مقدمــة
ظل العالم متطلعا ،منذ ظهور محكمة نورنبرغ سنة  ،1945إلى هيئة قضائية دولية
دائمة تضع حدا لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .فعلى الرغم من العمل المتواضع
الذي قامت به ،إال أنها تركت أث ار بالغا في ذاكرة الشعوب .فألول مرة في التاريخ يمثل كبار
المسؤولين في سلم الحكم أمام محكمة دولية لمساءلتهم عن مخالفاتهم لقواعد القانون الدولي
اإلنساني -أثناء الحرب العالمية الثانية.-وقد كانت األحكام التي أقرتها بمثابة مرجعية هامة،
اعتمدت عليها دول الحلفاء ،في محاكمتها للمجرمين النازيين الهاربين من المحاكمة
الدولية.1
وقد سعت منظمة األمم المتحدة إلى إكمال هذه الخطوة الهامة ،بمحاولتها إنشاء
محكمة جنائية دولية دائمة ،منذ سنة  ،1947حيث طلبت الجمعية العامة في الالئحة رقم
(II) 177المؤرخة في  11نوفمبر  1947من لجنة القانون الدولي وضع مشروع لقانون
"الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية" ،والذي من شأنه أن يتضمن مشروع نظام أساسي
لمحكمة جنائية دولية تختص بالنظر في الجرائم التي سينص عليها القانون السالف الذكر،
إال أن تداعيات الحرب الباردة عطلت تحقيق هذا المشروع.

فإلى غاية انهيار االتحاد السوفياتي أوائل التسعينات ،ظلت معارضته ألي مشروع من
شأنه أن يجر رعاياه أمام محكمة دولية قائمة على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يمس
بسيادته .وقد أعطت نهاية الحرب الباردة دفعا قويا إلنجاز المشروع .ولم يكن هذا ليتحقق
لوال حاجة المجتمع الدولي الماسة إلى جهاز لقمع االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان فال
شك أن أي مجتمع – أو باألحرى جماعة  -محتاج إلى جهاز كهذا حتى يتمكن من إرساء
السلم واألمن ،وما وجود محاكم التحكيم  ،ومحكمة العدل الدولية  -الدائمة والحديثة  -إالّ

دليل على ذلك.

فالدول ال تستطيع أن تقف ساكنة أمام مخالفة قواعد قانونها الدولي الذي وضعته
لتحقيق التعايش والتعاون ،وخاصة السلم واألمن فيما بينها.
- Voir l’affaire « Barbie » et autre dans: Quoc Dinh(N) Daillier (P) Pellet (A), droit
internationale public, 6eme éd ,LGDJ, paris, 1999, p 683.Martin (P-M) droit
internationale public,éd Masson, paris, 1995, p 110 -111.
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يعد إقرار حقوق اإلنسان من  1948خطوة هامة لطمأنة شعوب العالم بأن ما حدث في
الحرب العالمية الثانية لن يتكرر .اال أن ذلك لم يكن كافيا ،فما شهده العالم من انتهاكات
لحقوق اإلنسان دليل على ذلك .فاحترام حقوق اإلنسان ركيزة أساسية لقيام الجماعة الدولية،
لذا ارتأت هذه األخيرة اتخاذ كافة السبل لحماية هذه الركيزة ،بدء باإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان باتفاقيات جنيف األربعة  ،وانتهاء بقانون "الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية إالّ أن

هذه الجهود لم تستطع تحقيق األمن المنشود ،وهذا ما دفع بالدول إلى استكمالها بإنشاء هيئة

قضائية دولية من شأنها قمع الجرائم وردع المجرمين " فعقب عدة سنين من الجهود المكثفة
وخمسة أسابيع من المفاوضات العنيفة الشاقة ،اعتمد النظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية في روما في  17جويلية "  ،2وعلى الرغم من أن معاهدة روما  -المتضمنة النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -تعد نقلة نوعية في مجال محاربة الجرائم األكثر
جسامة ،إالّ أنها تعاني نوعا ما من القصور ،مما يجعل فاعليتها غير مؤكدة.

إذ أن المحكمة محتاجة دائما إلى مساعدة الدول وموافقتها لتتمكن من ممارسة نشاطها،
وهذا راج ع دون شك إلى مجموعة القيود التي كبلت بها الدول المحكمة ،فهذه األخيرة
محتاجة إلى موافقة الدول لبدء التحقيق ،لمباشرته ،إليقاف المتهم ،لسجنه...الخ ،فالمحكمة
ال تتحرك إال بإذن الدول ذات العالقة بالجريمة.

والحقيقة أن هذه القيود ليست سوى ترجمة لقلق الدول على ما يمكن أن يجره إنشاء
مثل هذه الهيئة القضائية الدولية على سيادتها ،أي على سلطانها على رعاياها واقليمها،
حيث ترى أن إسنادها مهمة قمع الجرائم الدولية من شأنه أن يضع صالحياتها القضائية في
موضع مراقبة من طرف هيئة قضائية دولية .كما أنه من شأنها سحب البساط منها ،فيما
يخص ممارسة السلطة الجنائية فهل يحتوي النظام األساسي أحكاما من هذا القبيل ؟ أي أن
اإلشكالية المطروحة هي:

 هل تؤثر أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول؟ أو أنهناك نظرة جديدة لمفهوم السيادة؟.
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 كلود -ماري روبرج  ،المحكمة الجنائية الدولية الجديدة :تقييم أولي ،المجلة الدولية للصليب األحمر عن اللجنةالدولية للصليب األحمر ،العدد  ( ،1998 ،62نسخة مترجمة إلى العربية) ،ص . 660
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لإلجابة على هذه اإلشكالية سأقوم في دراسة هذه باستعمال ثالثة مناهج علمية ،وهي :
المنهج التاريخي ،المنهج الوصفي والمنهج االستقرائي أو التحليلي .فأوضح القواعد الموجودة
سلفا ،ونستعرض بعدها األحكام التي جاءت بها معاهدة روما ،وهنا أتطرق إلى األحكام
المطورة للقانون الدولي ،خاصة تلك المتعلقة بالسيادة .وأتوصل في األخير إلى اإلجابة عن
اإلشكالية ،من حيث كون قواعد المعاهدة ماسة بالسيادة أو مطورة لها.
وأود اإلشارة هنا إلى األسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع ،وهي االهتمام بمجال
حقوق اإلنسان خاصة أن أكثر ما ترتبط به هو القانون الجنائي ،على اعتبار أن حماية
الحقوق ال تتم إال بمعاقبة المعتدي عليها .وترتبط أيضا بحقوق اإلنسان ،السيادة .فإذا ما
تعطل أي مشروع حول تشكيل هيئة جنائية دولية تعاقب منتهكي حقوق اإلنسان فإنما السبب
يكون تخوف الدول من تدخلها في مجالها.
كما أردت معرفة التغييرات التي يمكن أن يحدثها إنشاء هيئة دولية كهذه في قواعد
القانون الدولي ،خاصة فيما يتعلق بوضعية الفرد ،والذي يعد المحور الوحيد الذي تدور حوله
أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،وما هي اآلليات التي أقرتها لتفعيل حماية
هذا الفرد.
ومن أجل هذا سأتطرق أوال إلى بحث مجموع األحكام التي من شأنها المساس
بصالحيات الدولة اإلقليمية والشخصية في فصل أول ،أدرس فيه المواضع التي تؤثر سلبا
على السيادة ،سيما سلطات المدعي العام ،مسألة إسقاط الحصانة عن رؤساء الدول ،وكذا
عالقة مجلس األمن بالمحكمة.
وأدرس في الفصل الثاني ،مظاهر الحفاظ على السيادة في مبحث أول ،نستعرض فيه
مجموعة من المبادئ األساسية التي تعتمدها المحكمة (التكامل ،التعاون ،موافقة الدول).وفي
مبحث ثاني ندرس أهم التغييرات التي جاءت بها المحكمة.
لكن قبل الدخول في صلب الموضوع ،ال بد من معرفة الظروف التي نشأت فيها
المحكمة ،واألسباب التي أدت إلى تأخير إنشائها .كما يجب أيضا التطرق إلى مجمل أحكام
المعاهدة المنشئة لها لنتمكن من فهم األسس التي تقوم عليها ،وطريقة عملها.وستتم دراسة
ذلك في نقطتين:
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أوال :نشأة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
ثانيا:عرض عام لمعاهدة روما
ّ
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خطـة البحث
مقدمـة عامـة:
نشأة المحكمة الجنائية الدولية.
عرض عام لمعاهدة روما.
الفصـل األول :

 المبحث األول :المحكمة الجنائية الدولية بين السيادة اإلقليمية والسيادة الشخصية.
 المطلب األول :المحكمة الجنائية الدولية والسيادة اإلقليمية للدولة.
 الفرع األول :سلطات المدعي العام لدى المحكمة.

 الفرع الثاني :اختصاص المحكمة بالجرائم المرتكبة في النزاعات
 المطلب الثاني :المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الشخصية للدولة.
 الفرع األول :حصانة أجهزة الدولة.
 الفرع الثاني :المحكمة وحقوق المتهمين.
 الفرع الثالث :التسليم.
 المبحث الثاني :استقاللية المحكمة الجنائية الدولية ومكانة مجلس األمن.
 المطلب األول :استقاللية المحكمة.

 الفرع األول :المحكمة الجنائية الدولية هيئة تابعة لألمم المتحدة.
 الفرع الثاني :المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة.
 المطلب الثاني :العالقة بين مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية.
 الفرع األول :سلطة اإلحالة.
 الفرع الثاني :سلطة التعليق.
الفصل الثاني :مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تكريس وتطوير مفهومها.

 المبحث األول :التوازن بين صالحية المحكمة وسيادة الدول.
 المطلب األول :المحكمة هيئة احتياطية.
 الفرع األول :مبدأ التكامل.
 الفرع الثاني :موافقة الدول وتعاونها مع المحكمة.
 المطلب الثاني :المحكمة ومسائل الدفاع.
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 الفرع األول :حماية المعلومات المتعلقة باألمن الوطني.
 الفرع الثاني:تعليق االختصاص المحكمة فيما يخص جرائم الحرب.
 المبحث الثاني :مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تطوير مفهوم السيادة.
 المطلب األول :وضعية الفرد في القانون الدولي.
 الفرع األول :الحماية الدولية للفرد.
 الفرع الثاني :المسؤولية الجنائية الدولية للفرد.
 المطلب الثاني :أساليب تفعيل حماية الفرد.
 الفرع األول :تكريس مبدأ عالمية االختصاص القضائي.
 الفرع الثاني :تقاسم الصالحيات بين الدولة والمحكمة.

خاتمـة.
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أوال – نشـأة المحكمة الجنائية الدوليـة:
إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،المنشأة بموجب معاهدة روما لسنة .1998
إذ يعود تاريخ إنشاء أول محكمة جنائية دولية إلى عام  1474بمحاكمة " بيتر ديهاغنباخ "
الذي اتهم بارتكاب جرائم االغتصاب والحنث في اليمين والقتل وغيرها من الجرائم التي
ارتكبها ضد " قوانين اهلل واإلنسان " عندما احتل مدينة بريساخ وكانت مكونة من قضاة
وسويسر. 3
ا
عاديين من األلزاس والنمسا وألمانيا

بناء على معاهدة ،كان قد
غير أن أول اقتراح جدي إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ً
قدمه غوستاف موانييه ،أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب األحمر في اجتماع عقدته
اللجنة الدولية للصليب األحمر في  .1872/01/03ونشر االقتراح في" النشرة الدولية
لجمعيات إغاثة العسكريين الجرحى التي حلت محلها اليوم المجلة الدولية للصليب األحمر . 4

لقد استوحى موانييه فكرته من المحكمة التحكيمية التي أنشأت في جنيف وفقا لمعاهدة
واشنطن المؤرخة في  08ماي  1871للبت في الشكاوى التي قدمتها الواليات المتحدة
األمريكية ضد بريطانيا العظمى ،حول األضرار التي سببتها سفينة القراصنة ALABAMA

بسفن الواليات الشمالية .وكذا المؤسسات القضائية أو شبه القضائية الدولية التي كانت
موجودة آنذاك. 5

وقد باء هذا االقتراح بالفشل ألن الدول كانت تخشى من عواقب إنشاء مثل هذه الهيئة
القضائية ،كما أعربت عن تحفظها على اعتماد تشريع جنائي موحد ،أضف إلى أن معظم
األخصائيين في القانون الدولي آنذاك -والذين عرض عليهم مشروع موانييه-قد انتقدوه.
حيث رفض بعضهم الفكرة أصال ،وحبذ البعض اآلخر المحاكم التحكيمية التقليدية.
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 -كيث هول كريستوفر ،أول اقتراح إلنشاء محكمة جنائية دولة دائمة المجلة الدولية للصليب األحمر ،تصدر عن
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 -المرجع نفسه ،ص  336إلى .337طوني فانر إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،مؤتمر روما الدبلوماسي :النتائج

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العدد 1998 ،60ص  335إلى .336

التي ترتقيها اللجنة الدولية ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،تصدر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العدد

 ،1998 ،60ص .353
Carrilo-salcedo (JA), cour pénale internationale: l’humanite trouve une place
dans le droit international ,RGDI P, 1999, N°1, p 23. Condorelli (L), la cour
pénale internationale : un pas géant RGDIP, 1999, N°1 p 15.
 - 5فانر طوني ،المرجع نفسه ،ص 353
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كما قدم آخرون بعض المقترحات التي كانت كلها منافية القتراح موانييه  . 6كما رفض
الفكرة معهد القانون الدولي في اجتماع له في كامبريج عام  1885على اعتبار أنها فكرة
7

سابقة ألوانها .

بعدها نسيت الفكرة تماما ،إلى غاية سنة  ،1919أي عقب الحرب العالمية األولى،
حيث نصت معاهدة فرساي المؤرخة في  28جوان  1919على إنشاء محكمة جنائية دولية
لمحاكمة  Guillaume IIبتهمة "اإلهانة الكبرى لقواعد األخالق الدولية وقدسية المعاهدات "
وذلك بموجب المادة  227منها ،وتألفت هذه المحكمة من  5قضاة مختارون من طرف كل
من :الواليات المتحدة األمريكية ،بريطاني ،إيطاليا ،فرنسا واليابان .غير أن هذه المحاكمة
لم تحصل أبدا ،بسبب رفض هولندا التي سمحت له باللجوء إليها – تسليمه بحجة أن
اإلمبراطور لم يرتكب أي فعل يستوجب إبعاده ،حسب ما تمليه قواعد القانون الهولندي.8

كما نصت المواد  288إلى  230من المعاهدة نفسها على وجوب تسليم ألمانيا لألفراد
المرتكبين للجرائم المنصوص عليها  -باعتبارهم منفذين لها  -الى الحلفاء لغرض محاكمتهم
من طرف محاكم عسكرية غير أن هذه المحاكم لم تنشأ أيضا ،نظ ار لتنازل الحلفاء عن هذه
المهمة لصالح محكمة  Leipzigاأللمانية .فمن بين  896مجرم مطلوب من طرف الحلفاء،
حوكم  45شخص 9 ،فقط تمت إدانتهم بالتهم المنسبة اليهم وفشلت أيضا محاولة عقاب
األتراك المسؤولين عن إبادة مليون ونصف مليون أرميني ،بسبب عدم تصديق الدول التفاقية

 Sèvresإللزام تركيا بتسليم هؤالء المجرمين .9
 - 1فانر طوني ،المرجع نفسه ،ص  340الى . 341
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 كيث -هول كريستوفر ،المرجع نفسه ،ص  ،341وقد ذكر تاريخ Carrilo-Salcedo (J-A), Ibid . 1895p23.Condorelli(L),op cit, p16.
 -د /أبوالخير أحمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهظة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص 11-10

Martin (P-M), op cit, p109 . fontanaud (D), avant propos, in :justice penale .
)internationale, RP.P.S., ed D.F,Paris, N° 826, 1999 ,P4. Quoc dinh (N) Daillier (P
pellet (A), o p cit ,p82. Genevois (B), le conseille constitutionneleet le driot penale
internationale, revue française du droit administratiuve, DALLOZ ,Paris, Marsavril 1999, p286. Condorelli (L), Ibid, p16.
 - 9د/أبوالخير احمد عطية ،مرجع سابق ،ص .11
Quoc Dinh (N), Daillier (P) et Pellet (A), Ibid, p82. Lattanzi (F), La répression
pénale des crimes du droit internationale :des juridictions internes aux
juridictions internationales in « le droit face aux crises humanitaire, de l’efficacité
du droit internationale humanitaire dans les conflits armés, commissions
européenne, Bruxelles 1995, vol .1 pp121-127 » extrait in « justice pénale
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كما لقي المصير نفسه -أي الفشل  -االقتراح الذي تقدمت به لجنة الخبراء القانونيين
Comité des juristesسنة  1920المرؤوسة من ِقَبل  Le Baron Des Campsوالتي
عهدت إليها عصبة األمم بوضع مشروع المحكمة الدائمة للعدل الدولي La Cour
Permanente de Justice Internationale

حيث أرادت اللجنة تضمين غرفة جنائية داخل المحكمة تختص بمحاكمة الجرائم
المرتكبة ضد النظام العام الدولي وقانون الشعوب ،وقد رفض المشروع بحجة أنه سابق
11
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ألوانه  ،وأنه ال يوجد بعد قانون جنائي دولي معترف به .

كما اقترحت فرنسا عقب اغتيال  Abscanderملك يوغوسالفيا و Louis Barthouفي
 09أكتوبر  - 1934في إطار عصبة األمم دائما  -إبرام معاهدة لقمع اإلرهاب وانشاء
محكمة جنائية دولية ،تم إثرها إبرام معاهدة تتضمن إنشاء هذه الهيئة القضائية الفرعية تم
إمضاؤها يوم  16نوفمبر  1937من ِقَبل  13دولة من بينها فرنسا ،غير ّأنها لم تر النور
12
بسبب عدم التصديق عليها .
بعدها اندلعت الحرب العالمية الثانية ،وقبل نهايتها -ومتعظين بما حصل في الحرب
األولى -قام الحلفاء بإصدار إعالن موسكو بتاريخ  30أكتوبر  ،1943أعلنوا فيه عزمهم
على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بعد انتصارهم ،بحيث إنهم سيعرضون األشخاص
المتهمين بارتكاب جرائم على أقاليم محددة أمام قضاء الدول صاحبة األقاليم ،أي أنهم
سيخضعون لنظام قضائي وطني ،وهم يعدون من المجرمين األقل خطورة .أما المجرمون
الكبار ،الذين يتعذر تحديد المجال الجغرافي لجرائمهم نظ ار لتنقالتهم ،من بلد إلى آخر،
وارتكابهم هذه الجرائم في كل مكان يحطون فيه ،فأنهم يمثلون أمام محكمة دولية ،وقد ناشد
13

الحلفاء الدول التي وجد فيها هؤالء المجرمين ملجأ بتسليمهم للمحاكم المعنية .

وبالفعل تم إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين ،األولى هي محكمة نورنبرغ التي انشأت
بموجب اتفاق لندن بتاريخ  08أوت  ،1945الذي أبرم بين كل من

10

الواليات المتحدة

internationale », P.P.S., éd D.F, paris, N° 826, 1999, p27.
 -أحمد بلقاسم ،نحو إرساء نظام جنائي دولي ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية جامعة

الجزائر ،دار الحكمة ،رقم  ،1997 ،45ص Condorelli (L) ,Ibid, p16. 1109
- Genevois (B), Ibid, p286.
 - 4أحمد بلقاسم ،مرجع سابق ،ص  . 1110د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص .11
13
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) ,Ibid ,p82 . Martin (P-M), Ibid ,p109.
11

9

األمريكية ،المملكة المتحدة  ،فرنسا واالتحاد السوفياتي ،والذي انضمت إليه فيما بعد 18
بناء على قرار من قائد قوات الحلفاء
دولة أخرى ،والثانية هي محكمة طوكيو ،والمنشأة ً
المحتلة لليابان بتاريخ  19جانفي  ، 1946والمسماة "المحكمة الدولية العسكرية للشرق
األقصى" وكانت قائمة على األسس نفسها التي قامت عليها محكمة نورنبرغ وكانت مهمتها
محاكمة كبار المجرمين المنتمين إلى دول المحور .واختصت بنظر ثالث أنواع من الجرائم
أال وهي :جرائم الحرب ،الجرائم المرتكبة ضد السلم والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية.14

وقد مثل أمام محكمة نورنبرغ  21متهما في محاكمة دامت عاما كامال ،أصدرت فيها3
أحكام بالسجن المؤبد 2 ،بالسجن المؤقت لمدة  20عاما ،حكما ب ـ  15سنة سجن  ،وبعشر
سنوات سجن وآخر حكمان بالبراءة .وقد تم تنفيذ جميع األحكام عدا الحكم الصادر بحق
أما فيما يخض محكمة طوكيو فقد
 Goeringالذي انتحر بتاريــخ  15أكتوبر ّ .1946
15
أصدرت أحكاما باإلعدام بتاريخ  12نوفمبر  ،1948بحق  6أشخاص .
وفي محاولة للدفاع عن أنفسهم بحجة أن أفعالهم كانت تنفيذا ألوامر رؤسائهم ذكرت
أن االلتزامات الدولية لها األولوية على األوامر غير الشرعية
محكمة نورنبرغ في أحكامها ّ
المخالفة لقواعد الحرب ،بالتالي ال يمكن االحتجاج بها طالما أن الدولة التي أصدرتها قد
تجاوزت السلطات المعترف بها من طرف القانون الدولي« Les obligations .
internationales qui s’imposent aux individus priment leurs devoirs d’obéissance
envers l’Etat dont ils sont ressortissants , celui qui a violé les lois de la guerre ne
peut pour se justifier , alléguer le mandat qu’il a reçu de l’Etat du moment que
l’Etat , en donnant ce mandat , à outre passé les pouvoirs que lui reconnais le

 droit internationale »16كما بينت المحكمة أن الجرائم الدولية مرتكبة من قبل األفراد ال
الدول ،لذا ال بد من معاقبة هؤالء حتى نضمن إمكانية احترام القانون الدولي

17

.

14

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) ,Ibid, p82 .Martin (P-M), Ibid ,p109. Genevois
(B), op cit ,p287.
د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص .12- 11

وقد ذكر ) Fantanaud(Dفي المرجع السابق الذكر و- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), Ibid, p82.
األستاذ الصفحة ذاتها ،أن محكمة طوكيوقد أصدرت  8أحكام باإلعدام من بين  25حكما ،أغلبها كانت بالسجن

15

المؤبد ،بينما أخلي سبيل  3أشخاص (العدد اإلجمالي  28منهما) ،أنظر أيضا:
Stern (B), le crime de génocide devant la communauté internationale, étude paris mars 1999,
p297-306,extraits in, justice pénale internationale, P.P.S., éd D.F ,N° 826 ,1999, p16.
16
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, P 683.
17
- Martin (PM), op. cit., p 110.
10

بالتالي اختص القضاء الوطني بقمع المجرمين الصغار  Mineursبينما مثل المجرمين
الكبار أمام المحاكم الدولية وعلى الرغم من ذلك فإن القضاء الوطني قد حاكم أيضا هذه الفئة
اإلسرئيلية سنة A.Eichman 1961
ا
األخيرة ،بعد ثبوت فرار بعضهم .حيث حاكمت المحاكم

كما قامت بنفس الشيء المحاكم الفرنسية بالنسبة لـ  Barbieسنة  ،1983وغيرهم من المجرمين
الفارين الذين قبض عليهم فيما بعد .18وكان لمحكمة نورنبرغ تأثيرها في المشاريع التي حاولت
منظمة األمم المتحدة وضعها في سبيل إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية ،حيث اقترح هنري
دونديو دي فابر القاضي الفرنسي بمحكمة نورنبرغ العسكرية ،إنشاء محكمة جنائية دولية
دائمة.19

وبناء على ذلك ،طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة من لجنة القانون الدولي بموجب
الالئحة الصادرة بتاريخ  09ديسمبر  1948دراسة إمكانية إنشاء هيئة قضائية دولية ،تتكفل
بمحاكمة مرتكبي جرائم اإلبادة أو غيرها من الجرائم التي سيوكل لها االختصاص بشأنها
بموجب معاهدة دولية ،وذلك في إشارة إلى المادة  6من االتفاقية الدولية حول قمع جريمة
اإلبادة ،وقد قامت اللجنة بوضع مشروع حول الموضوع قدمته إلى الجمعية العامة ،التي
قررت ،رغم اعتراض االتحاد السوفياتي ،إنشاء لجنة من  17عضوا ،بهدف تحرير مشروع أو
أكثر لنظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقترحة ،وذلك بموجب الالئحة رقم 489
المؤرخة في  12ديسمبر .201950

بالتالي تم إعداد مشروع جنيف بتاريخ  31أوت  ،1951وبناء على الالئحة 687
الصادرة بتاريخ  25ديسمبر  ،1952تم تحضير مشروع جديد سنة  ،1953يقترح تحديد
اختصاص المحكمة بالنظر في "الجرائم الدولية المعروفة عامة" ،المرتكبة من قبل األفراد،
بناء على معاهدة دولية حتى ال تصبح
كما يقترح المشروع تـأسيس المحكمة الدولية هذه ً
جها از تابعا للجمعية العامة .
- Ibid. Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), Ibid .Truche (P), de Nuremberg à la Haye, Paris,
Grand Larousse Annuel, le livre de l’année, 1er janvier 1993- 31 décembre 1993, Larousse,
1994 p 21, extrait in: « Justice pénale internationale », P.P.S., N° 826 ,D.F, paris, 1999, p 20.
د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.145-144

18

- Decaux (E) ,Droit international Public ,Dalloz, Paris ,1997, p127.

19

كيث هول كريستوفر ،مرجع سابق ،ص.335
- Genevois(B), op cit, p286. Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit ,p 687.
أحمد بلقاسم ،المرجع السابق ،وص . 1110د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.12

20

11

غير أن هذه المشاريع لم ترى النور يوما ،بحيث أنه تم تعليقها بموجب الالئحة 898
المؤرخة في  14ديسمبر  1974ولم تفصح الجمعية العامة عن أي منها

21

 .كما فشلت

محاولة األمم المتحدة في إنشاء هذه المحكمة  ،أثناء مؤتمر  1977حول القانون اإلنساني

في النزاعات المسلحة .22إن معارضة االتحاد السوفياتي لهذا المشروع ،خاصة المسؤولية
الدولية للفرد ،هي التي عرقلت إنشاء المحكمة ،فظل هذه الموضوع مجمدا طيلة الحرب
الباردة .
وكانت نهاية الحرب وتفكك االتحاد اليوغسالفي سببا في نشوب نزاعات في المنطقة،
أدت إلى ارتكاب ج ارئم جسيمة وكثيرة في حق المدنيين ،مما أدى إلى تدخل مجلس األمن
إليقاف النزاع ،وانشاء محكمة جنائية دولية خاصة  Ad-Hocالمؤرخة في  25ماي ،1993
معتمدا على السلطات التي خولها له الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  .كما أنشأ
محكمة أخرى تختص بالنظر في جرائم اإلبادة ،والجرائم األخرى المرتكبة في رواندا والبلدان
المجاورة لها بموجب الالئحة  955الصادرة بتاريخ  08نوفمبر  .23 1994وعد إنشاء هذه
المحاكم نقلة توعية في مجال حماية حقوق اإلنسان خاصة ،وفي مجال القضاء الدولي
عامة ،كما أنها أعطت دفعا قويا الستكمال األمم المتحدة مسارها إلنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة.
حيث أنه بعد تبني الجمعية العامة لالئحة  39/44المؤرخة في  04ديسمبر 1983
التي تطلب فيها من لجنة القانون الدولي دراسة مسألة إنشاء محكمة عدل جنائية دولية دون
أن تحدد معالمها

24

جددت الجمعية العامة طلبها للجنة سنة  ،1989لتقوم (عند دراستها

لمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية ،بتناول مسالة إنشاء محكمة جنائية دولية،
21

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) ,op cit, p 683. Genevois (B), Ibid, p286.
أحمد بلقاسم ،مرجع سابق ،ص .1111 - 1110د/أبوالخير احمد عطية،مرجع سابق ،الصفحة ذاتها .
22
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p 683.
23
- Quoc Dind (N) Daillier (P) Pellet (A), Ibid, P 685 à 686 . Genevois (B), op cit, p 286 .
Condorelli (C) ,op cit ,p 14 . carillo-Salcedo (J-A), op cit ,p 23. Decaux (E), op cit ,p
128. Fantamond (D), op cit, p 4.Abraham (R), Audition sur la cour pénale
internationale devant la comission des affaires étrangère, de la défence et des
forces armées, le 31 mars 1999,Document internet, (www.richi.org/adi) ,p 48.
24
- Bennouna (M), la création d’une juridiction pénale internationale et de la
souveraineté des États, AFDI ,édition CNRS, France 1990, p 299 .L’act final de la
conférence diplomatique de plénipotentiaire des Nations Unis sur la création d’une
Cour criminelle internationale, Document publier par l’ONU, alinéa 5.
12

أو آلية دولية أخرى للمحاكمة الجنائية ،تكون ذات اختصاص لمحاكمة األشخاص الذين
يدعى ا رتكابهم جرائم يمكن أن تكون مشمولة في هذه المدونة ،بما في ذلك األشخاص
المشتغلين باالتجار الغير مشروع في المخدرات عبر الحدود الوطنية) .25

ثم أصدرت الجمعية اللوائح  41/45مؤرخة في  28نوفمبر  1990و 54/46المؤرخة
في  09ديسمبر  ،1991تطلب فيها من لجنة القانون الدولي دراسة المسائل المطروحة حول
إنشاء هيئة جنائية دولية ،بما في ذلك إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية  ،ثم طلبت منها
بناء على اللوائح  33/47المؤرخة في  25نوفمبر ،1992
تحضير مشروع نظام أساسي ً
و 31/48بتاريخ  09ديسمبر. 261993
وبناء على هذه اللوائح قامت لجنة القانون الدولي بدراسة موضوع إنشاء محكمة جنائية
ً
دولية منذ دوراتها  42سنة  1990إلى غاية دورتها  46لسنة  .(3) 1994حيث قمت بإنشاء
فريق عمل وضع أول تقرير له سنة  ( ،1990عرض على الجمعية العامة .وسجل التقرير
أن اللجنة قد توصلت إلى اتفاق واسع النطاق – من حيث المبدأ -على مسالة استصواب

إنشاء محكمة جنائية دولية ،ذات طابع دائم تكون لها صلة بمنظمة األمم المتحدة).27

وعادت اللجنة إلى دراسة المسالة خالل دوراتها .1993/45 1992/44 ،1991/ 43 :حيث
جرت مناقشة المشروع من قبل اللجنة التي أعدت تقري ار للجمعية العامة ،عرض على الدول
األعضاء .وأعيد المشروع إلى اللجنة التي أجريت عليه التعديالت الالزمة .وقدمت مشروعا

جديدا عن  .281994حيث انتهت من وضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولة
سلمته إلى الجمعية العامة .هذه األخيرة كلفت لجنة خاصة  Ad-Hocبفحص مشروع لجنة

 25د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.13
26
- L’act final, Ibid. Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit ,p 687.
 27د/إبراهيم عناني ،النظام األمني الدولي ،القاهرة  1997ص ،286المذكور من طرف د /أبوالخير أحمد عطية،

مرجع سابق ،ص.14-13
- L’act final, Ibid, alinéa 3. Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit ,p 687.
Abraham(R), Ibid,p48. Annuaire de la CDI, document de la 45eme session, vol II,
1er et 2eme partie,1993. Raport de la CDI sur les travaux de sa 46eme session
د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق,supplemant ,N°10 (A49/10) ,(02Mai-22Juilliet 1994). ،
ص14– 13

13

28

القانون الدولي (واستعراض القضايا الرئيسية الفنية واإلدارية) ،29وذلك بموجب الالئحة
 53/49الصادرة بتاريخ  09ديسمبر . 1994
اجتمعت هذه اللجنة وقدمت للجمعية العامة التدابير الواجب اتخاذها حول المسائل

المطروحة ( ونظرت في ترتيبات عقد مؤتمر دولي) .30بعدها أنشأت الجمعية العامة في
 11ديسمبر  1995لجنة تحضيرية بموجب الالئحة  46/50لدراسة مشروع لجنة القانون
الدولي،والقيام بصياغة نصوص االتفاقية .31وبدأت أعمالها حول مشروع لجنة القانون
الدولي منذ مارس  .1996واستطاعت في اجتماعها المنعقد من  01مارس إلى  03أفريل
 ، 1998استكمال تحرير مشروع معاهدة تتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية « COUR
» CRIMINELLE INTERNATIONALE

وبناء على ذلك استدعت الجمعية العامة الدول األعضاء فيها ،وفي وكاالتها
المتخصصة ،وكذا الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،إلى اجتماع في مقر منظمة األمم المتحدة
للتغذية والزراعة في روما من  15جوان إلى  17جويلية  1998حيث اشترك في مؤتمر
روما الدبلوماسي ممثلي  160دولة وكذا العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية ،وكذا
المحاكم الخاصة المنشأة من طرف مجلس األمن .وقد انتهى هذا المؤتمر ،وبعد ساعات
عسيرة من النقاش بإبرام ،معاهدة روما المتضمنة النظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية.32

29
30

 -د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.14

 د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،الصفحة ذاتها.31
- L’act final, op cit ,alinéa 5,7. Abraham (R), Ibid, p48.
د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،الصفحة ذاتها.
د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص- Condorelli (L) ,op cit, p 14.15
14

32

ثانيا  -عرض عام لمعاهدة روما المنظمة إنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة:

اجتمعت بتاريخ  15جوان إلى  17جويلية بمقر منظمة األمم المتحدة للتغذية والزراعة
بروما ،إيطاليا 160 ،دولة من أجل مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة األمم
المتحدة ،حول إنشاء محكمة جنائية دولية  Cour Criminelle International.ولقد حضرت
ا لمؤتمر الدبلوماسي هذا مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية بصفة مالحظ ،فباإلضافة
إلى المالحظين الفلسطينيين حضرت 17منظمة وهيئة دولية حكومية و 238منظمة دولية

غير حكومية ،و 14وكالة دولية متخصصة.33

بناء
ولقد جرى التصويت على المعاهدة المتمخضة عن المؤتمر بشكل سري  ،وهذا ً
على طلب الواليات المتحدة األمريكية ،فصوتت  120دولة لصالحها و 07ضدها بينما
بناء على تصريحات الوفود،
امتنعت  21دولة عن التصويت .ولم تعرف اتجاهات الدول إالّ ً
حيث عارضت إنشاء المحكمة كل من الواليات المتحدة األمريكية ،الصين ،إسرائيل ،اليمن،
قطر ،العراق ،وليبيا بينما امتنعت أغلب الدول العربية المشاركة  -مصر  ،سوريا -... ،
الهند ،تركيا ،ترينداد وتوباكو ،بسبب عدم إدخال الجرائم المتعلقة بالمخدرات وكذا عدم اعتماد

عقوبة اإلعدام.34

ولقد فتحت المعاهدة للتوقيع منذ آخر يوم انتهى فيه مؤتمر روما الدبلوماسي ،أي 17
جويلية  .1998حيث وقعت بهذا التاريخ على المعاهدة كل من:

بوليفيا ،الكاميرون،

الكونغو ،ليبيريا ،المالي ،مالطا  ،النيجر ،ساموا ،جنوب إفريقيا ،زامبيا ،الزمبابوي .وبقيت.
المعاهدة مفتوحة للتوقيع بمقر و ازرة الخارجية اإليطالية إلى غاية  17أكتوبر  ،1998وبعد
هذا التاريخ يضل باب التوقيع مفتوحا في نيويورك بمقر األمم المتحدة حتى  31ديسمبر
 ( 2000م  125ن أ م ج د ) وتستلزم المعاهدة  60تصديقا لدخولها حيز النفاذ ،يبدأ اليوم
33

 -د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص. 15انظر المالحق V-II:المرفقة بالمذكرة.

