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االختصــــا

ملخــص:
يتضمن مبدأ االختصـا

أصــيل ،أو احتيــا ي ،وتكــو لـ

األولويــة عل ـ اختصــا

جامعة سكيكدة  -اجلزائر

القبول0707/70/78:

إىل ضــــغو ا كــــب ة ،ممــــا

جعلها ترتاجع عن تطبيق مثلما هـو منصـو

اجلنـائي العـايي

علي يف االتفاقيا الدولية ال أقرت .

تطبي ـ القــانو اجلنــائي للدولــة عل ـ جــرائ
احلرب بغض النظر عن مكا وقوعها ،وأيـا

الكلمــــا ايفتاحيــــة :العقــــاب جــــرائ

مــا كان ـ جنســية اجملــي علي ـ أو اجلــاني،

اجلنــــــائي العــــــايي

واالختصــا

احلــــــرب االختصــــــا
احملاك الو نية.

اجلنــائي العــايي إمــا أ يكــو

(*) -ايؤلف ايُراسل.
the International Criminal Court.
The countries that approved this
jurisdiction were subjected to great
pressures, which caused them to
withdraw
its
application
as
stipulated in the international
agreements that approved it
Keywords: Punishment’s; Wars
;Crimes
Universal
Criminal
Jurisdiction; National Courts.

Abstract:
The principle of universal
criminal
jurisdiction
includes
applying the country's criminal law
to war crimes wherever they occur,
and whatever the nationality of the
offender or the victim, and universal
criminal jurisdiction is either
inherent or reserve jurisdiction, and
has priority over the jurisdiction of

مقدمـــة:
يشكل العقاب عل جرائ احلرب ضرورة حتمية ،مثل أي جرمية تُرتكـ والبـد أ
تســت

العقــاب ،ولكــن خصوصــية هــا اجلــرائ تتطل ـ أساســا للعقــاب يضــمن عــد

إف ـ

مرتكبيهــا مــن اي حقــة بغــض النظــر عــن جنســيته وبغــض النظــر عــن مكــا
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ارتكــابه للجرميــة ،هلــاا مت الــنص عل ـ االختصــا

اجلنــائي العــايي لقمــع اجلــرائ

اخلط ة وال من بينها جرائ احلرب .
لقد ارتبط ظهور االختصا

اجلنائي العايي للم اك اجلنائيـة الو نيـة بالقرصـنة

الب ريــة يف أعــالي الب ــار ،وال ـ تعتــر أول جرميــة ُب ـ عليهــا االختصــا
العـــايي ،ألنهـــا جـــرائ تقـــع يف منـــا
تطبيــــــــــــ االختصـــا

اجلنــائي

ال ختضـــع لســـيا ة أي ولــــــــــة ،وبعـــدها تطـــور

اجلنـــائي العـــايي ،بوجـــو وتطـــور اجلـــرائ الدوليـــة اخلطـ ـ ة

كجرائ احلرب وجرائ اإلبا ة اجلماعية واجلرائ ضد اإلنسانية.

()1

وعل اعتبار أ جرائ احلرب من أخطر اجلرائ ال ميكـن أ ترتكـ  ،فكيـف
اجلنائي العايي من أجل ضـما الـر

يت العقاب عل ها اجلرائ مبوج االختصا
ال ز هلا؟.

لإلجابة عل ها اإلشكالية مت االعتما عل اينهجني الت ليلي والوصفي من خـ ل
خطــة مشــكلة مــن حمــورين ،حي ـ مت التطــر يف احملــور األول إىل مفهــو االختصــا
اجلنائي العايي ،وإىل إعمال هاا االختصا
احملور األول :مفهو االختصا
إ القواعد التقليدية ل ختصا

بني النص والواقع يف احملور الثاني.

اجلنائي العايي
اجلنائي متـن للم ـاك الو نيـة كقاعـدة عامـة

ســلطة البـ يف القضــايا الداخلــة يف ســلطا اختصاصــها اإلقليمــي أو الشخصــي فقــط،
وذلك عندما ُترتك اجلرمية ضمن إقلي الدولـة ايعنيـة ،أو عنـدما يكـو الضـ ية أو
ايته من موا ي ها الدولة ،فظهر نو آخر من االختصا

يسم للم اك الو نية

أ تتجـــاوز حـــدو اختصاصـــاتها ايعتـــا ة ،مـــن خـ ـ ل االختصـــا
وســنتطر يف هــاا احمل ـور يفهــو هــاا االختصــا

اجلنـــائي العـــايي،

مــن خ ـ ل عنصــرين خيصــص األول

لتعريف وأهميت والثاني للطبيعة القانونية ل .
أوال :تعريف االختصا

اجلنائي العايي وأهميت

إ الفكــرة األساســية الــ يقــو عليهــا االختصــا

اجلنــائي العــايي تتمثــل يف أ

حماكمة اجلاني بواسطة القضـا الـو ي ال تتوقـف علـ مكـا ارتكـاب اجلرميـة أو
جنسية مرتكبها أو جنسية ض اياها ،وإ اختلف يف بعـض ضـوابط هـاا االختصـا
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سوا فيما يتعل بنو اجلرمية ايرتكبة ،أو مكا وجو ايته  ،وهاا ما أكد عليـ
جلّ التعريفا ايعتمدة يبدأ االختصا
 -1تعريف االختصا

اجلنائي العايي.

اجلنـائي العـايي :هنـا عـدة تعريفـا ل ختصـا

اجلنـائي

العايي سيت التطر إىل أهمها:
عرف الدكتور" ار سرور" عل أن " :ص حية تقرر للقضـا الـو ي يف م حقـة
وحماكمة مرتكيب أنوا معينة من اجلرائ  ،ال حيد ها التشريع الو ي و النظـر
يكا ارتكابها و و اشرتاط توافر ارتباط معني جيمع بني الدولة وبـني مرتكبيهـا أو
ض اياها ،فيصب حتديد نطا إقلي الدولة أو حتديد مكـا وقـو اجلرميـة أو النظـر
إىل جنسية مرتكبيها غ ذي جدوى"(. )2
وهنــا مــن عرفـ بأنـ " :االختصــا

