـور القصد اجلنائـي العام الـذي يتكون
مـن عنصري العلـم واإلرادة مـع رضورة توفـر قصـد جنائي خـاص لدى اجلـاين وهو قصد
اإلبـادة ،فـإذا ختلـف هذا القصـد ال تقوم جريمـة اإلبـادة اجلامعية.23
فجريمـة اإلبـادة اجلامعية تتميـز عن غريها من اجلرائـم الدولية األخـرى بقصدها اخلاص
واملتمثـل يف اإلهلاك ،والـذي ينقسـم بـدوره إىل إهالك جسـدي وبيولوجي وإهلاك ثقايف،
ويعتبر اإلهلاك الثقايف مـؤرشا إىل نية ضمنيـة يف ارتكاب إهالك جسـدي.24
ج -الركن الدويل جلرمية اإلبادة اجلماعية:
الركـن الـدويل يف جريمة اإلبـادة اجلامعية هـو أن ترتكب اجلريمة بناء عىل خطة مرسـومة
مـن الدولـة ،يمثلهـا مسـؤولون كبار أو بتشـجيع منهـم ،وال يشترط أن يكـون املجني علهم
تابعين لدولـة أخـرى ،ويمكـن أن يكونـوا تابعين للدولـة ذاهتا ،ومتثـل هذه احلالـة األخرية
اسـتثناء على املفهـوم الضيق للركن الـدويل ،وينبغـي أن نشير إىل أن جريمة اإلبـادة اجلامعية
يمكـن أن ترتكـب يف وقـت السـلم كام يمكـن أن ارتكاهبا يف وقـت احلرب( املـادة األوىل من
اتفاقي�ة  ،)1948وهـي جريمة ال تسـقط بالتقادم.25

ثانيا /اجلرائم ضد اإلنسانية:
حتمـل كلمة اإلنسـانية العديد من التفسيرات واملعـاين ،فاختالف احلضـارات والثقافات
يف العـامل جيعـل مـن الصعـب إجيـاد تعريـف شـامل لإلنسـانية ،كـون أن األفعال الالإنسـانية
ختتلـف مـن بلد آلخـر ،لذلـك فاجلرائم ضـد اإلنسـانية تقترص على األفعـال األساسـية التي
متـس باإلنسـان واحليـاة والكرامة.26
ّ

وكـرس مصطلـح اجلرائـم ضـد اإلنسـانية يف ميثـاق املحكمـة العسـكرية لنورمبرغ التي
ّ
أنشـأت ملحاكمـة كبـار جمرمي احلـرب العامليـة الثانية ،حيث نصـت املادة السادسـة فقرة (ج)
على أن أفعـال ( القتـل وإفنـاء األشـخاص واالسترقاق واإلقصاء عـن البلـد وكل عمل ال
أنسـاين مرتكـب ضـد أي شـعب مـدين قبل احلـرب وأثنائهـا ،وكذلـك االضطهـادات املبنية
على أسـباب سياسـية أو عرقيـة أو دينية سـواء كانـت تلك األفعـال أو االضطهـادات خمالفة
للقانـون الداخلي للدولة املنفـذة فيها أم ال ،متى كانـت هذه األفعال واالضطهـادات مرتكبة
تبعـا جلريمـة ضد السلام أو جريمـة حرب أو كانـت ذات صلـة هبا).27
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ومـع ذلـك فإنـه قبل احلـرب العامليـة الثانية مل تعـرف اجلرائم ضـد اإلنسـانية اهتامما كبريا
مـا عدا بعـض املحـاوالت الدولية منهـا ترصيح «سـان برتسـبورغ»  1868الذي أمـر بتقليل
اسـتعامل بعض األسـلحة التـي هلا أثر ضـار بالقواعد اإلنسـانية.
 1تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية:نصت املادة  1/7من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية:

« يشكل أي فعل من األفعال التالية «جريمة ضد اإلنسانية» متى ارتكبت يف إطار هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني وعن علم باهلجوم».28

اعتبر أسـتاذ القانـون الـدويل ( )Luigi Condorelliهـذه املـادة بمثابـة النـص األول ذي
الطبيعـة االتفاقيـة والعامـة التي تعرف بشـكل مفصل ومسـتفيض قائمة األعمال التي يمكن
تكييفهـا كجريمـة ضد اإلنسـانية.29
يفهـم مـن اهلجـوم املبـارش ضـد السـكان املدنيين يف سـياق هـذا العنصر بأنـه يعنـي أي
إجـراء يتضمـن ارتكابـا متعـددا لألفعال املشـار إليهـا يف الفقـرة األوىل من املادة السـابعة من
النظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ضـد أي من السـكان املدنيين تأييـدا لدولة أو
سياسـة تنظيميـة بارتـكاب هـذا اهلجـوم ،وال توجـب بالضرورة أن تشـكل األفعـال عملا
عسـكريا ،ومـن املفهـوم أن السياسـة الراميـة إىل القيـام هبذا اهلجوم تسـتدعي قيـام الدولة أو
املنظمـة بتعزيـز أو تشـجيع نشـاط للقيـام هبـذا اهلجوم ضـد السـكان املدنيني.30
 - 2أركان اجلرائم ضد اإلنسانية:
يقوم البنيان القانوين للجرائم ضد اإلنسانية عىل عدّ ة أركان ،وهي الركن املادي والركن
املعنوي والركن الدويل ،وعند اكتامل هذه األركان تصبح اجلريمة ضد اإلنسانية قائمة.
أ -الركن املادي للجرائم ضد اإلنسانية:
يتمثـل الركـن املادي للجرائـم ضد اإلنسـانية وفقا لنص املـادة  1/7من النظام األسـايس
للمحكمـة اجلنائيـة الدولية يف عـدة أفعال هي:
(أ) -القتل العمد،
(ب)  -اإلبادة،

(ج)  -االسرتقاق،
252

العدد التاسع

(د) -إبعاد السكان أو النقل القرسي للسكان،

(هــ) -السـجن أو احلرمـان الشـديد على أي نحـو آخـر مـن احلريـة البدنيـة بما خيالـف
القواعـد األساسـية للقانـون الـدويل،
(و) -التعذيب،

(ز) -االغتصـاب ،أو االسـتعباد اجلنسي ،أو اإلكـراه على البغـاء أو احلمـل القرسي ،أو
التعقيـم القسري أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنيس عىل مثـل هـذه الدرجة من
اخلطورة،