 - 34غير أن ترينداد وتوباكوقد وقعت فيما بعد على المعاهدة بتاريخ .1999/03/23
Voir :Weckel (PH), la cour pénale internationale : présentation générale,
RGDIP, éd A. Pedon ,N° 4 ,1998 ,p984. Ambos (k), les Fondement juridique de la
cours penale internationale, Revue Trimestriel des Droit de l’homme, éd NemesisBrylant ,Paris, N°40,1999, p771.
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في اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع التصديق الستون لدى

األمين العام لألمم المتحدة (م 01/126ن أ م ج د) .35وبالنسبة للدولة التي تنضم إلى
ابتداء
النظام األساسي بعد إيداع التصديق الستين فإن المعاهدة تدخل حيز النفاذ بالنسبة لها
ً
من اليوم األول من الشهر الذي يلي اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة لتصديقها لدى
منظمة األمم المتحدة (م ( )02/126وتنشأ المحكمة كجهاز قضائي دولي دائم ،يفتح باب
اللجوء إليه للدول األطراف في النظام األساسي ،ولغيرهم حسب الشروط الواردة في هذا

النظام).36

يكون مقر المحكمة في الهاي بهولندا .وتتمتع المحكمة بالشخصية القانونية
الدولية وهي مستقلة عن منظمة األمم المتحدة رغم أنها ترتبط بها عن طريق اتفاق تعقده
معها تحدد فيه معالم هذا االرتباط ( المواد  01إلى  ) 04وتتكون المحكمة من مجموعة من
األجهزة هي :هيئة الرئاسة ،شعبة االستئناف ،شعبة ابتدائية ،شعبة تمهيدية ،مكتب المدعي
العام ،وقلم المحكمة(م  34وما يليها).
وتتشكل المحكمة من  18قاض ينتخبون عن طريق االقتراع السري لمدة  09سنوات

غير قابلة للتجديد ،غير أن القاضي يستمر في نظر الدعوى التي كلف بها حتى النهاية.37
ويجب أن يتم اختياره ممن بين أخصائيين في القانون الدولي والقانون الجنائي
( م  3/36نقطة ب ) ،كما ترعى الدول األطراف عند اختيارهم الحاجة إلى :

 تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم.
 التوزيع الجغرافي العادل.
 تمثيل عادل لإلناث والذكور من القضاة (م  . 8/36أ )
وينتخب القضاة  ،الرئيس ونائباه باألغلبية المطلقة لمدة  3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ،وتنتهي المدة بانقضائها أو بانتهاء العهدة ،أيهما أقرب م  38ن أ م ج د ويتم انتخاب
المدعي العام ومساعديه من طرف جمعية الدول األطراف لمدة  09سنوات غير قابلة
 - 35د /أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص .15
 - 36المرجع ذاته ،ص .20
37

 د/أبوالخير أحمد عطية ،المرجع ذاته ،ص . 2316

للتجديد .وهويعمل بشكل مستقل ،فمكتب المدعي العام جهاز مستقل عن المحكمة(م 42،44
ن أ م ج د)  ،كما ينتخب قلم المحكمة لمدة  5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وهو مسؤول
عن اإلدارة وخدمات المحكمة ( م  ) 43،44ويتمتع القضاة ،المدعي العام ونوابه ،وقلم
المحكمة (المسجل) باال متيازات الحصانات الديبلوماسية فيما يتعلق بعمله .كما يعامل أي
شخص يطلب حضوره إلى مقر المحكمة المعاملة الالزمة ،التي تمكن المحكمة من أداء
وظيفتها .وهذا حسبما ستتضمنه اتفاقية الحصانات واالمتيازات المعترف بها للمحكمة

38

.

بناء على الباب  11من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية" ،جمعية
وتنشأ ً
الدول األطراف" ،تتكون من ممثلي الدول األطراف  ،وكذا من مراقبين عن الدول الموقعة
على النظام األساسي أو على الوثيقة الختامية ،م ،/1 112ويكون لكل دولة ممثال واحدا،
بالتالي صوتا واحدا ويكون للجمعية مكتب متكون من رئيس ونائبيه و 18عضوا تنتخبهم
الجمعية لمدة  3سنوات ،ويمكن للجمعية إنشاء أي هيئة أخرى ،ثانوية أو فرعية ،لمساعدتها
على أداء مهامها .39وتجتمع الجمعية عادة مرة في السنة واستثناء كلما اقتضت الضرورة
ذلك ،بناء على مبادرة من مكتب الجمعية أو ثلث الدول األطراف فيها.
وتتخذ ق ارراتها باإلجماع ،أو بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين  -على أن تحضر
األغلبية المطلقة للدول األطراف في االجتماع ليتشكل النصاب القانوني للتصويت -في
المسائل الموضوعية ،وباألغلبية البسيطة في المسائل اإلجرائية في حال تعذر اإلجماع (م
 )7/112ومن أهم المسائل التي تضطلع بها الجمعية:
 -1اعتماد اتفاقية المحكمة مع األمم المتحدة.
 -2مباشرة الرقابة اإلدارية لهيئات المحكمة.
 -3زيادة عدد القضاة أو إنقاصه ،أو عزل موظفي المحكمة (المدعي العام ،قلم
الكتاب…).

 -4النظر في مسائل التعاون القضائي.40

 - 38المرجع ذاته ،ص.25-24
 - 39د/أبوالخير أحمد عطية ،المرجع ذاته ،ص.33
 - 40المرجع ذاته ،ص.32
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وتجدر اإلشارة إلى أن لغات العمل في جمعية الدول األطراف هي :اإلنجليزية،
الفرنسية ،العربية ،الروسية ،الصينية ،واإلسبانية ( م / 112

10

ن أ م ج د ).41

ويتم تمويل المحكمة من اشتراكات الدول األطراف ،األموال المقدمة من األمم
المتحدة ،وجميع التبرعات المقدمة من الحكومات ،المنظمات الدولية ،األفراد ،الشركات
والكيانات األخرى(م  115و 116ن أ م ج د ( .وتقوم المحكمة بتسوية كافة النزاعات المتعلقة
بالوظائف القضائية ،كما تتم إحالة النزاعات المتعلقة بتفسير أو بتطبيق النظام األساسي بين
الدول األطراف إلى جمعية الدول األطراف ،التي تقوم بتسويتها عن طريق المفاوضات أو
أية وسيلة أخرى بما في ذلك إحالتها إلى محكمة العدل الدولية وفق النظام األساسي لهذه
األخيرة (م .)119
وال يقبل النظام األساسي أي تحفظات م  ،120غير أنه يمكن للدول بعد مضي 7
سنوات من دخوله حيز النفاذ أن تقترح تعديالت على النظام األساسي(م  ،)121تعتمدها
جمعية الدول األطراف بأغلبية ، 3/2أومن طرف مؤتمر استعراضي (م .)121حيث يعقد األمين
العام لألمم المتحدة مؤتم ار استعراضيا للدول األطراف للنظر في أي تعديالت على النظام
األساسي (م  ،)123ويمكن ألية دولة االنسحاب من النظام األساسي دون أن يمس ذلك
التزاماتها الناشئة عن النظام األساسي م  127ن أ م ج د.
بالنسبة الختصاص المحكمة من حيث األشخاص ،فهو منصب على األفراد ،سواء
بصفتهم الذاتية  ،أو بصفتهم موظفين في الدولة ،وهي في ذلك ال تعتد بأية صفة رسمية
كسبب لإلعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجنائية للفاعل ( م ،28 ،27 ،25 ،1ن أ م ج
د) ،بالتالي فهي ليست مختصة في محاكمة األشخاص المعنوية  -دوال وشركات  -على
أساس أن الجريمة ال يمكن أن ترتكب من طرفه فالفرد الذي يكون على رأسه هو الفاعل.
وعلى هذا فإن المحكمة تنظر في الجرائم التي يكون مرتكبها أحد رعايا الدولة طرف في
2أب

النظام األساسي ،م /12

.

باإلضافة إلى ذلك فإن المحكمة تختص بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة طرف في

النظام األساسي(م /2 12أ ) ،42بالتالي فإن اختصاص المحكمة يقوم بمجرد االنضمام أو
 - 41المرجع ذاته ،ص.34

 - 42نعني باإلقليم كل من المجال البري ،جوي والبحري وكل مركبة تحمل جنسية الدولة المعنية.
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المصادقة ،فال حاجة لإلعالن عن قبول اختصاص المحكمة بالنسبة للدول األطراف ،إنما
هذا ضروري فقط للدول التي ال تكون طرفا في النظام األساسي ومع ذلك تود أن تختص
المحكمة بالجريمة الواقعة على أراضيها أومن طرف أحد رعاياها ،م /12ن أ م ج د.
2

ويشمل اختصاص المحكمة الجرائم األكثر جسامة وهي حسبما ذكر في م /1: " 5أ)
جريمة اإلبادة الجماعية ،ب) الجرائم ضد اإلنسانية ،جـ) جرائم الحرب ،د) جريمة

العدوان" ،43وال يتطلب العتبار اإلبادة جريمة جسيمة ،أن ترتكب بشكل منهجي أو واسع
النطاق ،بل يكفي ارتكابها ولوفي نطاق ضيق وغير منهجي م  .6أما بالنسبة للجرائم ضد

اإلنسانية فال بد ال عتبارها جريمة جسيمة أن تكون قد تمت في إطار هجوم واسع النطاق
ومنهجي م  .7وكذلك بالنسبة لجرائم الحرب ،حيث يكون ارتكابها في إطار خطة أو سياسة
عامة ،أوفي إطار ارتكاب واسع النطاق م 8
وعلى هذا األساس نعرف هذه الجرائم كاآلتي:
( -يشكل جريمة اإلبادة كل األفعال المذكورة في النظام األساسي ،المرتكبة بهدف
التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية ،إثنية ،عرقية أو دينية .
 وتعد جريمة ضد اإلنسانية كل األفعال المذكورة في النظام األساسي ،المرتكبة عنعلم وفي إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي على مجموعة سكانية.
 وجرائم الحرب هي األفعال المرتكبة في إطار خطة أو سياسة مطبقة على نطاقواسع.
وهذه الجرائم معرفة أنها األفعال المخالفة التفاقيات جنيف لسنة  ، 1949أو القوانين

واألعراف األخرى المعروفة في القانون الدولي فيما يخص الحرب).44على أن تكون هذه
45

الجرائم قد ارتكبت بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ ،بالنسبة للدول المعنية .

 - 43بالنسبة لجريمة العدوان،
و 123ن أ م ج د.

فستمارس المحكمة اختصاصها بعد اعتماد حكم بشأنها وفقا للمادتين 121

- Trean (C) ,les principaux points du traité adopté sous l’égide des nations unies, le
لتفاصيل أكثر حول هذه الجرائم راجع monde, Paris ,N°16633, le 19-20 juillet 1998, p 2.
د/أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ص.247-89
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44

بناء على
وتنظر المحكمة في هذه الجرائم إذا أحالت دولة طرف أو مجلس األمن ً
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،حالته إلى المحكمة ،أو إذا قام المدعي العام من
بناء على معلومات أو بالغ وصله من إحدى الدول أو المنظمات أو
تلقاء نفسه بفتح تحقيق ً
حتى األفراد (م  ) 13وعلى هذا األساس يقوم المدعي العام بفتح تحقيق بعد طلب إذن من
الدائرة التمهيدية م  15و 17ويخطر بذلك جميع الدول األطراف والدول التي تختص عادة
بنظر الجريمة.

فإن
على اعتبار أّنه إذا قامت دولة ما ،أو هي بصدد القيام ،بتحقيق أو متابعة ّ
المدعي العام يتنازل لها عن القضية ،شريطة أالّ تكون قد باشرت االختصاص بغرض
حماية الجاني ،وأن تكون قادرة فعال على مباشرة اختصاصها م  17و 18وهذا ما يسمى

بمبدأ التكامل حيث تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة مكملة للقضاء الوطني ،وال تختص إالّ
إذا بدت الدولة المختصة غير قادرة أو غير راغبة في أداء مهامها القضائية .على أنه ال
يجوز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين م  .20وهوال يعد المبدأ الوحيد الذي تعمل به
المحكمة.

فهي تَعد من بين مبادئها أيضا مبدأ " ال جريمة وال عقوبة إالّ بنص " م  22و،23
حيث أنه في غياب قانون عرفي في مجال اإلجراءات الجزائية أوحتى قانون عقوبات ،فإن
المحكمة قد حوت في نظامها األساسي تقنينا دوليا متميزا،إذ تنص م  21على أن القانون
الذي تطبقه المحكمة هو في المقام األول ،نظامها األساسي ،وفي المقام الثاني المعاهدات
الدولية ،ومبادئ القانون الدولي أو المبادئ العامة للقانون كما يجوز للمحكمة أن تطبق
مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في ق ارراتها السابقة على أالّ يتعارض هذا التفسير مع
46

حقوق اإلنسان .

كما أن المحكمة تطبق مبدأ عدم رجعية األثر على األشخاص ،وكذا مبدأ القانون
األصلح للمتهم(م  ،)24ومبدأ براءة المتهم إلى غاية إثبات اإلدانة ،وكل هذه المبادئ
المستقاة من القوانين الداخلية للدول ،من شأنها أن تكفل محاكمة عادلة لألشخاص الذين
 - 45سواء بتحصيل  60تصديقا أو باال نضمام ،حسب أحكام م  126ن أ م ج د.
 - 46د/أبوالخير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.50-48
20

يمثلون أمامها ،كما أن إجراءات التحقيق التي تعتمد على تقصي الحقائق وحماية أطراف
القضايا ،سواء كانوا متهمين ،شهود أو ضحايا ،من شأنها التمهيد لمحاكمة عادلة( م 53

إلى .47) 59

ولتحقيق ذلك تتعاون الدول مع المحكمة في جميع المراحل ،بدءا من التبليغ عن
الجرائم واحالتها إلى المحكمة مرو ار بمساعدتها في تحصيل األدلة وسماع الشهود ،وصوال
إلى البحث عن المتهمين والقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة (م  86إلى  102ن أ
م ج د).
وتتم المحاكمة مبدئيا بمقر المحكمة بالهاي أمام إحدى الدوائر االبتدائية للمحكمة،

بحضور المتهم ومحاميه ،وتبت المحمكة في اللغات التي ستستعمل في المحاكمة ،48تسير
من طرف الدائرة الت مهيدية إلى غاية إصدار الحكم ،والذي يتخذ باإلجماع أو بأغلبية القضاة

المداولين (م  62إلى  ،49)72والذي يكون قابال للطعن فيه باالستئناف لدى دائرة االستئناف
التي تقوم إما بتغيير القرار المطعون فيه ،أو األمر بإرجاع القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.

وفي حال تعلق الط عن بحكم العقوبة  ،فيمكن لدائرة االستئناف تعديلها .كما يجوز اتخاذ
القرار في غياب المعني باألمر ،أي غيابيا (م  81إلى .( 83
ويمكن أيضا الطعن بإعادة النظر في الحكم النهائي باإلدانة أو العقوبة (م  ،)84دائما
لدى دائرة االستئناف ،التي تقوم إذا قررت أن الطلب مؤسس ،بدعوة الدائرة التمهيدية
األصلية إلى االنعقاد من جديد ،أو تشكيل دائرة ابتدائية جديدة ،أو تبقي على اختصاصها
بشأن المسألة .أضف إلى أنه يمكن "ألي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو االحتجاز
بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض" م  1/85وتحكم المحكمة
بعقوبات أقصاها  30سنة ،أو السجن المؤبد ،بينما أقصت عقوبة اإلعدام من قائمتها.

إضافة إلى السجن يمكن للمحكمة أن تحكم بالغرامة و[أو] المصادرة ،م  77إلى ،88
ويتم تنفيذ العقوبة في إحدى الدول األطراف التي تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون

47

 -المرجع ذاته ،ص.64-61

48

 -المرجع ذاته ،ص.56

 - 49المرجع ذاته ،ص. 67
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قد أبدت استعدادها لقبول األشخاص المحكوم عليهم .وال تعدل العقوبة أو تلغى إال بقرار من

المحكمة (م  103إلى .50)110

ويعد هذا عرضا موج از ألهم األحكام الواردة في معاهدة روما ،وطبعا سيأتي تفصيل
لبعضها والذي له عالقة بدراستنا في متن هذه المذكرة ،والتي سنبدأها يالتعرض إلى مظاهر
تأثير المحكمة في سيادة الدول.

50

 د/أبوالخير أحمد عطية ،المرجع ذاته ،ص .75-6922

الفصــــل األول
مظاهر تأثير
المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول

23

تعتبر السيادة األهلية القانونية لممارسة الدولة صالحياتها على إقليمها وشعبها

51

،

ونعني بالصالحية (السلطة التي خولها أو اعترف بها القانون الدولي للدولة وهذا للتكفل

بقضية ،إلتخاذ قرار ،إلبرام عقد ،للقيام بعمل) ،52من هنا نستنتج أن الدولة ليست حرة في
وضع حدود لصالحياتها مثلما كان يقول بذلك الفقيه « La compétence de la

compétence » Jellinekإنما القانون الدولي هو الذي يحدد سيادة الدول لغرض تحقيق

التعايش بين أعضاء المجتمع الدولي دون تجاوز مبدأ المساواة بين أعضائه ،53حيث ال
توجد سلطة تعلو سلطة الدولة  ،حتى أن منظمة األمم المتحدة ال تستطيع فرض نظام
قانوني معين على الدول .فالدولة تمارس مهامها ( دون منازعة أو منافسة أو تدخل خارجي)
من شأ نه أن يخضعها (لسلطة أخرى تعلوها أو تأمرها أو توجهها من الخارج ،أو تماثلها أو

توازيها).54

ف الدول حرة في وضع عالقات دولية ،ولكن هذا ال يعني أن تعيش الدولة بمعزل عما
يحدث على الساحة الدولية ،حيث تقدر مكانتها الدولية تقدر بمقدار اهتمامها بما يجري
خارج حدود إقليمها ،ومدى مشاركتها في وضع قواعد القانون الدولي ،وهي بذلك تضحي
ببعض صالحياتها لصالح جهاز دولي معين ،وهذا ما سيحدث حتما للدول األطراف في
المحكمة الجنائية الدولية .فإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سيؤدي حتما إلى االنتقاص
من سيادة الدول ،باعتبارها أول جهاز قضائي دولي إنساني ذو أساس اتفاقي يصدر أحكاما

إلزامية.55

والتصديق على معاهدة روما المنشئة لهذه المحكمة من قبيل تلك التصديقات التي
تتطلب تعديال دستوريا مسبقا ،نظ ار الحتوائها على أحكام معارضة للدستور وماسة بالشروط

 51د /محمد طلعت الغنيمي :الغنيمي الوسيط في قانون السالم ،منشأة المعارف باالسكندرية ،1993 ،ص.317
52
RUZIER (D) : Droit international public , 14ème éd , DALLOZ , Paris , 1999 ,p 66.
53
Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) , op cit , p 420.
 54د/األمين شريط :الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،
الجزائر،1998 ،ص. 76. 77

Condorelli (L) ,op cit, p8.
24

55

األساسية لممارسة السيادة ،56مثل السلطات فوق الوطنية للدولة ،وكذا بعض الحقوق و
الحريات المقررة دستوريا مثل الحصانة والمسائل المتعلقة باألمن الدولي وغيرها.
على هذا األساس فإننا سندرس في هذا الفصل المسائل المتعلقة بالصالحيات اإلقليمية
و الشخصية في مبحث أول ،وكذا مسائل األمن الدولي واألمن الداخلي في مبحث ثان.

Genevois (B) ,op cit, p291.
25

56

المبحث األول
المحكمة الجنائية الدولية
بين السيادة اإلقليمية و السيادة الشخصية
سنقوم في هذا المبحث بدراسة أهم األحكام التي تبرز صالحيات المحكمة التي يمكن
أن تمس بالسيادة اإلقليمية والسيادة الشخصية ،حيث أننا سندرس سلطات المدعي العام،
واالختصاص المك اني للمحكمة في مطلب أول ،ثم في المطلب الثاني سندرس االختصاص
الشخصي للمحكمة.

المطلب األول
المحكمة الجنائية الدولية والسيادة اإلقليمية للدولة
نقصد بالسيادة اإلقليمية للدولة ،سلطة الدولة في ممارسة السلطات المخولة لها قانونا
داخل إقليمها ،أي سلطة التحكم في التصرفات الواقعة داخل إقليمها وتطبيق قوانينها عليها.
ر السيادة اإلقليمية.
والدولة تملك على هذا اإلقليم صالحيات شاملة وانفرادية ،وهما مظه ا

ونعني بالشمولية حق الدولة في تنظيم سلطاتها داخل إقليمها الوطني
الدستوري إلى غاية أبسط قواعد الضبط البوليسي)

58

57

( بدء بالتنظيم

وهي تضم مرافقها العامة ،القوانين التي

تحكم العالقات بين األفراد ،وكذا كافة التشريعات واللوائح والق اررات والتعليمات التي من
شأنها أن تحكم التصرفات الواقعة على إقليمها ،بما فيها األعمال الغير مشروعة

والجرائم(59أي أن الدولة تنشط في جميع الميادين دون إستثناء ودون إعتراض) ،60على أن
تحترم الدولة في ذلك التزاماتها الدولية.
فالقانون الدولي يعترف للدولة بهذه الصالحيات ،ولكنه يحدها ،فالدولة حرة في ممارسة
صالحياتها طالما أن هذه األخيرة ال تتعارض مع ما التزمت به دوليا ،أي أن الدولة تبقى
دائما سيدة في مجال تحديد سيادتها .إالّ أن عدم وجود التزام دولي خاص ال يعني أن الدولة
57

Martin ( P.M) , op cit, P62.
Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) , op cit, P 471.
59
IBID . Martin ( P-M ) ,Ibid , P62.
58

60

د/األمين شريط ،مرجع سابق ،ص.77
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بإمكانها التعسف في ممارسة هذه الحقوق ،إذ أن الدولة تخضع اللتزام عام بعدم اإلضرار
61

بالجماعة الدولية عند ممارستها لصالحياتها دون سواه .

أما اإلنفرادية فنعني بها أن ممارسة الدولة لصالحياتها مقصور عليها دون غيرها من
الدول ،ونقصد به عدم تدخل أي شخص قانوني دولي آخر في صالحيات الدولة ،فهي

تمارسها بواسطة أجهزتها فحسب ،سلطات التشريع ،التنفيذ و القضاء ،62وهذا ما تأكد في
عدة أحكام دولية حيث ينص قرار التحكيم في قضية جزر الباهاماس لسنة ": 1928أن
الدولة وحدها تمارس سلطة القبض والتحقيق ،وال يحق ألية دولة أخرى ممارسة هذه
السلطات على إقليمها دون إذنها"
. « .. Le droit d’y exercer, a l’exclusion de tout autre état , les fonction
étatique... »63

لهذا فإن السيادة اإلقليمية للدولة غير مطلقة إذ ترد عليها مجموعة من القيود نذكر
منها خاصة ما هو متعلق بالصالحيات السيادية المتنلزل عنهالبعض األجهزة الدولية -
مثلما حدث عند تشكيل الجماعة األوربية  -بموجب معاهدات دولية .فهل هذا هو الحال
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

الفرع األول  :سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية
لق د توصلت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة عند وضعها لمشروع " تقنين
حول الجرائم المرتكبة ضد سلم أو أمن اإلنسانية " والتي تضمن مشروع نظام أساسي
لمحكمة جنائية دولية اقتراحين فيما يخص مهام التحقيق واالدعاء ،حيث اقترحت إسنادها إما
للدولة التي ترفع الدعوى أمام المحكمة ،أو إلى جهاز للتحقيق » « Ministère Publicمستقل
عن الدولة الشاكية.إالّ أن األعضاء فضلوا اإلقتراح الثاني ،حيث أن وجود جهاز مستقل يهتم
بمسائل االدعاء أمام المحكمة يضمن أكبر قدر من الحياد ،جهاز يمثل الجماعة الدولية

Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) , op cit , p 472

61

IBID ,p 474 . Ruzie (D) ,op cit , p 74.Martin (P.M) ,op cit ,p 63.
Martin (P.M), op cit , p 63-64.
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63

ويقوم بعمله بشكل مستقل عن أي ج هة سياسية ،مما يضمن قيام المحكمة بعملها على أكمل
64

وجه .

إالّ أن بعض الدول عارضت األمر ،حيث ذكرت روسيا في مالحظاتها حول االقتراح

المقدم من طرف لجنة القانون الدول "،65أنه ليس من الحكمة تزويد المحكمة بمدعي عام
مستقل عند بدايتها ،بل يمكن أن تحدد المحكمة في كل قضية مدعي عام مستقل من بين
قائمة موضوعة سلفا "...
« ... La République du Bélarus est d’avis qu’il ne serait pas rationnel de
doter la cour d’un parqué indépendant pendant la période initial de ses
opérations . On pourrait envisager une solution où la cour désignerait , dans
chaque affaire un procureur indépendant parmi une liste de personnes dressés ou
» préalable...

فروسيا اقترحت أن يتم تعيين المدعي العام من طرف المحكمة  ،األمر الذي قد
يتعارض مع مسألة الحياد ،كما رأت ذلك بلغاريا حيث ذكرت في مالحظتها"  ،و لكن ال
يجب أن تعينه المحكمة فالمدعي العام يجب أن يكون جه ار از مستقال تماما كالمحكمة:" ...
: « ...Mais ce ne devrait pas non plus être le tribunal qui le nomme , car le parqué
comme , le tribunal doit être un organe indépendant.. »66

ولقد انصبت معظم االقتراحات على توكيل مهمة االدعاء العام إلي جهاز وليس إلي

فرد بذاته وذلك حتى يتم دعم استقاللية المدعي العام ، 67إذ تنص م  /1 42من ن أ م ج د" :

يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوضعه جها از منفصال من أجهزة المحكمة ،ويكون
المكتب مسؤوال عن تلقي اإلحاالت ،وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص
المحكمة ،وذلك لدراستها ولغرض االضطالع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة وال
يجوز ألي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي وال
يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات" .حيث [ اتفق المشاركون في مؤتمر روما

Annuaire de la C.D.I , vol II, 2ème partie, 1993 , p 18.

64

65

Annuaire de la C.D.I, vol II ,1ere partie, 1993, p145.
Annuaire de la CDI, Vol II, 1ère partie, 1993, op cit P147.
67
Rapport de la C.D.I sur les travaux de sa 46ème session, op cit, p42.
66
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على أن يكون المدعي العام مخوال لمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه ،فيما يتعلق بالجرائم

األربع األكثر جسامة.68] Propio-Motu .

وبفضل هذا االقتراح المقدم من طرف األرجنتين وألمانيا فرضت استقاللية المدعي
العام وسلطته في التحقيق التلقائي

69

على فرضية خضوعه لمجلس األمن ذي الوجهة

السياسية ،وبالتالي سيتمكن المدعي العام من مباشرة تحقيقات من تلقاء نفسه حيث تنص
المادة /15

1

من الن أ م ج د (للمحكمة الجنائية الدولية ) " للمدعي العام أن يباشر

التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص
المحكمة".

وال يشترط أن يتلقى المدعي العام إحالة لوضعية من طرف دولة عضو أو من طرف
مجلس األمن حتى يفتح تحقيقا ،إنما يستطيع التحرك بناءا على معلومات صادرة عن أية
وجهة ،سواءا دوال عضوة أو غير عضوة في المعاهدة  ،أو منظمات غير حكومية أو حتى
األفراد فيقوم المدعي العام بدراسة المعلومات الصادرة إليه وجمع الوثائق واألدلة المتعلقة
بالموضوع ويمكنه في سبيل ذلك طلب معلومات إضافية من الدول أو أجهزة األمم المتحدة
أو المنظمات الحكومية أو الغير حكومية ،أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها مالئمة أو
طلب تلقي شهادات مكتوبة أو شفوية في مقر المحكمة المادة /2 15ن.أ.م.ج.د
واذا قرر المدعي العام وجود أساس لمباشرة التحقيق فإنه يقدم إلى الدائرة التمهيدية
» « La chambre Préliminaireطلبا لإلذن بفتح تحقيق مرفقا بالوثائق المدعمة للطلب

70

ويقوم المدعي بإخبار كل من مجلس األمن و الدولة المعنية باستنتاجاته ،71ويمكن للدائرة
التمهيدية لعد دراستها للموضوع أن تقرر إن كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء

68

ماري-كلود روبرج ،مرجع سابق ،ص  .664د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق ،ص.35
69
Ambos (K) ,op cit ,p 745.

70

ماري-كلود روبرج ،مرجع سابق ،ص  .665د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق ،ص.53

د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق،صAmbos (K) ,p cit,p 757. 53
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71

تحقيق فتسمح به ،أو عدم وجود معطيات جدية لذلك ،فترفض الطلب ،وفي هذه الحالة يمكن
72

للمدعي إعادة تكوين ملف جديد بناءا على معطيات جديدة .

وفي حالة سماح الدائرة التمهيدية بإجراء التحقيق يقوم المدعي العام بمباشرة مهامه
حيث يفتح تحقيقا حول الجريمة المرفوعة لديه إذ يقوم بجمع األدلة وفحصها ،وطلب حضور
األشخاص المجني عليهم والشهود والمشتبه فيهم وأن يستجوبهم ،أن يتخذ ما يلزم من
ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال تتعارض مع النظام األساسي ،وأن يفحص األماكن،
ويقوم بالتفتيش ،ويتخذ كافة التدابير الالزمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو
للحفاظ على األدلة

73

وغيرها المادة  54ن أ م ج د.

ويمكنه في سبيل ذلك طلب المساعدة من إحدى الدول حيث تنص المادة /1 99ن أ م
ج د " تنف ذ طلبات المساعدة وفق اإلجراءات ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها
الطلب ،وبالطريقة المحددة في الطلب ،ما لم يكن ذلك محضور بموجب القانون المذكور،
ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح لألشخاص المحددين في الطلب

بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها.74" .بالتالي فالدولة الموجهة اليها الطلب تستجيب
وفقا لقوانينها الوطنية واإلجراءات التي تنص عليها.

أما الفقرة  04من المادة نفسها فتنص على ما يلي  " :دون اإلخالل بالمواد األخرى في
هذا الباب وعندما يكون األمر ضروريا للتنفيذ الناجع لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير
إلزامية ،بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس
طوعي مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ،إذا كان ذلك
ضروريا لتنفيذ الطلب ،واجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل ،يجوز
للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة…"

 72د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق،ص. 54. 53
د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق،صAmbos (K),Ibid,p757.Genvois (B) ,p cit,p300.54

 74د/أبو الخير أحمد عطية  ،مرجع سابق ،الصفحة ذاتها.
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 القيام ببعض أعمال التحقيق في غياب السلطات،إن هذه األحكام تسمح للمدعي العام
 منها خاصة جمع شهادات، الوطنية للدولة الموجه إليها الطلب وعلى إقليمها الوطني
75

 وهذا ما يتعارض مع الشروط األساسية لممارسة السيادة،الشهود أو تفتيش المواقع العامة

 إذ أنه من المتعارف عليه أن هذه األعمال عن صميم الصالحيات اإلنفرادية للدولة،
.Compétences Exclusives
، 1999  جانفي22 حيث ذكر المجلس الدستوري الفرنسي في ق ارره المؤرخ في
المتعلق بمدى دستورية األحكام التي تتضمنها معاهدة روما المتعلقة بالنظام األساسي
 أن ممارسة المدعي العام لسلطات التحقيق على38  في فقرته،للمحكمة الجنائية الدولية
إقليم دولة دون حضور سلطات هذه األخيرة من شأنه المساس بالشروط األساسية لممارسة
: « considérant en revanche qu’en application du 4ème de l’article السيادة الوطنية
99 du statut , le procureur peut , en dehors même du cas où l’appareil judiciaire
national est indisponible , procéder à certains actes d’enquêtes hors la présence
des autorités de l’état requis et sur le territoire de ce dernier , qu’il peut
notamment recueillir les déposition des témoins et « inspecter un site public ou
un auto lieu public » qu’on l’absence de circonstances particulières , et alors
même que ces mesures sont exclusives de toutes contraintes , le pouvoir reconnu
au procureur de réaliser ces actes , hors la présence des autorités judiciaires
françaises compétentes est de nature à apporté atteinte aux conditions
essentielles d’exercices de la souveraineté nationale »76

بينما

77

فممارسة هيئة أجنبية لمثل هذه الصالحيات يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل

المحكمة الجنائية الدولية ليست دولة حتى يمكن معاملتها بالمثل كما أن مثل هذه األعمال
 حيث تقوم السلطات، تقوم بها الدولة المطلوبة،التي يتم طلبها من طرف دولة أجنبية
القضائية لهذه األخيرة باإلجراءات الالزمة لجمع األدلة أو تسجيل شهادات الشهود أو غيرها

،78 وهي تتم بناءا على اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة،من األ عمال التي تطلب منها
لذا فإن الصالحيات المحولة للمدعي العام للتحقيق على اإلقليم الوطني دون حضور
75

Genevois (B),op cit, 301 . Taxil (B),La Cour Pénale intérnationale et la
constitution française ,(document sur Internet). Actualité et droit internationale retirer
le 25/02/1999 sur le site : (http://www.richi.org/adi),p 02 –05.
76
Décision du conseil constitutionnel français ,° 98-408 DC du 22-01-1999 relatif au
traité portant statut de la cour pénale international, considérant 38.
77
Genevois (B),Ibid,p301. Martin (PM),op cit,P 58.
78
Huet (A) Koering-joulin (R),droit pénale internationale, éd PUF, Paris,1993, p 327 à
332.
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السلطات القضائية المخولة لها أصال هذه الصالحيات يعد مساسا بالسيادة اإلقليمية للدولة .
فهذه الصالحيات تمس التوازن الداخلي للدول و طبيعتها ،وتجعل من المحكمة جها از فوق
وطني Supra-national79

فحسب قواعد القانون الدولي فأن القيام بمثل هذه األعمال دون موافقة دولة اإلقليم يعد
تعد
خرقا لسيادتها اإلقليمية ،كما يعد خرقا أيضا للسيادة اإلقليمية إصدار المحكمة ألوامر ّ
أساسا شرعيا إليقاف المتهمين  80واالعتراف بهاتين السلطتين للمحكمة تحد وال شك من
سيادة الدول األطراف في النظام األساسي ] .فنقل هذه الصالحيات إلى هيئة فوق وطنية ال
يمس سيادة الدولة مباشرة ولكنه أيضا يتعارض مع أحكامها الدستورية [.81

إالّ أن القاعدة المنصوص عليها في المادة  4/99محاطة بمجموعة من القيود ،حيث

أن المدعي العام ال يستطيع أبدا التحرك دون الرجوع إلى الدولة المعنية ،82وال يستطيع
إجراء تحقيق على إقليم دولة إالّ بناءا على أحكام التعاون الدولي ،أو على ضوء إذن من
طرف الدائرة التمهيدية التي ستقوم بدور الرقابة لتفادي انحرافات المدعي العام.83فطبقا للمادة

/3 57د التي تنص على ":أن تأذن للمدعي العام باتخاذ حطوات تحقيق محددة داخل دولة
طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب التاسع إذا قررت الدائرة
التمهيدية في هذه الحالة ،بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك .أنه من الواضح أن
الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من
عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قاد ار على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9
".حيث أن قيام المدعي العام هنا بالتحقيق على اإلقليم الوطني دون حضور السلطات
مبرر بعدم وجود هذه األخيرة .
القضائية للدولة المعنيةّ ،
Bennouna (M),op cit, p 304.