الــاي يبــي مقاضــاة شــخص بغــض النظــر عــن

مكا ارتكاب للجرمية ،فهو استثنا من مبدأ إقليمية القوانني"(.)3

فبموج مبدأ االختصا

اجلنائي العايي يـت ختويـل أو إسـنا حماكمـة ايسـؤولني

عــن ارتكــاب جــرائ اإلبــا ة اجلماعيــة واجلــرائ ضــد اإلنســانية وجــرائ احلــرب إىل
احملاك الو نية ،أيا ما كا ايكا الاي ارتُكب في  ،وبصرف النظر عن جنسـية
مرتكبها أو اجملي علي  ،و و النظر إىل جتري القانو األجنيب هلا من عدم (.)4

وعُرّف االختصا

اجلنائي العايي أيضا بأن  " :ص حية تقـرر للقضـا الـو ي يف

م حقــة وحماكمــة وعقــاب مرتك ـ أنــوا معينــة مــن اجلــرائ ال ـ حيــد ها التشــريع
الــو ي ،و النظــر يكــا ارتكابهــا و و اشــرتاط تــوافر ارتبــاط معــني جيمــع بــني
الدولة وبني مرتكبها أو ض اياها فيصب حتديد نطا إقلـي الدولـة أو حتديـد مكـا
وقو اجلرمية أو النظر إىل جنسية مرتكبيها أو جنسية ض اياها غ ذي جدوى ."...
إ االختصا

()5

اجلنائي العايي ينطب عل جمموعة مـن اجلـرائ الـ يكـو قمعهـا

مررا من جان الدول كافة ،أو الزمـا يف إ ـار السياسـة الدوليـة العامـة نظـرا خلطـورة
اجلرائ وأهمية زجرها من وجهة نظر اجملتمـع الـدولي ،وذلـك بغـض النظـر عـن مكـا
ارتكاب اجلرمية أو جنسية اجلناة أو اجملي عليه (.)6

فمبدأ االختصا

اجلنائي العايي يتضمن اعرتافـا للتشـريعا اجلنائيـة بواليـة عامـة

علــ مجيـــع اجلـــرائ أيـــا مـــا كـــا ايكـــا الـــاي وقعــ فيــ  ،إذا حـــال و معاقبـــة
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مرتكبيهــا تطبي ـ مبــدأ اإلقليميــة ،وهــاا ايبــدأ خيــول الــدول اختصاصــا عامــا لتجــري
وعقاب بعـض األفعـال ايسـتهجنة مـن اجملتمـع الـدولي ككـل ،والـ يعـدها ذا أبعـا
متس مصل ة اإلنسانية مجعا  ،ومن قبيـل هـا األفعـال جـرائ احلـرب ،واينطـ ايؤيـد
هلاا ايبدأ هو أن هنا بعـض اجلـرائ بـالنظر إىل بيعتهـا اخلاصـة تـؤرر علـ مصـا
ولة أخرى(.)7

الدول مجيعا حت لو اُرتُكِب يف ولة أخرى أو ضد رعايا أو مصا
 -0أهميــة االختصــا

اجلنــائي العــايي :يعطــي هــاا االختصــا

يف حــال تــوافر

إمكانية خروج احملاك الو نية للـدول عـن ايعـاي التقليديـة ل ختصـا

يف متابعتهـا

لكل مـته بارتكـاب اجلـرائ الدوليـة ،مبـا يتـي هلـا صـ حية النظـر يف تلـك اجلـرائ
حت ولو كان قـد ارتُكبـ خـارج أراضـي الدولـة الـ تتبـع هلـا احملكمـة ،وحتـ لـو
كا اجلاني أو اجملي علي ال حيملو جنسيتها.
ســتؤ ي ممارســة هــاا االختصــا

إىل عــد إف ـ

ايســؤول الــاي ارتك ـ أخطــر

اجلرائ من العقاب ،وحماكمة ايشتب فيه أما احملاك الو نيـة يف مجيـع البلـدا ،
وســد الثغــرة ال ـ تعــرتي النظــا األساســي للم كمــة اجلنائيــة الدوليــة ال ـاي ال يســم
مب اكمة ايسؤولني عن اجلرائ ال اُرتُكب عل أراضي الدول ال مل تصا

عل

النظا األساسي ،وعد إف ته من تلك احملاكمة حت لو كانوا من كبار ايسـؤولني
يف الدولة(.)8

يع ـدّ االختصــا

اجلنــائي العــايي إجــرا ً مميّــز للعدالــة اجلنائيــة ،فهــو ميــن للــدول

سلطة حماكمة مرتكيب اجلرائ اخلط ة ال من أبرزها جرائ احلرب ،حتـ لـو مل
يكن للدول أي ع قة بايتهمني أو باجلرائ ايرتكبة ،أي أ الشخص ايته بارتكاب
جرائ احلرب ميكن مقاضات أما أي حمكمة يف أي ولة.
كمـا تبـدو أهميـة االختصـا
مبا ئ االختصـا

اجلنـائي العـايي أيضـا يف تكملـة الـنقص ايوجــو يف

الـو ي األخـرى ،الـ قـد ال تسـم بايسـا لة عـن ارتكـاب جـرائ

احلرب ،وهو مـا ميكـن إ را أبعـا مـن خـ ل مـا مت مـن م حقـا عـن االنتهاكـا
ال وقع يف فلسطني ضد قا ة إسرائيليني أما أنظمة و نية تتضمن النص علـ مبـدأ
االختصــا

اجلنــائي العــايي كالنظــا البلجيكــي وكــاا اإلســباني وغ هــا ،وهــو مــا
()9

ميكّن من متابعة جمرمني يتمتعو حبصانا وف أنظمته الو نية .
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التطــورا ال ـ عرفهــا القــانو الــدولي وال ـ نتج ـ عــن االهتمــا ايتزايــد للــدول
بضــرورة ر مــرتكيب اجلــرائ األشــد خطــورة ،وقبوهلــا تطبي ـ االختصــا

اجلنــائي

العــايي والــاي يعتــر الدعامــة األساســية لــر اجلــرائ ضــمن نظــا الــر العــايي هل ـا
اجلــرائ اخلط ـ ة يف ظــل الطــابع التكميلــي الختصــا
وذلك يف احلاال ال تعجز فيها مبا ئ االختصـا
احلــرب الـ تعــد انتهاكــا فاضـ ا للمصــا
الدوليــة وقــي العــي

