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 تهاكات الجسيمة اختالف المعايير لدى المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة مرتكبي االن

 في حق اإلنسانية
 *عبدالعظيم عمر كريم

 
 :ملخصال

كمة اجلنائية الدولية هندف من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض اجلوانب اليت حتيط بعمل احمل  
تكيب اجلرائم الدولية، ومنع اإلفالت بوصفها هيئة قضائية عاملية، هدفها حتقيق العدالة اجلنائية الدولية، ومالحقة مر 

إلنساين، وحقوق اإلنسان ااء قواعد القانون الدويل من العقاب خصوصاً، أهنا تعترب نقطة حتول هامة حنو إرس
 وترسيخها.

تهاكات ملعايري لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف مالحقة مرتكيب االناوهو اختالف  -ومن خالل هذا املوضوع 
ح سرعة استجابة احملكمة اجلنائية بشكل عجيب يف استصدار مذكرة سنقوم بتوضي -اجلسمية حبق اإلنسانية 

اللييب السابق " معمر القذايف  ال الرئيس السوداين عمر البشري ) سابقاً (، وكذلك مذكرة اعتقال حبق الرئيساعتق
رائيل من جمازر يف حق الفلسطينيني  " يف مدة مل تتجاوز ثالثة أشهر، يف حني أهنا مل  حترك ساكناً جتاه ما فعلته إس

كن للعامل أن ينسى ي الروهينقا يف ماينمار، وال مييف غزة، وكذلك جرائم اإلبادة اليت ارتكب ضد مسلم
ن االنتهاكات اليت ارتكبت أيضاً الكثري مو ،  2003االنتهاكات واجلرائم اجلسيمة اليت ارتكب ضد العراق عام 

 مؤخراً ضد الشعب السوري من أغلب األطراف الداخلة يف الصراع هناك .

ي أهنا خارج االختصاص املكاين  احملكمة اجلنائية الدولية؛ أوجدير بالذكر أن هذه الدول ليست أطرافًا يف    
السودانية والليبية، يف  للمحكمة، ومع ذلك فقد مت استصدار مذكرات توقيف حبق املتهمني، كما هو يف احلالة

ظمى أو االنتهاكات من الدول الع حني أنه مل يتم ذلك يف احلالة الفلسطينية والعراقية؛ نظراً ألن املتهم بارتكاب
اجلنائية الدولية، ومها  أحد حلفائها، وهذا إخالل وحتيز من طرف جملس األمن، أو من املدعي العام للمحكمة

 لدولية.ااجلهتان اللتان متثالن محاية األمن والسلم الدوليني، وحتقيق العدالة اجلنائية 

نائية بني الدول، تتعامل هبا احملكمة اجلالل هذه الدراسة إىل التطرق للمعايري املختلفة اليت ونسعى من خ  -
 وأسس هذه املعايري، ومدى مالئمتها ألهداف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية.
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 المقدمة: -

مما الشك فيه أن احلياة الدولية تضم أسرة بشرية واحدة؛ فاإلنسانية كلها وطن واحد إلله واحد، والتحلي 
ًا معينًا أو فردًا دون آخر؛ إمنا هي إرث حضاري، وثقايف، وعقائدي، بالقيم واملبادئ األخالقية ال ختص شعب

 تشرتك فيه مجيع الشعوب.

وعلى مّر أكثر من نصف قرن من الزمن، وعلى طول فرتة وجود هيئة األمم املتحدة أدركت الدول وأفراد 
على طائفة من أبشع اجلرائم اليت اجملتمع الدويل احلاجة إىل وجود نظام دائم للعدالة اجلنائية الدولية للمعاقبة 

 تصدم الضمري اإلنساين يف جمموعه.

ومن املؤكد أن تتبع اجلرائم الدولية، وحماكمة مرتكبيها، واملعاقبة الفعالة عليها متثل عنصرًا هامًا يف تفادي 
 الشعوب وقوع هذه اجلرائم، ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتشجيع الثقة، وتوطيد التعاون بني

 يؤدي إىل تعزيز السلم واألمن الدوليني.

واألمر الذي أمجع عليه الفقه، وأكدته التجربة أن اإلفالت من العقاب غالبًا ما يؤدي إىل احتقار القانون؛ 
بل ويشجع على التمادي يف ارتكاب أخطر اجلرائم دون اكرتاث ملا هتدره من قيم الرمحة، والعدالة، وحب 

 رار يف العامل.السالم، واالستق

ولقد شهد العامل يف القرن املاضي أفظع اجلرائم يف تاريخ اإلنسانية من خالل نشوب حربني عامليتني أبادت 
وشردت املاليني من البشر، كما أن ما يشهده عاملنا املعاصر من جمازر وحشية، وحروب أهلية، ومعارك عدوانية 

ائية دولية دائمة ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل غري مربرة تؤكد لنا احلاجة إىل وجود حمكمة جن
اإلنساين، فما زالت مآسي البوسنة واهلرسك، ورواندا عالقة باألذهان، وكذلك ما حدث يف إقليم دارفور يف 

 السودان، وما حدث مؤخراً يف ليبيا وسوريا خري شاهد على ارتكاب أشنع اجلرائم ضد اإلنسانية.

نتهاكات حلقوق اإلنسان حتمت على اجملتمع الدويل إقرار إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، واعتماد كل هذه اال
 .1998مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني نظام روما األساسي يف السابع عشر من يونيو 

وتالحق وتعاقب  هذه احملكمة اليت عقدت عليها آمال شعوب األرض مجيعًا لكي حتقق العدالة الدولية،
مرتكيب اجلرائم واالنتهاكات اجلسمية يف كل مكان دون تفرقة أو متييز بني الدول القوى منها أو الضعيف، 
واملتقدم منها واملتخلف، حىت تصبح مظلة تستظل هبا مجيع الشعوب املظلومة، واملقهورة يف شىت بقاع االرض 

 كافة.
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 أهمية الدراسة:

توضيح مدى حيادية احملكمة اجلنائية الدولية من عدمها كون هذه احملكمة اجلهة اليت تكمن أمهية الدراسة يف 
اتفقت الدول األطراف هبا على أهنا ستقوم بتحقيق العدالة الدولية بشكل متساٍو بني الدول دون النظر إىل أي 

كمة مبجلس األمن اعتبارات سياسية أو ضغوط متارس من بعض الدول خاصة الكربى منها، وارتباط هذه احمل
الذي له حق إحالة بعض القضايا اليت يرى أهنا هتدد األمن واالستقرار الدوليني، وخضوع هذا اجمللس للدول 
دائمة العضوية اليت هلا حق "الفيتو" يف إحالة قضايا دون أخرى، وكذلك مدى حرية املدعي العام للمحكمة يف 

 يف غريها. فتح حتقيق بشأن قضية معينة، أو عدم فتح حتقيق

 أهداف الدراسة: -
 نسعى من خالل هذه الدراسة لتحقيق عدة أهداف أمهها:

بيان مراحل التطور الذي صاحب القضاء الدويل واحملاكم الدولية يف فرتات زمنية خمتلفة، وصواًل إىل نشأة  -1
 احملكمة اجلنائية الدولية وإرساء فكرة القضاء اجلنائي الدويل الدائم.

دور احملكمة اجلنائية الدولية يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية واحلد من اإلفالت من العقاب يف مجيع معرفة  -2
 دول العامل دون حتيز أو متييز بينها.

إبراز كيفية عمل احملكمة اجلنائية الدولية بصورة واقعية جتاه القضايا املطروحة أمامها، بعيدًا عن نصوص  -3
 حملكمة، وعن قواعد القانون الدويل والقانون الدويل اجلنائيالنظام األساسي هلذه ا

 منهجية الدراسة: -
اعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي من خالل سرد األحداث والتطورات اليت صاحبت نشأة احملاكم 

وأهدافها  الدولية، والقضاء الدويل بوجه عام يف مراحله األوىل والتطرق إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
وخصائصها، واتبعت يف جانب آخر من الدراسة املنهج التحليلي يف حماولة للتعرف على آلية عمل احملكمة، 

 وتناول بعض القضايا اليت تدخلت فيها بصور خمتلفة، وذلك بتحليلها وإيضاح كيف تعاملت احملكمة حياهلا.