79

80

Beaté (R),Considération Constitutionnelles à propos de l’établissement d’une justice
pénale internationale , Revue Française de droit constitutionnel, N° 39,1999,p 458.
81
Annuaire de la CDI,Vol, II, 1ère partie, 1993, op cit,P 151-152.
82
Taxil (B),op cit, p 5 voir. Annuaire de la CDI de 1993,Vol,II1ère partie, op cit,p153
« le mécanisme juridictionnel qui sera adopté en définitive des organes judiciaires
de tout Etats et reposer sur le consentement des exprés dudit d’etat. ».
Bettati (M),audition sur la cour pénale internationale devant la comission Française
des affaires étrangères, de la défence et des forces armées, le 03-02-1999,document
sur internet (www.richi.org/adi), Abraham (R) ,p cit,p50.
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83

كما تنص المادة  99على أن تنفيذ طلبات المساعدة يتم وفقا لإلجراء المنصوص
عليه الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة المحددة فيه [ فالطلبات التي ال تحمل طابعا
قسريا مثل سماع شاهد أو حتى الطلبات القسرية التي ال تحمل طابعا تدخليا أثناء إجراء
تحقيق معين ،يمكن للمدعي العام إجرائها بنفسه بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف
الموجه إليها الطلب ،فهذه السلطة ليست خاضعة ألي شروط عندما تكون الجريمة المعنية
قد ارتكبت على إقليم الدولة الموجه إليها الطلب والتي يمكن أن تحدد الشروط للموافقة على
الطلب ،وأن مقبولية اإلجراء قد تمت وفقا لما تنم النص عليه في المواد  18و 19من

أ.م.ج.د ].84

أما فيما يتعلق بالطلبات ذات الصيغة القسرية فالمادة  99بقيت صامتة اتجاهها لذا

وبمفهوم المخالفة فإن هذه الطلبات يتم تنفيذها من طرف سلطات الدولة نفسها.85

وبهذا الشكل فإن النظام األساسي قد ضمن أن تكون أعمال المدعي العام موافقة

لمتطلبات القانون الداخلي للدولة المعنية ،86وعلى هذا األساس يكون المدعي العام محتاجا
إلى مساعدة الدولة للتحقيق وجمع األدلة ...باختصار فالمدعي العام لديه سلطات ضيقة.

87

وبما أن تحقيق الم دعي العام عادة ما يكون مرتبطا بمكان وقوع الجريمة ،فإن هذه األخيرة -
ومثلما هو الحال بالنسبة لسلطات التحقيق  -يفترض أن تكون من اختصاص الدولة التي
تقع على إقليمها ،تبعا لقاعدة قانون مكان وقوع الجريمة  ، Lex Loci Delectiفهل
اختصاص المحكمة بها يعد مساسا لسيادة الدولة ؟ هذا ما سنحاول دراسته في الفرع الثاني.

Ambos (K),op cit,p 768. Genevois(B) op cit , p306.Beate(R) , op cit , p 461
من أمثلة االجراءات القسرية ايقاف المتهمين Ambos (K),Ibid, p768 .
Beate ( R ) ,Ibid ,p461.
CASSAN (H),audition sur la cour pénale internationale, devant la commission
Française des affaires étrangères , de la défence et des forces armées , le 10/02/1999
,document sur internet (www.richi.org/adi), p47.
33

84
85

86
87

الفرع الثاني
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة في
النزاعات الداخلية
تنص المادة / 2 8

ج

ن أ م ج د أن المحكمة تختص بجرائم الحرب المرتكبة في

النزاعات غير الدولية حيث نقصد بها ( " :ج) ...االنتهاكات الجسيمة للمادة  3المشتركة
بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة  12آب  /أغسطس  ، 1949أو هي أي من األفعال
التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكيا فعليا في األعمال الحربية ،بما في ذلك
إفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب
المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر."...
ومن بين هذه األفعال نذكر احتجاز الرهائن ،القتل ،التشويه تعمد توجيه هجمات ضد
المدنيين بصفتهم هذه ،تجنيد األطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في
القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة ،إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة ،وغيرها
من األفعال المنصوص عليها في المادة  8المذكورة سابقا ،وتعد هذه الفقرة الخاصة بالجرائم
المرتكبة في أثناء النزاعات غير الدولية تقدما ملحوضا في القانون الدولي.88

حيث أننا نعلم أنه أثناء المفاوضات التي انتهت بتبني البروتوكول اإلضافي الثاني
التفاقيات جنيف ،عارضت األغلبية الساحقة الدول المتفاوضة مسألة إدخال مصطلح " جرائم
الحرب " في القانون المطبق على النزاعات غير الدولية؛ حيث أن اختراق المادة  3المشتركة
بين االتفاقيات األربع ال يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ،بالتالي يطبق غليها القانون

اإلنساني الساري المفعول.89

إالّ أن الجرائم الشنيعة التي حدثت في " رواندا " و البلقان  -والتي تأثر لها كثي ار الرأي

العام العالمي -قد أحدثت تغيي ار في رأي الدول ،خاصة بعد إنشاء المحاكم الدولية الخاصة،
التي أدخلت في اختصاصها الجرائم الواقعة في النزاعات الداخلية ،وهذا ما كان أساسا للمادة
 /2 8ن أ م ج د الخاصة بهذا النوع من الجرائم

90

ومثلما أكدته الغرفة الجنائية لمحكمة

 88ماري-كلود روبرج ،مرجع سابق،ص .662
Condorelli (L),op cit, p11.
IBid,p 12 .
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النقض الفرنسية في قرارها الصادر في  ( Bell N° 10 )91 1873 / 01 / 20فإن حق
الدولة في العقاب من أخطر مظاهر ممارسة السيادة

[«Le droit de punire émane du

]» ،droit de souvrainetéوهو مظهر مرتبط بإقليم الدولة وهذا ما يعبر عنه " بإقليمية قانون
العقوبات ".
ونقصد بذلك وجوب تطبيق قانون العقوبات على كل جريمة تقع على إقليم الدولة
بغض النظر على جنسية الجاني أو المجني عليه ،ألن الجريمة التي حدثت في اإلقليم قد
أحدثت خلال بنظام وأمن الدولة  ،فهي أولى بالنظر في الجريمة ،وأقرب الى تحقيق العدالة
فيما يخصها

92

وبما أن هذه الصالحية مرتبطة باإلقليم فهي حق انفرادي ال يجوز لدولة

أخرى ممارسته ،وهذا يعني أنه ما جاء في المادة  8من أحكام متعلقة بالنزاعات غير الدولية
أمر غير مقبول ،فاختصاص هيئة دولية بجرائم وقعت في نزاع دولي شيء منطقي .أما
اختصاص هيئة دولية بجرائم وقعت في نزاع غير دولي ،فهو أمر صعب على الدول

تقبله .93وهذا ما دفع بالهند إلى معارضة المعاهدة خشية اختصاص المحكمة بالجرائم التي
قد تقع في نزاعها مع باكستان ،والتي تعتبرها شأنا داخليا .
غير أن الدول ،وحرصا منها على سيادتها قد أحاطت القاعدة المذكورة في المادة  8ن

أ م ج د ،بمجموعة من القيود حيث تختص المحكمة بهذه الجرائم إذا كانت تعبر عن
انتهاكات جسيمة للمادة  3المشتركة بين اتفاقيات جنيف ،على أال يكون النزاع مجرد حالة
اظطراب أو توتر داخلي ،فهي تطبق على النزاعات الداخلية طويلة األمد بين السلطات
الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيها فيما بين هذه الجماعات م  .942/8كما تنص
91

Genevois (B),op cit, p 287.
 92د /سمير عالية  ،شرح قانون العقوبات(القسم العام)المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت لبنان
،1998،ص .11-116
Trean (C), des mécanismes qui entourent le dogme de la non ingérence,Le Monde,paris,
N°16634, le 21/07/1998,p 2.
Ambos (K),op cit,p 756. Condorelli (L),op cit, p 12,13. Delpichia (R), Rapport établi devant
la commission Française des affaires etrangères de la défense et des forces armées, le 0704-1999, document sur internet(www.richi.org/adi),p27.Fantamond (D),op cit,p5.
Verdine (H),Allucution prononcée à l’occasion de la conférence diplomatique de
plénipotentiaire des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale à
Rome le 17/06/1998, extrait in « justice pénale internationale » PPS,éd D.F, Paris, N°
826, 1999, p57.
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94

الفقرة  3من المادة  8ن أ م ج د على حق الدولة في اتخاذ كافة التدابير لحفظ أمنها
وسالمتها  -3" :ليس في الفقرتين ( 2ج) و (د ) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ
أو اقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسالمتها اإلقليمية بجيع
الوسائل المشروعة".
واذا كان اختصاص المحكمة مقيدا فيما يخص الجرائم المرتكبة في النزاعات الداخلية ،
اال انها اطلقت اختصاص الدول عامة بإقرارها مبدأ "عالميةاإلختصاص القضائي" أو ما
يعرف بـ» . « La Compétence Universelle
حيث تؤكد معا هدة روما في الفقرة السادسة من ديباجتها أنه  ... " :من واجب كل
دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية "
فهي ال تحدد مكان ارتكاب الجرائم ،إنما جاءت مطلقة في إعطاء الدول صالحيات معاقبة
مرتكبي الجرائم الدولية ،وحتى لو ارتكبت في اقليم دولة أجنبية ،وهذا ما يتعارض صراحة مع

سيادة الدول ،95وخير مثال على ذلك مطالبة إسبانيا المملكة المتحدة تسليم

" الجنرال

بينوشي " لمحاكمته على جرائم ارتكبها على إقليم دولة الشيلي ،وهذا على أساس أن من بين
ضحاياه كان هناك مواطنين إسبان ،وعلى أساس مبدأ عالمية اإلختصاص القضائي ،والذي

كرسته المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

فتطبيق هذا المبدأ سيؤدي حتما إلى المساس بالسيادة اإلقليمية للدولة .وهذا على الرغم
من أن معاهدة روما قد أكدت في الفقرة الثامنة من ديباجتها على أنه  " :ال يوجد في هذا
النظام األساسي ما يمكن اعتباره إذنا ألية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار
الشؤون الداخلية ألية دولة" .

ومثلما يمس مبدأ عالمية اإلختصاص القضائية بالسيادة اإلقليمية للدولة فإنه يمس
أيضا سيادتها الشخصية ،وكذا األمر بالنسبة ألحكام معاهدة روما خاصة المادة  27منها

التي تسقط حصانة أجهزة الدولة ،األمر الذي يتعارض مع بعض القواعد المقررة دستوريا.96

Genevois (B),IBid, p287.
Kouchner (B),adoption d’un appel international pour l’établissement de la cour pénale
internationale, in : compagne internationale pour l’établissement de la cour pénale
internationale en 1998 « No peace without justice » pp 155-161, in « justice pénale
internationale » pps,éd D.F, Paris, N°826, 1999,p 53.
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المطلب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية و السيادة الشخصية للدولة
السيادة الشخصية هي ممارسة الدولة للصالحيات التشريعية القضائية واإلدارية على
كافة األشخاص المتواجدين في إقليمها سواء كانوا وطنيين أو أجانب ،كما تمتد هذه
الصالحية على رعايها المتواجدين خارج إقليمها ،مثلما أن األفعال الواقعة على إقليم الدولة،
خاضعة لس لطة هذه األخيرة ،فإن األفعال الصادرة من رعاياها أيضا تخضع لسلطتها ،سواءا
كانوا مقيمين في اإلقليم أو خارجه ،حيث أن الدولة تطبق سيادتها الشخصية على كل من
يحمل جنسيتها ووفق الشروط والقيود التي تحددها ،إذ ذكرت محكمة العدل الدولية الدائمة
في قضية  Lotusلسنة  1927أن القانون الدولي يخول للدولة ممارسة صالحياتها على
األشخاص ،األموال ،واألفعال الصادرة خارج إقليمها ،دون أن يعني ذلك توسيع سلطاتها
97

على أقاليم الغير : « loin de déffendre d’une manière générale , aux états .
d’étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes , des biens et des actes
hors du territoir [Le droit international ] leur laisse à cet égard une large liberté
qui n’est limitée que dans quelques cas par des regles prohibitives; pour les
autres cas , chaque états reste libre d’adopter les principes qu’il juge les
meilleurs et les convenables » (Serie A , N° 10 , p 19).

بطبيعة الحال فإن هذه السيادة تعني احترام األفراد لقانون الدولة التي يتبعون لها أو
التي يقيمون على إقليمها ،فعلى الرغم من أن الرعايا المقيمين بالخارج يخضعون للسيادة
اإلقليمية لدولة اإلقامة ،إالّ أن هناك بعض الحاالت التي يتم فيها تطبيق قوانين دولتهم

عليهم ،شريطة أالّ تعارض الدولة التي يقيمون فيها ،هذا األمر ،حيث ذكرت محكمة العدل
الدولية الدائمة في قرارها السابق الذكر أن

98

":الحد الذي يفرضه القانون الدولي للدولة هو

رفض أي ممارسة لسلطتها على إقليم دولة أخرى إالّ في حالة تطبيق قاعدة تسمح بذلك": .
« la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’état est celle
d’exlurc sauf l’existance d’une regle permissive contraire - tout exercice de sa
puissance sur le territoire d’un autre état ».
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Martin (P.M) op cit, p 71.

97

Martin (P.M) Ibid ,p70-71.
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وتتضمن السيادة الشخصية حق التشريع اتجاه المواطنين أي سريان القوانين الدولة

على رعاياها مهما كان مكان تواجدهم ،ومهما كانت صفتهم ،متهمين أو ضحايا ،99خاصة
في المجال الجنائي ،حيث أن الصالحية الشخصية لقانون العقوبات تعني [ أن القانون
الوطني يالحق المواطتين أينما وجدوا ليحكم أفعالهم اإلجرامية حين عودتهم إلى الوطن أو
استردادهم من الدولة األجنبية ]  .100وهذا يعني أن قانون الدولة الجاني هو الذي يحدد
حاالت معاقبته ،وحاالت إعفائه من العقاب .حيث أن المبدأ هو الزامية تطبيق قانون
العقوبات إالّ أنه هناك أشخاص ال يطبق عليهم نظ ار للحصانات المقررة لهم.
غير أن الدولة قد التملك تطبيق قوانينها والإخضاع مواطنيها لقضائها الوطني فهناك
جرائم تعد من اختصاص القضاء الدولي الذي أضحى ال يعترف بأي صفة رسمية للجاني،
التي قد تجعله يفلت منا لعقاب مثلما جاء في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فهل
يعد هذا من قبيل األمور الماسة بسيادة الدولة ؟ هذا ما سنتطرق إليه من خالل دراسة مسألة
إسقاط الحصانة عن أصحاب المهام الرسمية ،وكذا بعض الحقوق المقررة للمتهمين والتي ال
تعيرها المحكمة اهتماما.

الفرع األول :حصانة أجهزة الدولة
تعرف حصانة أجهزة الدولة بأنها إعفاء المتمتعين بها قانونا من المسؤولية المترتبة عن

األفعال التي يقومون بها أثناء ممارستهم لوظائفهم ،والمتعلقة بها .101وقد ذكرت إيطاليا في

مالحظاتها حول المشروع المتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية ،والمقدم من طرف لجنة
القانون الدولي لألمم المتحدةلسنة 1993

102

" أن اختصاص المحكمة يجب أن يمارس على

األفراد وأنه ال يج ب األخذ بعين اإلعتبار الحصانة التي يتمتع بها بصفته جها از تابعا
للدولة"..
« La compétence de la cour doit s’exercer sur les individus . Le fait qu’un
individu soit investie de la qualité d’organe d’état doit être déclaré inexacte et il

Ruzier (D) , op cit,p 68.
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Luchere (F),La cour pénale internationale et la réspensabilité du chef de l’état devant le
conseil constitutionnel, revue du droit public et de la science politique en France et à
l’étranger, LGDJ, Paris N°2, 1999, p 458.
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Annuaire de la CDI Vol II, 1ère partie,1993, op cit,p151.
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doit être précisé que les regles relatives aux immunités ne jouent pas en
l’occurence ... ».

حيث أن قيام المحكمة الجنائية الدولية بمهامها المتمثلة في وضع حد لظاهرة اإلفالت
من العقاب )  ( L’impunitéيتطلب وضع حصانة أصحاب المهام الرسمية في الدولة جانبا،
فقد تقرر في المادة  1/27من نظام المحكمة األساسي أنه  " :يطبق هذا النظام األساسي
على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسسب الصفة الرسمية وبوجه خاص،
فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسالدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو
برلمان ،أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية
الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ال تشكل في حد ذاتها ،سببا لتتخفيف
العقوبة".
بالتالي ال يمكن ألي دكتاتور ،أو ألي مسؤول في الجيش ،أو أي ظابط ،أن يتذرع
بأية حجة ليفلت من العقاب على الجرائم التي ارتكبها في مجال حقوق اإلنسان ،ومهما كان
أساس حجته سواء كان دوليا أو وطنيا حيث تنص الفقرة الثانية المادة نفسها على أنه  ":ال
تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص،
سواءا كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على
هذا الشخص "  .وبما أن هذه الحصانة تعد حقا دستوريا ،فإن إزالتها أو عدم اإلعتداد بها،
سيعد من قبيل التعدي على الصالحيات الدستورية لذا فإننا سندرس هذه المسألة في نقطتين،
تتعلق األولى بالقاعدة في حد ذاتها ،والثانية تتعرض للمادة  27التي تمس بحصانة أجهزة
الدولة.

 .1طبيعة الحصانات القضائية ألجهزة الدولة:
[ يرجع إعفاء رئيس الدولة إلى قاعدة تقليدية أصلها إنجليزي ومؤداها أن " الملك ال
يخطئ  " The king commits no wrongوكان أصلها رومانيا ،حيث كان مقر ار في عهد
الرومان أن القيصر غير خاضع للقوانين التي يصدرها] ، [103Solutus légibusهكذا كان
مقر ار منذ القدم أن رئيس الدولة معفى من المتابعة القضائية ،ونخص بالذكر المتابعة
الجنائية .إذ تتفق أغلب دساتير دول العالم ومنها م  1/158من دستور  1996الجزائري
103د  /رمسيس بهنام،النظرية العامة للقانون الجنائي،ط  ،3منشأة المعارف،اإلسكندرية. 1997.ص .281
39

والمادة  68من الدستور الفرنسي  ،1958على أنه ال يجوز متابعة رئيس الدولة ألي جريمة
يرتكبها إالّ في حالة الخيانة العظمى.
أما بالنسبة ألصحاب المهام الرئيسية األخرى ،فحصانتهم تختلف من حيث مداها
وموضوعها سواءا تعلقت بأعضاء البرلمان ،أعضاء البعثات الدبلوماسية ،الوزراء ،موظفي
الحكومة ،أو الموظفين الدوليين اآلخرين ،أو تعلقت بحصانة قضائية مدنية ،جنائية أو
حصانة ضد اإلجراءات القسرية  Mesures de contrainteإالّ أن هذه الحصانات ليست
مطلقة ،إذ ال بد من فهم مؤداها وحدودها .

أوال ال بد من معرفة معنى الحصانة ،فالحصانة تعني إعفاء صاحبها من المتابعة
القضائية على الجرائم ،التي يرتكبها أثناء توليه المنصب ذي الحصانة والمتعلقة به .بحيث
أن الجرائم التي ارتكبها قبل توليه الوظيفة التي حصن ألجلها أو بعد نهاية مهامه بها ،ال

تطبق بشأنها الحصانة.104

وقد ناقش الفقه الفرنسي حدود الحصانة بمناسبة القرار رقم  98-4080الذي أصدره
المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بمدى معارضة المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية
الدولية للدستور الفرنسي بتاريخ  1999/01/22حيث أثيرت مسألة المخالفات التي تغطيها

الحصانة ،والتي ال تغطيها ،واألمر يتعلق بالمادة  68من الدستور الفرنسي الحالي .105فهل
يستفيد رئيس الدولة من الحصانة بالنسبة لكل المخالفات أو الجرائم التي يرتكبها ؟ اإلجابة
كانت ال حيث أن الحصانة مقررة بالنسبة لألعمال التي تدخل في نطاق وظائفه فحسب.

وهي كل األعمال التي يقوم بها وليس فقط تلك ذات اإلمتداد الدولي.106

104

Choettl (J.E) La résponsabilité pénale du chef de l’état .Revue du Droit public LGDJ
France, N° 4, 1999, p1044. Dupuy ( PM ),crimes et immunitées, RGDIP,éd A.Pedone,
Paris,N° 2,1999, p 290.
105
Choettl (J.E),op cit, p 1037 -1043 . Luchaire (F),op cit,p 458 à 462. Dominicé
(Ch),Quelque observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien chef d’état,
RGDIP,éd , A.Pedone,Paris,N° 2, 1999, p 303-306 . Esplugas (P),Le Conseil
constitutionnel et la résponsabilité pénale du chef de l’état, petites affiches N°132,
05/07/1999, p 4 -8.
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لكن عند النظر الى ان الرئيس ال يحاكم أثناء توليته منصب الرئاسة إالّ من طرف

المحكمة العليا للعدل  « La Haute cour de Justice »107فهذا يعني أن المحاكم العادية ال
يمكنها نظر أية دعوى مرفوعة ضد رئيس الدولة في هذه الفترة .مما يؤدي إلى القول أن
الحصانة مقررة بالنسبة لجميع األفعال المرتكبة أثناء توليه منصب الرئاسة .وهذا هو الحكم
الغالب بالنسب لمعظم الدساتير .ألن هذه ال تتدخل إال في حالة الخيانة العظمى فالمادة
 1/158من الدستور الجزائري لسنة  1996تنص على أنه  » :تؤسس محكمة عليا للدولة،
تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن األفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ،ورئيس
مهامهما.«.
الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما ّ
لكن السؤال المطروح ،هل أن آثار هذه الحصانة بالنسبة لألفعال المرتكبة أثناء فترة
الرئاسة تبقى سارية المفعول بعد انتهاءها؟
إن الوضعية تختلف حسب الموقف الذي تتخذه السلطات الرسمية للدولة ،إذ قد تبقى
عليها أو تسحبها ،وتعد قضية  Melda et Ferdinaind Marcosأفضل شاهد على ما يمكن
أن يحدث عندما يزاح النظام الدكتاتوري ،حيث قامت السلطات الفيليبنية برفع الحصانة
عنهما ،مما أدى الى محكامتهما

108

.

إالّ أن اإلبقاء على الحصانة ال يعني بالضرورة استفادة صاحبها منه .حيث أنه و على

الرغم من إصرار السلطات الشيلية على ابقاء حصانة الجنرال بينوشي ،إالّ أن غرفة اللوردات

البريطانية قد أسقطتها عنه بموجب قرار  24مارس ،1091999المتعلق بتحديد األعمال التي

تعد من مهام رئيس الدولة ،وكذا إستثناءات الحصانة.
ّ
بالنسبة ألعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفين الدوليين اآلخرين فإن الحصانة تتعلق
باألعمال التي قاموا بها في إطار إداء مهامهم فحسب ،واألمر يختلف بالنسبة لكل منهم
حسب طبيعة عمله أو منصبه.

107و ذلك في الخيانة العظمى.راجع في ذلك م  68من الدستور الفرنسي .1958
Dominicé (Ch),op cit,p302.
Dminice(Ch) ,Ibid ,p 303-306.
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108

109

فيما يتعلق برئيس دولة سابق  -وهو أكثر ما يهمنا  -فإن األفعال الخارجة عن نطاق
بد من
أدائه الوظيفي ،ترفع عنها الحصانة .أما بالنسبة لألفعال المتعلقة بأدائه الوظيفي فال ّ
تعد
معرفة نوعها ،فهل ان جرائم إنتهاك حقوق اإلنسان – مثال – المرتكبة لقمع المعارضة ّ ،

من قبيل الوظائف التي يمارسها ؟ فتحضى إذن بالحصانة -قانونا -أم ال ؟ فال تحضى

بالحصانة.
لقد ناقشت غرفة اللوردات في قضية بينوشي هذه المسألة لتبرير رفع الحصانة عنه -
حيث صرح بعض القضاة أن ما قام به بينوشي

110

ال يعد من قبيل الوظائف الموكلة لرئيس

الدولة -بالتالي ال تدخل ضمن األعمال التي تستفيد من الحصانة ألنها أعمل معارضة
للقانون الدولي .وهذا يعني أن القانون الدولي هو الذي يملي لرئيس الدولة أعماله الوظيفية
بحسب ما إذا كانت معارضة أم ال للقانون الدولي .وهذا خطأ ألن العمل الوظيفي يبقى
عمال وظيفيا حتى لو عارض القانون الدولي ،ففي هذه الحالى فإنه ال يستتبع سوى
أما الفرد فال مسؤولية عليه.
المسؤولية الدولية الدولة ّ
هناك وجهة نظر ثانية تستند إلى كون األفعال التي مارسها بينوشي تعد من قبيل
الجرائم الدولية األكثر خطورة  ،والتي على أساسها رفضت غرفة اللوردات استفادة بينوشي
من الحصانة ألجلها ،فارتكاب جريمة دولية يسقط عن رئيس الدولة حصانته بمج ــرد إنتهاء
مهامه الرئاسية .بالتالي فالقانون الدولي هو الذي يضع حدود الحصانة.111

ف وجود الحصانة ال ينفي وجود الجريمة وال ينفي اختصاص القضاء بها.فالحصانة
تقضي استبعاد والية المحكمة وليس اختصاصها حيث يكون القاضي مختصا بنظر
الجريمة ،ولكن عليه أن يرفض النظر فيها لوجود مانع اجرائي .إذ الحصانة ليست أول ما
يدرسه القاضي ،فهذا األخير يبحث مسألة اختصاصه ،ومدى توافر شروط قبول الدعوى ،
ثم إذا رأى وجها للمتابعة فإنه ينظر في الحصانة قبل البدء في موضوع الدعوى ،ذلك أنه قد
يحدث أن يتنازل صاحب الحصانة عن حصانته ،مما يزيل المانع اإلج ارئي للنظر في

موضوع النزاع.112
110

و يتعلق باألوامر التي أصدرها لمرؤسيه بممارسة التعذيب على المعارضين.
Dominicé (CH),op cit, p 306.
IBid,p299.Ce qui arrive surtout dans les cas où l’accusé est sur de son innocence.
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111
112

ففي قضية الجنرال بينونشي لم يكن مطلوبا من غرفة اللوردات « La Chambre des

» Lordsالنظر في طلب التسليم الموجه إلى الحكومة البريطانية من طرف اسبانيا إذ أن
ذلك يعد من اختصاص وزير الداخلية ، Secretory of Stateلكن كان ال بد أوال من فحص
مسألة الحصانة ،وقبل فحصها ،بحيث اللوردات مدى تطابق األفعال التي اتهم بها الجنرال
مع ما هو منصوص عليه في القانون البريطاني ،وكذا إذا كانت من قبيل ما يسمح بالتسليم،
ودون النظر في صحة اإلتهامات ،أقرت غرفة اللوردات بإمكانية التسليم  ،بعدها نظر قضاة
لجنة اإلستئناف »  « Les Juges du comité d’appelفي مسألة استفادة الرئيس األسبق
الشيلي من الحصانة ،وقرر رفضها وهذا حسب األسس المذكورة سابقا.113

فالطريقة التي عالج بها اللوردات القضية تبين الطابع اإلجرائي " إلستثناء الحصانة"،
فهي تعد إجراءا إستثنائيا ،ألن األصل هو خضوع كافة المواطنين للقانون على قدم المساواة
دون تمييز قائم على العرف أو الجنس أو اللغة أو الدين  ...أو المركز .إالّ أن طبيعة

المراكز التي يشغلها بعض األشخاص سيما رئيس الدولة والنواب وأعضاء الحكومة ،تتطلب
إقرار حصانة قضائية له حتى يتم التمكن من الفصل بين السلطات ،من جهة ،ومن جهة

أخرى ،حتى يتم ضمان حسن سير أجهزة الدولة دون المخاطرة بإمكانية عرقلتها بجرها أمام
القضاء ،وفي الحقيقة فإن حماية هذه األجهزة  ،سيما رئاسة الدولة هي التي تجسد حرية
الدولة في التصرف ،لذا فمن المعترف به أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة مطلقة أثناء مدة

رئاسته ،وهذا ما أكدته غرفة اللوردات في قضية بينوشي.114

وعلى الرغم من جميع هذه اإلعتبارات فإن المحكمة الجنائية الدولية قد وضعت حماية
على حقوق اإلنسان في درجة أعلى .فالمسألة تتعلق برئيس ال يزال يزاول مهامه.

 -2إسقاط الحصانة عن أجهزة الدولة ( المادة  27ن أ م ج د ) :
صرح قضاة محكمة نورنبرغ أن "مخالفات القانون الدولي المرتكبة من طرف األفراد و
ليس من طرف أشخاص معنوية ،وأنه ال يمكن تطبيق القانون الدولي إالّ بمعاقبة هؤالء

األفراد

Ibid ,p300.

113

Dominicé (CH), op cit , p 306. Schoettle (J.E), op cit, p1040 – 1041.

114
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« Les infractions en droit internatonal sont commises par des hommes et
non par des entités abstraites . Ce n’est qu’en punissant les auteurs de ces
infractions que l’ont peut donner effet aux dispositions du droit international »115

هذا التصريح يدل على أن اإلتجاه العام للقانون الدولي المعاصر هو عدم األخذ
بالصفة الرسمية لمرتكب الجريمة الدولية .فمنذ أمد بعيد لم تكن الحصانة لترفع ،إالّ تجاه

األفعال الخاصة التي ال عالقة لها بوظيفة المعني وذلك بعد انتهاء عهدته -سواء كان رئيس
دولة أو عضو في البرلمان أو غيرها من الصفات الرسمية التي تكفل الحصانة لصاحبها،

وال تتم محاكمته إالّ من طرف المحاكم الوطنية ،حيث اعتبرت محكمة اإلستئناف بباريس في

 23أوت  1870أن إخضاع رئيس الدولة لقضاء أجنبي يعد مساسا بسيادة الدولة التي

يترأسها.116

فإذا كان مقبوال أن يحاكم رئيس دولة سابق ،فإن محاكمته ال يجب أن تمس األفعال
التي لها عالفة بوظيفته ،والتي ارتكبها أثناء عهدته الرئاسية .واذا كان ضروريا معاقبته
عليها فال يتم ذلك إالّ بعد نهاية هذه العهدة  ،وهذا ما حدث بالنسبة للجنرال بينوشي ،واذا

تبعنا ما حدث في نورنبرغ ،فإننا نالحظ أن رفع الحصانة كان متعلقا بأشخاص مهزومين

حيث أن اتفاق لندن في  08أوت  1945كان يستهدف معاقبة مجرمي الحرب األلمان،
المنهزمين ،فإذا كانت معاقبة أجهزة الدولة المغلوبة في الحرب تبدو منطقية ،بالنظر إلى أن
الغالب يسيطر على المغلوب - ،الذي لم يعد يمارس أي مهام رسمية  -فإن ما جاءت به
المادة  27ن أ م ج د أمر مختلف تماما ،فهي تستهدف كل منارتكب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المعاهدة مهما كانت وضعية الدولة أو وضعية المجرم .
ما أريد قوله هو أن المادة  27من ن أ م ج د ترفع الحصانة عن أي مجرم وتخضعه
للمحاكمة حتى لو كان ال يزال يمارس الوظيفة التي يتمتع بموجبها بالحصانة ،وحتى لوكان
قد ارتكب هذه األفعال في إطار أداء وظيفته ،فهي ال تفرق بين فعل خاص أو فعل في
إطار الوظيفة ،وال تفرق بين فترة شغ ل الوظيفة أو غيرها وما الحكم الذي صدر على الرئيس
األسبق ميلوزوفيتش من طرف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا  -سابقا  -عندما كان

ال يزال رئيسا ،الكبر دليل عل ذلك.117
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Dupuy (P.M) ,op cit, p296 .
IBid, p289.
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Garapon (A), De Nuremberg au TPI : Naissance d’une justice universelle ? Critique
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فالمادة  27وجدت أساسها في نظامي محكمتي يوغوسالفيا وروندا  ،إذ تنص م /7

2

من النظام األساسي لمحكمة يوغوسالفيا ،على عدم اإلعتداد بالحصانة القضائية للرئيس
األسبق أو الحال للدولة ،والذي يكون قد ارتكب إحدى الجرائم المعاقب عليها.118

فمهما كانت نوعية األفعال التي تشملها حصانة رئيس الدولة ،ومهما كانت األجهزة
التي يخول لها محاكمة رئيس الدولة  -في حال استثناء بعض األفعال من الحصانة ،وهذا
بموجب قواعد دستورية  -فإن أحكام المادة  27تعد ماسة بسيادة الدولة
فمحاكمة رئيس دولة ال يزال يمارس مهامه من طرف هيئة أجنبية ،حتى و لو كانت

دولية يتعارض مع األحكام الدستورية ، 119وهذا ما أكده قرار المجلس الدستوري الفرنسي -
المذكور سابقا في الفقرات  15إلى  - 17لكن يرى األستاذ

120

 Nicolas lignealأن المادة

 27ال تتعارض في الحقيقة مع األحكام الدستورية على اعتبار أن ارتكاب الجرائم ال يمكن
أن يكون من الوظائف التى يمارسها رئيس الدولة ،إذ يعتبر في هذه الحالة قد مارس أفعال
خارجة عن إطار وظيف ته ،مما يجعل هذه األفعال ليست من قبيل تلك التي تغطيعها
الحصانة ،كما اعتبر األستاذ أن هذه الجرائم قد تعد من قبيل الخيانة العظمى التي تستثنى
من الحصانة ،إذ يعتبر الفقه أن الخيانة العظمى ليست ارتكاب أعمال جاسوسية ضد البلد
فحسب ،إنما يعتبر خيانة كل فعل خارج عن سلطات رئيس الدولة ،ارتكبه بموجب السلطة
الممنوحة له .فبما أن الجرائم عبارة عن أعمال مجاوزة لسلطة الرئيس ،فإنها عتد من أفعال
الخيانة العظمى ،أي أنها ال تستفيدمنطقيا من الحصانة  ،بالتالي تعد المادة  27غير مخالفة
لمبدأ حصانة أجهزة الدولة .ولكن حتى في هذه الفرضية فإن جريمة الخيانة العظمى تختص
بها محاكم خاصة في الدولة مما يجعل اختصاص المحكمة الجنائية الدلية بها مخالفا
لألحكام الدستورية .
Internationale,presses de sciences PO, France N°5,1999,p 167.Bullier (A-J),Souveraneté
de l’Etat et Droit pénale international , Petites affiches N°112,le 07/06/1999, p11.
118
Dupuy (P.M) ,opcit, p291. Bullier (A-J), IBid, p11.
119
Genevois (B), opcit ,p 298 . Luchair (F) ,op cit, p 462 .Taxil (B), op cit ,p1-2. Choettle
(J.E) ,op cit, p1045. Beate (R) ,op cit, p 462 .
Ligneul (N), Le statut des personnes titulaires de qualités officielles en droit
constitutionnel Français et l’article 27 de la convention de Rome portant statut de la cour
pénale internationale , Revue administrative, PUF, N° 312, 1999 p597.
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نفس الشيء يقال بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان وغيرهم من الموظفين الذين
يتمتعون بحصانات تختلف من حيث مداها و حدودها(.م  185دستور  1996الجزائري)
ففيما يخص أعضاء الحكومة ورئيسها فيتمتعون بحصانة تخص حدود وظائفهم فحسب،121

إالّ أن هذا ال ينفي أن هؤوالء يحاكمون أمام المحاكم الوطنية عند ارتكابهم لمثل هذه الجرائم

ويخضعون لقانون دولتهم التي تحددها.