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،

التقليـدي عـن العقـاب علـ جـرائ

األساســية الـ تهـ اجلماعــا اإلنســانية

ايشــرت  ،وهــو مــا يتجســد عنــدما ال ترغ ـ ســلطا الدولــة ال ـ

ارتكبـ ـ فيهـــا جرميـــة احلـــرب يف العقـــاب عليهـــا ،أو يف حالـــة فـــرار اجلنـــاة إىل ول
أخرى.
إ

()10

بيعــة جــرائ احلــرب والســيا الــاي ارتكب ـ في ـ جيعــل مــن الصــع مقاضــاة

مرتكبيهـا أمــا حمــاك الدولــة الـ ارتُكبـ فيهــا تلــك اجلــرائ  ،خصوصــا وأنـ يف
الغال يكو ايسؤول عن ارتكاب جرائ احلرب من كبار ايسؤولني يف الدولة ،ممـا
جيعل أمر متابعته أما قضائه احمللي صعبا يف ظل تواجده بالسلطة.
ويســم هــاا ايبــدأ بســد الثغــرا ال ـ ال تســم بالعقــاب عــل جــرائ احلــرب ،ومــن
أهمها ح الفيتو الاي تستعمل الواليا ايت دة األمريكية ،إذا رأ أ

ولة حليفة هلـا

ميكن أ تتعرض للمتابعة من رف احملكمة اجلنائية الدولية.
إرسال رسالة قوية إىل مرتكيب جرائ احلرب أ اي حقة ضده مفتوحـة ولـن تغلـ
وســتطاهل يــد العدالــة ال حمالــة ،ولــو كانــ كــل ول العــا تُقــر هــاا االختصــا
ألمكن متابعته يف أي ولة يوجدو بها.
رانيا :الطبيعة القانونية ل ختصا

اجلنائي العايي

لقد نص عل هاا االلتزا ايوا ايشرتكة  ،991 ،924 ،05 ،94عل التـوالي مـن
اتفاقيا جنيف األربعة لعا  9494بنصها عل أن  " :تتعهـد األ ـراف السـامية ايتعاقـدة
بأ تتخا أي إجرا تشريعي يلز لفرض عقوبا جزائية عل األشخا

الـاين يقرتفـو

أو يــأمرو بــاقرتاف إحــدى ايخالفــا اجلســيمة هلــا االتفاقيــة ايبينــة يف ايــا ة التاليــة
ويلتز كل رف متعاقد مب حقة ايتهمني بـاقرتاف مثـل هـا ايخالفـا اجلسيمــة ،أو
باآلمر باقرتافـها وبتقدميه إىل احملاكمـة أيا كان جنسيته ."...
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كما ور التأكيد عل مبدأ االختصا
 50من الروتوكول اإلضايف األول اخلا

اجلنائي العايي يف الفقـرة األوىل مـن ايـا ة
بالنزاعا ايسل ة الدولية لعا .9411

وقــد نص ـ القاعــدة  901مــن راســة اللجنــة الدوليــة حــول القــانو الــدولي اإلنســاني
العريف أن حي للدول أ ختول حماكمها الو نيـة صـ حية االختصـا

العـايي للنظـر

يف جرائ احلرب(.)11
وسيت التطـر للطبيعـة القانونيـة ل ختصـا
اختصا

اجلنـائي العـايي ،وهـو إمـا أ يكـو

أصيل ،أو احتيا ي ،وتكو ل األولوية علـ اختصـا

احملكمـة اجلنائيـة

الدولية.
 -1االختصــا
اختصا

اجلنــائي العــايي اختصــا

أصــيل :االختصــا

اجلنــائي العــايي

أصيل للقضا اجلنائي الو ي ،جيد سند يف التشـريع الـداخلي للدولـة الـ

ينتمي إليها بوصف جز ا من نظامها القانوني ،بعد تبي الدولة االلتزا الدولي مب حقة
مــرتكيب جــرائ احلــرب ،واختــاذ التــداب التشــريعية ال زمــة لبســط واليتهــا القضــائية
علـ تلــك اجلــرائ  ،ولــالك ف ـ مــا مييــز االختصــا

اجلنــائي العــايي باعتبــار إحــدى

القواعد ال حيد ها القانو الـدولي اجلنـائي :أنـ قاعـدة مـن قواعـد القـانو الـداخلي
خترج مبوج بعض العناصر من احمليط الداخلي لتطب عل جرائ اُرتكب بالكامل
يف احليز اخلارجي لإلقلي (.)12

 -0االختصــا

اجلنــائي العــايي اختصــا

احتيــا ي :تعــد واليــة القضــا الــو ي

مب حقــة مــرتكيب جــرائ احلــرب واليــة احتيا يــة بالنســبة للواليــا القضــائية الو نيــة
األخرى ايختصة ب قامة الدعوى اجلنائية وفقـا للمبـا ئ األخـرى ل ختصـا  ،وال يعـي
ذلــك أ انعقــا ذلــك االختصــا

يتوقــف عل ـ عــد اختــاذ الدولــة صــاحبة االختصــا

اإلقليمــي أي خطــوة إجيابيــة بشــأ م حقــة مرتك ـ جــرائ احلــرب ،ذلــك أ انعقــا
االختصــا

اجلنــائي العــايي ،وإ كــا اختصاص ـا احتيا يــا بالنســبة إىل اختصــا

الدولة ال وقع اجلرمية عل إقليمها ،إال أن يعتر اختصاصا أصي كما أشـ إليـ
ســـابقا ،بالنســـبة للـــدول الـ ـ نصـ ـ عليـ ـ وكانـ ـ اجلرميـــة مرتكبـــة خـــارج نطـــا
إقليمها(.)13
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وانط قــا مــن كــو االختصــا

اجلنــائي العــايي اختصــا

ايتصور أ يؤ ي إىل قيا نـزا يف االختصـا

احتيــا ي ،ف ن ـ مــن

بـني أكثـر مـن ولـة ،لـالك فـ اللجـو

إىل هاا ايبدأ منوط من حي الواقع بث ث شروط وهي:
 ارتكــاب اجلــاني جرميــة ته ـ اجلماعــة الدوليــة ،وايتمثلــة يف اجلــرائ الدوليــة ويفهــاا اإل ــار تظهــر ممارســة االختصــا

العــايي مــن ــرف احملــاك اجلنائيــة الداخليــة

كمظهــر مــن مظــاهر از واج الوظيفــة ،فالدولــة متــار
ايصا

واليتهــا القضــائية فاعــا عــن

ايشرتكة لل ماية الدولية ،وليس فاعا عن مصاحلها اخلاصة فقط .