(ح) -اضطهـاد أيـة مجاعـة حمـددة أو جممـوع حمـدد مـن السـكان ألسـباب سياسـية أو
عرقيـة أو قوميـة أو إثنيـة أو دينيـة ،أو متعلقـة بنـوع اجلنـس عىل النحـو املعـرف يف الفقرة ،3
أو ألسـباب أخـرى من املسـلم عامليـا بأن القانـون الدويل ال جييزهـا ،وذلك يف مـا يتصل بأي
فعـل مشـار إليـه يف هـذه الفقـرة أو بأية جريمـة تدخـل يف اختصـاص املحكمة،
(ط) -االختفاء القرسي لألشخاص،
(ي) -جريمة الفصل العنرصي،

(ك) -األفعـال الالإنسـانية األخـرى ذات الطابـع املامثـل ،والـذي تسـبب عمـدا يف معانـاة
شـديدة أو يف أذى خطير يلحـق باجلسـم أو بالصحـة العقليـة أو البدنيـة.31

إن األفعـال املكونـة للجرائـم ضـد اإلنسـانية طبقـا لنظام رومـا مل حتدد عىل سـبيل احلرص
بـل تـم حتديدهـا عىل سـبيل املثـال ،وهو ما يمكـن اسـتخالصه من الفقـرة الفرعيـة (ك) من
الفقـرة  1من املـادة  7املذكـورة أعاله.

واجلريمـة ضـد اإلنسـانية هلـا قـوة إجراميـة ،كام تعتبر يف نظـر القانـون الدويل اإلنسـاين
واملجتمـع الـدويل بصفـة عامـة هلا جسـامة كبيرة ملـا حتتويه مـن األسـاليب البشـعة يف كيفية
القتـل وارتـكاب هـذه اجلرائم.32
ب -الركن املعنوي للجرائم ضد اإلنسانية:
يتمثـل الركـن املعنـوي للجرائـم ضـد اإلنسـانية بصـورة عمديـة ،وبذلك تتطلـب قصد
جنائـي عـام مكون مـن عنصري العلـم واإلرادة ،أي أن يعلم اجلـاين بأن ما يأتيه من سـلوك
جمـرم ومعاقـب ،باإلضافـة إىل القصـد اجلنائـي العام تتطلـب قصـد جنائي خـاص ،وهو نية
القضـاء عىل أفـراد اجلامعة حمل االعتـداء ذات عقيدة معينـة ،33فاجلرائم ضد اإلنسـانية تعادل
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جريمـة التعذيـب التـي حتتوي على رضوب املعاملة والعقوبة القاسـية طبقا للمادة األوىل من
اتفاقيـة حظر التعذيب لعـام .198434
ج -الركن الدويل للجرائم ضد اإلنسانية:
الصفـة الدوليـة هلذه اجلرائـم واضحة ،فأعمال االضطهاد متى وجهـت دون متييز إىل عدد
مـن األفـراد ينتمـون إىل طائفـة متم ّيزة من البشر ،ثم أن هـذه األفعال تنطوي على خطر كبري
هيدد اإلنسانية.35

فاجلرائـم ضـد اإلنسـانية جرائـم دولية بطبيعتهـا نظرا لطبيعـة اجلرائم التـي ترتكـب مجيعها
ضـد اإلنسـان ،36وتتميـز عـن اجلرائـم الدوليـة األخـرى بأهنـا تعتبر األخطـر ،وذلـك نظرا
جلسـامتها ووحشـيتها ،ألهنا تسـتهدف القضـاء عىل جمموعة معينـة بقصد إفنائهـا من الوجود
مثـل القتـل بصـورة مجاعية.
ولقـد تـم إقصـاء كل قيـد زمنـي حيـدّ مـن النطـاق العملي للمادة السـابعة مـن النظـام
األسـايس للمحكمـة ،إذ بمجـرد التحقـق مـن العنـارص األساسـية للجريمـة ضد اإلنسـانية
يمكـن ترتيـب املسـؤولية اجلنائيـة ،فخلـو املادة مـن كل إشـارة إىل العامل الزمني سـاعد عىل
حتقيـق جمـال تطبيـق املسـؤولية اجلنائيـة الدوليـة للفرد.37
مـن اجلديـر بالذكـر أن املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة قـد توسـعت يف مفهـوم اجلرائـم ضـد
اإلنسـانية ،بـل أهنـا قـد تركت البـاب مفتوحـا أمام إضافـة جرائم أخـرى كام يتبين يف الفقرة
األوىل مـن املـادة السـابعة مـن النظـام األسـايس للمحكمة.38

ثالثا /جـرائم احلـرب:

احلـرب التـي كانـت مرشوعـة ومباحـة يف املـايض ،أصبحـت جريمـة دوليـة يعاقـب
مرتكبيهـا وفقـا لنظام روما األسـايس ،وسـنتناول كل من تعريـف جرائم احلـرب ،وأركاهنا.

 - 1تعريف جرائم احلرب:
جاء يف املادة ( )2/8من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بأن جرائم احلرب تعني:

(أ)-االنتهاكاتاجلسيمةالتفاقيات جنيفاملؤرخةيف 12آب/أغسطس.1949

(ب)-االنتهـاكات اخلطيرة األخرى للقوانني واألعراف السـارية على املنازعات الدولية
املسـلحة يف النطاق الثابـت للقانون الدويل.
254

العدد التاسع

(جـ) -يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل.

(د) -تنطبق الفقرة (2ج) عىل املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل.