نفس األمر بالنسبة للبرلمانيين .فالنواب يتمتعون بالحصانة تجاه وظائفهم البرلمانية ،
أي فيما يخص اآلراء التي يبدونها والتصويت الذي يقومون به في إطار ممارسة وظائفهم

كنواب . 122فإسقاط هذه الحصانة عنهم يخالف األحكام الدستورية بالتالي سيادة الدولة  .لكن

حتى يتم رفع هذه الحصانة فالبد أن يرتكب النائب في إطار ممارسته لوظيفته النيابية،
إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة ،واالّ فلن يكون هناك تعارض

بين حصانة النائب والمادة  . 27فكيف يمكن اعتبار اآلراء أو التصويت الذي يبديه النائب
أثناء دورات البرلمان ،جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ؟

123

يمكن تصور ذلك في حال تصويته على قانون يسمح أو يشجع ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم اإلبادة .وهذا أمر غير محتمل الوقوع أو قليل اإلحتمال .
أو أن يصرح علنا و بشكل رسمي تشجيعه ارتكاب هذا النوع من الجرائم وفي هذه الحالة
يكون هذا الت صريح ليس من قبيل ممارسة وظيفته كنائب ،بالتالي ال يتمتع أصال بالحصانة
فال مجال للتعارض مع المادة  .27أو أن يصرح النائب في وقت الحرب أنه لن يترك أي
فرصة للعدو »  « Il ne sera pas fait de quartierهنا يعتبر تصريحه غير رسمي ،فيعاقب
على اعتبار أنه مواطن عادي و ليس عضو في البرلمان ،فال يكون هناك تعارض مع المادة

 27ألن الحصانة في هذه الحالة ال تعطي مثل هذه األفعال.124

غير أن ارتكاب النائب ألي نوع من الجرائم المشمولة بالحصانة يخضع إلجراءات
يحددها القانون الداخلي لكل دولة .ولذا نصت المادة /1 59ن أ م ج د " تقوم الدولة
خاصة
ّ
121

Luchaire (F) ,op cit, p462.
Ibid, p 463. Genevois (B), op cit, p 294 . Ligneul (N), op cit, p596.
123
Luchaire (F) ,op cit, p463 . Ligneul (N) ,op cit, p596 . Genevois (B), op cit ,p 295.
122

Ligneul (N), Ibid ,p596.
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الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض اإلحتطياطي أو طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على
الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها وألحكام الباب  ، " 9حيث أن المحكمة

أخذت بعين اإلعتبار القانون الداخلي للدولة ،مما يحفظ اختصاص القضاء الداخلي.125

لكن إذا لم يقم هذا األخير بعمله بحسب ماتراه المحكمة فإنها تأخذ مكانه ،حيث يمكنها
أن تعيد محاكمة شخص بسبب إعفائه من عقاب المحكمة وحقوق المتهمين من طرف
القانون أو القضاء الداخليين أو بسبب تقادم الجريمة التي ارتكبها ،متجاهلة بذلك القواعد
القانونية المعترف بها في جميع األنظمة القانونية .فهل يعد هذا التجاهل إعتداء على سيادة
الدول؟

الفرع الثاني
المحكمة وحقوق المتهمين
( العفو ،والتقادم ،وعدم محاكمة الشخص عن الفعل م ّرتين )
تنص م  1/17الخاصة بالمقبولية أن المحكمة تقرر عدم مقبولية الدعوى في حالة ما
إذا كانت الدولة صاحبة الوالية على الجريمة قامت أو ستقوم بمباشرة التحقيق أو المتابعة"...
ما لم تكن الدولة حقا راغبة في اإلضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
قدرت المحكمة أن الدولة صاحبة االختصاص في متابعة
يعني أنه بمفهوم المخالفة إذا ّ
الجاني ليست لديها الرغبة في متابعته ،فإن المحكمة تقوم بمباشرة هذا االختصاص عنها.
ولتحديد عدم الرغبة في إجراء المحاكمة ،فإن المحكمة تنظر مدى توافر إحدى
العناصر المنصوص عليها في م  2/17والتي من بينها ( ":أ) جرى االضطالع باإلجراءات،
أو يجري االضطالع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من
المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في
المادة  5؛ " يترتب على هذا الحكم أنه إذا ما كانت الجريمة مشمولة بتقادم أو بالعفو الشامل،
فإن صاحبها سيمثل أمام المحكمة على اعتبار أن دولته أرادت إفالته من العقاب .وهذا
Genevois (B) ,op cit, p294.

47

125

سيؤدي بالمحكمة إلى محاكمة شخص بجريمة قد صدر عليها حكم بشأنها من قبل ،وهي
مرتين.
تعارض بالتالي مبدأ عدم محاكمة الشخص عن الفعل ّ

 -1العفو و التقادم :

هناك بعض القواعد القانونية التي تؤدي إلى انقضاء العقوبة المحكوم بها على المتهم
من بينها العفو والتقادم.
والعفو هو نزول المجتمع عن كل أو بعض حقوقه المترتبة عن الجريمة ،وهو نوعان
عفو شامل  -عن الجريمة  -وعفو خاص  -عن العقوبة .-
فالعفو العام هو قانون تصدره السلطة التشريعية إلزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في
ذاته جريمة معاقب عليها ،فيصبح كأنه لم يجرم أصال ،وهو يشمل أحيانا الجرائم كليا أو
يخفض العقوبة فحسب ويصدر العفو الشامل عادة وليس دوما يقصد أن يمحو من ذاكرة
المجتمع فترة مرت خاللها الدولة بظروف اجتماعية و سياسية خطيرة وقاسية ،بحيث آثر
المشرع  -كممثل للمجتمع  -أن ال يعاقب عن الجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة على أن
يثير الحساسيات ومشاعر البغض والكره والضغينة.126

والعفو العام  -أي الشامل  -ال يسري إالّ على الجرائم التي يعنيها بالذات ،وهو

تم النص عليه صراحة في القانون ،وهو يعد من النظام العام،
اليمس الجزاء المدني إالّ إذا ّ
وتحمل آثاره في تجنيبه العقاب عن الجرائم التي يشملها ،فإذا ما صدر بعد اؤتكاب الجريمة
"وقبل تحريك الدعوى ،امتنعت مالحقة الفاعل واذا صدر أثناء نظر الدعوى ،انقضت
الدعوى العمومية" ،وأما إذا صدر بعد الحكم فتسقط عنه العقوبة سواء كانت أصلية أو

تكميلية أو تبعية ،ويشطب الفعل من السجل العدلي للشخص.127

أما العفو الخاص فإنه إجراء يتخذه رئيس الدولة لإلعفاء شخصيا من العقوبة كلها أو
بعضها أو إبدالها بأخف منها .وهو ال يصدر إالّ بعد صدور حكم نهائي في الدعوى  ،وهو
شخصي حيث أنه يصدر رسميا ،و ال يؤثر في الحكم ،حيث أنه يسجل في السجل العدلي
126

Gaston (S) Levasseur(G) Bouloc (B),droit pénal général, 16emeéd, Dalloz- Delta, Paris,
1997. p556-567.
د /سمير عاليه مرجع سابق ،ص  487إلى  .488د /رمسيس بهنام ،مرجع سابق ،ص .1197
127
Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B) ,op cit, p567-573.
د /سمير عاليه ،مرجع سابق ،ص  488إلى  ،489د /رمسيس بهنام ،مرجع سابق ،الصفحة نفسها.
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للشخص ،وقد تقرر العفو الخاص كوسيلة لتدارك األخطاء القضائية التي ال سبيل
إلصالحها بالطرق العادية ،كما تعد تشجيعا لتحسين سلوك السجين ،وهي بشكل عام طريقة
للتخفيف من قساوة العقوبة ،ويكون العفو خاصا شامال حيث أنه ال يميز بين المبتدئين

والمكررين وال بين الوطنيين واألجانب.128

ويترتب على منح العفو الخاص سقوط العقوبة األصلية فحسب أما العقوبات التكميلية
والتبعية والتدابير اإلحت ارزية ،فتستمر إالّ إذا نص عليها صراحة في مرسوم العفو ،ويلغى

المرسوم في حالة العود ،أو في حالة إخالل الشخص المشمول بالعفو بأحد الواجبات

المفروضة عليه في مرسوم العفو.129

أما التقادم فهو " مضي مدة من الزمن بعد صدور الحكم المبرم بالعقوبة دون أن ينفذ

خاللها ،فيسقط باستكمال هذه المدة حق المجتمع في تنفيذ العقوبة".130كما قد يمس التقادم
الدعوى العمومية و الذي يقصد به انقضاء مدة من الزمن من تاريخ وقوع الجريمةأم إجراء
من إجراءات الدعوى ،حيث يسقط الحق في تحريك الدعوى باستكمال هذه المدة.
ويعود إقرار التقادم إلى فكرة محو الجريمة وعقوبتها من ذاكرة المجتمع إذ أن الناس قد
نسوا الحادثة وكل ما استتبعته من ضجة بفعل مرور الزمن فال معنى هنا لتنفيذها وال داعي
إلحيائها من جديد ،كما أن القلق واإلضطراب والخوف الذي يعانيه الجاني مدة هروبه يعد
عقوبة كافية ،غير أن هذا المبدأ قد انتقد على أساس أنه يسمح للمجرمين الخطيرين -والذين

يعدون أقدر على الهروب و اإلختفاء من غيرهم  -من اإلفالت من العقاب.131وعلى الرغم
من هذه اإلتنقادات فإن معظم التشريعات قد أخذت به.

128

Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B) ,op cit, p335-336
د /سمير عاليه ،مرجع سابق ،ص  ،485-484د /رمسيس بهنام ،مرجع سابق ،ص .1197-1196
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Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B), op cit, p561- Conte (PH) maistre (P) ,droit pénal
général, 4emeéd, Armand-Colin, Paris ,1999.
د /سمير عاليه ،مرجع سابق ،ص ،486د /رمسيس بهنام ،مرجع سابق ،ص.1197
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Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B) ,op cit, p 555. conte (PH) maistre (P) ,op cit, p335336.
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Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B), op cit ,p 556. conte (PH) maistre (P) ,op cit, p331332.
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وتختلف مدة التقادم بحسب الجريمة المرتكبة ،جناية جنحة أو مخالفة وبحسب ما إذا
كان التقادم يتعلق بالدعوى العمومية ،بالحكم الحضوري أو بالحكم الغيابي كما أن التقادم قد

يتوقف  -أي ال يبدأ سريان المدة أصال  -أو قد ينقطع بسبب القبض عليه.132

فإذا استكملت مدة التقادم لم يمكن تنفيذ العقوبة ولو سلم الجاني نفسه ،على اعتبار أن
التقادم من النظام العام ،ومن واجب القاضي إنارته ولو لم يثره الجاني ،على أن التقادم ال
يجري على العقوبات التكميلية والتبعية المرتبطة بالعقوبة الرئيسية ،كما أن التقادم ال يمحي

الجريمة ،فهي تبقى مسجلة على السجل العدلي للجاني.133

إالّ أنا بعض التشريعات ال تقرر التقادم بالنسبة لبعض الجرائم الدولية والتي توصف

بأنها الجرائم األكثر خطورة ،والتي تمس بضمير اإلنسانية وهي عادة جريمة اإلبادة ،والجرائم

المرتكبة ضد اإلنسانية ،أما بالنسبة لجرائم الحرب فهي تخضع لمبدأ التقادم ،وغالبا ما يكون
األمد ثالثون سنة القانون الفرنسي .ويرجع هذا اإلستثناء إلى اتفاق لندن المبرم في  8أوت
 1945والمنشئ لمحكمة نورنبرغ إذ اعتبرت هذه األخيرة أن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
ال يمكن أن تتقادم ألن ذاكرة األشخاص الذين مستهم يستحيل أن تنسى المآسي والمصائب

التي تعرضوا لها.134وعلى هذا األساس ،فقد تقرر في معاهدة روما المنشئة للمحكمة
الجنائية الدولية ،أن الجرائم التي تختص بها ال يمكن أن تتقادم حيث تنص المادة  29منها

 ":ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم ًّأيا كانت أحكامه".

قد يبدو لنا عدم وجود أي تعارض بين أحكام النظام األساسي وقاعدتي التقادم والعفو،
سيما أنه ال توجد أي مادة صريحة بمعاهدة روما حول هذا األخير  -أي العفو  -ذلك على
أساس أن كل منهما ذو مصدر تشريعي .وأن المعاهدة أسما من التشريع ،حيث ذكرنا من
قبل أن كل من التقادم والعفو يطبقان بموجب قوانين صادرة عن الهيئة التشريعية غير أن
المشكل يطرح عند اطالعنا على نص المادتين  17و 20من ن أ م ج د.
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فهاتان المادتان تمنحان للمحكمة اإلختصاص بمتابعة شخص نتهمه بارتكاب إحدى
الجرائم المشار إليها في المادة  5بمجرد أن دولته طبقت عليه أحكام التقادم والعفو ،وهذا
ي عني أن المحكمة تسلب الدولة حقها في عدم معاقبة رعاياها عن جرائم رأت أنه من األفضل
نسيانها ،مذكرين أن هذا الحق النابع من حق الدولة في تطبيق قوانينها على مواطنيها ،أي
السيادة الشخصية ،فتطبيق هذه المواد يمس والشك بشروط ممارسة السيادة.135

وبالتالي فإن هذه الدولة ستكون مجبرة على تسليم أحد رعاياها إلى المحكمة رغم
استفادته من هذه التدابير ،وهذا أيضا مخالف للمبادئ الدستورية ،حيث أنه من بين الحاالت

التي ال يجوز فيها تسليم المجرمين حالة استفادتهم من تدابير التقادم والعفو.136

فإذا ما صدر قانون العفو قبل بدأ المحكمة في المتابعة فإن النظام األساسي يسمح لها
بإجراء هذه المتابعة ،فيكون قانون العفو الشامل دون أثر ،وهذا يتعارض مع مبدأ السيادة
التي يمارسها الشعب عن طريق ممثله وهو رئيس الدولة ،الذي يصدر القانون .وبتجاهله،

فإن المحكمة تتجاوز سيادة الدولة.137

كذلك في حالة صدور قانون العفو الشامل في الفترة الالحقة من إدانة المتهم من طرف
القضاء الوطني ،و السابقة لبدأ المحكمة في المتابعة فإن هذه األخيرة بإمكانها مقاضاة
الشخص إذا اعتبرت أن الدولة قد أصدرت العفو لغرض تجنيبه العقاب .بينما في مثل هذه
الحاالت فإن الهدف من العفو هو إزالة المسؤولية عن األشخاص المرتكبين للجرائم التي
صدر العفو الشامل بشأنها.
وتعتبر أن قيام المحكمة بمتابعة جريمة مشمولة بالعفو الشامل متعارضا مع شروط
ممارسة السيادة ،على اعتبار أن العفو إجراء استثنائي غالبا ما تلجأ إليه الدولة عقب مرورها
باضطرابات حادة ومسلحة ارتكبت فيها مجموعة من الجرائم ،فستقوم بإصدار قانون عفو
شامل خاص بها حيث تسدل الستار عن تلك الفترة وتبدأ حياة جديدة ،وتمحي من ذاكرة
135
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137

الناس تلك الظروف التي مرت بها.138وهي بذلك تمارس صالحياتها ،السيادية في إعادة
السلم واإلستقرار في إقليمها.
وعدى هذه الحالة فإنه من الصعب ت صور قيام الدولة ،انضمت بكل حرية إلى معاهدة
روما ،متعهدة باإللتزام بكل أحكامها وادماجها في قوانينها الداخلية .أن تقوم بإصدار قانون
سواء تعلق بالعفو الشامل أو التقادم ،ضاربة عرض الحائط أحكام المعاهدة سيما م 25منها،
التي تنص كما رأينا صراحة على عدم تقادم الجرائم التي تختص بها المحكمة .فتصرف
كهذا ال يتم إالّ عن سوء نية الدولة في تطبيق أحكام المعاهدة ،وهي بذلك تخالف مبدأ العقد

شريعة المتعاقدين ،الذي يفترض حسن النية في تطبيق اإللتزامات الدولية المترتبة عن

المعاهدات المبرمة بين الدول.139

أضف إلى ذلك أن العفو الشامل من شأنه أن يعزز ظاهرة اإلفالت من العقاب
»  « L’impunitéوهذا دون شك سيشكل حاج از في وجه الذاكرة ،المصالحة والعدالة .فترك
هذه الجرائم دون عقاب سينجر عنه نسيان الضحايا ،وعدم إنصافهم .وهذا من شأنه تصعيد
الوضع األمني ،حيث سيطالب أولياؤهم بتحقيق العدالة بشتى الطرق حتى القسريةمنها .وال
أظن أن هذا من شأنه حفظ سيادة وتماسك الدولة ،إنما العكس بلى .140فتحقيق العدالة من

شأنه تهدئة األوضاع وتحقيق المصالحة الوطنية.141

إذن حاالت التعارض بين النظام األساسي للمحكمة وسيادة الدولة تبدو شبه منعدمة،
إذ أن الدولة التي تحترم نفسها ال يمكن أن تساهم في عرقلة العدالة بتهريب مواطنيها من
مواجهة جرائمهم ،عن طريق تدابير العفو الشامل والتقادم.
أما فيما يخص العفو الخاص ،فإن المحكمة هي وحدها من يحدد تخفيض العقوبة،
وذلك بعد اإلستماع إلى المتهم ،وهي بذلك تمنع الدولة من إخالء سبيله أو إنقاص مدة
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عقوبته ،م ن أ م ج د.فإذا كانت هذه المادة تبدو معارضة لحق الدولة في تخفيض عقوبة
األشخاص المسجونين داخل إقليمها ،فإنها في الحقيقة غير ذلك تماما.
أوالً  :ألن السجين ليس من رعاياها ولم يحاكم من قبل محاكمها ،إنما هو سجين

المحكمة.

ثانيا  :فإن م /103ب ن أ م ج د تنص على أن الدولة بإمكانها لدى إعالنها عن
ً
استعدادها الستقبال األشخاص المحكوم عليهم ،أن تقرنهم بشروط لقبولهم ،باتفاق مع
المحكمة .وبإمكان هذا اإلتفاق أن يشمل إمكانية إعفاء هؤالء السجناء من تنفيذ عقوباتهم
كليا أو جزئيا األمر النابع من ممارسة حق العفو الخاص بالتالي فإن هذا الحق محفوظ

للدولة.142

وبناء على هذا فإنه من واجب الدولة أن تخطر المحكمة بأي ظروف جديدة ،بما في
ذلك تطبيق أي شروط يتفق عليها ،من شأنها التأثير على شروط السجن أو مدته وذلك في
أجل ال يقل عن  45يوم قبل إحداث تلك الظروف م 02/103أ

ن أ م ج د تقرر أثناءها

المحكمة قبول تلك التغيرات أو رفضها و بالتالي القيام بنقل السجين إلى دولة أخرى.
م/104ن أ م ج د.
وبما أن هاته المواد ما هي إالّ تدابير تضمن حسن تطبيق أحكام المعاهدة فهي ال

تعارض الشروط األساسية لممارسة السيادة .143لكن سماحها بتعرض المحكمة لجريمة قد
تمت المحاكمة فيها من قبل ،قد يضعف هذه القناعة ،خاصة أن مبدأ عدم محاكمة الجريمة
مرتين من أهم المبادئ التي تقوم عليها السلطة الجنائية في أي دولة.

 -2مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين :
نعني بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ،أنه ال يجوز محاكمة
شخص عن جريمة تمت محاكمته عليها من قبل ،من قبل هيئة قضائية أجنبية ،سواء قضت
عليه بالبراءة ،أو اإلدانة .وال يعود تقرير هذه القاعدة إلى ضرورات مبدأ التعاون ،وانما تعود
Luchaire (F), op cit, p469. Genevois (B) ,op cit, p 303. décision du conseil constitutionnel
Français ,op cit, ,cons 40.
Luchaire (F), IBid, p469. Genevois (B) ,IBid, p303. décision du conseil constitutionnel
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143

إلى اعتبارات العدالة واإلنصاف ،حيث أن المعاملة اإلنسانية تقتضي عدم محاكمة الشخص

عن الفعل مرتين.144

غير أن هذه القاعدة ليست بعد عالمية ،فبعض البلدان ال تطبق سوى مبدأ عدم
المعاقبة عن الجريمة مرتين » .« nom bis in demبينما تضمنتها بعض اإلتفاقيات الدولية
مثل معاهدة لندن المؤرخة في  19جوان  1951حول " النظام األساسي لقوات الدول
األطراف في معاهدة شمال األطلسي " « Statut des forces des états partis du traité de

» .l’atlantique nord
وحتى يتم العمل بهذه القاعدة ال بد أن يتعلق األمر بجريمة واحدة وأن يكون الحكم
الصادر بشأنها نهائيا .واال أمكن تدخل سلطة قضائية أخرى ،وأن تكون المحكمة التي
أصدرت الحكم مختصة.145

وال تطبق هذه القاعدة فقط بالنسبة للقضاء الوطني بل تطبق أيضا في القضاء الدولي،
حيث تنص م  20من معاهدة روما لـ  17جويلية  " : 1998ال يجوز ...محاكمة أي
شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل أساس لجرائم كانت المحكمة أدانت الشخص بها أو
برأته منها  -2-ال تجوز محاكمة أي شخص أمام المحكمة أخرى عن جريمة من تلك
المشار إليها في م  5كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته المحكمة أو ّبرأته منها -3-
الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محضو ار أيضا بموجب
المواد 6أ 7أ و  8ال يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك " ...ن أ م ج د
فإذا ما تمت محاكمة شخص أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أخرى سواء حكم
عليه باإلدانة أو بالبراءة فإنه ال يمكن للمحكمة الجنائية إعادة محاكمته.
غير أنه إذا كان الهدف من هذه المحاكمة  -طبعا ال نقصد المحكمة الجنائية الدولية
 -حماية  soustraireالمتهم من العقاب فإنه يجوز للمحكمة النظر في القضية من

جانبها.146حيث تنص م  3/20ن أ م ج د أنه ..":إالّ إذا كانت اإلجراءات في المحكمة

144
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األخرى  :أ -قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم
تدخل في اختصاص المحكمة أو .ب -لم تجر بصورة تتسم باإلستقالل و النزاهة وفقا
ألصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ،أو جرت في هذه الظروف على
نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني إلى المحكمة".إذ يشترط إلحترام مبدأ عدم
جواز المحاكمة عن الجريمة مرتين ،أن تكون الدولة قد بادرت بالمحاكمة بهدف حرمان

المحكمة من ممارسة اختصاصها .147حيث أن مبدأ التكامل بمنع المحكمة من النظر في
قضية مثلت أمام القضاء الوطني.
نالحظ هنا أن المحكمة إنما تمارس رقابة على النظام القضائي الوطني ،فإذا كان
المتهم قد استفاد من قانون عفو عام ،أو استفاد من تقادم جريمته ،فهذا ال يعني أن دولته
كانت سيئة النية ،فقانون العفو العام يهدف إلى إلغاء المسؤولية الجنائية عن جريمة معينة،
وهي ال تقصد شخص بذاته ،كما أنه وحسب ما ذكرنا سابقا فإن قانون العفو العام إنما
يصدر بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وارساء السلم المدني.
بالتالي فإن قيام ا لمحكمة بإعادة مقاضاة شخص عن جريمة كان قد أعفي من العقاب
عد مراجعة للحكم الوطني الصادر ،وهي بذلك تمارس رقابة على القضاء الوطني،
عنها ،ي ّ
مما يجعل أحكام هذا األخير غير ذات قيمة ،وهذا من شأنه المساس بهيبة القضاء ،بالتالي
بسلطة الدولة على أشخاصها ،حيث تصبح الدولة غير حرة في تسيير شؤونها الداخلية تجاه
رعاياها.
إال أنه بالنظر إلى اإل عتبارات المبررة لمبدأ " عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها
مرتين" -،وهي اعتبارات إنسانية -قرر محرري النظام األساسي إقرار هذا المبدأ ،حيث أن
رغبة المحكمة في وضع حد لحماية المجرمين من طرف أنظمتهم الوطنية هي التي ساقتها
لوضع هذا اإلستثناء  ،فالمحكمة ال تقوم بإعادة النظر في نفس الجريمة إال إذا تمت
المحاكمة الوطنية بشكل غير نزيه وبعيدة عن اإلستقاللية والحياد.148

فهذا اإلستثناء وان كان من شأنه المساس بهيبة القضاء إالّ أنه يحمي سيادة الدولة من

حيث تدعيمه إلرساء قواعد قضائية نزيهة تخدم صاحب السيادة وهو الشعب.فإذا ما قررت
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المحكمة أن تقبل القضية على الرغم من كونها موضع متابعة في القضاء الوطني ،فإنها
ستواجه مشكال يتمثل في اسنجابة الدولة المعينة لطلب التسليم الذي ستقدمه المحكمة إليها،
فهل الدولة مجبر على اإلستجابة للطلب أم بإمكانها الرفض؟ على اعتبار أن الدول ال تقبل
تسليم رعاياها إذا تمت متابعتهم والحكم عليهم من طرف قضائها الوطني.149

الفرع الثالث:التســـلـيم
يمكن تعريف التسليم بأنه إجراء مقتضاه أن تقوم الدولة بتسليم شخص موجود في
إقليمها لدولة أخرى تطالب بمحاكمته عن جريمة منسوبة إليه أو لتنفيذ عقوبة مقضى عليه

بها من محاكم هذه الدولة ،150فإذا ما اقترف شخص جريمة على إقليم دولة ثم فر منها،
فبإمكان هذه الدولة أن تطالب الدولة التي فر إليها ،بأن تسلمها ّإياه لمحاكمته على الجريمة
أو لتنفيذ العقوبة عليه ،إذا تمت محاكمته غيابيا .
ويعد التسليم إجراءا ضروريا لتحقيق التعاون في المجال الجنائي ،وبالتالي ضمان
تحقيق األمن والعدالة ،غير أن اإلسترداد يخضع إلى قواعد دولية ووطنية .فغالبا ما ينظم
التسليم عن طريق اتفاقيات ثنائية ،أو متعددة األطراف ،فبالنسبة لألولى نذكر مثال اإلتفاقية

المبرمة بين الجزائر وألمانيا الديمقراطية بتاريخ  21نوفمبر  ،1511973ومن أمثلة اإلتفاقيات
المتعددة األطراف ،نذكر اإلتفاقية األوروبية للتسليم المعدة من طرف مجلس أوروبا  ،بتاريخ

 13ديسمبر  1957بباريس .152وتتفق الدول على الشروط التي يتم وفقها التسليم وبتوافر
هذه الشروط يكون التسليم إلزاميا ،أما في حالة إنعدام أحد هذه الشروط فالتسليم هنا يكون

إختياريا.153

 149أنظر م  698من قانون اإلجراءات الجزائرية.
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152

والتسليم ال يخضع بالضرورة إلى اتفاقيات دولية ،إذ يمكن للدولة أن توافق على طلب
تسليم موجه إليها من طرف دولة ال تربطها معها اتفاقية دولية ،فهي تقوم بذلك طبقا لقوانينها
الداخلية أو طبقا للعرف الدولي .154فمثال م  696من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،
تجيز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناءا على طلبها
إذا وجد هذا الشخص في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه اجراءات المتابعة

باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها.155

غير أن التسليم عموما يخضع لمجموعة من الشروط أهمها

156

:

أن تكون الجريمة معاقب عليها أيضا في الدول المطلوب إليها التسليم ،وال يشترط في
ذلك أن تحمل نفس التسمية ،أو تصنف ضمن نفس الفئة في كلتا الدولتين  -الطالبة
والمطلوبة.-

حدا معينا  -بالنسبة
أالّ تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها ،أو المنتظر الحكم بها ّ
للجزائر وفرنسا أالّ تتجاوز سنتين.-
أالّ يكون هناك مانع من موانع التسليم ،كأن يكون الشخص المطالب تسليمه الجئا،

أو أن تكون الجريمة التي ارتكبها جريمة سياسية أو عسكرية.

أالّ يكون الشخ ص المطلوب خاضعا للوالية القضائية للدولة التي طلب منها تسليمه.

ويمكن اعتبار الشرط األخير من أهم الشروط التي تطرح مشاكل مع أحكام النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،حيث تنص م /1 89ن أ م ج د  " :يجوز للمحكمة أن
تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة  ، 91للقبض على شخص
وتقديمه ألي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها ،وعليها أن تطلب تعاون تلك
الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه  "..فالمحكمة لها صالحية طلب تقديم شخص
154
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إاليها لمحاكمته ،وهذا ألية دولة سواء طرفا في النظام أو ال ،يكون المتهم من مواطنيها -

أنظر م /2 12ن أ م ج د  -فهي ال تأخذ بعين اإلعتبار جنسية المتهم.157

فهي بالتالي تتجاهل قواعد التسليم التي تمنع تسليم الدولة لمواطنيها .وتعد هذه القاعدة
ذات قيمة دستورية ،وتدخل في إطار اإلختصاص الشخصي للدولة  ،فالدولة هي التي تحاكم

مواطنيها ال غير ،158حيث ذكرت الواليات المتحدة األمريكية في مالحظاتها حول مشروع
إنشاء محكمة جنائية دولية  ،أنها التتصور محاكمة مواطنيها من قبل هيئة قضائية غير
أمريكية إذ ذكرت  " :أنه ليس من المؤكد أن تكون الواليات المتحدة طرفا في النظام
األساسي لمحكمة قائمة على مثل هذه المضاربات دون أن تخالف المادة  1/3من دستورها"
« Il n’est pas dutout certain que les Etats-Unis pourront être du statut d’une cour
fondée sur des spéculations de ce genre sans enfreindre la section 1 de l’article

III de leur constitution »159 .كما يعتبرالفرنسيون هذه القاعدة بمثابة قاعدة أساسية نص
عليها قانون  10مارس  1987وكذا ديباجة دستور .1946

كما تنص م  1/698من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،على عدم جواز تسليم
األشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية

160

 .و في هذا المجال نذكر تعريف Jaque Robert

و  Jean Duffarللتسليم " قيام الحكومة الفرنسية بتقديم شخص غير فرنسي ،لحكومات
أجنبية بناء على طلبها ،

« La remise du Gouvernement Français, sur leur

»  ،demande, aux Gouvernements étragers de toute individu , non Fraçaisحيث
أن التسليم ال يمكن أن يشمل مواطني الدولة الموجه إليها الطلب  ،إذ أن مهمة
يعتبر ّ
محاكمتهم هي من صميم إختصاص هذه الدولة  ،فحق العقاب يعد من أهم مظاهر ممارسة
الدولة لسيادتها.

غير أن المجلس الدستوري الفرنسي كان رأيه مخالفا  ،فهو يذكر في الفقرة  24من
ق ارره  -المذكور آنفا  -أنه بالنظر الى اإلجراءات و الضمانات التي تقرها المحكمة للمتهم ،
Genevois (B), op cit, p 303. Luchaire (F) ,op cit, p 466.
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أي مبدأذو قيمة دستورية .161فالغرض من منع تسليم
فإن م  89ن أ م ج د ال تتعارض مع ّ
المواطنين  ،ليس سببه مراعاة الصالحية الشخصية للدولة على مواطنيها فحسب  ،بل راجع
أيضا الى تخوف الدول من هضم حقوق مواطنيها لدى الدولة التي يجرى إليها التسليم .
فيجوز للدولة أن تمنع تسليم الشخص المطلوب  ،سواء كان من مواطنيها أم ال لهيئة
قضائية أجنبية متى رأت أن ذلك من شأنه المساس بحقوق ذلك الشخص

162

فرفض الدول

لقاعدة التسليم ،نابع من تخوفها من عدم استفادة رعاياها من نفس الضمانات التي تقررها
لهم.
بينما هذاالتخوف ال مبرر له عندما يكون التسليم  ،أو باألحرى التقديم  ،إلى المحكمة
الجنائية الدولية .فالضمانات التي تقدمها طيلة إجراءات التحقيق  ،المتابعة و الحكم  ،تبين

مدى احترام هذه الهيئة القضائية الدولية لحقوق اإلنسان ،163و كيف ال تحترمها و قد أنشئت
لحمايتها .فوضوح نوع الجرائم التي تختص بها المحكمة  ،و كذا احترام مبدأ عدم رجعية
القوانين م  11ن أ م ج د  ،أيضا اشترط موافقة الدول على اختصاص المحكمة  ،وايضاح
حاالت اختصاص المحكمة و شروطها  ،واجراءات اعتماد التهم و التأكيد على حقوق المتهم
 ،وكذا اجراءات التقديم  ،و غيرها من اإلجراءات األخرى و الشروط المتعلقة بممارسة

المحكمة للسلطة الجنائية .164كلها تبين مدى اهتمام المحكمة بتوفير محاكمة عادلة للمتهم ؛
كما كانت ستفعل دولتهأو أكثر  ،فلما ال تقدمه الى المحكمة  ،سيما أن طلب التقديم

سيستوفي الشروط الالّزمة.

فطلب التقديم الذي توجهه المحكمة الى الدولة  ،يجب أن يكون مكتوبا  ،محتويا على
معلومات حول الشخص المطلوب تقديمه  ،كذا مكان إقامته  ،صورة من أمر القبض ،
وكافة المعلومات و الوثائق الضرورية للقيام بإجراءات التقديم .و عموما فإن اجراءات التقديم
يجب أن تكون أقل تعقيدا من اجراءات التسليم و إذا كان طلب التقديم الحقا لمحاكمة
الشخص  ،فإنه يرفق كذلك بصورة من منطوق الحكم.

161

Décision du conseil constitutionnel Français, op cit, cons 24. Luchaire (F), IBid ,p446.
Genevois (B), IBid ,p303.
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أضف الى ذلمك أن المحكمة تفرق بين مصطلح التسليم  extradictionو مصطلح
التقديم  Remiseفالم  102ن أ م ج د تنص على أنه  ":ألغراض هذا النظام األساسي:

 .Iيعني "التقديم" نقل دولة ما شخص الى المحكمة عمال بهذا النظام األساسي.
.IIيعني "التسليم" نقل دولة ما شخص الى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو
تشريع وطني".