()14

 وجو اجلاني يف إقلي الدولة والقبض علي ف يُتصور إذا حماكمت غيابيا. -أ ال تطل

ولة أخرى تسلي اجلاني وفقا يبدأ اإلقليمية أو الشخصـية ،ففـي هـاا

الفرض يغل ترجي مبدأ اإلقليمية أو الشخصـية علـ مبـدأ العاييـة ،ال سـيما وأ

ولـة

القبض قد ال تكو معنية مباشرة من الناحية الواقعية بأمر اجلرمية(.)15

 -3االختصــا

اجلنــائي العــايي اختصــا

لـ األولويــة واألســبقية عل ـ اختصــا

احملكمة اجلنائية الدولية :ال تتعدى احملكمة اجلنائية الدولية علـ السـيا ة الو نيـة،
إذ يكــو ل ختصــا

اجلنــائي الــو ي األولويــة عل ـ اختصــا

احملكمــة اجلنائيــة

الدوليـــة ،إال إذا كـــا القضـــا الـــو ي غـ ـ قـــا ر أو غـ ـ راغـ ـ يف مباشـــرة واليتـ ـ
القضائية ،وعلي تستطيع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة أ متـار

اختصاصـها يف حـالتني

مت النص عليهما يف ايا ة  91من النظا األساسي وهما:
 انهيار النظا القضائي الو ي. رفض أو فشل النظا القضائي يف القيا بالتزامات القانونيـة بـالت قي وحماكمـةاألشخا

ايشتب فيه بارتكاب جرائ ولية.

()16

وتلع احملكمة اجلنائية الدولية ور احلك يف حتديد مسألة " عد القدرة أو عد
الرغبة " ،فتقرر يف ظل ايعطيا ايوجو ة لديها مت يكو القضـا الـداخلي غـ قـا ر
عل إجرا احملاكمة ،أو غ راغ يف تقدي ايته إىل العدالـة ،وتقـرر بنفسـها انعقـا
اختصاصها(.)17
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احملور الثاني :إعمال االختصا
يا كا مبدأ االختصا

اجلنائي العايي بني النص والواقع

العايي يعـد وسـيلة مـن الوسـائل اإلجرائيـة لت قيـ ايتابعـة

والعقاب عل اجلرائ ذا اخلطورة االستثنائية ،فاجلرمية الدولية م زمـة ل ختصـا
العايي ،وقد أرب الواقع أ تلك اجلرائ ال ميكن أ تقع من رف أفرا عـا يني ،بـل
إ أبشع اجلرائ وأخطارها وأشـدها جسـامة ،إمنـا تقـع مـن ـرف كبـار ايسـؤولني يف
الدولـة ،وعليـ ميكــن القـول أ االختصــا
يتابعة ومعاقبة هؤال ايسؤولني يف الدولة

اجلنـائي العــايي ،إمنـا هــو موجـ مباشــرة

()18

.

وعلي سن اول التطر لتجـارب بعـض الـدول يف ايتابعـة علـ جـرائ احلـرب مبوجـ
االختصا

اجلنائي العايي يف اجلز األول ،ر للعوائ ال تواجههـا يف هـاا اجملـال يف

اجلز الثاني.
أوال :جتارب بعض الدول يف ايتابعة عل جرائ احلرب مبوج االختصا

اجلنائي

العايي
يعتر العقـاب علـ جـرائ احلـرب الـ تشـكل انتهاكـا جسـيمة يبـا ئ وأحكـا
القــانو الــدولي اإلنســاني مــن أه ـ الت ــديا ال ـ تواج ـ اجملتمــع الــدولي ،ومــن أجــل
تطبيــ سياســة عــد اإلفــ

مــن العقــاب ،ف نــ ينبغــي توقيــع اجلــزا ايناســ علــ

مرتكيب ها اجلرائ اخلط ة واختاذ التداب ال زمـة والضروريــــــة ينـع ارتكابهـا يف
ايســتقبل ،وســنتطر يف هــاا اإل ــار لتجــارب كــل مــن بلجيكــا ،إســبانيا ،الــدمنار
وبريطانيا.
 -1يف بلجيكا :كرّس بلجيكا هاا مبدأ االختصا

اجلنـائي العـايي يف قانونهـا

الداخلي ،من خـ ل نـص ايـا ة  51مـن القـانو ايـؤر يف  91جـوا  9441ايتعلـ بقمـع
االنتهاكــا اخلط ـ ة للقــانو الــدولي اإلنســاني الــاي يــنص علـ اختصــا

احملــاك

البلجيكية بالنظر يف ها اجلرائ حيثما ارتُكِب وأيا ما كان جنسـية مرتكبهـا أو
مو ن .

()19

وتطبيقـا هلـاا القـانو فقـد أصــدر قاضـي الت قيـ البلجيكـي " اميـا فانــدرميت "
) (Damien vendermeshلدى احملكمة االبتدائية يف بروكسل ،يف  99أفريـل2555

ماكرة اعتقال ولية حبـ " عبـد الـ ي يرو يـا") ( Abdula Yerodiaعلـ الـرغ مـن
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متتع باحلصانة باعتبار يشغل منص وزير خارجية الكونغو الدميقرا ية ،متهما إيـا
بارتكــاب خروقــا التفاقيــا جنيــف األربعــة لعــا  9494والروتوكــول اإلضــايف األول
ايل ــ بهـــا لعـــا  ،9411تُكيـــف علــ أنهـــا جـــرائ حـــرب ،وذلـــك مـــن خــ ل إ الئـ ـ
بتصـــرحيا وهـــو يشـــغل منصـــ مــــدير يـــوا الـــرئيس الكونغـــولي ،يشـــجع فيهــــا
الكونغوليني عل إبا ة الروانديني ال جئني يف بـ

 ،وعُمّمـ مـاكرة االعتقـال علـ

الصعيد الدولي بواسطة اينظمة الدولية للشر ة اجلنائية.