(هـ)-االنتهـاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السـارية عىل املنازعات املسـلحة
غير ذات الطابع الـدويل يف النطاق الثابـت للقانون الدويل.
(و) -تنطبق الفقرة (2هـ) عىل املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل.39

لقـد نصـت املـادة الثامنـة مـن النظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة على صور
جرائـم احلـرب ،وقـد كانـت خطـوة هامـة وحاسـمة يف جمـال حتديـد االنتهـاكات اجلسـيمة
للقانـون الـدويل اإلنسـاين حتديـدا تفصيليـا ،رغـم كل الصعوبـات التـي واجهـت واضعـي
مشروع نظـام رمـا األسـايس خلال األعمال التحضرييـة مـن تناقضـات يف وجهـات نظـر
الـدول املشـاركة يف مؤمتـر روما.40
يق�ول األس�تاذ ( )Grégory Berkovicعـن التعريـف الـذي أوردتـه املـادة ( )1/8أنـه
اسـتمد مـن نـص املـادة  20مـن مرشوع تقنين اجلرائـم املوجهـة ضد السلام وأمـن البرشية
لسـنة  1996التـي عرفـت جرائـم احلـرب بأهنـا تلـك اجلرائم التـي ترتكـب بطريقـة منهجية
وعلى نطاق واسـع.41
 - 2أركان جرائم احلرب:
تقوم جرائم احلرب عىل الركن املادي والركن املعنوي والركن الدويل.
أ -الركن املادي جلرائم احلرب:
يتخـذ الركـن املـادي جلرائـم احلرب صـور عديـدة ختتلف مـن جريمة إىل أخـرى ،وذلك
على النحو اآليت:

 يف جريمـة االعتـداء على املدنيين أو املقاتلين العـزل :يتخـذ الركـن املـادي فيها صورالعـدو بمهامجـة املدنيني واملواقـع املدنية ،وذلك بشرط أال يكون هـؤالء املدنيني منتمني
قيـام
ّ
للقـوات املسـلحة وال يشتركون فعال يف العمليـات احلربية.
 يف جريمـة إسـاءة معاملـة ضحايا احلرب مـن املرىض واجلرحـى واألرسى :يتخذ الركناملـادي فيهم صـور وضعهم يف السـجون أو معاقبتهم بال حماكمـة ،أو قتلهم.
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 يف جريمـة قتـل الرهائـن :وقـد اختـذ الركن املـادي هلـذه اجلريمة أبشـع صورة لـه أثناءاحلـرب العامليـة الثانية.

 يف جرائـم اسـتعامل الغـازات اخلانقـة :يتخـذ الركن املـادي فيها صورة إطلاق القواتاملتحاربـة لغازات تؤدي إىل موت األشـخاص خنقـا أو تؤدي إىل إصابتهـم بأمراض خطرية.
 يف جريمـة احلـرب البكرتيولوجيـة :يأخـذ الركـن املـادي فيها صـورة قـذف املحاربونميكروبـات حتمـل أمراضـا فتاكة.

 يف جرائـم اسـتخدام املقذوفـات املتفجرة أو املحشـوة بمواد ملتهبة :يأخـذ الركن املاديفيهـا رضورة قيـام املحاربـون بتعهد اسـتخدام رصاصات معينـة تؤدي إىل إحداث أمل شـديد
يف جسـد الضحية.42

جتـدر املالحظـة أنـه بالرغم مـن إدراج املادة الثامنة مـن قانون روما األسـايس جمموعة من
اجلرائـم التـي ترتكب أثناء النزاعات املسـلحة غري الدوليـة ،كالتجنيد اإلجبـاري أو الطوعي
لألطفـال دون سـن اخلامسـة عشر ،43واهلجامت ضـد األعيان الثقافيـة ،والتـي مل تكن جمرمة
مـن قبـل ،إال أن املؤسـف هـو عـدم جتريـم تعمـدّ جتويـع السـكان كأسـلوب مـن أسـاليب
احلـرب بحرماهنـم مـن املـواد التي ال غنـى عنها لبقـاء السـكان املدنيين ،بالرغم ممـا تقوم به
احلكومـات مـن تطويـق للمناطق التـي تسـيطر عليها القـوات املنشـقة ،رغم احتوائهـا لعدد
كبير مـن املدنيين الذين وقعـوا ضحية اخلـوف واإلكراه من قبـل هذه اجلامعـات ،فضال عن
توجيـه اهلجامت ضد األشـغال اهلندسـية واملنشـآت التـي حتوي مـواد خطرية ،وكذا تسـبيب
أرضار واسـعة النطـاق وطويلة األمد تضر بالبيئـة الطبيعية.44
إن أهـم املشـكالت التـي تواجـه املجتمـع الـدويل حاليـا يف تطوير مفهـوم جرائـم احلرب
نجـد قضيـة تطبيـق القواعد الدوليـة املن ّظمة للرصاعات املسـلحة غير الدوليـة ،45وهي قضية
شـائكة دوليـا ،لذلـك فهي تثري خالفـات كثرية بين احلكومـات ،أدت إىل غمـوض عدد كبري
مـن النصوص املتعلقـة بمفاهيـم جرائم احلـرب وأركاهنا.46
ب -الركن املعنوي جلرائم احلرب:
يقصـد بالركـن املعنـوي جلرائم احلـرب القصـد اجلنائي العـام الذي يتكـون من عنرصي
العلـم واإلرادة ،حيـث أنـه يعلـم اجلـاين أن سـلوكه هـذا يتنـاىف وقوانين وأعـراف احلرب،
ولكـن جرائـم احلـرب تتطلب توفر قصـد جنائي خـاص أال وهو نيـة إهناء العالقـات الودية
بين الدول.
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ج -الركن الدويل جلرائم احلرب:
يقصـد بالركـن الـدويل جلرائـم احلـرب أن تقـع جريمـة احلـرب بنـاء على ختطيـط من
دولـة متحاربـة ،وبتنفيـذ مواطنيها ،ضـد رعايا دول األعـداء ،وذلك يف سـياق نزاع دويل
مسـلح ،وتكـون هـذه اجلرائـم مرتبطـة ارتباطا وثيقا هبـذا النـزاع ،ومع ذلـك تصبح هذه
اجلرائـم دوليـة رغـم وقوعهـا يف إطار سـياق نزاع مسـلح غري ذي طابـع دويل يف احلاالت
التـي يتـم فيهـا انتهـاكات جسـيمة للمادة الثالثـة املشتركة بين اتفاقيـات جنيـف األربعة
لعـام  ،1949وهـي عبـارة عن أفعـال مرتكبة ضد أشـخاص غري مشتركني اشتراكا فعليا
يف األعمال احلربيـة بين الـدول املتحاربـة حتـى ولـو كانـوا مـن أفـراد القـوات املسـلحة
هلـذه الـدول الذين ختلـو عـن أسـلحتهم طواعيـة أو اختيارا .47