فتقدي م شخص الى المحكمة الجنائية الدولية  ،ال يعتبر تسليما  ،ألن المحكمة عبارة
عن هيئة قضائية دولية ،و ليست هيئة قضائية أجنبية  ،وتسليم المجرمين محضور فقط

عندما يكون الى هيئة قضائية أجنبية.165بالتالي ،فإن المحكمة الجنائية الدولية  ،تأخذ بعين
اإلعتبار قواعد منع التسليم التي تنص عليها بعض الدول.
كما أن الدول ال تمانع دائما تسليم مواطنيها  ،إذ بامكانها القيام بذلك بناءا على
معاهدات تبرمها مع دول أخرى .فإذا ما عقدت دولة ما اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف مع
غيرها من الدول تسمح بمقتضاها  ،وفي اطار شروط و إجراءات معينة  ،بتسليم مواطنيها
للدولة التي تطلب ذلك  ،فإنها تلتزم بالتسليم حال توجيه الطلب إليها  ،تنفيذا إللتزاماتها
الدولية  .و من بين اإلتفاقيات المبرمة في هذا الموضوع نذكر اإلتفاقية السورية  -اللبنانية ،

و كذلك اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة عام  1952بين دول الجامعة العربية.166

لذا يمكن اعتبار طلب التقديم الذي توجهه المحكمة الى الدول األطراف في نظامها
األساسي  ،من هذا قبيل  ،فهذه الدول بقبولها المعاهدة تكون قدعقدت مع المحكمة اتفاقية
لتسليم المجرمين بشكل غير مباشر و على هذا األساس فإن تقديم الدول لمواطنيها الى
المحكمة ما هو إالّ ممارسة لواجباتها الدولية التي التزمت بكل حرية و سيادة  .كما أن بعض
الدول ذكرت في مؤتمر روما أن قوانينها ال تعارض تقديم رعاياها إلى محكمة دولية.167

فإذا كانت الدول ال تتعاون مع المحكمة في هذا المجال بالذات  ،فلماذا تنشئ محكمة
جنائية دولية  ،ثم تعرقلها  ،فانعدام المتهم  ،يعني انعدام نشاط المحكمة  ،بالتالي ال يكون
.هامش رقم Luchaire (F), IBid, p466. Ambos (K), IBid ,p7626،6
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هنالك معنى لوجود محكمة ال يمكنها أداء المهام التي وجدت ألجلها  .فال يجوز للدولة أن
ترفض طلب التقديم إالّ إذا كانت قد حاكمت فعال الشخص موضوع الطلب .أو كانت الدولة

بناء على إتفاقية تربطهما .على أن يكون
ملزمة بتسليم هذا الشخص لدولة أخرى طلبته منها ً
تاريخ طلبها  ،سابقا لتاريخ طلب المحكمة.168
الموج ه إليها الطلب  ،تاريخ كل طلب  ،مصالح الدولة الطالبة  ،جنسية
وتراعي الدولة
ّ
أطراف القضية  ،و إمكانية التقديم ال حقا بين المحكمة و الدولة الطالبة  ،وجميع العوامل

169
أدت مهمتها في منع إفالت المجرم من
ذات الصلة بالموضوع  .مما يعني أن المحكمة قد ّ
العقاب  ،سواء مصدر العقاب هو الدولة أو المحكمة.

و ألجل أن تؤدي المحكمة هذه المهمة على أكمل وجه ،قررت الدول أن تكون
المحكمة مستقلة عن أي هيئة دولية ،سيما منظمة األمم المتحدة .وهذا على الرغم من أنها
قد منحت لمجلس األمن بعض السلطات الهامة تجاه المحكمة.

 168د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.80-79
 169المرجع نفسه ،الصفحة ذاتها.
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المبحث الثاني :

إستقاللية المحكمة الجنائية الدولية

و مكانة مجلس

األمن:

لقد عبرت الدول  ،سواء في مفاوضات روما  ،أو مالحظاتها حول تقارير لجنة القانون
الدولي المتعلقة بمشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ،عن رغبتها في جعل
هذه الهيئة القضائية هيئة مستقلة عن كل تأثير سياسي من شأنه أن يؤدي الى تدخالت غير
مرغوبة في شؤونها  ،سيما فيما يتعلق بتأثير منظمة األمم المتحدة  ،خاصة مجلس األمن ،

و التي تعتبرها الدول هيئة سياسية ،170غير أن نوعية الجرائم التي تتكفل بها و التي غالبا
ما تكون مهددة للسلم و األمن الدوليين  ،مما يجعل تدخل مجلس األمن بموجب الفصل 7

من ميثاق األمم المتحدة أمر ال مفر منه  ،خاصة و أن ميثاق األمم المتحدة  ،يسمو على
جميع اإللتزامات الدولية األخرى.

لذا ارتأت الدول أن تمنح مجلس األمن بعض السلطات تجاه المحكمة حتى تتفادى
تصادم صالحيات كل منهما ،فهل تؤثر هذه السلطات على استقاللية المحكمة  ،ومنها
سيادة الدول ؟
سنحاول دراسة هذه المسألة من خالل التعرض الى مدى استقاللية المحكمة تجاه األمم
المتحدة  ،في مطلب أول  ،ثم مكانة مجلس األمن لدى المحكمة في مطلب ثان.
المطلب األول :استقاللية المحكمة الجنائية الدولية:

نعني باستقاللية المحكمة الجنائية الدولية  ،البحث عن مكانتها بالنسبة لهيئة األمم
المتحدة ،ومدى تدخل هذه الهيئة في نشاطها و هذا تمهيدا للتحدث عن عالقة المحكمة
بمجلس األمن و على هذا األساس ذكرت دولة المكسيك في مالحظاتها حول مشروع انشاء

محكمة جنائية دولية" :171أنه يجب ضمان اإلستقاللية التامة و النهائية للجهاز القضائي
الذي سيتم إنشاؤه ،و كذا ضمان حياد قضائه".
Annuaire de la CDI , Vol II, 1ère partie, 1993, p153.
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IBid, p153.
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« Il faudrait garantir l’indépendance complète de l’organe juridictionnel qui
» sera créer en définitive et l’impartilité de ses juges.

فلقد ركزت الدول على ضرورة استقاللية المحكمة و حياد قضائها  ،واعتبرت أن هذا
اليتم إالّ بضمان استقاللها ماديا إذ ارتأت بعض الدول أن استقاللية المحكمة تستلزم تمويلها

عن طريق اشتراكات الدول األعضاء فحسب  .و رأت دول أخرى أن يتم التمويل من طرف

الدول التي ترفع دعوى أمام المحكمة  ،وكذا الدول المعنية يالقضية  ،أو منظمة األمم
المتحدة عندما يكون مجلس األمن هو الذي أحال الدعوى أمام المحكمة.

غير أن دوال أخرى رأت أن تمويل المحمكمة البد أن يتم منطرف هيئة األمم

المتحدة ،172و على هذا األساس فقد ارتأت أن يكون للمحكمة عالقة باألمم المتحدة  ،سيما
أن إنشائها يتم تحت إشراف هذه األخيرة و بمادرة و تنظيم منها.173

و لقد اقترح أعضاء اللجنة السادسة  ،ثالث نماذج تعرض فيها نوعية العالقة بين
األمم المتحدة و المحكمة  ،والتي سنعرضها فيما يلي:

الفرع األول :المحكمة الجنائية الدولية هيئة تابعة لألمم المتحدة:

لقد أسس المقرر الخاص السيد  J-Spiropoulosمشروعه على أساس أن المحكمة
ستكون هيئة تابعة لألمم المتحدة  ،وذلك بالنظر الى أن األمم المتحدة هي التي طلبت من

لجنة القانون الدولي وضع مشروع نظام أساسي للمحكمة174و على هذا األساس تضمن
اإلقتراحين األولين جعل المحكمة هيئة تابعة لألمم المتحدة  ،سواء باعتبارها هيئة من هيئات
األمم المتحدة  ، Organe de l’ONUأو هيئة اتفاقية تابعة لألمم المتحدة Organe
Conventionnel de l’ONU.
 -1المحكمة الجنائية الدولية هيئة تابعة لألمم المتحدة:
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Rapport du comité préparatoire pour la création d’une CCI, 16 Mars- Avril 1998,
document A/AC , 249/1998/L, 10-20 Décembre 1997,p5.
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173
174

يتضمن اإلقتراح وضعين أساسين  :الوضع األول يجعل المحكمة جهاز أساسي لنظمة
األمم المتحدة

175

وذلك حتى تكون متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة باسم الجماعة

الدولية ،176غير أن األجهزة األساسية لهيئة األمم المتحدة  ،سلطتها و أنشطتها  ،محددة في
الميثاق  ،بالتالي فإن إضافة جهاز آخر يتطلب تعديل هذا األخير األمر الذي تستصعبه
الدول .
لذا اقترح أعضاء آخرين أن تكون المحكمة هيئة فرعية Organe Subsidiaire؛ تنشؤها
المنظمة بناءا على الئحة تصدر من الجمعية العامة.أو مجلس األمن سيما أن هذا لن ينزع

منها كونها هيئة تابعة للجماعة الدولية ،177حيث أن م  2/7من الميثاق تسمح بإنشاء هيئات
فرعية إذا استدعى األمر ذلك  ،و المواد  68 ، 29 ، 22من الميثاق تسمح صراحة لكل من
الجمعية العامة  ،مجلس األمن و المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي  ،بإنشاء الهيئات
الفرعية التي يرونها ضرورية لممارسة أنشطتها ،178و لقد أنشأت هذه األجهزة عدة هيئات

فرعية  ،قامت بمهام مختلفة.
و أوكلت لبعضها مهام ق ضائية  ،نذكر من بينها المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة التي
أنشأت بموجب الالئحة  (IV) (A) 351للجمعية العامة في  . 1949/11/24و نخص بالذكر
المحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس األمن بموجب الآلئحة رقم  827في
 ، 1993/ 05/ 25بالنسبة لمحكمة يوغسالفيا التي خصصت لمحاكمة األشخاص المتهمين
بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني في إقليم يوغسالفيا سابقا  .وكذا الالئحة
رقم  955في  1994/11/08التي أنشأت بموجبها محكمة روندا  ،المختصة بمقاضاة
األشخاص المسؤولين عن أعمال اإلبادة أو اإلنتهاكات الجسيمة األخرى للقلنون الدولي
اإلنساني المرتكبة في رواندا أو في األقاليم األخرى المجاورة لها  ،ما بين  1994/01/01و

.1791994/12/31

إذا فجعل المحكمة هيئة فرعية تابعة لألمم المتحدة  ،يعني أن إنشائها سيتم بموجب
الئحة يتبناها الجهاز الوصي  ،يتم فيها تحديد هيكل الهيئة و مهامها أو يحدد ذلك في نظام
175
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أساسي ملحق بالالئحة  .وفيما يخص مدى استقاللية المحكمة رغم كونها هيئة فرعية لألمم
المتحدة  ،منشأة بموجب الئحة  ،يذكر أعضاء اللجنة أن محكمة العدل الدولية  ،قد أكدت
في رأيها اإلستشاري الصادر سنة  1954المتعلق بحكم المحكمة اإلدارية التابعة لألمم
المتحدة  ،أن األجهزة األساسية لألمم المتحدة بامكانها إنشاء هيئات فرعية قضائية ،و أن
الطابع الفرعي  Subdisiaireلمثل هذه الهيئة القضائية يتمثل في أن الجهاز األساسي يمكنه
إنشاؤه و حله  ،أو تعديل مهامه ،180لذا يمكننا أن نتساءل فيما إذا كان إنشاء المحكمة بمثل
هذه الطريقة سيسمح باستقاللها سيما أن هيئة األمم المتحدة  ،و كذا أجهزتها  ،تعد هيئات
سياسية  ،تتخذ ق ارراتها بناءا على توجهات سياسية .هذا ما دفع األعضاء اآلخرين الى اقتراح
أن تكون عالقة المحكمة باألمم المتحدة مبنية على معاهدة.
2-المحكمة الجنائية الدولية جهاز اتفاقي لألمم المتحدة:

يتضمن هذا اإلقتراح أن تكون عالقة المحكمة باألمم المتحدة مبنية على أساس معاهدة
 ،مبرمة تحت إشراف األمم المتحدة  ،تتضمن من بين أحكامها حكما يقضي بإنشاء محكمة
تتكفل بضمان تحقيق أهداف المعاهدة  ،إذ كثي ار ماتضع بعض المعاهدات المتعددة األطراف
المتبناة من طرف األمم المتحدة أو من طرف مؤتمرات منظمة تحت إشراف األمم المتحدة،
و التي تخدم نشاطات المنظمة  ،آليات الغرض منها أداء بعض المهام المحددة وفقا ألحكام

هذه المعاهدات.181

و بما أن هذه األجهزة لديها صلة ضيقة باألمم المتحدة  ،فإنها تسمى "أجهزة اتفاقية "

»  ،« Organe Conventionnel de l’ONUالبعض من هذه األجهزة -مثلما كان سيكون
األمر بالنسبة للمحكمة -مكون من أخصائيين  ،البعض اآلخر من ممثلي الدول األطراف
في المعاهدة  ،و من أمثلة هذه األجهزة تلك التي أنشأتها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
سنة  . 1982وكون هذه األجهزة منشأة باتفاق الدول األطراف في المعاهدة الينفي عالقتها
باألمم المتحدة  .ويعتبر أعضاء هذه الهيئة بمثابة "خبراء مكلفين يمهمة لصالح األمم
المتحدة"  ،ويتمتعون بهذا الشكل وفقا للم  IVمن المعاهدة المتعلقة بامتيازات و حصانات
األمم المتحدة .بإلمتيازات و الحصانات المقررة طيلة أدائهم لهذه المهام بشكل يكفل
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180
181

استقالليتهم.كما تتحمل األمم المتحدة مصاريف هذه الهيئات ،و تتحمل الدول التي تلجأ إليها
المصاريف التي تعينها .
وعلى الرغم من ارتباط هذه الهيئات إداريا و ماديا بالمنظمة .إالّ أنها تمارس مهامها

ط بقا ألحكام المعاهدة التي أنشأتها  ،وكل تعديل لها يقتضي تعديل أحكامها .األمر الذي
اليمكن أن يحدث بناءا على الئحة أو قرار بسيط من طرف أحد أجهزة األمم المتحدة.182

غير أنه عندما يتم تيني مثل هذه المعاهدات المنشأة ألجهزة اتفاقية Organes

 ،Conventionnelsمن طرف أحد أجهزة األمم المتحدة فإن هذا األخير يعتبر موافقا على
تحمل األعباء و اإللتزامات التي تكلفه بها هذه الهيئة  -أو هذا الجهاز  -إالّ أن هذا
اإلقتراح قد رفض أيضا و استبدل بآخر  ،مؤداه أن العالقة بين الألمم المتحدة و المحكمة

ستاكون مبنية على اتفاق بينهما تبرمه معها جمعية الدول األطراف و يوقغه رئيس المحكمة.
الفرع الثاني :المحكمة الجنائية الدولية هيئة دولية مستقلة:

ذكر المقرر الخاص السيد  J.Spiropoulosأنه البد من وضع عالقة بين المحكمة و

منظمة األمم المتحدة ، 183إذ أشار أنه باإلضافة الى أن المحكمة ستحتاج الى المنظمة من

أجل تكوينها اإلداري  ،فإنها ستختص بالنظر في قضايا تهم المنظمة بشكل مباشر  ،مثل
جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد أمن وسالمة البشرية .غيرأن هذه العالقة ال يجب أن
تؤثر على النشاط القضائي للمحكمة  ،184لذا اقترح في الدورة  46للجنة السادسة دراسة

امكانية ربط المحكمة بالمنظمة عن طريق اتفاق خاص ،185مما يسمح بجعل المحكمة هيئة
دولية مستقلة .وهناك العديد من المنظمات غير الحكومية.المرتبطة بهذا الشكل مع األمم
المتحدة  ،كما أن الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة  ،مرتبطة بها عن طريق إتفاقات

خاصة  ،تحكم العالقة بينها وبين المنظمة  ،مثلما حددها ميثاق األمم المتحدة في المواد 57
و  63منه
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186

أما فيما يخص الهيئات ا لدولية المنشأة عن طريق إتفاقيات دولية  ،فإنه بإمكان
الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تبرم معها اتفاقات خاصة  ،حتى و إن لم تنص هذه
الهيئات في المعاهدات المنشئة لها على ذلك صراحة  .ومن أمثلة هذه الهيئات نذكر اإلتفاق
المبرم بين منظمة األمم المتحدة و المحكمة الدولية لقانون البحار  ،المنشأة عن طريق
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  ، 1982وقد تم وضع مشروع اإلتفاق من اللجنة
التحضيرية للمحكمة الدولية لقانون البحار

187

ومن بين ما يتضمنه هذا اإلتفاق:

 تبادل المعلومات و الوثائق ذات اإلهتمام المشترك.
 التعاون في المجال المالي.

 مساعدة مجلس األمن عند الحاجة  ،في إطار مهامه في حفظ السلم و
األمنالدوليين.
 تسليم تقارير إلى المنظمة حول الحاالت التي تدخل في اختصاص مجلس األمن.
...إلخ.

أما المسائل المتعلقة بحصانات و امتيازات هذه الهيئات المستقلة  ،فال تتضمنها هذه
اإلتفاقات بل تحددها المعاهدة المنشئة لها أو تكون موضوع إتفاق مستقل .حيث يتم وضع

مشروع تدرسه الدول األطراف و تصادق عليه ،188وهذا هو النموذج الذي يتصوره أعضاء

فوج العمل رقم  8المكلف بإنشاء المحكمة ،فبما يخص العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية
و منظمة األمم المتحدة.

حيث يرون أنه إذا كان البد من أن تكون المحكمة الجنائية الدولية هيئة دولية مستقلة
 ،فإنه سيكون لها نفس النظام القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار

189

بالتالي سيكون

للمحكمة أمانة عام ة مستقلة عن أمانة المنظمة  ،كما أن ميزانيتها ستكون مستقلة أيضا عن
المنظمة على الرغم من أن هذه األخيرة ستساهم فيها إذا تنص م /115ب "األموال المقدمة
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189

من األمم المتحدة  ،رهنابموافقة الجمعية العامة" ...إضافة الى مساهمات الدول األطراف م
 /115أ  ،وكذا التبرعات م .116
و عدا هذا الحكم  ،فإن عالقة المحكمة باألمم المتحدة ستكون بموجب اتفاق خاص
يحدد مضمون هذه العالقة و نتائجها  .إذ تنص م  2ن أ م ج "تنظم العالقة بين المحكمة و
األمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول األطراف في هذا النظام األساسي و يبرمه
بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها".

و إذا تقررت هذه العالقة بين المحكمة و المنظمة  ،فإنه من الضروري أن نكون
عالقة إدارية  ،ال دخل لها في النشاط الفعلي للمحكمة  ،حتى نضمن استقاللية هذه األخيرة
وحيادها  ،و عدم تأثرها باإلتجاهات السياسية لألمم المتحدة التي غالبا ما تعبر عنها
تدخالت مجلس األمن  ،بحجة تهديد السلم و األمن الدوليين  ،غير أنه إذا كانت هذه
العالقة الضيقة تكفل إستقاللية المحكمة  ،فإن السلطات الممنوحة لمجلس األمن في النظام
األساسي تدعو الى القلق.

المطلب الثاني:

العالقة بين مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدولية:

أشار أعضاء مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة اإلفريقية المجتمعين في بوركينا فاصو من
 1الى  5جوان  1998في مشروع تصريح حول إنشاء محكمة جنائية دولية  " :أنه يجب أالّ
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تتضرر المحكمة في نشاطاتها القضائية بسبب اإلعتبارات السياسية مهما كانت طبيعتها
سيما تلك المتعلقة بمجلس األمن"
« ...que l’action, les fonctions judiciaires et la procédure de la cour ne
deveront subir aucun préjudice du fait de consideration politiques de qulque
nature que se soit, en particulier des actions du conseil de securité »190.

فإذا كانت ال دول قد استطاعت الفصل بين العدالة و السياسية  ،فإنه سيصعب عليها
الفصل بين العدالة و حفظ السلم  ،حيث أن الهدف من تحقيق العدالة هو إرساء السلم

العام .191على هذا األساس ارتأت لجنة القانون الدولي منح مجلس األمن  ،عند تحققه من
وجود حالة تهديد للسلم و األمن الدوليين  ،سلطة إحالة هذه الحالة الى المحكمة  ،أو أن

يعلق نشاطها في حال تهديده السلم و األمن الدوليين.192
الفرع األول:سلطة اإلحالة

و هي حق مجلس األمن في إحالة حالة تتضمن جريمة مرتكبة  ،إلى المحكمة بناء
على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حيث تنص م /13ب أن المحكمة تمارس
اختصاصها في الجرائم مشار إليها في م /5أ ن أ م ج د  ":إذا أحال مجلس األمن ،
متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  ،حالة الى المدعي العام يبدو فيها
أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت " بناء على هذه الفقرة فإنه بامكان مجلس
األمن ان يحيل الى المحكمة بناءا على الفصل  7من ميثاق األمم المتحدة  ،حالة يبدو فيها
أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تختص بها المحكمة قد ارتكبت .مع العلم أن الفصل
السابع يتعلق بحاالت التهديد أو المساس بالسلم و األمن الدوليين  ،وكذا حاالت العدوان
Agression

و البد هنا من اإلشارة  ،أنه من بين االقتراحات المختلفة التي نوقشت داخل لجنة
التحضير  ،أن تمنح لمجلس األمن سلطة إحالة قضية إلى المحكمة و ليس مجرد حالة
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مما يعني أن مجلس األمن ستكون له سلطة حقيقية في جر أفراد متهمين بجرائم مرتبطة
بالحاالت المنصوص عليها في م  39من الفصل السابع أمام المحكمة  ،وهذا يتجاوز
سلطات مجلس األمن  ،إذ أن مهمة مجلس األمن هي التحقق من وجود حاالت مطابقة لما
هو منصوص عليه في الفصل السابع  ،وهي حاالت التهديد أو المساس بالسلم و حالة
العدوان  ،وفي حال تحققه من ارتكاب جرائم  ،فإنه يحيل الحالة بأكملها إلى المدعي العام
الذي يقوم بالتحقيقات الالزمة  ،فهو ال يحيل قضايا خاصة بأفراد معينين .وهذا ما توصل
إليه المؤتمرون في روما  ،بناء على اقتراح من الواليات المتحدة األمريكية .حيث أن متابعة
شخص متهم بارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليها في م  ، 5ال يجب أن يتم بناءا على

خيار سياسي.194

و لكن حتى بهذا الشكل  ،فإن إحالة مجلس األمن إلى المحكمة حالة معينة  ،سيمكن
المحكمة من نظر الدعوى  ،سواء كانت الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها  ،أو الدولة
التي يحمل الجاني جنسيتها  ،قابلة الختصاص المحكمة أو ال  ،فهذه اإلحالة تمنح للمحكمة
سلطات أكبر من التي تملكها في حال كان فتح التحقيق بإحالة من إحدى الدول  ،بناء
على مبادرة من المدعي العام .مما يعني أن مجلس األمن قد يحيل إلى المحكمة النظر في
جرائم وقعت في دولة غير طرف في النظام األساسي  ،أو محاكمة شخص ينتمي إلى دولة

غير طرف في النظام األساسي.195

صحيح أن هذا منشأنه أن يضّيق من حاالت إفالت المجرمين من العقاب  ،إالّ أنه
يعد
يتعارض مع مبدأ السيادة فتطبيق أحكام معاهدة على دولة لم تقبلها ن ولم تنظم اليها ّ

تجاو از إلرادتها

196

 ،ويعطي انطباعا بوجود سلطة تعلو سلطة الدول  ،وهذا أمر غير مقبول.

كما أن احالة مجلس األمن لحالة  ،يفترض فيها وقوع جرائم  ،يتعارض مع مبدأ إثبات
التهمة أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته  ،وهو من أهم مبادئ القانون الجنائي  .إذ أن
IBid ,p 439.
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القضاة سيعالجون قضية  ،اليفترض المتهم فيها بريئا  ،بل يفترض أنه مجرم  ،مما يؤثر في
حكم القضاة و هذا ما دفع الهند إلى التصويت ضد النظام األساسي إذ أنها رافضة ألي
تدخل من طرف مجلس األمن

197

.

و على الرغم من كل هذه السلبيات فلسلطة مجلس األمن حدود.أوال فإن دفع حالة الى

المدعي العام ال يعني يالضرورة إجراء متابعة ،198إذ أنه يلتزم اتباع اإلجراءات المنصوص
عليها في م  15ن أ م ج د  ،و التي تحدد ما إذا كان هناك وجه لمباشرة التحقيق و المتابعة
أم ال  ،و التي تتخذ تحت رقابة الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة .و حتى إن وجد وجه
للمتابعة  ،فإن أحكام المواد  17و  18من ن أ م ج د  ،الخاصة بالتكامل  ،تلزم المدعي
العام بوقف التحقيق و المتابعة في حال اهتمت الدولة المعنية بقمع الجريمة التي أحالها

مجلس األمن الى المحكمة ،199فليس بإمكان مجلس األمن تجاهل إرادة الدول  ،وقدرتها في
قمع الجرائم الدولية  ،حتى ولو لم ترد اإلنظمام الى نظام المحكمة.

كما أن مجلس األمن قبل أن يحيل حالة الى المدعي العام  ،البد أوال أن يتحقق من
وجود تهديد أو مساس بالسلم الدولي  ،أو اعتداء طبقا ألحكام الم  39من الفصل  7من
ميثاق األمم المتحددة .فمجلس األمن ال يستطيع تحديد الحاالت التي يريدها دون الرجوع الى
أحكام هذه المادة .فهو اليستطيع أن يستنتج مباشرة وجود فعل إبادة  ،جرائم حرب ،أو جرائم
مرتكبة ضد اإلنسانية  ،بمجرد قوله بوجود إحدى الحاالت المنصوص عليها في الفصل 7

من الميثاق  ،بل البد من وجود مبرر يربط هذه بتلك ،200إضافة الى أن مجلس األمن ال

يستطيع التدخل في جميع النزاعات  ،خاصة الداخلية منها  ،وال اإلحاطة بكل الحاالت.201

غير أنه البد من اإلشارة الى نقطة مهمة  -أن هذه السلطة مرهونة بإرادة األعضاء
الدائمين لمجلس األمن  ،على أساس أن إحالة حالة الى المحكمة هي و ال شك مسألة
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Beate (R) ,op cit ,p 466. Dulait (A), la cour pénale internationale : quel nouvel équilibre
entre souveraineté,sécurité et justice pénale internationale ? Paris, rapport du sénat N°313,
1999 pp 12-13, extrait in « justice pénale internationale » PPS, éd D.F, N° 826, 1999, p61.
198
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موضوع و ليست مسألة إجراء ،202أي أن التصويت عليها يتطلب باإلضافة الى األغلبية ،
موافقة األعضاء الخمسة الدائمين  ،أي فرنسا ،بريطانيا ،روسيا ،الصين ،الواليات المتحدة
األمريكية ،م  27من الميثاق.هذا يعني أن هذه السلطة قد توقف بسبب استعمال أحد
األعضاء الخمسة لحق الفيتو ،و قد يكون ذلك لصالحها أو لصالح أحد حلفائها ،203مما

يؤدي الى إقرار حصانة واقعية لرعايا تلك الدول.
هذا يمس مبدأ المساواة المقرر بين الدول ذات السيادة .و هذه الفرضية ليست مجرد
خيال  ،فالواليات المتحددة األمريكية هي من أصر على منح مجلس األمن هذه السلطة ،
ذلك أن الحاالت التي يمكن أن يتمثل فيها رعاياها أمام المحكمة ،هي الحاالت المرتبطة
بعمليات حفظ السالم التي تشارك فيها قواتها  .و بما أن المجلس له سلطة اإلحالة في
حاالت تهديد السالم الدولي ،فهذا يعني أن الوالياتالمتحدة بإمكانها عرقلة هذه السلطة
باستعمال حق الفيتو ،بالتالي فإن هذه القاعدة  ،إنما وضعت لحماية األعضاء الدائمين
للمجلس و حلفائهم .وهي تعد تالعبا بأحكام الميثاق و النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ،بشكل يتعارض مع مبدأ حسن النية في المعامالت الدولية.

في األخير نشير الى أن انضمام الدول الى النظام األساسي من شأنه أن يمنع مثل

هذه التالعبات،204كما يضمن مراقبة مثل هذه السلطات ضف الى أن قيام الدول بقمع
ال جرائم الدولية  ،يكفل لها حفظ سيادتها  ،ومنع تدخالت غير مرغوب فيها من طرف مجلس
األمن ،الذي غالبا ما يتبع رغبات األعضاء ادائمين فيه ،و نفس الشيء يقال عن سلطة
التعليق ،التي ال تقل خطورة عن سلطة اإلحالة ،بإعتبارها آداة لشل المحكمة.
الفرع الثاني :سلطة التعليق
وهي حق مجلس األمن في إيقاف تحقيق أو متابعة تقوم بها المحكمة حول جريمة ما ،
و هذا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حيث تنص م  16ن أ م ج د  " :ال
يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساسي لمدة إثني عشر
Sure (S) ,op cit ,p44.
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شه ار  ،بناءا على طلب من مجلس األمن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر من
المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،و يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب
بالشروط ذاتها ".فبإمكان مجلس األمن في إطار حالة موضوعية ما من حاالت الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة أن يطلب من المحكمة عدم البدأ في تحقيق أو مقاضاة ،أو
إيقافها في حال بدأت ،و ذلك لمدة  12شهرا ،يبدأ حسابها من تاريخ إرساله الطلب ،في
الئحة يصدرها طبقا ألحكام

م  27من الميثاق ،و تعتبر هذه المدة قابلة للتجديد.205

في الحقيقة أن هذه المادة  -م  -16لم تكن اإلقتراح الوحيد إذ أنه بموجب إقتراح أول،
فإن دور مجلس األمن ليس تعليق فتح تحقيق أو متابعة ،عندما تكون لها عالقة بالحاالت
المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة فحسب .إنما سيكون الزما
على المحكمة في هذه الحاالت ،الحصول على إذن من مجلس األمن إلجراء التحقيق أو
المتابعة  .وهذا يعني خضوع المحكمة إلرادة مجلس األمن ،خاصة األعضاء الدائمين ،فإذا
قرر أحدهم استعمال حق الفيتو لمنع المحكمة من النظر الى جريمة لها عالقة بإحدى
الحاالت المنصوص عليها في م  39من الميثاق ،فإن هذا سيؤدي الى وقف نشاط المحكمة،
ولقد صيغ ذلك اإلقتراح بالشكل التالي" ال يمكن مباشرة أي متابعة بناء على هذا النظام
األساسي للنظر في [نزاع أو] حالة [لها عالقة بالسلم و األمن الدوليين أو بالعدوان] يكون
مجلس األمن [بصدد] [دراستها] [بصفتها تشكل تهديدا للسلم أو قطع السلم أو عدوان] [بناء
على الفصل السابع من الميثاق][ ،التي يقرر مجلس األمن أنها] تشكل تهديدا للسلم أو قطع
السلم و التي بموجبها يقوم بممارسة مهامه بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة][ ،إال إذا قرر مجلس األمن غير ذلك] [دون إذن مسبق من طرف مجلس األمن]" :
« Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du présent statut à raison [d’un
differnt ou] d’une situation [ayant trait à la paix et la sécurité internationales ou
un acte d’agression ] dont le conseil de sécurité [traite] [activement] [en tant que
menace contre la paix ou rupture de la paix ou acte d’agression ] [en veru du
]chapitre VII de la charte ], [dont le conseil de sécurité a décidé [qu’il] [qu’elle
constituai [en] t une menace contre la paix et au titre [du quel] [la quelle] il
exerce ses fonctions en vertu du chapitre VII de la charte des notions unies], [à
moin que le conseil de sécurité n’en décide autrment] [sans le consentement
205
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préalable du conseil de la sécurité] » (Art 10.A/CONF 183/2 Add.114 Avril

)1998إن اختيار مثل هذا كان سيجعل من الفيتو أداة لشل المحكمة.206
غير أن هذا اإلقتراح استبدل باقتراح سنغافورة

207

الذي يتضمن منح المجلس سلطة

تعليق متابعة تجريها المحكمة لمدة  12شه ار قابلة للتجديد مرة واحدة ،بناء على اقتراح بعض
الدول من أمريكا الالتينية .و اقترحت بلجيكا من جهة أخرى  ،السماح للمدعي العام بحفظ
األدلة أثناء مدة التعليق المقررة من طرف مجلس األمن غير أن بعض الدول قد عارضت
بشدة ،و بنجاح هذه المقترحات المتضمنة تقييد سلطة التعليق الممنوحة للمجلس هذا يعني
أن قرار مجلس األمن قد يجدد بصفة المتناهية ،أي أننا لن نكون بصدد تعليق نشاط
المحكمة ،إنما نكون أمام إيقاف »  « Blocageلنشاطها  ،بالتالي تبعية الجهاز القضائي

لجهاز سياسي.208

فإذا كانت سلطة اإلحالة خطيرة ،فإن سلطة التعليق أخطر منها ،إذ أنها تحد إرادة
الدول في إنشاء هيئة قضائية تضع حدا لإلنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان ،ألن هذه الهيئة
ستصبح تابعة ليس لألمم المتحدة  ،أو مجلس األمن ،إنما تكون تابعة لألعضاء الدائمين
في مجلس األمن.

أ ضف الى ذلك أن مهمة كل من مجلس األمن و المحكمة متمايزتان ،فاألول يهتم
بإعادة السلم و األمن الدوليين ،و الثانية تهتم بإقامة العدالة ،و قد تكون الحالة التي
يتعارضان فيها ،هي تلك التي تتابع فيها المحكمة رئيس دولة ،يكون مجلس األمن بصدد
إقناعها بوقف النزاع ،مما يؤدي في هذه الحالة الى تمديد فترة النزاع و عدم إيقافه،209

فتوضع األمم المتحدة ،بالتالي أمام خيارين ،السلم أو العدالة !

يقول األستاذ  ، Beate Rudolfأن هذا الوضع غير صحيح ،فال يوجد سلم دون
عدالة ،وهذا ماتبينه التجارب الحديثة للدول المنتقلة من الدكتاتورية الى الديموقراطية ،حيث
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أنه ال يوجد سلم دائم دون تحقيق العدالة ،210فالضحايا يطالبون دائما بعقاب المسؤولين عن
مآسيهم.

غير أن هذه السلطة الموضوعة بهذا الشكل  -وعكس الحالة التي تستلزم إذنا من
مجلس األمن لفتح تحقيق أو إجراء متابعة  -تمنح مخرجا  ،يسمح بعدم سيطرة أعضاء
مجلس األمن تمام السيطرة على نشاط المحكمة ،و هذا المخرج هو حق الفيتو .فاستعمال
هذا األخير لن يكون في صالح أعضاء مجلس األمن بل سيكون في صالح المحكمة ،إذ
يكفي أن يعارض أحد األعضاء الدائمين قرار التعليق  ،حتى يتمكن المدعي العام من

متابعة تحقيقاته.211

كما أن األسباب المبررة لطلب المجلس مشروعة ،فحتى لو قلنا أن تحقيق العدالة من
شأنه أن يجعل السلم أكثر استق اررا ،إالّ أنه ال بد أن يكون هنالك سلم أوال  ،حتى نتمتع
باستق ارره .ذلك أن مهمة حفظ السلم و األمن الدوليين ،تعد المهمة األساسية التي من أجلها

أنشئت منظمة األمم المتحدة ،لئال تجد نفسها في يوم من األيام على مشارف حرب عالمية
أن مجلس األمن إنما يحتاج هذه المدة لدراسة القضية المعروضة أمامه ال
ثالثة .كما ّ
غير.212
و نشير في األخير الى أن مجلس األمن ال يحتاج أن تمنحه المحكمة سلطتي اإلحالة
و التعليق .ذلك أن المجلس بإمكانه إنشاء هيئة فرعية قضائية ،بموجب المادة 2 /7من
الميثاق حيث أنه "  -2يجوز أن ينشأ وفقا ألحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من
فروع ثانوية أخرى ".فهذه الفقرة تسمح لألجهزة الرئيسية لألمم المتحدة  -وهي الجمعية
العامة ،مجلي األمن  ،المجلساإلقتصادي و اإلجتماعي ،مجلس الوصاية  -بإنشاء هيئات
فرعية تساعدها في أذاء مهامها .هذا بالنسبة لسلطة اإلحالة أما فيما يخص سلطة التعليق
فإن مجلس األمن ال يحتاج الى إذن من المحكمة حتى يطبق مواد الميثاق ،و التي تعتبر
ذات أولوية على كافة اإللتزامات الدولية األخرى للدول األطراف ،إذ تنص م  103من
الميثاق على أنه  ":إذا تعارضت اإللتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقا
210
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ألحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يلتزمون به ،فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على
الميثاق".