()20

غ أ الكونغو تقدم بطعن إىل حمكمة العدل الدولية إللغـا مـاكرة التوقيـف،
ال أصدرها قاضي الت قي البلجيكـي السـاب ذكـر ضـد وزيـر خارجيـة الكونغـوا
"عبــــد الــــ ي يرو يـــــا" ) ،(Abdula Yerodiaفصــــدر حكــــ احملكمــــة بتـــــاريخ
 2555/59/99باعتبار ماكرة التوقيف الدولية ضد الـوزير الكونغـولي غـ شـرعية،
ألنها متس احلصانة ال مين ها القانو الدولي لوزير اخلارجيـة ،وهـو يتمتـع بهـا سـوا ً
قا بأفعال رمسية أو خاصة ،ارتُكب قبل أ يصب وزيرا أو أرنا مدة واليت .

()21

وتضــيف احملكمـــة أنهـــا رســ بعنايــة ممارســـا الـــدول باالســـتنا إىل تشـــريعاتها
الو نية ،ومن خ ل العديد من القرارا ال اختاتها حماك اخلية عليا ،كمجلـس
اللور ا يف ايملكـة ايت ـدة أو حمكمـة التمييـز الفرنسـية ،ومل تـتمكن مـن اسـتنتاج
أي شي من ها ايمارسة ،يفيد بوجو أي استثنا يف القانو الـدولي خبصـو
مــن احلصــانة مــن االختصــا

قاعـدة

اجلنــائي ،لــوزرا اخلارجيــة الــاين هـ يزاولــو مهــامه

حينما يشتب يف ارتكابه جلرائ حرب(.)22
إ حك ـ حمكم ـة العــدل الدوليــة بنص ـ عل ـ اســتبعا متابعــة ايســؤولني ايتم ـتّعني
باحلصانة بتهمـة ارتكـاب جـرائ احلـرب ،مل جيعـل يبـدأ االختصـا

اجلنـائي العـايي

الاي يُ اك عل أساس ايتهمو بارتكاب ها اجلرائ أي معن  ،فهاا االختصـا
شُ ـرّ لكــي ال يفل ـ اجلنــاة مــن العقــاب ،بــأ مكّــن مــن متــابعته بغــض النظــر عــن
جنسيته أو مكـا ارتكـابه للجرميـة .ف يثمـا ذهبـوا وجـدوا العدالـة ت حقهـ  ،فـ
سُــمِ هلـ ـ بالتـــارّ حبصـــانته متكنـــوا مـــن اإلفـ ـ

مـــن العقـــاب ،علــ الـــرغ مـــن

ارتكابه جلرائ جد خط ة.
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ويف عــا  2559مت إ انــة أربعــة روانــديني كــانوا قــد أســهموا يف جــرائ اإلبــا ة ال ـ
حــــــدر يف روانـــــــدا عــــــا  ،9449كمـــــــا رفعــــــ

عـــــــوى أخــــــرى ضـــــــد "تـــــــومي

فــرانكس") (Tommy Franksقائــد القــوا األمريكيــة ،مــن ــرف بعــض العــائ
العراقية ،بسب اجلرائ ال

ارتكبتها قوا االحت ل األمريكي يف العرا .

()23

كما تقدم جمموعة من الفلسطينيني الناجني من مـااب صـرا وشـتي عـا 9452

بشـكاوى أمــا النيابـة العامــة يف بلجيكــا عـا  ،2559ضــد رئـيس الــوزرا اإلســرائيلي
آنــاا "آرييــل شــارو " ) (Ariel Sharonوعــد مــن الضــباط العســكريني لــدوره يف
ارتكاب تلـك اجملـازر الـ أو

حبيـاة مـا ال يقـل عـن تسـعة آالف شـخص مـن األ فـال

والنسا الفلسطينيني يف خميما صرا وشتي يف ضواحي ب و .

()24

وقال ـ منظمــة "هيــومن رايــتس ووت ـ " :إ قــرار احملكمــة العليــا البلجيكيــة الــاي
يسم بـالت قي يف اجملـازر ايرتكبـة ضـد ايـدنيني يف خميمّـي صـرا وشـاتي ل جـئني
الفلسطينيني عا  ،9452ميثـل ع مـة بـارزة يف تـاريخ القـانو الـدولي ،ومـن شـأ هـاا
القــــرار أيضــــا أ يســــم بايضــــي قــــدما يف عــــاوى أخــــرى ممارلــــة أمــــا القضــــا
البلجيكي.

()25

وقــد اضــطرّ الســلطا البلجيكيــة حتــ الضــغوط األمريكيــة واإلســرائيلية إىل
تعديل قانونها عا  ،2551بسب الك اهلائل من الشكاوى ايطروحة أما حماكمهـا
عن اجلرائ الدولية ،وقد أ

التعدي

ال أ خلـ علـ قـانو عـا  9441إىل احلـد

مــن ممارســة احملــاك البلجيكيــة ل ختصــا
ماهيتــ  ،وتتطلــ التعــدي

اجلنــائي العــايي ،ممــا أفقــد القــانو

اجلديــدة تــوفر جمموعــة مــن الشــروط األساســية لقبــول

الدعاوى ،أهمها تواجد ايته يف بلجيكا إلمكانية رفع الدعوى ،وأ يكـو الضـ ية
مقيما يف بلجيكا منا ر ث سنوا عل األقل.

()26

ومن الناحية اإلجرائية ال ميكن ايباشرة باي حقة القضـائية بـدو إذ النائـ العـا
االحتا ي ،الاي من شأن أ يقيّ ضرورة أو عد ضرورة حتريـك الـدعوى ،وال ميكـن
نظر الدعوى أو الت قي فيها ،إذا قدّر أن من مصل ة سـ العدالـة واحـرتا االلتزامـا
الدولية لبلجيكا أ ترفع القضية أما احملاك الدولية ،أو من قبل الدولـة ذا الصـلة
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ايباشــرة باجلرميــة ،شــريطة أ تكــو حماكمهــا خمتصــة ومســتقلة وحيا يــة ونزيهــة،
كما ال ميكن توقيف ايشتب ب إذا كا يتمتع باحلصانة الدبلوماسية.