يف جرائـم احلـرب يمكـن للدولـة عندمـا تصبح طرفـا يف النظـام األسـايس أن تعلن عدم
قبوهلـا اختصاص املحكمة ملدة سـبع سـنوات مـن بدء رسيان هـذا النظام األسـايس عليها.48

رابعا /جرمية العدوان:
عـرف األسـتاذ ( )Alfaroالعـدوان بأنـه « :كل اسـتخدام للقـوة أو التهديـد هبـا مـن قبل
ّ
دولـة أو جمموعـة مـن الـدول أو حكومـة أو عـدة حكومـات ضـد أقاليم شـعوب الـدول أو
احلكومـات األخـرى أيـا كانـت الصـورة أو السـبب أو الغـرض املقصـود من العـدوان ،فيام
عـدا حالـة الدفـاع الرشعـي الفـردي أو اجلامعـي ضـد عـدوان مرتكـب مـن جانـب قـوات
مسـلحة أو املسـامهة يف إعمال القمـع التـي تتخذهـا األمم املتحـدة ».49

وتعتبر جريمـة العـدوان مـن اجلرائـم األكثـر هتديـدا للمجتمع الـدويل ،حيـث وصفت
أثنـاء حماكمات نورمبرغ بأهنـا أشـدّ اجلرائم الدوليـة عىل اإلطلاق وختتلف عن باقـي جرائم
احلـرب يف أهنـا تشـمل وحدها على مسـاوئ الكل.50
 - 1صعوبة تعريف جرمية العدوان:
لقـد كانـت جريمـة العـدوان أحد األسـباب الرئيسـية يف تأخير إنشـاء املحكمـة اجلنائية
الدوليـة ،فقـد مـرت بمراحـل عديـدة 51إىل أن تـم إقرارهـا كجريمـة حـرب يف إطـار النظام
األسـايس ملحكمـة نورمبرغ حتـت مسـمى (اجلرائم ضد السلام) ،فقـد كلفت جلنـة القانون
الدويل بدراسـة املشـاكل التي تعيق وضـع تعريف للعـدوان ،فبقيت األعمال املتعلقة بتعريفه
جاريـة يف إطـار منظمـة األمـم املتحـدة طيلـة عقديـن مـن الزمـن ،52حتـى توصلـت اللجنة
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اخلاصـة املكلفـة بإعـداد تعريـف العـدوان إىل اعتماد صيغـة هنائيـة لتعريفـه ،تبنتهـا اجلمعية
عـرف القـرار يف مادتـه األوىل العدوان:
العامـة بموجـب القـرار 3314لسـنة  ،197453حيث ّ
«بأنـه اسـتخدام القوة املسـلحة مـن جانب إحـدى الدول ضد سـيادة أو سلامة أرايض دولة
أخـرى أو اسـتقالهلا السـيايس ،أو بأيـة طريقـة ال تتفـق مع ميثـاق األمم املتحـدة».54

كما نـص على حـاالت نموذجيـة تعـد مـن األعمال العدوانيـة يف إطـار مادتـه الثالثـة
كالغـزو وشـ ّن هجـوم عىل أرايض دولـة أخرى ولـو بصورة مؤقتـة ،وكذلك أعمال القصف
وحصـار املوانـئ والسـواحل والسماح باسـتخدام األرايض مـن قبـل دول أخـرى الرتكاب
أعمال العـدوان ،وإرسـال قوات غير نظامية أو مرتزقة الرتـكاب أعامل القـوة .وأعطى قرار
اجلمعيـة العامـة بموجـب املـادة الرابعـة ملجلـس األمـن صالحية وصـف أعامل أخـرى غري
الـواردة يف املـادة الثالثـة مـن قبيل األفعـال املكونة جلريمـة العـدوان وفقا ألحـكام امليثاق.55
 - 2تعريف جرمية العدوان يف املؤمتر االستعراضي يف كومباال:
اعتمـد املؤمتـر االسـتعرايض قـرارا ،56أدخـل به تعديلا يف نظـام روما األسـايس ،بحيث
يتضمـن تعريفـا جلريمة العـدوان ويضع الرشوط التـي بموجبها يمكـن للمحكمة أن متارس
اختصاصهـا فيما يتعلق باجلريمة .وأن املامرسـة الفعليـة للوالية خاضعة للقرار الذي سـيتخذ
بعـد األول مـن كانـون الثاين/يناير  2017مـن قبل األغلبية نفسـها للدول األطـراف املطلوبة
العتماد أي تعديل يف النظام األسـايس.

اسـتند املؤمتـر االسـتعرايض يف تعريـف جريمـة العـدوان على قـرار اجلمعيـة العامـة لألمم
املتحـدة رقـم ( )3314املـؤرخ يف  14ديسـمرب  ،1974ويف هذا السـياق اتفق عىل وصـف العدوان
على أهنـا اجلريمة التـي ارتكبها زعيم سـيايس أو عسـكري والتي بحكم خصائصهـا وخطورهتا
وحجمها تشـكل انتهـاكا واضحا مليثـاق األمـم املتحدة.57

وفيما يتعلـق بمامرسـة املحكمة اجلنائيـة الدوليـة اختصاصها ،وافـق املؤمتر على أن احلالة
التـي يكـون فيها عمـل من أعمال العدوان قد وقـع فيمكن أن حتـال القضيـة إىل املحكمة من
قبـل جملـس األمن املتصرف بموجب الفصل السـابع من ميثـاق األمم املتحـدة ،بغض النظر
عـن مـا إذا كانـت الدولة املعنية مـن الدول األطـراف أو الدول غير األطراف.58

ومتـارس املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة اختصاصهـا بشـأن جريمة العـدوان بناءا على إحالة
مـن جملـس األمـن وف ًقـا للمادة (13ب) مـن النظـام األسـايس ،بعـد مرور سـنة واحـدة عىل
التصديـق أو القبـول بالتعديلات مـن ثالثين دولـة طـرف أو (يضاف نـص مماثـل للفقرة 3
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عما إذا كانت الدولـة املعنيـة قبلت
مـن املـادة 15
مكـررا) أهيما يكـون تال ًيـا .وبغـض النظـر ّ
ً
59
اختصـاص املحكمـة يف هـذا الصدد .
خاتـمة:
إن اختصـاص النظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة بجرائـم اإلبـادة اجلامعيـة
وجرائ�م ضدـ اإلنس�انية وجرائم احل�رب ،وجريمة الع�دوان فقط ،وعـدم إدراجها لنصوص
جتـرم أسـلحة الدمـار الشـامل ،اإلرهـاب ،واإلجتارغير املشروع للمخـدرات ،واجلرائـم
املرتكبـة أثنـاء النزاعـات املسـلحة ،ومـن أخطرهـا تعمد جتويـع السـكان املدنيين ،واجلرائم
املرتكبـة ضـد البيئـة الطبيعيـة ،سـوف يسـمح ال حمالـة بإفلات العديـد مـن املجرمين مـن
العقـاب ،خاصـة وأن املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليـس هلـا جهـاز تنفيـذي ،ممـا جيعلهـا غير
قـادرة على تقديـم املتهمين للمثول أمامهـا ،أو وضـع ما تصدره هـذه األخرية مـن األحكام
موضـع التنفيـذ ينقـص مـن فعاليتها.