 الدراسة:إشكالية  -
نظاًما قانونًيا يسعى حلفظ األمن والسلم الدوليني، ومعاقبة مرتكيب اجلرائم تعترب احملكمة اجلنائية الدولية 

الدولية، ومحاية حقوق اإلنسان يف العامل كافة وعلى اعتبار أن هذه احملكمة هيئة قضائية دولية أحكامها نافذة، 
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[214] 

 

تمع الدويل وملزمة على مجيع الدول األطراف، وجيب االنصياع واإلذعان هلا؛ ألهنا متثل إرادة اجمل
لتحقيق العدالة وضمان السالم واالستقرار العاملي، فهل احملكمة اجلنائية الدولية لديها إمكانية لتحقيق أهدافها، 
وإثبات كياهنا، وممارسة اختصاصاهتا دون حتيز أو ضغوط من أي طرف؟ وما مدى جناح احملكمة اجلنائية الدولية 

وهل احملكمة تنظر يف كل  عقاهبم؟ئم الدولية وردعهم، وقدرهتا على ممارسة أعماهلا ومالحقة مرتكيب اجلرا يف
 حتيز؟القضايا حمل االختصاص أينما ارتكبت يف أي دولة دون استثناء أو 

 الدراسة:فرضية  -
لقد اصبحت احملكمة اجلنائية الدولية حقيقة واقعة، وهي اجلهة اليت هلا حق مالحقة وعقاب مرتكيب 

شىت أحناء العامل، وعلى مجيع الدول الكربى والصغرى، واألمر الذي نسعى إلثباته من  االنتهاكات اجلسيمة يف
 خالل هذه الدراسة هو مدى استقاللية احملكمة وحياديتها إزاء القضايا حمل االختصاص.

ولإلجابة والتحليل على مجيع هذه التساؤالت فقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث؛ حيث يتناول املبحث 
ألول التطور التارخيي للمحاكم اجلنائية الدولية منذ احلرب العاملية األوىل والثانية وصواًل إىل احملاكم اخلاصة يف ا

 ، ورواندا وتوضيح دورها يف حتقيق العدالة الدولية ومعاقبة جمرمي احلروب والصراعات.)سابقاً(يوغسالفيا 

كمة اجلنائية الدولية والتطرق إىل أهم اختصاصاهتا أما املبحث الثاين فسنقوم باحلديث فيه عن إنشاء احمل
 وأهدافها وخصائصها.

ويتضمن املبحث الثالث بعض صور اختالف وتعدد املعايري لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف التعامل مع 
 بعض القضايا اليت رفعت أمامها.

 المبــحــث األول
 التطور التاريخي للمحاكم الجنائية الدولية

حماكمات احلربني العامليتني األوىل والثانية نقطة البداية يف طريق تطور فكرة القضاء الدويل، فقد تصور مثلت 
( مبا خلفته من دمار وأثارته من ويالت عمت كافة بقاع 1919 -1914)العامل أن احلرب العاملية األوىل 

ب، وكان قد عقد على أثر تلك احلرب العامل، ومت فيها انتهاك كافة قواعد القانون الدويل هي خامتة احلرو 
 حماكمتني:

 : حماكمة غليوم الثاين إمرباطور أملانيا.المحاكمة األولى -

 : حماكمة كبار جمرمي احلرب األملانية يف ليزج.المحاكمة الثانية -

ليت أن أعادت إىل األذهان كافة مشاهد الرعب والدمار ا 1945  -1939مث مل تلبث احلرب العاملية الثانية 
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 فتم عقد حماكمتني ملرتكيب اجلرائم فيها:   -تركتها احلرب العاملية األوىل 

 .1945يف أوروبا أمام احملكمة العسكرية بنورمربج  :األولىالمحاكمة  -

 .1946يف طوكيو بالشرق األقصى  :الثانيةالمحاكمة  -

كانت هذه احملاكم هي التجارب التارخيية الواقعية اليت بدأ فيها اجملتمع الدويل حماولة إجياد اختصاص جنائي 
دويل إلقرار املسئولية اجلنائية الفردية لألشخاص الطبعيني عما ارتكبوه من جرائم دولية هتز ضمري العامل؛ بل إهنا 

ة من قبل حول عدم  مسئولية ملوك  ورؤساء الدول عما مثلت نقطة االنطالق يف طريق تغيري الفكرة السائد
يرتكبونه أو يأمرون بارتكابه من تلك اجلرائم أو منحهم حصانة تقتضي إعفاءهم من املساءلة والعقاب عما 

 .(1)ارتكبوه حبق املدنيني األبرياء 

 ألولى:اأواًل: محاكمات الحرب العالمية  -
 دعت القوى املنتصرة واملتحالفة معها إىل عقد مؤمتر للسالم يف باريس  أعقاب انتهاء احلرب العاملية األوىليف

، للسالم بينها وبني أملانيا، وتعترب تلك أوىل (2)؛ حيث قررت هذه الدول إبرام معاهدة فرساي 1919
إرهاصات احلديث عن حمكمة جنائية ذات اختصاص جنائي دويل ختتص مبحاكمة املتهمني خبرق القوانني 

 ة وانتهاكها.اإلنساني

وانبثق عن مؤمتر باريس تشكيل جلنة ) املسئوليات ملبتدئي احلرب وتنفيذ العقوبات( اليت قدمت تقريرها إىل املؤمتر 
 : (3)تضمن أربعة أبواب

 العدوانية.ددت مسئولية األملان وحلفائهم بشن احلرب ح -1

لقانون الدويل اطائلة  تقع حتتلقوانني احلرب وعاداهتا اليت  وحلفائها( )أملانياالعدو  حددت انتهاكات قوات -2
 اجلنائي.

 املرتكبة.الت مبسئولية قوات العدو عن جرائم احلرب ق -3

 كدت ضرورة إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب.أ -4

                                 
 11ص، 2010القاهرة ، دار النهضة العربية، تأصيلية(حتليلية  )دراسة. عال عزت عبد احملسن، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية  )1)
واجلزء  ،26إىل  1املواد من  األمم يفمادة، وتضمن اجلزء األول منها عهد عصبة  440مخسة عشر جزءاً ضمت  فرساي على. أنشئت معاهدة  )2)

  .230إىل  227السابع املسئولية اجلنائية عن احلرب وعن جرائم احلرب واجلزاءات يف املواد من 
 382ص، 2010، بريوت، احلليب احلقوقيةمنشورات  فراد،واأل. علي مجيل حرب، نظام اجلزاء الدويل، العقوبات الدولية ضد الدول  )3)
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ية، وأقر املسئولية اجلزائية ولعلى اعتبار جرمية العدوان جرمية د املسئوليات(جلنة  )تقريرإضافة إىل ذلك نص 
 احلرب.لألفراد عن جرائم احلرب، واجلرائم ضد السالم اليت ترتكب أثناء 

ي عفو شامل ترتضيه الدول كما أن مرتكيب اجلرائم ضد قوانني احلرب وعاداهتا، وضد اإلنسانية حيرمون من أ
 املتحاربة، وعلى حكومات الدول التعهد بتقدميهم للمحاكمة 

 إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني: محاكمة -أ
ور أملانيا غليوم الثاين من معاهدة فرساي على إنشاء حمكمة جنائية خاصة حملاكمة إمرباط 227نصت املادة 

 الدفاع.عن دوره يف إشعال احلرب، على أن تكفل له الضمانات الضرورية الستعمال حق 

الواليات  اآلتية: قضاة تعينهم الدول اخلمسأن احملكمة تشكل من مخسة  أيضاً  227كما قررت املادة 
 تراها.ديد العقوبة اليت حتاملتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أيضاً على احملكمة 

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلمرباطور األملاين طلب اللجوء إىل هولندا اليت رفضت تسليمه إىل هذه احملكمة، ومن 
 :(1)احملاكمة مل يكتب هلا النجاح الكامل، إال أن معاهدة فرساي أرست بعض القواعد القانونية اآلتيةمث فإن هذه 

ملانيا أتعرتف  )أنمنها على  228لمرة األوىل يف التاريخ فكرة احلرب، فقد نصت املادة لأهنا أدخلت  -1
 .للمحاكمة(مبخالفة قوانني احلرب، وتقدمي األشخاص املتهمني 

 ملستوى الدويل على أفعاهلم غري املشروعة.ارحت أيضاً وللمرة األوىل فكرة مساءلة األفراد على أهنا ط -2

مكان تقبلها فيما كرة مساءلة رؤساء الدول، وللمرة األوىل يف القانون الدويل اليت مل يكن باإلأهنا طرحت ف -3
 مضى يف اجملتمع الدويل.