()27

 -0يف إسبانيا :نـص قـانو العقوبـا اإلسـباني رقـ  51لسـنة  9450علـ اختصـا
احملاك اإلسبانية باألفعال ال تقع من إسبانيني أو أجانـ خـارج إقلـي إسـبانيا ،متـ
ارتكبوا جرائ تكو وار ة يف معاهدا واتفاقيا الـ تكـو إسـبانيا رفـا فيهـا،
وال حتيل إليها قوانينها الداخلية ومبوج تعديل قانو العقوبا اإلسـباني عـدة مـرا
آخرها عا  ،2550أصب للم اك اإلسبانية احل يف متابعة مرتكيب جـرائ احلـرب
حت من و وجو ايتهمني عل اإلقلي اإلسباني.

()28

وقــد رفــع ايركــز الفلســطيي حلقــو اإلنســا

عــوى أمــا احملكمــة الو نيــة يف

إســبانيا ضــد ســبعة مــن ايســؤولني العســكريني اإلســرائيليني ،بتهمــة ارتكــاب جــرائ
حرب يف حي الدرج بقطا غزة عا  ،2552ومت بتاريخ  29جـوا  ،2555قبـول الـدعوى
بنا عل القانو األساسي للسلطة القضـائية ،الـاي يتـي للم ـاك اإلسـبانية م حقـة
األشخا
إسبانيا.

ايتهمني بارتكاب جرائ وفقا ل تفاقيا الدولية ايصـا

عليهـا مـن جانـ

()29

و ل القاضي مـن السـلطا الفلسـطينية إحضـار شـهو عيـا علـ احلـا ث لـإل ال
بشها اته  ،كمـا لـ مـن تـل أبيـ إبـ

ايشـتب بهـ بـاإلجرا ا القضـائية اخلاصـة

ضــده للمثــول أمــا احملكمــة يف إســبانيا خـ ل  15يومــا ،وإال ستصــدر حبقهـ أوامــر
اعتقال ولية(.)30
غ ـ أن ـ نتيجــة للضــغوط اإلســرائيلية ايدعومــة أمريكيــا ضــد إســبانيا ،فقــد ع ـدّل
الريــا اإلســباني مبــدأ االختصــا
أصب

اجلنــائي العــايي بتــاريخ  94مــاي  ،2554حبيــ

احملاك اإلسـبانية ال تقبـل النظـر إال يف القضـايا الـ يكـو أحـد ضـ اياها

إسبانيا ،أو عنـد تواجـد ايـته علـ األراضـي اإلسـبانية ،وبنـا علـ هـاا التعـديل قبلـ
حمكمة االستئناف عنا ضـد قـرار احملكمـة الو نيـة اإلسـبانية تقـدم بـ إسـرائيل،
وقرر احملكمة بتاريخ  15جوا  2554إغ

ملف الت قي .

()31

 -3يف الــدمنار وبريطانيــا :أ ان ـ حمكمــة مناركيــة عــا  9449كرواتــي مــن
البوســنة ،اُتهــ بســو معاملــة األســرى يف أحــد ايعســكرا  ،والــ أفضــ إىل وفــاة
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الض ية ،حي استند احملكمة يف اتهاماتها ايوجهة إىل ايوا اخلاصـة باالنتهاكـا
اجلســـيمة يف اتفـــاقي جنيـــف الثالثـــة والرابعـــة ،إىل جانــ ايـــوا ذا الصـــلة بايدونـــة
اجلنائية الدمناركية.

()32

وبتــاريخ  24أكتــوبر  2552مت رفــع شــكوى أمــا القضــا الريطــاني ضــد " شــالول
موفــاز" ( ،)Shaul Mofazخبصــو

جــرائ احلــرب واجلــرائ ضــد اإلنســانية الــ

اُرتُكِب ـ يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة خ ـ ل فــرتة تولي ـ قيــا ة األركــا العامــة يف
اجلي

اإلسرائيلي بني عامي .)33(2552 ،9445

رانيا :عوائ تطبي االختصا
إ تطبي مبدأ االختصـا

اجلنائي العايي

اجلنـائي العـايي مل يكـن مـن السـهولة مبـا كـا  ،فقـد

اعرتت ـ عوائ ـ سياســية جســدتها الــدول ال ـ تعتــر ارتكــاب جــرائ احلــرب ،جــز مــن
سياســـتها أرنـــا احلـــروب الـ ـ ختوضـــها ،ويتعلـ ـ األمـــر ب ســـرائيل والواليـــا ايت ـــدة
األمريكية عل وج اخلصو  ،باإلضافة إىل العوائ القانونيـة الناجتـة أساسـا بسـب
أ ايبدأ قد يطب خارج حدو الدولة ال اعتمدت .
 -1العوائ السياسية :تعرض الـدول الـ أقـر مبـدأ االختصـا

اجلنـائي العـايي

إىل ضــغو ا ومــن بينهــا بلجيكــا ،ال ـ هــد تها الواليــا ايت ــدة األمريكيــة بالثــأر
الدبلوماســـي واالقتصـــا ي خاصـــة بعـــد ايبـــا رة القضـــائية البلجيكيـــة ضـــد الـــرئيس
األمريكـــي جـــورج بـــو

بســـب احلـــرب علــ العـــرا يف عـــا  ،2551كمـــا تعرضــ

بلجيكـــا أيضـــا إىل التهديـــد بنقـــل مقـــر حلـــف مشـــال األ لســـي مـــن بروكســـل إىل
وارسوا.

()34

وقد عر وزير الدفا األمريكي " ونالد رامسفيلد " ( )Donald Rumsfeldيف ر
بأ الدعوى ايرفوعة أمـا القضـا البلجيكـي هـي " عـوى مضـ كة " ،وقـد أرـار هـاا
التصري استهجانا من رف اينظما احلقوقية واعتُر أمـرا خطـ ا جيـ التعامـل معـ
لصدور من مسؤول يف مركز " رامسفيلد " ،وأنـ يعـر عـن اسـتهتار بالقـانو والقضـا
الدوليني ،وحبقو اإلنسا الواج احرتامهما.