كما أن عـدم التحديـد الدقيـق للأركان املكونة هلـذه اجلرائم يـؤدي إىل تفسيرات خمتلفة
ملضموهنـا ،ومـن ثـم يصعـب أن يسـتجيب عمـل املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ملبـدأ رشعيـة
اجلرائـم والعقوبـات ،وبالتـايل إفلات العديد من املتهمني مـن العقاب ،نظـرا لصعوبة إثبات
التهـم ضدهم.
ولكـي نضمـن حـق املجتمع الـدويل يف العقاب عـن اجلرائـم الدولية ،البد مـن أن يدخل
يف اختصـاص املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة عقـاب كل اجلرائم ،خاصـة جرائم اإلرهـاب ،60ملا
يشـهده عاملنـا اليوم مـن تغريات جذريـة بظهور مجاعـات إسلامية متطرفة بتسـميات خمتلفة
(القاعـدة ،مجاعـة بوكو حـرام ،داعـش) ،هذه األخيرة التي هتـدد األمن والسـلم الدوليني.

اهلوامش

 - .1تدخل األمني العام لألمم املتحدة السيد «كويف عنان» يف املناقشات العامة التي جرت يف الفرتة من 15
إىل  18جوان  1998بروما ،انظر:

-Alioune Tine, La cour pénale internationale- l’Afrique face au défi de l’impunité Edition
Raddho, Dakar, 2000, p.32.

 - .2يعود أول اقرتاح لتأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة إىل عام  1872من إعداد السويرسي (غوستاف
موانييه  )Gustave Moynierالذي أعد آنذاك مرشوعا يتكون من  10مواد ،إالّ أن فكرته مل حتظ بالتأييد الالزم
وقتها ،راجع :نرص الدين بوسامحة ،املحكمة اجلنائية الدولية ،رشح اتفاقية روما مادة مادة ،اجلزء األول ،دار
هومة ،اجلزائر ،2008 ،ص .4
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-« La Cour pénale internationale est une innovation hardie... La création de la Cour pénale
internationale correspond au mouvement contemporain en faveur d’une juridiction criminelle
interétatique, mouvement qui… est destiné à acquérir une ampleur et une force croissante parce
qu’il est conforme à l’évolution subie par le droit dans tous les groupements humains... La Cour
�pénale internationale est la réalisation de l’idéal d’une juridiction pénale internationale perma
nente, ouvrant des voies nouvelles au droit pénal international » Luigi Condorelli, « La Cour
pénale internationale : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli… », Revue générale de droit
international public, Vol.103, N°1, 1999, p. 7.

 - .3انعقد بالعاصمة االيطالية روما ،مؤمتر دبلومايس للمفوضني ،هدفه مناقشة مرشوع النظام األسايس
للمحكمة اجلنائية الدولية الذي قدمته جلنة القانون الدويل التابعة ملنظمة األمم املتحدة سنة  ،1994وقد
شاركت فيه  160دولة و  238منظمة غري حكومية ،و 17منظمة حكومية ،للتفصيل أكثر ،راجع :بوغربال
باهية ،تطور القضاء الدويل اجلنائي وتأثريه عىل حقوق اإلنسان ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،كلية احلقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2005 ،ص ص .134-131
 - .4أصبحت معاهدة روما سارية املفعول يف اليوم األول من الشهر الذي عقب اليوم الستني من تاريخ
إيداع صك الستني للتصديق ،وهو ما تم يف  01جويلية  ،2002وقد كانت السنغال أول دولة تصادق عىل
النظام األسايس بتاريخ  9فيفري  ،1999انظر :دريدي وفاء ،املحكمة اجلنائية الدولية ودورها يف تنفيذ قواعد
القانون الدويل اإلنساين ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية ،ختصص قانون دويل إنساين،
كلية احلقوق ،جامعة احلاج خلرض ،باتنة ،2008 ،ص .48
 - .5انظر :ديباجة النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
عجلتا يف
 - .6واجه املجتمع الدويل يف مطلع التسعينات أي عقب انتهاء احلرب الباردة ،حالتني استثنائيتني َّ
تدخل جملس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة للحدَ من اإلفالت من العقاب أمام بشاعة
اجلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا سابقا ورواندا ،وعليه أنشئت املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا
سابقا ،بموجب قرار جملس األمن رقم  827املؤرخ يف  25ماي  ،1993واملحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة
برواندا بموجب قرار جملس األمن رقم  955املؤرخ يف  8نوفمرب  ،1994للتفصيل اكثر ،راجع:

- UN doc.SC/RES/827/1993, 25 Mai 1993.

- UN doc.SC/RES/955/1994, 08 Novembre 1994.

 - .7أكّد النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية عىل مبدأ االختصاص التكمييل املنصوص عليه يف الفقرة
( )6من ديباجة الــنظام األسايس بعبارة «بأن واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية،»...
والفقرة ( )10من الديباجة بعبارة« :إذ تؤكد أن املحكمة اجلنائية الدولية املنشأة بموجب هذا النظام األسايس
ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية» ،وبمقتىض هذا املبدأ ،يمكن اعتبار املحكمة بمثابة جهاز
رقايب مزود باختصاص ثانوي ،يسهر من جهة عىل مدى التزام الدول بمتابعة مرتكبي اجلرائم التي تدخل
ضمن اختصاص املحكمة ،ومن جهة أخرى -وبصفة عامة -عىل مواءمة هذه الدول لترشيعاهتا اجلنائية
الداخلية وفق ما يقتضيه نظامها األسايس ،بمعنى أن هذا األخري ،يفرض عىل الدول -بطريقة غري مبارشة-
إنفاذ قواعده ضمن الترشيعات العقابية هلذه الدول عىل نحو يسمح آللياهتا القضائية بتسليط العقاب عىل
مرتكبي اجلرائم الدولية الواردة فيه ،انظر:

- Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, pp.129-130.