حماكم الدول  بدأ التكامل بني القضاءين الوطين والدويل؛ حيث أجازت حماكمة املتهمني أمامأهنا أخذت مب -4
 احلليفة أو أمام احملاكم األملانية. 

 حاكمة مجرمي الحرب " محاكمات ليبزج ":م -ب
غري أن أملانيا  على حماكمة كبار جمرمي احلرب األملان أمام حماكم خمتصة بذلك، 230 -229نصت املادتان 

عارضت إمكانية حماكمة املتهمني األملان أمام احملاكم األجنبية كونه يتعارض مع التشريع الوطين، وبناءً على ذلك 
تنشأ مبوجبه " احملكمة األملانية العليا " يف مدينة ليبزج  1919أصدرت احلكومة األملانية تشريعًا يف ديسمرب 
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 وأعرافها.رائم ضد اإلنسانية، وانتهاك قوانني احلرب حملاكمة املتورطني يف ارتكاب اجل

 895" من كبار القادة العسكريني والسياسيني حملاكمتهم من بني  45وقد تقدم احللفاء بقائمة تضم " 
، غري أنه مل ميثل أمام 1919متهمًا وردت أمساؤهم بالقائمة األصلية اليت أعدهتا جلنة حتديد املسئوليات عام 

 .1ضابطاً فقط 12يا األملانية سوى احملكمة العل
دانة كانت أحكاماً وجتدر اإلشارة إىل أن األشخاص الذين خضعوا للمحاكمة، واختذت ضدهم أحكام باإل

ينسحبون منها، وال يهتمون  صورية، وصادرة بعقوبات بسيطة جداً، وكثرت فيها أحكام الرباءة؛ مما جعل احللفاء
مل ترد على طلبهم، واستمرت يف  ام حماكمهم الوطنية، إال أن احلكومة األملانيةهبا، وطالبوا بإعادة احملاكمة أم

 نظر احملاكمات.

 الثانية:لحرب العالمية امحاكمات  -ثانياً 
عن اجلرائم واجملازر اليت ارتكبت  يف أعقاب انتهاء احلرب العاملية الثانية طالبت دول احللفاء بتقدمي املسئولني

لدولية اليت جيب مالحقتها، والعقاب إىل العدالة الدولية، وأن ما قامت به أملانيا واليابان يُعد من أكرب اجلرائم ا
 العامل.عليها لتحقيق السالم واألمن يف 

اليت قررت إنشاء  1945غسطس أ 8در اإلشارة إىل أنه بعد هزمية أملانيا واليابان عقدت اتفاقية لندن يف وجت
اكمة جمرمي احلرب حملحمكمة عسكرية دولية عليا حملاكمة جمرمي احلرب األملان، كما تشكلت حمكمة طوكيو 

 .1946بالشرق األقصى سنة 

 :1945لمحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج ا -أ
ضاة، ويساعد كل واحد قنصت املادة الثانية من النظام األساسي للمحكمة على أن احملكمة تتألف من أربعة 

لدول األربع املنتصرة امنهم عضو احتياطي حيل حمله يف حالة مرضه، أو ألي عذر كان، فتقوم كل دولة من 
 مواطنيها.واملوقعة على اتفاقية لندن بتعيني قاٍض ونائب له من 

قد أشارت املادة السادسة إىل أن ختتص احملكمة بنظرها يف اجلرائم ضد السالم، وجرائم احلرب واجلرائم،  ضد و 
بصفتهم  -اإلنسانية، ونصت كذلك على أن احملكمة ختتص مبحاكمة وعقاب كل األشخاص الذين ارتكبوا 

 ال اليت تشكل اجلرائم اليت إحدى  األفع -الشخصية أو بوصفهم أعضاء يف منظمة تعمل حلساب دول احملور
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 .(1)ختتص هبا احملكمة 

ادئ عدة، منها معاقبة األفراد وتُعد حمكمة نورمربج إسهاماً فعاالً يف القانون اجلنائي الدويل؛ حيث أسست مب
اس مبدأ املسئولية الفردية، الذين يشغلون مناصب رفيعة يف احلكومة واجليش على ارتكاهبم جرائم مروعة، وهو أس

اليت اعتمدهتا األمم املتحدة  قد ساعدت احملكمة على ترسيخ ونشر معاهديت اإلبادة اجلماعية، والتمييز العنصريو 
 بعد.فيما 

 :1946لمحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى في طوكيو ا -ب
قائد األعلى مة بقرار من الأنشئت هذه احملك 1945بعد هزمية اليابان وتوقيعها وثيقة االستسالم يف سبتمرب 

حدى عشرة دولة، عشرة إوتشكلت من أحد عشر قاضياً ميثلون  "،ماك ارثرمريكي "لقوات احللفاء اجلنرال األ
 اهلند.منها حاربت اليابان، ودولة واحدة فقط كانت على احلياد، هي 

هي ذات اجلرائم اليت ونصت املادة اخلامسة من الالئحة على اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، و 
ري مشروع، ومهامجة غنصت عليها حمكمة نورمربج، أما اجلديد يف حمكمة طوكيو فهو توجيه هتمة بدء عداء 

 .عاداهتاو  لقواعد احلربأقطار بدون إنذار، وإعالن حرب، واعتربهتا احملكمة خمالفة 

تهمًا من م 26، وأصدرت يف هنايتها حكمًا بإدانة 1948إىل  1946واستمرت حمكمة طوكيو من 
 العسكريني واملدنيني بعقوبات قريبة من عقوبات حمكمة نورمربج.

 الخاصة:المحاكم الدولية الجنائية  -
ظام السياسي والبنية اإلدارية يف  الننظراً للصراع العرقي الذي شهدته منطقتا البلقان ورواندا، وأدى إىل اهنيار 

نسانية، مما جعل التدخل كال البلدين، وكذلك ارتكاب الكثري من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، وجرائم ضد اإل
 .املتحدةالدويل مربراً من وجهة نظر جملس األمن حتت الفصل السابع من ميثاق األمم 

ية مؤقته حملاكمة دول حمكمة جنائيةإلنشاء  1993 لعام 808وعليه فقد أصدر جملس األمن القرار رقم 
حمكمة دولية مؤقته يف  إلنشاء 1994لعام  955جمرمي احلرب يف يوغسالفيا سابقاً، وكذلك أصدر القرار رقم 

 رواندا.