فإذا كان تطبيق أحكام معاهدة روما يتعارض مع مواد الفصل السابع من الميثاق  ،فإن
مجلس األمن بإمكانه استبعاد األولى في سبيل تطبيق الثانية دون حاجة إلى م  16ن أ م ج

د ،213غير أن التخوف نابع من الشك في نزاهة أعضاء مجلس األمن ،عند استعمالهم
للسلطات التي يمنحها لهم الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وكذا المعاهدةالمنشئة
للمحكمة الجنائية الدولية .لذا حاولت الدول وضع مجموعة من األحكام التي ستكفل لها
الحفاظ على سيادتها مع قبول التغييرات التي سيحدثها إنشاء هذه المحكمة .وهذا ما سندرسه
في الفصل الثاني.

الفصل الثاني
مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في
تكريس السيادة وتطوير مفهومها
Sure (S),op cit, p 44-45.
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إن معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية ،تعد خطوة جبارة في مجال القانون الدولي،
بحيث أنها جاءت بمفاهيم جديدة لم تكن الدول لتقبلها من قبل ،بدليل أن إنشاءها قد تأجل
كثي ار .فعلى الرغم من كل ما ذكرناه من معارضة أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ،فإن هذا األخير يحتوي أحكاما تدعم سيادة الدول حيث أن تقاسم الدول لصالحياتها
مع المحكمة لم يكن مطلقا ،بل أحاطته بسياج واقي يتمثل في بعض القيود التي تحكم

اختصاص المحكمة.214

فإذا كان من اختصاص المحكمة التحقيق والحصول على الوثائق فإنها ملزمة  -في
حال موافقة الدول على مساعدتها بالسرية والحفاظ على الوثائق وحماية الشهود ،في حال
تعلق األمر بأمن الدولة .واذا كانت المحكمة تختص بالجرائم الواقعة على إقليم الدولة،
ومتابعة رعاياها واسقاط الحصانة عنهم وعدم االعتداد بإعفائهم من العقاب ،فإنها ال تقوم
بذلك إال بعد التأكد من أن الدولة قد تماطلت أولم تكن قادرة على أداء واجبها القضائي
بنفسها .فاألولوية للدولة ،أما المحكمة فهي هيئة احتياطية أو لنقل بديلة ،أو مكملة للقضاء
الوطني ،وهي ال تعمل إالّ بمساعدة من الدول .

وارتباط المحكمة بالدول ،يعني التنازل لها عن بعض الصالحيات ،فال شك أن

التزامات الدول تؤثر سلبا على سيادتها إالّ أن هذا ضروري من أجل تحقيق التعاون،215

للوصول إلى الهدف المرجو من إنشاء هيئة دولية كهذه لحماية حقوق اإلنسان إالّ أن هذه
المحكمة ال تكتفي بجعل الفرد موضوع حماية من طرف القانون الدولي ،إنما تجعله أيضا

موضوع مسؤولية ،فالمحكمة ال تتكفل بمحاكمة الدول إنما بمحاكمة األفراد ،فهل هذه بداية
لجعل الفرد شخصا من أشخاص القانون الدول ؟
هذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل ،مبتدئين بإبراز مظاهر تكريس المحكمة سيادة الدول،
في مبحث أول ثم نبين مساهمة المحكمة في تطوير مفهوم السيادة في مبحث ثان.

- Beate (R) ,op cite, p 455.
- Qoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit. p 432.
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المبحث األول
التوازن بين صالحيات المحكمة وسيادة الدول
إن إرجاء الدول إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية مرات عديدة ،قد يحمل لدينا انطباعا
ّ
أن هذه المحكمة عبارة عن خطر يداهم مصالح الدول ويق ّوض سيادتها على اعتبار أنها

تولي اهتماما أكبر للفرد على حساب الدول .إالّ أن هذا التصور ليس صحيحا .فكل األحكام
التي من شأنها المساس بسيادة الدول هي أحكام ال تسري ،إالّ في حال عدم قيام الدولة

بمه امها القضائية وحتى في هذه الحالة فإن المحكمة تعتمد على مساعدة الدول ،وهذه

المساعدة محاطة بقيود تكفل حماية أمن الدولة .فالمحكمة توازن بين صالحياتها وسيادة
الدول بحيث أنها هيئة احتياطية ،وهيئة كفيلة باحترام المسائل المتعلقة باألمن والدفاع
الوطنيين.

المطلب األول
المحكمة الجنائية الدولية هيئة احتياطية
أعربت دول عدم االنحياز عن مساندتها للمحكمة طالما أنها تحترم سيادة الدول،
وتجعل األولوية لقضائها الوطني على حساب قضاء المحكمة
«. ..Réafirement le principe de base du respect de la souvrainté des etats et
insistant sur le faite que la juridiction de la cour doit être complémentaire aux
juridictions nationales et se baser sur le consentement des états consernés... »216

ولقد عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن هذه األولوية في الفقرة  10من ديباجة
المعاهدة ":واذ تأكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون
مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية." ...وكذا في المادة األولى من النظام األساسي،
كما ذكرت في الفقرة من الديباجة أن من واجب الدول متابعة مرتكبي الجرائم الدولية .

وبما أن الدول تلتزم بموجب اتفاقيات جنيف الصادرة في  12أوت  ، 2171949بمالحقة
األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ألحكام االتفاقيات وتسليمهم الى الواليات
- Projet de déclaration du mouvement des non-alignés au sujet de la conférence de Rome,
élaborer à la réunion de Carttagène les 19 et 20 Mais 1998,(Document du ministère
algérien des affaires étrangères).
 - 217طوني فانر ،مرجع سابق ،ص .356
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القضائية المعنية لمحاكمتهم ،فإنه يقوم على عاتق الدول واجب بقمع الجرائم الماسة بحقوق
اإلنسان.

واذ تركز المحكمة على هذا االلتزام .فقد جعلت اختصاص المحكمة احتياطيا ،أو
تكميليا ،بحيث تتدخل المحكمة في حال عدم قيام الدولة المعنية بمتابعة المجرمين الذين
تستهدفهم المحكمة ،وحتى في هذه الحالة فإن المحكمة ال تختص إال بناءا على موافقة
الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ،أو التي يكون المجرم أحد رعاياها ،وحتى في هذه
الحالة أيضا فإن المحكمة ستحتاج إلى تعاون تلك الدول.

وبالتالي نستنتج أن المحكمة ال تستطيع التحرك دون الحصول على موافقة الدول
وتعاونها ،وبغض النظر عن بعض الحاالت التي تعارض السيادة ،فإن كون المحكمة هيئة
احتياطية ،يحفظ للدولة صالحياتها ويجعلها في المقدمة من حيث ممارسة االختصاص
القضائي ،ولهذا الغرض سندرس مبدأ التكامل في فرع أول ثم مبدأ التعاون والموافقة في فرع
ثان.

الفرع األول
مـبدأ التكامـل
تكمل النشاط القضائي الوطني ،بحيث أنها ال تقوم
نعني بمبدأ التكامل أن المحكمة ّ
بنظر قضية معينة إال إذا لم يقم القضاء الوطني بذلك سواء لعدم قدرته أو عدم رغبته في
ذلك.فقد ذكرنا آنفا أنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الجديدة الحلول محل المحاكم
الوطنية في قمع الجرائم الدولية فهي ليست هيئة قضائية بديلة للقضاء الوطني .218

إذن فالطابع الدولي للجريمة ال يكفي إلقامة اختصاص المحكمة بدال من المحاكم
الوطنية بل ال بد أن تكون الجريمة ذات خطورة شديدة وتكون موضع اهتمام دولي وذلك
على النحو المشار إليه في النظام األساسي

219

(المادة األولى ن أ م ج د) فعدا هذه الجرائم

األكثر خطورة- ،أي جرائم اإلبادة ،جرائم الحرب ،والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية .وكذلك
جريمة العدوان عندما يتم تحديدها ،-فإن باقي الجرائم الدولية األقل خطورة ستكون من
 - 218انظر الفقرة  6من الديباجةCondorelli (L), op cit ,p 19.
- Delpicchia (R), op cit, p17.
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اختصاص القضاء الوطني م1/17د ،وحتى في حالة الجرائم األكثر خطورة المذكورة في
النظام األساسي للمحكمة ،فإن هذه األخيرة ال تختص بها إالّ إذا ثبت عدم قيام الدولة بقمع

الجريمة. 220

إذن عكس محكمتي يوغوسالفيا وروندا  -اللتان تنافسان القضاء الوطني بل لهما
األولوية عليه  -فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست منافسة للقضاء الوطني وال أولوية لها
عليه

221

 ،بل بالعكس تعد والية إحتياطية وهي بذلك تجعل سيادة الدول أساسا الختصاصها .

222حيث أنه بناءا على المعاهدات التي صادقت عليها الدول  -مثل معاهدات جنيف 49
ومعاهدة مناهضة التعذيب الصادرة في  -2231984-12-10فإنه يقع على هذه األخيرة

التزام بقمع الجرائم الدولية والتصدي لها ،والقيام بكل ما يلزم من اجراءات لمعاقبة مرتكبيها.
وال تتدخل المحكمة لنزع االختصاص من الدولة إال في حالة عدم وفائها بالتزاماتها هذه.

فالمحكمة ال تختص بالجريمة إال في حالة عدم رغبة أوعدم قدرة الدولة على قمعها،224
إذ تنص م ":1/17أن المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى في حالة ما:إذا كانت الدولة المعنية
تجري تحقيقا ،أو متابعة في الموضوع ،أو أنها أجرت تحقيقا وقررت عدم المتابعة ،أو أنه قد
تمت محاكمة الشخص موضوع الشكوى ،ما لم يتبين أن الدولة لم تكن لديها إرادة للمتابعة أو
كانت غير قادرة على المتابعة " -وهذا فيما يخص الحالتين األوليين  -ففي حالة ما إذا
قامت الدول بقمع هذه الجرائم فإن اختصاص المحكمة ال يقوم حتى حالة قيام مجلس األمن

بإحالة الدعوى إليها بحسب الفصل  7من ميثاق األمم المتحدة ،225وتبين الفقرة  2من م 17
ن أ م ج د الحاالت التي تقدر فيها المحكمة "عدم الرغبة" لدى الدولة في قمع الجريمة.

220

- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p427 Beate (R) op
cit 457.
221
- Lattanzi (F) Compétence de la CPI et consentement des états, Ibid, p427.Delpicchia
Ibid, p17. Taxil (B), op cit, p4 Abraham (R), op cit, p50.
222
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p227.Weckel
(P.H) ,op cit, p986 .Condorelli (L) ,op cit, p20.
223
- Delpicchia (R), Ibid, p17.
224
- Genevois (B) ,op cit,p288. Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des
états, op cit, p428. Taxil (B) Ibid, p4. Sure (S) ,op cit ,p 42.Condorelli (L), op cit ,p20
. Delpicchia (R) ,Ibid ,p17.Ambos (K), op cit ,p746. Beate (R) ,op cit, p457.
د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.56
225
- Lattanzi (F),Compétence de la CPI et consentement des états, Ibid, p428.
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وال يترجم انعدام الرغبة ،في مجرد عدم رغبة الدولة في متابعة الشخص ،إنما يستنتج
أيضا في حالة قيام باإلجراءات الالزمة ،لكن بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية

عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة ،أو اتخذ قرار وطني ألجل ذلك م2/17أ ،أوفي
حالة المماطلة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،مما يتعارض مع نية تقديم الشخص للعدالة

م2/17ب ،وكذلك عند انعدم النزاهة واالستقاللية في اتخاذ إجراءات المتابعة م /217ج.
فالمحكمة تضطلع بالدعوى في حال غياب إجراءات المحاكمة أوفي حالة عدم فعالية هذه

اإلجراءات ،226أو في حالة ما يسمى في القانون الداخلي بالغش نحو القانون.227

أما عدم قدرة الدولة على قمع الجريمة فقد نصت عليه م 3/17ن أ م ج د  ":لتحديد
عدم القدرة في دعوى معينة ،تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار
كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو
الحصول على األدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على االضطالع
بإجرائها" .فالمحكمة تضطلع بالدعوى أيضا في حالة االنهيار الكلي للنظام القضائي الوطني
 وهذا يحدث خاصة في حاالت الفوضى العامة أو االضطرابات الداخلية -أو انهيار جزءجوهري منه ،أو عدم القدرة على اإلدارة الحسنة للجهاز القضائي ،من حيث اتخاذ اإلجراءات
الالزمة إلحضار المتهم أو الحصول على األدلة والشهادة.228

ولقد تمكن المتفاوضون في روما من تدعيم م  17الخاصة بالتكامل بالمادة  ،18وهذا

بناءا على اقتراح الواليات المتحدة األمريكية ،229حيث تنص على أن يقوم المدعي العام قبل
البدء بإ جراء التحقيق " بإشعار جميع الدول األطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات
المتاحة أن من عادتها أن تمارس واليتها على الجرائم موضع النظر " ...م  1/18ن أ م ج
د.

 - 226طوني فانر ،مرجع سابق  ،الصفحة نفسها .د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.57-56
Taxil (B), Ibid, p4. Delpicchia (R) ,Ibid, p17.Ambos (K), Ibid, p746.
227
- Genevois (B) ,op cit, p299.
228
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p229.Ambos (K),
Ibid, p746. Taxil(B), Ibid, p4. Delpicchia (R) ,Ibid, p17. Genevois(B), Ibid, p299. Sure
(S), op cit ,p 431. Beate (R) ,Ibid, p457. Abraham (R), Ibid ,p50.
229
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, Ibid, p29.
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ويكمن الهدف من هذا اإلشعار ،في معرفة ما إذا كانت إحدى الدول المعنية قد
باشرت أو تباشر في إ جراء التحقيق والمتابعة ،حتى يتسنى للمحكمة تحديد اختصاصها من
عدمه ،حيث تنص الفقرة  2من نفس المادة "..للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها
أجرت تحقيقا مع رعاياها أو غيرهم في حدود واليتها القضائية فيما يتعلق باألفعال الجنائية
التي تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة  ،5وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في
اإلشعار الموجه إلى الدول .وبناءا على طلب تلك الدولة يتنازل المدعي العام لها عن
التحقيق مع هؤالء األشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق ،بناءا على طلب
المدعي العام" ويجوز للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق " بعد  6أشهر من
تاريخ التنازل أوفي أي وقت يط أر فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة

أصبحت غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك" م .230 3/18

من هنا يتبين لنا أن نقص اإل اردة عند الدول أو عدم قدرتها على قمع الجرائم يجب أن
يحدد من طرف المحكمة ،ولكن بشكل منهجي  Dialectique،وبتعاون كامل من طرف
الدول.

غير أن هذا اإلجراء يطرح بعض المشاكل في تفسيره ،فهل كل الدول المشار إليها في

م 1/18معنية بالتكامل ،أم أن الدول المقصودة ،هي فقط تلك المعينة مباشرة بالجريمة.231

إذا اعتمدنا التفسير األول للمادة  ،18فإن مبدأ التكامل قد ال يسمح بتقديم المسؤول
عن الجريمة إلى العدالة بالفعالية الالزمة .صحيح أن أي دولة عضو في الجماعة الدولية
لديها اإلرادة والقدرة على متابعة الجرائم التي هي من صميم اختصاص المحكمة -بناء على
المعيار العالمي للوالية القضائية  -مما يزيح اختصاص المحكمة في تولي النظر فيها ،إال
أن هذه الدولة قد ال تكون قادرة فعال على قمع الجريمة ،ألنها مثال ،ال تستطيع القبض على
المتهم ،أو ألن الجريمة لم تقع على إقليمها وليس لها عالقة تعاون قضائية مع الدولة التي
وقع على إقليمها الجرم ،أو يقيم فيها المتهم ،بينما تملك المحكمة إقامة مثل هذه العالقات .

بالتالي فالتكامل يعني فقط الدول التي لها عالقة مباشرة بالجريمة .وهذا أدعى إلى
الحفاظ على حق الدولة في االضطالع بالجرائم الحاصلة على إقليمها بدال من أي هيئة
 - 230د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.60-59
231
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, Ibid, p430-431.
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أخرى،

فالتكامل يعطي فرصة للدول للحفاظ على سيادتها ،والحفاظ على صالحياتها

الجنائية ونشير هنا إلى الحاالت المنصوص عليها في المادة  20المتعلقة بعدم جواز
محاكمة شخص على فعل قد تمت محاكمته عليه من قبل محكمة أخرى ،إال إذا استنتج أن
المحاكمة تمت بشكل غير نزيه ،أو غير محايد أو لغرض حماية المجرم من المسؤولية
الجنائية ،وهذا يتضمن حاالت العفو والتقادم.

ال شك أن هذه الحالة الخاصة  -كما ذكرنا سابقًا  -تمس بشرط ممارسة السيادة ،إال
أن التكامل كمبدأ قد وضع أساسا لحماية السيادة.232
كما أن الدول بإمكانها أن تتفادى الموقف المحرج الذي قد تقع فيه ،عندما تضطلع
المحكمة بدعوى ،هي سارية أمام محاكمها،

وذلك بتبني أحكام النظام األساسي في

تشريعاتها الداخلية ،بحيث تجعل نظامها القضائي موافق لمتطلبات المحكمة ،مما يجعل "

حجة عدم القدرة " غير واردة ،وتقوم بأداء واجبها القضائي لتالقي حجة " عدم الرغبة"،233

فالمحكمة ال تتدخل إالّ في حالة عدم استعداد الدولة للدفاع عن القيم المشتركة للجماعة

الدولية ،أو عندما ال تكون قادرة على ذلك.234

وحتى في هذه الحالة  -حالة اضطالع المحكمة بالدعوى  -فإن المحكمة ستكون
محتاجة إلى موافقة إحدى الدول المعنية على األقل مباشرة بالجريمة  -دولة اإلقليم أو دولة
بنسبة الجاني  -ومحتاجة إلى تعاونها.

الفرع الثاني
موافقة الدول وتعاونها مع المحكمة
سنقوم في هذا الفرع بدراسة نقطتين هامتين ،يقوم نشاط المحكمة عليهما ويرتبط بهما
ارتباطا وثيقا ،فعند تقرير المحكمة قبولها للدعوى ،فيجب أن تكون دولة واحدة على األقل

من الدول المعنية بها طرفا في النظام األساسي ،235أوأن تكون قد قبلت باختصاصها ،وهي
بعد ذلك تتعاون مع المحكمة.
232

235

- Ambos (K) ,Ibid, p746. Delpicchia(R), op cit, p17. Lattanzi (F), Compétence de la
CPI et consentement des états, op cit ,p 426.
233
- Condorelli (L), op cit, p19-21.
234
- Beate (R), op cit, p458.
طوني فانر ،مرجع سابق ،ص.357
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 - 1موافقة الدول على اختصاص المحكمة:

لقد حظي مبدأ موافقة الدول على اختصاص المحكمة بمناقشات عدة ،سواء داخل
لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة ،أوفي أثناء مؤتمر روما المتعلق بإنشاء الحكمة،
فقد اقترح السيد  – Jean Spiropoulosوهو المقرر الخاص الذي حرر مشروع النظام
األساسي للمحكمة  -أن يكون اختصاص المحكمة مبنيا على موافقة الدول التي يحمل
الجاني جنسيتها ،وكذا موافقة الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها .إالّ أن أعضاء اللجنة
أروا أن هذا من شأنه أن يعرقل نشاط المحكمة في حال رفضت إحدى هاتين الدولتين

اختصاص المحكمة ،وأنه يكفي أن توافق الدولة التي رفعت الشكوى إلى المحكمة ،على
تسليم مرتكب الجريمة إلى المحكمة التي تكون حرة في إجراء المتابعة أوال

236

كما ذهب

البعض اآلخر إلى اقتراح ضرورة موافقة الدولة التي تحتجز الفاعل والدولة التي ارتكبت
الجريمة على إقليمها على اختصاص المحكمة.237

ولقد فرق أعضاء اللجنة بين مصطلح االختصاص  Compétenceوالوالية Juridiction

حيث أن األول يخضع لموافقة من طرف دول معينة  -دولة اإلقليم ،دولة الجنسية  -أما
الثاني فيكون بمجرد انضمام الدولة إلى النظام األساسي ولقد اقترحت المملكة المتحدة نفس

هذه المعايير أثناء مؤتمر روما ،إالّ أنها تمسكت فيما بعد بمعيار اإلقليم فحسب.238

وبالموازاة اقترح الوفد األلماني أن يكون اختصاص المحكمة ،مستقل عن أي رابط
قانوني ،وذلك على أساس أن الدول لها إمكانية قمع جميع الجرائم الدولية ،فلما ال تكون
للمحكمة نفس اإلمكانية ؟غير أن الوفد األلماني أغفل كون نشاط المحكمة مرهون بمساعدة
الدول لها ،سواء من حيث جمع األدلة ،السماع للشهود ،..وغيرها ،إذ البد من حصول

المحكمة على موافقة هذه الدول .239بدال من ذلك اقترح الكوريين  4معايير اختيارية
الختصاص المحكمة ،وهي الحصول على موافقة دولة اإلقليم ،أو دولة جنسية الجاني،
دولة جنسية الضحية ،أو الدولة المحتجزة للجاني .غير أن العناصر الثالثة األخيرة كثي ار ما
تجتمع في الدولة الواحدة ،مما يجعل المعيار األول أهم واحد ،خاصة وأن الدولة التي حدثت
236

- Annuaire de la CDI,vol II, 2ème partie, op cit p17.
د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.54
237
- Rapport de la CDI sur les travaux de sa 46ème session, op cit, p41.
238
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p 432 .
239
- Ibid, p432. Ambos (K), op cit, p742 .
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الجريمة على إقليمها هي التي ستساعد أكثر في إجراء التحقيق ،فموافقتها هي األساس ،مما

جعل الدول تصر على اإلبقاء على هذا المعيار ،ومعيار جنسية الجاني فحسب.240

إن الهدف من استظهار اآلراء والمناقشات واالقتراحات التي حدثت سواء في مؤتمر
روما أو قبله ،هو تبيان حرص الدول على تقييد نشاط المحكمة حتى تحافظ على
صالحياتها السيادية على إقليمها ومواطنيها ،حيث أن تبني معياري اإلقليم والجنسية أقلق
كثي ار الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا ،إذ كانتا متخوفتان من مسألة مثول أفراد قواتها
المشاركة في عمليات حفظ السالم أمام المحكمة ،مما دفعها إلى فرض  Opting-outبالنسبة
لجرائم الحرب.
وقد اعتبر ووقف اختصاص المحكمة على موافقة دولة إقليم الجريمة أو دولة جنسية
الجاني ،إضافة إلى االختصاص التلقائي للمحكمة  -على أساس االنضمام ،التصديق ،أو
اإلعالن  -عامل توازن بين صالحيات هذه األخيرة وسيادة الدول.حيث تنص م /12ن أ م
ج د على أن:

" - 1الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة
في الجرائم المشار إليها في المادة 5
 - 2في حالة الفقرة (أ) أو(ج) من المادة  ،13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها
إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام األساسي أو قبلت باختصاص
المحكمة وفقا للفقرة ( :3أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل
السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة ارتكبت على متن سفينة أو طائرة( .ب) الدولة التي
يكون الشخص المتهم أحد رعاياها
 - 3إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزما بموجب الفقرة ،2
جاز لتلك الدولة ،بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة ،أن تقبل ممارسة المحكمة
اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قبل البحث ،وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي
تأخر أو استثناء وفقا للباب".9
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p433-434. Ambos
(K), op cit ,743 .Tréan (C), des mécanismes qui entament le dogme de la non ingérence,
Ibid, p 2.
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240

فحسب الفقرة  1من م  ،12عندما تصبح الدولة طرفا في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،فإنها تقبل اختصاص المحكمة ،بالتالي يكون اختصاص هذه األخيرة تلقائيا
في حال رفع شكوى إليها  -مع مراعاة أحكام م  17ومايليها  -ويمكن للدولة أن تعلن عدم
قبولها الختصاص المحكمة لمدة  7سنوات ،وهذا ما تذكره الم  124ن أ م ج د.

إضافة إلى ذلك ،تنص الفقرة الثانية من نفس المادة ،أنه في حال أحالت دولة إلى
المحكمة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في النظام

األساسي قد ارتكبت م /13أ .أو أن المدعي العام قد بدأ مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه .م
/ 13ج ،فالبد أن تكون الدولة التي ارتكب على إقليمها الفعل أو الدولة التي يحمل الجاني
جنسيتها ،طرفا في النظام األساسي.

أما إذا لم تكن إحدى هذه الدول طرفا في النظام األساسي ،فال بد  -حتى تباشر
المحكمة اختصاصها  -أن تعلن الدولة التي ارتكب الفعل على إقليمها أو الدولة التي يحمل
الجاني جنسيتها ،قبولها الختصاص المحكمة بشكل خاص ،فيما يخص الجريمة قيد

البحث.241

وكما ذكرنا سابقا فإن الحاالت التي يحيلها مجلس األمن إلى المحكمة ال تتطلب موافقة

الدول ،242مما يجعل هذه السلطة منافية لشروط ممارسة السيادة ،غير أن هذا ال ينفي حاجة
المحكمة لمساعدة الدول لها ألداء مهامها .مما يعني أن المحكمة تحترم إرادة الدول ألنها
السبيل الوحيد بالقيام بنشاطها طالما أنها ستحتاجها ،وأفضل دليل على ضرورة احترام السيادة
لضمان سير العمل هو ما تعانيه المحاكم الدولية الخاصة ليوغسالفيا وروندا بسبب رفض
التعاون معها من طرف الدول القادرة على ذلك.
 – 2مبدأ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:

بناء على اتفاقيات دولية ،تحدد
من المعروف أن التعاون في المجال الجنائي بين الدول يتم ً
بموجبها أسس وطرق التعاون ،ومجاالته .بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،األمر مختلف
حيث أن مجرد قبول الدولة الختصاص المحكمة ،سواء بالتصديق ،االنضمام ،أو اإلعالن ،يعني
241

- Ambos (K), op cit, 743-744. Bettati (M), op cit, p32.
طوني فانر ،مرجع سابق ،ص .358،357كلود -ماري روبرج ،مرجع ،سابق ،ص.664.663
242
- Weckel (PH) ,op cit, p992. Ambos (K), op cit, p744.
كلود -ماري روبرج ،مرجع سابق ،ص.664
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التزامها بالتعاون معها ،حيث تنص م  86ن أ م ج د  ":تتعاون الدول األطراف ،وفقا ألحكام هذا
النظام األساسي ،تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه ،في اختصاص المحكمة ،من تحقيقات في
الجرائم والمقاضاة عليها".

فالتزام الدول بالتعاون نابع من قبولها الختصاص المحكمة ،حيث تتعهد هذه الدول
بإجراء التغييرات الالزمة في تشريعاتها حتى تتوافق مع أحكام الباب  9من النظام األساسي
المتعلق بالتعاون ،سيما فيما يخص التجريم والتقادم بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص

المحكمة ،243إذ تنص م  88على ما يلي ":تكفل الدول األطراف إتاحة اإلجراءات الالزمة
بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب".

وتقوم المحكمة بتوجيه طلبات التعاون عن طريق القناة الدبلوماسية أوأي قناة أخرى
مناسبة تحددها الدول سيما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةInterpolوأي منظمة
إقليمية مناسبة م  ،1/87وتلتزم الدول في إطار التعاون باحترام مبدأ حماية الضحايا والشهود،
بحيث تنص م  2/87أن الدولة الموجه إليها الطلب تلتزم بالحفاظ على سرية أي طلب
للتعاون ،بما في ذلك المستندات المؤيدة له ،إال بقدر ما يكون كشفها ضروريا لتنفيذه.
وقد تتضمن طلبات التعاون الموجهة من المحكمة ،القبض على شخص ،تسليمه ،أو
اإلذن بنقل شخص عبر اإلقليم الوطني كما قد ترتبط هذه الطلبات بمجريات التحقيق أو
المتابعة ،التعرف على شخص ،جمع األدلة ،استجواب األشخاص االستماع الى الشهود،
نقل الوثائق ،التفتيش ،فحص مكان عام  Examen de cites publicوغيرها من الطلبات التي
تعد ضرورية لقيام المحكمة بمهامها،244

م  93ن أ م ج د.

غير أن الدول  -وكما سنراه في المطلب الالحق  -بإمكانها رفض طلب المساعدة
الموجه إليها من طرف المحكمة ،فطبقا للمادة  ،4/93فإنه يمكن للدولة أن ترفض تزويد
المحكمة بمطالبها إذا رأت أن ذلك من شأنه المساس بأمنها الوطني ،وهي غير مجبرة على

243

- Taxil (B), op cit, p5. Delpicchia (R), op cit, p23. Genevois (B) ,op cit, p289. Sure (S),op
cit, p42. Ambos (K), op cit, p765.
244
- Delpicchia (R), Ibid, p23. Taxil (B), Ibid, p5.
د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.82-81
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تبيان أسباب تقديرها هذا .245كما أ ّن الدولة يمكنها طبقا للمادة  98أن ترفض طلب التعاون
عندما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التسلم حيث تنص على ما يلي:
" 1-ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها
الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق
بحصانات الدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ،ما لم
تستطع المحكمة أن تحصل أوال على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل على
الحصانة.

 - 2ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم ،يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن
تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة
كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة للمحكمة ،ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوال على
تعاون الدولة المرسلة إلعطاء موافقتها على التقديم" .

فهذه المادة تعد استثناء اللتزام الدول بالتعاون مع المحكمة ،246فإذا فرضنا أن رئيس
دولة ،أو رئيسا سابق للدولة (ب) موجود لدى الدولة (أ) ،وكانت هذه األخيرة وعكس األولى
طرفا في النظام األساسي للمحكمة،

وكان بينهما اتفاق ثنائي متعلق بحصانة األفراد

بناء على
والممتلكات ،فإن الدولة (أ) يمكنها رفض طلب المحكمة لتسليم رئيس الدولة (ب) ً
التزامها بموجب االتفاقية المذكورة ،إالّ إذا وافقت الدولة (ب) على طلب المحكمة .بالتالي
فإن الدول يمكنها ،احتراما اللتزاماتها الدولية رفض طلب التعاون.

غير أنه وحتى في حال رفض الدولة تلبية طلب المحكمة غير الحالتين المذكورتين آنفا
فإنه ال يوجد أي عقاب حقيقي لها ،فعدا الحالة التي يكون فيها مجلس األمن هو الذي أحال
الدعوى إلى المحكمة ،حيث إ ّن المحكمة تخطر مجلس األمن الذي له سلطة اتخاذ تدابير معينة
على اعتبار السلطات المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،فإنه في حال
امتناع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها ،سواء كان التزامها بموجب انضمامها إلى النظام األساسي
أو بموجب اتفاق خاص مع المحكمة بالتعاون معها  -في حال كانت الدولة غير طرف في
- Taxil (B), Ibid, p5. Sure (S), Ibid, p42.
د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.83
- Delpicchia (R) ,op cit, p24-25. Ambos (K), op cit, p769.
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245

246

النظام األساسي  -فإن المحكمة تقوم بإخطار جمعية الدول األطراف  .247التي ال نعرف لحد
اآلن سلطاتها في مثل هذه الحاالت ،وال نعرف نوع العقوبات التي قد تقررها تجاه الدول التي ال
تفي بالتزاماتها المقررة وفقا للمعاهدة .بالتالي ال يبدو أن التعاون يعد أم ار إجباريا بشكل فعلي
بالنسبة للدول األطراف في معاهدة روما .تبقى في األخير قواعد القانون الدولي فيما يخص
المسؤولية الدولية والتي ليس لها فعالية كبيرة.248

ولقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن قواعد التعاون في مجملها غير معارضة

لشروط ممارسة السيادة ،249فكل هذه االستثناءات لمبدأ التعاون ،وحتى الفعالية جمعية
الدول األطراف في حال عدم اال متثال لطلبات المحكمة فيما يخص التعاون دليل على قلق
الدول على سيادتها ،وعلى استعدادها للقيام بما تستطيع للحفاظ عليها ،وتعد أحكام المحكمة
قيما يتعلق بمسائل الدفاع أكبر دليل على ذلك ،على اعتبار أن الدول بإمكانها رفض
التعاون بحجة الحفاظ على األمن الوطني .كما يمكنها رفض اختصاص المحكمة لمدة معينة
حماية لرعاياها.

المطلب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية ومسائل الدفاع
تتعلق مسائل الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية بمسألتين أساسيتين ،تتمثل األولى في
نظام حماية الوثائق والمعلومات التي لها عالقة بأمن الدولة والتي من شأنها اإلضرار بمصالحها،
وتتمثل المسألة الثانية في إمكانية تعليق اختصاص المحكمة فيما يخص جرائم الحرب لمدة 7
سنوات ،أو هو ما يعرف بـ ،250The opting-out :وسنقوم بعرض أحكام المحكمة في هذا
المجال في نقطتين على التوالي.

247

- Delpicchia (R) ,op cit, p24. Ambos (K), op cit, p765. Sure (S), op cit, p43.
د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.77
248
- Sure (S), Ibid, p43.
249
- Décision du conseil constitutionel, op cit, cons 35.36.
250
- Delpicchia (R) ,op cit, p25.
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الفرع األول
حماية المعلومات المتعلقة باألمن الوطني
قد يتطلب البت في قضية مرفوعة أمام المحكمة  -سواء إلقامة االتهام أو إلصدار
الحكم  -اإلطالع على بعض الوثائق ،الحصول على بعض األدلة أو االستماع الى بعض
الشهود ،مما من شأنه المساس باألمن الوطني للدولة ،سيما أن األشخاص الذين سيمثلون
أمام المحكمة ،هم أفراد لهم عالقة بالسلطة أو بقضايا الدفاع الوطني ،هذا يعني أن
المحكمة قد ال تحصل عليها بالطرق العادية ،ويختلف األمر فيما إذا كانت هذه الوثائق أو
المعلومات تعني الدول التي وجه إليها الطلب ،أو تتعلق بطرف ثالث.
 -1المعلومات المتعلقة بالدولة التي وجه إليها الطلب:

إن قواعد حماية المعلومات الماسة باألمن الوطني تمثل أهمية بالغة ،ولقد لعبت دو ار

بار از في قضية  Blaskicأمام محكمة يوغوسالفيا – سابقا]251-ويعتبر الحل المتوصل إليه في
النظام األساسي للمحكمة موفقا بين حاجة المحكمة في الوصول إلى كافة عناصر األدلة،

وبين حاجة الدولة في الحفاظ على أمنها[.252

فيمكن للدولة أن ترفض االستجابة لطلب مساعدة مقدم إليها من طرف المحكمة ،إذا

رأت أن ذلك من شأنه المساس بأمنها الوطني ،253حيث تنص م /4 93ن أ م ج د " ال يجوز
للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة ،كليا أو جزئيا ،إال إذا كان يتعلق بتقديم أية وثائق،
تكشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة  "72ويكون تقدير مدى مساس هذه
المعلومات باألمن الوطني من طرف الحكومة والتي تقرر وحدها إمداد المحكمة أوال بهذه
المعلومات

254

واألمر ال يتعلق فقط بحالة الكشف عن وثائق معينة ،إنما أيضا في حالة

رفض األشخاص اإلدالء بمعلومات تمس أمن الدولة .