- «Un tel modèle complémentaire, bien que souhaitable, n’a pas de précédent: ni les tribunaux
militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et pour
le Rwanda ont adopté une solution similaire», Gabriele Della Morte, « Les frontières de la
compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale
de droit pénal, Vol. 73, N°1, 2002, p.26.
- Darryl Robinson, «The Rome Statute and its Impact on National Law », in: The
International Criminal Court :Challenges to achieving justice and accountability in the 21st
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century,Edited by Mark S. Ellis and Richard J. Goldstone, Edited by IDEBATE Press,New
York,2008, pp.146-147.

 وجتدر اإلشارة إىل أنه تم إدراج مبدأ االختصاص التكمييل لدفع الدول إىل االنضامم إىل النظام األسايسللمحكمة وبالتايل التعاون معها ،انظر:

- Flavia Lattanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats »,
Revue générale de droit international public, N°2, 1999, p. 442.

 - .8يتضح أن املحكمة اجلنائية الدولية يف حد ذاهتا منظمة دولية وليست جمرد جهاز تابع ملنظمة دولية مثل
املحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا سابقا ورواندا ،انظر :ساشا رولف لودر« ،الطابع القانوين
للمحكمة اجلنائية الدولية ونشوء عنارص فوق وطنية يف القضاء اجلنائي الدويل» ،املجلة الدولية للصليب
األمحر ،خمتارات من أعداد  ،2002ص .157
 جتدر اإلشارة إىل أنه أثناء املناقشات التي جرت يف هناية سبتمرب من سنة  2003أمام اجلمعية العامة هليئةاألمم املتحدة بنيويورك حول العدالة اجلنائية الدولية ،تم التأكيد عىل الصفة الدولية للمحكمة اجلنائية الدولية
من قبل عديد الدول ،وخالهلا هذه املناقشات تبني بوضوح أن غالبية الدول كانت موافقة عىل فكرة اللجوء
إىل املحكمة بخصوص كل احلاالت ،التي تستوجب حماكمة املسؤولني عن اجلرائم الدولية حتى خارج حدود
اختصاصها ،راجع:
- Salvatore Zappalà, op.cit., p.137.
السالم ،التحدّ يات الراهنة للمحكمة اجلنائية الدولية يف ظل هيمنة جملس األمن الدويل،
 - .9دمحاين عبد ّ
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ،ختصص قانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص .53
 - .10اعتامد هذه اجلرائم ضمن اختصاص املحكمة يرجع أساسا إىل أن للمجتمع الدويل مصلحة مشرتكة يف
متس باإلنسانية ككل وهتدد آمنها ،راجع :أحممدي بوزينة أمنة ،آليات تنفيذ القانون الدويل
مكافحتها ،لكوهنا ّ
اإلنساين ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2014 ،ص .182
 - .11مروك نرص الدين « ،التعريف باجلرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية » ،إسهامات
جزائرية حول القانون الدويل اإلنساين ،الطبعة األوىل ،كريكو للتصميم والطباعة ،اجلزائر ،2008 ،ص .241
 - .12بوراس عبد القادر ،التدخل الدويل اإلنساين وتراجع مبدأ السيادة الوطنية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
 ،2014ص .48
 - .13عوينة سمرية ،جريمة اإلبادة اجلامعية يف االجتهاد القضائي الدويل ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص
القانون الدويل اإلنساين ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلرض ،باتنة ،2013/2012 ،ص ص
.24-23

14. -Le terme « génocide » lui-même fut originalement introduit en 1944 par Raphaël

Lemkin, un réfugié Juif polonais enseignant à l’Université de Yale aux États-Unis dans son
ouvrage (Axis Rule in Occupied Europe), Voir: Jorge E. Viñuales, « Autour du « crime des
crimes » : au-delà des affaires humaines ? », Raisons politiques, no 17, 2005/1, p.11, in:
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-1-page-9.htm

 انظر :بن حفاف إسامعيل« ،املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا (ممارسة العدالة الدولية من خاللالتصدي جلرائم القانون الدويل اإلنساين)» ،املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية  ،العدد ،04
 ،2008ص .505
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 - .15خلص ( )Raphaël Lemkinمعنى اإلبادة اجلامعية فيام ييل ( :إنني أعني باإلبادة اجلامعية تدمري أمة أو
جمموعة عرقية ،وبشكل عام ال تعني اإلبادة اجلامعية التدمري املبارش لألمة ،إال عندما تقرتف اإلبادة اجلامعية بالقتل
لكل أعضاء األمة ،وإهنا تستند عىل خطة منسقة من خالل عدة أعامل خمتلفة ،هتدف إىل تدمري األسس الرضورية
حلياة مجاعة قومية هبدف تدمري هذه اجلامعة وهتدف هذه اخلطة إىل تدمري املؤسسات السياسية واالجتامعية والثقافية
واللغوية ،وتفتيت الشعور القومي والديني والوجود االقتصادي للجامعات القومية ،وأيضا القضاء عىل األمن
الشخيص واحلرية ،الصحة والكرامة حتى حياة األفراد املنتمني ملثل هذه اجلامعات ،ويضيف أن اإلبادة اجلامعية
توجه ضد اجلامعة القومية ككيان ،وأن األعامل التي تتضمنها هذه اجلريمة توجه ضد األفراد بصفتهم أعضاء
للجامعة وليس بصفتهم الفردية) ،انظر:

- Raphaël Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Washington D.C, Carnegie endowment
for international peace, 1944, pp.77-90.

16. - Résolution AG 260 (III) B du 9 Décembre 1948.

 - .17انظر :املادة  04من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة اجلنس البرشي لسنة .1948
 - .18انظر :املادة 06من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة اجلنس البرشي لسنة .1948
 - .19أنظر :املادة  06من نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

 - .20تعريف جريمة اإلبادة اجلامعية وفقا للامدة السادسة من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية هو نفسه
التعريف الوارد يف املادة الثانية من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة اجلنس البرشي لسنة  1948انظر:

- William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, éd. Du Seuil,
Paris, 2000, p.40.