 :1993لمحكمة الجنائية الخاصة في يوغسالفيا " سابقاً " ا -أ

                                 
، 2008. عصام عبد الفتاح مطر، القضاء اجلنائي الدويل، مبادئه، قواعده املوضوعية واإلجرائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  )1)
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نتيجة لتفكك مجهورية يوغسالفيا االحتادية، وسعي مجهوريات االحتاد لالستقالل اندلع النزاع بني أبناء القوميات 
املختلفة اليت كان يتألف منها االحتاد اليوغساليف سابقاً، بينما أرادت مجهوريتا صربيا واجلبل األسود االحتفاظ 

 واهلرسك.ي البوسنة هبذا االحتاد وأعلنتا احلرب على الكروات، ومسلم

وقد ارتكبت القوات الصربية، ومن معها الكثري من األعمال الوحشية، واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل 
اإلنساين ضد املسلمني والكروات راح ضحيتها أكثر من ربع مليون مسلم، واغتصاب أكثر من مخسني ألف 

 .(1)لتخريب والتدمري امرأة مسلمة، وهتجري آالف السكان األبرياء نتيجة ا

دًا للسلم واألمن الدوليني، وإزاء تفاقم الوضع يف يوغسالفيا السابقة، وما مت اقرتافه من جرائم تشكل هتدي
كمة األشخاص يتم مبوجبه تشكيل حمكمة دولية خاصة حملا  1993لسنة  808أصدر جملس األمن القرار 

 .1991ذ عام ابقة منالس إقليم يوغسالفيااملتهمني بارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل يف 

إردميكوفتش" الذي صدر عليه " وقد مثل أمام احملكمة عدد من اجملرمني كان من أبرزهم قائد القوات الصربية
سنوات الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية، كما متكنت احملكمة خالل عملها من القبض على  10حكم بالسجن 

زهم الرئيس اليوغساليف السابق "سلوبودان ميلوشيفتش" عشرة من كبار الزعماء السياسيني والعسكريني من أبر 
 .(2)ورئيس هيئة األركان ورئيس الوزراء 

ثلون أمامها نظراً لتقدمي ميعاماً إىل عشر سنوات، وما زال املسؤولون  20وكانت العقوبة ترتاوح بني السجن 
 لة.األدهذه األدلة ضد املتهمني، وينتظر أن يستغرق الدفاع مدة طويلة إلثبات أو نفي 

 :1994رواندا لمحكمة الدولية الجنائية الخاصة في ا -ب
ل عنف يف رواندا، أعما نشبت 1994عقب حتطم الطائرة اليت كانت تقل الرئيس الرواندي والربوندي يف 

ئل التوتسى واهلوتو، راح وجرائم إبادة مجاعية وتطهري عرقي وترحيل قسري على خلفية الصراع العرقي بني قبا
راء، وقوات حفظ السالم تها اآلالف من املواطنني واملسئولني احلكوميني؛ كرئيس الوزراء وعدد من الوز ضحي

 للمدنيني.وأفراد بعثة األمم املتحدة اليت تقدم املساعدة 

 بإنشاء حمكمة دولية خاصة حملاكمة جمرمي  955ونظراً هلذه األحداث الدامية أصدر جملس األمن القرار رقم 
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 . 1994إلبادة يف رواندا لسنة احلرب وا

ضد رئيس وزراء رواندا  1998، وأصدرت أول احكامها يف سبتمرب 1997وقد بدأت احملكمة أعماهلا منذ  
السابق " كاميندا" بالسجن املؤبد بتهمة مشاركته يف ارتكاب عدة جمازر، وصدر يف هناية السنة ذاهتا احلكم على 

جون بول اكاسيوا" رئيس بلدية تابابا برواندا بالسجن املؤبد؛ الهتامه بارتكاب جرائم دولية، وأصدرت احملكمة "
سنة الرتكابه اإلبادة واالغتصاب،  35حكمها على  وزير التخطيط السابق بالسجن  2012يف ديسمرب 

 .(1)والتحريض العلين عليها 

ن قبل األمم املتحدة؛ مثل إنشاء حماكم خمتلطة ذات طابع دويل موإىل جانب حمكميت يوغسالفيا ورواندا؛ مت 
احملاكم حتت إشراف مشرتك  احملكمة اخلاصة بسرياليون وتيمور الشرقية، وحماكم كوسوفو، وكمبوديا، وتعمل هذه

 املعنية.بني األمم املتحدة والدول 

 المبــحث الثـــانــي

 أهدافها: –صائصها خ –إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
ومنذ -تني؛ حيث إن اجملتمع الدويل ترجع فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية إىل الفرتة الواقعة بني احلربني العاملي

لية األكثر خطورة وتكراراً تبين اتفاقية دولية تعىن مبحاكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم الدو  حاول مراراً  -ذلك العهد 
 اإلنساين.اليت هتز الضمري 

ن اخلالفات احلادة بني الدول، والتباين يف وجهات نظرها، وعدم الثقة، وهتميش قضية حقوق اإلنسان غري أ
وازدراؤها، والصراع الفكري واإليديولوجي، وظهور ما يسمى باحلرب الباردة بني الشرق والغرب يف فرتة الحقة، 

ة، ووسيلة هلدم استقالهلا وسيادهتا مت وخشية الدول أن تكون احملكمة أداة تستخدم للتدخل يف شؤوهنا الداخلي
 .(2)إرجاء إنشاء مثل هذه احملكمة يف الكثري من االجتماعات واملنتديات الدولية إىل وقت الحق

ا من قبل األمم املتحدة اليت ولكن وبعد التطور الكبري الذي حلق فكرة حقوق اإلنسان، واالهتمام هبا ومحايته
ة اإلنسان والدفاع عن العديد من املؤمترات الدولية اليت تصب يف مصلح تبنت يف تسعينيات القرن العشرين

وطنية وحملية تناقش يف  حقوقه، أصبحت حقوق اإلنسان قضية دولية هتم اجملتمع الدويل بأسره، ومل تعد قضية
 للدولة.األطر الداخلية الضيقة 
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فعت اجملتمع الدويل، وجملس األمن للتدخل وما شهدته كل من يوغسالفيا السابقة ورواندا من مآٍس إنسانية د

فأصدر قرارين بإنشاء حماكم دولية خاصة لكل منهما، مما جعل اجملتمع الدويل يرى أن هناك حاجة ماسة إىل 
 واجملرمني.وجود قضاء جنائي دويل دائم يوفر العدالة ويردع اجلناة 

الذي عقد يف مقر منظمة األمم املتحدة   (1)ي وجاء إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إثر املؤمتر الدبلوماس
رمسياً  (2)، وقد مت اعتماد نظامها األساسي الذي يطلق عليه نظام روما 1998لألغذية والزراعة بروما يف يونيو 

 . 2002، ودخل حيز النفاذ يف يوليو 1998يوليو  17يف 

لقضائية الوطنية، متارس سلطاهتا اوتعترب احملكمة اجلنائية الدولية هيئة قضائية دولية مستقلة ومكملة للواليات 
ورة املدرجة ضمن نظامها القضائية على األشخاص الطبيعيني املسئولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية األشد خط

 هبولندا.اي األساسي، واحملكمة تتمتع بالشخصية القانونية ومقرها اله

 الدولية:خصائص المحكمة الجنائية  أواًل:
فوق الدول،  نائية مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول األطراف فيها، وهي ليست كياناً احملكمة اجل -1

 للدول.وال تتعدى على السيادة الوطنية 

حماكمة و مة اجلنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة أنشئت مبوجب نظام أساسي بغرض التحقيق تعترب احملك -2
 األساسي.األفراد مرتكيب اجلرائم واالنتهاكات حسب ما هو منصوص عليه يف نظامها 

عدل الدولية ة النائية الدولية هيئة مستقلة، وهلا الشخصية القانونية الدولية على خالف حمكماحملكمة اجل -3
 املتحدة.اليت تعد أحد أجهزة األمم 

الهتمام نائية الدولية سلطة ممارسة اختصاصها إزاء أشد اجلرائم خطورة اليت هي موضع اللمحكمة اجل -4
 روما.من نظام  5الدويل، احملدد باملادة 

 .  (3)إلفالت من العقاباحملكمة اجلنائية مكملة للواليات القضائية الوطنية، وهذا من أجل حماربة ا -5

 وتنص الالئحة األساسية على أن احملكمة اجلنائية الدولية ستكون مكملة للمحاكم الوطنية وعلى ذلك فإن   

                                 
 متخصصة. وكالة 14ومنظمة غري حكومية من بينها اللجنة الدولية للصليب األمحر  238منظمة حكومية،  17دولة،  160. شارك يف املؤمتر  )1)
الواليات املتحدة  هي:دولة، واعرتضت عليه سبع دول  120مدت مبوافقة ، اعتمادة 128و. يتكون النظام األساسي للمحكمة من ديباجة  )2)

 دولة. 21وامتنعت عن التصويت  اهلند، قطر،األمريكية، إسرائيل، الصني، العراق، ليبيا، 
 181، ص2011لقواعد القانون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  االنتهاكات اجلسميةفعالية العقاب على  ناصرى،. مرمي  )3)
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على احملكمة أن حترتم أنظمة العدل اجلنائية الوطنية باستثناء احلاالت اليت ال يكون فيها هذا النظام قادراً ومستعداً 

اجلرائم اليت تقع حتت سلطة احملكمة الدولية، وحيق للمحكمة دراسة ما إذا كان جيب عليها للتحقيق والفصل يف 
االمتثال لإلجراءات الوطنية، إال أنه  حيق للدول املتهمة أو األفراد املتهمني طلب تنفيذ مبدأ التكاملية، وحتدد 

درة النظم الوطنية للعدالة اجلنائية، الالئحة األساسية املعايري اليت ميكن للمحكمة استخدامها لتحديد عدم ق
 وعدم رغبتها يف حماكمة مرتكيب اجلرائم .