()35

كمــا تعرض ـ بلجيكــا أيضــا للتهديــد مــن ــرف إســرائيل ال ـ اســتدع ســف ها
اإلســرائيلي مــن بروكســل يف فيفــري  ،2551إرــر الشــكوى ال ـ رُفع ـ ضــد " أرييــل
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شــارو " ( )Ariel Sharonرئــيس الــوزرا اإلســرائيلي األســب  ،بســب اجملــازر الــ
ارتكبهــــا حبـــ الفلســــطينيني يف خميمــــا صــــرا وشــــتي يف ضــــواحي بـــ و عــــا
.9452

()36

ومــن ايفارقــا أ إســرائيل ال ـ متــار

ضــغو ا شــديدة ينــع م حقــة رعاياهــا مــن

اي حقة القضائية بنا عل مبـدأ االختصـا

اجلنـائي العـايي ،تبنّـ هـاا االختصـا

حني اختطف " أو لف إخيما " ( )Adolf Eichmannسـرا مـن األرجنـتني عـا ،9415
وحاكمتـ يف إســرائيل بتهمــة ارتكــاب جــرائ إبــا ة ضــد اليهــو خـ ل احلــرب العاييــة
الثانية ،رغ أ الض ايا مل يكونوا من رعاياها ،إذ مل يكن هلا أي وجـو خـ ل فـرتة
ارتكاب تلك اجلرائ (.)37
 -0العوائ ـ القانونيــة :ومــن ناحيــة أخــرى تعــرض مبــدأ االختصــا

اجلنــائي العــايي

لــبعض االنتقــا ا  ،وال ـ تتمثــل يف أ حماكمــة ايــته أمــا حمــاك الدولــة ال ـ مت
القبض علي يف إقليمها تواجه صعوبا عديدة يف الت قيـ ومجع االستدالال وشـها ة
الشــهو وغ هــا مــن األ لــة ،األمــر الــاي يعرقــل العدالــة وحيــر ايــته مــن الــدفا عــن
نفس  ،كما أ تطبي االختصا

اجلنائي العـايي قـد يـؤ ي إىل ختفيـف عقوبـة ايـته

أو إف ت من العقاب ،يف حالة ارتكاب جلرميـة بنـا علـ تـدب أو حتـريض مـن الدولـة
ال تتوىل حماكمت وفقا هلاا ايبـدأ ،رغبـة مـن هـا الدولـة يف التسـرت علـ

ورهـا يف

اجلرمية(.)38
حتـ الــدول الـ أقــر مبــدأ االختصــا

اجلنــائي العــايي ،مل تأخــا علـ إ

قـ

فغالبــا مــا خيضــع تطبيقـ لقيــو وعقبــا عديــدة تتعلـ بضــيا األ لــة وتقــا اجلــرائ ،
وضرورة وجو مرتكبيها عل أراضي الدول ايعنية ،واحلصانة أو العفو ايمنوح هلـ مـن
قبل ولته األصلية ،وكل ها القيو تعد يف الكث مـن األحيـا مانعـا لتطبيـ مبـدأ
االختصا

اجلنائي العايي(.)39

وعل هـاا األسـا

فقـد رفضـ السـنغال تطبيـ مبـدأ االختصـا

اجلنـائي العـايي

ضــد الــرئيس التشــا ي "حســني حــري" فيمــا خيــص اجلــرائ ضــد اإلنســانية ،وجــرائ
التعــاي ال ـ ارتكبهــا إبــا فــرتة حكم ـ للتشــا  ،وجــا يف حك ـ احملكمــة " :أ
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السنغال وإ صا ق عل اتفاقية مناهضة التعـاي وغـ
أو ال إنسانية ،ف نها مل تعتمد النصو

مـن ضـروب ايعاملـة القاسـية

القانونية ال زمة لتطبيقها

()40

.

خامتـــة:
إ تطبي مبدأ االختصا
بسب الضغوط ال

اجلنائي العايي من الناحية العملية مل يكـن موفـ وذلـك

بق عل الدول ال أقرتـ  ،ممـا جعلـها تعـدّل تشـريعاتها وتضـع

شرو ا وعراقيل ،حال

و تطبي هاا االختصا

مثلما هـو منصـو

عليـ فعـ يف

االتفاقيا الدولية.
وعل الرغ من أ الدعاوى ال مت رفعها ضد ايسؤولني اإلسرائيليني واألمـريكيني
مل تــؤ ي بعــد إىل مثــول أي مســؤول إســرائيلي أو أمريكــي أمــا القضــا للمتابعــة عل ـ
جـــرائ احلـــرب الـــ ارتكبهـــا مبوجـــ االختصـــا
االختصــا

اجلنـــائي العـــايي ،إال أ هـــاا

حــر العديــد مــن القيــا ا اإلســرائيلية واألمريكيــة لفــرتة معينــة مــن زيــارة

بع ـض الــدول األوروبيــة خمافــة مــن االعتقــال ،كمــا أ الــدعاوى ايرفوعــة ضــد هــؤال
القا ة ،نبّه الرأي العا الدولي إىل خطورة جرائ احلرب ايرتكبـة مـن ـرفه  ،ممـا
يستوج ضرورة العقاب عليها.
تؤكد الضغوط ايفروضة عل الدول األوروبية ال أقر مبدأ االختصا
العــايي ،والـ أ

اجلنـائي

إىل تعــديل قوانينهــا مبــا ال يســم معـ مب اكمــة مـرتكيب جــرائ

احلرب إال بشروط صعبة الت قي  ،أن ال يزال أما اجملتمع الدولي الكث مـن اجلهـو
الـ ينبغــي بــاهلا حتـ يــت تطبيـ مبــدأ االختصــا

اجلنــائي العــايي مبــا يــر حقيقــة

مـــرتكيب جـــرائ احلـــرب ،وذلـــك بغـــض النظـــر عـــن جنســـيته أو مكـــا ارتكـــابه
للجرمية.
اهلــوامـــ

وايراجــع:

( -)1ري الكس ي ،مبدأ االختصا

القضائي العايي ،متاح عل ايوقع االلكرتوني:
https://sl-center.org

تاريخ اال

 ،2594/95/95 :عل الساعة .91.21

( -)2ار سرور ،االختصا

اجلنائي العايي ،ار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،2551 ،9

.21
)(3

- Michel Bélanger, Droit international humanitaire générale , Gualino éditeur,
Paris, 2éme édition 2007, P 125.
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( -)4عمر سعد اهلل ،موسوعة القانو الـدولي اإلنسـاني ايعاصـر ،ار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع،
اجلزائر،2599 ،