 - .21منترص سعيد محودة ،املحكمة اجلنائية الدولية ،النظرية العامة للجريمة الدولية ،أحكام القانون الدويل
اخلاص ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .109
 - .22من استقراء نص املادة  6من نظام روما األسايس ،يتضح بأنه أورد صورا للنشاط اإلجرامي جيب أن يرتكبها
اجلاين مع توافر القصد اجلنائي ،لكي يوصف فعله بأنه إبادة ،باإلضافة إىل حتقق الصفة الدولية للجريمة ،راجع:
ليىل بن محودة« ،االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية» ،املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،العدد ،2008 ،04ص.327
 - .23سلمى جهاد ،جريمة إبادة اجلنس البرشي بني النص والتطبيق ،دار اهلدى ،عني مليلة ،اجلزائر،2009 ،
ص .58
 - .24ذكرت جلنة القانون الدويل يف تعليقها عىل مرشوع مدونة اجلرائم ضد سلم وأمن البرشية ما ييل:

«ال يكفي لقيام جريمة اإلبادة اجلامعية ،القصد العام الرتكاب أحد األفعال املعددة ،مع إدراك عام لآلثار املحتملة
ملثل هذا الفعل عىل الضحية أو الضحايا املبارشين ،فتعريف هذه اجلريمة يتطلب قصدا خاصا بالنسبة لآلثار العامة
لألفعال املحظورة ،وبالتايل فان قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد هو جريمة إبادة مجاعية ،يف حني أن قتل ألف
شخص دون هذا القصد ليس سوى جريمة قتل» ،للتفصيل أكثر ،راجع :صربينة العيفاوي ،القصد اجلنائي اخلاص
كسبب لقيام املسؤولية اجلنائية الدولية يف جريمة اإلبادة اجلامعية ،مذكرة لنيل شهادة ماجسترييف القانون ،ختصص
قانون جنائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعةقاصدي مرباح ،ورقلة ،2012 ،ص ص .76-75
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السالم ،املرجع السابق ،ص .55
 - .25دمحاين عبد ّ

 - .26عبد القادر البقريات ،مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية ،عىل ضوء القانون الدويل اجلنائي والقوانني الوطنية،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،2011 ،ص .21
 - .27عبد القادر البقريات ،املرجع السابق ،ص .24

 - .28أنظر املادة ( )1/7من نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

 إن نص املادة السابعة من اتفاقية روما جاء بصياغة مغايرة للنصوص السابقة املتضمنة تعريف اجلرائم ضداإلنسانية ،وهو يعكس تطورا يف مفهوم هذه اجلرائم التي عرفت أول جتسيد فعيل هلا خالل حماكامت نورمربغ
وطوكيو عقب احلرب العاملية الثانية ،فقد نصت املادة  6من الئحة نورمربغ ،واملادة  5من النظام األسايس ملحكمة
طوكيو كجزء من اجلرائم ضد السالم وجرائم احلرب لتتأكد أكثر يف  11ديسمرب  1946من خالل اجلمعية العامة
لألمم املتحدة (املادة  )1/59املتضمن تقنني مبادئ حماكامت نورمربغ ،حيث ألغت بموجبه جلنة القانون الدويل
العالقة التي كانت تشرتط بني اجلرائم ضد اإلنسانية وحالة احلرب أو جرائم احلرب ،وعىل العكس من جريمة
تعرفها وحتدّ د أحكامها ،واقترص األمر بشأهنا بعد حماكامت
اإلبادة فإن اجلرائم ضد اإلنسانية مل حتض باتفاقية خاصة ّ
نورمربغ عىل اجلهود املبذولة عىل مستوى الدول بإدراج هذه اجلرائم يف قوانينها الداخلية ،كاملواد  212وما بعدها
من قانون العقوبات الفرنيس ،أو املادة  138من قانون العقوبات لدولة كوت ديفوار ،أو القانون البلجيكي
الصادر بتاريخ  19جوان  1993املتعلق بمكافحة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،أنظر :نرص الدين
بوسامحة ،املحكمة اجلنائية الدولية ،رشح اتفاقية روما مادة مادة ،اجلزء األول ،املرجع السابق ،ص ص .32-31

 - .29هشام قواسمية ،املسؤولية الدولية اجلنائية للرؤساء والقادة العسكريني ،دار الفكر والقانون ،املنصورة،
 ،2013ص .199
 - .30عبد القادر البقريات ،املرجع السابق ،ص ص .39-38

 - .31محاز حممد ،النظام القانوين الدويل للجرائم ضد اإلنسانية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،فرع
القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،كلية احلقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2005 ،ص .134
 - .32أمحد بشارة موسى ،املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ،دار هومة ،اجلزائر  ،2009ص .148
 - .33منترص سعيد محودة ،املحكمة اجلنائية الدولية ،املرجع السابق ،ص .130
 - .34أمحد بشارة موسى ،املرجع السابق ،ص .148

- .35عبد الفتاح بيومي حجازي ،املحكمة اجلنائية الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2004 ،ص .69

 - .36لقد تضمنت املواثيق الدولية عىل أن اجلرائم ضد اإلنسانية تشمل األعامل الالإنسانية ذات الطابع اخلطري،
والتي تنطوي عىل انتهاكات واسعة النطاق أو منتظمة والتي تستهدف السكان املدنيني مجلة أو جزئيا ،وتكمن
السامت املميزة هلذه اجلرائم يف طبيعتها الواسعة النطاق واملنتظمة ،بمعنى أهنا جرائم ضد األشخاص وليس ضد
ّ
األموال ،أنظر :عبد القادر البقريات ،املرجع السابق ،ص .148
 - .37أمحد بشارة موسى ،املرجع السابق ،ص .150
 - .38هشام قواسمية ،املرجع السابق ،ص .204

دفاتر البحوث العلمية

263

 - .39املادة  2/8من نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

 - .40مريم نارصى ،فعالية العقاب عىل االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية ،2011 ،ص .97
 - .41غضبان محدي ،إجراءات متابعة جمرمي احلرب يف القوانني الداخلية والقانون الدويل ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت ،2014 ،ص .233
 - .42منترص سعيد محودة،املرجع السابق ،ص ص .149 148-