 المحكمة:( تطبق 21حسب المادة ) للتطبيق:القانون الواجب  ثانياً:
احملكمة والصادرة بم األساسي للمحكمة وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة قواعد النظا -أ

 األساسي.الدبلوماسية الالحقة إلصدار النظام من املؤمترات 

رة يف القانون الدويل لواجبة التطبيق املقررة يف القانون الدويل وقواعده مبا يف ذلك املبادئ املقر املعاهدات ا -ب
 املسلحة.للمنازعات 

عامل، بشرط عدم ال امة للقانون اليت تستخلصها احملكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية يفاملبادئ الع -ج
 اإلنسان. الدولية حلقوق النظام األساسي للمحكمة أو قواعد القانون الدويل، وال مع املعايري تعارضها مع

سوابق قضائية سبق للمحكمة أن أقرهتا وفسرهتا، وجيب أن يكون تطبيق وتفسري القانون متفق عليه مع  -د
 . (1)ييز ألي سبب املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وال ينطوي على مت

 الدولية:أهداف المحكمة الجنائية  ثالثاً:
 تسعى احملكمة لتحقيق عدة أهداف وغايات أمهها:

  العدالة:تحقيق  -1
، ومن دون حمكمة دولية جنائية دائمة (2)إن احملكمة اجلنائية الدائمة تعد احللقة املفقودة يف النظام الدويل

اجلنائية لألشخاص كوسيلة وآلية للتنفيذ فإن اجلرائم الدولية، واالنتهاكات اخلطرية تتعامل مع موضوع املسئولية 
 األخرى حلقوق اإلنسان ستذهب دون أن تتم معاقبة مرتكبيها .
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 نهاء الحصانة ووضع حد لإلفالت من العقاب:إ -2

؛ (1)هيئات جمردةلقد أكدت حمكمة نورمربج أن جرائم ضد القانون الدويل ترتكب من أشخاص، وليس من 
من نظام روما إىل أن احلصانات، أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة  27فقد تطرقت املادة 

الرمسية للشخص ال حتول دون ممارسة احملكمة الختصاصها، ومن مثم فإن متتع رؤساء الدول باحلصانة يف التشريعات 
 طبقاً لألعراف الدولية ال حيول دون أن متارس احملكمة اختصاصها .الوطنية، أو اعتبارها أمراً معرتفاً به 

 الخاصة:الثغرات الموجودة في المحاكم  سد -3
 يف كثري من احلاالت إن تشكيل احملاكم اخلاصة ملواجهة حاالت معينة، قد حتدث يف دولة ما، رمبا يثري

داً للتشكيك يف األهداف حإشكالية ما يعرف بالعدالة املختارة، ولذا فإن إنشاء قضاء دويل جنائي دائم يضع 
 حتقيقها.اليت تسعى احملاكم املؤقتة إىل 

 المستقبل: منع وجود مجرمي حرب في -4
 الردع؛لعقوبة، أال وهو جانب إن إقامة قضاء دائم ينظر يف اجلرائم الدولية حتديداً حيقق اجلانب األهم من ا

قد ينتهي به إىل املثول  حيث سيكون مرتكب اجلرمية الدولية على علم مسبق بأن إقدامه على ارتكاب فعل معني
 أمام قضاء معني.

 للنزاعات:وضع حد  -5
معروف فإن العنف ال يولد إال العنف، وإن قتل أحد األشخاص ما هو يف احلقيقة إال مقدمة لقتل كما هو 

آخرين، ولكن إذا ما متت معاقبة األشخاص املرتكبني للجرائم الدولية وحماسبتهم، فإن هذا سيكون رادعاً قوياً 
وخري دليل إنشاء حمكميت يوغسالفيا  ملنع وقوع مثل هذه اجلرائم، ويضع حد للنزاعات، ويُنهي العنف مستقباًل،

 . (2)السابقة ورواندا

 الدائمة:لتكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية ا  -6
إن أغلب اجلرائم الدولية يشرتك فيها أشخاص هلم مناصب حكومية، أو عسكرية؛ وعليه جيب أن حياسبوا 

 أعمال، ولكن هذه املؤسسات الوطنية غري قادرة،  ويعاقبوا من خالل احملاكم واملؤسسات الوطنية عما ارتكبوه من
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 .(1)أو غري راغبة يف العمل من أجل مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم 

لية، وتوحيد األحكام الصادرة ومن مثم فإن إقامة قضاء دويل جنائي دائم ينتهي إىل توحيد تعريف اجلرمية الدو 
م يف بالد خمتلفة وفقاً لقوانني بشأهنا، ومينع التعارض بينهما، ومثل هذا التعارض أمر متوقع إذا ما صدرت األحكا

 متباينة.

 ة:الدولياختصاصات المحكمة الجنائية  رابعاً:
ون أشد اجلرائم خطورة أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لغرض التحقيق واحملاكمة لألشخاص الذين يرتكب

 لدويل.اموضع االهتمام الدويل؛ وعليه تستبعد اجلرائم األقل خطورة اليت ال هتم اجملتمع 

اندا؛ ألن اختصاص تلك رو و وخيتلف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية عن احملكمتني الدوليتني ليوغسالفيا 
دويل؛ األمر الذي يؤكد احملكمة ونظامها األساسي قام على أساس اتفاقي بني الدول األعضاء يف اجملتمع ال

 وليني.الداحرتامها للسيادة الوطنية للدول، وتشجيع القضاء الوطين على حماكمة اجملرمني 

امسة من نظامها األساسي عليها باملادة اخل وقد حتدد اختصاص احملكمة من حيث املوضوع باجلرائم املنصوص
 أربع هي:اليت حتضر يف جرائم 

على أن يتم وضع تعريف  جرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وجرمية العدوان
 روما.من نظام  5/2جلرمية العدوان وفقا للمادة 

صاصاً بنظر اجلرائم اليت ترتكب لعرقلة سري العدالة، وهلا إضافة إىل ذلك فإن للمحكمة اجلنائية الدولية  اخت
. باإلضافة إىل إمكانية (2)أن تقضي بالعقوبات املناسبة يف هذا اخلصوص على منط ما تقرره التشريعات الوطنية

 123 -121التوسع يف االختصاص املوضوعي هلذه احملكمة مستقباًل على النحو الذي نصت عليه املادتان 
 األساسي.ا من نظامه

للمحكمة؛ حيث  وما بعدها من النظام األساسي 25أما االختصاص الشخصي فقد نصت عليه املواد    
ن األشخاص فاعليني اقتصر على حماكمة األشخاص الطبيعيني دون الدول أو األشخاص االعتبارية، سواء كا

 تبعًيا.أصليني أو مسهمني، وسواء كان اإلسهام أصلًيا أم 

مة واليتها على األشخاص البالغني دون األحداث، وأخذت احملكمة مببدأ عدم التمييز  بني وقصرت احملك
 األفراد، وقالت  بعدم االعتداد باحلصانة  الرمسية لألفراد أمام احملكمة، وجعلها سبب لإلفالت من العقاب من 
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 . (1)اجلرائم اليت يرتكبها بعض األشخاص