.44

( -)5بــدر الــدين شــبل ،االختصــا

اجلنــائي العــايي ،و ور يف تفعيــل العدالــة اجلنائيــة الدوليــة ،جملــة

العلو القانونية ،ايركز اجلامعي ،الوا ي ،عد  ،59جوا ،2595
( -)6اللجنـــة الدوليـــة للصـــلي األاـــر ،االختصـــا

.995

العـــايي بالنســـبة جلـــرائ احلـــرب ،علـ ـ ايوقـــع

اإللكرتوني:
تاريخ اال

https://www.icrc.org› universal-jurisdiction-over-war-crimes-factshee
 ،2019/11/11 :على الساعة.95.95 :

( -)7ماجـــد عـــا ل ،احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة والســـيا ة الو نيـــة ،مركـــز الدراســـا السياســـية
واالسرتاتيجية باألهرا  ،القاهرة،2559 ،
( -)8عمر سعد اهلل ،مرجع ساب ،

.959

.959

( -)9بدر الدين شبل ،مرجع ساب ،

914 ،915

( -)10ري الكس ي ،ايوقع اإللكرتوني الساب .
( -)11جــو مــاري هنكــرتس ،راســة حــول القــانو الــدولي االنســاني العــريف ،اســها يف فه ـ واحــرتا
حك القـانو يف النـزا ايسـل  ،مل خـص ،ترمجـة حمسـن اجلمـل ،منشـورا اللجنـة الدوليـة للصـلي
األار ،القاهرة،2551 ،

.02

( -)12ادي غضبا  ،إجرا ا متابعة جمرمي احلرب يف القوانني الداخلية والقانو الدولي ،منشورا
.49 ،45

احلليب احلقوقية ،ب و  ،ط،2599 ،9
-)13(.42 49

نفس ايرجع،

( -)14ري الكس ي ،ايوقع اإللكرتوني الساب .
( -)15بدر الدين شبل ،مرجع ساب ،

.929 ،921

( -)16حممو شريف بسيوني ،احملكمة اجلنائية الدولية ،نشأتها ونظامهـا األساسـي مـع راسـة لتـاريخ
جلا الت قي الدولي واحملاك اجلنائية الدولية السابقة ،مطابع روز يوسف اجلديدة ،القاهرة ،ط،9
،2552

.990 ،999

( -)17جني اد قيدا ،احملكمة اجلنائية الدولية ،حنو العدالة الدولية ،منشورا احللـيب احلقوقيـة،
ب و  ،ط،2551 ،9

.10

( -)18كــري خلفــا  ،ضــرورة مراجعــة نظــا احلصـــانة القضــائية لرلســا الــدول يف القــانو الـــدولي
ايعاصــر ،اجمللــة اجلزائريــة للعلــو القانونيــة واالقتصــا ية والسياســية ،جامعــة اجلزائــر ،العــد ،59
،2555

.299 ،295

( -)19أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانو اجلزائي العا  ،ار هومة ،اجلزائر ،ط،2554 ،5

.51
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( -)20سوسن أاد عزيزة ،غياب احلصانة يف اجلرائ الدولية ،منشـورا احللـيب احلقوقيـة ،بـ و ،
.299

ط،2555 ،9

( -)21مـوجز األحكــا والفتــاوى واألوامـر الصــا رة عــن حمكمــة العـدل الدوليــة خـ ل الفــرتة (- 9441
 ،(2552منشورا األم ايت دة ،نيويور ،2550 ،
( -)22نفس ايرجع،

.220

.215 ،224

( -)23لندة معمر يشوي ،احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة واختصاصـاتها ،ار الثقافـة للنشـر والتوزيـع
عما  ،ط،2555 ،9

.110

()24

- Michel Bélanger, op.cit,p 922 .

( -)25منظمة هيومن رايت

ووت  ،عل ايوقع اإللكرتوني:
› https://www.hrw.org › news

تاريخ اال

 ،2594/92/92عل الساعة .91.10

( -)26لندة معمر يشوي ،مرجع ساب ،

.111

( -)27فوضيل هيصا  ،ايسؤولية اجلنائية عن جرائ احلرب يف ضو مبدأ االختصا

اجلنائي العايي،

جملــة احلقــو والعلــو اإلنســانية ،جامعــة زيــا عاشــور ،اجللفــة ،اجمللــد الثــاني ،العــد ،2599 ،21
.19
( -)28ادي غضبا  ،مرجع ساب ،

.995

( -)29اــد موس ـ أبــو هيجــا ،مبــدأ االختصــا

العــايي وجــرائ احلــرب اإلســرائيلية ،راســة منشــورة

ضــمن كتــاب " إســرائيل والقــانو الــدولي" مركــز الزيتونــة للدراســا واالستشــارا  ،ط ،9ب ـ و ،
 .925 ،994أشار إلي فوضيل هيصا  ،مرجع ساب ،
( -)30فوضيل هيصا  ،مرجع ساب ،
( -)31نفس ايرجع

.10

.10

.11 ،10

( -)32رقيــة عواشــرية  ،اايــة ايدنييـــن واألعيــا ايدنيـــة يف النزاعــا ايســل ة غ ـ الدوليـــة ،رسالـــة
كتورا  ،كلية احلقو  ،جامعة عني مشس ،القاهرة،2559 ،
( -)33فوضيل هيصا  ،مرجع ساب ،

.19

( -)34نسيمة ريس ،تطبي مبدأ االختصا
منوذجا( ،اجمللة األكا ميية للب
،2591 ،59

.112

العايي يف جمال القانو الدولي اإلنساني ( ،ولة بلجيكـا

القانوني ،جامعـة عبـد الراـا مـ ة، ،ايـة ،اجمللـد  ،90العـد

.119

( -)35معمر لندة يشوي ،مرجع ساب ،

.111 ،110
- Michel Bélanger, op.cit,p922 .

( -)37فوضيل هيصا  ،مرجع ساب ،

.14
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( -)38سامي جا عبد ال راا واصل ،إرهـاب الدولـة يف إ ـار القـانو الـدولي العـا  ،منشـأة ايعـارف،
اإلسكندرية،2552 ،

.104

( -)39فوضيل هيصا  ،مرجع ساب ،

.14

( -)40جناة أاد إبراهي  ،ايسـؤولية الدوليـة عـن انتهاكـا قواعـد القـانو الـدولي اإلنسـاني ،منشـأة
ايعارف ،االسكندرية ،ج ل حزي وشركال ،2554 ،

.201 ،201
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