ويبين النظام األساسي الحاالت التي يمكن فيها رفض المساعدة لحاجة األمن الوطني،
حيث ينص في م /1 " 72تطبق هذه المادة في أية حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو
251

- Ambos (K), op cit, p762.
- Ibid, p762.
253
- Taxil (B), op cit, p5.
254
- Delpicchia (R) ,op cit, p25.
252
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وثائق تابعة لدولة ما في المساس بمصالح األمن الوطني لتلك الدولة حسب رأيها .ومن هذه
الحاالت ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين  2و 3من المادة  ،56والفقرة  3من المادة ،31
والفقرة  3من المادة  ،64والفقرة  2من المادة  ،67والفقرة  6من المادة  ،87والمادة ،93
وكذلك الحاالت التي تنشأ فيها أي مرحلة من اإلجراءات ويكون الكشف فيها عن المعلومات
محل نظر" ،وتتعلق هذه لمواد المذكورة في نص م  ،1/72بحاالت الكشف عن الوثائق،
سواء في إطار إجراءات سير التحقيق ،وتقديم األشخاص لالتهام من طرف المدعي العام (م
 ،)5/61التحضير لبدء المحاكمة (م  )3/64تزويد الدفاع بوسائل تبرئة المتهم (م ،)2/67
أوفي حال طلب المساعدة في إطار التعاون (م /6 87وم ،) 93أوفي حالة أخرى قد تظهر
فيها الحاجة إلى كشف مستندات من شأنها المساس باألمن الوطني.

فإذا علمت الدولة أنه سيتم الكشف عن معلومات أو وثائق تضر بمصالحها األمنية.
فيمكنها التدخل لحماية هذه الوثائق سواء في مرحلة التحقيق أو لدى جمع األدلة ،أو عندما
تقرر الدائرة التمهيدية ،أو الدائرة االبتدائية الكشف عن هذه الوثائق ،وذلك بطلب إجراء

مشاورات للوصول إلى حل مع المحكمة ،255وهذا حسب ما تنص عليه الفقرة  4من م 72

المذكورة أعاله  ":إذا علمت دولة ما أنه يرى ،أو من المحتمل أن يجري ،الكشف عن
معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ،واذا رأت أن من شأن
هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني ،كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل
تسوية المسألة وفقا لهذه المادة".
وتتخذ الدولة جميع الخطوات المعقولة ،بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو
الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية  -حسب الحالة – من أجل حل المسألة بطرق تعاونية م
.7/72ومن بين هذه الخطوات نذكر تعديل الطلب أو توضيحه ،إمكانية الحصول على
المعلومات من مصدر آخر ،أوفي شكل آخر ،االتفاق على شروط يتم في ظلها تقديم
المساعدة ،سواء بتقديم ملخصات أو وضع حدود لما يمكن الكشف عنه ،أو عقد جلسات
مغلقة ،أو اللجوء إلى أية تدابير أخرى للحماية يسمح بها النظام األساسي للمحكمة ،فإذا لم

- Ibid, p 26. Ambos (K) ,op cit, p 762.
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يتم الوصول إ لى حل ،ورأت المحكمة أن هذه المعلومات ضرورية إلثبات أدلة المتهم من
عدمها ،عندها نكون أمام أمرين:256

 إذا كان الطلب قد قدم في إطار التعاون بمقتضى الباب  9أو الفقرة  2من المادة

 ،25772تطلب المحكمة إجراء مشاورات أخرى من أجل النظر في دفوع الدولة واذا رأت
المحكمة أن الدولة ال تتصرف وفقا اللتزاماتها جاز للمحكمة إحالة األمر إلى جمعية الدول
األطراف ،أوالى مجلس األمن إذا كان هو من أحال إليها القضية وذلك حسب ما تنص عليه
م .7/87
 إذا كان الرفض قد حدث في ظروف أخرى ،تقوم المحكمة بالكشف عن الوثائق أو
تقرر عدم الكشف ،وتستخلص ما قد يمكنها من إقرار إدانة المتهم م .7/72
هذه هي اإلجراءات المتبعة في حال تعلقت الوثائق بأمن الدولة التي وجه إليها الطلب،
لكن قد تكون هذه الوثائق المتوفرة لدى هذه الدولة متعلقة بطرف ثالث وهذا ما اهتمت به
المادة  73ن أ م ج د .
 - 2معلومات أو وثائق الطرف الثالث:

قد تكون المعلومات التي تطلبها المحكمة من أحد الدول األطراف متعلقة بأمن دولة
أخرى أو تعد من الوثائق السرية لمنظمة غير حكومية أو منظمة دولية في هذه الحالة على

المحكمة أن تطلب موافقة الطرف المعني على الكشف عن الوثائق ،258فإذا قبل هذا الطرف
اآلخر ،تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتقديم هذه الوثائق أو المعلومات للمحكمة .في حالة

رفض الدولة المعنية طلب المحكمة تكون أمام حالتين ،حسبما تنص عليه م :25973

 فإذا كانت الدولة المصدر طرفا في النظام األساسي فيتبع بشأنها اإلجراءات
المنصوص عليها في م  ،72المذكورة سابقا.

256

257

- Delpicchia (R), Ibid, p26.
" -تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة ،و لكن هذا

الشخص رفض أن يفعل ذلك ،أو أحال المسألة الى دولة ،على أساس أن الكشف عنها من شأنه مس بمصالح
األمن الوطني للدولة ،وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف عنها ،من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني ".م

 2/72ن أ م ج د.

- Ambos (K), Ibid, p762.
- Ambos (K), Ibid, p762.
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 أما إذا كانت الدولة المصدر ليست طرف ،فعلى الدولة الموجه اليها الطلب أن
تبلغ المحكمة بعدم قدرتها على تلبية طلبها .نظ ار لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر
بالحفاظ على السرية .والمحكمة في هذه الحالة ال تملك اتخاذ أي إجراء ،سواء تجاه الدولة
المصدر أو تجاه الدولة الموجه اليها الطلب.

نالحظ أنه على الرغم من أن المحكمة بإمكانها الكشف عن المعلومات السرية دون
موافقة الدول إال أنها وضعت كافة اإلجراءات الكفيلة بعدم وضعها في موقف محرج أمامها.
مع العلم أن هذه الدول كانت على بينة من التزاماتها عندما قررت االنضمام إلى المحكمة،
وأنها بالتالي مجبرة قانونا على الوفاء بتعهداتها.
ف السماح للدولة بعدم تقديم الوثائق دليل على حفظ سيادتها كما أن احترام إرادة هذه
األخيرة وارادة الدول غير األطراف ،والتي بإمكانها مساعدة المحكمة وترفض ذلك ،دليل
على أن المحكمة ليس هيئة قضائية قسرية ،إّنما هيئة قائمة على احترام سيادة الدول وارادتها
ولقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي هذه القاعدة ،مطابقة للدستور الفرنسي في الفقرة 36
رره المذكور سابقا .
من ق ا

ودليل آخر على هذا االحترام ،منح المحكمة للدول ،إمكانيات حماية أفراد قواتها من
المثول أمامها بسبب األفعال التي قد يضطرون الرتكابها والتي تصنف ضمن جرائم الحرب
أثناء مشاركتهم في عمليات حفظ السالم.

الفرع الثاني
تعليق اختصاص المحكمة فيما يخص جرائم الحرب
مفاده عدم قيام المحكمة بمتابعة جرائم الحرب المرتكبة على إقليم دولة أومن طرف
أحد رعايا دولة تكون قد أعلنت عدم قبولها الختصاص المحكمة فيما يخص جرائم الحرب
لمدة  7سنوات.
فلعل أكثر المواد تخييبا ألمال المنظمات غير الحكومية سيما،

اللجنة الدولية

للصليب األحمر  CICRهي م  124ن أ م ج د التي تنص  ":بالرغم من أحكام الفقرة 10
من المادة  12يجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام األساسي أن تعلن عدم قبولها
اختصاص المحكمة لمدة  7سنوات من بدأ سريان هذا النظام األساسي عليها ،وذلك فيما
94

يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة  8لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد
ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها.". ..والجرائم المشار إليها
في المادة أعاله هي جرائم الحرب ،والتي تحددها المادة  8بشكل أكثر تفصيال ،مقسمة
إياها إلى أربعة فئات. 260
تمثل الفئتين األوليين جرائم الحرب الواقعة في النزاعات الدولية ،سواء كانت نتيجة

االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في  12أوت  1949م /2 8أ أو كانت
نتيجة انتهاك معاهدة الهاي ،261التي تتعلق بتسيير النزاعات الدولية والذي عبرت عنه

معاهدة روما باالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين ،واألعراف السارية على المنازعات الدولية
ب

المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي م . /2 8

تتعلق الفئتين األخريين بالجرائم المرتكبة في النزاعات غير الدولية باستثناء حاالت
االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة
وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة .ونعني بهذه الجرائم االنتهاكات الجسيمة للمادة 3
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة التي تستهدف حماية األشخاص غير المشتركين
اشتراكا فعليا في األعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم
وأولئك اللذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي

سبب آخر م /28ج .وكذلك االنتهاكات األخرى الخطيرة للقوانين واألعراف السارية على

المنازعات المسلحة غير الدولية في النطاق الثابت للقانون الدولي ،أي تلك المتعلقة
بالبرتوكول اإلضافي التالي التفاقيات جنيف سنة 1949

262

2هـ

 ،م . /8

وتنص الفقرة األولى من م  8ن أ م ج د " يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم
الحرب ،والسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أوفي إطار عملية ارتكاب
واسعة النطاق لهذه الجرائم".

هذا االقتراح الذي جاء في المرحلة األخيرة من مفاوضات روما  -أي نص م - 124
قد قدم من طرف الواليات المتحدة األمريكية بمساندة فرنسا ،وهو بالتالي يميز بين جرائم
260

 كلود -ماري روبرج ،مرجع سابق ،ص .663- Delpicchia (R), op cit, p27.
- Ibid, p27.
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الحرب والجرائم األخرى المنصوص عليها في النظام األساسي ،وكأن ]جرائم الحرب ليست

جسيمة جسامة الجرائم األخرى األكثر جسامة[.263ففي خالل هذه الفترة االنتقالية ،لن يتم
قمع جرائم الحرب المتعلقة بالدول التي اختارت اإلعالن عن عدم قبول اختصاص المحكمة
لمدة  7سنوات من تاريخ سريان النظام األساسي تجاهها ،سواء بناءا على معيار اإلقليم أو
المواطنة.264

في الحقيقة أن هذا االقتراح جاء بسبب تخوف الواليات المتحدة وفرنسا من مغبة مثول
جنودها المشاركين في عمليات حفظ السالم ،أو عمليات أخرى ،أمام المحكمة فحسب م 12
المذكورة سابقا ،يمكن للجاني أن يمثل أمام المحكمة وان لم توافق دولته على اختصاص
المحكمة بل يكفي أن توافق الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها.
وهذا ما عبر عنه صراحة ممثل الواليات المتحدة السيد  Schefferفي تدخله أثناء
المؤتمر ،وتعد العمليات األمريكية في العراق ويوغوسالفيا -سابقا -شاهدا على صحة هذه
المخاوف

265

 .ولقد أرادت الواليات المتحدة األمريكية فرض هذا الحكم االنتقاليThe opting-

outحتى بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وذلك مقابل قبولها الستبعاد جرائم النزاعات
الداخلية من اختصاص المحكمة إال أن الدول رفضت ذلك وبقي هذا الحكم متعلقا فقط

بجرائم الحرب.266والواقع أن هذه الدول كانت تخشى من إمكانيات تكاثر الشكاوي غير
المؤسسة ،ضد رعاياها ،بسبب األفعال التي قد يرتكبونها أثناء العمليات العسكرية التي
يقومون بها في الخارج مما قد يؤدي إلى أخذها طابعا سياسيا محرجا لهذه الدول بشكل يجرح

كرامتها ويمس سيادتها.267

 - 263كلود -ماري روبرج ،مرجع سابق ،الصفحة نفسها.
264

 -نعني بمعيار اإلقليم ،اختصاص المحكمة بالنظر الى مكان وقوع الجريمة .ونعني بمعيار المواطنة ،اختصاص

المحكمة بالنظر إلى جنسية مرتكب الجريمة.
- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états,op cit, p434 .
Bettati (M) ,op cit, p34. De montbrial (T), Audition devant la commission française
des affaires étrangère, de la défense et des forces armées,Le 10/02/1999. Document sur
internet (www.richi.org/adi) p36. Dulait (A), op cit, p60-61.
266
)- Lattanzi (F), Compétence de la CPI et consentement des états, op cit, p435. Tréan (C
,une cour pénale internationale contre les crimes majeurs dans le monde. Le Monde,
Paris ,N°16633,Le 19-20 juillet 1998, p2.
267
- Delpicchia (R), op cit, p, 27.
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ولقد تعرضت هذه المادة إلى عدة انتقادات على أساس أنه هناك في النظام األساسي من
األحكام ما يكفل أولوية القضاء الوطني على قضاء المحكمة ،وكذا عدم األخذ بالشكوى غير
المؤسسة ،أو ذات الوجهة السياسية من خالل الرقابة التي تمارسها الدائرة التمهيدية لدى
أن الم  28من ن أ م ج د تأخذ بالمسؤولية الفعلية ألفراد القوات المسلحة ،لذا فال
المحكمة ،كما ّ

حاجة لوجود مثل هذا الحكم االنتقال.268

غير أن الدول تمسكت بهذه المادة حتى تجنب نفسها عناء الدخول في مثل هذه
المسائل واعتبرت هذه الفترة ،فرصة لمراقبة سير المحكمة .وحتى ال تتخوف من المشاركة
في العمليات ت التي تنظمها األمم المتحدة التي ما فتئت تصعب يوما بعد يوم ،مثلما ذكر
السيدHubert Vedrine269. :

فعلى الرغم من السلبيات التي تكتنف هذه القاعدة فيما يخص نشاط المحكمة إال أنها
تكفل حماية أكثر لمواطني الدولة التي تعلن عنها بحيث أن المحكمة لن تختص بالجرائم
التي ترتكب على أرضها أومن طرف رعاياها وهذا نوع جديد من التحفظ الخاص ،وهو ليس
شبيها باإلعالن التفسيري ،حيث إن إعالن الدولة في هذه الحالة يقر عدم التزامها بإحدى
قواعد المعاهدة ،وهذه القاعدة ليست التغيير الوحيد الذي جاءت به المحكمة ،إنما هناك
أيضا مسألة مساءلة الفرد أمام محكمة دولية عالمية ،ال إقليمية وكذلك تقاسم الدولة
لصالحياتها مع هيئة دولية عالمية ،ال إقليمية وهذا ما سنعرضه في المبحث الثاني من هذا
الفصل.

- Ibid, p28. Weckel (PH),op cit, p988.
- Delpecchia (R), Ibid, p27.
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المبحث الثاني
مساهمة المحكمة الجنائية الدولية
في تطوير مفهوم السيادة
إذا كانت الدول قد استطاعت أن تحيط المحكمة ببعض القيود التي من شأنها أن تحد
من مساس المحكمة بسيادتها ،إالّ أنها لم تستطع منع مساهمة المحكمة في تطوير مفهوم

السيادة ،وذلك من خالل تكريس بعض المفاهيم التي من شأنها أن تجعل الفرد في موضع
أسمى مما كان عليه .بحيث تصبح االلتزامات الدولية وسيلة لخدمة الفرد ال الدول ،إذ يصبح

بإمكان الفرد االستعانة مباشرة بالقانون الدولي لحماية حقوقه واسترجاعها .وأصبح بإمكان
القانون الدولي أن يخاطب الفرد مباشرة دون الحاجة إلى وساطة دولته فيكون الفرد ملزما

باحترامه وتطبيقه على حساب القانون الداخلي.270فهل أضحت االلتزامات الدولية موجهة
للفرد أكثر مما هي موجهة للدولة ؟
أضف إلى أن هذا التطور قد نجمت عنه مفاهيم جديدة فالحماية الدولية للفرد تفترض
توفرها أينما كان ،وهذا يعني ضرورة تجاوز الصالحية الشخصية واإلقليمية للدولة فيما يتعلق
بالجرائم الدولية ،وهذا ما سمي بـ " :عالمية االختصاص القضائي "

« Compétence

»  ،universelleفحماية الفرد تتطلب قضاء دولي وقضاء عالمي ،أي التنازل عن بعض
الصالحيات من طرف الدولة لصالح هذا القضاء.

المطلب األول
وضعية الفرد في القانون الدولي
تتراوح االتجاهات الفقهية الحديثة بين اعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون
الدولي ،على اعتبار أن الحقوق وااللتزامات الدولية إنما تعنيه هو دون سواه ،وبين من ينفيها
عنه ،على اعتبار أن القانون الدولي ال يقر حقوقا لألفراد ،إنما يفرض على الدول واجب

تحديد طريقة تصرفها معهم ،وبين من يعتبره موضوعا للقانون الدولي ال غير.271

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p683.
 - 271أ .د /بن عامر تونسي ،أساس المسؤولية الدولية القانونية في ضوء القانون الدولي المعاصر ،ط 1منشورات
دحلب ،الجزائر ،1995ص .48-42
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لن نقوم في هذه الدراسة بمناقشة هذه اآلراء الفقهية ،إنما سنحاول إبراز مدى تطور
وسمو المكانة التي أصبح يحظى بها الفرد خاصة بعد تعزيز القانون الدولي بوسائل قضائية،
ذ ات أثر مزدوج ،من جهة حماية الفرد ومساءلته من جهة أخرى ،دون أن يكون هناك حاجة
إلجراءات معينة ،سوى أن تستجيب حالته لشروط اختصاص هذه الهيئة القضائية.

الفرع األول
الحماية الدولية للفرد
تعد الحماية الدولية للفرد من جميع أنواع االنتهاكات المادية والمعنوية واجب يفرضه

الدستور على الدولة ،وبالتالي تعتبر هذه الحماية مبدأ دستوري .272فتكون الدولة ملزمة
بوضع اآلليات الكفيلة بتفعيل هذه الحماية ،وترجمتها واقعيا .غير أن هذه الحماية غالبا ما
تبقى حب ار على ورق ،بل أن الدولة ذاتها هي التي تنتهك حقوق مواطنيها.
ولقد أثرت الفضائح التي حدثت في أثناء الحربين العالميتين األولى والثانية حفيظة
الدول ،مما دفعها إلى االهتمام بحماية حقوق اإلنسان بجدية أكثر.وبالفعل تم تبني إعالنات
ومعاهدات متعددة  ،عالمية واقليمية تهدف إلى إقرار حقوق اإلنسان وحمايتها ،وجعلها ذات
وجهة عالمية ،حيث أن حماية الفرد ال يمكن أن تتجسد إالّ إذا وفرت له في كل أماكن

تواجده أي في العالم بأسره.

ولقد كانت البداية مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي تبنته الجمعية العامة
لألمم المتحدة في  10ديسمبر  .1948وكذا العهدين الدوليين لسنة  ،1966والبروتوكول
اإلضافي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في سنة. 1977
واذا كانت هذه المواثيق قد أقرت حقوق اإلنسان فإن المعاهدات التي تلتها تضمنت
حمايتها ،نذكر من بينها معاهدة منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة  ،1948معاهدة
منع التعذيب ،أو العقوبات القاسية ،أو كافة المعامالت الالإنسانية أو المهنية لسنة .1984
وغيرها من المعاهدات على الرغم من تضمنها آليات رقابة أو نظم مفتوحة للدول وأحيانا
لألفراد ،إالّ أنها لم تكن تحمل طابعا قمعيا.273

Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p 653.
- Genevois (B) ,op cit, p291. Beate (R), op cit, p463.
273
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p646. Chrestia (PH),l’influence des droits
272
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وبصدور هذه المواثيق الدولية أصبح احترام حقوق اإلنسان واجبا في وقت السلم كما
في وقت الحرب واعتبرت القواعد المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان من قبيل القواعد اآلمرة

 ،jus-cogensوالتي تعد مخالفتها في حد ذاتها جريمة دولية ،274من واجب الدولة معاقبة
مرتكبيها .إالّ أن تغاضي الدول عن مرتكبي هذه الجرائم ،ورغبتها في حمايتهم ،دفع الجماعة

الدولية إلى إيجاد وسائل أخرى تكفل تحقيق العقاب .بالتالي قامت بإنشاء قضاء دولي من
شأنه ضمان عدم إفالت منتهكي حقوق اإلنسان ،وحدد اختصاصه فيما يتعلق بالجرائم

الجسيمة ،ذات الخطورة البالغة.
فإذا توصلت بعض الدول إلى تشكيل قضاء إقليمي من شأنه متابعة القضايا المتعلقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام .مثل المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ،والمحكمة
األمريكية لحقوق اإلنسان ،إالّ أنها في البداية لم تكن تسمح بلجوء األفراد إليها مباشرة حيث
كانت شكاويهم خاضعة دائما لتصفية مسبقة ،مثلما كان الحال بالنسبة للجنة األوربية لحقوق

اإلنسان التي كانت تفرز الشكاوى التي تحيلها للمحكمة األوربية (.انظر المالحق.)7،6لكن
اختلف األمر بعد دخول برتوكول رقم  11التفاقية روما المنشئة للمحكمة األوربية الوحيدة
لحقوق اإلنسان حيز النفاذ في

 ،1998/11/01إذ أصبح بإمكان األفراد دفع شكاويهم

مباشرة إلى المحكمة حيث تنص م  34على أنه ":من حق كل فرد أو منظمة دولية غير
حكومية  ،أو جماعة خاصة ،وقعت ضحية انتهاكات لحقوقها من طرف سلطات الدول
األطراف في االتفاقية ،أو بروتوكوالتها ،القيام برفع شكوى لدى المحكمة .وتلتزم هذه
السلطات بعدم عرقلة ممارسة هذا الحق بأي طريقة كانت"
«La cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique ,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particulier qui se
prétend victime d’une violation par l’une de hautes parties contractantes des
droits reconnus dans la convention ou ses protocoles. Les hautes parties
contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de
ce droit.»275
de l’homme sur l’évolution du droit international contemporain. Revue trimestrielle des
droits de l’homme, éd Nemesis-bryland, N°40, 1999, p729. Decaux (E) op cit p123-124.
غير أن هذه اآلليات لم تكن بالنجاعة المنتظرة ،كما أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي نصت عليها هذه
المعاهدة لم يتم إنشاؤها إال سنة .1998
- Beate (R) ,op cit, p463. Chrestia (PH),op cit, p731-732.
275
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p705-706. Chrestia (PH), op cit, p736. Art34 du
protocole N°11 à la convention de sauvgard des droit des libertés fondamentales, portant
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وعدا المحكمتين األوربية واألمريكية ،فإن الرقابة اإلقليمية تكاد تنعدم .أما على
المستوى الدولي فإن أول جهاز قضائي فعال كان محكمة نورنبرغ  ،التي قامت بمحاكمة
كبار مجرمي الحرب النازيين - ،أنظر نشأة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  -بعدها
بحوالي  50عاما أنشأ مجلس األمن بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،
محكمتين أخريين مهمتهما قمع جرائم اإلبادة والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية في كل من
رواندا ويوغسالفيا سابقا .فبمقتضى الالئحتين  827لـ  25مارس  1993و 955لـ  08نوفمبر
 1994أنشأ مجلس األمن على التوالي المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا ،والمحكمة
الجنائية لرواندا .وعلى الرغم من العراقيل التي واجهتها ،استطاعت هاتين المحكمتين تحقيق
نتائج معتبرة في مجال قمع الجرائم التي حدثت برواندا ويوغسالفيا سابقا .ولفعالية أحسن
قررت الدول إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،يكون اختصاصها أوسع نطاقا لحماية أكثر
فعالية ،وهذا بمقتضى معاهدة روما المؤرخة في  17جويلية .1999
واذا كانت هذه المحكمة ال تنشط إالّ بتعاون من الدول  -كما رأينا سابقا  -وهذا عكس

المحاكم الخاصة التي تفرض اختصاصها على الدول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة منها -
ربما هذا ما أدى إلى عرقلة نشاطها – إالّ أنها تكفل حماية مزدوجة للفرد .فهي إذ تنص
على الجرائم التي تختص بالنظر فيها ،إنما تحذر من ارتكابها فهي هيئة رادعة ،وهذا كفيل

بإقناع من ينوي انتهاك حقوق الفرد بالعدول عن نيته .276ومثلما يقال فإن الخوف من
المواجهة أصعب من المواجهة ذاتها  .هذا من جهة .من جهة أخرى فإن المحكمة تقوم
بمتابعة األشخاص الذين تثبت عليهم تهمة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في

النظام األساسي .277ليس هذا فحسب ،بل أنه بإمكان األفراد أن يلجؤوا مباشرة إلى المحكمة

للتبليغ عن جريمة دون الحاجة إلى وساطة دولتهم إذ بإمكان المدعي العام أن يفتح تحقيقا

بناء على معلومات أو شكوى يقدمها له أحد األفراد مباشرة.278

وعلى هذا األساس بإمكان األفراد القيام بحماية حقوقهم بأنفسهم حتى تجاه دولهم
وأجهزتهم القضائية حيث تسمح المحكمة لألفراد باإلبالغ عن الجرائم التي ترتكب مهما كان
restruction du mécanisme de contrôle établi par la convention.
- La CPI, Document d’Amnesty internationale, op cit, p2.
 - 277انظر المواد  ،8-7-6-5من النظام األساسي حيث نجدها تشمل الجرائم األكثر خطورة و التي تحويها معظم
المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان.

- Bettati (M),op cit, p32.
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مكان ارتكابها أو شخصية مرتكبها فأصبح بإمكان الفرد مقاضاة دولته أمام هيئة دولية دون
اشتراط أي إجراءات مسبقة كاستعمال طرق التقاضي الداخلية التي غالبا ما كانت حاج از في
سبيل حماية حقوق األفراد.
كما أن قواعد المسؤولية الفردية التي أرستها المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن
تضع حماية الفرد في مكانة مواجهة لمكانة الدول بحيث أصبح من غير المقبول أن تقف
السيادة في وجه تحقيق العدالة وأصبحت حماية الفرد غاية الجماعة الدولية .فتعزيز مكانة

الفرد في القانون الدولي ال يتأتى إالّ من خالل القضاء الدولي ،279وبما أن مساءلة الدول

أمر غير مجدي فإن المحكمة الجنائية الدولية فضلت االتجاه مباشرة إلى الشخص المسؤول

عن هذه الجرائم ،على اعتبار أن الشخص المعنوي إنما يحركه شخص طبيعي .فما هي
قواعد المسؤولية الجنائية الدولية التي أرستها المحكمة؟

الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
إن حماية الفرد على المستوى الدولي تتطلب وال شك قمع االنتهاكات التي قد يتعرض
لها ،وهذا القمع ال بد أن يكون اتجاه مرتكب الجريمة ،وبما أن ارتكاب الجرائم ال يمكن أن
يكون إالّ من طرف شخص طبيعي ،فإن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الفرد ،وهو
يرتكبها عادة بصفته موظفا تابعا للدولة.

ونشير هنا إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية لموظفي الدولة لم تكن معروفة إالّ بعد

الحرب العالمية الثانية ،فعدا الحالة الخاصة المنصوص عليها في م  227لمعاهدة فارساي
لسنة  ،1919الخاصة بمحاكمة  ،Guillaume IIفإن معاهدتي الهاي لسنتي 1899
و 1907الخاصة بقواعد الحرب لم تنصا سوى على المسؤولية المدنية للدولة التي يتبعها
الموظفون المسؤولون عن خرق أحكامها ،كما أن أعمال العدوان المرتكبة مخالفة لعهد

عصبة األمم ،ال ترتب سوى مسؤولية الدولة.280

- Decaux (E), op cit, p122.

279

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p676.Garapon (A), op cit, p174. Decaux
(E), op cit, p126.
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فالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد بصفته موظفا للدولة لم تظهر إالّ بظهور محكمة

نورنبرغ العسكرية ،بموجب اتفاق لندن المؤرخ في  08أوت 1945والتي كلّفت بمحاكمة

مجرمي الحرب النازيين .ولقد ورد في النظام األساسي للمحكمة ،وألول مرة  ،الئحة بالجرائم
التي ستختص بها ،وهي :جرائم الحرب ،جرائم ضد السلم وجرائم ضد اإلنسانية .وكانت
أحكام النظام األساسي تستهدف موظفين سامين في سلم الحكم النازي ،بالتالي أصبح القانون
ال يمس بأحكامه األفراد العاديين فحسب ،بل يتعداهم إلى ممثلي الدولة على اعتبار أن
هؤالء ارتكبوا فضائع ما كان بإمكانهم ارتكابها لوال استعمالهم للمكانة واإلمكانات التي منحتها

لهم دولهم.281غير أن المحكمة لم تكن مختصة إالّ بمحاكمة كبار المجرمين أي الذين
تجاوزت أفعالهم اإلجرامية نطاق الدولة الواحدة.

وقد اعتمدت محكمة نورنبرغ في مقاضاتهم على القواعد العرفية سواء بالنسبة للجرائم
الماسة بالسيادة وسالمة اإلقليم أو بالنسبة لجرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية واعتمدت
هذه الالئحة كأساس أو كمنطق عند إبرام اتفاقيات جنيف األربع وكذا معاهدة منع جريمة
اإلبادة وقمعها وعلى الرغم من أن النظام األساسي لمحكمة نورنبرغ لم ينص صراحة على
عدم تقادم هذه الجرائم إالّ أن الدول أخذت به حتى يتمكن من محاكمة المجرمين الذين

استطاعوا الفرار من عقاب المحكمة الدولية عن طريق قضائها الوطني كما أن المحكمة قد

أكدت في جوابها حول دافع " إطاعة األوامر " كوسيلة لإلعفاء من المسؤولية الجنائية ،أن

االلتزامات الدولية المفروضة على األفراد أسمى من االلتزامات الوطنية.282

وعلى الرغم من قيمة القواعد التي استحدثتها محكمة نورنبرغ ،إالّ أنه بمجرد نهاية

مهمتها طويت صفحة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بصفته ممثال للدولة ،وهذا إلى غاية

العشرية األخيرة من القرن الماضي عندما قام مجلس األمن تبعا للسلطات التي يمنحها له
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بإنشاء محكمتين خاصتين بالنظر في الجرائم
المرتكبة في كل من يوغسالفيا  -سابقا  -ورواندا.

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) Ibid, p676
 -د /بن عامر تونسي مرجع سابق ص.56
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)- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) op cit, p678-683. Truche (P) op cit p20. Decaux (E
op cit, p 126-127.
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ومثل المحكمة األولى فقد اعتمدت هاتين األخيرتين في تحديد الجرائم التي ستختص
بها ،على العرف الدولي ،وكذا على االتفاقيات الدولية التي سبقت نشأتها ،وهي اتفاقيات
جنيف األربع لسنة  ،1949اتفاقية منع اإلبادة ومنعها لسنة  ،1948واتفاقية الهاي لسنة
 1907حيث أنها مختصة بمحاكمة األفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة التفاقيات
جنيف األربع ،وقوانين وأعراف الحرب ،اإلبادة أو الجرائم ضد اإلنسانية.283وال تعتد هذه
المحاكم بأي صفة رسمية من بشأنها حماية صاحبها من العقاب.
وعلى الرغم من هذا كانت هذه المحاكم محدودة االختصاص ،سواء من حيث الزمان
أو المكان ،فهي تختص بالجرائم المرتكبة أثناء النزاعات التي حدثت في يوغسالفيا ورواندا

فحسب .فال يمكن اختصاصها إلى دول أخرى أو لنزاعات الحقة .284فمقارنة مع أحكام
المحاكم المذكورة سابقا ،فإن قواعد المسؤولية الجنائية للفرد التي احتواها النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ،لسنة  1998تعد أكثر وضوحا ،وأكثر إطالقا.
فإذا نظرنا إلى اختصاصها المادي نجده يحوي جرائم محدودة على وجه التحديد،
وهي :جريمة اإلبادة م  ،6الجرائم ضد اإلنسانية م  ،7وهي تنطبق على أي انتهاك خطير
ومنهجي لحقوق اإلنسان ،جرائم الحرب م  ،8وجريمة العدوان  -هذه الجريمة غير محددة
إنما مذكورة كاختصاص مستقبلي للمحكمة في م  5ن أ م ج د .-وبهذا الشكل فإن النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد استطاع أن يحدد وبشكل منهجي ومنظم ،أهم الجرائم

الدولية الماسة باألشخاص ،وذلك بتقنين القواعد الموجودة آنفا وتطويرها .285

فالنظر إلى المواد  6و 7منه ،يتبين لنا أن معاهدة روما تفرق بين جريمة اإلبادة
والجرائم األخرى المرتكبة ضد اإلنسانية ،فهي أعادت حرفيا التعريف المذكور في معاهدة
 .1948كما أنها وسعت من نطاق ومفهوم الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية بالمقارنة مع
االتفاقيات التي شملتها من قبل.فتضم الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية "األفعال المرتكبة في
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم
بالهجوم " 7ن أ م ج د.وهذا يعني أن المحكمة ستختص أيضا بالجرائم المرتكبة في نزاعات
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- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) op cit, p685.
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) op cit, p 684.
285
- Carillo-Salcedo (J-A) op cit p24.
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غير دولية ،كما أنها تشمل تفصيال عن بعض األفعال التي تعد جرائم ضد اإلنسانية ،مستقاة

من الواقع.286

بالنسبة لالختصاص الشخصي فإن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص
عليها في النظام األساسي المرتكبة من طرف أي شخص ينتمي إلى دولة طرف في االتفاقية ،
ذلك أن م 2/12من النظام األساسي تشترط قبول االختصاص من طرف دولة الرعية أو دولة
اإلقليم  ،فقبول إحداهما يكفي إلقامة اختصاص المحكمة وهذا ما دفع بالواليات المتحدة

األمريكية إلى رفض المعاهدة ،والتصويت ضدها.287

كما ينعقد االختصاص الشخصي اتجاه رعايا كل دولة قابلة الختصاص المحكمة ،في
حالة ما إذا وقعت الجريمة على إقليمها ( م  3/12ن أ م ج د )  ،وال يشترط إلقامة
المسؤولية الجنائية الفردية أن يكون الشخص فاعال أصليا مباشرا ،إنما يتحمل المسؤولية كل
من يشترك أو يساهم ،أو يساعد في ارتكاب الجريمة ،أو يأمر أو يغري أو يحرض سواء
بشكل مباشر أو عن طريق شخص آخر كما يعد التحريض المباشر أو العلني الرتكاب
جريمة اإلبادة جريمة في حد ذاتها تقيم مسؤولية مرتكبيها ،م  25ن أ م ج د ،وال يشترط
إتمام الجريمة حتى تقوم المسؤولية ،إنما يكفي الشروع فيها ( ،م 3/25و).288

وال يعفى مرتكب الجريمة من المسؤولية بسبب صفته الرسمية ( م  27ن أ م ج د ) (
انظر حصانة أجهزة الدولة) .بل أن مسؤولية القادة العسكريين والمدنيين تقوم حتى ولو لم
يأمروا شخصيا بارتكاب الجرائم ،بل يكفي أن يكونوا على علم بها وبإمكانية حدوثها -
بالنظر إلى األوضاع والظروف في الحالة  -ولم يتحركوا إليقافها .فاإلهمال ونقص الرقابة
ليست من العوامل المعفية من المسؤولية.
كما أنه ال يمكن لمطبقي األوامر االحتجاج بواجب الطاعة لدفع مسؤوليتهم.289حيث
تنص م " 1/33في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة ،ال يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم
امتثاال ألمر حكومة أو رئيس ،عسكريا كان أو مدنيا "...إالّ إذا كان ملزما بالطاعة ،أو كان
286

- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) op cit, p681.
- Delpicchia (R) op cit, p18.
288
- Ambos (K) op cit p748-749. Bettati (M) op cit p36.
 - 289د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.44-42
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غير عالم بمشروعية األمر ،أو كانت مشروعية هذا األخير غير ظاهرة ،على أن عدم
المشروعية ظاهرة في جريمة اإلبادة الجماعية ،أو الجرائم ضد اإلنسانية م  2/33ن أ م ج

د.290

نالحظ أن هذه المادة تؤيد وتأكد رأي محكمة نورنبرغ ،في أن القانون الدولي يسمو
على القانون الداخلي ،وأن األوامر المدنية والعسكري المخالفة لقواعد القانون الدولي تعد

أعماال غير مشروعة.291فال تعفي أن المسؤولية الجنائية  ،سوى انتفاء العلم ،النية أو السن.