ة طرف يف نظام روما، أما أما االختصاص املكاين للمحكمة فإهنا ختتص باجلرائم اليت ارتكبت يف إقليم دول
دة أن تلك احملكمة ال ختتص إذا كانت الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلرمية ليست طرفًا يف املعاهدة فالقاع

 ة.اجلرميبنظرها إال إذا قبلت الدولة باختصاص تلك احملكمة بنظر 

إهناء سياسة اإلفالت من  إن احملكمة اجلنائية الدولية متثل حجر الزاوية لألمن اإلنساين حيث ستعمل على
اجل الفشل يف األنظمة الوطنية العقاب، وستساعد على ردع اجلرائم الدولية، ومحاية األمن والسلم الدوليني، وستع

غراض املقاضاة أي أللدولة أن تقاضي أو تسلم إلحضار جمرمي احلرب للعدالة، كما أهنا ستدعم مسئولية ا
 اإلنسانية.إقليمها متهم جبرائم حرب أو إبادة مجاعية أو جرائم ضد  شخص يف

 المبــحـث الثــالــث

 صور اختالف المعايير لدى المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة
النتهاكات اجلسيمة يف حق اإلنسانية اجملرمني ومرتكيب ن احملكمة اجلنائية الدولية مل تنشأ إال ملالحقة ومعاقبة اإ

النتقائية واختالف املعايري يف أي دولة وعلى مجيع األفراد واألشخاص مهما كانت صفاهتم أو مناصبهم، غري أن ا
 لدولية هو املالحظ؛ فقد حصلتالدى احملكمة اجلنائية يف التعامل مع احلاالت والصور املختلفة ملرتكيب اجلرائم 

من العراق، وسوريا،  انتهاكات جسيمة يف دول عدة من أبرزها جرائم إسرائيل يف فلسطني، واجلرائم يف كل
ة، ولكن عند تقييم موقف وميامنار، وهذه ال خيالف أحد من اجملتمع الدويل يف كوهنا جرائم وانتهاكات كبري 

ف املعاملة من حالة إىل أخرى، وهو ائًيا، واختالاحملكمة اجلنائية جتاه احلاالت السابقة جند التطبيق للعدالة انتق
 ما سوف  ندرسه من خالل عدة صورة خمتلفة .

 فلسطين:الجرائم اإلسرائيلية في  أواًل: -
ريب، فما حدث يف قوقت  وحىت 1948عام هذه اجلرائم اليت ال حتصى، وال تعد منذ قيام دولة إسرائيل 

، وجرمية ضد اإلنسانية، وجرائم فلسطني يعد يف القانون الدويل جرائم دولية متعددة؛ مثل جرمية اإلبادة اجلماعية
 الدولية.احلرب، وهي من الناحية املوضوعية تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية 

 وجدير بالذكر أن جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أنشأ بعثة لتقصى احلقائق حول اجلرائم 
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 575برئاسة      "جولد ستون " وقد كشف التقرير املؤلف من   2008اإلسرائيلية املرتكبة يف غزة أثناء عدوان 

تصل إىل حد جرائم احلرب، ورمبا  عن أن اجليش اإلسرائيلي ارتكب أفعاالً   2009صفحة وصدر يف سبتمرب 
 .(1)يشكل أو بآخر جرائم ضد اإلنسانية 

ل ليست طرفًا يف النظام ونظرًا ألن اختصاص احملكمة اجلنائية ال ميارس إال على الدول األطراف وإسرائي
عدم ة الدولية، وكذلك األساسي للمحكمة، وكذلك عدم قدرة جملس األمن على إحالة هذه القضايا إىل احملكم

بيسة أدراج املكاتب، ولن فتح املدعي العام للمحكمة بنفسه حتقيقًا يف هذه اجلرائم، فستبقى هذه القضايا ح
 مرتكبيها.تتم حماسبة ومالحقة 

أخرى يف حماكمة اإلسرائيليني عما ارتكبوه  توجد عراقيل -ب السابقة إضافة لألسبا-وجيب اإلشارة إىل أنه 
، وكذلك الضغوط الدولية من لرغبة احلقيقية لدى اجملتمع الدويل يف حماسبة هؤالءيف فلسطني، منها عدم توفر ا

كبري على املستوى الدويل يف الدول احلليفة إلسرائيل لعدم املالحقة والعقاب، وال ننسى النفوذ اإلسرائيلي ال
 الفلسطيين.وسائل اإلعالم وإظهار أفعاهلم على أهنا دفاع شرعي ضد اإلرهاب 

نائية الدولية واليتها القضائية أعلنت فيها احملكمة اجل 2021اك بارقة أمل ظهرت مؤخراً بداية فرباير غري أن هن
افة االنتهاكات املرتكبة عن مجيع األفعال اليت حتدث يف فلسطني من قبل إسرئيل مما يعين فتح التحقيق يف ك

 هذا.هناك، واملستقبل سيكون هو الفيصل يف حتقيق 

 السودان:دارفور في قضية  ثانياً: -
ية املسلحة، وحركة مسيت اندلعت احلرب يف إقليم دارفور السوداين بني القوات احلكوم 2003مع بداية عام 

يا باآلالف، والكثري من جبيش حترير السودان، وحركة أخرى مسيت بالعدالة واملساواة، وهذه احلرب خلفت ضحا
 كربى.الاالنتهاكات األخرى من ترحيل، قسري واغتصاب، وغريها من اجلرائم 

ر جملس األمن عدة قرارات ونظرًا هلذه االنتهاكات واألوضاع غري اإلنسانية اليت حدثت بإقليم دارفور أصد
السودان على التعاون معه يف حتديد أشخاص مرتكيب هذه االنتهاكات  حتث فيه 2005-2004عامي 

 اخلطرية.

ارفور عن طريق املدعي د إلنسانية يف  ذلك أعلنت احملكمة الدولية فتح حتقيق يف االنتهاكات ا وعلى إثر
ائد عسكري للمثول أمام العام فيها " لويس مورينوا وكامبو" مع إصدار مذكريت توقيف حبق وزير سوداين، وق
 لت بأهنا ستقوم مبحاكمتهم احملكمة الدولية، غري أن احلكومة السودانية رفضت تسليمهم للمحكمة الدولية، وقا
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   وطنية.أمام حمكمة 

بعد ما رأت احملكمة اجلنائية الدولية بأن السودان يرفض التعاون مع احملكمة أصدر املدعي العام للمحكمة و 
تضمنت اهتامه بارتكاب  2010و  2009مذكريت توقيف ضد الرئيس السوداين " عمر حسن البشري" عامي 

 .(1)جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب وجرمية اإلبادة اجلماعية 

ر البشري يتمتع باحلصانة كومة السودانية رفضها القاطع ملوقف احملكمة اجلنائية، وقالت إن عموأعلنت احل
ثل ضغوطًا من أطراف معينة من هذا النوع يشكل مساساً بالسيادة، وأن هذا القرار مي وأي قرارالدولية كرئيس، 

 تنوي حتقيق أهداف وسياسات يف السودان.

داين ومعاونيه حول ما ر بني مؤيد ومعارض لقرار حماكمة الرئيس السو رغم اجلدل الواسع يف قضية دار فو 
ب جرائم ومآٍس يف حق ارتكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان فإنه ويف نفس الزمان واختالف املكان مت ارتكا

م وجملس األمن ساكنًا برغ الشعب العراقي من قبل الواليات املتحدة وحلفائها مل حترك هلا احملكمة اجلنائية
 ل مبكاييل متعددة.فضاعتها ووحشيتها؛ مما يعرب على أن احملكمة لديها ازدواجية معايري خمتلفة وتكي

 :ثالثاً: الجرائم المرتكبة في العراق
دولة حبجة  35زيد عن بعد التدخل األمريكي مع الدول احلليفة اليت ت 2003مت احتالل العراق يف عام  

 وجود أسلحة نووية لدى العراق، وعلى اعتبار أهنا هتدد األمن والسلم الدوليني.