 - .43بتاريخ  14مارس  2012أصدرت املحكمة اجلنائية الدولية أول حكم يف تارخيها ،إذ قضت الدائرة التمهيدية
األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية بأن ( )Thomas Lubanga Dyiloمذنب باملشاركة يف ارتكاب جرائم حرب،
وذلك لقيامه بقرس وجتنيد أطفال دون سن اخلامسة عرشة سنة واستخدامهم للمشاركة النشطة يف أعامل حربية يف
الفرتة من  2002/09/01إىل  ،2003/08/13وذلك يف سياق نزاع داخيل مسلح وقع يف مقاطعة (ايتوري)
بجمهورية الكنغو الديمقراطية ،بمشاركة القوات الوطنية لتحرير الكنغو بقيادة (،)Thomas Lubanga Dyilo
للتفصيل أكثر ،راجع:

-Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement rendu le
14 mars 2012, in : www.icc-cpi.int

-وبتاريخ  10جويلية  2012أصدرت املحكمة اجلنائية الدولية حكام ضده قىض عليه بالسجن  14عاما ،انظر:

- Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement rendu le
10 juillet 2012, in:www.icc-cpi.int

44. -Marie-Claude Roberge, «The New Criminal Court: a preliminary assessment », in
International Review of the Red Cross, N° 325, December 1998, p.693.
45. - Eve La Haye and Anne-Marie La Rosa, «The first amendment to the Rome Statute :
Bringing Article 8 of the Rome Statute in line with international Humanitarian Law», in
:From Rome to Kampala: The first 2amendments to the Rome Statute, Edited by Gérard
Dive, Benjamin Goes and Damien Vandermeersch,Bruylant Edition, Bruxelles,2012, p.68.
 - .46لييل بن محودة ،املرجع السابق ،ص ص .345-344

 - .47منترص سعيد محودة ،املرجع السابق ،ص ص .151-150

 - .48املادة  241من نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

 ألغراض هذه املادة تصدر الدولة إعالنا بعدم قبول اختصاص املحكمة ملدة سبعة سنوات فيام يتعلق بجرائماحلرب ،أثناء بدء رسيان هذا النظام األسايس عليها ،وذلك ملدة واحدة غري قابلة للتجديد ،ويف احلالة الوحيدة التي
يكون فيها املتهم من رعاياها ،فإن مل تصدر الدولة ذلك اإلعالن عند بدء رسيان النظام األسايس عليها ،فال جيوز هلا
القيام بذلك الحقا ،وإن كانت قد أصدرت اإلعالن طبقا ملا هو منصوص عليه ،لكن املتهم ليس من رعاياها ،فإن
هذا األمر ال يعطي للدولة احلق يف رفض التعاون مع املحكمة ،إذا وجهت إليها طلبات لذلك الغرض وفقا للباب
التاسع ،ويكون بوسع هذه الدولة أن تضع حدّ ا لذلك اإلعالن بسحبه يف أي وقت قبل انتهاء فرتة  7سنوات املبينة
يف الفقرة  1من املادة  ،124راجع :نرص الدين بوسامحة ،املحكمة اجلنائية الدولية ،رشح اتفاقية روما مادة مادة،
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اجلزء الثاين ،دار هومة ،اجلزائر ،2008 ،ص ص .257-256

 - .49أحممدي بوزينة أمنة ،املرجع السابق ،ص .188
 - .50هشام قواسمية ،املرجع السابق ،ص .208

 - .51هيثم مناع ،جريمة العدوان يف تاريخ القانون الدويل والثقافة العربية اإلسالمية ،حمارضة عىل هامش املؤمتر
التأسييس األول للحملة العاملية ضد العدوان ،الدوحة  24فرباير 2005يف:
http://www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0224-2.shtml.

 - .52إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها ،منشورات احللبي احلقوقية،
الطبعة األوىل ،بريوت ،2005 ،ص .867
53. - Doc.off. NU.AG A/Rés.3314 (XXIX) du 14 Décembre 1974.

 - .54يؤخذ عىل هذا التعريف أنه جاء قارصا من حيث نصه عىل فعل واحد فقط تنشأ بارتكابه جريمة العدوان،
وهو استخدام القوة املسلحة بالرغم من وجود حاالت كثرية يرتتب عىل ارتكاهبا أرضار جسيمة تفوق ما ينتج عن
استخدام القوة املسلحة ،كالضغوطات واحلصار االقتصادي الذي متارسه بعض الدول بحق بعض الدول دون
وجه حق ،باإلضافة إىل أن هذا التعريف مل يتعرض للمسؤولية اجلنائية الفردية عن األفعال املكونة جلريمة العدوان،
انظر :هيثم مناع ،املرجع السابق.
 - .55صالح الدين أمحد محدي ،العدوان يف ضوء القانون الدويل ( ،)1977 1919-ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،1983ص ص .33-29

56. - Résolution RC/Rés.6, adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, par
consensus.

 - .57انظر :املادة  8مكرر من القرارRC/Rés. .6

 - .58ال جديد يذكر حول تعريف جريمة العدوان ،فتم اعتامد التعريف الوارد يف املادة األوىل من قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رقم ( )3314املؤرخ يف  14ديسمرب  ،1974انظلر:

- William A.Schabas, «The Unfinished Work of Defining Aggression :How Many Times
Must the Cannonballs Fly,Before They Are Forever Banned? », in: The International Criminal
Court :Challenges to achieving justice and accountability in the 21st century,Edited by Mark
S. Ellis and Richard J. Goldstone, Edited by IDEBATE Press,New York, 2008, p.230.
 -انظر :املادة  10مكرر 2من القرارRC/Rés. .6

 - .59انظر :املادة  10مكرر 2من القرارRC/Rés..6

 - .60وهي من دون شك مسألة شائكة ولكن مع ذلك ال يمكننا إمهاهلا يف هذا السياق ،بمعنى أنه باإلمكان تصور
إنشاء غرفة خاصة ملثل هذه القضايا داخل أجهزة املحاكمة ،وهو اقرتاح كانت قد قدمت به تركيا أثناء األعامل
التحضريية لوضع مسودة النظام األسايس ،انظر:

-Salvatore Zappalà, op.cit., p.138
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