فالمسؤولية ال تقع على من يقل عمره عن  18سنة م  26ن أ م ج د  ،أو كان مصابا
بمرض أو قصور عقلي بعدم قدرته على اإلدراك ،أومن كان في حالة سكر ،على أن ال
يكون الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر منه
نتيجة السكر سلوك من شأنه أن يشكل جريمة من تلك المشار إليها في النظام األساسي ،أو
تجاهل هذا االحتمال م  31ن أ م ج د كما يشكل الغلط في ظل ظروف معينة بصفته نافيا
للركن المعنوي م  ،32وكذا الدفاع الشرعي م  1/31سببا لإلعفاء على أن للمحكمة سلطة
في تقدير أسباب المسؤولية الجنائية م 3 ، 2/31ن أ م ج د.
من حيث االختصاص الزمني  ،فإن المحكمة ال تختص إالّ بالجرائم التي تحدث بعد

دخولها حيز النفاذ إذ تنص م  11ن أ م ج د  -1 " :ليس للمحكمة اختصاص إالّ فيما
يخص الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي -2.إذا أصبحت الدولة طرفا

في هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه ،ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إالّ فيما

يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدول ،ما لم تكن الدولة قد
أصدرت إعالنا بموجب الفقرة  3من المادة ." 12

فالنظام األساسي ال يطبق إال بعد قبول الدولة اختصاص المحكمة سواء بالتصديق،
االنضمام أو اإلعالن  -بعد بدء النفاذ .-فال يسأل الشخص جنائيا عن سلوك سابق لبدء
نفاذ النظام م  .1/ 24كما أنه في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية
معينة قبل صدور الحكم النهائي ،يطبق القانون األصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة
أو اإلدانة م .2/24
290

- Ambos (K) opcit p750.753. Abraham (R) op cit p53. Lord Nicholls of Berkenhead
op cit p72.
291
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) op cit., p 683.
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أما فيما يتعلق باالختصاص المكاني فإن المحكمة تختص بكل الجرائم الواقعة على
أقاليم الدول القابلة الختصاص المحكمة ،أو سفنها أو طائراتها م .12وكذا في األقاليم التي

يتدخل فيها مجلس األمن بموجب الفصل السابع ،عند اإلحالة للمحكمة.292

إن قواعد المسؤولية هذه تبرز مدى الجهد المبذول لجعل النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ملما بأكبر قدر ممكن من المبادئ المشتركة للنظم الجنائية للدول ،بحيث يعد
تقنينا حقيقيا في المجال الجزائي واإلجرائي .293فهو يعد القاعدة األساس إلرساء نظام جنائي
دولي .بالتالي يكون قصور القانون والقضاء الوطني بال أثر على عملية قمع الجريمة
الدولية ،حيث أنه إذا تمكن األفراد من التهرب من المسؤولية في دولهم ،فإنهم سيمثلون ال
محالة أمام القضاء الدولي ،على اعتبار أنه لديهم التزام مباشر باحترام قواعد القانون الدولي،

وأن خرقهم لها ال يجعلهم بمنئى عن العقاب.294فبعد أن كان الفرد ال يمثل أمام القضاء

الوطني ،بناء على مبدأ ال سيادة الشخصية أصبح باإلمكان مقاضاته من طرف جهاز قضائي

دولي.295

إن إرساء قواعد كهذه من شأنها منافسة اختصاص الدولة في تقرير المسؤولية والجزاء
 ،يعد خطوة هامة ،في سبيل جعل الفرد في صدارة المواضيع التي تشغل بال المجتمع
الدولي ،ولما ال ،جعله أحد أشخاصه ،إذ أن مخاطبة القانون الدولي للفرد مباشرة دون
الحاجة إلى المرور بواسطة القانون الداخلي ترفع من مكانته الدولية ،فالقانون الدولي يمنح
حقوقا مباشرة للفرد ،ويحاسبه مباشرة في حال اعتدائه عليها ،وهذا دون الحاجة إلى انضمام
دولته إلى النظام األساسي للمحكمة.
حجة معارضي منح الشخصية القانونية الدولية للفرد ،
وعلى هذا األساس .تنتفي ّ
المتمثلة في كون الفرد ال يدخل في صلة مع القانون الدولي إالّ عن طريق المعاهدات التي

ألن مثول الفرد أمام المحكمة الجنائية الدولية ال يكون دائما بناء على
تنظم إليها دولتهّ .
 - 292في حالة تدخل مجلس األمن بموجب الفصل السابع ،فإن االختصاص المكاني و الشخصي للمحكمة يقوم حتى
في حالة عدم قبول دولة الرعية أو دولة اإلقليم الختصاص المحكمة .أنظر م /13جـ .
293

 د/أبو الخير أحمد عطية،مرجع سابق ،ص.75-48Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A) opcit 688.
294
 - Bullier (A-J) Ibid, p11د /بن عامر تونسي ،مرجع سابق ص. 62
295
- Stern (B) op cit, p15.
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العضوية فيها .وهذا ما سيتسنى لنا مالحظته  ،من خالل دراسة أساليب الحماية التي أقرتها
الجماعة الدولية عند إنشائها للمحكمة.

المطلب الثاني
أساليب حماية الفرد في القانون الدولي
بعد أن رأينا النقلة التي حظيت بها مكانة الفرد في القانون الدولي نتطرق في هذا
المطلب إلى اآلليات التي ساهمت في ذلك ،وهي عالمية االختصاص القضائي ،ومسألة
تقاسم الصالحيات.

الفرع األول
تكريس مبدأ عالمية االختصاص القضائي
تعرف عالمية االختصاص القضائي بأنها إمكانية ،أو التزام كل دولة بمالحقة ومقاضاة
األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ،وهذا دون االعتداد بمعياري االختصاص

الشخصي ،واالختصاص اإلقليمي .296إذ أن الدولة التي تقبض على الشخص المتهم بارتكاب
جريمة دولية ،يمكنها محاكمته حتى لوكان أجنبيا وكان قد ارتكب الجريمة على إقليم دولة
أجنبية وضد أشخاص أجانب .ويهدف مبدأ االختصاص العالمي إلى محاربة ظاهرة إفالت
كبار المجرمين من العقاب »  «L’impunitéالذين  ،على رغم من المخالفات الخطيرة التي
ارتكبوها ،استطاعوا أن يتهربوا من قضائهم الوطني ،بسبب استفادتهم من الحصانة المقررة لهم
أو قانون عفو عام  ،فعندما نعلم أن مرتكبي هذه الجرائم ،هم عادة أفراد السلطة الحاكمة في
الدولة ،نعلم أن محاكمتهم أمر غير مؤكد  ،لذا وجد هذا المبدأ .وبما أن االختصاص العالمي

هو اختصاص استثنائي فهو يطبق على الجرائم الدولية األكثر خطورة.297

- Garapon (A) op cit p 178. Muxart (A) immunité de l’ex-chef d’état et compétence
universelle: quelque réflexions à propos de l’affaire pinochet, document sur internet
طوني فانر مرجع (HTTP//WWW.riti:arg/adi) p1 actualité et droit international,18/02/2001.

سابق ص .353
- Muxart (A) Ibid, p1. Stern (B) Ibid, p15.
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وقد كانت عالمية االختصاص القضائي مقتصرة على أعمال القرصنة في أعالي
البحار ،حيث ذكر القاضي »  « MOORفي رأيه االنفرادي في الحكم الذي أصدرته محكمة
العدل الدولية الدائمة في قضية »  « LOTUSبتاريخ  07ديسمبر  1927أنه  ":فيما يخص
القرصنة فإنه قد تقرر االختصاص العالمي  ،الذي بموجبه يحاكم ويعاقب كل شخص متهم
بهذا الفعل من طرف الدولة التي ألقت عليه القبض « Dans le cas de ce qui est connu
sous le nom de piraterie du droits des genes, il a été concédé une compétence
universelle, en vertu de la quelle toute personne inculpé d’avoir commis ce délit
peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel il vient de se
trouver... »298.

كما نصت عليه م  105من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في 10
ديسمبر  1982حيث ذكرت أنه " يجوز لكل دولة في أعالي البحار ،أوفي مكان آخر خارج
والية أي دولة ،أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة...وأن تقبض عليها بمن فيها من
األشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات .لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر
ما يفرض من العقوبات."...
كما نصت على عالمية االختصاص القضائي اتفاقيات جنيف لسنة 1949
والبروتوكول األول لسنة  ،1977فهي تقرر أن كل دولة من واجبها متابعة األشخاص
المتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة ألحكامها  ،وأنها ملزمة بمقاضاتهم وتسليمهم .وكذا
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهنية لـ  10ديسمبر  .1984نذكر أيضا مشروع اتفاقية قانون الجرائم المخلة بسلم وأمن
اإلنسانية لسنة  .1991وقد استتبع التصديق على هذه االتفاقيات  ،إدماجها في النظام

القانوني الداخلي  ،بما في ذلك مبدأ عالمية االختصاص القضائي.299

وبالفع ل فقد حدث أن قامت بعض الدول بمحاكمة رعايا دول أخرى بناء على مبدأ
عالمي ة االختصاص القضائي المنصوص عليه في االتفاقية الدولية ،نذكر منها على سبيل
المثال قضية  muneyeshyakaالمتهم في االشتراك في جرائم اإلبادة برواندا سنة ،1994
والذي وجد اللجوء في فرنسا التي قدمته أمام محكمة  Privayعلى أساس معاهدة نيويورك،
- Recueil des arrêtés de c p j i, série AN 10 repris dans Muxart (A) op cit., p5.
- Stern (B), Ibid, p15. Muxart (A), op cit p2. Garapon (A), Ibid, p178. Dupuy (P.M), Ibid,
p291. Lattanzi (F), La répression, pénale des crimes du droit international,
op cit, p28.
Lord Nicholls of Birkenhead, Ibid, p72.
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وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في  1998/01/06أن القضاء الفرنسي مختص بنظر
األفعال المرتكبة في رواندا سنة  1994من رعايا روانديين ضد ضحايا روانديين.300

فهذه الدول تمارس اختصاصها بناء على االتفاقيات التي تكون طرفا فيها ،والتي
تمنحها االختصاص العالمي ،فالقاضي األسباني »  «Garzonطلب من السلطات البريطانية
تسليم الجنرال بينوشي لمقاضاته على األفعال التي ارتكبها أثناء عهدته في رئاسة الشيلي،
بنا ء على القانون الجنائي األسباني الذي يؤكد أن القضاء األسباني مختص بمتابعة
األشخاص المرتكبين لجرائم التعذيب ،اإلرهاب واإلبادة المنصوص عليها في االتفاقيات التي

انضمت إليها أسبانيا.301

أ ضف إلى ذلك فقد حاولت الدول إنشاء محكمة جنائية دولية ذات اختصاص عالمي،

تكفل قمع الجرائم الدولية المختلفة .302غير أن المعاهدة التي توصلت إليها الدول عقب
مؤتمر روما سنة  1998فقد أتت بغير النتيجة المنتظرة ،فاختصاص المحكمة الجنائية
الدولية المنشأة بموجب هذه المعاهدة ،اختصاص محدود ال يرقى إلى درجة العالمية.
ذلك أن العالمية تتطلب انضماما واسعا إلى نظام المعاهدة  ،بينما معارضة دول مثل
الواليات المتحدة ،الصين ،الهند ،واسرائيل من شأنه عرقلة انضمام الدول ،يكفي أن نتذكر ما
حدث بالنسبة التفاقية قانون البحار سنة  ،1982حيث أن عدم انضمام الواليات المتحدة
إليها أخر دخولها حيز النفاذ.303

عقبة أخرى في وجه تحقيق عالمية اختصاص المحكمة هي أن هذه األخيرة محتاجة
إلى موافقة الدول التي ارتكبت على إقليمها الجريمة ،أوتم ارتكابها من طرف أحد رعاياها،
من أجل مباشرة اختصاصها ،فإذا رفضتا منح االختصاص للمحكمة ،حرمت هذه األخيرة
من أداء مهمتها  ،كما أن هذا الحرمان قد ينتج من امتناع الدول عن التعاون مع المحكمة،
إذا رأت أن ذلك من شأنه أن يمس بمصالحها.304

300

- Dupuy (P-M), Ibid, p291. Garapon (A) Ibid, p178. Muxart (A), op cit, p4.
- Muxart (A) ,op cit, p3.
302
- Annuaire de la CDI, vol II, 1ere partie, op cit ,p145.
303
- Sure (S), op cit p39. Kouchener (B), op cit p53-54. Dulait (A), op cit, p60.
304
- Dupuy (P.M) ,op cit, p294. Bettati (M) ,op cit, p988. Weckel (PH) ,op cit, p988. Dulait
(A), op cit, p61.
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فارتباط اختصاص المحكمة بالدول في جميع مراحله  -عدا حالة تدخل مجلس األمن
ال.
بموجب الفصل السابع  -يجعل تحقيق االختصاص العالمي مستحي ً
بالتالي استعاضت عنه بتأكيد عالمية االختصاص القضائي للدول .حيث أن عدم قدرة
المحكمة باالختصاص ببعض الجرائم ال يمنع قمعها من طرف القاضي الوطني لدولة ثالثة.

بناء على عالمية االختصاص القضائي .305حيث تنص ديباجة النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية 17جويلية  1998أن " من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية
الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".
فباعتبار أن المحكمة هيئة مكملة للقضاء الوطني ،فإنها بالتالي تمنح الدول
االختصاص بقمع الجرائم المنصوص عليها في نظامها األساسي ،بتأكيدها على عالمية
االختصاص القضائي بهذا الشكل إنما تجعل نطاق تطبيقها أكثر اتساعا مما هو منصوص
عليه في االتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.306

فاتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1949تنص على عالمية االختصاص القضائي بالنسبة
لجرائم الحرب ،واتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة لسنة  1984تنص على عالمية االختصاص القضائي بالنسبة لجريمة
التعذيب .أما معاهدة روما لسنة  ، 1998تمنح االختصاص العالمي للجرائم المرتكبة ضد
اإلنسانية وجريمة العدوان  -عندما يتم تحديدها  -إضافة إلى جرائم أخرى - .اتفاقية مع جريمة
اإلبادة لسنة  1948ال تنص على االختصاص القضائي ،إنما تمنح االختصاص للدولة التي
وقعت الجريمة على إقليمها -
فانطالقا من رفض المبدأ بسبب التخوف من عدم وجود ضمانات حقيقية إلجراء
محاكمة عادلة

307

 ،خاصة بسبب تعارضه مع السيادة الشخصية واإلقليمية للدولة ،وصوال

إلى توسيع نطاقه ليشمل مجموع الجرائم ا لدولية األكثر جسامة ،نجد أن المبدأ قد حقق نقلة
معتبرة مقابل تراجع السيادة.
- Condorelli (L), op cit, p17.18.
- Ibid, p19-20.
 - 307نقصد بها  :حق الدفاع ،الحق في محاكمة محايدة و مستقلة ،احترام مبدأ الشرعية ،و غيرها من الحقوق المقررة
للمتهمين.

Garapon (A), op cit ,p178.
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فمم ا ال شك فيه ،أن محاكمة دولة لرعية دولة أخرى دون أن تكون لها عالقة بالجريمة
 عالقة إقليمية أو شخصية  -يعد مساسا بشروط ممارسة سيادة الدولة على مواطنيها،فمنح االختصاص القضائي لقمع الجرائم الدولية بغض النضر عن جنسية الجاني ،جنسية
الضحية أو مكان وقوع الجريمة من شأنه أن يجعل حقوق اإلنسان في مرتبة أسمى من

السيادة.308

وتجدر اإلشارة إلى أن التطور الذي حققه مبدأ عالمية االختصاص القضائي ،من
حيث اتساع نطاقه ،واثبات قبوله ،بضمه في مجموع المبادئ التي يتضمنها النظام األساسي
للمحكمة الجنائية ،قد زاد من نسبية السيادة ،فإقرار هذا المبدأ يجعل الحق في العدالة أسمى
من حق الدولة في العقاب ،واذا كانت الدولة قد قبلت هذا التراجع في قوة السيادة  ،فألن
الجرائم التي يشملها االختصاص العالمي هي جرائم ذات خطورة وبشاعة إلى درجة من
شأنها المساس بمصالح الجماعة الدولية ككل ،مما يجعل قمع الدول لهذا النوع من الجرائم
نابعا من ضرورة الحفاظ على هذه المصالح ،وأن هذا القمع يتم باسم الجماعة الدولية ال

باسم الدولة.309

ونشير أيضا إلى أنه يمكن للدولة عدم العمل بهذا المبدأ ،لكنها بهذا الشكل تخرق
التزاما دوليا  ،إذا كانت منضمة إلى معاهدة روما ،وهذا من شأنه أن يرتب عليها المسؤولية
الدولية ،كما أنها سترى دول أخرى تحاكم رعاياها دون أن تعاملها بالمثل.فتبقى بالتالي
معزولة عن إحدى التطورات الهامة في المجال الدولي ،فهل ترضى لنفسها بهذا؟

310

أظن

أن الدولة التي تدعي انضمامها إلى الجماعة الدولية ،لن ترضى بالعزلة ،ولو كان ذلك على
حساب سيادتها ،وحتى لو تطلب األمر تقاسم بعض صالحياتها مع هيئة دولية ،األمر الذي
سيكون له تأثي ار معتب ار على قواعد القانون الدولي ،سيما أنها ليست السابقة الوحيدة.

308

- Ibid, p179.
- Muxart (A), op cit, p2. Stern (B) ,op cit, p17. Bennouna (M), op cit, p304.
310
- Bennouna (M), Ibid, p304.
309
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الفرع الثاني
تقاسم الصالحيات بين الدولة والمحكمة
ونعني بها مشاركة المحكمة الجنائية الدولية للدولة بعض صالحياتها السيادية المتعلقة
بممارسة سلطتها القضائية في المجال الجنائي .وكما نعلم أن الدول المتمسكة بسيادتها إلى
درجة عدم اعتمادها على الضمانات التي يكفلها لها القانون الدولي ،إذ أنها تراه خطر
عليها ،بما لديه من إمكانيات لتقليص مجال صالحياتها ،خاصة في مجال حقوق اإلنسان،
التمسك الشديد بالسيادة يتعارض مع مقتضيات التطور في القانون الدولي ،فإذا
غير أن هذا ّ
أن واجب التعاون بين الدول
كانت أن الدولة حرة في وضع العالقات الدولية التي تريد ،إالّ ّ
يفرض عليها الدخول في مختلف العالقات التي من شأنها الحفاظ على مصالح الجماعة

الدولية.
هذا النوع من العالقات من شأنه تحديد األنظمة السيادية للدولة لذا فال بد أن يكون

االنضمام إليها صريحا .311فهذا التعاون يكون مؤط ار في شكل معاهدات أو هيئات دولية،
وهذا أمر ال يتعارض مع السيادة ،فدساتبر الدول تسمح بهذه العالقات ،واذا كان من شأنها
التعارض مع أحكام الدستور فليس هناك مانع من تعديل هذا األخير ،طالما أن التعديل
سيأتي من طرف المالك الحقيقي للسيادة ،وهو الشعب وهذا ما حدث بالنسبة التفاقيتي

ماسترخيث وأمستردام.312

فانضمام الدول األوربية لهاتين االتفاقيتين تطلب تعديل دساتيرها ،وأضافت إليه جزء
يتعلق " بنقل السيادة  " Transfert de souverainetéحيث إن االتفاقيتين كانتا تتطلبان من
الدول التنازل عن بعض صالحياتها السيادية ،ال سيما في المجال النقدي والتشريعي .ولقد
اعتبرت هاتين االتفاقيتين نقلة معتبرة في مجال التعاون الدولي بسبب انتقاصها الكبير

للمجال السيادي للدولة .313غير أن األمر مختلف بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية  ،فاألمر

هنا ال يتعلق بنقل صالحيات سيادية ،إنما يتقاسمها فحسب.314

311

- Quoc Dimh (N) Daillier (P) Pellet (A) ,op cit, p430-434.
- Taxil (B), op cit, p6. Beate (R), op cit, p454-455,457.
313
- Genevois (B) ,op cit, p290. Beate (R), op cit, p455. Taxil ,Ibid, p6.
314
- Taxil (B), op cit ,p7.
312
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فالمحكمة باعتبارها مكملة للواليات القضائية الوطنية ال تستأثر بسلطة العقاب إنما
تتكفل بها في حال عدم قيام الدولة بممارستها  ،وال ننسى هنا أن سلطة العقاب من أهم
مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها .فهو يعد مجاال محفوظا للدولة فال شك أن مشاركة المحكمة
للدولة مثل هذه السلطة من شأنه أن يمس سلطة الدولة على األشخاص القاطنين في إقليمها
 ،فهي بالتالي تأخذ مكان الدولة في ممارسة سيادتها الشخصية ،فالمسألة ليست متعلقة
بمجرد إنشاء هيئة دولية ذات اختصاصات خاصة إنما األمر أكبر من ذلك بكثير ،فهو
يمس أسس وقواعد القانون الدولي ،من حيث وضع حدود وقيود على سيادات الدول ،مما

جعل بعض الدول تعارض إنشاءها.315

غير أن تخوف الدول من المحكمة غير مبرر  ،ذلك أن تمسك الدول بسيادتها
الشخصية منبعه الحفاظ على حقوق رعاياها  ،حيث أن حقوق وحريات الفرد من المبادئ
الدستورية التي تسعى الدولة لتكريسها ،وال تعد الصالحية الشخصية سوى وسيلة لذلك،
بالتالي فال وجود لتعارض بين المحكمة الجنائية الدولية واألحكام الدستورية  ،ذلك أن هدفهما
واحد  ،وهو حماية حقوق اإلنسان ،مما يجعل إنشاء هيئة قضائية دولية أم ار ضروريا ال
اختياريا.316

ف الدولة ال تستطيع لوحدها حماية رعاياها  ،عندما يتعلق األمر بالجرائم األكثر جسامة
 ،حيث أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب من طرف أشخاص يحضون بالحصانة التي تكفل
لهم اإلفالت من العقاب ،لذا ال بد من تحالف كل من القانون الدولي والقانون الداخلي
لمحاربتها  ،سيما أن هذه الجرائم تمس القيم المشتركة للجماعة الدولية ،فهذه القيم يحميها كل

من القانونين على السواء ،األمر الذي يجعلهما متكامالن ال متناقضان.317

بالتالي فقيام الجماعة الدولية بحماية هذه القيم عن طريق إنشاء هيئة دولية تتكفل بقمع
وردع مرتكبي الجرائم الماسة بها أمر مشروع ومنطقي ،سيما أن هذه الهيئة ستقيم العدالة

باسم جميع الدول.318فكيف يمنع الدستور الدولة من المشاركة في إنشاء هيئة دولية كهذه؟
خاصة أن مناداة دول مثل رواندا ،مصر ،نيجيريا ،أوغندا ،وغيرها من الدول اإلفريقية
315

- Bennouna (M) ,op cit ,p300-301.
- Beate (R) ,op cit, p454-456. Genevois (B) op cit., p 290.291.
317
- Beate (R) ,op cit ,p455-456.
318
- Ibid, p456. Bullier (A.J) ,Ibid, p11.
316
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والمغاربية بإنشاء محكمة جنائية دولية ،يعد أكبر دليل على أن الدول مهيأة لقبول هيئة دولية
تشاركها بعض صالحياتها السيادية

319

.

فاالتجا ه الحالي في القانون الدستوري يذهب إلى قبول تحديد السيادة في سبيل تحقيق

السلم والدفاع عنه ،أوفي سبيل تحقيق مصالح مشتركة .320وبما أن إنشاء محكمة جنائية
دولية  ،من شأنه المساهمة في دفع استقرار السلم  ،فإن الدستور ال يمانع تقاسم الصالحيات
الجنائية معها .غير أن ه ذا التقاسم ال بد أن يتم في حدود ،فمعظم الجرائم المنصوص عليها
في النظام األساسي سيتم متابعتها من طرف المحاكم الوطنية ،ولن تتخص المحكمة الجنائية
الدولية سوى بالجرائم األكثر خطورة ،وهذا فقط في حال عدم قيام القضاء الوطني بالمتابعة،
حيث يقتضي مبدأ التكامل الذي تنص عليه المعاهدة المنشئة للمحكمة ،أنه في حالة عدم

قدرة الدولة أو عدم رغيتها في قمع الجرائم فإن المحكمة تقوم بذلك.321

وب التالي فقد ذهب التمسك العنيف بالسيادة ضحية التطور الذي تسير نحوه الدول
لحماية مصالحها المشتركة ،وال شك أن حماية حقوق اإلنسان وحرياته من أهم المصالح التي
تجمع الدول .واذا كانت الدول قبلت في سبيل ذلك بتقاسم صالحياتها الجنائية مع هيئة
دولية ،فلن يكون هذا سوى سابقة إضافية لقيام الدول بإنشاء مجموعة من الهياكل الدولية
التي ستقوم بدور المنظم والمنسق لمصالح الدول ،في سبيل إنشاء جماعة دولية هدفها حماية
الفرد ومصالحه ولو تطلب ذلك مساءلته جنائيا بشكل مباشر من طرف القانون الدولي.

 - 319لقد طالبت  24دولة إفريقية في إعالن داكار المؤرخ في  06فيفري  ،1988بإنشاء هيئة قضائية جنائية دولية،
بسبب عجز القضاء الوطني عن محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية األكثر خطورة .أنظر في هذا الشأن :
Décision du conseil constitutionnel Français, op cit cons10.12. Genevois (B), Ibid,
p290. Beate (R), Ibid, p455-456.
320
- Genevois (B), op cit, p290.Taxil (B), op cit, p7.
321
- Beate (R), op cit, p457.
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خاتمة:
لقد ظهرت المحكمة الجنائية الدولية كعنصر مكمل للجهود التي سبقتها في مجال القانون
الدولي الجنائي التي تجسدت منذ محكمة نورنبرغ ،إلى غاية المحاكم الجنائية الخاصة الحديثة،
مرو ار بمختلف المعاهدات والمحاوالت المبذولة في سبيل محاربة الجرائم الدولية الماسة بأمن
وسلم البشرية

322

 ،وكانت تبدو دائما كحلم بعيد المنال.

ذلك أنه كان يتوقع أن إنشاء هذه المحكمة من شأنه أن يغير بعض المفاهيم والمراكز
القانونية على المستوى الدولي ،وقد حدث هذا بالفعل ،فالمحكمة  -ونقصد طبعا النظام
األساسي ،نظ ار ألن المحكمة لم تبدأ العمل بعد وال نعرف موقفها من هذه المسائل  -تعطي
أهمية ل لفرد أكثر من الدولة ،فهي تكرس كل مجهوداتها لحمايته  ،وهي توسع من نطاق
مسؤوليته الدولية على اعتبار أن أن مرتكب الجريمة شخص طبيعي وليس شخص معنوي،
فالنظام األساسي بهذا الشكل يخاطب الفرد مباشرة ،ويلقي عليه التزامات دولية يجب
احترامها ولو حساب القانون الداخلي.

غير أن هذا لم يغير من مركز الفرد في القانون الدولي ،فكونه يساءل مباشرة من طرفه ال
يعني بالضرورة أنه أصبح من أشخاصه ،فالفرد ال يتصل بهذه االلتزامات إالّ عن طريق دولته

المنضمة إلى النظام األساسي للمحكمة ،واالّ فلن يكون معنيا بها م  12ن أ م ج د .323لكن هذا
- Condorelli (L), op cit, p10.
- Quoc Dinh (N) Daillier (P) Pellet (A), op cit, p676. Weckel (PH) ,op cit, p988.
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ال يعني أن المحكمة لم تحدث تغيي ار آخر في مركز الفرد ،فكونها لم تجعله شخصا من
أشخاص القانون الدولي ،لم يمنعها من جعله محو ار أساسيا وفريدا  ،وهذا من شأنه أن يجعل
القانون الدولي موضوعا لخدمة الفرد ال الدولة ،وهذه بداية لبروز الفرد على حساب الدولة في
القانون الدولي.

إن الدول هي التي تضع القانون الدولي ،إالّ أنها قد وجدت أصال لخدمة الفرد ،على

هذا األساس ،إذا كان من الضروري التقليص من حدة السيادة لوضع أسس نظام قانوني
دولي يساهم في إحالل السلم ويدافع عن بعض المبادئ األساسية للمجتمع الدولي ،والتي
هي في األساس في صالح الفرد  ،فإنه على الدول االستجابة لنداء األفراد ،ذلك أن السيادة
هي في الحقيقة ملك لهم ،فإذا أرادوا اإلنقاص منها ليتمكنوا من االستفادة من المزايا والحماية
يقيدها
إنما ّ
التي يمنحها لهم القانون الدولي ،فإن ذلك من حقهم .فالسيادة ليست مطلقة ّ ،
القانون ،324المصنوع من طرف األفراد ممثلين في الدولة.
وعلى هذا  ،فإذا وجد تعارض بين أحكام النظام األساسي والدستور  -حامي السيادة -

 ،فإن التصديق يستلزم تعديل الدستور ،325ومجرد وجود هذه اإلمكانية يعني أن المحكمة ال

تمس بصلب السيادة إنما بشروط ممارستها فحسب ،326فبالنظر إلى م  178من الدستور

الجزائري لسنة  ،1996فإن النظام األساسي ال يحمل أحكاما تمس بإحدى الثوابت التي ال
يجوز تعديلها دستوريا.
كما أن المحكمة هيئة قضائية دولية وليست أجنبية ،والمساس بالسيادة يقتضي تدخال
أجنبيا ال دولي ،ثم إن رفض تدخل هيئة أجنبية ،في القضاء الوطني هدفه حماية حقوق
324

 د/األمين شريط ،مرجع سابق ،ص 78.79وما يليها.- Genevois (B), op cit, p290.
- Taxil (B) ,op cit, p6.
تنص م  178على ما يلي" :ال يمكن ألي تعديل دستوري أن يمس:
 -الطابع الجمهوري للدولة.

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية. اإلسالم باعتباره دين الدولة. العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية. الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن. -سالمة التراب الوطني ووحدته".
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اإلنسان ،بالتالي فال مبرر لرفض تدخل المحكمة الجنائية الدولية ،ألنها أكثر من يحميها،
فهي قد أنشئت لهذا الغرض بالذات .كما أن إنشاء المحكمة لم يكن ليتم لوال جهود
المفاوضين إليجاد توازن بين السيادة وامتيازات المحكمة الضرورية ألدائها عملها.327

ثم إن الدول حرة في االنضمام إلى النظام األساسي من عدمه ،أضف إلى أن المحكمة
ال تسلب من الدول صالحيتها ،إنما تضع عليها التزاما دوليا بممارسة واجبها القضائي ،وهي
ال تتدخل إالّ في حال عدم تأدية الدولة لهذا االلتزام الدولي ،والمتمثل في محاربة ظاهرة

اإلفالت من العقاب  -التكامل  ،328 -كما أن المحكمة لن تتحرك ضد الدول ،إنما معها -

التعاون –.329

الواقع أن المشكلة فيما يتعلق بالسيادة ليست في وجود المحكمة في حد ذاتها إنما في
طريقة تعامل الدول ومجلس األمن معها .فإذا تم التعامل معها بما تقتضيه المعامالت
الدولية من حسن النية ،فال شك أن تعارض أحكام النظام األساسي مع السيادة لن يطرح
إشكاالت ،طالما أن كل طرف يلتزم بما تم االتفاق عليه ،سيما أن الدول قد قبلت بالنظام
األساسي دون أي ضغط عليها.

لكننا نعلم أن الدول -سيما الكبرى منها -قد ال تتعامل مع المحكمة إالّ بما تقتضيه

مصالحها الخاصة ،وهذا من شأنه أن يجعل من المحكمة جها از ال تهدد سلطات الدولة

وسيادتها فحسب ،إنما كرامتها ومكانتها الدولية أيضا .خاصة وأن المحكمة شديدة االرتباط -
كما رأينا سالفًا  -بمجلس األمن ،والذي نعلمه جها از ذا وجهة سياسية ،ال يضع في اعتباراته
سوى مصالح من يسيره.
من هنا أتت إشكالية المساس بالسيادة  ،ذلك أن الدول متخوفة من انحياز المحكمة
لصالح مجموعة من الدول دون أخرى ،إذ يمكن استعمال المحكمة لإلطاحة بنظام سياسي
معين ،خاصة وأن المحكمة ال تعتد بأي صفة رسمية للمتهم  -مثلما سبق ذكره عند تحليل م
 27ن أ م ج د  -واالّ فكيف نفسر عدم انضمام الواليات المتحدة األمريكية ،الهند ،إسرائيل

وغيرها ،رغم أن كل منها رفضت المحكمة لسبب معين .إذ أنها كانت كلها متخوفة من
327

- Genevois (B), op cit, p288 . Beate (R), op cit, p454.
- Condorelli (L), op cit , p288. Beat(R), op cit, p458.
329
- Ambos (K), op cit , p771.
328
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تسييس المحكمة ،فمثال بإمكان المحكمة أن تصدر أم ار بالقبض على رئيس دولة ال يزال في
فترته الرئاسية ،فيصبح محل طلب الشرطة الدولية والداخلية ،أليس من شأن هذا الوضع أن
يمس بكرامة الدولة؟!

فالدول ليست خائفة على سيادتها من وجود المحكمة ،بل هي خائفة من انعدام الحياد
لديها ،فهل يمكننا ضمان حياد المحكمة فعال ،بشكل يكفل أداء مهامها دون المساس بأي
طرف دولي؟ الحقيقة أن الجواب يكمن في معرفة نوعية القضاة الذين ستتشكل منهم
المحكمة ،جنسية المتهمين والضحايا الذين سيمثلون أمامها ما علينا سوى تذكر الكيفية التي
حلت بها قضية نيكاراقوا!
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