 بعد: يه وتنفيذه فيمافوعلى إثر هذا الغزو مت إسقاط نظام الرئيس صدام حسني، ومت إصدار حكم اإلعدام 

ستخدام القوة املفرطة الوخالل هذا االحتالل الذي قامت به الواليات املتحدة والدول احلليفة، ونتيجة  
د اإلنسانية وجرائم اإلبادة واألسلحة املتطورة فقد خلف العديد من االنتهاكات، وارتكبت الكثري من اجلرائم ض

لفسفورية اليت خلفت آثارًا ام األسلحة الكيماوية واحبق العراقيني، وترك اآلالف من القتلى واجلرحى، واستخد
 خطرية وظهور حاالت من التشوهات وانتشار األمراض اخلطرية.

إن الضمري اإلنساين ال ميكن أن ينسى ما حدث يف " سجن أبوغريب" من ممارسات غري إنسانية، ومعاملة  
، 2003ضاء يف االستخبارات األمريكية خالل عام وحشية حبق املعتقلني العراقيني قام هبا اجلنود األمريكيون وأع

 وقد تناقلت وسائل اإلعالم املختلفة الصور املسربة من السجن اليت تظهر السجناء بأبشع صور جمردة من القيم 
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 (1.)واألخالق اإلنسانية، وتعرب عن تصرفات غري مقبولة يف أي ثقافة أو أي جمتمع

الذي  2003لسنة  1511رقم  واملثل الدولية إصدار جملس األمن القرارواألمر األكثر جتاوزاً لكل القوانني 
 أضفى على القوات احملتلة صفة الشرعية، واعتربها قوات ضمن عمليات حفظ السالم.

وتلقى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية شكاوى عديدة عن جرائم احلرب املرتكبة يف العراق بعد 
ولكنه مل يباشر التحقيق، ومل حيرك ساكنًا رغم أن  2006دة وحلفائها يف فرباير احتالله من الواليات املتح

 ( 2).13النظام األساسي للمحكمة اجلنائية أعطاه حق مباشرة التحقيق بنفسه بنص املادة 

كذلك قرارات من ومن جانب آخر فقد عمدت الواليات املتحدة لعقد اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، و 
ة الدولية، وهو ما يعد م مبوجبها عدم تسليم جنودها العاملني خارج أرضها للمحكمة اجلنائيجملس األمن يت

 حماولة لإلفالت من العقاب وحصانة جلنودها أينما كانوا.

ما ارتكبه النظام العراقي حبق مما سبق نالحظ املعايري املختلفة يف التعامل مع املذنبني ومرتكيب اجلرائم؛ ف
اجلنائي، أما ما ارتكبته القوات  وجهة نظر العدالة الدولية جرائم يعاقب عليها القانون الدويل العراقيني يُعد من

ذا دلياًل قاطعاً على تعدد املعايري أليس ه !،احملتلة للعراق فال يُعد انتهاكاً حلقوق اإلنسان وجرائم حبق اإلنسانية
 الكثري من املبادئ والقوانني ورمبا إعادة النظر يف واملوازين للعدالة الدولية، ويدعو إىل التعجب واالستغراب،

 الدولية؟!

 :رابعاً: جرائم ضد الروهينغا في ميانمار
تخدامهم لغة الروهينفا، ودينهم الروهينغا مجاعة إثنية تستوطن والية أركان يف ميامنار بشكل رئيس يتميزون باس

 اإلسالم، وميثلون أقلية مسلمة يف بلد يدين بالبوذية.

وعلى الرغم من أهنم عاشوا يف تلك البالد لقرون طويلة إال أن مسلمي الروهينفا يعانون من احلرمان من 
حقوقهم األساسية السيما عدم احلصول على اجلنسية، وكذلك حرماهنم من التعليم والصحة والتوظيف، ويعيشون 

امني من بنغالديش، وتصفهم األمم يف أحوال شديدة الصعوبة، ألن حكومة ميامنار تعتربهم مهاجرين غري نظ
   (3)املتحدة باألقلية األكثر اضطهاداً يف العامل.

 إضافة إىل ذلك فإن السلطات يف ميامنار حرمت املسلمني من حق التصويت يف االنتخابات األخرية، ومل  
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مة " سانغ يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قوائمه، وحىت احلزب الفائز يف االنتخابات بزعا

سوكي" اعرتف بأنه سحب املسلمني من قوائم مرشحيه حتت ضغط من جمموعة من الرهبان البوذيني الذين 
 أججوا التوترات املناهضة للمسلمني مؤخراً.

وجدير بالذكران أن شرارة العنف العنصري ضد مسلمي الروهينغا ليست حديثة يف هذا البلد؛ فقد مت التنكيل 
م ؛ حيث قام 2017وطنهم منذ عقود إال أن وترية العنف والقمع ازدادت يف صيف هبم وهتجريهم خارج 

اجليش يف ميامنار بارتكاب جتاوزات وانتهاكات جسيمة من قتل وتدمري وحرق لقرى الروهينغا، كما مت فرار حنو 
 (1)ألف منهم إىل بنغالديش اجملاورة . 750

ئل اإلعالم كانت ردود الفعل تناقلتها وكاالت األخبار ووساإزاء هذه األفعال الوحشية وغري اإلنسانية اليت 
 إال عن االستنكار واإلدانة الدولية خافتة وضعيفة، وخاصة على اجلانب الرمسي واملنظمات الدولية اليت مل تعرب
 عقاهبم.دون أن ترتقي إىل مستوى املطالبة بالتحقيق يف هذه اجلرائم، ومالحقة مرتكبيها و 

ي برفع دعوى أمام حمكمة دولة يف منظمة التعاون اإلسالم 57قامت دولة غامبيا بدعم من  ويف هذه األثناء
 جلماعية حبق أقلية الروهينغا املسلمة.االعدل الدولية تتهم فيها ميامنار ذات األغلبية البوذية بارتكاب جرمية اإلبادة 

ا أمام حمكمة العدل م خالل إفادهتواعرتفت زعيمة ميامنار "سانغ سوكي" احلاصلة على جائزة نوبل للسال
الية أراكان، لكن هذا و باستخدام بالدها قوة غري متناسبة يف التعامل مع مسلمي  2019الدولية يف ديسمرب 

 األمر ال يرقى إىل حد اإلبادة اجلماعية.

ئسية ستخدم منصبها كر وجاء يف تقرير األمم املتحدة أن " سوكي" احلائزة على جائزة نوبل للسالم مل ت
راء طرق بديلة للوفاء و للحكومة وال سلطتها األخالقية لكبح أو منع األحداث اآلخذة يف التفاقم، والسعي 

 مبسئولية محاية السكان املدنيني.

ن اجلرائم يف بورما أوقال "جيمس روس" مدير الشؤن القانونية والسياسية يف منظمة هيومن رايتش ووتش 
ملتحدة والدول املعنية ااختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، وطالب األمم  جرائم ضد اإلنسانية، وتدخل ضمن

 بالعمل ضد اجليش يف ميامنار لوضع حد هلذه اجلرائم.

طلبت احملكمة اجلنائية الدولية بفتح حتقيق يف هذه اجلرائم، ولكن  2019وبعد أكثر من سنتني، ويف أواخر 
 كومة هو عدم اعرتافها بشرعية احملكمة اجلنائية، وأهنا ليست عضًوا الرد يف ميامنار كان متصلباً، وبإن موقف احل
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 يف معاهدة روما، وأن التحقيق ال ينسجم مع القانون الدويل.

إن هذا املوقف ال يعرب إال على القوة العمياء، والبعيدة عن األسس األخالقية واألعراف الدولية، فكان   
بفتح حتقيق فقط؛ ولكن إصدار مذكرات توقيف وإحضار للمتهمني،  جيب على احملكمة الدولية ليس املطالبة

 "،ايفذلقبض على الرئيسني " البشري والقوعلى رأسهم رئيسة احلكومة وقيادات، اجليش يف ميامنار أسوة مبطالبتها با
 ولكن هذه هي عدالة املوازين املزدوجة واملعايري املختلفة.

 الخاتمة
الدولية أحد العالمات البارزة، واإلشارات القوية على التطور الكبري الذي حصل  يعترب إنشاء احملكمة اجلنائية

يف جمال القانون الدويل اإلنساين، والقضاء اجلنائي الدويل على حد سواء، وذلك ترسيخاً للعدالة اجلنائية الدولية، 
هة أخرى فإن قيام احملكمة اجلنائية وإنصافًا لضحايا اجلرائم الدولية جبميع أنواعها يف مجيع أحناء العامل، ومن ج

الدولية جاء مثرة اجلهود املتواصلة منذ احلرب العاملية األوىل، وحماكمة جمرمي هذه احلرب، وصوالً إىل احلرب العاملية 
الثانية واآلثار اجلسيمة اليت خلفتها على اإلنسانية بأكملها، وما نتج عنها من إنشاء حمكميت نورمربج وطوكيو 

 مرتكيب اجلرائم يف هذه احلرب الكونية الثانية. حملاكمة
وال ميكن إنكار ما أضافته هاتان احملكمتان من تطور يف إرساء القضاء اجلنائي الدويل، وما قدمتاه من مبادئ 
ومفاهيم قانونية وإنسانية تصب يف معني العدالة اجلنائية الدولية، بالرغم مما يعتورها من املآخذ واالنتقادات، 

د حمكمتا يوغسالفيا سابقًا وروندا اخلاصتان اللتان أنشأهتما األمم املتحدة دلياًل آخر على إصرار اجملتمع وتُع
الدويل على الوقوف ضد منتهكي حقوق اإلنسان، ومرتكيب اجلرائم الدولية، وتعدان أن من أهم املراحل يف تطور 

ية الدولية الدائمة، وإقرار النظام األساسي هلا، وبداية القضاء اجلنائي الدويل الذي نتج عنه إنشاء احملكمة اجلنائ
 م.2002نفاذه عام 

واملتابع إلداء احملكمة وعملها، والقضايا اليت حتقق فيها، أو احملالة إليها من قبل جملس األمن يالحظ ازدواجية 
اسة اليت استعرضنا املعايري واختالفها حبسب نفوذ هذه الدول، وموقعها السياسي، وميكن من خالل هذه الدر 

فيها بعض احلاالت اليت نظرت فيها احملكمة بصورة ما، وحاالت مل تنظر فيها بتاتًا الوصول إىل بعض النتائج 
 والتوصيات، وهي كاآليت:

 أواًل: النتائج
ة الدولية، . يُعد القانون الدويل اجلنائي مثرة جلهود متواصلة منذ فرتات زمنية طويلة من أجل إقامة العدالة اجلنائي1

ومالحقة وعقاب مرتكيب االنتهاكات اجلسمية واجلرائم احملرمة دولياً، وذلك لوضع حد هلذه اجلرائم، وعدم 
 اإلفالت من العقاب.
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من أهم املراحل اليت أسست ورسخت  ،. تعد احلربان العامليتان األوىل والثانية، وما حدث فيهما من مآسٍ 2

مفهوم القانون اجلنائي الدويل، وذلك من خالل استحداث حماكم دولية وألول مرة يف تاريخ اإلنسانية حملاسبة 
 مرتكيب التجاوزات واجلرائم الدولية وعقاهبم.

لدويل اإلنساين، وقانون . يعترب إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية خطوة هامة، وإشارة واضحة يف جمال القانون ا3
حقوق اإلنسان، ويعرب بصورة جلية وواضحة عن استيقاظ الضمري اإلنساين يف العامل أمجع لتطبيق القانون 

 الالزم حملاكمة وزجر كل من يرتكب أحد اجلرائم الدولية، ومحاية حقوق اإلنسان يف شىت بقاع املعمورة.
اجلنائية الدولية، ومن خالل متابعة سري التحقيق يف الدعاوي  . إنه وبعد فرتة زمنية وجيزة من عمل احملكمة4

اليت أمامها، ميكن مالحظة اختالف املعايري، وازدواجيتها لدى احملكمة الدولية؛ ففي حني تصدر مذكرات 
اعتقال حبق أشخاص بعينهم؛ مثلما حدث يف السودان وليبيا، نراها تغض الطرف عن قضايا أخرى، كما 

والعراق، وسوريا، وميامنار، مما يُعد إخالاًل باملبادئ واألسس اليت قامت عليها، وهي  حدث يف فلسطني،
 حتقيق العدالة الدولية جلميع شعوب العامل، وعدم اإلفالت من العقاب.

. إن سري عمل احملكمة الدولية هبذا الشكل يعطي اإلحساس لدى الدول الضعيفة، وخاصة دول العامل الثالث، 5
كمة أنشئت لتكون أداة ووسيلة ضغط لتحقيق أهداف وسياسات لبعض الدول الكربى، مما يولد أن هذه احمل

الشعور باإلحباط عند الدول الضعيفة، ويدعوها إىل عدم التعاون مع احملكمة، أو التفكري باالنسحاب منها 
 يف أحيان أخرى.

 ثانياً: التوصيات
عاون مع احملكمة الدولية حىت تستمر يف أداء عملها بصورة يتعني على مجيع الدول، وخاصة الكربى منها الت -1

 جيدة لرتسيخ مبادئ احملاكمة العادلة للجميع بغض النظر عن جنسياهتم، أو دوهلم.
ينبغي تعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حىت يسمح هلا مبالحقة رعايا الدول غري األطراف  -2

جلرائم الدولية، ومتابعتهم، وحماكمتهم، ومن مثم ال يفلتون من العقاب، مثلما يف احملكمة ممن يرتكب أحد ا
هو احلال مع مواطين دول مثل الواليات املتحدة األمريكية، وإسرائيل، وميامنار، وغريها من الدول غري األطراف 

 يف احملكمة اجلنائية. 
دولية اليت تعطى احلق جمللس األمن التدخل العمل على تعديل بعض املواد يف النظام األساسي للمحكمة ال -3

يف كيفية عمل احملكمة وأدائها، ويتيح للدول كاملة العضوية يف جملس األمن فرض رأي أو هنج معني يتعارض 
مع مبدأ املساواة بني الدول، وميثل تدخاًل صارًخا يف استقاللية احملكمة وحياديتها، ومن مث يؤدي إىل تبديد 

 ينتظرها اجملتمع الدويل من هذه احملكمة. طموح العدالة اليت
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ضرورة احتاد رأي دول العامل الثالث، وخصوصًا األطراف منها داخل احملكمة اجلنائية الدولية، واملطالبة  -4

مبحاكمة ومعاقبة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة، واجلرائم الدولية يف كل من فلسطني، والعراق، وسوريا، وميامنار 
 الدولية، مما لتكون رادعاً وزاجراً لكل من يفكر يف ارتكاب مثل هذه اجلرائم أو اإلقدام عليها. أمام احملكمة
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Abstract 

  We aim through this study to shed light on some aspects that surround the 
work of the International Criminal Court، considering that it is a global judicial 
body whose goal is to achieve international criminal justice، prosecute 
perpetrators of international crimes and prevent impunity، especially as it is 
considered an important turning point towards establishing and consolidating the 
rules of international humanitarian law and human rights .Through here the 
subject، which is the different standards of the International Criminal Court in 
prosecuting perpetrators of physical violations against humanity، we will clarify 
the speed of the criminal court’s response in a surprising way in issuing an arrest 
warrant for Sudanese President Omar al-Bashir ( formerly )، as well as an arrest 
warrant against former Libyan President “ Muammar Gaddafi ” within a period 
of time. not exceeding three months، while it 's a finger did not move in what I 
did israel massacres against the Palestinians in Gaza، as well as genocide crimes 
committed against Muslims Alroheeanaga in Myanmar، and the world can forget 
the grave violations and crimes committed against Iraq in 2003،Also، many 
violations committed recently against the Syrian people by most of the parties 
involved in the conflict there                                                                   - We  
seek، through this study، to address the different standards that the Criminal 
Court deals with between states، what are the foundations of these standards، and 
their suitability for the goals of achieving international criminal 
justice                                                                             
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